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 "یە!بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆی نی ۆڤچااڵکی مرمێژوو شتێک بێجگە لە 

 کارل مارکس                                                                                

 پێشەکی

کوردستان لە دوو کورد بە هۆی دابەشکران و سەرلەنوێ دابەشکرانەوەی  سیاسیچارەنووسی 
و کۆتایی هاتنی  [ی زایینی١٥١٤ی ئووتی ٢٣ڕێکەوتی ]انشەری چاڵدەڕ واتە قۆناخی مێژوویی

شەر لە اڵیەن دەوڵەتی  تەوابوونیپێمانی  قەبووڵی شەری یەکەمی جیهانی و
ئەو چوار سیاسی بە چارەنووسی  وەی زایینی[ گرێدرا١٩١٨ئوکتۆبری  ٣١]ڕێکەوتی ەوەیعوسمانی

کە دابەشکردوە هەزار کیلۆمیتری چوار گۆشە  ٥٠٠بە پانتایی  یانواڵتەی کە خاکی کوردستان
ستان و نەدا کورد. لە تەواوی ئەم سااڵنسە و سپانیاەلەگەڵ کۆی خاکی فەرد دەکرێ ربەراوە

 یاست شایدی شۆرش و خەباتی بێ پسانەوەی گەلێک بووە کە بۆ ئازادڕناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوە
بە پێی وەی کورد لە هەر چواربەشیدا بزووتنە گومانی نەداوە. بێ تەکەی ساتێک ملواڵ و ڕزگاری

زاڵبوونی ڕێبەریی سەرۆک عەشیرە یاخود حیزبێکی سیاسی، لەباربوونی ، ڕادەی ئاگایی نەتەوەیی
 ،وجێهانیدابوون لە بازنەی سیاسەتی نی نێوخۆیی، ناوچەیی و جیهانیی، هەروەها بارودۆخی

و گۆڕانگارییە  هەورازو نشێوی تێپەرکردوە. سەرەرای تەواوی قۆناخی جۆڕاوجۆڕ
 ڕزگاری کورد هەمیشە و لەهەر حاڵەتێکدا تێکۆشەرانیجۆڕاوجۆرەکانی ژیانی سیاسی، بۆ 

نی لەم ڕەوتەدا زۆر جار حیزب و کەسایەتییەکابووە.  خەباتی سیاسی یمارێننەتەوەیی چرا و 
ئەوان  وەی کورد لە ژێر کاریگەریبزووتنەخەباتیان کردوە و  کورد بە پێ بیرو هزری جۆڕاوجۆڕ

 کانیاخود ش ی کاتیتووشی سەرکەوتن سیاسییەکانگۆڕانکارییە و هێزەکانی دژبەر هاوڕێژەیی و 
نووسین تەوەرەی گەیشتن بە ماڤی چارەی خۆ ،هاتووە، بەاڵم سەرەرای هەمووی ئەوانەش

ەکانی پاش لە تەواوی ساڵ .پێکهێناوە یستانسەرەکی خەباتی هێزە سەرەکییەکانی کورد



قازی محەمەد و  [ و لە سێدارەدانی پێشەوازایینی١٩٤٦] رووخاندنی کۆماری کوردستان
شێوەی خەباتی  ەڵەی ئێرانی یان کوردستانی بوون،هاورئیانی، لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان مەس

هەڵبژاردنی  ، هەروەهاندیی خەباتی نەتەوەیی و چینایەتی، پێوە[و ئاشتیخوازانە ]چەکداریسیاسی
پاش . داناوەکورد  گەلیخەباتی سەر لە  کاریگەری ،درووشمی سەرەکیڕێبازی سیاسی و 

درووشمی دێموکراسی بۆ ئێران و  ،نی کۆماری کوردستان هەتا ئەم دووایانەندووخاڕ
ی، وەی سەرتاسەربزووتنەدانی چارەی کێشە کورد بە ختاری بۆ کوردستان و گرێوخودم

 . ئێستاشەدەستەاڵت لە تاران و هەبوونی دێموکراسی، تەوەرەی سەرەکی بووهەروەها 
بۆتە  بۆ تەواوی نەتەوکانی ئێران یان بە وتەیەکی دیکە خودموختاری یزمفیدراڵدرووشمی 

. چەند حیزب و گرووپێکی زۆرینەی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەرەکی شمی سودرو
کانیزم یاخود یرنامە، مبە کە پێکهاتوون دەرەوەی ڕۆژهەالتی کوردستان لە یشسەربەخۆیخواز

و ڕێکخستنی خەڵکی لە خەبات  یقۆناخە جۆڕاوجۆڕەکانوەندیی لەگەڵ لە پێوونیان پڕۆژەیەکی ڕ
 .نییە درووشمی سەربەخۆییدەوری 

 

  1سیاسی بینی خەبات و ڕادەی ڕاستدرێژەخایەندنی 

 

 ر قدسهمتم بدرقە راە کن! ای طاي                                                                                

 کە دراز است رە مقصد و من نو سفرم                                                                                   

 حافظ                                                       

کە رجار ماوەیەکی زۆرتر لەوەی زۆ ی هێزی پێشکەوتنخوازڕەوتی خەبات و سەرکەوتن گومان بێ
لەگەڵ ماوەی تەمەن و  بەراوەرد، ئەم کاتە ئەگەر دەخایەنێ ،ک یاخود ئازادیخوازان دەیخوازنخەڵ

کاتێک بەرپرس بۆ هێزێکی سیاسی بەرچاو، بەاڵم  دێتەدوور و درێژ بکرێ گەلێک ژیانی مرۆڤ 
نە  خەباتی سیاسیخایەندنی ەدرێژ، یی لەبەرچاوبگیرێی مێژووێکڕەوت لە دیاردەیەئەم چەشنە 

و وزەی هۆی بەکارهێنانی تەواوی هێزببێتە ێ بەڵکوو دەب ،سیاسی خەمۆکیتە هۆی ێبتەنیا نا
                                                           
1 Political realism, واقع بینی سیاسی 



االکی پێویست لە کاتی ئامادەکاریی بۆ کارو چکردنی کادر و ئەندامەکانی،  حیزب بۆ پەروەردە
ەی ئاگایی نەتەوەیی و بردنە سەرەولە دەرفەتە سیاسییەکان،  کەڵک وەرگرتن، داگونجاو

