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 هانگیری  جهبرایم ...کی مژوویی یه له  دیمۆکرات وههحیزبی ری ی ربه زۆرینه
و  رگیز ب کشه  هه م حیزبه  دمۆکراتی کوردستانی ئران ئهنی حیزبی مه  درژایی ته رچی به گه ئه 

  که له سه  مه بروانینه   چاوکی واقیع بینانه به ر گه ش دا ئه مه ل ئه گه الم له به،  بووه کی نه ره دووبه
  ک حیزبی دمۆکرات که تی بۆ حیزبکی وه  تایبه به، ک سروشتین یه  تا راده م کشانه  ئه بینین که ده

 ناب  و کشانه  ئه وه  کردۆتهوری خۆی کۆ ده  له لی کوردی  رووناکبیرانی گه کجار زۆر له لکی یه کۆمه
ری و کۆمۆنیستی ئران  ل حیزبی کۆمۆنست کارگه گه  ده حیزبی دمۆکرات که، ر بن رسووڕهینه شتکی سه

ندامان و  وری ئه  ده وان به  ئه ی که  ئیدئۆلۆژییه سکه  ته و بازنه  له دووره و به یه ساسی هه رقی ئه فه.... و
و جیاوازی  ر ئه هه الم به، ب هه رەی تدا  باوهئو جیاوازی بیرو ب  ده  نگرانی خۆیان دا کشاویانه الیه

 بۆ دیاری کانی حیزبی  پی یاسا و پرنسیبه ی به ت و شون و پگه دره  نهرنجی  سه ش که ره بیرو باوه
 رابردوو دا  م له هه  یهبۆ.  ناکرێ شانه  هندێ شتی رووکه  چاری به ک که یه یران و خۆره  قه بته ده کرێ نه

 زۆر  تی حیزب چاو له رایه ریبه   که ردووه دمۆکرات وای ککانی حیزبی  ناوخۆییه  کشه ئستاکه م و هه
پشت   مژووی حیزبیش شک له به  هندێ جار  که ت وای ل هاتووه نه نا  و تهرچاو بپۆشی ق و به شتی زه

  خه  یه ستمان له رۆکیان گرتووین و ده  به ش بۆیه و دیاردانه موو ئه هه!   وه ته  یادان براوه و له  خراوهگوێ
ر خۆلیای  رابه ند به نین چه کا گشتییه  له سه ی خۆلیای مه نده وه مانان ئه راستی ئمه  به چوونکه   وه نه ناکه
ب   دهنیا  ته نه ب دلمان نه ی به وه  ئه یه وه  و روانگه له، کانی خۆمانین سییه که  تاکه زووه دی هاتنی ئاره وه
ش پاکی  که  میژووی حیزبه بوو له التمان هه هس  ده لکوو کات  به وه  مشکی خۆمان دا بیان سرینه له

حالی  ش به  به بۆ نموونه،  کار دنین کانی خۆمان به سییه  که  تاکه  حیزبیش بۆ ئامانجه واته،  دەکینوە
  و حیزبه کانی ئه رکرده ران و سه  ربه کک له د توفیق یه حمه مانی ئه وای نه د  که یره  سه الوه زۆرم به خۆم
   که  حالکدایه  له وه ئه!  بووب وایه نه ر ک هه  و وه وه ته بیاتی حیزبی سراوه ده  ئه  ناوی لهرێجا  به
  و حیزبه ری ئه خت دا ریبه ل دژوار و سه  کات و ساتکی گه د تۆفیق له حمه  ئه زانن که ک ده موو الیه هه
توان  و مژوو ده یه  شتکی دیکه وه وون ئهب کانی چ بوون و چ نه له  و هه ری کردووه جا چۆن ربه،  بووه
  کک له  ناوبراو یه ی که وه الم ئه به،  وه و لکۆلینه خنه ر ره  به نه ران بیخه ست و نووسه ری راوه سه له

 قۆناخکی دیاری کراوی شۆرشی کورد دا  ی له و حیزبه تی ئه رکردایه و سه   بووه و حیزبه رانی ئه ربه
 سالرۆژی   له  که بووه  نه وه  تۆفیق شیاوی ئهد حمه ئایا ئه،  هیچ شک و گومانی ت دانیه   بووه وه سته ده به

 و درکی  وه عسی عیراق یادکی ل بکرته ک رژیمی به ست دوژمنکی وه  ده شوین بزر کردنی دا به
کمان  یه  رچه  ئمه  که  نیه و مانایه  به وه  ئه ئایا! رخان بکرێ؟ بۆ ته  دا   حیزبییه  بالو کراوه مووه و هه له

تی کات   تایبه  به وه  پاش خۆیان بسرنهوانی رۆن ئه دا ده یه و رچه به  دوای ئمه ی له وانه ئه   که شکاندووه
  نه م دوو الیه نک له ر الیه هه ب؟ ئایا ر ده مرۆ حیزبی پدا تپه ی ئه یه و راده  ئه جیاوازی بیرو را بگاته

