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  نووسيين مةال برامينووسيين مةال برامي... ...  كاك سةعيد كوصستاين  كاك سةعيد كوصستاين لَلَك دةطةك دةطةلَلَدةردة ددةردة د: : وةداوةدالَلَحةمةطاوان و هةحةمةطاوان و هة

 

" دا وه هه "  که ی نووسینه ویشم ونه وتم، ئه گاوان که مه ی کاک حه که  و دوای نووسینه وه تم خونده که نامه! ر هاوڕی تکۆشه
ل   و گه ر کردووه رانی دمۆکرات دا تپه ری تکۆشه نگه  سه ور و درژ لهنکی دو مه  ته سک که ی که  ڕوانگه ، له وه خونده

  ، جارکی دیکه  دا داناوه م پناوه یشی له ه مه ت ژیانی بنه نانه ست و نیستی، ته  و هه وراز و نشوی پواوه ند و هه ندوله که
 و نکۆی ل  یه ی دمۆکات دا هه ماه  ناو بنه ی له  تانه ته هقیق و حه  تۆزک له م بده کشا، ڕگه ماویم هه کی خه یه ناسه هه

کی  ره ک دووبه  وه یه ی هه وه نگرانی جیزب بم، ئه ندامان و الیه موو ئه  هه رز و به ی به  ئوه  به م، ئیزنم بده ناکرێ باسی بکه
فر بنین و پمان   بن به ر له و، سه  که بینه ، با نه وه هبکرێ بۆمان ناشاردرت زار جاریش نکۆی ل ج، هه ق و نا به حه نا به

رن بۆ   وه یه  هه که رده  ده  که یه وه ی ئه که یه ڕاستی.  نابین سیش ئمه  که  وایه واب چۆن بۆ خۆمان هیچ کوێ نابینین، که
  . ڕین رمان بگه ده

ستی حیزبی دمۆکراتی کوردستانن،  ی ده رده روه ر دووکیان په ، ههگاوانی دژی حیزب مه دا و حه وه  بزانین، هه یه و ڕاستی با ئه
وخۆیان  ندی ڕاسته یوه  حیزبی بزانن و هیچیان په نگ ب ئستاش خۆیان به ر دووکیان حیزبی بوون و ڕه  دنیام هه وه من له

لی کورد،  ی گه ق خوازانه ی حه وه ب و جوونهت کردنی حیز  جیاتی خزمه کانیان له وته و که س  هه م به ، به  نیه وه  ڕژیمه به
زۆر جار .  و دۆالریان بۆ ب  پاره یه رت نی ش شه ته و خزمه  پناو ئه له. ت ڕژیمی ئیسالمی ئران دان خزمه و خۆ ده ڕاسته
  ! راتیشمان دیوه ت و به تگوزاری ب خه خزمه

و کاتی   سکرتری گشتی ئه زاده ن سه بدوال حه ک مامۆستا عه کی وهر ندامی حیزب، دژی تکۆشه  ناوی ئه دا به وه کات هه
و   هیچ کام له فا و نه ڕز کاک مسته  به ست و نه به ده ی هه١٣ی  ره ستنی کۆنگه ، ڕاست پش به ی بوختان و درۆیه وه حیزب، ئه

ری  نگه  هاوڕێ و هاوسه ، و هیچ دیفاعکیان له وه دایه  نه یه و ناو حیزبی مکیان به  بوون وه رزه و به نی ئه ی الیه سانه که
 بوای   به گاوان که مه ک حه سکی وه  ڕۆژان که  ڕۆژک له  دووری بزانین که بوو و ناب به  ده کرد، نه ی خۆیان نه ندین ساه چه

ک  ویش وه  و ئه وه ، ڕاست بته وه وندۆتهخ ی حیزبی نه ساسنامه ندکی ئه رگیز به  و هه  نیه وه یه تی ر حیزبایه  سه من فی به
ر   به فای هیجری بخاته  دا سکرتری گشتی حیزبی دمۆکرات کاک مسته نکی دیکه  زمه م له دا، به وه ی هه ی دیکه که واه هه

فا   کاک مسته ر به رامبه بهر  وقینی نووسه نیا ڕشتنی ڕق  ته کان که ره ر ماپه  سه ، نووسینک بخاته تی مندانه بوختان و تۆمه
  . ین گه ده

  یه تی خۆی هه ندامک جگای تایبه ر ئه  هه ر ئۆرگانک و له  هه  له خنه  ڕه زان که ش مانگ حیزبی بووب ده سک شه ر که هه
ڵ ببوو،   ناو حیزبدا تکه ن له و ڕووخا خنه  دا ڕه م دواییانه  له ، تازه یه  حیزبدا هه  گرتن له خنه جالی ڕه  ئاسانیش مه و زۆر به

