
   " پ�شنوو��� �ات�� ڕاگ�ی�نراوی تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی�ت��"چ�ند س�رنج��ی س�رەتا�ی ل�بارەی 

  ��ژ�ن

  ٢٠١٦ی ئۆکتۆ��ری ٠٢

  

  بر�ت�ی� ل� خو�ندن�وەی من بۆخو�ن�ری ���ا، ئ�وەی ل� خوارەوە وەك چ�ند س�رنج��ی س�رەتا�ی ل�بارەی ئ�و ڕاگ�ی�ندراوە دەیخو��ن�وە، 

 ئ�زموون� ک�س�ی��ا�ی خۆم وەك ، ���ب�ت� ل�ب�ر ڕۆشان�� زانیار�ی و دەرك و" اگ�ی�نراوی تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی�ت��پ�شنوو��� �ات�� ڕ "

 و چاالک��ی بزووتن�وەی و خواز�ار�ی خۆ��ڕ�وەب�ر�ی گ�ل�� و پ�ی�ەوک�ری د�مۆکرا��� ڕاست�وخۆ ]ئ�نارک�ست [ک�س��ی ئازادیخواز

  .�ۆم��ی�ت��

  

ی ١٩ ل�بارەی ڕاگ�یاند�ی بزووتن�وەی�ك ل� ڕ�ک�و�ی ٢٠٠٩ری   ف���یوهی٢٣ ک� ئاماژە ب� ئ�وە بدەم، ک� ،ش�� دەزانمپ�ش ��موو شت ب� با

: ی �ار��اری   وه بزووتنھ(ب� س�رد��ی �ك س�رن�� خۆم  �ۆم��)بزووتن�وەی �ار��اری ( ل� ��ر��� �وردستان ب�ناوی ٢٠٠٩ف���یوەر�ی 

ل�بارەی ئ�و ڕاگ�یاندن� نووس�ن و ب�وکردن�وە و پ�ش ب�وکردن�وەی س�رنج��ا�ی خۆم، من ن��ەری ) �ا�ی رناتیڤ و ئاسۆ و ئامانجھ �تھ ئھ

 ئا�ادارکردەوە، ب��م ب�داخ�وە ���و�ستگ���ی پاش ب�و�وون�وەی  س�رنج��ا�ی خۆمڕاگ�یاندن�ک�م ل� نووس�ن و ب�وکردن�وەی

 جیاواز بوو و ت�نان�ت ئ�و ���و�ستگ��یی� بۆ نا�ۆ�ی و دژای�ت�ی��ی ب�ردەوام و ل� �وتن و دۆستای��ی پ�ش ئ�وە زۆر ،س�رنج��ا�ی من

ت�نان�ت تۆم�تبارکردن و دژای�ت�� ک�س�� ب� �ۆم���ك ناوی جیاواز در�ژ�ووەوە و تا�و ئ�ستاش وەك دوژمن�ك ل�ن�و �ۆش و �ۆڕی ئ�و 

ب�م زووان� وە�می خۆمان بۆ " ئ�و ک�س� ئ�و �ات نووس�بووی ��رچ�ندە. ک�سان� ��ژماردەکر�م و وەك ئ��ر�م�ن�ك ب�ردباراندەکر�م

، ب��م ن� بزووتن�وەی��ی ئاوا ل� ک�تواری �ۆم��� ��ر��� �وردستان و ع��اق س�ر����دا و ن� بوو�ی "بۆچوون� نادروست��ا�ی ��ژ�ن دەب�ت

  .وە�م و ڕەخن�گرتن ل� س�رنج��ا�ی من ب�ون�کران�وە��بوو و ن� 

  

 ڕاگ�یاندەش توو��� ��مان ����ی دەست�ی ڕاگ�یاند�ی زەی� و نووس�ران و داڕ�ژەرا�ی ئ�ویوادارم چاال�ا�ی ئ�م ��و�� تال�ب�رئ�وە، �

س��ك وەر�گرن، ت�ماشای ڕە��ندی ناڕۆشن�ی��ان بک�ن و ز�ان� ئ�گ�ر�ی��ان و ن�بن و پ�ش ئ�وەی ئاوا ���و�) اری بزووتن�وەی �ار��(

���ب�ت دەکر�ت ئ�م س�رنجان�ی من ل�ن�و . ان و دەس��تخوازان ل�ب�رچاو�گرن  ل�الی�ن دەس��تدار قۆس�ن�وەی ���� و الواز�ی��ان

دونیای ک�توار�ی و ��ر ئاوا ل� ک�تواری ��و�� ڕاگ�ی�ن�ران ���� ب�ت، ب��م ��موو ش��ك و�رای ����بوو�ی ��شتا شیاو و شا�ست�ی 

�یوادارم ب�الی��ی ک�م ئ�م . ا�ی ئ�و و دەتوان�ت ئ�م� بۆ ب��کردن�وە �انبداتت�رناتیڤ��کردن و ��و�دان� بۆ دۆز�ن�وەی ئ��شرۆڤ�

  .س�رنجان�ی من�ش وەك ����ی��ی �اندەر و وروژ�ن�ر ل�ب�رچاو�گ��در�ن

  

 ک� بۆ ز�ندووکردن�وەی ،دەک�مدەستخۆشی من ل� ��ر ��و���ی �ۆم��ی�ت�� ��ر تاک�ک�س و دەست�ی�ك ،د�سان�وە پ�ش ��موو شت

ب� .  ��و�دەدەنیت�� خۆ�ان�ۆم��ی�ت�� و �ولتوور�ی��ا�ی �ۆم��� ئ�م� و گ��ان�وەی متمان�ی تاک��ان ب� ��� و توانا و ب��کردن�وە و دبن�ما 

) ی بزووتن�وەی �ار��ار ( ب�ڕ�خست��  بۆ٢٠٠٩ی فی��یوەری �١٩ ک� ای� ل�ت�ك ئ�و دەست�یر بۆچوو�ی من خراپ ن�دەبوو، ئ�گ�ر ��و�یانبد

