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  ژار خۆشناو هه ... کان کتی و چاکسازیه یهڕوازی   په له
  ر چی وردم گه چم ئه رزایی ده و به ره به

  ركی آوردم ر پی تكۆشه خاآی به
  زن ی مه"همن"مامۆستا 

   ئاسته ندام له ن آادیر و ئهندی چه. ن آه ن داوای گۆڕانكاری ده  ههنگ ان دهند آتیی نیشتمانیی آوردستان چه آانی یه  نو ڕیزه  له آه یه ماوه
  ین پوسته ر گۆڕانكاری و ڕیفرۆم بكه سه  له ی قسه وه تا پش ئه ره سه. ن آه ۆڕانكاری ده و پشنیار داوای گ خنه ه و ڕ  پرۆژه آان به جیاوازه
  . ین آار بكه) آات و شون (ت دروسمای گۆڕانكاری ر دوو بنه ر هه سه آتی بدرآنین و دواتر له ی یه  و مژوو و ژینگه ناسنامه

ككت   خه ه ر آۆمه گه  ئه واته.  یه یان هه  ناسنامه كن آه نی خه گروپیش آۆمه. گروپكه. آتیی نیشتمانیی آوردستان ڕكخراوكه یه
 ك  آۆمه ته  ب خۆویستی بوونه وه هوێ آۆ آردبت وانی له ب ئه ی شتك هه وه  ب ئه  چونكه  گروپ نیه مه م پارآی ئازادی ئه رده به بینی له
:  یه تك هه ند خاسیه  چه پویستی به. ی گروپك یا ڕكخراوك دورست ب وه بۆ ئه  واته آه.  وه ستته یان نا به وه ك پكه ندیه یوه و هیچ په

ندین  چه...  رکرده سه. ) الر ته. بینا (كخستنڕ. پرۆگرامكی دیاری آراو. ئامانج.  ناسنامه. س زیاتر  دوو آه كك له  خه ه آۆمه
آو   ڕكخراوكی سیاسی وه ر باس له گه آان دانین ئه آیه ره  سه  به مانه توانین ئه م ده ن به آه  خۆیان دیاری ده آه وا گروپه تی تر آه سیه خا
  ن بۆیه آه  پارته ن یا باشتر بین له آه  گروپه  له یستانهی ڕكخراو پك دنن خۆو هندامان و ئه  بزانین ئه وه ب ئه  ده وه. ین بکهك . ن. ی

  .   نیهربازی گروپ هزكی سه
ب و  ب گرفتی هه آاندا پك دێ ب گومان ده موو ئاست و بواره  هه كی جۆراو جۆر له  خه  له ك ئازادانه. ن. آو ی چونكی ڕكخراوكی وه

   پویسته  آه وه  پشه وامیش گرفتی دته رده ژی به وام ده رده موو گروپكی ساغ به  هه ونكهچ. ر بكرن سه آان بدرآندرن و چاره گرفته
  چ بۆ نموونه رده  ده وه سكه ند آه ن چه الیه  و بیار له كو تۆتالیاره  به  ڕكخراو نیه وه بوو ئه ر ڕكخراوك گرفتی نه گه ئه. بدرآندرن

 آاندیدی ٦٠. رم دابن تی هه آانی حكومه زیره  چۆن وه زیاتری دوو مانگ  گرفتی بۆ دروست بوو بۆ ماوه ه ڕكخراوكی ساغ آتی چونكه یه
ب سیاسی پارتی  آته ندامانی مه  ئه آ له بینمان یهم  به.  دیاری آران وه ب سیاسیه آته ن مه الیه بژاردن له  هه بوو دواتر به هه

ند   چه  پارتی به بوون له زیر هه ندێ وه آانیش هه زیره  آاتی دیاری آردنی وه له" آا آان دیاری ده زیره  وهموو عات هه  دوو سه پارتی به"ووتی
ڕی  و په آتی له مۆ یه  بزانین ئه وه ب ئه  ده  ئمه بۆیه. حی بۆ هاتب ی وه وه ک ئه وه!  وه ته زیر ئاگادار آراونه  وه آاژرك پش بوونیان به

  .  راسی دایهساغی و دیموآ
فیدرای بۆ .  ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان ک له. ن. ی. ن ئامانج ب ب خاوه وام ده رده  به ب بۆیه نجامی ئامانجک دروست ده  ئه گروپ له

