
www.kurdistannet.org 
13-8-2003 18:04  

 

 

 
ئةم نووسيةنة پثشكةشة بة بنةماصةي بةدرخانيةكان كة بةردي بناغةي 

 يان دانا"كوردستان"يةكةمني ذؤژنامةي كوردي 

1 



 ناوةذؤك
 4 -3 .........................................................سةرةتايةك 

 7-4 ........................................................دةستپثك   -1
 7 .............................. ئاماجني ئةم لثكؤلينةوةية 1 -1
 8 .............................................شثوةي كاركردن  2 -1
 10-8 ................................. ...... سنوورداركردين باس1-3
 10 ........... ......................... كةرةسةيت لثكؤلينةوة4 -1
  ناسيؤناليزم چيية؟-2
  14-10.. ......................................................... پثناسة2-1
 15-14........................... ةكان  دةربارةي ذةچةصةكي كورد-3
 16-15 ..................... ذةگوذيشةي ناسيؤناليزمي كوردي1 -3
  21-16  .........ئةمحةدي خاين" يستيةكايننسيؤنال" برية 2 -3
  بةيةكگةيشتين ذوناكبرياين كورد لةگةص 3-3

 27-21... ............................................برية ناسيؤنلزمةكان
  پارتة مؤدثرنة ناسيؤناليستةكاين كورد-4
 41-27.... . .................................................. خؤيبوون 4-1
 60-42 ..... ...................................................... كاژيك4-2
 69-60 ...... .................................................... پاسؤك4-3
 ئامانج، ستراتيجي، چاالكي. بةروركردين پارتيةكان -5
 70..... ................ ...................................خؤيبوون 5-1
 71-70 ....... ....................................................كاژيك 5-2
 73-71.. .... .............................................پاسؤك 5-3
 81 -73.... ................................ دةرةجنام و ئةناليز-6
  84-82..................................... سةرچاوة و پةراوثز-7

 2



  سةرةتايةك
ــيةنةي  ــةم نووس ــت ئ ــةر    لةبةردةس ــينةوةيةكة لةس ــة، لثكوص داي

ناسـيؤنالزمي كـوردي، هةوصـدانثكة بـؤ بةرواردكردن لة خةبايت سث            
بؤ دامةزارندين دةوصةيت   كة خةباتيان    ،پـاريت ناسيؤناسـيت كـوردي     

ةي ماجستةر لة ديپارمتاين    ناملثكؤليـنةوةكة وةكو     . كـردووة  كـوردي 
كارةكة .  دا پثشكةش كرا  2003سياسـةت لة زانكؤ ئؤپساال لة سةرةتاي        

بـةزماين سـوثدي نووسـراوة و مـن بؤ خؤم كردومة بة كوردي، بؤية               
ذةنگــة لثــرة و لــةوث كةمــثك دةســتةواژة و پةرةگــراف گــؤرنكاريان  

 . بگؤرثت بث ئـةوةي هـيچ لة ناوةذؤكي باسةكة       بةسـةردا هاتبـثت بـة     
هـةروةها سةرچاوة كورديةكامن وةكو خؤي بةكارهثناوةتةوة، واتة لة         

  .سوثديةوة نةمكردونةتةوة بة كوردي
نةوة دةبينني كة لةسةدةي شانزة     هـةرةوةك لـةم باسةشـدا دةخيوثني      

بـةدواوة هةسـيت نيشـتيمان پةرةوةري كوردان هةميشة لةهةصكشان و           
 لة نيوةي دووةمي    داكشـاندا بـووة، ئةوةي جثگاي سةرجنة ئةوةية كة        

ــر       ــوردي زيات ــي ك ــيت نةتةوةي ــةدواوة هةس ــردوو ب ــةدةي ذاب س
ــة خؤ  ــي ل ــي ناوچةي ــچوارچثوةيةك ــراوة  رتووة گ ــارت و ذثكخ و پ

 سياسـيةكاين كـورد دةوري سـةرةكيان گثراوة لةوةي كة كورد هةر بة            
ـ    ويستويةيت لة   بثت، اوآليت بـووين دةوصـةتاين سةردةستةوة     دواي ه

ةدا كثشةكةي چارةسةربكا، بةآلم ئثستاشي     چوارچـثوةي ئةو دةوصةتان   
لة خوثنيش بؤ   " دةريايةك"لةگـةص دابـثت بة هةصواسراوي ماوةتةوة و         

جگة لةوةي كة كثشةكةشي     ژثت، ئةمة ذئـةو مةبةسـتة ذژثنـراوة و دة       
ــتانيان     ــة كوردس ــةي ك ــةو وآلتان ــؤي ئ ــةيةكي ناوخ ــردؤتة كثش ك

قوصةوة بة  بـؤية پثويسـتة جارثكـي تـر بة نةفةسثكي           . داگريكـردووة 

 3



مـك خبةينة سةر    ادا بچيـنةوة و ئازايانـة ق       كـورد سياسـي   مثـژووي   
 . هةصةكان

كثشـةي كـورد تـةهنا كاتثك چارةسةر دةكرثت كة كورد بتوانثت مايف             
نابثت كثشةي كورد بة    . ديـاري بكـات   بـة دةسـيت خـؤي       چارةنـووس   

سترثتة، چونكة  ةدميوكـرايت بـوون يان نةبووين ئةو دةوصةتانةوة بب        
ثشةي نةتةوةيي هةن كة تا ئثستاش چارةسةر نةكراون، لةگةص         دةيان ك 

 سيســتةمي صــةتانةي كثشــةكةيان لــةناو دايــةوئــةوةي كــة ئــةو دة
 بؤ منونةش دةتوامن كثشةي گةيل باسك لة        ،   دةسنت دميوكـرايت بـاآل   
نسـا هبثـنمةوة كـة زؤر لـة پثش ئةو وآلتانةوةن كة             ةئيسـپانيا و فةر   

 .كوردستانيان لة خاچ داوة
انثكة و بث كةموكوذي نيية،      ئـةم كـارة هةوصـد      لةسـةرتادا ومت،  وةك  

دةكةنةوة و   ي سوپاسي هةموو ئةوانة دةكةم كة هةصةكان ذاست       پثشـةك 
 بؤية  ، ئـةم كـارة كارثكـي ئةكادمييـية،        ذةخـنةي بةجثـي لثدةگـرن     

اليةنثك چاوم لة    ثب وةكو   الةهةصسـةنگاندين ئـةو پارتـة كـورديانةد       
 .كارةكانيان كردووة

 پثكدةست -1
( شاعري و فةيلةسويف كورد ئةمحةدي خاين         دا 1600لة كؤتايي ساصي    

 ئارةزوي  ،لـة شاكارة بة ناوبانگةكةي خؤيدا مةم و زين        ) 1650-1707
هةربؤية ئةم  . ئـةوة دةكـات كـة كـورد لة بةيين خؤياندا يةكگرتووبن           

 :چةند دثرانة دةهؤنثتةوة
 گةر دث هةبوا مة ئيتيفاقةك 
 ادةكضثكرا بكرا مة ئينقي 
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  عةرةب و عةجةم تةماميو 1روم 
 هةميا ژ مة را دكر غوالمي 
 تةكميل دكر مة دين و دةولةت 
  2عيلم و حيكمةتدكر مة  Þï—yتة 

ئـةو كؤمةصـگا كورديـيةي كـة ئةمحةدي خاين تثدا ژياوة، تثكةآلوثك             
سـةرؤك خثصـةكان پةيوةنديان بة      . بـووة لـة خـثص و دةرةبةگايـةيت        

هةر لةو سةردةمانةشدا   . ةكانةوة هةبووة عومسانـيةكان ياخـود فارس    
 بةپثي ئةو پةميانةي كة     ة كوردستان بؤ جاري يةكةم دابةش كرا و       بوو ك 

تبووة نثوان گوريس كثشةكثي وكوردسـتان كة . پثـي دةصـثن چاصـدثران     
، هةريةك لةالي خؤيةوة دةيويست كوردةكان      سةفةويةكانعومساين و   

 تةهنا  كة كـة كثشة   دةبـثت ئـةوةش بصـثني     . بـةالي خـؤيدا ذابكثشـثت     
دةسةآليت سياسي و پاواخنوازي نثوان ئةو دوو دةوصةتة نةبوو، بةصكو          

 بةيةك لة شةذة    عة و سوين وةكو دو ئايدؤلؤژيي دژ      دوو مةزهـةيب شي   
 .شؤق دابوو

 مثـژووي كورد هةر تةهنا مثژووي داگريكاري و تاآلنكردين        الپـةرةكاين   
انة، سةرؤك خثصةكان   بةصكو شان بةشاين ئةو ديارد     لـة خؤنةگرتووة،  

 ئةمةش بةپلةي يةكةم    .3لـة دژايـةيت بةردةوامـدا بـوون لةگةص يةكتر         

                                                 
ــةي روم    1 ــورك وش ــكري ت ــؤ لةش ــتاش ب ــتان ئثس ــووري كوردس ــوردةكاين باك ك

ــةكايت       ــة ل ــةكان ك ــةص ذؤم ــردنة لةگ ــةراورد ك ــؤ ب ــةوةش ب ــنن، ئ بةكاردةهث
اندانةيان بةكار دةهثان بؤ    ذت، ئـةو پةذي كاري د     ياندا بـؤ ذؤژهـةآل    انكردنةكشـ هثر

 .چاوترسثكردين خةصك
لة سويديةكةدا من كتثبةكةي فةرهاد شاكةليم بةكارهثناوة  (18.  ل20گزينگ ژمارة  2

 43. ل) بةزماين سوثدي(بةناوي ناسيؤناليزمي كورد لة مةم و زيين خاين دا
 199. ذةفيق سابري، ئيمپراتؤرياي مل، ل 3
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دةگةرثـتةوة بؤ ويسيت سةرؤك خثصةكان بؤ ئةوةي بتوانن ناوچةكاين          
كة زياتر  روبوومةكةي بؤ خؤيان بةكارهبثنن،   خـؤيان پـاوان بكةن و بة      

 .لة وةرزثري و بةخثوكردين مةذو ماآلت پثكدةهات
 هثـز و شـةذةنگثزي لـة كؤمةصـگايةكي وةرزثـريدا، بة             بةكارهثـناين 

