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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد ...  ... ؟؟ي كصشةي کورد لة کوص يةي كصشةي کورد لة کوص يةکليلکليل
  

، کثشةی ميلةتی کورد بة گةورةترين و ئاصؤزترين کثشةی نةتةوثک لة رؤژهةصاتی ناوةراست دادةنرث
  کة هةرثکثکيان بةسةر چةند وصاتثک خاکةکةی لة اليةن ئينگليزوو فةرةنساةويش لةبةر دابةشکردنیئ

بؤ . ی لة گةص ئةوی تر هةيةئابووری وة پاشان کؤمةصايةت، سياسی، جياوازثکی زؤری لة رووی جوگرافی
 لة دوارؤژ سوودی لث  کثشةی کوردی لة رابردوو و ئةمرؤ کة بتوانينيباسکردن و شيکردنةوةثکی زانستی

پثويستة هةر يةک لةم وصاتانةی کوردستانيان بةسةر دابةش کراوة جيا لة يةکتر لة رووی ئةو ، ببينني
بؤ ئةوةی هةر هيچ نةبث بتوانيني مامةلة سياسثکامنان لةگةص هةريةک ، ةوة باس بکةينخاصانةی سةر

پاشان بةرژةوةندی سياسی و ، ی ئةمرؤ و دووارؤژلةو هثزة سياسی و کژمةصايةتيانةی ناو ئةو وصاتانة
لة لة سةر بنةماثکی سوودمةند دوور ، ئابووری هةريةک لةو وصاتانة لةگةص دنيای دةورووپشت و دوور

   .ستثکان ئةجنام بدةيننارا هةستة نةتوايةتی و
 بثگانةکانيش دةربارةی سةرجةمی بگرة، ثکی تةواو لةبةردةست ئثمةی کوردديارة تاکو ئثستا ئامار

ئةويش بة ، بةصام ئةوةی هةموو لةسةری رثکةوتوون، ژمارةی خةصکی کورد لة هةريةک لةم وصاتانة نية
ئةوةية کةوا زؤربةی زؤری ميلةتی کورد لة کوردستانی ، ستانهؤی بةشة گةورةو بچووکةکانی کورد

 پاشان کوردستانی رؤژهةصات دث، ات ملثون لة قةصةميان دةد20- 15کة هةندث کةس بة ، باکوور دةژثن
 ملثون کوردی تيا 6 پاشان کوردستانی باشوور کةوا نزيکةی  ملثون کوردی تيا دةژث وة9- 7نزيکةی کةوا 
ش وةک باشووری بچووک و ئةرمينيا و لوبنان کةوا تاکو ئثستا بة تةواوی بةشةکانی تري. دةژةث

   .نازانرث چةندن
ی و کثشةی کورد، شتوانةوة لة هةمووی گةورةتر و زياترةيکورستانی باکوور کة لة رووی جوگرايف و دان

م بةشة  کثشةی کوردی لةبث چارةسةرکردنی، بة سةختر دادةنرثلة هةموو بةشةکانی تر  چارةسةرکردنی
 بکرث بة پردی پاشان، چارةسةرثکی راستةقينة بؤ بةشةکانی تری کوردستان بدؤزرثتةوة ةتةزؤر زةمح

ئةگةر بثت و هثززلةکانی دنيای ئةمرؤ نيازی دابةشکردنی ، چارةسةرکردنی کثشةی خةصکی کورد بة گشتی
   .کراوة تری کوردستانيان بةسةر دابةش ةو وصاتانةی تر نةدةن کة بةشة بچووکةکانیئ

 سةرؤکايةتی مستةفا ئةتا  بة سةرةتای سةدةی نؤزدةم لة اليةن هثزة ناسيوناليستةکانیتورکيای تازة
بةصام لةسةر بنةماثکی نؤث و سياسةتثکی ،  درووست بووکة بة باوکی توورک ناوی دةبةن، توورک
توورک  ئةتا ثکث لةو سياسةتانةش کة مستفا. کانی پثشووی عومسانثکاندوور لة سياسةتة، تازة

خؤ ، گرتيةبةر کة پاشان لةاليةن هةموو دةسةصاتدارانی سياسی و سوپای تورکةوة پةيةرةوی کرا
هةر بة پث ئةو سياسةتة ،  دنياکثشة سياسثکانیدوورخستنةوة بوو لة هةموو شةرثکی دةرةکی و 
 ناوةوةو دةرةوة ةترسثکانی وصاتةکةش لة هةموو متازةشةوة توانرا سنووری تازةی تورکيا بپارثزرث و

