
 

  ی ی سزده آۆنگره ری وروبه آانی ده  باسه توانینك له
  حزبی دیموآاتی آوردستان

  زیزی خالید عه
xalidazizi@hotmail.com 

  ڕ بارودۆخی مه لك له تگه دا بابه  سایتی دمانه ی ڕابردوودا له فته ند هه ی چه ماوه له
ڵ  گه ندیی له یوه  په تر له مووشیان فره  هه آانی و له  ناوخۆییه و ناآۆآیه و حزبه ئستای ئه

ڕز   وتووژكی بهدا و نوه له. ی نوسراونی سكرتر ك باوه تی یان وه رۆآایه ی سه آشه
موزۆر باسكی  وشدا آه  له  آه وه ش بوآراویه و حزبه  سكرتری ئستای ئه ن زاده سه حه

  ه درژێ ل به) قادر وریا ( و حزبه ی ئهت یهرا ڕبهندامانی  ئه  آك له ها یه روه هه.  لكراوه
نگری   الیه ویش خۆی به  ئه  آه وه ته دا داوه وه ناوی هه سكی به آدا ومی آه یه رگرینامه به

  و سكرتری ئستای حزبی به ن ڕبواری ڕگای قاسملوو ناساندوه ك ده حزب و وه
   لهتك ه سایتی حدآا دا باب  پشتریش له  دیاره. و ناساندوه ی ڕبازی ئه وه ره آورآه

 یڤ ڤكی بالگی پهی ه پ ت به باره سه  زیش ئه.  وه بوآرابوه  وه ی سزه  آۆنگره ت به باره سه
 یڤ ی په آه میش نوسینه ی من و هه آه ته م بابه  هه  آهوه دا بوآرده دمانه ر له تكم هه بابه
ێ حزبی  ی آۆنگره وه  آاتی نزیكبوونه  ئستا له  آه یه  هه وه و باسانه ندیی به یوه په

  .  گۆڕدان دموآاتدا له
م  ری ئه  نوسه  من آه، وه مه ری ئازیز ڕوون بكه ی بۆ خونه وه  ئه  پشدا پم خۆشه له

  وه و حزبه ندییم به  پوه1997و تا  بوه  هه حزبی دیموآاتدا تكۆشانم م پشتر له ته بابه
ج   دڵ ئشان و تۆرانیش حزبم به هو ب ی نیه ندییم پوه یوه م ئستا هیچ په به.  بوه هه
.   جھشتوه  خۆم حزبم به آی دیكه  واتایه به. آراوم ریش نه دهن  ك ده وهو  هشتوه نه
ر  سه  له وه  وشیاریه  بۆ خۆم به  حزبهو ری ئه و تكۆشه رگه  پشمه  بوومه تا آه ره ر سه گه ئه
  بوو بت آه  نه نم هنده مه یان تهو بت بو وركم نه ده بژاردنی حزب و تكۆشان تیدا هه
وه بیارم  یه  ووشیار جھشتنیدا به  به وا له ئه ب ههدا  ستنه و به م له وه ی بیرآردنهاتوان

موو زۆر  جھشت آه  حزبم به  ناو حزبدا بووم چ دواتریش آه ی له وآاته  چ ئه. لداوه
ر  به له. رم بیون دا دهیش آاتی پویست و له  بوه تی حزب هه ندك سیاسه  هه م له خنه ڕه
.  شه وه ری پداچوونه بت و هانده ری هه ر داهاتوو آاریگه سه توان له  ده ی پم وایه وه ئه
گرێ  ل و بارودۆخكدا بیت ده ر هه  هه وست و ستراتیژی حزبك له  آارو هه  له خنه ڕه

ی  وه ره ده آان له سه  و باسكردنی آه خنه م ڕه به.  یه ریشی هه م و زۆر آاریگه بیگری و آه
. یبینم ریی ده باش و نه  شتكی نه بیت به و ڕكخراوه  ندامی ئه ر ئه گه ت ئه  تایبه ڕكخراو به

آان و  سه آه  له خنه ی حزب یان ڕكخراوكی سیاسیدا ڕه وه  ناوه آرێ له  ده وه و باره له
سكی   بۆ آه ك پنسیپك وایه  وه مه ئه. ب یش ههو فراآسیۆن سته  و دهآتر بگرن یه
ی  وه ره  بۆ ده و باسانه وتنی ئه رآه ده شدا وه وه ڵ ئه گه له.  ڕكخراوی سیاسی  به ستراوه به

دا  یه و ماوه ندامانی حزبی دموآرات له ی ئه یه و شوه به ی سیاسی هڕكخراوی  چوارچوه



 

