
تاکەکەسی کەوکوملگايەکان   

 

ەسادزور  یکەقلەع ەب  .نەێكەئکوردستان  یباشور ەکوردي ل کانيەباسي کوملگاي نهاەدا ت ەئم ئرتيکل ەل  

کات دا  مانەه ەل المەب ،ەجورا جور دروست بوي یگورانکار استداەڕناو یالتەرهۆناو خ ەفقط ل ەرابردو دا ن یسال ندەئم چ ەل

.کوردستان یباشور ەل یتەتايب ەدا، ب کانەکوملگاي ناو ەل ەزور دروست بوي کيەفوکري کيەيەگورانکار  

 یو کوملگا ينەکوملگا بيک یکونسپت رەس ەل ەوەکولينێل نێتوانەد کەيەشئو ندەچ ەگوت " ب یهوشيار بارزان ەزور زور ساد یکەقلەع ەب

 .باشور اکوردستانناو  ەل نەوجودەپوليس،..هتد، م دار،ەتمەجووتيار، اسايش، سياس ،یينێئا ،ی" سايکولوژخصييات،ە"ش ،یسياس ،یابور

کان ەو م مانەز ەدا ل کەگوروپ ناو ەل شەهاوب یکەقازانجو  یندەوەرژەب ەب ەداييەرەيان گ ەيەه یندەيوەپ ەک ،ەکەکوملگا کونسپت یکونسپت

 کانەکوملگاي ريەماوەو ج خصيەسايکولوژي ش تاەه ەک ەهرەژ نهاەکوردستان ت یباشور ەکوردي ل کانيەکوملگاي شيەهاوب یقازانج ".دا

  .ەبون لەلەو ش شۆخەن

 ،ەکگرتوەي ل،ەکوم یندلەو گ زەد یکان ەروکانيە: کوملگاي سکوەباشور و یکوردستان ەل نەێکەئ کەکوملگاي ندەچ یدا با س ەئم ئرتيکل ەل

کوملگاي  کان،ەکوملگاي ميدياي ،پوليس،یاسايش، پاراستن، زانيار ،ەرگەشمێسوشياليست،....هتد، کوملگاي پ ، یتێكەي ،یگوران، پارت

.عام یکەشئوي ەب یو کوملگاي کورد یحيزب  

کاتي  ستاێ،  %١٠٠زور چاک اگادار بن،  ەويستێعام پ یکەيەشئو ەب یکورد یکانەکوملگاي گوت" یهوشيار بارزان یکورت ەزور ب

".....هتد،ەسوشياليست یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم تييەيو جاشا ليەندەگ زي،ەد ميەسيست نيەشاندەوەڵه  

بو روخاندن و  س،ەک کەي کەو تەکار ک ەويستێپ ش کوملگا یرەماوەسايکولوژي ج و کەلگايەهرکوم ووت" یهوشيار بارزان

  ."کوردي کانيەإحزاب تييەو جاشاي ليەندەگ زي،ەد ميەسيست نيەشاندەوەڵه

چ  یبەصاح ؟ەکوملگاي ەوعە، سوشياليست،....هتد، چ ن یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم یندلەو گ زەد کانيەدڕركەس یکوملگا

کن؟ەنديەتمەتايب  

 ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەرابردو ئم س یسال ٢٥ئم  ووت" یهوشيار بارزانە زور ساد یکەقلەع ەو ب یکورت ەزور ب

 ،یتەگايڵئاييني، کوم ،یسياس ،یابور يەژانۆر یتەخيان ێب ەب ەجار هاواريان کرد ک دهاەسوشياليست،...هتد، بو س یتێكەي ،یگوران، پارت

و  زەد یکانەرکردەس گايڵئم کوم .کردن تە:خيانەيەشوو کەي نهاەدا ت کانەمو  مانەز ڵە يانەنە...هتد، ناژين. کار و ئيش کردژي،ۆلۆسايک

 ،یتەکوملگاي ،یميدياي، ابور ،یشايرەع ،یسياس ،یديپلوماس :ە" دانسنوور ێب یلەندەو گ زانينە"ن یکونسپت یرکونترولێژ ەل لەندەگ

و  یزەد لوسكيەف یصاحب ەگايڵئم کوم .تەبيک یئتوانيت چاک ساز ەو ن ەوەچاک ئبيت ەن کەيەهيج شئو ەب ەئم کوملگاي ....هتدوژيڵسايکو