بزووتن�وە و تۆڕی ( �ۆم��ی�ت�ی��ان ڕ�کبخ�ن، چونک� ی ی�کدی ک���وەر�گرن و ��� و وزە ئ�زموون و توانا� پ�یوەندیبگرن و ل���و�یاندا، 

  . �یچ ب�ر��س���ی ئایدیۆلۆ�� و ڕامیار�ی ن�ی�، تاوە�و ئ�م� خواز�ارا�ی ئ�و ئامانج� ن�توان�ن پ�ک�وە ت�ب�ۆش�ن)�ار��ار�ی �ۆم��ی�ت��

  

وون و ئ�ستا ئ�م دەرک�وت) تۆڕی �ار��اری �ۆم��ی��ی toribnarati1 (�ات�ك ک� س�رن�� ئ�و پ�یج و گرو�ان�ی ک� ب�ناوی ب�جگ� ل�وەش 

ی جو�ی ئ�م ساڵ ب�جگ� ١٠ دەرک�وتووە و تا�و ٢٠١٥ی مار�� ٢ ی�ک�م گرو���ی ف��سبووکیی�، ک� ڕۆژی وکردووەت�وە، ڕاگ�یاندن�یان ب� 

و  �ار��اری �ۆم��ی�ت��(ل�بارەی مانگرتن و خۆن�شاندان��ا�ی ف�رە�س�، �یچ باب�ت��ی پ�یوەست ب� ) �جیب�س�الم ن(ل� باب�ت��ی �اوڕێ 

ی س��ت�مب�ری ئ�م ساڵ �یچ باب�ت��ی ن�بووە و دەست��کردن�وەی ١٣ی جو�ی و ١٠ون�کردووەت�وە و ل� ماوەی ن�وان  ب� )بوو�ی تۆڕ�ك

 و دوا باب�ت���� ئ�م ڕاگ���ندراوەی�، ک� من خواز�ارم ل�بارەی�وە س�رنج��ا�ی دەب�ت) م��ی��ی��روەز�ی��ا�ی تۆڕی �ۆ (ڕاگ�یاند�ی ��وا�� 

دروستکراوە و )  تۆڕی �ار��اری �ۆم��ی��یtoribnarati( ب�ناوی ٢٠١٥ی مار�� ١٠دووەم، پ�یج��ی ف�س�بووکیی�، ک� ڕۆژی . خۆم بنووسم

. اوەی��ی ن�بووە و �یچ چاالکیی��ی ب� ئاراست�ی �ار��اری �ۆم��ی�ت�� ن�بووەوکر ��ت�مب�ری ئ�م ساڵ �یچ باب�ت و ب� ی س١٥تا�و 

  .خو�ن�ری ���ا، م�ب�ست ل�م پ�ش�کیی� ئ�وەی� ک� تۆی خو�ن�ری ���ا بزان�ت ل�بارەی �� و �� دەنووسم و ل� �� ڕەخن�دەگرم

  



 داڕش�ن�ک� خۆم الدەدەم، ب��م ناکر�ت ل� ����بوو�ی س�رەتا ��رچ�ندە ل� نووسی�� ئ�م س�رنجان� ل� س�رنجدا�ی الی��ی زمان�وان��

  ؟) �ار�ی �ۆم��ی�ت��ر�تۆڕی �ا(یان ) تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی��ی(خۆم البدەم؛  "  تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی��ی" واژە�ان ب�تایب�ت ناوی تۆڕەک� 

  

تۆڕی (م�ب�ست ل� .  و جۆرە  س�رن�� خۆمی ئاراست�دەک�مـ� و من�ش ��ر ب�)�ار��اری �ۆم��ی�ت��(�زان� ڕ ب�د�نیایی�وە م�ب�س�� ئ�و ب�

؟ ئ�گ�ر م�ب�ست باری ی�ک�م�، ) تۆڕ��ی �ۆم��ی�ت�� شو��� �ار و ژ�ان(یان ) تۆڕ��ی �ۆم��ی�ت�� ئ�ت�رن���(چیی�؛ ) �ار�ی �ۆم��ی�ت��ر��ا

دەر�ک�و�ت ن�ك ئ��اونت، گروپ، پ�ی�� ن�و تۆڕ��ی تد ...ئ�وا پ�و�ست� وەك تۆڕە �ۆم��ی�ت�ی��ا�ی دیک�ی وەك ف��سبووك و تو�ت�ر و 

دەکر�ت تۆڕی گرو�� �ۆم��ی�ت�ی��ان ب�ت، ب��م د�سان ل�و بارەدا  پ�ش ئ�وە ئی�ت�رن��� ب�ت، پ�و�ست� . �ۆم��ی�ت�� وەك ف��سبووك

  .و��� ژ�ان و �اری �ۆم��ی�ت�� ب�ت��بووی ش

  

    "مای�دار�ی نوێ س�ر  بۆ ڕز�ار�وون ل�م دۆخ� س�پ���اوەی س�ست�� "

  جیاواز�ی��ا�ی چ�ن و �امان�ن؟" س�رمای�دار�ی �ۆن "چیی� و ک�ی س�ر����داوە؟ ئایا ل�ت�ك س�ست�می " س�ست�می س�رمای�داری نوێ "

  

     "ڕادەگ�ی�ن�ت تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی�ت�� ل� ��ناوی �ۆم��گ�وە خۆی  "

ی پاگ�ندەی��ی ئی�ت�رن�ت�� ڕۆشنگ�ر ب�ت، بوون��ی �ۆم��ی�ت�� ��ی� و ئ�وە ئ�م دەست�واک�ی� ئ�وە دەگ�ی���ت، ک� ئاوا تۆڕ�ك پ�ش ئ�وە

  .بۆ من ل�م دوورەوە د��ۆشک�رە و ئوم�دە�ان ز�ندوودە�ات�وە و بۆ چاالکیکرد�ی �ش�یوانیک�ران� من �اندەدات

  

