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  مشیدی  دلشاد جه. ..دۆرنت  ده  مایه ن زاده سه مامۆستا حه، کا ر ده ره  قازانچ زه ن له سه ال حه مه
  ، م که شی یه به
و  تی حیزبی دیموکرات ئه رایه ل ربه  گه رانی نارازی له راده کانی به  دانیشتنه  وا دیاره وه داخه به

لکی کوردستان  مان و خه که یزب و دلسۆزانی حیزبهندامانی ح  ئه  که وه وته که ی ل نه ئاکامانه
  . کرد روانیان ئه چاوه

   ناگۆرت  و راستیه هیچ له، س بن رکه رچی بن و هه  هه م دانیشتنانه  ئهنییشت گه  ئاکام نه کانی به هۆکاره
ی  وه ری جۆالنه یکه  په  له  که کۆستکه، دا سته ک ره  یه  له و هاورانه  و رۆیشتنی ئه وه  جیا بوونه که

  . وت که  دهمان که له تی گه وایه ته ئازادی خۆازی و نه
ی نجام  ئه  له وه ل ئاگادار بوونه گه ر له  ئۆپۆزیسیون هه شک له به م که  ره و باوه ر ئه  سه من بۆ خۆم له

ل   له گه  که وه  ساق کردبووه وه ر ئه سه می حیزب خۆیان له هه ی سزده  کۆنگرهکانی لبژاردنه هه
  .  حیزب داببرن  له  که وه ر ئه سه  کۆک بوون لهولبژردراودا کاریان پ ناکرت   هه تی تازه رایه ربه
و  ی ئه وه کیترین هۆکاری جیا بوونه ره  سه و تاقمه قتی ئه  وهشی پ وه م خۆ ساقکردنه ی من ئهبروا  به
  .  بوو رانه راده به
نجام   ئه  و بهیرانه م قه ئه ی درۆست بوونیکان ر هۆکاره  سه  قوولترمان لهیکی وه وت خوندنه ر بمانه گه
  . بت  هه یرانه ری قه سه چارهکانی  وله یشتی هه گه نه

   بۆ  وه رینه  بگه بت ئمه  ده  که دایه لره. کان  بۆ مژووی درۆست بوونی ناکۆکیه وه رینه  بگه ناچارین که
  ی تاقمک له وه جیابوونه کانی کان و هۆکاره نجامه مان و ئه که می حیزبه شته ی هه گۆنگرهم  النی که

باتی خۆیان دا تا   خه یان به درژه) تی شۆرشگر رایه ربه (  دواتر به دا که و کۆنگره ندامانی حیزب له ئه
  ) یان دابوو وه نگی بۆ هاتنه  ده  کۆنگره که(.  ی ده  دوای کۆنگره یان واته وه کاتی هاتنه

   له رۆن که  ده  کۆنه و بیرۆکه ر ئه سه کانی کورد له  سیاسیه پارته، ل بت  گه تا ئستاشی له  هه وه داخه به
 و  قینه  رباز و النکی راسته ر له شی دوو الین بکرت النکی الده کان دابه بت کشه دهکاندا  ناکۆکیه

  . کان  ئامانجه فادار به وه
  بینین که  و ده پاندووه کاندا خۆی سه  کوردیه  زۆر قۆناخی میژووی سیاسی پارته  له یه م بیرۆکه ئه

  . دا براون و ئاقاره کاندا به وه  جیابوونه موو کات له کان هه کشه
کان  وله هه،  و هاوریانه  ئهشتنیل رۆی  گه ر له می حیزبی دیموکراتیشدا هه شته ی هه  کۆنگره له
   چوون که وه یش بۆ پشه یه و راده  تا ئه والنه م هه بینین ئه ده. کتری اوانبار کردنی یهر بۆ ت ه گ ته وتونه که
  .  نا وه کمان پیکه ت فیشه نانه لماندنی خۆماندا ته  پناو سه له

کانی دروست بوونیان  کان و هۆکاره ر کشه مه کانماندا له وه کانماندا یا خۆیندنه  وتاره موو جار له  هه ئمه
شی  نیا رووکه  ته که،  بووین وره یکی گه له  تووشی هه ی سزده ی دوای کۆنگره که وه جیابوونهو 