"ە.ليەگند  

ووت"  یهوشيار بارزان کانيان؟ەنديەتمەو تايب ،ەکاريان چي ،ەکوملگايک ەوعەپوليس، چ ن ،یاسايش، پاراستن، زانيار ،ەرگەشمێکوملگاي پ

 زور زور ،کوملگاي کوردي ەل کنێشەب ەک ...هتد،ەردەروەپ کان،ەپوليس، ميدياي ،یاسايش، پاراستن، زانيار ،ەرگەشمێئم کوملگاي پ

:نەخويان بيک ەل ەوەژير یپرسيارکان ەستێپئو  

ە؟و بو چي کردوت ێبو ک شێو ئ تەخزم ستاێتا ئ -  

کاتي  ەک نەاگادار ي؟ەکەسوشياليست،...هتد، ئ یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس تيەخزم يەتا ک -

کوردن؟ یکوملگا کيەي يەجەرەد نيەدوژم تانەلەندەو گ زەد یکانەرکردەس ەک نەاگادار ە؟مايەن تانەلەندەو گ زەد یکانەرکردەس  

 ،یلەندەگ ،یزەد ،یتەشخصي ێب ،یرەوهەج ێب :ەل نهاەت ەدروست بون تانەلەندەو گ زەد یکانەرکردەس کانيەنديەتمەتايب ەک نەاگادار-

.،...هتدیژياتڕست ،یديپلوماس ،یشايرەع ،یسياس ،یتەکوملگاي ،یسنوري ميدياي، ابور ێب کيەزانينەو ن تەخيان  

 ەب ،جوتيار ەاسايش، پوليس، ژورناليست، ب ،ەرگەشمێپ ەب ،ەمێئ ەتو، ب ەمن، ب ەب یو يار ەگالت تانەلەندەو گ زەد یکانەرکردەس يەتا ک -

؟کنەئ یکوملگاي کورد ەب و ....هتد،ستا،ۆمام  

 %١٠٠گرنگ و  یکەرەکاريگ ەک کەيەوێشئ ەب نەردەکار و ئيش ب ەدست ل یکورد یکانەکوملگاي موەه ەک ەزور زور گرنگ ەک نەاگادار -

.سوشياليست،....هتد یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم تيەجاشاي و ليەندەگ زي،ەد یمەسيست یشاندنەلوەه رەس ەل بيتەه  

 %١٠٠ کيەيەوێشئ ەب ەک ەيان ن نە...هتد، اگادارەردەروەپ کان،ەپوليس، ميدياي ،یاسايش، پاراستن، زانيار ،ەرگەشمێپ یکانەايا کوملگاي -

؟کنەخويان کار ئ يەئايندو  يانۆخ نديەوەرژەدژي ب  

 یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس تيەاڵسەد رێژ ەل ەکەيەوێش ەچ ەب ەکار کردني ئم  کوملگايان -

"؟سوشياليست،....هتد  

بو  ە:کاکەیپرسيار بيک يەوەئ ێب ە) بتەدەئ كەڵخ ەل تيەکەي مانيێپاريزگاي سل ەو ل تەکەئ رانەشانديپۆخ ڵە ەقەت یپارت ێڕولەه ەل

خويان  يەڕس ر،ەس ەکالو ل ،ەوەنڕشاەئ يانۆپوليس،...هتد، خ ،یاسايش، پاراستن، زانيار یکانەهيز .(ەرێل  ەچي تەکار ،ەچي تەناو ي،ەرێل

. ستەد رێو ژ ژارەه کيەرەماوەج خوشك و براتان، يدانيڵ ەل نەکەئ ێپ ستەو د ەيەقورسيان پ كيەو چ نەنەداد  

 

 یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم تييەو جاشاي ليەندەگ زي،ەد ميەسيست یپاراستن -ووت" یهوشيار بارزان ؟ەچي ەماناي ئم کار

 ،پوليس،...هتد ،یاسايش، پاراستن، زانيار یناو کوملگا ەل یرەماوەو ج خصيەسايکولوژي، ش ینەکرد یخو راض -سوشياليست،....هتد.



