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ك
  ئایه حیزبایهئایه حیزبایه

 
یه بۆ ناساندنی  تك هه سه خه ند بت چه ین ئه آه ك ده یه وه ته نه اتك باس له

ش به  انهت سه و خه ڕۆشنایی ئه ر به له، ، و ربگیرێ ند وه هه یه به  وه ته و نه ئه
ین  نجامكی ڕاست بده رئه ده وه تاآوو ماندا شۆڕبینه آه ته ڕۆآی بابه ناوه 

 . وه سته ده به
وه ما ته نه

  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه ...  ... آانآان  وهوه  تهته  ی نهی نه  رخستنی آشهرخستنی آشه  و سهو سه  ناساندنناساندن  ت دوو هۆی پوویستن بۆت دوو هۆی پوویستن بۆ  و سیاسهو سیاسه  تیتی

، خۆ ربه تكی سه شارستانیه ن آلتورو مانایی خاوه، خۆ ربه زمانكی سه، نایی
ر  سه هل ب آه آی هه یه مژینه و نی خاآك بت یه خاوه وه ته و نه شت ئه ها ئه روه هه
یی  وه ته یه آیانی نه وه سته بوو مانایی ئه ده ته ژر ومیلله و ئه ر هات گه ئه. وخاآه بژی ئه

ی  آه و آلتورشارستانیه ناوچوندایه ر هرشی له به له خۆیی ربه پارزراو نیه زمانی سه
  . وه سته ی باده وه ته ن نه الیه آرێ له لده ناوچوونی ی له شه ڕه هه
 
ی  آه یه آه ر یه سه بۆ ناوچوون هرشی له دات آه وڵ ئه میشه هه ست هه ی باده وه ته نه

ی  وه ست پبكات بۆ ئه ده وه تاآه ی له آه هرشه، ست بكات ی ژر ده وه ته مرۆڤانی نه
و   وه وساندنه وئازارو چه بیر له دابن وه هۆشی ئه توانن به نه آان واتك بشكن آه مرۆڤه
وێ  آه وه ئه ییه وه ته ڕووی هۆشداری نه مرۆڤ له آه آاتك، وه نه تیه بكه وایه ته هی ن وه سینه

و  ست بكات به و هه وه ربگرته یی وه وه ته ی نه رده روه په ی وه وێ بۆ ئه آاتكی زۆری ئه
ن  الیه ی له وڵ دانه و هه ئه، وه و ئایدۆلۆژیه ڕووی سیاسی  ری له سه ته خراوه ی آه قورساییه

 و ت ڕانایه خۆ ست بۆ تكشكاندنی له ی بن ده وه ته رنه آرته سه وه ئه سته رده سه ی وه ته هن
بۆ  و پراآتیكی و تاآتیك رنامه بۆداڕژراوه تكی به نجامی سیاسه ئه كو له خۆڕسك نیه به

ه  ل میشه هه و ست رده ی سه وه ته ی نه ستراتیژی سیاسیانه شتووه به نجام دراوه تاآو گه ئه
كانی  روونی خه باری ده و و ناوچه م رده ڵ سه گه و گونجاندنی له وه وداندایه بۆ نوێ آردنه هه
ند  سی بیرمه ندان آه ن چه الیه له ش و آاربۆآردنه وآردن یه م په ست ئه ی بنده وه ته نه
و  ت سیاسه آرت به ست ئه رده ی سه وه ته نه رستی په وه ته تی نه رانی سیاسه داڕژه له
ی  دارانه تمه و سیاسه س و آه وحیزب ی ئه پناسه توانین ئه ی حیزبكی سیاسی آه رنامه به
ینه  گه وه ده لره، ین بكه رست پناسه په وه ته داركی نه تمه سیاسه و  رست زپه گه حیزبكی ڕه به
 و بۆ تكشكاندنی ست ی بن ده وه ته ی نه وه وساندنه ست بۆ چه رده ی سه وه ته نه آه ی وبیاره  ئه

و  ت سیاسه و ست حیزب ی بن ده وه ته تی نه ی آلتورو شارستانیه وه و بۆسینه آانی  تاآه
ی  وستراتیژه ئه ت و پراآتیكیشی خستۆته خزمه آارهناوه تاآتیك ئایدۆلۆژیایی به

