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دوو نی جیاوازی و  مه یاندن و چاپه ی ڕاگه  شوه شکیالتی و چ به هنی و ته ی نه  شوه  چ به  که  هکی زۆر یه ماوه
رزترین ئاست دا   به  له کیه ره م دوو به  و ئه یه تکشان دا هه حمه ی شۆڕشگی زه ه  ناو کۆمه تۆڵ له که بای و ته

ک  ندی وه ی ناوه ندامانی کۆمیته  ئه شک له به.  وه ته نگی داوه ندی ڕه ی ناوه ری سیاسی و کۆمیته فته  ناو ده و له
  له. ی گشتیم ڕا رده  به کانی خۆیان خسته نهخ اند و خواست و توانین و ڕهی تی بوونی خۆیان ڕاگه مایه که
کان ڕوونی و  نه  الیه ند هیچ کام له رچه هه.  وه می خۆی دایه بۆچوون و وهری سیاسی  فته ریش دا ده رامبه به

کتر  ی یه  ئاراسته رانه کهتبار ۆمهبیاتکی توند و تیژ و ت ده م ئه بوو، به  گوتاریان دا نه وتۆ له کی ئه ڕاشکاوییه
کی  ت قورساییه سه تی و ده ی تاک و تایبه  و کشه باستی و نامۆدن بوون و تی سونه واوه  ته  به کرا که ده

   .زۆری تدا بوو
ن  ی ژووئه11دا  ه ی کۆمه که ندراوه یه  ڕاگه له(ی مانگی ژوالی 11 ڕۆژی  ی له ه ندی کۆمه ی ناوه کۆمیته

کگرتووی  کیزی و یه و کردنی یه  پته  باس له  که وه ره  ده یاندنکی دایه ڕاگه!)  بت ه چ هه  پده ، که وسراوهن
و   مانای کۆتایی هاتنی ئه ندی به ی ناوه ی کۆمیته که یاندنه  ڕاگه وێ که که رده وا ده. کات  ده ه کانی کۆمه ناو ڕیزه

ر چاالکی و کاری   سه ورکی زۆری له بوو و ده هات توندتر و قایمتر ده  تا ده  بت که  قوه یران و ئاۆزییه قه
  . دانابوو ه یی کۆمه ڕکخراوه

وان  کان یان بۆچوونی ئه نه  الیه ت یان پشتگیری هیچ کام له م ڕه  دا باسی بکه م وتاره وێ له مه ی من ئه وه   ئه
 کانی ب یاران و خه  و چ دۆستان و نه ه اوانی ناوخۆی کۆمهندامان و لپرسر  چ ئه،کان ر کشه سه له.  نیه
ر   سه ک کات بۆ دووان له یه  تا ڕاده وه کی تریشه  الیه  و له ی خۆیان باس کردووه وه ت و لکدانه ن بابه الیه

ند خاڵ ورد   چه دا له هم لر ده وڵ ده م من هه به.  وه ته ویوه  و چوپی ملمالنکان ڕه ر هاتووه  سه کان به ناکۆکیه
  . وه نه  ڕوون بکهینگرانی خۆیان الیهران و   بۆ ڕای گشتی و خونه  پویسته  که وه ببمه

  
  :م که یه

ک  یه موو شوه  هه ی ڕابوردوودا به  ماوه و له.  وه هیچ شتک ڕوون ناکاتهندی  ی ناوه ندراوی کۆمیته یه ڕاگه
ری  فته  و ده ک کۆنگره  وه وه کانی حیزبیه سمی ترین ئۆرگانه  ڕه له. کرا دی ده  کی به ره ناکۆکی و جیاوازی و دووبه

  م جیاوازییه ت دا ئه  بابه وندراو یه یان گوتار و ڕاگه تی و ده مایه ندی و پکھاتنی که ی ناوه سیاسی و کۆمیته
ش یان دوو  دنی حیزبی دا دوو بهن ای گهیی و ڕا بیات و کاری ڕکخراوه ده کان و ئه بژاردنه  هه له.  وه نگی دایه ڕه