و  خصيەش کيەزانينەن -.(ينەکەخومان ئ یکار ەمێئ ،زينێه ەزور ب ەمێئ ە)کاک و کورت زانەزور ن یکەيەوێشئ ەدا ب مانەناو ز ەل

."...هتدتي،ەڕەو بن یرانسرەس یگورانکار ەترس ل -پوليس،...هتد. ،یاسايش، پاراستن، زانيار یبي سنوور تيەکوملگاي  

 

 .ەداي گاێر ەل ەک تيەڕەو بن یرانسرەس یئم گورانکار ەبيت ل رگرەناتوانيت ب کەهيج هيز ەزور باش اگادار بيت ک ەويستێکورد پ ەرەماوەج

 -:هوکاردوو  رەب ەل؟ تەخصيەش یب ەدارەتمەخصييەبو ش ر،ەوهەج ێب ەمانتارەرلەو پ دارەتمەبو سياس س،ەبو فوالن ک الل،ەبو د

و  زيرەژورناليست، و دار،ەتمەسياس دار،ەتمەخصييەش ....- .رواتەئ یتەرەو بن یرانسرەس یگورانکار وەرەب یکورد یکوملگا یسروشت

.؟ەدووم چي یکارو...هتد، هزانەو ن رەوهەج ێب ت،ەخصيەش ێب ەمانتارەرلەپ  

 

 ،یجووتيار، ئايين ،یحيزب ،ەردەروەپ کان،ەپوليس، ميدياي ،یاسايش، پاراستن، زانيار ،ەرگەشمێپ یکانەکوملگاي" ووت یهوشيار بارزان

 يەيلۆک ەک اگادار بن اکزور چ ە. ئم کوملگايانەدان یتەو جاشاي ەڵیندەگ  ،یزەد یسنوور یب یکەتەاڵسەد رێژ ەل ەک کنە..هتد، کوملگاي

هيج سەرکردەی دەز و گەندەلي کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،....هتد، نينە.  نە تەنها موچەی کە وەرئەگرن، 

موچەيەکی ژەهراوی ميدياي، ابوری، کوملگايەتی، ئايندە، سياسی، عەشايری، ديپلوماسی، ستڕاتيژی، سايکولوژي و شەخصييە، اسايش، 

 پاراستن، زانياری، پوليس،...هتد، بەالم کار و ئيش کردەنەتانيش ژەهراويە."

  .بيت فليجێئ ،لەلەش ەوەناو خووي ەل %١٠٠ زانەو ن تييەجاشاي لي،ەندەگ زي،ەد ميەئم سيست ەک کەيەشئو ەکار ب ەل نەردەب ستەد

 

سوشياليست،....هتد،  یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس تيەاڵسەد رێژ ەل یکوملگاي کورد

 ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس یو جورا جور وامەردەب یکانەتەو خيان یلەگند ،یزەد رەب ەل نهاەت ەبو؟ ن ە.داي ەورەزور گ یکيەترسەمەل

 رانێو یريکەخ لەندەو گ زەد یکانەرکردەئم س ەک شەوەئ رەب ەل المەسوشياليست،....هتد، ب یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم

  ....هتد،یژوويێو م یسايكولوژي، کلتور یکەيەشئو ەب ەکوردين یکوملگا یسروشت یکردن و خراب کردن

 

 پوليس، یکانەکوملگاي یسروشتووت" یهوشيار بارزان ت،ەکەکوردستانا باشور هاوار ئ ەل یکورد کانيەکوملگاي موەناو ه ەل کەشت ستاێئ

 یعام سروشت یکەيەوێش ەو ب ...هتد،زانکو،جوتيار، ،ەردەروەپ کان،ەميدياي ،یپاراستن، زانيار ،ەرگەشمێاسايش، پ ،لەندەو گ زەد یکانەرکردەس

 ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس یتەو جاشاي ليەندەگ ،یزەد ميەکاتي ئم سيست ە، ک%١٠٠ تەهاوار ئک یکورد یکوملگا

."دا کانەمو  مانەز ەل ەمايەسوشياليست،....هتد، ن یتێكەي ،یگوران، پارت  

؟ەکەکوملگاي ەوعەچ ن تەخصيەش  یب ەدارەتمەخصييەو ش کان،ەرپرسەب زير،ەو مانتار،ەرلەپ دار،ەتمەسياس یکوملگا  

 س،ەفوالن ک ....هتدزگا،ێپار روک،ەس ،یحيزب ر،ڵێوەه غدا،ەب کانيەنەبژاردەڵبو ه ەکانديد کردوو یخو سەفوالن ک نەڵێئ ەکاک