و  و حزبه آانی ناو ئه سیه ی ناآۆآی و ناسازییه آه وه قینه  بۆ ته یه  ئاماژه ریكن ی خه پوه
آان  ل له آشه ویش گه  ئه یه آی هه باشیه  م جۆره  ئه دیاره. وتنه  تكه نی آرمۆه آورد گوته
هادا ڕوناآبیران و دسۆزانی بزاڤی   بارودۆخكی وه  له.  زان چ باسه ب و ده ئاگادار ده
  ونه آه آانیان ده  باس و تبینیه و به آه وتنی آشه دواآه و به ڤه شرۆ ونه آه تی ده آوردایه

تی و  یارانی آوردایه دا دوژمن و نه و آاته ر له هه. ڕكردن  پناوی ڕاسته ری له رگه شته نه
 و خراپترآردنو  وه وی قوكردنه و هه آه له ی هه وه  قۆستنه ونه آه واری ده آورده
    .ن ده ڕكردنی ده خواره

آان و  سه وتی آه سوآه  هه م له خنه  ڕه حزبی دیموآاتدا بوم ی خۆم تا لهحا شبه به
و   گرتوه نین، داآمان وه ته حزب و نهندی  وه رژه به  له ی پم وابوه وانه  ئه،آانیان بیروهزره

ڕكردن یان   پناوی ڕاسته لهآانشم آردبن  ره ربه  بهم پی جگاو شونی خۆ  به نگه ڕه
آاتی پویستدا  تی حزبیش له و سیاسه رنامه ر به  سه ها له روه هه.  ی من پم ڕاست بوه وه ئه
ڕای  ره  سه،ی حزبم وه ره  ده  له م ئستا آه ، به  و پشنیاریشم آردوه م گرتوه خنه ڕه

ر  سه رآی خۆمی نازانم له  ئه ی حزب، به وه آانی ناوه تیه سایه  آه ر زۆربه سه زاییم له شاره
 بم باشی یان   یان باشترهم راوردیان بكه  باش یان خراپ به آان بدوم و به سه آه

ی  ش ئاماژه بینم، بۆیه دا ده و حزبه آانی ئه وسته و هه رنامه  به  له و حزبه آانی ئه خراپیه
ی سك ك آه  وه ماوه  نه وه  حزبه  فم به بۆ منك آه. آان سه ك آه  نه م حزبه خنه ڕه
  آانی حزب و له وسته ت و هه  سیاسه ، توانین لهم آه وه ته و دسۆزی دۆزی نهخۆ ربه سه
  ی آه هو باسان  وروژاندنی ئه ، پشه ی له  آۆنگره و حزبه  ئه رجی ئستاشدا آه لومه هه

  هوستی هز و هه رنامه آردنی به دیموآراتیزهمان و  آه وه ته  داهاتووی نه ندیان به پوه
تراتیژی سو  ناویشیاندا حزبی دیموآرات تی له پانی آوردایه آانی گۆڕه ره تكۆشه

   .زانم رآی خۆم ده  ئه ، به یه  هه وه ییه وه ته نه
   له شندرابوون جگه دا وه  دمانه تی له  تایبه  به ی ڕابردوو آه فته ند هه  م چه ی ئه و باسانه ئه

  ندك پرسیاری له آان و هه  هزرییه  ناوو آشههبوو چوو  ماآوان آه- ی س  آه ته بابه
   له وانی دیكه  گۆڕێ، ئه آانی حزبدا هنابووه وسته ڵ ئامانج و هه گه ندیی له پوه

دا یان  و نوه ندكیش له آاندا بوون و هه سه شاندنی آه دان یان داوه ی پیا هه چوارچوه
 ) وه آانیشه  آۆمنت نوسه به(رانیان  و نوسه بكردوه حز رگریان له  یان به وه ته ومیان داوه

 دڵ و   داخ له ندامانی حزب بن، به نگران، یان ئه چ دۆستان، الیه یان پده  زۆربه آه
  .  و حزبه ناساندوه دوژمنی ئه

ج   بیارو گۆڕانی به یشتن به و ئامانجدار بۆ گه وشیارانهباس و ووتوژی وتنی  رآه ده
گای آوردی   نو آۆمه آان له  دیموآراتیه  قایمكردنی پنسیپه توان له و ده هرنی شتكی ئه
 ئاقاركی   به انهو باس  ئه رنجه ی جگای سه وه م ئه  به.بت ری هه آانیدا آاریگه و حزبه

. ننون  دهآان زیاتر خۆ سه ر آه سه لهك گوترا  روه ههآان   ڕاستیدا باسه و لهڕۆن  دا ده دیكه
   به ی دیكه آه ك الیه نگری الیه  الیه ون آه آه  ده آه ناو باسه جۆرك وه  به ری وایهجا

