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  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... تةلةفيزيؤين حيزب يا هي نةتةوة تةلةفيزيؤين حيزب يا هي نةتةوة 

  
   به ی آه و هۆآارانه آ له ل هۆآاره، یه ندی گه ك پاپه گایه ر آۆمه وتنی هه آانی پشكه نھنییه

آو  ندی نوان حیزب، وه یوه ویش په آراو ئه ر نه  سه ختی له  جه  آۆماگای ئمه واوی له ته
   له ی جی گومان نییه وه ئه. آی دیاریكراو یه وه ته گا و نه هئۆرگانكی بۆ ركخستنی آۆم

بینیوه،  گادا نه  ركخسنی آۆمه نی له ده  هشتا حیزب رۆكی شارستانی، مه گای ئیمه آۆمه
آو  وێ وه  تاآو ئستاش نایه بۆیه. وه  آایه موار دا هاتۆته  باروزرووفی ناهه  خۆی له چونكه
كو  گا، به  آۆمه خمكی وا بداته زه) خر  نه  آرده ، به  به  قسه به(نی،  ده ركی نوی مه فاآته
  ك بكات و له یه مه ر گه آانی سبه  ناوچه  و له وه آانی خۆی بشارته مه وێ گه یه  ده میشه هه

  !آی دی یه مه آانیش گه  گشتییه ناوچه
  میشه ی خۆمان ئاگادار بین، هه آه ی وتهنگوباس  ده ێ له ر بمانه ر گه آو بینه آاتك ئمه، وه

  ناه  رگای آه ی له وه آو ئه آانی دی وه  یاندنه  راگه ناه ر ئاژانس و آه  به بینه پانا ده
آو   وه بۆیه.  دونیا سیاسی خۆمان بین  ئاگاداری وه آانی خۆمانه  خۆماییه ڤزیۆنییه له ته
ن  فاف، بالیه آی شه یه  شوه م ناشتوانی به آه  بوا ده وه یتوانییه ك تا ئستا نه یه رچاوه سه
   .وه آانمان بۆ بگوازته نگوباسه ده
آو ئامرازك بۆ   وه نده آرت، هه ڵ ده  گه ی له ه آو ئۆرگانكی حیزبی مامه  وه نده ڤزیۆن هه له ته

  ته به ش هه آردنه ه مامه   جۆره مه ئه. آراوه ڵ نه  گه ی له ه ن مامه آی بالیه یه وه بوآردنه
   .آانه  شموولییه پووری رژمه له ی آه پاشماوه

  ندی به یوه  په ری آه نی هونه گینا الیه ین، ئه آه رۆك ده ر ناوه سه  له وسته  تانھا هه یره
  ته به هه .  بدون وه یه م باره  پسپۆرانی خۆی له بت، چاآتره  هه وه ڤزیۆنه له پیشاسازی ته

  !ن ری دا هه حقیقی هونه  ته ق له ق زه لنی زه آه
 و  ته وه  ده ر به آكیان سه یه: ن ڤزیۆن هه له  ته آان دا دوو جۆره  دیموآراسییه مه  سیسته له
  مان یاسایان به ڤزیۆنی خسووسی هه له تی و ته وه ڤزیۆنی ده له ته. شیان خسووسییه ی دیكه وه ئه
  ندیان به یوه  په ی آه و ئاسایانه  ئه  واته ویش یاساآانی ئۆدیۆڤیزوله بت ئه تبیق ده ر ته سه

فھوومی حیزبی دوو شتی  ڵ مه  گه  له م واتایه تی ئه وه ن ده آاتك ده. یه  هه وه بینین و بیستنه
ایی  آۆت آرن و له آتر ده ی یه وپكه  تكه ی ئمه آه  ناوچه  له ن آه مك هه ندێ چه هه. جیاوازن

   .م رهه  به شوی دنته نھا گره  ته  شتكی ئاۆزآاو آه بته دا ده
آو  ڤیزیۆن وه له زگاآانی ته ڵ ده  گه آردنی دا له ه  مامه آانی حیزب له  سنووره بۆ نموونه

