
ی کۆنگره مین پیرۆزبایی پنجه

تکشانی کوردستان حمه حیزبی زه

  *ھدی کاوانی  مه* 

 تی کورد وایه ته ھیدانی بزاڤی نه گیانی شه تی ،به وایه ته ستکی پیرۆزی نه موو ھه  ھه به

  تان به که  کاتکا کۆنگره ڤان له ھه.م  که تان ده که  کۆنگره رمترین پیرۆزبایی له گه

  ست کردن به  و ڕیفۆرمی ئیداری و ھه140ی  ج کردنی ماده  پناو ج به شان لهتکۆ

تان  که  پستی قۆناغه ھا درۆشمی تری پ به نده و چه و قۆناغه ر به رامبه تی به لپرسراوه

ر کوڕانی  ڤانی تکۆشه ھه. تی   شون خۆیه کان له ڕاستی شته و به وه رز کردۆته به

رخانکی نوی سیاسی بت  رچه تان وه که  خوازم کۆنگره کان ئاواته انهنگ  ته چیاو کاته

  ڕاستی له به. ی  که تیه وایه رمانه  فه زموونه مان و ئه که وه ته  ژیانی بزاڤی ڕزگاری نه له

  ڕاسته.کان زیاترن   ناخۆشیه ل له کانمان گه  خۆشیه مۆمان ڕاسته ک ئه گارکی وهjڕۆ

ک   ڕۆژگارکی وه ری له رتاسه تی کوردو بزاڤی سیاسی سه وایه هرمان زموونی فه ئه

غداو   ئاستی به رانمان له و نونه ست ھناوه  ده رزی به وتنی به مۆمان پشکه ئه

ی  ن وتا ڕاده ده نجام ده کانیان ئه کگرتوویی کاره  یه  به کوردستان تا زۆر ڕاده

م  به.ن  ده کانی کورد نیشان ده  داخوازیه رچاویش سووربوونی خۆیان له به له

نی سیاسی   زۆری الیه ره شی ھه تی به تی تورکیاو شۆڤینیه کانی حکومه وه کاردانه

  ت له سه تی کردنی ده  حیزبایه ت وبه سه کارھنانی ده ی و خراپبه نده ب و گه ره عه

ر   سه ت لهکا  دهڤتی کشانی کاری نگه  درژه کان تا بیت به موو بواره ھه

.ی بزاڤی سیاسیمان  کشه تیمان و پاشه وایه رمانه زمونی فه ی ئه وه ژوبونه ئاوه

نکی   الیه زانن که ش ده وه  ئه ته به ستن و ھه به تان ده  کۆنگره  کاتکا ئوه ڤان له ھه

تی   تایبه تدار به سه نی ده ی الیه وانه و کارو کرده  به یه کجار فراوانی نیشتمانی ھه یه

رش  ر په  به م له  به ت ڕازی نینه سه تی کردنی ده حیزبایه لی و به نده هڕ گ  مه له

  کیان له یه وه ر خۆ دوورخستنه زانن  ھه  ده وه  ئه وه  ڕگایه ر له به ی ڕکه ره وبوی به

ر  وروبه و ده وه ر ئاستی ناوه  سه ی کورد له  سیاسیه رجه ل و مه و ھه ت له سه ھزی ده
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من  .  وه رخننه رچه  قازانجی خۆیان وه  به که یارانی کورد گرژیه ی نه وه ھۆی ئه  بته ده

 خوازم   فعلی ئاواته  به م که که  ده  کۆنگره شدار بوو له ی به ی ئوه  کاتکا بانگشه له

  ر له ھا ساڵ به نده   چه  که رایه شتکی ئاشکه.م بت  رده  پستی سه تان پ به که کۆنگره

کانی چیا  په  ناوچه پ و به  چه ڕین حیزبه  دوای ڕاپه کی زۆریش به یه ڕین و ماوه ڕاپه

پی و نیشتمانی پک بینن و ببن  کی چه یه ره  به  دابوون که وه  تکۆشانی ئه وام له رده به

شزانم   پۆسیسی دیموکراتی فراوانتر بت ،ده وه یه  ڕیگه کو له م تاوه  ھزی سیه به

ت و  سه رتکردنی ده ڕی براکوژی و که  دژی شه کانتان له انتان و نوانیهک وسته ھه

 کردار  م به به.  بوون  لوستکی دلرانه ند ھه رچوون ،چه ی ده  چاره ی ڕیگه وه دۆزینه

کیش  یه می چیاو تا ماوه رده کانی سه کبوه  یه  بانگشه رزی واقیع له ر ئه  سه ی له وه ئه

و نیشتمان  م بۆ ئوه که  بانگشه بۆیه .  وه ته ڕزتانن ماونه نیا به  ،تهی وه  دوایه به

  رانه روه  نیشتمان په لکه و خه و تکای ئه  ئوه  که یه وه رانی کورد ئه روه په

و  ن و ئه  شتک بکه  دوا جاردا شتک به ن و بتوانن له ک خه کانتان یه لوسته ھه

ی س  ره ڕ دروست کرنی به  مه دیت له  ده ونیان پوه  خهرانی چیا  تکۆشه ی که ونه خه

. واری کرداری  مۆمان بگاته ک ئه  ڕۆژگارکی وه له

  تان دووباره که شدار بوانی کۆنگره  کۆتاییدا سو ڕیزو پخۆشحالی خۆم بۆ به له

 . وه مه که ده
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