
   رگیراوه  وه وه ی ئاونه  رۆژنامه له

  خۆی کوردستان  ربه تی سه وه و ده پارتی

ریوان وریا قانع مه  
  ش مین به دواهه

 
  کردنی دراوسکانی کورد له شه ڕه مژووی درژی هه و تیی کورد وه ئینکار ناکرت مژووی درژی بده

  ی به وره کی سایکۆلۆژی گه  کورد، پویستییه ر به رامبه ناشیرینیکردن به و مژووی درژی کاری کورد
درژایی   به.  تانی دراوس دروستکردوه و کردن له شه ڕه و هه تی کوردی وه زراندنی ده دامه باسکردنی

کانی خۆی بکات  قینه ڕاسته   سیاسییه ڕوانییه و چاوه ون  خه  باس له یوراوه رخ کورد نه مژووی هاوچه
ی  ده می سه که کی یه  چاره کورد له. خۆ ربه سه تکی کوردی وه زراندنی ده  دامه  له  بریتییه که

 . وه ته قیوه کانیدا ته و گورگینه ساب تی دراوس قه قیه ی عه شه ڕه هه  ی بهوام ڕوو رده  به وه مه بیسته
  ونبینین به  خه له ت نانه ن بۆ ڕگرتن ته  دراوسکانی ئاماده  که  ئاگابووه  به وه وامیش له رده به

دا  رجه لومه م هه له  .ن نجامبده ئه مووشتک ، هه خۆوه ربه تکی کوردی سه وه زراندنی ده دامه
خۆ بۆ  ربه تی سه وه زراندنی ده ی دامه له سه ر مه سه له وام رده  ڕگای پداگرتنی به تی پارتی له سیاسه
ریی،  وه خته م به ر نه گه فسی، ئه یی نه  ئاسوده وتانی دراوس، جۆرک له  کردن له شه ڕه و هه کورد
  شه ڕه می هه وه توانن و ئه هزن  به خشت که هب ک ده  خه  به سته و هه ئه. خشت به ک ده خه  به
  که یه ده  نزیکی سه  که وه نه رزبکه ش به سیاسییانه  و داخوازییه و ئه  وه نه  بده شه ڕه  هه کان به کییه ره ده
رچاوی  چوونی بکی به وه نگه ده به. پنن یچه و ده  وه یشارنه خۆیاندا ده و سایکۆلۆژیای رون ناو ده له
م  ، ئه وه پارتییه ی  سیاسییه م گوتاره م ئه ده ی کوردستان، به وه ره و ده  وه ناوه کورد له کی خه

م   ئه دایه وه  له که م کشه به.  یه وه پشته له ی معییه جه سته و ده سی که  تاکه فسییه  نه و دۆخه پکهات
  ی له کی واقیعییانه مایه و بنه   هیچ بناغهخشت، به کی ئه  خه پارتی به   که فسییه  نه گییه ئاسوده
و  ت کی سیاسه ناوه و توانای ر هز سه و له  رابییه کی سه ییه  ئاسوده ییه م ئاسوده ئه.  دا نییه ئمه دونیای
. پنت و بیسه کوردستاندا بیپارزت   پارتی بتوانت له ، شتک نییه بووه گای کوردی دروستنه کۆمه
و  ندک حیسابات  هه وه پشتییه  له  که ته ئیعالمی تایبه یی ناو گوتارکی  ئاسوده یهی م ئاسوده ئه

 . و بیرلکراوه و کاربۆکراو  یی پته وه ته ک ستراتیژکی نه ، نه یه ئاماده ت ملمالنی حیزبی تایبه
کردنی  ه مامه و شوازی  کوردستاندا و ئابوریی له و ئیداری بردنی سیاسی ڕوه ڕاستیدا شوازی به له
 بپارزت، یان  فسییه  نه ییه ئاسوده م ک ناتوانت ئه گای کوردیدا، نه ڵ کۆمه گه تداران له سه ده

