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 داغی ره هاباد قه مه...  نجام تا ئه  هه وه  خواسته یی له کی بازنه یه پرۆسه گۆڕانی سیاسی

 
 : کی و پناسه پشه
موو   هه له،  نده هه ڕه مانا و فره کان فره مرۆییه ک ترمکی زانسته نھا وه  ته خۆی به" گۆڕان"ی  واژه سته ده

تی خۆی  دا مانای تایبه  زانستییانه و بواره کک له ر یه  هه ه و ل یه کارهنانی هه ی به کاندا جگه بواره
  به،  کی سیاسییه یه  گۆڕانی دیارده  له م باسه ستی ئه به م مه به.  یه ی جیاوازی هه  و پناسه یه هه

  ارهکی دووب ره  ڕیفۆرمدا ئامانجی سه له. کرت دی ده  ڕیفۆرمی سیاسیدا به ی له وه کی فراوانتر له مانایه
 فۆرم   له  جگه ستمانه به  مه  ئمه دا که م گۆڕانه م له به، کی سیاسی یه  دیارده  به یه وه فۆرم دانه

  . کی گۆڕان ره شکی تری ئامانجی سه  به بته  ده که  دیارده ش به وه ڕۆکدانه ناوه
نیگای   گۆشه ین و له به کار ده ک ترمکی سیاسی به گۆڕان وه،  ته م بابه ستی ئه به  بۆ مه واته که
 ئامانجکی   له گۆڕان بریتییه: بین،  گۆڕێ و کی بۆ بھنینه یه ش پناسه  ده وه ته ی سیاسه فه لسه فه
 بۆ  وه پاو و باوه  بارکی داسه  له ک یان دۆخکی سیاسییه یه ی دیارده وه  گواستنه که، ستنیشانکراو ده

و دۆخ و  ڕۆک و سترکتووری ئه ستکاریکردنی ناوه نجامی ده  ئه ش له مه هئ، ندووتر و نوتر سه شه بارکی گه
ی پ  که مدا دیارده که  دۆخی یه ی له وه ندووتر له سه ره ری په لکی نوێ و پوه  ئامرازگه  به یه دیارده

ڕت تا  بپهواندا ت  به رجه ند ئاست و قۆناغک پویستن و مه ش چه یه م پرۆسه بۆ ئه.  نگندراوه سه هه
 . بت نجامی پویست و خوازراوی هه ئه
 ی گۆڕان وانه وته حه

   که کی وایه یه  پرۆسه پویستی به، ست بت به مه یش) ڕادیکاڵ (یی ر گۆڕانی بناغه گه ت ئه نانه ته، گۆڕان
   و له وه نه بگهکتری  یه  به یه م پرۆسه ستپک و کۆتایی ئه ده بت و وامی هه رده و به یی کی بازنه یه شوه
  مۆدا که  ئه له. بت و کارا بکرت کراو هه ند ئاست و قۆناغکی پرۆگرامیزه شدا چه مانه ندی ئه ناوه

کانی  گه ر کۆمه سه واوی له ری ته  و کاریگه یه ژموونی هه ت هه تی جیھانی یان جیھانگیری سیاسه سیاسه
 گۆڕان و  کرێ باس له  ده وه نیگایه و گۆشه  له بۆیه،   و ماناکانی کات و شونی گۆڕیوه دنیادا داناوه

   کوردستانیش به ت به باره سه. ش بکرت که کانی ناوچه کراوه  پیاده ته پویستی گۆڕانی سیاسی و سیاسه
ر  سه  جیھاندا به ت له کانی سیاسه یی و گۆڕانکارییه وه ته تی نونه ری سیاسه  کاریگه ڕوونترین شوه

کی   پویستییه ته وتی سیاسی بووه سوکه ت و هه  پویستی گۆڕانی سیاسه ووه بینین و له خۆماندا ده
 . ناگرێ  چیتر دواخران هه که، وتوو نگکه دره

کانی گۆڕان پۆلن   و ئاست و قۆناغه  پرۆسه یه م شوه کرێ به ست بپکین ده به ی ڕوونتر مه وه بۆ ئه 
وت قۆناغ و  م حه  ئه وه  الی خۆمه من له.  وه مه که جیا ڕوونی ده قۆناغ و بهوت   حه دا به  من لره که، ین بکه

 :ن یه م شوه  به که، ی گۆڕان وانه وته نم حه  ناو ل ده ئاسته
 قۆناغی خواستی گۆڕان: م که یه
  له،  زهه یل و خواستکی به بوونی مه  هه تادا پویستی به ره  سه دات له  ڕووده ر گۆڕانکی سیاسی که هه
   پویستی به  که وه یه و دیارده ستن به یوه وخۆ په وخۆ یان ناڕاسته  ڕاسته  که وه سکه که ه ن کۆمه الیه

) رخ هاوچه (کانی ئستا ره ڵ پوه گه ی خۆیدا له و دۆخه  له یه و دیارده ئه  که یه وه ر ئه به ش له مه ئه.  گۆڕانه
  ر و له وروبه  ده ت له کانی سیاسه رخه  هاوچه ت هاوکشه  نیسبه ی بهنگ وسه نگی و ناهه دا ناگونج و له

 دروست  وه  هیچه خۆڕایی و له  و به ش خۆڕسک نییه و گۆڕانه یل و خواستی ئه مه.  دروست کردووه، دنیادا
ک   پویستییه نه یکه ده، ری سه رییان له  و کاریگه که ری دیارده وروبه کانی ده ی گۆڕانه وه ی ئه هنده، نابت
سانی داهاتووخواز و  کی گشتی الی که یه  شوه کدا خواستی گۆڕان به یه گه  نو کۆمه له. پنن یسه و ده
کات و   ده ره که  چه که  داخوازییه وه یه گه و کۆمه  نو چینی ڕووناکبیرانی ئه له، دات ده رهه شبین سه گه
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 ڕکخراوکی تری  ر جۆره  نو حیزب یان هه له انخواز کهسانی گۆڕ  الی که ئینجا له،  ڕوو خرته ده
خوقن و  دا ده و ڕکخراوه نو ئه گرێ و دباتکی نوخۆیی له  ده  شوه م خواسته ئه، سیاسیدا کاران

  . کرت  تاوتوێ ده که ته بابه
  وتی مژوویی دیارده ی ئاسایی ڕه شوه نرن و  ده وه و پشه ره کان به نگاوه وتکی سروشتی هه ک ڕه وه

وتنخوازی الی   پشکه بۆیه،   بووه وه کانی دنیا بۆ پشه تی و کلتوورییه یه سیاسی و ئابووری و کۆمه
 . بینرت  روونتر ده ی لوه  ئاینده  که یه یه و چاویلکه گۆڕانخوازان ئه

م  به، سیاسی دروست بکات گۆڕانی  رج نییه س مه ر که  الی هه یل و خواستی گۆڕان له بوونی مه هه
  توانت ببته کان ده ن بیاره  الی خاوه یشتی ویستی گۆڕان له  و پگه یل و خواسته م مه بوونی ئه هه
 ک یه گه  الی ڕووناکبیرانی کۆمه  له و خواسته بوونی ئه هه. کدا یه گه  کۆمه ستپکی گۆڕانی سیاسی له ده
، توان ڕنوما بت سازن و ده  ده که مینه  زه  که  گرنگه وه و ڕووه له) بن نی بیاری سیاسیش نه با خاوه(

