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  :ڕزان بۆبه) کانی کوردستان نفالچیه شارو ئه دادگایی کردنی موسته (مپینی داواکاری که

  
  ندی  ی ناوه تی و کۆمیته رکردایه بی سیاسی و سه کته مه
  کتی نیشتمانی کوردستان یه

  پارتی دیموکراتی کوردستان
  حیزبی شیوعی کوردستان

  حیزبی سۆشیالیست دیموکراتی کوردستان
  تکشانی کوردستان حمه حیزبی زه

  
، کرد تیان ده رایه کانی کوردستان ڕابه  حیزب و ڕکخراوه کی کوردستان که ی خه باتی ڕزگاریخوازانه خه
کانی  ربازیه  سه الماره ی هرش و په وه رج دانه رپه بوو بۆ به کداری نه ڕینکی چه نھا ڕاپه ته ر به هه

کی نوی کورد  تیه سایه و فکریش بوو بۆ دروستکردنی کهکی سیاسی  یه وه کو بزووتنه به، داگیرکران
 خودی مرۆڤی کوردا  یخواست له  ده ن که عس بکه یی ڕژمی به تیه  تایبه ڕه و شه کوو درک به تاوه
  . یدا که یه وه ته گژ شۆڕش و پرسه نه  به وه  دروست بکات و پاشانیش بیانکاته کی دووژمنکارانه تیه سایه که
 سیخوڕ و خۆفرۆشانی کورد  کی زۆر له یه  توانی ژماره وه کانی خۆیه تیه زگا تایبه ی داموده گه ڕ عس له به
 –ی خاسه  زه فره  مه–کان  فیفه  خه وجه فه (کو  و ڕکیان بخات وه وه  فۆڕم و ناوی جیا جیادا کۆبکاته له
، کرد ج ده کانیان جبه ه په  چه ارهتر ک  تر و دڕندانه عس دسۆزانه  به  له مانه ئه) واری ی ته زه فره مه
عس کران و  کانی به نج و الو ڕاپچی زیندانه زاران خوندکارو گه  هه م خۆفرۆشانه غی ئه چاو سا ر به هه
  وه مانه ی ئه  ڕگه کان له و ڕکخستنه رگه ک ترین و دسۆز ترین کادرو پشمه مه ئه به،  دران سداره له
ترین  وره باتی شاخ گه می خه رده کانی سه ک حیزب و ڕکخراوه  خۆتان وه ئوه، کران هید ده شه
  ندن له مه وه رشیفکی ده نی ئه  بوون و خۆشتان خاوه م جاش و سیخوڕانه ستی ئه ندی ده رمه ره زه

  . کانیان ته خیانه
 ناو   له ئستاکه، دان چۆکردنتان ئه وی قه  تا دون هه ی که و میکرۆبانه  ئه ی جگای داخه وه ئه

تی و پۆستی  کاندا لپرسراوه  حیزبیه زگاو ناونده  ده کو له  به یه نھا بونیان هه ک ته کانتان دا نه ڕیزه
  ئوه،  کانتانه ی ناوخۆی حیزبه وه یه  و په رنامه ی به وانه واو پچه  ته مه  ئه ت که گرنگیشیان دراوه

م ب  ن به که رخ ده گای دیموکراسی و هاوچه ی بنیات نانی حیزبی مۆدرن و کۆمه شه بانگه
  سته وابه، بھنن نگاوکیش هه نھا هه  بتوانن ته حاه  مه م خۆفرۆشانه کانتان له ی ڕیزه وه پاکردنه

،  وه ونه که تان دووردههدی هدی ل ڕوانیت و   لتان ده وه  چاوی گومانه کی کوردستان به  خه وه شه مه به
ی کورد تووشی ئیفلیج  وه ته ی مژوویی نه کو پۆسه ند نابت به رمه ره کانتان زه نھا حیزبه ش ته مه به

  . م مژوودا ر ده  به بن له  ده کی ئوه ره  لپرسراوی سه بت که بوون ده
م  م هاوکارانی ئه به، کرن دادگای دهنفال  ساتی ئه تاوانی کاره ی به که سته دام و داروده  سه ئستاکه

  النی دنیاوه ی گه وانه پچه به، هان کانن ئازاد و ڕه  کورده شار و جاش و سیخوڕه  موسته  که ساته کاره
 ووت دا  کان له  زیندووه هشت خائینه یان  ر نه ک هه ی ڕزگاری نیشتمانی نه کان پاش پۆسه زائیریه جه

کانی   ڤتنامیه ره تا ئستاش نۆکه هه، دا بنژرن و خاکه دا مردووکانیش له  نهیان کو ڕیگه بژین به
 و   داوی حساب له لی کوردیشه  مافی گه بۆیه، رکردنیشیان نادرت فه ی سه ریکا ڤیزه مه هاوکاری ئه
  . ریان دا  سه پنت به یی بسه وه ته  بکات و سزایی یاسایی و نه تاوانکارانه
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کانی کوردستان  نفالچیه شار و ئه  دادگایی کردنی موسته مپینی به ک که  وه  ئمه وه یه م ڕوانگه له
  بنه تان ده نگاوه م هه به، ن ن بکه سلیمی دادگایه ربنن و ته ده کانتانا وه  ڕیزه  له م خاینانه داواکارین ئه

مان کاتیش دا   هه له، تی زبایهی ژیانی حی  پکھاته رخاندن و گۆڕانکاری له رچه کی دیاری وه یه نموونه
  .  یه ردا هه ماوه و جه نوان ئوه  له  که وه کرنه  پ ده لنانه و درزو که ئه

  رشتی  رپه ی کاتی سه لیژنه 
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