دةرةجـةي يةكـةم بـة هـؤي دابةشـكردين بةروبوومة ناوچةيةكانةوة            
ةذكةرةكان سةر بةهةمان   شهـةر بـؤية زؤربـةي جار        . سةرهةصـدةدات 

  4.كلتوورن
 وة  1900ناسـيؤناليزم وةكـو دةسـتةواژةيةكي سياسي لة دواي ساصي           

ي يزمناسيؤنال. ةآليت ناوةذاستدا دةورثكـي كاريگـةري هةيـة لـة ذؤژه        
 خـؤيان ذثكخسـت بـؤ بةرپةرچدانـةوةي دةسةآليت          ،عـةرةب و كـورد    

ئةم بريو بؤچونانة ذوبةرثكي بةرفراوانيان داگري كرد لة دواي         . توركـي 
جةنگـي جـيهاين يةكةمـةوة، ئةوةش بة هؤيي جثبةجث نةكردين ئةو            

  .عةرةبةكانبةصثنانةي كة دران لة مةذ سةربةخؤيي، بة تايبةيت بة 
 زوصم و زؤري  لـة سـثبةري ئـةم دژايةتـيانةدا و وةكـو وةآلمـثك بـؤ                

لةو . عومسانيةكان، ناسيؤناليزمي كوردي فرچكي بةست و گةشةي كرد  
كاتـةدا زياتـر كوذي ئةرستؤكرات و پياوماقوآلن دةيانتواين بچنة بةر           

برية يية كة ئةوان زياتر كةوتنة ژثر كاريگةري        اخوثـندن، بـؤية ئاسـ     
بوص بووة ناوةندثك بؤ خوثندكاراين     ئةسـتةم . يؤناليسـتيةكانةوة ناس
بةو شثوةية ذوناكبرياين كورد كةوتنة ژثر ئةو تةوژمة فكريانةي         . كورد

ــةوروپاوة دةهــاتن ــ. كــة لــة ئ داين لــة پةيــوةندي لةگــةص سةرهةص
دةمةوثت لةم  . اوانني و بريوبؤچوون هةن   ناسيؤنالزمي كورديدا دوو تثذ   

ــة ســةر هــةردوو بؤچــونةكان ك خبشــنووســيةندا تي هــةروةها . ةم

                                                 
4 Ernest Gellner, Nationalism s. 40  
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ـ   لة بةيين سث پاريت مؤدثرين كورديدا كة بة هةصگري          بكةمةرواردثك  ب
 .بريي ناسيؤنايزمي كوردي دادةنرثن

 ئاماجني ئةم نووسيةن چيية؟ 1 -1 
ــتيدا ئ ــة ذاس ــة پثنا  ل ــة ك ــينة ئةوةي ــةم نووس ــةيةكي اماجنــي ئ س

كةم، بة تايبةيت ناسـيؤناليزمي كـوردي و ذةگوذيشـة و گةشةكردين ب         
ةزرانـدين دةوصةتثكي    باسـةكة لةخـةبات و هةوصـدان بـؤ دام          كرؤكـي 

خاصي دووةم، بؤ ئةو مةبةستة     . خؤ، چـذ بكةمـةوة    ةبنةتةوةيـي سـةر   
شثوةي خةبات و بةرنامة    وردي سث پاريت ناسيؤنالسيت كوردي،      بـةرا 

ئــةو پارتــيانة كــة خــؤيان بــة  . دةكــةمو پذؤگــرام و چاالكيةكانــيان
ئةم ت دةزانن و ئاماجنيان سةربةخؤيي كوردستان بووة،        ناسيؤناليسـ 

انـة ذؤصـي بةرچاويان بووة بة تايبةيت لة مةسةي تيؤريزةكردين           پارت
 . ناسيؤناليزمي كوردي، بة تايبةيت لة ديدثكي كوردانةوة

 ئـةم پارتـيانة جـياوزي هةية و هةريةكة و لة            ينمثـژووي دامةزرانـد   
م هةرسثكيان  يان، بةآل ثكخستنجؤري ر  هةرةوةها   كاتثكـي تايـبةيت و      

  سث پارتةش  ئةو. جنـيان دامةزارنـدين دةوصـةتثكي كـوردي بووة        ائام
كاژيك و خؤيبوون وةكو ذثكخسنت لة      . ن)خؤيبوون، كاژيك و پاسؤك   (

ةپاين سياسـي كـورديدا نـةماون، بةآلم پاسؤك كة بة مرياتگري            ذگـؤ 
ةگةرچي كاژيك دةژمثردرثت تا ئثستاش كار و خةبايت خؤيان دةكةن، ئ  

 . سنووردارةخةباتةكةشيان
 شثوةي كاركردن  2 –1
دوو دياردةن كة هةميشة و لة گةص زؤر        " ناسـيؤناليزم " و  " ئثتنيسـيت "

  بثت ، جا بة شثوةيةكي نةگةتيض    ناويـان دثتة ناو ناوانةوة    مةسـةلةدا   
بثت وثنةيةكي ذوين     هةرئةوةش وا دةكات كة زةمحةت     .ةتـيض زيـان پؤ  

. كورد بة تايبةيت بكثشرثت   ناسيؤناليزمي   ناسـيؤناليزم بـة گشـيت و      
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ئةو سث پارتة چؤن چؤين مامةلةيان       ئاخؤ   مةبةسـيت مـن ئةوةيـة كة      
 و چ جــؤرة ســتراتيجي و ميتؤدثكــيان لةگــةص ناســيؤناليزم كــردووة

  دامةزراندي دةوصةتثكي كوردي    ئـةوةي بـة ئاماجني      بـؤ  بةكارهثـناوة 
 . بگةن
ا دةبةمة بةر پثانةسةي    تثگةيشـنت لـة ناسـيؤناليزمي كوردي پةن       بـؤ   

 .ناسيؤناليزم و نةتةوة بة شثوة ئةوروپايةكةي
 باسسنوورداركردين  3 -1

ــراوان داگريدةكــات،   ناســيؤناليزم وةكــو بابةتــثك ذوبةرثكــي بةرف
ر دةكات، چونكة    ت باسـكردن لة ناسيؤناليزمي كوردي كارةكة زةمحةت      

 كة هةر  بةسـةر چةنـدين وآليت جؤراوجـؤردا دابةشكراون و           ةكامكـورد 
كة ئةم سث پارتيةشم هةصبژاردووة لة       . و تايبةمتةندي خؤي هةية    وآلتة

بةرئةوةيـة كـة ئـةوان خـؤيان بـة هةصگري بريي نةتةوةيي دةزانن و               
 .يان دانابووخؤ خؤشيان وةكو ئامانج لة پثشةكوردستانثكي سةرب

ي پارتيةكاين تر    ذؤص ةلثـرةدا بـة هيچ شثوةيةك مةبةست لةوة نيية ك         
يت كوردسـتاندا بةهثـند بگريثـت كة دةورثكي          نةتةوايـة  لـة خـةبايت   

. كاريگـةريان هةبـووة، هةندثك جار نةگةتيض بةآلم بةگشيت پؤزةتيض         
 بةدواوة پارت و ذثكخراوة     1950ئـةوةش بـة هـؤي ئةوةي كة لة دواي           

گةلثك جار  . كورديةكان ئامانج و پةيامي ذونيان نةبووة بؤ گةيل كورد        
 بـؤ ئـةوةي بـتوانن لةگةص        ،گؤريـوة تاكتـيك و سـتراتيجي خـؤيان        

 .سياسةيت هةرمثي و نثونةتةوةيي خؤيان بگوجنثنن
پـاريت دميوكرايت كوردستاين عثراق و يةكيةيت نيشتيماين كوردستان         

 لةو پارتانةن كة دةوري     )كادةكي ئثستا (و پـاريت كرثكاراين كوردستان      
 لة   و كاريگـةريان گثـراوة لة خةبايت كوردستاندا، بة تايبةيت          گگـرن 

 .وروژاندين هةسيت كوردايةتيدا
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 هةسيت ناسيؤنالسيت   يندةوري كاريگـةري بينيووة لة بزواند     ) پكـك  (
كــورد بــة تايــبةيت لــة باكــووري كوردســتاندا لــة دواي ناوةذاســيت 

يةكـثك لـة و سيفةتانةي پكك كة لة پارتيةكاين تردا           . هةشـتاكانةوة 
و كردبوو   انكوردستپثناسةي كؤلؤنيةكي بؤ     ئـةوة بـوو كـة        نةبـوو، 

ردستان دةكرد كة بؤ وةدةرناين     داواي لـة كـوردةكاين سةرتاسةري كو      
  5.پايي كؤلؤنيال لة كوردستاندا تثبكؤشنسو

وشثكي  وة ذة  1991لـةدواي ذاپـةريين باشـووري كوردستان لة ساصي          
هاتؤتة ئاراوة، بةشثكي  گةورةي ئةو      تايبةيت لة باشووري كوردستان     

اشوور ، ئثستا لة ب   6پاريت و يةكيةتيداية  پارچةيـة لـة ژثر كؤنترؤصي       
 . دامةزراوة)دوو ئيدارة (يپةرلةمان و حكومةتثكي هةرمث

 ي لثكؤلينةوةةتكةرةس 4 -1
 لة ناوياندا لة گةلثك سةرچاوة كةصكم وةگرتووة،     يةبؤ ئةم لثكؤلينةوة  

بؤ . سـةرچاوةي كـوردي كة بة شثوةي ئةكادميي و مثژووي نووسراون          
ي وصـكم لـة كتثـبةكةي ذؤهات ئالةكؤم بةنا        ناسـاندين خؤيـبوون كة    

 ية  )شوكور مستةفا (كـة لة وةرگثراين     " خؤيـبوون و شؤذشـي ئاگـري      "

                                                 
5 PKK       بـةدواوة سـتراتيجي خؤيـي گـؤري لة كوردستانثكي           1993 لـة دواي ساصـي 

سةربةخؤ و يةكگرتووة بؤ دابينكردين مايف كلتوري بؤ كوردةكان و دميوكرايت بؤ ئةو      
كاتثكيش سةرؤكي ئةو   .وآلتانـةي كة كوردستانيان دابةشكردووة، بة تايبةيت توركيا       