و جووت ک�وان�ی گ��ان�وە و ن ن�خراوەت� ن�ت�واژەی� ل�الی�ن م ئ�م دەس"وشیارکردن�وەوە، ک� ل� ئ�ستاوە دەس�� دەدەی�� ب��ۆی شۆڕ���" 

�واس�ن�وە، ب���و ��ر ب�خۆی ئاوا نووسراوە و من وەك خو�ن�ر�ك ل� �ۆ�اری ئاوا نووسی�� ت�ناگ�م، ئایا  دەست�واژەی��ی وەرگ��اوە، �� 

 شۆڕ��� "م بۆ��  ڕەتدەک�م�وە، ب�� )شۆر��� ڕۆشنگ�ر�ی(و  " وشیارکردن�وەوە شۆڕ��� "ک�ی�؟ ��رچ�ندە من دەست�واژەی 

  ���دەگ��در�ت ؟" ڕز�ارکرد�ی ئ�وەی دەکر�ت ڕز�ار بکر�ت  ل� ئ�ستادا بۆ "بۆ ئای�ندە و پاش   " وشیارکردن�وەوە

  

�ۆکردن�وەی  گش����اوە�ان، ب� �ۆم�ڵ ب��اری ل�س�ر دەدر�ت و ئ�دمین��ا�ی تۆڕەک�، ئ�ر�ی ب��ارو ڕاسپاردەو -١  :پرە�س�پ��ان "

ئاسۆ�ی� ن�ک قوچ�ک��، واتا ف�رمان ل� س�رەوە نادر�ت ب� خوارەوە، ب���و  ب�و واتای ڕ�کخس�ن ل�س�ر ئاس��. � س�ر�ۆدەنگییان ئ�ک�و�ت

  ".پ�چ�وان�وە دەب�ت ب�

  

 تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی�ت�� "س�رنجبدەین، ئیدی ئ�وە ڕۆشندەب�ت�وە، ک� م�ب�ست ل�  " ئ�دمین��ا�ی تۆڕەک� "�ات�ك ب� وردی دەست�واژەی 

��ك یان پ�یج��ی ف��سبووکیی�، چونک�  ئ�دم�ن یان ئ�دمن�س��اتۆر فرەتر بواری س�ر��رش�� �ۆمپیوت�ر و گروپ و پ�یج و ئیم�یل و ر گ" 

ئی�ت�ن��� دەگر�ت�وە و گرو�� خۆج�� و ��روەز�ی��ان و ڕ�کخراوە ج�ماوەر�ی و �ۆم��ی�ت�ی� س�ر��خۆ�ان ل�جیا�ی  ئ�دم�ن و س�رۆك و 

- ب��ار�رد�ی �ۆ�ۆ�ارەک�ش ڕۆشن� .  س�ر��رش�ی�ار، دەست�ی ������ردراوا�ی �ۆ�وون�وە گشت�ی��انیان ��ن- تاکب�ر�رس و ڕاب�ر و

ل�ب�رئ�وە ئ�گ�ر . ب�رگرتن ب� دەس��تخواز�ی و ناو�انگخواز�ی و پاوانگ�ر�ی و ��لپ�رست�� تاک��انب�ڕ�وەب�ر�ی بۆ -س�ر��رشت�یکردن و �ۆ

ی�ت�ی��ان ب�ت، ئ�وا ئ�و ئ�رک� دەک�و�ت� ئ�ستۆی ��موو ئ�نداما�ی گروپ و ڕ�کخراو و ی� �ۆم�� ت ل� تۆڕی گروپ و ��روەز�م�ب�س

  . ��رەوەز�ی��ان

  

ئاسۆ�ی� ن�ک قوچ�ک��، واتا  ب�و واتای ڕ�کخس�ن ل�س�ر ئاس��. �ۆکردن�وەی �ۆدەنگییان ئ�ک�و�ت� س�ر ئ�ر�ی "ب�جگ� ل�وەش سپارد�ی  

ب� ئ�دمین��ا�ی  گروپ و پ�یج��ا�ی ئی�ت�رن��یی��ان، الوەکیکردن و  "پ�چ�وان�وە دەب�ت رەوە، ب���و ب�ف�رمان ل� س�رەوە نادر�ت ب� خوا

وەك �وتم ئ�و ناڕۆشن�ی� ل�الی م�� خو�ن�ر دروس�بووە، م�ب�ست ل� .  واب�ست�کرد�ی گروپ و ��روەز�ی� ک�توار�ی��ا�ی ن�و ژ�ا�ی ڕۆژان�ی�

  ی�ت�رن��� یان تۆڕی ی�کگرتن�وەی گروپ و ��رەوەز�ی� �ۆم��ی�ت�ی��ان؟چیی�؛ تۆڕی ئ" �ۆم��ی��ی... تۆڕی "

  

  "ب�شدار�کرد�ی خانمان و پیاوان ب� �او��ش��  -٢"

  

ب�ج�ی�،  ئ�ی بۆ " خانمان"ناچارم ب��م، من ل�و جیا�ار�ی� ل� شونا��� ک�س�� و �ولتووری و �ۆم��ی�ت�� ک�س��ان ت�ناگ�م؛ ئ�گ�ر بۆ ژنان 

  ن�ب�ت ؟) ژنان و پیاوان(� ؛ بۆ� ��پیاوان



  

�ۆم��گ�، ب� دۆز�ن�وەی ڕ�گ�چارەس�رە�ان بۆ ڕوو��ڕوو  باوەڕ ن�بوون ب� توندو ت���ی و ب�رامب�ر ب�وەش وشیارکردن�وەی تاک��ا�ی -٣"

  ".دەز�او ف�رمانگ��ان بوون�وەی س�ستم، ن�ک

  

ب�ش�ك ل� س�ست�م�ک� ن�ن؟  ئ�گ�ر  " دەز�او ف�رمانگ��ان  "�گ�ر مباوەڕن�بوون ب� توندوت��ی ی�ک�ک� ل�  بن�ما ��رە پ�سندە�ان، ب��م

