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داگ�رك�ر�ك�  ژ�ردەست��  ك�  ك�م��گ���ك  ب� 
كراب�ت،  زەوت  ل�  ئازاد�  ن�شت�مان�  ب�ت�  ب�گان� 
ب�"كو  ن��،  ئازادان�  %�"بژاردن�ك�  س�اس�تكردن 
ل�س�ر�  ك(م�"گ�ك�  م�رج�  %�ل�  ك�  ئ�رك�ك� 
ن�ت�وە,�دا  ژ�ردەست�,�  ل�س�ردەم�  دەكات.  ف�رز 
ن�ت�وە,�ك ب� كر�كار، جوت�ار، مام(ستا، %ون�رم�ند، 
,ان  (ك�م  تو�ژەكان��وە  %�موو  ر4شنب�ر�  شاع�ر، 
دەك�ن.  رزگار,خواز�  بزوتن�وە�  ب�شدار�  ز4ر) 
%�رچ� گ�نج�ش� وەك %�موو تاك�ك� تر� ك(م�"گ�� 
ژ�ردەست� ن�شت�مان داگ�ركراو، ب�ب�ش ن�� ل�و بارە 

س�خت�� ك� ب� ك(> ك(م�"گ�ك�وە,�.
ل� ئ�ستادا ك� ب�ش�ك� %�رە ز4ر� باشور� كوردستان 
خاوەن�  كوردستاندا  %�ر�م�  ل�  كورد  كراوەو  ئازاد 
حكوم�ت، پارل�مان� قانون� خ(,�ت��، س�اس�تكردن 
%�"بژاردن�ك� ئازادان�,�. ئا,ا شو�ن�وار� گ�نج ل�س�ر 
ت�خت�� ش�ترەنج� س�اس� كوردستان ل� كو���؟ ئا,ا 
گ�نج� ئ�م4E، سب�� ر4ژ چ(ن ئ�دارە� وDت�ك�مان 
دەك�ن؟ ئا,ا %�ر دەب� گ�نج س�اس�ت بكات؟ ئ�رك� 
ح�زب� س�اس��كان ل� پ�گ�,اندن� ئ�وگ�نجان�� دەست 
%�و>  ل�رەدا  چ��؟  وەردەدەن  س�اس��وە  كار�  ل� 
دەدەم چ�ند س�رنج�ك� س�رپ��� ل� ناوە4Fك� ئ�م 

پرس�اران� بدەم.
داگ�رك�ر  ل�دەست  وDت�ك  ك�  دەزانن  وا  ك�س  ز4ر 
رزگار� بوو، ئ�تر ك(تا,� كارە. ئ�م� كوش�ندەتر,ن 
ئ�ش�  چونك�  وDت�دا،  ئ�و  م�ژوو�  ل�  ب(چوون� 
ئازاد  س�رەك��ك� ئ�وكات� دەست پ�دەكات ك� وDت 
پ�و,ست�  بوو  ئازاد  وDت  ك�  چونك�،  ئ�و,ش  كرا. 
ب� ب��Fوەبردن %�,�. ئ�م ب��Fوەبردن�ش ب� %�وانت� 
ناكر�ت. وDت پ�و,ست� ب� ر�گ�وبان، س�رچاوە� ووزە، 
ن�خ(شخان�، خو�ندنگا، پ(ل�س، س�رباز� س�ست�م� 
داد�.. تا %�,�. داب�نكردن� ئ�م %�موو پ�داو,ست�� ب� 
ر4ژ� دوو ر4ژ ناكر�ت. ب( ئ�وە� دان�شتوان� وDت�ك 
خ(شب�خت بن پ�و,ست� ب��Fوەبردن� وDت�ك� ل� ال,�ن 

ك�سان� ژ,ر� دلس(زەوە بكر�ت. 
ب�رج�ست�تر�  ر4"�  ك�س  %�موو  ل�  ك�  ئ�وەش� 

د,ارترە ل� ب��Fوەبردن� وDتدا س�اس�تم�دارەكانن. 

ب��Fوەبردن� وDت  ل�وە دەك�,ن ك�  ز4رب�مان گل�,� 
ناچ�ت.  ب��Fوە  چاك�  ب�  كوردستان�دا  %�ر�م�  ل�م 
ل�  كاتدا  %�مان  ل�  ب�Dم  خ(مان�،  ئ�وەماف�  ل�و�دا 
ب�رامب�ر ئ�و ماف�دا ب�رپرس�ار,ت�شمان ل�س�ر شان�. 
ئ�م�� %اوDت�ان م�سئول�ن ل�وە� %�ر ,�ك ل� شو�ن� 
چاالك��كان�  كار�  د"س(زان�وە  ب�و,ژدان�ك�  خ(,�وە 