  ی  وه  و نوسینه وه دۆزینهبۆ  کردوه راوین یان خۆمان ماندوو نه گه  و هیچ کات نه وه ته کانمان لکداوه گرفته
  . کان یی گرفته ریشه
  یانتوانیوه کانیش هیچ کات نه ر کشه  مه کانمان له تهلویس کانیشمان یان هه  بریاره  که دایه لره
کان   گرفته  که مان پکراوه نده وه نیا ئه مووکات ته ن و هه ر بکه سه ی چارهیتا ی و ههی کانمان بنچینه کشه
ئستاشی تا   هه وه ر ئه به له(،  بووه کیمان بۆیان نه کجاره رمانکی یه د ده ین و قه کان دوا بخه وه قینه و ته
  )  ناسیوه مان نه که خۆشیه لدا بت نه  گه له

یی بیر و هزری تاکی   زاده سکردی خۆمانن واته ی ده  کشه کانی ئمه  کشه م که و بروایه ر ئه سه من له
  کاندا ناچارین خۆمالیانه  خۆمالیه ل کشه  گه  خۆمالین و له کانی ئمه وابوو کشه که، سیاسی کورد
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ر کردندا  سه  چاره  هیچ له یانی بگره رمانی به  و ده جرۆبه  ته ر گرتن له لک وه ین و کهورووب ره به
ر  سه رها میتۆدی کوردیش چ کان به  کوردیه روون حیزبی حیزبه خۆشی ده بت نه ده، تیمان نادا یارمه
  . بکرن

ولک بدرت بۆ   هیچ هه وه  ب ئه قی به قاو ده کردنی ده کۆپی کردنی دیموکراسی رۆژئاوایی و پیاده
  زایه  که جاله و مه ئه، کاندا  کوردیه ی حیزبه  چوارچوه ستی تاکی سیاسی کورد له  ده مۆ کردنی به سته ده
وابن  گریش ناره کانی ئه ر داواکاریه  سه  پداگرتن له  له دا که  ده ستکاری رایی زۆرینه له ر هه  الینی به به

تاقمی ، کرت ر ده به سه کی دیموکراسی رۆژئاوایی ده  چه  به  که ال خۆلقاندنهج مهم  هر ئه، شلگیرتر بت
 دیموکراسی   که کانه و چه کی ئه  یه ک به  یه رگرتن له لک وه نت بۆ که ده  پال پوه مینه دابراو یان که

  .  قینه  ربازی راسته ه ل  و الدانه وه مان جیابوونه  ئاخرینیان هه  که شرووع زانیوه  مه رۆژئاوایی بۆیی به
   ئامانج و به  فیکر و به  به که،  تاکی سیاسی کورد خشته به  یاخیبوونک ده دیموکراسی رۆژئاوایی جۆره

  . ،  رۆژئاوایی سته ره  که الم به  به ئاکار کورده
   تۆ نوسیوته ت کهیگۆ کانما ده  نوسینه  جنو فرۆشی له کرد به  منی تاوانبار ده ران که راده به کک له یه
   له وه و دیده من به) تن ی فۆدالیه ی بیرۆکه  خۆلقنن پاشماوه ی حیزبا کشه ورۆکه  ئه  له ی که وانه ئه(

  کان له وه ره  خۆ جیاکه  ناوچوونی تاقمه س هنان و دوایی ماوک له ره روانم و هۆکاری هه کان ده له سه مه
  . ،  وه بینمه  دا ئه ناقۆسه م ته کان له کیه ره  سه ری حیزبه یکه په

التی  سه  پناو کۆرسیدا و ده  له دا که  فیکریه  و چوارچوه ستاو له ستکاری وه له رهه مرۆڤ یان تاقمی به
کی   چه بتوانت بهر  گه  ئه  که  ب ئاگایه و راستیه با له ربرین ده نا بۆ دیموکراسی و ئازادی راده خۆیدا په

ست   ده الت بگرته سه لبژردراو بن و ده التکی هه سه  ده س به ره هه، س  که ی تاکهدیموکراسی و ئازاد
  کوو خۆی بۆ له می وه سکی دووهه ستی که  ده ک له مان چه  نت هه وه  پکه یان نا بۆ خۆی پارتکی تازه

  . هنرت کار ده م الواز کردنی به ناوبردنی یان النی که
 هزکی   ببن به یانتوانیوه  نه وه و جیابوونانه کی ئه تا یه  سه بینین له  ده  که یه له تا م راستیه ر ئه هه
نی رابردوویکی خاونی تکۆشان بوون   خاوه کانیشیان که  تاکه رکۆتوو بگره کی یان پارتکی سه ره سه

