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   ی دیموکراسیی دیموکراسی  مهمه  رم بونی گهرم بونی گه  گهگه: : کگرتوی ئیسالمی کوردستانکگرتوی ئیسالمی کوردستان  ی یهی یه) ) سس. . مم((ی ی   کهکه  یاننامهیاننامه  بهبه
 
  -هۆند / مین زا ئه حمود ره مه
   هراوگیر ه وۆ ئاسی هنامۆژ ر هل
  
کی  یه یاننامه  دا به22/10/2005  کگرتوی ئیسالمی کوردستان له بی سیاسیی یه کته مه

تی سیاسی  ل بابه گه.  کان کردوه  کوردستانی و ئراقییه ییه سیاس نه ی هز و الیه ئاراسته
خ و  م بایه ده وڵ ئه ، هه وه خواره له.   دا باسیان هاتوه یه یاننامه م به ستیار له گرنگ و هه

، گشتی کی کوردستان به بۆ خه، کتی و پارتی و بۆ یه، کگرتو  بۆ یه یه یاننامه م به غزای ئه مه
  :کانم کی بیرو بۆچونهر تیش  به مه بده

   
  : آكرتوو یهبۆ : م که یه
کگرتوی ئیسالمی کوردستان قازانج  یه،  وه ندێ لپرسراوی سیاسی یه ی پالری هه وانه  پچه به
  کی کوردستان له  خه  سانکه  که وه رز کردۆته کگرتو دروشمکی به یه. کا  ئه وسته م هه له

  پرسکه) ریفۆرم(پرسی چاکسازی . گرێ نگاوی بۆ هه هه، نڕ کان چاوه لمانی یه  عه حیزبه
بژاردنی کات دا بیری وردی  هه م له کگرتو هه یه. تی گه دڵ و گیان له کی کوردستان به خه
  ی له و بیانوانه ئه. ی دا وسته م هه ی هۆکانی نواندنی ئه وه  رونکردنه م له هه،  کار هناوه به
کی کوردستان  مویان خه هه،  وه ته  هنراونه وسته م هه رگرتنی ئه  وهبۆ، دا که یاننامه به
 باس و خواسی کۆڕی  ته بونه، ژین و یان ئه گه  له رۆژانه، ن که ست درکیان پئه ست و نه هه به

وردی حساب  چ به پ ئه.  وه م خونده که یاننامه ند جارێ به چه. ق کانیان ته مه  و ده قسه
بۆچون . ی ت ترنجنراب کی زیاده یه دێ یان وشه، کرد ستم نه هه. ی کراب وشه ه ب بۆ وشه
یاری ئیسالمی سیاسی و  ر ئسقان نه تا سه: وستی سیاسیم رون و ئاشکران و هه
 و  نده نوان به  له کی رۆحییه ندییه یوه  دین په پم وایه. تم وکردنی دین و سیاسه تکه

،  تیان بارکردوه  دین و سیاسه کان له  ئیسالمییه مۆ سیاسییه ی ئه وه ئه، خالقی خۆی دا و
، کگرتودا ی یه وسته م هه ر ئه رامبه به م له به.  ت داوه سیاسه م له دین و هه م له ری هه ره زه

رم   گه که وێ کایه یه  ئه کانه کگرتو زیره یه،  ن که سکی پراگماتی ناتوان دانی پیانه هیچ که
کان  واوییه مو ناته کاتک دا ئۆبای هه کگرتو له یه،  بیر بچ که شمان له وه ناب ئه. بکا
رج بۆی  لومه  هه مانک که خۆشی زه، ی کوردستان که وره  گه ردوو حیزبه ستۆی هه  ئه خاته ئه
زیفیان بۆ بونی  ژاری و نه ی هه شانه  ره و رۆژه ئه: کرد ک ئه نوسی خه چاره یاریی به، باربو له
ند  ی چه  پشتیوانی و پاره کگرتو به یه، کی کوردستان هنابو ی خه وره شکی گه به
، ر وروبه ند رژمکی ده چه، ندکی ئیسالمیی سیاسی خۆمای و نا خۆمای و مه وه ده

  یویست به  ئه رستانه لپه هه،  و رزکردبۆوه به، ی" وت رپۆش و مزگه ر سه رامبه نان به"دروشمی 
  . کی برسی بکێ الی خه وه، پاروی نان