  مه بن، ئه بنن و شرت و شۆی لده قه  ده...وبوو بخر  بارانه دیكتاتۆڕو هیچ له



 

 و ن آه  ناو حزبكدا آارده س له ردوو آه  هه زانن آه  باشده م داآۆآی آارانه  ئه  آه آاتكدایه له
ربین و   ده م شوه  ئه پموایه. ن و حزبه می ئه م و سھه سانی دوهه  آه ت له نانه ته
و  شه  گه  به آه یه  ئاماژه  نهآاو راو ده داهاتووی حزبی ناوب ت به  خزمه  نه ، وستانه هه
رزی  ی به  ڕاده وی ووشیاری  مخابن نیشانه لتووری دیموآاسی و نه  آه دان به ره په
یشتوویشه گهت   .   

ست ساه  و شه ی ئه ماوه له.  یه ست ساه آی نزیك شه نی مژوویه حزبی دیموآات خاوه
آان  ندییه بلۆك به.  ردا هاتووه سه بارودۆخی سیاسی و ئابووری جیھان گۆڕانی گرنگیان  به

 وتانی  له.  رداهاتوه سه واوی گۆڕانی به ته دا به آه  جیھان و ناوچه رازووی هز له و ته
تای  ره سه  ش پمان ئژێ آه آه و بارودۆخه  ڕویانداوه ری آوردستان گۆڕانكاری فره وروبه ده

ی ڕزگاری خوازی  وه بزوتنه . ستی پكردوه تی ناڤین دا ده  ڕۆژهه زن له آی مه گۆڕانكاریه
زتر بوون و ه رچی به ت و بوار بۆ هه رفه لك ده  و گه هزتره میشه به  هه آوردستان له

یی  وه ته ووشیاری نه.  رگرێ كی لوه وێ آه  گوردی دهو خساوه و تواناآان ڕه آخستنی وزه یه
 و بووه  هز نه ك ئستا به ماندا هیچكات وه آه وه ته آانی نه  ناو ڕۆه  له وه و خۆناسینه

 بۆ لك  ندنی فرهیا ی ڕاگهزگا ندیی و دامووده ئامرازی پوه.   آردوه  گوی نه و جۆره ئابه
   ئامانجه یشتن به  گه ت به  بۆ خزمه رانه  و ڕكخستن و آاری گشتی و وشیارگه وه نزیككردنه
 و شونی  سای ڕابردوو پله آانی ده ئاوگۆڕه. ن ههستدان و  ر ده  به لهآانی آورد  مرۆڤانه

زاران   هه وان نین آهلكی ب پشتی  گه ئیتر ئمهو  وه رزآردۆته جیھاندا به ی له لی مه گه
.  بت مان نه وارو ناه  ها س گوی له  قوربانی و آه آكدا ببنه ند خوله  چه مرۆڤی آورد له

رانی حزبی  م تكۆشه رده  به  له  آه رنیانه خساوو ئه  ڕه م گۆڕان و بواره موو ئه  هه به
یان  آه ژنی سكرتره زی و بهر  بابه ی بیر له نده وه  ئه و ئازیزانه چی ئه دیموآاتدان آه

. ن ریك ناآه  خه وه یانه آه ی حزبه وه  هزری گۆڕان و خۆ نوكردنه  خۆ به نده وه  ئه وه نه آه ده
و  مان آتبه  ر هه هه  یان) رنامه به( ڵ ر باخه ی به آه ست ساڵ آتبه حزبی دیموآرات پاش شه

وی  ستۆ بگرێ و هه ئه وهری گۆڕانی  آف  نیه  ئامادهس آان و آه انیه ئاسم گۆڕه  نه  آتبه بۆته
آیمی و   حه نگ بیاردانی به حزبی دیموکرات هشتاش دره.  ڕزگارآردنی بدات نه  گرژه له

  . بات لزانی ناو ده
  ش آه وانه نگرانی حزب و ئه ندامان یان الیه  ئه  له سته و ده ئهرجكی ئاوادا،  لومه  هه له

 جیاتی  زانن، له  ده و حزبه ئهرانی  روه بواری قورس و قایمی سه میراتگرو ڕ خۆیان به
آانی مژووی حزب و لی ورد  ڕه ی الپه وه دانه  هه ونه  بكه یانهوردی و ژیربژ ی به وه ئه
ترناتیڤ  نجام ئه ره ڕن و سه ی بگه آه مه نجن و بۆ وه و پرسیاری گونجاوی ل هه وه بنه