حیزب یاخود  لە نێو ڕێکخراوە جۆڕاوجۆڕەکانی خەڵک یڕێکخستنخەڵک،  سیاسی -کۆمەاڵیەتی 
  یە بەم پیو نیو واڵت،  ەکانیو مەدەنیی کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگیڕێکخراوە پێکهێنانی یاریدەدان بە 

حیزبێکی لەم پێناوەدا پێویستە .  و هتد ... کۆمەڵگا  سیاسی یهێنی لە ژیان نه و  ئاشکرابەشداریی 
پرسیارگەلێک بداتەوە کە  و واڵمی  خەبات بێبۆ  ڕوونیی یک و ستراتێژسیاسی دووربینی و تاکت

 ی خەباتناخە جۆڕاوجۆڕەکانلە قۆلەگەڵ ژیانی سیاسی حیزب و خەڵک  ڕاستەوخۆیان پێوەندی
زۆرجار دیکتاتۆرەکان بە کەڵک وەرگرتن لە ئەزموونی سەدان ساڵەی هێزە  هەیە.

، بەکارهێنانی شێوە ەکانبەکرێگیراو بە یاریدەی دوکتورین و پسپۆرەن و سەرکوتکەرەکا
هێزە  یەکیەتیو نەبوونی  ئەزموونی و هەڵەی سیاسی ، هەروەها بێجۆڕاوجۆرەکانی سەرکووت

 درێژدوور و ی خۆیان بۆ ماوەیەکی ی و حکوومەتدەستەاڵتی سیاسدەتوانن  ،پێشکەوتنخوازەکان
یەکی یاخود بزووتنەوەیەکی پێشکەوتنخواز ناتوانی بە شێوەهێز  لەم ڕەوتەدا .پارێزنب

و درێژخایەنی خۆی  یان بە ویستەکانی کاتی مەتیک بگۆڕێوحکو واتە خۆویست وۆلنتاریستی
 هاوڕێژەیی، گونجاو بۆ هەر گۆڕانکارییەکی جیددی لە کۆمەڵگادا پێویست بە بارودۆخی. بگات

سیاسی، فەرهەنگی،  یو پێکهێنانی ڕێکخراوە یی ڕێکخستنوئەزموونی هێزەکانی دژبەر، توانا
، هێرش و پاشەکشەی یچەکدارو بە پێی پێداویستی پێکهێنانی هیزی ، ەکانپێشەیی و کۆمەاڵیەتیی

اڵت، و بەرەی هاوبەش لەگەڵ هیزەکانی سیاسی دژ بە دەستە یەکیەتیپێکهێنانی بە وەخت، 
زە پێشکەوتنخوازەکانی جیهان و ڕاکێشانی بیرورای جیهانی بۆ پێکهێنانی پیوەندیی لەگەڵ هێ

پشتیوانی لە بزووتنەوەی دژ بە حکوومەتی دیکتاتۆر، بە کار هێنانی دیپلۆماسی بۆ گوشار هێنانی 
هەیە. لەم ڕەوتەدا  .حکوومەتی دیکتاتۆڕەکان و هتد .. بۆسەروالتە بیانییەکان ئابووری و سیاسی 
بۆ لە پەراوێزخستنی حکوومەتی ەواوی شێوەکانی خەبات ویستە لە تهیزی سیاسی پێ

بریارێکی هەڵە گرێ. هەر چەشنە بسەرکووتکەر و دوورکردنەوەی خەڵک لە دەستەاڵت کەڵک وەر
یاریدە بە دەوامی دەستەاڵت و درێژەکێشانی ماوەی ژیانی  یەکانسیاسی و نەگونجاوی هێزە

 گومانبێ  ،(سوبژێکتیفزەینی) و (ئابژێکتیفبابەتی) بارودۆخیکتاتۆر دەدات. لە نەبوونی دی
 هیزەکانی پێشکەوتنخواز وەدی نایە،پێکهێنانی ئاڵوگۆڕێ سیاسی لە دەستەاڵت بە زەبرێ ویستی 

لە بارودۆخی سیاسی کۆمەڵگا، هەڵسەنگاندنی  دروستهێزێکی سیاسی بە پێی خوێندنەوەی بەالم 
، دروستشمی گونجاو و وری درولە دەو و ڕێبەریی خەڵکهیزەکانی دژبەر، کۆکردنەوەی 



ڕەوتی خێراکردنەوەی دەتوانێ یاریدە بە هەروەها بە کار بردنی تەواوی شێوەکانی خەبات 
لێرەدا پێویستە ئێمەی کوردی ڕۆژهەاڵت کە بە چەشنێک بەستراوە  بدات. دالە کۆمەڵگا گۆڕانکاری
ێ نێوخۆیی، ناوچەیی و بارودۆخمان لە دروستخوێندنەوەی  ،ینڕەکانی سیاسی لە ئێرانبە ئاڵوگۆ

بێ و بتوانین سیاسەتمان بە پێی بەرژوەندیی گەڵەکەمان و لە پێناوی گەیشتن بە ماڤی  یجیهانی
 چارەی خۆنووسین دارێژین.

 

 ژهەاڵت و کێشەی ئێرانی بوونکوردی ڕۆ

 ٥٠٠هەتا  ٣٠٠کوردستان وەکو واڵتی کوردان، واڵتێک لە باشوری ڕۆژئاوای ئاسیا بە دریژایی 
 کیڵۆمیتر لە باکوورەوە بەرەو باشور و نزیکەی هەزار کیلۆمیتر لە ڕۆژئاواوە بەرەو ڕۆژهەاڵت

ەمکە زۆرتر مەفهوومێکی . بە هۆی نەبوونی دەوڵەتێک بە ناوی کوردستان، ئەم چپێکدەهێنێ
هەزار  ١٦٠. پاش شەری چاڵدەران پتر لە سیاسی یهەتا دەوڵەت هەیە جوغرافیای ئەتنیکی

رافیای سیاسی ئێرانەوە جوغ چوارچێوەینێو  کەوتۆتە لە خاکی کوردستان ی چوارگۆشەکیلۆمیتر
ی حەشیمەتی ئەم واڵتە پێک ١١کورد پتر لەسەتا  ،دان لەبەردەست ئەو ئامارانەی کەو بە پێی 