 هةموو ئةو خةصک و ميلةتة  بةرنگاری و توانةوةیلة هةمان کاتيشدا رثگای خؤشبوو بؤ، دوورخبرثتةوة
ثکث ،  کة داوای مافی سةربةخؤی يان نةتةوةی خؤيان دةکرد تری ناو وصاتی تورکيای تازةجياوازانةی

 تازة زياتر و ترسناک تر بوو بؤ لةو ميلةتانةش کورد بوو کة لة هةموو ميلةتانی تری ناو تورکيای
   .سةرانی تازةی تورکيا

بةتايبةتی ئةوانةی بةشةکانی تری ،  وصاتانی دةورووپشتتورکيا بة هؤی رثکةوتنامةی تايبةتی لةگةص
سةرةتای چةرخی نؤزدةهةم توانی سؤضثتی تازةی پاشان لةگةص  ثکثتی کوردستانيان بةسةر دابةشکرابوو
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دووةم  جيهانی بثاليةنی تورکيا لة جةنگی.  لة خؤی دوورخباتةوةهةموو مةترسيثکان دةرةکی
   .ة لة سةر تورکيا دوورخشتةوت تثوةردانثک و پةالماردانثکیمةترسثکانی هةموو دةس

پاشان بة ئةندام بوونی تورکيا لةم ،  پاش دامةزراندنی رثکخراووی ناتؤ لةاليةن وصاتانی رؤژئاوا
ئةمةش وای لة تورکيا کرد باشتر ،  و ئةمنی بؤ تورکيا رووخساةربازیرثکخراوة هةموو پاصپشثکی س

بتوانث ئةو سياسةتی بة تورک کردنی هةموو ميلةتانی ناو تورکيا بةرثوة ببات کة ئةتاتورک لةسةرةتای 
 بوونی تورکيا لة بة ئةندام. دامةزراندی تورکيای تازة کردی بة ثکث لة ستراتيجثکانی ناو وصاتی تورکيا

ثکث لة خاصة پؤزةتيضةکانی ئةم ، گةورةی بة دواوة بوو سةربازی و سياسيةی اتؤ دةسکةوتیرثکخراوی ن
ئةندام بوونةش هاوکاری و پاصپشتی کردنی هةرئةندامثکی ناو ناتؤية لةکاتی شةر لة گةص وصاتانی 

ثکی  بةبث ترسبؤية وا بة ئاسانی تورکيا، يان پةالماردانی وصاتثک بؤ ئةندامی ناتؤ، دةرةوةی ناتؤ
کة تاکو ئةمرؤش بووة بة کثشةثکی گةورةی بؤ ثکثتی ،  توانی باکوری قوبرس داگري بکاتئةوتؤ

   .واش بة ئاسانی چارةسةر ناکرث، ئةوروپاو ناتؤ
لةسةر ئةو هةموو فشارة سياسيانةی ثکثتی ئةوروپا ،  لةسةر ئةو هةموو بارة ئاصؤزو خراپةی تورکيا

کةچی هثشتا رازی نية بة ، ک ئةندام لة ثکثتی ئةوروپادةخياتة سةر تورکيا بؤ وةرگرتنی وة
هةموو گريوگرفتثکيش دةخاتة پثش يةکگرتنةوةی ئةو ، يةکگرتنةوةی هةردوو بةشةکةی قوبرس

، بة ئةندام بوونی تورکيا لة ناتؤ دةسکةوتنی هةموو هاوکارثی سياسی و سةربازی لة ناتؤ. دووبةشة
باکوور و  انةی کوردستاين اليةنة سياسيهةموو ئةو، ترؤژئاواو سؤضثپاشان شةری ساردی نثوان 

زياتريش پاصی بة هثزة کوردستانثکان لة ، پاص ئايدلؤجيای چةپ و کؤمةنستيةوة بةشةکانی تری خستة
هةموو بةشةکان کرد کة تةا ئومثد و هيواثک بؤ بزووتنةوةی رزگاری کوردستان هةبث نزيکبوونةوةية 

 هةموو رؤژئاوای خستة گومانةوة ةو، ثشةی کوردی زياتر ئاصؤزکردئةمةش ک، لة سؤضثتی کؤمةنستی
 هيوای ميلةتی سؤضثتی تةا.  کوردستانيانةی ئايدلؤجيای چةپيان ال دياری دةکراهثزةئةو بةرامبةر 

