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 پشکی
 

 زیاتر ل تی کوردستان ککی ڕۆژھنی ختیش کۆمتایب ران، بوەکانی ئتڕینی نڕاپ
 ٤٣ ناڕەزایتییکانی ل جیاواز. چارەنووسسازە زۆر ڕووداوکی پکردووە، س مانگ دەستی

رتر، ئم جارەیان ڕاپڕینک گشتگی ئران، ل ئاخوندەکان فرمانەوایی ب دژ پشتر سای
ڕەتیترە و ڕەنگتر فراوانتر، پبن .تی بی تایبوەی دوو ڕۆتلووچ، و کورد نکی بندڕەھ 

ئم حزوورە جیاوازەی نتوەکان نک  .ئمجارەن ناڕەزایتییکانی گوھری و گرنگ یکجار
ھر ڕەھندکی گرنگی ڕاپڕینکن بکوو ب ئگری زۆر، ھم کاریگری لسر دواڕۆژی 

  !ڕژمی ئران و ھم لسر دواڕۆژی ئرانیش ب تواوەتی وەک وت، دەبت
 

ھر ل یکم ڕۆژەکانی ڕا ئو ڕاپڕین کۆمک پرسیاری جیددی ھنای ئاراوە. ب تایبت 
سکی پر ئیسالمی، کۆماری ڕووخانی دوای موحتملی پرسی دواڕۆژی ڕژم و سیناریۆکانی

 سیاسی کۆمگی ھر نک ڕاستیدا، ل. کردووە سرقاڵ خۆوە ب یھرە گرنگ ک زۆر الین
 کوردانی بکوو ،)کوردستان بشی ئو سیاسییکانی حیزب و ھز وات( کوردستان ڕۆژھتی
 ب تاک، وەک چ و گرووپ وەک چ ئرانیش، ڕژمی دەستی ژر مدەنی کۆمگی و ھندەران

 بۆ تایبت ب جۆراوجۆر خباتی و ھوڵ کوتن تاکان و گرووپ  ئو. کرد خریک خۆوە
 پشتگیری و ھاوسۆزی ھی ھر نک خرۆش و جۆش ئم. داھاتوو ل ڕوو گونجاوی کاردانوەی

 وەرگرتنی ھی بکوو بوو کوردستان ڕۆژھتی خکی ڕاپڕینی ل دیپلۆماسی و سیاسی
انوەی پرسکانی پیوەندیدار ب داریش بوو ب ئاراستی وەمدکر ھنگاوی و ھوست

 .دواڕۆژی ڕژم و ئامادەکاری بو ئاراستیوە
  

 سبارەت ھی جیددیش دیارە سرەڕای توانا و ھزی کۆمگای مدەنی کوردستان، نیگرانی
ت داھاتووی بڕۆژھ ری لگبوونی ئزی نکری کان حیزبو کوردیی  ت کبۆشایی دەس

حیزب و  .کردووە ازترین پرس، زەینی خکی کوردستانی ب خۆوە سرقاڵوەکوو چارەنووسس
 وەھا بۆ جیدیان ڕکخراوەکانی ڕۆژھت ن ب کۆ و ن ب تاکیش ھیچ ئامادەکارییکی

تا ئستا ھیچ ڕوون نیی ک ل داھاتووی دوای کۆماری ئیسالمی،  .نکردووە ئگرک
 مژوویی مرکزی لگڵ چۆن و ھب ستراتیژییکی و پالن چ دەب کورد
 و ھاودەنگی جۆرە چ دەب کورد ک پرسی ئو ناڕوونتر لوەش. بکات ھسوکوت فارس

 ئوان ھمووی ل. ھبت غیرەفارس دیکی نتوەکانی لگڵ ھاوئاھنگییکی
 پشینی پیوەندی و دیالۆگ جیددی ل نبوونی و سیاسی جیاوازی بھۆی ودەچی گرنگتر

 کتر. بر یسم لت و ھر ڕۆژھسم لھ ڕەشھ کان، خۆیان ببن بزە کوردییوان ھن
ستکردن بتی ھرپرسیاروەشی بۆ و نیشتمانی بئ کورد ک کگرتوویی بوڵ یبدا ھ ک ل 

 ھزار ل نیزیک شتر ئامادە بکات،با ئگرک ھر بۆ خۆیشی و نکوت دوا ڕووداوەکان ڕەوتی
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 ل و وت ناوەوەی ل و جیاجیا کۆمیتی توژی و چین ل نیشتمان، خمخۆرانی( ل سکک
  .بانگوازک بوکردنوەی ب ھساین زوو ھر) ھندەران

  
و چاوی ل سۆز و پشتیوانی  کوردستانی ڕۆژھتخکی  بانگوازەک رووی ل رای گشتی 

نگوازەک، ب تایبتی و ب جختکردنوە، ئوە بوو بم مبستی با. بوو ھموو تاکی کورد
، ب لبر چاو گرتنی ھلومرج و زب سیاسییکانی رۆژھتی کوردستانیک ھز و ح

یتی ھنووکیی و برەوڕووی برپرسیار برژەوەندی تایبتی ئو بشی کوردستان،
  مژوویی خۆیان بکاتوە. ل بانگوازەکدا ئوھا ھاتووە:

  
  یزی لکتی و یکداوای ی . . . مکخراوە و  حیزب  ئکانی ڕسیاسیی 

ی رۆژھت، ئستا ھلومرجی . دەکین کوردستان ڕۆژھتی
 ڕزگاریخوازی بزووتنوەی و نتوە بردەم ل چارەنووسسازی ئاینگاری

 ڕەتی لی گۆڕانی بنتی کوردستان داناوە. گریمانڕۆژھ
 گرتن و ھنگاوی-یک بۆ حیزبان ئو بۆ مژوویی رسیاریتکیبرپ ڕۆژھت،

 .سازکردووە سرەکی، خای و بنما ھندک لسر ھاوبش، ستراتیژییکی پشی
، لوانی ل ئاکامی بربوی تۆتالیتر سیستمکی  وەکوو کۆماری ئیسالمی،

او چۆک دابدات. لگڵ ناڕەزایتی، خۆپیشاندانکان و مانگرتن گشتییکان، ل ناک
ئوەشدا ک ھرەسھنانی ڕژمی کۆماری ئیسالمی دەرفتکی زین بۆ نتوەی 

 ل ودەچ بخولقنت، خۆی سیاسی سروەریی  دەستبرکردنی کورد بۆ
 بۆ مژوویییشی ن ئانگاری و مترسیی زۆرکوردییکا ھزە ئامادەیی نبوونی

  .بت دواوە ب کورد
    

 ئایا« ک بوو ئوە ئویش پشوە، ھات پرسیارک بانگوازە ئم بوبوونوەی ایھر زوو دو
 کارکردنوە میکانیزمی ؟ لبر ئوەی ک ل ڕووی کرداریی و«دەکرێ تر چی بانگوازە ئم دوای

 کسک ھزار ل نیزیک موو کوردستانییان، ک ژمارەیانھ ئم ندەبوو فراھم
 بگینن، ج ب بانگوازەک ئامانجی پیوەندی و کۆبوونوە و کۆڕ ڕگای ل و ڕکبخرن بوو،
مو ئی ئگرووپ ک م کۆتایی لئ کردووە ئیمزامان ڕاپۆرت و بری لمووە ئھ ل 

 بج بات بۆ تاوتوکردن و ئاسانکاری بۆخ و کار کوتین دەستوبرد کوردستانیان،
 ئرک ئو و کردارییوە ڕووی ل بانگوازەک ڕۆحی و پیام گیاندنی

 شوەی برپرسیارتییکی و ھ ھر دیارە. خۆمان شانی سر خست برپرسیارییتمان و
کسانی ک  ئو ئستۆی دەکوت تنیا ڕاپۆرت ئو نووسینی و ئم گرووپی ئو کارکردنی

