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 يرؤلَيك، ئةم رةوتة،  ئةوة دةداي طةواهكوردستايني  ضةثي ثتر لةنيو سةدةقوربانيةكاين و خةبات
 ي ماوةدا شؤِرة سوارصانداو لةهةند كوردست نيشتمايني رزطارخيوازي هةبووة لةنيو جوالنةوةيكاريطةر
 بةرخودانةكانيان نةك هةر سةربةرزية بؤ طةيلي و  خةبات بووةو نةبةردي تةنطانة رؤذاينمةيداين

 .  بن دةست طةالينيكوردستان بةلَكو شانازيية بؤ تةواو
او كةوتنة  دا ئةو رؤلة ديارو بةرضاوةيان نةم1991  راثةِراييني دوا كوردستاينمارسيستةكاين و  ضةث

 ي سياسثةرتةوازييةيان لةنيوطؤِرةثايني و ثةراويزي و تةنزميي و سياسي و  فيكرينيو قةيرانيك
خةبات  كةبةهيض شيوةيةك لةطةأل، تاأل و  تفتي حاشا هةلَنةطري كوردستاندا بووة واقيعيكيباشوور

  .  ضةث كؤك نيية ونايبي جةماوةريوقورباين وسةنط
 يليكدانةوة و  ضةندين دياردةو هةلَويست وثراكتيزة كةلةكةبووينيش لةئاكام ئةم واقيعة سلبية

 خؤ بةماركسيزم زانةكان بةريوةضوو ضاونووقانديني و  بةخشكةيينادادثةروةرانة و نادميوكراس
 دةماندابةسةر هةموو ضةثةكاين لةم،  جيهان سةرئاسيتطؤِرانكاريةكاين و  سوسياليزمي بلؤكشكسيت

  . ايةوةدونيادا شك
 ي ئةوةيئةوا دوا،  هةيبي رةوايصدةكر،  ئةو ثةرتةوازةييةو فرة ضوار ضيوةيية بؤ ئةوكاتانةداي ئةطةرض

 ي دونيا بةثيداضوونةوة بةسةرضاوةو بنةما فيكرضةثةكاين و اليةنة ماركسيست و زؤر لةحزب
جةماوةر   كاركردن لةطةأليميكانيزم و  خةباتيئامراز و  تيطةيشنتي شيوازطؤِريين و وفةلسةفيةكان
ت الَ دةسةي ديكة جلَةويبؤجاريك و  ببةزينن كوردستاين ئالؤزتر لةضةثةكاينقةيراينيتوانيان سنور

داو لةنيو ،  بةخؤطوجناندني دريذة كوردستاينيضةثي كةض،  بؤ خؤيان بطيِرنةوةي سياس دةسيتالَوبا
 ي كؤمةلَطاي واقيعي كةبةرجةستةيفيكري و ر تيوي داِرشتنةوةو مشورخواردينيقةيرانةكانيدا ضةق

 ي ويب سةروبةري يب هيزيهيماي،  وثةراويزيدريذة دان بةثةرتةوازةي، بةريوةنةبرد،  بكايكوردةوار
 هاوبةش يلةسةر كارنامةيةك  كةماليةنة خؤبةماركسيست وضةث زانانةية كةدةبواية بةالين و ئةوحزب

 نزيكدا ي لةداهاتوتيكي واقيعيانة بؤ ئةوةي سياسي ضوار ضيوةيةكيترريككةوتنيان هةبواية لةذير ضة
 شياوو شايستة بةخؤيان يثيطة و رؤل و  يان سةركةوتوانة بطةيانداية قةراغي ئةمان يةكبووينيزةمينة

  ئاسيتيطوِرانةو وةرضةرخانة و  ئةو رووداوو ثيشهاتةطةرميتةوذمي لةسايةبؤ بطةِريتةوة بةتايبةيت
 لةئاستيدا ي لةبار يلَ البداو هةلَويسيتي خؤصاليةنيك نالو و كوردستان كةبؤ هيض حزب و كةناوضة
ك كوردستاينيبةداخةوة ضةث، نةيبي و  ديكةش لةئاست ئةو رووداوانةدا نةبوو بةثاشكؤي بؤ جاري

 ليكترازاينو ي ثةرتةوازةي  سوِرايةوةو ثتري نيشانداو هةر لةجغزي خؤيدواكةوتووانة خؤي دوورةثةريز
 رووداوو طؤرانكارييةكاندا ي لةطةرمة كوردستايني ضةثييب بةرنامةي و دابةشبوون، رووبةروو بؤوة

  سةدام حوسيين نةذاد ثةرسيتيرذيم  رووخاينيدوا  فراوانتر كرد بةتايبةيت قةيرانةكاينيرايةلَة
 يبةخيتابيكص و  نويبةندييةكريز و  نةوعيي تةكانيك كوردستاينكةدةبواية ضةثةكاين، 2003يسالَ

 فشاريان يتةوذم و  كاريطةر لةطؤِرةثانةكةدا دةست بةكاربونايةيوةك هيزيك و ضةثطةرانة ئةجنام بدةن
ص سةرضاوة هةلَدةضن  تةسك حزبايةيتي ئةوخيتابة سياسية باوة بكردباية كة لةروانطةيئاراستة

