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  ئامانجئامانج ...  ... ئاغا نيةئاغا نية  بةرنامةي طؤشةنيطاي كوردسات وادةزانيت هةموو ريش سوريك هةمزةبةرنامةي طؤشةنيطاي كوردسات وادةزانيت هةموو ريش سوريك هةمزة
  
لةوة دةضيت رؤتني سةرجةم بةرنامةكانيشي طرتبيتةوةو مةبةستيان تةا ئةوة بيت بلَين باسي فالن كيشةو  

ةسكةوتيكي مادي و مةعنةوي بابةمتان كردو بةرنامةيةكي راستةوخؤمان ثيشكةشكردو لةو ِريطةشةوة ضةند د
ئامادةكاريةكي باشي  ئةم بةرنامةيةش ضةند جاريكة باس لة كيشةي طةنج دةكات بيئةوةي. بةدةست ينن

  . كردبيت بؤ بابةتةكة
ئاشكراية بؤئةوةي باس لة بابةتيك بكريت ثيويستة كةساين تايبةمتةندو ثسثؤري ئةو بوارة بانط بكرين  

ةك ثسثؤري بواري ميذوو جوطرافيا بانط بكريت باس لة كيشةي كؤمةالَيةيت و طةجنان بكةن بؤ بةرنامةكة ن
كؤمةلَناسيةوة لةوةش سةيرتر لة بةرنامةي رابردوودا ئةندازياريكي  كة كيشةيةكي تةواو ثةيوةستة بة

 برييان كةوتةوةو باش بوو لةم كؤتاييةدا! ؟ مةدةين بانط هيشت كرابوو كة باس لةسةر ئةو بابةتة بكات
  . مامؤستايةكي تايبةت لة بواري كؤمةلَناسي زانكؤي سليمانيان بانط كرد

هةرةوها ثيويستة بؤ ئامادةكردين بةرنامةيةك خةلفيةتيكي باش ئامادةبكريت ثيش دةستبةكاربووين  
يرنةكردبووة لةسةر بةآلم وا ديار بوو ثيشكةشكاري طؤشةنيطا هيض تويذينةوةو نوسينيكي سة. بةرنامةكة

كة هةر لة خودي ئةو ، مةسةلةي طةنج تةنانةت تويذينةوةيةكي باسنةكرد كة كرابيت لةسةر طةجنان
كؤليذةي كة ثيشكةشكاري بةرنامة بةناو تيدا دةوام دةكات ضةندين تويذينةوةي تايبةت بة بواري طةجنان 

ؤ ئةمسايل وةك ئةمانة شتيكي ئاسايية هةربؤية نازاينَ ضونكة هةر بةناو لةوييةو دةوامنةكردن ب كراوة بةالَم
ئةطةر بيةوةيت ناونيشاين ئةو تويذينةوانةي بؤ دةنوسم كة هةر خودي خوينكاران _  و بيئاطاية نةبيت

هةالَنةوةو ئاطاي لة مامؤستاو  ناهةقيشي ناطرم كة بكةويتة ئةو_ لةسةر كيشةكاين طةنج نوسيويانة 
ضونكة كوِرة بضكؤلةكاين حزب غيابات نايانطريتةوة هةر لةسةرةتاي هاتنيان  ن و كيشةكانتويذينةوانةكا

بؤ زانكؤ بةلَيين نةك دةرضوون بطرة ماستةرنامةشيان ثيدةدةن منونةشيان زؤرة كة لةئةجنامدا مامؤستاي 
ساكان وةك لةرؤذانةدا بؤ ئةم حزبييانة دةوام نةكردن و ثيشيلكردين يا. بيتوانايان ليدرووست دةبيت

بةالَم سةير لةوةداية دةيانةويت ئةو دةوام نةكردن و . دةيبينني لة هةموو ئاستةكاندا ِريطا ثيدراوو وئاسايية
بةِريزان ئةوة هةلَويست و ياخيبوين ، شكاندي ياساكان بةياخيبوون و هةلَويستيكي طةجنانة ناوزةندي بكةن

ةنيت كة دةوام نةكةن و ياساكان بشكينن بةلَكو ئةوة ئةو ثشتةتانة لة حيزب كة طةجنانة نية ئيوة ثالَثيوةد
ثيتان دةلَيت خةمي هيضتان نةبيت ماستةرنامةكةشتان مسؤطةرة ئيوة كة كاري حزيب مؤلَةتتان نادات دةوام 