 ي و وآلتاين تر     CIAتگا سيخوريةكاين   سوللة ئـؤجةالن بـة هاوكاري دة      پارتـة عـبد   
 دا، پكك هثزةكاين خؤي لة باكوور       1999يربوةري ف 15وة لة   تةسليم بة توركيا كراية   

. كثشـايةوة و پاشـان ناوي پكك گؤردرا بؤ كؤنگرةي ئازادي و دميوكراسي كوردستان             
ش توركيا بةآلم تائثستاش     خستة پث  ن كادةكـيش چةنـد پالنثكي ئاشتيان      اپاشـ پكك،

پثدا بنثت و كثشةكة هةر بة       توركـيا ذازي نابـثت كـادةك وةكو اليةنثكي كثشةكة دان          
 . هةصواسراوةيي ماوةتةوة

 .نووسراوة  بة چةند مانگثگ  عثراق ذوخاين پثش ةئةم نووسيةن 6

 9



كي لةگةصثك سةرچاوةي توركي    صوةكو دةبينرثت ذؤهات كة   . وةرگرتووة
 .و كوردي و زماين تر وةرگرتووة

 و چةند كتثبثكي    ]چاپة كورديةكةي [بـؤ كاژيـك، كةصـكم لة كاژيكنامة       
هةروةها كتثبةكةي فةرهاد شاكةيل بة ناوي    .  وةرگرتووة جـةمال نةبةز  

ي لة مةم و زيين خاين و گؤضاري ذةهةند و گزينگ           دناسيؤناليزمي كور 
كـة ناويان لة كؤتايي ئةم       بـياين وةرگـرتووة       سـةرچاوةي  گةلـثك و

ودم لة كتثين   و ناسيؤناليزم، س  ناسةكردينثپبؤ  . دا هاتـووة  نةنووسـي 
 بنـيديك ئةندرسن و      كتثـبةكاين  ةر و ي ئثرنشـت گيلـن    "ناسـيؤناليزم "

هةوصم داوة كة لة ناساندن و  تثبينةكاين      . ئؤضـني ئؤسترين وةرگرتووة   
 .م كردووةيخؤمشدا بث اليةين بپارثزم و ذةچاوي كاري ئةكادمي

  ناسيؤناليزم چيية؟ -2
 پثناسة 2-1

ناسيؤناليزم "پثشةكي كتثبةكةي خؤي بة ناوي      لة  ئؤيضـيند ئؤستريود    
ـ  چـي   بچني لة كرثتئايا نا: بـة پرسـيارثك دةسـت پـث دةكـات         "  ؟ ةي

كة بدؤزينةوة و سةيري ماناكةي بكةين؟ لة وةآلمدا        ةوشـ  فةرهةنگـثگدا 
 جؤراو جؤري   كة ماناي ة ئةو پثي واية كة وش     7.دةصثت، نةخثر ناتوانني  

لةگــةص ئــةوةي كــة .هةيــة و كاريگــةري لةســةر دةوروبــةر دادةنــثت
ردانـةوةي گةورةي هةبووة لة سةر      ناسـيؤناليزم دةوري كاريگـةر و كا      

چيـنةكاين كؤمةصـگا و گـروپة ئثتنيكـيةكان، هـةمانكات سةرچاوةي            
تةعريف . " دروسـتكردين بةربةرةكاين ديين، ئثتنيكي و كلتووري بووة       

كـردين نةتـةوة، ناسـنامةي نةتةوةيي و ناسيؤناليزم كارثكي ئاسان           
 8".نيية، جا چ جاي ئةوةي بثيت لة سةريان بكؤصيتةوة

                                                 
7 Oyvind Osterud, vad är nationalism, s. 7  
8 B. Andersen, den föreställda gemenskapen, s. 18  
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ــ  ــرتنانة ذاستيش ــةم پثداگ ــثت نبئةگةرچــي ئ ــرؤض دةتوان ــةآلم م ، ب
بؤ . تةوةدةمـووچاوة جـؤراو جـؤرةكاين ناسيؤناليزم لةيةك جيابكا        

 ،هةنـدثك گروپ ناسيؤناليزم لةگةص ئازادي، بةرابةري و دادپةروةريي      
 لةم حاصةتانةدا ناسيؤناليزم ناوةرؤكثكي پؤزةتيضي      .بـةراورد دةكـرثت   

گاريي  ئةوانةي كة ناسيؤناليزم لةگةص ذز     ش بؤ درثـتث، بـة تايبةتي    دة
ــةن  ــةراورد دةك ــي ب ــرثت  . نةتةوةي ــرةوة دةتوان ــي ت ــةآلم لةاليةك ب

  بــياين و چةوســاندنةوة بــةراورد ناســيؤناليزم وةكــو ذاســيزم، دژة
بةمانايةكـي تـر ناسيؤناليزم وةكو پروپاگةندةيةكي سياسي        . بكـرثت 

 9. ناكؤكيبةكار دةهثنرثت كة دةبثتة هؤي لة دايك بووين
 ئةوروپيية و لة سةرةتاي ساآلين      ،يةكگيزم وةكـو ئيديؤلؤ   لناسـيؤنا 

دوو جؤر ناسيؤناليزم   .  گةيشـتة نوخبةي ذوناكبرياين عومساين     1800
بوون  هةيـة كـة  يةكثكـيان فةرةنسـية كـة بة ناسيؤناليزمي هاوآليت             

 هاوآلتني بةبث ئةوةي گوث بدرثت      دانيشتوان هةموو  واتة   ،ناودةبـرثت 
 ئةم جؤرة ناسيؤناليزمة لةاليةن فيوداصةكانةوة ذةت     . كگراونديانبـة با  

دةكـرايةوة چـونكة ئـةوان وةكـو مةترسيةك بؤ فيوداليزم چاويان لث             
اي ناليزمي ئةصمانيية كة لة سةر بنةم     جـؤرةكةي تريان ناسيؤ   . دةكـرد 

خاصي سةرةكي لة   "  ئـةم جؤرة ناسيؤناليزمة      .ئثتنثسـتيت دارثـژراوة   
بة يان دةسةآليت   زؤرينةي دانيشتوان، نوخ  ( ناوةند   جياوازي دةسةآليت 

بةو شـثوةية پشـت بـةو فاكـتؤرانة دةبةستثت كة           دادةنـثت، ) گـةورة 
 بةر  لة  . ةكي نةپچر سةيردةكات  يگـروپةكةي سـةربةخؤي وةكـو يةكة      

تيوكرايت، دةسةآليت موتصةق، خوثن و     ذؤشـنايي ئةو بؤشاييةي دواي      
 هةوص دةدات   " بوون هاوآليتناسيؤناليزمي  "هاورةگةزايـةيت، هةروةك    

كـة ئـةو دةسـةآلتة بپارثزثت بؤ منونة دةوصةت، بةآلم ناسيؤناليزمي            
                                                 

9 Osterud, s 9-10.   
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. بذةخسثنثوةيةك  ةئثتنيكي هةوصي ئةوة دةدات كة دةوصةتثك وةكو نةت       
 10".دةوصةيت عومساين زياتر لة ژثر كاريگةري ئةم مؤديلةدا بوو

ناسيؤناليزم :  دةكات ة پثناس ةم بةم شثوةي  ليزنةر ناسيؤنا ئثرنيست گيل 
 كة ئيديعاي ئةوة دةكات كة دةبثت       ةلة پلةي يةكةمدا پرنسيپثكي سياسي    

ــثت    ــةكانگري ب ــدا ي ــيةيت نةتةوةي ــةص يةك ــي لةگ ــيةيت سياس . يةك
ناسـيؤناليزم وةكو هةست يان وةكو بزوتنةوةيةك لةم چوارچثوةيةدا         

ثك ئةو ئيحساساتةية كة لة     ناسيؤناليزم وةكو هةست  . پثـناس دةكرثت  
، ياخود ئةو   ي دصـةذاوكةدا پةيدادةبـثت بـةدژي پرنسـيپةكان        نةتـيجة 

 .پةكانةوة پةيدا دةبثت  ةية كـة لـة نةتيجةي بةرهةمي پرنسي       ئيحساسـ 
 كة لة ژثر كاريگةري ئةو      بةوة دةوترثت، بـزوتنةوةي ناسيؤناليسـيت     

ـ  11.جـؤرة هةسـتةداية     كة  پثدا دةگرثت نةر لةسةر ئةو تثزةي خؤي       گيل
ـ     " دةصـثت  ة نةتـةوة دروسـت دةكـات نـةك بة          ئـةوة ناسـيؤناليزمة ك

 12".پثچةوانةوة
هثصثكي  هةموويان   ،ناسـيؤناليزم و دةوصـةت    آلتـثيت،   ونةتـةوة، هاو  

هاوبـةش بةيةكـةوةيان دةبةستثتةوة، هةروةها سيمبوصة جياوازةكان        
ــان زؤر  ــةم ي ــة ك ــيؤناليزميان  ك ــثيت و ناس ــةوة و هاوآلت ــث  نةت پ

بؤ . ي تةواو دةكةن  لـة كؤتايشـدا هةموو ئةوانة يةكتر       ،ةوةدةناسـرثت 
نةر لة كتثبةكةي   بداتةوة، گيل " نةتةوة چيية؟ "سياري  ئـةوةي جوايب پر   

ــثت  ــيؤناليزم دةص ــةوة و ناس ــةت، نةت ــؤيدا، دةوص ــيؤري : " خ دوو ت
: بنياتناين تيؤريةك لةمةذ ناشيوناليت ئةوانيش      هةن بؤ  هـيوابةخش 

  بةآلم هةمانكات ئةو دةستنيشاين ئةوةش دةكات      13".نخواست و كلتوور  
                                                 

 Multiethnica, nr 26-27, s. 37 10  
11 Tomas H. Eriksen, etnicitet och nationalism, s. 125   
12 Gellner, stat, nation, nationalism, s.78  

 75سةرچاوةي پثشوو ل  13
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دوو خاصي گرنگ و چارةنووس     " كلتوور و خواست  "كـة لةگـةص ئـةوةي       
زؤرةبةي بؤ    . سـازن بـةآلم سـةد لـة سـةد هةمـوو شتةكة پثكناهثنن             

