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  کیپش
) پارتی دیمۆکراتی کوردستان ١رەگزی قیران ل دوانیکدا یکانگیربوون: ل ئستادا دوو 

 مزۆر نین. ئ م حزبشدا بژاردەکانی ئم دۆخیی ئقو تاو بووە، لنگو ت سفننگت
مبریشدا ئاراستیک ھی ک زتر دەربی ھست و ا) ل بر٢دۆخکی زۆر مترسیدارە؛ 

ە، ی کوردی لبر ئوەی تورکیا داگیرکار و دوژمنکی درینی دەقپی واک نست و سۆزە 
 نئوا ھرچی پکک دەیکات، "ب زەرورەت،" راست و دەب پشتگیری بکرت. ئمش دیسا

  ملمالندا.ە ل دۆخی دەروونی مترسیدارشتکی 
  

 ییم دوانوەدەرچوونئی لم وتارەو  خایی ئگریمانک  ،ییک دوانیشمای کبن بۆت ک
ب  اسر کوردبک دەکرێ ب شوەیکی مترسیدار، وە ب سیناریۆیی جیا جیا، زۆر ب خراب 

  گشتی، وە باشوری کوردستان ب تایبتی، بشکتوە. 
  

*  *  *  
  

 ک باشوئاشکرای کیران و ماوەیک قیدانی کۆمم ری کوردستان بۆت.م  کۆی ملمالنئ
شو ک  یانکیملمالنیرانوەی و فرەئاست گشتگیر قوتۆتکبۆچوونل . کی کالسیکی، ک

،یردەوام حزووری ھدەخواز بک مان بت ێ پمی سیاسرھکان بیرانو ق شو  ک
. بم ب پچوانوە نو ھندێ رەگز و فاکتری کاریگریی نادیار نگی ھزە دەرەکیالپی

 ک وەیکی دروست ئیشتنگت و تژکراوەی سیاسکان دریرانەواییکۆی قرمانناکارام ف 
 ی)تریش ل پشکی شرزیپارتی پشکی شری (ل راستیدا زۆر  .و سقتی دەستی ھرم

دا بووە بۆ یش ھوی بردەوامل تنانتنک ھر ئوە بکو  ؛برکوتووەئم دەستی 
ھر لبر ئوەش  ەکانی دەرەوەی خۆی بکات ب پاشکۆ و سبری خۆی. . .ئوەی ھز

برپرسیارتی سرەکی (ل پشکی شر زیاتر) لم دۆخ قیراناویی و ئگرەکانی خرابتربوونی 
  دۆخک دیسان ھر بر ئو حزب دەکوێ.

  
و رەگزەکانی ئم قیران ئم وتارە ھوڵ نادات ب ھموو وردەکاریکوە لسر ھموو پدراو 

ۆمک پیام بگین. شتگیرە بوەست، بکو ھوڵ دەدات ب خوندنوەیکی ب پل کگ
 ،، ل پناو تگیشتنیانپدراوەکانپشوەچوون و  ھندک ل خوندنوەی وەل الیکپیامکان، 
شوازی ھسوکوتی ئکترە سرەکییکانی سر  راڤکردنیتریشوە ھوکن بۆ ل الیکی 

  .داتدەی ئو پرسیارەش "ئایا چی بکرێ باش" دانوەوەمھوی سیاسی و پانتایی 
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لو باوەڕەدا بووم ک باشووری کوردستان دەمک ب "لوبنانی کراوە" ب مانای  بر ل ئستا
ل شوازی پدراوە ناوەخۆییکان بوونت ھۆکار بۆ ئوەی "دەرەوە" پلکشی "ناوەوە" بکرێ، 

"سروەر" نیی، بکو تنانت ئم  داچیتر ئو ناوەوەی ب پیوەندی لگڵ دەرەوەی ئاکامیشدا
و وەک درژکراوەیکی ئو دەرەوەی   بۆت بارمت ل دەستی ئو دەرەوەیداناوەوەی

 بشی ئوە ناکات ک. . . بم ل ئستادا چیتر ئم چمکی بلوبنانیکردن ھسوکوت دەکات
 ویستستا پئ وەی کی باشووری کوردستان بکات. ئشک ۆز و پدۆخی ئا گوزارەشت ل

ئگر سیاستی کناری ھدر (سیاس حاف الھاوی)ی پارتی دیمۆکراتی بوترێ ئوەی ئیتر 
ککتی پمان سیاسکیش ھکودستان و تا رادەی  ب" باس ل وا ئیتر دەبت، ئردەوام بوا ب

سوریاکردنی" باشوری کوردستان بکین، ئو کاتش ئیتر قس لسر کناری ھدر نیی، بکو 
تڕ ل سیانریۆیکی زۆر خوناویدا " ،ھدرکی زۆر مترسیدارە، ک تیایداقویی قس لسر 

ی ئوەی ک تورکیا چۆن ھبت بشکی گرنگ لم سیناریۆ "دەسوت. بیکوە و وشک
بکرگیراوە سورییکانی برد بۆ رۆژئاوای کوردستان، لیبیا، ئازربایجان و جگای دیک  چکدارە

بۆ ئوەی ل ملمالنی چکداریدا بکاریان ببات، ھر ئوھاش بیان ھنت بۆ باشوری کوردستان 
  1ن!بۆ ئوەی شانبشانی لشکری ئو وت برامبر ب پکک بجنگ

  

  ارتیپ سیاسیی-یدۆخی دەروونی
 ک وە کردبستی بک پارتی ھر کاترابردوودا، ھ مارۆ دراوەلگ رنامی بپ کان بشت ،

ئوا ئو حزب ئیتر  و ھستی ب تنیا مانوەی ال دروست بووب بڕوە ناچن خۆیستی او خۆ
ھستکردن ب مترسی تا رادە و ئاستی مترسی لسر وجودی خۆی. ھر چۆت دۆخی 

"ئوپڕ" بۆتوە و دەستی  ی ل جۆریپارتی ئوھای ھستکردب ئوا توشی کاردانوەکاتکیش 
ک بردووە بۆ ئوەی بتوان خۆی لم دۆخی "بوون و نبوون" ازبۆ ھر چارسرک و ئامر

 ر لپارتی ب بوو کو جۆرە دۆخک ئر مزێ. ئم ٣١بپارر بی ئاب توشی بوو و ھ
(گمارۆدراو و لژر ھڕەشی بوون وونی ملمالنی زۆر ناھمواردا ھۆیشوە ل دۆخکی دەر

" برد، وات ھنانی لشکری ئنفالکردن و تسورنکراو" شتی دەستی بۆو نبوون) 

                                                           
ل راستیدا تنانت ل چند رۆژی دواییدا ئو ھوا بوبوویوە ک تورکیا ھزر چکدارە سوریی "بکرگیراوەکانی"   1

  :لڤین پگی ئوەی دژ ب پکک بکاریان ببات. بوان بۆ نموونھناوەت باشوری کوردستان بۆ 
https://lvinpress.com/15177/  یشتن٢٠٢١-٦-١٣دەستگ وانروەھا بس؛ ھوهئوردنه كدار له: چهكهكهپه"، شارپر 

 https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=191435""،رانبۆ حاجى ئۆمه وهوشهلهولرو ھه تهھنراونه فرۆكهبه

  .١١/٦/٢٠٢١دەستگهيشتن 
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). ئمۆ کۆمک ھۆکار ھن پمان دەن !کیمیابارانکردنی کورد بۆ ھولر (پایتخی ھمووان
ونی ناھمواردای، ئو حزب پی وای ک بۆت ئامانجی پارتی ل دۆخکی دەرو ،ئاگادار بن

