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 بەڵگەی ستراتیژی یەکێتی نەتەوەیی کوردستان

ئەم گۆڕانکاری  و شەڕی نێوان ھێزەکانی کوردستان و ھێزە کۆلۆنیالیستەکان گەیشتۆتە قۆناخێکی نوێ
ەوشەی ھاتۆتە ئاراوە لەھەموو کاتێک زیاتر یەکێتی ناوخۆیی بایەخدار دەکات. ھەتا ئێستا گەلێک ڕو 

ھەنگاو  کدەتوانرێت بگوترێت کە ھەندێو  وەیی ئەنجام دراوەپێناوی یەکێتی نەتە خەبات لە و ڵھەو
الدفۆرمێک دروست نەبووە کە بتوانێت سەرجەم ھێزەکان پنراوە بە�م ھەتا رۆژگاری ئەمڕۆمان 

گەل بووەتە خاوەن ھۆشیاری یەکێتی  دا،ھەوڵ و ئەزموونەکانی رابردوو یچوارچێوه لهکۆبکاتەوە. 
 له ۆ  ئەو بەرپرسیارێتیەی داوەتە سەر شانی پێشەنگە سیاسییەکانئەوەش  ئەمڕ لەبەر و نەتەوەیی

یەکێتی  ،. ئەمڕۆ دۆزی کورد و کوردستاندیموکراتیک بن -ییوهتهت و پالتفۆرمێکی نهن سیاسهخاوه
لەنێوان ھێزە  گو پێویستییەکی ژیانی دەبینێت. ئیدی پێشخستنی زەمینە و زمانی دیالۆونەتەوەیی  وەک

 ساتێک زووتر . پێویستە بەخێرایی وگرڵنهکی حاشا ھهناچاری و پێویستیه بهندا بووە نەتەوەییەکا
 ی دیالۆگزماندابنرێت،  گدیالۆزەمینەیەک بۆ کۆکردنەوەی ھێزە نەتەوەییەکان ساز بکرێ.  رێ و رێبازی 

ەوەیی دروست بکرێت. ھەروەھا پێویستە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نەت وهک نزیکبوونهیهبۆ له
و کۆنگرەی وبێت. ئێمە وەک م و یاسا دیاری بکرێت، ئەمەش لەژیانی سیاسیدا سەروەرڕنۆ ،یەکێتی

ای ڕبەڵگەی ستراتیژی یەکێتی نەتەوەی کوردستان پێشنیار دەکەین کە لە نێو   نەتەوەیی کوردستان
ە ئەنجامێکبکرێت و لەسەر بەرژەوەندی نەتەوەیی کورد بگات بەرفراوانی گفتوگۆ گشتی ئێمەدا بە .  

 

ەوشی گەلی کوردڕستاتۆی کوردستان و   

کوردستان لە رۆژھە�تی ناوەڕاستدا کۆڵۆنیەکی نێو دەوڵەتییە. لەژێر داگیرکاری تورکیا، ئێران و سوریا 
چەوسانەوەی ئەم دەوڵەتە  و کورد لەژێر ستەم گەلی دەکات. ەوشی چوارپارچەبوونی بەردەوامڕدایە و 

و  بە شێواز ە نەتەوەیی و دیموکراتییەکانی خۆی بێبەش کراوە. ھەروەھا گەرداگیرکەرانەدایە، لەماف
لە تەواوی کوردستان  بەشێوەی جۆربەجۆر شەڕ و سیاسەتی پاکتاوکردن و وا ئهئاستی جیاوازیش بێت 

  .ئینکار بەردەوامە

انی فیدراڵە ئەو پارچەیەی لەناو سنووری فەرمی ئێراقدایە شێوەیەکی نوێی وەرگرتووە. ئەوەش کوردست
حکومەتی ناوەندی ئێراقی فیدراڵ لە پۆزیسیۆنێکی دژبەری  وهداخهبهلە ناو ئێراقێکی فیدراڵدا. بە�م 

لەخۆوە  پۆتانسێلێکی مەترسیدار ،کوردستاندایە. ئەمەش بۆ دۆزی کوردستان و مافی کوردان بەگشتی
ھەستیاریەش بڵندتر بکرێت دەگرێت، لەبەرئەوەش پێویستە ھەستیاری نەتەوەیی لەسەر بێت و ئەو .  

 

ەوشی دینامیکی ناوخۆ و دەرەوەڕلە" ستراتیژی نەتەوەیی"دا  : 

رزگاری کوردستان، ئازادی نەتەوەیی کورد و رزگاری گەلی کوردستان لەدەستی نەیارە    
کۆلۆنیالیستەکان؛ بەشێوەیەک بەدیدێت کە ھەموو ھێزە نەتەوەییەکان ببنە یەک و بەسەفەربەری 

بازی سیاسی  رەوا و شەڕ لەبەرامبەر نەیاران تێبکۆشن؛ ئەمەش واتای "ستراتیژی لەسەر رێ
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یەکالکەرەوەی " ستراتیژی  نەتەوەیی" یە " بەرژەوەندی نەتەوەیی دیموکراتی" فاکتەری سەرەکی و
 .نەتەوەیی " یە

 ۆمە�یەتی،ک -ھێزی گەورەی نەتەوەیی"کە لەتەواوی کەسایەتی، رۆشنبیر و رێکخستنە سیاسی 
تیەکان پێکدێت پێکھاتەی کۆمە�یەتی" هو تەواوی کەمای گەلی کورد نیکۆمە� کولتووری، -کۆمە�یەتی

نیشتمانی "پێکدێنێ-ستراتیژی نەتەوەیی .   