ی لک   ئاراسته چوو که  نوانیان دا و پده کی زۆر و دوور بوو له ودایه کرا مه  دی ده ی به وه ئه.  بوون باڵ ئاماده
کرد، م پ  ئاماژه ی که  قووه و کشه ڕای ئه ره سه. بوا و دابان  وه وتنه و لک دوورکه ره ر به سه شتن و چاره تگه

ب هیچ  موو شتک و به م هه رده  به نته ییدا خای کۆتایی ده ڕه یاندنکی دوو الپه  ڕاگه ندی له ی ناوه کۆمیته
م   ئه ه کۆمهو  و کراوه یی پته کیزی ڕکخراوه  یه  که  ده،کان وتنه ندی خای ڕککه  و ڕیزبه وه هندڕوونکر
تی دیپلۆماسی و  تا سیاسه ره سه.  وه بته تی تاڵ و ناخۆش قوت دهدا دوو ش لره.  ڕاندووه ی تپه قۆناغه
یی  و پنسیبی ڕکخراوه  شتکی ناخۆییه وه  ئه  بت که وه ئه ڕزان می به  وه نگه ڕه.  یه وه ژر و شاردنه ژربه

رگر و گوگری   وه یته که ک ده هم کاتک تۆ خ به.  یه  هه وه ه ندامانی ناو کۆمه  ئه ندی به ب بپارزدرێ و پوه ده
 تا کۆتایی بۆی  مان شوه  هه ب به دوی، ده ک ده  خه ر به رانبه سمی و ئاشکرا به  وردی و ڕه ی خۆت و به قسه

 چیمان .  چیمان کردووه وه  و گرینگتر له  باشه ی کردوومانه وه  بۆچی  وامان کرد و بۆچی ئه و پیان ب ی که
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تی   ڕۆژهه ک حیزبی کوردی له وه_ رۆکی حیزب  ر وناوه وهه دا جه  لره وه داخه  به.  رگرتووه  وه و چیمان داوه
 تا  وه ینه  هز کۆبکه تی، تا کات که  پویستمان پیه  که ک تا کات باشه  خه نون که خۆی ده_ ڕاست  ناوه

  من له . شیاوه م و نه حره ک نامه ی تر دا خهکان ه کات  و له هو م دوا ئه به.  ڕێ وته که مان به که وه وڕه ڕه  کات که
یر کردنی  م زانین و سوک سه  که گا به ک و کۆمه ڵ خه گه  کردن له ه  مامه م جۆره  ئه م که و بوایه ر ئه سه

  . وه ڕته گه  ده ه ری بۆ خودی کۆمه ره ترین زه وره و و گه ره م زه که  بگومان یه  که که شتنی خه ئاستی تگه
  ه کۆمه.  ته ماکانی دیموکراسیه  شکاندن و پشل کردنی پنسیب و بنه ،رگرتنی ناخۆشه ه و شتکی تر که   
   له واته. ی که تییه ڕه کی وبنه ره  مانا سه ت به دیموکراسیه.  ت بووه نگر و خوازیاری دیموکراسیه وام الیه رده به
و  ست پ بکه  ده وه  خۆته  له واته.گا ی کۆمه کی ترین پکھاته ره رزترین وسه  بۆ به وه  و خاه مین خانه که یه

ری  وهه  گه  ناکات که وه  باس کردنی ئه  پویست به دیاره .وانی تریش بب ک و له  خه ڕوانیشیت له چاوه
. وت که ر ده نگ ده  پ ی ده  به که  کن ر تاک یان الیه  قورسایی ههبژرادن و کش و  هه  له  بریتیهدیموکراسی

  به   خشکه به.  وتنه ندی حیزبی و ڕککه وه رژه م قوربانی به که  یه ک بۆنی دت دیموکراسی بچاره دا وه م لره به
  مانای وه نگ هنانه بژرادن و ده هه.  وه نه ر ئاوڕیشی ل ناده ڕن و هه په و و پرۆگرامی ناوخۆدا تده یه الی په

