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ی  وه  کۆکردنه ت به باره  سه وه  گوپیم خوندهق کاک فایهکانی  رسوڕمانم بوو کاتیک قسه جگای سه
یکات   گوپی دهکاک  ی که  ئاشکرایه و ئیعتیرافه ئه. ندیل کانی بناری قه نده وه  ڕه له" هاوکاری مادیی"

بت  یی سیاسی نه رده ندیل جه  بناری قهتکشی حمه کی زه  خه  له رانه سهو  رگرتنی باج  وه ت به باره سه
کان دابنت ناتوانت  ی تاکه بژاردنی ئازادانه و هه ها بۆ ئازادی  ترین به سک ساده که.  هیچی تر نییه

  خشانه نگرانی هزیک خۆبه و الیه ک کرت خه ده.  ی پ نووسیوه و ووتاره ئهق   فایه  بدوێ که و زمانه به
ر  سه یی به وه ته و نه رکیکی نیشتیمانی ک ئه  وه مه ی ئه وه م ئه به. ن نکی سیاسی بکه  الیه ک به کۆمه
  وچهم نا کی ئه خه  ری تریت که رکوتگه و سه تیکی فاشیستی سه ی ده پرۆژهوا  پینیت، ئه کدا بسه خه
  .  کردووه جروبه زۆریانی ته  ناسیۆنالیزم  به ی ئمه نکوبه مه

هوى  ل هر کۆمگایکدا کشیک بت پشوە ئرکى تاک و پکھاتکانى ئو کۆمگایی:"  ر ده سه رۆکی پارتی چاره سه
تبووین دان ساس شدا کمگاى ئکۆم بدەن، ل یشو کرکردنى ئم  چارەسکراو، ئرنوەیى چارەستکى نیشخاوەنى ک

کۆمگاى  و پکھات و تاککانى کۆمگاى گرتۆتوە، ئرکى سرشانى ئو پکھات و تاکانى کش نتوەییش سرتاپاى چین و توژ
، پشمرگ و گریال ب ماندوبون و لدوان و رونکردنوە رۆشنبیر ب نوسین و. کوردستان ل چارەسرکردنى ئو کشیدا بشدارى بکن

دار برمایخشین، سن گیان بلى کوردستان دەکشدارى شۆڕى رزگاریخوازى گوى بعنمه و هه عس به ".هاوکارى مادى و مموو ڕژ  
کانیان بۆ  ییه وه ته و نه  نیشتیمانی هرک و ئه   کردووه گایان ئیداره کۆمهق  ی دکتۆر فایه و لۆجیکه مان ئه هه دا به یه م ناوچه کانیی له هاوشوه

  . ک دیاری کردووه خه

  ن، یان له بکه" یی وه ته ی نه ری کشه سه چاره " شداری له ۆن بهچ  ک که نی بیاری خه  خاوه کاته ک ده ک سیاسیه  تۆ وه  که نتقیکه  چ مه مه ئه
نی   خاوه یته  تۆ توانیت خۆت بکه ک تیایه  ئازادی خه و ڕیزگرتن له ک ئازادی یه هڕ  زه  کام میکانیزم که  به؟ن یان نا شداری بکه  به وه بناغه

ر وای  گه  ئه مه  ئه.تۆدا" ی که ره سه چاره" پناوی  بت له  قوربانی دان نه ک ئیتر هیچ کاریکی نییه  خه  که؟"یی وه ته ی نه ری کشه سه چاره"
ق  ی دکتۆر فایه نتیقه م مه  ئه  که ڕاستی زۆر ڕۆشن دیاره به.  بت"یی وه ته ی نه ری کشه سه چاره"اوی  ن یه  شتک هه وه  بناغه  له دابنین که

رنجام  سه ی به  پرۆژه  هیچ نیه وه  الیانه  ئینسان به چت، که کان ده  ئیسالمیه  تیرۆریستیه نتیقی گروپه  مه زۆر له بارکدا  بهکات  ی پ ده قسه
ڵ  گه ی زۆر ئاشکرایان لهت قالیدیان نزیکایه تهو  وت وکه س هه زۆر  هکانی ل و بچووه  که که  په  که ئاشکرایه. بت  نه"ی خودا مهرنا به"یاندنی  گه

