
 به  بیانوی ئاوگۆڕ کردنی دوو نامه وه 
 له  الیه ن به ڕزان فه ڕۆخ نعمه تپوور، عبدالله  حسن زاده 

 

 ."به م بوومه له رزه  فری کردم که  مرۆڤ ھه موو کات ب ھیوام نه کات" 

 ئۆکتاڤیۆپاز                                                                     
 

 کیپشه 
دوا به  دوای جیا بوونه وه ی ئه م جاره ی ناو حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئران و بانگه شه ی حیزبی 

 ، فه ڕۆخ نعمه تپوور ئه و ده رفه ته ی به  ھه ل دیمۆکراتی کوردستان ـ ئران بۆ نوێ گه ری و نوێ بوونه وه
راسته ی به ڕز عبدالله  حه سه ن زاده  کرد تا وه کو له  زانی و له  نامه یه کی سه ر ئاوه ه دا چه ند پرسیارکی ئا

ئاست خۆیه وه  ئه و مه سه له ی ال باشتر روون بته وه  که  به  راستی ئیدی قسه  له  سه ر نوێ کردنه وه و نوێ 
تر له وه  بوونه وه یه  و چیدی گوتار  و دروشمه  جوانه کان له  پناوی به رژه وه ندیی حیزبی و گروپدا نین و ئی

وه ک خونه ران ئاگادارن، به ڕز عبدالله  . زیاتر له  به ر ده م باره گای حه زه  ژره کییه کاندا قوربانی ناکرن
ئاو گۆڕ کردنی ئه م دوو نامه یه  له   . حسن زاده  له  نامه یه کدا وه می پرسیاره کانی دایه وه  که  جگای سوپاسه

 ، راشکاوانه  و ب گرێ و گۆڵ له  الیه ن ئمه  اندووه  تا قسه  و باسکی دۆستانهراستیدا ده رفه تکی ره خس
نووسه رانی ئه م ده قه وه  بته  گۆڕێ، وه ھا که  تیدا بتوانرێ به  شوه یه ک له  شوه کان ھه م جارکی دی به و 

خونه  ده کرنه وه و ھه م دیالۆگک له  رووداوانه دا بچینه وه  که  وێ ده چ خه ریکه  جارکی دی دیزه  به  ده ر
مه ڕ ئه و وته زایانه و ره وتانه  دا بته  ئاراوه  که  ئه وڕۆکه  ھه ونی گه لک له  ئاراسته  سیاسی و فکری و 

له  راستیدا وه ک دواتر له  قسه و باسه کانماندا ده رده که وێ ئه م دوو نامه یه  ته نیا . که لتوریه کان پک دنن
واته  مه به ست ده خاله ت کردن له  په یوه ندی دوو که س له   . انوویه کن بۆ خۆ نزیک کردنه وه  له و باباتانهبی

 ، به کو قۆستنه وه ی گرنگیی ئه و بابه تانه یه  که  له م دوو نامه یه دا باس ده کرن، که  ئمه  رگای نامه وه  نیه
 . ێ جارکی دی به  جیددی بخرنه وه  به ر باسپمان وایه  له  راڤه  کردنیاندا ده کر

 
ھۆکاره که یشی وه ک بۆ خۆی  . له  راستیدا فه ڕۆخ وه ک بۆ خۆی ده  چاوه ڕوانی وه می پرسیاره کان نه بووه

 دوو نامه ی به  ناوه ڕۆکی جیاجیاوه  ئاراسته ی به ڕزان 94یه که م ئه وه ی که  ناوبراو  سای : د دوو شتن
 ! سه ن زاده و مصطفی ھجری کردووه  که  تا ئیستاشی پوه  بت قه ت وه مه کانیانی وه رنه گرتۆته وهحه 

له   . ته نانه ت ئه و به ڕزانه  النیکه م ئه وه نده شیان ئاگادار نه کردۆ ته وه  که  داخوا نامه کان به  ده ستیان گه یشتوون
ھۆکاری دووھه م ئه وه یه  که  براده رکی دیکه  ده ناس که   .   کۆمه یه تییهکاتکدا وه م دانه وه ی نامه   نۆرمکی

   .  ، که چی قه ت وه میان نه داوه ته وهئه ویش نامه یان ئاراسته ی ده زگا و ناوه نده  حیزبییه کان کردووه
 له  خۆ به  زل زانین و به  که م گرتنی  ؟ ئایا ؟ بۆچی وه م ناده نه وهجا  به  راستی ھۆکاری ئه م مه سه له یه  چییه

 ؟ یاخود به دحای بوونه  له   ، ئاگادار نه بوون له  ئاساییترین پرنسیپه کانی ھه سوکه وتی کۆمه یه تییهخه کییه
 مه سه له ی مافی تاک و رزلگرتنی؟ واته  خۆ به  دوور راگرتن له  یه کک له و بنه مایانه ی که  ئه و به ڕزانه 

  ! بۆخۆیان بانگه شه یان بۆ ده که ن و به رده وام کۆماری ئیسالمیان به  پ شل کردنی تاوانبار  کردووه
به ھه رحاڵ ھیوادارین که  وه می ئه مجاره ی به ڕز حه سه ن زاده  له  ژر گوشاری رووداوه کان و ئه و 

دسیونک و له  نویاندا ره گ داکوت و بارودۆخه ی نه بت که  تدان و ئه م ھه وسته  ببته  ترا
 . بکرت " نھادینه"به  واتایه کی دی کرده یه کی شاز نه بت و فارس گوته نی . پاشگه زبوونه وه  له  ئارادا نه بت
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  ؟ئایا گۆڕان رووی داوه

  به  ئاقاره مان ده با که  له  راستیدا ئه م وه مانه  پتر به ره و ئه و. ئه مما ده رباره ی وه مه که ی به ڕزیان
 ، نه ک له  بواری پدا چوونه وه   له  بواری چۆنیه تی وه الم دانه وه دایهئه م گۆڕانه  ته نیا ، به م  رووی داوهگۆڕان

 که  ھه ر وه ھا پتر به ره و ئه و ئاقاره مان ده با که  سه ره رای ئه وه ی که  به ڕزیان باس له وه  ده کا. به  رابردوودا
 ، نه ک ته نیا ئه م  ، یان بۆی راست بکاته وهھه میشه  مه منوونی ئه و که سه  بووه  که  ھه ه یه کی وه بیر بنته وه

جگه  له وه  له و  .  مه منوونیه   نابیندرێ، به کو دیسان پداگرتنه  له  سه ر ھه مان رابردوو به  ھه مان  میتۆد
وشه یه کی  " پداچوونه وه" ، پ دانه گیراوه"  ھه ه"ستا کراون، ته نیا له  سه ر پرسیارانه ی که  ئاراسته ی مامۆ

 ، به کو بریتیه  له  دیکه یه  که  باسی لکراوه و له  راستیدا پداچوونه وه  ته نیا بریتی نیه  له  راست کردنه وه ی ھه ه
 ، ئه گینا له  ه نیا چوار پرسیار ھاتوونه ته  گۆڕێھه روه ھا وه ک نموونه  ت.  ھه وست و فکر و بۆچوونته دقیقی

راستیدا زیاتر له م وه مانه  مه به ست پداچوونه وه  به  ئه سی بۆچوون و ھه وسته  که  کرۆکی نوگه ری پک 
نر و ته سه لی له. دکی به  نیسبه ت تم دانه وه ی پرسیاره کان، باس ش له  وهزیان باشتر بوو پسه ر  به ڕ 

بزر بوونی وه ھا . بنه ما فکریه کانی ئه و نوێ بوونه وه یه ی بکردایه  که  وه می پرسیاره کانی له  سه ر راده وه ستا
 چه قره وش و ھه وستک کارکی وه ھای کردووه  که  وه مه کان له  سه ر ھه مان بنه ما فیکرییه کانی رابردوو 

 ده بینرێ نامه که ی به رزیاندابه  داخه وه  ئه وه ی له  .  رییه کی تدا نه بیندرێراوه ستن و له  ئه ساسدا نوێ گه
ره نگه  بۆ    .  وشه ی نوێ بوونه وه  و نوگه ریدایهخۆشاردنه وه  له  پشت به کو ته نیا نییه، خۆده رخستنی نوگه ری 

