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سھرکھوتنی بیری  "کورتھ باس�ک لھ سھر ڕەمزی بھناوی دابابھت�کنووسھری ئھم د�رانھ پ�شتر لھ 
و  باسی سھربھخۆییتا ڕادەیھک " کھمھسھلھگھ�لھی  - خوازیی لھ ڕۆژھھ�تی کوردستان ییسھربھخۆ

ک�شھی کورد لھو بھشھی ئھو بابھتھ باسی  در�ژەی. ل�رەدا وەکو ەووکۆسپھکانی سھر ڕ�گای کرد
ئھرکی ئھم بابھتھ و�مدانھوە بھ تھواوی  .ێو کیانی کورد دەکر گھیشتن بھ سھروەری یڕ�گا و کوردستان
ھھو�4کھ   ستانبارودۆخی ئا4ۆزی کورد چاوگرتنییھ، بھ4کوو بھ لھبھر نی ی کوردمھسھلھی پرسیارەکان

  .ک�شھی کورد لھ رۆژھھ�تی کوردستانھوەی ڕیگای چارەسھرکردنی نتدی و بیروراوگۆری  ئاڵبۆ 

 .ڕۆژھھ�تی کوردستان  لھ قۆناخھکانی بزوتنھوەی کورد

 دەبینین ،ھوەسا4ی ڕابردوو بدەین ڕەوتی بزوتنھوەی کورد لھ سھتئاور�ک لھ م�ژوو و ئھگھر ئ�مھ 

. بۆ و�نھ لھ ەچھند قۆناخ> ت�پھرکردو کوردستانمھرجی وکورد بھ پ�ی ھھلی یبزوتنھوەی ڕزگاریخواز
 ،شھری دووھھمی جیھانیی ھاتن بھ کۆتاییکوردستان تا کاتی  جیاکراوەکانی ل�کزۆربھی بھشھ 

بھ ھۆی سھرۆک عھشیرەکان سھرەتادا لھە. بوو یدروشمی سھرەکیدروشمی یھکگرتنھوەی کوردستان 
بارودۆخی ونی نھبو، یسیست�می فیودا4ی بوونی وەرکۆمھ�یھتیی، سھر – ییوەزعییھتیی ئابوور

 دایڕاستیلھ  ن.بووڕ�بھری ئھم بزوتنھوەیھ ھرھھنگی حیزبایھتیی و ف ڕۆشنبیریی نزمیئاستی  ،رەخساو

ی ھ�زخھ4ک، پ�کھ�نانی  ینھوەردککۆ دەرفھتیو  توانایی یان یھتییپ�ی پ�گھی کۆمھ� بھھھرئھوان 
لھ پشتیوانیی و یبۆ وەدەستھ�نانی یارمھتی یانھتھکانی دیکھدەو4 ڵھگرتن لھگ پیوەندیی چھکدار، ھھروەھا
ڕزگاریخوازیی کورد پ�ناسھ  -وتنھوەی فیودا4یی وەکو بزدەکرێ . ئھم قۆناخھ بووھھبزوتنھوەی کورد 

یی پ�شھوا ربھ ڕ�بھ دیموکراتی کوردستانحیزبی کاف ( –کۆمھ4ھی ژ حیزبی ھیوا، کرێ. پ�کھاتنی ب
 خستھ ژ�ر زۆر بزوتنھوەی کوردی.... تا ڕادەیھکی ھتد  و سنوور   مانی س>ھیپبھستنی ، قازی محھمھد)

و  خوازیی ھ�زی سھربھخۆیی دستان کھ ھھست�کی بھئھو کاتھی کور ناکبیرانیوی بھش�ک لھ ڕایھتبھرڕ�
 کاتھھاووخاندنی کۆماری کوردستان و ڕ سھرکوتکردنبوو. ھھکوردستانیان یھکگرتنھوەی تھواوی 

و  ھیزتربوونی دەو4ھتھ داگیرکھرەکانھخایھن. ببۆ ماوەیھکی در�ژی ئھم قۆناخھ ھاتن لھگھڵ کۆتایی
الوازبوونی ، پشتیوانیی دەو4ھتھ ز4ھ�زەکانی جیھان لھوانمانی ھاوبھشیان دژ بھ بزوتنھوەی کورد، ھیپ