  . یه و ڕاستیه کی ئه یه نھا نموونه  ته مه و ئه  یه  ههداکان  ئیسالمیه تیرۆیسته

رەوەندەکانى بنارى قنیلوە دن،  ى کوردستان دەم ئگر ئوە ب تنگ داهاتى من لرەدا ب ڕاگیاندنکانى باشور":ت ق ده کاک فایه
بکات، با ئمش دەست ل وەرگرتنى هاوکارى لو رەوەندان ) پ چ د ک(یاسایى  حکومتى هرم ڕازى بکن هاوکارى مادى و سیاسى

   ئوه ن که کانی کوردستان چی بکه یاندنه و ڕاگه ندیل کی بناری قه  خه؟ چییهبت  گرتنیکی ئاشکرا نه هینه ر ره گه  ئیتر ئه مه  ئه".هبگرین
  تۆ کۆتایی  که نتیقکه  چ مه مه  ئه؟ن شتان ناده  به وتکردووه گایان زه  کۆمه  له  ئیمکاناتک که و پارتی له کتی و یه  یه ی مالیتان هه کشه

ندک  هه ؟ وه کی کوردستانه وتکراوی خه تی زه روه  سه  له وه ریکبوونه  شه  به وه ستیته بهندیل ب کی بناری قه خهر  سهبۆ گوشار   هنان به
  ی که وانه  ڕاستی ئه به.  کرد وه کی ئایاریشیان پکه م ساڵ یه و ئه   ئیئتیالفیان کردووه م حیزبه ڵ ئه گه زانن له پ ده  چه ی خۆیان به وانه له

بت زۆر خاتریان بگیرت  کتی بت، ده و یه تووخوازی پارتی توانت ئۆپۆزیسیۆنیکی پشکه ر ده سه ی چارهک پارت  پارتیکی وه پییان وایه
  . گوی گادا نوستوون ن لهبپیان ر  گه ئه

تى الین پارتى دیموکراتى کوردستان و یک ل شۆڕەکانى باشورى کوردستاندا ک ل:"  ق گوپی ده فایهکاک کی تردا   جیگایه له
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ک لوەبران، یڕوە بکانى داهاتى شۆڕش، نیشتمانى کوردستانرەکیرچاوە سس ب و هاوکاریکى کوردستان بووە، ئهاوکارى خ  
بو شیوەی ب پى سنورو پرنسیپى دیاریکراو  شوەیکى سرەکى ل جوتیارانى کوردستان کۆکراوەتوە، ب الى منوە پیداکردنى داهات

ڕاپڕین و روخانى رژمى سدام، بووبن دەستدارى  ئگر هریک ل پارتى و یکتى ل دواى" :ت پاشان ده...... "کارکى ئاساییه
چاالکى ئابورى  اهاتى کوردستان ووەک جاران پویستیان ب هاوکارى جماوەرى کوردستان نمابت ود باشورى کوردستان و عراق، چى تر

خبات و تکۆشانى گریالییدا بردەوام و نبۆت دەست،  تا ئمرۆش ل) پ ک ک(ئو وتیان بۆ خۆیان مۆنۆپۆڵ کردبت، ئوەتا 
دیل و ناوچ قن هاوکارى مادى ل ڕەوەندەکانى) پ ک ک(بۆی ئگر . همجۆرى رۆکانى گلى کورد هی پویستى ب هاوکارى

سرشانى ئو پکھاتانى کۆمگاى کوردستان ب هاوکارى مادى ل  کوستانیکانى ترى کوردستان وەربگرت، کارکى ئاسایی و ئرکى
 ".گلکیاندا بشدارى بکن شۆڕشى رزگاریخوازى

ش  که که  په  که یه وه  ڕزگاریان بت ئه که که ی په ندنه  سه رانه  سهو م باج ست ئه  ده ندیل له کی بناری قه ی خه وه نھا ڕگا بۆ ئه چت ته  ده وه له
و  ڵ پارتی گه راورد کردن له خۆ به .ن یکه مان ده  ئه ست پی بکات که  ده و ڕاووڕووته و ئه نی داهاتی کوردستان  خاوه  ببتهکتی و یه ک پارتی وه
  ی که وه  له هنا جگه  دهیستاندرتکشی الدیکانی کو حمه زهکی  بۆ خه ڕابردوودا  لهان و کداری ئه ی چه وه ی جوونه و گوشاره و ئه کیتی یه