ی سیاسی بۆ  وه ر زاره گه ئه) کات و شون (ی یاساکه پی   به گۆڕێ جا کتی ئامانجی ده خۆییش یه ربه دوایی سه... خۆیی به ر سه. وردستانک
.   نجیریا  لهک دروست کردنی خوندنگه وه. کا شی ده  پشکه ک که یه رنامه  به بته ئامانجی ده.   الالنه  مام جهم ڕیالیستانه کاربنم ده به

م بۆ ئستا  به. کا دهک ئامانجی خۆی دیاری . ن. وسا ی  ئه ی  پی کات و ژینگه  به ندان شتی تر که چه.  ره کشانی جگه  بهدان  نه ڕگه
کتیی بۆ؟  ک یه  ووشیه تا ئره.  یه میانه رده  و سه کی دیموکراسیه یه  شوه خۆیی کوردستان به ربه ودان بۆ سه  فیدڕالی و هه بوا بوون به

   . ب تی ووتی هه ت بۆ کوردستان و کورد مافی خۆیه  و فیدرالیه ییه وه ته  شتکی نه ئامانجمان ڕوونه که
. ب مک ده  پی سیسته  جا بهن که دروست ده) ڕکخستن (الرک  نو خۆیان ته  بچ له ڕوه  چاکی به کانی به  کاره وی ئیش وه بۆ ئهگروپ 

 و زیاد کردنی  ی شانه وه شانه وه تی هه کتی پویستیه  یه ی که وه جا ئه. یانکردن شه  و گه وه ستنیان و مانه  به وه  کار ئاسانی بکا بۆ پکه که
ن  ڕکخست ی بۆ وه ئه.  کردنه وره  یاخود گه وه و بچووک کردنه نیا ناو گۆڕین هکان ناگۆڕێ و ت  کاره هیچ شتک له   چونکه ند نیه به مه

کاری  هۆیی کوتله کتی به و یه ن کو له به.  رنت نیه فۆن و ئینته له بوونی ته  نه: ئامراز ست له به مه.   زانیاریهندی و یوه  ئامرازی په پویسته
  چونکه.  وه منته روا ب ڕکخستنکی ڕک ده کتی هه یهب  ش هه مه تا ئه. ین  ناتوانین لی هه  شتکه ری که گه سته بازی و ده و کوتله

ی   شوه  به  وه ره وه بۆ سه  خواره  دواتر له وه ۆ خواره و ب وه ره  سه کان له کو کاره کرێ به ند زیاد ده به  و مه وه ته شاوه وه  هه  شانه گرینگ نیه
  وه الل با کۆبکرته ڕز مام جه ندام تا به  ئه  له یه رچی هه  و هه خنه  و ڕه ی قسه وه موو شت ئه  پش هه واته پویسته  که کلیل و قف نیه

   چونکهن ی ل بکه وه  نام لکۆلینه وه ری بۆ بدۆزنه سه  چاره  تا ڕگهن  بکه وه  هاوکاری کادیران و دسۆزان پداهاتنه ب سیاسی به کته مه
 و دادگایی  وه  و لکۆلینه وه  لپرسینه  که یی دوایی دا هاتووه م پرۆژه ر چی له گه ئه. دادگایی بکا وه و   تا لکۆلینه کتی ووت نیه یه
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ن دادگایی   و خاوه تکی تر داناوه  نو حکومه تی له حکومه بۆ. کار بھن  بهیی دادگایی کتی ناب ووشه موو شت یه پش هه. کات ده
ین؟ خۆ  س بکه ند که ڵ چه گه  له وه با ڕیالیست بین لکۆلینهدواتر . هم ب سیاسی ج ده کته م بۆ مه  وه ربازیه؟ ی سه تی یاخود بنکه خۆیه
تا دون  کتی و پارتی هه یه.  وه ی بوکردۆته نده دام سی ساڵ زیاتر بین و کوژتن و گهد  کوردستانین سه  له ئمه.   سوید نیه کتی له یه
رچی کادیر و  هه. دات کی نه ویه  زه ما پارچه ندامی نه پارتی ئه. نان  ده وه یه نده ست گه  ده مۆ عراق به ئه. کرد ڕی براکوژیان ده شه
جا .  رگرتووه ویشیان وه  زه  و دوو یا س پارچه یه یان هه  مردکی پارتی پنچ موچه و ژن وه ب ئه نهیان  ر دوو موچه گه  ئه یه کی هه خه