  .بانگوازەک واژۆکارانی ئو ڕاپۆرتیان واژۆ کردووە، نک گشت
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کی زینویست کار و خباتی راپۆرتی بردەستدا ھوڵ دەدەین ب ئمانت و وردەکاری پ لم
وان ح سنگی نش و ھاوئاھناو رەخساندنی کاری ھاوبپ کخراوە یمانگ، لزب و ر

بم کارە توانیبتمان ب ک  ب ھیوای ئوەی  .خین رووبسیاسییکانی رۆژھتی کوردستان، 
  بخین روو.  مانگ کی سزینراشکاو و بابتییان ئم کاروانی کار و خباتی  شوەیکی

 

  و کۆبونوەکان ل بانگوازەک: پیوەندی حیزبکان پشوازی
 

بانگوازی داوای یکیزی و یک ھوستی ل ھزە کوردییکان و کۆمگای مدەنی 
ایوە. پاش بوبوونوەی بانگوازەک بو کر ٢٠٢٢-١٠-٥کوردستانی ڕۆژھت ل ڕکوتی 

زۆر زوو و لپشدا ئم یازدە حیزب و ڕکخراوە ب ب ھیچ مرجک و بشوەی فرمی 
    :ڕاگیاند ک بریتی بوون ل کپشوازی خۆیان ل بانگوازە

 پارتی سربستی کوردستان ٢٠٢٢-١٠-٥
 پارتی ئازادی کوردستان ٢٠٢٢-١٠-١٠
٢٠٢٢-١٠-١٢  کخراوی حیزبی -کۆمران کۆمۆنیستی ڕئ 
 کۆمی زەحمتکشانی کوردستان ٢٠٢٢-١٠-١٩
 کوردستان خکی ھاوپشتی شوورای ٢٠٢٢-١٠-١٩
 کۆمی یکسانی کوردستان ٢٠٢٢-١٠-٢١
٢٠٢٢-١٠-٢٤ کنک 
 کوردستان خوازانی ھاوپیمانی سربخۆیی ٢٠٢٢-١٠-٢٦
 تانپارتی لیبراڵ دیموکراتی کوردس ٢٠٢٢-١٠-؟
 حیزبی دادپروەری کوردستانی ئران ٢٠٢٢-١٠-؟

 ھیوا بزووتنوەی ٢٠٢٢-١٠-٢٧
  
ب ل رگای دۆستکیانوە پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک)  ٢٠٢٢ -١٠-١٣ل ڕکوتی  *

. بۆ دنیایی ل جیددیتی پشتیوانی حیزبکان، پ راگیاندین  ەپیامک پشوازی لم بانگواز
ڕابگیین. ھر  کک بفرمی و بنووسین پشتیوانی خۆیان ل بانگوازە بوو مان ئوەداواکاری

بۆی، ی ودوای ئایام و ڕاسپاردەی جۆراجۆر و دوای ناردنی نموونی گۆری پرمی  نام٣ف 
نووسراوی دا پژاکیش وەمی  ٢٠٢٢-١٠-٢٧، ل رۆژی بۆ پژاک حیزبی دیکی ڕۆژھتی

  نگوازەک ب فرمی نارد.پشتیوانی خۆی ل با

 * وازەکبانگ شوازیان لیام پپ وە بوتنک دواکندھ ران بباتی کوردستانی ئسازمانی خ
 ٢٠٢٢-١١-٢٢ ڕکوتی ل ئم لگڵ کۆبوونوەکیان ڕاگیاند، بم ب نووسراوە تا

 ،، ب وتی ئوانل نزۆریا ڕەخنی سرەڕای کۆبوونوەکدا ل. نداینوە وەمکیان ھیچ
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 ھیچ ک ڕایگیاند کوردستان، ل یکرزی ڕگری وەک حیزب، ھندک پاوانخوازی و تاکەوی
  .ی و داوای لبوردنیشیان کرد ک درەنگ وەمیان داوەتوەنی بانگوازەک لگڵ گرفتکیان

نگوازەک برز ب پیامک پیان راگیاندین ک با ی ئرانحیزبی دموکراتی کوردستان -
دەکین و پشنیاری دانیشتنیان پکردین بۆ واژۆکارانی  دەنرخنین و ستایشی دسۆزی

.وازەککردنی بانگتاوتو  

 ن و یکگرتنوە پش ن - ئستا تا ئران کوردستانی زەحمتکشانی شۆڕشگی کۆمی- 
 وەمکی نووسراوە ب ن و زارەکی ب ن ڕۆژھت حیزبی تاک وەک - یکگرتنوە دوای

 ئوان نونری وەکوو کرباسی فرزین بڕز تنیا،. نبووە بانگوازەک ب سبارەت تایبتیان
مان لوەکڵ کۆبونگشدار ھاوکار ناوەندی لدا و بوو بوگشتی لباسی ب ل 

  .کرد کوردی یکیزی گرنگی

لگڵ  ٢٠٢٢-١١-٩ردستان ڕۆژی لسر پشنیاری حدکا و کۆمی زەحمتکشانی کو
  ناوەندی ھاوکاری حیزبکانی ڕۆژھت کۆ بووینوە.

 رج پشتیوانی لم یدا بکنام شتر لپ ری ئیلخانیزادە، کز کاک عومڕدا بوەککۆبون ل
) ١خای بانگوازەک ھی:  ٣بانگوازەک کردبوو، ل قسکانیدا باسی کرد ک کشی لگڵ 

) داوای سروەری یکسان و ھاوبش کردن بۆ نتوەکانی دیکی ٢سروەری،  مسلی
 النیکم بوەیک  ) یکسانی شوەزارەکانی کوردی. دوای باسکی زۆرتر سبارەت٣غیرەفارس، 

 ھاوکاریدا ناوەندی) کاتی ئو( حیزبی ٣ ھر ستراتیژییکانی دروشم لگڵ سرەوەی داوای
 خۆ چارەی نتوایتی مافی'' داوای حیزبکش ھرسک ساسنامیئ تنانت و گونجاوە
دەکات ک دەکرێ ھنگاوکیش سرووتر ل داوای بانگوازەک، بۆ سروەری یکسان  ''نووسین

) مافی چارەی خۆ نووسین پۆتانسیلی ١تنانت،  .و ھاوبش ل جوگرافیای ئراندا، بت ھژمار
 ،دایخۆیی تربی ) مافی چ٢سڵ دروشمی فیدراگل یتی ھارەی خۆ نووسین دژای

حیزبکان، لبر ئوەی ک فیدراییت تنیا پرۆژەی حیزبیی و پیوەندی ب ویستی خکوە 
) ھروەھا، مافی چارەی خۆ نووسین تنیا یک پرۆژە نیی، ماف. بۆی، ن دیارە و ن ٣نیی و 

توودا نتوەی کورد ل کاتی بکار ھنانی مافی چارەی گرەنتی و تزمینیش ھی ک ل داھا
خۆ نووسیندا، داوای سربخۆیی بۆ کوردستان نکات. ھروەھا، سبارەت ب زمانیش باسکی 
 تی کوردە، نکیقازانجی ی ب کان، نپرۆژەی زمانی حیزب یاند کش ڕامان گوزۆر کرا و ل

   .انستیشگونجاوە لگڵ مافی زمانی مرۆڤ و ن ز

 س لو جگ ک کرد ئوەی باسی ئیلخانیزادە عومر کاک ئگرچی ل درژەی کۆبوونوەکدا
م ھاو ناوەندی خاب وازەکی بانگکانی دیکشر بس ل کاری الری نی
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ندی لکانیدا کۆبکی قسمداوە ڕوونی وەن رەنجام کستی سوبارەت ناوەند ھس ب 
وازەکبانگ م،. چییولیدا بق ناوەرۆکی ک وەکن باس  ھاوکاریدا ناوەندی کۆبوونو بک 

