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  نخۆی آوردستا ربه تی سه وه و ده پارتی
 ریوان وریا قانع مه

 م که شی یه به
وامی  رده بینرت پداگرتنی به ده ئاشکرا ی آوردستاندا به مۆکه ی له  سیاسییانه و دیارده کک له یه

رۆکی  م سه هه. خۆ بۆ کورد ربه تکی سه وه ده زراندنی ر دامه سه  له پارتی دیموکراتی آوردستانه
.  یان کردوه یه له سه م مه  ئهی جیاوازدا باسی ندان بۆنه چه  ت له رۆکی حکومه م سه و هه رم هه
کی کوردستان   خه ی الی بکی زۆر له ڕوانییه و چاوه و هیوا ست و هه ئه ک پارتی یه ڕاده به

کورد   بۆ ته وه م ده شی ئه وه و ئه  ی کاته له سه  مه ته وه م ده زراندنی ئه  دامه که  دروستکردوه
ئایا : میان که یه. ین خۆمانبکه  کرت س پرسیار له دا ده ته بابهم   دۆخکی له له.  زرنت پارتییه مه داده

ک واقیعکی   وه ته وه م ده زراندنی ئه بتوانت دامه  یه ی هه کییه  ناوه و هزه ناسیۆنالیزمی کوردی ئه
  وامی باس له رده  به ن به که  پارتی ده  چین وا له و هۆکارانه ئه :م پنت؟ دووهه سیاسی بسه

کوردی، یان  تی وه ی ده وامه رده  به م باسکردنه ئایا ئه: م تی کوردیی بکات؟ سهه وه ده زراندنی هدام
کرت  و ده  کی ئیعالمیی ترسناکه یه ماده  یان ی کورده له سه  قازانجی مه  دروستکردنی، له  به شه ڕه هه
  بدات؟ من وه که تانی ناوچه و میلله ت هو  ده کانی کورد به ندییه یوه په   له وره و زیانکی گه ر ره زه
کانی  فته  هه ی له هیوایه و ، به  وه مه میان بده که می پرسیاری یه دا وه م ستوونه م له ده وئه هه

  وه و راستییه وت له مه تا ده ره سه.  وه مه بده میش و سهه م می پرسیاری دووهه داهاتوودا وه
 ،تی تدابت وایه ته ستی نه می هه  النی که  که وه تبت کوردک بدۆزینه حمه زه  نگه  ره م که ستپبکه ده

ئای  بینت  نه وه ونی ئه یان خه. خۆ بۆ کورد دروستببت ربه تکی سه وه پیناخۆشبت ده
کاندا  جیهانییه  نده  ناوه خۆکانی تری دونیادا له ربه  سه ته ڵ ئای میلله گه کوردستانیش له

تی   رۆژهه ت له وه دروستکردنی ده   که یه وه تر ئه ش ساده م راستییانه م له به.  وه کته بشه
. و ویستی سیاسی رووت دروستنابت زووکردن و ئاره زکردن حه به مۆدا و دونیای سیاسی ئه ڕاست ناوه

  له.  دوو شتی جیاوازنکاندا ڤیزۆنه له و ته  رادیۆ و باسکردنی له  واقیعدا له ت وه دروستکردنی ده
کو  باسیناکات، به  میدیاکاندا خت له ت دروستبکات، پشوه وه وت ده راستیدا هزکی سیاسی بیه

وام  رده ی به وه ئه. نت یه گه ری راده وروبه ده  دونیای و دواتر به کات مینی واقیع دروستیده ر زه سه له
.  تی نییه وه  نیازی دروستکردنی ده کات، ئاشکرایه ستدهت درو وه ده   بکات که وه نگی ئه ده نگه ده

   به بانده زاران بوونی هه. کشت نین کردن یه شه ڕه کردنی هه و توانای پیاده کردن شه ڕه هه  چونکه
کچۆن  وه. ی بخۆیت که گۆشته بت کت هه یه  برسیت بوو بانده ی که وه  جیاواز له  شتکه وه ئاسمانه

