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 یی بجه ه گۆران هه ...  سکرتر ینه تکه ده بۆ المان  وه زیتهر بگو نگه ر سه گه
  تیدا شتک نیه  حیزبایهی نو کایه  له وه ر گواستنه نگه سه
و  کی جیھانیه یه کو دیارده به،  کورد ت بت به نھا تایبه ته
   ره وته هه  ت له نانه ته، دات زۆر وتانی جیھانی ڕووده له

ی کورد  ی ئمه وه ل ئه.. دات کانیشدا ڕووده وتووه پشکه
ر  نگه نجامی سه  ئهست و به هۆکارو مه،  وه کاته  جیاده وته له

  .  یه که وه گواستنه
ر  نگه  سه کن ئمه ی له وانه  ئهی  زۆربه  نیه شاراوه

ی  ستدانی متمانه ده  له به کی یهند یوه وه هیچ په گوازنه ده
، .یه ن وه ه ڕبازی سیاسیو فه لسه  ئایدۆلۆجیاو فه حیزبی و

تی یا  ندی خزمایه یوه ی حیزبی و په پلهندی ماددی و وه رژه  به ندی به یوه په اتد  زۆرترین حاه کو له به
  .  یه  هه وه ندک شتی تره ناسیاوی و هه

  .   نمونه مه که شاخ و شاردا ده نوان   له وه ر گواستنه نگه ی سه ڕژه شم که ختکردنی بۆچوونه بۆ جه
 کی بوون ره  و ئایدۆلۆجیا هۆکاری سه و ڕبازتی حیزبی ناعه  قه  تیدا رگایه می تکۆشانی پشمه رده سه له

هۆی  بهتدا  زۆر حاه له   کن حیزبکی دیکه چوونه  ده ی که وانه ئه،  وه واری حیزب گواستنه بۆ هه
   جارکی دیکه ن ڕوویداوه گمه هد به، م که ت وهزری حیزبی یه  سیاسه  به و بوا بووه ستدانی متمانه ده له
  . ی پشوو که  بۆالی حیزبه وه هڕابن گه

ر  گه   وه ته  گواستووه بۆ حیزبکی دیکه وه حیزبکه ریان له نگه شاخ سه  له ی که سانه و که ی ئه هاوکات ڕژه
  . متره بینین زۆر که  شاردا ده  بوون لهڕین و جگیر  دوای ڕاپه ین به راوردیان بکه به

  .  بینیوه  نه ویشیان پوه شاخدا خه خساوه له کان ڕه مۆ بۆ سیاسیه ی ئه  مادیانه وته سکه و ده  ئه چونکه
،  کا ته ئیش بووه بده  کاسپی و مه  به  بووهکی زۆر یه  تاڕژه وه هڕین دوای ڕاپه  له ئیمهکن  تی له حیزبایه

  .  اوهڕاجکر هه وی ی کردبت له  پارهترازی   که ئه بده  مهکوێ هل
ر  نگه  سه  که که شتکی سرووستیه  زلھزه  کن دووحیزبه و پۆست له ت و پاره سه هۆی بوونی ده به

 معاش     قوربانی بک ته ڕ کراوه  بیروباوه ووێ حیزب ئیدی له، وان ڕووبدات و الی ئه ره  به که وه گواستنه
   ماسیه  له  و زۆرک له که وره ه گ  ماسیه  بوونه و دووحیزبه ا ئهمکد رده سه له. کی حیزبی یا ئیداریپۆستو

ر  نگه سه. }که موو کیانی حیزبه  هه واته{ڵ  ی کۆمه شیوه ی تاک چ به شوه چ به، لووشی کانیان هه بچوکه
و دوو   نوان ئه زۆر جار له كو به، کان زنه ه مبۆ  هبوو  نه وه کانه  بچوکه  حیزبه نھا له  ته وه گواستنه
ری  زۆر جار فاکته.  وه ر گواستنه نگه  سه  وناویان لناوه کتریان کیوه ندامانی یه  و ئه شدا ڕوویداوه حیزبه