وەك ی�ک�ی بنک��ی و " دەز�او ف�رمانگ��ان"ی�، ئ�دی س�ست�م چیی�؟ ئ�گ�ر چارەس�ر پ�ش�یارکردن و جیگ��کرد�ی ئ��ت�رناتیڤی ]ن�[وە�م 

�ت و چۆن ل� بنک�وە ل� س�ست�م�ک� دەدر�ت؟ ئایا پای�ی س�ست�م�ک� ن�ی�، ئ�دی چۆن ئ��ت�رناتیڤی س�ست�م�ک� پ�ش�یار و ج�گ��دەکر 

ا�ی اند�ی دەس��ت و ج�گ��کردن�وەی ب� دەست�ی�ك ب��� �ۆڕ یان ڕوخ) ل� س�رەوە بۆ خوارە(ئ�وە د�سان�وە گ�ڕان�وە ن�ی� بۆ س�ر بن�مای 

  ؟ و �ولتوور�ی�ۆم��ی�ت��ئابوور�ی و 

  

  ".و پاراست�� �اوس�نگ�� مرۆڤ ل� �ۆم��گ�داپ�ک�وە �ارکرد�ی ت�واوی چ�ن و تو�ژە�ا�ی �ۆم��گ� -٥"

  

پ�ک�وە �ارکرد�ی ت�واوی چ�ن  "ب�داخ�وە من ل� دەست�واژەی بۆ�� و ل�پ�ناو �� پ�ک�وە �اردەک�ن؟  م�ب�ست ل�و بن�مای�ی س�رەوە چیی�؟

/ ژە س�روەرەک�ی�دار و تو��ا�ی �ۆم�ڵ چی�� س�رمایدەتوانم ت�نیا ئ�وە ت�بگ�م، ک� ت�واوی چ�ن و تو�ژە" و تو�ژە�ا�ی �ۆم��گ�

، چۆن  �ار�ک�نی�، چۆن چی�� چ�وس�ن�ر و چی�� چ�وساوە دەتوانن پ�ک�وە]ئ�رێ [ئ�گ�ر وە�م . دەس��تدارەک�ی ئ�و چین�ش دەگر�ت�وە

زەری پار�، ک� س�روەر و )بۆرجوازی �ورد(چی�� بۆرجوازی وەك ی�ک�ك ل� ت�واوی چ�ن و تو�ژە�ا�ی �ۆم�ڵ  دژی س�ست�م و یاسا�ا�ی خۆی 

؟ ئایا ��ژاری  چیی�"پاراست�� �اوس�نگ�� مرۆڤ ل� �ۆم��گ� "س�ست�م� نائازاد و نای�کسان و ناداپ�روەرەک�ی�، �اردە�ات؟ ئ�ی م�ب�ست ل�

  زۆر�ن� �اوس�ن�ی دەو��تم�ند�ی ک�مین� ن�ی�؟ ئایا س�روەر�ی ک�مین� �اوس�ن�ی ژ�ردەست�� زۆر�ن� ن�ی�؟

  

. تۆڕەک�، ��موو ب��ارە چارەنوسسازە�ان ب� �ۆم�ڵ دەدر�ت  �یچ تاک�ک وەک پ�ش�نگ و س�رۆک و دەم�اس��بوارن�دان ب� دەرک�وت�� -٧"

  ".بۆ �یچ ک�س و دەست�ی��ی تر س�ر��س�ن ل� ��ر جۆرە ب��اردان�کدا ل� سنوری چاالک�� خۆ�ان، ب� �� گ�ڕان�وە ��رەوەز�ی��ان

  

ب��م ��شتا م�� خو�ن�ر ناتوانم ل�س�ر ئ�وە . �� نائی�ت�رن�ت�� و ��روەز�ی��ان���رچ�ندە ل��ەدا دیارە م�ب�ست ل� تۆڕی �ۆم��ی�ت

 گرو�ی ئ��ت�رن��� ن�و تۆڕی �ۆم��ی�ت�ی� یان تۆڕی �ۆم��ی�ت�� ی�کگرتن�وەی گروپ و ��رەوەز�ی �ۆم��ی�ت�� م�ب�ست ساخببم�وە، ک�

  شو��� ژ�ان و �ار؟

  

و�ر�ی ڕۆ�� ئاوا تۆڕ�ت ل� پاگ�ندە و ئا�پر�س�پ�ن� پ�و�ست ن�ن و �اراییان ناب�ت و /بن�مایان� ئ�و چونک� ئ�گ�ر م�ب�ست ی�ک�م ب�ت، ئ�وا 

دەرک�وت�� ��ند�ك تاك وەك پ�ش�نگ و س�رۆك و (زایار�ی��ان واوەتر ناڕوات، ئ�گ�ر م�ب�ست دووەم ب�ت، ئ�وا ئ�دم�ن ب� واتای 

  .د�ت ) دەمراست تۆڕەک� و ت�نان�ت ��موو خ���ی

  

  ".وەڕ بوون ب� دیموکراتی�ی راست�وخۆو س�ست�� خۆ��ڕ�وەەر�یبا -٩"

  

ئ�م بن�مای�ش ت�واو پ�چ�وان�ی س�ست�می بوو�ی ئ�دمین��ان� و ب� �ۆڕ و �ۆم��� خۆج�� پ�یوەست�،  چونک� ل�ن�و ج��ا�ی ناک�توار�ی 

خۆ��ڕ�وەب�ر�ی بوو�ی ن�ی� و دروستک�را�ی ��موو - و پ�ی�� تۆڕە ئی�ت�رن��یی��ان ��م د�مۆکرا��� ڕاست�وخۆ واتاناب�خش�ت و ��م ناگروپ

 ب��م بۆ ڕ�کخس�ن و پ�ک��نا�ی گروپ و ��روەز�ی� . و پ�یج�ك ب�خۆ�ان ب�ڕ�وەب�ر و س�ر��ڕش�ی�اری گروپ و پ�یج��انیاننگروپ