روون کردنه وه ی مه به سته که مان دکتور به  دیار خستنی پتری مه به سته که  باشتر واب که  له  پشدا بۆ 
به تایبه ت که  ھه میشه  خۆی . قاسملو به  نموونه  بھنینه وه،  که  بۆ به ڕزیان ده توان ئاشناترین نموونه  بت

  .وه ک قوتابییه کی وی نیشان داوه
 

 دکتۆر قاسملو و نوگه ری
کانی گه یشتبین، به  مه به ستی گه یشتن به  تیوریزه  کردنی ئه و دکتور قاسملو تا ئه و جگایه ی ئمه  له  به رھه مه 

شوه  له  خه بات و روانینه ی که  پی قایل بوو، ده ستی دایه  لکۆینه وه و ره خنه  له  قۆناخکی مژووی 
کۆمه گای کوردی، که  فۆرمی عه شیره یی بنه مای پکھاته ی کۆمه گاکه ی بوو و ھه ر بۆیه   شکی 

به  خوندنه وه و تیوریزه  کردنی قۆناغی . بزووتنه وه کانی کوردی ده که وتنه  ژر کاریگه ری فۆرمی عه شیره یی
واته  . نوێ، دکتۆر ده گات به  قه ناعه تی زه روره تی فۆرمی نوی خه بات له  قه واره ی حزبی و مودندا

 ده وره یه کی نوێ پناسه  ده کا بۆ ج گرتنه وه ی قاسملو ده وره یه ک له  مژوو ھه ده سه نگن و دواتر
ئه و که  له  جۆرک روانینی مژوویی  . ئه ساسی نوگه ریی دکتور قاسملو لره دایه. ره وتی بزاڤی کوردی

به ھره مه ند بوو، به  که ک وه رگرتن له  ره ھه ندکی ئایدیۆلۆژی و به  پابه ستن به  تیۆره  سه رده مییه کانی 
ه تریالیستی، ئه ساسی کۆمه یه تی ـ ئابوری کۆمه گای ده کرده  بنه مایه ک بۆ لکۆینه وه و به م ئاقاره دا به ره و م

ئه و پش ئه وه ی بانگه شه ی نوگه ری بکا، بنه ماکانی ئه گه ری نوخوازی ده خسته  به ر . فۆڕمی نوێ ده گه یشت
. ه ن بزان که  مه جالی نوگه ری له  تاقه تی سه رده مه که یدا ھه یه  یان نا ، بۆ ئه وه ی ئه ساسباس و لکۆینه وه

 گه رییه ی تا سه ر لبه ت ھه رچه ند دوواتر مانه وه  له  فۆرمی خه باتی چه کداری ده رفه ته کانی ئه م نو ھه
 که  ببه ی -مناوه ندییه کانی کۆمه گا ئه ستاند و به  کرده وه  به ره و ئه و دۆخه ی پاڵ پوه  نرا که  نه ک چینه  ما

 به کو جووتیاران و توژه  پش مودنه کان پکھنه ری زۆرترین راده ی ئه ندامان -پشتی ژیانی مودن بوون
بن له  حزبه که یدا و ئه م دۆخه  له  راستیدا پرۆژه ی گه شه پدانی حیزبکی مودنی فه له ج کرد و به ره  به ره  

رک ئالره ش دایه  که  جیاوازی شوه ی نووسینی جه نابت سه باره ت به   مژوو له    . (اوه وه   پووکاندیه وهله  ن
که  دیاره  مه به ست به راوه رد  کردنی چ ساڵ خه باتی قاسملو و نیو . شوه ی قاسملو به  دیار ده که وت
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 ، که چی ئه وه ی قاسملو وه ی جه نابت پتر بیوگرافی حیزبیهئه گه ر دیقه تت داب، ئه . سه ده  تکۆشانی جه نابته
   ). جگه  له مه،  باس کردن له  ده ورانکی مژووییه   ته قریبه ن به  ھه موو ره ھه نده کانییه وه

 
 مامۆستا و قاسملو

له  بۆچوونه کانی ئه گه رچی ئه م باسه  ئه کجار زۆر دن، به م ئه مه  کورت کراوه یه کی زۆر ساده ی ئمه  
به م له  قسه کانی جه نابتدا نه ک ته نیا تۆڤه  سه ره تاییه کانی ره وشکی وا نابیندرێ، به کو پتر  . وییه

جوانکارییه ک  له  دۆخی ئه وڕۆ و بگره  رابردوو پشکه ش ده کرێ و ئه مه  گشتی ئه و شته یه  که  خۆی نیشان 
 .داری له  راستیدا پتر بریتی بوو له  راگواستن له  دۆخی کۆنه وه  به ره و  نوێبه  رای ئمه  حیزبی چه ک. ده دات

توخمی کۆن به و مانایه  . واته  ھه م توخمه کانی دۆخی کۆنی له  گه ڵ خۆی ھه گرتبوو و ھه م توخمه  نویه کان
 . ه  که  فۆڕمی نوی ھنایه  ئاراوهکه  پتر له  سه ر بنه مای توژه  پش مودنه کان راوه ستابوو و نوێ به و مانای

جا ئه گه ر مه به ستی جه نابت له  نوگه ری ئه وه  بت که  قورسایی ئه وڕۆی چینه  مامناوه ندییه کانت ھه ست 
پکردووه و به  گرنگیی ئه وڕۆی ژیانی شارنشینی گه یشتووی، ئه وا ده ب فۆڕمی خه بات خۆی له م پگه یه  نزیک 

که  ئه مه  به  رای ئمه  ئه وه  ده خوازێ که  حیزب بب به  حیزبکی . رسایی خۆی بخاته  سه ر ئه وانبکاته وه و قو
 .  سیاسی ـ مه ده نی و ئه ساسه ن واز له و قه واره  چه کدارییه  بن که  له  ئاست رکخستنی شارنشینه کاندا نیه

ی ده کا ئیستاکه  یه کجار قوتر بووه ته وه و حیزب ب ئه و گۆڕانه  ئابوری ـ کۆمه یه تییه ی که  قاسملو باس
نک دک ئه مه یه  که  بنه مای قه یرانه کانی پر وه  ئاماده ن که  سه رمایه  . ئه وه ی بۆ خۆی بزانجا ئایا ئ

وشه یه که  که  گوزارییه کی ستراتژیانه  له  سه ر ئه م دۆخه  نویه  بکه ن، یاوه کو دیسان حازر نین؟ نوێ بوونه وه  
جا                 . باری گۆڕانی بنه ڕه تی و رادیکانه ی ھه یه  و ھه ر به م ھۆیه وه یه   خۆی له  رابردوو جیا ده کاته وه

به  تایبه ت که  له   . به ڕزیان تا چه ند ئه م بنه مایانه ی تاوتوێ کردووه  و بیری ل کردوونه ته وهنازانین 
ه  ھه وسته کانی پش جودابوونه وه ی ئه م جاره  شتکی وا به  ره سمی نابیندرێ و ئه وه  ته نیا پداچوونه وه  ب

 ئمه  دروست ده ب که  ره نگه  یلره دایه  که  ئه م ترسه  ال. دوای جیابوونه وه یه  که  باس له  نوگه ری ده کرێ
گرتنی ئه م دروشمه  ته نیا بۆ دروست کردنی ھوویه ت ت که  مه شروعیه ت به  ھهکی سیاسی ب

قاسملو به  مه به ستی چکردنی  .  که  له  ئه ساسدا به رنامه ی نوێ و فکری نوی نه بووهه ک بداجیابوونه وه ی
 ،یه تی ـ ئابووری راده وه ست ی کۆمهکی نوناسه  کردنی ھوویه تکی سیاسی نوێ، له  سه ر بنه مای پھوویه ت

 . ه وانه وه  شتی وا نه  له  قسه کانی جه نابتدا و نه  له  ھه وسته کانی حیزبی نودا به  دی ناکرێبه م به  پچ
 

 !ره خنه و دوژمن
 ، به م نه ک تا ئه و جگایه ی که  دوژمن پی شاد بت، ئه و قسه یه ی جه نابتان که  ده ی ره خنه ت گرتووه

ن که  ره خنه کانتان ھه ندک ره خنه ی رووکه شی سیاسیانه  بوون که  دیسان ئمه  به و قه ناعه ته  ده گه یه 
ئه مه  له  کاتکدایه  که  ره خنه  قه ت نابته  ھۆی شاد بوونی ! ته نانه ت ده ش له  درژخایه ندا دوژمن شاد بکه ن