  .  ی حیزبی یا ئیداری بووه و پایه ستدانی بک پله ده له  وه ر گواستنه نگه وسه ئه
ش  مه هۆکاری ئه که،  بووه  هه وه ر گواستنه نگه کانیشدا سه  گچکه نوان حیزبه لهم تازۆر   که مانه ورای ئه
     .  ی مادی بووه له سه دیسان مه

های  ی نرخ و به و والتانه بابزانین له، بت شنه م چه ڕ خۆمان به مه  له وه ر گواستنه نگه ر سه گه
   چۆنه؟ ییان الپیرۆزه حیزبایه

ر  هه  له وه گواستنه ر نگه ی الی خۆمان سه که  جوانکاریه م پیدا حیزب گۆڕین یا به اژهتادا ئام ره سه ک له وه
ک  یه بۆ ژینگه وه که یه  ژینگه کانی له ل هۆکاره.  بیت ڕوودانی سرووشتیه ت هه وتک حیزب وسیاسه

  . یه جیاوزی هه
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م  تی ئه  ژیانی حیزبایه کم له زاییه ه شار ک جۆره یه تاڕاده، ندین ساه  دانمارک بۆ چه هۆی بوونم له به
ی  وه ستنهر گوا نگه  سه ت به باره  سه نمونه  مه  بکه م وته  ئه زانم که چاکی ده  به بۆیه،  یداکردووه  په وته

  . وروپی موو وتانی ئه ک دبت بۆ هه یه  هاوکات نمونه که، حیزبی
، دات دا ڕووده وه ره و سه وه  ئاستی خواره ی دانمارکدا لهکان ندامانی حیزبه نو ئه  حیزب گۆڕین له دیاره
ی ر ند وه  هه  زۆر به لره و  ی گرنگه وه ل ئه، یه دا هه ندامانی ساده تی و ئه رکردایه رئاستی سه سه  له واته
  . کانه زنه  مه ندامه ر گۆرینی ئه نگه  سهگرن ده
ی الی  وانه پچه واو به  ته  لره وه ر گواستنه نگه کانی سه ره م پدا هۆکارو پوه تا ئاماژه ره سه ک له وه

  لره،  نیهدا مه  لهکی هیچ ڕۆ یه ت و پۆست هه هس ندی ماددی و ده وه رژه رچی به هه.  یه وه خۆمانه
  که سه ر که  گه واته، دات کاندا ڕووده  فیکریه مان ڕبازو ئایدۆلۆژیاو کایه  نو هه  له وه ر گواستنه نگه سه
  وا له هتیڤ بوو ئ رڤه و یا گۆنزه سکی ڕاسته ر که گه.  حیزبکی هاوڕبازو هاو شوه چته وا ده پبوو ئه چه
  . وه دۆزته  حیزبک دهی فیکریدا مان بازنه هه
  وه هلمانی  حیزبکی عه یا له، ڕی ڕاست وپه دات بۆئه  بازده وه په ڕی چه مپه  له ک الی خۆمان نیه  وه واته که

  . بۆ حیزبیکی ئاینی
،  رهو بووبیت بۆحیزبکی گه وه یکی بچوکه حیزب م له رده  هه که وه ر گواستنه نگه  سه نیه رج هها م روه هه
کان   بچوکه  حیزبه  م والتانه  له چونکه،  بۆ بچوک وه  بجوکه له بۆ بجوک یا  وه وره گه   له کو روویداوه به
  . بینن ده کاندا  یه حکوم کابینه  لهوه ره کاکه رو یه جار رۆی کاریگهو زۆر  یه هه نگی خۆیان سه

 تی نوی سیاسه    به  ت ومتمانه ناعه قه نگ بوونی ی له له سه زۆرجار مه وه ر گواستنه نگه  سهری فاکته
  .  کان بووه نه جھنانی به به  وتن له  دواکهو  وه زبوونه هۆی پاشگه به یا، ی که حیزبه

