
ژی کۆماری کوردستان  !الدان له سترات

بردنی ئامانج و سهدی بيست بۆ کورد سهدی کوژی و به الڕ ژی  کارەسات, چوارپارچه بوونی کوردستان، کۆمه سترات
دان، بووژانهوە و دامهزراندنی کۆماری کوردستان له شاری  کورد بوو. سهدەی بيست له ههمان کات، سهدەی سهرهه

 .مههاباد بوو

ژيی گیپاش مهر موکراتی  سهردارانی کۆماری کوردستان، کۆتايی به ژيانی سياسی، تهشکيالتی و سترات حزبی د
شوو بوو، ژی ڕاپهڕينهکانی پ ژەی سترات ندرا و جوالنهوەی کورد و حزبهکانی کورد له ههر  کوردستان، که در ه

ر ی فکري چوارپارچه، کهوتنه ژ فی ناسيۆناليسمی ترک و ی، سياسی، ئيدئۆلۆژيی حزبهکانی کۆباندۆ ر ڕک مۆنيست و ژ
 !عاڕەب و فارس

دراو دەگهڵ حزبی توودەی کی نوێ گر ران، به ناوی حزبی  شهش مانگ پاش مهرگی قازی موحهممهد، حزب ئ
ران دامهزرا که بهرنامه و موکراتی کوردستانی ئ ژييه  د ران وەرگرتبوو. ئهم سترات ژی خۆی له حزبی توودەی ئ سترات

کی خودموختار بوودام بۆ موکراتيک و کوردستان کی د ران   .هزراندنی ئ

دراو له گهڵ ئوردوگای سوسياليسم کی گر ران، حزب موکراتی کوردستانی ئ بوو و ئامانجی سياسی خۆی له  حزبی د
موکراتيک" دا گردوکۆ ەوی  ماوەی حهفتا ساڵ ئهندامان و اليهنگرانی ئهو حزبه، .کردبوو بهرنامهی "سوسياليسم د پهي

موکراسی دامهزرێ و له کوردستان خودموختاری ئهو ران د  .برنامهيه بوون که له ئ

ژی، له ئيدئۆلۆژی و له ران له بهرنامه و سترات موکراتی کوردستانی ئ هی ژيانهوەی  حزبی د دراويی کۆمه سياسهت گر
موکراتی کوردستان به ژووی دوو حزبی ناوبراوسهرۆکايهتی قازی محهممهد نهمابوو.  کورد و حزبی د ژووی  م و م

ژووی حزبی ژوودا نابيننهوە. يهکيان م ران خۆيان له يهک م موکراتی کوردستانی ئ سهربهخۆيی بۆ خۆی تۆمار  د
ژووی گهيشتن به خودموختاری دايه بۆ  .کردووە و ئهوەی دی م يهکهميان سهربهخۆيی ڕاگهياند و دووههميان له ڕ

ک له موکراتيک دابمهزرێڕۆژان ف ئهوەی ڕۆژ کی د ران  !دراليسم له ئ

موکراتی کوردستان و ئهوەی حزبی ژەدەری حزبی د ران، خۆی به در موکراتی کوردستانی ئ ڕيگای قازی محهممهد  د
م بنهمای ، به ، دەتوان بنهمای تهبليغاتی ههب ژيی نييه بزان ژوويی، ئيدئۆلۆژيک، بهرنامه و سترات  .م

موکراتی کوردستان، دەتوانسترات گهڕانهوە بۆ موکراتی د گاچارە بۆ کۆتايی  ژی و ترادسيۆنی قازی و حزبی د ڕ
نان به قهيرانی حزبی، سياسی، ئهو حزبه و حزبهکانی تر تهوە بۆ  ه ن تی کوردستان بگهڕ ب و ناسنامه له ڕۆژهه

موکراتيزەبوونی  خۆيان له تاران وههموو ئهو اليهنانه لهق بکات، که هيوای ئازادی  تاکهکان و ج پيی سياسی د
ران دەبينن ری ئ  !سيستهمی تۆتاليت

گای ژی نهتهوەيی و کۆمه ويستی به گهڕانهوە بۆ خۆی و سترات تی کوردستان پ ۆيی ههيه که  ڕۆژهه سياسهتی ئهم
گای خۆی -بتوان له پرۆسهيهکی سياسی يهتی، ج دراو له گهڵ بهشهکا کۆمه نی تری کوردستان، له ژيانی ناوچهکه، گر

تهوە  .ببين

ژوو و بيرکردنهوە له که بۆ بيرکردنهوە له م وە، دەرفهت ۆ و دواڕۆژ بۆ  ڕۆژی دەی خاکهل ژی ئهم داڕشتنهوەی سترات
ژی و سياسهتی ب ئاکام ڕزگاری نهتهوەيهک که له ب ژيی، له ههموو پارچهکان بۆته قوربانی سترات  .سترات

دراليسم سهردارانی کۆماری کوردستان گای سهربهخۆيی بهخت کرد، نهک خودموختاری و ف  !گيانيان له ڕ

 برايم فهڕشی

ران، دەکرێ له * موکراتی کوردستانی ئ ژووی چۆنيهتی دامهزراندنی حزبی د بی "سهدەی کارەسات"  م کت
تهوە، که له بنکهی ژين له سولهيمانی چاپ ندر  .کراوە بخو

 