ھێزە نێودەوڵەتیەکانیش سیاسەتەکانی خۆیان سەبارەت بە کوردستان بەشێوەیەکی " راستەوخۆ" یان 
دەبەن. لەسەر بنەمای ئەو راستیە  ۆستراتیژیەکانیان بەڕێوەێئژ" ناڕاستەوخۆ" بەگوێرەی بەرژەوەندییە 

پێویستە ھاوسەنگ(توازن)ی سیاسەتی جیھانی لەبەرچاوان بگیرێت. ھەروەھا پێویستە لەسەربنەمای 
کۆمەککردن بە بەرژەوەندی نەتەوەیی  و ئاشتی رۆژھە�تی ناوەڕاست " ھاوپەیمانێتی فرە الیەنە"رەچاو 

 .بکرێت

 :  نی داگیرکەررەوشی دەوڵەتا

داگیرکارەکان لەسەربنەمای بەرژەوەندییە دەوڵەتییەکانیان پێکەوە لەنێو ناکۆکی و دژایەتی دانە.  دەوڵەتە
ئەوەش تەڤگەری ، بە�م تەنھا لەسەر یەک شت بەرژەوەندیان دەبێتە یەک و پێکەوە دەجولێنەوە

نیا لەبەرامبەر نەتەوەی کورد نەتەوەیی کوردستان و گەلی کوردە. دەوڵەتانی داگیرکار ھەم بەتە
دەبەن و ھەم پێکەوە سیاسەتی دژبەری کورد و کوردستان پێکدێنن و بەڕێوەدەبەن سیاسەت بەڕێوە . 

 

 :رەوشی نەتەوەی کورد و گەالنی کوردستان

مبەر ئەم کۆنسێپە نوێیە پێویستە دینامیکی نەتەوەیی لەسەربنەمای بەرژەوەندی نەتەوەیی الەبەر
 و هھاوبەش ھەڵسوکەوت بکەن. ئەمەش شتێکی ئاسایی و بەشێوەیەکی کۆردینەیی و بگەنە یەک

لەسەر پارچەگەرێتی ئاوابوونە، ھێشتا ماونەتەوە،  مافێکە. ئەو تایبەتمەندیانەی کە ناوخۆیدا خۆی له
بە�م زۆر الواز بوونە. لەبەرامبەر ئەوە دەوڵەتانی داگیر کەر لەبەرامبەر بزوتنەوەی نەتەوەیی 

نوورەکانی نێوانیان تێپەر دەکەن. پێویستە ھێزی نەتەوەیی کوردانیش لەبەرامبەر سیاسەتی س
دەوڵەتانی داگیرکەر ئیدی " سنورە دەسکردەکان" پەسەند نەکەن و  ھەمیشە ھاوکاری و یەکگرتن لە 

گرتوو داگیرکەران بەرەیەکی یەک بکەن. پێویستە بەرامبەر بەرەی ترنێوان خۆیان پێشخەن، پشتگیری یەک
و ھاوبەش ئاوابکرێت و پێکەوە تێکۆشان بەڕێوەببەن. تایبەتمەندی نوێی شۆڕشی کوردستان ئەوەیە و 

 .پێویستە بەگوێرەی ئەو کۆنسێپتە ھەڵسوکەوت بکەین

لەالیەکی دیکەوە نەتەوەی کورد لەنێو  قۆناخی شۆڕشێکدایە. کارەکتەری شۆڕشی کوردستان 
بەرامبەر داگیرکەران شەڕی نەتەوەیی بەڕێوە  د لەالیەکەوە لەە، نەتەوەی کورکدیموکراتی -نەتەوەیی

ی کۆمەڵگائاست  له کردن و خوڵقاندنی دیموکراسیوڵی پراکتیزهھهلەالیەکی ترەوە  و دەبات
دینامیکی شۆڕشی دیموکراتی نەتەوەیی بەرفراوانە.  ،بەگوێرەی ئەم کۆنسێپتە دات.کوردستاندا ده

گروپە کۆمە�یەتیەکانی تر لەبەرامبەر سیستەمی داگیرکەر و  ھەموو چین و توێژێک، گروپ و
ئامانجی شۆڕشی نەتەوەیی دا ھاوبیرن و رێککەوتوون. ئەو ئامانجەی کە ئەوان ھەموو  کولۆنیالیست لە