  . ربنیات ناوه سه ی له آه حیزبه آه
 

م  یان به آه داگیرآاریه له یه ستیان هه هب ك مه آی دنیابن یه رآوه هه ران له داگیرآه
رستانی  زپه گه ران یاخود ڕه داگیرآه، یه آی جیاوازیان هه یه ند ڕگه توانین بین چه ئه
ڕیان  گه و به آاربھنن ست به ی بنده وه ته نه له آان مرۆڤه وێ آه یانه ست ئه رده ی سه وه ته نه

ی  وه ی مژووی خۆیان بۆ ئه وه و آورآردنه وه ۆسینهیاخود ب ن بۆ تكشكاندنی براآانیان بخه
پورك  له مژوو آه توانن باس له شدا نه ئاینده ن تاآو له تك بده جۆرك مژووی خۆیان به
 ستت ده مه دوژمن خۆی هه ربه رامبه به، وه ییه وه ته پوری نه له مژوو آه ناوی ن به بكه
ی  وه ته نه یی وه ته  مۆرآی نه    رگیز نایه هه آه آه ك بۆ ناوچه ی مژوویه وه نووسینه به

ك  یه شوه                      به،  آات ده ری یه ببه ومژووه تازه آانیش له و مرۆڤه ك بمن خا ستی پوه بنده
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و   و خاك وه ته ی نه رباره ی ده ست ئاخافتن بكه بنده ی وه ته رتاآكی نه ڵ هه گه ر له گه ئه
 . بت تایشی لنه ره آی سه ئاگاداریه ك یه هیچ شوه و زمان به ورآلت
رستانی  زپه گه ن ڕه الیه له آه ی و تكشكاندنه  وه و سینه وه وساندنه م چه ر ئه رامبه به له
گرانه پشت  وباره ری ئه ژر آاریگه ست له بنده ی وه ته رنه ته سه ست خراوه رده ی سه وه ته نه

ست  و زووتر هه ست زیاتر ی بنده وه ته نی نه تری آۆمه آانی تاآه له ن آه  ههسانك شكنه آه
ك  یه وه ته ی نه وه و سینه ناوچوون هرشكه بۆ له ن آه آه ست ده هه، ن آه و قوورسیه ده به
  ی آلتورو وه بگیرێ بۆ ئه و هرشه رله به آرێ پوویسته آه ڕژی بۆده رنامه به و رپاآراوه به

كانی تر  خه له زیاتر ی آه وه ڵ ئه گه ن له سانك هه آه، شونرن آان نه و مرۆڤه و خاك زمان
ی مرۆڤی  وه ن بۆ ئه ده ئه وڵ شدا هه وه ڵ ئه گه ن له آه ناوچوونه ده وئازارو له ست به هه
 بۆ وه بیانپارزن تاآو ببنه هۆ مانه چه و تكشكان و له وه نه ست دروست بكه ی بنده وه ته نه
ستان  ڕاوه و فرآردنیان به ی وه ته ی گیانی نه وه بوژاندنه و ست ی ژرده وه ته ی نه وه ستانه هه
بت مرۆڤ  آات ئه ست پده وه ده آاتك جوونه، ناوچوون هرشی له بایی شه م ڕه رده به له
 بوو دا و جووه ڕ گه لهش  رنامه ر به گه وێ ئه ڕبكه  گه رنامه له هت به نه آه  ی وه بت بۆ ئه هه

بتوانی  و ی وامی پبده رده بتوان به ی آه وه یه بۆ ئه  و پراآتیك هه  تاآتیك پوویستی به
ستیش بن  رده سه ی وه ته نه كه له وخه ك جاگرنگ نیه ئه رنجی خه و سه ی نیته جگه یه بیگه
وه پوویسته  یته دوور بخه خۆت هست ل ی باده وه ته ستی دوژمن یاخود نه ی بتوان ده وه بۆ ئه
تیشت  ر یارمه گه ی ئه وه بت بۆ ئه هه ست رده ی سه وه ته تاآی نه و ر مرۆڤ سه ریت له آاریگه آه
نج ڕاآشانی  و سه ست چونكه هه، آردووی تی آات مانایی یارمه تیشت نه دات دوژمنایه نه

پراآتیك آردنی  و به  خرا جووه بته ست ئه رده سه ی وه ته رستی نه زپه گه گیانی ڕه دوور له
 . آان ی مرۆڤه شونراوه وه بدات بۆدرووست آردنه رهه مایه سه ته به ی آه یه وه و جوونه ئه