. ئمش مترسیی النلمم و ھموو ئاستکانی سیاستکردنل  گورە،" یپیالنگیک"
یورەککورتی گ وھاداو ، زۆر بکی ئدۆخ ی: لچ زۆر دەروونیب سیاسی یا سایکۆ-، ک-

ک شتکان ب ئاراستی مترسیدار پاڵ بدات و سرکشیکی لوەی نیی  سیاسیی، پارتی الری
  رک ئمش مترسیی ھرە گورەک. !بابی ئاب ٣١تا ئاستی کاریسیکی گشتگیر ل جۆری 

  
ستادۆخ لیپارتدا ی ئ  ر لوە دەکات (ھککن پالی مارۆدراوی لگ ست بوە ھکالی ل

بپڕەوە دیوی رۆژئاوای کوردستان تا دیتوە شنگال و  ، حفتانین وناقندیلوە، تا متی
). ل شنگال پارتی ھویدا ئم گمارۆی، ل رگای رکوتن لگڵ حکومتی بغدا، . . .مخمور

 تم وئ .ر فشاری تورکیادایژ ردا پارتی لرامبببوو. لوتو نرکم سب ،نبشک
داوای زیاتری ل دەکات، ب واتای ئوەی تورکیا دەخوازێ  ی وھ چاوەڕوانی زیاتری ل پارتی

ئو ھش بکات سر پکک. . . شانبشانی تورکیا ئو حزب ل شڕکی برەیی گشتگیردا 
پرسیارەش دەب ب کراوەیی بج بھین ئاخۆ ئو چاوەڕوانیی تورکیا ل پارتی ل چوارچوەی 

 وتنکی بارزانی/پار ٥٠رکیوە یا نا!ساتگای دەبردۆگاندا جتی و ئ  
  

نیی، بکو زۆرک ل پدراوی لسر  یتنھا فشاری برەوڕوبوونوەی پککل راستیدا پارتی 
دیک ئوەمان پ دەن ک ئیتر پارتی رۆژانکی پ تنگژە ل مژووی خۆیدا تپڕ دەکات. 

سزادراوانی بادینان. ل نزیک بوونوەیکی دۆسیی  یشیکک ل مسل ھر یکالکرەوەکان
یم دۆسیل لپ جوانی  ،ب وەمان بئ دەست لبۆچوونی با وێ کداپارتی ناوبۆ دەردەک 

 ک وەیی ئم دۆسیکی ئکخاروت و جیھانبینی روەی زھنیچوارچ ل سزادراوان
ل پش ھر  .یشتنی بۆ کراوەھواگیریدا، نک دادگا و یاسا و دامزراوەی دەوت، تگ

م سزادراوانوە ئکیششی  ،شتوانئ دروانکشتان سزا نوە  ،ھناو قالبی بیرکردن تخراون
و تگیشتی "پیالنگی"، وات ب دیدی پارتی ئم سزدراوان و ئوانشی چاوەڕوانی 

، ھزی بیانی و تنانت پککن" بشکن ل پیالنگیکی گشتگیر ک تیایدا نکردی"دادگا
لسر پارتی بۆت فشارکی ئوەندە گورە ھاوپیمانانیش جگا دەگرن. ئم دۆسیی ل ئستادا 

 وەکشک بۆ پنگاوھ ئاسان وات ئیتر نمانای ب ب ، ی کو حوکمر ئست لردەوم بب
دەتوانت ھنگاوک بۆ  سانیب ئا ن ە، وەدا خواستی مسرور بارزانی بووشل سرەتا دراوە و

  حوکمک بدۆزتوە.  ل پشیمانبوونوەدواوە بھاوژت، ب مانای دەرەچیک بۆ 
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ھوستی پارتی لم دۆسییدا، ب بۆچوونی خۆم ل ئستادا ئم دۆسیی، یا راستتر بین 
زۆر ب تایبتی  ،یتدەوھرمی کوردستانی بردۆت پگی دەستشکانوە لگڵ کۆمگی نو

دوایین ل ، وە ێکورد دەپارز ەساڵ زیاتر ٣٠ی ک دەوتئو بش ل کۆمگی نولگڵ 
، ملیارەھا دۆالریش تچووی ئم پاراستن پاراست یشل بربریتی داعشبازنشدا کوردیان 

 ئامزەتریا. ئایا ب راستی پارتی تناگات ک ئم دەستشکانوەی و ئم سرکشیی ھیسبووە
، ب تایبتی لگڵ خریک تواوی ھرمی کوردستان پاڵ دەدات بۆ پگیک ل برەوڕوبوونوە

     !و برەوڕوبوونکی ریفراندۆم دەچ سرکشی و دەستشکانوەک زۆر ل  دۆستانی کورد،
  

فراوانتر، ئویش زۆر گرنگ ئم حات دەروونیی بخین ناو تابۆیکی یا کۆنتکستکی سیاسی 
ب ( ل الین پارتییوە کورسی ٤٥وە بدەستھنانی  ،٢٠١٨ئوەی ک دوای ھبژاردنکی 

دەتوان زۆر ئامانج پی وابوو بم ژمارەی  ئو حزب )کورسی ٥٦کۆتاکانیشوە کم یا زۆر 
کبپ  و ک کبیانپ چاوەڕوان کنستا سای تا ئو ئامانجانئدەستی نناونبکیش ھکی ،

دیارە  !بت ئو حزببۆ ھرمی کوردستان ک دخوازی  برھمھنانی دەستورک ئامانجان لو
خرای ناو قابی  ،لوەش گرنگتر ؛دۆسیی دەستور خرای ناو باس و خواسوەل ئستاشدا 

ب . بم زۆر گرنگ ئوە جخت بکینوە ک وەھزە سیاسییکان دوانی دەستور و یکیزی
یکیزی ل لالیک وە دوانی (وات  دوانک یو کلیل رەگزھردوو  پویستدیدی پارتی 

وازی ل ش و ئو خۆی سرمشق بت نل دەستی پارتی خۆیدا بدەستور ل الیکی ترەوە) 
یاریکردن ب وەدوانک .  

  
 ک وەیوە ئتخت بکردا جیوەستم پل وەی گرنگر حاڵ ئھ دوورب م  نیین ئسلئ

کپارتی ی ی کی بۆدەکات، یزیشبانگتی کتایب تی شبتی دەستوردا وروژاندویباب ل، 
 ت ککدا بتی دەستورخزم ل یزییکم یئ ت کبوە نی ئست لبت بۆممووان بھ، 

ل  جۆرک دەستورەوەو ل ژر پردەی  ب ناورک مبست سرەکییک ئوە بت ک  بکو
مبست لی بدەستھنانی پشتگیری بت بۆ سیاستکانی  یکیزی بدەست بھنت ک دواجار

ل رگای باس و  :وات .پکک ی جنگ دژیبخرت خزمت"یکیزیک"  ب دیریکراویش ،پارتی
 ی خواسی دەستوورەوە بتوانوەی ملمالنکالکردنبۆ ی ک ندەست بھب یزییکو یخۆی ئ
! ھبت ئم بۆچوونش زیاتر گریمانی، ک دەکرێ ل داھاتوودا لگڵ پککدا پویستییتی

  !یکالبکرتوە
  

 "بگلن،"پکک، ھوڵ دەدات ھمووان لم ملمالنیدا  لگڵوات، ل ئستادا، پارتی ل ملمالنییدا 
 مووانڕی ھش مت "ئمووان دەھ وەی پارتی بمانای ئ برواوی ھھی ت ی م(وات
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ئم شڕی ھر وات  ،)و تواوی کۆمگوە و ئۆپۆزیسیۆن دەست، ب کوردستان
 کمی کوردستکوردستانیرھ ل ان دەژک کپ بسعود کیاری مت دەکرێ دوا بنانت .