الت  سه  ب ده نه سانی الیه التی بکات که سه ر بکات و ب ده ده یدان به  مه یان له می دیکه  ئهبتوان
   !د توفیقیان ناب؟ حمه نووسی ئه ر چاره  هه که کراوه

ت و  داله  عه  له  بیرو بۆچوونی دوور  هنده جاری وایه تی ناو خۆیی حیزب داگرف یران و  قه له  مرۆکه ئه 
و  ره و به  دیاره وا که دا مرۆ کانی ئه کشه  ل تی  تایبه به، مین ری سوور ده مرۆڤ سه  که رێبین  دهداد

   که ک دایه حال  له وه ئه،  زۆرن ته م بابه لی له روا شت گه ده قۆناخکی دژوارو ئاقارکی ناخۆش
کان  له سه  مهر سه  له وه ری حیزبه ن ربه  الیه نگاندنکی ورد له لسه هه کان  ناوخۆییه  کشه ت به باره سه
راوان و   سه ری حیزبدا که  ربه التدار له سه  دهنی الیه وێ که رده کان ده ی کشه وه ق بوونه  زه  و به کراوه نه

ب   نه و هاوریانه لی ئه ده، کان نین لی کشه  دووی حه  له وه نه لک داده  چاوی خه  به ساسنامه بناوان ئه
ب  بن ده وان نه ر ئه گه  ئه که ن ده  وا نشان ده رزانه و به ئه!   نییه ساسنامه  ئه ری به  باوه ه دیکسی که
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  واته ر رامبه نی به  الیه  که  حالک دایه  له وه ئه،  بخوندرێ ساسنامه و حیزب دمۆکرات فاتیحای ئه
ل  گه کیان ده تییه  هیچ دژایه نیا  ته  گۆرێ که نه ته  گفتگۆ هناوهئۆپۆزیسیۆن هندێ خالی بۆ باس و

 دمۆکراسی ناو قامگیرتر بوونی ی سه  مایه بته ده و خاالنه  رنج دان به سه لکوو  به نییه  دا ساسنامه ئه
کانی ئۆپۆزیسیۆن   داوخوازییه  به دان گوێ  دا  بارکی دیکه به، کریزی حیزب وتر بوونی یه خۆیی و پته
ر  التدار تا ئستا هه سه بالی ده  وه  داخه چی به که،  که ی حیزبه  نیوه ی نزیک به بیرو را  له گوێ گرتنه

  وه  ئهکانی ئۆپۆزیسیۆن بگرێ  داوخوازییه ر گوێ له گه  ئه و پی وایه  یکم رۆژین سوورەبۆچوونی ر سه له
چاو  ر به له بۆ چی جا !ی نامن وه پادارییه ر سه  ئاداری به و حیزبی دیمۆکرات  پشیل کراوه ساسنامه ئه

و  کانی دیمۆکراسیی بته شکاندنی پرنسیبه ده  ر نگه هاوسه لکی زۆری هاوری و گرتنی بیرو رای کۆمه
نا  ده، ن که  ده وه و بۆچوونه  به بلیغاته و ته  ئه  بیزانن که  هاوڕییانهو ب ئه ده! ت بوونی حیزب ی له مایه
  م جۆره ریشی له  سه  و بگره ری پی نییه  ئینساف باوه یچ ئینسانکی به ه  که شتکه   و ڕایه راستی ئه به

  . منی سوور ده  بۆچوونانه
  خۆ له ربه کی سه یه  شیوه ینی خۆیدا و به ی زه وه ره ده کان له  راستییهی وه ئه جیاتی زۆر جار مرۆڤ له 

ژی و   کوێ ده و له  کیه و مرۆڤه  ئه  نییهگرینگ، ژی  دنیای خیال دا ده ده یر بکات سه کانی خۆی ندشه ئه
کانی دنیای  وه تاکره ره  ن ربه  الیه مان له وانه  بیرکردنه و جۆره  ئه ئمه،  یه قامکی هه چ پۆست و مه

 زۆر  یری واقعیانه غه  وه  بیرکردنه و شوه ئه  ئاکامی که شزانیین  وده وتوو دیوه م و جیھانی پاشکه سھه
بوو  ره  هاسانی قه ر وا به  هه که له نگب پاشان هه  ره ن که که  ده وره ی گه له وشی ههجار مرۆڤ تو

ستی  ست و نه  هه کان و به  وشه  کردن به مه کی جدی و گه یه وه دانه ر والم نه  سه پداگری له.  وه کرته نه
هاوریانی ،   دووره ڤی سیاسی بهوشتی مرۆ  ره له م  و هه ر چووه سه  بهورانی م ده هه لکی کوردستان خه

