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  مینی ئه. ڕ ... ی نوخۆی حیزبی دموآات نی قادری و آشه  ره قه
  

رزتر   به وتوو و آارامه رآه نووسكی سه رآی رۆژنامه زان آه ئه نی قادری له من باشتر ده ره آاك قه
 ت و ئۆپۆزیسیۆن سه وان دهرژینكی قایم نیه له ن  و دانانی په ت سه ی ده ی دیواری قه وه آردنه

هاتووی  یاندن و هز و توانای له بان نه رگای راگه ت دام و ده سه ده. ت سه به قازانجی ده ویش ئه
نی موخالیفی  آات آه الیه نووس نا آاآی رۆژنامهآانی  ته حمه یه آه چ پویست به زه بلیغاتی خۆی هه ته
ه دانیشتووی وتكی دموآاتیكی نی آ ره ن آاك قه تمه حه. ت یان خود ئوپۆزیسیۆنی پ بكوت سه ده

 به وتی ڕ ڕه مه یه له رخی ئوروپا هه  نووسك ئاگاری له میژووی هاوچه ك رۆژنامه ئوروپایه وه
تی پشتی  نووسان به تایبه  گشتی و رۆژنامه ر مدیا به گه شزان ئه دموآراسی بوونی ئوروپا و ده

هاته ئاراوه آه  ده روپا نه و دموآاسییه له ئو دبا ئهنگی جیابیرانیان آپ آر تیان گرتبا و ده سه ده
  !!!وه سینه حه ری دا ده نی قادری له ژر سبه ره مۆ من و آاك قه ئه

، کات  نهآان یهتی یه سیاسی و آۆمه نه و هز و الیهنووسك آه پشتیوانی له چاآسازی ن رۆژنامه
، گرت رچاو نه به ت دا له سه ر ده رانبه به ن و هیزك له ی الیه خنه ره وسك آهنو رۆژنامه
 و ی دا آه له بیر بكات له باسه ی دیكه آه نه الیه نك نگری له الیه ستی الیه به آه به مه نووسك رۆژنامه
ك دا  یه آه له آشه نووسك نجام رۆژنامه ره خۆشی ئاگای لیانه و سه آه و راستیانه بقووچن چاو له
 ر دوو رووی  ههر سه  واقعبینانه لهنگاندنی سه هه و گرترب ن وه ك الیه نیا له یه آان ته زانیاریه

ر  به خۆ بوونی آردۆته ربه مامكی سه هت و د سه شكه له ده  یان به سه نوو و رۆژنامه ئه، آات آه نه زیه قه
  . شارداوه رده خۆی حه له پشتی په خسی شه ستكی به یان مه
له  2006. 08. 24وتی  وه آه له ركه مه نی قادری بده ره مكی آاك قه زانم وه  دهدا به پویستی  لره

  :تی نووسیویه) دا وه  و جیابوونه وه له نوان مانه، ی ح د ک ئران وه ی ناوه"ئۆپۆزیسیۆن" (ژر ناوی
ی  وه بۆ ئه ی ئینشعاب آات بۆ بیرۆآه مینه خۆش ده آه زه ی بچیته نو باسه وه نی پش ئه ره آاك قه

حیزبی  (ی وه ئایا دوو جیابوونه \\: نووس رآوت و تاونبار بكات و ده نی ئۆپۆزیسیۆنی پ سه الیه
حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ـ  (و) ی چوار کۆنگره وانی دموکراتی کوردستانی ئران ـ په

رکردنی  سه چاره ر بۆ تیده ارمهما و ی توانن ببنه بنه ده، له ح د ک ئران) شۆڕشگ تیی رایه ڕبه
ر ئستا  که هه، کی تره یه وه یان تاقیکردنه  وه ئه م حیزبه؟ کراوی پشووی ئه که ه کانی ئستا و که کشه
 \\ گرتووه "ئۆپۆزیسیۆن"، م حیزبه نی بچووکی ئه ی ح د ک ئران و الیه نی زۆرینه الیه ردوو ی هه خه یه
نكی  تیش به موخالیفان نادات و به الیه لیه قه ی ئه ت مافی وشه نانه هنی ب ت ره ر به آاك قه گه ئه

و   و ئه8 و 4ی  م آاتی آۆنگره م شوین و هه مان و هه م زه هه روون و ئاشكرایه. آات بچووك ناودریان ده
ك ش لتی ر س حاه آانی هه سلیه تیه ئه سایه آی دیكه آه یه و له الیه رقیان هه ی ئستا فه بارودۆخه
م جیا  تی سیه ش له حاه مانه ئهی ردوو وا لك جیاوازن و هه  تهدوو م و آه تی یه حاله. جیاوازن

