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  بدو ن عه رده ئه ...  بژاردن تی هه مه  هه و نادیمۆکراتیترینناشرینترین

  
ماندنی ل سهبۆ. می دیمۆکراتین نسیبی گرنگی سیسته پره نگدان دوو بژاردن وده هه

بژاردنی  گای ههڕ تی سیاسی له سه  پویسته ده،ک گایه  کۆمهر بوونی هه دیمۆکراتیزه
بریاری  ئازادانهل  گه،یه وه بژاردنیش مانای ئه هه. گا بکات وه حوکمی کۆمه گشتیه

ند  بژاردنکیش گرنگه که چه موو هه له هه. ی خۆی بداتکان رکرده رو سه بژاردنی نونه هه
ل . بکاتخۆی ی  که نه نده بۆ الیه پروپاگهش  بت و ئازادانه گرووپ و پارتی جیاواز هه

موو  بت هه مانکاتیشدا ده هه له. بتکانی تر نه ر حسابی الیه هس یه له نده م پروپاگه نابت ئه
ری االم تی و په و سووکایه ئیھانهنابت ک  یه  شوههیچ کتری بگرن و به کان رزی یه نه الیه
  . داتکانی تر ب نه الیه

  
ک  یه که تاراده. ستی پکردووه ده بژاردن تی هه مه کوردستان هه لهند مانگکه  ی چه ماوه

ته نھا  کانی کوردستان تداره سه ساه حیزبه ده14ی   چونکه ماوه،دمان پخۆش بوو
ی کی دیمۆکراسی و کۆتایهیوای ژیان  به،لیان کردووه وه حوکمی گه ره رگای هزو شه له

. و دووالیه نه بووین وای ئه ی حوکمی ناڕه ند ساه م چه نگزی ئه ره کولتووری شههنان به 
کی  یه شیوه بژاردن به کانی هه ته مه هه. شمان به فیرۆچوو و هیوایه داخه ئهل چگای 

  !؟بۆچی. ش کۆتایی پھات مانشیوه هه ستی پکردوو به ئجگار نادیمۆکراتی و ناشارستانی ده
که به ویستی   به،بوو کان نه تداره سه نه ده ی الیه ویست و ئیراده بژاردنه به م هه ئه
وه  لمنت که به نیازی دیمۆکراتیه ی به جیھانی بسه وه ریکا بۆ ئه مه ئه. ووریکا ب مه ئه
هیچکات . کرت بژاردن ده جیھانی پشان بدات که له عیراق هه بهراقی داگیرکردووه و ع
 14م  ئه. بووه دن نهاربژ و هه حیزبی دیمۆکراسی و ژیانی فره ریان به  باوهو حیزبانه ئه

  . یه گه ش باشترین به ساه
  

   کان بژاردنه شوازی هه
یی و  وه ته خرۆشان و ووروشانی سۆزی نه پشتی به کانی ته مه یمانی له هه لیستی هاوپه
. ستن بژاردن پشتی پ نابه ی هه و پرۆژه رنامه ی پی بیت به وه ئه. ستووه ئایینی به

وی  وان هیچکات هه  ئه،کیه خه نھا ئستا پویستیان به تهوان  ی ئه وه رئه به له! ؟بۆچی
کیش  وه و خه نه وه هیچکاتیش بیری لناکهداوه و   نهلیان کانی گه رکردنی کشه سه چاره

ست  بووه و به ده لی کورد هشتا رزگاری نه وه گه  ترهکی الیه له. یشتووه م راستی تگه باش له
کی باشترین  سۆزی خه ردن بهربۆیه خرۆشاندن و یاریک  هه،نانت ییوه ده وه ته زومی نه

  . رگایه
  
  . بژاردنن رزانترین ریکالمی هه هیدان باشترین و هه نفال و دایکی شه و ئه بجه ه هه

. کان بژاردنه تی هه مه ترین پاپشتیه بۆ هه وره  گه،عس کانی رژمی به تاوانه
ئایا بۆچی پشتر . اننک ته مه کی هه ره تی سه  دوو بابه،نفالکردن یابارانکردن و ئهکیم
زانین که  موو ده ئمه هه! ؟نه م دوو الیه کی الی ئه ره تی سه بوونه بابه نفال نه و ئه بجه ه هه
و گوورگی کوردیش  زاران دڕنده هه  پشتی به،نفال کردنی کوردستان دام بۆ ئه شکری سه له
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بۆچی . ن و حیزبانه ندامی ئه ئه و دڕندانه شکی زۆری ئه زانین به مووش ده  هه،ست به
کوو ئستاش  تاوه بۆچی هه! ؟ن که وجاش وپیاوکوژانه ده رگری له مرۆش به کوو ئه تاوه هه