م بیار و ب :ھمان ئامانجی ھبت 2بخرن سر وەزارەتی پشمرگ ٨٠بارزانی ک ھزەکانی 
ئم ھزی پشمرگی کوردستان و سر ب وەزارەتی ب ھموو الیک ب ھنگاوە 

! پارتیی ٨٠پشمرگی حکومتی کوردستان ک شر لگڵ پکک دەکن نک ھزەکانی 
توەگالندانی ھمووان ل شڕی کورد برامبر ل سیاستی پارتی بم لوە دەچ ئم جارەیان 

ھزە اکشانی زۆربی ھرە زۆری ر ئگرچی پشتر لسرکوتوو نبت،  ب کورد
پانتایی سیاسی باشوری کوردستان بۆ ناو گم دۆڕاوەکی ریفراندۆم تا سیاسییکانی 

ب واتایکی دیک پارتی ل ئستادا خۆی ل ناوەڕاستی گمیکی رادەیکی زۆر سرکوتوو بوو. 
ب تنیا رک ئم  نتوە.وە دەچی ھر ب تنیا بمسیاسی پ ل ئانگاری دەبینتوە ک ل

، کنارکوتن و ب تنیا مانوە وە ھر ئم مانوەی پارتی و ھستکردن ب گمارۆدراوی
  ! چووەت رادەی ھستکردن ب تنگنفسی و تنگتاوییھستش ک ل ئستادا 

  
 :شپ وھادا پارتی دوو بژاردەی لکی ئدۆخ ش، لمل مووا١جگوەتا ھناوی ) یا ئ ن ب

نبگل کملمان وە لزراوەکانییتی کوردی و دامت و دەسوە ،حکومخۆ یبۆ ئ بر نی ھ
وە، بتودەک یو ملمانل ی کرپرسیو بورەیی ئر قورسایی و گژ توکنیا نت ب 

ل رووی  )٢؛ یکالکرەوەتایبتی ئگر پشوەچوونکان سریان کشا بۆ شڕکی گشتگیر و 
یی ناتوان ب تنیا بچت ژر باری شڕکی برە ،زۆریکجار ب ئگری  ،سربازییوە پارتی

 ب شوەیکی ئۆرگانیکیتواوکری یکترن و  ٢و  ١فراوان لگڵ پکک. کوات دەرەنجام: 
ڵ لگ .دەدەنب ھردووکیشیان نالباریی بژاردەکانی بردەم پارتی پیشان  ؛یکتر تواو دەکن

، رۆژ دوای رۆژ، پراوزی پارتی ل مانۆوەری سیاسی و سربازیدا یشتپڕبوونی کات
دواجار پارتی، دژ ب خواستی خۆی، ناچار ببت  برتسکتر و برتسکتر دەبتوە وە دەشکرێ

و ل روی سربازی و سیاسیی، تنانت  بیارک بدات ک بۆ ئم حزب پ ب پستی نبت
  !یپلۆماسیشوە، جگی مترسی گورە بتد
    

   و ئوانی دیکسیاستی پارتی 
سانک پارتی دیمۆکراتی کوردستان، بب گودان ئاکام کاریسئامزەکان، سیاستی پادانی 

ھرە قوی بۆ قویی تنانت رووداوەکان تا کناری ھدر، ل راستیدا نک ھر ئوە بکو 

                                                           
2   :بۆ نموون وانی ، "لڤینبکسعود بارزانی یرمانی مف٨٠ب  ندەخررگشمر وەزارەتی پس"، 

https://lvinpress.com/15128/   ٢٠٢١-٦-١١دەستگهيشتن  
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تنھا  ی. ئوەی گرنگ ئوەی ک ئم جۆرە ل سیاست و جیھانبینیگرتۆت بر، ھدریش
، وە، بکو ئاستی پیوەدنییکانی ھولر و بغداۆتگرتن یئاستی ناوخۆی ھرمی کوردستان
ی ی گورە، ئاستی ئیقلیمی و تنانت ئاستی ھرە جیھانییشئاستی پانتایی تواوی کوردستان

پادان بۆ  ل سیاستی پارتی، ٢٠١٧دۆمکی سای ل دەستشکانوەکی ریفران. ئاخر گرتۆتوە
ھدر و سرکشیکردن تا ئندازەی نقومبوونی کشتی مزنکی ھمووان و سوتانی تڕ و 

لگڵ ئو راستییشی ک ھموو ئاماژەکان ب روونی  وشک ب یکوە، کاریسئامز بوو
موو ئاستکاندا رەوتی برەوپشچوونکان ئوە دەردەخن ک ئوەیان ب ئم دەوت ک ھ

ئو  ، ب تایبتی سرۆکی. لم سیاستی دەستشکانوە پارتیریفراندۆم ب کاریس تواو دەبت
سرکشی برامبر ھزە سیاسییکانی باشوری کوردستان،  )مسعود بارزانیکاتی ھرم (

 کانیش کرد؛ ئاکامزلھزەە ئیقلیمییکان وە تنانت برامبر ب ھزبرامبر ب بغدا، 
  !بووبۆ ھمووان ئاشکراھر زوو  ی دەستشکانوەکشزەکریسئامکا
  

، بب پارتی ،تا کناری ھدری سرکشی و پادانی دۆخک لم سیاستل الیکی دیکوە، 
ک ئایا کورسی ل پرلمان ھی و بب گودان ئوەشی  ٤٥ک ئم ھزە تنھا گودان ئوەی 

بم ل برامبر ئم سرکشی  .، ھنگاو دەنتھزە سیاسییکانی دیک چی دەن و چی دەکن
ھزەکانی دیکی کوردستان، لبر ھۆیک یا ھۆیکی دیک،  ە،و سیاستی کناری ھدر

ن، یا ھر نب ئو ھوست بشی ئوە ناکات ئیستیکی جددی ب پارتی ھوستیان ناڕوو
ل رۆژانی دواییدا لسر  ،ب ھر حاڵبکات وە وای ل بکات بوەستت و بخۆیدا بچتوە. 