ره خنه  ئه ساسی به رھه مھنانی دوژمن، به کو له  درژ خایه ندا ئه وه  دوژمنه  که  زه ره ری تدا ده کا، چونکه  
 کردووه  که  ئه گه ر ھه ندک جگه  له وه  به ڕزتان یا خود حیزب، چی . ستراتیژی نوێ و تاکتیکی کاریگه رانه یه

 ره خنه  له  خۆی بگرێ، دوژمن شاد ده کا؟ داخۆ ئه مه  به وه مان که  جه نابت باوه ڕت پیه تی له وه ی ترزیا
اری وه ھا نه شیاو کراوه  که  ته نانه ت خۆت وته نی دوژمنیش ده توان که کی ناڕه وای ل ناگه یه ن که  ک

، ره خنه ی بنه ره تی به  مه به ستی نوگه ری، فی به  سه ر شاد کردنی دۆست یا خود دوژمنه وه  نیه ! وه رگرێ؟
ئه وه ی که  جه نابت .  و دوژمن ده بین دیدکی ستراتژیکه  که  زۆر واوه تر له  دۆست،به کو واوه تر له مه

باسی ده که ی ھه ندک ھه وست و کرده وه ی رۆژانه یه  که  بگره  بکه ره کانیشی، وه ک ھه موو ئینسانکی تر له  
له مه  ئه گه ر خاوه ن ویژدان بن و بیری ل بکه نه وه، ھه ر بۆیه  ئیدی  شه رم دایانده گرێخه وه تی خۆیاندا 

بۆیه  ئه و ئیزنه مان پ بده  که  وا ت بگه ین که  ده رکی ناستراتژیانه ی به ڕزتان له  ره خنه  و . ر ناڕواتواوه ت
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له  نوێ گه ری له  وه می نامه که ی فه ڕۆخدا کارکی کردووه   که  ھه م ئه م بۆچوونه  نه بینرێ و ھه م کاتک 
 ، وه ھا که  اری کراو، پاساودانه وه ی رابردوویان تدا ببینرته وهکه  دته  سه ر پرسیارگه لکی موشه خه س و دی

ھه به ت  دواتر زۆر به  وردی  . له  ئه نجامی خۆیدا ھه ندک له  راستییه کان دیزه  به ده رخونه  بکاته وه
  .ده گه ڕینه وه  سه ر ئه م بابه ته

 
 بیار و به رپرسیاره تی به ڕزت

 ڵ ئه و بابه ته ی که  جه نابت ده ی که  ئه گه ر بیارک ده رچووب ھه ر ھی من نه بووه و په یوه ندی له  گهله  
براده رانی دیکه  له  ربه رایه تیش به شداریان تدا بووه،   ده ب بین که  ئمه یش زۆر به باشی ئاشنا به م 

راون چونکه  یه کک له  دوو سه ره کیترین به م ئه و پرسیارانه  بۆیه  ئاراسته ی جه نابت ک! پره نسیبه ین
خاوه ن نفوزانی ناو حزب بوویت و ھه ر بۆیه  به م پیه  زۆر یه ک له  قه راره کان له  )   ،ھیجریحه سه نزاده(

 پیه  پداچوونه وه  و داوای لبوردن له  الیه ن جه نابته وه  ده توان ھه ر به م . سه ر ئیزنی به ڕزتان بووه
کی کلیدی له و دۆخه یدا ببین که  ھشتا زۆر که س به  ھۆی وابه سته یی به  شه خسیه ته وه  بیاری ده ور

له  ئه ستۆ گرتن به  قه د  تاکک و  . جگه  له مه  پرسیاره کان وه ک تاک به ره و رووی به ڕزتانه. سیاسی ده ده ن
دا ھاتووه   "ھه  گشتیه کانی ربازی ئمه"ه و تاکه ی که  له  ئ! نه  زیاتر نه  که متر. داوای لبوردن به  قه د تاکک

له  راستیدا ئمه  به ره و ئه و بازنه ی بۆچوونه  راپچ ده دا و بۆیه  حه ز ده که ین بزانین چمکی تاک لره دا تا چ 
  .راده یه ک ورد و شی کراوه ته وه

 
 پرسیاره کان و وه مه کان

سه باره ت به  ھه وسته کانی حزب به رامبه ر به  سه ره تای ده رچوونی . کانی به ڕزتانئه مما له  سه ر وه مه 
گۆڤاره  کوردییه کان له  ناوخۆیی وت ده ب بین که  ئه و راپۆرته ی به ڕزتان به  واقعییه تی سه ره کی بزانین 

 ده بوونه وه و داوای له  خه کی ده کرد که  وی حیزبه که تان بویا خود ئه و وتارانه ی که  کاتی خۆی له  رادی
ئه و کات ئه م . ھاوکاری ئه و گۆڤارانه  نه که ن و بابه ته کانیان بۆ بوکراوه کانی حیزبی دیمۆکرات بنرن
چونکه  نه  حیزب . بۆچوونه  الی ھه ندک که س تا ئه و جیه ی ئمه  ئاگادار بین زۆر غه ریب ده ھاته  به ر چاو

 ری عه له نی ھه بوو که  بتوانرێ به  ئاسانی ته ماسی له  گه دا به رقه رار بکرێ و نه  ته شکیالتی نھنیش، ده فته
پشمه رگه ش . ته شکیالتکی کراوه  بوو که  بتوانرێ به  ئاسانی په یوه ندی له  گه ڵ دا به رقه رار بکرێ

الکییه کانی ئیزنی ئه وه ی نه ده دا که  بتوانرێ ته ماسی قه واره یه کی میلیشیایی بوو که  له  بنه ڕه تدا جۆری چا
راستیه که ی ئه وه یه  که  ئه م . بۆیه  ئه و بانگه واز و داوایه ی حدکا زۆر  سه یر بوو. رۆشنبیری له  گه دا بگیردرێ

ئاسایی و به  چاوه روانییه ی حیزب له  نووسه ران و رووناکبیران سه ری نه گرت و خه ک به  شوه یه کی زۆر 
دوور له  سه رنجی ئه منییه تیانه  و پاوانخوازانه ی حیزب تا راده یه کی به رچاو له  ده وری ئه م گوڤارانه  

ئیدی ئه وه  ره وتی رووداوه کان . کۆبوونه وه و به ره  به ره ش ژماره ی گۆڤاره کان رووی له  زیاد بوونیش کرد
جا . قاری پچه وانه ی جارانی راپچ دا و باره که  به  الیه کی دیکه دا که وتبوو که  به  ته واوی حیزبی به ره و ئا

زتان ئه م ره خنه یه تان له  راپۆرته که دا نووسیبت که  به ڕک که  په یامه که ی ! ره نگه  دوای ئه مه  بووبراپۆرت
.  نه مابوو ڕیبوو و ئیدی ئه مه  مه وزوعکاتک به  کۆمه گا گه یشت که  ئیتر کۆمه گا به سه ر ئه و دۆخه دا تپه

جا بۆیه  مه به ستی ئمه  له  به  ھه ه  خوندنه وه ی ئه و ھه وسته  بریتیه  له وه ی که   . بۆیه  سه رنجی نه درایه
د و جه نابتان به ره و ره خنه یه کی وه ھا له  ره ووتی نوگه ریدا ببات که  یه ک جار بۆ ھه میشه  کۆتایی به  دی

روانگه ی ئه منییه تی له  پرۆسه  کۆمه یه تی و فه رھه نگی و سیاسیه کاندا  بنت، وه ھا که  جاره کانی دی، له  
حیزب دواتر به  ناچار خۆی له  گه ڵ ئه و  !  ، که  به  داخه وه  بینیمان بوونه وهکاته کانی تردا دووپات نه بنه وه
ئه سه ف  زۆربه ی کات ئه وه  راستیه کان بوون که  چۆکیان به  حیزب داده د ا، راستیه  زه قانه دا سازاند، به م 

 .نه ک دوور بینیی و خوندنده وه ی چۆنیه تی ره وته  کۆمه یه تیه کان
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ئه گه ر له  پرسیاره کاندا سه باره ت به  گۆڤاره  کوردییه کان باس له  ھه ه  ده کرێ، ئه وا سه باره ت به  

ھه ر وه ک پشتریش  . نی حیزبی کوردی له  کوردستانی ئران باس له  پداچوونه وه ی ھه وستهدامه زراند
 . گوتمان پدا چوونه وه  به  مانای ته دقیق، نه ک به  ھه ه  سه یر کردن