خ(مان ب��Fوەب�ر,ن. ئ�گ�ر ر4ژنام�نوس�ن، راست��كان 
ب(  شت  (%�چ)،  ل�  خو�ن�ران�،  بدە,ن�  خ(�  وەك 
بپار�ز,ن�  خ(مان  ب�ال,�ن�  (%�"ن�ب�ست�ن)،  ك�س 
ن�ب�ن� ب�Rنگ(� %�چ ك�س�ال,�ن�ك. ئ�گ�ر مام(ستا,ن 
ج�اواز� قوتاب��كانمان ن�ك�,ن�، %�ژار� دەو"�م�ند، 
ق�"�وو زەع�ف، ز,رەك� ت�مم�>،ب� ,�ك چاو س�,ر 
 �"�% ب�  كورد,دا  زمان�  ل�  ت�مم�>  بك�,ن(ووش�� 
تاق�ت�  ك�  ك�س�,�  ئ�و  ت�مم�>  چونك�  ب�كارد�ت، 
خ(ماندوو كردن� ن��، ن�ك ئ�و ك�س�� ك� م�شك� 

%�چ وەرناگر�ت)، %�روە%ا ل� بوار� پ�ش�كان� تردا. 
ل� وDت� ئ�م�دا ك�من ئ�و گ�نجان�� ك� ب� س�رب�خ( 
دەست ل� كار� س�اس��وە وەردەدەن�، ز4رب�,ان ل� 
ر�كخراو� ح�زب�كاندا پ�روەردەدەكر�ن. ئ�م�ش شت�ك� 
ئاسا,��، تا ئ�و كات�� ح�زب�كان ب�ر� س�اس� ئ�م 
ب�Tنن.  را  Fەخن�گران�  س�ست�م�ك�  ل�س�ر  گ�نجان� 

رەخن�وە  چاو�  ب�  ب�ردەوام  ب�  بك�ن  ف�ر,ان  وات� 
ئ�نسان  ئ�گ�ر  چاالك��كان�ان�وە.  ب(چوون�  بEوانن� 
ل�س�ر ئ�و س�ست�م� را%ات، چ� د� خ(� ب� پ�وەر� 
%�موو راست��كان نازان�ت�، ك�سا,�ت��ك� ك�لل� رەق 
دەرناچ�ت. ئ�رك�ك� تر� ح�زب�كان ئ�وە,� ك� گوV ل� 
ب(چون� ئ�و گ�نجان� بگرن ك� ل� ر�� ر�كخراوەكان�نن�وە 

ل��ان ك(بون�ت�وە. ئ�نسان ك� زان� گو�� ل� دەگ�ر�ت، 
%�ست دەكات ر�ز� ب( دادەندر�ت، ك� ئ�و %�ست�ش� 
ال پ�,دا بو ئاسانتر ب�رەنگار� ئ�و رەخنان� دەب�ت�وە ك� 
ل�� دەگ�ر�ت�، ئاست� %�ست ب� م�سئول��ت كردن�ش� 

ب�رز دەب�ت�وە. 
پ�روەردە� س�اس� گ�نج ز4ر ئاسان�، ب�Dم ئ�گ�ر ب� 
وور,ا,��وە ن�كر�ت ئ�وا د,كتات(ر� دەع�جان� س�,ر� 
س�م�رە� ل� دروست دەب�ت. ,�ك�ك ل�و ئام�ران�� 
گ�نجان  س�اس�  پ�روەردەكردن�  ل�  كوش�ندەن  ك� 
ل�س�ر  گ�نج  ئا,د4ل(ژ,ا�  داFشتن�  (ش�عارات)ن. 
بن�ما� ش�عارات، وەك دەرخكردن� وان�كان وا,�. ب�Dم 
موشك�ل� ئ�وە,� دەرخ كردن ت�گ�,شتن ن��. ئ�نسان 
ك� شت�ك دەرخ دەكات، ئ�و شت� ل� شو�ن�ك� م�شكدا 
دەپار�ز�ت�، %�ركات�ك پرس�ار,ان ل�س�ر كردەوە، وەكو 
توت� دە,�Rت�وە. توت�ش ب(,� زمان زان ن��، چونك� 

قس�� خ�"ك� تر دوبارە دەكات�وەو، خ(� %�چ� ن�� 
ب��Rت. ب� كورت� توت� ئ�بداع� ن��. 