پھرەسھندی  ، ئھم و�تانھ یبنھمای ئابووریو گۆڕانکاریی  ھشیرەکانۆک عو کاریگھریی سھرھ�ز
 و زۆری ھ�نان بھ زو4م و ھیوا بھ کۆتایی سھرییھپی سھرتاکاریگھریی بیری چی، یسیست�می سھرمایھدار

خستھ قۆناخی  لھ سھرەتاداکوردستانی رۆژھھ�تی  خھباتی کوردیدا  نھتھوەیی لھ و�ت�کی سوسیالیستیی
ھھ4بژاردنی ئامانجی  ، ھھروەھاداچوارچیوەی ئ�رانلھ  رییخودموختاپاشتر ، ماڤی شاروەندییخھبات بۆ 
ڕاستھقینھی چھوسانھوەی باوەر بھ چارەسھرکردنی سمی د�موکراتیک. و پاشان سوسیالی سوسیالیسم
پی، خھباتی کمۆنیستھکان پاوروو و�تھ سوسیالیستھکانی ئ ییھک�تیی سۆڤییھتیو نھتھوەیی لھ  چینایھتیی

زۆری  یکاریگھریو نھتھوەیی  و زۆری چینایھتی دژ بھ زو4مپ�شکھوتنخوازی  –سھرەکی  ھ�زیوەکو 
لھو  ستانیییھکانی کورد ناکبیرانی کورد بھرەو ئھم حیزبانھ بوو. حیزبھ سھرەکییڕاک�شانی ڕو بۆ



بھرەی و کاپیتالیستیی دابھش کرابوو،  لھ ن�وان دوو بھرەی سوسیالیستیی دەورانھی کھ جیھان
مانھکانی ھیو و�تھ ھاوپ ییھکانی پاش ڕوخانی یھک�تیی سۆڤییھتی گۆرانکاریی ان ھھ4بژارد.ی ییسوسیالیست

چارەسھربوونی ی بھ یباوەر ، پ�کھاتنی دەیان دەو4ھتی تازەی سھربھخۆ و ب>ئوروپاداڕۆژھھ�تی  لھ
 حکومھتیپ�کھاتنی  کردوە، نھی کھ کوردستانیان دابھش�تای نھتھوەکان لھ چوارچ�وەی ئھو ومھسھلھ

 - ھھر�می کوردستان کھ بھرھھمی خھبات بۆ سھربھخۆیی تھواو یان گھیشتن بھ خودموختاریی سیاسیی

خوازیی لھ ن�وان  ھھستی سھربھخۆییبوو بھ ھۆی وروژاندنھوەی  ،بوولھ چوارچ�وەی ئ�راقدا ئابووریی 
کوردی  یخواز یو ڕ�کخراوەی سھربھخوی پ�کھاتنی چھندین حیزب ولھ ڕوناکبیرانی کورد  بھشیک

و  لھ حیزبگھل�ک وەکو حیزبی دیموکراتی کوردستانیش ئامانجی سوسیالیسم. تاراوگھلھ ڕۆژھھ�ت 
کورد نھتھوەی کردنی چارەنووسی  سوسیالیسمی دیموکراتیک ج�گای خۆی بھ وەدیھ�نانی مافی دیاریی

اندنی کۆماری کوردستان لھ چوارچ�وەی ئ�ران�کی د�موکراتی رزدامھو  لھ ڕۆژھھ�تی کوردستان
ھکی کۆمھ4گایپ�کھ�نانی  دا حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئ�رانبھرنامھی ، بھ�م لھ دا -فیدراڵ

لھم سھردەمھدا  .ھوەخۆی مای ئھم حیزبھ ھھر لھ ج> ئامانجی دوارۆژیموکراتیکی سوسیالیستیی وەکو د�
داواکاریی بۆ چارەسھرکردنی  ھکانی ڕۆژھھ�تکوردی و ر�کخراوە بھ پ�ی زۆربوونی ڕ�ژەی حیزب

