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  زیز  مید عه حه. م.. ! با رحه کوجامه  و سۆشیال دیموکراتی نیشتمانیکتی یه
  

ر  ی هه که نجامه ردی درۆ دروست بکرت ئه به دیوارک به
کتی   یه  مناڵ بووم تازه م بیرهر وبه مه سی ساڵ له. ڕوخانه

ی  زنه  مه و شۆڕشه  ئه١٩٧٥زرابوو دوای نسکۆی  نیشتمانی دامه
ی ئران و عراق و  که تی یه  دوژمنایه نکارهس پیال به که
ی  که وی یه  فاشی و تاکه ته وه رس ده هه زائیر که جه

خوای . س کردیان ر کوردی بچارو ب که رامبه  بهت ڕۆژهه
وان  پیالنی ئه به گۆڕ نران  خۆیشیان له سته  بن ده وه ته و نه ئه
فیۆ درا  کورد بهک  کی وه یه وه ته نج و ماندو بوونی نه ڕه

گرین بۆ ووتارکی دی  ی ئه  هه نی یه وه مان ئه که دا باسه لره
  .  یه که می ووتاره که ر دی یه سه مان له که باسه

 بو  ه ی کاک ئارام و کۆمه کتی نیشتمانی زوو زوو نامیلکه زراندنی یه تای دامه ره سه له
بوو   ده مان گوێ ل لی کوردستانه نگی گه  ده ئرهی  ڕادیۆکه ندێ ووتار له وه و هه کرایه ئه
ندا  مه بوونی ته وره ڵ گه گه  له  وورده کرد وورده ده  شانازی م به خۆشی هه م به ستمان هه هه
  .  نمای کردشو  نه ڕه و بیرو باوه ئه
ن ما که ته  میلله فری سیستمی سۆشیالیستی بووه گا چونکه ڕاستی کورد پئه مان ووت به ده

ی  ه شتاکانیش باش بوو کۆمه تا سانی هه هه واری و داماوی خونده  نه کات له ڕزگار ده
  یاندبوو که ک و دھات و شاریان تگه ڕۆشنبیرکردنی خه بوو له ران ڕۆکی باشی هه نجده ڕه

   کانی تر نابت ک شۆڕشه وه و  یان شۆڕشی نوێ یه م جاره ک جاران نابت و ئه کورد وه
مان  و ئاوات و دنیای پ هیوایه شنم ئه یه ویست نه ری خۆشه ری خونه ت و کرمانج سهکور
  ) حبرا علی الورق (نی ته ب وه ک عاره ر نوسین بوو وه کان هه رنامه موو به دی هه هاته نه
  وه وانه پچه ک و به دی به ک و مافک و دادکمان نه کسانی یه  هیج یه چونکه بوو
  . دارو بۆرجواکان بوون رمایه ک و هاوڕی سه بوون به ژار نه کی هه هتی خ خزمه له

  زۆر الواز بوون وه باری ئیداریشه  له بوو  نه وه  سۆشیال دیموکراته ن به فیا ی که وه له بجگه
م  کی هه  خه وه وانه ری ئه ی سه سایه  له ڕوه ن به به ین کارو ووت ئه  سبهومۆ ئه  به چونکه

م   به نده  به ی پوه ژیانی ڕۆژانه ترین ماف که ساده  له شه  بهم ب  هه ته رامه م ده که
نی و مۆدرن و  ده  حیزبکی مه  به کیان کردوه خه م له ه  ماستاوچی و جاش قه وه داخه به

  یه ک سکرتری هه  یه ساه) ٣٠ (ی سی  چۆن نزیکه ر مۆدرنه گه ئه سۆشیال دیموکرات
  ڕی به ی ناب سۆشیال دیموکرات باوه ئه؟ کانی دا کۆمۆنیسته  چۆن پارساڵ له ر وایه گه ئه

ی چۆن قوتابی زانکۆ  ئه؟  کسانی نی یه یه ڕی به سۆشیال دیموکرات باوه ی ئه ب گفتوگۆ هه
ی ) مسبح (وانگه له کانیان مه کان ماه چی لپرسراوه که؟  بشوات پم و چاوی  ده  نی یهیئاو

ترسی  کی له خه ی بۆ ئه؟  ربین نی یه زادی ڕادهئا ڕی به ی سۆشیال دیموکرات باوه ئه   تیایه
ک جار  چی بۆ یه هکرد ک یی رنامه  بهن بکرد زۆریا ه زۆریان هه  وه شارته کتی خۆی ئه یه

 خۆ م به ن که  دروست ئه  درۆی تازهموو ڕۆژێ  هه وه وانه پچه کرد به ان نهداوای لبووردنی
  وه وه  به ڕوه رین به  به یه م ئیداره  نازانین ئه کیتان بووتایه ئمه خه  به یب نی یه عه
. رامی خۆتان کار هنا بۆ مه م کورسیتان به هکتان شکاند بۆ کورسی ب ستان ملی خه وه نه

ر  گه  ئه چونکه م موسومان  هه وم دوکتۆر بت هه شتان که هوقاف زیری ئه وه م ڕناکه من باوه
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ر  ک و چۆن بیاری گرتنی نوسه رو ڕۆشنبیران نادات وه توای گرتنی نوسه دکتۆر بت فه
  . کیشی ل هان بدات بۆ خۆ پیشاندان  خه یی داوه بجه ه ریوان هه مه
ولی خۆیان  قه  به ک که یه زیری ئیداره وه  بت نابت به قینه ر موسومانی ڕاسته گه  ئه وه

  .  عیلمانین وه ری موسومانکه زه  نه له تن کهسۆشیال دیموکرا
وانی  تیش ئه  میلله  نه ک شاره  یه ڕوه که رێ به توان ووت به کتی ئه یه نه  وه داخه به
  .. وێ چونکه ئه
   
  . جاران زیاتره ژاری له هه - ١
  .  جاران بکارتره نج له گه - ٢
  .  جاران زیاتره ب یاسایی له - ٣
  .  جاران زیاتره سوکاریان له ش کردن بۆ خۆیان و که دابهرز  ئه - ٤
  .  جاران زیاتره وروپا له کانی ئه  ناردن بۆ بانقه پاره - ٥
  .  جاران زیاتره و شونی خراپ له تی بگانه ئافره - ٦
  .  جاران زیاتره ک و بازاڕ له گرانی شتومه - ٧
  .  جاران زیاتره با له بوونی ئاوو کاره نه - ٨ 
  .  جاران زیاتره کانیان له زراندنی خزم و نزیکه و دامه  واسته-٩
  .  جاران زیاتره  له ره و هخانوی گ ی ژن و ئۆتۆمۆبیل وپشبک  له– ١٠
  .  جاران زیاتره هیچی لنازانن له بازرگانی و دانانی کۆمپانیا که له - ١١
  
کانی  رخه می چه رده سه ک  و وه بت یه م شوه ژیانی بهدا  نجی نه هڕکی   خه وه داخه به

  .   کایه وه مکی کۆنمان بۆ بته رده قی سه  و عه وه ڕاست ئاغامان بۆ قوت بته ناوه
م  ی ئه دان ساه  ئاواتی سهوانخۆر ب ر له گه خۆر ئه گا به رئه موو کاروانک هه م هه به
  . ردی درۆ دروست کرێ به بهڕوخ دیوارک  ر ئه  دی هه ش دته یه م دیده  سته وه ته نه
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