  ییه م ئاسوده ئه.  وه شی بۆ ناهته وه رکی مانه گه ئه کو هیچ وی بۆ دروستبکات، به کی پته یه بناغه
  ر برینه سه  کارکردنکی ئیعالمی له  که کتیکی سیاسییه هو ت و مانۆر  مه ندک گه هه نجامی ره زیاتر ده

 ئاستی  پارتی له . ڕوه یانبات به ت ده وه کی بده یه وه ته ک نه کانی کورد وه  قووه سایکۆلۆژییه
م  تی ئه ی سیاسه لیانه مه شوازی عه م کات، به تی کوردیی ده وه  دروستکردنی ده ئیعالمدا باس له

  لیدا، ڕکاوڕک ڕگرن له مه و عه ئاستی واقیعی  کانی تری کوردستانیش له ی حیزبهو ه  حیزبه



ک  خۆ الی پارتی ڕک وه ربه تی سه وه باسکردنی ده. کوردستاندا  خۆ له ربه تی سه وه دروستبوونی ده
 و ئه. ئاوداکاکی ب و کاکی به و برینگ  بیابانکی وشک سکی تینو له  بۆ که سازگاره باسکردنی ئاوکی

و  الوازتر و  تینوتر سه و که کو ئه  بشکنت، به که سه تی که ک ناتوانت تینویه  نه باسکردنه
و  و به ی ئستادا ساته م م له خۆ، النیکه ربه تی کوردی سه وه باسکردنی ده. کات پوکنراوتر ده

و نزیکی  وه خاته خۆی کوردی دوورده هرب سه تی وه ری دروستکردنی ده گه یکات، ئه ی پارتی ده یه شوه
موو   سای ڕابردوودا هه  پازده ی کوردستان له که تداره سه ده  تی دوو حیزبه سیاسه.  وه ناخاته

ک  وه  چونکه.  ناوبردوه لی له مه  عه ی کوردستانیان به یه م پارچه خۆبوونی ئه ربه سه رکی گه ئه
ئیجماعکی سیاسی   غیابی و له و خۆژندا و کی پته بووریه غیابی ئا م پکرد له پشتریش ئاماژه

می  که ره  غیابی النی هه و له گادا کۆمه و ک می داخوازی خه  غیابی ڕزگرتنی النیکه و له  شونی متمانه
مترین   غیابی که و له تدار سه ی سیاسی ده ی نوخبه وه ره ده کانی ڕووی هزه ت به سه ی ده وه کرانه
 کگرتوویی و یه ی واقیعی و مژده و هز ون  غیابی خه و له تیدا یه کۆمه ری روه  دادپه ت لهئاس
خشینی  به نها ک ته تی کوردی نه وه موو باسکردنکی دروستکردنی ده هتد، هه...و ییدا وه ته نه
و ڕۆحی  و شوڤنت ر ڕق سه  له میشه نه هه جه رگای ی ده وه کو کردنه ک، به  خه  به یه همکی ببناغه وه

و   به شه وره لکی سیاسی گه خشینی هه به.  کورد ر به رامبه دراوسکان به  ته و میلله ت وه ی ده سادیانه
خۆی  ربه سه تی وه ی ده یه  ببناغه م باسکردنه  ئه ی که  کوردانه و دژه و شۆڤنیست و توندڕه  هزه

  م باسکردنه ڕاستیدا ئه له.  وه فرۆشنه ده گاکانی خۆیان  کۆمه  به وره کی گه یه شه ڕه ک هه کوردی وه
کان   کورده و دژه و شۆڤنی و  ڕاسته نها هزه ک ته کوردیی نه تی وه زراندنی ده ی دامه وامه رده به
  ش له شانه و به و هز کو ئه کات، به کانیاندا ده  کوردییه  دژه  ئاشه ئاو به و  وه کاته کتیڤده ئه
و   شه ڕه و هه تی رایه به ڕقه وستی  هه خاته  کورد نین، ده  دژه ڕگیرانه  په گاکانی دراوسمان که ۆمهک