گـروپةكان جـا بچـوك بن يان گةورة، خواست و ئارةزوو لة شكصداين              
دوو خاصي سةرةكي هةن لة پةيوةندي لةگةص       . يةئةواندا يةكاليي كةرةوة  

ن ري ســةرةكي دةبيــنان كــة دةوخؤناســاندنيشــكلداين گــروپةكان و 
ـ    "ئةوانـيش     پةيوةندي كردن و خؤناساندن،     ةخواسـت و ئارةزومةندان

؛ ترس و تةسليمبوون و     بـوون لةاليةكةوة  وةفـاداري و هاوپشـتوو پةنا     
 مةبةسـت لـة نةتةوةش ئةوةية كة        14.ناچاركـردن، لةاليةكـي تـرةوة     

يكي هاوبةش   ئثتن سةر بة گةلـثك خـاوةين زمـان، كلـتوور، مثژوو و           
 15.بن
 كي كوردةكان ذةچةصة دةربارةي-3

 هةوصي ئةوة   ،گةلـثك جـار بةهـؤي جؤراو جؤر و بةمةبةسيت جياواز          
نووســة مثژوو. ةكي كــوردةكان بنووســرثتچةصــدراوة كــة لةســةر ذة

عةرةبـةكان هةوصـيان داوة كـة ذيشـةي كوردةكان ببنةوة سةر عةرةب             
 ئةوةي كة   16.ووبثنتبةومانايـةي كـة كـوردةكان لةسةرةتادا عةرةب ب        

 شتثكة الي هةموان    ندةناسـثن " توركـي چيايـي   "تـوركةكان كـورد بـة       
 1923 لة دواي ساصي     دائاشكراية، بة تايبةيت لة مثژووي نوثي توركيا      

ئةو وآلتانةي كة كوردستانيان لة بةيين خؤياندا       .  يش 1990تـا ساصي    
ركيا  هةوصـي توانةوةي كوردةكان دةدةن بؤ ئةوةي لة تو         دابةشـكردووة 

رس و لة عثراق و سورياش بة       بـيانكةن بـة تـورك و لـة ئثـران بـةفا            
ةيان پث  مـايف هاوآلتـثيت وةكو ئةو ميلةتان      عـةرةب، ئـةويش نـةك       

                                                 
 75. سةرچاوةي پثشوو ل 14

15 Jan-Gunnar Rosenblad, nayion, nationalism och identitet s. 36  
 11-10. جةمال نةبةز، پثوةندارثيت ي كوردي ل 16
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 خؤيان بة   نكوردةكانهةرچي   17.ذةوابـبني بةصكو وةكو هاوآليت پلة دوو      
، كة ئيمپراتؤرياي ئاشوريان ذوخاند كة      18دةزانـن " مـثدةكان "نـةوةي   

وتـة شاري موسصي باشووري كوردستاين ئثستاوة،       ناوةندةكـةي دةكة  
نزيكةي (نووسةر و ئةفسةري گرثكي گةزنةفؤن      . ژ ذويدا . پ 800ئةمةش  

بانگةكةي اولة شاكارة بة ن   ) مـردووة . ز. پ 345 لـةدايك بـووة و       428
باسـي گةلثكي چيايي ئةو كاتة دةكات بة        " ئانابـاس "خـؤيدا بـةناوي     

  هةمان باب  نووسثك مثژوو هةند بذواي    بـة  كـة " كاردؤخـةكان "نـاوي   
 جـةمال نةبـةزيش پثـي وايـة كة          19. كـوردةكاين ئثسـتان    اينوبـاپري 

ذةچةصـةكي كـوردةكان گرنگيةكـي زؤري نيية چونكة كوردةكان خؤيان           
پثـيان وايـة كـة هةمـوويان سةر بة ذةچةصةكثكن و كوردةكاين ئثستا              

 20.يوةدانةن كة پثشتر خؤيان بةكورد زاننةوةي ئةو كور
 شةي ناسيؤناليزمي كورديذةگوذي 1 -3

بة شثوة باوةكةي بؤ زؤر شت كة       " كوردايةيت"لة زماين كورديدا وشةي     
ةيـووةندي بـة كـورد بـوونةوة هةبـثت بةكاردةهثنرثت، بة تايبةيت        پ

ن پةروةري، بزووتةنةوةي   كـوردايةيت وةكـو ناسـيؤناليزم، نيشتيما      
 لة   كردن ماناي چاالكانة بةشداري  " كوردايةيت كردنيش "يت و   نةتةوايـة 

دةسـتةواژةيةكي تر كة لةاليةن      21".بـزوتنةوةي ناسـيؤنايل كـورديدا     
" بريي نةتةوةيي كورديية  "ناسيؤناليستة كوردةكانةوة بةكاردةهثنرثت    

                                                 
 .ئيسماعيل بئشكچي، كوردستان كؤلؤنيةكي نثونةتةوةيية 17
 ).www.ne.se (ئثنسكلؤپيدياي سوثدي لةسةر تؤري ئينتةرنثت 18
 64.  مةردؤخي كوردستاين، مثژووي كورد و كوردستان ل&سةرچاوةي پثشوو 19
 11ل . نةبةز، پثوةندارثيت ي كورديجةمال  20
 446.  ئينگليزي ل–شةفيق قةزاز، شارةزوور، فةرهةنگي كوردي  21
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كـة ناوكـي بريوباوةرة سياسيةكاين كاژيكة، هةروةك لة الپةرةكاين          
 .داهاتوودا باسي لثوة دةكةم

كة ئاخؤ  ،  لة مثژوودا  ةين دةتنيشان بك  ناتـوانني كاتثكـي ديـاري كراو      
كـةي بـريي دروسـتكردين دةوصـةتثكي كوردي لةدايك بووبثت، بةآلم            
هـةروةك نةتةوةكاين تر لة ذؤژهةآليت ناوةراستدا كوردةكان خاوةين         

كة دةسةآليت بةرثوةبةرايةيت و    ،22دةوصـةيت هةرمثـي خـؤيان بـوون       
 بةآلم بة   شـكاوة ئابـووريان بةسـةر هةنـدثك ناوچـةي كوردسـتاندا           

  دةوصةيت ردةوامـي پةيـوةنديان بـة دةوصـةتةكاين ناوةنـدي وةكـو           بة
  ئاوا پثناسي دةوصةت   )يـان يثـرپة   ( .بـووة هةعـومساين و فارسـةكان      

دةوصةت " ديناسيت"ي  ناية باوةكةي ما   بنچيني ابةمان:" دةكـات " دةولـة "
 كة لةسةر   ي شـةريكةيةك واية   كـة لـة شـثوةي     " دايـك يت  وآل"ياخـود   

ــرابثت  ــؤ ك ــةيةك تاپ ــتية  23."بنةماص ــةص ديناس ــةية لةگ ــةم پثناس  ئ
كوردةكانيشـدا يـةك دةگـرثتةوة كاتثك بري لة كوذة دةوصةمةندةكاين           
خانـةوادة ئةرسـتؤكراتةكاين كوردسـتان بكةينةوة كة دةسةآلتيان لة          
بـاوك و باپريانـيانةوة بـؤ دةمايـةوة، وةكو چؤن ئةصقةي زجنريثك             

 .بةيةكةوة گرث بدةيت
  ئةمحةدي خاين"ناسيؤنالستيةكاين"برية  1 -3

ــةي    ــاكةيل، ذةگ و ذيش ــةرهاد ش ــي ف ــرةي لثكؤلينةوةيةك ــة گوث ب
هةر لةو . 1600 ساآلين ي كؤتايؤثتةوة بذناسـيؤناليزمي كـوردي دةگة   

دة  بريياري كورد ئةمحةدي خاين قةسي     سـةردةمانةدا بـوو كة هؤنةر و      
شكص و بناغةي   " نووسي كة تثيدا    " مةم و زيين  "بةناوبانگةكـةي خـؤي     

ئةمحةدي خاين داواي لة گةيل كورد كرد       . يزمي كوردي داذشت  ناسيؤنال

                                                 
 31 ل ...وةيي كوردي نةةجةمال نةبةز، بريي نةت 22

23 Jan Hjärpe, s. 23  
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 بة ية،هةكـة ذابـن بةدژيي ئةوانةي كة دةسةآلتيان بةسةر كوردستاندا          
 24".ئاماجني ئةوةي كة دةوصةتثكي نةتةوةيي كوردي دامةزرثنن

لة  . هةية لةم پةيوةنديةدا   تثذوانيينهةرةوةها جةمال نةبةزيش هةمان     
 داواي لة كوردةكان كرد كة چاالكانة خةبات       خـاين    ،حةضـدةدا سـةدةي   

 تسخؤيي كوردستان و داواي لة كوردةكان كرد كة دة        ةببكـةن بـؤ سـةر     
لة ژثر ذابةرايةيت پاشايةكي     بنب و    يانبـةرداري ناكؤكية ناوخؤييةكان   

ةكان ذزگار   خـؤيان لـة چنگ زوصم و زؤرداري تورك و فارس           ،  دا كـورد 
 ئةم تيؤرية   آلم بة 25.نيات بنثنن خؤي كوردي ب  ةببكةن و دةوصةتثكي سةر   

. كوردناسي ئةوروپاييةوة كةوتة بةر ذةخنة    و  لةاليـةن هةنـدثك كورد      
ئـةمريي حةسةن پور دةصثت ئةوة ئاشكراية كة خاين يةكةمني كةسثك           
بووة كة بريي لة دروستكردين دةوصةتثكي كورديي كردؤتةوة، بةآلم ئةو          

ردستان و نةلة ئةوروپا    كاتة پثناسةيةك بؤ دةوصةت و نةتةوة نة لة كو        
بةصكو خاين هيواي خواستووة كة دةوصةتثكي كوردي       . هةبووين نةبووة 

ةويةكان دامةزرثت، كة   اين و خثصة سةف   مسلة سةر شثوةي دةوصةيت عو    
   26.بوونئةو كاتة هة

ئـيديعايةكة بؤ    ،دةوصـةتثكي ناسـيؤنال وةكـو دياردةيةكـي مؤدثـرن         
لة برية سةرةتايةكاين ئةمـةش يةكـثك بوو     . هاوبةشـثيت نةتةوةيـي   