  ر له گه کو ئه ب به کتی هه  نو یه ی له نده یی و گه ڕه ندامانی خۆی دادگایی بکات؟ من نام با به  ئه وێ یه کتی ده نازانم یه
ش  مه  ئهت حسوبیه  و مه  و واستهی نده ر بن بکردنی گه سه وین له ڵ پارتی ڕک بکه گه ر ناکرێ با له سه ری عراق پمان چاره رانسه سه
. وێ خشی ده  گیان و خۆبه مه کو ئه روخنین به کان ده سعودیش ب ڤالی لپرسراوه  دان و کاک مه وه زگای لکۆلینه کتی ده  ناکرێ یه وه به

 رۆک  سه هی  جیھان به مۆ له  ئه یه ت هه م حکومه که. یه  شۆڕشکی جیھانی هه ی پویستیمان به نده کردنی گه بۆ بنب من پم وایه
یی  ونا که  وه  و لپچینه وه  لکۆلینه ین به که رقاڵ ده ر خۆمان سه  هه  ئمه وه  ئهر نا گه ئه.  یه می هه ب جا زۆری و که ڵ نه نده ش گه وه بوشه
کان و  عسیه خۆ و به ڕی ناوه موو فایلی شه ب هه ین ده  بکه وه ر لکۆلینه گه ئه.  تیمان داوهک تی یه  ماهیه  و له ک گۆڕیوه ان الی خهآتیم یه

رگیز   هه وه هشی کردب ئ ی نه وه کردب ئه ی نه  واسته رپرس نیه ک به  یه  بگره  تاوانباره یه ی ئمه م ووته رچی له هه. ربھنین  دهکان واسته
کتیی بۆ  ی نو یه وه م ئه به.  یه  واسته نجام دانی کاری چاکیش پویستی به  بۆ ئه  ووتی ئمه  چونکه و شته  دنیام له بووه چاالکی نه

  ک له ریه ئاغایی هه.   ووتی سوید نیه تی ئمهوو. کا کتیی الواز ده  یهردوو الدا  هه  به بگومان وه ب ئه  بازی نه ری و کوتله گه سته ده
ی کوردستان  وه ڵ ئه گه  له  جیایهیه وڕوپا هه  ئه  له مه م کا ئه  دژی کوتله  بۆیهوه کاته کدارت بۆ کۆده زار چه  هه ک قسه  یه  به ته شیره کام عه

   بۆی دروست بووه  کهی واکه ش و هه که هۆیی   به   جیاوازه موو شتکه ه ه له. ی بووه نده گه  فره ووتکه.   ی که  هۆی جیاوازی ژینگه به
رگیز  م من هه ب سیاسی خۆمان ده کته  مه م به به. رنابم و دژیم من پشتیوانی ده.   پک هاتووه م ووته ی ئه  ڕۆه کتیش له بگومان یه
  م بینیمان پارتی له گرت به رمان نه عس کردب وه ڕۆژێ واژوکی بۆ بهی  وه  دا ئه92  له. ن یکه ش مه وه و ئوه مه هز ڕاست ناکه گۆپاڵ به

. نگدان  ڕۆژی ده مۆش بۆته  ئهن  پی کات و شون کار بکه  به ومک ڕیالیست بن  و که وه نه که  مه  دووباره م مژووه جا ئه. رچوو  ده نگدانه ده
چی  که. کرد س واژووی بۆ فاشیزم نه  که12نیا   مامۆستای زانکۆ ته1200 کۆی  کاتی فاشیزم له. مژی مۆ منی ل ده ی ئه م ئیتالیایه ئه
  وه کک و لپرسینه موو خه  هه نه  ئیمتیازات بده ن نیه وه مانای ئه  به مانه ئه.  یبینن بنیات نراوه ی ده م ووته ش ئه وانه ستی ئه ر ده سه له
  . ن  بکه ه امه م م ڕیالستانه ن به که مه