ستاش ئو وەمی کۆتایی ناوەندی ھاوکاری، وەکوو ومی ئ تا ک بدەنوە کۆتاییمان وەمی
کانمان پیشتووە کۆی حیزبگش بۆ کاک  .نکی ھاوبیوە ناچاری کردین نامر ئھ
 مستفای کاک بۆ جیاوازیش نامیکی و ئیلخانیزادە لالیک کاک عومر عبدوی موھتدی و

اندا خوازیاری وەمی ئو پرسیارانی خوارەوە نامک ل ک.  بنووسین دیکوە لالیکی ھیجری
  :بووین

؟ ئایا ئوە ئامادەن بۆ دروستکردنی برەیکی کنا. ئایا ئوە پشتیوانی لو بانگوازەی ئم دە
  ی ڕۆژھت لسر بنما دەستنیشانکراوەکانی ئو بانگوازەی ئم؟ستانووی کوردیکگرت

  
ب. ل ئگری بانگھشتی ئوە و حیزبکانی دیک، ب پژاکیشوە، بۆ تاوتوکردنی ئیمکانی برەی 

  کوردستانی ڕۆژھت، ئایا ئوە ئامادەن بشداری وەھا کۆبوونوەیک بکن؟
  

  وال نووسیبومان ک: ل نامکدا بۆ ھر د
تا ئستا جگ ل حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئران و کۆمی شۆڕشگی 
زەحمتکشانی کوردستانی ئران، ھموو حیزبکانی کوردستانی ڕۆژھت (ب پژاکوە)، 
 ل ی کمایانو بنر ئس روەھا لوازە کردووە. ھو بانگرج پشتیوانیان لم بب

وازەکک بۆ بانگرەینانی بکھیوە بۆ پدا ھاتوون، ئامادەیی خۆیان دەربمی ئ
 حیزبی   کوردستانی ڕۆژھت. بم، سرەڕای پیوەندی و داواکاریی ئم، تا ئستا

 ڕوونی وەمی ئران، کوردستانی زەحمتکشانی شۆرشگری کۆمی و دیموکرات
  نداوەتوە داواکارییکیان

   
) ئیلخانیزادە عومر کاک ڕبرایتی ب کات، ئو( کوردستان تکشانزەحم کۆمی 

ەک کرد بوو. بم، ل ڕۆژی دانیشتنکدا، کاک بانگواز ل پشتیوانی مرج بب پشتر
 بوو و کوتی ککی ڕوونی نمرپرسی دەورەیی ناوەندی ھاوکاری، وەر وەکوو بعوم

ڕادەگ ستی ناوەندمان پووەی دواتر ھڵ بوونکم دوایی تش و ھم پت. دیارە ھنی
کۆمکان، کاک عبدو موھتدی (سکرتری کۆمی شۆڕشگی زەحمتکشانی 

کوردستانی ئران) ئیمکانی پکھنانی برەیکی کوردی لگڵ پژاکدا ڕەتکردووەتوە.  
تا، کاک ڕەزا کعبی پش ئس ماوەیکسرەڕای ئو بیارەی کاک عبی موھتدی،  

لسر کالبھاوس ڕای گیاند ک ئوان (یانی کۆمی شۆڕشگی زەحمتکشانی 
کوردستانی ئران) ھیچ بربستکیان بۆ پک ھنانی برە لگڵ پژاک نیی.  تا ئستا، 

.یویستی کۆمناڕوونی  ھ ،ویستی کۆمھ بارەت بڕوونترین شت س  
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ل پیوەندیی تلفۆنییکانیدا، پی وابوو ک ئو دوو س بگی سرێ دیارە کاک عومر 
وە و ئمانتمان ن پاراستووە. دوناڕاست لبر ئوەی ک ل گرانوە کماندا دیقتمان نکر

دیارە ل دوای پداگری کاک عومر، ھومان ب وردی ب داتاکان دابچینوە. ل پداچوونوەکدا، 
 دیتمان ک بارەت گرنگترین مژار کس ،بۆ نموون .دانیی وەکانگی ئیھمال ل و ن ھ ن

باسی یکیزی لگڵ پژاک، کاک عبدوی موھتدی ل کۆبوونوەکی ستۆکھۆم دا دەت: 
''لگڵ پژاکیش دیالۆگ ڕەت ناکینوە ڕەتمان نکردووەتوە بم ئوان جیاوازن ئوان 

  ''.ازیان ھی پم خۆش نی لرە زیاتر لسری برۆمحیسابکی جیاو
  

 چاوەرانیمان لھروەھا، ل نامکماندا بۆ کاک مستفای ھیجری باسی 
 ب نامک ناوەڕۆکی پیوەندی لبر. کردبوو بانگوازە لو جیددیتر پشتگری دموکرات حیزبی
 ک دەھنین، لرەدا ھیجری ڕزب بۆ نامکمان ل دیک بشکی سروەری، و حاکمیت کشی

  :نووسیبوومان
  

سرەڕای ئوەیک ئو ڕوانگی خۆمان سبارەت بو خا ب وردی بۆ بشداران 
پرسی سروەری زۆر ڕاڤ ھگرە. بم،  دەیکووت کشیکردوە، دیسانیش کاک عومر 

ی حیزبی ب باوەڕی ئم، مافی سروەری (حقی حاکمییت)، ھر وەکوو ل ئساسنام
دموکراتیشدا ھاتووە، ئستوونی ئساسیی بزووتنوەی ڕزگاریخوازی کورد بووە و ھر 
ئاواش دەمنتوە. دەقیقن ئو خامان ب شوەیکیش داڕشتووە ک بتوان پالتفۆرمکی 

:ت، چونککانی ڕۆژھموو حیزبوان ھن ت لشی گوتاری بھاوب  
  
ایی خۆیدا حاکمییتی ھب و ھم بشکی یکسان و .کورد دەب ھم ل جوگرافی１

ھاوبشیش بت ل ھر سیستمکی گشتگیری سروەری ل جوگرافیای ئراندا. دەنا، 
 یشتنگم توە. دیارە، ئتنکی کۆلۆنیال و بندەست دەمر وەکوو سوژەیدیسان کورد ھ

 موکرات دایەو و پرۆگرامی حیزبی دیی پئاراست وەیی خۆی لتی نناسنام :دە ک
کورد بنمایکی بابتی ھی.... و نتوەی کورد لسر ئو بنمای، ویستکی ھاوبشی 

  لسر خاکی خۆی ھی. ڕزگاریی نتوەیی و سروەریی سیاسی،بۆ 
  
. ئوە ھروەھا بو مانایی ک بۆ پاراستنی یکسانی نتوەکان، دەب چمکی ２

ئ ت لحاکمیی دەست بدات. چونکناوخۆدا، ل وەیی لتتی ھیرارشی نراندا حا
، ل ئگری پاوانی سروەری لالین نتوەی فارسوە دموکراتی ڕاستقینسیستمکی 

ت بو دەب ھیچ جۆرێ مومکین نیی ئیتنۆکراسی ب وەکان لتکسانی نبۆ ی ،وات .
سی سروەریی ھاوبش و یکسان و ھموو حاکمییتدا، پرسی سروەری دەب ببت پر

پکھات ئتنیکی و نتوەییکان دەب ل پناسکردنی ئو حاکمییتدا ڕۆیان ھبت. دەنا، 
و حاکمییتی سیاسی لژر  تورکیا دەبت ب ئیتنۆکراسیک وەکوو سیستمی سیستم