دەرەوەی واڵت هەستیارییەکی ەکانی کورد بە تایبەتیو ئەمرۆکە بەشێک لە کوردەکان  .دەهێنێ
لە ژیان و سنوورە دەستکردەکان  ەکانیبەاڵم ڕاستیی ،چەمکی ئێرانی بوون هەیەتایبەتیان بە 

کانی دیکەی یان نەتەوە ی ئێمە کار دەکەن. کوردی ڕۆژهەاڵتدەرەوەی بازنەی ویست و ئارەزو
کە باسی یەک واڵت و یەک ئێرانی  تەواوخوازی شوڤینیستەکانی بۆچوونیئێران بە پێچەوانەی 

بەاڵم لە  ،نمەندییەوە وەکو ئێرانی پێناسە دەکرێشارۆلە ڕەوانگەی حقووقی و تەنیا  ،نەتەوە دەکەن
، ینئێراندا دەژجوغرافیای سیاسی لە چوارچێوەی کە ، نەتەوەیەکی جیان ڕەوانگەی ئەتنیکییەوە

پا وورو. لە واڵتە چەند نەتەوەییەکانی ئاڵتێکی فرەنەتەوەیی پێناسە دەکرێئێران وەکو وبەم هۆیە 
یاخود یەکان ی، ئیتالیایی و ئەلمانبۆ فەرەنسەوی ،ناداوێنە سویس و بلژیک یاخود کە بۆ

بەڵکو  ،نە حاڵەتێکی ئەتنیکیبوون نادایی بلژیکی یاخود کە ،سویسی ;هۆڵەندییەکانی ئەم واڵتانە
 فیدراڵی و کۆنفیدراڵیوونی سیستێمی کە دەتوانی لە کاتی تێکچ ەمەندییشارۆقی و وماڤێکی حقو

بۆ وێنە پاش ڕووخانی  بگۆڕدرێ.یان بە شوێن ڕێفراندۆم و جیابوونەی یەکێک لەم نەتەوانە 
ناسنامە و پێناسەی  و مەندییشارۆکۆتایی بە ، ی زایینی١٩٩١سۆڤییەت لە ساڵی  یەکیەتی

سیستێمێکی زاڵبوونی لە ئێرانیش سەرەرای هات. نەتەوەکانی پێکهێنەری ئەم واڵتە سۆڤییەتی 



ئەتنیکی خۆی  یپێناسە ،ئەم واڵتە مەندیئەندامی هەر نەتەوەیەک سەرەرای شارۆ، خوازناوەند
کە لە الیەن  ەە جێهانییوە پەسەندکراڤبۆ وەدەسهێنانی ئەم ما ئەو نەتەوەیەیەی هەیە و ماڤ

دا بە یەیار بۆ بوون یان نەبوون لەم چوارچێوەخەبات بکات و بڕ ،پێشێلکراوە ەرانەوحکوومەتی ئێ
نیو کورد لە . سەرەرای ئەوەش تا کاتێک و ئاستی ئاگایی نەتەوەیی خۆی بدات بەرژوەندیپێی 

راوەتەوە و تلەم واڵتەدا بەس دەستەاڵتداریە شێوەی سیستێمی چارەنووسی ب ،ئەم کۆیەدا بێ
پێی بوونی حکوومەتێکی  لە کاتی ئێستادا بەتارانە. لە هەر حاڵەتێکدا ێژی والیەنی شەر و وتو

 بدەینەوە: پێویستە ئێمە واڵمی ئەم پرسیارە ئیساڵمیتیوکراتیکی 

  بە پێچەوانەی بەاڵم ناوەندخواز وەکو ئێران ] کورد لە واڵتێکی فرەنەتەوەییکێشەی بڵێی
 دووتەنیا  ،تورکیە، سووریە و عێراق کە سەرەرای بوونی ئاسوریی یان تورکمەنەکان

سیستێمی  و تێکچوونی سیبێ هەبوونی دێموکراەتەوەی سەرکی لە خۆ دەگرن[ ن
 بکرێ؟ ناوەندخواز چارەسەر

 

 بینی! : وەهم یان ڕاستوتووێژکێشە کورد لە ڕیگەی  چارەسەری

 

 "درختی کە تلخش بود گوهرا                

 اگر چرب و شيرين دهی مرورا                   

 همان ميوە تلخت آرد پديد                   

 شيرين نخواهی مزيد" از او چرب و                   

 ابوشکور بلخی                                   

بە  دەستەوەیە، وتەاڵتی بە دەسلە ئێراندا  ئیساڵمیوکراتیکی ئێستا کە سیستێمێکی تی بارودۆخی لە
بە بوونی نەتەوە و کێشەی  انباوەری نوێنەرانی خودا کەۆژیی و یاسای سەرەکی دیۆلیپێی ئا

مەتی وحکو ساڵ دەستەاڵتداری ٣٧وونی پتر لە ەها بە پێی ئەزمویە، هەر نیلە ئێراندا نەتەوەیی 



ێراندا نابیندری. لە ئ تر یکێشەی کورد یاخود هەر نەتەوەیەک چارەسەری، ئاسۆیەک بۆ ئیساڵمی
کێشەی کورد لەسەر  چارەسەریبۆ بەشێک لە ڕێبەرانی کورد  تێکۆشانیو  هەر چەشنە هەوڵ

هەر لە کۆتاییدا بە پێچەوانەی نە تەنیا ئاکامێکی ئەرێنی لێ نەکەوتۆتەوە، بەڵکوو میزی وتووێژ 
و عەبدوڵال  قاسملوو د. ی کەسایەتیک وەکو نەمرکوژران ،و ئەخاڵقی سیاسیپرینسیپێکی 

ترۆری د. کە  ڕاستییەکانی ژیان نیشانیان داوە لێکەوتۆتەوە. ێژووتوی لەسەر میزی قادرئازەر
پیاڵنێکی زۆر حیساب بەڵکوو بە پێی بە هۆی لەبەرچاو نەگرتنی باری ئەمنییەتی تەنیا نە قاسملوو 
بە  .کوردستان بووەڕۆژهەاڵتی ی بێ سەرکردن یەکێک لە حیزبە سەرەکییەکانلە پێناوی کراو و 

تەواو بە  سەرەرای ،"کاتێک گومان بێ بد در خطا خطا نکند."  " اصلقەوڵی نیزامی گەنجەویی 
هەبێ، لەوەدەچێ ]لە کۆمەڵگادا[ خۆڕاگری تووڕەش  ییەکوەبزووتنە ،دیکتاتۆرەکانبوونی  هێزی