و ئةو ئامادةش نةبو، ئابووری و سياسثکانی زؤر لة کثشةی کورد بةالوة گرنگتر بوو بةرژةوةندية کورد
کة ، ئثران و تورکيا بکات بة قوربانی کورد،  لةگةص وصاتانی وةک عرياقنديانةیهةموو بةرزةوة

   .بةئاسانی خؤی بکات بة خاوةنی کثشةکةی زؤر لةوة گةورةترة کة ئةو بتوانث وا
زل خواستيارين ةرژةوةندية گةورانةی وصاتانی هثز نةبوونی هثزثکی کوردستانی کة بتوانث هةموو ئةو ب

لة کاتی جياواز و پةيوةندی ئةم شؤرشانة پابوونی شؤرشةکانی پارچة جياوازةکان پاشان بةر، بپارثزث
نی زياتر رثگای بؤ وصتا، کة کورد ناچاربووة بيبةستث، بة وصاتانی داگريکةری بةشةکانی تری کوردستان

 ئةو شؤرشانة داگريکةری کوردستان خؤش کرد بتوانن دةستثکی باصايان لة قورسکردن و کزکردنةوةی
تةاش لة کاتی ناکؤکی نثوان وصاتانی داگريکةرو فشارةکانی هثز زلةکانی دنيا بؤ بؤية دةبينی ، ثهةب

 دوای بةصام، رد پثوستی پث بوو دةخراية ژثر دةستیئةو هاوکاری و پاصپشتيةی کو، سةر ثکی لةو وصاتانة
ری و پاصپشتية بؤ تةواوبوونی کثشةکانی نثوان وصاتانی داگريکةرو فشاری نثو دةوصةتی ئةو هاوکا

   .بزوتنةوةی کوردی نةدةماو بزوتنةوةکةش تووشی شکستثکی گةورة دةبوو
ئةوةية کة وصاتی تورکيا هيچ کات هاوکاری و ، ئةوةی جث سةرجنة کة لثرةدا پثويستة ئاماژةی بؤ بکرث

هةميشةش دژايةتی ئةو بزوتنةوة ،  لة بةشةکانی تر نةداوةوة کورستانثکانیتنةويارمةتی بزو
 ئةو يةکگرتووی و تة ئةو ئاستةی مةترسثک بؤ سنوورةکانقةتيش نةهثشتووة بگا، کورديانةی کردووة

 هةبوو لة نثوان 1974 شؤرشی بارزانی نةمر و ئةو شةرانةی کة لة ساصی. وصاتانة درووست بکات
، مرؤی دادةنرث تاکو ئةکة بة گةرمترين شةری بزوتنةوةی کورد، هثزةکانی حکومةتی عژراقی و کورد
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 شی رؤژئاواکانهةموو ميديا، دةوصةتی تورکي نيگةرانثکی گةورةی بةرامبةر ئةو شةرانة دةردةبری

   . بصاوی دةکردةوةيان لة مثديای تورکيةوة وةردةگرت کةهةواصی ئةو شةرانة
انی بة کؤمةنيست و چةپ موو هثزة کوردستانثکانی باکوور و بةشةکانی تری کوردستتورکيا هة
بؤ ئةوةی هاوکاری سةربازی و سياسی زياتری ، پاگاندةثکی زؤريشی دژ بةو هثزانة دةکردپرو، ناودةبرد
ئةو پالپشتيةش کورديشی زياتر لة دنيای دميوکرات دووردةخستةوةو . ناتؤ  تری وصاتانیبدرثتث لة
بؤ تورکيا بؤ وةستان  ويستيةی ناتؤ و رؤزئاواةو پثب. يدلؤجيای چةپ و کؤمةنستی دةکردنزيکی ئا

 وای لة تورکيا،  وصاتانی رؤژئاوايست درووستی کردبوو دژ بةةرامبةر ئةو مةترسيانةی سؤضثتی کؤمةنب
ديارة . کرد بتوانث بة ئاسانی رثگا لة هةموو نزيکبوونةوةثکی هثزة کوردستانثکان لة رؤزئاوا بگرثت

، اتؤدامثتی لة نئةن، پاشان سنووری لة گةص سؤضثت لة باشوورةوة، تورکيا بةو خاکة پان وبةرينةی
بوونی چةندةها پارت و اليةنی کؤمةنيستی و ، رؤصی گةورةی سوپای تورک لة بةرثوةبردن و بريارةکان