 :شؤذشــي فةرةنســا، واتــة دةوصــةتثكي نةتةوةيــي دوو ذووي هةيــة 
ئــةوي تريشــيان ) كؤلةكتــيض(يةكثكــيان پثناســةيةكة بــؤ هةمــووان 

" وترثت كة دةوصةتثكي نةتةوةي      دةتوانرثت بو  27.دانثكي سياسيية رابذي

                                                 
24 Ferhad Shakaly, Kurdisk nationalism i  Mem u Zin… s 1  

 8.  لدؤزي ناسيؤنايل كوردجةمال نةبةز،  25
 .1995 ساصي9ژمارة گزينگ  26

27 Oyvind Osterud, s. 113  
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مؤدثلـثكة بؤ سيستةمثكي بذياردان كة بةتةواوةيت سنوور دارة،لةسةر         
نچينةي ياساي بنگةيي دامةزراوة و بةشثوةيةكي ذةمسي سةربةخؤية        ب

صةيت و كاتثكيش باسي دة   28".و لـةباري كؤمةآليةتـيةوة گوجنثـندراوة      
ةوصةيت د: وثـنةكة بـة تـةواوةيت پـثچةوانةية       مرينيشـةكان دةكـةين     

 و گؤردراويان لةگةص گروپة قةوميةكان و       مريةكـان  پةيوةنديةكـي لةق     
انيان بةسةردا  ذگةلثك جار سنوورةكان گؤ   ،وةوآلت وةكـو خـاك  هةبو      

دةوصةت . هاتـووة، داگريكـاري، لةدةسـتداين هةرمث و هاوپةميانثيت        
بـةآلم دةوصةيت ناسيؤناص وآليت     . مانـاي لـوتكةي هةرةمـي دةسـةآلت       

دانيشتوان دةوصةتةكةية و سنوورةكانيش پثناسةي     : دانيشـتوانةكةييت 
كردووة خاك گرنگي و     كة واي    ةئةوةشـ هـةر   . هةيكـةيل دةوصـةتةكةن   

 29. هةبثت بؤ دةوصةتانسةرةكي دةورثكي
 لثكدانةوةي چاك   : دةصثت رونةسنني ضان ب  تةذةوةي هؤصةندي مار  صلثكؤ

دا كة نيشاين دةدةن، ئةمحةدي خاين وةكو باوكي        " مةم و زين  "هةن لة   
ناسـيؤناليزمي كـورد چـاوي لـث بكـرثت، بةآلم ئايا مرؤض دةتوانثت        

ة ئاخؤ خاين بؤ خؤي ناسيؤناليست بووة ؟ ئةو بانگاشةي ئةوة بكات ك  
پثـي وايـة كـة ناتوانـرثت تـةهنا بةهؤي دوو دثر شيعرةوة كة خاين                

  30.ماناي واية خاين بريي لة دةوصةتثكي كوردي كردؤتةوةنوسيبثيت 
بـة گوثـرةي ئـةو پثناسانة بثت دةتوانرثت مرؤض بثژثت كة ئةمحةدي             

تكةي هةرةمي دةسةآلت بگرنة    خاين ئارةزوي ئةوةي كردووة كة كورد لو      
دةسـيت خـؤيان ياخود بة مانايةكي تر كوردةكان دةوري توركةكانيان           

مةم (خاين لة   . ببينـياية كة ذكثفي دةسةآليت عومسانيان لةدةستدا بوو       
                                                 

 115. سةرچاوةي پثشوو ل 28
 114. سةرچاوةي پئشوو ل 29
 12گزينگ ژمارة  30
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ةكةيدا زؤر بة ئاشكرا ذةخنة لة توركةكان ياخود عومسانيةكان         )و زيـن  
ن بةوة  اكةن و ئةوا  دةگـرثت چـونكة بةباشي مامةصة لةگةص كوردةكان ن        

 لـة كـوردةكان تا بتوانن بؤ خؤيان         تاوانـبار دةكـات كـة ذثگـا گـرن         
ربةخؤيي لة دةصةتثكي  سةدةكـرثت مةبةسيت خاين لة    . سـةربةخؤ بـن   

د كة لة ذثگاي تاجثكةوة      شايةكي كور ا ياخـود لـة پ     كـورديدا بووبـثت   
ةدا  خاين لةم دثران   ئةوةتا بيتوانياية ذةواج بؤ كوردةكانيش پةيدا بكا،     

 :ئاوا دةصثت
 گةر دث هةبوا مة پادشاهةك 
 اليق بدي يا خودث كوالهةك 
 تةعيني ببويا ژ بؤ وي تةختةك 
 هري ضة دبو ژ بؤ مة بةختةكضا 
 حاسل ببويا ژ بؤ وي تاجةك 
 31ئةلبةتتة د بوو مة ژي رةواجةك 

ـ   بــؤ   بةراوردثكــي ،نة دةســتئــةوةي وثنةيةكــي گشــيت بدةيـ
 لـةوةي كـة مةبةسيت چي بووة لة         بريوبؤچـوونةكاين خـاين بكـةين     

كـردنةوةي مةبةسـتةكاين پثناسةيةكي      دةوصـةيت كوردي،بـؤ ئاسـان     
لة ئثنسكؤپليدياي سوثدي دا بةم شثوةي      . دةوصـةيت نةتةوةيـي بكةين    

 :پثناسي دةوصةيت نةتةوةي كراوة
" دةوصةت"دةوصـةيت ناسـيؤناص، كـة زؤرجار لة جيايت وشةي      

و دام(لة بةرثوةبردن    پلـةي يةكةمـدا مةبةسـت        شـدا لـة   ةلثر
بةآلم دةكرثت مةبةسيت   .  دثت بـة شثوة مؤدثرنةكةي   ) دةسـتگا 

وري ئةو  وت شثوةي بنيات ناين ئثتنيكي و كل      ،ئةو دةستةواژةية 

                                                 
 37ل ... فةرهاد شاكةيل، ناسيؤناليزم لة&12.  ل19 گزينگ ژمارة  31
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ي، يلة دةوصةتثكي نةتةوة  لثرةدا مةبةست    .  بـثت  شدةوصـةتة 
ري ئةو  وپثناسـةي چوارچـثوةي كلثشةي ئثتنيكي يانيش كلتو       

ؤض وا دةهثنثتة بريي خؤي كة      دةوصـةتةية، لـة كـردةودا مـر       
د ياخو.  نةتةوةيةن تـياين ئةو دةوصةتة سةر بةو     هةمـوو هاوآل  

دةوصــةتثكة كــة هــيچ نةبــثت بةشــي  : دةوصــةيت نةتةوةيــي
مةبةست (ين گةلثك پثكهاتبث  اهةرةزؤري دانيشتواين لةئةندام  

، ئةم  ) كاوة -يـةك نةتةوةيـة بـؤ منونة زؤربةيان سوثدي بن         
بة شانوباصيدا   ) 1800(ةضدةهةمدا  بريكـردنةوةية لة سةدةي ه    

 32.دةگوتراهةص
هي دةوصةيت عومساين   كوردي وةكو    پثناسـةكردين خـاين بؤ دةوصةيت     

پثناسةيي سةرةوةدا يةك ناگرثتةوة، بةآلم     وابـوو، بـؤية لةگـةص ئةو        
شـيعرةكاين خـاين بة بريوباوةذي ناسيؤنالسيت       گـوماين تثدانيـية     

 . نوخةمصيو
شوثين لةدايك بووين خاين هةن، بةآلم      تثـراوانيين جـياواز لةسـةر       

زؤربـةي سـةرچاوةكان لةسةر ئةوة كؤكن كة لة باكووري كوردستاين           
 لةگـةص ئةوةشـدا خـاين بةتـةنگ كوردي          33.ئثسـتادا لـةدايك بـووة     

سةرةذايي ئةوةي كة ئةوكاتة    . ناوچـةكاين تـري كوردسـتانةوة بـووة       
 كوردستاندا،  وة و پةيوةنديةكان لةبار نةبوون لة     ة گواستةن  و زانـياري 

بـةآلم ئةو بانگي هةموو كوردةكاين كردووة كة يةكبگرن و پاشايةك بؤ            
خـؤيان ديـاري بكـةن بـؤ ئـةوةي بـتوانن بةسةر دةسةآلتداراندا واتة               

عةرةب و  (چونكة خاين ناوي    سةركةوون،ندا  اعـومساين و سـةفةويةك    
دةهثنث كة چ ئةو كاتة و چ ئثستاش بةسةر كوردستان          )  و تورك  عةجةم

                                                 
32 www.ne.se/nationalstat  
33 Shakaly s. 9  
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ـ   وة ولة ذثگاي شيعرةكانيةوة ناخؤشحاصي خؤي دةربذي     . ورددا زاصن و ك
تورك " ستووة كة    ئةوة نية ئاوايت خوا    ،بـة دةسـت ئـةو نةتةوانـةوة       

 .ببنة خزمةتكاري كورد" وعةرةب و عةجةم
ن  پةجنةرةيكـي تـر كـة لـثوةي لة شيعرةكاين خاين بذوانيت و شييا             

يي وة كردوة و ئةو     ي بة زماين كورد   بكةيـتةوة ئةوةيـة كة خاين شاناز      
 بةزماين  لة جيايت ئةوةي  ويسـتوويةيت بـة زمـاين كـوردي بنوسثت          

سثت كة وةكو ئةسپثكي دةستةمؤ وابوون بؤي،       وعـةرةيب و توركي بنو    
لة ذثگاي  خاين  . هةربؤيةشـة بة شان و باصي زماين كورديدا هةصدةدات        

زمــاين كــوردي گةيانــدة ئاســيت زمانــةكاين تــري " شــيعرةكانيةوة
  34".تذؤژهةآل

 كوردية كة بؤ    –بةرهةمثكـي تري ئةمحةدي خاين فةرهةنگثكي عةرةيب        
گةلـثك جـار زمان وةكو پايةيكي گرنگ بؤ         . مـنداآلين كـوردي دانـاوة     

