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 ي 10شةوي  (ياطؤشةنيطةنج بةو شصوةيةي لةبةرنامةي طباسكردن لة
هاتة باسكردن و شيكردنةوة زياتر لةخاّلصكي جيدي ) ديسةمبةردا
بؤ يةكةمني خاّل كةسةرجني راكصشام ئةوةبوو كاتصكي زؤر . دةوروذصنص

ؤرصك لةبواري ثسثبةبص ئةوةي ةجناين كورد تةرخان كرا طدؤزي 
ةجنصك ئامادة بنب طجناندا ئامادةببص و بةبص ئةوةش ضةند ةط

ةنج و طنةزؤكي هةولةكاين . ي نةوةكةي خؤيان بكةنطكةمنايندة
بصتوانايي ئةوان لةبةر رةمحةت و بةميكرؤسكؤيب نةوةيةكي تر 

ةّل ئةواندا وةكو نةوة طشيدةكرايةوة كةهيض جؤرة باندؤرصكي لة
صوةرةكاين ثةورة بووة، نةوةيةكي تر كةدةيةوص بةطةورةتر كةتوشي سةدةها نةهامةيت و شكسيت طنةوةيةكي . بوونةو

  . ؤ بكات و راست و هةّلةكانيان بؤ دياري بكاتيةجناين ئةمطسةردةمي خؤي رصنمايي 
صسةيرة ث زؤرم.  بدةينان حوكم بةسةريانداةجنان خؤيطئصمة نةوةيةكني ناتوانني بةبص ئامادةبووين صم واية ثمن 

ةجنان بكؤلصتةوة بةبص ئةوةي ئةوة بزانصت كةخؤي وةكو منايندةي طمامؤستايةكي زانكؤ بةو شصوةية لة بارودؤخي 
ئصمة هةميشة دةسيت بصرةمحي و تاوان . ةجنانداطصهصناين ثتة لةشكسطرينطةروةردةيي دووةمني فاكتةري هةرة ثسيستمصكي 

رة لصرةدا وةطخةتاباري . ة يا بريندار بكةينيص ئةوةي مةبةستمان بصت ناوصكي دياريكراو توبؤ مامؤستا درصذ دةكةين بةب
ةورة لصرةدا ئةوةية مامؤستايةكي زانكؤ ئةو ئاستة طبةإلم جياوازي . سيستمصكة كةئصمة و مامؤستاكانيشي ديل كردووة

هةر لةمناّلصكي . امبةر بةخوصندكارةكان دةكاترة بةرةوطيوة بةبص ئةوةي هةست بةوة بكات ئةو رؤذانة كوناحي يبةرزةي ب
  . ةروةردةيي مامؤستاكانيان دةناّلصننث لةدةسيت بص ةجنصكي نا زانكؤكانطيةكي سةرةتاييةوة تا 
ادةيةكي زؤر لةو ئةركانة جودان يج بكؤلصتةوة ئةوة دةبينص كةئةركةكاين ئةوان تاةنط لةئةركةكاين هةر يةكصك لةئصمة

ةي طبينيين ئةمةش كارصكي هصندة سةخت نية ضوون ئةوان لةزةمةنصكي نوص و لةناوجةر. يانبووةصشوتر هةثكةنةوةي 
ةيةنص و لةاليةكي ترةوة ئةركةكانيان كةمصك سوكتر طئةم زةمةنة تازةيةش داواكاري نوص رادة. رووداوصكي نوصدا ذيان دةكةن

ؤيل ضوارةمي بةشي مصذوو ثواخةريكن  خوصندكارةكاين ةراين ئةوةيةطةم كةنيطمن لة مامؤستا ئاكؤ شواين تصدة. دةكاتةوة
يان نةخوصندؤتةوة، بةإلم لةهةمان كاتدا ط زةكي بةيلمي يا كوردو كوردستانةكةي ئةمنيتةواو دةكةن و ياداشتةكاين رةفيق ح

دي ةروةردةييةية كةخوثةورةي كمتةرخةميةكةي لةسةر ئةو سيستمة طسةري ئةو دةزووةي لص وونبووة كةبةشي هةرة 
ةنج، شصوازي طرة تصكةإلوييةك لةنصوان ئةركةكاين ؤلصرةدا ج. ي دةكاتطمامؤستا وةكو سيمبؤلصك لةزانكؤدا منايندة

يةكي يةنج كةكار بؤ ئةركةكاين خؤي ناكات و لةطازندةي هةية لةطلةاليةك . يادةكردنيان و بةربةستكردنيان بةدي دةكرصث
  ةربةستكردنة ضؤنة؟بةإلم شصوةي ئةو ب. رصطةيان لصدةطديكةش رص