توە. ئو کات ھیچ تاک و ل ژر شوناسی فارسیدا قبزە کراو دەمن» ئیرانییت«ناوی 
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لو حاکمییتدا  بوونی ب کۆمییان » خۆی کۆلکتیڤ«و کۆمکی غیرەفارس 
نونرایتی ناکرت و ل ڕاستیدا ئیمکانی بوون ب شارۆمندی ڕاستقین، یکسان و 
سروەری ل ئراندا نامنت. ئم خاش ھر ھاوتریب لگڵ ئساسنامی حیزبی 

ک داخوازی مافی نتوایتی بۆ کوردستان، ئازەربایجان، بلووچستان و دموکرات 
 دیمۆکراسی دامزرانی زامنی ب نتوەکانیتر مافی دەستبربوونی و دەکات …االحواز و
قینڕاست راندا لت ئوەش.  دەبینو زیاتر، لئ یشتنگڵ تگکردنی دیاری دواکاری ل 

تی حا ل. دەگونجت حیزبکانیش، زۆربی خوازیدا ک خۆنووسین، چارەی مافی
جگربوونی سروەری یکسان و ھاوبش، ھم ترسی مژوویی فارس ل جودابوونوەی 

فارسیش لگڵ فارس بب  نتوەکان کم دەبتوە و ھم یکسانی غیری
  جوودابوونوە، لناو جۆگرافیای ئراندا مومکین دەبت.

     
３مروەھا ئھ .  کسانمان کردوە، چونکش و یروەری ھاوبشنیاری داوای مافی سپ

ل نبوونی سربخۆییدا، ئوە تنیا گرەنتی و زامنی مانوەی سیستمی حاکمیتی 
و...). بب ھاوبشی یکسان ل حاکمییتی  خۆجی (کۆنفیدرایزم، فدرالیزم، ئۆتۆنۆمی
امی ل ھڕەش و مڕحمتی مرکزیتی ناوەندیدا، ئو جۆرە سیستمان ببردەو

کی زای وەک فارسدا دەمننوە. بۆی ھموو ڕەوتکی سیاسیی یتاقانی نتوە
ڕۆژەھتی، دەتوان ویستی سیاسیی خۆی، ل سربخۆیی ڕا تا خودموختاریی لو 

ب و چمکدا ببینتوە. ئم بنمای دەتوان ببت پالتفۆرمکی ھاوبش بۆ کۆی حیز
ڕکخراوە سیاسییکانی کوردستانی ڕۆژھت و ھروەھا دواتر بۆ کردنوەی برەیکی 

  بھز ل نوان ھموو نتوەکانی غیریفارس.
  

بم لگڵ ھمووی ئو شتانش، ئم نازانین ک تبینیکانی کاک عومر ل سر ئو 
ڕایی ناوەندی ھاوکاری. بم   بنمایانی پشنیارکراو، بۆچوونی شخسیی خۆی بوون یان

ھست و نیگرانیی جیددی  ئم ئوەی ک لوانی سرچاوەی ئم تبینییان زیاتر 
تایبت ک ھوی زۆرتر بۆ نیزیکی ل مرکزیتی پیوەندیی ھبت ب ستراتیژیکی 

   ...فارس
  

 رجی نالل و مرەڕای ھفا ھیجری سکاک مست ،کمنی خۆی، بۆ دیارە دوای نامباری ئ
 تواوە خاکڕاییکی ب و کردین لگڵ کۆبونوەی ٢٠٢٢ -١٢-١١ڕۆژی  ل سعات ٢ماوەی 

 ک گیاند ڕای مستفا کاک دیدارەکدا ئاکامی ل. گرت بشداران بۆچوونی و ڕا ل گوی
  ''.بانگوازەی ئو لگڵ پرەنسیپ وەکوو دیمۆکرات حیزبی''
  

ڕای گیاند ک وەکووپرەنسیپ حیزبی دیمۆکرات ھیچ کشیکی لگڵ ئگرچی بڕز ھیجری 
ناوەڕۆکی بانگوازەکدا نیی، بم ئو پرسیارە مابۆوە ک باس ھات سر ھوی 
بکردەوەبۆیکیزی، حیزبی دمۆکرات تا کوێ ب پشوازی ئو جۆرە دەستپشخریانی 

گیشتنی وردتر ل ھوستی حیزبی دیموکرات، کۆمگای مدەنی کوردستانوە دت. بۆی بۆ ت
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ل پیوەندییکدا لگڵ کاک حمنزیف قادری، برپرسی پیوەندییکانی دەرەوەی حدکا، 
 ک دەکات کشتنشتن بۆدانبانگھ شوازی لئایا حیزبی دیمۆکرات پ کرد ک پرسیارمان ل

اربن؟ کاک حمنزیف کوتی ک حیزبی ھموو حیزبکانی ڕۆژھت (ب پژاکیشوە) تیدا بشد
 ل ی کو پرۆتۆکۆلھۆی ئ نیا بت .کی نیییشڵ پژاک ھیچ کگدیموکرات بۆ دانیشتن ل
نوان ئوان و کۆمدا واژۆ کراوە و، کاک عبدو تبینی سبارەت ب پژاک ھی، حیزب 

وە بگین ک کۆم لمپرە ل ناتوان یک الین بیاری دانیشتن بدات. یانی دەیویست ئ
پش دانیشتنکی ئاوادا. دیارە، ئو خۆی داوای ل ئم کرد ک کاک عبدوی موھتدی قانع 

 بکین بۆ دانیشتنک ل نوان ھموو حیزب ڕۆژھتییکان.

  
 ی لوە ڕوانگمو ئی ئمزیف کاک وەنمالدان خۆ وەکوو قادری ح رپرسیارەت لی ب

 ،کانی دیکرانی حیزببی ڕوانچپ ب ،زیان ئاگادارە کڕ م، بکی :وەی کر ئبدەچوو. ل
نک کاک عبدوی موھتدی (وەکوو شخس) و ن پژاک (وەکوو حیزب)، تا ئستا ئامادەی 

نگ دانیشتن لگڵ ئم نبوون. دووھم، بب باوەڕی ئم پرسی یکگرتوویی کورد ئوەندە گر
و ھنۆکیی ک حیزبکانی ڕۆژھت دەبوو بۆ خۆیان زۆر پشتر ل بوبوونوەی ئو 

سھم، خکی کوردستان مافی ئوەی ھی بپرست ک چۆن  .بانگوازە ھویان بۆ دابا
پرۆتۆکۆلی نوان حیزبی دیموکرات و کۆم، پش ل دانیشتنی کورد لگڵ کورد دەگرت، بم 

نیی بۆ ئندامتی کاک عبدوی موھتدی ل شوورای گوزار و ل قبووڵ کردنی لمپر 
ڕبرایتی کسکی وەکوو حسنی شریعتم داری ک سپای تیرۆریستی پاسداران وەکوو 

  سپاھیان شریف ل قم دەدات.

