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داباشووری کوردستان ل برەوە پش بردنی پرۆژە سیاسی و ئابووریکانیرەوای ئگر 
، ئوە ئو ماف بۆ بشکانی دیکی کوردستانیش عمڵ بکاتب تئۆری سیاسی خۆی 

ر جۆرە روای من ھب و ب گرەوای ت لکردن ببوگای قج ک نابریی ن ھیچکام لالی
.وەرۆژھتی کوردستان، بتایبتیی کوردستانالین سیاسییکان

ھموو الین سیاسییکانی باشووری کوردستان پویست لم واقیع تبگن خونی ھر 
 ب ت بکراوە دادەچۆڕم لست لم گی زامداری ئستج ل م نیشتمانکی ئیرگشمپ

کی جیاوازی لۆژیکی لوەیندنخو وابوو باشتر وایکانی کوردستان، کشموو بھ
نوەی بشکانی تری کوردستان ب گشتی و رۆژھتی کوردستان تریان بت دەر بارەی جو

.ب تایبتی

وەی رۆژھبزووتن دەیان سا قوربانی  ب ئیستالح " تی کوردستان بووت ''
الین سیاسییکانی رۆژھت وەک ئرککی ، دەسکوتکانی باشووری کوردستان

وە وموو توانای خۆیانھ وەیی و نیشتمانی بتن کانیوتم دەسکرجس وەی کای ئ
پاراستووە ، ھمیش ئامادە بووە ل ئگری رووبروو بوونوەی انباشووری کوردستانی

ھر مترسییک بۆ سر باشوور ل سنگرەکانی پشوەی برگریکردن ل دەسکوتکانی 
ھم ل شاخ و ھمیش ل ئم درووشم نبووە بکو ب کردەوە باشووردا بت ، 

.سلمندراوەشار

سدا سد النیکم نوەد ل سدی ی گشتی ئگر نن ب شوەیکبزووتنوەی رۆژھت 
ل پناو باشووردا راگرتووە، پرسیار وەییچاالکییکانی خۆی ب ھموو شوازەکان

لیرەدای، ئایا دەسکوتی بزووتنوەی رۆژھتی کوردستان ک خۆی فیدای دەسکوتکانی 
باشوور ھبکوتن لو حیزبیک برپرس باکانی حکومتباشوور کردووە چی بووە؟
بارانکردنی بارەگاکانیان ل اسییکانی رۆژھت و پیامی تۆپسر بارەگاکانی الین سی

ھر ) ئاخۆ مژوو ل سر ئم چ بنووس ( الین کۆماری ئیسالمی ئرانوە پیابگینن، 



ناکرێ ک فکرییتی ، ئایا گومانی ئوەند ک لم بوارەوە مژووەک زۆر رەنگین نییچ
بزووتنوەی ئایا سیاسی بووبت، " ئازایمری" دووچاری نسیاسی باشووری کوردستا

گیشت ئنجام و ئم سدام حسن کورد ل باشوور ل ریگای دانوستانوە ل تک 
، ئایا حکوومتی ترک ئامادەی ل رگای دانوستانوە دەسکوتیان بۆ فراھم کراوە

ا خۆ بشار ئسد ئوەی ل ل باکووری کوردستان چارەسر بکرێ یکشی کورد
چاوەڕوان دەکرا ک پرسی کورد ل رگای سیاسییوە چارەسر بکرت ل رۆژئاوای 

ھۆکاری چیی ک رگا چارەسری سیاسی بۆ رۆژھتی کوردستان بووەت کوردستان،
.رۆژڤی سیاسی الین سیاسییکانی باشوور

کۆمنی دەیان سا کۆماری ئیسالمی  ئعدام  وئشکنج و قت و عام و تۆپبارانی 
ت دەکات، ئم کردەوانی کۆماری تکۆشران و بزووتنوەی رۆژھخک سڤیل  و 

و دوور ل چاوەڕوانی نیی ، ئیسالمی بۆ الین سیاسییکانی رۆژھت شتکی نوێ 
ۆپبارانی داگیرکاران راناوەست مژوو ئوەی سلماندووە ، تکۆشانی کورد بۆ رزگاری ب ت

.مبن کارتی گوشار بسر بزووتنوەی رۆژھتی کوردستان

برزان ، کسایتی و حیزب و الین سیاسییکانی باشووری کوردستان، وەک ئرککی 
نیشتمانی باشتر وای ئوەی شۆڕشگ و خباتکارانی دونی شاخ و برپرس و

م قوناخی ئیستادا و لم ھلومرجدا لکاربدەستانی ئمۆی باشووری کوردستان 
تدا نگونج بوارە بھاودەنگ و ھاوخم و پشتیوانی ئم بن، رەنگ ل توی ئم با

سیاسییکانی شی بکموە، تنیا ئوە دەم قورسایی  ئوە ھم ل ناو کۆمگی 
ەوەی کۆمگ ل الیک و تنانت رووبرووی داگیرکارانی کوردەواری و ھمیش روو بدەر

کوردستانیش و کۆمگی جیھانیش ل خوندنوەیکی زۆر سرەتاییدا بندە بو خونی 
 سانایی ک ر نا زۆر بگڕێ ئتی کوردستاندا دەگوەی رۆژھدەمارەکانی بزووتن ل

.موعادلکان گۆڕانکارییان ب سردا بتادەکر

راست  بزووتنوەی رۆژھتی کوردستان دەیان ھلی رەخساوی ل پناو ل کۆتاییدا 
باشووردا بۆ برەو پیش بردنی ئرک سیاسی و کارو چاالکیی تایبتکانی خۆی ل دەستدا 



و لم ماوەیشدا ب داخوە نیتوانیوە ل ھیچکام ل بوارەکانی سیاسی و نیزامییوە خۆی 
لم سرەڕای ئوەی ک ، بم دیسانوەش م وکووڕی زۆری پوە دیارەو کبخاترک

لم پیوەندییدا ب باش نازانم ، ئم جموجۆی ئم دوایان ب تاک کار کردن سردەمدا
ئگر جگای شانازی و سربرزی نبت ب گومان جگای گلیی و گازەندە نیی و رەوا 
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