کۆدەکاتەوە رزگاری کوردستان و ئازادی نەتەوەی کوردە. لەناو ئەو ئامانجەدا، جێگەی ئاشوری، 
، ئازەری، تورک  و کەمە نەتەوەکانی کوردستان و ھی دیکەش ھەن. ئەرمەنی، عەرەب، تورکمان

ئەوانیش ھاوپەیمانی نەتەوەی کوردن. ئازادی و رزگاری ئەوانیش بە ئازادی و رزگاری نەتەوەی کوردەوە 
ئەوە لەبەرامبەر سیستەمی وەحشی کۆلۆنیالیست پێویستە ھەموو گەلی کوردستان  گرێدراوە. لەبەر

بەرژەوەندی ھەمووان لەبەرامبەر  که دایهیهو چوارچێوهنھا له، تهان رێکبخەنسەفەربەر ببن و خۆی
ئەوەش پێویستە بۆ سازدانی بەرەیەکی  تێکشکانی سیستەمی داگیرکەر دەبێتە یەک. لەبەر

نیشتمانی  ھەموو پێکەوە کۆببنەوە و ھێزی خۆیان بکەن بەیەک-نەتەوەیی .  

 :بڕیاری مافی چارەی خۆ نووسین



و بە ھەڵومەرجی دەروە و ناوخۆیی، ھێزی نەتەوەیی، دەرفەت و بەکارھاتنی ئەو پێشکەوتنانەی گرێدرا
دەشێ رووبەرووری تەڤگەری نەتەوەی کوردستانیش ببن. ، کە  لەقۆناخەکانی شۆڕشدا روودەدەن

ی دات. ئیتر ئەوە مافب لەچوارچێوەی " دیاریکردنی مافی چارەنووسدا" مافی گەلی کورد ھەیە کە بڕیار
ەخۆیی بێتبموختارییەت، فیدرالیزم، کۆنفیدرالیزم یان سەر .  

ۆنی ستراتیژییلەشەڕی نەتەوەییدا پۆزیس : 

بەرپرسیارن ترداتەو لەبەرامبەر یەکپەدا بەبڕیارێکی نلەم خا� کانهو نەتەوەیی کدیموکراتی هێزھ  

1 تھەموو شتێکەوە بێ ویسەر ـ پێویستە بەرژەوەندی نەتەوەیی و دیموکراتی لە . 

 .ـ پێویستە ھەبوونی نەتەوەیی بپارێزرێت و لەبەرامبەر سیمبۆڵەکان رێزگرتن ھەبێت2

3 پێویستە لەسەر رێکخستنەکانی تر نەکەونە نێو  نجدا،بن پێکردنی ڕهـ لەشەڕی دژی داگیرکەر و 
 .لێکدانەوەی تەسکی رێکخستنیەوە

4 ەییدا لەنێو دیالۆگدا بیتچ شێوەیەک دەبێت با ببێت پێویستە لەگەڵ رێکخستنی نەتەو ـ  بە . 

5 بێت رزدابهدا لەئاستی ھەرە یھاوکاری لەنێو ھێزی نەتەوەی ـ پێویستە پشتگیری و .  

6 چ شێوەیەک دەبێت باببێت، پێویستە  مبەر داگیرکەران بەاـ کەرکوک و ھەموو سنووری کوردستان لەبەر
 .پێکەوە و بەشێوەیەکی یەکگرتوو بپارێزرێت

7 ادان لەنێوان ھێزە نەتەوەییەکاندا وەکو تاوانی نەتەوەیی بناسرێتـ پێویستە شەڕ و پێکد . 

8  بێت، ھەڵەی وهن کرده، خاوهـ ئەگەر ھێزێکی نەتەوەیی لەبەرامبەر ھێزێکی دیکەی نەتەوەیی
 ،دەرکەوتنە گهو لەبەرامبەر ئەو لەرێبنرخێندرێت خەتایەک ئەنجامبدات، پێویستە ئەوە وەکو زەنگی سوور 

یکە نەتەوەییەکانی دیکە بکەونە نێو ئا�رم (ئینزار)ەوە و تاوەکو لەو ھەڵە و خەتایە پاشگەز ھەموو دینام
  ی کهوها ئهبۆ پێویستە ئەو کاردانەوەیە نیشانبدرێت .تاوەکو بەرژەوەندی نەتەوەیی بپارێزرێت ،ببێتەوە

.روونەدات داشکستی دیکە لەناو یەکێتی نەتەوەیی . 

9 ی دیموکراتی بەشێوەیەکی بەردەوام بمێنێت پێویستە ئەنجوومەن، پالتفۆرم ، ـ تاوەکو یەکێتی نەتەوەی
 .کۆنگرە و رێکخستنەکانی ھاوشێوەیان ئاوا بکرێن

 

یی کوردستانوهتهی نهمینی کۆنگرهھەشتەخوولی رفراوانی بهکۆبونەوەی    

2008ڕی پووشپە  

 برۆکسێل