  .  بوبن نده راوز بونکی کۆشه  دۆرانکی سیاسی و په تووشی جۆره
و  لبژاردوه تیان هه لوه  خه کانی کورد زۆرن که  سیاسیه دا کۆنه م جیھانه و کناری ئه  گۆشه ه ل بینین که ده
  . وه ته یان ماونه که له ری تالن الی گه وه ی بیره وه ره  بیر خه ک ناوک که نیا وه ته

  م کۆسته ل ئه  گه له،  دا بینیمی شته ههی   کۆنگره مان له که  حیزبه  که  تاله زموونه و ئه وک چوونی ئه
می حیزب  یه ی ده  کۆنگره  که ته ناعه و قه  ئه ینته مانگه ده، وت که مان ده که  حیزبه  له ریکه  وا خه  که نۆیه
یکی  له نن تووشی هه ری داده سه تان لهۆ خ ر ناوک که  یان هه وه  یان هاتنه وه نگدان بۆ یکگرتنه  ده له

نگدان بۆ   ده لکوو به  به وه کگرتنه نگدان یه  ده  به  نه نگدانه و ده ن ئهتوانی  ده که. مژووی بوو
  . ین د بکه یکی تر ناوزه وه جیابوونه

بدۆالی   مامۆستا عه الم هیچکاممان نه ریوین به لپه موومان هه  هه  بگره رانه رده و به ی ئه وه  رۆژی هاتنه له
  سپکی  ده م رۆژه زانی ئه مانده ه بووم ن یزبهو ح سیتی ئه و به هیکی ساد رگه  پشمه من که  نه ن زاده سه حه

  .  هیکی تر وه ی جیابوونه پرۆسه
توانین   ده که،  یه ی جۆراوجۆر هه سته ره  که ر پرۆسکی تری سیاسی پیویستی به  یان هه وه جیابوونه

لبژرین   هه وه وون ل جیابوونهرباز ب  ناچار بۆ ده شکی وا که  بۆ خۆلقاندنی که سته ره گریگترین که
کمیل کردنی   بۆ ته سته ره  گرینگترین که دا ئمه وه کگرتنه  رۆژی یه له. ،  مرۆڤی دۆراوی سیاسیه

  . دابین کرد) سیاسی دۆراومان   واته م هاتووه رهه  به رۆ وه  ئه مان که که پرۆژه
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تی کاک دکتۆر  زنایه لویست و تکۆشان و مه  ههی وه نگار بوونه ره ل گیانی به  گه رانی دۆل له راده به
  وه مان گیانه  هه  به وه داخه به،  وه  کۆتایشدا جیابوونه تیان کرد و له دژایه. تیان کرد قاسملوودا حیزبایه

  .  وه رانه گه
وون ن بوون و مالک ب ت دا خاوه ی فۆدالیه  بیرۆکه  چۆن له؟ت ی فۆدالیه کانی بیرۆکه لم پاشماوه بۆ ده

  .  ر پ مانی فوداله سه ساسی له سلکی ئه ئه
 بوو  و بیرۆکه هاتنی کاک دکتۆر هاتنی ئه، بوو  نه ندامکی تازه  هاتنی ئهنیا ته  بههاتنی دکتۆر قاسملوو

  .  که
   یه ری هه رانبه ندامکی حیزب ماڤی به موو ئه شۆرشگری ئازادی خۆازدا هه  حیزبکی له
  پشنیاری خۆی بدا،  بگرت خنه  ره یه  ب جیاوازی بۆی هه زب بهندامکی حی موو ئه هه

  ی حیزب نه ده  به ر بت به المده بت وه تی حیزب ده زیه رکه ری حیزب و مه ربه
  ،  وه  پراتیکه  خستنیه وه  شۆعارکی ب گیانه هید قاسملوو له  هاتنی شه  که کیه ره  سه سله م س ئه ئه
  .  ناو حیزبی دیموکرات دا هنا تی له نداریه ی خاوه  بیرۆکه سی به ره ههدا  سته ک ره  یه له
بینن  دهر   مۆسۆگهکۆندا قۆناخی   لهانکانی ندیه رژوه  به مووکات تاقمک که دا هه وه رینه  قۆناخی په له
کانی  که ستکار چه له ر هه  الینی به  که دایه وه یر له سه الم به  وه ست کاریه له رهه  بهیر نگه  سه ونه که ده

  . هنت کارده می کۆن به  بۆ پاراستنی سیسته قۆناخی تازه
تی شۆرشگر دوایی  رایه رانی ربه راده ی به وه کانی جیابوونه تی و هۆکاره  چۆنیه یک له وه وردبوونه به

ی  نیار کردنی لیستهکانی پش  هۆکاره رینج دان به  سه تی به  تایبه به، مان که می حیزبه شته ی هه کۆنگره
  . ،  وه ن دکتۆر قاسمووه الیه فیکس له