آانی حزب  وسته و آارو هه رنامه آانی نو به رییه  نه آان و خاه ییه بۆ الواز وه و جگره
آاندا بن،  كه  سواو بكه ریتیه ما نه بیری چاآسازی و گۆڕاندنی بنه  گۆڕێ و له بننه
  سكی دیكه  و لدانی آه وه سك و نزم آردنه ی آه وه رزآردنه دان و به  پیاهه  به وتوونه آه
ناآرێ . زانن  ده و حزبه باتكاری ئه خهگرو   ئاهه  بهردوو الیان خۆیان دا هه وه آرده  له آه

آانی  ره به له و آه  ناسینی آشه  الوازی هزری و بتوانایی له  به و جۆره آاركی له



 

 وه  ڕووی یاساییه  له  ناو حزبكدا آه  هسك ل گۆڕینی آه. زانرێ یان نه آه حزبه
ڵ   گه  له ی دژواردایه  قۆناخی مله هنی و له باتی نه  خه شتا له و ه نراوه دانیپدانه

ی آ ره ركی سه  فاآته ، ناآرێ به  ری آۆماری ئیسالمیه  ڕژیمی داگیرآه ی آه آه ره رامبه به
تی و  رایه  ڕبه  ڕیكخراوكدا آه م له به.  حزبك دابنرێوپشچوون یان الوازی ره به

  آان و جیاوازییه ی هزره وه ره رو نزیككه م هاوگونجنه آه ی یهس و آه  آۆیه بیاردان به
ژا یان وه گۆڕانكاری ه آانه آیه ناوه ندییه   ڕووی پوه  له نگه  ڕه سه و آه ئه.  آانه آارآردییه

 جپی ری ناو ڕبه  ری ك تاآكی آاریگه توان وه  دهم آه سی یه آه .ی پك بھن آه وانه پچه
تی  رایه رنجی ڕبه  سه وه لزانیه بهب و  دا هه و حزبه تی ئه سپاندنی سیاسه و چه داڕشتن  له

ر  ناویاندا مسۆگه ریان له سه ك له تیه آانی ڕاآش و آۆآیه ی بۆ بۆچوون و هزره آه حزبه
 بۆ خۆی دروستبكات و  یه و ژینگه ی لۆجیكی ئه شوه توان به  نه م آه آه سی یه آه. بكات
و  پن ب بیان سه  ناچار دهلمن  هزرو بیری خۆی بسه ب آه ی نه وه وانای ئهوداو ت مه
ر  گه  هندك جار ئه.ج ناآرێ  جبه وه دروست و دیموآراتیهآی   ڕگایه بگومان لهش  وه ئه

ی  ه ب تووشی هه  گۆڕدا نه دا له و حزبه  دیموآراتیك لهآی ندییه پوهآان و  پنسیپه
  ی له وه  بۆ ئه وه رپی خۆی خاونكاته خوازێ به  ده وه جه  ڕیگای نابه ت و لهب ر ده آوژه
ت و   ناو سیاسه ستوته آانی بپه رام و ڕوانگه ستدا مه ربه پانكی بگرێ و به گۆڕه
  و حزبه باتكارانی ئه ندامان و گشت خه  ئه  پویسته  آه یه مه  ئه. و حزبه آانی ئه وسته هه
و  یه دا هه م بواره بووی له آه ه زموونی آه  حزبی دیموآات ئه .ن ده ی بگرن و ڕی پنهند هه به

ندامان و  ر ئه گه  ئه واته آه . وتوه دا وكه ندییه و پوه یشی لهآراو بوو نه ره  و قهزیانی قورس
ر  به ن و له هو حزب آان ئۆگری ئه  شوه ك له یه  ناوم هناون و به شوه وه ره سه ی له وانه ئه

 خۆی بۆ  وره نیا دوو ده توان ته  سكرتر ده ی حزبدا آه رنامه ی به نده  و به ڕۆشنایی ئه
 زۆر  وه ی سكرتری ئستایانن، ئه وه رانی داهاتووی جگره بژرێ، نیگه سكرتری هه
تی  سه آانی ده  یان سنوره  چوارچوه رك له به له ر بۆشایی و آه گه  ئه  آه ڕتچووتره

ت  سه زمونی ده ی ئه وه  دووپاتبوونه  و ڕێ لهن ری بكه سه  چاره یه مدا هه آه سی یه آه
قووی   هه ن آه ك جگیر بكه یه واره  بگرن و قه ڕۆیی و هزری دیكتاتۆڕانه ره پاندن و سه سه