وه  رمرۆڤیشت بوو ئه گه ئهوت  وه مرۆڤت ئه ڕ خست ئه گه ت به ر جووه گه ووتمان ئه
و  رنامه وام بوونی به رده به ش بۆ م پراآتكه ها ئه روه پراآتیك آردنت پوویسته هه به

ی  وه مان آاتدا بۆ ئه هه له، ستن بووه آان و مرۆڤه آه وه ه جوونه نه وت آه ستراتیژی ئه
بت  وه ئه نه خۆیان دروست بكهوێ  یانه و بۆ ئه ن آه ئه یه وه م جوونه ن بۆچی ئه تبگه آه

و  ی ئه وه وه بۆ ئه ریبگرته نراوه وه لی سه ی آه و شتانه ی ئه وه ئه تك بنیات بن بۆ سیاسه
 یانه وه ته نازانن آامه نه ی آه و مرۆڤانه ی ئه وه وه بۆ ئه شونراوه بینووسته آه ی مژووه

آاری  به وێ بیكات یه ست ئه ی بنده وه ته مرۆڤی نه ی آه م هۆآارانه وه ئه دروست بكرنه
ر  گه ئه خۆڕا دروست ناآرێ حیزب له، یه ت هه و سیاسه حیزب ی پوویستی به ڕۆژانه

ر  سه آانی له ئامانجه و وحیزبه ئاوات ی ئه ردی بناغه وا ناتوانی به بت ئه آیش نه یه رنامه به
ندك  رچه و هه ن یكه رچی ده هه آه ن باشی تبگه آان به بت مرۆڤه واته ئه بنیات بنرێ آه

و  رنامه به چونكه آاتك مرۆڤ له، دایه آه رنامه به و ت حیزب خزمه بن له ند ئه هۆشمه
باشی  ر به گه ها ئه روه هه، ن یه گه  ده حیزب وه زیان به ئه یشت گه تی حیزب تنه سیاسه

یدا  ژیانی ڕۆژانه دات له جامی ئهن ی ئه و پراآتیكه آردبوو ئه ئاماده نه پناو حیزبدا خۆی له
 نجام پراآتیك ئه ی آه وآاته له، حیزب ت آردن به ی خزمه  خانه  ناچته باشه به ش وه ئه
خرا بۆ دوژمن  ی  وه تاآتیكه شتوه ئه گه و ستراتیژ تنه رنامه به باشی له ی به وه ئه به دات له ئه
حیزب  ت به ی خزمه وه ئه جیاتی ن له یه گه حیزب ئه شدا زیان به وآاته و له وێ آه رئه ده به

بیری  به ی آه و ئامانجه و ئاوات ئه، دوژمن آردوه تی به ی بزان چۆن خزمه وه ب ئه بكات به
  و پش چوون ره وتی به و ڕه ر ژیانی حیزب سه وه بۆ ڕته گه زیان ده کۆش به خۆی بۆی تده

ی  نجامه رئه و ده  ئه ینه گه وه ئه یه م ڕوانگه هل، بات ئه در و هه ره  به و حزب گرێ ڕائه
وه  آه یه ت آردن دوو چمكی به و سیاسه تی ت یان حیزبایه و سیاسه حیزب توانین بین ئه آه

توانن  س ئه  زۆر آه به، آات واو ئه وی تر ته یان ئه آه ریه هه بن آه دانه ك یه گونجاو له
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 تی سیاسه وت له یه  م یان ئه آه ت ئه نم باسی سیاسهقورت ئه ت هه سیاسه من خۆم له بن
ن  سیاسی خاوه ناو حیزبكی ر له گه م ئه ی ووتان تبگات به وه ره تی ده وخۆ یان سیاسه نا
ك  نی خه ر آۆمه سه له ری زۆر نابت وا آارو آاریگه آرد ئه آی داڕژراو آاری نه یه رنامه به

دا  ی و آاری ڕۆژانه رنامه ناو به له آات ناتوان وی ئه یه و په ی ئه ته و سیاسه چونكه ئه
وه یاخود  بتوان خۆی تدا ببینته ركی نیه تاآو ك چونكه مینبه خه ن به یه بیگه

