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  ئاسؤ عةبدوللةتيفئاسؤ عةبدوللةتيف   ...  ... ؟؟!!ثاسيظثاسيظ  دؤخي يةك ليست و سةرنج لة فرةحيزبيةكيدؤخي يةك ليست و سةرنج لة فرةحيزبيةكي

  
عوبةيدوولالَي نةهري و شيخ سةعيدي ثريان و مسكؤي شكاك و لة  

مةليك مةمحود و بارزاين مستةفاو قازي حممدي ضوارضرا تائيستاي 
شؤرش كة بةداخةوة هةن ثييان واية شؤرش كؤتايي ثي هاتوة ئيمة وةكو 

ورد سةرطةردان و هةلَوةداي سنوريكي جوطرايف و قةوارةيةكي دان ك
ثيانراوين، لة زؤريك لةو قؤناغانةدا هةيل زيرينمان بؤ هةلَكةوتوة يلَ 
نةمانتوانيوة بيقؤزينةوة و دواجار بة خستنةوةي كؤمةلَيك قورباين 
ة سارديان كردوينةتةوة، ليرةدا لة بةردةم دؤخي يةك ليستدا ناضارين ب
 قسة بيني نةك لة بةرانبةر يةكييت و ثارتيدا كة بة تةواوي مانا

ئاراستةكاين دميوكراسيةت و ضةمكي هةلَبذاين حةقيقيان طؤري و ئةزانن 
زؤر بةجواين طةمةكاين خؤيان تةواو بكةن و دةستكةوتةكاين خؤشيان 

لؤذيكي يةكطرتن  مباشنةوةو خزمةت بة ئايدياو حيزبةكاين خؤيان بكةن،
يةك ليست بةرانبةر بة بةرةيةكي شؤظيين عةرةب نةك ثريؤزة بةلَكو و 

 ئةركيكي نيشتيماين و نةتةوةيشة بؤ ئايندةي خؤمان، لة هةر ووآلتيكي دميوكراسيدا مةسةلةي ئيئتيالف و كواليستؤن
ضاالك و جديش ئامادةي هةيةو هةبوةو هةية بؤ ئاماجنيكي دميوكراسيدا بؤ ئاماجنيكي دياريكراو لةكاتيكدا ئؤثؤزسيؤنيكي 

دةيان ضاوي رةقيب و سةرسةختانةي رةخنةطرانةي هةية، كةضي الي ئيمة يةك ليست ماناي ثيضانةوةي هةلَويسيت ئةحزايب 
كوردي و سرينةوةي طياين ئؤثؤزسيؤنطةري ليرةوة قسة لةسةر ئةو حيزبة ووردانةن كة خؤشيان نازانن بة ض ستراتيج و لة 

بازي حيزيب مامةلَة ئةكةن و ضاوةرواين ضني و طوتاريان ضية و بؤضي نابنة ئؤثؤزسيؤن؟ كةركوك و ناوضة تازة سةر كام ري
ئازادكراوةكان وةكو ثيويست كورد تيايدا ناتوانيت ئازادبيت، هيشتا تةعريب و هاوردن وبردن هةيةو خاوةندارييت ئةم شارة 

تةوخؤ ثةيوةستة بةو شةرمة سياسي و طوتارة الوازةي دنياي ئيمة بةرانبةر بة هةرضةندة ئةمةش راس خويين تر داوا ئةكات
ئةويتر بة عةرةب بة تورك بة ئةمريكا كة نةمانتوانيوةو زمامنان طؤي نةكردوة ناخي ويرانةي خؤمان كةشف بكةين و 

ة ئةوةندة نةهاتوين بة زماين ئةوةندةي بةزماين بيرةمحي تةشريفايت و طياين خانةخوييي كوردانةوة رةفتارمان كردو
 بةريتانياي عوزما بؤ الي يةكييت و يديكؤمينت و لؤذيك قسان بكةين، نةمانتوانيوة بيلَيني جاك سترؤي وةزيري دةرظة

ض ئاماذةيةكي لةطةأل خؤي هينا؟ضووين وةزيريكي كورد بؤ شةرةمي شيخ ضي بؤ كورد ثيبوو جطة !ثاريت نةك بؤ الي كورد
قيبوون و توانةوة لة بؤتةي ناسيؤناليزمي عةرةبيدا؟ ئةي غازي ياوةري سةرةك كؤمار كة ضوة الي جؤرج بؤش لةم لة عيرا

رؤذانةدا باسي مةينةتيةكانيي كوردو ئاسايبونةوةي دؤخي كةركوك و سةربرينةكاين الواين كورد و يب ناسنامةيي طةليكي 
 ضي كرد بؤ كورد و دؤزةكةي، باشة ئةطةر ووآلت دميوكراسيةت ؟ بشلَةقيينكرد؟ دوو مليؤن ئيمزاي ريفراندؤم تواين كام طؤم
ةستوري كاتيش برياري لة سةردابيت ئةي بؤ ناكريت؟ بؤ ئةبيت بةردةوام وثلوراليزم و فيدرالَي ئيتين و جوطرايف ئةويت و د