  .ک�توار�ی� �ۆم��ی�ت�ی��ان جوان��ین و ��رە پ�و�ست��ین بن�مای�

  

  ".باوەڕ ن�بوون ب� ئایدیۆلۆژ�او ��موو ئ�و ب��و فیکران�ی دەبن� مای�ی �ۆتکرد�ی مرۆڤ -١٠"

  

ب��م ل�ن�و ب� بۆچوو�ی من، ��رچ�ندە من ب� س�راپای بوونم�وە دژ و ڕەتک�رەوەی ئایدیۆلۆجیا و زۆ��ری باب�ت��انم ل�و بارەوەن، 

 ناکر�ت و ناتوانر�ت و دروست�ش ن�ی�، ک� ب�وان�بوون ب� ئایدیلۆجیا بکر�ت� �کخراو و ��روەز�ی��انزووتن�وەی �ۆم��ی�ت�� و گروپ و ڕ ب

بن�ما، چونک� پ�و�ست� و دەب�ت ب�شداران ئازاد بن و ب�و جۆرەی خۆ�ان دەخوازن، ت�نیا م�رج�ك یان بنم�مای�ك ئ�وەی�، ک� بوارنادر�ت 



ۆلۆجیا ب� واتای��ی دیک� م�ر�� باوەڕن�بوون ب� ئایدی. داب�شبکر�تو پارچ� پارچ�   دەست�گ�ر�ی ئایدیۆلۆج��  ب�بزووتن�وەی �ۆم��ی�ت��

  .ت، ب��م م�ر�� ب�رگرتن ب� ئایدیۆلۆجییکرد�ی بزووتن�وەک� دەب�ت ��ب�ت و پ�و�ست�ب�س�ر ب�شداران ناس�پ�ندر�

  

 ک�س ک�م�� ن�ب�ت ٢م�رج�ک ل�  �اندا، ب�دام�زراند�ی ��رەوەز�ی��ان و �ارکردن ل� سنوری چاالک�� خۆ  -١  :می�ان��می خۆ��ڕ�وەب�ر�ت�� "

گ�ڕەک و  چاالکیی��ا�ی تۆڕی �او�ار�ی �ۆم��ی��ی، ��موو �وندو شاروچک�و شارەدێ و سنوری. و ب� ناوی ��رەوەز�ی�ک�وە دەناسر�ن

  . پ�ک دە���ن ��رەوەز�ی، ل� سنور��ی جوگراف��، یان ل� جۆر��ی پ�ش��ی �او��شدا س�ندی�ا١٠ب� ��ر  -٢  .شار�ک دەگر�ت�وە

   ".��ما��نگ�� فیدراسیۆن��ان ئازادان� دەب�ت..  س�ندی�ا فیدراسیۆن�ک پ�ک دە���ن١٠ب� ��ر  -٣

  

وو�ی من، ئ�م ��� خا��ش ��ر بن�مان و می�ان��م ن�ن، می�ان��می �ارکردن و خۆ��ڕ�وەب�ر�ی دەکر�ت ش�� دیک� ب� ت�گ�ی�شت�� من و بۆچ

وان �ۆ�وون�وە ��ی ک�س��ی ������ردراو، ماوەی ن�ل��ارخست�� نو�ن�رایو ** ���ارد�ی نو�ن�رای��ی ل�وان� �ۆ�وون�وەی گش��، ��. ب�ت

ەك، �وند یان کر��ارا�ی �ارگ�ی�ك، ل�ی �ارخان�ی�ك،  گ�ڕ ن وی نائاسا�ی ئ�گ�ر دان�شتووا�ی �ۆ� گشت�ی��ان و پ�داو�ست�� �ۆ�وون�وە

  . بخوازن  ئ�وەند�ارا�ی ف��گ�ی�كف�رمانب�را�ی ف�رمانگ�ی�ك، مامۆستایان یان خو�

  

ئ�گ�ر  ل�و س�رنج�ش ب�وزەر�م ��شتا نادروست�ی�ك ل� خا�� دووەم و س�ی�م دەب�نم، ک� دیار�کرد�ی ��ژماری خوازراوی ��رەوەز�ی��ان�، 

 ئ�ی ئ�گ�ر ل� ��ر�م�ك. ب�ت، ک�وات� ما�� پ�ک��نا�ی س�ندی�ای�ك بۆ ئ�وان ن�ی�ن�ژمارە  ناوچ�ی�ك یان ��ر�م�ك ئ�و چونک� ئ�گ�ر ل�

  .وای� د�سان�وە ئ�وان�ش ما�� پ�ک��نا�ی ف�دراسیۆن�کیان ناب�ت ک�دی�ا�ان ک�م�� ل�و ��ژمارە خوازراوە ب�ت، ��ژماری س�ن

   

ک�ن، ل��ەدا پرسیار��ی زۆر گرنگ س�ر���دەدات، ئ�وان� ک�ن ک� ئ�و بن�مایان� بۆ ��رەوەز�ی��ان و س�ندی�ا�ان و ف�دراسیۆن��ان دیار�دە

ل� �ات�کدا ک� ن� ��رەوەز�ی��ی ب�ر��م��ن و ن� ��رەوەز�ی��ی خۆ�ۆم�ک�� و ن� س�ندی�ا و ن� ف�دراسیۆن�ك ل� ئارادا ن�ی� و ئ�وی ��ی�، 

ئایا ئ�وە ب��اردان ن�ی� ل� س�رووی و�س�� ک�س��ان و ب�ناوی ئ�وان�وە؟ ئایا ئ�وە . ت�نیا پاگ�ندەکردن� بۆ پ�ک��نا�ی ئ�و ڕ�کخس�نان�

  �ش�ی پارت�ی��ی تازە ن�ی�؟ایا ئ�وە دروستکرد�ی و داڕشت�� ��چوارچ�وەساز�ی ئایدیۆلۆج�� ن�ی� بۆ بزووتن�وە�ان؟ ئ

  