ی  ندشه  ئهحیزبش دا قۆرسایی بیر و  پیلۆنۆمی ت له نانه و ته  وه ره و به مه مانگ له ند  چه  له زۆرینه
لگیرێ  کان هه ر سایته سه  با نووسین له ن که که  ده وه لهباس   و له سه و مه ر ئه  سه خۆیان خستۆته

  به  داوایه و  ئه  که حالک دایه  ده وه ئه! لگن  هه حیزبی دمۆکرات تن له گر خنه  ره ست له ده لک خه و
یاندن هیچ   راگه  که ر داهاتوووه سه ی گۆرانی به نده وه  ئه ن دنیاکه ساسه  ئه  دی چوونکه ته س نایه که

هاورییانی   دا سایهرمان ئا  فه م بۆچوونه ژر ئه ر توانرا له گه خۆ ئه، بوول ناکات رژینک قه سنوور و په
ی  لوول ئاساییه رده  گه وژمه و ته  بهپش توان ک ده، ن چ بکه ندامانی حیزب مل که  ئه حیزبی واته

   به که یه  نووسینانه م شوه  له  جگه مه ؟ئه  دنیای داگرتووه هۆی بوونی ئینترنت  به که یاندن بگرێ راگه
 رو سایتیان پر یان مالپه بی ده ده خالقی و ئه هیچ سنوورکی ئه یر چاوگرتن به  له  بو وه ناوی خوازراوه

ل   گه  خۆ لهگونجاو شیاو و نه  شتی نه ریک کردن به  جیاتی خۆ خه بوو له ئایا باشتر نه.  کردووه
ج کردنی  مرۆ دا ج به وتووی ئه دنیای پشکه  له ن که بوول بکه ن و قه تبیق بده  ته که رجه لومه هه

 گرتن  خنه  نووسین و ره لک له ی خه وه جیاتی ئه ئایا له!س و به حاله یالکی مه خه ته و بابه ی لهداخواز
 ر  سه ونه بکه پیز تر بن و کان به ی باری نووسینه وه ر بن بۆ ئه تیده بوو یارمه  نه باشتر وه بپرینگیننه

  خنه ره تی ون والویشیان فیری چۆنیهزمو م ئه رانی که مان کات دا نوسه  هه هلکی راست و دروست و له
  !گرتن کردبا

 بیری نوی و ئاوگۆری   گشتی یان ناب باس له  حیزبی دمۆکرات بهتی رایه ربه  کات و ساتی وا دا له 
 و لی مه کی عه رگایه لگرێ و  هه  بۆچوونانه م جۆره ست له ب ده  حیزب دا بکات یان ده  له نوخوازانه

ل گرفتکی  گه  ئستا ده ری که ی ربه تی زۆرینه  تایبه به،  وه کانی خۆی ببینیته  کشهلی گونجاو بۆ حه
کانی  وته لسو که  هه له نگاندنکی ورد و واقعی لسه  هه  وا چاکه و روو بووه ره یی به نو خۆیی و رکخراوه

النی   نو کۆمه انیان لهک هو ی کرده وه نگدانه بکات و بزان کارکردو ره  خۆیی رابردووی  مانگه3 م ئه
شیک   دابه7/5/1385 رۆژی  ؟له  و چۆن بووه تی چ بووه  تایبه  گشتی و رووناکبیرانی کورد به لک دا به خه
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ی  ئاراسته کانی ناو خۆیی حیزب ناکۆکییه و  کشه ت به باره  خالیان سه20کی  یه ری حزب نامه  ریبه له
رپیی  نگاندنکی سه لسه ر هه گه  تا ئستا ئه وه لو کاته، د کرری ی ربه زۆرینه گشتی و سکرتری

کانن و  لی کشه مای حه  ته  به  نه و هاوریانه  ئه وێ که که ر ده  روونی ده ین به  بکه کانی زۆرینه لوسته هه
  که نوە وابیر دەک هاوریانه و  لکوو ئه به،  یه  حیزب دا هه ک ده یه  کشه ن پیان وایه ساسه  ئه نه
 ناب و  چی بریاراتی زۆرینه  و مل که  پشل کردووهی حیزب ساسنامه ری حیزب ئه  ربه شیک له به
رز کاک  ک بۆ به یه  ناردنی نامه  به تاوه ره  سه  له بۆیه،  کانی دمۆکراسییه ش شکاندنی پرنسیبه وه ئه

ست   پش دا ده نن و له ست دانه ر ده سه  ست له  ده هرامی داوایان کرد که وی به شاهۆ و کاک خوسره
  :و پاشان ئاوا دین سر مسلک، ری  ئیفشاگه بکرێ به

ل   پووچه وایانه و ئیدیعا ناره ری بکرێ و ئه نگه وشه ری و ره  ئیفشاگه که کانی نامه ر خاله سه له"لف ئه 
  .  وه بکرنه