وو ھزە ل ھم گرتنبۆ ڕز  ٢٠٢٢-١١-٩ل ڕۆژی  ،دوای دانیشتمان لگڵ ناوەندی ھاوکاری
، ھوماندا ک لگڵ ھمووی ئو ھزان لگڵ ھمووان  و ھسوکوتی یکسان کوردییکان

ئامانجی تگیشتنی وردتر ل ھوستی  ارەمان کرد ھم بئو ک ھروەھا، کۆبوونوەمان بت.
شخستنی بۆ پ ،حیزبکان و ھم بۆ یارمتی وەرگرتن ل ڕا و بۆچوون و ھز و کاریگری ئوان

  .باوەڕی گشتی ب زەروورەتی یکگرتووی ڕۆژھت
  

ل کۆبوونوەکدا  .بووینوە کۆ لگڵ پارتی ئازادی کوردستان ٢٠٢٢-١١-١٣بۆی ل ڕۆژی 
، ڕاگیاندا بانگوازەک ل تواوی پشتیوانی تنیا ن ،یزدانپنا حوسن بڕز

 .بوەستن خۆی حیزبی کاری کورد، یکگرتووی بۆ ب پویست ئگر ئامادەی وتی تنانت
 وان بۆ بکات پ کۆبوونوەیان و بنت پشمرگ سدان ئامادەی ک ڕایگیاند ھروەھا

 نتوەیی مژارەکانی ب سبارەت کورد دسۆزی ئکادیمیسیکانی سیمیناری و
  .بدەن بیار ئاوا مژارگلی ۆیان بتوانن لسرخ بۆ حیزبکی پشمرگکانی وەیک بۆ
حیزبی کۆمونیستی رکخراوی کوردستانی  - لگڵ کۆم ٢٠٢٢-١١-١٦ھروەھا، ل رۆژی  

وتی ونوە ک بڕز ئیبراھیم علیزادە پشتیوانی تواوی ل بانگوازە کرد. تنانت، یئران کۆبوو
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ی ھر شتکی کجیاواز بوای، ناوەرۆک یزمانکش و  نووسیبا ئو بانگوازەمان  ئگر ئمش
بکردەوەی ئو  نییبۆ سرکوتبکیان ک حیزوتی ھروەھا، و ،. برز علیزادەووئاوا دەب

 ماندانیشتنی دیکشل داھاتوودا ک   نئوان ئامادە شئو ئامانج بۆ بانگواز ھودەدات و 
  لگڵ بکن. 

  
حیزب و ڕکخراوی سیاسی دیکی ڕۆژھتی ک پشتر ب  ٦لگڵ  ٢٠٢٢-١١-١٧ل ڕۆژی 

،کداری نیینی چوان الیی ئکباتکردبوو و، و خ وازەکبانگ رمی پشتیوانیان لکۆ ف 
 پشنیاز ڕکارەکانی و  پرەنسیپ نونرانی ئو حیزبانش ب تکایی ھاوڕا بوون لگڵ .بووینوە

 بب ڕۆژھت، ل دەست بۆشایی ئگری ل ک بوو وا پیان ئوانیش. بانگوازەکدا ل کراو
 دەتوانی حیزبی سازیزۆن و پاوانخوازی کوردییکان، ھزە ھاوھنگاویی و ئامادەکاری

  .ڕۆژھت داھاتوویی لسر بت مژوویی و گورە ھڕەشیکی
  

کۆنگرەی نتوەیی دا، لگڵ  ٢٠٢٢-١١-١٩، ل ڕۆژی سرو سرەڕای ئو کۆبوونوانی
ڕۆژھتیی، -سرو ڕکخراوکی کنک ئگرچی،. )ش کۆبوونوەمان کردکنک( کوردستان

 کوردی یکیزی بۆ ھوڵ ل کنک معنوی و سیاسی پشتیوانی بوو وا بم پمان
ورددا زاڵ ک نو ل ڕوانگیک ک گرینگ ئم بۆ تایبت، ب. بت یارمتیدەر دەتوان ڕۆژھت،

  .بت ک ڕز بۆ واقیعی تایبتی بش جیاجیاکانی کوردستان دادەنت

 رپرس لندامی برەمووس و دوو ئد قحمز ئڕب کنرۆکی کھاوس و دیدارەدا کل
کنک، بڕزان زوبیر ئایدار و سعید سنندەجی بشدار بوون، باس ل ناوەڕۆکی 

کنک ب نام پشتیوانیی ل کردبوو. تنانت، بۆ ئوان جی بانگوازەک کرا ک پشتریش 
 وازەککردنی بانگبووە بۆ ئاسانکاری و تاوتوبۆ چی پژاک ئامادە ن رسوورمان بوو کس
لگڵ ئم کۆبتوە. کوتیشیان ک ب دوودا چوون دەکن ک بزانن بۆ دەب پژاک ئامادەی 

  .دانیشتن نبووبت
  

   ارەکانی و پشنیتبن
 

 دەنی بی چاالکوانانی موھ وت کڕوونی بۆمان دەرک ماندا، بوەککردن و کۆبوونقس ل
کاریگری نیی. بم ھر وەکوو چاوەڕوانیش دەکرا، ئو جۆرە دەستپشخرییان لگڵ 
 ک لندوە. ھڕوو دەبنکانیش ڕووبحیزب ک لندرەکانی زۆر جیددی ھربت و بمقاوەم

ڕۆژھت ب پی کولتووری سیاسییان، ئگر بۆیان بلوت زۆر ئامادەی  سیاسییکانیزە ھ
گوێ ڕاگرتن و گرنگیدان ب ڕا و بۆچوونی دەرەوەی حیزبی نین. بتایبت ئگر ئو جۆرە ڕا 
و بۆچوونان لگڵ سیاستی دیاریکراو و برژەوەندی حیزبی ئوان نگونجن. کولتووری 

لتووری کوردستان ب شوەیکی مژوویی ن گرنگی ب ڕای گشتی داوە و ن حیزبی ل کو
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قتیش شکی ل ڕۆی پشنگبوونی خۆیدا کردووە. وەکوو نریتکی تاکەوانی چپی سوننتی، 
 ر بۆیان بلوێ لگئ ک یوەیان ھمافی ئ ک یان وایگشتی پ کوردستان ب کان لحیزب

زکن ک بۆ خۆیان دەیانوت. نک ھویان ئوە ب ک ل سایی کۆمگا پکھاتیک سا
مرکز ک فزا بۆ جۆراوجۆری -سروەری مرۆڤ-دامزراندنی سیستمکی کوردستانی

 ریتو جۆرە نل .نقخۆ بخۆربر و سنزمانی، کولتووری و سیاسی و بۆ مرۆڤی ئازاد، داھ
اوەتوە ب ھاتن سیستمی دخوازی حیزبی؛ ک سیاسییاندا ئازادی مرۆڤ ب گشتی بستر

ھاوڕا بۆی لگڵ حیزبکی مرۆڤکی باشی و ئگر جیاوازیش بووی ب مافی سیاسی. بم، 
 ویستیان بگشتی حیزبی کوردی پ ب وە کتوەی ڕوون کردبئ م دەبشۆڕشی ژینا، النیک

و دەب ھوڵ بدەن ھرچی زۆرتر  مرکز دیتنی کوردایتی ھی-خۆ ڕزگار کردن ل حیزب
مرکز بکن. لم ماوەیدا ب -مرکز و کورد-مرکز، ژن-سیاستی حیزبییکیان مرۆڤ

 ت. لران کردبی خۆی قوربانی ئختکردووەکگیان ب ک ڕۆکورد بینرا کنیش ندەگم
ل تاران بکات.  خیای ھیچ کوردکدا ناگونجت ک ڕۆکی ب ناوی حکومتک و کۆمارک

مکزی و یکسانیخواز بوونکی، زەق -مرکز بوونی شۆڕشی ژینا ب ڕادەی ژن-کوردستان
و ل برچاوان. قوارەی نگۆڕ، کولتووری سیاسی نگۆڕ، ڕبرایتی نگۆڕ و خودایی و 

زبی سیاسیی سانترالیزمی دیموکراتیکی ستالینیستی باو، تنیا دەتوان بین و فاسیل ل نوان حی
و خکی کوردستان ساز بکات. بۆی حیزب سیاسییکان پویستی جیددییان بوە ھی ک ڕۆی 
 دی دەکرا کشدا زۆر بمکانی ئکۆبوون دەنی کوردستان ببینن. لگای مک و کۆمخ

 ھندک ل حیزبکان:
  