 نو   له چوونکه ر گۆڕانک و پشڤه نومای هه  و فیکریش ڕووگه تکی فیکرییه سه نی ده  خاوه چونکه
 . دا گه کۆمه
 قۆناغی سنووردارکردن: م دووه
 و  که سازی بۆ کاراکردنی خواسته  بۆ گۆڕان و ئاماده لهی و مه ربینی ئه  دوای ده دا پویسته م قۆناغه له

کاتی ،  وه  بۆ قۆناغی کرده وه  قۆناغی تیۆرییه  له و خواسته رگانی ئه نکی دیاریکراو بۆ وه یی الیه ئاماده
 . ستنیشان بکرن  ده  گۆڕانه  پویستیان به ی که کییانه ره  سه و خاه  و ئه که  دت دیارده وه ئه
ی  وه بۆ ئه،   پویسته وه ناسییه کی دیارده یه  چاویلکه  به که ی دیارده شدا پشکنینکی وردبینانه م ئاسته له
ڕۆک و  و ناوه وه گرته کان نه کی و ناپویسته  الوه بت و خاه دا نه  شوه نھا له کرت ته ی ده و گۆڕانه ئه
بن بۆ  رده ڕی ده یلکی ڕووبه ک مه یه گه نی نو کۆمهخوازا ندێ جار شوه  هه چونکه.  وه ست بگرته به مه

ستکاری  ک ده یه ندێ ڕووکاری دیارده  و هه وه منته تیدا ده کی په یه وه ی الساییکردنه  بۆته گۆڕان و له
 قۆناغکی   له  که گه  کۆمه نه وتۆ ناده پۆلکی ئه وتۆیان نابت و شه کی ئه رییه  کاریگه کرن که ده
 .  وه وتووتر بیگوزته ن و بۆ قۆناغکی پشکه یکه ستوودا هه بهق چه

 تواناکان و   پارزگاری له  که یه سته به و مه بۆ ئه، ر ناوکی گۆڕان سه رنج له ی سه وه چکردنه
ر  سه  کارکردن له ڕبخرن و به گه خدار وه ستی بایه به بۆ مه، کارهنانداو  به کان بکرت له تواناکارییه

شکردنیان  کان و دابه دا پۆلن کردنی خاه م قۆناغه له. درن ر نه ده هه کان به کییه الوه خ و مبایه  که شته
 پویستترین و  ی به ده  پشترتی ده  که یه ی هه خه و بایه ر گرنگ و گرنگتر و گرنگترین ئه سه به

 . اسیدا گۆڕانکی سی  له ڕۆکخوازانه  ئامانجی ناوه که، کان گرنگترینه
 نگاندن سه قۆناغی ناساندن و هه: م سیه
) کتول ئه (ختی وه  بارودۆخی ساته ستنیشانکراو بۆ گۆڕان له ی سنووردارکراو و ده نگاندنی دیارده سه هه

  نگاندن به سه بگومان هه. ست  ده  دته وه ی ورده وه نجامی لکۆینه  ئه  له که واوی دیارده و ناسینی ته
کردنکی   گوزاره بته کاربردن و نرخاندنی لۆژیکی ده و زانستی و به) نیوتراڵ ( نانه بالیهچاوکی 

 . کانی  پۆلنکراوه ست و خاه به ی مه  دیارده  له قینه ڕاسته
نار و ئاستکیدا ببینرت   و که موو گۆشه  هه ک له یه کانی دیارده ناره  و که موو گۆشه کرت هه  ده و پیه به

   له راوردکارانه  دۆخی به رگرتن له ستی سوودوه به  مه کانی پشووتر و ئستای بکرت به چاوی دۆخه و ڕه
   پویستی به ی که یه و دیارده ری ئه ر و ناسنه نگنه سه دا هه م قۆناغه له. کان زموونکارییه کاتی ئه
 گۆڕانکی ڕک و پک  ست له به ر مه گه ه ئ چونکه،  یه پسپۆرانه) پرۆفیشیناڵ ( کاری پویستی به،  گۆڕانه

ک کۆن و  رخ بن نه کانیشی زانستی و هاوچه ره  پوراو بت و پوه وه کیه موو ڕوویه  هه  له بت پویسته
 . کی و باو مه ڕه هه

 ری گۆڕان بژاردنی پوه قۆناغی هه: م چواره
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، ی دیاریکراو  دیارده ڕۆک و مانای نوێ به ناوه سترکتوری نوێ و   له وه بیرکردنه، ری نوێ ی پوه وه دۆزینه
 پناوی  بگومان هیچ کاتک گۆڕان له. ی گۆڕانی سیاسیدا  پرۆسه کان له ییه بنچینه  خاه  له ککه یه
کی تر بین ناش  یه  شوه یان به،  وه ڕندرته ک بۆ دۆخکی ڕابردووتری بگه یه  دیارده  که دا نییه وه ئه

وتکی سروشتی  ک ڕه  وه که به،  ک بت بۆ دواوه یه ستی بردنی دۆخی دیارده به  مه گۆڕان به
رخ  ری هاوچه ترین پوه  تازه میشه  هه واته که.  و داهاتووه ره  و به وه کردنی گۆڕان بۆ پشه ئاراسته

 . ی گۆڕانی سیاسیدا  پرۆسه  له ری باوه رناتیڤی پوه لته ئه
کردن و ماکیاجکردنی  نھا بۆیه ته، کانی پشوو بکرت کانی دۆخه ره پوهمان   هه ر گۆڕان به گه ئه

  مه  ئه که، ڕۆکی ک ناوه گۆڕت نه  ده که تی دیارده نھا ڕواه  ته واته،  و هیچی تر که یه ڕووخساری دیارده
زگا و   داموده ر له زیات که،  وه منته ریتیدا ده  قابی نه نھا له  ته که به، خدار  گۆڕانکی بایه نابته

ش  وانه  له جگه. کرت کردن و خاپاندن ده واشه  و بۆ چه کاندا باوه ریتییه  نه گه کانی کۆمه ڕکخراوه
و   بنیاتنرابن و بگونجندرن به میانه رده ی لۆژیکی سه ر بنچینه سه کان زانستی بن و له ره  پوه پویسته

ی ڕکخراوکی سیاسی یان  وه  باسی نوکردنه  که  نموونهبۆ. کردن بن  قابیلی پیاده ی که یه شوه
و   ئه پویسته، مۆدا  ئه کرت له کی دیاریکراو ده زگایه می ئۆرگانک یان ده کردنی سیسته دیموکراتیزه

می   سیسته  بناسرن که و پایانه ئه، می هناون رهه  فیکری دیموکراتی به  بناسرن که رانه پوه
ر  سه  دیرۆکدا به  له  بناسرن که ندنانه سه شه پۆل و گه و شه  و ئه ر بنیاتنراوه سه دیموکراتیان له

  . کاندا هاتوون  دیموکراتییه وه دیموکراتی و بزوتنه
  یه م بنچینه  ب ئه ئاخۆ به،  کسانییه ی دیموکراتی پرنسیپی یه ییترین پایه بنچینه:  بۆ نموونه
،  نییه مه کانی دیموکراتی ئازادی بیروڕا و چاپه  پایه ککی تر له ت؟ یهدا ک ده کردن مانایه دیموکراتیزه

کانی   پایه ککی تر له رامۆش بکرت؟ یه  فه م ئازادییه  گۆڕان بکرت و ئه بت هاوکات باس له ئاخۆ ده
ل  تی گه رایه  نونه تک نه سه مھنانی ده رهه  بۆ به نگدانه بژاردنی ئازاد و ده می هه دیموکراتی سیسته