ی  ڕادهتی یان  مایه  آهجۆرك آه به بت هز ی بهتی آۆ سه و ده پنسیپی دیموآاتیانه
  ندیی به وه و په یه ری هه نوسی حزب آاریگه ر چاره سه  له ی بیاركی گرنگ آهت یهرا دژبه
   به بیارك آه  آی دیكه  واتایه به . ئاستكی نزم بگاته، یه  هه وه وه ته ندی نه وه رژه به

بندرێ و  ساز بقه ج و چاره به بیاركی  پندرێ ناتوان به سه آی الواز ده یه تی زۆرایه
یمان و  لن و په  به ڕگای ك له ویش نه ئه. ر بكرێ به سته هزی بۆ ده آی به یه  زۆربه آه ره گه

    آه ودانكی ئاوایه هه .ر لماندن و دیالۆگی دروستكه  ڕبازی سه كوو به  به،ترساندن
میش  ههو  ی ناو حزبن هزر خاوهآبیرو  ژیربژی توژی ڕونا ك ب به یه م ئاماژه آرێ هه ده

 دۆخكی ئاوا  گومانی تدانیه. ن یه بگهیان  آه مخۆریان بۆ داهاتووی حزبه رزی خه ی به ڕاده
  . و ڕكخراوه  ئهآانی ناو ڕیزهی  ڕاوآه رانی و ده گهی نی وه ره ونه ڕه  بته ده



 

 من بۆ خۆم تكۆشانم تیدا  دا آه حزبی دموآات ریت له ك نه ، وه ندی آۆنگره روبه  سه له
  ازندهو گ ، باس و دیالۆگ و گله  وایهشدا  حزب و ڕكخراوی دیكه  له  و دنیام آه بووه هه
 گشتی و  وه آانی دانیشتن و گردبوونه  ناو آۆڕه ونه آه چی ده و به وه نهژی آان ده بووه آه ه آه

نیا  ر ته  و آۆنفرانس هه دان آۆنگره وایهو ب  زۆرجار له وه توژی خواره. آان تیه تایبه
ست  تی و سكرتریش ده رایه  داروان و ڕیبه مژه آان له  و بیارو ڕاسپارده  ڕوآارهشتكی

ڕای  ره سه. چ تدهی ڕندك جار  ههم   به رچی ساآاره گه  ئه م بۆچوونه ؟ ئه!!نیشان آراون
ی جی  وه ئه.  وه مننه روا ده آانی هه اڕۆژهو دو چری تا هۆی آۆنگره آان به ش باسه وه ئه

 حزبی ی سزدهی  وری آۆنگره  ده آان له  هزریه  باس و ڕاوژه یه وه  ئه رسوڕمانیشه داخ و سه
  .  مه آه سی یه  آه  جگای وتووژ، آشه و بۆته ی دیاره وه دیموآات دیار نین و ئه

  ی ماوه وه و ئه ماوه  هیچی جگای دیالۆگ نه یهآان دنیا بوون و پیان وا گۆڕانكاریه ئایا له
مۆی حزبی دموآات و  آانی ئه پویستیه  من پم وایه.  مه آه سی یه ی آه نیا آشه ته

ڕین و یان پمان واب مادام بۆ   پنایا تپه روا به لكن و ناآرێ هه گهتی  ی آوردایه وه بزوتنه
.  واوه دا ئیتر ته  و خودموختاری توڕده ند آردوه سه  پلینۆمدا فیدرای په  حزب له ونه
وی گۆڕین و  رباس و هه  به ب بخرته  ده یه نی الوازی حزب هه لك پرسیارو الیه گه

  . ریان بدرێ سه چاره
كوو بتوان درگای  ندك گرنگ ڕاآشم به   بۆ هه نجه خوازم په  آورتی ده دا به لره

  . ی پشت هر ر گازه  سه باسكردنیان بخاته
مۆی بزاڤی  آانی ئه ی پویستیه وه ره مده تی حزب وه رایه ی ڕبه ڕاستی پكھاته لۆ به گه

و ) نی ده مه(ژیانی شارستانیگاو  مۆی زانست و آۆمه آانی ئه وتنه و پشكه ڕزگاریخوازانه
پۆگرام، آانی حزبی سیاسی پاش   پناسه آك له آه  یه؟ ی ووشیاری تاآی آوردستانیه ڕاده

ی سی ساڵ  وانه آانی حزبی دیموآات ئه رآرده  سه لك له گه. تی یه آه رییه ی ڕبه پكھاته
وآات   پودانگی ئه  هشتا به ڕزانه و به  ئه وه داخه ڵ ڕزم بۆیان به گه  له. ئستان ر له به
ب  آردنی نه شه گه چانسی  و حزبه  ئه ی آه وه  هۆی ئه ش بۆته  هزراندنه و شوه ئه. هزرن ده