موو   هه رج نییه تك دا مه ه  حه  له مه آات، ئه یری ده آی ئۆرگانی خۆی سه یه ڕه الپه
ت  سه آاتك حیزبك چمكی ده. و ئۆرگانه آانی ئه  گشتییه ڵ هه  گه با بن له  تهران ماشاآه ته
و  ئه) وه  آایه هاتۆته  نه ندرووسته  ته م دیارده  تاآو ئستا ئه  الی ئمه  له آه(ست   ده گرته ده

قی بگیان  هقوت  بلۆآكی ره تیش له موو میلله هه. ت بكات موو میلله تی هه رایه ب نونه آات ده
م  وێ ئه یه ر ده بینه. ستی جوداواز پكدت زوو و رباز و بۆچوون هه  ته كو له بووه، به دروست نه

سیاسی، . آان دا موو بواره  هه  له ته به ش هه مه ئه. ی ببینی آه ر شاشه  سه  له نگییه ره مه هه
   .دیالۆگ هتدق و  ته مه وتن، ده ری، راپۆرتاژ، چاوپكه رۆشنبیریی، هونه

ین،  آه ی آوردستانی عراق ده آه  ئاسمانییه ڤزیۆنه له ردوو ته یری هه ر آاتك سه ی بینه ئمه
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ر  ڕبوونی آات بینه  تپه ش به مه ئه. آۆی حیزب دانیشتووین  سه ر به رامبه ین به آه ست ده هه
  ستمان له به مه. وه مننه  ده اهج  ره م شاشه ر به رامبه ئیووس به ڤانی مه نھا هه تارن و ته ده
 جیددی   زۆر به آه ڤزیۆنه له ردوو ته رانی هه به روه ب به  ده  آه یه وه  ئه یه م دیارده رخستنی ئه ده
  :لك زۆرن  گه نموونه. بینن  نه وه رگای ماه  آوونی ده نھا له  و دونیا ته وه  خۆیانا بچنه به
م رۆژی  ن آه  الیه ب به  ده ر دیموآراته گه  یا نا؟ ئه دیموآراتهآی  یه  ئایا آوردستان ناوچه-١

 حیزبی حاآیم  ر به رامبه بایی خۆی به  نا ته رنجی جیا بت آه  و سه خنه  ره جارك گومان له
   .آانی دی  حیزبه  هاووتیان، چ گوگرتن له چ گوگرتن له. یان آات به
ر  آی بۆ سه ره  آاتك هشی ده بۆ نموونه. نھا ال باری ئیستیسنا  تهآرێ وی ده یه  په مه  ئه-٢

 و  وه  آایه  دته نگی دیكه  ده وه آه ڤزیۆنه له  آوونی ته بینین له آات، ده تدار زیاد ده سه حیزبی ده
 بووی ب  آی دووباره یه مه  گه مه ئه. وانیش نامنن نگی ئه  ده آه آییه ره  ده مانی ترسه  نه ر به هه
   .آراسی ی دیمه رده روه مندنی دیدی دیموآراسی و په ر ئاستی خه  سه  له كه آه
   .خۆ ربه نگی رۆشنفیكرانی سه آی آۆمپلتی ده یه ی تا راده وه  سینه-٣
. آرت  باس دوو مژوو ده میشه هه. ست مژووی آوردستانه به مه. آرت  آاتك باسی مژوو ده-٤

ر  هه.  ترسناآترین توانینه م بینینه ئه. تك ك مژووی میلله نه. ووی دوو حیزب دوو مژ واته
  !آانه  شموولییه می رژمه م سیسته ئه. وه نووسته  آورتبینی خۆی مژوو ده ڤزیۆن و به له ته
زۆر . آی زانستی یه رده روه  په دانه ران و گوێ نه ستی ناسكی بینه آردنی سۆز و هه به  موخاته-٥

   .به  ب مووناسه زۆرجاریش به.  شوینی شین یا شایی بته ڤزیۆن ده له جار ته
  ونه م هه زۆرجار ئه. ران  بینه گاته  ده ستی سوه  ده وه، یا له ستی دووه  ده نگوباس له  ده-٦