  .  تا ئیستا باس بکرێ وه ی سزده  کۆنگره ت له  تایبه  به وهتا ره  سه  له ته ماعه و جه ی ئه وه ئاکار و کرده" ب
   و به مشه بوول بکرن حیزب بۆ هه ر قه گه  ئه وان پشنیاریان کردووه ی ئه و خاالنه  ئه:لف بۆ خالی ئه

  ...... و. کات ت ده  دوو له سمی به ره
   رووحکی برایانه  هند گیرابا و به  به ویانهو ها  داخوازی ئه تاوه ره  سه ر له  جیاتی هه  راستی دا له له 

 نو   ناردهیان رانه واو هانده کی ته یه نامه،  که له سه  مه  روانیبایانه فیقانه  چاوکی ره و به
 پش   نیشانیان دا که  وه  کرده به  ئالۆزتر کرد و ی دیکه نده وه یان ئه که وه کانی حیزب و جه شکیالته ته
ر  سه  له  که  دان ره نگه و سه فکری قایم کردنی ئه دابن ده کان  ی ریگا چارەی کشه وه کری دیتنهف ی ده وه ئه

ری نووسیویان  تی ربه ی زۆرایه و نامانه وو ئهم  هه  که یه وه یر ئه سه. زرابوو دامه   نادۆستانهکی یه بناخه
  میشه  هه  که  حالک دایه  له مه ئه، وێ که دهس  سک ده موو که الی هه ن یان له کان هه ر سایته سه یان له

  له سه  گشتی مه کان و به سایته  بۆ سر وه  گوازینه کانی حیزب نه  کشه با  که  بووه وه هاواریان ئه
وه  بالو کراوه جیاوازیی  ورق  فه تنیا لو بارەوە رەنگ. ی حیزب وه ره  ده برنه کان نه شکیالتییه ته
نیشانن و هی  وان ب ناو کانی ئه  نووسراوه  که ب وه ئه ل ئۆپۆزیسیۆن گه وان ده نی ئهکا نووسراوه و

 هاورییاناش بۆچوونکانی خۆیان هر دەنرن سر مالپر و دەنا ئو،  یه ئۆپۆزیسیۆن ساحبیان هه
دن  لش ده  " بته ل ده پشینیان ده ندی په ک  وه فتارانه  ره  جۆره  ئهو  ته و سیاسه ئه. سایتکان
  . "ن که  دهوهاواریش

راستی   به  که وه ییان بالو کرده ره  الپه13کی  یه  و پاشان نامه  دیکهکی یه  نامه لوسته م هه دوای ئه دوا به 
بۆچوونی ،  بوو یه و نامه رانی ئه م گرتنی شعوری خونه  که موو شت به کان پش هه  خاله هندێ له
و   له دیاره،   سیاسیی نیهریانکی نگرانی هیچ جه شیاوی الیه  ران که ی خونه ر دیده  به ته واخراوه

کاری و  واشه  چه ی ئۆپۆزیسیۆن به که  خاله20واوی   ته وه  بالو کرایه وه تییه ن زۆرایه  الیه  له شدا که یه نامه
   :یی ره  الپه13ی   نامه م له که خالی یه وه ئه.  د کرابۆوه درۆ داندرابوو و ره

  کا له کا و داوا ده ده سمی ناسینی ئۆپۆزیسیۆن ره و به  سالی رابردوو10   لهم دا باس که  خالی یه له"  
  روه ریکی به  خه  نو حیزبکی شورشگیر دا که ب بگوترێ که له  پش دا ده له: وتووژ ونه  بکهلی گه

ک  ئۆپۆزیسیۆن هیچ مانایه، کا  ده مافخوازانه کی یه وه ری جووالنه خت و دژوارو ریبه باتکی سه بردنی خه
   "؟!بی ک بی؟ ری حیزبی دیمۆکرات ده به دژو رکه. ر به  یانی دژو رکهئۆپۆزیسیۆن، خش نابه

ی  ولی هاوریانی زۆرینه وێ دیسان هه که رده یی دا ده ره  الپه13ی  می نامه که یهخالی   ک له ر وه هه 
ک  وه  لکه  خه له و کۆمه  ئه ره  به ره  ئیدی به نگه  ره  که لککه  خه له کۆمهری دیماگۆژی و فریودانی  ریبه

 گویان  چ به  ئاسانی نه  بهر وا هه  وکان له سه  مه  چاوکی ورد بینتر برواننه بن و به ساالنی پشوو نه
ری  به دژو رکه "؟!؟ب ک ب ری حیزبی دمۆکرات ده به ر دژو رکه به ئۆپۆزیسیۆن یانی دژو رکه"  دا که
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نگرانی  ن هاندانی الیه قیقه  ده یه ند رسته م چه  نووسینی ئه ست له به ب کی ب؟ مه  دهحیزبی دیمۆکرات
  و هاورییانه  بوچوونی ئه  به ن چوونکه یری ئۆپۆزیسیۆن بکه ر سه  به  چاوی دژ و رکه  تا به خۆیانه