دیموکراسی . ب  ج ده  ئان و ساتک دا ج به تی له پرسایه ر  دانان و دیاری کردن و سپاردنی بهنامن و
  ی به و باز بده  شه  تاریکه  به  خۆشه نده  چه.ورێ س پ ی ده موو که سزمانه، هه  به نده ت چه سه ی بده بچاره

  .ت دا گبه ڕی دیموکراسی نه مپه ر له سه
  

  :م دووهه
رۆک  ی سه  ڕگه  و له وه ره  سه موو شتک له  هه  که یه وه رچاو ئه  به تیڤی تر دته ک خاکی نگه دا وه ی لره وه ئه

کان  رۆکه ی سه نده زه  مه  و به وه ره  سه دا بیار له تی ئمه تی حیزبایه  سونه له.  وه ته  باوه وه و پیاو ماقونه
   له که یه حیزب پکھاته.   زۆر الوازه وه  خواره ت له رعیه نگ و شه رگرتنی ده یموکراسی و وهی د پرۆسه.  وه بته ئه

بینن و  ها بۆ خۆیان ده تکی ڕه رعیه کان شه بازنه. حفل  تاقم و مه بنه  ده م بازنانه زۆر جار ئه. کان بازنه
  له. کان ندی بازنه وه رژه  به  له ندی حیزب بریتیه وه رژه زۆر جار به.   الیان نامۆیه وه  و شیکردنه وه مدانه وه
ندامانی حیزب و  و ئه ندی پکھاته وه رژه ر به  سه درێ به پده ره  په ندی بازنه وه رژه  به وه شه مان سۆنگه هه
کی  یه  شوه کی ڕوون و ئاشکرا و به یه  پرۆسه  له ه شیا کۆمه ده.  و هتد وه ته گا و نه مه بۆ کۆ وه وشه له

ندامان  بوونی کادر و ئه  ئاماده رفراواندا و به کی به یه وه  کۆنفرانسک یان کۆبوونه  له ، بۆ ونه دیموکراتیکانه
زموون  م ئه کرا و هه چاو ده کان ڕه وتوه ها پشکه ماو به م بنه دا هه ته و حاه له. ن یه نجام بگه  ئه  به یه م پرۆسه ئه
دام  و بوایه  له. که یرانه ی قه وه دانه رهه سه و  وه بوونه  دووباره کرد له رگری ده  به وتکی گرینگ بوو که ستکه ده
  ه یرانی ناو کۆمه ری قه سه وتن و چاره  ئاگاداری ڕککه ه کانی کۆمه رگه  کادر و پشمه ی که وه  له  جگه که
   .  کرێناشیان بۆ باس  که وتنه تی ڕککه ت هۆ و چۆنیه نانه ن، تهبوو نه
  

  :م هسھ
 داهاتوودا  ی له رخانکی ڕیشه رچه  گۆڕان و وهڕوانی ، چاوه داهاتوودا  له ه تی کۆمه  و سیاسه ت ڕچکه  بابه له 

وال  مالوئه تی ئه ر، سیاسه  ده  حزیبی کۆمۆنیستی ئران هاتۆته  له ه  کۆمه ی که م سانه  درژایی ئه به. کرت ده
 پرستیژ و  واسین به وی خۆهه  هه وه که  الیه له.   بووه ه ندی و دیپلۆماسی کۆمه مای پوه کی و بنه ره خای سه

کی  یه  و ڕژه ه تی کۆمه سهسیا   له شک بووه ڕابوردوو بهکان و   کاریزماتیکه تیه سایه کهت و خۆشناوی و  سونه
ک  کی یه یه  جاده  گاز له خته دا ته وه  کرده  و له وه کی تریشه  الیه له.  ی دارگیر کردووه ه بیاتی کۆمه ده  ئه زۆری له

