
گای دەنگ زلهکان   !کۆتايی سهردەمی گهورە حزبهکان !کۆمه

  

ن " ن کهس قسه بکا"! ف نهوەی  ناب ئيزن بدەی ف ک له بهشدارانی جو بوو،  ٤٧و  ٤٦کهس، يهک
ی  بڕيار بوو له چهند  بهر له ڕووخانی ١٣٥٧کۆىوونهوەی ئهنجومهنی عيلمی و ئهدەبی، پاييزی سا

می پههلهوی، ڕاستييهکان  تهوە. ئهوڕژ ڕ کی بگ مهی باس کردبوو بۆ خه کهسهی دەيگووت  که بۆ ئ
  .بوو ناب ئيزنی بدەی، يهک له دەنگ زلهکانی ناو سياسهتی کورد

ک له چاالکانی سياسی کوردی دەرەوەی ت بوو، هات و باسی  سهالح شهمس بورهان که يهک و
موکرات و حزبی توودە و عهبدولڕەحمان قاسملوی  سياسی وو. يهحيا ڕەحيمی زيندانیڕخسته  حزبی د

کيان ند کيان نهماون و ه ند ک کهسی ناودار که ه له دەرەوە و له ناوخۆی  بهناوبانگی کرماشان و گهل
تن، بهشداری گفتوگۆکان دەبوون. دوای ڕووخانی می شا له سهر ههمان بنهما و ژەی  ڕژ گفتوگۆ در

موکرات گفتوگۆکان سهبارە پهيدا کرد. يهک له گهرمترين ت بوو به يهکهمين دوو کهرتبوونی حزبی د
ڕاق و ئووروپا و له زيندانهکان دوای  !گهڕانهوەيان له ع

نا کرا، !شهڕ کۆتايی به گفتوگۆ، هۆنهر و کاری فهرههنگی ه کووشتنی جيابيران  تيرۆر دەستی پ
ی تيرۆر دەکرد. کورد جيابيرانی خۆ پهرەی ساند. ههم حکوومهتی ئيسالمی جيابيرانی دەکوشت، ههم

ن کهس  .کووژرا و يهحيا ڕەحيمی ئيعدام کرا سهالح شهمس بورهان تيرۆر کرا، ف

ژييهکان، کووشتن و زی، به ناوی خهباتی کورد و ڕزگارکردنی  ههموو دەستدر ڕ و و ب تيرور، جن
ه و چريک و ئيسالمی و پهيکار و چهپ و ناچه گهل و نيشتمان موکرات و کۆمه  پ ودەکرا. ههموو د

ت به دەستی کورد و کورد کووژران، پاساوی پاريزگاری له" خهباتی کوردستان  جاش" که له ڕۆژهه
کاری له پشت بوو  !و خهباتی کر

گهيشتنه بکهری کووشتنهکان ستاش ئهو "ت  "خۆی به بهرحهق و ئهوانی تری به ناحهق دەزانی. ئ
گرووپهکهی من نيين، بهرحهق  اکهنهوە و لهبهردەوامه. ئهو کهسانهی له گهڵ من نيين و وەک من بير ن

 نيين! لهو دۆزەخهدا ک ک ڕزگار دەکا؟

  !دەنگ زلهکان ههرچهند پير وکنفت بوون، دەنگيان ههر زله

 

  گفتوگۆ

گايهکی نوێ بۆ نانی تووند  س ههزار ساڵ بهر له ئهمڕۆ، ر شهکان جگه له بهکاره چارەسهکردنی ک
کی شان و تيژی دۆزرايهوە، فهلسهفه، ن چووينه شار يه بوو. دو گا نو ۆ، پاڕلهمان ناوەندی ئهم ڕ

هيان بوو، گچکه، ک گهنج که هيچيان تهمهنيان نهدەگيشته ههژدە، دەمهقا زۆربهيان بيانی بوون،  کۆمه
مانی. کچه داوای له دۆسته کی ئا م کوڕە  جگه له دوو کچ و کوڕ تهوە، به کوڕەکهی دەکرد که بيبر

هکان کهوتنه  ردە سهر کوڕەههر ههڕای دەک سرەواند و لهپڕ ههموو مندا مانييهکه و چهند مستی ت ئا
الکی کووتانی نه کورد بوون سهروگو  .يهکتر، چهند لهو مندا

کی پزيشک پسپۆڕی ش، ڕۆژی يهکشهمه له گهڵ چهند کهس" خانم بواری  ههفتهيهک لهوە پ
کی بواری کۆمه کی فهلسهفه، پسپۆڕ ب  يهتی" لهسهرەتان، ئوستاد قاوەخانهيهک نزيک پيشانگای کت

ی پسپۆڕی خۆی  دانيشتبووين و گفتوگۆمان دەکرد. باسی ههر ک که دەکرا ههرکام به پ بابهت



ر دەکرد که ههر دياردەيهک له ههموو  بيروبۆچوونی خۆی باس دەکرد و گفتوگۆکه ههموومانی ف
وە بچن، دياردەکه باشتردەبيندرێ و گهر گفتوگۆکان مهنتقی و عه اليهنهکانهوە نی بهڕ دەناسرێ و  ق