ب گوی  نزاری ھاوسرۆکی یکتی نیشتمانی (الھور شخ جنگی) پیامکی تا رادەیک روو
 کدا درا بکپارتی و خڕ و پش ک لشب تتی نابکی وەی ککی کوردیمانای ئدادان-

دژی ھموو شڕكی براكوژیین، سركۆنی ھموو الینكیش شخ جنگی دە: "کوردی. 
دەكین ك بیوت ئارامی و سقامگیریی كوردستان بخات مترسییوە، ب ھیچ شوەیك 

لگڵ  3".كورد ب دەستی كوردی تیادا بژت بشدار و الینگری شڕك نابین ك خونی
ئوەشی ئم پیام گرنگ، ب تایبتیش گرنگی لوەدای رووی قسی تنھا ل یک الینی قیران 

ئم پیام بشی ئوە  بم پمواینیی، ب شوەی کۆ، وات "ھموو الینک"، قس دەکات. 
ھزەکانی زۆربی دووچاری پاشکشی بکات. ناکات ک پارتی لو خای ک لیتی بوەستن و 

لمڕ دۆسیی گرژییکانی نوان  نھسوکوت دەک "شرمنان"دەرەوەی پارتی تا ئستاش 
 :ککراستیدا پارتی و پ ک بوو دەبلدەمک دەنگ  وایی وە و بکی ب زانم ھوەک بۆ (ئ

 ی سیاسی) نموونرە بائاستی ھ ت لنانکان، یا تئاستی فراکسیۆن ل ن "بوەستپارتی ب ب
ک ب زەرورەت  نلو پانتاییی ک پی دەگوترێ باشوری کوردستان ھزی سیاسی دیکش ھ

                                                           
  ١٥/٦/٢٠٢١دەستگیشتن  https://www.milletpress.com/Detail.aspx?Jiamre=138044: میللت پرسبوان پگی  3



 

 
9 

تۆ پیادەی دەکیت ک ت دژی ئو سیاستی وەک تۆ بیرناکنوە، خکی دیکش ھی تنان
و ناکرێ ل الیکوە باس ل یکیزی بکیت و لوالشوە ب سرکشییکانتوە ھرمی 

ک تیایدا بر ل ھر شتکی دیک ، کوردستان برەو ھدرکی ھرە مترسیدار پاڵ بدەیت
گر تنھا سرئشی ئو ھزە ." ئاخر ئی پشوەچوونکی ئوھایکیزی دەب ب قوربانی

سیاسییان موچ و دەرما و چی و چی بت، ئوا ئو ھزان دن ئاستی رکخراوەکانی 
و مسل ھرە ستراتیژی و نیشتمانییکان بۆ پارتی بج دەھن،  کۆمگی مدەنی و زیاتر نا

زۆر، بۆ پارتی  وەک چۆن کاتی خۆی پرسی سربخۆیی و ریفراندۆمیان، تا رادەیکی
  !بجھشت

  
ل ھمان ھاوکشدا پارتی، پکک و ھزە  ،ل ئستادا دۆخک ھاتۆت پشوە ک تیایدا

تگیر، سیاسییکانی دیکی ھرمی کوردستان دەبینرن. ئوەی پویست دەب تگیشتنکی گش
لم پناوەشدا پویست ب تایبتی  بۆ دۆخک بکرێ.و ھاوسنگ ) integratedیکخراو (

تگیشتن بۆ بھان و ھوستکی پارتی بکین بۆ ئوەی بزانین ئایا ب راست بنماکانی 
ک ل ئستادا زۆر  سیاستی پارتی لمڕ بوونی پکک ل باشوری کوردستان، سیاستک

من رک  رامبر کورد، کبکورد  ینزیک بۆتوە ل پادانی ئو دۆخ برەوە دۆزەخی شڕ
ھروەھا پویست ل برامبریشدا، ب ھمان  4."شڕی خۆکوژیساڵ بر ل ئستا ناوم ناوە " ٢٧

 ل م حزبڕ "رەوایی" بوونی ئمل ککلۆژیکی پ کیش بدەین لیشتنگی تووە، ھگرنگیی
  کوردستاندا. یباشور وە شڕەکی لگڵ تورکیا لم پارچی

  
انی سرەکی و یکالکرەوەی پارتی دژ ب پکک ئوەی ک میدانی بوون، چاکی و بھ

ل سرەوە و ل دەرەوەی ھوبدەین . بم ئگر ری کوردستان نک باشورشڕی پکک باکو
لم بھانی بوانین ئوا، ھم ل گۆش نیگای مژووی  جمسرگری پارتی و پککوە

ل رووی مژووییوە:  )١: ھمیش ل گۆش نیگای کلتوری سیاسی ئم حزبوەوە و یپارتی
ژووی پارتی لوخۆ  خۆیدا می کوردستان بوونی راستکانی دیکشب ل بووە کوە نالری ل

بخۆی ھداوە؛یا ناڕاست و بوونی زۆریشی بۆ ئوراستیدا ھ کو لکانی  ، بشب ت لنانت
کان ئوەی کرد ل رۆژھتی ١٩٨٠ھر وەک ل سرەتای  جنگاوەدیک دژ ب کوردان 

پارتی  ،. جگ لوەش ھر ل سرەتای سرھدانی ئزموونی رۆژئاوای کوردستانکوردستان
و لو ئزمووندا ھبت، تنانت ل و تنانت ھژموونیشی "سرسختان ویستویتی "پشک

) ل رووی ٢پداگریییدا الری لوە نبووە تا ئوپڕی پداگری و سرکشیش بوات. . .؛ 

                                                           
، ١٢ژمارە ھنگاو، بورھان أ. یاسین، "شڕی خۆکوژی ل کوردستانی باشوور و چند تبینیک،" ل رۆژنامی  4

  .١٩٩٤دیسامبری 
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ی پارتی لگڵ پکک ھر ئوە نیی ک ئو حزب ل بشکی دیکی کش یوە:کلتوری سیاسی
ورە نک باشور. ئو حزبش باکخبات و بوونی و میدانی راستقینی کوردستانوە ھاتووە 

ئ مر ئلتوری سیاسی پارتیگوەر  کپ ین بئاسانی و بک وا بئ کشک یشتن لگکۆدی ت
دەتوانین بپرسین ئایا یکتی نیشتمانی کوردستان، یکگرتووی ئیسالمی، کۆمی ئیسالمی (ئستا 

کاتک بینیومان و  ،دادگری) کوردستان و گۆڕان ل بشکانی دیکی کوردستانوە ھاتوون
تنگتاو و تی ل کمترین چاکی ئم حزبان، ب تایبتی ل ناوچی بادینان، ەبینین پارد

نفستنگ دەبت، تنگتاویک ک دەگات رادەی سوتاندنی بارەگای حزبکان، بسر و 
تیشکی ب ،م حزبانژایی بوونی ئدر کوانانیان و . . . ھتد. ئایا بۆ بنکردنی کادیر و چاوە شو

دوور و درژ ل رکوتنی ستراتیژیدا بووە لگڵ پارتی، ل بادینان وەھا مام  یک بۆ ماوە
و سنوری چاکیان ھر ئوەندە ب بارمت گیراوی پارتی بن ئم حزبان کراون وەک ئوەی 

ی" تا پارتی حز ئکات. نک ھر ل بادینان بکو پارتی تنانت ھولریش ب "ھی خۆ تبوا
ی ئابوە کشران ھر ئو سنووران تا ئستاش ٣١ل دوای زانت وە ئو "سنوورانی" ەد
  ! یکالکرەوەنجیاکرەوە و و  "حکم"

  
(ل سرەوە): ئگر ب راستی پارتی دەخوازێ سرکوتوو بت ل باوەڕھنان  ٢و  ١دەرەنجامی 

ئ کان کنالی ی باشتری  وەیبھانب ویستوا پئ ،دەیکات رەوای ککر پرامبب و حزبئ
بتھ  سادەیی ب ب وەی کر لبوە ھاتووە و لی کوردستانکی دیکیپارچ ل ککپ

وەش دەبئ و حزبتبچ ئر بکش شو بوە ئ.باشور ک لسادەیی: پارتی  ات، ن زۆر ب
لۆژیکتری پ نیی، لبر ئوە ل دۆخکدا داماوە، ک ھی تنگتاوی  بھانی دیکی بھزتر و

   تنگنفسیی!کلتوری سیاسیی و 
  

  اوکشکداپکک ل ھ
ب درژایی بوونی ھبووە و ھی. کانوە پکک ل باشوری کوردستان ١٩٩٠ھر ل سرەتای 