م�سئول��ت�ك� د,ك�� ح�زب� س�اس��كانمان ئ�وە,� ك� 
ل�بر� ب� ئا,د4ل(ژ,اكردن� ب(چوون� گ�نج�كان، ف�ر,ان 
پ�داو,ست��كان�  ئاراست��  ب�  بدەن  %ان�ان  بك�ن� 
ك(م�"گ� ب�ر بك�ن�وەو، ل�س�ر س�ست�م�ك� م�نت�ق� 
ب� دوا� چارەس�ر� ك�ش�كاند بگ��Fن. گرنگ ئ�وەن�� 
بكات،  (د,موكراس�)  پ�ناس��  بتوان�ت  ك�س� 
ك�س�  ئ�و  ب�ركردن�وە�  س�ست�م�  ئ�وە,�  گرنگ 
د,موكراس�ان� ب�ت. پ�ناس� كردن� د,موكراس� ئ�رك� 
زانك(� ناوەندە زانست��كان�. ئ�و گ�نجان�� ل� �Fخراو� 
ح�زب�كاندا چاالكن، ز4ر گرنگ� ب�ر بك�ن�وە ك�ئ�گ�ر 
ك�ش�كان�  پارل�مان  ئ�ندام�  وەز,ر�  بون�  ئ�وان 
س�ست�م� پ�روەردە� ت�ندروست�� ووزە ل� كوردستان 
چ(ن چارەس�ر دەك�ن؟ ن�ك دابن�شن ر4ژان� پ�,Eەوو 
پ4Eگرام� ح�زب�ك�,ان ت�(ر,زە بك�ن. پ�,Eەو� ح�زب 
دەستور�ك� ناوخ(,� ب( ر�كخستن� ئ(رگان�كان� ح�زب�، 
دواجار پ4Eگرام� ح�زب�ش %��R گشت��كان� ئا,د4ل(ژ,ا� 
ح�زبن ز4ر ب� چE�، ك� پ�و,ست� ل� ب��Fوەبردن� وDتدا 
گ�نج  ع�ق��Rت�  دەب�ت  ح�زب�كان  بدەن�وە.  رەنگ 
ب�وە راب�Tنن ك� ح�زب ف�رمانگ�,�ك ن�� خ�"ك ت��دا 
بب�ت� فرمانب�ر� مانگان� مووچ�� ل�وەرگر�ت، ب�"كو 
ل�  پ�چ�وان�وە  ب�  ت�واو  ئازادان�,��،  %�"بژاردن�ك� 
ك(م�"گا� د,موكراتدا ئ�ندامان ئابون� دەدەن� ح�زب. 
ب�و ج(رە گ�نج ف�ردەب�ت ب( بژ�و� ژ,ان� ماندو ب�ت� 
ب�دوا� كاردا بگ��Fت، ن�ك ل� ت�م�"خان�� ح�زبدا ب� 

ئ�ش� ب� كار بسو�Fت�وە.
%�رچ� گ�نج�كان�شن ك� دەست دەدەن� كار� س�اس�، 
دەب�ت  م�سئول�اتكردن�وەب�ت.  ب�  %�ست  ل�  دەب�ت 
ب�ت�  ئ�وخ�ون�,ان  ب�ت  م�راق�ان  %�ب�ت�  خ�و�ك�ان 
د�. ن�ك ل�ب�ر ئ�وە� ئ�مت�از�ك� پ�وەرگرن، ئ�تر ئ�و 
 4Eئ�مت�ازە %�ر چ��ك ب�ت. چونك� ئ�و گ�نج�� ئ�م
ل�ب�ر ب�رژەوەند� خ(� توخن� س�اس�ت دەك�و�ت، 
سب�� ر4ژ ك� گ�,شت� دەس�Dت، س�اس�تم�دار�ك� 
فاش�ل� گ�ندە> دەر دەچ�ت. وDت�ك�ش ب� خ�"كان� 