. دانپـياناين گةلـثك وةكـو نةتةوةيةكـي سـةربةخؤ چاوي لثدةكرثت           
ين ماي بةز ي لةوة كردبثتةوة بؤية گرنگي زؤر     پثدةچـثت خانـيش بـري     

 ئةم فاكتةرانةي كة باسكران ئةو تيؤرية پشتذاست        هةموو. كـوردي داوة  
 بؤ  تايبةيت خؤي " خةوي"دةكةنـةوة كـة خاين بريي ناسيؤناليسيت و         

 . هةبووةدةوصةتثكي كوردي
 
گةيشـتين ذوناكـبرياين كـورد لةگةص برية ناسيؤناليستية         بةيةك 3-2

 نوثكاندا
ــة     ــوردةكان ئةوةي ــي ك ــياري نةتةوةي ــةذ هؤش ــر  لةم ــي ت تيؤريةك

رياين كـورد وةكـو هـي عـةرةب و تـورك و فارسةكان، بري و                ذوناكـب 

                                                 
 52.  لسةرچاوةي پثشوو 34
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يةكاين ئةوروپايـي كاريگةريان لةسةر داناون      سـت بؤچـونة ناسيؤنالي  
 .  و بةدواوة1800ئةويش زياتر لة كؤتايي 

يةكان گةيشتنة ذؤژةهةآليت ناوةذاست و باكووري      بـرية ناسيؤناليسـت   
كانيان ةيتنيك شثوةيةش هةسيت گروپة ئث    ئةفـريقا و بآلوبـونةوة، بةو     

وروژاند كة سةر بة ديين جودا و كلتووري جياواز بوون و لة ژثر ذكثفي              
نثت بصثت كة   امرؤض دةتو . دةوصـةيت عـومساين و ئةورپايةكانـدا بوون       

ناسـيؤناليزم ذةدفعلثكـي سروشيت و وةآلمثك بوو بؤ كؤلؤنياليزم كة           
دا دةسـةآليت سياسـي و كـؤمةآليةيت ذؤژةهةآليت ناوةذاستيان لةدةست         

 .لثكةوتةوةجةكةشي ذوخاين دةوصةيت عومساين يبوو و نةت
:  سث تايبةمتةندثيت هةية   اناسـيؤناليزم لـة دةرةوةي دنـياي ذؤژئاو       

ذةتكـردنةوةي كؤلؤنياليـزم، ديـاري كردين مايف چارةي خؤنوسني و       
گروپة جؤراو  هةوصي   35.گةشـةكردين ئابـووري و كلـتووري و جضـاكي         

 خةويان بة دةست) توركيا( ئاسيا بچوك  يؤنانيةكاين" لةوانة  جؤرةكان  
ــت ــؤ   ةنخس ــوردةكان ب ــةبايت ك ــيين، خ ــتةنتنيپؤلةوة دةب وةي قوس

ــزوتنةوة    ــةو ب ــةين، ئ ــيؤناليزمي ئةرم ــازاد، ناس ــتانثكي ئ كوردس
ـ    ويست ندةياة سـةر بـة كليسـاي جؤراوجـؤر بوون و            ئاسـوريانةي ك

، هةصكشاين ةهةصـگري ئـةو پةيامـة بـن كـة درثـژةداين ئاشوري كؤن             
ناسيؤناليزمي تورك، بريي   –ةوةي سةهيؤنيزم، گرنگترينيشيان    بزوتن

پـان توركيزم، توركيايةك كة لةسةر بنچينةي پثناسنامةيةكي ديين و          
دانةمةزرابثت بةصكو  ) كة بريي خةليةفةي عومساين بوو    (فـرة ئثتنيكـي   

نة ئةم بزوتنةوة ناسيؤناليستيا   هةموو   36".دةوصةتثكي نةتةوةيي توركي  
ـ كةوتةنـة دژايـةيت      ين يةكتـر، بة تايبةيت ناسيؤناليزمي توركي       ردك

                                                 
 70.  ل، فاروق ذةفيق2ند ژمارة گؤضاري ذةهة 35

36 Jan Hjärpe, Araber och arbaism s. 121   
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مرؤض دةتوانثت بصثت كة كؤتاي سةدةي نؤزدةهةم       . بةرانبةر ئةواين تر  
و سةرةتاي سةدةي بيستةم دةستپثك بوو بؤ سةرهةصداين ناسيؤناليزم     

 .بة مةبةسيت بنيات ناين دةوةصةيت نةتةوةيي
 وةكو دياردةيةكي   ذوناكبرياين كورد لة مةنفا لةگةص بريي ناسيؤناليزم      

) 1897-1817(شاعريي كورد حاجي قادري كؤيي      . مؤدثـرن ئاشنا بوون   
ناوثكـي گـرنگة لة پةيوةندي لةگةص فؤرمدان بة ناسيؤناليزمي كوردي           

ئـةو ناچـار دةكرثت كة كوردستان بةجث هبثصث          . وةكـو بـزوتنةوةيةك   
ــيةكاين    ــايةتية دين ــن و كةس ــةر دي ــونةكاين لةس ــؤي بريوبؤچ بةه

ن، ئةمـة سـةرةذاي ئـةوةي كـة بؤ خؤي كارةكتةرثكي ديين             كوردسـتا 
حاجـي قادر ئةستةمبوص هةصدةبژثرثت وةكو شوثين ژيان كة         . هةبـووة 

حاجي .  بوو اسي و كلتووري گرنگي ئةو سةردةمة     ناوةندثكي چاالكي سي  
دةكةوثـتة ژثـر كاريگـةري بـرية نوثيةكان لةوانةش ناسيؤناليزم كة            

ئةو دةينووسي و داواي    . ذةنگ دةداتةوة پاشان بةزةقي لة شيعرةكانيدا     
هةروةك . 37لـة كـوردةكان دةكـرد كـة دةوصـةتثكي كـوردي دامةزرثنن            

 شتثكي نوث بوو     ناسيؤنال پثشـتريش باسم كرد، دةستةواژةي دةوصةت     
 .لةسةردةمي حاجي قارد دا

ــةر   ــي كاريگ ــة دةورثك ــر ك ــي ت ــوويناوثك ــةكردين ة هةب ــة گةش  ل
ئةو سةفريي  . بوو) 1951-1856(ناسـيؤناليزمي كـورد شـةريف پاشا        

-1898سوصتاين عومسانيةكان بوو لة ستؤكهؤصم لة بةيين ساصةكاين         
يةيت كـورد بووة و     اردا نوثـنة  ) سيضـةر (لةداذشـتين پـةمياين     . 1908

  كورد و خاكي كوردستان كردووة     يناپارثزگاري لة داخوازية نةتةوةيةك   

                                                 
 80.  ل9/10گؤضاري ذةهةند ژمارة  37
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 ستاين و نةخشةي كورد   كـردووة  ديـاري    سـنوورةكاين كوردسـتاين   و،
 38.پثشكةش كؤنفرانسةكة كردووة

  كردين پثي واية كة سث ئينستيتشون، سةرژمثري      ،بثـنديك ئةندرشؤن  
زميان يهاوكاري كؤصؤنيال" ، نةخشة و مؤزةخانة لةوانةن كة     يانهاوآلت

 لةژثر دةستياندا   خةصكانةيبة ئاغايةيت بة سةر ئةو      كـرد بؤ درثژةدان     
ةوايةيت بؤ ئةوانةي پثش    ذناوچـة جوگـرافيةكان و      هـةروةها   بـوون،   
 ئةندرشــؤن خاصــبةندي گرنگــي زمــان و دةســتگاي      39".خــؤيان

 واية كة   يـي سياسي و ئيديؤلؤجي دةكات و پثي        نةتةوة يبآلوكـردنةوة 
  40.دةورثكي گرنگيان هةية لة بةردةوامي نةتةوةبوندا
وة لة پرؤسةي بةرةو   خوثـندن و پـةروةردة دةورثكـي گـرنگيان بـيين          

ناسيؤناليزم زؤر بـة ئاساين دةتوانرثت      . يزمداپثشـچووين ناسـيؤنال   
 ،وةردةي گشيت و خوثندناگا گةليةكاند    ةك لةگةص پةر  وةكو بزوتنةوةي 

  41.بةيةكةوة گرث بدرثن
ذوناكبرياين كورديش هةستيان بة گرنگي چاپةمةين كردووة و بؤ ئةوة          

يةكـةمني ذؤژنامـةي كـوردي كة       . مةبةسـتةش هةوصـي گـرنگيان داوة      
بوو كة لةاليةن ميقداد    " كوردستان" دةرچوو ذؤژنامةي    بـةزماين كوردي  

ئةوة بوو عومسانيةكان   . مةدحـةت بةدرخانـةوة لـة قـاهرية دةرچوو        
براكةي . ذابگرن" كوردستان"داوايـان لـة ميسريةكان كرد كة ذؤژنامةي         

وة بؤ جنثض   ةمـيقداد بـةدرخان بةردةوامـي بـة ذؤژنامةكةدا و گواستي          
 ژمارة لة   31 ،1902 تا   1989ةماوةي  ل. پاشـان لةنـدةن و فؤلكسـتؤن      

                                                 
 192. ئالةكؤم ذؤهات، خؤيبوون و شؤذشي ئاگري ل38

39 Benedict Andeson, s. 157  
 73. سةرچاوةي پثشو، ل 40

41 Källa 37, s. 8  
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ــةذؤژ ــووة " كوردســتان" ذؤژنامــةي 42.دةرچــوو" كوردســتان"ي نام ب
پالتفؤرمثك بؤ ذوناكبرياين كورد، بؤية عومسانيةكان قةدةغةيان كرد        
لـة كوردسـتان و ئةوانـةي كـة بيناويستاية ذؤژنامةكة بةدةست خةن             

 ئــيمذؤ 43.ياخــود بياخنوثــندايةتةوة لةاليــةن دةوصــةتةوة دةگــريان 
بـووتة بةشـثك لـة كلتووري ناسيؤناليزمي        " كوردسـتان "ذؤژنامـةي   

ئةوةتا هةموو  .  لة سةرتاسةري كوردستان و دةرةوةي وآلتيشدا      يكـورد 
ةكةمني ذؤژنامةي كوردي ساصـثك يـادي ذؤژانةمـةي كوردستان وةكو ي       