. کاندا ناگونجراستیه که ی ئه وه یه  که  له م په یوه ندیه شدا دیسان په له یه ک ده بیندرێ که  زۆر له  گه ڵ راستیه 
بۆ ونه  له  ئاست دامه زراندنی ئه و حیزبه دا ھه وستی دژ ده نوندرێ، به م له  ئاست دامه زراندنی به ره ی 

ئه گه رچی ئه م به ره یه  خۆی به  حیزب نازان، به م به ھه رحال رکخراوکی سیاسیه  که  (یه کگرتووی کورددا 
ئه مه  له  کاتکدایه  که  له  کاتی خولیای . ئه مه  نابیندرێ) اوه  به  خۆیبه  جۆرک فۆڕمی ته شکیالتی د

دامه زراندنی ئه و حیزبه دا ره وتی ریفۆرم خواز له  ئران له  سه ر کار بوو و ھه ر بۆیه  بارودۆخ له بارتر بوو تا 
یه ن حیزبه وه  ئه وه  به  راشکاوی ھه به ت تا ئیستاشی پوه  بت له  ال. بارودۆخی سه رده می به ره ی یه کگرتوو

روون نه کرایه وه  که  ئه و که سانه  ک بوون که  ده یانویست ئه و حیزبه  دامه زرنن و بۆچی ئه و که سانه  شیاوی 
به  واتایه کی دی حیزب له  به شکی ھه وسته که یدا به  ھۆی ھه ندک ھۆکاری شاراوه   له  . ئه م کاره  نه بوون

ھه به ت نه  زۆر شاراوه ش، چونکه  باسی ده کرد و ! ، به  خه کی گوت وه شونی ئه و حیزبه  تازیه  نه که ونخه ک
جا ئایا ئه مه  له  شوه ی راگه یاندنی ئه و بایکوته دا پداچوونه وه ی ناوێ؟  جگه  له مه  ئایا له  ! به م نه یده درکاند

ویست ئه م حیزبه  پک بنن قه ت به  ئاشکرا و به  فه رمی باس له وه  کراوه  که  الیه ن ئه و که سانه وه  که  ده یان
گوتوویانه  حیزبه  سیاسیه کانی کوردستانی ئران مردوون و بۆیه  ئه وان خوازیاری دامه زراندنی حیزبی 

نه ک (شت ئه م کاره وه  بوون دیکه ن؟ ئایا مه سه له که  له  راستیدا ئه وه  نه بوو که  ھه ندک الیه نی دیکه  به  پ
قسه  له  سه ر دروست  ! ، بۆیه  حیزب ئاوا ھه وستی به  په له  و توندی گرت؟ به ڕز مامۆستا)خودی حیزب

 ، قسه  له  سه ر ئه وه یه  که  ئارام ئارام ھه ندک شت به  سه ر ده وه تدا بسه پندرێ کردنی حیزبی واقیعی نیه
ره نگه  ئه گه ر ھه مان . که  ئیدی گه ڕانه وه ی نه ب) اره  جۆربه جۆره کاندا بینیماننموونه ی گۆڤوه ک له  (

 قه ت گۆڤاره کانیش له  چوارجوه ی گۆڤاری واقیعیدا ،)حیزبی واقیعی(ده سته واژه ی مامۆستا به کار بنین 
ۆریشیان پاره و جۆره ھا ژیم ده رده چن و ته نانه ت زر" مجوزی "قه رار نه گرن، چونکه  به ھه رحال به 

حه ز ده که ین ئه وه ش به  مامۆستا بین که  ئه ندامی کۆمیته ی ناوه ندی حیزب . سوبسیدیان پ ده درێ
ھه بووه  که  گوتوویه تی  که  مامۆستا په له ی کرد، وه  به  جوانیش ده لیلی بۆ قسه که ی خۆی ھنایه وه  که  ده با 

که  به  داخه وه  ئه م ده نگانه  قه ت له  ده ره وه ی  . له  گه ڵ ئه م مه سه له یه  مامه ه  بکرایهژیرانه تر و دووربینانه تر 
حیزب نه بیستران و بۆ ھه میشه  حیزب به  یک سیمای بیرکردنه وه وه  و به  یه ک ھه یکه لی به ردینه وه  له  

که  حیزبکی میللییه  و خۆ به  حیزبی ھه موو چین حیزبی دیمۆکرات . ھه موو بوارده کاندا پیشانی جه ماوه ر درا
و توژه کانی کۆمه ڵ ده زان، زۆر ئاساییه  که  بیروڕای جۆراوجۆریشی سه باره ت به  کشه  جۆربه جۆره کان تدا 
دا بت، که  ده کرێ ئه م بۆچوونانه  نه  له  فۆڕمی فه رمی حیزبدا، به کو له  فۆڕمی تاکه که سیدا یا خود گروپی

ئه مه  نه  ته نیا به  مانای الوازکردنی حیزب یاخود شکاندنی یه ک . روو به  ده ره وی حیزب باسی بکرێ
 ، به کو به  مانای راپه ڕاندنی ئه و پرنسیپه  دیمۆکراتیانه یه  که  جیھانی مودنی له  سه ر گرتوویی ریزه کانی نیه

  . راوه ستاوه
 

 رووداوه کان
  به  کشه ی په نابه ریبه شی په یوه ندیدار

سه باره ت به  په نابه رانیش ده ب بین که  دوا به  دوای ھرشی کۆماری ئیسالمی بۆ سه ر مه قه ڕه  
 ، حیزب به  مه به ستی راکیشانی سه رنجی بیروڕای جیھانی سه ره کیه کانی حیزب له  ده وروبه ری کۆیه

ئه مه  کارساز بوو، به م ھه ر له و کاته دا به   . ر کۆکرده وه له  ھه ول"UN"بنه ماه کانی خۆی له  ده وری 
چونکه  یوئن به  ره سمی رایگه یاند که   په نابه ره کورده  ئرانییه کان له مه وبه دوا  . زه ره ری حیزبیش شکایه وه
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کی دیکه وه  و یوئن چووه  قۆناغن ده ستی کرد به  به رسمی کاریان بۆ ده کرێ و به م جۆره  چاالکی یوئ
کرانه وه ی  . له  ترسی کۆماری ئیسالمی په نایان بۆ یوئن بردبووکه  وه رگرتن و راگواستنی ئه و خه کانه ی

 حیزبی دانیشن و رگای ده روازه ی یوئن بوو به  ھۆی ئه وه ی که  راده یه کی یه کجاری زۆر له  ئه ندامانی
 مه  به  دوا ھه ستی به  مه ترسییه که  کرد و  بۆیه  بۆ به رگری کردن له م ئیدی حیزب له. ھه نده ران بگرنه  به ر

جا خوا ده یزان که  له م په یوه ندیه شدا چیھا کاری ژر به  ژریش کرابت که  . ره وته  ئه وه ی پی کرا کردی
ن که  دواتر روویان کرده  تورکیا و له  راستیدا ئه و ژماره  به رچاوه ی له  په نابه را. ره نگه  قه ت ئاشکرا نه کرن

 .  ئیستاش ھه ر له وێ له  ناھه موارترین بارودۆخدا ده ژین، ھه ر ئاکامی ئه و سه رده مه ن
بگومان ده ست له  ئه ندامیه ت کشانه وه ی ئه و ژماره  زۆره  له  په نابه ران  ھۆکاری فراوانی ھه بوو، که  ره نگه  

به م ئه م بابه ته  به ره  به ره  بوو به  ره وتک که  . ساوی جۆر به  جۆری بۆ ئاماده  کرابله  روانگه ی حیزبه وه  پا
گرینگترین ھۆکار که  ئه گه ر به  دیدکی واقع گه رایانه  ئاوڕی  . ھه تا ئستاشی له گه دا ب کۆتایی پ نه ھاتووه

.  که  له  الیه ن حیزبه وه  به رده وام پیان ته زریق ده کرال بدرته وه  نه زۆک بوونی ئه و ھیوا و به نیانه  بوون
ئه گه ر ئه و کات حیزب به  . جگه  له وه ش ده رچوون له و فه زا ته نگه   بوو که  ئه و ئه ندامانه ی تدا ئاسی ببوون