.  بکات که تی گروپه رایه  و نونه بداتبژرێ تا بیار ده ک هه یه رکرده ب سه نگدان نه  ده موو شتکی به وام هه رده ی به وه گروپ بۆ ئه
 کتی هی موو  هه یه سه و که الل ئه مامجه.  سمایهری کهکی  یه رکرده سهکتیی  مۆی یه ی ئه وه  ئه یه ند جۆرکی هه  چه رکرده رۆک یا سه سه) ر لیده(
ب  کته شکی مه ی به و کاته ش ئه  نزیکترین نموونه ی کاریسماتیکی ناوبراوه ش نیشانه مه گرن ئه دهشی ل  خنه زان و ڕه ری خۆیی ده ڕبه  به

  وا له ی گرت که رچاوه  سه وه  له مه الل ئه امجهتی م سه  ده ت به باره ن کرد سه ت ئیمزایه وشروان و کاک کۆسره نویان کاک نه  له سیاسی که
وا   وایان زانی که  بۆشایی کرد بۆیه ستیان به دا هه که هڵ گۆڕان گه ی ئیمزایان کرد له وانه ئه.  کرا وره دوای ڕووخانی ڕژم گۆڕانکاری گه

  ت له ش کاک کۆسره ر بۆیه هه. یان کردبا که  و شونه ی کاته پرۆڤهبا  کان ده سه کو که بوو به چی وا نه  که وه ته ک ال کۆکراوه  یه ت له سه ده
م  ر ئاستی جیھان دووه  سه  له یه که م سمبولی پارته که  یه  چونکه رکرده ک سه  وه الله ی مام جه وه کتی مانه بژاردنی یه ی بۆ هه که پشنیاره

  . ت مۆی سیاسه پانی ئه گۆڕه  له الله لھاتووی مام جه
   کتیی و سۆشیال دیموکرات هی

  ئمه.  ن و پویست نیه  شایه نده وه  ئه  کهن که رناسیۆنال ده  ئینته دیموکراتب سیاسی باسی سۆشیال کته ندامانی مه  ئه نده وه  ئه واقم ورماوه
. مک هیچ سیته   به وه ستینه به مان نهنی کوردستان بپارزین و ئیتر خۆکا  ستراجیدیه مامان کوردستان و شته  بین بنه نه الله با مام جه
تا  هه. ریکا مه تی کردنی ئه ا بۆ دژایهنی  ته  بشتک  نگه مۆ ڕه ئه.  ڕزگار بکا نگی جیھانه  دوو جه وڕوپا له  ئه یتوانیوه نه دیموکرات سۆشیال

 ناند یان ده ر پوه کردن هه ریکا ڕزگاری نه مه ی تا ئه مه تهسو سی ین ئه که ش داوا ده چی ئمه که. قاندوه ته کی بۆ کورد نه یه قه ئستا تۆنتره
موو سۆشیال دیموکرات ب ناتوان گرفتکی  هه.  یه  چاک سازی هه مان کات خۆی پویستی به هه  لهکتیی  یه چاکسازی بۆ پرۆگرامی ینه بکه
 سۆشیال  ی  ئاراسته بۆ ئمه  باشه ب سۆشیال دیموکرات دیاریی بکا کتیی ده ی یه بۆ ئاراسته. ر بکات سه  چاره تی سۆران و ڕانیه یه کۆمه
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  وه  ئه یرکه ها سه ریکا بن ئه مه  ئه ی به وه م بۆ ئه به. ندامی کارا  ئه کرده یان نه ڕووخا ئمه ددام نه وان تا سه ین؟ ئه که دیموکرات دیاری نه
  وا ورما ئهرم س یان سه شته م گه له. ! کوردستان م ساڵ هاتنه ش ئه ر بۆیه هه. کا  ده ئمهی  رنامه وی به یره  و په ی خۆمانه ندامی کاره ئه
ک  کرد نه کانیانی نه شداری کاره م به خرهاتنی کردن به الل هات به م باش بوو مام جه به. پشوازی لکردن  وه ڕم و گوڕیه  گه کتیی به یه
ندامی کارایی سۆشیال دیموکرات ب  ی ئه وه کتیی نیشتمانیی کوردستان پش ئه ووت یه هات پیانی کو بوو به  کاری ههی وه ر ئه به له

و جیھانکی  ره ین بهیی سۆسیال دیموکرات بگۆڕ  ئاراسته کرێ ئمه  ده وستی سیاسی بوو چونکه ش جوانترین هه مه ئه.  ریکایه مه دۆستی ئه
ب  رکوک ده وان بن که ر ئه گه  ئه چونکه. نین ده  ده وه وانه ی ئه که رنامه ندی به رژوه روی به  سه لهندی کورد  رژوه  به ئمه.  ڕیالیستانه