ژوو   ئاوه  و به  بیرو بۆچوونانه و جۆره وێ به یانھه راستی ده  به هرزان و به ئه ! ره  به ئۆپۆزیسیۆن دژ و رکه
 جارک  هو ته بالو کراوه  ر شتک که ن؟ ئایا پاش هه ک قانع بکه  که له سه سلی مه ی ئه وه کردنه

ری  سه  هۆی چاره  ببیتهتوان راستی ده  به و نووسینانه  تا بزانن ئه وه چوونه نوسراوەکانی خۆیان دا  به
و  لیسمی ئه ته یان گۆری که ر هاتوو هاوریانی ئۆپۆزیسیۆن ناوه گه  ئه تازه!  وانه  پچه کان یان به کشه
ک   نه رۆکه ر ناوه سه له   کشه زانن که ک ده موو الیه هه! م  خانی رۆستهوت  حه  بۆته  که وه کریته  ده یه کشه
و   البردنی ئه  بهر گه راستی ئه و به وه و ببرته ی عوسمان که کراسه  بته  نه شتهو  جا با ئه!  ناور سه له

یان  که ره رانمبه  بنن بزانن به و ناوه  با هاورییانی ئۆپۆزیسیۆن واز له وه کریته  ده که مزه  ره ناوه
ر   سه ر له ئستا هه تا   که جایب نییه  عه  شتکی هنده ئۆپۆزیسیۆن مه  له جگه ب؟ لوستی چ ده هه
  داریوشی ئاشووری له.  ره مه یرو سه کی سه یه  گرپووچکه ی بووبته بت و ماناکه  هه ی کشه که ناوه

  :وه ی سیاسیی دا ئاوها ئۆپۆزیسیۆنی مانا کردۆته دانشنامه
ی دا  که نا گشتییه ما له،   مانای موخالیف یان موخالیفان هاتووه  دا به رانسه  زمانی فه ئۆپۆزیسیۆن له " 

ست هنانی ئامانج  ده کان بۆ به له و کۆمه سته ده، کان تاقمه، کان حیزبه، کان تییه کیه ولی یه  هه بته ده
ی پارلمانی  شوه تی جا چ به الیه کۆمه، ئابۆۆری، التتدارانی سیاسیی سه ر ئامانجی ده رامبه به لک له گه

  ) 4 (".  لکی دیکه  گه شوه چ به
  : دا هاتووه یه و نامه ر له  هه یه که ند رسته م چه  ئه نه رنج بده سه
تیی حیزبی  رایه تیی ربه ندامه ئایا ئه" ست دانراوه ده التبه سه شی شر بۆ قۆی ده به  ل ده ئۆپۆزیسیۆن" 

  که، کا ه د  و مافخوازانه کی رزگاریخوازانه یه وه ریی جووالنه  ریبه که، دیمۆکراتی کووردستانی ئیران
م  ر ده  حیزبی دیمۆکرات هه وه  شانازییه  کاتک دا به له،  بات و شۆرش و قۆربانی دانه ریکی خه خه
ی  ر چوار پارچه کانی هه ی حیزبه وه  پشه ری حیزب دا له  ریزی ریبه هید له ختکردن و دانی شه به له

ستۆگرتنی  ئه  دا شانازی میژوویی و وه م حیزبه ری له ندامی ربه  ئه ئایا بوون به،  کوردستان دایه
 شر بۆ فالن شی به لن   ده کی قۆربانی یه که ال  که و هاوریانه  رای ئه  یان به رککی پیرۆزو دژواره ئه

  !!" دانراوه
پم واب  راستی رچی به گه ئه، کات شی شر ده  به  باس له که وسراوە بروانینم جاربا بوردی لو نو ئه 
الم  ن به توانن تی بگه  ده یه ند رسته م چه رانی ئه نیا نووسه ر ته  دا هه شه م به ی ئه وه  لکدانهاو مان له

کار  ی ئۆپۆزیسیۆن و ده که فھوومی باسه  مه ماناو ی له وه  ب ئه  به م که ی خالی یه شیوه ر به هه دیسانیش
تی  ندامه ئۆپۆزیسیۆن ئه  لکی بلن که خه بهن  ده ول ده ی پشینیان حالی بووبن هه نده م په کردنی ئه
 فارسی  یه و نامه رانی ئه رچی من دلنیام نووسه گه ئه!کات شبیه ده  ته ته و بابه  لهالک و شتی  که حیزب به

 دن و  وه رای ئه ره الم سه به"  نیست ل مناقشهپدر م"ل  ده  که بیره شیان له  فارسییه له سه و مه زانن و ئه ده
یانی زۆرینه ره و باوه  له  که وه نه که ژوو ده  ئاوه که ک شتهجۆربه دام هاورمه ریش ی ر ستی  به ل
وه   دلنیاییه  به یارهد،   نووسینانه ب تواوی حالی نین م شیوه له  یه  نامیلکهم رانی ئه کی نووسه ره سه
 گشتی و  لکی کوردستان به  خه چوونکه، بن ند ده ر مه ره ر خۆیان تیدا زه هه  وانه  والم دانه م جۆره به