   
  کتی و پارتی بۆ یه: م دوه
پارتی و ، کا ی دا باسی ئه که یاننامه  به کگرتو له ی یه  ناسازه ییه نوکه  هه رجه لومه و هه ئه
مکی  م خه به،   نییه وه ر پارتی یه سه کارم به.  خولقاندنی دا  له یه کتی رۆیان هه یه
ستی خۆیا  ناوده له، ریی چاکسازی سپشکه ده، یاند و  گه م رۆژه کتی کاری به  یه  که یه وره گه
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، یان ریفۆرم، باس و خواسی چاکسازی، کتی دا ناوی یه ناو ناخ و هه  له سانکه. کوشت
 کی یه ند نامه چه، تیما ناو ئارشیفی تایبه له، دا یه م ماوه له. رزمان ی سه  خۆشه  بنشته ته بوه

ستی چاکسازی و  به مه به،  دا1995-1993 سانی  له،   که وه تی و نایابی خۆمم دۆزینه تایبه
کتیم  نفوزی یه و به وره ند لپرسراوکی گه ی چه ئاراسته، ت دا ناو حیزب و حوکمه ریفۆرم له

ۆڕ و یان ک ده له، یان جار ده، ی دوایی دا م سانه له، کتی ش کانی یه لپرسراوه. کردون
.  ی و چاکسازی یان کردوه نده باسی گه، وانی دا ی رۆژنامه کۆنگره، ی حیزبی و وه کۆبونه

.  وه بوکرانه، کانی تر دا ی کوردستانی نوێ و رۆژنامه  رۆژنامه  له وه یان وتار و لکۆینه ده
  مان ویستوه ن نهیا،  کراوه خۆمان نه  به ناب شت که،  وه ر ئه به له. کرد چی هیچمان بۆ نه که

. ین م بده ه قه بۆی له، رستیی لپه هه یان به، ین رام بکه کی تر حه خه کردنی له، ین بیکه
ناو  له.  ک هناوه ت دا زیفی بۆ خه ناو حیزب و حوکمه ی له نده یزانی گه کتی خۆی ئه یه
  یشته تا کار گه.  هی ی جۆراو جۆر و ریفۆرم هه نده  باسی گه مکه نی حیزب یشدا ده ده به
کتی یاداشتکیان دا  ی یه) س. م(ندامانی   ئه شک له به، ری سای رابردو مبه ی نۆڤه وه ئه
م  به.  وه وت و خوندیانه رچاویان که کی کوردستان به مو خه هه. ڕز سکرتری گشتی  به به

پاش .  گیراوه نه ههی  که ڕۆکه نجام دانی ناوه نگاوکی جیدی بۆ ئه تا ئستاش هیچ هه
زگا و  ڵ ده گه ک له یه وه ند کۆبونه چه. کتی تۆزێ خۆی جوند یه، الر ی که که خۆپیشاندانه

نجامکی ئاسایی   ئه یان به و جونانه کان ئه هلییه ئه رۆژنامه. نجام دران کان ئه به کته مه
ت  ی حیزب و حوکمه وره  گهند لپرسراوکی چی چه که. سف کرد وه، الر ی که که خۆپیشاندانه

ژر  ت له جونی ئیجابی ناو حیزب و حوکمه، کرد کانیانا ئینکارییان ئه وتنه  چاوپکه له
هی ، ی شت ب نیشانه، ئینکاریکردنی وا.  ئارا هاتبته، الر دا ی که که گوشاری خۆپیشاندانه

مو   و که ه ی هه وه پناو راستکردنه له، ر ماوه  گوشاری جه  بوایان به و زاتانه  ئه  که یه وه ئه
کو  وتکی وه له، ریی ماوه  حاکدا گوشاری جه له.  نییه، ت دا کانی حیزب و حوکمه کوڕییه

تا   هه یتوانیوه نه،  و یه  گیانمان هه مانکی نیوه ڕله ب په ناشکوری نه،  دا که ی ئمه وه ئه
، ری و خۆپیشاندان ماوه زایی جه ناڕه، ینت و حیزب بب ئستا رۆی چاودریکردنی حوکمه

. تی یه تی کۆمه داله وت و چی و ناعه ی چه وه رن بۆ راستکردنه رعی و کاریگه ئامرازی شه
ک  ناو خه تی حیزب له ب حورمه ئه، ری دا ماوه  گوشاری جه ی داننان به وه  له  بجگه مه ئه

ر  ماوه ئینکار کردنی رۆی جه. مۆدرنی حیزب،  بۆب  ئه و ئاماژه  نیشانه چونکه. دا زیاد بکا
ڵ بیر و  گه هیچ جۆرێ له به،  و کییانه ی خه وه  بیرکردنه  له جۆرکه، ر حیزب سه له

ی  وه کاتی بوبونه کاتک دا له له، پارتی.  وه ته نایه، جیھانبینی حیزبی سیاسی مۆدرن دا
یتوانی  چاودری سیاسی ئه، وی و  که کچ چوبوه، کتی دا ی یه) س. م(ی پاری  که یاداشته