مسۆگەرکردنی ئاشتی، ماسکی دیکتاتۆڕەکان لە ڕێگەی وتووێژ لەگەڵ ئوپۆزیسیۆن و لە ژێر 
بێتە  ش ەدڵخۆشکەربانگهێشتن بۆ وتووێژ  هەرچەند بانگهێشتن بکەن. ئەوان بۆ خۆبەدەستەوەدان

حکوومەتی  ٢وێژدا مەترسییەکی زۆر لە بۆسەدا بێ".بەرچاو، بەاڵم لەوەدەچێ لە دیوی وتو
ئەویش لە ، هەتاویەوتی ساڵی پەنجاوحڕێبەندانی لە سەرەتای شۆرشی  ئێران ئیساڵمی

دارشتنی  بە هێز کردنی هێزی نیزامی خۆی وو تەنیا بۆ  دائێران و کوردستان ئەو کاتی بارودۆخی
قەت ئاوڕی لە مەسەلەی کورد یاخود هیچ نەتەوەیەکی  ،پیاڵن و هێرشی تازە بۆ کوردستان نەبێ

ئێران نەداوەتەوە و هەتا کاتێک ئەم دەستەاڵتە بەم ناوەڕۆکەوە بمێنێتەوە وێچوونی دیکەی 
و  چەکداریو جموجوڵەی تەسکی  نییەچوارچێوەی ئێراندا  چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە

 ئیساڵمیحکوومەتی سەر جیددی بۆ  یش نابیتە هۆی گوشارهێنانیدنەوەی چەند پێشمەرگەیەکنار
لەم . چارەسەرکردنی کێشەی کورد و ڕاکێشانی سەرنجی دیکتاتۆڕەکانی ئێران بۆ ئێران

و مەسەڵەی  ریشەری چەکدا سەبارەت بە قاسمڵوو د.زۆر جار دەبیندرێ وتەکانی پێوەندییەدا 
لە الیەن کەسانێک کە خۆیان وەکو هۆگرانی "ڕێبازی  یوتووێژکردن لەگەڵ دەستەاڵتی ناوەند

ووپات دئەم وتەیە پسانەوە  بێ و تر بەیان دەکرێ بە چەشنێکیپێناسە دەکەن،  !قاسملوو"
 سەرنجندنی حکوومەتی تاران بەڵکوو ووخاڕنە  ێتەوە کە مەبەست لە شەری چەکداریدەکر

 .ەدایلە سەر میزی وتووێژ کوردی ئێرانکێشەی بۆ چارەسەکردنی کاربەدەستانی ئێران کێشانی ڕا
بەم ئاماژە بەم چەشنە کورتەباسدا "ی ١١و  ١٠الپەرەی  ەوو لەمە لە حاڵێکدایە کە د. قاسملئ

ی ئێستامان لەگەڵ شەری رین کە تاکتیکی شەری چەکدا... دەبین" :و دەبێژێ دەکامەسەڵەیە 
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ێم ناچار بە تە ئێمە شەرمان دەکرد بۆ ئەوەی ڕژسێ مانگەدا فەرقی هەیە: ئەو کا چەکداری
 ئەوەی ڕژێم بڕوخێنین، چونکە لەم بروایەداین کە هیچوتووێژ بکەین، بەاڵم ئێستا شەر دەکەین بۆ 

دا وەدی  چوارچێوەی ڕژێمی خومەینیەاڵنی ئێران، لە ە داخوازەکانی خەڵکی کوردستان و گکام ل
هەر ئەم وتەیە لەبەرچاو نەگرتنی تە دروشمی ئێستای ئێمە: "ڕووخاندنی ڕژێمی خومەینیە". نایە. وا

زیان تەواو بوو. لێرەدا گیانی بەرێ بە نرخی ،لەگەڵ ترۆریستەکانی تاران ی د. قاسملووو دانیشتن
 ن]ئەگەر بتوانی ن کە پێیان وایە بە شەری چەکداریپرسیار ئاراستەی ئەوانەی بکەیئەم دەکرێ 

ن حکوومەتی نێو ببەین[، دەتوان ەری چەکداریبە شبۆ نێو واڵت ناردنەوەی چەند پێشمەرگەیەک 
 بکەن: بە وتووێژ ناچاردەستەاڵت 

 ێک بە تایبەتی پاش ترۆری چ شت هەتاویی ٦٠ساڵەکانی دەیەی  لە بەراوەرد لەگەڵ
ە لە دێموکرات و کۆمەڵدوکتور قاسمڵوو و شەرەفکندیی و ترۆری سەدان پێشمەرگەی 

باشوری کوردستان و کوشتن و لە سێدارەدانی سەدان ئازادیخوازی کوردی نیو واڵت 
  بۆ کێشەی کورد هەیە؟! مۆجزەیەک وێچوونی زادانەمە کە پێمان وابێ لەم ئیماگۆڕدراو

  و السەنگی هیزەکانی پێشکەوتنخواز و حکوومەتی  ئیساڵمیبڵێی ناوەڕۆکی حکومەتی
بە  ارناچ ئێمە شکابێتەوە کە بتوانین دەستەاڵتدارانی تارانوەها بۆ الی ئێران  ئیساڵمی
  کێشەی کورد بکەین؟ لەسەر میزی وتووێژ بۆ چارەسەرکردنیدانیشتن 

  هەتا ئەو رادەیە پەرەی گرتبێ کە  دالە ئێران و کوردستانبڵێی بزووتنەوەی مەدەنی
مان بۆ بگێرن و  –پ  .دڵی ها. رۆلە نێوخۆی واڵت بتوانن  کوردڕاستەقینەی ێکی نوێنەران

 ؟بە پاشەکشە بکەین ناچار ئیساڵمی حکوومەتیتوانین بئێمە بە هەبوونی شاخ و شار 
 ئێران لە سیستێمی ناوەندخوازی دەستەاڵت و یاسای بنەڕەتی بڵێی بێ گۆرانکاری، 

کێشەی کورد و گۆڕینی سیستێمی ئیداری و سیاسی تەنیا لە  چارەسەریوێچوونی 
 بێ؟هەکوردستاندا چوارچێوەی ڕۆژهەاڵتی 