.  وه نه که بوو ده ره ی ڕگا قه له  په وتنی ئاش به نگ که دره وهنن و  ی لیبرالیسم پ ی پیا ده و قیبله ره دا به نه الیه
 خاکی گرینگی  بته کات، ده ندی باسی ل ده ی ناوه ندراوی کۆمیته یه  ڕاگه ی که وتنه م ڕککه  بوای من ئه به



 

www.dengekan.com 
7/17/2007 

و   ژیرتکی و کردنی سیاسه یه کان و په  شۆڕشگه سه ک و هز و که  خه  له وه یان نزیک بوونه. رخان رچه وه
تی و  کان و برایه رڤاتیوه تی نئوکۆنسه  خواست و سیاسه نوقم بوون له بوون  و  ، یان ئاوته هز و لۆژیک به

و   ئاراوه  دته  و بورانه تی ئازایانه  یان سیاسه! ئیستح ئۆپۆزیسیۆنی دیموکراتیکی ئرانی خۆشامایی بۆ به
  ه ک و کۆمه بات و خواستی خه وی گۆڕان و چاکسازی و خه  پشه بنه  پنسیب و لھاتوو ده کانی به خه
وتوویی و  دواکه  ب که یلک خۆش ده ش بۆ مه ن یان که که تری ده ن و باشترو کارامه به و پش ده ره به
  . بارێ تیان ده سوکه تی و هه سایه ت و گوتار و دروشم و که رتا پ ی سیاسه  سه رلشیواوی له سه
  

  :م چواره
کانی  ره  کاراکته ککی تر له  داهاتوو دا یه کتر له ڵ یه گه  له اهم دوو ب  ئهی کردن ه ی مامه   هاوکشی و شوه
 ،یلک ت یان مه ک سیاسه تی وه مایه ر که گه  ڕاستی دا ئه له. بت  ده ه ت و داهاتووی کۆمه دیاری کردنی سیاسه

تی و   دژایهارزێ،تی دا بپ رکردایه  ئاستی سه ندامان و چ له  ناو ئه تۆڵ، بوونی خۆی چ له که ک ته ک وه نه
ست  رده  به یاندن له تی و ڕاگه رپرسایه ت و به سه  ده شک له ب به دا ده ته م حاه  له دیاره. من ر ده ناکۆکی هه

ک  ت وه نانه ر ته گه م ئه به.  ه  بۆ دیموکراسی ناوخۆیی کۆمه زمونکه ش بۆ خۆی ئه مه  ئه واندا بت که ئه
دا  ته م حاه  له ، که یه ه  وهه وه ز بوونه و وپاشگه وه  مانای توانه به  وه شنته وه خۆی ههکی سیاسیش  یه ڕچکه

ندی داخوازی و  ی ناوه ی کۆمیته ری سیاسی و زۆرینه فته ر ده گه ئه. بن رزدار ده گا قه  کۆمه ک به یه وه ڕوون کردنه
. ن یه  ڕابگه و شته سمی ئه  ئاشکرا و ڕه ک به  خه ر به انبهر ب به ند کردب، ده سه تیان په مایه کانی که خنه ڕه

سمی بوونی خۆی   ڕه  به ندی که ی ناوه تی کۆمیته مایه وستی که هه:  پش کی دته ره ی سه دا دوو کشه لره
ی  ه  مامه وه یشهکی تر  الیه ن؟ له یه گه ی خۆی ڕاده وه شانه وه مان بوری هه  هه ب و ئایا به یاند چی ده ڕاگه

ب؟   چی ده سردراوه په تیان هه ندامه رکراون یان ئه  ده ی که سانه و که ڵ ئه گه ری سیاسی له فته یی و ده ڕکخراوه
 داوای لبوردنیان ل بکات؟  ه ن یان کۆمه ب داوای لبوردن بکه کرن؟ ده وبیخ ده ؟ ته وه ردگیرنه  وه سانه و که ئه
  ت به ناعه ن و چۆن قه ک چی ده  خه  ڕوو به وه ؟ گرینگتر له وه خشنه به کانیان پ ده رکه  و ئهتی رپرسایه به
  ن؟ که ک ده نگران و خه ندامان و الیه ئه
  