. بارودۆخباری  ڕای له ره  سه مه ، ئه هی پانانی متر ب له و توانای ڕاآشانی آه
ندك  هه. یه  هزرینه و شوه می ئه رهه دا به و حزبه  له وه كردنی گۆڕان و نوبوونهست ربه به

  وان ببووه ۆ ئهخودموختاری ب.  پیرۆز  بۆته رگری بجی لكراوه  به دا هنده و حزبه شت له
لی آورد خودموختاری  ناآرێ بگوترێ گه.  یه ری می هزری ڕبه رهه  به مه گۆڕ، ئه و نه 1"نماد"

.  خواستوه ڕتدا خودموختاری نه  بنه ل له  گه  چونكه رزه پ ئاواتكی پیرۆزو به
ی  رگه پشمه"م آاتك دیموآراتك بژێ  به.  پندراوه خودموختاری ویستكی سه

می هزرو  رهه به" رزترین ئاواتم  بۆ آورد به تم، خودموختاریه گری وه ك هه یموآراتم چهد
و   ئه. یه مۆیی هه آی ئه تیه رایه  ڕبه  حزبی دیموآات پویستی به. ریه وستی ڕبه هه

ست ساڵ   پاش شه آی دیكه واتایه به.  هواو تهآی نا تیه رایه  ڕبهتی یه ی ئستا هه تیه رایه ڕبه
مۆ   ئه وا نیه لۆ ڕه  گه!.  زی م نیه گه  ڕه تی له رایه ندامكی ڕبه  هشتا ئه و حزبه بات ئه خه

تی  آیه م یه آه ری یه رنهز ی دامه وه ڕای ئه ره ، سه و حزبه باتی ئه  ساڵ خه60  پاش نزیك به



 

و  ی ژنان ناساندوه، ئه داآۆآیكاری ماف  خۆی به تاوه ره سه ر له  و هه! ی آوردستانهژنان
ری  فته ندامكی ده ئهك  نه  م حزبه  ب بۆ تا ئستا ئه   ده یاران  هه  گۆڕی آه  بنینه پرسیاره
نیا  ب؟ تۆ بی ته نه  زی مینه گه  ڕه لهدیشی ن ی ناوه ت آۆمیته نانه  تهكو  ، بهسیاسی

ست   شه رخۆدانه شوڕش و بهآانی  ورساییهگری ق  هه باتیانكردب و نرینه پیاوان خه
آانیان و   ژنه ڕزانه و به ی ئه  زۆربه آی دیكه واتایه  به بووبن؟ و حزبه ی ئه آه ساه
ی  گرمه ان لهیپواوه و گو ردو چیاو دۆی آوردستانیان نه یان آوو هه گه آانیان له آچه

 تھزرینی من   به؟ یه كه شونكی دی  له آه ، یان گركوره بووه  نه  خۆمپاره تۆپ و ڕمبه
دا  و حزبه  له  پیاو ساالرانهو آی پیاوانه تیه رایه ڕبه.  تیه رایه  الی ڕبه آه له گرپووچكه

چی ژن هشتا، پیتچن،  دات آه ری ژنان ده رامبه  مافی به م له  ده و حزبه  ئه  ساه60.  یه هه
ویش فری آاری ڕستن و چنین   ئه یه ش ههتی ژنانی آیه یه.  یه... و وه ره فونچی، ڕازنه له ته

 ژن بۆ  نگه ڕه.   وه آاته یان بۆ ده دیكه  خولی فرآاری ندك ورده  و ههآات یان دهو درون
النی ،  وه ست ساڵ شتك بنوسته  شه ك آه تیه رایه م ڕبه نا بت، به نگاوی نه خۆی هه

  آدا حزبك آه ی بیست و یه ده  سه رێ لهناآ. كی بننگاو ب هه زاریش بت ده م بۆ چاوه آه
  سیدا تاقه  سی آه آی زیاتر له تیه رایه  ناو ڕبه م له  ڕابن به وه  دیموآات بوونه خۆ به

   گری هزرییه وه  ئه. مۆییه آی ئه رییه  ڕبه ریه و ڕبه بت و پمان وابت ئه ژنكی تدا نه
و  ری ئه سه  هۆی چاره بته  ده  آهبئافرن  ستنه به و پان گۆڕهت و  و درفه  ناتوان ئه آه

   . ی ژنان وه  ناوه شداری یان هاتنه  به  واتهیه آشه
م سكرتری ئای آوردستانی  آه و یه ری آۆماری آوردستان بوو ب زرنه  دامه حزبك آه