تا ھاتووە قورسایی پکک لم بشی کوردستان زتر بووە  ئو کات، ب س ھۆی سرەکی،
) پکک ھرگیز نیتوانی بشک ل ١و ل ئاستکی تکتیکییوە چوەت ئاستکی ستراتیژیتر: 

 ی "ناوچکی خۆجتدەس م خاکر ئسخاکی باکوری کوردستان رزگار بکات و ل
کان بانگشی بۆ دەکرد. نک ھر ئوە، ١٩٨٠ی کۆتایتا رزگارکراوەکان" رابگین، ھر وەک 

کانوە ناچار ب پاشکش ١٩٩٠ل  ،بکو پکک ل باکوری کوردستان، ل روی سربازییوە
وە قندیل  کرا و دواجار قورسایی بوونی سربازیی خۆی خست سر باشوری کوردستان

بدەستی ل باکوری کوردستان نیتوانی قت ک پکک  ،گرتوە" ئو خاک رزگاربووەی"جگای 
ن٢؛ بھ کککانی سوریا بۆ پکۆتاییھاتنی ھاوکاریی ( کۆتایی ل)و کان) ١٩٩٠و ناچارکردنی ئ
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وایکرد ک پکک قورسایی سربازیی خۆی  ،حزب و سرۆککی بۆ ئوەی سوریا جبھن
خستنی بشک ل شارەکانی باکوری ) پکک ل ئزموونی رک٣بخات سر باشوری کوردستان؛ 

شکستی ھنا. لم  ٢٠١٦و  ٢٠١٥ل سای " یک"کۆنفیدڕای دیمۆکرات ب ناوی کوردستان
ل ژمارەیک ل شارەکانی باکور.  روڕوبوونوەی سربازیی ل ی ھناکستشپکک ئزمووندا 
 مدا پکک قورساییلوتکی ئم شکست. ل ئاکاسیمبۆل و بوو ب  سوری ئامد ب تایبتی

 وەئم قورساییی گواست سربازی خۆی ل باکوری کوردستان زتر لدەستدا و بم شوەیش
ب  وە باشوری کوردستان ،ب تایبتی سر قندیلئو قورسایی کوت زتر بۆ دەرەوە و 

ئم ھبت  . . .، بم دیارە بادینان بشی شری ل قمەوی پکک بردەکوێگشتی
 ککر پسردا فشاری خۆی لرامبب تورکیاش ل ،بوو: واتش بۆ تورکیا شاردراوە نتحا
ل باشوری کوردستان چتر کردەوە و بردی ئاستی ملمالنی سربازیی یکالکرەوە و 

  چارەنووسساز. 
  

ستان مبستیتی ل برامبردا تورکیا ب ئاشکرا ل ھشی ئستایدا بۆ سر باشوری کورد
ھن ھر وەک چۆن ئیسرائیل ل ھشی یکالکرەوەی بۆ سر لوبنان ل پکک ب ب کۆتایی
) لو وت ھناو چند PLOب رکخراوی رزگاریخوازی فلستین ((سربازیی) دا کۆتایی ١٩٨٢

ی سربازیشکست تا رادەیکی زۆر وەک ئاکامی ئم  ساکیش دواتر ئم رکخراوە،
چک و کۆتاییھنانی  فدانیبیاری  ١٩٨٨ پایزی ب یکجاری ل یکالکرەوەی ل لوبنان،

   د.راگیان ب خباتی چکداریھمیشیی 
  

 ککپ وەی ککداری دوای ئباتی چک"خوتنرکس نیـمچ" رەتای  5بیاندە سکان، ٩٠٩١گ
نیمچ سرکوتن رازی بت و شوازی خباتی ئوا ئیتر لو کاتوە پویست بوو پکک بم 

) کان لستینییلر وەک فواوەتی، ھت کردیان )ەوە١٩٨٨ب موو توانای خۆی بخاتبگۆڕێ ھ ،
) لگڵ کۆتایی جنگی سارد خباتی چکداری ل ھموو ١ 6سر خباتی دیپلۆماسی و سیاسی:

ی پکرد ک تیایدا برەودان ب شوازی قۆناغکی دیک دەست وە جیھان گرنگی خۆی ل دەستدا

                                                           
یا و چکدارییوە توانی برەو ب بوونی کورد ل تورکدەم "نیمچ سرکوتن" چونک راست پکک ل رگای خباتی   5

و وی کوردی و کوردستانی لناسنامھاوبدات ت ی دووەم واتستگو ببات باتم خیتوانی ئرگیز نم ھوەی ، بش
ۆکای کوردانی باشور ناوچیکی رزگارکراو ل باکور بدەست بھن و لسر ئو پارچ زەویش فرماڕەواییکی ل

 ناری ئارام، واتک ت بنیمدا باکوری کوردستان بگھقۆناغی س وەی لزموون بکات بۆ ئم ئھی سستگو
   . )رزگاریی ب تواوەتی(
6 ککوخۆی من بوو بۆ پشنیاری راستش پم بۆچوونر ئی  ھسا ١٩٩٣ل:  وات و حزبکی جددی ئوەیندنخو

   رکخراوی رزگاریخوازی فلستینی بکن و ھوڵ بدەن بیارکی مژوویی لو شوەی بدەن.بۆ بیارە مژووییکی 
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دوو شتی  ١٩٩١) ل سای ٢ 7دیپلۆماسی و سیاسی (مدەنی) بووە جگرەوەی خباتی چکداری؛
ل  سیاسی-کردەوە بۆ خباتی مدەنی انگرنگ روویاندا، ک ھردووکیان ب یکوە رگای

تورکیا ل پایزی  یکوردان ل ھبژاردنکان یبشداری ،یکمیان، باکوری کوردستان و تورکیا
وات پارتی  ) Emek Partisi, HEPHalkin(ی "الینگر ب کورد بۆ یکم ل رگای حزبک ١٩٩١

کورسی ل پرلمانی  ٢٢ لو ھبژاردندا وە ک ل سای پشتردا دامزرابوو، ،کاری گل
 ١٢نی نا ب بوونی اتورکیا د ،بۆ یکم جار ،ھر لو سادا ،دووەمیان ؛تورکیادا بدەستھنا

) ل ھاوکشی ھز و توانای سربازیدا (ل نوان تورکیا و پکک) ٣ملیۆن کورد ل تورکیا؛ 
پاشکشی  ەوبوو ل برژەوەندی تورکیا  ک ھاتکایوەکان ١٩٩٠ل سرەتای ناھاوسنگیک 

 گشسندنیل باس و خواسکان دەربارەی ) ئگر چی زۆر جار ٣؛ بۆ پکک بوو سربازیش
 و کاریگریی ئرنی بوون دستان تنھا باس ل رۆیمدەنی ل باکووری کور-خباتی سیاسی

تنھا یارمتیدەر و "پشتگیر" بووبت بۆ ئو ئم رۆ ، وەک ئوەی وەسربازیی پکک دەکرت
و سیاسیی  مدەنی یڕی خۆم، خباتخبات مدەنیی، بم راستییکی، وە ئمش باوە

ل الیک، وە برداشی  ان دوو برداشدا (برداشی قندیلزۆر جار خۆی ل نو کوردانی باکور
باجکی  . بم واتایش ئم شوازە ل خباتدەوتی تورکیا ل الیکی دیکوە) بینیوەتوە

نیی بتوان ب ئامانجکانی بگات کوات بۆ ئوەی ئو خبات مدە !قورسی ئو حاتی داوە
رزگاری ببت:  و ب بارمت گیراویی نیوان دوو برداشک پویست سرەتا لم حاتی "ھاڕین"

ئاخر ن باکوری کوردستان ئیرلندای و نش تورکیا بریتانیا (کۆنترین و جگیرترین دیمۆکراسی 
     رۆژئاوا)!  