  وه و لزانییه زایی و شاره  پکه و ته  تۆڕ ، له یه هه تی ک ئامرازی تایبه  کۆمه  پویستی به گرتنی بانده
ت  وه ڕوانیکردندا، ئاواش دروستکردنی ده و چاوه خۆداگرتن  دانبه  له وره گه کی ، بۆ توانایه بیگره

. بشکت ریاندا سه تت به هس و ده ئارادابن بت له  ده  که یه ک ئامرازی گرنگ هه بۆ کۆمه پویستی
  وه مووانیشه  پش هه و له آوردستان کانی  سیاسییه تی حیزبه تایبه  ئایا کورد، به یه وه  ئه که پرسیاره

  ن؟ ئایا پداویستییه تی کوردیی پدروستبکه وه  بتوانن ده که  ستدایه رده به یان له و ئامرازانه پارتی، ئه
 رک خونه  ؟ یه ی آوردستانی عراقدا ئاماده مۆکه تکی کوردی له وه  دهدروستکردنی کانی کییه ناوه



سای  زموونی پازده ئه . خره  نه م پرسیاره می من به زانت وه کانی من بت ده  نووسینه ئاگای له
  ه ک  نییه رجانه و مه می ئه النیکه زموونی دابینکردنی ک ئه تی سیاسی کوردی نه سه رابردووی ده

و  بردنی ئابوریی ڕوه و مۆدلی به کو ئه به ،تی تکی کوردی پیوستی پیه وه دروستکردنی ده
ودان بۆ   هه  به واو ناکۆکه  ته ستیانکردوه آوردستاندا باده  ی له و سیاسییه ربازیی و سه ئیداریی

رگری  ک خۆی کوردی کۆمه بهر تی سه وه ر دروستکردنی ده گه ئه. خۆ ربه تکی سه وه ده دروستکردنی
کان شوازی  وره گه ره هه   رگره کک له وا یه مدابت، ئه رده به کی له ره و ده یی ی ناوچه وره گه

پش  کانی کورد خۆیانن، له  سیاسییه حیزبه وتی سوکه و هه و رکخستن دان و ئیداره تکردن ته سیاسه
رجکی  لومه و هه   ژینگه تکی کوردی له وه تکردنی دهدروس بۆ. کتی و یه  پارتی وه مووشیانه هه

رجی  ک مه  دابینکردنی کۆمه ژی، پویستمان به  کوردی تدا ده ی که ته بابه و یی دوژمنکاری له ناوچه
 توانای  هز که کی به گایه کۆمه م، بوونی که یه. م که کانیان باسده  ساده ره دا هه  من لره  که یه هه زۆر
  ی به که که رکردنی ژیانی خه ک بۆ مسۆگه گایه کۆمه ش مانای بوونی مه ئه. بت یاندنی ههخۆژ
بت  زرت ده مه ی داده ته وه و ده ئه. بت ری خۆی نه وروبه دونیای ده  بت پویستی به ن نه مه گه ده

 ناوخۆی ی له که انهکانی دانیشتو و گرنگه کی ره  سه ره  هه  پداویستییه بت که هه کی ئابورییه
. کان بت کییه ره ده  تی فشاره قه ره و ده مارۆی ئابووریی بگرت ی گه رگه به. دا دابینبکات گاکه کۆمه
 سای رابردوودا   پازده تدارانی کورد له سه ده   که یه گایه و کۆمه ی ئه وانه ش رک پچه مه ئه

 چاوی  مۆکه ی ئه ندازه  ئه گای کوردی به ۆی کۆمهدرژایی مژووی خ به  نگه ره.  دروستیانکردوه
،  رۆژانه کانی ژیانی ترین پداویستییه مۆ بۆ دابینکردنی ساده ئه. بووبت دراوسکانی نه ستی ده له
ی خۆی  وه ره  دونیای ده واوی به ته  پشتی گایه م کۆمه ، ئه..و هتد نی مه و سوته و خۆراک و ئاو  نان له
مارۆ  و آوردستانیان گه  کوردیان خۆشناوت  که ستووه به  تانه وه و ده تی پشتی به تایبه هب.  ستووه به