ر  گه یه ئه  و زۆر ساویلكانهگرێ آه له وتارك و دوان دا بگوجن ده ی زۆرتر هه وه  له و باسه ئه. وه بنه ده
دا  ند نوقته له چه ته و س حاله به آورتی ئه. وه پك بچونین ته به ب لكدانه و س حاه وێ ئه بمانھه
  . جنوه ناگون دا پكه
 تووده حیزبی ڵ گه بوو له آانی حیزبی دموآات ته گشتیه ی خه وه  جیا آردنه دای چوار له راستی آۆنگره
چی  آانی حیزبی دموآاتیان ب ج هشت آه نگری حیزبی توده بوون ریزه ش آه الیه وانه و ئه

م  تی سیه  حاهم به.  وه جیابوونهازی نی ناڕ بوو و الیه هه ی فیكسبه لیست ندی یوه م په شته ی هه آۆنگره
چونكه شتك به نوی لك جیا ، م ناگوونج آه ی یه ته و دوو حاه ل ئه گه ن له سله آه ئستایه ئه
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 نیشت  له ته8 و 4ی  ڵ آۆنگره گه ته له ه و حا وت ئه یه نی آه ده ره م آاك قه به، داوه وه رووی نه بوونه
نا  ن ده ده وای پ ده یه آه هه سانه و آه نی و ئه ره روونی آاك قه تی ده ی نییه نیشانهك ریز بكات  یه

ی  له سه ڵ مه گه بایه له ی ئۆپۆزیسیۆن زۆر ناته  خاه20و  رۆآی ئه زانت آه ناوه نی باش ده ره آاك قه
 لژ خۆسته آه ج به موخالیفانی نو  دهت به سه نی زاڵ و ده وه الیه وه ئه یكهآی د له الیه. ئینشیعاب

ك  ك بت وه  آهندك جار به یه هه وانه  له وه ئه. نآانی حیزب به ج د ئاآام دا ریزهآات و له  ده
به  دای ئستا ته م حاه م له به. شت ی هه ك آۆنگره وه ه ب و ههندك جاریش زیانبار  ه و ه4ی  آۆنگره
قاالآانی  وڵ و ته هه ین و ر بده سه ی له زه داوه آه نه وه شتك به ناوی ئینشعاب رووی نه خۆشییه

یدانی  آه له مه نی ئستا تۆپه ولی وته به قه.  آانی حیزبه تی ریزه آیه ئۆپۆزیسیۆنیش بۆ پاراستنی یه
آانی حیزبی  تی ریزه آیه ن بۆ پاراستنی یه ده ڵ دهو وانیش هه خوا ئهوتووه آه دا ر آهتدا سه جیناحی ده
م الوه باو   به13ی  ك له آۆنگره وه ن ده رآرنی موخالیفانی خۆیان ده یدان ده له مه وی یان هه دموآات

  بووه؟
ر  آاته سه گرت و هرش ده  بوون داده\\ست آده یه\\ی  له سه ر مه سه پ له نی ره پاشان آاك قه
ندک له   و له هه یش له پکھاته"ئۆپۆزیسیۆن"م   به\\: نووس ست نییه و ده آده  یهئۆپۆزیسیۆن آه

وه ب آه  ئۆپۆزیسیۆن ئه آانی آك له ئیفتیخاره یه یه وانه له \\ ست نییه کده یه، کانی خۆیدا بۆچوونه
رایی جیی  گه ناوچهیی و خزم خزمنه و  ماه ندی بنه تی و آۆت و به خۆیهنی بیر و رای  س خاوه ر آه هه

شه   هاوبه داك خاڵ  یه له له راستی دا ئۆپۆزیسیۆن. خۆی داوه بیر ورای جیاوز له نو ئۆپۆزیسیۆن دا
  نی نارازی. ی حیزبی دموآات وه  آردنه\\ست آده یه\\ره  رانبه آانییه له به ره ربه ویش به ئه
  

ر  ك موخالیفكی سه وه آات و گری له بیر ده مهرآی رۆژنا دا ئهنی له هندك شون ره  آاك قهوه به داخه
یدان   مه ندامانی ئستای حیزبی دموآات دته و ئه  پیش وه  ساڵ له9تی شوۆرشگی  رایه ختی ربه سه