  

ککی تورکیا، پارتی، پگۆشس  
  ک لکندەکانییرەھ  م دوو حزبئ ک وەیئ ککی تورکیا، پارتی و پگۆشر سک ھن

ل باشوری کوردستان، بکو ئم  تورکیاھزەکانی جیاوازیان ھی لمڕ بوونی زۆر دوو دیدی 
ل کاتکدا تورکیا  :دوو ھزە سیاسیی ل دوو پیوەندی زۆر جیاوازدان لگڵ ئو دەوتدا

، ب رکخراوکی تیرۆریستی ل ، ل شڕکی خوناویدای لگیوژمنی سرسختی پککید
و یکپارچیی خۆی دەزان،  بۆ سر ئاسایشی نتوەیی شقم دەدا و ب ھڕەشیکی گورە

 "ھاوپیمانکی"تورکیا بۆ پارتی نک ھر کش نیی بکو تنانت بم، ب پچوانوە، 
یکانگیرە لگڵ ھمان سیاستی تورکیا پکک  ایتیکردنیدژل سیاستی پارتی  8.گرنگیش

                                                           
، ئوەی ئمۆ سیاست سبی مژووەبوان چند بابتکم دەربارەی خباتی چکداری ل: بورھان أ. یاسین،   7

 ئم کتب ب پی دی ئف ل ماپڕی کسیمدا برچاو دەکوێ: .٢٠٠١سلمانی، 
http://burhanyassin.com/Ewey%20ewro...babetekan+5.pdf  ١٥/٦/٢٠٢١دەستگهيشتن  

ھبت ئم یکم جار نیی ک دەوتکی داگیرکار دەچت پگی ھاوپیمان بۆ حزبکی سیاسیی کوردی، بکو ئم   8
 یمانی لھاوپ وازە ل١٩٦٠ش کانی پارچسیاسیی بزاڤ ک للتوری سیاسی زۆرک کی گرنگ لشب وە بۆتکان
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. ل باشوری کوردستان بکو ب ھمان راددە ل رۆژئاوای کوردستانیشدژ ب پکک، نک ھر 
نبووە  رەزامندیجگای ل رۆژئاوای کوردستان بادەستی پکک ھرگیز ب الی پارتییوە 

ی پارتی، .و نییتم سیاسڵ ئگک لکانگیربوونتی  وەک یتوندی دژای رۆڵ و تورکیاش ب
ۆت ئاستی گیشت کردووە، تنانت ئم دژایتیی بشی کوردستان بادەستی پککی لو

ەقانکی دراستیدا داگیرکاری ربازیش، لیان . داگیرکاریی سوان پئ وە کیشاردۆتپارتی ن
ستكردنى درو" دە:پارتی ھروەک برپرسکی نی پکک ل باشور داگیرکاریی. وای بوو

 زاب و ندیلقه رمىھه ناوى به  كوردستان رمىھه نوله  وهكهكهن پهالیه ى ئیدارەدان لهناوچه
ئم ل کاتکدای  9".دت كوردستان رمیھه خاكى داگیركردنى واتاى ب دیک ناوکی چند ب و

بکو ھاوکار و  ،ک پارتی نک ھر بدەنگ ل بوونی سربازیی تورکیا ل ھرمی کوردستان
کچی ب  ،ئم ھوستی پارتی (وات بینینی پکک وەک داگیرکار " ئو وتش."ھاوپیمانی

نک ھر بۆت جگای پرسیار بۆ   10بینینی بوونی تورکیا ل ھرمی کوردستان) یسروشتی
زۆرک ل کوردستانیان بکو بۆت بنمای ھوست وەرگرتن دژ ب بوونی تورکیا ل ھرم و 

 روەھا دژ بوە، ھم بارەیستی پارتی لورھرامبب م لھاوسۆزی بۆ ب ک لوەیدا ش
.ککت پ بۆ ب ی پارتی ھۆکاریشستوم ھراستیدا ئ وەی پارتی و لنیا مان

خۆی بۆ ھوست دوژمناکارانکی ئو حزب ل ھوکانی بۆ ئوەی ئو ناسرکوتووی 
 ککپ وە لتی حزبدوژمنای تی ھبگۆڕێ بمی کوردستاندوژمنایرموو ھ ککبۆ پ .

 یش دەکات!ھست ب کنارگیر نک ھر لو ھویدا سرکتوو نبووە، بکو تنانت پارتی
راکشانی سۆزی ئوانی رتی لو ھستی ب تنیا مانوە وە پویستی ئو حزب ب دەکرێ پا

دەردەکوێ. ) ٦/٦/٢٠٢١ل (ئو حزبدا مکتبی سیاسیدا  نامیکیدیک بۆ الی خۆی ل بیان
ئاماژەی گوزارشت وە وەک ئوەی ئم ابوونی تورکیا ل ھرم کر بئاماژەیک لو بیاننامیدا 

وەڕی پارتی بوەی ک ئم بوون داگیرکاریی. مکتبی سیاسی ل بیاننامکیدا ابت ل ب
دەنووس "پکک ب مبست و دەستی ئنقست شڕی لگڵ تورکیا گواستۆتوە نو خاکی 

ج دانراو شڕ دەکات و ناوچکان بۆ سوپای تورکیا ب کیو ب پیالنھرمی کوردستان 
دەھت، تا خاککمان ب داگیرکردن بدات و فشارەکانی سر ھرمی کوردستان زدەتر 

                                                           
. ل راستیدا دەتوانین ب ئاسانی بین ک سرچاوەی "داھنانی" ئم کلتورە سیاسیی ھر پارتی و جیاجیاکانی کوردستان

 ک لفا بارزانی بوون کاتال مستیان کان ١٩٦٠متو وران وە شای ئمی ئڵ رژگکی توند و تۆڵ لیوەندیپ وتنک
  کرد ب فریادڕەسی بزاڤی چکداری کوردانی عراق.

 "برپرسکی پارتی: سرکردەکانی یکتی ئگر سرۆک بارزانی نبت سلمانیش ب دەردی کرکوک دەبن" لڤین  9

https://www.awene.com/detail?article=48977   یشتن١٤/٦/٢٠٢١دەستگ  
توركیا " بۆ بینی راپۆرتکی تر و تسل دەربارەی پگ سربازییکانی تورکیا ل باشوری کوردستان بوان، درەومیدیا، 10

  ٢٠٢١-٦-٩دستگهيشتن   https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=8520 دەیوت شڕی پكك ب كورد بكات،"
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ب ھر حاڵ جگ لوەی بیاننامک قسی زۆر ھدەگرێ، بم ناکرێ دەربینی "ب  11بکات."
داگیرکردن بدات" وا بخونرتوە وەک ئوەی پارتی ب پناو پچ دانی بوەدا نابت ک ئیتر 

       "!داگیرکاریی" ل باشور ونی تورکیابو
  

ۆی بوونی خ ل بابتی ھوستی پارتی ل پکک و تورکیا، دەکرێ بین پککش ل برامبر 
تا بی وە ل دژایتی و ل رووی سیاسیی ەپھی ک ی کھوستل باشوری کوردستان 