بوونی  رەرای قھبھکۆنڤدرالیسمی د�موکراتیک کھ سھلھ  یی کورد پانتایھکی بھرفراوانترمھسھلھ
سھربھخۆیی  و خوازیی فیدراڵ - خودموختارییھھتا   کھ لھ ئاستی ماڤی شاروەندیی�دروشمھکھ، ویست

لھسھر  یھۆی ھاودەنگی بھیھکانی کوردی ڕۆژھھ�ت  و کھسایھتیی حیزب ینھی. زۆرگرتووە یلھخۆ
دروشمی  دانی ، و د�موکراتیک ھی کورد لھ چوارچیوەی ئ�ران�کی فیدراڵلچارەسھرکردنی مھسھ

وەکو پارتی  کوردستانییدروشمی سھرەکیی چھند حیزب�کی نازانن.  گونجاوبھ دروشم�کی سھربھخۆیی 
 کھ لھ تاراوگھدا و  پارتی سھربھستیی کوردستان ، پارتی سھربھخۆیی کوردستان کوردستان یئازادی

بوونی نھتھوەی کورد لھ ڕۆژھھ�تی کوردستانھ. سھرەرای ئھوەی  سھربھخۆیی و بھ دەو4ھت پ�کھاتوون
کردنی چارەنووسی  یانی ماڤی دیاریو خھبات بۆ وەدیھ�ن کھ تھواوی ئھم حیزبانھ لھسھر ک�شھی کورد

 یان داوە بھ�م لھسھر دروشمی انیکوردستان گھل�ک قورب یو لھ ڕ�گای ئازادی کورد ھاودەنگن

انتوانیوە تا ئ�ستا خوازیش نھی خواز یان سھربھخۆیی ییسترات�ژیکی خۆیان ناتھبان. حیزبھکانی فیدرا4
ماڤی کوردی  بۆ ھھوڵبھ پالتفۆرم�کی نھتھوەیی و  ب�نن خۆیان پ�کبیرانی بھرەی ھاوبھش لھ ن�و ھاو

بۆتھ  ی کوردستانو ل�کدابران لھ ن�و حیزبھ کالسیکھکانی ڕۆژھھ�ت جیابوونھوەن. دەڕۆژھھ�ت ب
 ھتخستوو حیزبانھ بھرژوەندیی نھتھوەیی  مئھ ی، گرووپیو بھرژوەندی تاکھکھس ڕەوت�کی ئاسایی

یی، بوونی در�ژخایھنی ئھم حیزبانھ لھ و ڕ�کخراوە فیکرییکھوە قھیرانی . لھ الیھکی دیپھراو�زوە
 یدەسھ�تی تاراوگھ، کھمایھسیی پ�وەندیی ئورگانیک لھگھڵ کۆمھلگای ڕۆژھھ�تی کوردستان، ب>

یان لھ باشوری کوردستان بھ بۆنھی پاراستنی بھرژوەندی حکومھتی ھھر�می  و ڕ�کخراوەیی سیاسیی
دی ڕۆژھھ�تی خستۆتھ ئاست�کی نزمھوە. پارتھ و ھتد ... بزوتنھوەی کور کوردستان

کاردانھوەیھکی  لییھوەھو چ لھ ئاستی کاری عھم یھوە چ لھ باری فیکریی خوازەکانیش سھربھخۆیی
تا ئ�ستا ھھو  ەماونھتھوقھتیس  سھربھخۆیی یدروشم دانیچوارچ�وەی لھ تھنیا ، ەوەھایان نھبوو

و سیاسیی ڕۆژھھ�تی  ی، کۆمھ�یھتییئابووری  چۆنییھتینھیانتوانیوە ل�کدانھوەیھکی وەھا لھسھر 
و خھبات بۆ گھیشتن بھ ماڤی سھربھخۆیی کورد  ئھم دروشمھ یکردن ش�وەی جھماوەرییکوردستان، 