ه  چه ق به ستووانه  دیدکی واقع بینانه  ئاوڕی له  کشه  و گرفتی نو خۆی حیزب بدایه  و ده ستی له و پره نسیب
ھه گرتبایه  که  ئیدی له  حیزبدا به ردینه  ببوون، ره نگه  له  فه زایه کی ئاواه تردا ھه م به ر به  به ڕه وت بوونی 

سروشتییه  که  . ئه م دیارده یه  بگیرابا و ھه م ره نگه  ئاستکی دیکه  به رز بکرابایه وه  بۆ خه بات و مانه وه ی حیزب
 ، به م داخوا به رجه سته  بکرته وه... گه ی حیزبه وه  ھۆکاری ماندوویی یان به زین یان راحه ت ته ه بی و له  روان

له  رۆژانی سه ختی خه باتی شاخ و له و رۆژانه ی که  حیزب به دوای ئاگربه ستی شه ری ئران و عراقدا تووشی 
 ھه موو نرخک ئاماده  بوون مان و مه وجودییه تی ئه و حیزبه   ئاسته نگ ھات، ھه ر ئه م به زیوانه  نه بوون که  به

 بپارزن؟ 
به م سه رکردایه تی ئه و کاتی حیزب نه ک ھه نه ستا به  پداچوونه وه  به  ھۆکاره سه ره کییه کانی ئه م ره وته،  

 بخاته  به رده م ئه و ره وته  و بگره  زۆر به  جیددی ھه موو وزه ی خۆی له وه دا سه رف ده کرد که  چیبکا تا گرێ
  .له  روانگه ی حیزبه کان و تاقم و ده زگا مرۆڤدۆسته کان و بیرورای گشتیدا ب ئعتیباریان بکات

 ته وه  که  په نابه ران مانیان ده گرت و ھه موو حیزبه کان به  دانی ئیعالمیه  پشتیوانیان لنه  قه ت له  بیر ناچبۆ و
ئه و په نابه رانه  که  سه ردانی مه قه ڕه کانیان ده کرد له  ! زب خۆی ل نه بان ده کردده کردن، که چی حی

سه یته ره کانی حیزب به  بیانوی ئه وه ی که  جاسووسی کۆماری ئیسالمییان تیدایه  راده گیران و به  شوه یه کی 
"  تصفیه  حساب"تی کارتی پناس وه ره قه یه کی بۆ ماوه یه کی به رچاو له  جیا. ناشایست مامه ه یان له  گه ڵ ده کرا

ھه ر ئه م ب . یان پ بوو که  له  راستیدا ئه و وه ره قه یه  به  که کی یوئن ده ھات نه ک بۆ پناس و بۆ ھاتووچۆ
 پناسه ییه  بوو به ھۆی گرفتکی زۆر بۆ په نابه ران به  تایبه ت له و دۆخه  ناسک و پ مه ترسییه ی ئه وسای

سه ره نجام ھه ر به  کۆششی . کوردستانی عراق که  شه ڕی نوخۆییی ھه ره شه ی له  گشت الیه نک ده کرد
شۆرای په نابه رانی ئه وکات لژنه یه ک ئاماده  کرا تا داوا له  حکوومه تی ھه رم بکا بۆ چاره سه رکردنی ئه م 

به  پشوو درژییه وه  سه ره نجام توانی حکوومه تی ھه رم ئه م لژنه یه  به  ھه وڵ و کۆششکی فراوان و  . گرفته
".  ئیقامه ی کاتی نیشته ج بوون" به وه  رازی بکات که  ده فته رچه یه ک ئاماده  بکات بۆ په نابه ران به  ناوی 

که  جه زبی دا بوو که  حیزب له  ترسی ئه وه ی که  نه کا ئه و خه  " ئیقامه"ماوه یه کی زۆر به دوای وه رگرتنی 
یاریان دا کارتی الیه نگرییان بده نحیزبه کانی تر بن، ب !ره دا دیسان حیزب دووربینیی به  خه رج نه دا و ل

وه ک ھه میشه  له  دژی ئه و ره وتانه  راوه ستا که  به  رواه ت له  دژی بوون، به م له  ئه ساسدا به  قازانجی 
که  ھه ر ئیستا ھه ر ئه و په نابه رانه ن که  بنه ڕه تی ته شکیالته کانی ده ره وه ی بۆ ونه  له  بیرمان نه چ . بوون

وتی حیزب پک دنن و ده بینین چه نده  بوونیان گرینگه  له  حوزوری حیزب له  کۆڕو کۆمه ه  جیھانییه کانداو 
 . چه نده  خر و بری مادی به  سه ر حیزبدا ده ڕژنن
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ره نگه  مامۆستا خۆی ! ا ناوی کۆنگره یه کی ئه و سه رده می نا کۆنگره ی خه باتکارانی خۆڕاگرجگه  له مه  مامۆست
به  ھۆی ئه و شاره زاییه  باشه ی که  ھه م له  زمانی کوردیدا ھه یه تی و ھه م له  قیاساتدا، زۆر باشتر له  ئمه  

ان له  نوان خانه واده ی شه ھید و خه باتکارانی خۆڕاگردا ئه وه  بزان که  نه  ئه و به ر اوه رده  دروسته  که  به ڕزی
با وردتر باسی مه سه له که   . ده یکا و نه  وشه کانی موتزادی شھید و موتزادی خۆڕاگر یه ک باریان ھه یه

له  کاتکا . ه  " ھه توو"، یا خود "دۆڕاو"، "به زیو"وشه ی " خۆڕاگر"یه که م ئه وه ی که  موتزادی که لیمه ی . بکه ین
جا له  خونه ر ده پرسین که  ئه مانه  چه نده   ". خانه واده ی ب شه ھیده"، "خانه واده ی شه ھید"موتزادی که لیمه ی 

بوا ناکه م ھیچ خانه واده یه کی کورد خوازیاری ئه وه  بت که  سه ره ڕای  . له  گه ڵ یه کتر جیاوازییان ھه یه
. فی نه ته وه یی، حه ز به وه  بکا که  خۆزگه  کوڕکی له م رگایه دا ده بوو به  شه ھیدمه یلی به  وه دی ھاتنی ما

خۆی له  خۆیدا نه  نگه تیڤه  و نه  پوزه تیڤ، بگره  ره نگه  پوزه تیڤیش بت، چونکه  " خانه واده ی ب شه ھید"
وشه یه که  که  خۆی له  خۆیدا باری " دۆڕاو"به م . کوژرانی ئینسان ره نگه  ئاواتی ھیچ ئینسانکی ئاسایی نه بت

نگه تیڤی ھه یه  و ره نگه  مامۆستا له  کاتی دانانی ئه م ناوه  بۆ کۆنگره  دیقه تی ئه مه ی نه داب که  به  رای ئمه  
ه   ئیدی ھه روه ھا به  ھۆی باری یه کجار له  یه کتر جیای ئه م دوو وشه ی. ئه م نه ز انینه  باره که  قورستر ده کا

ره نگه   وا ب که  مامۆستا پتر  .  کردنی ئه و دووانه  چه نده  نالۆژیکییهبه راوه ردده ب به و ئاکامه  بگه ین که  
 ، به م قسه  له  سه ر ئه وه یه  که  ئه م بۆچوونه   ئه وه نده  له  مه به ستی رز گرتن له  ئه وانه  بووه  که  ماونه ته وه

ئمه  داوا له  مامۆستا ده که ین که  بۆ چرکه یه کیش  . ه ز راوه ستاوه  که  مه نتیقی تدا ون بووهسه ر ئه ساسی ح
بت بیر له و ئینسانه  بکاته وه  که  ته مه نک خه باتی کردووه  و ئیستا کتوپ ناراسته وخۆ له  دۆخکدا قه راری 

 ئه وه ی که  نایه وێ چیدی له و چوارچوه دا بیر بکاته وه  ته نیا له  به ر! ده ده ن که  ھه ست به  دۆڕاوی خۆی بکا
 ؟ زۆربه ی ئه و که سانه ی که  ئه و رۆژانه یان ئایا بیار گۆڕین، ماڤی ھه ر ئینسانک نیه . که  مامۆستا ده یکاته وه

دیسان وایداده نین . له  بیره  و تیدا ژیاون ده زانن که  ئه م وشه یه  ھه گری چ مانایه ک بوو و چی ده گه یاند
وی که سانی دی چابه م خۆ مه عقوله  جارکی دی ئه م دیارده یه  له   ! که  مامۆستا به م کاره ی خۆی نه زانیوه

