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خەبات و بەکار هێىاوی  یهەڵبژاردوی ضێىە کخراوەیەکی سیاسییەکێک لە پرسە گریىگەکاوی هەر ڕێ
ضێىازێکی خەبات بە لەم ڕەوتەدا واکرێ هیچ چەضىە  ۆر بۆ گەیطته بە ئاماوجەکاویەتی.ئامرازی جۆراوج
بە پێی گۆڕاوکاریی لە بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی چەضىە ڕێبازێکی  .بکرێدیاریی چەضىێکی ڕەها 
بە چەضىێکی دیکە بذات و حیسبێکی ضۆڕضگێر پێىیستە بساوێ چ کاتێک بە جێ خۆی سیاسی دەتىاوێ 

. واتە ضێىەی چاالکی بکاتضێىەیەکی ڕادیکال و چ کاتێک بە چەضىێکی مەدەوی یاخىد رفۆرمیستی 
خۆیذا  ی، بەاڵم ستراتژی و ئاماوجی سەرەکی لە جێتىاوێ تىضی جێگۆڕکێ ببێدە یاوخەبات و تاکتیکەک

حیسبێکی ضۆڕضگێر تاکتیکەکاوی خۆی دەستىیطان دەکات.  ،ىییدەمێىێ و بە پێی وەزعییەتی بابەتی و زە
 ی کىردستانیە، بەضێک لە حیسب و کەسایەتییەکاو یەکێک لە ضێىەکاوی خەبات، ضەڕی چەکذاریی

واوەختی گرتىیص لە بەکارهێىاوی  دەدەن و جاروبار هەر چەضىە ڕەخىەیە  زۆر بەم چەضىە چاالکی خێکیەبای
 ،تاواوی ترسەوۆکی، ڕفۆرمیستبىختان و زوذەیەکی بێ پساوەوە و اىازە دەکەوێتە بەڕ ڕەخىە و گێئەم ض

 رێ.دو ... وەپاڵ ئەوان دە الدەر  جاش، خۆفرۆش،خۆبەدەستەوەدەر، 
]ئەگەر ڕابردوودا مەسەلەی دەستپێکردوەوەی ضەڕی چەکذاری لە ڕۆژهەاڵتی کىردستانلە یەک دوو ساڵی 

، دروست یان واڵت وەکى دەستپێکی خەباتی چەکذاری پێىاسە بکرێ[ لە وێى یبۆ بىووە پێطمەرگواردوەوەی 
ڵە یەکێک لە بابەتەکاوی باش و لێکذاوەوەی حیسب و کەسایەتییەکاوی ىوادروست بىووی ئەم جمىج

ستاوی و ئێراوی لە تاراوگە، هەروەها وێىخۆی واڵت بىوە. پاش چەوذیه ساڵ ڕاگرتىی ضەڕی کىرد
و گیران، ، واڵت و لە کەمیه کەوتىی بەردەوامچەکذاری، واردوەوەی پێطمەرگە بۆ وێى خۆی 

سەروجی زۆر کەسی  ،ومەتی ئیساڵمیىگیاوبەختکردوی پێطمەرگەکان لە بۆسەکان و بەوذیخاوەکاوی حک
ذاوی دەیان تەم  مەسەلەیە ڕاکێطاوە. بە تایبەت ئەم پرسیارە دێتە پێص ئەم جمىجىاڵوە و لە دەسبەرەو ئ

پێطمەرگەی فیذاکار، ئەویص کاتێک بسووتىەوەیەکی بە هێسی مەدەوی لە وێى خۆی واڵت لە حاڵی 
ۆی بڵێی لە جێ خۆیذابێ و زەبر لە بسووتىەوەی کىردی ڕۆژهەاڵت وەدات و وەبێتە ه ،گەضەسەوذایە