  ره  پوه واته بت؟ که قامگیر ده  سه یه م پایه ل ئه ندی گشتی گه وه رژه چاوکردنی به  ب ڕه ئاخۆ به، بکات
کانیشن هیچ   باوه کارهاتووه  به ره رچی پوه هه، دا قینه  گۆڕانی ڕاسته ر له  بیارده بنه کانن ده قینه ڕاسته

 . ن خه  ده قینه استهکی گۆڕانی ڕ ئاکامکیان نابت و په
 قۆناغی پالنی گۆڕان: م پنجه

  خات که رده  ده یله و مه نبوونی ئه سه سووربوون و ڕه،  قینه ری لۆژیکی و ڕاسته بژاردنی پوه هه
ش  که ته ن و بابه که بن و بۆ ڕای گشتیش ئاشکرای ده ریده کان ده  سیاسییه سانکی نو ڕکخراوه که
 . دا یه گه و کۆمه ژ له گفتوگۆی ڕۆ بته ده

 قۆناغی پالنداناندا  له. قۆناغی پالن دانان دت،  رخ و لۆژیکییانه  هاوچه ره و پوه ندکردنی ئه سه دوای په
ک  ر یه کردنی هه  و بۆ پراکتیزه که ی گۆڕانه رنامه ت بۆ خودی دانانی به ستنیشانکردنی پسپۆری تایبه ده
، بن و کترنه  یه ڵ به کان تکه نگاوه ن هه وه  بۆ ئه مانه ئه. ستنپوی، کان ی قۆناغه رنامه  به له
کی  یه وتنی پرۆژه رکه رجک بۆ سه  مه بته  ده م پسپۆرانه تیمکاری ئه.   ئاراوه ته یه رلشواوی نه سه

 . ستن ی گۆڕانی سیاسی ببه کانی پرۆسه وتووه  پشکه میتوده  پشت به رجه گۆڕانخوازان مه. گۆڕانکاری
خت  کی پشوه یه دا ونه  قۆناغی هاوشوه  له الن و وتانی هاوشوه زموونی گه  ئه رگرتن له سوودوه

تیمی . کات ی زیاتر ده که نجامه  و ئه که وتنی پالنه رکه هاوکات توانای پشبینیکردنی سه، رچاو  به خاته ده
، ن کان بکه  هاوشوه گه ک بۆ کۆمه یه هو  کاتی پالنداناندا خوندنه خت یان له کرێ پشوه ناوبراو ده

ی جووتکردنی   کرده رچاوڕوونی له  هۆی به بته ده، ست به ی مه گه ی کۆمه وه ریب خوندنه هاوکات و هاوته
 . کان و بینینی سیماکانی گۆڕان ونه
رمان   فه ووه له و   مشکدایه  و له یه رکیان هه نته کانی مرۆڤ سه  و ئاکاره سته ی جه ک چۆن جوه وه
 گۆڕانی سیاسیدا  ئاواش له،  بۆ جون و چاالکی سته کانی تری جه کان و ئۆرگانه ندامه  ئه درێ به ده
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و  شکی ئه ر به ی هه  چۆنتی جوه  بدات به  ئاماژه  که ر پویسته  و پالندانه وه ره رکی بیرکه نته سه
بۆ ، ی گۆڕان دابنرت ی پشتی پرۆسه ک ببه کرێ وه ش ده که لی پالنه یکه هه.  کاتی پویستیدا  له ئۆرگانه

 . ون که کتری نه ماتیکی بن و پش و پاشی یه کان سیسته  و کاره ی جوه وه ئه
یران بۆ  تیدا قه وه کی حیزبی یان ده زگایه  ده یان له،  ڕکخراوکدا م له بوونی سیسته  زۆر کاتدا نه له
ی  که نه  خاوه رچاو به ندا زیانکی به  کورتخایه ر له گه می ئه ب سیسته .خوقن  ده نه و الیه ئه
ر  به کانی له شه کات و به  بنکۆڵ ده زگا و ئۆرگانه و ده  یان ئه و ڕکخراوه ندا ئه  درژخایه له، نت یه گه نه
،   بنکۆبووه و ئۆرگانه  و ئه و دۆخه ک ئاکامکی سروشتی ئه ییش وه نده  و گه وه شنته وه یده ک هه یه
،  قۆناغی نودا م له  پی سیسته ر خودی گرنگی کارکردن به به  و له و هۆیانه ر ئه به له. وت که رده ده
،  و یه و ئۆرگانه مکردنی ئه  سیسته به،  گۆڕانی سیاسیدا  له وه کرته م شت بیری ل ده که ی یه وه ئه
 . ی گۆڕانکی ڕک و پک بت و ئامانج بپکت وه  ئهبۆ،  سیستماتیکی کارکردن و پالندانه به
 کردنی پالنی گۆڕان قۆناغی پراکتیزه: م شه شه

ی  وه ی و ڕاستکردنه وه کانی و پداچوونه  قۆناغه ک له ر یه دری کردنی هه  و چاوه که کاراکردنی پالنه
م  بۆ ئه. ن م قۆناغه ری ئه پکھنه، ون که رده  کاتی کارپکردندا ده  له  که و پالنه کانی ئه نگییه له
 چاوی  رجه م مه به، کان موکوڕییه  و که ه  بۆ چاودریکردنی هه م پویسته ش چاوی سیه سته به مه

رکی   ئه سانک که  که یه وه دا ئه  چاوی پاک لره ست له به مه. م چاوکی پاک و گۆڕانخواز بت سیه
  سته به و مه  بت یان بۆ ئه خشانه رککی خۆبه ک ئه ئیدی وه، ۆیانستۆی خ  ئه گرنه چاودری سیاسی ده

ر ئاکاری  سه رنجیان له ک سه نه،  بت که چوونی پرۆسه وی پشڤه  ئامانجیان ڕه گرنگه، زرابن دامه
. نبین  نه که وتی گشتی پرۆسه قامگیر بت و ڕه کان سه  جیاوازه ندامی گروپه و ئه م یان ئه س و ئه که تاکه
کانی   کاره ی نیازپاکانه وه بۆ ئه،  ری گۆڕانی سیاسییه  بیارده  بن که نه و الیه  دۆستی ئه رجه ها مه روه هه

وان   نوانی ئه  له نه کی دووالیه یه ن و متمانه نجام بده خواز ئه ک چاودرکی نیازپاک و ئاینده خۆیان وه
   بن که سانه و که  خۆشیان له رجه مه، م ی چاوی سیهها گروپ روه هه. نی گۆڕانکار دروست ببت و الیه

ک ڕووخاندن و  نه، و بنیاتنان بت بت و ئامانجیان دروستکردن خواستی گۆڕانخوازییان هه
ی گۆڕانی   پرۆسه ت به کانیان خزمه رنج و بۆچوونه  و سه خنه ی ڕه وه بۆ ئه،  که جھشتنی ورانه به

 . چاو بکرت کانیان ڕه رنجه  گویان ل بگیرت و سه وه  دنیاییه سیاسی بکات و به
کاندا و   قۆناغه ک له ر یه  هه توانت له میش ده تی چواره سه ده، م  چاودرانی گروپی چاوی سیه  له جگه
دا  ندییه یوه م په م له تی چواره سه  ده رجه م مه به، ی گۆڕان بت  گشتیش چاودری پرۆسه به
 بکات  وره ق و گه ی زه ه  هه  چاوپۆشی له ندار که رکی الیه ک نرخنه نه، رکی نیوتراڵ بت هنگن سه هه
 .  وه  بکاته وره ق و گه موکوڕی بچووک زه مان کاتدا که  هه و له
،  یه  ئۆتۆنۆمی خۆی هه نجام بدات پویستی به ک پویست ئه رکی خۆی وه ی ئه وه م بۆ ئه تی چواره سه ده