١- نگاودەست یان جۆرە ھ ک بدەنت شتوک نایانوەیھیچ ش ب ل وە کنبک ھ

دواڕۆژدا لگڵ ئرانییکانیان ڕووبڕوو بکاتوە یان ئو کین و بینی لگڵ ئرانییکاندا 
ھیان، نگونجاو بت. تنانت، یکک ل ڕبرەکان دەیگوت ودەچی ک ئرانییکان لسر 

تانکان بکینوە یک. ک فیدرایمی ئوستانی لگمان پک بن و بکوو دوایی بتوانین ک ئوس
النیکم بشی یکمی ئو ھوست نیزیک ل ھوستی شوورای گوزار و حسنی 
 بارەت بو س یکی زۆر جیاوازی ھیامقامی کوردی پکدا، شحا داری. لتمریعش
 داھاتوویی کوردستان و ئرانیش زۆر جیاواز بیر دەکاتوە. ل ڕوانگی شقامی کوردی،
پیوەندی کورد و ئران ب مرکزییت دان ب حاکمیتی فارس ئاکامی داسپاندنی نریتکی 
 .مومکین فاشیستیی یوەندییو پگۆڕنانی ئل نیا بو بوونی کوردستان ت فاشیستی و کۆنیا

 بۆی دەن: ''کوردستان، گۆڕستانی فاشیستان.''
  

و ئستاشی ل  بکار بننانوت زمانکی ڕاشکاو ھندک ل حیزبکان ب ھیچ شوەیک نای
گل دابت ب خۆیان وەک شریک، پارتنرک و یان الینکی یکسان بۆ گفتوگۆ لگڵ فارس، 
نابینن. زۆرتر مرکزکی حاکمیت و سروەری فارس تسور دەکن. بۆی، ب ڕای ئوان 

تی فارسن حاکمیالی ل وڵ بدات ککورد ھ دەب حیزب .تکی بدریمینوە مافی ک
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کوردییکان خۆیان وەکو الینی پراوز (ڕۆخ) دەبینن ک ھیندک داواکاریان ھیل مرکز. 
  .یانی مرکز و پراوز ل ھموو خۆین و ڕەگی ئو سیاست و توانیناندا ڕەنگ دەداتوە

  
رک دابنت بۆ دانیشتن لگڵ سیاستی حیزبی کوردی نیتوانیوە تنانت النیکم سنوو

 دەب بۆ ک نیی پرسیاریش  فاشیزمی فارس. بۆی تنانت بۆ ھندک ل ھزە کوردییکان
بوپڕی  ئویش ک دابنیشن سوور، ھکی ھیچ بب فاشیست، کسایتییکی ھر لگڵ

نانت، نیانتوانیوە پیان ب ک ئوە چون باسی بوونی دوو زمان بۆ وتک دەکن. ت غرورەوە
باسی زمان بکن ب شتکی باس ھنگر و بن ئوەتا ل عراق یاسایکی بنڕەتی درچووە 
ک کوردی و عرەبی و تورکمانی و ئرمنی وەکوو زمان فرمییکان دەناست. تنانت، یاسای 

بدات ل  بنڕەتی عراقیش نیتوانیوە یارمتی سایکۆلۆژی نزمی سیاستی ڕۆژھت
 ھسوکوتی لگڵ مرکزییتی کۆۆنیای فارس.

ل ھمان کاتیشدا ک دت سر باسی ھسوکوت لگڵ یکتر، ھزە کوردستانییکان  -٢
ژمارەی شھیدەکانیان، ڕادەی ھزی چکداریان و محبووبیتی ئستایان وەکوو ھندک فاکتر 

 حاکمی دفاکتۆی کوردستان بزانن. ل ھیچ وتکی دەبینن ک مافی ئوەیان دەدات خۆیان ب
دیمۆکراتیک ئو فاکتران مرجعییت/مشرووعیت و ئیختیار نادەن ب ھیچ حیزبکی سیاسی 
ک پی واب مافی بیاری نیھایی ھی سبارەت ب ھر مسلیکی چارەنووسسازی 

، سحییتکانیحیزبی و ھم  وتکی. ل سیستم و وتکی دیمۆکراتدا ھم ھزی
ببردەوامی ل گۆڕان دان. ھیچ حیزبک ن پش دەنگدانی خک و ن پاش دەنگی خکیش 
مشروعییتی موتق و زاتی نیی. بم حیزبکانی کوردی سرەڕای ئیدیعای دیموکراسیخوازی 

ان ھی و ھم جۆرکیش پداوی-پیان وای ک ھم جۆرک ل کۆتا و برپشکی دەستی خوا
ل زۆنی دەستی سروشتیش بۆ خۆیان تسور دەکن. بۆی ھر یکیان ئستا قوارە و 
برەی نگۆڕییان بۆ خۆیان ساز کردووە و تسووریشیان ل یکگرتوویی ئوەی ک حیزبی 

 ناو برەی چووکتر یان کم چکتر دەب بو مرجانی ک حیزبی براگورە بۆی دادەن بچت
دەستکردی حیزبی براگورە. ل تسوری ئواندا ناگونج ک حیزبکانی دیکش وەکوو ئوان 
حیزبن. ئوانیش مافی قس و دانانی شرت و مرجییان ھی، مافی برەسازییان ھی. ھروەھا 

لسر ئوانیش و کۆمگای مدەنیش مافی ئوەیان ھی ک لسر چارەنووسی کوردستان و 
 چۆنیتی پکھاتن لگڵ ئوەیدیکی کورد بیار بدەن.

  
بشک ل حیزبکان ب ھیچ شیوەیک نایانوت، ھیچ ئاکترکی کۆمگای مدەنی ڕۆڵ و -٣

دەورکی ھبت ک ببت ب لمپر ل پش پاوانخوازی حیزبکان و ل پش ئاوگۆڕ و کین و 
وەڕیان ب ڕۆی ئکتری مدەنی نیی ک ئو کاریگری بینی ئوان لگڵ غیرە کورد. با

ھبت ک ل دواڕۆژدا بتوانن حیزبکان پابند بکن ب ھیچ ھوستک؛ گرنگیش نیی ک ئو 
 ر داوا و بسل ئامادە نین ک بۆی .رژەوەندی کورد دایت بخزم ند لچ ستوھ

ونوەیکدا پکوە دابنیشن. ئوە شتک نیی ک دەستپشخری ئاکتری ناحیزبی بن ل کۆبو
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پش ئو کۆبوونوانش ئاگاداری نبووبین. بم، ئگر پشتر گۆمانکیش سبارەت بو 
بابتان ھبووبت، ئو دانیشتنان ل ناوی برد. ب ڕاستوخۆ و ناڕاستوخۆ لالین چند حیزب، 

ن ل بانگوازەک دەکرد، ئو جۆرە پیامانمان تنانت لناو ئوانی ک زۆر پشوازیشیا
پدەدرا. پمان دەگوترا، ل قۆناخک ب دواوە، ئیتر ئوە دەب دەست ھگرن، ل حیزبکان 
بگڕن با بۆ خۆیان ھنگاو ھبھننوە. یکک ل کسایتیی حیزبییکان بڕاشکاوی کوتی 

بووە. ئو پداگر بوو ک وەختک بانگوازک  ئرکی ئوە دوای نووسینی بانگوازەک تواو
بو دەکرتوە، ھر ببو بوونوەکی ئامانجی خۆی پکاوە. ئیدی ل ورا پویست ب بدوادا 

 چوونوە و ئیعتراف وەرگرتن ل حیزبکان، ناکات.
  