  دراوس ته وه و ده تی ئه حمه ژر ره  له گایه م کۆمه و بژوی ئه ژیان  ش وایکردوه مه ئه.  داوه
کی  گایه  کۆمه مۆکه هئ د قه درژایی مژووی خۆی به گای کوردی به م، کۆمه دووهه. دا بت زانه ناحه
کی  یه شه ڕه ، هه ری بئیش، بۆ نموونه رمانبه فه  میلیۆنک بوونی زیاد له.  بووه م نه رهه ببه

و   دابینکردنی موچه. خۆبوون ربه کی سه زوویه و ئاره ویست و ون موو خه  هه  له یه کوشنده
ی  وه ره ده ستبوونی آوردستان به  پابه مه رهه و ببه  بئیش شکره م له ئه کانی ژیانی پداویستییه

ی   سیاسییه مۆدله و م ئه سهه.  کردوه وره  گه کی کوشنده یه ڕاده ، به غداوه  به تی به تایبه به ، وه خۆیه
و رزگر  زموونکی دیموکراسی ی ئه ونه   مۆدلک نییه  آوردستاندا دروستیانکردوه کتی له و یه پارتی

 نیشاندابت، تا  وه ره  دونیای ده ی یاسایی به وه لپرسینه  بۆ و ئاماده فاف و شه ڤکانی مرۆ  مافه له
  م مۆدله  ئه وه وانه پچه به. رگری لبکات بت به تی ئاماده وه گای نوده کۆمه دا وه  دۆخی جیابوونه له

  پارچه و پارچه ناکۆکی و پ و ناشیرین ڵ نده ک مۆدلکی گه م رای گشتی جیهانیدا وه رده به  له سیاسییه
بردنی س  ڕوه  بۆ به زیری پویسته  وه٤٢و  ن به یده ڕوه به ک یه ماه و بنه ند خزان  چه  که ناسراوه

  رووی م، له چواره.  کی نییه ره ی کورد دۆستی ده  سیاسییه م مۆدله  ئه دیکه کی  مانایه به. شار
و  کو ئه خۆبکات، به ربه سه تکی وه  دروستکردنی ده رگری له هک ناتوانت ب  کورد نه وه ربازییه سه
ی  یجونت ئیراده ی ده وه و ئه  و حیزبییه میلیشیایی تی هزکی یه مۆ هه  تا ئه ش که کداره  چه هزه
و  ئه ،م پنجه. یی وه ته کی نه یه خشه و نه و پالن  ک ئیراده تی نه کانیه تداره سه ده  ندک له و هه حیزب

  ک نییه ندییه یوه دات په گرده  وه کدییه یه کی آوردستانیش به و خه تداران سه  ده ی که ندییه یوه په
ی   ونه وه وانه پچه به. کانی بکات تداره سه  ده له رگریی ر ئسقان به بت تا سه ک تیایدا ئاماده خه



 و ڵ نده و گه رپرسیار سانی نابه ک که ی کۆمه ا ونهکی آوردستاند دیدی خه  تدارانی کورد له سه ده
ن باسکردنی  که واده  مانه موو ئه هه. ن ته م بابه ی له و زۆر شتی دیکه و ناعادیل ر یاساپشلکه

وابوو  ی که ئه. بت کی نه مایه و بنه  بناغه ناوخۆی آوردستاندا هیچ تکی کوردی له وه دروستکردنی ده
م  می ئه م وه ده وئه  ستوونی داهاتوودا هه ؟ له وه  پشه هنته ده  م باسه وام ئه رده پارتی بۆ به

 . وه مه بده  پرسیاره