ک  ر دروستبوونی کۆمه سه رگا له ی ده وه له   جگه مه ئه.  وه تکی توندوتیژه کردنی سیاسه پیاده
و ئاسایشی بارودۆخی   ئارامی و دژ به  کورد میان دژ به رجه سه   که وه کاته ی ئیقلیمی نوێ ده هاوکشه

  بۆ ی تدابوایه کی واقیعیانه یه خۆ ئاماژه ربه تی سه وه ر باسکردنی ده گه  .بن ده ی کوردستان مۆکه ئه
ن با  که تانی دراوس چی ده میلله و تان وه کرا بین ده ، ده ته وه م ده و توانای دروستکردنی ئه ر گه ئه

  که م کشه به. بگرن وه  ئه رزه و کام کو به ن بیده ن با ده رد ئه به  خۆیان لهری ن، چۆن سه بیکه
 کی و توانای ناوه رج تاییترینی مه ره گی سه  ئاماده  به ستوور نییه پشتئه  م باسکردنه  ئه دایه وه له

ر  سه ملمالن له   که نها گوتارکی ئیعالمییه  ته که له سه مه. خۆ ربه تکی سه وه دروستکردنی ده
ڕاستی   به هزکی سیاسی تر که ر پارتی یان هه  .کات ی ده  کوردستاندا ئاڕاسته ت له سه ده

و   وه و بخۆگیڤکردنه نهنی بت به ده ،خۆی بۆ کورد بووت ربه تکی سه ه وه دروستکردنی ده
و  کی بۆ ئه کی ناوه یه ی هیچ بناغه وه ر له و به کاری بۆبکات کان  ئیعالمییه ناه نگی ناو که ده نگه بده
ر  وبه مه له ک یه ده  سه زیاد له. وروژنت خۆی نه ری له وروبه دروستکرابت، دونیای ده  ته وه ده

و زوڕنای  هوڵ و ب ده نگ بده  گرنگی کاری رکی به ک حاجی قادری کۆیی ده ی وه وره ڕۆشنبیرکی گه
ر  گه ئه. خۆ ربه تکی کوردی سه وه زراندنی ده دامه کردن بۆ ئامادهی خۆ له سه  بۆ مه ئیعالمی کردوه

ر هزی  گه مۆ، ئه ی ئه وه کگرتووتر بووبت له می حاجی قادر یه رده سه گای سیاسی کوردی کۆمه
   سیاسییه ر هاوکشه گه مۆدا، ئه  هزیان له دا الوازتربووبت له وکاته کورد له دوژمنانی

گای  ر کۆمه گه مۆ، ئه ئه ی وانه تربووبن بۆ گۆڕان له  کراوه و ڕۆژه کانی ئه ییه و ناوچه یی وه ته نونه
وا هشتا  مۆ، ئه ی ئه وه بووبت له خوکردنی خۆی زیاتر  توانای خۆبه مه رده و سه کوردی ئه



  وره کی گه نهنیکارییه الی حاجی قادر پویستی به خۆ ربه تکی سه وه کارکردن بۆ دروستکردنی ده
کانی  ساده ره  هه می پداویستییه  دۆخی غیابی النیکه مۆ له ئه  پارتی وه وانه پچه به.  بووه هه

.  رپاکردوه به  یه له سه م مه ر ئه سه ی له وره نگکی ئیعالمی گه ده نگه تدا، ده وه ده دروستبوونی
ر هزکی  هه.  یی گرنگه وه ته رککی نه ئه  ئیعالمییه  نگه ده نگه م ده قنیکردنی ئه  عه و به  وه همنکردنه
گای کوردی خۆیدا کاری  ناو کۆمه تا له ره بت سه دروستبکات، ده ت بۆ کورد وه وت ده کوردی بیه
 .بۆبکات ی کی ببناغه یه شه  بانگه وه  دراوسکانه ی وته و ڕۆژنامه فیزۆن له ر ته سه له ک بۆبکات، نه