٤- ک یڕەتی ھی زۆر بنشروەری کت و سی حاکمیلسم بارەت بسدەتوان شکی ب

بگڕتوە سر سایکۆلۆژی مرۆڤی کورد، وەکوو سوژەی کۆۆنیکراو؛ بشکی بگڕتوە سر 
  .ئاۆزی تیۆرک و بشکیش سر ناداھنری سیاستی حیزبی ل کوردستاندا

ب ڕای ئم، بۆ ئوەیک کورد وەکوو نتوە ل پناسی حاکمیت و نتوە ل ئراندا شونون 
ل ت، دەبکربکات. ن و پرسڵ ئگوت لسوکوە ھندوو الی  

 
یکم، ئو حاکمیتی ک ل ئاستی ئراندا و ل سرەوە پناس دەکرت دەب ل قبزەی ئیتنیکی 
فارس بتدەر و ڕەنگدەرەوەی ڕاستی چند نتوەی جوگرافیای ئران بت. پناسی حاکمیت 

لتووری فارسی بنیات بنرت، ناتوان دیمۆکراتیک بت. ئگر لسر ناسنام، مژوو، زمان و کو
ئیتنیکی وەکوو ھرن فۆلکی -ل باشترین حاتدا سیستمکی سرەوەری نژادی

)Herrenvolk–  کان و یان ئیتنۆکراسی تورکیا و ئیسرائیلی لردەست)ی نازییوەی ستن
-نتوەیی و تاک-، حاکمیتی تاکدەردەکوت. ل جوگرافیایکی چند نتوەیی وەکوو ئراندا

 قینبۆ دیمۆکراسی ڕاست ت. بۆینقتدا کۆلۆنیالیزمی ناوخۆ دەخۆباشترین حا ئیتنیکی، ل
یانی دیمۆکراسییک ک ل کردەوەدا ھموو دمۆس (و خککانی) جوگرافیای ئران ونا و 

 ش لوانتمۆس و نو دموو ئت ھتی بکات، دەبراینو نوروەری ئکردنی س ناسپ
 جوگرافیایدا بشداری یکسانیان ھبت.

  
دووھم، پکھاتی فیدراڵ و حکومت ئیتنیکییکانیش ک حاتی ھرمییان دەبت، دەب درژە 

ناسرانی -ب فرمی و ڕەنگدەرەوەی جوگرافی ئو یکسانیی و بکردەوە ھما و ڕەنگدەرەوەی
  .لو جوگرافیایدا بن حاکمیتی چند نتوەیی

ئۆپۆزیسیۆنی ئرانی (ل ڕاستیدا فارس)، گرچی ل نو فارسیشدا خاوەنی مشرووعیتکی 
 خۆی دەدات ک تی ئینحساری فارس دەکات و مافیش بر حاکمیسداگری لپ ،جیددی نیی
 وەکوو خاوەنی ھموو ئو جوگرافیای، بیار بدات. سرەڕای نبوونی مشرووعیت،
چووکترین ڕکخراوەکانی فارس مافی سروەری تنیا ب ئی فارس دەزانن و وەک حاکم و 
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سروەری موتلق ھسوکوت لگڵ غیرە فارس دەکن. کورد، دەب پداگری لسر ئوە 
بکات ک ئگر قرارە باس ل مانوەی غیرەفارس ل نو جوگرافیای ئراندا بکرت، فارس 

وخا و براگورە لگڵ نتوەکانی دیک ھسوکوت بکات. دەب دەست لوە ناتوان وەکوو ک
 ت. فارسیش دەبر بزانشکژ و ماف دابزەر، یاسا داڕپۆلیس، پار خۆی ب ت کبگرھ
نتوەیک بت ل نو نتوەکانی دیکدا. ناکرێ بۆ ھمیش فارس ھم بیار لسر 

ت و ھم بش ک فارس وەکوو نتوە بوونی نیی. ئگر چارەنووسی ھموو نتوەکان بدا
فارس وەکوو نتوە بوونی نیی با لگڕێ ک نتوە غیرە فارسکان، سیستمک ک ھمای 
حاکمیتی دیمۆکراتیکی یکسان و ھاوبشی ھموو نتوەکان، دابمزرنن. ئگریش فارس 

ان بت، نک مالیکی ب ئمال و ئوالی ئو جوگرافیای. نتوەی، تنیا دەتوان یکک ل نتوەک
کورد و نتوەکانی دیکی غیرەفارس، ناب ل ڕۆژھت ھی کوردی باشوور دووبارە 
 کی دیکن جارت بدەن و بقی فارس ڕەسمییتی موتئیدیعای حاکمی کردەوە بوە و بنبک

 بچن وەکوو کمین ل تاران سوای مافی بکن.مرکز سازبکنوە و دواییش -دەوتی فارس
  
یکیزی و ھاوئاھنگی کورد شرعییت دەدات ب ھوست و داخوازییکانی و تنانت  

 کانیش، بیرە فارسوە غتتی نرایبڕ ی گرینگ لکگرتوویی دەتوانی ڕۆی وەکوو نموون
قامی کوردی کر وەکوو شک ھالی ت. لخشکگرتوویی و  کورد ببی یستا نموونئ

ئیلھامبخشی شۆڕش چاوی ل دەکرت، سیاستی کوردیش دەتوانی وەکوو سیاستی 
نتوەیکی ب توانا و داھنر و خاوەن ڕگاچارە، بکوت برچاو. ل الیکی دیکشوە، دروشم 

وەکانی دیکشدا و پرۆژەی دیمۆکراتیک و یکسانیخوازانی کورد دەتوان متمان ل نو نت
دروست بکات. یکیزی ناوخۆیی کورد ئیمکانی ھاوپیمانی لگڵ گرووپ غیرە فارسکانی 
 کان بزە کوردییبوونی ھ ستواب کورد و ل تی فارس لجالی تۆمزیاد دەکات و م دیک

انی دەرەوەی ڕۆژھت، کم دەکاتوە. ئو دیمن، ھم ل برژەوەندی تاک تاکی ھزەک
 کی جیددیتر دەدات بتشروعیمیش مت و ھقازانجی گشتی ڕۆژھ م لھ ،ت دایڕۆژھ
پرۆژە سیاسییکانی کورد بۆ داسپاندنی سیستمکی دیمۆکراتیک بسر ئرانییکان (یان 
فارسکان)دا. دەب ل بیر نکین ک ھر سرکوتنک، ل ھر بشکی کوردستاندا ب قازانجی 

کوردی ھ گشتی. بۆی مافخوازی کورد ب ت دەدات برعییو ش کانی کوردستانشموو ب
ھموو بشکانیتریش پویست ل سازکردنی لمپر بۆ یکیزی ھزەکانی ڕۆژھت خۆ 

 بپارزن.
  

دەب ب نتوە زانینی کورد ل تسور، ل گوتار، ل کردەوە و ھروەھا ل دانیشتن و 
ھزە کوردییکاندا لگڵ غیرەکورد ب ڕوونی دەربکوت. باس ل نتوە بوونی  ھسوکوتی

کورد و باس ل مافی سروەری و تنانت ل مافی نتوەیی چارەی خۆ نووسین، ل ناو کورددا 
 ش لو مافانکان لدەنگی حیزب ب بۆی .یجیدی ھ کاندا زۆر بی حیزبساسنامئ و ل

دانیشتنیان ل تنیا دەبت یانی پاریس''، نکانی وەکوو ''برمییف وتنککڕ یرەکورد و لڵ غگ
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ھۆی دساردی و ب باوەڕی خک ب سیاستی کوردی ل ئاستی حیزبیدا، بکوو دەبت ھۆی 
ب ئیعتیباری حیزبکانیش. بۆی وەالنانی باسی سروەری ن تنیا لژرپنانی پیەوی ناوخۆی 

مافخوازی حیزب ک لکردنی ستراتیژ کشھۆی پاش تکوو دەبوە، بن خۆیانالیل کان
کورد و پشاوپش ڕێ خۆش دەکات بۆ سرکوتن و زاڵ بوونوەی ھوست و وژمانی 

 نتوەی کۆلۆنیکار.
  