 نیوتای  رکی خۆی به ناتوان ئه،  وه کانی تره ته سه  ده ندیدار بت به یوه ست و په یوه تا په  هه هچونک
رنج و  چاوی سه تیدا نانن و ڕه سه  توانا و ده کانی تریش ددان به ته سه ده، ج بکات و جبه

 . ن کانی ناکه بۆچوونه
 پدان شه نجامگیری و گه قۆناغی ئه: م وته حه
نگاندنی ڕووکار و نوکاری  سه رکی هه دا ئه م قۆناغه توانن له ر ده مان تیمی پسپۆر و پالندانه ر هه هه

ی  و پرۆسه نجامی ئه ڕووی ئه بۆ خستنه، تی  تایبه کانیش به کی قۆناغه  یه ک به  گشتی و یه  به که پرۆسه
خدارن و  نگاندن بایه سه کانی هه ره وه پ وه ش دیسانه زموونه م ئه بۆ ئه. ستۆ بگرن ئه وه،  گۆڕانه
 پراکتیکدا و  ی بزانرت پالنی گۆڕان له وه بۆ ئه. راوردکردندا  وردبینی و به  له رجه رخبوونیان مه هاوچه

، زمونکاری ی ئه وه یشتوون لکۆینه نجام گه  ئه ند به  چه که کانی پرۆسه  قۆناغه ک له ر یه  دوای هه له
م و  چاوی سیه.  دا پویسته که کانی پشووی و ئستای دیارده  نوان دۆخه وردکاری لهرا پشکنکاری و به
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 بۆ  کانیان پویسته بۆچوون و کۆمینتاره، خکی زۆرن و ی بایه شدا جگه م قۆناغه م له تی چواره سه ده
 . ن جووتی بکهکانی خۆیاندا بیگونجنن و   زانستییه رنج و تبینییه ڵ سه گه ی پسپۆران له وه ئه
  و گۆڕانه کی ئه وامییه رده کی تر و به تایه ره ی سه روازه م بۆ ده  کۆتایی و هه م به  هه م قۆناغه کرێ ئه ده

 کاتی   له که ی پرۆسه وه واوکردنه  و ته وه نگکردنه ر و چاودر بۆ هاوسه پده شه دانانی گروپی گه. ناوببرت
  وه و پشه ره وام به رده ست و به ر ڕاناوه وروبه  بارودۆخ و ده چونکه،  هموکوڕی دا پویست دانی که رهه سه
و  می بۆ ئه رده یی و هه کی بازنه  پویستییه بته  پویستی گۆڕان ده واته که،   گۆڕاندایه بزوێ و له ده

 .  ردا هنراوه سه  گۆڕانی به ش که  سیاسییه دیارده
  وه  مانای ئه به، وام رده ی به رانه پده شه بوونی پالنکی گه  هه ب  جھشتنی گۆڕانکی سیاسی به به

  گۆڕان پویسته، کی وا یه رنامه رگرتنی به ک وتمان بۆ سه وه. ستنیشان کرابت ک ده  کۆتاییه که، دت
 پی  به،  ی گۆڕانی سیاسییه وامی پرۆسه رده ی به  بازنه وه ی خواره نموونه. وام بت رده یی و به بازنه

 . مان که پۆلنکردنه
 کان کان و ئۆرگانه ی گۆڕانه نه ری دووالیه کاریگه

موو ئۆرگانکی  هه، کتری ر یه سه کان له  و دیارده گه کانی نو کۆمه ی ئۆرگانه نه ری دووالیه هۆی کاریگه به
کانی  گۆڕانه و  یه کتری هه ر یه رییان بۆ سه کلتووری یان سیاسی کاریگه، تی یه کۆمه، ئابووری

ند ساک جارک  ر چه  هه له، ر ئۆرگانک هه.  گۆڕێ هنته ریشیان داخوازی گۆڕانیان بۆ ده وروبه ده
و  نجامی ئه  ئه له،  و یه کانی هه رنامه کردنی به مینی پیاده ی بارودۆخ و زه وه سانگاندنه  هه پویستی به

   له جگه.  یه  گۆڕان یان خۆگۆڕین هه چ ئاستکدا پویستی به  ی له و بوایه  ئه گاته  ده وه نگاندنه سه هه
  سات و ڕووداوه یان کاره،  وه ره وروبه کانی ده قه  زه  کاتی گۆڕانه کرێ له  ده یی که خۆگوڕینی بناغه
چاوکردن و   ڕه وامیش پویست به رده کی به یه  شوه به،  پویستی کان دا ببته نووسسازه مژوویی و چاره

بۆ ، کانی بکرت کان یان ڕکخراوه  و ئۆرگانه که گه ی کۆمه  و پگه کانی ژینگه گۆڕانه اودریکردنیچ
  چونکه،  وه  قورس و ئاۆز ببته که ک دوابخرت و کاره  کاتی خۆیدا گۆڕان دروست بکرت نه ی له وه ئه
تتر  حمه  زه که تا دێ کاره،  خۆیدا کاتی کردنیان له ی گۆڕان و نه موو پویستییانه و هه کبوونی ئه که
ی  ک پرۆسه  ڕکخراوکی سیاسیشدا ڕک وه ی گۆڕانی سیاسی له توانت پرۆسه مرۆڤ ده.  وه کاته ده

کی  یه  پگه  کاتکدا زگورده له) ژن بت یان پیاو ( مرۆڤک بۆ نموونه، سک ببینت که گۆڕانی تاکه
،  پوراوه) ی زگوردی پگه ( وه یه و پگه کانیشی له رک و مافه ئهرپرسیارتی و   و به یه تی هه یه کۆمه
ردارک  ک هاوسه گۆڕێ و وه تی ده یه ی کۆمه نت پگه  ده وه رتی پکه  ژیانی هاوسه م که به
 ی  نویه تییه یه  کۆمه و پگه  پی ئه کانیشی به رک و مافه  و ئه وه بته کانی زیاتر ده رپرسیارتییه به
  وه تییان دیسانه یه ی کۆمه بت و پگه  قۆناغکی تردا مندایان ده له. پورت ده) ردارک ی هاوسه پگه(
 پی  کانیانیشیان به رک و مافه بت و ئه رپرسیارتییان زیاتر ده به،  باوک و دایک بن به گۆڕت و ده ده

 . ر دت سه گۆڕانی به) ی باوک و دایک پگه (ی قۆناغی نویان پگه
مکی   بۆ البردنی سیسته باتکردنه  قۆناغی خه  و له می ئۆپۆزیسیۆندایه رده  سه  له حیزبکی سیاسیش که

 قۆناغی  ش هشتا له مه و سیسته کات و ئه  خۆی پشنیاری ده مکی تر که و دانانی سیسته خوازراو نه
   له رانه زمونگه نت و ئه یه نجامی بگه  ئه ه پراکتیکدا ب  له بووه ی نه وه یدانی ئه  و مه تیۆریدایه

کانیشی سنووردارن و   و مافه شی سنوورداره که رپرسیارتییه دا به و دۆخه له، کای بوان موکوڕییه که
ی  ک ئۆپۆزیسیۆن پناسه  وه گرن که  ده رچاوه  سه وه  سیاسییه و پگه ویشی له عنه توانای ماددی و مه

