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  عةبدوللةتيفعةبدوللةتيف  ئاسؤئاسؤ   ...  ...   ؟؟ئايا ئةوانيش كورد بة شؤظيين ئةزاننئايا ئةوانيش كورد بة شؤظيين ئةزانن

  
 ئةو ريككةوتنة ميذووييةي نيوان يةكييت نيشتيماين و ثاريت دميوكرات 
وحيزبة سياسيةكاين ديكة طةليك دةروازةي كردةوة بؤ قسةكردن و 
طةليكيشي داخست، يةك لةو دةرطايانةي كة كرديةوة ستراتيجيك بوو كة 
وامان ئةزاين نيمانة بةآلم وانةبوو ئةويش روانينيكي يةكطرتوانةبوو بؤ 
ئايندة و طرنطي شةريك بوو كة بةشي ئاشتيمان تيادا هيشتبوةوة، ئيمة 
شةرمان لةثيناوي دميوكراسيةتدا نةكرد تا ئايندةمان بدؤرينني لة 

ك ئةوةندةي ثيناويدا، بؤية نةرييت ئةم يةك ليست بوونةي نيوان مام و كا
هؤشياريةكي سياسية لة ناو عيراقيكي نويدا ئةوةندة كوشتين ضةمكي 
هةلَبذاردن و دميوكراسيةت نية وةك باس ئةكريت ضونكة دميوكراسيةت 
ئةطةر هةبيت ناكوذريت بةلَكو خؤي هةلَطري ماكي مانةوةي خؤيةيت و 

ةبيت بؤ بةكةسيش دروست ناكريت بةلَكو دميوكراسيةت ئةكريت زةمين
كوشتين شتة كؤنةكان و ثاوانكردن و طةندةلَيةكان بةآلم ئةوةي الي كورد 
 سةنط و قورسايي هةية دامةزراوةي نةتةوةيي و مةدةين نية بةلَكو قورساييةكة هي حيزبة و ئةم هؤشياريةي حيزبيش

 ة بؤ ناخي كؤي تاكةكاين نةتةوةبةرتةسكةو بةشي هةموو نةتةوة ناكات يان ئاليةتيك نية بؤ طواستنةوةي ئةم هؤشياري
 بؤية لةطةأل خؤشنوديةكامنان بؤ ئةم مذدةي يةك ليست بونةي حيزيب كوردي ناكريت يب رةخنة باز هةلَدةين بة سةريداو

طرنطة ئةم يةك ليست و يةكبونة بكريتة ئيجماعيكي نةتةوةيي و لة بةرطة حيزبيةكة دةرينريت بؤ بةرطيكي نيشتيماين 
  :  ئةم هؤيانةلةبةر

هيشتا بة ئةفسانة كردين حيزب و بةكاريزماكردين سةركردةكان الي كورد لة ثيشترة تا بة ئةفسانةكردين نةتةوةو بةرز 
 هيشتا لة كولتوري سياسي و رؤشنبرييي ئيمةدا خةون هةر خةوين حيزبةو شةهيدو ،راطرتين شيعارة نيشتيمانيةكامنان
هينانةكان و داستان و قارةمانييت هةر هي حيزبةو حيزب خولَقاندوييت و ئةشيخولَقيين، سةروةري و ميذووي شؤرش و دا

هيشتا دةزطايةكمان نية برةو بة رؤحي ميللي و نةتةوةميان بدات و ثاريزطاري لة بةهاكاين بكات وةك ئةجنومةنيك بؤ 
دروسيت بكات، وة ئةو ثؤستة سيادي و سومبوليانةي ئاسايشي نةتةوةيي كة طرنطة بؤ ئةم قؤناغة كورد بريي ليبكاتةوةو 

بةريزان مام و كاك كة ثاش هةلَبذاردن دا ئةنرين و لة ريككةوتنةكةي ثريمامدا ئاماذةي ثي كرا بةراسيت ثؤسيت نةتةوة بن و 
رةب و تورك و فارس و هةريةك لةو دةولَةتة ئيقليميانةي كة كورديان تةنيوة وةك عة بكرينة دةزطاودامةزراوةي نيشتيماين،

ئيمة زؤرجار ووشةي شؤظينيزم ئةكةينة ثيشطر يا ثاشطريان هيندة نةتةوةيان بةثريؤز راطرتوة ثريؤزيةك نةماوةتةوة بؤ 
حيزب و ريخراوةي ئايدؤلؤذي وةك ئةوةي الي ئيمة هةية، ئةوان بؤضي ثييان ئةوتريت شؤظيين؟ لةبةر ئةوةي دذي 

ن و لةطةأل كورددا ناكؤك و خراثن؟ يان وا هةلَكةوتون خزمةيت نةتةوةي خؤيان بكةن يان لةطةأل بةدةولَةتبووين كورد
ئةطةر شؤظينيةت  خؤيان و رةطةزي خؤياندا راستطؤو باشن؟يان خاوةين دةيان دامةزراوةي نةتةوةي دوور لة حيزبني؟

ةتةوةي خؤت و نةبينيين نةتةوةو رةطةزي ديكةو بريتيبيت لة بةرضاوكويرييةكي نةتةوةيي و خزمةيت موتلَةق بةطةل ون
ئةوثةري هةوأل ودلَسؤزي بؤ بةرزراطرتين درومشة نةتةوةييةكاين خؤت دذي نةتةوةي ديكة وهةموو ئةم خةسلَةتانة لة 
تورك و فارس و عةرةبدا هةبن ئةوا جطة لة كاردانةوة ثاسيظ وخراثةكاين بؤ كورد كة جيطاي قبوأل نية ئةوا بؤ خؤيان 
جؤريكة لة هؤشياريي نةتةوةيي و راستطؤيي و خزمةتطوزاري بؤ نةتةوةكةي خؤيان يب فيلَ و درؤكردن، بةآلم كؤي ئةم 