بکھن. ئھوانیش سھرەرای ڕەخنھی زۆر لھ ناچا�کیی حیزبھ کالسیکھکانی کورد بۆخۆیان تووشی ھھر 
و نو�نھرانی  دا ب�Tی کورد لھم ھھلومھرجھ سیاسیی تاوانبار دەکھن. پ>تریان  حیزبھکانیکھ  قھیرانھنئھو 

یھکانیان لھگھڵ ئوپۆزیسیۆنی بھ ن�و  ڕەنگاورەنگی رۆژھھ�تی کوردستان لھ مھعاملھ سیاسیی



 ،�ران کھ بھش�کیان ھھو4ی بۆ دەدەنگفتوگۆ لھگھڵ حکومھتی ئ بۆخوازی ئ�رانی یاخود تھنانھت  ییفیدرا4
  چارەسھر بکھن؟! ی پ>ی کوردمھسھلھھ�ز بن کھ بتوانن ھ دەنگ�کی وەھا ب

.........  

ش�وەکانی خھبات دژ بھ ستھمی  ێدەکر ،کوردستانو مھعنھویی  ییمادد بنھماکانیو  بارودۆخبھ پ�ی 
  :ننھتھوەیی بھم چھشنھ دابھش بکر�

 خھبات بۆ ماڤی شاروەندیی و خودموختاریی فھرھھنگیی. �

 ئابووریی لھو و�ت�کی فیدار4دا. خھبات بۆ خودموختاریی سیاسیی، �

 .جیاکوردستان بھ جیا یھکیخھبات بۆ سھربھخۆیی ھھر پارچھ �

 کوردستان. ھھموو بھشھکانیخھبات بۆ سھربھخۆیی و یھکگرتنھوەی  �

  :بھ سھرەوە پ�وەندیی ھھیھخا4ھکانی  کام لھھھ4بژاردنی ھھر 

و فھرھھنگی کۆمھ4گا پ�کھ�نھری  و ئاستی ئاگایی نھتھوەیی کورد کھ وەکو بھش�ک لھ ژیان ڕادە  �
 یھ. ھ�نان بھ ستھمی نھتھوەیی و سۆز�کی تایبھتیی بۆ کۆتایی  ھھست

و ڕ�کخستنی خھ4ک لھ  کردن، کۆکردنھوە بۆ جھماوەریی یھکان ستانییکورد ڕادەی توانایی حیزبھ �
،  ە ھھتا ئیالمنھویبھتیی لھ دەرەوەی بھشی موکریان، لھ کرماشاتادەوری دروشمھکانیان، بھ 

یھکان  ستانییشیعھن و م�ژووی کاری حیزبھکوردیھوە  و د�ھلۆران کھ لھباری ئایینی م�ھران
 لھوێ گھ�4ک ئھستھم بووە.

 .4ھتی داگیرکھرداھاوسھنگیی ھ�زی کورد لھبھرامبھر دەو �

دونیا لھ خھباتی گھ4ی کورد بۆ چارەسھرکردنی  مسۆگھرکردنی پشتیوانیی و�تھ ز4ھ�زەکانی �
 و سھروەریی کورد.  ھ�نانی کیان پ�ک ، ی نھتھوەیی ھھتا ئاستی جیابوونھک�شھ

و تاکتیکیی ھھر حیزب�ک ئھم  بۆ ھھ4بژاردنی دروشمی سترات�ژیکبھ پ�ی مھرجھکانی سھرەوە ل�رەدا  
  پرسیارانھ د�تھ پ�ش:

 داکوردستان ھھموو بھشھکانیھ ھ�ز کھ کاریگھریی ل بھکی ھیھحیزب یاخود پ�کھاتلھنھبوونی  •

و کوردستانی گھورە و  جیاکراوەکانی یھک بخات ھ لھیھکو�ت چۆن دەکرێ کوردب>، ھھ
   سھربھخۆ پ�کب�ن>؟

وان> ئھم دروشمھ یھ کھ بت کوردستانیش ھ�زە�کی وەھا نی کانیدابراوەلھبھشھ لھیھک کات�ک  •
دروشمی  دانیبگرێ  ھوەدەست رد بھکو یڕزگاریخوازیڕ�بھریی بزوتنھوەی و  بکاتھ گشتیی