تهوە گهيشتنی کهسهکان بهرفروانتر دەب   .زانست و ت

مه له کوردستان شانۆ له ی بۆ ئ گايهکی نو ی حهفتای زايينی به دواوە، کۆمه مه  سا قاند، ئ خو
شکهشکردنی ههر شانۆنامهيهک، دەکهوتينه ک له گفتوگۆ. له بيرم نايات ڕۆ شانۆکاران پاش پ ژ

ز و زی و قسهی  ڕۆژان چ له کوردستان، چ له تاران و تهور ت له کاتی گفتوگۆ بيڕ دەرەوەی و
م له شهڕە . به چهقهی سياسی، له گفتوگۆی سياسی، له دانيشتنی سياسی، له سمينار و  زبرم بيستب

  .بينيهوە کورد و فارس و ئهوانی تر ههموو چهشنه تووندوتيژييهکی جهستهيی و وشهييم کۆنگرەی

کی ش شمهک يان. ک يهتی، فهلسهفی، ئهدەبی،  ئهمڕۆ کوردستان کهوتۆته سهر دوو ڕ فهرههنگی، کۆمه
گهيشتن و ناسنامهيی له ئارادايه، وان کۆن و نوێ. ئهم پرۆسهيه به گهرمی خۆی له  ت شی ن شمهک ک

ناوە. بهرەيهکی کۆن که له گفتوگۆی سياسی ک ه  ڕابووردوی خۆيدا، نيشان داوە و دوو بهرەی پ
ژوو و خستنه ڕووی هکان، داهاتوو ساز  داهاتوو دەبين و بهرەيهک، که به دەرسوەرگرتن له م هه

  .دەکا

گای کۆن الکی يهکتر ر سرەواندن ب ئاکام و ب داهاتووە. داهاتوو هی ئهو الوە  و له سهر و گو
ساڵ  نيان دەکرد. ئهوانهی له بازنهی چلدانيشتنی فرانکفۆرت له گهڵ يهک دانووستاند کوردانهيه که له

رانکردنی گای و نهوە، له ڕ شدا دەخول ران دەکهن و چوارههزار ساڵ لهوە پ   !گفتوگۆکان، خۆيان و

 

کی بڤه ورکه نان و وەرەقهی پارە !  ][ باس

م ئهوە بووە" پارەی ئهندامهتی  زۆرجار له بهرپرسانی نن، و  وحزبهکانم پرسيوە، پارە له کوێ دەه
ی شمهرگه به ورکه نان و له سهر کهو ک". له شهڕی س مانگه پ کی گوندەکان  يارمهتی خه خه

ی  شمهرگهکانی ١٩٧٥دەژييان. سا ک دەستيان دەبرد  پاش ههرەسی شۆڕشی باشوور، پ بارزانی کات
نان له شارەکانی يان بۆ پووڵ دەره ک دە  بۆ باخه ت، پارەی مقهست نهکراو دەردەهات، ڕيز ڕۆژهه

ستر، کهل و پهليان دەگهياندە  .تمهنی تمهنی، بيست تمهنی، پهنجا له شاخ شاهيد بووم، قهتارە ئ
ز ڕا ه م ماوەتهوە که حزبهکانی کورد پارە له کو ت. ههميشه ئهو پرسيارە ب و ەکانی ڕۆژهه

می بهرپرسان قهت ڕاستگۆي نن؟ و  .انه نهبوودەه

يان نهبووە، ههرچهند ت هيچکات پالنی ئابووری، تيجاری، ما له باشووری  حزبهکانی ڕۆژهه
کيان ی ئووروپا شتگهل رە ولهو ک حهوليان داوە و ل ند م هيچکام لهوانه  کوردستان ه ههيه، به

ک تی دی پارە خهرجی حزب و بهرپرسهکان دابيين ناکات. سهردەم ڕاق و چهند و يان له ع
بهش  وەردەگرت، ههتا سهدام نهما و پارتی و ه نهوتهکاندا کهوتن، که ئهوانيش ب يهکيهتی به سهر چا

 .نهکران

ی  م ئهوەی ڕوونه له سا ران و ٢٠١٨ههتا  ١٩٤٧به موکراتی کوردستانی ئ ی  حزبی د  ١٩٧٩له سا
ی  شان به ههموو لق و پۆپهکانی، ٢٠١٨ههتا سا هی زەحمهتک به نووسراوە بيالن و هيچکات  کۆمه

ک نهداوە، که پووڵ و يان به خه ڕا بۆ دێ؟ ڕاپۆرتی ما  پارەيان له کو

ويستيان به پارە، چهک و چۆڵ و کهرەسه و  حزبهکانی کورد به گشتی، حزبی نيزامی بوون و ههن و پ
يان ديار نهبووە و نييه، ههر  ئامراز ههبووە و ههيه، ی و پارە و پوو م سهرچاوەی ما  ئهوەبه

شتۆتهوە که يارمهتيان دەکهن دراو به کهس و اليهنهکان ه ئهوە تاريکترين اليهنی  .سياسهتی ئهوانی گر