ة بةرطي خةسلَةتانة كة ئيمة بةخراثي ئةزانني بؤ خؤمان و ناومان ناوة شؤظينيةت ئةوة تواناي بةجيهينانيمان نية ل
نةتةوةدا و طواستومانةتةوة بؤ حيزب، ئةطينا ئيمةش جؤريك لة شؤظينيةت ثةيرةو ئةكةين خةلَكانيك هةن ئيمة مةحكوم 

 ئةوان راستة برةو بة شتيك ئةدةن !ئةكةن بة بريي شؤظيين و دةمارطري، بةآلم نةك بؤ نةتةوة بةلَكو بؤ حيزب و حيزبيةت
تيج و سياسةيت ِرؤذانةيان توانيان دةولَةت و سةروةري و داهات و ئاآلو سنوري نيشتيماين كةناوي شؤظينيةتةوبة سترا

خؤيان دةستةبةر بكةن و دوذمنةكاين خؤياين ثي لة خاض بدةن تةنانةت ئاين و مةزهةب و تةريقةتةكان بةتايبةيت 
، ئايا ئةمة هؤشياري و سياسةت و زيرةكي ئيسالميان كردة كاآليةكي سياسي هةرزان بؤ بنيادناين ووآلت و دةولَةتةكةيان
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نية؟ طةر توركيا بةمنونة وةربطرين دةولَةيت تورك بة حساب عةملانيةتة بةآلم وةكو ناوةرؤك ثريةيت لة هيزي ديين و 
) قدس اللة سرة (تةريقةت و ئةديان، كةسايةتيةكي طةورةي كوردي تةريقةيت نةقشبةندي وةكو مةرحوم شيخ عومساين بيارة

لةبةر ئةوةي ضةند مليؤنيك موريدي هةبوو وة بؤ قودسيةيت دةولَةيت توركيا باشةو خزمةت   ئةستانبوأل وةفات ئةكاتلة
ئةكات و سبةيين مةرقةدةكةي ئةبيتة ناوةنديكي طةرموطور بؤ توركيا، ئةوا ناهيلَيت تةرمةكةي لةخاكي توركيا بربيتةوة بؤ 

مة طونديدي خؤي، كةضي الي ئيي هةلَةجبة كة وةخيت خؤي بةناوي زيلة بناري شنروي كمان هةية بةناوي عةبابةيلي
ثياوضاكيكي جةنطاوةرةوة ناونراوة كة ناوي ئةبو عوبةيدة بوة كة ئيستاش مةرقةدةكةي لةويية جاريك جوندو ئةنصار 

ميذونوسي وامان بؤ راست ئةبيتةوة بةراست ئةيتةقينةوةو دةيانةونيت روفاتةكةي دةرينن ولةناوي بةرن و جاريك بةناو 
بةلَكو زةردةشتية يب ئاطا ) ئةبوعوبةيدةي جةراحةو نة ئةنصار (و ضةثدا قسةي يب بةلَطة ئةكات طواية ئةوةي لةوطؤرةداية نة

 و لة سادةترين حةقيقةيت زةردةشيت كة مردوةكاين خؤيان روةو قيبلةي موسولَمانان نانيذن ئاكاري ئايين ناشنت
طؤرةوشاري خؤيان جياوازة، وةك بلَيي بةم قسانة لة ئيسالميةكي بةرذةوةند خوازةوة بيتة نةتةوةييةكي عةيار بيست و 

لةاليةكي تر راستة ملمالنيي حيزيب و سياسي لة توركيا هةية بةآلم شتيكيش هةية ثيي ئةوتريت جةنرالَ و بالَي ! يةك
ةرسةخيت نةتةوةي توركةو وةك ثرةنسيثيش ضةسثاوةوئةوةي بضيتة سةر ئةوكورسية عةسكةر كة ثاريزطار و رةقيبيكي س

ئةطةر ئؤزال بيت ضيللةر بيت يةملاز بيت يان ئةطةر ئةربةكان وئؤردوغانيش بيت كة ئيسالمني بةآلم نايب لةو ثرةنسيثة 
مانكرد وةك ئةو هةموو حيزب و طروثة كؤمةآليةيت ئةي ئيمة ضي نةتةوةييانة البدةن و شتيك هةية ثيي ئةوتريت هيلَي سور،

 ئايا عيللةيت يب دةولَةتيمان ئةوةية كة شؤظيين نني يان ئةوةية كة شؤظينييةكي حيزبني؟ لةكاتيكدا ئيمة ؟و سياسيانةمان
 و لة ئةزموين وةكو حيزب و ريخسنت و ميكانيزمةكاين حيزبايةيت طةليك دةولَةمةندين و خاوةين ميذووي ثر سةروةرين

كةضي نةتةوةمان هيناوةتةوة بؤ ناو حيزب و ئةمةش وةكو مؤديليك ثيويست  شاريشدا جيدةستمان ديارة لة حكومةتداريدا
بة طؤرين ئةكات، دواجار هؤشياري نةتةوةيي تائيستا لة ئةدةبياتيكي زاراوةيي و ئيعالمي تيثةري نةكردووة بؤ ئيشكردنيكي 

نيةيت ئةواين شاقولَي كة رؤذيي شؤظيك لة جؤرةكان جيمة رةنطة بة جؤريك لةرؤذان قورباين بؤ بدةين، بؤية حيزبيةيت ئي
طرتبيتةوةو ئةم فةزايةش واي كردوة زؤر شيلطرينةبني بةرانبةر دروست نةبوين قةوارةيةكي سياسي نةتةوةيي لة بةرطة 

  . نيشتيمانيةكةيدا
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