وەی پێطمەرگە و ى واڵت؟ یان واردوەپێطکەوتىخىازەکاوی وێمەدەوی و میلیتاریسە کردن و سەرکىتی هێسە 
 ،یە ختیەکاوی ئەم کار و چاالکیای قىرباویذان و تەواوی کێطە و سەسەرەڕ ،ى خۆی واڵتێبىووی ئەوان لە و

 وێى یەی مەدەوی و ئاضتیخىازاوەوپاڵپطتێکی بە هێس بۆ جىاڵوەو ەی خەڵک، ردەبێتە هۆی بەرزبىووەوەی و
خەڵک بۆ ضۆڕش و وەڕێخستىی ماتۆری  جىواڵوذویدەتىاوێ وەکى ماتۆڕێکی چکۆڵە ببێتە هۆی  ئایا ؟واڵت

  گەورەی بسووتىەوەی جەماوەری؟
یەکاوی ضی  تا ڕادەیەک الیەوە ئەرێىی و وەرێىی ئەم باسە ولەم بابەتەدا تێذەکۆضیه تیطک بخەیىە سەر    

 کەیىەوە.



*** 
ڕاپەریىی جمىجىڵ و راویص و سەدەی ڕابردوودا وەک لە کىردستان بەڵکىو لە بەضەکاوی دیکەی ئێود لە

کایەتی سەتارخان و باقرخان بەضذاری هێسە چەکذارەکاوی ئازەربایجان بە سەرۆ :بۆ وێىەدیتراوە.  چەکذاری
ی یەی جەوگەڵ و تەواوەت بەضذار(، پێکهاتىی هێسی ویسامی لە بسووتىەو٫ٮ٧٨-٭ٮ٧٨)ووتىەوەی مەضروتەلە بس

فیذایی لە  پێکهاتىی هێسی(، ٩ٯ٧٨-٧٩١١) لەم بسووتىەیەدا ی خاڵى قىربانیبە ڕێبەر ەکانکىرد ەچەکذار
بە  (، ڕاپەریىی ئەفسەراوی خىراسان ٪٧٩٨-٨٫) بە ڕێبەریی فرقەی دێمىکرات بسووتىەوەی ئازەربایجان
(، ٪٧٩٨ وێژیگەال)ذولرەزا ئازەر ەرهەوگ عەبئەکبەری ئەسکەوذاوی و سی ڕێبەریی سەرگىرد عەل

هەتاویی سەدەی ڕابردوو، ڕاپەریىی  ی٫١و  ١٪بسووتىەوەی چریکیی)مىجاهیذ و فیذایی( لە دەیەکاوی 
، ست بىووی خەڵک بەوانپەیىەو  ٭٧٩٫لە ضۆڕضی ڕێبەوذاوی  هێسی ئاسماویئەفسەرە ضۆڕضگێرەکاوی 

کی مىسڵمان لە تەورێس)ڕەضەمەی ڵەی خە(، بسووتىەوٮ٫وی جۆزەردا)لە ئەهىاز بسووتىەوەی خەلکی عەرەب
گرووپی رۆرەکاوی ێ(، ت٧٩٬١ذاوی مۆویستەکاوی ئێران لە ئامۆڵ)ڕێبەوىک ییەکیەتیڕاپەریىی (، ٮ٫

فروغ "یاتی ، هەروەها عەمەل٧٩٬١ ی جۆزەرداوی٩١ی خەڵک پاش یى(  و بە تایبەتی مىجاهیذٮ٧٩٫فىرقان)
لە وێى  چەکذاریخەباتی  م جمىجىڵ وومىووەگەلێک لە ٭٧٩٬ ێژیوالگەلە  "ی مىجاهیذیهجاودان

 ئێراوە.  هێسەکاوی دیکەی
 کىێستاویئەم واڵتە وەکى  جىغرافیایی دستان بە تایبەتی بە هۆی تایبەتمەوذییضەڕی چەکذاریی لە کىر