ل " بب روخست وەرگرتن"کانوە پی وابووە ئوان ١٩٩٠. پکک ھر ل سرەتای شسادە
ک و جیر پارچھ ل یک بۆیان ھنس و الیکی کوردستانھیچ کیورەگببن ی گ،  بب

 گونجان یا نگونجانی بمک باوەڕە ئایدیۆلۆژییکان شتکن ئو راستییی لبرچاوگرتنی 
 یکانداینودەوتیکان و یاسا نودەوتیایدیۆلۆژییان لگڵ بنماکانی پیوەندیی ئو باوەڕە ئ
ی ل راستیدا ئگر ب لۆژیکی پکک بت ئوا ھر دەوتک. . شتکی دیکن. ب تواوەتی 

ھزی خۆی بنرت ناو ھر وتکی دیکی عرەبی و بخوازێ عرەبی بۆی ھی ھر کاتک 
ی ھر پارچیکی خاکی عرەب کراوەی بۆ ھموو وتانک لی جگیر بکات، ب بھانی ئوەی 

 شتکانبم ل راستیدا  .بنب ی جیھانی عرەبیعرەبی و ھاووتییانی عرەب ل ھر کویک
ی وا ب ئاسانی ناچت سر. کوات بھانکردارەوە ل رووی کوە ئم شت  بو سادەیی نین

  پککش ناتوان بو سادەیی و بب کش قبوڵ بکرێ! 
  

 رەب، بتی عتی کوردی و حاوان حان راوردە لو بفراوانکردنی ئ ویستیمان برەدا پل
 .یستینی ھلتی فکتایب کداریاندا لباتی چخ کان لستینییلف شک اتی جیا جیادا بوون ب

(میسر، ئردەن و  ھندک ل وتانی عرەبی، ب تایبتی بۆ س لم وتانو سرئش بۆ 
ب ھۆی جنگ ل نوان  ی فلستینییکان لو وتان بوول ھر س حاتیشدا بوونلوبنان)، 

تانو ونگ ،ئیسرائیل و ئناری جتا ک کدانی دۆخکیا پا ١٩٦٧ی گشتگیر: تا  کییچا
 ١٩٦٧دوای جنگی حوزەیرانی  ؛فلستینییکان کش بوون بۆ میسر ەکانیسربازیی (فیدائیی)

تا سپتمبری  بوون ب کش بۆ شانشینی ئردەنچاکیی سربازییکانی فلستینییکان 
ل نان. ئم دۆخ ل لوبنان بوون ب کش بۆ لوبفلستینییکان  ل دوای ئو بروارەوە ؛١٩٧٠
بردەوام بوو تا ھش برفراوانکی ئیسرائیل بۆ سر لوبنان و چوون ناو بیروتوە وە ١٩٧٠

 ستینی دابدات دا ١٩٨٢للکخراوی رزگاریخوازی فر ش ئیسرائیل توانی چۆک بوەیم شو ب
 پل پروسک" و ب ھاوکاری "بچکدارە فلستینییکان ب یاسر عرەفاتوە و وای لبکات 

 لوبنان بج بھن. ئم ،ئمریکا و ل ژر چاودری ئوانب یارمتی زلھزەکان، ب تایبتی 

                                                           
11 :بۆ نموون ،وانبی سیاسی پارتی دیمۆکراتی کوردستان بکتی مکیاننامبۆ بینینی ب  

  ١٥/٦/٢٠٢١دەستگهيشتن  https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=46317: زەمن پگی
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ب تایبتی بۆ پکک: راست ل رووی زۆر وانیک بۆ کورد، بسرھاتی فلستینییکان 
 ، بم کاتک ئم پشتگیرییوەیان کردوپرەنسیپوە وتانی عرەبی پشتگیری فلستینییکان

ئوا ئو وتان و فلستینییکانیش پویست  ،دەوتییکاندەب ب کش بۆ پیوەندیی نو
ن دەکات، ھر وەک ل ا، ئگر نا کاریس و جنگی نخوازراو چاوەڕوچارەسرک بدۆزنوە

راوی رزگاریخوازی فلستین و چۆکدادان ب رکخ لحاتی ھشی ئیسرائیل بۆ سر لوبنان 
  و خباتی چکداری فلستینییکان ب شوەیکی تراژیدییاوی و یکالکرەوە. 

  

     دەرەنجام
وەکو خای لوەدەرچوونی ئم وتارە ل دوانی تنگتاو بوون و نفستنگی پارتی ل الیک 

داگیرکارە و دوژمنکی دەقی ئو بۆچوون باوەی ک لبر ئوەی تورکیا ل الیکی ترەوە وە 
، بو پیی ک پکک کوردە، ئوا ب زەرورەت پوسیت لم دۆخدا پشگیری ل پکک بکرێ

قر حسکورد دەکات و "ل خۆی و ل رگری لب."  
  

ل ناو پانتایی ھرە فراوانکی کوردستاندا، ب  و گردراو بو دوانیوە، ل دۆخکی ئوھادا
ی ل ھرمی کوردستان، حاتکی دابشبوون و فرەھوستی و تنانت ھوستی تایبت

  ل تگیشتن و ھسوکوت ھن.  یشدژبیک
  

ئو حزب  اب پی ئزموونکانی پشتر ھر کاتک پارتی "تنگنفس" و تنگتاو بووبت، ئو
ی ئاب ٣١ھاتووە، ھر وەک ل دەستی بۆ شتگلک بردووە ک ب بیری خکدا نب دودی 

دەستبردن بۆ ھاوکاری لگڵ رژمی بعس ل پناو چۆکدادان ب یکتی. ھروەھا ل دوای 
، ب تایبتی کاتک ئوھا یاسایک ب زۆرین، ٢٠١٥باس و خواسی یاسای سرۆکایتی ل سای 
و حزبخواستی ئ رەڕای پارتی و دژ بس،  و سا٢٣لی حوزەیرانی ئدا  نرا، پارتی لڕپت

 کی کودەتا ئاسا لیجو ڕ و لو پوتیدا چووە ئسوکگای ١٢ھدا رو ساری ئی ئۆکتۆب
ل سرۆکی پرلمان گرت بچت ھولر و پرلمانی پکخست. ب باوەڕی خۆم حاتی ئستای 

ی ئاب و رگیری ل سرۆکی ٣١(وات سیاسی پارتی زۆر ل ھی بر لو دوو رووداوە -سایکۆ
دەچ، ئمش دەب جگای مترسی و نیگرانی ھمووان بت: ) ٢٠١٥پرلمان ل ئۆکتۆبری 

کورسی  ٤٥ل دیدی پارتییوە، ب تایبتی لبر ئوەی ئو گورەترین حزب و خاوەن 
یکالکرەوە بت ل  پرلمانیی، ئوا ئو حزب دەب ب پی قورسایی خۆی خاوەن بیاری

 ستی لوھ ردا پارتی لرامبب م لکانی باشوری کوردستاندا. بسیاسیی لسواوی مت
و تنانت پارتی ل ئستادا، لبر  زۆر ب تنیای ،دۆسیی پکک و ھاوکاریکردنی تورکیا

 ھی ل ک ینیدا دەژئوەی ھیچ ھزکی سیاسی ل باشور پشتگیری ناکات، ل حاتکی دەروو
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و ب تنیا وەک کمینو پراوزخراو خۆی ک تیایدا پارتی  دەچ، ٢٠١٥ی حوزەیرانی ٢٣
ینم ووەی ئوە؛ دواتریش بۆ راستکردنخۆی یبینیی،  جو وە برد لندنسدەستی بۆ تۆ