  ھاوئاھھنگیی ھھیھ؟ ئھو بھشانھیھکانی  سھربھخۆیی تا چ ڕادەیھک لھگھڵ ڕاستیی

ب>؟ گونجاوی چوار بھشی کوردستان گرتنھوەیھک یدروشمی سھرەکی یداخوا ب�Tلھم حا4ھتھدا  •
ھ پ�ی و پاشان ب ھھوڵ بدا تا ئھو بھشھ ئازاد بکاتی کوردستان �کبھشباشترە کوردی ھھر یاخود

  ؟ ننب�  کوردستانی گھورەو سھربھخۆ پ�ک ،بھشھھر چوار و ئازادکرانیومھرجی ناوچھھھل

پ�ویست لھو و�تانھی کھ  ھھلومھرجیکوردەکانی ھھر و�ت بھ پ�ی نھبوونی  ەباشتریاخود  •
یان ؟ خھبات بکھن خودموختاریی فھرھھنگیی و ماڤی شاروەندیتھنیا بۆ گھیشتن بھ  ،دەژینت�دا

  موکراتیک ب>؟�پ�کھ�نانی و�ت�کی فیدراڵ و د یان و سترات�ژیکیی تاکتیکیدروشمی  و ئامانج



نھب�تھ وەکو قۆناخ�ک خودموختاریی سیاسیی، ئابووریی لھ ئ�ران�کی فیدرا4دا ب�Tی  •
و  ییبب�تھ دروشمی تاکتیکیسم 4فیدرایھ  باشتر نی پ�ناوەدا سھربھخۆیی و لھمڕ�خۆشکھری 

 ؟سھربھخۆیی دروشمی سترات�ژیک

بۆچوونی  ون، لھوەدەچ> دو�وە�ن  و خودموختاریی فھرھھنگیی  ئھگھر بیرۆکھی ماڤی شاروەندی
  ببیندرێ: ناکبیرانی کوردڕوسھرەکی لھ ن�وان 

، بھ�م ئھگھر ماڤی کورد گھیشتن بھ و�ت�کی فیدرا4ھ  ییدروشمی سھرەکلھم سھردەمھدا  یھکھم. •
و  زۆربھی حیزبئھوە ماڤی کوردە داوای جیابوونھ بکات.  ،نھکرێلھم چوارچ�وەیھدا مسۆگھر 

سھربھخۆیی بھ ماڤی و تھنانھت ارەنووسی کوردئھو کھسانھی کھ ھۆگری ئھم بیرەن، ماڤی چ
گونجاوی مھ بھ ئھم دروش دانیبھ پ�ی ل�کدانھوەی بارودۆخی ئھمرۆ ئ�ستا �م کورد دەزانن بھ

مھرجی ئھمرۆی وبھ پ�ی ھھلپ�ویستھ بھرخۆیی رسھبھ بۆ گھیشتن  بھ پی> بۆچوون�ک،نازانن. 
ئھم حیزبانھ لھ زۆرینھی و دەو4ھتھکان، بوونی زی کورد�ھ یالسھنگی و جیھان، کوردستان

و بیری  بوونی ئاستی ئاگایی نھتھوەیی ی، نزمیبوونیان لھ کۆمھ4گای کورددوور وگھ،اتار
سیاسیی  – یکۆمھ�یھتیو  ورییئابو بنھمایبوونی ئاستی گھشھسھندنی  ی، نزمیخواز ییسھربھخۆ
یسم بھ پ�ی 4فیدرانا4ی فیدرالیسمھوە بۆی بچین. اکبۆ وەدیھ�نانی ئھم ئاواتھ دەب> لھ ، کوردستان

 ،و باری ژیانی خۆیاننھتھوەکان لھ کار ڕۆ4یھ�زکردنی  و بھتایی ھ�نان بھ نھخشی ناوەندکۆ
پ�کھ�نانی ستروکتوری دەو4ھتی کوردیی  م�ژوویی، –کردنی سنووری جوغرافیایی  دیاریی