 ،ای وضککەش و هەو هەروەها ،پێچاوپێچەکاویباریک و پڕ  گەلییە ودۆڵ،  ،هەبىووی کێى، جەوگەڵ بىون،
گەلێک وەکى داب و وەرێتێکی کۆن و   و هتذ وەیاراوی یهێڕضخەڵک لە بەرامبەر بەردەوامی بەرگریی 

، فیذاکاریلە پڕ ی زاییىییەوە هەتا ئێستا ٭و  ٬بە تایبەتی لە سەدەی مێژووی کىرد  .لێ هاتىوە پیرۆزی
لە چەوذ سەدەی ژمىاوی ئەم گەلەیە. رامبەر دوکىرد لەبە ڕۆڵەکاوی یپاڵەواوییەتییی و ووردخۆبلە ،خۆڕاگری
راپەریىی  بەڕێىە چىون کە وەک ومىووە دەکرێ ئاماژە بەواوە بکەیه: چەکذاری یڕاپەریى چەوذیهڕابردوودا 

ی لالوذێبىز(، ڕاپەریىی ضێخ ع٪٪ٮ٧-٫٫ٮ٧ز(، ڕاپەریىی یەزداوطێڕ)ساڵەکاوی  ٪٩ٮ٧درخان لە بۆتان)ەب
 (٪٧٩٨)اوذوی کۆماری کىردستانردامەز (،ٯٯ٧٨-ٯ٧٩١سمکۆ) ئاغایسمایل ڕاپەریىی ی ز(، ١ٮٮ٧هری)ەو

ی کىمیتەی ضۆڕضگێری حیسبی دێمىکراتی کىردستان، خەباتی یبە ڕێبەر ٭٪٧٩و  ٬٪بسووتىەوەی ساڵەکاوی 
بۆ  ی ئێراندێمىکرات و کۆمەڵە پاش هێرضی هێسەکاوی سەرکىتکەرحیسبی چەکذاریی بە ڕێبەریی 

  و هتذ. ٮ٧٩٫ی گەاڵوێژی ٮ٨کىردستان لە 

*** 
قڕو  فەزای سیاسیی دات وەمەدەوی وباتی ڕێ بە خە ،سەرکىتکەر ڕێژیمیکە  ەککۆمەڵگای لەگىمان  بێ

 .ەکی تایبەتجێگە وپێگەیدەبێتە خاوەوی  خەبات تىوذ و تیژی، بەکارهێىاوی ضێىەکاوی بکرێقەپ 
فاکتەری وێىخۆیی، پێىەوذیی بە زۆر ڕاپەریه و ضۆڕضێک ضێىەیەکی خەبات، چەضىە هەر سەرکەوتىی 

واوچەیی و جیهاوی، هەروەها بارودۆخی سیاسی ویىکۆمەڵگا، ئاستی ئاگایی وەتەوەیی و سیاسی، هاوسەوگی 
ەر لە سەرکىتک ڕێژیمی خۆڕاگریی هێسەکاوی ەڵک و هێسەکاوی دژبەر، ئاستی بسووتىەوەی ئازادیخىازاوەی خ

وەبىووی لە ڕاپەریىەکان بە هۆی بەضێکی بەرچاو ذا لە مێژووی ئێراو بەرامبەر بسووتىەوەی خەڵک و هتذ هەیە.
وەبىووی  ەر وبارودۆخی پێىیستی سیاسی و کۆمەاڵیەتی، السەوگی هێسەکاوی ضۆڕضگێر و سەرکىتک



 .جەماوەر ضکستیان هێىاوە و وەیاوتىاویىە گۆڕاوکارییەکی سیاسی و ئەرێىی لە کۆمەڵگادا پێک بهێىه یپطتیىاوی
 ئاوێتە بىوویان لە گەڵ سەرەڕای ەکاوی ئێرانزڕۆضىبیرە ئازادیخىا ەکاویستیخۆویست و سکتاری حەرەکەتە