  تازه، ترس کتی ئه  ریفۆرمی ناو یه تی پارتی زۆر له رکردایه سه،   که وه ئاسان بیخونته
خۆ ،  پداویستی و ته ریفۆرم بوه،  ن که  دانی پیا ئه وه یی یه دین کاکه که له ڕز فه زاری به له

  .  ل الدانی نییه
بو  ئه.  خۆیان ته وتنایه  بکه وه دام حوسنه دوای روخاندنی رژمی سه بو له پارتی ئهکتی و  یه

ج  تازوو جبه،  و یه ی هه) ئیستیحقاقات(دام  قۆناغی دوای رژمی سه،  زوو بیانزانیایه
گۆڕینی یاسای ، ی و نده ی گه وه ڕوبونه روبه)  ئیستیحقاقانه(و  ندک له هه.  نگه بکرن دره

ئاست  هیچ جۆرک له به،   بو که که مانه ڕله مانی کوردستان و خودی په ڕله بژاردنی په هه
ی  وانه ئه، رمان وروبه کانی ده گۆڕانه. کی کوردستان دا نین کانی خه داخوازییه، کان و گۆڕانه

  و گۆڕانه ی ئه رهاویشته ده، ن ده سوریا و ئران رو ئه، کوت،  سعودیه، میسر،  لوبنان له
،  ئراق شکین له  خۆمان به که،  چی ئمه که.  ئراق دا روی داوه  له ن که یه وره گه
.  وه باش و دروست بخونینه،  تییه ڕه ری و بنه وهه جه، گرنگ،  وره  گه و گۆڕانه  ئه مانتوانیوه نه
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می کگرتوی ئیسال ی یه م بیاره ماشای ئه  ته وه رزییه لوت به کتی و پارتی ناب به یه
 و  وه ی تورکیا بخونینه وه ر باش تاقیکردنه گه ئه. گرن رنه ندی وه هه به، ن و کوردستان بکه
  . نگنین ی سه  هه وه خه  بایه ب به ئه، لی حای ببین

   
ڕاستی  بژاردنی گشتیی ناوه  هه رله یانی به،  دا نجا رۆژی ئاینده ی په ماوه ر له گه کتی ئه یه

ئاکاری ریفۆرمی  به، ر ماوه ری جه کی و رازیکه نگاوی کرداره هه،  ری ئاینده مبه مانگی دسه
خت  وه. دا کی کوردستان ئه نوسی خه  چاره خۆی و له  له وره ری گه ره زه، هن نه جیدی دا هه
. رچو سه  به وه نی ب کرده به، ستی و ستی ده کاتی مانۆڕ و ده. . .  ماوه  نه وه ره به هیچی به

، ال نور وا نوری عه ئه، ت روره  زه ته  ریفۆرم بوه ی که و بوایه  ئه یشتۆته ر پارتی ش گه گه خۆئه
کۆڵ  کی کوردستانیان له نوسی خه می چاره خه، و ر راسته گه ئه.  پاکتر ناشۆردرێ وه مردو له

کانیان  اخوازییهزوو د ز و ئاره حه. ن که کی کوردستان داوای ریفۆرم ئه مو خه وا هه ئه،  ناوه
  . ن نگتان بده بژاردن دا ده هه تا له، ن ج بکه جبه

   
  کی کوردستان بۆ خه: م سیه
ی من  وه  خوندنه به. کا رم ئه ی دیموکراسی گه مه ی گه کگرتو کایه ی یه یه یاننامه م به ئه

  ب که  هه وه ن بهکتی و پارتی بوایا ر یه گه ئه. کا تی بژارکردنی جاڕی دیموکراسی ئه خزمه
ندی  یوه په، کی تر الیه کی کوردستان له کانی خه ک و ماف و داخوازییه الیه کان له رکه ئه

بژاردن دا بیاری  ی پش هه  کورته م ماوه ب له وا ئه ئه،  یه  هه وه که یه ئۆرگانیکییان به
کیا  ر خه سه  به ت نییه هریفۆرمکردن من. ن بواری ریفۆرمی سیاسی دا بده  له وره گرنگ و گه

ریفۆرم . تی سیاسی سه  و ده  لوتکه یشتن به  بۆ گه یه کو کورتترین رگه به، ن بکه
وخۆ  راسته، نجامدانی ئه، ئاکارک دا به: ن یه گه  دوو ئاکاردا قازانج ئه  به پرۆسسکه