ر  مه تی له رکردایه ندامکی سه ند ئه هسی سکرتر یا چ  کهڵ  گه لهشتن  گه پکنه  وهۆی ناکۆکی اخود بهی
  . رستیا ی گرنگ و هه له سه ندک مه هه
ناپاک و ڕووخاو   ته کراوه نه،  وه  نو حیزبیکی دیکه رزدا چووبته  ئاستکی به ندام حیزبیک له مک ئه ده
و   همنانه کو زۆر به به،  ک الی خۆمان باوه  وه ستراوه به نه ی بۆ هه اتۆرهندین ن وچه رکراو ده

  .  یدا بۆ خواستوه  نوکه  حیزبه وتنیان له رکه  و ئومدی سه      گرتووهر  وهیان که له سه  مه شارستانیانه
وشی سیاسی  ی ژیان و ڕه ته ئام التی چاالکانه تیش ڕۆژهه تایبه  و به ی دوایدا بگانه ساه پانزه م ده له
کان  وانیه نی شاره نجومه ی بای حیزبی و ئه  کۆمیته نه  توانیان بگه وانه ندیک له هه بوون و  م والتانه ئه

  . کانیش مانه رله و په
وه  کانیانه ی حیزبه ڕگه ب له ره کانی کوردو تورک و فارس و عه وه ته  نه ربه سانی سه دانیمارک که له

   ، م پدان ی پشتر ئاماژه و پۆستانه ندک له  هه ن به  بگه نهتوانیویا
  ته شتووه و گه ره سه وام تیشکی میدیاکانی له رده  بهو وتوه رکه چاالک و سه ی که و بگانانه کک له ل یه

  .  ناسر قادرهرزی حیزبی و حکومی  ئاستکی به
   وه زاڕۆکیهنی  مه ته له  دایک بووی سوریایه  له سوریه و دایکیشی ستینیه له باوکی فه  سه م که ئه
 ڕاستی ناوه له، واو کردووه  تهش خوندنی زانکۆ کۆلیژی ئابووری رلره هه. ژی  دهدانیمارک له
رژیانی خوی  سه  کتبی لهش شهو تائستا  توانایه رکی به نووسه.  ت بووه وی سیاسه  تکه وه شتاکانه هه

  یه رکی زۆریان هه کانی خونه کتبه.  یاندوه جاپ گه  به  دیکهتی بابهندێ  هدانیمارک وه  له وبگانه
  وه دژی کرده.  لمانی و واقع بین ومرۆڤ دۆسته سکی عه که. نووست دهکانیشدا  ڕۆژنامه وام له رده به

  زۆرجار به   کهیب وئیسالم ره  عهندک گرووپی  ههتی تایبه  به یه کانی بگانه ناشارستانی و ناشیاوه
ندین  ش چه ربۆیه هه. ونتی توندی لگر خنه  ڕه وه  میدیاکانه  له راشکاوانه به، وه ته ڕاوه زیان بۆخۆیان گه

 تی  ڕۆژههسانی  کهندک ل هه گه ر لهسالی پا. ی کوشتنی لکراوه شه ره  هه وه و گرووپانه ن ئه الیه جار له
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  مه ستیس له به مه، کان  دیموکراتخوازه نوی ئیسالمه ڕکخراویکیان پکھنا به خۆی هاوبۆچوونی
  . ریان سه  لهکان وه  تووندره ری گرووپه وی وکاریگه  توونره  له کانه  ئیسالمه نجه ی گه وه دوورخستنه

مان  هه  له مانه رله ندام په ات ئه هاوک پی ڕادیکاه تی پارتی چه یهرکردا ی سه  کۆنسه  ئستا له م مرۆڤه ئه
بوو  مان هه رله په میان لهندا ئه9ر  وبه مه ند ساک له  چه    اندایهکش  هه وام له رده ی به که پارته. تپار
  . ندام  ئه17  یاندیانه  گه2005کانی  بژاردنه هه له

 ،ی که می پارته که رپرسی یه  به ه ببت یه ش هه وه نکۆی ئه ده، دای که  پارته  له سکی جاالکه کهناسرقادر 
  .  وه نه مه هۆی ته به] لڤس  یه ماریانه[  که رۆکی پارته ی سه وه ستکشانه ده ری له گه دوای ئه