کرت به   دهزاران دۆالر بۆچی مانگانه هه !؟ن سانه بکه و که  دادگایی ئهنین ئاماده
! ؟ن بدهن کا نفالکراوه هیدو ئه دایکی شه  بهک وه بۆچی ئاماده نین عانه یه ئه! قورگیاندا؟
نفال و  که ئه! ؟ر رته سه بژاردن به ریکالمی هه ژیانی به هید بت دایکی شه بۆچی ده

یان له . ن و گوورگانه بکه وه دادگایی ئه مه نی که الیه  ده به،تان کردۆته ریکالم بجه ه هه
  . ن ریان بکه کانتان ده حیزبه

  
   !؟نناس ده) نرات فرانس ڤان ئه (اننمرۆکه کا رێ سه ئه
ل . دادگایی کرا) نرات فرانس ڤان ئه (دام ترین پیاوکوژو گوورگی سه وره دا گه یه م ماوه له
ئاخر . !بینی مان نه رکردانه هیچ کام له سه،کرام پیاوکوژه دادگایی  ئه ی که و رۆژه له

و بژاردنه  نھا بۆ هه یان ته بجه ه وان هه ئه! بژاردنن شخولی هه گرن مه قیان مه ناهه
! ؟بجه له کوێ بوو ه وانی هه رۆکی شاره ی باشه سه ئه. کاتی تردا پویستیان پ نییه له
رکخراوی  (موو زۆر سووپاسی راستی پویسته هه به! ؟م پیاوکوژه بناست رێ تۆ بیت ئه ئه

یان بۆ دادگایی کردنی  وره تی گه مه وان بوون پشتگیری و هه نھا ئه  چونکه ته،ین بکه) چاک
ر به پارتی  سه قۆکشی ک چه کۆمهکه  یه یه ماوه وه یریش له سه. کرد م پیاوکوژه هئ
 و په المار رزانه بکرت م به جیاتی سووپاسی ئه له. رزانه م به ته گیانی ئه ربوونه به
  . درن ده
  

  ئیسالمی و تیرۆر
مانی  سیاسی و نه تیرۆری ئیسالمی و ترسی ئیسالمی ،یمانی تی لیستی هاوپه مین بابه دووه

پانکی   کوردستان و عیراق بۆته گۆره،وه پاش داگیرکردنی عراقه له. کان نیه ده ئازادیه مه
وره  زنی گه ساتی دته ندین کاره چه. یه ی ئیسالمی جیھان هه رچی دڕنده رین بۆ هه پان و به

ئیسالمی . یه ته درندهو م ره سی بتاوان بوونه قووربانی ئه یا که ده کوردستان روویداو سه له
 حیزبردوو  هه/ 1 :ر زۆر هۆ به ویش له ئه. ی کرد نه شه وه ته رینه پاش راپه سیاسی له

یمان و  و هاوپه ر جاره هه. یان کرد وته ناشارستانیانه م ڕه ندی خۆیان پشتگیری ئه وه رژه بۆبه
 مارۆی گه/ 3. ندین ساه گریسی خۆکوژی چه رکی نه هبوونی ش/ 2. کیان بوون دوژمنی الیه
ری  جیھاندا و کاریگه وته له م ڕه زیادبوونی ئه/ 4. عسی و ناوخۆیی ریکی و به مه ئابووری ئه

 بۆ ،رستی ئیسالمی ئران په تکی دڕنده و کۆنه وه دان به ده رگه/ 5. ر کوردستان بۆ سه
  . نه کردنی نفوسی خۆی شه ستخستنه ناوکاروباری کوردستان و ته ده
 ئیسالمی سیاسی ویان له دژی پته کی م دووحیزبه ستراتیژیه وه هیچ کات ئه کی تره الیه هل

و  ئه. وه کردۆته ترسی ئیسالمی سیاسی نه بیریان لهوان هیچ کات  که ئه به. نه بووه
ندی به  یوه  شتکی کاتیه و په،تی پارتی روویدا سه له ژرده ی که کشانه

کیان  یه ڵ خۆیان بوو هیچ کشه گه کگرتووی ئیسالمی له تک که یهکا. یه هه وه بژاردنه هه
گا سووتاندن و کوشتن  باره (راستی به. م کشانه دروست بوو وه ئه  ل کاتک جیابوویه،بوو نه

.  شتکی ناشارستانی و نادیمۆکراتیه،کگرتوو نگرانی یه ندام والیه ی ئه) الماردان و په
 ،ندین جار حیزب و گرووپی جیاجیا چه تی تایبه ادینان بهگشتی و له ب کوردستان به له

  سووتنراوه  راورۆژی رووناک کوژ ندامی به گاو ئه باره
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. ران نجده ی تکۆشانی ره ه  سکرتری کۆمه،ئووف کامیل ره. تکشان حمه  حیزبی زه،ڕناس (
 ،یس شاپۆنس فره.  حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق، شاپوور وقابیل،ر زیرعومه نه

  . ) ی بکاران ه سوراوی کۆمه  هه،ج ره رهاد فه فه. ی ئاشوری وه بزووتنه
کان  تداره سه  ل حیزبه ده،وه ال کرکار بنرته وت مه یه تی نۆرفیژ ده حکومه که یه ماوه