  هەیەئێراندا  ئیساڵمیئەگەر وێچوونی ئەم چەشنە ئاڵوگۆڕانە لە چوارچێوەی حکوومەتی، 
و نەگەرانەوەیان بۆ  لە تاراوگە ەبێتە هۆی مانەوەی هۆگرانی ئەم بیرۆکەیەچ بەربەستێک د

  ؟دابنەرەتی ئێرانکارو چااڵکی سیاسی لە چوارچێوەی یاسای دەستپێکی ئێران و 
 

 



 !داڕووخاندنی حکوومەتی تاران لە ڕەوتیپێگەی کورد  جێگە و

ی ١١هەتا  ١٠بە هێزی کورد کە سەتا تەنیا ئەوە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە ڕژێمی تاران قەت 
کورد لە بازنەی پێگە و جێگەی  ، بەاڵم چارە چییە وحشیمەتی ئێرانی پێکهێناوە نارووخێ

؟ ئایا کورد دەبێ خۆی لە نێوان بەرەی هێزە پێشکەوتنخوازەکانی کام بەرەدایەدژبەر لە  هێزەکانی
دا ببینێتەوە یان چوونکە کێشەی نەتەوەیی هەیە دەتوانێ لە سیستێمێکی نادێموکراتیک و یئێران
کانیزم و ی؟ ئەگەر وایە، بە کام مبگات کەوتووی حکوومەتی ئیساڵمیدا بە ئاواتەکانی خۆیپاش

کی سیاسی بە ی تاران ئامادەی پێدانی ئیزنی چاالحکوومەت، ئەویش لە حاڵەتێکدا کە ؟تێکسیاسە
 بە سێدارە، دەنگێکی ئازادیخوازانەی نییە، و هەر چەشنە شەنی و سیاسی خۆهێزەکانی مەد

 رسیارانەش بدەینەوە:پپێویستە واڵمی ئەم  لەم پێوەندییەدا .دەداتەوە واڵم ندیخانە و ترۆرەب

  بە ٥٧پاش شۆڕشی ڕێبەندانی  لە ساڵەکانی سەرەتای ئێمەی کورد کە نەمانتوانیبڵێی ،
اڵتی نەبوونی دەستە مەرگە و پشتیوانی جەماوەری کورد،هەبوونی هەزاران پێش

سەقامگیر نەبوونی دەستەاڵتی ، هەروەها لە شارەکانی کوردستان حکوومەتی ناوەندی
تەنانەت بە   ،داو دژبەر لە تەواوی ئێران چااڵکی سیاسی هیزەکانی چەپهەبوونی و تاران 

بەشێک لە بە ئێستادا  بارودۆخیلە بتوانین یەک خاڵ لە ویستەکانمان بگەین، 
 مان بگەین؟ ئامانجەکان

 خەڵک لە  کە بۆ وێنە بە بەشداریکردنی وەهمەنبێتە هۆی پێکهێنانی ئەو  ەبڵێی ئەم
کێشەی کورد هەیە یاخود  رەسەریچاو  هێنانە بەرباسنمایشەکانی هەڵبژاردندا وێچوونی 

ییەتی سیاسی گەیشتوە کە بێ لەبەر لە عەقل یەئێران بەم ڕادە ئیساڵمیمەتی وحکو
انەت بەشێک لە تەنئامادەی پێدانی  ،ە سەرەتاییەکانی مرۆڤ لە ئێرانداچاوگرتنی ماڤ

لە دەروەی  ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە هێزەکانیئەویش لە کاتێکدا ، بێ ەکانی کوردماڤ
 رێکخراوەیی و فیکریی بوون؟  یواڵت ئاوا تووشی قەیران

  بڵێی حکوومتی تاران ئەوەندە الواز و بێ دەستەاڵت بووبێ کە بیەوێ بە یەک دوو
دانیشتن لەگەڵ جەماعەتێکی دیاریکراو کە بە چراسەوزدان بە حکوومەتی تاران دەیانەوێ 

ی ئەمنی ئێران بن، مافی کورد کانپێشەنگی چارەسەرکردنی کێشەی کورد لەگەڵ هێزە
 ؟! بدات



 ورد و هۆی پێکهێنانی دوبەڕەکی زۆرتر لە ماڵی ک نەبێتە ئەم چەشنە سیاسەتکردنە بڵێی
 کردنی حکوومەتی تاران؟تردڵخۆش

، زەکانی ئەمریکا و ناتۆ بۆ ئێران ]وەکو عێراق[ێه پێکهاتنی بارودۆخی نوێ وەکو هێرشی  گومان بێ
نێو خۆیی]وەکو سووریە[ یاخود کودتای هێزەکانی دژبەری نێو حکوومەت یان دەستپێکی شەری 

ببێتە هۆی  لە داهاتودادەتوانی ، یان شۆڕشی جەماوەریی !کە بەرژوەندیان پێکەوە ناتەبا بێ
هیچ کام لەم خااڵنە چ "بالقوە" و چ "بالفعل" بوونی . بەاڵم ئێستاکە تازەسناریۆیەکی سەرهەڵدانی 

ئێران لە  ئیساڵمیاڵت یاخود گشت بزووتنەوەی دژ بە حکوومەتی کوردی ڕۆژهەنییە و 
واڵتانی ڕۆژئاوا و ئەمریکا سەبارەت  دیبەرژوەن تەبایی لەگەڵ بەرژوەندیانکە  نین بارودۆخێک

بۆ  توورەکەی بەشێک لە برادەران لەوەناچی کاتی ئەوەی گەیشتبێ ەبەم پێی، بێ بە ئێران
اڵت دەکرێتەوە کە هەلەسەر کوردی ڕۆژ کاتێک حیسابێکانەت لەم حاڵەتەشدا بدورێنین! تەن

  یەکگرتوو و بە هێز بێ!