. بینم کانیان ده کانی ڕۆژنامه ڕه ر الپه سه نیا له ن ته که ستین ده له  زیاتر باسی فه ده  و نیو سه یه نیا قسه  ته مه ر کوردستان ئه  سه وه ڕته بگه
. کا شیان ده ک پیتزا به مۆ یه تی کرد ئه س بۆ شوعیه  حزبی شوعی به وه ر نا ئه گه ئه. ین  بکههاکان پشل وا به  که  نیه  مانایهو  به مه ئه

کگرتوو دون  م یه فر و تونا بوو به نجام ته ره سب بخوا سه خۆیی دا بدات و نان و قه سیری به ک حه یویست خه ی ئیسالمی ده وه بزوتنه
 -ی پارتی  ناوچه لهم  م کوردستان و دووه رجه  سه م پارت له  سیه  بۆته ی خۆیی که که سته به  بۆ مه  رعی داتاشیوه شهموو   هه روست بووهد
  . کتیی دا یه
  :کانی ئستا کاره

ک   نه کی ڕیالستانه مایه ر بنه سه  و له وه کان و پدا هاتنه  و داوا و چاکسازیه  و پرۆژه خنه موو پشنیار و ڕه ی هه وه کۆکردنه -1
 . کتیی ل دابرژرێ  دواتر پرۆگرامی داهاتووی یه سۆشیال دیموکراتانه

  نه  بیخه یانه ی هه وه تی و ئه یه که  کوتله ر به ک سه  نه کتییه ندامی یه ن ئه  خواروی خۆی بگه ک وا له یه ن کوتله ر خاوه هه -2
 . ب سیاسی کته م مه رده به
 .  نو ڕکخستن کاراب کی دروست له مایه ر بنه سه هز له ندی به یوه په -3
 ک. ن.  گۆڕانکاری ی ت به باره ب سه ک لدوانیان هه ب سیاسی یه کته ندامانی مه موو ئه هه -4

  :بژاردن پش هه
 ک. ن. شکی زۆری ی ن به الیه سند کراو له  و په میانه رده کردنی پرۆگرامکی سه ئاماده -1
تی  رکردایه ی سه سانی تازه  و که به کته م مه ندامی ئه  ئه ب سیاسی ببن به کته کانی مه  کۆنه ندامه زرێ و ئه  ڕاوژ دابمهبی کته مه -2

ب سیاسی  کته ش مه کاری ڕۆژانه. کۆک بنری  سه ب له ب ده کته ردوو مه ی ههرکی ستراتیژر بیا بۆ هه. ب سیاسی کته ندامی مه  ئه ببن به
دوو  کات  وه شنته وه بی سیاسی هه کته ب بیاری مه بی ڕاوژ بۆی نه کته مه. ی ببات و بیاری لبدات ڕوه ک کاری خۆی به ئاسایی وه

کان دیاری   ستراتیژیه شتهبی ڕاوژ و سیاسی  کته  مه  که وه  شتی ستراتیژی ناگرته مه ری ڕازی بوون ئه سه ب سیاسی له کته مهسی ر  سه له
تیان  ندامه بی ڕاوژ و ئه کته ندامی مه  ئه بنه نگدان ده وا ب ده ی که وه ب سیاسی ئستا دنیابن له کته ندامانی مه موو ئه ر هه گه ئه. ن که ده

  . ش دروست ناب ب سیاسی کوتله کته ڵ مه گه وتۆی نیه له کی ئه جیاوازیه
مۆی   سکرتری گشتی و دینه م ساح بکرێ به رهه به. د.  وه منتهک سیمبول ب ستنیشان بکرێ و وه رۆک ده ک سه الل وه مام جه -3
 .  سیاسییب کته  لپرسراوی مه نج و نوێ بکرێ به سکی گه که. بی ڕاوژ کته  لپرسراوی مه وشروان بکرێ به کاک نه. کتیی ب یه
 .  کانی ووتارکی تره ش هۆیه مه ئه. بی تر زیاد بکات کته کو مه  به وه شنته وه نه بک هه کته کتی هیچ مه یه -4
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