  و تاکه ک ئه  ڕک وه یه م پگه ئه.  دایه  دیاریکراوه و سنووره کیش لیان له  خهڕوانی کردوون و چاوه
بت  یدانی بۆ ساز ده ما و مه می پشوو ڕاده  سیسته م که به.  مان پدا وایه  ئاماژه ی که زگورده
ی زۆرتر و  که رپرسیارتییه م به وده ئه،  وه زموونه ڕ و بواری ئه  گه رناتیڤی خۆی بخاته ته م و ئه سیسته

دا  یه م پگه له.  واییه رمانه  قۆناغی فه کات که ست پده  و قۆناغکی تر ده وه بته قورستر ده
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  کانیشی زۆرترن و به مافه، نجامیان بدات  پراکتیک ئه بت به  و ده ی زۆرتر و قورستره که رپرسیارتییه به
  وه سته  ده سامانی وتی به و دا زۆرتره یه و پگه  توانای ماددی له چونکه، گرت هرد یان لوه  هره وه کرده
 زانستی و کلتووری و   و هز و تواناکارییه ویشی زۆرتره عنه وی و هزی مه عنه توانای مه. ب ده

 سوودیان ل  یه کانی هه موو بواره پسۆرانی هه  و ستدایه رده به کانیشی له ربازییه تی و سه یه کۆمه
 ئیختیاری   له گه دا توانایی مرۆیی کۆمه م دۆخه  له چونکه، کاریان بھنت  کارکردندا به ربگرت و له وه
 گۆڕانکی   پویستی به وایه رمانه  فه  سیاسییه و ئۆرگانه ی ئه رنامه دا به م قۆناغه  له بۆیه،  ودایه ئه

  کرت به دا ده م دۆخه له.  ی سیاسیدا ڕوویداوه  پگه  له ی که هو گۆڕان هۆی ئه  به سیاسی ورد و پالنداره
دا  م دۆخه  له که، رداریی بوو ی دۆخی هاوسه  نمونه پدراوی بچونین که می ئاماژه قۆناغی دووه

رک  رداری ئه کی هاوسه ندییه یوه ک په وا وه رمانه ک و فه خه.  یدا بووه ی بۆ په نه کی دووالیه ندییه یوه په
  کات که  ده وه ڕی ئه ک چاوه یه ر ش هه وه ر به رامبه  و به یه کتری هه  یه ر به رامبه رپرسیارتییان به و به
رک و   ئه نگی له ک چۆن ناهاوسه وه. بت  نوانیاندا هه نگی له ند ب و هاوسه کانی خۆی سودمه  مافه به

نگی  ش ناهاوسه مان شوه  هه به، کات  و بشوی دروست ده وه  خزاندا ئاژه ر له  نوان دوو هاوسه مافدا له
ڵ  گه کی دروست و گونجاو له یه  شوه رپرسیارتی به کردنی به  پیاده وادا له رمانه ک و فه  نوان خه له

  . کات  دروست ده کیاندا بشوی و ئاژاوه ر الیه کانی هه رک و مافه کردنی ئه  پیاده له، ی نودا و پگه
 خزانکی مندادار  به، پدراودا باسمان کرد ی ئاماژه  نمونه ک له کرێ وه  ده میشدا که قۆناغی سیه  له

بۆ "، دا یه گه و کۆمه ری ئه وروبه  ده تی له ڕه نووسساز و بنه  کاتی گۆڕانی چاره  له  که یه وه ئه، بیچونین
و  ی ئه پگه" مان وت  دراوس بت یان هه وتکی له،  که  ناوچه نگک له گیرسانی جه  هه نموونه
 پالنکی سیاسی   و پویسته وه بته رپرسیارتی زیاتر ده ر دێ و به سه خۆ گۆڕانی به ش خۆبه یه گه کۆمه

  یه ری هه  و کاریگه  حیزب ئۆرگانکی زیندووه چونکه. ی نویدا بگونجت ڵ پگه گه  له بت که وای هه
   پویستی به بۆیه، ن که وخۆ کاری تده وخۆ و ناڕاسته ریش ڕاسته وروبه خۆی و دهری  وروبه ر ده سه له

گۆڕانی سیاسی ، یبت  ده کی سیاسی و نوێ که یه ر پگه  پی هه ر قۆناغک و به  هه  له یه وه خۆبنیاتنانه
 . ردوام کاری بۆ بکرت یی و به کی بازنه یه  شوه ست پبکات و به ده

 :بی سیاسیدا حیز گۆڕان له
 و  یی یان شوه ی بین ڕیفۆرمی بنچینه که کارهاتووه  زۆربه  گوزاره توانین به گۆڕان یان ده

بوونی   هه نھا به ته، یا حیزبکی دیاریکراو،  ڕکخراوکی سیاسی ی به ی ڕادیکانه وه ڕۆکدانه ناوه
واوو  سانی لزان پالنکی ته  که کرت که ک ده یه  پرۆسه  به که به،  تۆری ناکرت تی و به خواستکی په

 . ی بۆ دابنن تۆکمه
و  رانی ئه نھا سه ر ته گه ئه،  ڕکخراوکی سیاسیدا یی له کی گۆڕان یان ڕیفۆرمی بنچینه یه رنامه به

ی ک یه وه  خوندنه ی که وه هۆی ئه به، تی بت  ڕیفۆرمکی ڕواه یه ی هه وه ڕیسکی ئه،  دایاننابت ڕکخراوه
حیزبک  چونکه. کرابت  بۆ نه  وردی و زانستانه کانی به کییه ره  ده رییه  و کاریگه گه ی کۆمه نه الیه مه هه

ی  وه ڵ کار و کاردانه گه بت له ی ده وه کات و کاردانه  و کار ده تیشه یه ئۆرگانکی سیاسی و کۆمه
 حیزبکدا پسپۆرانی  رانی پالنی ڕیفۆرم له انه د رجه  مه واته که،  گه ی نو کۆمه کانی دیکه ئۆرگانه

و  ی ئه رنامه ن و به ی تیمکی گونجاو و دیموکراتی کار بکه  شیوه ندان بواری زانستی جیاواز بن و به چه
  دا پویسته وه ی خواره م بوارانه تی له  تایبه تی به ناو تیمکی وادا پسۆرایه له. یان دانابت ڕیفۆرمه

 :بت هه
 تناس هسیاس •
 ناس کۆمه •
 روونناس ده •
 تی یه روونناسی کۆمه ده •
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 ت روونناسی سیاسه ده •
 ت ناسی سیاسه کۆمه •
 ناس دیارده •
 کلتوورناس •
 مرۆڤناس •
  ئابووریناس •
 فمینیستناس •
 یاساناس و مافناس •

ر حیزب و   هه کی گۆڕان له یه ژهوتنی پرۆ رکه  بۆ سه  پویسته وه تییه موو پسپۆرایه م هه بوونی تیمک به هه
موو  م هه  خۆی دا ئه و حیزب و ڕکخراوه تی ئه رکردایه  نو سه  له رج نییه مه. ڕکخراوکی سیاسیدا

چاوکردنی   ب ڕه  به وه تی ڕکخراوکه رکردایه ن سه  الیه ی وا له رنامه  دانانی به بۆیه، بت  هه پسۆرانه
،  و وه  قۆناغی تیۆرییه ر له هه  وه که  نو پرۆژه خاته موکوڕی ده که،  ییانهت نیگا و پسپۆرایه و گۆشه ئه

ن و  که  ده کان گیرۆده نی پرۆژه ون و خاوه که رده کان ده موکوڕییه قتر که  پراکتیکیشدا زه بگومان له
 پراکتیکدا  له،  ناوه تیۆریدا دایان  له ی که وه  ئه چونکه، بن پی شبین ده  و ڕه وه بته یلیان سارد ده مه