یسم ئھو 4بھ پ�ی ئھم باوەرە فیدرا. ستانکوردلھ ڕۆژھھ�تی دەب�تھ ڕ�خۆشکھری سھربھخۆیی 
ڕ�گای خۆی بۆ گھیشتن بھ ئاواتی کھمتر  خھرج�کیبھ پھیتا پھیتا کورد دەرفھتھ پ�کد�نی کھ 

ئھو و سھروەریی خۆی بب_ێ. بۆ و�نھ  یانی سھربھخۆیی و پ�کھ�نانی کیان –د�رینھ خۆی 
پ�کھاتنی ھو حا4ھتھن. ن نموونھیھک لسۆڤییھتو�تانھی کھ بھرھھمی ڕوخانی یھک�تی 

 یزایینی ی١٩١٧لھ سا4ی  پاش شۆرشی ئوکتۆبرکۆمارەکانی سوسیالیستیی لھ یھک�تی سۆڤییھتیی 
ئھو گھ�نھی کھ لھ کاتی ی یھتپ�کھاتنی دەزگاو سیست�می دەو4و  بوون بوو بھ ھۆی بھ نھتھوە

ت�زاردا لھ ژ�ر زۆ4م و زۆری دەو4ھتی ڕوسیھدا بوون. بھ ڕوخانی یھک�تی سۆڤییھتی ئھم 
ھھر کامیان و�تی پ�ویست بۆ و�ت�کی سھربھخۆ،  ھھبوونی بنھمایکۆمارانھ بھ پ�ی 

 .و ڕایانگھیاند خۆیان پ�کھ�ناسھربھخۆی 

  د�تھ پ�ش:ی ک�شھی نھتھوەیی لھ ئ�راندا ھسھبارەت بھم چھشنھ چارەسھرکردنھند پرسیار ل�رەدا چ

 –سیست�می دەسھ�ت بھ پ�ی جوغرافیایی  نیدابھشکرد یئ�رانیکانی خوازە ییدرا4ھ�زە فی ب�Tی �

 کھن؟قھبووڵ بیھ  م�ژوویی

ھرانی نو�نکان لھگھڵ یھ ستانییحیزبھ کورد و کۆبوونھوەی ئھم ھھموو دانیشتن داخوا �
رای ئھوان بۆ تا ئ�ستا توانیو�تی بیرو  یو چھپی ئ�رانی جۆراوجۆری بھ ناو د�موکرات

 ڕابک�ش>؟ ئ�رانو نھتھوەکانی دیکھی  ی کوردمھسھلھچارەسھرکردنی 

� �Tبھ ش�وەیھکی  یھکان ئ�رانییلھ ن�و  بواری پ�ویستلھ حا�4کدا وە چوون بیرە ھشو�ن ئھمب یب
خوازی  تھواویھت یھ و ھت) لھ ئ�ران نیلھوەکان (میلھھبوونی نھتتھنانھت بۆ قھبوو4ی جیددی 
 ؟ھب>خواز تھماشای کورد دەکھن، بھ فیرۆدانی کات و ھ�زی کورد ن ھھر بھ چاوی جیایی  ئ�رانی

خھبات بۆ باسی ڕۆژھھ�تی کوردستان  کانیو ڕ�کخراوە زبکات�ک لھ بھرنامھی بھش�ک لھ حی �
 لھکومھ4گایھکی سوسیالیستیی یاخود سوسیالیستیی د�موکراتیک وەکو ئامانجی دوارۆژ ئھویش 



گھیشتن بھ بھ ڕاشکاویی باسی ماڤی کورد بۆ  ناب>بۆ  ،و جیھان س�ھھمیی دەکرێ و�ت�کی ئایینی
بوونی ماڤی  ،گومان ب>کرێ؟ ب و سھروەریی لھ دوارۆژدا و پ�کھ�نانی کیان سھربھخۆیی

ئھگھر دەو4ھتی فیدراڵ ماڤی گھ4ی  ،یھ بھ�م زەمانھت�کھ ابوونھوە بھ مانای جیابوونھوە نیجی
cڕ�گای خۆی بھ پ�ی یاسا لھم دەو4ھتھ جیا کاتھوە.ھھتا ماڤی خۆیھتی کرد، کورد کوردی پ�ش 