  :م پنجه
تیم  ری من یارمه وه ی بیره نده وه ئه.  کتره مولی یه حه و ته وه یبینم مانه تیڤ ده  خاکی پۆزه دا به ی من لره وه ئه

تدا، جیاوازیی   ڕۆژهه رفراوان ترله  ئاستکی به تی کوردیدا یان له باتی حیزبایه  خه  له ت که  بیرم نایه بدات به
دانی ناکۆکیدا  رهه  کاتی سه له. ر کراب سه  چاره و ناکۆکیه  ناوی حیزبکدا دروست بووب و ئه کی له ره و دووبه

ڵ  رکردن و پووچه  و ده وه  یان توانه ان و دووری و دوژمنی بووه و داب وه نجام یان جیابوونه ره  ده میشه هه
جی  باتی ناوخۆیی حیزب به تی، خه  مژووی حیزبایه  واته م مژووه درژایی ئه  به وه داخه به.   بووه وه بوونه

   دیموکراسی بۆتهی بات و ج خستن و پرۆڤه  خه خشین به ک بت بۆ گوڕوتین به یه رچاوه  سه ی که وه ئه
رک دا شان  نگه  سه  له  تا دوکه ی که سانه و که ئه. دوژمن خۆش کردنهۆکارک بۆ دواخستن و دساردی و

کتریش  ری یه  سبه حم به کتر و ڕه پشتی یه  دوژمنی ببه بنه کرد، ده  ئامانجک ده رگریان له کتری به شانی یه به
  بته رخان بکرێ ده ته کی و ڕزگاری ره ر دوژمنی سه رانبه بات به ی بۆ خه وه  ئه جی کات و هز و توانا به. ن ناکه

و   لهم پکرد ک ئاماژه وه. کتر تاوانبار کردن تبار کردن و یه کتر تۆمه نوک و یه ده ڕه کانگای خۆخۆری و شه
 النی  ی که وه  ئهر  ههم کرا، به گۆڕ دهبیاتی باو ئاو ده  ئارادابوو و ئه  له نوک یه ده ڕه م شه ی ڕابوردودا ئه ماوه
و  وپشه ره نگاوکی به  هه ئارادایه ر له سه  و چاره وه کاری و مانه گوتاری هاو خراو ئسته الۆگ دانهرگای دی م ده که

  .   ته تی ڕۆژهه ی حیزبایه وتوانه ریتکی دواکه و شکاندنی نه بینی قۆناغکه
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س  که.  نیم ه تی کۆمه کیه کریزی و یه خوازی یه ز و نه ک ناحه یه  هیچ شوه  من به ـم که ب وه  کۆتاییدا ئه   له
وتن  رکه وتن و سه م پشکه رده  به  له یه وره ش بوون و دابان کۆسپکی گه  و دابه وه  جیابونه  که دا نیه وه گومانی له

 کاتک چاکی ،م کاری چاک به.   پزانین و تامانهی ن جگه ردوو الیه نگاوی هاوڕیانی هه وست و هه هه. دا
  ی و خۆت له که  بیرنه  لهگا  و کۆمهک  هیچ کاتک دا خه له. ب وشی تیا نه ل و خه  خه ب که واو مانا ده ته به

ی بۆ  شه  باس و بانگه ی که و شته  ئه ی که که بیری نه ت له قه.  هاتوی بۆ چی هاتوی  کووه  له ی که که بیرنه
، بۆ  سوتنه ک مه رییه یسه ک قه یه سرۆکه ت بۆ ده قه. ری ج که م جبه که نیت و یه خاوهم  که ی خۆت یه که ده

و  هاکانی دیموکراسی و ئه ر به سه ن به ندی حیزبی خۆت پ مه وه رژه بۆ به.  وه ره که ک منار مه ک گایه یه گورچیله
   . ز نوسیوته ر کاغه سه ی خۆت له شته
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