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ت ی حيزبهکانی ڕۆژهه نج قۆ   رايهک لهسهر کۆبوونهوەی پ

  

تی کوردستان و له اواپاش سالهها د خوازی دۆست و اليهنگر و ڕووناکبيران له حيزبهکانی رۆژهه
ت  کهريی ڕابوونهکانی يهکدەستی جهماوەری له دژی کۆماری پهت و سيدارە له ڕۆژهه ئهنجامی کارت

نی کی ئهر ری  به خۆشيهوە ههنگاو هی شۆڕشگ م ناتهواو له اليهن ڕيکخراوەکانی، کۆمه به
ڕی کوردستان، حيزبی  هی شۆڕشگ ران، کۆمه مۆکراتی کوردستانی ئ ران، حيزبی د کوردستانی ئ

مۆکراتی کوردستان و ڕيکخراوەی خهبات ههڵ   ندرا. هد

نيههئهو ههنگاوە ئ  ه قازانجی  نهتهوەی کوردە. چون  تهنانهت يهکگرتنهوەی ئهو چهنداليهنهش ههر ب ،ر
ناتهواوە، چون به بيانووی پڕ و پووچ چهند اليهن بهشداريان نهکردوە و يان ڕيگهی بهشداريکردنيان 
ت  ستاش و لهداهاتووشدا زيانی بۆ بزاڤی کورد له ڕۆژهه ن که ئ ته اليهنی نهر . ئهوەش دەب نهداون

  زياترە لهوەيکه  شرۆڤهی لهسهر دەکهن. 

کدا ههروەها ع ريی له حيزبهکاندابوو. لهکات تداری پياوسا کی بهرچاوی ئهو دانيشتنه، ههوای  دەسه هيب
نی  کوردی ندەوار له ناو هرۆژه پتر له نيوەی کۆمه ت ژنانن و به سهدان ژنی روناکبير و خو

تاقه ژنی حيزبهکوردستانيهکان و کهسايهتيه سهربهخۆکاندا ههيه، بهداخهوە ڕيکخراوەيهکی ئيسالمی  
مۆکراتهکان سهرڕای ههبوونی کادر هکان و د نهر بهشدار کردبوو. کۆمه ی کوردی وەک نو

و ژناندا، ئهو کارەيان نهکردبوو.  شکهوتووی  بهرچاو له ن ت بهشی بهرچاوی  پ ژنانی کورد له ڕۆژهه
نن و دەرگايان لهسهرداخهن.  شکهيی ناکرێ چاويان ل بنوق   خهباتکارانن که به خ

تها تی ريزەکانی کورد و بهشداريی له  ،ودەنگی و هاوکاری ويستی گهلی کوردە له ڕۆژهه يهک
ک  کچوون بهيهک دەنگيی کورد، ئهرکی نيشتمانيه نهک ويستی حيزبی و بهش رانی بهرەو ت داهاتووی ئ

   له ئهرکی حيزبی.

. لهڕاستيدا به  لهبهر چاونهگرتنی خهبات، ئهو يهکگرتنهوە وەک  يهکگرتنهوە ی فيفتی فيفتی باشور دەچ
ژووييان ههيه و نه  مۆکراتهکان جياوازيی بنهڕەتيی فيکری و بيروباوەڕی و م چما؟ چون  نه د
مۆکراته و بهشداری ڕيکخراوەيهکی پچوکی وەک خهبات،  ه و د هکان. واتا يهگرتنهوەکه کۆمه کۆمه

 . کهريهکی  زۆری ناب م کارت   ئهگهرچی باشه، به

سياسی  به کردەوە له گۆڕەپانی خهباتدا ههن که  اليهنی  چهند ،يهکگرتنهوەيدازنهی ئهو لهدەرەوەی با
  بريتين له :

ران، - کخراوی ههريمی کوردستانی حيزبی کۆمۆنيستی ئ ه ر  کۆمه
کۆشانهکهی ههر له ڕ نی حيزبهکهيه ۆئهو ڕيکخراوە که لهڕاستيدا ت تی کوردستاندا ههو ژهه

رانه، به هۆی راوبۆچوونی خۆيان که و ناوی حيزبی کۆمۆنيستی  ی و ران، ناوی زل و د ئ
کی بهڕای من دروسته و بهشهکهی ديکهی بيانوويه که بهشداريی خهبات دەک ه بيانوو، هنبهش

ز رەحمانی  به ڕاشک وی ڕايگهياند ائامادە نهبوو بهشداری بکا و لهسهر تهلهويزيۆنهکهيان بهڕ
کيان بۆ بهشداری له ک   ۆبوونهوەی داهاتوودا نهداوە. که هيچ بڕيار

کارانی کوردستانی باکورە،  -  پژاک، ڕيکخراوی  هاودەنگی پارتی کر
مۆکرات به کلکهی پ.ک.ک  ه و د ک له سهرکردايهتی کۆمه ئهو ڕيکخراوە به بڕوای  بهش
تهوە اليهنی  دادەنرێ و ئهوان ئامادە نين که هاوپهيمانيی لهگهڵ بکهن. ئهوەش ديسان دەگهڕ

  وازی. پاوانخ
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م ههم کوردستانيه و لهوانهيه  ی ڕاسته. به ن که پژاک سهر به پ.ک.ک.ايه. به ک ب کهسان
رانيش خۆی به  تی کوردستان. تهنانهت حيزبی کۆمۆنيستی ئ کخراوەيهکه له ڕۆژهه ههم ڕ
م بانگ دەکرێ. بانگکردنهکهشی دروسته چون  تهنيا له  . به کی کوردستانی دانان حيزب