 باسی   و نه تییه  ب حورمه  نه نده م په  بزانن مانای ئه  که یه زاییان هه  شاره نده وه تی ئه تایبه الوان به
ی و  که رگو دله جه،  یانی سته ده التبه سه شی شر بۆ قۆلی ده به.  شه ته و بابه ک و شتی له ال که
جا !  رییه ی ریبه ست هاوریانی زۆرینه ده  به ساسییه رچی پۆستی کلیدی و ئه یانی هه،  که رماییه نه
 باشتر وا بوو  وه نه بده   خالهو وان به توانی والمکی راست و ره یانده نه  یه م نامیلکه رانی ئه ر نووسه گه ئه
    !یر کرابا ب وش له  خرابوون ئه پشت گوێ  که ی دیکه یه له سه ند مه چه و ئه ک وه
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بک و   سه  که خالییه 17 یان 16کی یه ی نامه وه ری بالو کردنه  ربهی ولی هاوریانی زۆرینه ئاخرین هه 
  له  باسکی جیددی وه داخه  و به ک شته  یه وانی دیکه ل ئه گه ر ده ش هه  نامهو ئامانجی ئه

کانی هاورییانی   داخوازییهی وه د کردنه  رهو  دروشم دان  له  و جگه ی تدا نییه که رکردنی کشه سه چاره
 17  م خالی نامه که  یه  شتک لهموو جارێ پش هه، لناکرندرێ ل هه ی ئۆپۆزیسیۆن هیچی دیکه

ک داخوازی  وه  ی ئوه وه  ئه که ل یانی ئۆپۆزئسیۆن ده هاور  به  زمانکی دیکه به  داو که خالییه
 حیزب   ده  مژه  له  ئمه چوونکه،  ن شتکی زیادییه که برین دهر  رادهو وباسی ئازادی هیناوتانه

  وه ر ئه سه  له الم کشه  به کانیان راسته  قسه  له شه و به  ئه دیاره،  یه هه مان و ئازادییه دیمۆکرات دا ئه
 و هاوریانی   نییه یهو ئازادی ئستا ئه   که یه وه  ئه کشه!  یه نو حیزب دا هه  ئازادی ده میژه  له که   نیه

سکیان  ر ته به  ئیستا بووه حیزب دا هه  ده ندین ساله ی چه  ئازادییهو ن و ئه که  پاوانخوازی ده زۆرینه
وانی  ک ئه  وه ن و دووباره  ناده که ی باسه ره قه ری خۆ له ی ربه چی هاوریانی زۆرینه که،  وه کردۆته

  :  دا هاتووه5خالی  هل. ن به  الردا ده  به که پشوو باسه
  . چ  ده ریوه ش به ی هاو به  شوه  ئستاش بهر شکیالتی هه کاری ته _5 
نگرانی حیزبی  ندامان و الیه  و ئه وه ته کان دۆزراوه  بۆ کشه رگا چاره  یه م شیوه به راستی ئایا به 

  وه  مانای والمدانه یه مه ن؟ئایا ئه خۆش بکه دل  دیتنی نامی لم چشنب ب ده دمۆکرات
،  وه ک والم دانه  نه یه وه دانه  نه والم وه حالی خۆم پم واب ئه ش به من به!کانی ئۆپۆزیسیۆن داخوازییه  به

توان  نیا ده  ته  یه و رسته دیسان ئه! چی  ده ریوه ش به  بهی هاو  شیوه به ر ئیستاش شکیالتی هه کاری ته
یری  جا سه،   بوە ده مک به ئه الم که به،  راست ناکات و جوابیشی نییهئۆپۆزیسیۆن،  بدات و مانایه ئه

ن تا والم  که کان ده  وشه  به مه  زیاتر گه  هاوریانی زۆرینه وێ که که ر ده م ده و ده ن ئه م بکه شه خالی سه
  :کان  گرفتهلی ولیکی جیددی بۆ حه و هه  وه دانه

داو  شه و به کان له نده  سنووری کارکردنی ناوه کرێ که ک دیاری ده یه  ئاشکرا چوار چوهشکیالتی بۆ ته" _6
ندامانی   روونی دیار ب و رکخستنی ئه  نیزامی به-شکیالتی ئاشکرای کۆمسیۆنی سیاسی شی ته به

  ) 6 (". حیزبی رێ و شونی گونجاوی بۆ دیاری بکرێ
  چۆن یه و چوار چیوه  ئه یه وه  ئه که کشه ؟ ......کرێ ک دیاری ده یه شکیالتی ئاشکرا چوار چوه بۆ ته 