 \\ :نووس بات و ده  ناویان ده\\ر رانی الده براده\\تی شورشگ به  رایه و بۆ زیاتر ناساندنی ربه
سیان له   که6می  النیکه،  یان مۆر کردووه"ئۆپۆزیسیۆن"که ژر بڤۆکی  ،س  که24می  رجه سه له
  واته، تیی شۆڕشگ رایه رزی پشووی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ـ ڕبه به رانی پایه به ڕوه به
ا له ح د ک ئران یاند"بیار") 1988 (له کاتی خۆیدا،  رزانه به  پایه ره به ڕوه م به ئه. ن"ر رانی الده براده"

جارکی تر . زراند یان دامه) تیی شۆڕشگ رایه حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ـ ڕبه ( و وه جیا ببنه
ر  ئستاش هه!  وه بگرنه" ک یه"ح د ک ئران ، ڵ حیزبی دایک گه که له) 1997 (یان دا"بیار"وان  ر ئه هه
دا آاك  لره \\!ن؟ ده ده" بیار"م   و بۆ جاری سیه یه وه تهس ده ی ئستایان به وی کشه که جه، وانن ئه
مان پ نیشان بدات له  سه  آه6و  دیاگرامكی ئه دات وڵ ده آی ماتماتیك هه ك مامۆستایه نی وه ره قه

م ئیشكالی آاری آاك  به. ڵ حیزبی دموآات دا گه له وه ڵ بوونه تكهوه و  آانی جیابوونه ه\بیار\
م   و هه1988ی سای  وه م له آاتی جیابوونه آه هه آانی نو آشه نه دایه آه گشت الیه وه  لهنی ره قه
بیته  نی آه ده ره ی آاك قه  آه ی ناو دیاگرامه آه یایه  خه م له نوقته  و هه1997ی سای  وه ك گرتنه یه

دموآات سی دیكه له ناو حیزبی  رزه آه و به ولی ئه قه به سه و  آه6و  وه به ستته به ده !م خای سیه
. آات بووڵ نه یان ل قه وه آگرتنه وه و یه ی لك جیا بوونه له  گه\بیار\و   بگرت و ئه سه  آه6و   رێ لهنیه
ك  بیته یه س دا ده  آه24س له نو   آه6 زان ب باش ده آان هه له سه س تۆزك ئاگای له مه ر آه هه
، ر خستنی بیر و ڕاآانی خۆی دا ش هیچ شانسكی نیه له سه یه ه و رژ ئه آان و نگه شی ده ر شه سه له
ی آه آاك  و شته وه ئه رت و به خۆشیه گه نی به دوای دا ده ره وه نیه آه آاك قه له ئه سه م مه به
ن  له الیه وه آۆتایی پھاتووه  ساه به آرده9تی شۆرشگ  رایه به ی ره له  سه ر مه نی له سه ره قه
ناحك آه  سانك یان جه بۆ آه ئاشكرایه. بوو وه هه آگرتنه یان به یه قینه ڕی راسته سانك آه باوه آه

ین  ی جاران ده آه وانه ر قه سه ر له  آرا هه1997وه نییه آه له سای  آرتنه و یه ڕیان به ئه ئستاش باوه
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ی  وی آشه ن آه جه سه  آه6و  ر ئه آات آه هه وه ده نی ئاماژه به ره ها آاك قه روه  هه!!وه ینه و ده
چی له  وه آه آاته ن ئیمزاآه جیایان ده سه خاوه  آه24رخۆی له ناو  چی هه یه و آه وه سته ده ئشتایان به

ی ناو  آه سه  آه18آات له باقی  یان پ ده نی ئاماره ره ی آاك قه سه  آه6و  آه دا ئیمزای ئه نامه
وه  م به خۆشیه به. داورێ وا به ئاسانی لكیان هه نی ئه ره وه آه آاك قه ته آراوه نهئیمزاآان جیا 

وانه  ر بۆ ئه و آایه هه  و ئه بایه  ناته ئۆپۆزیسیۆن ڵ  له گه\وه ست آردنه ك ده یه\\ك  روه واردن هه هه
نی  ره یه آه آاك قه وه  پرسیاره ئهی جگای وه م ئه به. وه یان پ رازاندۆته آه ناحه ی جه باشه آه قه

شی ل ئاگادار  ت بوون دا ئمه ففافیه ر رۆشنایی شه ست هناوه تا له به ی له آوێ به ده و زانیاریانه ئه
  ؟ وه بكاته

ی ئستای حیزبی دموآاتی آوردستانی ئان  دا آشه ندین شونی دیكه نی له چه هر وه آاك قه داخه به
وه آه  آاته  ده خوالسه) تی شوڕشگ رایه ربه_حیزبی دموآاتی آوردستانی ئران (یله شتك دا به نو

