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  یی ئاسۆ بیاره ... ی دیموکراتی ک و پرۆسه پچدکردنی غه ده قه

  
له ) پچدك(رى دیموکراتى کوردستان سه گای پارتى چاره داخستنی باره

ر و  ک فاکته ۆمهککان   شۆڤنسته زیکردنی تۆرانیهباشووری کوردستان بۆ ڕا
  : وانه له، دا له خۆ گرتووه و کاره هۆکاری له

  
باتی  کانی کوردستان به خه  تداره سه  ده ی پارته زۆربهبوونی  نه بوا 

  .خۆ ربه تی و دواڕۆژی بوونی کوردستانکی سه وایه ته نه
تی له ناو بیر و  وایه ته ستی نه دنی هه و له باربر وه کپکردنه 
  . ی کوردیدا گه اک و کۆمهندی ت هۆشمه

  
کردنی ڕاو   نهند سه کی و په ت و بۆچونی خه سه زابوونی ده 

، تی تی پارتایه سه ستدانی ده که ببته هۆی له ده، ئایدیۆلۆژیای جیاواز
  هتد..سیاسی و ئابوری

  
ری   وتکی داگیرکه رانیدا رمایه  سهتدارانی کورد به سه  ده لپرسراونیشکی فراوانی ندی ئابوری به پوه
ی تۆڕی  شوه که به، بینن ندی نیشتمانی ده وه رژه ندی ئابوری پش به وه رژه که به، کو تورکیا و ئران وه

  .گرداوه وه هانر و داگیرکه به، وه کۆمپانیاو بازارسازی خۆیان پکه
  

تی  سه ڕۆیی ده ره ی و سه گه کۆمههۆی شواوی   به وره ی کوردستانی گه وتن و له بیرکردنی بیرۆکه دواکه
، کان ی پارتیه وتنی پکھاته ته هۆی پاشکه که بووه، نووسی باشووری کوردستان کوردی به سامان و چاره

  . کردووه  و دواڕۆژی خۆیان نهینه پش بۆلسانگاندکی زانستی چونکه هیچ هه
  
که پارتکی سیڤیلی باشووری ، ستانرى دیموکراتى کورد سه  پارتى چارهگای  بارهواته داخستنی که

کی  یه  که له ژینگه الته سه و ده  ئهی  له مندادانی پکھاته بوونی دیموکراتیه  نهی رهاویشته ده، کوردستانه
رگیز بوای به  ی کوردیه که هه گه ری کۆمه نجامکی سروشتی هزکی بزونه ڕاویدا دروست بووه و ئه شه

ی  شه و به ی کورد له وه ی بزوتنه کانی چل ساه ڕه ناوخۆیه شه، بووه م نه هزی دووهبه بوونی 
ها  ده سهکانی تر که  ڕه  شه  و وورده1998 تاکو 1994ڕی   و شه1986 تاکو 1976، 1970تاکو 66(کوردستان

 باشترین )، یهبابکرارخان  باتیان ته ڕی ڕزگاری کوردستان خه کرا له بۆ شه که ده، برد ی کوردی له ناو ڕۆه
   ...ن نموونه

  
در و تورکمانه  دای سه ی موقته که کو حزبه تخوازی ئاینی وه دایه که هزکی دواکه  هو یر له سه

تی  سه ن و ده نجام بده راسیۆنک له باشووری کوردستان ئه موو ئۆپه بت هه بۆیان هه، کان تۆرانیخوازه
ی  قه قام ته رشه  سه ترین مافی خۆی بته م که تاککی کورد بۆ ساده به ،بت کی نه یه وه کوردی هیچ کاردانه
ستی  رهه هلت ڕکخراوک دروست بت که بۆنی به وتووه نه ته پاشکه سه و ده یان ئه، لبکرت و بگرت



ئاخر . بکات یکراتونگ بۆ دیم ونگاو ڕه ی ڕه نده پروپاگه ت سه مان ده هه، مان کاتیشدا ههله ،  بت لوه
  .تۆقاندنهپاندن و  ک خۆسه ندکردنه نه سه کتر په دیموکراتی یه

  
تی  سه کانی ده  له ناو خانه کهمۆی کوردستاندا  ئه و ئابوریی سیاسی خاکی تری ترسناک که له ژینگه

موکراتی له ی دی وت پرۆسه یه موو هزک که ده ویش تۆقاند و له ناوبردنی هه ئه، یه وی هه کوردیدا بره
ترین سزا و  وره دروست بوونی ڕکخراوی وا دووچاری گه. رت و ئامانجکی نیزیک به ره کوردستاندا به

کو  وه، کانی کاری روازه ی ناوی تیرۆردا ده رده وه و له ژر په تی کوردیه سه ن ده  له الیه وه بته نگی ده ئاسته
  ...ن هخ هرى دیموکراتى کوردستان ل داد سه پارتى چاره