بۆ  یزمڵفیدراشمی وپێشرۆ و ئااڵهەڵگری درو ئەو حیزب و رێکخراوە کوردستانییانەی کە 
کە  نباوەڕە بەم، هەروەها پۆزیسیۆنی ئێرانی پێناسە دەکەنئو و خۆیان وەکو بەشێک لە نن ئێرا

فیدراڵ و  ێکیچوارچێوەی دەوڵەت  له ۆژهەاڵتڕی کورد نەتەوەییبەشێک لە کێشەکانی 
و    خانەی حیزبە ئوپۆزیسیۆنەکانی ئێرانینێو کرێ، بێ گومان دەچنە  دێمۆکراتيک"دا چارەسەر ده

ی خۆنووسین ەی کە باوەڕیان بە کێشەی نەتەوەی و ماڤی چارەوانئەهاوئاهەنگ لەگەڵ  پێویستە
وانێ بێ لەم ڕەوتەدا حیزبێکی سەربەخۆیخوازیش ناتتێبکۆشن.  ەڕێژیمبۆ ڕووخاندنی ئەم  هەیە،

بە بەشێک لە  ئیساڵمیناوندخواز و ڕووخانی حکوومەتی  سیاسی – تێکچوونی سیستێمی ئیداری
  و فەرهەنگی سیاسی،   پێویستە  بارودۆخیبۆ گەیشتن بە سەربەخۆیش ویستەکانی خۆی بگات. 

بە ئاستێک لە ئاگایی نەتەوەیی بگەن کە بتوانن بڕیار مسۆگەر بکرێت، تا خەڵکی   کۆمەاڵیەتی
، بێ کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانحیزب و ڕێکخراوە  .لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن

و  بۆ بردنە سەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی  یان،یان درێژخایەن وشمی کاتیولەبەرچاوگرتنی در
و مەدەنییەکاندا، پێویستیان  ۆراوجۆرە سیاسی و ڕێکخستنیان لە نێو پێکهاتە ج  کۆکردنەوەی خەڵک
 ژیانی ڕۆژانەی گەلەکەیانڕاستەوخۆیان لە  زاد و دێموکرات هەیە تا کاریگەریبە بارودۆخێکی ئا

نەیاران و ی نایە. دوە داناوەندخواز لە ئێرانودۆخە بێ ڕووخانی سیستێمی ەم باڕئ هەبێ.
جێگە و کەم نین، بەاڵم کە خوازیاری ڕووخانی ئەم ڕێژیمە بن،  ئیساڵمیمەتی ودوژمنانی حکو



تەنیا  ،لە ڕەوتی ڕووخاندنی حکوومەتی ناوەندخواز و تیوکراتیکی ئێرانداکوردی ڕؤژهەالت پێگەی 
 ،بە فرە نەتەوەیی بوونی ئێران انکە باوەڕی ەیەک لە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن بێ،دەتوانێ بەڕ

 هەیە! سینونوۆچارەی خ ماڤیو بوونی کێشەی نەتەوەیی 

 

 خەبات! پرینسیپەکانی

 راست کن لفظ و استوار بگوی  

 ر بتازيسرە کن راە و پس دل  

 مسعود سعد سلمان                       

دەرفەتەکانی نێوکۆمەڵگا،  ،بارودۆخبە پێی  ،لە درێژایی خەباتی خۆیپێویستە حیزبێکی سیاسی 
 ی،خۆی لە نێو جەماوەری خەڵک، بۆ وەدهێنانی ئامانجە سەرەکییەکان توانای و ڕادەی کاریگەری

ی خەباتی هێنانی شیوە جۆراوجۆڕەکان بە بەکار شیاو هەڵبژێرێ و لەم ڕەوتەداتاکتیکی هەڵوێست و
ی پاشەکشە بە دوژمن بکات. ڕەوتی دارهەتا شۆرش و شەری چەک ئاشتیخوازانە و مەدەنی

یش ناتوانێ چاوەرێ ڕێگەیەکی ساف و بێ ڵەمپەر نییە و هیچ حیزب و بزووتنەوەیەک ،خەبات
هاتنی بەسەرکار کاتیەکانی بگات. لە خایەندا بە ئامانج و ئاواتەئەوی بێ کە لە ماوەیەکی کوورت

بە پێی هاورێژەیی هێزەکانی خۆیان و  ستانیهێزەکانی کوردهەتا ئێستا  ەوەییئیساڵمحکوومەتی 
لە هەڵبژاردنەکانی  ۆڕاوجۆڕەکانی خەبات وەکو بەشداریناوەندیی لە شیوە ج دەستەاڵتی
ی و وتووێژکردن لەگەڵ نوێنەرانی تاران و هتد ، شەری چەکدار٥٧شۆرشی ڕێبەندانی سەرەتای 

بەرەی یەکگرتووی وەرگرتووە، بەاڵم بە هۆگەلێکی ڕوون وەکو نەبوونی هاودەنگی و  یان... کەڵک
هێزەکانی کوردستانی، دابڕان و شەری نێوخۆیی، سەرکووتی تەواوی هێزەکانی پێشکەوتنخواز 

 ەوە، و هتد ... لەم ڕەوتەدا بە داخەوە سەرکەوتووییئیساڵمئێرانی و کوردستانی لە الیەن رژێمی 
وری ێکخراوەیی هەتا دانیشتنیان لە باشبە پاشەکشەی نیزامی و ڕ ناچارنەبوون و پەیتا پەیتا 

پاش بە جێ هێشتنی قەندیل و نێشتەجی بوونی . کراونوردستان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن ک
پێکهاتنی هەرێمی کوردستان و نەمانی ڕژێمی بەعس  کرات و کۆمەڵە لە کۆێە و زرگوێز،دێمو

لەتبوونی ئەم حیزبانە و بە هێزتر بوونی   دابڕان و لەت ،وەکو پشت بەرەی شەری دژ بە ئێران



سیاسی و ڕێکخراوەیی، نەبوونی بەرەیەکی  قەیرانی هەروەها دااڵت لە ئێرانسیستێمی دەستە
حیزبە سەرکییەکانی باشوری کوردستان، کێشەی  ئاشکرایکوردستانی و گوشارەکانی نهێنی و 

ماڵی و هتد ... کاریگەریی نەرێنییان لە سەر ئەم حیزبانە وەکو نوێنەرانی فیکری و سیاسی 
. ئەمرۆکە هەبوونی هێزی پێشمەرگە زۆرتر و هەیە بووە وەی کوردی ڕۆژهەاڵتبزووتنە

ی خەباتی دژ بە ڕەوتو سەمبولیکی بۆ حیزبەکان هەیە هەتا هێزێکی کاریگەر لە  هێماییحاڵەتێکی 
باشور و نەبوونی پشتی  لەبەر چاوگرتنی بەرژوەندی گومان. بێ ئێران ئیساڵمیحکوومەتی 