فاش�ل� گ�ندە> ب��Fوە ناچ�ت.
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    گ�ل كورد ,�ك�ك� ل� رەس�نتر,ن گ�ل�كان� ر4ژ%�Dت� 
ناوەراست�، ئ�م گ�ل� ل� س�رەتا� پ�,دابوون���وە تا %�نووك� 
داوە،  ئ�نجام  داگ�رك�ران  دژ�  راپ�ر,ن�  و  دە,�%ا ش(رش 
د,ارە ل�و ش(رش و راپ�ر,ن�كان�ش ر4"�كان� گ�ل ب�شدار,�ان 
ب(ناو  باس�ك�مان�  ناو  چوون�  س�رەتا�  ئ�م�  كردووە. 
ب�ر%�م�ك� ت�ل�فز,(ن� ك� گوا,� گوزارشت ل� ب�ش�ك� م�ژوو� 
ن�ب�رد� گ�ل� كورد دەكات، ك� ب�داخ�وە ئ�و دراما,�ش ناو� 
گ�ردەلوول� و ز4ر ال,�ن� راست� م�ژوو,� ب� الوە ناوە، چونك� 
ئ�م ب�ر%�م� ر4ژم�ر� ,�ك�ت��� ن�وەك گ�ل� كورد ب�گشت�، 
ب(,� پ�م چاك� ل�رەدا %�ندV %�"� ل� %�"� زەق�كان� ئ�م 
ر4ژم�رە بخ�م� Fوو   د,ارە خ�بات� گ�ل� كورد ت�ن�ا ب� 
خ�"ك  ك(م�Dن�  %�موو  ب�"كو  ن�ب�ستراوەت�وە،  ,�ك�ت� 
ب�شدار,�ان ت�دا كردووە، ئ�م� ل�ال,�ك و ل� ال,�ك� تر,ش�وە 
ت�ن�ا ب�رزكردن�وە� شار� سل�مان��� و ف�رام(شكردن� %�موو 
ناوچ�كان� تر� كوردستان� ك� ل�و ق(ناغ�دا بEبEە� پشت� 
ش(رش� كورد بوون�، ب�تا,ب�ت� ناوچ�� با"�كا,�ت� و دەشت� 
%�ول�ر، ك� ناكرV خ�بات� ئ�م ناوچان� ب�الوە بن�� و شار� 
سل�مان� ب�و ش�وە,� گ�ورە,� زەق ك�,�وە،  ل�س�ر ح�ساب� 
چ�ند شار�ك� د,ك�، س�ربار� ئ�م�ش ت�ن�ا چاالك� ,�ك�ت� 
ب�م ش�وە,� پE موبال�غ�,� بخ�,� Fوو و دوورك�,�وە ل� ال,�ن� 
چاالك�  ب�شدار�ك�  ,�ك�ت�  دەزان�ن  %�رچ�ندە  م�ژوو,�، 
ش(Fش�كان� كوردبووە، چونك� ل� دەستپ�ك� دراماك� ئاماژە 
ب( ئ�وەكراوە ك� ئ�م� ,ادەوەر,� و ب�س�ر%ات� دەر%�ن�رە، 
س�رەك�   �Rتا,ت ب�  كراوە  ,ادەوەر�  پ�,ڤ�  وش�و  مادام 
دراماك�، ئ�وا دەب� وەكو خ(� شت�كان بخر�ت� روو و ال,�ن� 
چاك و خراپ�كان� %�زەكان� پ�شم�رگ� و %�ز� حكووم�ت 
بخر�ت� روو،چونك� م�ژوو ب� ش�خس�ك� ب�ومج(رە چ�واش� 
ناكر� %�مد,سان وەكو ل�م دراما,� دەب�نرV ب�ش�وە,�ك� 
ناFەوا %�رش كراوەت� س�ر پ�شم�رگ�كان� %�ول�ر، ب�ج(ر�ك 
%�ركات� ك� پ�شم�رگ�كان� %�ول�ر پ�شاندەدرV، ئ�وا ,�كس�ر 
دە,ب�ستن�وە ب� ح�,ران، ب�واتا,�ك� نز,كتر وا� پ�شاندەدات 
ك� %�ز� %�ول�ر ت�ن�ا خ�ر,ك� ح�,ران گووتن بوون� ن�وەك 
خ�بات و خ�بات� كورد,ش ت�ن�ا ب� ,�ك�ت� و ب� سل�مان� 
گفتوگ(كان�  و  ح�وار  ئ�م�ش  س�ربار�  ستراوەت�وە،  ب� 
%�ز� %�ول�ر ب� ش�وە� ئاخاوتن� سل�مان� خراون�ت�Fوو، 
س�ردەر%�ن�ردا  ب�  گ�ورە,�  ز4ر  %�"�,�ك�  ئ�م�ش  ك� 
ت�پ�F,وە، ك�دەبوا,� چ(ن گفتوگ( ,� ع�رەب���كان وەك خ(� 
خراون�ت� Fوو، %�روە%اش دەبوا,� ح�وارەكان� %�ز� %�ول�ر 
ب� ش�وە� ئاخاوتن� %�ول�ر بخرا بوونا,� روو،ك� د,ارە ج�ناب� 
دەر%�ن�ر ئ�وەندە رق ل� د"� ب�رانب�رب� %�ول�ر، %�ر ب(,� 
ت�ن�ا پشت� ب� %ون�رم�ندان� سل�مان� ب�ستووە،و شارەكان� 
تر� پشت گوV خستووە. %�روە%ا چ�ند د,م�ن�ك� تر� ن�و 
دراما,�ك�، د,سان ال,�ن� م�ژوو,� و ال,�ن� زانست� پشت 
گوV خستووە و پ�نا� برد4ت� ب�ر خ�,ا>، ب�ج(ر�ك وەك 
دەب�نرV %�ز� حكووم�ت ل�م شارە ب� ت�واو� ت�ك شكاوە 
و ر4ژان� زەبر� توند,�ان ب�رك�وتووە، ئاخ( ئ�گ�ر حكووم�ت 
ب� وش�وە بوو، ئا� چ(ن ئاو%ا درەنگ رووخا، ز4رجار پ�اوان� 
حكووم�ت %�ندە ب�الواز� ن�شانددەدر�ن ك� ب�Fاست� ق�ت 
ت�س�وFناكر�ت حكووم�ت ب�ردەوام ئاوا الواز بوب�ت، گرت�,�ك� 
د,ك� ك�ب�Fاست� ز4ر ج�گا� پرس�ارە %اتن� ناوشار� جوان�و 
پ�شم�رگ�كان� ك� ب� ئاسان� و ب� ك�ش�و س�رئ�ش� ل�ناو 
شارو گ�Fەك�كان� سل�مان� ت�رات�ن ت�دا دەك�ن ب�ب� ئ�وە� 