ئه ی باشه  بۆ دوای ئه وه ی که  ئه و په نابه رانه  گه یشتنه  . ببینته وه  بۆ ئه وه ی له  کرده کانی خۆی باشتر تبگات
 پاشان بۆ ئیدی له وێ دۆڕاو نه بوون؟!  وه ک ئه ندام روویان تکردنه وه و نه ک وه ک الیه نگر؟ئه ورووپا ئیدی
خۆ ئه و په نابه رانه  گشتیان له  حیزبایه تی پاکانه  حسبیان نه کردبوو، به کوو شوه ی خه باته که یان ! به رز مامۆستا

 ه وه که  بۆ ئه وان شانازییه کی گه وره  بوو؟گۆریبوو، بۆ ده بوو کارتی ئه ندامه تی ل بستندرت
به  "ھه روه ھا سه باره ت به  یارمه تی مای به  په نابه رانی کۆنه  ئه ندامی خۆیان، مامۆستا بۆ خۆی ده  که  

، ئمه  نازانین مه به ستی مامۆستا  "بیاری حیزب و نه ک بیاری من یارمه تیی رک و پکی ماییان پ نه کراوه
ئمه  په نابه ر ده ناسین که  نزیکه ی بیست ساڵ پشمه رگه ی حیزب بووه   ! له  یارمه تیی رک و پکی مای چییه

ئه و که سه  نه ک ته نیا یارمه تی نه دراوه  بگره  له   . و خاوه نی ژماره یه کی زۆری ئه ندامی بنه ماه  بووه
 م کردنی پتری، حیزب له وه  خۆی بواردووه  که  یارمه تی سه ختترین بارودۆخدا ژیاوه  و ته نانه ت بۆ ته

بۆیه  دواتر ناچار بوون که  له  رگای رکخراوه  مه ده نییه کانی سه ر ! ناردنی کوڕه که ی بۆ دانیشگای ھه ولر بدا
که ی له  یوئن مندای په نابه ری ئه ندام حیزبی ھه بووه  که  له  دوای قه بوویه . به  پارتییه وه  ئه و کاره  بکه ن

دیکه ی ھه بووه  و مامۆستا درغی کردووه  له وه ی که  به  وه ره قه یه کی حیزبی ته ئیدی ئه وه  بکا که  ئه وه  
به م داخۆ حیزب له  کاتی به رپرسایه تی  . مامۆستا به گه ی حیزبی ده ھنته وه! مندای ئه و په نابه ره  خۆیه تی

 ؟ یان ته نیا رواه ته  وو که  ئه مانه ش بکا به  به گه ی حیزبی بۆ ئه وه ی بۆ مژوو بمننه وهئه ودا ئاماده  ب
 جوانه کانن ده بن به  به گه ی حیزبی؟
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 رووداوه کان
 به شی په یوه ندیدار به  ئه نجومه نی قه ه می کوردستانی ئران

ئه وانه  کۆمه ک گه نج  . ش، سه رگوزشته یه کی تایبه تهسه رگوزه شته ی ئه نجومه نی قه ه می کوردستانی ئرانی
بوون که  ئه و کات قۆی ئه وه یان ل ھه مای که  رکخراوکی فه رھه نگی به  مه به ستی خزمه ت کردن به  

ده رفه تی ژیان کردن له  شاره کانی کوردستانی عراق و ئه و . ئه ده ب و رۆشنبیری کوردی پک بنین
ئه وان  . ته  رژه ییه ی  پک ھاتبوو، سه رنجی ئه وانی قۆسته وه و ئیدی ده ستیان دایه  دروست کردنیده رفه 

ھه ر له و کاته وه  له  به رنامه  و پرۆگرامی ناوخۆی ئه نجومه ندا له  خاکی تایبه تدا باسیان له  ره خنه  و گرنگیی 
ه  کرا که  کۆمه گای کوردی له  شه ڕکی ساده  به م گرنگی ھۆکاره که یشی  به م  چه شنه  پناس. ره خنه  کرد

 ، ئه مه  له  کاتکدایه  که  کۆمه گای ئمه  پویستی به  فره  ره ھه ندیه که  بۆ سیاسیدا کورت و خۆالسه  کراوه ته وه
ه م رگایه وه  به قه ده ر  ئه وه ی بتوان بوار و پانتاییه کانی خه بات و تکۆشان به رفراوانتر بکات و ته نانه ت ل

ئه وان  له وه  نیگه ران بوون . نه زۆکی  ونه گبه تی و قه یرانی ئۆپۆزیسیۆنیشتوانای خۆی یارمه تی بگه یه ن به  
که  ھه ندک له  ئه ندامانی ربه رایه تی حیزبه کان زۆر جار ساده ترین مه قوله کانی فیکری سیاسیان نه ده زانی و 

که  دیاره  ئه مه  الی زۆر که سی دیکه ش ئاشکرایه  به  تایبه ت (ئه وان  بینیبوویان .  ره ھبه ریان بووکه چی ئیدیعای
که  له  فرگه  به  پشمه رگه  ب ئیحتیرامی کرابوو به س له به ر ) ئه وانه ی راسته وخۆ له و حیزبانه دا بوون

دواتر که  ئه و پشمه رگه یه  له  . ه ره که  نه یزانیبووئه وه ی که  وشه یه کی له  ره ھبه رک پرسیبوو و ره ھب
کۆمیسیونی سیاسی نیزامی شکایتی ده کرد، ئه وه نده یان ئه م ده ستاو ده ست پ ده کرد و ده یانھنا و 

ئاخر سیستمه که  وه ھا  . ده یانبرد تا بۆ خۆی ماندوو ده بوو و وازی دنا و ده چوو خۆی ته سلیم ده کرده وه
جا ھه مووی ئه مانه  ئه و کۆمه ه   .  که  قه ت ئاماده  نه بوون له  به ر پشمه رگه یه ک له  مه سئولک بپرسنه وهبوو

. گه نجه ی به ره و زه روره تی نوگه ری نه ک ته نیا له  بواری حیزبیدا به کو له  بواره کانی دیکه شدا پاڵ پوه نا
به م بانگه شه  بۆ نوگه ری خۆی خاکی . ه  که  ئه وان ئه م نوگه ریه یان کردھه به ت ئه مه  به  مانای ئه وه  نی

ئه وان  ھه ر ئه و کات  ھه ستیان به  پویستیی ئه و نوگه ریه  کرد  . پوزه تیف بوو که  به  داخه وه  سه رنجی نه درایه
ه  ته نیا نه بیسترا، به کو ھه گرانی به  چاوی ئه م په یامه  نھه ر وه ک گوترا . که  مامۆستا ئیستا باسی ل ده کا

کۆمه ک مرۆڤی به زیو و ناجیددی و ھیچ له بار و منداڵ سه یر کران که  ره نگه  له  باشترین حاه تدا عه ودای 
ن درا و له  ئه و کۆمه ه  گه نجه  نه  ته نیا ده ستیان نه گیرا، به کو له  خراپترین حاه تدا ھه وی شکانیا. ناو بوون

 کاتک به م. ھه به ت ئه وان  چاوه ڕوانی ھیچ یارمه تییه ک نه بوون. باشترین حاه تیشدا ھه ولی نه دیتنیان
 .  ، چاوه روانییه که ی ل زیادتر ده کا ئه مهخۆبه خۆ ، حیزبک به  خۆی ده ی حیزبی مه سئولی بزووتنه وه

جار له  گه ڵ ھاوڕیانی دیکه دا باس کراوه  پمان سه یر بوو که  حیزب ئمه  ئیستاشی پوه  بت ھه ر وه ک زۆر 
به  شه رتک که  له  . ئاوا له  به رامبه ر راگه یه نراوکدا به و راده یه  گرژ بوو و ھه ستی به  مه ترسی کرد

ئمه  پمان . ه  ره خنه  ده ترسنتا ئه و کات نه زانرا که  حیزبه کانی ئمه  چه نده  ل. ئیعالمیه که دا ناویشی نه ھاتبوو
وابوو که کاتک حیزب له  به رنامه یدا باس له  ئازادی به یان و ره خنه  ده کا و کۆماری ئیسالمی به وه  تاوانبار 