ئةمانة هةر هةمووی رثگاخؤشکةر بوون بؤ ، ، شةری ساردی کؤن، چةپ دژ بة دةسةصاتدارانی تورکيا
 بؤ هثنانةدی  تردامرکاندن و رثگا گرتن لة هةموو هثزة سياسثکانی کوردستانی باکوور و بةشةکانی

   .ئاماجنةکانی خةصکی کورستان
نةمانی سؤضثت و شةری سارد فرسةتثکی باشی بؤ خةصکی کوردستان لة هةموو بةشةکان روخساند بؤ 

کة ئثمةی کورد بة داگريکةرو ئيمپرياليزمی جيهانی ، نيای دميوکرات و رؤژئاوانزيک بوونةوة لة د
بةصام بة داخةوة ئثمة زؤر درةنگ لة گرنگی دةسةصاتی سياسی و ئابووری رؤژئاوا ، ناومان دةبرد
  نةزانيني وک باشتريني منوونةی ئةم. ک. شؤرشی کورستانی تورکيا بة رابةرثتی پ، تثگةيشتني

، ئةگينا بؤچی دةبث ئثمةی کورد ئاصای سوور بکةين بة ئايدلؤجيای بزوتنةوةکةمان، انةتثنةگةيشتنةم
   . لثؤمةنيستی کؤن ئارةزووی رزگاربوونيان بوووصاتانی کميلةتانی لة کاتثکدا لة هةموو 

ناو وصاتانی  وکؤمةصايةتيةی ئابووری،  ئةی باشة چؤن ئثمةی کورد ئاگامان لةو هةموو رووداوة سياسی
و کوث  بةرةوةيان ئةو سيستثمة کؤمةنستية ميلةتانی ئةو وصاتانةی، و دنيا نةبوو ةنيستکؤم

مارکس و ئةجنلس ، جوانةکانی لينينيپارتة چةپةکامنان تةا بة ووشة يان سةرانی ، گةياندووةو
تی بؤچی دةبث دوارؤژو خةبا. باوةريان دةکرد و واشيان دةزانی خةصکی کورد لةو مةينةتية رزگاردةکات

 زيرةک تروو  بةکة خؤی لة هةموو کوردثک، ميلةتثکی گةورة لة باکوور خبرثتة ژثردةستی تاکة کةسثک
کةچی لة کاتی ، هةموو اليةنةکانی تر بة خؤفرؤش و دواکةوتوو لة قةصةم بدات، ئاقل تر دةزانث

ناو گةص و ئةی باشة ئةو هةموو خةصکةی خؤی لة پث. تةنگانةدا خؤی لة هةموو کةسث ترسنؤک تر بث
 گرتنی سةرکردةثک هيچ هيواو ئومثدثکی بة بزوتنةوةی کوردی لة خاکةکةی بةخت کرد بؤچی دةبث بة

يان ، ئايا خةصکی کورد لةو بةشة ئةو هةموو قوربانيةی بؤ گيانی کةسثک پثشکةش کرد. وور نةمثنثکبا
   . فةلسةفة کؤمةنستثکةیخؤشی بوو بة قوربانی، ة لة گةص کردی بة فيدای خؤیبؤ ئاماجنثک کة سةرکرد

تورکيا لة کوث خؤی ، نةمانی شةری سارد، ئثستا پاش نةمانی جةمسةری رؤژئاواو رؤژهةصات
بة تايبةتی ئةمريکا کة بة ، دةبينثتةوة؟ ئايا رؤزئاواو ناتؤ هةمان پثويستيان بةو تورکياية ماوة
رثگاندادنی . نيا بةرثوة دةباتبراگةورةی هةموو رؤزئاوا دادةنرث و هةموو بريارة سياسثکانی ناو د

 سةرکةوتنی نيگةرانی و نارازی بوونی، ندنی رژمثی بةعستورکيا بة هثزةکانی ئةمريکا بؤ روخا
دژايةتی کردنی سياسةتی ئيسرائيلی تاقة دؤستی ئةمريکا لة ، سيستثمی تازةی ئةمريکا لة ناوچةکة

بةهثزبوونی بزووتنةوةی ئيسالمی ، وروپا لة ثکثتی ئة سوودةکانی بةئةندام بوونی بثهةوصة، ناوچةکة
نةخواستنی زؤر لة هثزة سياسثکانی ناو وصاتانی ثکثتی ئةوروپا بؤ بة ، کثشةی قوبرس، لةناو تورکيا
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تؤ بصث تورکيا وةک جاران ئةو رؤصة ،  رؤصی تورکيا کةم نةکردؤتةوةئةندام بوونی تورکيا لةم ثکثتية
   .يجيةی رؤژئاواگرنگةی جارانی مابث لة سياسةت و سترات