 ژر ناوی حیزبی  میسان له  روویشتن هه یش که وانه  ئه ی که و راستیه ر ئه سه دوایش قامک دانان له
  . باتی خۆیان دا  خه یان به  درژه وه تی شۆرشگره رایه  پاشکۆی ربه دیموکرات به

مای  ورۆی حیزبی دیموکرات بنه کانی دون و ئه  کشه  که وه بته ون دهمان بۆ زیاتر رو و راستیه ئه
ین  د بکه  ناوزهبتی حیز ل زۆرایه  گه کانی جیابیرانی له ره ربه  یان به  کشه  و ناتوانرت به فیکریان نیه

  . ین یدا بکه  راستی نزیکتری بۆ په و ناچارین پناسکی له
هاتوویی تاقمک  لی و کارلنه مبه یکس تهی ف دایک بوونی لیسته ساسی له  ئه ره  هۆکاری هه وه  دلنیایه به
گۆری  تی و نه یکی سۆنه کوو دیارده کاندا وه  کۆنگره لبژاردنیان له  هه کانی کۆنی حیزب بوو که ندامه  ئه له

و  رات و ئه حیزبی دیموک ی ال ساز کردبوون که هۆمه وه و ته یش ئه یه م دیارده ر ئه هه، ل هاتبوو
  . رگرت س ناتوانت لیان وه  و که تی خۆیانه ساون مۆلکی تایبهو نو  پوه  که یه کۆرسیه
رۆیی و  ره ی سه  دیارده  به  ب گۆمان ئاوسه  حیزبکی سیاسی شۆرشگردا به تی له نداریه ی خاوه بیرۆکه
ندی  روبه  سه  ئارشیڤی حیزبدا له انی لهک  بۆ بینینی نموونه وه رانه  گه  هیچ پویست به نسیبی که بی پره
وتی  لسووکه مان هه مان هه  و دیارترین و نزیکترین نموونهودا ناکا شتی حیزب یان پش ئه ی هه کۆنگره

رک و  گرتنی ئه رنه  وه ران له راده مانگرتنی به. کرد  ده  ئۆپۆزیسیون خۆیان پناسه هک بوو  رانه راده و به ئه
رگرتنی  لک وه کان بۆ که ته ری بابه ده به راده ی له وه کردنه وره کارشکنی و گه، زبیتی حی رپرسایه به
ت جنو نوسین  نانه ستن و ته لبه بۆختان هه، کردن شه ره هه، کانیان  ئامانجه یشتن به  پناو گه بزاری له ئه
 حیزبکی  ر به رانبه تی به نداریه ی خاوه ی بیرۆکه  زاده م دیاردانه موو ئه هه،  وه  ناوی نھینیه به

  . ن میانه رده وتووی سه شۆرشگری پشکه
کانی حیزبی   گرفته لمنن که  بسه وه  ناتوانن ئه وانه نگار بوونه ره  به  یان شیوه م ئاکارانه هیچ له

  . ،  گرفتی فیکری و جیایی بیر بوو رانه راده و به ل ئه  گه دیموکرات له
  . تتوان  ده  که قترین فاکته رانی نارازی زه راده ی به که ناو بانگه  به له بیست خا وکی له ئاوردانه
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مووالیک روون  رانی نارازی بۆ هه راده ی به  کارانه واشه راستی و چه  دوور له نده و پرووپاگه موو ئه هه
  .  وه بکاته

ت  گرتبایه لویستی نه  هه وانه شره و پ میانه رده ر حیزبی دیموکرات سه توانم بلم گه دا ده سته ک ره  یه له
 قچک  بگره به، ت لیان دابنشتایه گه  له له ر مزی مامه سه یانویست له وان ده  ئه ی که وه کوو ئه و وه
  . فرۆشت ک خال ده  یه یان به که بوون و بیست خاله التی زیاتر رازی ده سه ده
خانی   دیوه میانه رده وتوو و سه اسی حیزبکی پشکهر سی فته لماند ده ی سه وه الم حیزبی دیموکرات ئه به

ندی و  فکه ره وا و قاسملوو و شه  پشه ی حیزبکدا که  چوارچوه  لهالتیش سه ی ده تخانه  و تیجاره ئاغا نیه
  . زرت خت کردووه هیچ کات دانامه کانی به  پیرۆزه ی کورد گیانیان بۆ ئامانجه زاران رۆله  هه به

   هی ی هه درژه
    
  