 ، به کو ره خنه  و ئازادیی  ، ته نیا و ته نیا مه به ستی ره خنه  گرتن له  رژیم نیهده کا که  به ری به م شتانه  گرتووه
 ! به  ڕاستی چه ند ساده  بووین . به یان له  گشتیه تی خۆیدا بۆ ئه و پرنسیپ و مه بده ئه

بۆ خۆت باش ده زانی که  دوا به  دوای ئه و راگه یه ندراوه ی ئه وان،  حیزبی دیموکرات ! مامۆستای به ڕز
 وه ک نونه ری کۆمیسیونی سیاسی  کاک حه سه نی قادرزاده. به رامبه ر به  ئه نجومه ن ئیقدامی ئه منییه تی کرد

نیزامی که  ئه و کات کۆچکردوو به ڕز سه الم عه زیزی به رپرسی بوو، نردرایه  مه قه ڕی ھه ولر و دانه  به  
ئه مه  له  کاتکدا بوو که  ئه نجومه ن قه واره ی . دانه  ئه ندامانی ئه نجومه نی بانگ ده کرد و بازجویی ده کردن

ئیستا ئمه  زۆر جار پرسیار له  خومان .  ده کرا سه باره ت به م مه سه له یه  دانیشتنی له  گه ل بکرێخۆی ھه بوو و
ده که ین باشه  ئه گه ر حیزب ده سه تداری ھه ولر بایه  چ به یه کی به  سه ر ئه وان دا ده ھنا؟ دانیشتنکی وا له  

.  ی حیزبی دیمۆکرات که م نه ده کرد، به کو پیشی زیاد ده کردگه ڵ ئه نجومه ن نه  ته نیا ھیچی له  گه وره ی
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راست ! ره نگه  جه نابت بی که  ئوه  ئه مه تان وه ک سه نه دی حیزبی نیه  و بۆیه  ناتوانن بیسه لمنن
له  سه نه دی ئه مه  ئه و به شانه ی مژوون که  قه ت له  سه نه دی حیزبی و ده سه تدا نایه ن، به کو . ده فه رموی

یان ره نگه  پویست بت له  چیرۆک و . ئین جی ئۆکان و پانتایی رکخراوه  مه ده نییه کاندا باسیان ل ده کرێ
چونکه  زمانی ھونه ر له  فه رھه نگی ئیستبدادیدا باشترین و شیاوترین فۆڕمی  گوتنی . رۆماندا باسیان ل بکرێ

  . شاردراوه کانه
 

ئه منییه تییه  ئه وه ی ل که وته وه  که  به شکی ئه ندامانی ئه نجومه ن که  ئه ندامی حیزبی ئوه ش ئه و  حه ره که ته  
و به   ) ھه به ت ھه ندکیشیان به  ھۆی ناڕه زایه تی له  دژی راگه یه نراوه که(بوون  له  ئه نجومه ن بکشنه وه  

ھه روه ھا جه نابت ده ی . اتیش بت له  ئه نجومه ن ببنستی ده روونی خۆیان  به  شوه یه کی کپچه وانه ی وی
که  ته نیا ئه ندامانی حیزب بانگ کراون و پیان وتراوه  که  به  پی ئوسولی حیزبی حه قیان نیه  له  ده ره وه ی 

چییه  که  ده توانن باشه  پرسیار ئه وه یه  ئه ی ته کلیفی ئه و ئه ندام حیزبیانه  . حیزب قسه  به  حیزبه که یان بن
ئه ندامی رکخراوه یه کی مه ده نی بن و له  ھه مان کاتیشدا بشیانه وێ ره خنه  له  حیزبه که ی خۆیان بگرن؟ 
ئه سه ن بۆچی ئه ندام حیزبیه ک نه توان له  ده ره وه ی حیزبه که ی خۆی ره خنه  له  حیزبی خۆی بگرێ؟ مه گه ر 

ان ئه م کاره تان نه کرد؟ ره نگه  بی ئمه  زۆر بووین و به م ئه ندامانی جه نابت له  پش جیابوونه وه ت
یان ره نگه  ئه وه  به  خۆت ره وا ببینی  وبه  خه کی دیکه  نا؟ سه یرتر له  ھه مووی ئه وه یه  که  ! ئه نجومه ن که م

مانایه  نیه  که  ئه و کات ئه م بیاره  غه ه ت اره  بگۆڕدرێ به م به و جه نابت ده ی که  ره نگه  زه مانک ئه م بی
رک ئالره دایه  که  ئمه  پمان وایه  که  ھه ه ی تگه یشتنی جه نابت له  پرنسیپه  دیمۆکراتیه کان  ! بووه

 ندی به ڕزتان له  گه ڵ پرنسیپه کان مامه ه ی حیزبیانه  ده که ن و پرنسیپه کان به  پی به رژه وه. ده رده که وێ
حیزب تک و مه کان ده ده ی، له  جیاتی ئه وه ی که  ھه موو ھه وڵ و تکۆشانت ئه وه  بت که  حزب له  گه ڵ 

چونکه  ئه م بۆچوونه  . جا ھه ر ئا لره دایه  که  ئمه  له  نوگه ری جه نابت دردۆنگ ده بین . پرنسیپه کاندا بنیته وه
 کۆن راوه ستاوه  و حازر نیه  یه کجار بۆ ھه میشه  ره خنه  وه ک پرنسیپ له  ئوسوولدا له  سه ر ھه مان ده رکی

به  . ھه به ت پرنسیپی ره خنه ش به و مانایه  نیه  که  مرۆڤ ھه رچی حه ز ل بوو بی و بیکا. وه ربگرێ
ه  که  بوای به  راوه ستاو" کانت"پجه وانه وه  پرنسیپی ره خنه  له  ده رکی مودندا له  سه ر ئه و بۆچوونی 

ھه ر بۆیه  ره خنه یه کی وا له  سه ر ئه ساسی مه سئولیه ت  . ره خنه یه ک بوو که  له  سه ر عه قل راوه ستاوه
به م خۆ بۆ چکردنی ئه م مه سئولیه ته ش ھیچ چارکی تر نیه  جگه  له وه ی که  مه وداکانی  . راوه ستاوه

وه و به  ره سمی بناسرن و ئیدی له وه دا له  ئه نجامدا له  ھه ه  و که وتن و ده رفه تی ره خنه  فراوانتر بکرته 
 . سه رکه وتنی مرۆڤه کاندا مه سئولیه ت دروست بب و پرنسیپه کان پتر ج بگرن

 
جارکیان ئه و کاته ی که  ھشتا به ڕز گادانی له  ئه نجومه ن نزیک بوو و یه کجار نوانی ئه و و ئه نجومه ن 

ۆش بوو و ھه ر له  بنه ڕه تیشدا وه ک ئه ندامی ئه نجومه ن حسبی له  سه ر ده کرا، داوا له  چه ند که س له  خ
به ڕزان فه ڕۆخ  . ئه ندامانی ئه نجومه ن ده کا که  بۆ چاوپکه وتنی بچنه  الی بۆ بنکه ی مه رکه زی له  کۆیه

رگه ی خۆتان بوو و ئه ندامی ئه نجومه ن بوو ھه ده ستن و نعمه تپوور و سامان حوسنی که  له وه  پش پشمه 
شه و له  کاتی کۆبوونه وه  . ئه و رۆژه  کاک سامان ب رزییه کی سه یری له  سه یته ره که تاندا پده کرێ. ده چن

له   . گوترێله  گه ڵ کاک جه لیل که  ژماره یه کی به رچاوی تریشی لبوو، ئه و مه سه له یه  به  کاک جه لیل ده 
ئه مه مان بۆیه  باس کرد ! وه مدا به ڕزیان ده  ئه وه  یه که م جار نیه  که  به  میوانی ئه و سوکایه تی ده کرێ

چونکه  ده مانه  وێ پتانی بین که  کاتک که سایه تییه کی وه ک کاک جه لیل ئاوا بانه که ی التان نزم بوو و 
ه ری، ئیتر براده رانی قه ه م که  جورئه تی ره خنه یان به  خۆیان دابوو، چییان له  ره حه ت خۆیان ھه داویشته  س

 !گه ڵ ده کرا
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حه ز ده که ین که  پیت بین که  کاک مسته فا مه ولودی به رپرسی ئه وکاتی مه قه ری ھه ولر سه ردانی 
ردبوون که  فه ڕۆخ نعمه تپوور و مه کته بی سیاسی حیزبی شیوعی کوردستانی عراقی کردبوو و داوای ل ک