.  داناننیش  کشهبهر که هه به. و موجریمه  بۆ دادگایی کردنی ئهنگاوک نانن هیچ هه
کان  ر ئیسالمیه  گه، تا ترسمان بت،یه نی هه ده کی مه کوردستان هیچ ئازادیه  ئایا لهپاشان
و  ی ئه وه ندنه یه تاترسی لسه بۆ ژنان هیچ ماڤکیان هه! ؟وه نه ون لمانی بسه رکه سه

ر له  هه. واو پیاوانه یه کی ته گایه  کۆمه،کوردی گای مرۆ کۆمه ئه! ؟بت یان هه ماڤانه
کگرتووش حوکمان بکات  خۆیه. یه بۆژنانی کوردستان  بڤه،و بازارو و کارگه هچایخان

وانیش  دا و ئهیانن به قورگ که  ده و پاره وه نه که الکۆده ورۆژ مه پاشان شه. بت رواده هه
ر  سه گریان له. کات ر واده ئیتر خۆئیسالمیش هه. بژاردنه م هه کی ئه ره ی سه ته پایه بوونه

  . لمانی و مۆدرن نییه  کاری حیزبی عه،مره ینی و چوون بۆ عه بری خومه قه
  

  دیماگۆژی 
 کۆنه ،خائینه (دات نه730 به لیستی نگ ی ده وه ئه  که،ن که کی وافرده وه خه له میدیاکانه

شکیان   به،کان ڤزیۆنه له ی ته ر بژهیه  وه یریش له سه)  دوژمنی کورده، جاشه،عسیه به
م   ئهچی که. ڕی براکوژین ری شه  بژه،شکی تریشیان  به،ر بوون دام بژه می سه رده سه له

 ،راتخواز بتکر حیزبک دیمۆ راستی گه به. !وه نه که ش ده  بهورۆژ ئیتھامات ه شرانه براده
کانن وا  نھا دیکتاتۆره وه ته ئاخر ئه. م بدات ه قه نی ئۆپۆزسیۆن به خائین له نابت الیه

  . !ن ده
  

   کان یه نوکه وه له کشه هه ینهخۆدز
 ، برستی، بکاری،باو ئاوو گرنگ نییه  کاره،ی سیاسی و ئیداری گرنگ نییه نده گه (ن ده

! ین بده) 730 (نگ به لیستی  دهی گرنگه وه ئه! ؟ی چی گرنگه ئه) نجان گرنگ نییه ی گه کشه
تی   بابه،کان یه نووکه شه ههموو جیھان ک هه له. ین که رده سه و کشانه پاشان چاره ئه
و کشانه  وت ئه یانه ل الی خۆمان ده. بژاردنن تکی هه مه موو هه کی هه ره سه
م قسانه  کیش به نده خه رچه هه. ن شخولیان بکه شتی تر مه و به وه رنه وام به کی عه بیرخه له
  . تت ه لناخه هه
  
  کی تر  یه واه ند وورده چه

 ، بۆ دابینکردنی بژوی ژیانیان،مان که له ی گه وره ندی گه رمه ک هونه کۆمهجگای داخه که 
 ،بن ل نه ی بژوی ژیانیان وه ر ئه به نھا له ته. بژاردنانه م هه ته ریکالمک بۆ ئه بوونه
ش کارکی نادیمۆکراتی و  مه ئه. ن که رزانه ده و به ری به مسیل و شانۆگه ندین ته چه

  . ناشرستانیه
  

  مان  رله شاباشی مای په
ت چوون  نانه ته.  خۆش بکاتان بۆشاییتاهناوه بژاردنه  م هه یا لۆتیان بۆ ئه ده سه به
با  ر هاوتیانیش داوای ئاووکاره گه. !کیان ئیکسپۆرت کردووه یه ند دانه تیش چه رۆژهه له
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 ،گره شون (ن ن ده پیا،ن ر خۆپیشاندانیش بکه گه. وه گرنگ نییه ین ئه  ده،ن بکه
  نه وه ده میان ده ش وه به ته قه. ) گر ئاژاوه. خائین
ردوو حیزبی   که ههزانن  و دهیشتوون و راستیانه تگه کی له دام که خه ره و باوه من له

کانیان  ون و ئاواتهو وان ناتوانن خه کاتیش ئه وه هیچ. واندا نین تی ئه تدار له خزمه سه ده
ی  نده گه. ن کی دابین بکه با بۆخه ئاوو کاره (وه هیچ کاتیش ناتوانن. یبھننه د

  ) ن کان ڕزگاربکه رکووک و ناوچه داگیرکراوه که. رن ناوبه له
  م  ر بۆیه ده هه

  
  یکتاتۆریدرۆ و دزی و دنگدانه به   ده،730لیستی  نگدان به ده

  مانھایم/ مانیا  ئه