بەاڵم هەر کات  ،بگەیەوێ تىەوەی ئەوان بە ئاکاموەیتىاویىە بسوو ،ییەکی زۆرویی و فیذارکاروردبلەخۆ
 ئەگەر بە ئاماوجی خۆضی وەگەیطتبێ، گرتبێ، ضکڵیوتىەوەی جەماوەر بسو لەسەر بەستێىیخەباتی چەکذاریی 

بە ی ی هەتاو٭٫ەوتىی ضۆڕضی ڕیبەوذاوی سەرک .داواوەڕەواوی کۆمەلگا  سەرە هێسی لەکاریگەریەکی ب
ەکذارەکاوی سەتارخان و خەڵک ، گەیطتىی هێسە چئەوان بەت بىووی ىەسمافەرەکان و پەیىضىێه ڕاپەریىی ه

ازەکان، پێىەوذیی سەرکەوتىی مەضروتەخى و کاریگەریی ئەوان لە باقرخان بۆ تاران لە کاتی مەضروتە
ەرەرای پاضەکطە و اوەری خەڵکی کىرد سی چەکذاریی لە کىردستان لەگەڵ جەمخۆڕاگریی و بەرگری

و خەباتی  ی بسووتىەوەی جەماوەرییومىووەی بەرچاوی هاوئاهەوگ، ەکانسە کىردێی هیضکستی ویسام
مۆویستەکان لە ىىی یەکیەتی کبەاڵم ڕاپەریىی ئەفسەراوی خىراسان، بسووتىەوەی چریکی، ڕاپەری .چەکذارییە

و  ، سەروەکەوتىوویستاوەۆێکی خىڵو هتذ ومىووەی بەرچاوی جمىج "فروغ جاویذان"ئامۆل، عەمەلیاتی 
و گیراوی دەیان  ضەهیذبىونو ئاکامەکەیان  نی کۆمەڵگایۆمەاڵیەتواهاوئاهەوگ لەگەڵ باردوخی سیاسی و ک

 بىون. دای جیذدی لە کۆمەڵگاضۆڕضگێری ئازادیخىاز بىوە کە خىازیاری گۆڕاوگاری
تە ئەم پیىیس ،ککاوی هەر ڕێکخراوەیەو ئاماوجە بەروامە وەدیهێىاویو  ی سەرکەوتىاوەبۆ گەیطته بە ئاکام

وەخطە  چمی ئەو کار و چااڵکییەی کە دەیکەن چیە و مەبەست لە ئەوجا خااڵوە لەبەر چاو بگیرێه:
ەکی کارا یڕێبەری، وىیست و پەروەردەکراهەیە؟ ئایا کادری پێ ئاماوجەکان ۆ گەیطته بەب یانکی ضیاوڕێگایە

ی بۆ ىیستێسازماوذەیی پ یەتیتىاویىهێسی ضۆڕضگێر هەیە و  یانىیست و تىاوایی ئەم کارەازی پێئامرو ضیاو، 
ئەم تا چ ڕادەیەک خەڵکی بەرەو پێری بە بىووی زەبر و زووگ و دەسەاڵتی ڕێژیمی دیکتاتۆر ؟ بکات

ی کە ەی ئەو حەرەکەتوەخطە ڕێگاکە، قازاوج و زیاوەکاو لێ دەکەن؟ ئایا یدێه و پطتیىاویچەضىە خەباتە 
 ىذراوەێهەڵسەوگبە باضی ی خەبات ئیمکاوات ، هەروەهاکەوێوەڕی لە ئاکامی ئەو خەباتە چەکذارییەدا  ەقەرار

لەبیرمان  ە؟وەتەوارلێکذ یان بێ خەسار خەسار و پێک و کەم یەکی ڕێکەکطەۆ پاضب تو دەرفەتەکاوی پێىیس
دەکەووە بەر  ،ئەواوی تىوضی ضکست دێهخۆ بەاڵم واکرێ"  سەرکەوتىوخەڵکی ێپرسیىەوە لە لوەچێ "

ضکست هەتیى و بێ  وسەرکەوته هەزاران باوکی هەیە "قەوڵێک  بەزوذەی یاران و وەیاران و اڕەخىە وگ
 دایک و باوکە".