   که س پی وابووه رکه هه. کات هیچی تر نات  ئاشکرا ده  ئستاوه ر له  ههو پژاک  ر سه و پارتی چاره  که که پهکتی ئاسای  و یه ی پارتی ئاینده
می  رهه  به،ن یکه تداری کوردستان ده سه ی دوو حیزبی ده سمیه و ڕه  ئاشکرا و ڕاووڕووته ی، ئه نده هوتریت گ ق پی ده  ناهه ی به وه ئه

شیکی   به مه ئهو  وا نییه  وت که رکه  بۆی ده وه ی گوپیه  ئاشکرایه م ئیعتیرافه ، با له یه م دوو حیزبه رپرسی ئه یک به خالقی کۆمه ئینحیرافی ئه
  و ئاواته  خواست  هیچ شتیک به تییه شیره  عه وه م جوونه ئه.  و ناسیۆنالیزمی کورده تی ی کوردایه وه کانی جوونه لیدهقا باوی ته دانه

  وه گکه به ره سی ده فه  نه به.  دا نییه گبه  هه ی له وه کردنهو نور ری گه کی تازه یه و هیچ پرۆژه وه ستته به نای وه کی کوردستانه هکانی خ ئینسانیه
و  هنت کاریان ده  به یه زه  موعاره تا له .زانت ی خۆی ده وره  گه  موکی باپیره ژی به ریشی ده سه ی له وه موو ئه و هه  خاک کات که ت ده سیاسه

  .یانکوژت  برسا ده و له  وه کاته وت ڕووتیان ده ریش که  سه ڕت که وه له ریان ده سه له

   به کی ب نرخی هاوکشه یه و تاکی پ ژماره ک بۆ ئینسان دانانت هایه  هیچ به  که تییه شیره و عه تی گایه هب ره  ده نتیقه م مه ئه
و  تدار سه  ده ، به وه موو فۆرمکیه  هه تی به کوردایه. رخ بوون بکات و هاوچه  بوون ، ناتوانت ئیدیعای مۆدرن یه وه و بردنه یشتن تگه سه ده

  کانی کوردستان پن له  ناسیۆنالیسته و حیزبه  وه موو جوونه مژووی هه.  ئینسان و ئازادین له  ی ئیراده وه ندنه ی سه وه  جوونه وه هش زه موعاره
رۆکی  اوه ن ییه رده و ب په م ڕۆشنی  به ق گوپی بین که بت سوپاسگوزاری فایه م هشتاش ده به.  م ڕاستیه لماندنی ئه و فاکتی سه  نموونه
  .کات  خۆیمان بۆ ئاشکرا ده)کانی یان حیزبه (ی که و پاوانخوازی حیزبه و دژی ئازادی  رستانه په کۆنه

رشتی  رپه  سه  به م کاره و ئه  وه کاته ندیل کۆده ی قه کی ناوچه  خه  له رانه و سه  باج که که  په وت که که رده قدا ده ی کاک فایه م قسانه به
و  بینت  ده م ڕاووڕووته و خۆمای کردنی ئه رعی کردن  شه نھا ڕۆی به  ته و بناره ر له سه و پارتی چاره درت نجام ده ق گوپی ئه یهی فا که حیزبه
تی  ریکایه  شه از لهی و وه ریک بت بۆ ئه م ال شه  له وت که یه و ده کات  ده  داوای بودجه ر بۆیه هه.  وه ریکیان کردۆته  داهاتدا شه ردا له رامبه  به له
لک  کتی گه و یه و حوکمداری پارتی  کوردستان تان له که وه تدارتی جوونه سه  ده  که  وایه وه  ئه بینق  کاک فایه  بت به ده. وال بھنیت ئه

ر  گه ئه. ر وابت  هه گایه م کۆمه ی ئه نده ئای رج نییه م مه و ئاسایی، به  یاسایی و کردوونی به وه ره  ده یی کردۆته ی شووره  خانه شتی له
  ! گرن هه"  سیاسیه " ییه رده م جه ست له دهن،  ک بکه ی خه ه دین تر مامه مه ختک موته نه  وه تان بھنه شتیک بۆ ئایندهوت  تانه ده
 

 
 