ی جاریش  بن و زۆربه شبین ده ڕه،  و ڕکخراوه ن له که ڕی گۆڕان ده  چاوه شی که وانه ئه. هنت کورت ده
یلی  وان بت و مه ست و ڕازیکردنی ئه نھا بۆ چاوبه  ته یه و پرۆژه  ئه بت که یان بۆ دروست ده سته و هه ئه

 . بت ی گۆڕان نه قینه ڕاسته
،  وه سته  ده نجام بدات به  ئه وه  کرده گات و به ست نه  کۆنکی بنبه کی گۆڕان به یه ی پرۆژه وه بۆ ئه

وتووی خۆیان ڕۆی   خۆیان و کادیرانی پشکه و ڕکخراوه  یان ئه و حیزبه کانی ئه رکرده  سه رجه مه
 بۆ  کی تۆکمه یه رنامه تنی بهڕابسپرن بۆ داڕش) ڕپکراوی خۆیان ی باوه (پسپۆران، جکار ببینن و جبه
 . گۆڕان

  ست بھنت له ده وتن به رکه ر سه ی تیمکی پالندانه وه بت بۆ ئه س نه تی به نھا پسپۆرایه ته نگه ڕه
ران و  تی دیموکراتی پالندانه تیش و سیفه پسۆرایه، ی گۆڕانکاریدا  پرۆسه  و له رنامه دانانی به

نگاندنیان  سه ی هه وه بۆ ئه: میان که یه، ر دوو هۆ به له، دا ته و بابه ن لهکی ره رجی سه جکارانیش مه جبه
روونناسی  ده، ناسی کۆمه، ت کانی سیاسه  زانسته ستووبت به  پشتبه گه  و کۆمه که بۆ بارودۆخی حیزبه

ی  وه  ئهر به میشیان له دووه. تی و مرۆڤناسی و کلتوورناسی و هتد یه روونناسی کۆمه ده، ت سیاسه
ی  ر بنچینه سه  له کتری که کانی یه کات بۆچوونه دا وا ده و تیمه تی ئه سایه  که تی دیموکراتی له سیفه

ی  ریتکی زانستییانه  نه  قبوڵ بکرێ و به تهو و تی و سیاسی ئه یه ی کۆمه کان و ڕیایته زانسته
ی  وه ڕه باوه ندکردنی به سه گفتوگۆی بکری و دوای پهودار  وا و بره ری ڕه  پوه  و به گه  به ستوو به پشتبه
 . ئینجا دابژرت، یان زۆربه

 :ریتیدا ی نه گه  کۆمه گۆڕانی سیاسی له
  ڕکخراوه،  یه م جۆره  گشتی له ڕاست به تی ناوه  وتانی ڕۆژهه که، ندوو سه نه شه  وتانی گه له

رنی  ڵ کلتووری نه گه  له  و کلتووری سیاسییان هاوجووته یه ریتییان هه کان سترکتوورکی نه سیاسییه
 بۆ قۆناغکی  گه ی کۆمه وه ره  گوازه  نابته  وتانه م جۆره  ڕکخراوی سیاسی له بۆیه،  گه کۆمه
کان  ی قۆناغه وه  گواستنه گه به، ر و دنیادا بگونجن وروبه کانی ده ڵ گۆڕانه گه  له وتووتر که پشکه

ندنکی خۆڕسک و  سه ره په، ندنیش ڕووبدات سه شه ر گه گه  ئه واته،   و ب پالن و ب کۆنتۆکردنه خۆوه له
 .  کییه مه ڕه هه

بن   پویست ده کات که  ده و گۆڕانانه ست به نگ ده کاندا زۆر دره یه) قلیدی ته (ریتی  نه گه  کۆمه حیزب له
ئاۆزی زۆری تیا ، کرت ی ڕیفۆرم ده رنامه  به ست به  ده ه ک بۆیه، چ ر ده سه کانیان دێ و به و قۆناغه
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و  له. کات رلشواندنک دروست ده کبوو سه ه کتردا که ر یه سه وت و پویستی گۆڕانی زۆری به که رده ده
  و ڕیفۆرمه ی ئه رنامه م به به، دات ده رهه یلی گۆڕان الی بکیان سه دا خواست و مه خته نگ وه دره
تدا   بواری سیاسه نھا له ته) گریمان پسپۆریش بن (وانیش ئه، نن  دایده که رانی حیزبه نھا خودی سه ته

یان گرفتی   کاتی پراکتیکدا ده وت و له که موکوڕی تده  که که  پرۆژه بۆیه، کانی تر  بواره ک له لزانن نه
 .  که جکردنی پرۆژه ست بۆ جبه ربه  به هب ب ب و ده کردنیدا دروست ده م پیاده رده به  له قینه ڕاسته

ی  وه ی ڕیفۆرمی حیزبکدا پشبینی ئه رنامه  به ت له  پسپۆری بواری سیاسه نھا به ستنی ته پشت به
ی  ر بۆ پرۆژه تمکی پالنده. بت نجامکی پویستی نه  یان ئه نجامکی دخوازانه  ئه کرت که لده

، ردوو توخمی ژن و پیاوی تدا بت  هه  له رجه مه، کان  ناوبراوه نی بواره پسۆرا  له ڕیفۆرمی حیزبک جگه
ی  مۆی زۆربه یدانی ئه نج کارای مه  گه چونکه، نج تی گه  تایبه نی جیاوازی تدا بت و به مه  ته رجه مه

ل  و هه  و ئه رجانه هو م بوونی ئه  کاتی پیاده نھا له مرۆڤ ته.  یه و حیزبه نی دواڕۆژی ئه و خاوه  کانه حیزبه
نجامکی  ڕوانی ئه شبین بت و چاوه ی ڕیفۆرمی حیزبک گه رنامه  به توانت به ده، دا رجانه و مه

 . ی ل بکات دخوازانه
  وا رمانه و یان حیزبی فه حیزبی پشه

 کاندا وتووه  پشکه گه  کۆمه له
وێ   جه وه تییه وایه و پشه هۆی ئه  به و که ری حیزبی پشه ندوودا پوه سه شه  وتانی گه له
نتر و  الیه کی فره یه رنامه  به  که یه وه ئه، گرت  ده وه سته ده  و وت به گه تی کۆمه وایه رمانه فه
. ن که ڵ ده گه رکی سیاسی له  کبه کانی دی که موو حیزبه ی هه رنامه  به بت له تری هه وه گره فره
وانی دیدا  ڵ ئه گه ی پشبک له وه  به سته یوه ندوودا په سه شه  وتکی گه و له شهی حیزبی پ رنامه به

. ) ی که ندامانی حیزبه نھا ئه ک ته نه (ک نی خه کانی کۆمه ندییه وه رژه  پاراستنی زیاتری به بکات له
کانیان  ی بینینی پویستییه گه ڕ ک له ڵ خه گه  له وامدایه رده  خۆگونجاندنکی به و له حیزبی پشه بۆیه

 .  و پویستییانه جیکردنی ئه و جبه
درت و  نگی پده بژاردندا ده  هه ی له و حیزبه  ئه بته  ده وه کانه وه  گشتگره ره هۆی پوه و به حیزبی پشه

ندوو بۆ  سه شه  گه وتکی ودا له ڵ پارتکی پشه گه رک له کبه.  و وته وای ئه رمانه  فه بت به ده
  بۆیه، وتووتر و پشکه  هی ئه کی له یه رنامه ی دانانی به  ڕگه  له ی هاوتیانه ی متمانه وه بردنه
 و  کی ڕۆژانه  پویستییه بته ودا ده  و ڕبازی حیزبکی پشه وه  و بیرکردنه رنامه  به نگی له هاوسه