؟!!!  کوردستان وە به لقی پ.ک.ک ا ی دەزانن ناب بهشدار ب م پژاک که ئ   به حيساب دێ.  به
م   ران و هياللی شيعه ههيه. ئهوەش تا رادەيهک ڕاسته! به وەنديی له گهڵ ئ ن که پ.ک.ک پ دە
وەنديان به داگيرکهرانی کوردستانهوە ههبووە.  شينهی پ حيزبهکانی کوردستانی لهسهريهک پ
شانی پژاکه رانه ڕاک وەندييهکهيان بووە. لهو بارەشهوە ههنگاوی ژ وانيان چهشنی پ  جياوازی ن
ته  هۆی دووری کردنی پ.ک.ک  بۆ بهرەيهکی نيشتمانی. ئهوەش دەتوان بهنۆرەی خۆی  بب

ران.    اش له ئ
کخراوەی پژاک ههيه و کار دەکا و خاوەنی ئهندام و  مه چ بمانههوێ و چ نهمانههوێ ڕ ئ
ناو ئامانجه  زی چهکداری خۆيهتی. ئايا هاوکاری نهکردن له پ اليهنگری چاالکی خۆی و ه

کخراوە بهرەوە هاوب مۆنيخوازی هان نادا؟ ئايا ئهوە هشهکان، ئهو ڕ شگرتنی تهکرەوی و هژ لهپ
وان کوردی  پڕژان له ن کهه ته هۆی پ ک دووبهرەکی که لهداهاتوودا بب گهرا خستنی چهشن

تدا نييه؟   رۆژهه
کی بڕياردان پهسند کراوە. سروشتيه  کردنی ناوەند ی ڕاگهيهندراودا، چ ی دەخا که بوونی لهتو

ڕەوی کردن لهو ناوەندەی بهسهردا فهرز دەکا. ئهوەش  پژاک و ههر ڕيکخراوەيهک لهو بهرەدا، پ
ک پڕژانی کورد له داهاتوودا دەکا. ههروەها قسه له پ کهه گری له تهکرەوی و پ نانی هر

ک بۆ کو ت دەکرێ. ئايا دەکرێ چهند اليهن بهتهن پارلمان رد پارلمانی کورد له دەروەی و
؟ نن و ئهويتر بهشداريی نهب ک به   پ

 پاک، پارتی ئازادی کوردستان يهکی ديکهيه له اليهنهکانی بهشدار نهبوو.  -
مۆکراتی کوردستان له باشوردايه.  وەندی  پتهو لهگهڵ پارتی د ئهو پارتهش وەک پژاک له پ

کن ديارە کهس  باسی نهکردوون و له قسهکردنيشدا به فهرامۆشيان سپاردوە.  م ئهوانيش حيزب به
شمهرگه و ئهندام و اليهنگری خۆيانهوە و تهنانهت فهرامۆش کردنيان هيهکی ئاشکرايه. به پ   ، هه

 چوارەم لهبهرچاو نهگرتنی دەوری کهسايهتيهکانی  کورد،  -
شودا سهر به حيزبهکان بوون  کی بهرفراوانی چاالکانی کورد که له پ ههموومان دەزانين که بهش

ستا  کی بهرچاوی کارناس و و ئ وەک ڕووناکبيری سهربهخۆ چاالکی دەکهن. به خۆشيهوە  بهش
م  کيهکان دەوريان ههبووە. به نن که له ههموو ڕووداوەکان و چا کد ڕووناکبيرانی کورديش پ

ک کيان لهسهر نييه. هله پ چ باس   نانی ئهو بهرەيهدا ه
تفۆرم ه ڕاگهيهندراوە که کراوەته پ نانی بهشی زۆريان بهب بهشداريی ئهو لهو دە خا ه ،بهج

ديا فهرميهکانی ئهو حيزبانه  تهدەرێ که له م بهشه له کهسايهتيهکانی کورد، ههر ئهوەی ل د
ديای يهکگرتوو و  ت و م تهوە. به تايبهت دروست کردنی پارلمانی کوردی ڕۆژهه و دەکر ب

ت و تهنانهت د ياريکردنی بهرنامهيهکی هاوبهشيش دانانی ياسايهک بۆ داهاتووی ڕۆژهه
 . کی دەگونج ک و پ همهندتر دەب و به ڕ   بهبهشداری ئهو کهسانه دەو

ته له  - کی ديکهی گرينگ بهشداريی ڕيکخراوەکانی سياسی و کولتوری ژنانی ڕۆژهه اليهن
کخراوانه  ههم باری پياوساالری  کهمڕەنگ دەکرێ و ههم  ت. بهبهشداريی ئهو ڕ دەرەوەی و

ک وەرگرتن له بيری نوێب .  واری که  دەگونج
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زانه که سهرکردەی حيزبهکانن بيانخهنه بهرچاو و  ئهوانه  چهند نوکتهيهکن که به ڕای من دەب ئهو بهڕ
ک بهرپا بکرێ که بناخهی پتهوی ههب  ستاڕا شت نهپهڕن.  با ههرله ئ به يهک دوو ڕسته بهسهرياندا ت

زێ. و له نهخۆشيهکانی داهاتووی  بز   وتنهوەی کورد بمان پار

  حهسهن ماوەرانی 
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