زی  سياسهتی حزبی کورد بووە، که زۆربهی کارەساتهکان له دراوی مادی و سياسی به ه گر
ران، دوا نموونه .دەرەکيهوە سهرچاوەی گرتووە دی کهرکووک و کۆنه پارەوەرگری ئ يهکيهتی  تراژ

 !پۆپهکانی، ئهوەی سهلماند، که به مهيلی پارەدەر سياسهت دەکرێ نيشتمانی و لق و

ته سهر کورد ن بکرێ، دەب حزبهکان به هی پ ت گهر نهيهوێ ژيانی مامه گايه،  له ڕۆژهه ئهو ڕ
وەنديه ی و پارەيان بخهنه بهر دەست و سهرجهم پ ان و سياسييهکانيان له گهڵ اليهنهک سهرچاوەی ما

هت و حکوومهتهکان بخهنه ڕوو. ئهوە ک و مافی تاک تاکی ئهندامانی ئهو حزبانهيه که  دەو مافی خه
ڕا دێ بزانن، پارەی حزبهکان  !له کو

کی ناو ئهو حزبانه گهر خۆی له پرسيارکردن و تهوە، به ههر هۆيهک  ههر تاک بهدواداچووندا بدز
ک و هيواکانی ، نه ئازادی  نهکردووە. خزمهتی به خۆی و خه گايهوە نه کورد ڕزگار دەب لهم ڕ

 .مسۆگر دەکرێ

 

 

 

 !کۆتايی سهردەمی گهورە حزبهکان

مان پاش حهفتا ساڵ حکوومهت ڕميا. حزبی سوسياڵ  دوا سهنگهری تاک حزبی ئهيالهتی بايرنی ئا
مۆکرات پاش سهت حزبهکان به گشتی  د بهخشرا. ز ر دە لهسهدی دەنگی پ  لهوپهنجاساڵ تهمهن، ژ

کی ن تری گرتۆتهوە.  ئووروپا گچکه و گچکه بوونهتهوە. ئهو پرۆسهيه حزبهکانی کورد و ههر شو
قهيران و لهبهريهکترازانی سياست،  پارتی و يهکيهتی "فيفتی فيفتی" که خۆيان هۆی سهرەکی داڕمان و

گا و سيستهمی تداريهتيين، ئيتر ڕۆژانی "فيفتی فيفتی" نابين ئابووری، کۆمه  .نهوەدەسته

خۆيان خۆيان گچکه و گچکه و گچکه کردۆتهوە و سياسهتی  ت،حزبهکانی دەرەوەی ڕۆژهه
گا چارەی نهتهوەيی دوورە و ڕابووردوی زيڕينيان نابيته هيچ سهرمايهيهک  ڕۆژانهيان به فرسخ له ڕ

 .دواڕۆژيان بۆ

چکهيان له باشوور ڕووی داوە، دەب بۆ ئهوان دەر ئهو پرۆسهيهی که . ئهوانلهبن گو  سی گهورە ب
ژيان، نه سيستهمی تهشکيالتی و ئيداريی و وەبردنيان و نه  نه بهرنامه و پرۆگرام و سترات بهڕ

مدەرەوەی ويست و داخوازی ئهمڕۆيی و گهيشتنيان و ژوويی کورد نييه. له هيچکام لهو حزبانهدا  ت م
پت بۆ داهاتوو نابيندرێ  .کۆنس

درا کوردی باشوور و  وی لولهی تفهنگهکانيان نييه. حزبهکانیچارەنووسی ئهوان تهنانهت گر
ت که زۆربهيان خۆيان به ئيدەکانی سوسياڵ کی ئووروپا  ڕۆژهه دەواسن، سهير موکراتهکانهوە هه د

موکراتهکان ن ئيدئۆلۆژی مارکسيسم و حووکمی زاتی و  و حزبه سوسياڵ د وە که دو بکهن، ئ
موکرات و فيدراليسميش چارەتان ناکات. کهدادتان نهگهيشت، ئهم خودموختاری به وايه  ڕۆ سوسياڵ د

يه؟ وە و سياسهت و داهاتووتان له کو  ڕووی ئ

، دەب خۆ ئهوانهی که نديکيان گيانيان فيدا دەب نن و ه دەسووڕ  ئهمڕۆژانه کارەکانتان بۆ هه
وە چی ت؟ ئ ک و کوردستان له بهر چاو ب ن،  داهاتوويهکی ڕوونيان بۆ خۆيان و خه بهو کهسانه دە

وە که وە کهوتوون؟ ئ ن ئ نانی چی وەشو خۆتان به ڕابهری حزبهکانتان دەزانن،  ئهوان بۆ وەدەسته



تی وگۆڕەکانی جيهان و  پالنی داهاتووتان بۆ ڕۆژهه وە بۆچوونتان له سهر ئا کوردستان چييه؟ ئ
وە له ئووروپ ناوچه و کورد دەبنهوە؟  ا ههر گچکه و گچکهچييه؟ بۆچی حزبه گهورەکانی ئيدئالی ئ

 بۆچی خۆتان ههر گچکه و گچکه بوونهتهوە و گچکه دەبنهوە؟

 برايم فهڕشی

 