بچووكتر,ن ك�ش�,ان ب( دروست ب�ت، 
د,ارە م�ژوو روداو�ك� گرنگ و گ�ورەو كار,گ�رە و دەب�ت ل� 
مام�"�كردن ل�گ�"�دا ز4ر %�ست�اران� %�"س و ك�وت بك�,ت، 
ئ�م� پ�مان وابوو ج�ل�ل زەنگ� ,�ك�ك� ل�و دەر%�ن�ران�� 
ل�  گ�ورە�  غ�در�ك�  وابزانم  ب�Dم  %�"�ناكات،  وردەو  ك� 
م�ژوو� ئ�م چ�ند سا"�� دوا� كردووە، ئ�وە� ب�الم�وە ز4ر 
س�,رەو ب(م روون ن�ب(ت�وە ئ�وە,� ك� ف�لم� گ�ردەلول ت�واو 
بوو، ب�Dم %�شتا ب( %اوDت�ان روون ن�ب(ت�وە س�نار,(نوس� 

ف�لم�ك� "ج�ل�ل زەنگ�ن�" ,� ,ان " جوت�ار ناشاد"؟.

 �)% بوون�ت�  ك�  ��كار��ن  ز�ر 
ئ�م�  ك(م�"گا�  تاك�كان�  ك�  ئ�وە� 
و  ال,�ن  ل�ز4ر  گشت�  ب�ش�وە,�ك� 
و  ل�كچوون  واتا  ,�كتربچن،  ب�  Fووەوە 
ل�كنز,ك��ك� ز4ر ل�ن�وان�اندا دەب�نرV و 
ك�متر ب�ع�ق��Rت� ج�اواز ب�ر دەك�ن�وەو 
م�ودا� ف�كر� و ت�Eوان�ن�ان سنورداركراوە، 
وات� تا ئ�ستاش ك(,ل�� ك(م�"�ك %(كارن، 
ك�وات� تاك�كان� ئ�م� ز4ر,ان ماوە بگ�ن 
ب�ق(ناغ� تاكگ�را,� و وەك بوون�وەر�ك� 
ب(,�  ب�رناك�ن�وە،  ئ�رادە  خاوەن  ئازادو 
ناشتوانن خ(,ان ب�رنام�و پالن ب( ژ,ان� 
خ(,ان دابن�ن. جا ب( ئ�مان�ش ك(م�"�ك 

ب�رب�ست و %(كار%�ن.
ب(نموون� ئا,ن، ئا,�ن ,�ك�ك� ل�و %(كاران�� 
ك�كار�  ئا,دەل(ژ,ا,��  ب�و  %�م�ش�  ك� 
ل�س�ر دەكات، دە,�وV دەس�Dت� ب�س�ر 
%�موو,ان  و  %�ب�ت  تاك�كان  ت�واو� 
و  ع�قل  ل�س�ر  كار  و  ل�بكات  وەك��ك 
Fەفتار,ان  و  %�"سوك�وت  ب�ركردن�وەو 
دەكات، نا,�وV %�چ ك�س ل� دەرەوە� ئ�و 
ئا,ن� ب�ر بكات�وە، %�موو ئ�و ك(م�"گا,� 
ل� دەرەوە� ئ�و ئا,ن� ب�ربكات�وە، %�موو 
Fەگ�زو  ل�Fوو�  ك�  ك(م�"گا,ان��  ئ�و 
ن�ت�وەو......ل�,�كتر ج�ان، ب�Dم ب�%(� 
ت�ا,اندا  Fەسم�  ئا,�ن�  ,�ك  ئ�وە� 
ك�  ئ�وە�   �)% ب�  بووە  دارە  دەس�Dت 
تاك�كان�ان ل�,�كتر بچن، ب(نموون� تاك�ك� 
ك(م�"گا� ئ�م� ل�گ�ل تاك�ك� ك(م�"گا� 
سعود� س�رەFا� ج�اواز� ن�ت�وەو Fەگ�ز، 
ب�Dم ل�Fوو� ع�ق�R و ب�ركردن�وەو ل�,�كتر 
ل�س�ر  كار,گ�ر�  ئا,ن  چونك�  دەچن، 
ت�واو� مر4ڤ�كان داناوە، ب�Dم گ�ر ك�س�ك 
%�ر چ�ندە باش و چاك�كار,ش ب�ت، ب�Dم 
ب�%(� ئ�وە� ك� س�ر ب�و ئا,ن� ن���، ئ�وا 
ب(,�  دەكر�ت  نزمتر س�,ر�  چاو�ك�  ب� 
ز4رجار ب�ب� د,ن و مولح�د ناو دەبر�ت، 