.  وه داته نگ ئه هر، ر ماوه تی جه یه ئابوری و کۆمه، ر ژیانی سیاسی سه  له باشه به
پاڵ ،  و وه ره  سه باته ئه، ر دا ماوه ناو جه ناو و ناوبانگی حیزب له، ی تردا که ئاکاره به
،   بدا که و حیزبه نگ به زۆرترین ده، ت و یدانی سیاسه  مه گوڕ بته ن به  ئه وه ره ماوه جه به

 مانگ و نیوک دا س   لهمتر ی که ماوه له. دا نجام ئه کاو ریفۆرمی قول ئه پکشی ئه
: ن کانی ریفۆرم بده ته تا گوژم به،  پش  بۆ ریفۆرمخوازان هاته وره تی گه فرسه

کگرتوی ئیسالمی  ی یه یه یاننامه م به ی ئاکرێ و ئه که خۆپیشاندانه، الر ی که که خۆپیساندانه
  رته  به وه ۆناغی قسه ق وێ ریفۆرم له یه کتی ئه ر بای ریفۆرمیستی ناو یه گه ئه. کوردستان

.  خساندوه لی بۆ ره باشترین هه، کگرتو ی یه م بیاره وا ئه ئه، ج کردن قۆناغی جبه
ناب ، مینک دا مان و زه  هیچ زه له،  و ته نجامدانی کاری خر نیعمه ل بۆ ئه خساندنی هه ره
کی کوردستان  انجی خهقاز کی سازگار به وایه  ئاوو هه م بیاره  ئه واته که. بار ببرێ له
ست وبرد  کتی بتوان ده م یه یان النی که، کتی و پارتی رج یه مه به، خولقن ئه

بینی   به ی مژیان ناوه  و بچوکانه وره  گه ه و گیاکه  بژارکردنی ئه وته بکه،  و وه بیقۆزته
  .  وه ره ماوه ت و جه حیزب و حوکمه

   
  : که یاننامه غزاکانی به مه
کی  یه وه هیچ لکۆینه  پشتی به که، تی خۆم ی تایبه وه بۆچون و خوندنه به: م که یه
ی  وه رزبونه پم وابو به، ستبو به ی کوردستان نه زانستی سۆسولۆژی کۆمه، یدانیی مه

ی  یه ندازه و ئه تا ئه، ی کوردستان تی کۆمه یه ندنی باری کۆمه سه ره هوشیاریی سیاسی و په
خولکی تری ، م هشتا النی که، ن  بده رنامه  به نگ به ده، باتی ناو باتی حیزب و له هک ل خه
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  نگ به کی کوردستان ده  خه مجاره ر ئه گه م ئه به.  بژاردنی پویسته چوار سایی هه
نکی ژا  هه مانای وایه، ن ده  و کاریزماکانی نه وره  گه  ناوه به، ن و کگرتو بده ی یه که رنامه به
ی  ی کۆمه نه الیه مه ندنی هه سه ره قازانجی په به، ک دا نی خه ناوی کۆمه ناو هه  له وره گه

  وا له ئه، ب ی خۆشی نه که رنامه فای بۆ به ر وه گه کگرتو ئه وسا یه ئه.  روی داوه، کوردستان
ر   ئامزی سه ره گه ری دیوارکی ته شکن و روخنه رچه،  ب که ی بۆ تۆمار ئه وه مژودا ئه

  .  ی کوردستان بوه ندنی کۆمه سه شه ی گه رگه
   

وا هیچ ترسک  ئه، ندب ی سه ره  په یه ندازه و ئه ک به نی خه ر هوشیاریی کۆمه گه ئه: م دوه
ت  سه کورسی ده،  دا  ئاینده بتوانن له، کانی ڕه کگرتو و هاوبیرو باوه  یه  نامن که وه له
نگ  ی تفه ک لوله نه، ب نگدان ئه ت سندوقی ده سه ڕی کورسی ده  راسته چونکه. ن وت بکه زه

  . وت و بندگۆی مزگه
   

  مانای وایه،  وه کگرتو بیری لکردۆته  یه  ب که یه وشوه نجام به ر ئه گه ئه: م سیه
و پارتی باشتر کتی   یه یان له که رجه لومه هه، کگرتوی ئیسالمی کوردستان رۆکارانی یه سه

پش هوشیاریی ، ر ماوه  هوشیاریی سیاسیی جه ش که وه ب بۆ ئه  ئه ئاماژه.  وه خوندۆته
کو  به، ین س بکه که یی له  ناب گله وکاته ئه.  وتوه که، تدار سه ردوو حیزبی ده سیاسی هه

   . وه بین و بینه" ن خۆمم کرد تیربارانم که خۆم به"ر گۆرانی  ب هه ئه
  . قاند ی شه که  گۆمه کگرتوی ئیسالمی که سوپاس بۆ یه

mremin54@hotmail. com  
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