لةسةر كاغةز بكةن بؤ كورسيةكةتان لةكةساين تريش حجزكردوة تكاية يةك دةواميان بكةن بةسة ناونوسني 
ئيمةتان بيزاركردووة ئيوة تةا بؤ ئيمتحانةكان ئةطةر بينةوة ئةوة موعجزةية بةالَم سةير ئةوةية منرةتان 

  ! ؟ لة ئيمةش باشترة
لةم طؤشةنيطايةدا سةير لةوةدا بوو باس لة كيشةي طةنج دةكراو تةنانةت يةك طؤشةنيطاي طةجني تيدا  

ا بةشداري بكات لة طفتوطؤكاندا نةوةك ميوان بانطكرابوون نةوةك مجهوريك كة نةبوو و بانط نةكرابوو ت
قسةو باسووخواسةكانيان طويي ليبطرييت لةبةرئةوةي ئةوان زؤر باش ئةوة دةزانن كة طةجنان و 

واقي خويندكاران هيض ئيتجاهيكي بةرنامةكة بةباشدانانين كة ئيتجاهيكيان دةيةويت طةنج دوور خبةنةوة لة
كؤمةلَطاو و قةتيسي بكةن لة مؤدياليت جل و قذدا و ئيتجاهةكةي تريش دةيةويت مبانكةن بة خؤراك و 
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بةلَكو طةجنان وخويندكاران ريطاي دةربازبوون لة سجين حزب و . سوتةمةين و ضةثلَةليدةري حيزب
ةكةن و لةناخياندا ضةندين قسةكردن لةسةر مةسةلة طرنطةكانيان هةلَبذاردوة و ذياين رؤذانةي خؤشيان د

ئايا ، طرفت وطلةيي وخةم هةية بةالَم بةردةوام حزب و كةنالَكاين راطةياندن دةنطةكان كث دةكةن ونايطةيةنن
ئاطاداري ئةوةن كة خويندكاران مجوجويل خؤ دةربازبوون دةكةن لة جلةوي حزب و ريطةيان ليطريا 

ثةيوةنديانةي حزب دروسيت  ندية سروشتيةكاين خؤيان نةك ئةووزؤربةيان دةيانةويت بطةِرينةوة بؤ ثةيوة
دةكات و تةنانةنةت دةمانةويت نوينةريش دياري بكةن لةسةر ئاسيت ثةيوةندي هاوِرييانة نةك ليسيت 

هةر ئةمةش بوو كة ريكخراوة كارتؤين و حزبيةكاين ترساند تا  حزيب كة ذيان و ثةيوةنديةكانيان شيواندوة
لَبذاردين نوينةرايةيت خويندكاران نةكةن و دةمانةوةيت لةمسال بةدواوة ناكؤكي حزبةكان ئةمسالَ هة

  . نةطويزريتةوة ناو ذيامنان بةكردين هةلَبذاردين بةرهةمهينةري رقوكينة
م هاوِريكامن ضةندين جار باسيان كردووة كةضاالكي و بابةيت باشيان ناردووة بؤكةنالَكاين بآلوكردنةوة بةآل 

بة  بالَويان نةكردؤتةوة تةنانةت ئةهليةكان بالَويانةكردؤتةوة كة ثيدةضيت ئةمانيش لة ترسي جيثيليذبوون
لةم ، طةجنان وخويندكاران بةردةوام قسةوباس و ثرؤذةيان هةية بؤ رووداوةكان. هاتين نةوةيةكي تري بزانن

كةن ودةنطمان بطةيةنن ضونكة بيهيواين لة ماوةيةشدا ثرؤذةيةك دةخةينةروو هيوادارين دةنطمان كث نة
ئازادي هةية راي خؤتان بلَين بةآلم  (مةسولةكان ودةسةالَتداران و دةزانينن كة شيعاريان ئةوة ية كة دةلَين

واتة سياسةيت ثشتطويخستنيان طرتؤتةبةر بةرامبةر هةموو ضني و تويذةكان تةا ) بةطويتان ناكةين
. ةبيت خةلَك و داواي خةلَكيان بريناكةويتةوة ئةويش بةوةعدي درؤ خةلَكةكة دةخةلَتيننلةكايت ثةلةقاذيدا ن

بةالَم ئيمة ئةركي سةرشامنانة بةردةوام هةموو خةلّك ئاطاداروو ووشيار بكةينةوة ئةطةر ئةجمارةش دةنطمان 
بةرامبةر بةئيمةو هةموو  ريتكث بكةن ئةوا هةموو جيهان ئاطاداردةكةينةوة لةو نارةوايو ناهةقيانةي كة دةك

  . خةلَك
 ئامانج / خويندكاري زانكؤ 
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