ئاکامەکاوی  ەکذاری بکەیه پێىیستە بە پێیەڕی چدروست یان وادروست بىووی ضبێ ئەوەی بماوەوێ باسی 
دەستی پێکردۆتەوە، دەستکەوتەکان لە رۆژهەاڵتی کىردستان چەکذاری  یجمىجىڵکە ئەم یەک دوو ساڵەی 

ەوەیی لە تىەوەی وەتلەسەر گەضەسەوذوی بسووو زیاوەکاوی هەڵسەوگێىیه و بساویه چ کاریگەریەکی 
ئێمە واڵمی  ،ىیستەێەستەکاوی وسیک بۆتەوە! بەم پێی پمەب لەەک دەیڕۆژهەاڵتی کىردستان بىوە و هەتا چ را

 ئەم پرسیاراوە بذەیىەوە:
 ە مەبەستەکاوی خۆمان؟لو وسیککردوەوەی ئێمە تە هۆی پاضەکطەکردوی دوژمه ىووەئایا ئەم جمىجىاڵوە ب  .٧
یان ئی الیەوی  ەخەساری گیاوی و کىژراوی هێسەکاوی سەرکىتکەر زۆرتر بىو دا،لەم جمىجىاڵوە  .٨

داوە کە بە دەیان پێطمەرگەی کىرد بە هۆی لە  انلەبەر دەسته پیطاوی ئەو ئاماراوەی کە ؟پێطمەرگەکان
گیاوی خۆیان بەخت کردوە و ئەگەر تەواوەت زەبرێکی زۆریص لە دوژمه  ،و گەمارۆدران کەمیه کەوته

گەی تىاوێ بە هاساوی جێدە ،ی سەرکىتکەری هەیەسێاران هزدرابێ بە پێی ئەوەی کە حکىمەت هە



یەکان بەم سادەییە بتىاوه جێی ئەم گیاوبەختکردواوە  بەاڵم بڵێی حیسبە کىردستاوی ،کىژراواوی خۆی پڕکاتەوە
 پڕ کەوەوە؟ 

ەی رىوە کە ببێتە هۆی بەرزکردوەوەی وب ەرچاوبئەووذە ی پێطمەرگە و دەستکەوتەکاوی یئایا چاالک  .٩
و  ضەهیذبىون ،ەواوە لە کەمیه کەوتىی بەردەوامیان بە پێچپێطمەرگە  و پەیىەست بىوویان بە هێسیخەڵک 

ت و دی ضکسەضایڕەواوی کۆمەڵگایەک بىوە کە سەر گیراوی پێطمەرگەکان کاریگەریەکی وەرێىی لە 
  ؟پێىاسە دەکرا وەکى پاڵەواوی ڕزگارکەر داوولە ڕابردکە  ەزەبرخىاردوی بەردەوامی هێسێک

کە بتىاوی واوچەگەلێک ڕزگار بکات و دەستەاڵتی ئەو  لەو ئاستەدا هەیە طمەرگەپێهێسی تىاوایی ئایا   .٪
  ؟و ڕاێگرێ بەضە بە دەستەوە بگرێ

ە هۆی بەرزکردوەوەی ئاگایی سیاسیی خەڵک و متماوەی زۆرتر بە حیسبە ىووەتوە بىاڵئایا ئەم جمىج  .٫
 کىردستاویەکان؟

یەکی جێ متماوە و جەبهەەیەکی ئازادکراو بەڵکى پطت یەکان وەک واوچ ئایا کاتێک حیسبە کىردستاوی  .٬
یاوە دەتىاوێ بە قازاوجی وەک  یە، تا چ رادەیەک ئەم کار و چااڵکی یطیان وییکستەئیمکاواتی ماڵی و ڵۆج