ئيمة ضاوةرواين سندوق و دةنط بكةين و بطةريينةوة بؤ سينترالَيكي مةركةزي بةغداد؟ يةكييت وثاريت خؤيان سيناريسيت 
لة ئيمتيازة زؤرةكاين بؤ حيزيب ئةم دؤخ و واقيعةن و ثرسي يةك ليست بووين حيزبيانةي كورديش بؤ هةلَبذاردن جطة 

دةسةآلتدار تا ئةو رادةية دلَمان ثي خؤشة كة شةري ناوخؤ دةست ثي ناكاتةوةو خوين نارذيت، ئةطةرضي ئيحتيواكردين ئةو 
رقة سيستماتيزةكراوة ثةنط خواردوةي حيزيب كوردي بة يةك ليست تيمار ناكريت طةر برياري هةلَوةشانةوةي خودي ئةو 

دريت كة حيزب خؤي بةرهةمي ئةهينيت، بةآلم ئايا ئيمة بؤضي دةنطي ناِرةزايي ئةو هةموو خةلَكةمان نةخستة رقة نة
 كة كؤلَن ثاولَ و غازي ؟سةرميزو ئةجينداي ئةمريكيةكانةوة لة كايت ريفراندؤمدا؟ وة كوا دةرةجنامة ثؤزةتيظةكاين ئيمزاكان

م ريككةوتننامة ئيمزاكرا بؤ دؤزي كورد جطة لةوةي يةكييت وثاريت كرديانة ضاالكي ياوةر هاتنة هةلَةجبة ضيان بريارداو كا
سياسي خؤيان، هاتين جاك سترؤ بؤ سليماين و هةولير جطة لةوةي بؤ طويطرتن بوو لةو نةغمة ئالَؤزةي شةقامي كوردي بؤ 

ياميكي بزوينةرو توندمان دا بةطويي سترؤكاندا؟ كةركوك و نةهيشتين سةربةخؤيي و دةولَةيت كورديي ضي تربوو، ئيمة ض ثة
ئةمانة هةموو رةنطة رةهةنديكي نيودةولَةيت و دةرةكيان هةيب و ثاساو مان ئةوةبيت كة قودرةيت ئةو جؤرة ياري و 

 نةبوو يةكييت ئايا حيزيب تر ئةمرؤ لة طؤرةثانةكةدا دبلؤماسيةتانةمان نةبيت، ئةي لة سةر ئاسيت ناوخؤ و ناو مالَي كورد
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و ثاريت نةبيت تا نةخيريك بداو ثرؤذةي خؤي رابطةيةنيت كة ئامادةنية بضيتة مةتةريزي يةك ليست بوونةوة، بؤضي ئةو 
حيزبانة بةردةوام دةيانةويت لة سيبةري يةكييت و ثارتيدابن و نايانةويت يان ناتوانن ضانسي خؤيان تاقي بكةنةوة لة 

نطدةراين كوردا؟ ئةم دؤخ و ئةمتؤسفريةي حيزيب بضوكي كوردي ئايا بار نية بةسةر جةستةي شةكةيت بةردةم مةحةكي دة
كوردةوة؟ ئايا طالَتةكردن نيية بة زاراوةو كؤنسيبيت فرةحيزيب و ثلوراليزم، ئةطةر ئةوةندة نزيكن لة حيزيب دةسةآلتدارةوة 

 كورسيةك ودوان و ميزانيةي مانطانة راستةوخؤ بضنة ئةي بؤضي تيكةآلويان نابنةوة و لة جيايت داواكردن بؤ
 ئايا ثرسيارتان كرد بؤهةموو ؟فراكسيؤنةكانيانةوة تا ضيتر خةلَكيش لة وةمهي فرةحيزبيةكي مناآلنةدا تةفرة نةخوات

انيشةوة كةنالَة بازرطاين و كؤمةآليةيت و سياسي و مةحافيلة سياسيةكانيش تا ئاسيت كؤمثانياكاين مؤبايليش بة ثةرلةم
دةبيت بةش بكريت بؤ دو بلؤك، دوو سياسةت و دوو حيزب و تةنانةت دوو كةركوكيش؟ ئامسان كةض ئةبوو حيزبيك 
نارةزايينامةيةكي جةسوورانةو ثرؤذةيةكي نيشتيمانيان ثيشكةش بكردايةو كؤي ئةو هةموو ديدو تيروانينانةي كورديان 

 باوةر بةوة كي قةدةريي سياسي ناعةقالين خبستايةتةروو، كةواتة ئةيبمة لة كوردستان ئةوةتاين لةناو دؤخينني كة ئيي
وادا كة طؤريين ئاراستةي كةشتيةكة لةدةسيت خؤماندا نية و تواناي بينيين بضوكترين روبةري تاريكيشمان نية كة لة 

  . ثيشمانةوةية
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