دةكـرثتةوة و كـورد شانازي بةوةوة دةكةن كة وةكو گةالين تر خاوةن             
  .ذؤژنامةن

 لة   كة تا ئثستاش قةدةغةية    زمـاين كـوردي كـة وةكـو زماين نووسني         
ـ        وژاوةتةوة بـة تايـبةيت لـة ئةوروپا،        توركـيا، لـة دةرةوةي وآلت ب

 ئةو  . لةم پةيوةنديةدا  دةكـرثت سـوثد وةكـو بنكةيةك چاوي لثبكرثت        
ذةوشـة سياسيةي كة كوردةكاين تثداية بةدرثژايي مثژوو ذثگاگذ بووة          

ـ وين زمـاين    لةبـةردةم بةرةوپثشـچو    وردي وةكو زمانثكي ستاندار و     ك
 44.نووسني

ئـةوةي كـة تائثسـتاش جـثگاي سةرسـوذمانة ئةوةية كة دواي زياتر              
دا هثشتا  "كوردسـتان "لةيـةك سـةدة بةسـةر دةرچـووين ذؤژنامـةي           
. ، ئةويش لة مةنفاوة   ذاگةيانـدي كوردي بةرةبةرةكانثي توركيا دةكةن     
مةي كوردستان لةاليةن   وةكـو ئـةوةي كـة تةگـةرة خستنةبةري ذؤژنا         

تا ة ئثستا مابثتةوة، ئةو   يعومسانـيةكانةوة بـة مـريات بـؤ توركـيا         
 دةوصةيت توركيا چةندين جار فشاريان خستؤتة سةر دةوصةيت بةجليكا        

                                                 
42 F. Shakaly, Classic and modern poetry … s. 45  

 83.  ل9/10گؤضاري ذةهةند ژمارة  43
44 Satu Gröndahl, Litteraturens gränsland s. 335  
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 بـؤ ئـةوةي كةناصي ئامساين مثدي جاران و مثديا يت ضي             و بةريتانـيا  
 .ئثستا بوةستثنن

م ئثران و   آلث، بـة   سـورياش هـةمان سياسـةيت توركـيا بةكاردةهثـن         
بةتايبةتـيش لة باشووري كوردستان ذؤژنامة و گؤضاري كوردي بؤيان          

 دةربچـن تـا ئةوكاتـةي لة چوراچثوةي ئةدةبيدا مابثتنةوة و         ةهةبـوو 
 45.خؤيان لة سياسةت هةصنةقورتانبثت

 هةندةران و   ،اليزمي كورد خاصـثكي تـري گـرنگ بـؤ كـورد و ناسـيؤن            
ن و هاودةردي و هاوچارةنووسي     مةنفايـة، هةسـيت نةتةوةي كوردةكا     

زؤربةي زؤري ئةو كوردانةي كة     . دةستثنثذكـوردةكان لة مةنفا زياتر گ     
. داواي مـايف پةنابـةرثيت دةكـةن دةيانـةوثت خؤيان بة كورد بناسثن            

مـةنفا تةهنا گؤرةپانثكي چاالكي سياسي ذوناكبرياين كورد نيية بةصكو          
ناسيؤناليزمي . رديشةبةرهةم هثناين ناسيؤناليزمي كو   " كارگةيةكـي "

كورد لةدةرةوي وآلت خؤي ذثكدةخات و لة پةيةوةندةيكي هةميشةيداية         
دا ئـةم ذةوشـة بـة تايـبةيت لـة باكـووري كوردستان             46.لةگـةص وآلت  

ــيت    ــياركردنةوةي هةس ــة وش ــةكجار زؤري هةية،ل ــي ي كاريگةريةك
نةتةوةيـي، ژمارةيةك بةرچاو كورد هةن زماين كورديش نازانن بةآلم          

 .نابن بةهيچ شثوةيةك ناسنامةي كوردايةيت خؤيان بزربكةنذازي 
تةكنةلؤجـيا بةتايـبةيت كةناصـة ئامسانيةكان و ئينتةرنثت دةورثكي          

  گواستةنةوة و پةيوةندي بةردةوام و زانياري گؤذينةوة       گرنگ دةبني بؤ  
 .نكوردستالةبةيين كوردةكاين دةرةوة و ناوةي 

 وردپارتة مؤدثرنة ناسيؤناليستةكاين ك  -4
 خؤيبوون  1 -4

                                                 
 .مةبةست پثش ذاپةريين باشووري كوردستانة 45
 91. ل9/10ذةهةند ژمارة  46

 25



بـؤ يةكـةمني جـار ذوناكـبرياين كـورد هةوصـي دروستكردين پارتثكي         
مؤدثـرنيان دا بةبث ئةوةي بةتةواوةيت خؤيان بة سةركردةي كالسيكي          

ي ايان دامةزراند كة بةمان   )خؤيبوون(ئةوة بوو پاريت    . كورد ببةستنةوة 
و سـةربةخؤيي دثـت ئةگةرچـي ئـةم وشةية زؤر بةكار ناهثنرثت بةصك            

زياتـر وشةي سةرخؤبوون يانيش سةربةخؤيي بةكاردةبرثت لة زماين         
 .كورديدا

لـةو گؤضارةي كة لةاليةن خؤيبوونةوة بآلودةكرايةوة وشةي خؤيبوون         
كؤمةصةي ( پارتيةكة ناوي    .بـؤ دةسـتةواژةي سةربةخؤي بةكارنةدةبرا     

 Kurdish National(بـوو كة بة ئينگليزي دةبثتة  ) ناسـيؤنايل كـورد  
League  .(   گةلـثك بريوبؤچـوون لةسةر كايت دامةزراندي ئةم پارتية

بةآلم زؤربةي سةرچاوةكان كؤكن لةسةر ئةوةي كة خؤيبوون لة         . هةية
نووسةري كورد  .  لة شاري حةمدانية لة لوبنان دامةزراوة      1927ساصـي   

 پاريت خؤيبوون يةكثكة لةو     47.جـةالدةت بـةدرخان دةبثـتة سـةرؤكي       
ة لةدامةزراندنيدا نوثنةرايةيت گةلثك چني و      پارتة مؤدثرنانةي كورد ك   

ة لةدواي خؤي ئةم پارت. تثدا كردووة توثژي كؤمةصگةي كورد بةشداريان     
گةلـثك بةصگة و كتثيب بةجث هثشتووة كة تيادا ئامانج و چاالكيةكاين            

گوثـرةي خاصـي شةشـةم لة       ةب. پارتةكـةي تـثدا دةستنيشـان كـراوة       
شي ناوةندي، شاخةي هةرمثي و      بة  لة پذؤگرامـي خؤيبووندا، پارتةكة   

خؤيـبوون بـذياري دامةزراندين بةشي      . نوثـنةرايةيت تـر پـثكهاتووة     
 . دابووسةربازيشي

ة خؤي بگةيةنثتة خةصكي كورد،     وةيةكي گوجناو بؤ ئةوةي ئةو پارت     شث
ــتوانن هةســيت    ــةوة ب ــةو ذثگةي ــةوةي ل ــؤ ئ ــووة، ب ــروپاگةندة ب پ

                                                 
 13-8.  ذؤهات ئاآلكؤم، خؤيبوون ل47
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بةنووسني و هةميش   ةمةش هةم   ناسيؤناليسـيت كوردةكان جبوصثنن، ئ    
 كة هةموو ئةو شيعر و گؤراين       دةكراين خؤيبوون   اداوا لة ئةندام  بةدةم،

ي توركيان بةرانبةر كورد     كة باسي مامةصةي خراپ    يو چريؤكة كورديانة  
ك لة مةالكاين كوردستان كة لةناو      صةكبؤ ئةوةش   . كؤبكةنةوةكردووة،

هةصقةي تة ئةوان   واخةصكدا پلةو پايةيةكي گرنگيان هةبووة وةرگرياوة،       
 خؤيبوون ئةوةي دةزاين كة     48.بوونپةيـوةندي نثوان خؤيبوون و گةل       

كؤمةصگةي كورد كاريةگري ديين بة ذووين بةسةرةوة بووة و چينةكاين          
دةكرثت بوترثت مةالكان   . كؤمةصـگةي كورد بةقسةي مةالكانيان كردووة     

ري لة خاصثكي ت  . وةكـو ئامرازثكـي پـروپاگةندةي كـوردايةيت وابوون        
ناي خؤيان دةخةنة   اپرؤگرامـي خؤيـبووندا هاتووة كة هةموو هثزو تو        

گةشةكردن و پةيوةندية سياسيةكان لة باكووري كوردستان و        گـةذ بـؤ     
نثكي سةربةخؤيان وةكو اوةكـو چارةسـةريش بؤ كثشةي كورد كوردست     

 . ئامانج و ستراتيجي  خؤيان دانابوو
 :ئامانج و پذؤگارمي خؤيبوون

ن ئـةوة بـوو كـة داگريكارثيت تورك         ئاماجنـي خؤيـبوو    -1
مةزرثت لة  ستانثكي سةربةخؤ دا  كؤتايـي پـث بثت و كورد      

 .پلةي يةكةمدا لة باكووري كوردستان
بــؤ ئــةوةي خؤيــبوون بگاتــة ئاماجنــةكاين، هةوصــي   -2

هةمانكات  .كؤكـردنةوةي كـوردةكان لةدةوري خؤي بدات      
 لةگةص  ي هاوكـاري و كـاري هاوبةش      خؤيـبوون بـذياري   

، بةمةرجــثك  دابــووياوازةكاين تــرداجــ" نــةژادة"
 .بةرژةوةنديةكاين كورد بپارثزرثت

                                                 
 15-14. چاوةي پثشوو، لسةر 48

 27



ـ  ةهـةر كـوردثك پرنسـيب      -3  ي و شـةرتةكاين تري     نةتةوةي
نث ببثت بة ئةندامي پاريت     اتويدة ،خؤيـبوون بپةژرثـنث   

 .خؤيبوون
 . ئةندامةيت بداتيئةوةي كة ببثت بةئةندام دةبوو پارة -4
وثدين ئـةوةي كـة بيويسـتاية ببـثت بةئةنـدام دةبـو س             -5