ت�نان�ت ئ�م� ب( ئ�و ك�سان�ش %�روا,� 
ك�وات�  دەك�ن،  تر  ئا,ن�  پ�,Eەو�،  ك� 
ئا,ن ل�رەدا نا,�وV ئ�و ج�اواز,�� %�ب�ت 
م�ب�ست�  چونك�  دەوەست�ت،  دژ�  و 
ئ�وە %�موو ك(م�"گا پ�,Eەو� ل�و ئا,ن� 
ئا,ن�ك�  نموون�  ب(  بك�ن،  كراوە  د,ار� 
وەك ئ�سالم، %�ر چ�ندە ئ�و ئا,ن� د4گماو 
ئا,ن�كان�  %�موو  ب�Dم  ب�ت،  داخراو,ش 
پ�ش خ(� Fەتدەكات�وەو بانگ�ش�� ئ�وە 
دەكات، ك�ب(ئ�وە� مر4ڤ ل� %�ردوو دن�ا 
خ(شب�خت و س�رفرازب�ت، ئ�وا دەب� ب� 
%�موو ب�رنام�و ب�ندو ,اساكان� ئ�و ئا,ن� 

Fاز� ب�ت.
%�ر ب(,� حزب�كان�ش ب�%�مان ع�ق��Rت 
كاردەك�ن و دە,ان�وV ب( ئ�وەكاربك�ن ك� 
%�موو تاك�كان� ك(م�"گا بك�ن ب� ئ�ندام� 
خ(,ان و دژ� حزب� تر كاربك�ن جا ب� 
%�Fەش�ب�ت ,ان ب��Fكك�وتن تاوەكو ن�,�ن� 
پ�ش�وەو ت�نان�ت جار� وا %�,� حزب� تر 
دروست دەك�ن، ت�ن�ا ب(ئ�وە� ك� پ�شان� 
بدەن ك� ئ�م� �Fز ل� فرەگ�را,� و پل(رال�زم 
دەگر,ن، ك�وات� حزب� گ�ورەكان�ش ترس 
ئ�وان�  س�اس�ت�  ل�  ب�ش�ك  گومان  و 
داگ�ركردووە و دژ� نو�گ�ر� و %�زو حزب� 
خ�"ك  ب(  فشار  ز4رجار  ت�نان�ت  ترن، 
ر,زەكان�ان�وەو  ناو  ب�ن�  تاوەكو  دە%�نن 
ئا,دەل(ژ,او ب�رنامان�,ان بك�ن  ف�ر� ئ�و 
ك� ل�س�ر� دام�زراون، ب(نموون� ز4رجار 
ئ�گ�ر %اوDت��ك س�ر ب�حزب�ك� د,ار,كراو 
ن�ب�ت و كار� ب�و %�ب�ت ئ�وا كارەك�� ب( 
ج� ب�ج� ناك�ن، %�ر چ�ندە كارەك� ز4ر 
سادەش ب�ت، ل�%�مان كاتدا ئ�گ�ر ك�س�ك 
س�رب�خ(ب�ت ,ان س�رب�حزب�ك� تر ب�ت 
ئ�وا ز4رجار سانس(رو چاود�ر� دەكر�ت، 
 Vدە,ان�و %�م�ش�  حزب�كان  ك�وات� 
پار�زگار� ل� كورس� و دەس�Dت� خ(,ان 
بك�ن و نا,ان�وV ب�ئاسان� حزب� تر شو�ن� 