يادة بكةن كةبةاليةين ثمصك ةجنةكان رةفيق حيلمي خبوصننةوة دةبص جؤرة سيستطةر مامؤستاكاين زانكؤ دةيانةوص طئة
ئةو .  مونتيسكؤو نيتشةو شةكسبريو ضؤمسكيش خبوصنصتةوةةرةنيت ئةوة بكات خوصندكار نةك حيلمي دةياين وةكوطة كةمةو

وانينة كؤنةي ئةوان مامةّلةي يصدةكةن، ئةو جؤرة تصثرة كالسيكيةي مامؤستاكاين زانكؤ كاري جؤرة شصوازة ديداكتيكييةكة هة
بصنرخانةي زانكؤ دخياتة بةردةسيت خوصندكارةكاين، تةنانةت ئةو زةبرة ئةكادمييةي  صدةكةن، ئةو سةرضاوة زانستية كؤنةث

ةورةترين شكست لةوةداية كاتص مامؤستايةكي ط. نصتةجنصكي ملكةج بؤ دةسةإلت ضيتر بةرهةم ناهصطة لةطلةئارادا هةية ج
رةترينة وةطئةمة ) ) . ات دةدةمصي دةرةجةي تصك5ةر ياداشتةكاين حيلمي خبوصنيتةوة من طئة ( (زانكؤ بةيةكصك دةّلص

ؤرة ةجناندا دروسيت دةكات، هؤكارةكةشي لةوةداية كةئةو ناتوانص خاوةين جطبةربةستة كة مامؤستايةكي زانكؤ لةبةردةم 
يان شةروةردةيي ئةوتؤ بصت كةوا بكات خوصندكارةكان نةك كةّلة نووسةرةكان خبوصننةوة بةّلكؤ لصكؤلينةوةثسيستمصكي 

ةر مامؤستاكاين زانكؤ خاوةين ئةو هةوةس و زانست و تاقيكردنةوةي نووسني و لصكؤلينةوة نةبن، طئة. لةسةر بنووسن
  . ةجنةكان وابنطئةدي ضؤن 

ئةمة لةاليةك، لةاليةكي تريشةوة ئةو . رصطجنان بةو شصوةية بةشصكي راستيةكانيش لةخؤي دةةطهصرشكردنة سةر 
ةلص تةوةر طةجنةكانةوة ضوون دةبصتة هؤي وروذاندين طهصرشكردنة كارصكي ئةرصين دةكاتة سةر ئاخاوتين ئصمة لةبارةي 

ةجنةكان بةإلم دةبص ئةوةش طكؤدؤخي وامنة ي من بةو رةشبينيةي ئاكؤ شواين ناةرضيطئة. كةدةبص كاري لةسةر بكةين
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) نةك سةرئةجنامةكان (بةإلم لصرةدا باسكردين هؤكارةكان. ص ببةينثبوترص ئةوان لة بارودؤخصكدا نني بتوانني رذديان 
  . دةكاتتر ةي ضارةسةرةكامنان بؤ خؤشطرص

ةجنان طيين بارودؤخي يؤطي يةكةم بؤ اوطةن هةنطحكومةت و حيزب كةهةر يةك شنت لةكوردستاندا زؤر بةباشي لةوة تصدة
 ساّلةدا دةستيان لةو 13صبكات، بؤية ئةوان بةهيض شصوةيةك لةماوةي ئةم ثةروةردةييةوة دةست ثيين سيستمي يؤطدةبص لة

ييدا كراوة تةا شيت رواّلةتني ةروةردةثي تاوةكو ئصستا لةبواري ئةوة. نيؤطسيستمة نةداوةو بةنيازيش نني ئةو سيستمة ب
  . هةموو يةكصك دةتوانص لةم بوارةدا تةحةداي حكومةت و حيزب بكاتو 

ةّل ئةو هةموو طلة. ةجني كوردي لةهةموو شتصك بةتاّلكردؤتةوةطلةاليةكي ديكةوة حيزب بةهةموو شصوةيةك 
 دةبص لةناو يا ئةوةتا. اي رصكخراوةكاين سةر بةخؤي نةبصطاكاين بةروودا داخستووة تةا دةرطدةولةمةندييةدا هةموو دةر

لةناو ئةو رصكخراوانةشدا .  رصكخراو مبصنصتةوة بكات يا دةبص بصرصكخراوةكاين قوتابيان، ذنان يا الواين سةر بةحيزبدا كار
كةوةالئيشي بؤ حيزب نواند دةبص ئةوةي سةرؤكي حيزب وويت ئةو .  بصتطيا دةبص وةالئي بؤ حيزب بسةملصنص يا دةبص بصدةن