 پاش نزیك م پیرۆزتر زانیب و سوندی پ خواردب، به موشت به  هه پاش قورئان له
و پاش  آی فره یه واه و حه  حینجه بهوێ و  رآه ن ده خاوه  لی به م حزبه ست ساڵ ئه شه
و   ئهی وه ندآردنه سه و په وه دانه  بن هه وه وجا شانی نایه وت ئه دوا آه موان وه  هه ی له وه ئه

ك حزبكی لزان  رێ وهآ  دهحزبكی ئاوا. درا وان هه ی ئه واآه ستی پشه  ده  به ی آه ئایه
  آی به تیه رایه  ڕبه  به م ڕكخراوه تی ئه رایه یان ڕبهین؟  یری بكه یی سه وه ته و وشیارو نه

گۆڕن  و ده آان حزبی دیموکراتیان گۆڕیوه ڕاست ڕووداوه رێ به ئهآبیرو هزرڤان بناسنین؟  ته
حزبی هن؟  م ده رهه  به وه هآاو گۆڕانو نوبوون آان دروست ده یان حزبی دیموکرات ڕوداوه

ر حزبی دیموآراتدا  سه  ئایان بهآان و ڕوداوه یه وه آانه  دوای ڕووداوه دیموآات له
لۆ  ه، گ نگه  دره  ڕابن دا چپاند آه حزبی دیموآاتیان گوی بهآان  ڕوداوه!  وه پانده سه

  دان جار له سه ی به وه ئهنا پاش  ده.  لی آورد نیه ی گهاوا و د ماوه خودموختاری باوی نه
آران   لۆمه ، وه ره ده  ناو حزب و چ له ، چ لهوه ییه وه ته سانی نه ن ڕۆشنبیران و آه الیه
تا  بوو هه چی گوی بیستنیان نه یان لگیرا آه خنه ڕهو وستیان  ر ئاو ئامانج و هه سه له

آی   زارهی شوه و به  وانی آۆنگرهڕ ب چاوه یان خستن و ناچار بوون به له په آان وه ڕووداوه
    . ژرنن كی بیپه  الی خه هل

ش ناوی  تاوه ره سه ر له و هه زراوه  ك دامه -ی ژ ه مای آۆمه ر بنه سه حزبی دیموکات له
   به  آه م حزبه ئهپاش نزیك بیست و پنج ساڵ . حزبی دیموکراتی آوردستان بووه



 

   ئران ماره له) ی(ك  یایه یشی به آوردستان ئرانی و حزبكی ، آرایهآوردستانی ناوآی با
ر  تا ئستاش ههلكنراو   وه هی آوردستان ناوی حزبی دیموکرات ی ئران به ژگه  و ههآردو

ماو   بنه بان آردوو له آانی نه   پنسیپه آك له  یه  خۆی له م حزبه  ئه م جۆره به. آات تۆز ده
   بوو به وه یی و آوردستانیه وه ته  حزبكی نه  له واته.  وه وته آانی دورآه آیه ره  سه بنچینه

آانی  ییه وه ته  نه و ئامانجه قینه  ڕاسته ش زیاتر حزبی دیموآاتی له مه ئه. حزبكی ئرانی
  .  وه دوور خسته

گوترێ  ك ده حزبی دیموآات وه. یی بوو وه ته  ك ڕكخراوكی آوردستانی و نه-ی ژ ه آۆمه
ش بۆ  وه ئه.  وه  آافی گرته- ی ژ ه آۆمه) ناوی( جیت  یه تی سوڤیه آیه ر داوای یه سه له

و  ر به  آافیش هه-آرا ژ نا ده ده.  ك بۆ شتكی دیكه ت بوو نه تی سۆڤیه آیه ڕازیكردنی یه
ست ساڵ،  مۆو پاش شه ك ئه  بارودۆخكی وه له. آان بیپوێ تیه ی سۆڤیه  ڕبه  به وه ناوه

. شی بدا آه ی خۆی و ناوهی مژوو وه وی ڕاستكردنه  ههآه  یه ج موآات بهحزبی دی
 ك -ی ژ ه آانی آۆمه و ئامانجه ره  حزبی دیموکرات به آان وادیاره وتی ڕوداوه ڕه   چوونكه

  یه رنی ش شتكی ئه مه ییه و ئه وه ته  نه و ڕبازه ر ئه  سه وه یانباته ده و  وه هآات لكش ده په
حزبی " ناوی  آی دیكه واتایه به.  بێب با  مۆیی به نگی ئه ڕهو  خات نگی نه دره ر وه گه ئه

ی  زا قورس و دزه  ڕه ه ژگه و هه ر ئه گه  ئهب  ده مۆینه ناوكی ئه" دیموکراتی آوردستان
ر  سه  له رگایه ی ده وه ی ناوی حزب بۆخۆی آردنه وه م چاآكردنه  ئه.  وه لبكرته