ئ�وان بگر�ت�وە، %�ر ئ�و ع�قل��ت�� حزب� 
گ�ورەكان� ك� تاوەكو ئ�ستاش ئ(پ(زس�(ن�ك 
ت�نان�ت  (نا)،   ��Rب ك�  ن�بووە  دروست 
ز4رجار ئ�گ�ر ك(م�"�ك گ�نج و الو ر�پ�وان 
و خ(پ�شاندان بك�ن ب( داواكردن� ماف�كان� 
خ(,ان، ئ�وا ب�گ�ل�ش�و�ن و ت�كدەر ناو,ان 
دەب�ن ك�وات� حزب� گ�ورەكان دژ� %�زو 
و  خ(پ�رست�  و  كاردەك�ن  تازە  ال,�ن� 
خ(ب�زلزان�ن ب�ش�ك ل�پ�كTات�� ئ�و حزبان� 
پ�ك دە%�ن�، %�ر ب(,� ئ�م�ش ج(ر�ك� 
ل�س�اس�ت� گ�ندەل و ئ�و ك(م�"گا,ان�� ك� 
حزب ب�و ش�وە س�ركووت ك�رە كار بكات 
جا چ ل�س�ر ئاست� ناوەخ(� حزب�ك�ب�ت 
,ان ل�س�ر ئاست� ك(م�"گا، ئ�وا تووش� 
دواك�وتوو,� و داخراو,� دەب�ت و ترس� 
ل�ئا,ندە %�,�، %�رب(,� %�ر ب� ك(نپار�ز� 
دەم�ن�ت�وەو ب�رت�ل و Fەشوەو گ�ندە"� 
و........تووش� ئ�و حزبان� دەب�ت ب�م�ش 
تاك�كان ناتوانن پ�,Eەو� ل�و حزب� بك�ن ك� 
خاوەن س�اس�ت�ك� باش� ب( ب�رژەوەند� 
ك(م�"گا كاردەكات و ل�چوارچ�وە� ت�سك� 
حزبا,�ت� خ(� ب�دوور دەگر�ت و ج�اواز� 
بن�ما�  ل�س�ر  ناكات  %اوDت�ان  ل�ن�وان 
حزبا,�ت�، ل�وان�ش س�,رتر ئ�وە,� ك� ئ�و 
حزبان� %�م�ش� بانگ�ش� ب( ئازاد� و ماف� 

مر4ڤ و د,موكراس� دەك�ن.
خ(�،  دەس�Dت�  ك�  تر,ش  %(كار�ك� 
ب�س�ر تاك�كان ئ�و,ش ئ�و كلتورە ن�ز4ك�,� 
ك� ل� ناوخ�زان ف�ر� دەب�ن، چونك� ل�رەدا 
س�ر4ك خ�زان (باوك) %�و"دەدات %�موو 
ئ�و داب و ن�ر,ت و ب�%ا,ان�� ك� ل�باب 
گواستراون�ت�وە،  ئ�و  ب(  باپ�ران�وە  و 
ئ�و,ش دە,�وV ب�ان گواز�ت�وە ب( مندال 
و ن�وەكان� و نا,ان�وV ئ�ندامان� ل�چوار 
ب�Dم  دەربچن،  خ(�  دەس�Dت�  چ�وە� 
ئ�و كلتورو داب و ن�ر,ت�� ك�ل�ناو خ�زان 
دا كار� ل�س�ر دەكر�ت، ناتوانن مر4ڤ�ك� 

خاوەن ئ�رادەو ئازادو ب�تواناو مر4ڤ د4ست 
ل�گ�ل س�ردەم�  ب�Tنن، چونك�  ب�ر%�م 
Fابردووەوە  ب�  وات�  %�"ناك�ن،  ئ�ستادا 
ج�گا,ان  ئا,ندەدا  ل�ئ�ستاو  و  ب�ندن 
ناب�ت�وە، %�رب(,� ئ�و كلتوورە� ناو خ�زان 
چوار چ�وە,�ك و سنور�ك ب( تاك دادەن�ن 
ج�اواز  ب�ش�واز�  و  البدات  ل��  ك�ناب� 

ب�ربكات�وەو خ(� ل��ان ب�دوور بگر�ت.
 �)% بوون�ت�  %(كاران�ش  ئ�و  %�موو 
ب�رب�ست ل�ب�ردەم دروست بوون� تاك�ك� 
ب�ركردن�وە�  ئاFاست�و  ئ�رادەو  خاوەن 
دەدر�ت  قالب  ل�  تاك  ك�وات�  ج�اواز، 
و ناتوان� ب� ئاسان� ئ�و ك(ت و ب�ندان� 