 چؤن، بةرامبةر ئةم هةموو گؤرانکاريانة بکةين ی لة باکوور و بةشةکانی تر چیدةبث ئثمةی کورد چ
ئايا هثزة کوردستانثکانی . ی لةکوث کةين روودابرثژين وةپةيةوةندية سياسثکامنان لة ناوةوةو دةرةوة 

، گارثکيان لة بةشی باشوور پثويستةئةوانةی دميوکراختوازوو ليربالن چی هاوکاری و ئامؤژ، باکوور
  ؟ او نزيک بکةينةوة رؤژئاوچؤن دةتوانيني ئةوانيش لة ئةمريکاو

ئايا سةرنةکةوتن و بة ئةجنام نةگةيشتنی بزووتنةوةی کوردی لة هةموو بةشةکان پةيوةندی بة تورکياو 
دةيانةوث کوردستانثک پةيوةندية سياسةتةکانی دةرةوةی نةبووة؟ ئةگةر وانةبث بؤچی تورکيا و سةرانی 

وةيان داوا لة وصتانی ، هةروةک سلثمان دمريل هةرةشةی دةکرد، کة لة ئةفريقاش درووست بث تثکی بدةن
دةورووپشت بکات ئةو ئةزموونةی کوردستانی باشوور سةرنةگرث و هةموو هةوصثکيش بؤ بةرپابوونی 

نةبووين بة لة هةموو بةشةکان ی کورد ئثمةئايا . شةری براکوژی لة نثوان ثکثتی و پارتی درووست بکات
   نزيکبوونةوةی تورکيا لة رؤژئاواو و بة ئةندام بوونی لة ناتؤ؟ قوربانی

يان تورکياش وةک زؤر وصاتی تر ، ئايا رؤژئاواو ناتؤ هةمان پثويستيان بة تورکيای رابردوو ماوة
ةشة بؤ پةيوةندثکانی دووارؤژی بزووتنةوة ئيسالمثکة رؤژ بة رؤژ لة ناويا گةشة دةکات و بووة بة هةر

وةک عرياق يان ئثران کثشةی گةورةی لةگةص وصاتانی ، تؤ بصث تورکيا. تورکيا لةگةص رؤژئاوا
بة تايبةتی ئةوانةی نزيکن يان لة دووارؤژ نزيک دةبن لة ئةمريکا بؤ ، دةورووپشت بؤ درووست بث

ةی کورد دةبث چی بکةين و سياسةتةکامنان ئثم، ئةگةر بثتوو مةسةلةثکی وا هاتة پثشةوة. منوونة عرياق
   .روو لة کوث بکات

   
جياوازی لة گةص کة بارثکی سياسی زؤر ،  گةورةی ناوچةکة ئيسالمی سيستثمیئثران وةک وصاتثکی

،  دةداتوچةکة لة ناوصاتثکة هاوکارثکی زؤری بزووتنةوة ئيسالمثکانی دژ بة ئةمريکا، تورکيا هةية
هةوصی وةدةستهثنانی چةکی ئةتؤمی دةدات کة هيچ کام لة ، ةورةی هةيةکثشةی سياسی و ئابووری گ

 بة لةناوبردنی ئيسرائيل، ی کردنی ئاشکرای ئيسرائيل دةکاتدژايةت، وصاتانی ناتؤ ئاسايشی پثوة نابينن
هةوصةکانی بؤ رثگاگرتن لة بةردةم سةرکةوتنی سياسةتی ، کارثکی سةرشانی هةموو موسصمانان دةزانث

پاشان کثشةکانی تری لة گةص ، مةصايةتية ئاصؤزو سةختةکةیبارة سياسي و کؤکؤ، ة ناوچةکةئةمريکا ل
   .وصاتانی هادؤست و هاوپةميانی ئةمريکا چی دةتوانث بکات لة رثگای بزووتنةوةی رزگاری خةصکی کورد

 کثشة هةموو ئةو، پاش هةشتا ساصی ماصوثرانی و شةری گةورة، عرياق وةک وصاتثکی تازة درووست بوو
بةتايبةتی ئةو گؤانکارية گةورانةی دوای ، لة کوث خؤی دةبينثتةوة، سياسی و کؤمةصايةتيةی ناوةوةی