نی  آۆمه ن به یه ستی هناوه بیگه ده به آه ی شتنه و تگه ت سیاسه و ك نیه تاآو ئه شانۆیه
  . بت تیڤی ئه ری نگه مان آاریگه تیش هه حیزبایه و حیزبمان شوه بۆ  هه به، ك خه

 
ن یاخود   ناآه ت سیاسه ز به حه م زۆر ن به تی بكه وێ حزبایه یانه ئه ی آه سانه و آه زۆرن ئه

و  ی ئه و ستراتیژیه و تاآتیك رنامه و به ت سیاسه له یشتن  تگه گرن له رز ئه خۆیان دووره په
و  وه ستبته به چاوی خۆیان                                  یه آه وه ك ئه ش وه م جۆره مرۆڤانه ئه ن آه رئهتیدا آا ی آه حیزبه
و  تی بكات وێ حیزبایه ی بیه سه آه و ئه، ستراوی ببن چاو به           ك به یه وێ آاروانه ڕگه بیانه

ورو  سانی ده ت آه خزمه ت بكات لهس ی هه وه ئه ب میشه به آات هه شداری نه ت به سیاسه له
دوژمن آردوه چونكه  تكی باشی به رك بكات خزمه ده ی وه ب ئه و به بت ری خۆیدا ئه به
ابوون  د وه ئه ی                              و هه آان له سته  بنده وه ته یاخود دوژمنی نه ست رده ی سه وه ته میشه نه هه
ست ئاشكرا بت  ی بنده وه ته نه آانی یان بۆ تاآه ی دوژمنكارانه رنامه و به ت هن سیاسه نه آه
  رنامه و به ت و سیاسه ر به رامبه توان به نه ست ی بنده وه ته نه ی هیچ تاآك له وه رئه به له

و ماهییه  دوژمن یشتن له  ی تگه ڕگه و بتوان له بكات ویش خۆی ڕۆشنبیر ی ئه دوژمنكاریانه
  . بت رنگاری وه به تیه

 
وێ  ر بیه گه ست ئه بنده ی وه ته آانی نه مرۆڤه رتاآك له ین هه آه ده وه وه باس له لره

رخستنی  سه آه بت رچاوی هه و به بت ئامانجكی ڕوون تی بكات ئه حیزبایه
یه آه  هو مرۆڤان ی ئه وه آردنه و دروست  و مژووه شونراوه ی ئه وه و نووسینه تی یه  آه وه ته نه

ت  خزمه و بزاووتنكیان له  موو جووه هه و ك بوونیانی وونكردوه یه چی شوه نازانن دوژمن به
آانی  آارو فرمانه ی بزانت به ه و رئه به له بت سیاسی بت ها ئه روه هه، دوژمندایه
شدا  همان ك ئه ته وه له آتر نزیك بكاته یه ت له ستراتیژیه و و تاآتیك ست تی هه حیزبایه

ی  و آارو چاالآیانه تی بت تاآو بتوان ئه و حیزبایه ت سیاسه ی بت هنده فامیده ئه
آاتی  وه له ه وته هه آه وه تاآو نه پراآتیك خۆی تدا ببینته به پوویسته بیانكات آه
 و بت ی دوو دڵ نه وه ها بۆ ئه روه هه، تی آی حیزبایه ر آارو چاالآیه یاندنی هه گه نجام ئه به
آات بۆ  آارنه و پارزێ وه نه آانه ندیه گشتیه وه رژه پش به آانی له تیه ندیه تایبه وه رژه به
ن  و خاوه و حیزبی سیاسی سكی آه توان خۆی به و آاته مرۆڤ ئه ئه، یاندنیان نجام گه ئه به
نجامی  ئه بهمرۆڤك  ی آه آارانه م ر ئه رامبه به له، و ستراتیژ بزان و تاآتیك رنامه به
و حیزبه دابین  ندامكی ئه ك ئه  وه خۆی ك بۆ دا قورساییه تی ژیانی حیزبایه ن له یه گه ئه
آات  ست دابین ئه ی بنده وه ته ری نه ڕزگارآه آی وایه ك پشه شی وه آه و بۆ حیزبه آات ئه
ی  وه ته ن نه یه گه ئهنجامی  ئه به ش آه و آارانه  نجامی ئه ئه له، ی آه دوژمنه ر به رامبه به له

 . . . ی آه وه ته نه بن بۆ وا ئه ت پشه  و سیاسه و حیزب ب ند ئه سودمه ست بنده
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