  که  دانیشن و چوارچیوه؟کات  ده م شتانه ی ئه وه  کوتنه کات؟ئایا پویست به ن و ک دیاری ده که دیاری ده
ن نک ب نووسینی نامی لم  ل بکه کان حه توانن کشه کردن ده  دانیشتن و قسه به، ن دیاری بکه

شنویش ب، چشه هدیارە ئ  ک ککی  فافییه نن و شه یه لکی رابگه  خه کان به وه  کۆبوونهئاکامی رتت
م  النی که کان ته  بابه ناو باس و هاته  جیددی نه نک به ر الیه گه تا ئه ب دا هه کانتان  کاره واوتان ده ته
ر  سه اوخۆیی حیزب چارهیرانی ن وێ قه  ههی نایان وانه  کن ئه لکی کوردستان بزانن و بیان ناسن که خه

 دروشم دان  به  دا م دنیایه له. تی ی ژیان و مانییه رچاوه و سه سلی حیزب نی ئه ی خاوه لکه و خه ئه، بکرێ
کان  له سه ساس و واقیعی مه ر ئه سه  دروشم بنین و له دانی  پش با واز له چۆته هیچ کارک نه

،   نیه ردی ئمه ری ده سه  چاره یه م شوه کان به اسکردنی گرفته و ب   نامانه  م جۆره نووسینی ئه، ستین راوه
 دلنیا ویش ئه، ب بلیغاتی هه رز دا باری ته ی به نگرانی ئوه  نو الیه توان له  دهنیا  ته و نوسیینانه ئه

 دا چی 13  خالی  له  خۆدانه ت به حمه  زه مووه و هه ن پاش ئه ماشاکه ته، م کی که یه نیا بۆ ماوه بن ته
  : هاتووه

  !سمی بناسرێ ره  ناکری به  بۆیه هاتووه دا ئۆپۆزیسیۆن نه ساسنامه ئه له_ 
  هاتووه بۆیه نه ناوی ئۆپۆزیسیۆن دا  ساسنامه  ئه له  دەکن کباس لوە باش ئو هاوریان ک هندە 

و قۆرغی  غه ده ی ئۆپۆزیسیۆن قه ناو  که  دا کۆتراوه ساسنامه  هچ کویی ئه ئایا له، سمی ناناسری ره به
ناسرێ  سمی نه  ره ب به دی بۆ ده  ئه کراوه  نه غه ده  و قه کوتراوه ر نه گه ئه!ب؟ و ناب هه ره سه له
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 و  روانگه  وه ئه ر گه ئه رین  گه وه الم با له به  ! کراونباس یان ل ئساسنام داکان زۆر  کراوه غه ده قه خۆ
و   واته ئه ی که ده، یرانی نیو خۆیی حیزب لدانی قه رهه  مانگ سه3 پاش   له یه یانه هاورو بۆچوونی ئه

  ب له  ده رانه و براده  ئه  من پم وایه؟ن که ل ده کان حه ل ک کشه گه نیشن وده ل ک داده گه  ده  ریزانه به
راستی   به، ن  بکهخال دیاری 17 ن و نیشن پاشان پشنیار بده ل ک داده گه  ده  که وه پیشدا ساخ بنه

  ک له  تا وه ی تدایه تی برایانه رووحیه  دا  رسته  کامه  کوی و له  له  خاله17 و  ئه  که یه وه پرسیار ئه
ی دا  وه ل ئه  گه کرزی حیزب ت بکۆشن؟من له  بۆ یه  رووحی برایانه ک به موو الیه  هه  دا هاتووه17خالی 

ون   کهری حیزب ریک ی ربه ل زۆرینه گه  ده  خاله17 و ر ئه سه ئۆپۆزیسیۆن له هیوادارم هاورییانی  که
  که ی نامه17 و خالی  که کی نامه  پناو پشه نیا له  ته یه و نامه  خالی ئه16   که الم من رام وایه به

  .   هیچی تر نییهبلیغاتی کی ته یه یاننامه به   له  و جگه نۆسراوه
  ست له رمه  سه و هاوریانه ئه، بی کی مژووی ده یه له  ههریکه تووشی یزب خهری ح ی ربه زۆرینه 

  نگاندنی ورد بریاری دوور له لسه کان و هه له سه حلیل کردنی مه  دا ب ته13ی   کۆنگره وتن له رکه سه
 جۆریک   بهنکانیا له  هه دیفاع له ن ول جیتی ئوەی ب شهانتوە پ ل هلکان بنن ده نتیق ده مه
وە خۆی زرەریكی گورەی ل رووحی پروەردەیی حیزبکی  ئه،  نن کریزی دا ده ستی و یه کده یه

جگ لم دەبوای براوردی دەقیقی شتکان ل کات و ، شۆرشگر ل بارێ رەخن ل خۆگرتنوە
 کۆمل نارازیی ئو زۆرینی ربری دوچاری هلیکی گورە دەب ئگر، زەمانی خۆی دا بکن

 دەستو جناحکانی دیک و رابردووی حیزب دەگل وات ئۆپۆزیسیۆنی نیو خۆیی حیزبی دیمۆکرات
نگینلسه .  