 

تھنیا ڕ�گای چارەسھرکردنی   : سھربھخۆیی وەکو دروشمی سترات�ژیکیی و تاکتیکییدووھھم •
کۆسپ�ک ب> لھ  >خوازیی دەتوان ییپ�ی ئھم باوەرە ھھر چھشنھ بیر�کی فیدرا4 . بھکوردەک�شھی 

پ�ی ئھو ئا4وگۆرانھی  و سھربھخۆیی کورد. بھ پ�کھ�نانی کیانی نھتھوەیی ۆسھر ڕ�گای گھیشتن ب
و جیھان لھ دوو دەیھی ڕابردوودا پ�كھاتووە کاتی سھربھخۆیی و بھ دەو4ھت  کھ لھ ئاستی ناوچھ

 ھ پ�ش: ند� انھھخۆیی بکردرێ. ل�رەدا ئھم پرسیارکورد گھیشتووە و دەب> داوای سھرب بوونی

سھربھخۆی  حکومھتی نیوە دالھ و�تی دوو نھتھوەیی ئ�راق یھئ�ستا پتر لھ دوو دەیھ �
و ھ�زی گھورەی  ھھر�می کوردستان پ�کھاتووە. ئھم حکومھتھ ستروکتوری دەو4ھتیی

ھھتا ئ�ستا داوای بۆچی  ویستیی زۆرینھی خھ4کپ�شمھرگھی ھھیھ، بھ�م سھرەرای 
  نھکردوە؟  سھربھخۆیی

نھتھوەیی  لھ بھراوەرد لھگھڵ ئھوان، کات�ک کوردی ڕۆژھھ�ت کھ لھ و�ت�کی فرە �
بھرەو  ھوەو تھنانھت لھ بھش�کی گھورەی ڕۆژھھ�تی کوردستان (لھ کرماشان دەژی

، تھنانھت  یھکان د�ھلۆران) بیرو ھزری نھتھوایھتیی، کاریگھریی حیزبھ کوردیی
بوونیان لھو بھشانھی کوردستان ھھر زۆر ئھستھمھ، چۆن دەکرێ ڕۆژھھ�تی 

  و سھربھخۆ بکرێ؟ کوردستان ئازاد

لھ �یھکی دیکھوە ب�T> حکومھتی ھھر�می کوردستان کھ سھرەرای ئھم ھھموو دەسھ�تھ  �
ی سھربھخۆیی ناکا و خۆی ھھر بھ بھش�ک لھ ئ�راقی فیدراڵ دەزان> نموونھیھکی داوا

وەکو ھھم بۆ کوردی ڕۆژھھ�ت بۆ ھھ4گرتنی دروشمی سھربھخۆیی ب> باش 
و سھرۆکی ھھر�م وەکو ڕەمزی سھرکھوتنی کوردو کۆ4ھکھی  و ھھم تاکتیک سترات�ژیی

 ێ؟ن پ�ناسھ بکرکوردستاکورد لھ چوارپارچھی  یبزوتنھوەی ڕزگاریخوازی

خوازی  سھربھخۆیی کراچاوگرتنی ئھو بارودۆخھی کھ باسی ب�Tی باشتر نھب> بھ لھبھر �
یشتن بھ سھربھخۆیی لھبھرچاو ڕۆژھھ�تی کوردستان فیدرا4یسم وەکو قۆناخ�ک بۆ گھ

 و نھکھو�تھ دژایھتی لھگھڵ ئھم بیرە؟ بگرێ

 کۆتایی

بھ  تدەکرێ نو�نھرانی جۆراوجۆری کورد سھبارە ،نو ل�کدانھوە باس ج�گای تھواوی ئھم پرسیارانھ
سھربھخۆیی کورد بیرورای جیاوازیان ھھب>. بھ�م ھوە ھھتا مماڤی کورد لھ فیدرا4یسگھیشتن بھ  یشیوە