 رەس ەل نەکەدروست ئ کەو راپورت لەفاي :ارڤفوالن گو يان راديو، فزيون،ەلەيان فوالن ت ،دارەتمەخصييەش مانتار،ەرلەپ دار،ەتمەسياس

.هتد ....ەهي يانەورەگ يەژۆو پر کنەئ یيان چاک ساز ليەو گند یزەد  

 

و  زيرەو دار،ەتمەسياس کان،ەرپرسەب مانتار،ەرلەپ یئم کوملگا"ووت یهوشيار بارزان ەزور زور ساد کيڵەقەع ەو ب یکورت ەزور ب 

 ی...هتد، حيزبژي،ۆلۆسايک ،یتەگايڵئاييني، کوم ،یسياس ،یابور ،یکلتور یميرات %١٠٠ یکەيەشئو ەب ەک ەکوملگايک دارانەتمەخصييەش

 ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس تيەاڵسەد رێژ ەل تەبيک یناتوانيت چاک ساز کەيەهيج شئو ەب ەکوملگاي. ئم ەرگرتووەو یبعث

 ،ەبون ەپارچ ەسوشياليست پارچ یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم نهاەت ەن .سوشياليست،....هتد یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي

 ،یتەگايڵکوم ،یابور ،یسياس یسنور ێب یکەزانينەن :ەئم کوملگاي کانيەنديەتمەتايب .ەبون ەپارچ ەپارچ کانيشەسايکولوژي حيزب المەب

سايکۆلۆژي، ئاييني، ديپلوماسی، ستڕاتيژی،ميدياي و شەخصييە...هتد، چەپلەلێدان وهل پەرين بو سەرکردەکانی دەز و گەندەلەتان لە زەمان 

 و مەکان دا. ئاستەکي سايکۆلۆژي، ديپلوماسی، ستڕاتيژی،ميدياي، ابوری و سياسي...هتد، زور زور نزمتان هەيە.

 

  لي؟ەندەو گ زەد ميەسيست یشدارەخوت ب ەک ەچيت کردوو ستاێ: تا ئتەبيک ۆیخ ەل ەوەرێژ یپرسيارکان ەستێزور پئو ەکوملگاي مەئ 

 یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم یتەو جاشاي ليەندەگ ،یزەد ميەسيست یتەخزم ەل نهاەت ەهت ەک تيەرەئم بن ەب ەک یاگادار

 ەل تەرينەهل پ ،ەرەئرتيکل، گونگ يروت،ەب ەل تەنووسين، کتاب چاپ کردن فر،ەکار، س ەب ەک ەيان ن یاگادار ؟یداسوشياليست،....هتد، 

 ڵەپەچ ەو ل تەخصييەش ێب زان،ەزور ن ەک ەیکە...هتد، هاوار ئرانسەو کونف ەوەبونۆک ،ەوتنامەککێر ،ەو ساويلک زانەن یکانەناو ميدياي

 دار،ەتمەسياس مانتار،ەرلەپ ک،ۆرەس یگرێجە ک ەيان ن یاگادار ؟.یتر نازان یکەشت یليەدو گن یزەد ،یتەجاشاي یمەبو سيست دانڵێ

 تان،ەوەبونۆک تان،ەوتنامەککێر تان،ەرەگونگ ...هتد،ر،ێولەه هوک،ەد ،یمانێسل یزگاێپار ینەنجومەئ یتەكايۆرەس دار،ەتمەخصييەش

 یب یکەزانينەو ن یلەندەگ ،یزەد یتەرايەنێنو نهاەعام ت یکەيەوێش ەب کانەرپرسەو ب ،ەرگەشمێپ یرپرسەب تان،ەنتيخاباتێ تان،ەرانسەکونف

سنووری ميدياي، ابوری، کوملگايەتی، ئايندە، سياسی، عەشايری، ديپلوماسی، ستڕاتيژی، سايکولوژي و شەخصيي،...هتد، ئەکەن. هيج 

يەکەک لە سياسەتمەدار و پەرلەمانتارەکان نازانن يەکەک لە تايبەتمەنديەکاني تايبەتی کوردستانا باشور چيە؟ اگاداری يان نە کە تەنها 

 یکەشيۆخەن یصاحب ەک ەاگادارن يان ن ؟یخوت یسنور ێب یزانينەو ن یلەگند ،یزەد یمايەسين یفليم یدروست کردن یريکەخ

."ەزور پيس بوون خصيەش یکەسايکولوژي  

 