ثکی کة کورد رؤصثکی گةورة لة بنياتنانی عرياق، پاش نةمانی هثزی سةربازی و سياسی، نةمانی بةعس
ئةمرؤی ناو عرياق کة ئةو هثزة سياسيانةی . تازة دةبينث پةيوةندثکانيشی لةگةص ئةمريکا شاراوةية

هثزة سياسثکانی تری عةرةبی کة . زؤربةی زؤيان ئيسالميني و پةيوةندث تثريان لةگةص ئثران هةية
دوارؤژی ، و هةصدةسورثنثؤزئاوا بؤچوونةکانيان دياری دةکاهةستی ناسيوناليستی دژ بة ئةمريکاو ر

؟ چؤن دةبث ئةم پثويستة چؤن بثمريکا  ئةئايا تةا دؤستايةتی کورد و. عرياق بةرةو کوث دةبةن
   بنيات بنرث؟ بةرنامةثک و بنةماثکلةسةر چی . شثوةکةی چؤن بث ث ودؤستايةتية پةرةبسثن

ئةمريکاثک کة ئةمرؤ هةموو سياسةتی دنيا دةچةرخثنی و هيچ هثزثکی تر نية کة بتوانث ئةو جورة 
چی لة ،  دةزاننة خؤيان بة هثز زلی تری کبة تايبةتی ئةو الينانة، سياسةت و گؤرانکاريانة ثنثتة دی

ئةوورپا بةو هةموو هثزة ئابووری و . لثرةدا مةبةست ئةوروپا و چينة، بث يان سياسی رووی ئابووريةوة
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تاکو . سياسيةی نةيتوانی قةيرانی يوگسالفيای کؤن لة بؤسنةو کؤسؤضؤ چارةسةر بکات بث ئةمريکا
. يان رثگا چارةسةرثکی بؤ بدؤزثتةوة  فةلةستني ببينثئثستاش نةيتوانيووة رؤصثکی ئةوتؤ لة کثشةی

ش دةچث هيچ ثستا بةدةست ئةمريکاوة ماوةو لةوةکثشةی چةکة ئةتؤمثکانی کؤريای باکوور تاکو ئ
لةسةر ئةو هةموو هةوصانةی لة وصاتانی ئاسيای ، هثزثکی تر نةبث بتوانث چارةسةرثکی بؤ بدؤزثتةوة

   .رؤژهةصاتةوة دةدرث
ناوچةکة تاکو ئثستا لة  وصاتانی ةوة بصثن کةپثويستة ئ، وو شتانةی سةرةوة بامسان لثکردپاش ئةو هةم

بة عةقليةتی ئيسالمی دژ بة ئاينةکانی تر رزگاريان ، عةقليةتی ناسيوناليستی توندرةوی دژ بة رؤژئاوا
 و خؤشيان لةگةص بة تايبةتی ئثستا کة بزووتنةوة ئيسالمثکان لة گةشة کردندان، نةبووة

 کثشةکانی ناوةوةی هةوصدانشيان بؤ گرثدانی هةموو، ناسيوناليستةکانی ناوچةکة لة يةک بةرة دةبيينن
، ئةم وصاتانة بة ئاينی ئيسالمةوة و پاشان هةوصةکانيان بؤ هثنانةدی سيستثمثکی ئيسالمی دژ بة رؤژئاوا

ن بة مافةکانی ادة نيني داوامان لثدةکات بگةينة ئةو خاصةی کة ئةم هثزة سياسيانة بة هيچ جؤرثک ئام
.  بةراست دةزانن لة مامةلة کردن لةگةص کثشةی کوردسياسةتی رژمثةکانی ناوچةکة، خةصکی کورد بنثن

هةمان ئاوازی ،  دةزانیاران بة دؤستی نزيک و ستراتيجي خؤمان کة جبة تايبةتی ئةو هثزانةی
بؤية ئةم هثزانة لةوانةية لة ، رد مافةکانی خةصکی کوژمثةکانی پثشووی عرياق لثدةدةن بةرامبةرر

   .دوارؤژ بنب بة دوژمنی جاران و هةمان کثشةمان بؤ درووست بکةن
ئةوةية ئايا کليلی ، ئةو پرسيارةی کة خؤی زيندوو دةکاتةوة پاش ئةو هةموو شتانةی بامسان کرد

  کثشةی کورد لة کوثةو چؤن دةبث ئثمةی کورد بة دووای بگةرثن؟
   سويد

  
   

 

5 