سیاستی کوردی دەب لو شتی ک ئکادیمیسینی کورد بورھان یاسین ب فتیشیزمی 
(یان خودموختاری شیدایی) ناو دەنت، بتدەر. ئو سایکۆلۆژییی حاکم بسر ئۆتۆنۆمی 

سیاستی ھزەکانی کوردیدا ل الین ئکادیمیسینکی دیکی کورد، بھرۆز شوجاعی، وەکوو 
ھترۆنۆمی سیاسی پناس کراوە. یانی، ھزە کوردییکان ببردەوامی و بکردەوە دەست 

و سروەری ب مافی ئوەیدیکی کورد دەزانن و پیان وای ک کورد  بسر داگرتنی دەوت
 ی زاڵ بکات. کورد لوەیدیکئ ک مافی کولتووری و زمانی لندت داوای ھبچ نیا دەبت

 یان ھبت خۆی سربخۆیی دەبت یان دەوتساز؛   ڕۆژھت، ناچارە ببت ب ئاکتری
ناچارە ببت ب شریک ل سروەریدا. کورد دەب  کورد. بت ھاوبش دەوتی خاوەنی

خوقنری جۆرک ل ھل و فرست بۆ سروەری خۆی بت و ئوەش ل ڕی سیستم سازی 
و پشکش کردنی سیستم سیاسی ئترناتیڤدا، مومکین دەبت. کورد کاتک دەتوانت ئو 

 دات.ڕۆی ھبت ک ھوڵ بۆ جۆری تازەی سیستمی حاکمییت ب
  

ئمۆ ئگر سیاستی ڕکخراوەیی کورد، ل جرگی شۆڕشکدا نتوانت دەوری ھبت و 
یان نتوانت ل چوارچوەی گوتاری و ستراتیژییکانیدا ئترناتیڤ سازی بکات، دوای شۆڕش 

ت کدەستی فارس ب زار و ل چاوی ل تی بۆ   و دوای ڕووخانی کۆماری ئیسالمی دەبرعییش 
ونتوەیی و نوئرانی دەستی فارس دەیان فاکتر ھی. کورد ئگر ل ڕۆژھتیش وەکوو ن

بشکانی دیکی کوردستان چاوەڕوانی مرحمتی تسادوفاتی دیکی ژیۆپۆلتیک بت، وەکوو 
بشکانی دیک ھل و فرست مژووییکان ل دەست دەدات و ھ چارەنووسسازەکان 

اتوە. ل دوو دەیی ڕابردوودا، ھندک ھلی باشی بۆ کورد ھڵ کوت. بم، ب دووبارە دەک
ھۆی دووبرەکی، گوایی بۆ ھزی غیرەکورد و سیاستی ھ و نابرپرسیارانی حیزبی، 

 کورد ھمووی ئو ھالنی دۆڕاند.
  

ی ھوڵ بدات ک بۆی پش ڕووخانی کۆماری ئیسالمی، کورد دەب ب یکزی و ھاوھنگاو
بزان چی بۆ دەکرێ و بشت ک چی دەوت. ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی، خۆی ل خۆیدا، 
ھگری ھیچ چارەسرک بۆ پرسی کورد نیی. تنانت، ل ئگری ئامادە نبوون و 
نایکزی ھزەکانی کوردیدا، دەتوان پرسی کورد زۆر ئاۆزتریش بکات. ل ئستاکدا، 

ی کورد ن برنامیکی جیددی و ن پالتفۆرمکی ھاوبشیان ھی. تنانت، ھوکی ھزەکان
جددی لالین ئوان بۆ وەھا یکرزی و یک ھوستی نابینرت. ئو دانیشتنانمان لگڵ 
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ھزە کوردییکان ئوەی بۆ دەرخستین ک زەروورەتی ھاوھوستی و ھاوھنگاوی زۆر 
انوە ھستی پدەکرت یان گرنگی پدەدرت. لڕاستیدا، بشک لو بکمی لالین ئو

ھزان زۆر سوورترن لسر پکھنانی برەیک لگڵ ھزەکانی غیرە کورد تا ڕکخستنی 
برەیکی ب ھز و یکگرتووی کوردی بر ل ھر ئترناتیڤ سازییک لگڵ غیرەکورد. 

م، ھست کردن ب زەروورەت و فورییتی برەیکی پانری سرەکی ئو بانگوازەی ئ
کوردی بوو ک چاوەڕوان دەکرا ئیجماعی گشتی سبارەت ب ھستیاری و چارەنووسساز 
 ،یدەنی کوردستاندا ھگای مناو کۆم ل ژووی کورد کم ل گو ببوونی ئ

چاوەڕوان دەکرا ک زەروورەتکی لالین حیزبکانیشوە دەرک بکرت. ب کمیش بت 
ب دەرس وەرگرتن ل ھکانی ئو چند دەیی ڕابردووی کورد، ھموو ھزەکانی 
ڕۆژھت برژەوەندی حیزبی خۆیان ل برامبر برژەوەندی ڕۆژھتدا وەکوو شتکی 
الوەکی ببینن. بداخوە، ئو چاوەڕوانیی کمش، ئستاش وەکوو شتکی نیزیک ل محاڵ 

ھ تدا خۆی دەردەخات.لکانی ڕۆژھی حیزبوتی زۆربسوک 

  

 تی لتایب تی کوردستان بڕۆژھ وە کینو دەکب م ڕاپۆرتئ مکدا ئکات ل
چرکساتکی مژووییدا دەژیت. ل ڕووی ئخالقییوە ئم پمان وا نیی ک ئرک و میسیۆنی 

ەی تواو بوبت. بکوو پویست کۆمگای ئو گرووپی ئم یان ھر گرووپکی لو شو
مدەنی ب گشتی، کادر و پشمرگ و گریالکانی حیزبکان بب ئوەی چاوەڕوانی ھیچ 
گرووپکی تایبت بن، گرینگی ئرکی یکخستنی ھزەکانی کوردی بکن ب سرەکیترین 

راتیژکی دیکی نماوە. ئرکی ئستایان. ھیچ بشکی کوردستان ھز و توانای ختایکی ست
بم، بگومان ئو ھستیاریی ل حیزبکاندا نابینرت. کس ناتوان ک بت ئوە ئرککم 
ب ئنجام گیاند و ئستا تۆپک ل یاریگی حیزبکاندای. ل بشکانی دیکی کوردستان 

ی کوردی ل دانیشتن ئو کارە تاقیکراوەتوە و ماورانی بۆ کورد بجھشتووە. سیاست
لگڵ ئویدیکی کورددا، چ ل ھوی سیستم سازیدا و چ ل ھست ب زەروورەتی 
یکگرتوویی، خاوەنی کارنامیکی پشنگدار نیی. ناب چاوەڕوان بین ک ھزەکانی 
ڕۆژھت ب ب گوشاری کۆمگای مدەنی توانای داندەری کارنامیکی باشتریان ھبت. 

ا قۆناخی کرداری بۆ تاک تاکی کورد. سرھدانی ژینا بردەوام و داھاتوو لخۆگری ئست
دەیان سیناریۆی جۆراوجۆرە. ھر نتوەیک ک ب کۆدەنگی سیناریۆیک بۆ خۆی 
ننووستوە، ل سیناریۆی ئوانی دیکیدا بۆ داھاتوو، تنیا قوربانیی. ل کۆتاییدا دووبارەی 

ئ وە کینزەکان ئامادەییان دەکر ھگئ .خالقییرکی نیشتمانی و ئنیا ئت رکی ئیم
 ھبت بۆ کۆبوونوە و بۆ ھاوھنگاوی، ئم دەتوانین ھاوکار بین.
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