. تيەو جاشاي یلەندەگ ،یزەد یمەسيست یشاندنەلوە:  هەشت کەي ،ەکار کەي یکات نهاەکوردستانا باشور ت ەل ستاێووت" ئ یهوشيار بارزان

 ەمێئ یکات ەک نەکەسوشياليست،....هتد، هاوار ئ یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم یلەندەو گ زەد یکانەرکردەس یکەي ەب کەي

."تيەو جاشاي یلەندەگ ،یزەد ەئبين ل وامەردەب نێتوانەئ تا المەب ،ەماوەن  

يان فوالن  دارەتمەخصييەش مانتار،ەرلەپ دار،ەتمەفوالن سياس یمليون جار پيروز کەي اللەد ێقلەع؟ەچيي تانەژۆپر ەکاک تەڵێئ کەکەي

 ێب دارەتمەخصييەش مانتار،ەرلەپ دار،ەتمەسياس س،ەفوالن ک کتانمەي ەب کەي لەگ ڵە ،ەخوت ب یچاک اگادار زور بيت. يستڵژورنا



 ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ووت" یهوشيار بارزان ەزور ساد کيڵەقەع ەب هتد، ... ،ەساويلک ەيستڵيان فوالن ژورنا ت،ەخصييەش

 تيەو خزم نديەوەرژەب ڵە موويانەه ەگرامانۆئم پر مەاڵب ە.نەژۆو پر ەرنامەب گرام،ۆپر یصاحب موويانەه سوشياليست،....هتد، یتێكەي

 موەبو ه ەکەتەدالەو ع یراست ،ەژۆپر س،ەهو فوالن ک ە.دان تيەو جاشاي ليەندەگ زي،ەد زانين،ەن یمەو سيست لەندەگ ز،ەد یکانەرکردەس

".دا کانەو م مانەز ەل کەکورد  

 

 ،ەمووچ ،یجوگرافياي ،یتەسايکولوژي، ئاييني، کوملگاي ،یميديا ،یديپلوماس ،یسياس ،ی: ابوریکوملگاي کورد یکانەيرانەق موەه

گوران،  ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەس ەب ەهي %١٠٠ ۆیوخەراست نديەيوەدا  پ کانەو م مانەز ە...هتد، ل،یبايەکار

 ەکاک تەڵێب تيەو جاشاي ليەندەگ زي،ەد زانين،ەن یمەناو سيست ەل کەسەک رەه ك،ەرپرسەب رەه .....هتدت،سوشياليس یتێكەي ،یپارت

سياسيمان   قايديەفوکور و ع موەه ين،ەکەنو چاپ ئ کيەارڤگو ،ەيوڕگو مانەنەکار  کرد تووديەم ،ەنو دروستمان کردوو کيە:ليستەمێئ

بو؟  ت،ەناک ەنو،...هتد، هيج فايد مياڵسێئ ،ەتاز تيەکەي ،ەپارتي تاز ،ەتاز ەیگوراني نو، ئايند کوەو ەنو دروست بووي کيەحيزب ،ەگوريو

و  ەساويلک ەناليستڕژو ت،ەخصييەش ێب دارەتمەخصييەيان فوالن ش زانەن ر،ەوهەج ێب ەمانتارەرلەو پ دارەتمەسياس س،ەفوالن ک

 ينڕبچووكت توانيتەب تيەو جاشاي ليەندەگ زي،ەد ميەناو سيست ڵە  کەسەک ەحالەم "ووت یهوشيار بارزان ،ە...هتد، باش اگادار بزان،ەن

و خوتان  ەکردوو تانەدروست تيەو جاشاي زانەن لي،ەندەگ زي،ەد ميەجياواز سيست کانيەوێشئ ەب مووتانە.بو؟ هتەگورانکاريك بيک

و  ليەندەگ زي،ەد ميەئم سيست یکات ەزور چاک اگادار بيت ک ەکورد پئويست ەرەماوە. ج%١٠٠ یکەيەوێش ەب ەمەئم سيست ڵە کنێشەب

."دا کانەو م مانەز ەل ەماوەن تيەجاشاي  

 

هيج  ەسوشياليست،....هتد، زور چاک اگادار بن ک یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم ليەندەو گ زەد یکانەرکردەو س كانەرپرسەب

ە.ماوەن تانەلەندەگ ز،ەد یکانەرکردەس ەب ەو ن کانەحيزب ەب ەن یرەباو یحيزب یيرەو غ یچ حيزب کەکورد  