 بێ؟تەواو خۆضیان  وبەڵکى ،تىەوەوبسو
لەویسیىن ەێت، تئیىترو لەگەڵ خەڵک لە ڕیگای ە بۆ پێىەوذیی گرتهمیذیایی ەکاتێک ئەم هەمىو دەرفەت یبڵێ. ٭

؟ یەوەمەترسیگیاوی پێطمەرگەکان بکەوێتە  حیسبێک،سوری اوذاوی حتەویا لەبەر پیط بێ وهتذ هەیە، پێىیست
بىووی جارو باری  ،هەزار کیڵۆمیتری چىارگۆضە ٧٬١دەگاتە  ەکەیپاوتایی کە ڕۆژهەاڵتی کىردستانلە بڵێی 

بەری ضکست و خە و گەیطتىی دوی بەردەوامردستان و زەبرخىارپێطمەرگە لە چەوذ گىوذێکی کى
ی هەستی ووژاوذوور ڵک بۆ گۆڕەپاوی خەبات وکێطاوی خەڕاببێتە هۆی جەماوەر،  بەیان اوسەرکىوتکر

 ؟ئەوانوەتەوەیی 
خەباتی ئامرازی ، و ڕێژەی پێطمەرگە ،یە چەکذاری ئامادە وی اڵوەویو. کاتێک باردۆخی پێىیست بۆ جىٮ

 اکات، ودوژمه و بەرابەریی لەگەڵ ئیمکاواتیبە هیچ جۆر سەرکەوتىو  ضەڕێکی یەکان بۆتىاوایو  ویسامی
ذاوێک ەیم بۆ وێىسی ضۆڕضگێر ێه بردویبۆ چەک بردن وەبێتە هۆی  بڵێی دەش ،باردۆخەکە گەلێک وابەرامبەرە

ای تىاو )ویسامی(یەکان،ییپاىرفەتە سو بە هەبىووی تەواوی دە دەستی بااڵی تێذا هەیە ڕێژیمی دیکتاتۆرکە 
وەک  ەکذارییە وابێتە هۆی ئەوەئەم جۆرە حەرەکەتە چ لەم حاڵەتەدا،ئایا  ؟بەرزترە یەکجار یوسەرکىتکرد

 و هتذ. ەریی و ئازار و زیاوێکی زۆر به؟مەسرتىوضی چە صخەڵکی ئاساییپێطمەرگەکان بەڵکىو 
 
 

 گیری:ئاکام
ی کۆمەڵگا، یرودۆخ و وەزعیەتی سیاسبە پێی هەڵسەوگاوذوی با ،حیسبێکی بەرپرش و بە ئەزموووی سیاسی

ی هێسەکاوی دژبەر و چۆویەتی بسووتىەوەی ئازادیخوازاوەی جەماوەر دەبێ تواوایی کەڵک وەرگرتىی یهاوسەوگ
ەکذاریی و ڕاپەریه واتە ضەڕی چ ،خوازاوە و ڕادیکال تیتەواوی ضێوەکاوی خەباتی ئاضلە ضیاو و دروستی 

وستی خەبات وا هەڵبژێرێ کە بە کەمتریه خەسار وازی درێاوێ ضەبێ و لە کاتی پێویستذا بتوو هتذ ه
گومان خەباتی چەکذاریی  ە مەبەست و ئاکامەکاوی خۆێ وسیک بێتەوە. بێلزۆرتریه زەبر لە دوژمه بذات و 
و بارودۆخێکی ضیاو بەرەی ضەڕ  یو هەبوووی دەرفەتەکاوی پێص و پاض ترپێویستی بە بیرێکی گەلێک ورد

ویستذا بۆ ێلە کاتی پ و ییجەماوەر ێکییە کە بتواوێ لەسەر بەستێىی ضۆڕضخۆیذا یتێک لە جێو تەویا کا هەیە