ت�كبشك�ن� و خ(� ل��ان دەرباز بكات.
ب��Rن  ل�رەدا دەگ�,ن� ئ�وە� ك�  ك�وات� 
%�شتا ز4رمان ماوە بك�,ن، ب�و تاكگ�را,��� 
ب�ردەك�م�وە  (من  دە"�  ك�  (د,كارت) 
ت�ن�ا  ل�رەدا  چونك�  %�م)،  من  ك�وات� 
پ�شمان نا"� ك� مر4ڤ خ(� خاوەن ع�ق�Rو 
دەب� خ(� ب�ربكات�وەو ب�رنام�� ب( ژ,ان 
%�ب�ت، ب�"كو ئ�وەشمان پ�دە"�ت ك�دەب� 
خ(مان Fزگار بك�,ن ل�%�موو ئ�و %�زان�� 
ك� فشارمان ب( دە%�نن و %�و"دەدە,ن ب( 
ن�%��Rن  Fاست�ق�ن�و  ئازاد�  ب�  گ�,شتن 
ب�ربك�ن�وە،  ئ�م�  ل�ج�ات�  تر  ك�سان� 
چونك� ئ�گ�ر وان�ب� مانا� وا,� ك� ئ�م� 
ن�ن، چونك� ل�رەشدا ش(Fش� تاك دەست 
پ�دەكات، ل�ال,�ك� ترەوە (ئ�لب�رت كام() 
%�ر ب�وەندە ناوەست� ك� ب�R ئ�م� دەب� 
دەب�  ب�"كو  بك�,ن�وە،  ب�ر  خ(مان  ب( 
دەب�  و  بگر,ن  ج�اواز,ش  ل�ب�روFا�  ر�ز 
تاك  سروشت�  ك�  %�ب�  ب�وە  باوەFمان 
ل�,�كترج�ان، ك�وات� ئاسا,�� ب�روFاشمان 
%�موومان  (ئ�گ�ر  دە"�  وەك  ج�اب�ت 
وەك ,�ك ب�ربك�,ن�وە، ك�وات� %�چمان ب�ر 
ناك�,ن�وە)، %�ر ئ�م %(كاران�ش بوون�ت� 
و  فكر�  ش(Fش�  ئ�وان  ئ�وە�   �)%

ر ر4شنب�ر� ب�رپا بك�ن و ك(م�"گا  س� ل�
ئ�ساس�ك� ت�ندروست بن�اد بن�ت، ك�سان� 
وەك (گال�ل( و د,كارت و ك(پ�رن�سك(س 
و سوقرات و........) ئ�گ�ر وەك ك�سان� 
ن�,اندەتوان�  ئ�وا  بكردبا,�وە،  ب�ر,ان  تر 
و  بدەن  ت�Eوان��كان�ان  فكرو  ب�  گ�ش� 
ن�ش�ان دەتوان� ك(ت و ب�ند� ك(م�"گا 
چ�ندان  دەب�ن�ن  %�روەك  ت�كبشك�نن، 
و  پ�ش�ساز�  وەك  دەك�ن  ب�پا  ش(Fش 
ر4ش�نگ�ر� و م(د�رن�و پ(ست م(د�رن�، 
ج�اواز�  ب�ر%�م�  %�موو�  ئ�مان� 
ب�ركردن�وەو ئازاد� ب�ركردن�وەن، %�رب(,� 
ئ�م�ش پ�و,ستمان ب� ش(Fش�ك� فكر� و 
ر4شنب�ر� %�,�، دەب� زەم�ن� بEەخس�ت 
ب( تاك تاوەكو ب� ئازاد� ب�ربكات�وەو خ(� 
بE,ار� ژ,ان� خ(� بدات وك�س� تر ل�ج�ات� 
ئ�و ب�ر ن�كات�وەو چ�تر خ(مان ب� پ�ت� 
Fابردووەوە %�"ن�واس�ن، ب�"كو F,فراند4م و 
چاكساز� بك�,ن� ب�رنام�و س�,ر� ئا,ندە 
بك�,ن، پشت ل� رابردوو بك�,ن و %�موو ئ�و 
تراد,س(ن و ستراكت(ران� ل�ناو بب�,ن ك�تاك 
دەك�ن ب�ك(,ل�و ل�ج�ات� ئ�وان ب�%اون�ر,ت 
و كلتور� تازە دروست بك�,ن�وە %�رچ�ندە 
ئ�م� ب�ر4ژ�ك و دوو ر4ژ نا,�ت�د�، ب�Dم 
دەب�ت�وەو  ك�م  %�نگاو�ك  ب�  م�ل�ك 
ل�س�ر  كاركردن�  گرنگتر  ل�%�مووش� 
ع�ق�R تاك�كان، ئ�گ�ر %�نگاو� جد,ش 
ن�نر�ت، ئ�وا ن�وە,�ك ل�دوا� ,�ك�كانمان 
دەبن� ك(پ� ئ�وان� پ�ش خ(,ان و %�چ 

گ(Fانكار,��ك دروست ناب�ت.
كران  باس  ك�  %(كاران��  ئ�و  ب(,�  %�ر 
ك� بوون�ت� %(� دروست ن�بوون� تاك�ك� 
ب�ر%�م %�ن و دا%�ن�رو خاوەن م�عر,ف�و 
ت�Eوان�ن� ج�اواز، ئ�گ�ر گ(Fانكار,ان ت�ادا 
ئازاد  ك(م�"گا�  و  تاك  ئ�وا  Fوون�دات 

%�رگ�ز دروست ناب�ت.
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