صبكات و ثي يرص و شةطهةركاتص حيزبيش ضةكي داية دةسيت دةبص وةريب. ةشةي بؤ بكاتطنص و بانبةراستييةكي رةهاي بزا
رؤسةي هةّلبذاردندا ضةكي حيزب بةكار صنن و ثةرمةي طةرنا بؤ رصكخروةكاين خوصندكاران لةطئة. ص بكوذصتثخةّلكي 
ةر طئة. ياريان بؤ بداتي مةدةنيةكان بكات و بةرشيت رصكخراوةث بؤ ئةندامصكي سةركردايةيت سةرئةي. ص سوك بكةنثخةّلكي 

  . صننيةثارةيان بداتص و باخؤيان كارةكاين خؤيان راثةرلةمان ثيارصكي يصي بثةجنة با بةطمةسةلة يارمةتيداين 
 ي تر بؤي نية دةركةوص وطي ئةو رصكخراوانة دةنطة لةدةنطةجني كورد ئةوةمان بؤ ئاشكراتر دةبص كةجطوانني لةواقيعي يبةتص

 لةدةرةوةي ي الوان و ذناين كوردطةرنا كوا دةنطئة. ر لةبةرامبةر رصكخراوةكاين سةر بةحيزبداطصكي رةخنةطببصتة دةن
  . رصكخراوة زةردةكان

ار بكةن كةبةضاويلكةي دوصنص طصش هةموو شتص خؤيان لةو نةخؤشيية رزثةنج دةكةن دةبا طؤ لةسةر طفتوطئةوانةي 
لةبةر ئةوةي . نييةثةجني دواي راطصوةر بؤ ثكارييةكاين ذياين خؤيان نةكةنة دةبص وردة. ةنج بكةنطتةماشاي 

صويست دةكرد، ئيدي ئةو ثئةو سةردةمة واي  بووة لةشاخ ضونكة) بؤ منوونة (مامؤستايةكي زانكؤ كايت خؤي ئةندامي كؤمةّلة
كص . ةنجطوانينة يةجنةوة بط خودي ةيطوانيدةبص لة. ةيةجنصكي بصفةطدا ؤ خؤي لةقةرةي شانةكاين حيزب نايوةجنةي ئةط

رتووةو حةزيان طئةوة نية لةدذي سياسةتةكاين حيزب مانيان . رؤسةي سياسيداثةجنةكان بةشداري ناكةن لةطدةّلص 
ةبوونة جؤرصكة لةتةعبريكردن بؤ يئةم تو. ئةوة نية ئةبنة هةموو شتص تةا دةسكةالي حيزب نةبص. لةضارةي حيزب نية

صناكرص و ث هةموومشان لةبةردةم حيزبدا هيضمان ؤ ويئةوان و نةوةكاين ئةم. ةذياندابوون لطثانةي ئةمةاسيثانةوةيةكي يةط
ةرميان نية طحيزب سوكايةيت بةهةموومان كردووةو دةيكاتيش و كةمسان تواناي كاري. نييؤطيارةكاين حيزب بيناتوانني ب
رفيت كورد دةكات طدةكةين حيزب بةجؤرصك ضارةسةري زوربةمان هةست : ؤ باشترين منوونةيةيبارودؤخي ئةم. لةسةري
ةّل ئةوةشدا كةمسان هيضمان طةيةنصت، بةإلم لةطةورة بةئايندةمان دةطةري زؤر بةزةرةرمان دةشكصتةوةو زيانصكي طكةبةئة

صضي ثو را) ) صنصرةشصوطبيئةخالق و  ( (صيان دةّلصنثريكةرةكان دةسوتصنن، طةجنةكامنان ئاإلي داطكاتص . نيطصناكرصت و بصدةنث
باوكص رؤلةكاين . ةروةري خؤي وا بلصتثهةتا ئصستاش نةمبيستووة سةرؤكي وإلتص بةخةّلكي نيشتيمان. ئاسايشيان دةكةن

  . خؤي بة بصئةخالق لةقةّلةم بدات
 خؤشبووين ةّلطئصمة هيضمان لةوان زياتر نية تةا ئةوة نةبص ئةوان لة. اوي نةوةي داهاتووةيةنج بةشصكي زيندوو دانةبط

ا مةعريفيةكانيشمان كردؤتة بنكةيةك بؤ طادا دةيانةوص خؤشتر بذين و ئصمةش دةمانةوص كؤنتر بذين و تةنانةت دةزطكؤمةّل
و  بؤ دوورخستنةوةي مامؤستاكان لةخوصندكارةكان صكردين تواناكان و كردؤتة دينةمؤيةكثدذايةتيكردن و سوكايةتي

  . حيزب يادةكردين سياسةتةكاينثياهةّلداين حيزب يا هيض نةبص بؤ ثةنتةرصك بؤ ايانةمان كردؤتة سطدواجاريش ئةو دةز
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