کانی   حیزبه  که یه مه ئه.  خیانه ی بایه م جگه تی چواره سه و ده م کانی چاوی سیه چاوکردنی دیتنه ڕه
و کار   هی ئه رزتر له کی ئاستبه یه رنامه ی به ر بناغه سه ن و له ده وی بۆ ده پانی سیاسی هه تری گۆڕه

 . ڕژن ن و پالن داده که ده
ی میتودی کاراتر و  وه دۆزینهوی   هه  له میشه و هه ش حیزبی پشه رک سیاسییانه و کبه ر ئه رامبه به 

  دا جگه رک سیاسییه  کبه م جۆره له.  وه وتیدا بمنته  پشه وام له رده  تا به وتووتره ی پشکه رنامه به
تیڤ و  دات و گۆڕانی پۆزه پۆل ده  شه وه ش بۆ پشه گه کۆمه، ن که ده شه  گه  ڕۆژانه کان خۆیان که  حیزبه له
 و  وه گرته  ده گه کانی کۆمه موو چین و توژه  هه دات که ر ئاستی گشتی وت ڕووده  سه ه ل وه و پشه ره به
کی  بینیه کاندا ئاینده ندووه سه شه  گه گه  کۆمه و له حیزبی پشه. بت پی ند ده مه هره سک به موو که هه

کانی  کادیمسته جی ڕووناکبیرو ئهرن  سه له  جگه بۆیه،  دووربینی جیھانبینی خۆی کاته  ده تیڤانه پۆزه
 . ری نگپده وادار و ده  هه بنه کانی تریش ده موو چین و توژه  هه شی فراوان له  به گه کۆمه

 کرداردا   له که  وتاردا به نھا له ک ته  نه ویستکه نه گه به " ئامانج گه  و کۆمه حیزب ئامرازه"پرنسیپی 
توان ئامانجی   نه ی که و ئامرازه ندوودا ئه سه شه  وتکی گه له.  یه او ههو کردنکی ته  پیاده پویستی به

جی ) حیزبکی تر (هاوکات ئامرازکی تر، نرت  ده الوه خرت و وه ک ده  که له، دی بھنت  به گه کۆمه
   پراکتیکدا له ش له هم ئه. هنرت کار ده  و به وه وه  تاقیکردنه خرته درت و ده تی ده رفه درت و ده ده
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  ی له و حیزبه  بینییان ئه یه گه و کۆمه کانی ئه ندامه  ئه کاتک که، وت که رده ده کاندا وه بژاردنه کاتی هه
و  ئه، ستی  ده وی خۆیان دایه وی خۆیان و جه  پشه نگیان بۆ دا و کردیان به ند ساکی پشوودا ده چه

ن و  نگی بۆ ناده بژاردنی داهاتوودا ده  هه  له هۆشیارانه، دی بھنت کانیان به  ئامانجه بوو که  نه ئامرازه
نھا  ک ته بت و نه  گرنگ ده الوه کیان به نگی خه ش ده و حیزبانه  ئه بۆیه. ن خه تی ده وایه  پشه له
چاوی تبینی و  ش ڕه همان شو  هه به. ن که موو کاتکدا حسابی بۆ ده  هه  له که بژاردندا به کاتی هه له
بینت  دا ده وه ش به و حسابکردنه ئه. ن که م ده تی چواره سه م و ده کانی چاوی سیه  و کۆمینتاره خنه ڕه
ی  وه دات به تی ده وایه  پشه ی خۆی له وه  مانه خ به و بایه وام حیزبی پشه رده  و به میشه  هه که

واردنی   ب هه واوی هاوتیان به کانی ته رخ بکات و پویستییه ندتر و هاوچه مه وه پرۆگرامی خۆی ده
 . گرت رچاوده به له، نگ و ئیتیکیان ز و توخم و ڕه گه نوان ڕه

ی لۆژیکی  ر بنچینه سه کان له  سیاسییه ره ی هوشیار پوه گه  الی کۆمه ندوودا و له سه شه  وتی گه له
و  ستی به  ئاسانی ده  هاوتیش به بۆیه. درن  ده گه  کۆمه ش به کو زانیاری ڕۆژانه داڕژراون و وه

ی  وه بۆ ئه، کانی داهاتووی نگاوه ی حیزبک و هه رنامه  پویستتی بۆ ناسینی به گات که  ده زانیاریانه
   له گه خداری نو کۆمه ک تاککی بایه و وه ندی ئه وه رژه ی بزانت به وه یار بکات و بۆ ئه خۆێ ته

 . نگی بۆ بدات بژاردنی داهاتوودا ده  هه تا له،  رچاو گیراوه به ی کام حیزبدا له رنامه به
 بژاردن وست و هه هه
  گه ی نوان دوو جۆر کۆمه راوردکارانه کی به نیگایه  گۆشه به
  سک له ی که مانهگۆڕینی مت دان و نگپنه نگپدان و ده وست و ده ری هه کاندا پوه  مۆدرنه گه  کۆمه له

و   له یه وه ی ئه ر بنچینه سه له، بژاردنکی دی  بۆ هه وه بژاردنکه  هه ککی دی له  بۆ یه وه حیزبکه
 گشتی و   به یه یه گه  و کۆمه وه ته و نه  یان ئه له و گه ندی ئه وه رژه  به ی کام حیزب له رنامه دا به کاته

کانیان  ره ند پوه تا چه،  و یه رخیان هه ی هاوچه رنامه ند به تا چه، تی یبه تا کانیش به سه که بگومان تاکه
 حیزبی  نگیان به ر جاری پشووش ده گه  بزانرن ئه وه  شایانی ئه ی به وه ری لۆژیکین و هتد بۆ ئه پوه
 . ن وی بده  به مجاره ئه،  دابت دیکه
کی  دۆگمایه) ب ش نه که ندامی حیزبه ر ئه گه ت ئه نانه ته (ر نگده ده کاندا وتووه  دواکه گه  کۆمه م له به
ی خۆی و   و ئاینده که ی حیزبه رنامه  به ی بیر له وه دات ب ئه  حیزبک ده نگ به  ده  و تا ماوه یه هه

و الی   ندامه دا ئه و حیزبه  له رێ که سکی خزم یان براده ر خاتری که به یانیش له،  وه ی بکاته که گه کۆمه
ختی  روه سه  له ی که تی ڕیکالمه مه و هه ری ئه  ژر کاریگه وته که  یانیش ده وه،  ویسته م خۆشه ئه
 سۆزی  ن که به  ده و ماتریاالنه ست بۆ ئه ن و ده که کان بۆ خۆیانی ده ک حیزبه ر یه بژاردندا هه هه
 . بزونت ر ده ماوه جه
   و نه نگه  نه  حیزبگۆرکدا نه ت له نانه یانیش ته، نگداندا  ده له ۆڕینوست گ ی مۆدرندا هه گه  کۆمه له

یان ،  وه گوزته ر ده نگه  بۆ حیزبکی تر سه وه  حیزبکه ی له سه و که  چاوی ئه درێ به  ده  و نه ییه شووره
ک   وه مه  ئه هچونک، دات ی ده  حیزبکی دیکه  و به وه ستنته  حیزبک ده ی خۆی له نگ و متمانه ده

و ماف و   ئه سک بۆی نییه زانرێ و هیچ که  ده سه که و تاکه وای ئه واو و ئازادی سروشتی و ڕه مافکی ته
 و  راییه  تاکگه وه می ژیان و بیرکردنه  سیسته  که یه گه  کۆمه م جۆره له. وت بکات ی ل زه ئازادییه