آانی  ناه  آه نگوباسی خۆمای له رگرتنی ده وه. آانی دی بینراون ناه  آه رۆژك پشتر له
  ت به باره  سه وانی ئمه  رۆژنامه  ئاگابن له وانی بیانی زیاتر به ی رۆژنامه وه آو ئه وه، وه هدیی

  !!!باردۆخی خۆمان
آانی   ئاسۆ نویه ر به رامبه  به وه آرانه  پویست بۆ فۆلكلۆر و فۆلكلۆر و نه  پداگرتنی زیاد له-٧

   .ر و گۆرانی هونه
 ب  ر فن هات و فن رۆیی، به  سه ختكردنه  و جه خانه آو دیوه تی وه رۆآایه  آۆشكی سه-٨
   بسوودانه واه م هه ش به میشه هه. موو هاوچوونه م هه  له وه ران ئاگادار بكرنه ی بینه وه ئه
   .رخستن  خۆ ده ك له  زیاتر وه وێ زانیارییه مانه  ده ی ئمه وه ئه. وه آرنه نگوباس پ ده ده
  رخستی پرۆژه ده. سی زۆر دیاریكراو به  مه ویش به ند راپۆرتاژك ئه ی چه وه  لدان و لدانه-٩

   .ت دا  پناو خزمه ك له یی نه نده آی زۆر پوپاگه یه  شیوه آان به تگوزارییه خزمه
   . پویست رآرده، سكرتر زیاد له رۆك، سه ی سه رخستنی ونه  ده-١٠
ری یا  نه تكی هه ی هیچ حیكمه وه  ب ئه  به.رخستنی بوچانی سروشتی آوردستان  ده-١١

آرت؟  دی ده آان به  آوردییه ڤزیۆنه له  ته نھا له  ته م دیاردانه بۆچی ئه. ( بت وه  پشته زانیاری له
   (آی آوردی ناآات؟  گریه عبیر له  ته مه ئایا ئه

ست و  وه كدا پرۆگرام ده پ له. آان بردنی پرۆگرامه ڕوه  به  ریتمك له بووی هیچ جۆره  نه-١٢
   .وه ران ئاگادار بكرنه ی بینه وه  ب ئه به. آۆ ر سه  سه وه  پكدا دته له
كی ئرشاد  ت بكرن و خه ك داوه الیه ند مه ی چه وه  بۆ ئه سه آی تیرۆریستی به یه  آردوه-١٣
   .وت  مزگه مین نه ال ده  مه  پكدا نه ن و له بكه
مانی   نه  و به ر شاشه  سه وه آان دنه مییه  قه نووسازی و سرووده آی چاره یه رده روودانی آ-١٤
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   .آان فه ر ره  سه وه خرنه آان ده  شریته آه آرده
بن، چ  س نه  به ند نموونانه م چه ر ئه گه م ئه به.  خاڵ زیاد بكرن ی دیكه نده وه  ئه آرێ ده ده

   . درژدادڕی  له یه سوودكی هه
 حیزبی و   و جوداوازییه ڤزیۆنیكی میللییه له ته: وێ یه ویست و هژا ده ری خۆشه ی بینه وه ئه

تی ئمۆامان   حاله  له عبیركی سادیقانه ڤزیۆنی ته له ته. وه نگداته ری تیا ره آولتووری و هونه
  میشه  گۆرانی آۆن و نۆێ زاخاو بدات و هه بكات و زانیاریمان بدات و گومان به

وامی  رده نی حیزب و به  بتوان آورتخایه ڤزیۆنك آه له ته. و داهاتوو ره آیش بت به یه ره نجه په
ر   سه ر له گه  ئه قینه دیموآراسی راسته. وه وانه  پچه ك به  نه وه نگ بداته تی تیا ره رۆحی میلله

س،  و به رمی دیموآراسییهی ت وه  آردنه نھا دووباره  ته وه وه، ئه داته نگ نه آانمان ره شاشه
   .ڕۆك ی ب ناوه ك خیتابكی تووتی ئاسایانه  نه یه سه  دیموآراسی موماره چونكه
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