 و پدانی له وه و بره م زیندوو آردنه به. وه آۆتایی پ هاتوو  ساه به آرده9م پ آرد  ك ئشاڕه ر وه هه
 نییه و \ب موو\تی  نی قادری به تایبه ره خسی آاك قه فا به گشتی و شه ناحی آاك مسته ن جه الیه
وكه به قازانجی  ی جه  آایه هنانه آاری و واشه وه آه گریگرینیان چه ته ستی زۆری تدا شاردراونه به مه
  . نگكی جودا له خۆیان رده آپ آردنی ههت و  سه ده
 جارکی \\: نووس تی شۆرشك ده رایه ڵ ربه گه ندی له یوه نی له په ره م پ آرد آاك قه ك ئیشاره روه هه

م له   به\\وه بگرنه" ک یه"ح د ک ئران ، ڵ حیزبی دایک گه که له) 1997 (یان دا"بیار"وان  ر ئه تر هه
 ندامانی پشووی رچاو له کادر و ئه شکی به به، ر ئستا  هه\\ :رموێ فه ده ی دا آه ئاخیری نووسینه

که ، و بوایه ئه ر  سه ته هاتوونه) گتیی شۆڕش رایه دموکراتی کوردستانی ئران ـ ڕبه حیزبی(
ڵ حیزبی  گه له) تیی شۆڕشگ رایه ڕبه حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ـ (ی وه ه"بوون تکه"

ی  وه توانه" بۆ  نزاده سه بدوی حه ی عه"پیالن " به، دا1997 دموکراتی کوردستانی ئران له سای
   \\ژمرن زبی دموکراتی کوردستانی ئراندا دهناو حیزبی دایک واته حی له" وان ئه

ت  زاوه وه ناآات و قه پویست به روون آردنه ك نیشت یه  له ته ره ی آاك قه رموودانه و فه ی ئه وه  هنانه
  . ر م به خونه ده  ده به
 نزاده سه حهتی مامۆستا  سایه ورو آه ی دا به جۆرك باس له ده آه نی له نووسراوه ره وه آاك قه داخه به
نی  ره آاك قه. وه آاته ده وژو آان به دی خۆی ئاوه راستیهگرت و  رچاوی ده سسوب به عه ته آات آه ده
سکرتری ،  نزاده سه بدوی حه ماستیی عه  ده شک به به، دا"ئۆپۆزیسیۆن" نو  م له  به\\ :نووس ده

بۆ ،  وه نگرانی خۆیه م له الیه کی که یه  ژماره به، پشووی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران
ر له دوای  هه \\لک زیاتره وانی تر گه وی ئاشکرا و جموجۆی له هه، الت سه  بۆ ده له په ی به وه ییشتنه گه
حیزبی  (ر به هی فکری و سیاسیی  سه که" ئۆپۆزیسیۆن"ی ناو  زۆرینه،  له ڕاستیدا\\ :نووس و دا ده ئه

سکرتری پشووی ح د ،  نزاده سه بدو حه عه، ن) تیی شۆڕشگ رایه انی ئران ـ ڕبهدموکراتی کوردست
، یان که به هۆی کۆسپه سیاسی و سایکۆلۆژییه، مۆدا  م له بارودۆخی ئه به، نییه" قبووڵ"ک ئرانیان 

جۆرك قۆی  نی ره وه آاك قه داخه به \\! خۆیان"بژی وته"و " ماست ده"ته  کردوویانه" ناچاری به"
له  شكی ماستی به ن زاده به ده سه ڕز حه شوێ و به ری ل ده مالیوه آه سه تی ل هه دژایه
 ناچاری به\\ تی شۆڕشگ رایه له زمانی ربه م دا دات و له پاراگرافی دووه م ده ه قه له نگرانی خۆی الیه

، تی شۆڕشگ ڕایه  ربه پشتر ده ند وشه ر چه چی هه آه، وان ی ئهتماس آات به ده  مامۆستا ده\\
وه پ  نتق و بیر آردنه و مه ئه !! نیه\\قبووڵ\\سكرتری پشووی ح د ک ئرانیان ، نزاده سه بدو حه عه

بت  بووڵ نه سكت قه آرێ آه چۆن ده نا نی دا بگونجت ده ره ر له بیری آاك قه ر هه گه له پارادۆآسه مه
نی باسی  ره  آاك قهماستی خۆت؟ نی ده ره ولی آاك قه بژ و به قه ی به وته یكهب مان آات دا و له هه