ئازادکراو لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و نەبوونی پشتیوانی جەماوەر  یبەرەی شەر، نەبوونی ناوچە
ڕێگە بەم  ،و کەمبوونی ڕێژەی هێزی پێشمەرگە و بە هێزبوونی هێزەکانی سەرکووتکەری تاران

. هەورازو نادەن دائیستا بارودۆخیلە  هەتاویی ٦٠ەکانی دەیەی بە چەشنی ساڵ ەچەشنە خەبات
لەگەڵ وەزعی هیزی  جوراوجۆڕەکانی خەبات لە پێوەندی نشێوی خەبات و بە کار هێنای شێوە

هەر و دوژمندایە. لە کاتی بە هێزبوونی دوژمن پێویستە هیزی پێشکەوتنخواز بەدوور لە  یخۆی
، بەاڵم هێزەکانی خۆی بپارێزی و شێوەی پەیتا پەیتایی چاالکی بکاتبە  ٣کێشەخوازیچەشنە 

 بچێتە قۆناخێکیتنخواز وهێزی پێشکەدەبێ کار و چاالکی کاتێک هێزی دوژمن الوازە، 
و بە  دروستدیتنەوەی هاورێژەیی نێوان ئەم دوو حاڵەتە و دارشتنی سیاسەتی  .رادیکالتروە

دوور لە هەڵەی سیاسی کارێکی هاسان نییە و حیزبێکی بەرپرس دەبێ توانایی ڵێکدانەوە و 
هەڵسەنگاندنی ڕووداوەکان، وەزعییەتی خۆی و دوژمن، فاکتۆرەکانی لەبار و ناڵەباری نێوخۆیی، 

لە دوژمن و  کی زۆرتر لە دەوری خۆی کۆکاتەوە،بتوانێ هێزێهەتا بێ،  ناوچەیی و جێهانی
ی لە ڕووداوەکانی نێو دروستبۆ ئەم مەبەستەش پێویستە بەرنامە و خوێندنەوەی  ،بخات زوێپەرا

پێویست بۆ کاری و  یکۆمەڵگا بێ و بتوانێ متمانەی خەڵکی بەرەوخۆ ڕابکێشێ. کاتێک دەرفەرت
یە، حیزب دەبێ تێبکۆشی لە نێوخۆی واڵت پەرە بە شانەکانی حیزبی بدات و لە  چاالکی رادیکاڵ نی

و کۆمەاڵیەتی جۆڕاوجۆرەکانی پێشەیی  یەکیەتیو یاخود بەشداری لە پێکهێنانی  ی پێکهێنانڕێگە
خەباتی مەدەنی نە و ئامانجی مەبەست ات. نی نێو واڵت بکلە چااڵکییەکا و فەرهەنگی بەشداری

هێزەکانی  یپێدانی ڕەوایی زۆرتر بە دەستەاڵت بەڵکوو لە پەراوێزخستنی هەرچی زۆرتر
لە ڕەوتی هەڵبژاردنەکان لە  بۆ وێنە بەشداری دەستەالت و دوورکردنەوەی خەڵک لەوانە.

بە  ،دالەم چەشنە نمایشانەوەکو ئێران و هاندانی خەڵکی بۆ بەشداری  ٤سەرەرۆییواڵتێکی 
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ە هۆی چااڵککردنی خەڵک و بردنەسەرەوەی ئاگایی وانەی ئەوانەی کە پێیان وایە دەبێتپێچە
کە دەکرێ لە  وەهمە پێک دێنێبەڵکوو ئەو  تەنیا یاریدە بەم دوو خالە نادات، ، نەنەتەوەیی

جین "ێ؟! درئاڵوگۆڕی دێموکراتیک بکر داچوارچێوەی سیستێمێکی بەستراو و کۆنەپەرەستانە
کتاتۆرییەوە بەرەو دێموکراسی ئاماژە ینی خەباتی مەدەنی لە کتێبی لە دییەکێک لە دوکتر "ارپش

مرازێکی باش بۆ دا ئاسەرەرۆییەکان" دەنگدان لە ژێر دەستەاڵتی حکوومەتە کە دەکا:استییە بەم ر
جارو  ۆریتپیکهێنانی ئاڵوگۆڕی بنەمایی لە پێکهاتەی سیاسی نییە. بەشێک لە حکوومەتەکانی دیکتا

 دەنگدان لەش بەکار دەهێنن)وەکو دێموکراتیک بوونی خۆیان، هەڵبژاردنی ڕەواڵەتیبار بۆ پاراستنی 
کە تەنیا بۆ  بەستراوەن ڕاپرسییەکی( بەاڵم ئەم دەنگدانانە، پێشوو یاڵتەکانی بلووکی ڕۆژهەاڵتو

دیکتاتۆر،  هەڵبژاردەوەکانی و هەڵبژاردنی یەکێک لە کاندیدە خەلکی پشتیوانی لێکردنی
پێبدرێ  ینلە هەڵبژارد ئیزنی بەشداری ئۆپۆزیسیۆنیشبەکاردەهێندرێ. ئەگەر تەنانەت کاندیدێکی 

لە نیجێریە  ١٩٩٣لە برمە و لە ساڵی  ١٩٩٠بژێردرێ)وەکو ئەو حاڵەتەی کە لە ساڵی و هەڵ
ەت دەکرێتەوە، جارو باریش ئاکامی هەڵبژاردنەکان بە هاسانی لە الیەن دیکتاتۆرەوە ر ،ڕوویدا(
، و تەنانەت لە سێدارەش دەدرێ. هەرەشە و گوڕەشەی لێ دەکرێت"سەرکەوتوو"  یکاندید

نەوەی ئەوان لە دیکتاتۆرەکان هیچ کاتێک بە هاسانی ئیزنی دەنگدان بۆ ئەوانەی نادەن کە بیا
 بۆ وێنە ،هەیە ئەم حاڵەتانەمانئەزموونی  لە ئێرانیشدا ئێمە .٥"بکێشنە خوارێ ەتیشایتەختی پا

 وەکولە هەڵبژاردنەکەی مەجلیسی "خبرگان" دەنگهێنانەوەی پیاڵنی گیرانی د. قاسملوو پاش 
جین " .وەی سەوزبزووتنەموسوی و کەروبی پاش  لە گەماڕۆدانی ماڵیوێنەری خەڵکی ورمێ و ن