ب� دیت�� من و زانیار�ی من ل� ئ�زموون��ا�ی ڕابوردوو، پ�داو�ست�� ��روەز�ی و س�ندی�ا و ف�دراسیۆن و �ۆنف�دراسیۆن ��بوون و 

 یا چ�ند س�ندی�ای�ك ��بن، خۆ��خۆ پ�داو�س�� ی�کگرت�� ئ�وان �ی�ک�ی�؛ �ات�ك ک� س�ندی�ای�كی�تس�ر���دا�ی بزووتن�وە �ۆم�� 

ن�ك پ�چ�وان�ک�ی گروپ و ��روەز�ی و بوونیان . س�رتاس�ری دەس�پ���تناوچ��ی، ��ر�م�� و بن�مای ی�کگرتن�وەیان ل�ن�و ڕ�خکراو��ی 

مامۆستا "ب��دەخات�وە، ک� جار�کیان �ابرای�ك ل� مامۆستا �ۆرا�ی �ۆن�ر دەپرس�ت ئ�م� ئ�و شت�مان . ن�ب�ت و چوارچ�وەیان بۆ داب��ژر�ت

ەک� دروس�بک�، ئ�نجا ڕ جارێ تۆ ب�ۆ �و "مدەدات�وە مامۆستا �ۆران ب�و جۆرە وە� " �ت؟ ئ�گ�ر �وڕ�کم ��ب�ت، ب���نم تۆ ل� ف��گ� وەر�دەگر 

  "..وەرە الی من ناوی تۆمار�ک�

  

  ".��ن�اونا�ی خ��ا بۆ فراوانکردن�وەی ��رەوەز�ی��ان، ب� �ارکردن ل�ناو ��موو چ�ن و تو�ژە�ا�ی �ۆم��گ�دا -١    :ب�رنام�ی �اری �او��ش" 

  

؟ ب��ارە �� ئ�و �ارەب�ات، ئایا م�� ب��ار دەتوانم ل�ن�و خو�ند�اران �موو چ�ن و تو�ژە�ا�ی �ۆم�ڵ چیی�م�ب�ست ل� �ارکردن ل�ن�و �

ب� �وشیاری بب�خشم، ئایا م�� خو�ن�ار دەتوانم ل�ن�و کر��اران چاالکیبک�م و ئ�وان ر�کبخ�م و ب� ئ�وان  چاالکیبک�م و ئ�وان ڕ�کبخ�م و

" ��موو چ�ن و تو�ژە�ا�ی �ۆم��گ� "�وشیار�ی بب�خشم و ب�و جۆرە تا دە�ات� ن�و چی�� بۆرجوازی  و تو�ژی دەس��تداران، ک� ئ�وان 

ا �ارکردن ل�ناو ��موو چ�ن و تو�ژە�ا�ی �ۆم��گ�د��ن�اونا�ی خ��ا و ب�  "�وان�ی ک� ب� جار��ی دیک�، ک�ن ئ.  ئ�وان�ش دەگر�ت�وە

  ن�ی�؟ڕان�گ�ی�ندراو ؟ ئایا ئ�و دەست� نادیارە جۆر�ك ل� دەست�بژ�ری ئاراست�ک�ر و پارت�ی��ی " ��رەوەز�ی��ان فراواندەک�ن�وە 

  

  ".دنگ��ان، ب� س�پاند�ی دیموکرا�ی ڕاست�وخۆ�ارکردن و پ�ک��نا�ی ��رەوەز�ی ل�ناو ف�رمانگ�و خو�ن -٣"

  

ب� س�پاند�ی  "ب� دیت�� من چاالکیکردن و ��و�دان بۆ پ�ک��نا�ی ��رەوەز�ی��ان ل� ��ر شو���ك �ار��ی زۆر گرنگ و باش�، ب��م ب��� 

�ا�ی ئ�و شو�ن�، س�پاندن  ک�س�چونک� س�پاندن وات� دیکتاتۆر�ی، س�پاندن وات� س�ندن�وەی ��موو ماف�ك ل� ". دیموکرا�ی ڕاست�وخۆ

ارکردن، س�پاندن وات� چ�پاندن، س�پاندن وات� پ�ش�لکرد�ی ��موو ماف و ئازادیی�ك و س�پاندن ڕەتک�رەوەی ی�کجارە�ی وات� ناچ



ڕەگ�زساالر�ی، ن�ژادساالر�ی، [د�مۆکرا��� ڕاست�وخۆ�� و د�مۆکراس�� ڕاست�وخۆش وات� ڕەتکردن�وەی ��موو ئ�و س�ست�مان�ی 

�ی  و پارل�ما�سالرا�ی و ساالر �ی،  پاشاج�ن�ڕالساالی، �ساالر�ر�ی، پارتیساال ساالر�ی، ئایی�ساالر�ی، دەست�بژ�ر -�ت�وەساالر�ی، ئ��نن

من ناتوانم و نازانم ل�ب�رئ�وە . ک� س�پ�ندراون و ل� دەرەوەی خواست و و�س�� ک�سا�ی ژ�ردەست�وەن] ساالر�ی�ی و دەو���ساالر ف�رماندار 

  .ب��ار�رد�ی واژەی س�پاندن بۆ ج�گ��کرد�ی د�مۆکرا��� ڕاست�وخۆ ت�بگ�مچۆن ل� 

  

  ".دەستخست�� دارایی�ک ل� ناوخۆی تۆڕەک�دا بۆ ڕاپ�ڕاند�ی ئ�ر�ی دا�اتوو، ب� وەگ�ڕخست�� پرۆژەی بچوک ل� شو�ن� جیاوازە�اندا -٥"

  و ��روەز�ی �ۆم��ی�ت�� ناڕۆشن� و ��شتا سنووری ن�وان گروپ و پ�ی�� ئی�ت�رن�ت�� و گروپ ب�جگ� ل� ئ�وە ک� 

  