 کاک   که موو ساه و هه گاوان پاش ئه مه  کاک حه دی چۆنه ئه. کرد ی خۆت ده نک ویستبات قسه زمه  چ کات و  چ شون و له له
ب باس ندامانی حیز بۆ ئه" هندک ڕاستی"  و  ی بزوتووه تی کوردانه مرۆ غیره  و ئه نگ بووه  ب ده فای هیجری ناسیوه مسته
  !کات ده

قاسملوو . هید بوونی د  دوای شه ، به  دا ده ری دیمانه  ماپه  و له٢٠٠٤-٠۵-١۵  ویش له ، ئه رمووده ر وای فه داش هه وه خۆ هه
اوان گ مه دا و حه وه ک هه  هی وه  ڕاسته، چوونکه یه و قسه شکی ئه رچی به گه ئه!  رجای لداوه ر ده ندی دا حیزب هه فکه ره و شه
، من  کیان خۆش کردووه ره ، ئاگری دووبه ، باند و باندبازییان ساز کردووه تییان کردووه ن خۆیایه تی بکه  جیاتی حیزبایه له

و   نو حیزبدا شتکی ئاسایی بوو، ئه تبار کردن له  بووم، جنو و تۆمه وتانه وکه س  هه و جۆره  شاهیدی ئه وه  نزیکه خۆم له
  .  تی کردووه رایه ندامانی ڕبه موو ئه شداری هه  به رین و به کی به یه وه بوونه کۆ م له قسانه

 سکرتری  دا به وه  پاڵ سکرتری گشتی حیزب دون هه داته خ و پووچ ده ت و بوختانی ب بایه گاوان تۆمه مه مرۆ حه ر ئه گه ئه
با .  یه سانه و که تی حیزبی ئه ربیه  ته وه تا بار نین، ئه ا زۆریش خهد وه گاوان و هه مه  بوای من حه به. دا و کاتی حیزبی ده ئه
  مه خه  دا ده و پشنیارانه ی ئه  چوارچوه کانم له ن، بۆچوونه سوم بۆ بکه ک دۆستکی حیزب حه ر وه گه  و ئه وه  کورت بیبرمه له
  .  دمۆکراتی کوردستاننگرانی حیزبی ندامان و الیه تی ئه  تایبه ران به ستی خونه ر ده به
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،   که یه وه مانانیش خۆی ل ببورین ئه ب ئمه  و ده ر چووه  سه مانی به  ڕاستی ئیدی زه  به م شت که که یه •
س  با که.  گرین ر نه قی ل وه حه کی نابه زاد بۆ ئامانجی تاکی خۆمان و که  مه ین به که هیدان نه خونی شه

وا  ی پشه ی، قاسملووش ونه که ره رامبه  بیانوو بۆ کوتانی به کا به یی دوکتور قاسملوو نه وره گه
  ر شاگرد و قوتابی به گه ئه. ین ده ی نه وه  کردنه وی چکۆه  هه ، تکایه یه ردستانی هه کی کو یه تی سایه که
تی و  یه  سیاسی و کۆمه  فری زانسته  پیاوه وره و گه  گون ئه رن با له ی قاسملووین؟ وه قی قوتابخانه حه

 دوکتور قاسملوو بکا  س بۆی نییه  هیچ که دا و نه وه  هه گاوان و نه مه  حه کان بین، نه یه خالقی ئابووری و ئه
رگیز  هه  سانه  که و جۆره  دنیام ئه وه  کاری بن، من له سی خۆی و به که رامی تاکه ک بۆ مه  بیانوویه به

 ئاگری   نووسینانه و جۆره ئه!  تی و ک نییه ری ڕگایه ده  تا بزانن ک دڕژه ناسیووه دوکتور قاسملوویان نه
هیدان دا نانن  خک بۆ خونی شه ش هیچ بایه سانه و که ن و ئه که  نو حیزبدا خۆشتر ده کی له ره دووبه

و   و حیزبی دمۆکراتیش یادگاری ئه مانجیانهشکیالتی حیزب ئا وی شکاندنی ریزی ته  هه چوونکه
 بۆ   زیاتر هیچیان پ نییه وه  له وانه ن، خۆ ئه ن چ بکه که ر وا نه گه  ئه سانه و که م ئه ، به یه هیدانه شه

  . خۆن  ده یه کی ره و دوو به  نانی ئه وانه لی کوردستان، ئه  بۆ گه حیزب و نه
  یه وگۆڕه و ئاڵ ، ئه ره ده ش به تی ئمه سه  ده ی بینین و له کان دا ده یه نتی ئینتر  سایته مۆ له ی ئه وه ئه •