نیا بھ پ�کھ�نانی ی کورد تھمھسھلھب> کھ ھھئھویھ کھ ئھوان باوەریان بھوە  ییی سھرەکمھسھلھ
پاریزگھری ماڤی نھتھوەی کورد ھھتا ئاستی و بھ ڕاشکاوی  دەکرێ چارەسھر و کیانی خۆی سھروەریی

کوردی ڕۆژھھ�ت پ�ویستھ بھ پ�ی بھرژوەندی ئھو بھشھی کوردستان بۆ  قۆناخھدالھم جیابوونھوە بن. 
و قۆناخ بھ قۆناخ بھ پ�ی ھھلومھرجی ڕۆژھھ�تی کوردستان   ڕەوای خۆی ت�بکۆش>ھیشتن بھ ماڤی گ

 ھوەسھتی خۆی بھ باشوری کوردستانو سیا ڕەوای کورد بب_ێ ڕ�گای خۆی بۆ گھیشتن بھ ماڤی

دەسھ�تی خۆیان زۆرجار لھگھڵ بھرژوەندی  بۆ پاراستنی سیاسھتی کاربھدەستانی باشورنھدا.  گرێ
ئھوە ماڤی کوردی باشورە  .ژھھ�تی کوردستان ناتھبایھو بھ تایبھتیی ڕۆ دیکھی کوردستان پارچھکانی



لھسھر  "نھتھوەیی"کھ بھ پ�ی بھرژوەندیی خۆی سیاسھت بکا، بھ�م ئھم سیاسھتھ کات�ک دەکرێ ناوی 
 یدیکھ، ماڤی ئھوانی  یھوە ھی کوردستان نھخاتھ مھترسییدان�ی کھ بھرژوەندی پارچھیھکی دیک

دستان بدا و نھب�تھ کۆسپ�ک لھسھر یاریدە بھ گھشھسھندنی بزاڤی کورد لھ چواربھشی کور ، نھکا پ�شل
بھ پ�> ئھو بارودۆخھی کھ حکومھتی باشوری کوردستان بھ تایبھتیی لھ پ�وەندیی لھگھڵ ڕ�گای ئھوان. 

و بیرو  کانھحیزب یو دەو4ھتی ناوەندی لھ بھغدای ھھیھ، ھھروەھا بھ پ�ی ستروکتور و�تانی دراوسی
ڕەمزی سھرکھوتنی کوردو کۆ4ھکھی  ناتوانن،  یھ وەدی ھ�نانی ئھم ئھرکھ نی ان بۆپتانسیھ4ی ،سیاسھتیان

و  . کوردی ڕۆژھھ�ت حیزببن کورد لھ چوارپارچھی کوردستان یبزوتنھوەی ڕزگاریخوازی
یھ لھو بھشھی ڕ�کخراوەی جوراوجۆری خۆی ھھیھ و ئھگھر کۆ4ھکھیھکیش بۆ رزگاریی ئھو نھتھوە

حیزبھکانی پ�ویستھ ن ھھر لھ ڕؤژھھ�تی کوردستان سھرھھ4دەدات. گووما ،ب>کوردستان پ�ویست ب>
و پاساویان  ڕۆژھھ�تی کوردستان کھ ئھمرۆ بھ پ�> وەزعییھتی خۆیان دانیشتووی باشوری کوردستانن

بۆ خھ4کی ل�کدەنھوە کھ  ،و ھتد ... بھرژەوەندی باشوری کوردستانھ بۆ ک�شانھوە لھ شھری چھکداریی
ی ئھم ڕەوتھ ھدایھ و ھھتا ک ھوان لھگھڵ حکومھتی ھھر�می کوردستان لھ چیسنووری بھرژوەندی ئ

و  یھ لھبھر چاو نی ئھویش لھکات�کدا برادەرانی باشور بھرژەوەندی ئھوانیان ؟دەتوان> ئاوا بچ�تھ پ�ش
  ناگرن! قھدریشیان ل>

  دا بkوبۆتھوە. ی ڕۆژنامھی کوردستان٦٢٣ژمارەی  ئھم بابھتھ لھ

   

  

  

  