    .  دای ئۆکتۆبری ھمان سا١٢کودەتا ئاساکی 
  

ل رۆژانی دواییدا ژمارەیکی زۆر بیاننام، راگیاندراو، چاکی جۆراو جۆر، ھوی دایلۆگ 
پانتاییکیان تنیوە، بم ھیچیان کاریگری ئوەندە نبوو ک بتوان دۆخی پادان و ئاشتی 

وتارەدا برەو کناری ھدرکی زۆر مترسیدار راگرێ. ل رۆشنایی ئو خوندنوەیی ک لم 
کراوە، نووس و باوەڕەدایم وتارە لرری ئدھ ردەوام لوەی بکی زۆرنزیکبوون 

ب قسی خۆش و ناوبژیوانی و بیاننام کۆتایی نایت. ئوەی  تر لوەی ک ھی،مترسیدار
پویست دەب ل بیار و ھنگاوی الین پیوەندیدارەکان (تورکیا، پکک، پارتی) شتی 

ڕیی راگرتنی شئاراست ژێ بنگاو بھاوھ ککپ ر وەک بۆ نموونرەوە روو بدات، ھکالک 
وتی بۆ ئوەی تورکیا کۆتایی ب ئۆپراسیۆنکی بھنت ل باشور. ب  ل باکوری کوردستان

مانگی  ل ل الین ئردۆگانوە ب پکک کراوە کاتک وەفدک کی لم جۆرەپشنیار قرەیالن
پیان  ،قرەیالن، ب پی قسکانی پکک وبۆ الی  ەوە نردراوئردۆگانرابردوو ل الین 

"ل باکور ئاگربست رابگینن، ل پارچکانی دیک چی دەکن بکن، ئم کشمان وتراوە 
، ئردۆگان گیر بت ب پشنیارەکییئگر ب راستی وابت و تورکیا پ 12."لگڵ ئوەدا نابت

ھنگاوکی ئوھا دەکرێ ببت پشوەچوونکی راستقین ب ئاراستی دروست و پویست ئوا 
  . پککش ب جددی بیر ل ھنگاوکی ئوھا بکاتوە

  
ل برامبردا ل بری ئوەی ھزە سیاسییکانی دیک ب زمانی "تکا" و داواکاری ل پارتی بۆ 

بکنوە ک  نخشڕگایک، پویست ھزە سیاسییکان بیر ل ئو حزب گۆڕینی ھوستی
تیایدا ئم دۆخی ک پارتی تیایتی و ئو دۆخشی ک برەوڕووی پکک بۆتوە لبرچاو 
بگیرێ وە چارەسرکی "عقنی" گشتگیر بونیادنراو لسر ھنگاوی کرداریی بخرت روو: 

تی پارتی بدات لیارم ک کرچارەس تورکیا کۆتایی ب ،تی دەربچتیای ی کتاویینگو ت
دەکرێ راگرتنی شڕ ل باکور، وەک مانوەی پککش پارزراو بت. ئۆپراسیۆنک بھن و 

بم ل پشنیارەکی شاندی ئاردۆگاندا ھاتووە، ب بنما بگیرێ ل نخشڕگایکی ئوھادا. 
 ر بگا و چارەسڕخشوە، نمی جوان ناکرێ،دەیگا  تکا و "رجا" و قسڕخشکو نب دەب

. دەھنرێ قیرانکب یاندا کۆتایی شل کۆ وپویستن کرداریی لخۆ بگرێ ک ی کۆمک ھنگاو
دەرفتکی راستقینش ھی بۆ ئوەی نخشڕگایکی ئوھا پشتگیری وتان، یۆنامی، 
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 .ندەست بھوروپا بتی ئکزەکان و یر وەک وترا، زلھشنیارەی ھو پئ ی کشاندەک
ئردۆگان ب پککی کردووە دەتوان کاک و کۆکی نخشڕگایکی ئوھا ب ک ھر زوو 

     نووسرێ.ببۆ  شیسرکوتنی
  

* * *  
  

بکو  ،ن و فلستینییکانی لوبناکچیۆک و بسرھات ب باشی ئاگاداریپکک نک ھر 
پکک ، وە زەرووری (ل برگریکردن ل بیروت) ید و بشداری ئو شڕە بووھر خۆشی شا

ی ئوان کشی ھموو وتانی شو باوەڕەی فلستینییکان ک کئوە باش بزان ک ئ
عرەبیی و بم پیش دەتوانن ل ھر وتکی عرەبی ببن و لوشوە ھش بکن سر 

ی و ئایدیۆلۆژییوە دروست بم، وەک ل نموونکانی پشو ب تایبتی ل رووی مۆڕائیسرائیل 
پرەنسیپ ملمالن لگڵ ) ١: رنگدوو شتی گ کوت ملمالن لگڵبۆچوون لوبنان دەرکوت، ئو 

 یوەندییکانی پییما بنچینتیو بنودەوکان؛ نتی ٢یکان و دەوستینییلز و توانای فھ (
و دواجار  لوبنان ب یکوە بشی ئوەی نکرد برەوڕووی ھشی ئیسرائیل بوەستنوە

  . ھردووکیشیان زەرەرمند بوون
  

پارتی تاکو ئستا ل ئاستی ئم کش و ئانگاریی وەک پویست ھزە سیاسییکانی دەرەوەی 
، لبر ھۆیک یا ھۆیکی دیک، ھبت جگ ل یکتی ک، خاوەن ھوست و چاک نبوون

 راشکاو بوون ل مسلی خۆدوورگرتن ل شڕی کورد دژ ب کورد. ھزەکانی دەرەوەی پارتی 
، لگڵ پارتیدا بدون(ب ھوستکی یکبوو) زۆر پداگیرتر دەرفتیان ھی زۆر راشکاوتر و 

، بر ل ھر شتک پارتی ل قوارەی راستقینی کاریسک ئاگادار یکمیان: ب جختکردنوەی
بب زمانی تکا و "رجا" ب زمانی نخشڕگا لگڵ پارتی و الین  دووەمیان؛ بکنوە

 ک گگایڕخشوە نکی ب م حزبانکی ترەوە، بۆ ناکرێ ئالی ن. لیوەندیدارەکان بدوپ
بکن ک کۆکی نخشڕگاک ھر ئو پشنیارەی ئردۆگان بت. . . ئوەی ل ھموو الیک 

  ! یکوردستانی نی، دسۆزان و ب بنماعق کرداری دەخوازرێ
  

ئو حزب باس ل مترسیکی پارتی بکین ک  "ئگر و گریمان" کماوە ئوە بم ک دەکرێ وە
ئگر و گریمانکش ترسی پارتیی ل شتکی  .ل پانتایی گشتی و میدیاکاندا باسی نکردووە

، یا بۆ ناب، پکک ل مودایکی دوورتردا ئم پرسیارەی: چی دەبھقووی دیک ئویش 
ل باشور، وە ئایا ھر ئم جۆرە پرسیارەش  چاوی ل دووبارەکردنوەی ئزموونی رۆژئاوا بت

 ک ی پارتینییکقیقییح ترسییمستادا ھیچ زانیاریم  ؟یئ م پرسیارە لی ئمدانبۆ وە
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ی ئم وتارە بم پرسیارە زیاتر ل بھانیک و ھۆکارک کۆتاییھنانیبۆ نیی، بم  دالبر دەست
   ھی!  زانستی