وستی چی  ی هه وه  له ره نھا خۆی بیارده س ته که اکه ت بۆیه،   ئاستکی بنددایه هۆشیاری سیاسی له
ر  سه خۆی نادات له  به و ئازادییه شی بت ئه که ندامی خزانه ر ئه گه ت ئه نانه  ته سی دیکه که، بت و ده
 . ی بکات کانی لۆمه وست و بیاره هه
  بته ده،  ه) کۆلکتیڤ ( راییه کی کۆگه یه گه ۆمه ک که، کاندا وتووه  دواکه گه  کۆمه  له ته م بابه ر ئه م هه به
، ی که ندامی خزانه سانی ئه ک که ی نه یه و ڕاده تا ئه، یا و ئابوو ف و نامووس و حه ره ی شه له سه مه
نگدان و  یان ده، وست گۆڕین ر هه سه زان و له نی ده  خاوه ناس خۆی به دی و نه سکی نه  که که به
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تیشی  دات سووکایه خۆی ده  ئازادی به که به، کات ی ده ک لۆمه نگگۆڕین و حیزبگۆڕین نه  و دهدان نگنه ده
  یه وه ژاریی یاساییه  و هه گه ژاری هوشیاری کۆمه ژاریی کلتووری و هه هۆی هه ش به م دۆخانه ئه. پبکات

کتر  ر ڕا و بۆچوونی یه سه ری له اریگهواو ک کی ته یه  شوه  به که، کاندا وه کانه وتووه  دواکه گه  کۆمه له
  له. بینت ویتر خۆی ده  چاوی ئه کتریدا و به ناو یه س له موو که هه،  و س خۆی نییه هیچ که، نن و داده
 دنیایی  بۆیه،  راوزه  په  و تاک له ره نته  خ و ع سه ی که وه وه هۆی ئه ی کۆلکتیڤ دا به گه کۆمه

بۆ ، ون سک بکه مووانیش شونی که  و هه وه وانیتر بیر بکاته ک ئه  وه بت که دابین ده  و کاته تاک ئه
خت بۆ تاک  ی وادا پشوه گه  کۆمه وست له  هه بۆیه. بن دانه،  ریانه  پارزه  هزی خ که ی له وه ئه

ی  گه  کۆمه یی له وره کاریزمای گه.  وه کانه وره ن گه  الیه  له نووس بۆی نووسراوه ک چاره  و وه بیاربۆدراوه
، کۆی هزی بازوو  به ستراوه  به که  به وه که سه تی و ئاکار و کارمای که سایه  که  به وه ته ستراوه به وادا نه

 هۆشی  ت له نانه ریتیدا ته ی نه گه  کۆمه  له  وه ره م پوه یی به گیرۆده. وری لی ده ی پیاوگه یان ژماره
  رانه و پوه ر به ده سانی یاخی و گونه که.  یه وار و بکی زۆری ڕووناکبیرانیشدا هه نی خوندهکی چی ناوه
کی  یه ندشه  ئه م دۆخه ئه. ری باو ر بۆ پوه ونه ردانه ی سه مارۆ و فشاری زۆربه  ئاماجی گه بنه ده

کی تر ڕووناکبیرانی مۆدرن  یه راوه زا یان به،  رانه و پوه سانی ڕووناکبیری یاخی له  بۆ که قینه ڕاسته
تکی  سه وی خه عنه مارۆی مه روونی و گه راسانکردنی ده  و هه کۆمه له  شوازی گه چونکه، خوقن ده
 .   و کارایه کانه وتووه  دواکه گه قی کلتووری سیاسی کۆمه زه
وستی دۆگمای  هه، نگی بۆ بدات  و دهنگنت سه نه ی حیزب هه رنامه ر به نگده  ده ی وادا که گه  کۆمه له

 ئاکامدا   و له وه  گۆڕان ناکاته بت بۆ حیزب و حیزبیش بیر له ک وا ده نتییه ره ک گه نگران وه الیه
 .  وه منته وتووییدا ده  قۆناغی دواکه بت و له و سستتر ده ش سست گه کۆمه

بت بۆ  ر ویستیشیان نه گه  ئه ک که یه وسته  نو هه کان بخاته ی حیزبه وه  بۆ ئه هۆشیاری هاوتی گرنگه
 . ران ناچاری خۆگۆڕینیان بکات نگده رگران و ده وستوه تیڤی هه فشاری پۆزه، نگاونان  و هه وه خۆسازدانه

ی  وه ی بیریان بۆ ئه وه  ڕووناککردنه  بن له که و خه تی ئه وایه ش پشه ی وا ده گه ڕووناکبیرانی کۆمه
نگدان و  تی ده  دۆگمایه  له گه ر کۆمه گه ئه. نگداندا رگرتن و ده وست وه  هه بت له تر دۆگمایان نهچی
کی  یه رنامه بوونی به  ب هه م هیچ حیزبک به و ده ئه، ر هات سه وستیدا گۆڕانی به هه
  که  به ک سانه ش حیزب نه هم خا ر ئه به ر له هه، وا بت رمانه رخ ناتوان فه وتووی هاوچه پشکه ره هه

 .  وه کاته  ده گه  کاژفدان و خۆگۆڕین و گۆڕانی کۆمه له  بیر ڕۆژانه
ک  ندروست و یه کی ته ندییه یوه  په بته ر ده نگده ندی نوان حیزب و ده یوه پکراودا په  دۆخی ئاماژه له
ندامانی  نھا ئه ران ته نگده ده. ن ده پده شه  گهکتری خات و تواناکانی یه رده  و سه وه خونته ویتر ده ئه

  بت له  ده وه کانی گشتگره ره خی حیزب داخراو و خۆیی نابت و پوه ی بایه  بازنه بۆیه، کان نیین حیزبه
رچاو  به مووان له هه، کانی وت هره م و به رهه وت و سامان و کار و به ستکه شکردنی ده کاتی دابه

 . گیرن ده
ی کالسیک و کۆنسرڤاتیڤ و  وه می بیرکردنه ردانی سیسته ستوه ده، ی گۆڕانکی سیاسیدا پرۆسه  له

،  خوازه ی نوێ و ئاینده وه می بیرکردنه  سیسته رناتیڤکی مۆدرن که ته سپاندنی ئه پشخستن و چه
 . ی تریش که ته سه ر چوار ده  نو هه  له که به،  نو حیزبدا نھا له ک ته  و نه پویسته

 ... 
 ولر هه- تالین-ستۆکھۆم

5-16/7/2006 
 :کان تبینیه

ر  بۆ نووسه، ر کانی نووسه ته موو بابه  و هه ته م بابه کارهنانی ئه رگرن و به وه،  وه رگرتنه به مافی له. 1
 .  پارزراوه
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تکی  ر بابه یان هه،  ته م بابه ی ئه وه  بوکردنه  دووباره یلی له  مه یاندن که کی ڕاگه زگایه ر ده هه. 2
 . ت بخوازت ندی بکات و مۆه یوه  په یله و ئی مه  به تکایه،  ره نووسه

ر  یان هه،  م نووسینه شک له رگرتنی به  وه رک پویستی به نووس یان لکۆه ڕۆژنامه، ر ر نووسه هه. 3
ریتی   پی نه یان به، ربگرت ت وه مۆهندی بگرت و  یوه  یان په  تکایه ره ی نووسه نووسینکی دیکه
 . ی بدات که ره ی و نووسه که رچاوه  سه  به زانستی ئاماژه

 ڵ ڕزی زۆر گه له
qmahabad@hotmail. com 

  