 کذا بارودۆخی پێویست تەیارهێسی پێطمەرگە لە کاتێ هێىاوە مەیذاویچارەسەرکردوی یەکجاری بێتە ئاراوە. 
باری  ی و چ  لەباری ویسام چ لەدایە،  اوجی هێسی سەرکوتکەری هێسەکاوی ضەڕ لە قازیو هاوسەوگ وییە
سی ضۆڕضگێر و خەڵک تەواو دەبێ. زەبرخواردوی بەردەوامی پێطمەرگە، ێه یبە زیاو ەوەحی و ڕەواویوڕو
باری کاریگەریی ڕەواوییەوە کۆمەڵگاو حیسب تووضی  باری ئیىساویی و چ لە چ لە ضەهیذبووویانن و اریگ

 خەسار و کارەسات دەکات.
تەویا پێطمەرگەیە کە  هۆی چیە ن:ئەم چەضىە ڕێکخراواوە بکە یاستەە ئاراوئەم پرسیارحەقی خۆیاوە  خەڵک

؟ هێسی پێطمەرگە وابێ بیوەسیبەردەوام دەکەوێتە کەمیىی دوژمه و هیچ دەستکەوتێکی ویسامی و سیاسی 
پێطمەرگە و  یبە پەروەردەکردوی سیاسی و ویسامی بایەخئایا باضتر وییە حیسبەکاوی کوردستاوی زۆرتر 

ئەوان بتواوه وەکو کادرێکی پێک دێ و ەڵگا ن بۆ ڕۆژێک بذەن کە بارودۆخی پێویست لە کۆمئامادەکردویا
باتی مەدەوی لە حاڵی دا کە خەەم بارودۆخەلضتر وەبێ بڵێی با بکەن. دا بەضذاری لە خەباتی جەماوەری یاسیس

، یەتی، ئابوورییە هێسی خۆمان بۆ کۆکردوەوە و پەرەپێذان بە خەباتی ئاضتیخوازاوەی کۆمەالگەضەسەوذا
لە خەباتی مەدەوی و بوو ی خەرماوان وموووەیەکی باش ٣٢ڕ؟ ماوگرتىی ەىە گیو سیاسی بخە فەرهەوگی

جەماوەریی کوردستان و ویطاوەی ئەو پەڕی وضیاریی و ئاگایی سیاسی کوردی ڕۆژهەاڵتە کە دەتواوێ 
ەی کوردستاویص بێ. حیسبێکی بە وەک بۆ تەواوی ئێران بەڵکوو بۆ تەواوی بەضەکاوی دیکباش وموووەیەک 

ی زەبر لە بسووتىەوەی لە حاڵ ی خۆی،ویسامی اسەرکەوتوویئەزموون وابێ بە حەرەکەتێکی کاڵ و و
ی وێو کۆمەڵگا و میلیتاریسە ەکاوسەرکوتی هێسە پێطکەوتىخواز ڕێخۆضکەری گەضەسەوذوی خەڵک بذات و

ذاوی دەیان تلەدەس ،ەباتە رادیکالەئەم چەضىە ختێچووی  ضەوەدیکە لە الیەکی .بێ کردوی واڵت
کە سەرمایەی ئەم کۆمەڵگایەن و دەتواوه لە داهاتوی کوردستاوذا ئەگەر بە باضی  یەپێطمەرگەی ئازا
گومان خەباتی سیاسی لە کۆمەڵگایەکی  بێ بێ!هەوەخص و ڕۆڵێکی باش و چارەسازیان  ،پەروەردە بکرێه

وبەروویە، بەاڵم حیسبێکی ئازادیخوازان ڕ ضەهیذبووویو  لەگەڵ گرته و ئەضکەوجە وادێموکراتیکذا هەمێطە
تەوە و ێوڵوویستە زۆر ورد و بەرپرساوە لە گەڵ گیاوی ئەوذامەکاوی خۆی و خەڵکی ئاسایی بجێسیاسی پ

 بگات! ئاکامضێوەیەک هەڵبژێرێ کە بە کەمتریه خەسار بە زۆرتریه 
٣١٢٢ڕەزبەری   