ل��ەدا ب�جگ� ل� ئابوون�ی ئ�ندام�ت�� ک�س��ان ل�ن�و ��رەوەز�ی و س�ندی�ا و ف�دراسیۆن��ان و ئ�نجا تۆڕەک�ش وەك پارت�ی�ك ل� س�رووی 

�رجکرد�ی ئابوون� و ��ر ئاوا ب�بۆچوو�ی من، ل� س�ردەم�کدا ک� خ��ك نا�ی ن�ی� بخوات، م. گشت ئ�وان�وە، ناتوانم �ی�� دیک� و�نابک�م

ب� ���وەشاندن�وەی پ�یوەندیی� �ۆم��ی�ت�ی��ان و �ت و ن�زمی نو�ی بازار  پارت�یای��ی و ف�رماندار�ی و دەو�، ک�ل�ن�و �ۆم���ك

بوون� و سندو�� ما�� �ان� گ�ندە��� �ۆم��ی�ت�� بک�ن�وە، دەست��دن و ناو��نا�ی پ�تاك و ئاو دروستکرد�ی �ومان و ن���شت�� متمان�، توانیو 

 ب�ت بۆ تۆم�ت و پیال�ی پارت�ی��ان و ف�رماندار�ی و دەو��ت و دەست و پ�یوەندە�انیان دژی �كدەتوان�ت ����ی��ی گ�ورە و زەمین�ساز�ی

� �اتوچۆ و  ل�و بارەوە پ�و�ست� بۆ داب�نکرد�ی خ�ر�. و ت��اندن�وە و نائوم�دکرد�ی ک�س��ان�ان �ۆم��ی�ت�ی���رەوەز�ی�بزووتن�وەی 

تد ��موو جار�ك پ�ش گ�شتکرد�ی چاالک�ک� بۆ �ۆڕ�ك یان �ۆ�وون�وەی�ك، ئ�وا�ی دیک� بۆ خۆ��خشان� ...گرت�� �ۆڵ و قاوەخان� و 

 بانگ�واز�کر�ن و ب��ك ک� �ۆدەب�ت�وە ل� �ۆتا�ی �ۆڕ یان �ۆ�وون�وەک� �ۆم�ککردن بۆ داب�نکرد�ی خ�ر�� �اتوچۆ و پ�داو�ست�ی��ا�ی دیک�

  .�ی����ت، ئ�وەی ل��ەدا من وەك نموون� و پ�ش�یار�ك دە���نم�وە، ئ�زموون�ک� ک� من ل�ن�و �ۆڕ و �ۆم��� چاالک� ئ�ورو��ی��ان ف��یبوومڕابگ

  

ب� �ور�ی س�راپای ئ�و ڕاگ�یاندن� ت�ک��و��ک��یی��ی زۆری ��ی� و بن�ما کراوە ب� می�ان��م و دواتر ب�رنام� ک� د�سان�وە ��ر �ۆم���ك 

  .، ت�ک��و��ک�ڵ کراون ان و ت�نیا خا�� س�ی�م و و پ�نج�م  دەچن� خان�ی ب�رنام��ار و ئ�وا�ی دیک� بن�مای �ارن بن�م

  

ب�جگ� ل�وەش، ئ�و خا�ن�ی ک� ل�ن�و ئ�م ڕاگ�ی�ندراوە ڕ�زکراون، پ�یوەندییان ب� �اری پاگ�ندەی ئی�ت�ن��� و ت�نان�ت گرو�ی پاگ�ندەی 

 خول�ك ب�وکراون�ت�وە، ز�اتر �ۆم���ی ٨:٢٩ سات ٢٠١٦ی س��ت�مب�ری ٢٣س�� ئ�و ناوان�ی ک� ڕۆژی ��ر ئاوا ل�. خۆج��ش�وە ن�ی�

 ��رەوەزی "دەست�بژ�ری تو�ژە�انن و ��ند�کیان �یچ واتای�کیان ن�ی� و ت�نان�ت ل�ن�و ژ�ا�ی ک�توار�ی خ��ك واتاناب�خشن ل�وان� 

/  ��رەوەزی کچا�ی رۆش�ب��  "��، ئایا ئ�وە ���واردن و سوو�ای��ی ن�ی�؟) �ی ناشارستا�یا��رەوەز�ی ئ�نداز�ار ( ئ�ی  "ئ�نداز�ارا�ی شارستا�ی

��، ئایا ئ�وە ���واردن و سوو�ای�تیکردن ن�ی�؟  ئایا ئ�وان� ��رەوەز�ن یان �ۆم��� و ڕ�کخراو ) ��رەوەز�ی کچا�ی ناڕۆشب��(ئ�ی  " ک�ر�وک

�م��نان و چ وەك خۆ�ۆم�ک�� بوونیان ��ی�، ئ�گ�ر وە�م ئ�ر��ی�، ب�ر��م��انیان چ�ن، و دەست�؟ ئایا ئ�و ��رەوەز�یان� چ وەك ب�ر�

ی�ت�� بک�ن� ئ��ت�رناتیڤی ک�توار�ی و�ان� �ار��ار�ی �ۆم�� ادەی�ك توانیو  ئاس��ك ئا�وو�ردەکر�ن و تا�و چ ڕ �ۆم�ک��ان چ�ن و چۆن و ل� ��

  ن�و  ژ�ا�ی ڕۆژان�ی ب�شدارا�ی ئ�و ��رەوەز�یان�؟

  

 ئ�و ٢٠١٦ی س��ت�مب�ری ٣٠خا��ك یان س�رنج�ك ک� ناتوانم ب�س�ری ب�وزەر�م و خۆم البدەم ئ�وەی�، ئایا ل�ن�و �ۆ�وون�وەک�ی ڕۆژی 

 ئایا نو�ن�را�ی ب�شدار�وو�ی ��رەوەز�ی��ان ل�ن�و ئ�و �ۆ�وون�وە ڕ�ک�وتن و ئ�نجامگ���ی کراون؟/ خا�ن� شرۆڤ�کراون و دەنگدان 