 کسی و هاورییانی ربرایتی شۆرشگر 7 وات دەستی ل هاردووک جیا بوونوەی رابردوو، یکم 
 وردبینوە دەبینین ک کسایتی قاسملوو ئگر ل راستی مسلک، قاسملوو هبوو. دا شخسی د

کسایتی ، ل هموو باریکوە جیاوازییکی تواوی هی دەگل ربری ئستای حیزبی دمۆکرات
وپرستژی قاسملوو وەوک ربرکی کاریزما رەنگ ل مژووی حیزبی دمۆکرات دا تا ئستا نموونی 

کوای با لم ، ب بروای من ب قدەر خۆدی حیزبک بوووەزنی قاسملوو ل ناو حیزب دا ، ندیتراوە
بیر ب مان لراورد کردنو ببارەوە ئ ، ری ئیستای حیزب کارامریب ک نی و مانایوە بدیارە ئ

،  و ئاماژەی ئوە نی ک ل قدر و نرخی هاورم کاک مستفای هیجری کم کموەمبست ل نی و
باشترین   سالی ل30نزیک ب  تا سکرتری حیزب وەک زۆربی هاوریانی ریبریئو برزە هر ئیس

  .  کردووه لی کورد و حیزبی دمۆکرات کانی گه  ئامانجهکانی ژیانی خۆی فیدای رۆژه
وانی  ل ئه گه  ده وه  زۆر باره هاورییانی ئیستای ئۆپۆزیسیۆن له نگ و قۆرسایی سیاسیی سه، م دووهه 

شتر نابته بخپزموون   ئه  به  زۆری کادره ره ی هه بینین زۆربه ک ده موو الیه ک هه وه،  وه رازووه  تای ته ر
  له و کۆمه کگرتنی ئه  یه  که یه له هس مه و ری ئه و خۆی نشانده ن و ئه رزانه و به ل ئه گه کان ده و ناسراوه

واو  کی ره  داوخوازییه هاوریانهو  ش داوخوازی ئه مه  له جگه و  ختو خۆرایی نیه  له لکه خه
، ن رنجی بده ب سه ده ک موو الیه  که هه کانه مانی رووداوه مووی گرینگتر زه  هه له.  یه شارستانیانه

ک زۆر  وانیشی وه  و ئینتیرنت ئه بوونی ماهواره،  ردا هاتووه سه  ئیستا گۆرانی زۆری بهلکی کوردستان خه
  یان دێ له  جمه مرۆکه ری ئیران ئه رتاسه زانکۆکانی سه،  وه  ئاگاترکردوته وشیارترو لکانی دیکه  خه له

ان دا ک له سه دوای مه  و به وه کۆلنه کان ده رووداوه   جیدی له الوانی کوردستان به، کچان و کورانی کورد
، رن گه دهنتیقی دا  روکدار و شتی مه بوچوونی ناوه شون  و به تره لکی ئیستا چاوی کراوه خه، چن ده

تان  وره ری گه ره کان تووشی زه نتیقی گوتاره  مه لک و دوور بوون له ر ئیحساساتی خه سه  لهکارکردن
کانی حیزب  باتی دژی ئیمپریالیستی ریزه  ناوی خه ک به یه سته  ده  که1358 سالی ه  نه مرۆکه ئه. کات ده
قاسملووی .  د نن و نه لکه ت خۆیان چال بۆ خۆیان ههس  ده  به و جۆره  ناو رژیم و به وه ج بلن و بچنه به
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  وانه مووی ئه  هه  له جگه،  حیزبی دمۆکرات بوو نه و الیه نک با ئه ر الیه  ههل گه  ده  که ماوه ریش ربه
  ن به س و الیه  زۆر کهی  روانگه ی له که ره رامبه به و یه واو عادیالنه داخوازی ئۆپۆزیسیۆن ویستکی ره 

وه  ئازادی بیرکردنه ریکه  و خه ر چاو نییه به کات و مافی تاک و کۆی له فتار ده  رهکی زۆردارانه یه وهش  
جودا  ل گه ی پاکتاو کردن ده ندشه  ئه به، کات  ده غه ده قه  ناو حیزب دا ریش له ربرینی بیرو باوه وده

  کان له ماوییه  ته چاویلکه  اوریانی زۆرینه ه  پوسته ر بۆیه هه. تی کات و کردوویه فتار ده  رهبیران
  وار بین که کرێ ئۆمده  کات دهو ئه روای ببینن ن هه ک چۆن هه کان وه ر بنن وراستییه چاویان ده

  . ین  بکهر سه کان چاره کشه توانین ده
 