خەڵک وەکو سەرچاوی  واتە هاوکاری ،بە جوانەی ئاماژە بە خاڵێکی سەرنج ڕاکێش زۆر "شارپ
سادەیە، دیکتاتۆرەکان نیازیان بە  مەبەستی سەرەکیدەڵی " و ەکان دەکاسیاسی دیکتاتۆر هێزی

ناتوانن  ،دەکەن، هاوکارییەک کە بێ ئەو داەسەرحکوومەتیان بهەیە کە  خەڵکە ئەو یهاوکار
 هێزی اوەکانیسەرچ. ڕاگرن لە جێ خۆیسیاسی خۆیان مسۆگەر بکەن و  هێزیسەرچاوەی 

  :سیاسی بریتین لە

  ،پێبەندی و حکوومەت بوونی سەبارەت بە یاسایی  باوەری گشتیپێکهێنانی ڕەوایی
 .لەوانڕایەڵی  گوێبۆ خەڵک ئاکاریی 
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 لە فەرمانبەریئینسانی، ڕێژە و بایەخی کەسان و گروپگەلێک کە  یسەرچاوە 
 و ...." دەدەن. بە دەستەاڵتدارەکاندەکەن یاخود یاریدەی  دەستەاڵتداران دەکەن، هاوکاریان

٦ 

لە هەڵبژاردنەکان یاریدە بە  بۆ بەشداری دانی خەڵکەدایە کە هەڵویستی حیزبێک بۆ هانلێر
ێکی ڕەش لە و زۆرجار وەکو خاڵ زۆرتر بەوان دەدات اتۆر و ڕەواییمانەوەی دەستەاڵتی دیکت

حیزبێکی ئوپۆزیسیۆن لە ڕەوتی تێکۆشانی سیاسی دا تۆمار دەکرێ. ژیانی سیاسی ئەم حیزبانە
ویستە کاتێک بکات و پێش ساز بنەماکاندایە لە  بۆی نی ،بێلە کردەویدا  یرمشەخۆیدا ئەگەر ن

ری کە " نزیکەی ێکەڵک وەربگ بێ توندوتیژییلە شێوەکانی  بنەڕەتی نییە دەرفەت بۆ گۆڕانکاری
 پۆلبەندی کراون: داشێوەی هەتا ئێستا ناسراون. ئەم شێوانە لە سێ دەستەی سەرەکی ٢٠٠

دربڕینی . شێوەکانی کردن ، هاوکاری نەکردن و هێرشهەڵگرساندنو  دربڕینی نارەزایی
 ....پێوان و  ێڕ، ێژە ڕۆیشتنوەکو رسەمبولیکەکانن  خۆپیشاندانەزۆرتر و هەڵگرساندن  نارەزایی

، )ب( ی نەکردناری کۆمەاڵیەت)ئەلف( هاوک ژێرگرووپ دابەش دەکرێ ٣نەکردن بە هاوکاری 
. اری سیاسی نەکردنهاوکو )ج(  مانگرتنەکانحریمەکان، ەنەکردن وەکو ت هاوکاری ئابووری

و  اڵکی ڕەوانی، فیزیکی، کۆمەاڵیەتی و ئابووریو چالە ڕێگەی کارهێرشە بێ تووندوتیژییەکان 
 ٧.دا جێگیر دەبناخرئ یدەستەلە  هاوتەریبەکان دوڵەتە]پێکهێنانی[ ... هەروەها سیاسی، 

 

 کۆتایی و ئاکامبەندیی

 بە یاریدەی جیددی ئێمە هەیە." ڕاستیی سەردەکەوێ، بەاڵم پێویستی" 

 یکڤۆچژولیوس                                                                 

راستەوخۆی لەگەڵ  چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێوەندیی
نادێموکراتیک و تیوکراتیکی ناوەندخواز،  حکوومەتیسیاسی ئیران هەیە.  – سیستێمی ئیداری

بەربەستی سەرەکی بۆ  ،یە کێشەی نەتەوەیی لە ئێراندا نیکە باوەڕی بە بوونی نەتەوە و  ئیساڵمی
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. ئەرکی هێزێکی ئێراندایە ئەمرۆیسیستێمی  چوارچێوەیکێشەی نەتەوەیی لە  چارەسەرکردنی
کردنەوەی خەڵک لە دەستەاڵت، ردوو یە لە:یبریت ئوپۆزیسیۆن لە خەباتی پێشکەوتنخوازانەی خۆی

لە ڕێکخراوە نهێنی ڕێکخستن و سازماندانی ئەوان خەڵک،  ورە و متمانە بە خۆییی وبردنە سەرە
خستنی ایی نەتەوەیی و سیاسی، لە پەراوێزبردنە سەرەوەی ئاگ ،کۆمەڵگا و ئاشکراکانی نێو

و ئاکارەکانی  و تاوانەکان تنایەەئاشکراکردنی ج و ناوەندی یزۆرتری حکوومەت یهەرچ
پێکهێنانی لۆبی کوردی ڕۆژهەاڵت لە دەرەوەی ێو خۆ و دەروەی واڵت، نادێموکراتیکی ڕژێم لە ن

واڵت بۆ پێوندیی دیپلۆماتیک لەگەڵ پەرڵەمان، دەوڵەت و راگەیەنە گشتییەکانی والتەکانی 
زە لەگەڵ هێ رد و هاوکاریهەوڵ بۆ پێکهێنانی بەرەی یەکگرتووی کورۆژئاوایی و ئەمریکا، 

 کە ماڤی ەئەو ڕێکخراوە سەرتاسەریانەی دیکە، هەروەهانەتەوەکانی سەر بە نخوازەکانی پێشکەوت
ئەوەیە  ،پێش شەرتی تەواوی ئەمانەش .نووسینی نەتەوکانی ئێران بە فەرمی دەناسنچارەی خۆ

بێ ە هاوبەشەکانیان ڕێک کەون. و لە سەر خاڵ ڕێکخەنکە حیزبە کوردستانییەکان ماڵی خۆیان 
دەتوانن بە  یشەاڵتپێک بێ، نوێنەرانی سیاسی کوردی ڕؤژهکاتێک بەرەی کوردستانی گومان 

 .نێوخۆ و دەرەوەی واڵت یەکانیسیاسی بازنەی کایەنێو ەکی زۆرتر بکەونە متمانە و قورسایی

 


