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  زیز عهردار سه ... گرێ؟  ده شبوونکی دیکه ی دابه رگه کتیی نیشتیمانیی کوردستان به ئایا یه

sardarazizo@yahoo. com 
ی  نده وه  مژووی سیاسیی کوردستاندا هیچ پارت و ڕکخراوک ئه ر بین له گه ئه، دا ناچین ه  هه به
پی قۆناغ و  ش به و ملمالن و جیاوازییانه ئه.  هگرتوو نه ناوی خۆیدا هه  هه کتی ملمالنی له یه

ی جاریش  زۆربه.  رخستووه ر و دنیا خۆیان ده وروبه تانی دهکانی کوردستان و و  سیاسییه باردوۆخه
ر  کی کاریگه  هۆیه تمۆسفرکی دیموکراتیانه بوونی ئه نه. کان وه کالیکردنه  قوربانی یه  به تی بووه مایه که

وی  هه، ربخات کانی خۆی ده ر کات ویستبتی جیاوازییه نکی بچووک هه ر الیه ی هه وه  له بووه
 بۆ  وه وره متر و تکشانکی گه  هزکی که  به  کراوه وه  ناچاری ئه نه و الیه دوا جار ئه.  ناوبردنی دراوه له

ری سیاسی  کته کارهچترین   ملکهکان بۆ ئاسانی یاخییه به زۆر دا سهو پرۆس له.  وه ڕته ر بگه نته ناو سه
ربینی   ده خۆی له، ی وه ڕانه پاش گه  که،  یه و قوربانییانه ی ئه ختیار زیندووترین نموونه ال به مه. گۆراون

و  مۆ ئه ئه.  وه م بکاته  که ره نته و سه تی ئه سته  ده  له  نیازی وایه که، گرێ دوور ده ک به زاییه ر ناره هه
 پارتی دیموکراتیی  که، کتی ی یه که قلیدییه  ته  دوژمنه ر به رامبه  به ینهکی پۆ یه قه  ره نته سه

کو دوژمنی  ڕتی وهراوردکی پا ر به گه ئه. ی دواخستووه شبوونه و دابه  ئه شه و دوژمنه ر ئه هه.  کوردستانه
عسی   به مۆ له ی ئه پارتیکتی  یه بۆبینین ده، ین می شاخ بکه رده عسی دوژمنی سه کتی و به مۆی یه ئه

نوه رینه  دوای راپه له. ر بارودۆخیی سیاسی و ئیکۆنۆمیی کوردستان به ویش له ئه،  ترسناکتره دو  
 گرنگ  و هوتافانه چیتر ئه.  جیی گۆڕاوه  بۆ شوازی نیشته وه رییه  شوازی کۆچه کان له تی حیزبه سته ده

ی   ژماره حیزب بهمۆ  ئه.  رۆژگاری شاخدا باو بوو ی له وه کو ئه وه،  وه کاته دهرزیان   حیزبک به که، نیین
ی بوون و قورسایی  وه کو ئه به، قاند یته تدا ده سته ر ده رامبه  به  له که پشان،  وه  ناناسرته  و گولالنه ئه
و  شدا ئه لره.  ردا گرتووه سه ستی به  ده هن و الیه  ئه که، ن زگایانه و داموده ئه، کات نک دیاریی ده ر الیه هه

  تاوه ره سه ش بوو له وه ر ئه هه.   کار هزی ئیکۆنۆمییه خرته  ده ڕه و شه م بۆ ئه که ی یه  پله ی به هزه
موو   هه وه ڕینه تای ڕاپه ره  سه ر له بینین هه ر ده گه  ئه یر نیه سه. ر بگرێ ی دیموکراتی سه یھشت پرۆسه نه

ری  کته یک کاره ش کۆمه مه ستنیشانمان کرد ئه  ده وه ره سه کو له وه.  وه کان توانه  بچووکه پارت و ڕکخراوه
بینین  ر ده گه  ئه هیر نی سه. ی باشووردا دروست کرد یه وره  گه و دوو حیزبه زگای ئه ناو ده رستی له لپه هه
نجامی   ئه  له  که وانه ئه. نگن جه یاران ده  دژی نه  له وه ڕانگزییه  گیانکی زۆر شه مۆ به  ئه وانه ئه
مۆ  ئه،  دا وه سته  ده  و ناچار خۆیان بهن ڕی خۆیان بده  باوه  به یانتوانی درژه بوونی دیموکراسی نه نه
  . ر ئسقان دژی ئازادیی بیروڕان  تا سه که،  وه ناسرنه  ده وه دا به هی وره  گه و دوو حیزبه ناو ئه له
  پارتی حیزبی الدیه. کتی جیاوازن ی یه ی پارتی و پکھاته پکھاته. ش ناب  دابه م پارتی حیزبکه به

. کانی شار  ئاۆزه هندیی یوه ی په وانه پجه به، ن  الددا زۆر ساده کان له ندییه یوه په. کتی حیزبی شار و یه
و  یه کانی په رمووده کان فه  و منداه یه باوکک هه.  جیاوازی  و نه یه تی هه  دژایه ناو پارتیدا نه له
ر  سه ی له که بووڵ بت و ناوه ی قه و باوکه بت ئه  ده و خزانه ندامی ئه  ئه سکیش ببته ر که هه. ن که ده

ناو  له.  وه شانه وه شبوون و هه کی دابه ترسییه موو مه  هه  له هپارتی دوور. ی خۆی بنووس پسووله
ی عراق و ت ایهرۆک  سه  پۆستیالل به یشتنی مام جه گه.   مانای باوک بوونی نیه کتیدا باوک به یه

. ن که  بوونی باوکیان نه ست به کان کرد هه  منداه  وای له ی دیکه نده وه ئه،  ماڵ  لهی وه تنه دوورکه
و  م و زۆر له  که که، کات  ده  ماکی دیکه باس لهکات و   ده  قسه  زمانکی دیکه تی باوک به تایبه به

 چاوی  ر به گه  ئه مه  ئه که،  وه شیته بوه  زوو هه یاننگ  دره و ماه چ ئه ری تیده.  ناچ وان ی ئهماھ
ی بوونی  کی تردا نیشانه  الیه م به به ، تکشکان  له جۆرکه، یری بکرێ تی سه قلیدیی حیزبایه ته

ی ئستا و  م قۆناغه  ئه که، ی دیموکراسی وتنی پرۆسه رکه ده ری گه  ئه بۆ که  و ڕۆشناییه کانه جیاوازییه
  .  پاندوویانه  کوردستان سه  له کی دیکه یه وه وتنی نه رکه پاڵ ده کان له  جیھانییه گۆڕانگارییه