 ،یميديا ،یديپلوماس ،یسياس ،یابور خصي،ەش کيەتەرەبن -؟ەوتونەکەرنەس مانيێپاريزگاي سل ەل یکورد کانيەئيستا کوملگايبو تا 

و  تييەجاشاي لي،ەندەگ زي،ەد ميەسيست ڵە کەيەهيج شئو ەب -.زانەجاش و ن ل،ەندەگ ز،ە...هتد، د ،یتەسايکولوژي، ئاييني، کوملگاي

ە.بونەسوشياليست،....هتد، خارج ن یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم زانيەن  

 

 ۆیخ ۆڵیر مانيێپاريزگاي سل ەل یکورد یکانەکوملگاي جيێو سترات نگەرەجار گ کەي وقعيەووت" م یهوشيار بارزان ،ڵەئم دوو خا رەب ەل

ە."ديتووەن جيێو سترات نگەرەجار گ کەدروست، راست و ي  

ميدياي،  ،ەردەروەئاسايش، پ ،ەرگەشمێکوملگاي پ کەي ەکورد باش اگادار بيت ک ەرەماوەج ەک ەنگەجار گر کەي ووت" یهوشيار بارزان

کشتوکالی،کوملگای کوردی...هتد، مەوجودە لە کوردستانا باشور. ئم کوملگايانە بە تايبەتی لە پاريزگاي سلێماني زور پئويستە بە شئوەيەک 

 یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم زانيەو ن تييەجاشاي لي،ەندەگ زي،ەد ميەسيست یمانەبو ن -کار کن: زوترين کات ەو ب

".ەماوەن تر یکەگايێرهيج  .یتەرەو بن یرەرانسەس یگورانکار -سوشياليست،....هتد،  

 

 ەک ەزور گرنگ ،ەماوەن ڕت یهيج ريگا ەک ەکورد باش اگادار بوي ەرەماوەناسين و ج ەهاتوت ريەرانسەس یکونسپتي گورانکار ەئيستا ک

و  تييەجاشاي لي،ەندەگ زي،ەد ميەسيست یمانەکردن و ن لەلەبو ش نەدڵوەه یحيزب ڕیيەو غ یچ حيزب یکورد یکانەکوملگاي مووەه

 ەجار گرنگ ل کەو ي ژوويێم یکەركەئ "ووت یهوشيار بارزان .سوشياليست،....هتد یتێكەي ،یپارت گوران، ،ەکگرتوەي ل،ەکوم زانيەن

 ،ەرگەشمێاسايش، پ ،یحيزب یيرەو غ یحيزب یکانە)کوملگاي مانيێپاريزگاي سل ەل یتەتايب ەب ،يەکورد یکانەکوملگاي مووەه یشان رەس

."...هتد(یئايين جوتيار، زانکو، ،ەردەروەپ کان،ەميدياي ،یپاراستن، زانيار  

 

 ەسوشياليست،....هتد، پئويست یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم یلەندەو گ زەد یکانەرکردەس ەب رەرامبەب غداەب یرکەو ئ ەزيفەو

 یتاڵو یختەپايت کەو غداەب المەب...هتد، یابور یکەيان کار بژاردنەڵهبو  کەجيێيان سترات کەسەک ک،ەخصەش کەو ەن غداەب ؟بيت یچ

 یتێكەي ،یگوران، پارت ،ەکگرتوەي ل،ەکوم تييەو جاشاي ليەندەگ زي،ەد ميەسيست مانيەبو ن بيتەزور باش ه کيەجيێسترات ەعيراق پئويست

.سوشياليست،....هتد  

 

و  رەتەخ المەکورد، ب یو کوملگا رەماوەبو ج ەنەورەجار گ کەي كيەتەو موصيب رەتەخ ،ەشێک نهاەت ەن کانەئم حيزب یکانەرکردەس 

زور باش اگادار بن  ەکورد پئويست ەرەماوەو ج غداەووت" ب یهوشيار بارزان .ناوچەكەشبو عيراق و بو  ەنەورەجار گ کەي كيەتەموصيب

.يەمايەسين یتر شانو و فليم یشت موەه .نەزەدەئتوانن ب ندەچ :لەندەو گ زەد یکانەرکردەبو ئم س ەگرنگ تەش کەي نهاەت ەک  

 

 م.امين

 