تی آردنی  نی بیاری دژایه ره مادام آاك قه. خاته پاڵ مامۆستا ت ده سه له بۆ ده په ی به وه یشتنه گه
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تی  ت به قیمه نانه ته، تی مامۆستا بكات تك دژایه موو قیمه هه بهیه  ئاماده، ی داوهامامۆست
 به پداگری مامۆستا  وه آه ئه آرد ده ر وا ساده له بیری نه نی هه ره نا آاك قه ده. رامۆشكاری خۆشی فه

سند آرا و له   په11ی  ی حیزب له آۆنگره سامنامه و ئه رنامه وره سكرتری له به بوونی دوو دهبوو آه 
  . آرد  مامۆستا خۆی آاندید نه13ی  آۆنگره

 ئاآامی گرت آه له ربینگ به ئۆپۆزیسیۆن ده نی به ره ی دا آاك قه آه له آۆتایی نوسینه
 \\وه ست آردنه آده  یه\\نیم آرد آه  ره رزی آاك قه له پشدا عه.  نیه\\ستبوونكی دموآراتیك دهآ یه\\

 فر \\ستبوونكی دموآراتیك آده  یه\\ ریكه نی خه ره ستا آاك قهجا ئ، ت نیه لیه قه ون و ئاواتی ئه خه
نی دیكتاتۆری پرۆلیتاریامان  ره ی آاك قه مكه و چه ئه!! نگی سیاسی رهه فه آات و بۆمان دنته ناو ده
  مه ڕی هه بیر و باوه ر رز گرتن له سه ماآانی له زانین دموآاسی بنه موومان ده هه !!!وه بیر دنیته وه
نگ و  ر جۆره ده بۆ آپ آردنی هه ودانكه هه وه ست آردنه آده چی یه آه، زراوه شن و پلۆرالیزم دامه چه
ت  سه  بۆ ده قه ی باره وانه بینی نیه جگه له نگ هه س مافی ده ت و آه سه له ده نگكی جیاواز ره
ك پك دێ آه  یستم دا زاه و دموآاسیهر س وه رووحی دیكتاتۆری به سه ست آردنه ك ده له یه. ن ده

ر  ت دا سه ری دیكتاتۆڕییه وسه پك دێ آه له ك وایه هه وش  آه نگی جیاواز بیستنی ده ر نه له به
وه یان  ب له ناو سیستمك آه به دیشت نیه بتویه وه دا یان ده ست آردنه ك ده له یه. وه ردنیته ده
ستی تا به چۆك داهنانی  ری دا راوه رانبه به رزانه له ربه و سه نگ بی ده وایه وه و سیستمه ناڕه له ب ده

  . بژاردووه ی دوایی هه مه وه ئۆپۆزیسیۆن ئه آه به خۆشیه
حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ـ (  جار ناو هنانی7 آه م وه بكه  له آۆتایی دا پویسته ئاماژه به

ی آاك  آه ییه ڕه ك و نیو الپه  له نووسراوه یه\\ر الده\\ند جار ناوی  و هنانی چه) تیی شۆڕشگ رایه ڕبه
دارژراوه آه له  آی یه رنامه ی ناو حیزبی دكوآاته و به خه و بارودۆ نی دا زیاتر شیواندنی ئه ره قه
باشی  ی به ته و خه نیش ئه ره وه آاك قه داخه به. آرت و ده یه فا په توند ئاژۆآانی بای آاك مسته ن الیه

 \\ریكن  وانه خه وه ئه به داخه. ات ده ده و بیره و به ن بوون دا بره مامكی ب الیه و له قالبی ده گرتووه
م  به، وه شننه وه آی هه ر یه به وه له آی خستۆته ریه سه  آه مامۆستا وه\\ی دموآات وره ی گه ماه بنه
 . وه ینه آه ڵ ده یان پووچه وه ههو  بین ئهت  آمان ورد و به دیققه مووالیه ر هه گه ئه

نی بۆیان بو  ره بلیفاتی جیناحی هیجریان خواردوه آه آاك قه ش آه فریوی ته سانه و آه موو ئه هه 
وجۆره نیه و  و شتی له" ر ناالده"و "  ر الده"به  ندی و جار هیچ پوه ی ئه ش بزانن آه آشه با با، وه کاته ده
دی  رسه  ده90 تا 80و ئۆپۆزیسیۆنه و  شكن له نیا به وه ته شت جیابوونه ی هه ی له آۆنگره و هاوریانه ئه

وه نیه و ئامانجی  ه"تی شۆرشگر رایه ربه"شت و  ی هه بتكیان به آۆنگره موخالیفانی هیجری هیچ ره
  . نو بچت ناخودی لهر و خودی و  ی الده تایه له حیزبی دموآراتدا دیارده تا هه یه هه وه موویان ئه هه

   
   
 