سامان حوسنی که  ئه وسا له  حیزبی شیوعی کاریان ده کرد وه ده ربنن به  جورمی ئه وه ی که  گوایا سه ر به  
ھه به ت ھاوڕیانی حیزبی شیوعی ئه م قسه یان وه رنه گرتبوو و بۆیه  ھه وه که ی ناوبراو ! جمھوری ئیسالمین
ھه ر ئه م به ڕزه  ئیعترازی کردبوو به  رادیو حیزبی شیوعی که  بابه تکی سامانیان . گه یشتبه  ھیچ شونک نه 

له  سه ر دکتور قاسملو بو کردبووه وه  و پیانی گوتبوو که  ئه وان قه بوڵ ناکه ن که  ھه ر که س له  سه ر 
ک سامان ئه و کات زۆر ھۆگری قاسملو ئه مه  له  کاتکدا بوو که  کا . قاسملو شت بنووس و بو بکرته وه

جا ئه مه یه  به  راستی په یامی حیزب بۆ جگیر کردنی دیمۆکراسی و ئازادی . بوو و پیدا ھه ده گوت
راده ربین؟ خۆ کاک سامان ئه ندامی حیزب نه مابوو و به  وته ی جه نابتان ئیدی مافی خۆی بوو؟ ئه ی ئه م 

 ی حیزبیتان له  چی بوو؟خۆ گیڤ کردنه وانه ی به رپرسان
 ئه ندامانی حیزب که  ئه ندامی ئه نجومه نی قه له م بوون بانگ کراون و قسه یان له  ته نیاجه نابتان ده ی که  

ئه ی خۆ ھیچ کام له  به ڕزان شاھۆ حه سه ن پور، رزگار ئه مین نژاد و ئیدریس پاسۆڕی  . گه ڵ کراوه
ران و قسه یان له  گه ڵ کرا؟ بۆیه  له  راستیدا ئه و بانگکردنانه  نه  بۆ ئه ندامی حیزب نه بوون که  بانگ ک

راگه یاندنی ئه وه ی که  گوایا ئه وانه  ئه ندام حیزبین و ناب له  ده ره وه ی حیزب له  سه ر حیزب قسه  بکه ن، 
شتک که  قه ت وه دی  . وهوه ھا که  له  کۆتاییدا بتونه . به کو بۆ تک شکاندنی ریزه کانی ئه نجومه ن بوو

. نه ھات و ئه نجومه ن  ئیستا له  جاران چاالکتره و باشتر خه ریکی راپه ڕاندنی ئه رک و کاره کانی خۆیه تی
 ؟ ئایا له  چ ھه روه ھا ئه وه  چ جۆر قسه  کردنک بوو له  گه ڵ ئه ندام حیزبیه کان که  به شکیان له  ترسا کشانه وه

اتبوو که  یه که م ھه ه  به  مانای ده رکردن یا خود ھه ڕه شه ی ھه بژاردن له  نوان قانونکی حیزبیدا ھ
 ؟ ئوه  کارکتان به  ھه ندکیان کرد که  له  به ر ئه وه ی ده رنه کرن وازیان به  رواه ت ئه نجومه ن یان حیزبدایه

 . له  ئه نجومن ھنا
 

به م لره دا دوا . ره نگه  پویست نه کا که  ئاماژه  به  ھه موویان بکه یننموونه  له م باره یه وه  یه کجار زۆرن و 
 ، که چی ئه ویش بۆ بازجویی به ڕز رزگار ئه مین نژاد قه ت ئه ندامی ئه نجومه ن نه بووه . نموونه  ده ھنینه وه

 نجومه ن نیه  به م دواتر له  بۆ مه قه ڕی ھه ولر بانگھشت کرا و سه ره ڕای ئه وه ی که  گوتبوی ئه ندامی ئه
سه ردانیکی بۆ بنکه ی کۆیه  واته  ئازادی س سه عات ده ست به  سه ر ده کرێ، کات پناسه که ی ته تبیق ده ده ن 
له  گه ڵ ناوی ئه و که سانه ی که  له  ده فته ری لیسته ی قه ده غه  کردنی ھاتووچۆ بۆ بنکه کانی حیزبدان، واته  ئه و 

دوایش که  ھندێ له  ھاوسه نگه رانی پشووی موداخله  .  ی که  ناب ھاتووچۆی ده فته ری سیاسی بکه نکه سانه
رزگار لوتفی ئه ندامکی دیکه ی ئه نجومه ن ! (ده که ن پیی ده ن که  ببوره  وامان زانی که  رزگار لوتفی ت

 ندام و پشمه رگه ی حیزب بوو که  چی حیزب له  کاک رزگار ئه مین نژاد نزیکه ی پازده  ساڵ ئه ! سه یره). بوو
 ! گه ڵ که سکی تر لی تک چووبوو

 
سه باره ت به  بوکردنه وه ی راگه یاندنی دامه زراندنی ئه نجومه ن له  رۆژنامه ی کوردستاندا ده ب عه رزت 

 ئه نجومه نه وه  بوو که  ئه و کات له  بکه ین که ئه و بو کردنه وه یه  به  ھۆی کار و ویستی به شک له  ئه ندامانی
 شاراوه  نیه  که  جه نابت دواتر به  توندی به  دژ ئه م له  ئه نجومه ن. رۆژنامه ی کوردستاندا کاریان ده کرد

 ! سه یره ! کرده وه یاندا چووبوویته وه و  گوتبووت که  به م کاره یان ناوی ئه نجومه نیان خستووه ته  مژوه وه
ن پتان وایه  که  ئه وه  حیزبی دیمۆکراته و به س  که  خه ریکی دروست کردنی مژووه و ئه وه  ئه وه  که  به ڕزتا

ئایا ئیستا به م قه ناعه ته  نه گه یشتووی  که  به م ھه وستانه  به  راستی غه درکی . دوا بیاری له  سه ر ده دا
ا پت وا نیه  که  که سانی وه ک ئمه  که   له  ده ره وه ی حیزب یه کجار گه وره تان له  حیزبی دیمۆکرات کرد؟ ئای

 بووین و ئه گه ر چی ئه ندامی حیزب نه بووین به م پتر له  ئوه  دیمۆکرات بووین؟
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*** 
    

باس له  " عالیجنابان سرخ پوش"ئه کبه ری گه نجی گه ر ھه ه  نه که ین له  کتبه  به  ناوبانگه که ی خۆیدا 
واته  ئه و ده سه ته  ژر به  ژرانه ی که  له  ناو ده سه تی روکه شانه دا کار ده کا و   . خانه ی ئه شباح ده کاتاریک

توناوتونه کانی تاریک . ئه وه  ئه وه  که  له  راستیدا له  پشت رووداوه کان راوه ستاوه،  نه ک ده زگا فه رمیه کان
مژووی وتانی دواکه وتوو و  . یچی سه ره کییه  و به م به  رواه ت دیار نیهخانه یه ک که  له  ئه سدا ئه وه  یار

جا که م و (ھه ر له  ده وه ته کانه وه  بگره  ھه تا ئۆپۆزسیۆنی  . بچاره ی وه ک ئمه  پییه  له م جۆره  ده سه تانه
 ن که  خه ک به م شته  نازانن و کاتکیش که  سه یر ئه وه یه  که  ده سه تداران وا ھه ست ده که). زۆر که وتووه 

ده سه تداران به  توش پرسیاره وه  ده بن به  ھنانه وه ی به گه ی فه رمی وه ک جه نابت سه روبنی رووداوه کان 
 وێ که واته  گه ر ده تانه. که  شته کان یه کجار ئه وه نده ش شاراوه  نین به م غاف له وه ی . یه ک ده ھننه وه

ئه گینا  . ھه گری راسته قینه ی نوگه ری و نوێ بوونه وه  بن، به  ناچار ده ب رووبه ڕووی ئه م دیارده یه  ببیته وه
ئه م ھه وسته شتان ده بته وه  به  گرفتکی دیکه  و جارکی دی ھه ر وه ک رووداوه کانی پش جیابوونه وه ی 

 .وه  و ئه گه ر ته مه ن مه جال بدات ده ب جیابوونه وه یه کی تری بۆ بکه یتئه م جاره تان به رۆکی خۆتان ده گرته 
04.01.2007 

 رزگار ئه مین نژاد
 جه مال ئه حمه دزاده 
 عه لی مه عروفی

 فه ڕۆخ نعمه تپوور
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