مرۆش  ی له  سبه تی، دنیاین که ڵ خۆی هناویه گه نفورماتیک ده کان و شۆڕشی ئه یه ندی یوه  دونیای په که
کی ئوسوی و ئینسانی و  یه  شوه وری حیزبک بگرێ، با به توان ده ر سایتک ده ب، هه وتووتر ده پشکه
  . ر بگرین  وه و ئامرازه ک له  که وتووانه پشکه

ر شانی  رکی سه ئه" › ندامی حیزب کانی ئه رکه ئه‹ ، وی نوخۆی حیزبدا هاتووه می پره ی چواره  ماده له •
با " . وڵ بدا ههشکیالتی حیزب  تی سیاسی و ته که  بۆ پاراستنی یه موو تواناوه  هه به:   که ندامی حیزبه ئه
ندامانی  سک دژی کادر و ئه شکیالتی حیزب، که ک بۆ پاراستنی ریزی ته مایه  بنه ین به  بکه سه و ئه ئه

  کرێ زۆر ڕاشکاوانه  و ده وه فی کرۆته ی نه سه و ئه تی بکا، ئه بلیغ بکا، سووکایه حیزب ته.. . تی و رایه ڕبه
شکیالتکی  نیا ته وپک، ته شکیالتکی ڕک نیا ته  بوای من ته به.  یه حیزبدا نی  جگای ده پی بگوترێ، که

م   درزی ت بووب، تا ئه وه  ناوه حیزبک له.  وه وته  هزی ل بکه کگرتوو و به توان حیزبی یه کگرتوو ده یه
  . رێ  دوژمن به ر به فه  ناتوان زه وه کاته  پ نه لنه درز و که

وێ  مان هه وێ و نه ، بمان هه یه  و هه بووه  ناو خۆی حیزبدا هه مۆ و دون له ی ئه یه کشه و گره ئه •
  ب به تی حیزب ده رایه ڕبه. ندامانی حیزب تی و ئامووزشی کادر و ئه ربیه شی ته ر به  سه وه ڕته گه ده

وینی  ستی و ئه ره ت په هس ندامانی خۆی، ده ر فر کردن و بارهنانی کادر و ئه  سه  بوانته وه خه بایه
ب ڕووی دزوی  ڵ بکرێ، ده گه کانی ده ره ربه ب به  ده ردکه وتوو دا، ده گای دواکه  کۆمه کورسی نشینی له

سانی  ندی، که به سته  باندبازی و ده  دان به ، ڕگه وه  ناو حیزبدا شی بکرته رچی زیاتر له ، هه م خولیایه ئه
  . دات  داڕشتنی حیزب ده ر له ره ترین زه وره ش گه وه ، ئه وه خاته ری دوور ده به ڕوه به   توانا له الیق و به

  : دوا وته 

  هاوڕیانی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران

م  رگیز له کات و هه  ده ی دیالۆگ قسه لیم و شایسته  ئوسلوبی سه ڵ دوژمنانیش دا به گه ت ده نانه حیزبی دمۆکات ته
 بیانووی  ندامی حیزبی دمۆکات و به  نوی ئه  به وا نییه  ڕه  وایه ست، که نابه وا هه تی ناره  دا بوختان و تۆمه یه یت دژایه

م دوو   ئوسلوبی ئه  به ی که وه گا به ندامکی حیزبی بکرێ، چ ده  هیچ ئه ق به رحه ی ناشیرین ده ت و قسه  گرتن، تۆمه خنه ڕه
 و هاوڕێ کاک  زاده ن سه بدوال حه ک مامۆستا عه کانی وه ره  تکۆشه یه تی سایه ، باسی که  ناویان هاتووه وه ره  سه  له ی که سه که

ین،  ن و ده یکه فا هیجری ده  کاک مسته رز مامۆستا و دیفاع له  به  نوی دیفاع له  به وانه ی ئه وه ئه. ین فا هیجری بکه مسته
نگرانی حیزبی  ندامان و الیه رانی ڕگای ئازادی، ئه  دا، تکۆشه  ناسکه رجه ومه ل م هه  بین، له هیان وراو رگیز دوژمنان نه هه

، با  کانه وگۆڕه ی ئاڵ رزه له ر هی بوومه  سه مان له که ال بنن، ناوچه کان وه یه کی  الوه کان، کشه یه ب ناکۆکی دمۆکات، ده
  وڵ و له  هه ته زوویان بیوه  خولیا و ئاره هیدان، چاوی پ له ی شه ماه لی کوردستان و بنه ین، گه  بکه یار و ئاماده خۆی بۆ ته

  .  خۆمان  حیزب خۆشتر بوێ و حیزب له رن با کوردستانمان له وه.  خۆبردوویی ئوه
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