پرۆژەی ��رەوەز�ی و ئامانج و ئاس�� گ�ش�کردن و پ�شواز�ی خ��ك ل� ��رەوەز�ی�ک� و ئ�زموون��ا�ی چاال�ی و �ارە �ورت�ی�ك ل�بارەی 

؟ ئایا تۆڕی ��انیان ئا�وو�رکراون  دیک� زانیار�ی و ئ�زموونە و ل�ت�ك گروپ و ��رەوەز�ی��ا�ین�وخۆ�ی��ا�ی ��رەوەز�ی��ان پ�شک�شکراو 

اگ�یاندووە؟ ئایا ب� ە؟ ئایا ژمارەی ئ�نداما�ی خۆ�ان ڕ وخۆی خۆ�ان ڕاگ�یاندوو �کخراوە؟ ئایا پ�یرەوی ن�وانیان ڕ ڕ�کخست�� پ�یوەندی ن�

  ش�وازی �ۆ�وون�وە و �����ارد�ی دەست�ی س�ر��رش�� یان نو�ن�رای��ی خۆ�ان ئاماژەیانداوە؟ 

  

�یا�ار�ی تۆڕەک� وەك پ�ک�ای�تی��ی ارما�ی س�ر��رشار ب� ��موو ش�وەی�ك تل�ن�و خا�� بن�ما�ان و می�ان��م و ب�رنام�ی �ب�داخ�وە 

رەوەی  ئایا گروپ و ��رەوەز�ی و س�ندی�ا و ف�دراس�ۆن��ان ب�جگ� ل� ئ�رك ل� ب�رانب�ر س�چک��ی و ن�وەند�ی س�رەتاتک�دە�ات؛قوو 

ئ�گ�ر نو�ن�را�ی گروپ و ��رەوەز�ی��ان � �امان�ن و بۆ�� ب�و مافان� ئاماژەن�دراوە؛ بۆ نموون� ان ئ�گ�ر ��یتۆڕەک�، �یچ ماف�کیان ��ی�؛

ان و ن��ەران جو�ن�وە یان س�ر��رش�ی�ارا�ی ل�ن�و س�ندی�ا�ان و نو�ن�ری س�ندی�ا�ان ل�ن�و ف�دراسیۆن��ان پ�چ�وان�ی ������رەر 



��ی� و دەتوانن �� �� ماف�کیان ��رەوەز�ی��ان، س�ندی�ا�ان، ف�دراسیۆن��ان، �وە ��؟ س�رەوەی تۆڕەک� پ�چ�وان�ی خوارەوە جو�ن

  ؟نشتان� ڕ�گر�یدەک��و ب� �� می�ان��م�ك لبک�ن و 

  

ی بزووتن�وەی ��رەوەز�ی� ا�و��ای ئ�م س�رنجان� و ناڕۆشن�ی�ك ک� ��شتا ل�الی من ن�ڕەو�وەت�وە، دەس�� ی�ك ب� ی��ی چاال�

�دا�ی ڕ�کخست�� قووچک��ی و ب�رت�ر�یخواز�ی و  ��ن�او ب� ��ن�او ل� ن�وەندی�بوون�وە و س�ر���ۆم��ی�ت�ی��ان دە�وشم و �یوادارم

ناو�انگخواز�ی و ئۆتۆر�ت�گ�ر�ی ک�س��ان ڕ�گر��بک�ن و �او�ات ئ��ت�رناتیڤ و بن�ما و می�ان��م و ش�وازە �ونجاوە�ا�ی ت��ۆشا�ی ج�ماوەر�ی 

 گرو�� خۆج�� و ڕ�کخراوە ج�ماوەر�ی� و �ۆم��ی�ت�� بۆ خۆ�ان بدۆزن�وە و ل� ئ�زموو�ی دەورو��ر ک���وەر�گرن و ��رەوەز�ی��ان و

، ب�ن� ئامراز و م�یدا�ی ت��ۆشا�ی ڕۆژان�ی ج�ماوەر�ی و ]ن�داران و ب�دەس��تان[س�ر��خۆ�ان ب�ن� ف��گ�ی �وشیار�وون�وەی چ�وساوان 

  .ب�ن� ئ��ت�رناتیڤ بۆ ڕ�کخس�ن و خۆ��ڕ�وەب�ر�ی �ۆم��ی�ت��

  

 *https://www.facebook.com/toribnaratyi1  

 https://www.facebook.com/toribnaratyi  
  

���ردراوی �ات�� ن�و �ۆ�وون�وەی گش�� �ۆڕ و �ۆم���ی�ک� بۆ ئ�رک��ی  ک� ���)نو�ن�رای��ی/نو�ن�ر(ب�داخ�وە ل� زما�ی �ورد�ی دوو شت ** 

ان�ی� و ������رەران ما�� دیار�کرد�ی چوار ساڵ جار��ی دەنگدا�ی پارل�م/ک� ������ردراوی ��م�ش��ی) ج�گرای��ی/ج�گر(دیار�کراو ل�ت�ك 

ئ�رک��ا�ی ئ�و�ان ن�ی� و ئ�وە پارت�� و ل�ست�ک�ی ئ�وە ک� ماف و ئ�رك و ئامانج��ا�ی ئ�و دیار�دە�ات و زۆر��ی �ات ڕۆ�� ������ردراوی 

خ�رك و ئ�ر�ی ب�رژەوەند�ی خۆ�ان ��ر �ۆمپان�ی��ان ب� ئامان�� مسۆگ�رکرد�ی و پ�ش �����اردن�ش پارل�ما�ی لۆ�یکردن� بۆ �ۆمپان�ی��ان 

��ی ئ�م�ر��ا موون� �����ارد�ی س�رۆ�ای��ی دەو�ب� دەس�التگ�ی�شت�� ئ�وان ل� ئ�ستۆدەگرن، ل�و بارەوە باش��ین نبانگ�وازی �����اردن و  

  .ی ئ�ورو�ای� تا دە�ات� ��ر��� �وردستان��ا�و پارل�مان