تر بكرنو  رفره آرێ به آانیش ده ئامانجه . آانی حزب اتیژو ئامانجهری ست وه اتنانهبنی
  . ندرنمۆدا بگونج ڵ ئه گه له

ی  رده و به  آش و بگره و آشمه ناو ئه له.  یه تی هه وایه ڕه نوس مافی دیاریكردنی چارره
   بهآارێ ن ده  ورد تهك آ رآراوی وهست و وت داگی لكی بن ده تی ناڤیندا گه ڕۆژهه

ودان بۆ  هه. نوسی خۆی دیاری بكات نوس، چاره مافی بیاردانی چارهست هنانی  ده وه
شی  آی دیموآراتیك و مرۆڤانه مایه و بنه یه تی هه وایه مۆ ڕه  ئه  و مافه آه لماندنی ئه سه
حزبی دیموآراتی "وی  ژر نا  له ك ه-ی ژ ه آانی آۆمه مۆیی آردنی ئامانجه  ئه یه، به هه

 نوان   له وه نوسی خۆی دیاری بكات ئه تی پبدرێ چاره رفه  ده لی مه ر گه گه.  دا"آوردستان
 و پكھنانی ی دراوس آانی دیكه وه ته ڵ نه گه  له ندانه زوومه تی ئاره آیه دوو ڕگا، یه

و  تری ئه ژر چه ش له وه ته ر نه شدار بن و هه آسان تیدا به  یه موان به  هه آیانك آه
ش مافی  وه ئه. بژرێ ده آیان هه خۆیی، یه ربه سه یان ،ری بت روه نی سه دا خاوه آیانه

  دان ساه  سه لك آه تكی ئاواشدا بگومان گه رفه ل و ده  هه له. یه آه نوسه بیاردنی چاره
م   ئه واته آه .دات ی دهخۆیی خۆ ربه ، بیاری سه یه خۆیی ربه و تینوویی سه یه سته ژرده
 پشت  نووسدا آه ست هنانی مافی چاره ده  دوایی وه ك حزبكی آوردستانی به وهر   گه حزبه
 و ب و ،هستور آی ئه ك یه مای وه و بنهری  روه سه  و دانه  زوومه تی ئاره آیه  پنسیپی یه به
و  ش له مه ئه. ن آه پشتگیری لدهوروآن و  ی ده تر توه ركی فره ماوه ، جهباتی بۆ بكات خه
  و حزبه  ئه  آه یه كاییهو گۆڕان  بم ئه یان باشتره. تآا  ڕزگاری ده مارۆیه تیسمان و گه قه
  .  وه نته ژیه ده



 

وی   ههك حزبكی دیموآات ڕاستی وه آارێ به دا ده و گۆڕانه  پاڵ ئه حزبی دیموآات له
ڵ  گه له  یانخۆ و  بداتدا آوردستان وآراسی لهردنی دم و آارپكدنسپان ناسین و چه

گای  تی آۆمه یه  بۆ ناو ژیانی سیاسی و آۆمه وه تاآانی ڕابھنن و بیگوازنه ره سه
مۆی بزاڤی ڕزگاری  آانی ئه رآه  ئه  له یڤینی دیموآاتیانه  ژیان و په  ڕاهاتن به.آوردستان
ر و ڕزدانان بۆ هزری  رامبه  به گرتن لهمكی گو سپاندنی چه چه.  ی آوردستانیه خوازانه

شداری  تی نرو بوارخۆشكردن بۆ به زنایه مه و  لتوری پیاوانه ، توڕدانی آه وانی دیكه ئه
  .یین نووآه رك و پویستی هه تدا ئه سه  بیاردان و ده ژنان له

زو ڕگای آانی ڕبا ی بناخه وه بات یان داڕشتنه آانی خه ر شوه سه  به وه پداچوونه
یشتن  و گه  و حزبه وتنی ئه رآه ر سه  سه توان له آان ده یشتن به ئامانجه باتكردن بۆ گه خه
  .بت ری هه آاریگه  و ئامانجانه به
  ی سزده آرێ بین آۆنگره  ده و گۆڕانانه ر آردنی ئه  مسۆگه  به وه ی منه  ڕوانگه له

  م نوسراوه آانم بپكم و به سته به یبتم مههیوادارم توان .  وتووه رآه آی سه یه آۆنگره
   له وه  آاتوو ساتیی نزیكبوونه له  دا آردبت آه و باسانه مم له ند آه رچه آی هه شدارییه به
  . گۆڕدان  حزبی دیموآراتدا له مین آۆنگره هه چوونی سزده ڕوه به
  

  ئوسترالیا
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