دا  که پارتهتی  رکردایه سهنو  له له سه ندک مه ر هه سه له  ندک کشه ن هه که ک میدیاکان باسی لده وه
چیت   پده ی که وه  ئه شته نگۆ گه ت ده نانه ته،  ران کردووه ش ناسری نیگه و کشانه ئه،  داوه ری هه سه

  .  وه ته کراوه  پشتاست نه وه ن ناسر خۆیه الیه  له واه و هه م تا ئستا ئه به. ی جبھت که ناسر پارته
ی  له م هه کان ئه نتراڵ دیموکراته  پارتی سهمیدیاکاندا له  واه م هه وی ئه ش دوای بو بونه ربۆیه هه

، یان که خرهاتنی ناسری کرد بۆ نو پارته به] هۆی  مووله بیارنه[وه  یانه که  زمانی فۆرمانه له و وه قۆسته
  .  یا فۆرمان که رۆکی پارته هک س کو وه  به ندامیکی ساده ک ئه ک وه نه

 م ئه،  المان ر بته  ناسر گه مه م بده که م پۆسته  من ئاماده یاند که کانی ڕاگه  رۆژنامه  به بیارنه
تواناو  کی به دانیمارک سیاسیه  له کی باشه عبیتیه ن شه  ناسر خاوه  که وه رانده گه وه شی بۆئه بانگھشته

نداتمان   مه20  یه وانه  و لهمان که ر پارته سه بیت له دهکی چاکی  ریه کاریگه هاتنی بۆالمان ،  زموونه ئه به
  . م بکات راهه مان فه که اخوازیه دکۆتایداگووتی هیوادارم ناسر له. ر بکات یسه بۆ مه

یه  ی ئاماده که ندی پارته وه رژه  بۆ به رۆکی پارتک له تفکرن سه
ی  وه ره  ده سک له ی خۆی بھنت بۆکه که پۆسته واز له
 کانی خۆمان ڵ سیاسیه گه  له وسته م هه  بائه*.  یان که پارته

ی کان  حیزبیه  پۆستهن  خاوه چۆن وت که که رده ده ین راورد بکه به
    وه  سکرتره له ڕ خۆمان مه له

ندی  وه رژه ر بۆ به ک هه نه، ترین پۆستی حیزبی  گچکه گاته تاده
رت وتووشی  قووڕدا به شی به که حیزبهری  ر سه کو گه حیزب به

   ئامادهرت بهدر  و نسکۆو هه ره نیشتمانیش بهقیرانی بکات و 
  . ی ببت که رداری پۆسته ستبه  ده نیه

 لی من  تان که ه بۆ پشنیاز سوپاس{گووتی، وه کانی دایه موکراته نتراڵ ده رسیڤی سه برد ناسر به زۆری نه
زۆریش خوازیاری ، وه منمه ڕادیکاش ده ر به  رادیکام هه  ساه22ز  ئه، جیبھم م به که نیازنیم پارته به
کن خۆشمان  ها له روه هه.  نیه وه تیانه سیاسهڕبازو  ی رهبا کم له هاوکات هیچ زانیاریه، رۆکی نیم سه
کانی  بژاردنه و هه ره ویش به تی ئه رۆکایه  سه ر به هه، ی ئستا ڕازیم رۆکه م سه و به رۆکیم نیه وی سه هه
  . چین مانی داهاتوو ده رله په
مان  رله بژاردنی په ی هه وره نھا دوو ده ته که} ساڵ50 نیلسن هۆگه{ل  رۆکی پارتی سۆشیالستی گه سه*

ش  مه می هناو به نگی که ن دهیا که پارته 2005کانی  بژاردنه پاش هه، یان بوو که رۆکی حیزبه سه
ستی  یان ده که می پارته که سی یه ک که وهکان  بژاردنه دوای هه ر دوابه هه، ست دا ده ندین کورسیان له هچ
   . ستۆی خۆی  ئه شی خسته  که ی شکستیه وره گهشکی  به، وه ی کشایه که  پۆسته له
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