  . صوبنةمادةطر
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 هةلَويست  خةبات يب ئةوا بِروبيانؤكاينوون بةبنةماكاينثةيوةست ب و ئةطةر سياسةت هةلَويست
خؤ هةلَواسني ي و هاوثةرذةوةند و  ثةكخست ضةثةكاينكاريطةريةيت، لةبةر موضةو نان بِران نةنواندن
  . شؤركردؤتةوة  مةرطي ليواري بةرةو ئاقاري ضةثي دةستةكان تراذيدياالَبةحزبة با
ئةوا بؤ ي، عيراق ئةجنامبدر و  ئةم مانطة لةكوردستان هةلَبذاردن كةرةنطة لةدوايني رؤذايني ثرؤسة
  كوردستان سةركةوتوونةبوون لةسةر دابةزيني باشوورماركسيستةكاين و  ديكة ضةثيجاريك

جودادا يئةوائيستابةسةر جةند ليستيك،  بو ئةو بروسةجارةنوسسازييةداي هاوبةشيبةليستيك
 يهيزو توانا ثتر ثةرتكردينص و  ناكري تيايدا بةدينةو بِرو بيانؤكان هةرضيةك بيت رةوايدابةشبوو
 ي ميذووييئؤباليكص و  هةست ثي دةكر كة تائيستا بونيان بةفراواين كوردستايني ضةثيجةماوةر

  . ديكةيان لةسةر خؤ تؤماركرد
  تاك اليةيني عةقلَيهيشتا ئةسريو ص  لة جةدةليةت بةدوور دةطري خؤ كوردستايني ديارة ضةثطةر

بة بةئاكام نةك هؤكارةكان دةداو يطرنط و  رةهاييةو برةو بة روخسار لةسةر حسايب ناوةِرؤكنابابةيت
 بوون بةواقيع ي دوور لةهوشياريكةتةلؤكي و والَ خةياي بريقةداري درومشصهةندي هةرلةضوار ضيوة

  .  طؤِرانيةكان دةخوليتةوةيوميكانيزم
غةيرة ضةثةكان   مشاوةرةيةك لةطةأل كوردستان هةمووجؤرة هاوثةميانةيتاتيكدا هيزة ضةثةكاين لةك

 نيو كوردستان ي سياسي ئيسالم هيزةكايني سةرنج راكيش موغازةلةيتةنانةت بةشيوةيةك، دةكةن
 كورد ةيتيالَ كؤمة ثيشكةوتين وخواستةكايني نةتةوةيي دذ بةثرؤذةيكةبةئاشكرا كارو ضاالك دةكةن
  . ص ناكري هةمان روحيةت لةنيو خؤياندا بةديكةض جؤريك هةريةكةيان بةشيوةو، دةبةن بةريوة
ستا ضةثةكان تيايدا طوزةر دةكةني ئةو واقيعةيبةثيوازو ميكانيزمة و  كةئييئةو شي 

تا ضةثةكان تيايدا  كةئيسي ئةو واقيعة سلبية سنوربةزانديني دةبن ئةطةريلةكاروضاالكيةكاينان بةِريوة
 بؤ رةشةوكة لةئاميزطرتين تاكة فريادرةس،  دةيبي ناديار دريذةيطوزةر دةكةن بؤ ماوةيةك

  بؤي وفرة ئيجتهادي نيو خؤيدايةو برةو بةئازاديريفورم و  جيهاين سةرئاسيتطؤِرانكارييةكاين
  .  بدةن كؤمةاليةيتثيشكةوتين

 ي بةريوة دةضي خؤيميذووكرد و  بابةيتي ياساو ريساي بةثييةر ضةثطيجوالنةوة،  لةكؤتاييدا دةلَيني
 يدادي و كةلة ناوةِرؤكدا ضةث هوشيارص، دةكاتةوةو ثةرةدةسينص نويطةشة دةكاو خؤ لةجوارضيوةكانيدا

بةلَكو ،  نييةضةثايةيت، تةنزيركردني و  تيور وثةيوةستدار بوون بةاليةينصطؤِران دةطةيةن و يةيتالَكؤمة
 يسةنط.  ئةو جوالنةوةبةرجةستةكرديني وئةخالقيانة هيماي ثراكتيكثةيوةست بووين و ويستهةلَ

  . مةحةكيةيت
 ي هةموو اليةكي لةئةستؤي ريذةييبةشيوةيةك، دان بةو واقيعة ناشايستة بةضةث  دريذة

رةتايةكة  سة حزبايةيت سةر ئاسيتيريفؤرخموازي و برةودان بةطؤرانكار، ضةثةكوردستانية كانداية
 يكةئيستا ضةثةكان لةبةرامبةريدا لةتاقيكردنةوةيةك  تازةي بؤ قؤناغيكص نويبةهةنطاويك

ي جوالنةوة ئةبةديةكة و سةردةم طؤلَتر نةكاتةوةو لةطةأل و  طورجي خؤيضارةنووسسازدان ئةوة
وةِراننةكراو قةوارة  ضاي طؤِرانكاريةكان بةخيراييةكطةردةلويل ئةواي،  نةذي كوردةواري كؤمةلَطايهةناو
 ي كردنةوة داد نادا بةلَكو حوكمص موحقةق شؤِردةكاتةوة ومةزةندةو شي ناوةِرؤك نةزؤك بةرةو مةرطزيل

 ص راستيش يب لةكؤتاييدا دةتواني لةسةر دةداو هةرئةوةي دةكات بِرياريئايندةو تاضةند ذيان تةزكية
  ) 1/4/2005 (هةولير كوردستان  . صسةركةوي و بذ
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