. خبـوارداية لةبـةردةم گروپثك لة بةرپرسياراين پارتيدا       
سـوثند بة شةرةف و نامووسم      " كـة بـةم شـثوةي بـووة       

ــة   ــؤم ك ــيدا،  » دةخ ــراوةكة ب ــي ذثكخ ــةر فةرمانثك  ه
كةسثكي  اليةن سـةرلةبةري ئـةو فةرمانانـةي، كـة لـة         

لة بةرپـرس و دةسـتةكانةوة دةدرثـن لـة هـةر كـوث و               
، تةنانةت، ئةگةر سةريشمي    هةركاتـثكدا بث، قبووص كةم    

ـ تـثدا     مـايف ئـةوةم نيـية، لةسـةري هةصدةمث و           ،ثبچ
دةقاودةق، وةكو خؤيان چؤنن، بةو جؤرةيان بةجث بثنم        

ذثكخـراو و كةسانثك، كة شةخسي، تا ئثستا        و لةهـةر    
دةگةصــياندا هةوســةروكاربووم، بــنةبذ، وازبثــنم و لــة 

وون پثـناوي ئاماجني نةتةوةكيدا، لة بريوباوةذي خؤيب      
 49".بةوالوة، بذوا بة هيچ ذثكخراوثكي ديكة نةكةم

 لةپةيوةندي لةگةص خؤيبووندا خاصثكي گرنگ هةية ئةويش ئةوةية كة         
، بريي ناسيؤناليسيت   خؤيـبوون پارتيةكـي بةتـةواوي كـوردي بـوو         

هيچ نةتةوةيةكي تر بؤي نةبووة لة      . بةتـةواوةيت بةسـةريدا زاص بـوو      
ة پرؤگرامي خؤيبوون دا نةهاتووة كة      ل. نـاو خؤيـبووندا ببثـتة ئةندام      

تـةهنا كـوردي باكـووري كوردسـتان بـؤي هةية ببثةتة ئةندام بةصكو              

                                                 
 16. ئالةكؤم، خؤيبوون ل 49
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ةپاين ذبةآلم گؤ . نـثت ببثـتة ئةندام    ادةتو" كـوردثك "نووسـراوة هـةر     
ي دجني سةرةكيان دامةزراندين دةوصةتثكي كور    اخةبايت خؤيبوون و ئام   

باآلكاين خؤيبووندا  لة ناو دةستگا    . بـووة لـة باكـووري كوردسـتاندا       
كـوردي شـوثنةكاين تـري كوردسـتان هةبـوون بة تايبةيت ذؤژئاوا و              

 . باشووري كوردستان
 دا يةكةمني 1927هـةروةك پثشـتريش باسـم كـرد خؤيبوون لة ساصي       

 :گؤنگرةي خؤي بةستووة و كؤمةصثك بذياري گرنگيان داوة
هةمـوو ئـةو پـارت و گـرووپة كـورديانةي كة هةبوون،              -1

وةشـثننةوة بـؤئةوةي ئيمكاين دروستكردين      خـؤيان هةص  
ذثكخراوثكـي بةرفراوان بذةخسثنرثت و بتوانرثت هةموو       

 .ئةنداماين كؤن و نوث لةخؤيدا كؤبكاتةوة
درثـژة بـة خـةبات بدرثت بةدژي توركةكان هةتا سوپاي            -2

 .توركي لة كوردستان دةكشثتةوة
 ):گشيت(ئامادةكاري بؤ دةستپثكردين شؤذشثكي گةيل -3

 سـةربازي دةسةآليت بةسةر هةموو هثزة       بةرپرسـثكي  •
 .كورديةكاندا هةبثت

سـةر لةنوث ذثكخستنةوةي ئةو گرووپة چةكداريانةي        •
 .كورد كة هةبوون و چةكداركردنيان بة چةكي نوث

دامةزارندين بنكةيةكي هةرمثيي بؤ شؤذش و ئؤرگاين        •
ــندي پــاريت لــة شــاخاكثكي   سةركةشــي 50هــةرة بص

 .ص بكرثتكوردستان كة نةتوانرثت كؤنترؤ

                                                 
 نووري پاشا كو بنكةي خؤيي و ئيحسانچياي ئارارايت هةصبژراد وة ،خؤيبوون 50

 .بووة سةرؤكي
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پةيــوةندي دروســتكردن لةگــةص دةوصــةيت ئثــران و      -4
 .فارسةكاندا

ــوريا و      -5 ــةص س ــرايةيت لةگ ــةمياين ب ــتكردين پ دروس
عثـراق،بةو مةبةسـتةي كة لةو وآلتانةدا مايف كوردةكان        
كـة لةاليةن نةتةوة يةكگرتووةكانةوة گةرةنيت كراوة لة        

 51.چوارچثوةي سنوورةكاين ئةو وآلتانةدا
ثت كة  بووبة بةصثنةكاين بةريتانيا دةسخةذؤ     ن ب پـث دةچـثت خؤيـبوو     

ـ    خؤيبوون پشيت بة .  كـوردي ناوچـةكاين تـري كوردستان   ةدابـووي ب
 1922 ئةيلــوويل 24بةريتانــيةكان كــة لــة " پثشــنياري ئؤتؤنؤمــي"

يت نةتةوةكان بؤ كورديان،     و يةكية  بةهاوكاري دةوصةيت عثراقي ئةوسا   
ياي گةورة و حكوومةيت    حكـوومةيت خـاوةن شكؤي بةريتان     : " كـردبوو 

عثراق دان بة مايف ئةو كوردانةدا دةنثن كة لة سنووري عثراقدا دةژين،            
كـة حكوومةتثكـي كوردي تايبةتيي خؤيان لةو هةرمثانةدا دامبةزرثنن          

هةردووكيان . كـة كـورد زؤربـةي زؤري دانيشتووةكانيان پثك دةهثنن         
ت لة  رين كا هـيوايان وايـة، كـة كةرتة جؤراوجؤرةكاين كورد بة زووت          

نـثوان خؤياندا لةسةر شثوة و قةوارةي ئةو حكوومةتة ذثك بكةون كة            
ئارةزوويانـة و نوثنةرثكـي ذةمسـي خـؤيان بـؤ بةغـدا بنثرن، تاكو               
پثوةنديـي سياسـي و ئابـووري خـؤيان لةگـةص هـةردوو حكوومةيت              

 بةآلم وةكي لةسةرةوة دةستنيشان     52".بةريتانـيا و عثـراقدا باس بكةن      
 .ن دةوصةتثكي كوردي بؤ باكووري كوردستان دةويستكرا ، خؤيبوو

ي ئــةوةي دا كــة هةوصــ خؤيــبوون لةگــةص ئةمانــةدا، ســةركردايةيت
خؤيبوون پثشنياري  . يل ئةرمةن چاك بكاتةوة   پةيـوةندي كـورد و گـة      

                                                 
  91-90. شثركؤ، خةبايت كوردةكان ل. ب. د 51
 15. ل... دؤزي ناسيؤنايل كوردجةمال نةبةز،  52
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ــيةكان و     ــةن ناخؤش ــورد وئةرم ــةيل ك ــةردوو گ ــة ه ــرد ك ئةوةيانك
ي تازة لة هاوكاري و     دوردونگيةكاين نثوانيان لة بري بكةن و الپةذةيةك      

ــةوة ــةرةوةها 53.لةيةكتثگةيشــنت بكةن ــبوون ئارةزوو ه ــدي خؤي مةن
.  گرثبدات قاشناتنيةك لةگةص پاريت ئةرمةين     ائةوةبـوو كـة هاوپةمي    

دا پشــتيواين ئيتاصــي و ي خــؤيةوة هةوصــي  لــةالشــناقاتئةوةبــوو 
خبات و دةستيان كرد بة گةذان لةناوچة        يؤنانـيةكان بؤ كورد بةدةست    

يةكاندا بـؤ ئةوةي ئامانج و ستراتيجي داخوازيةكاين خؤيبوون         كـوردة 
 54.لةناو كوردةكاندا بآلوبكةنةوة

سـاص كة خؤيبووين تثدا دامةزرا، هةردوو         واتـة هـةمان    1927ساصـي   
پاريت خؤيبوون و تاشناقي ئةرمةين پرؤتؤكؤصثكي هاوكاريان مؤركرد،        

هاوكاري كـة تـيايدا بـةذوين ئـةوة دةستنيشـان كـرابوو كة تاشناق               
خؤيبوون هةوصي ئةوةي دةدا كة لةذثگاي      . ئابـووري خؤيـبوون بكـات     

ةوة، كة نوثنةرايةتيان لة ئةمريكا و ئةروپا       )تاشـناق (هةضاصـبةندثيت   
هةردوو پارت لةسةر ئةوة    . هةبـوو دةنگـي كوردةكان بگةيةنثتة جيهان      

 ئةرمةنيةكان چةك و    . بة هنثين هبثصنةوة   ئـةو پةميانـة   ذثكـةوتن كـة     
ـ   تةقةمة بـةآلم ئـةم پةيوةنديةي     . ؤ كـوردةكان ذةوانـة دةكـرد      نـيان ب

خؤيـبوون و تاشناق ناكؤكي خستة نثوان سةركراديةيت خؤيبوونةوة،         
چونكة لة خاصثكي پةميانةكةدا هاتبوو كة نوثنةرثكي ئةرمةنيةكان واتة         

                                                 
ــةر و    53 ــة دةوروب ــة ل ــردووة ك ــانيان ك ــژوو نووســانيش دةستنيش ــةرةوةك مث ه

ثك لة سةرؤك خثصة كوردةكان بة فييت       دةسـتپثكردين جةنگـي جيهاين يةكةمدا هةند      
دةوصـةيت عـومساين بةشـداريان كـرد لـة كوشتوبذي ئةرمةنيةكاندا لة ژثر پةردةي         

ئـةم كـردةوةية خاصـثكي ذةشـة بـة مثـژوومانةوة، ئةوةيش دياريةكي دوا               . ئايـندا 
 .خةالفةيت عومساين بوو بؤ كوردان پثش هةصةوةشانةي ئةو دةوصةتة

 203. سةرچاوةي پثشوو ل 54
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. تاشـناق لـة كؤبوونةوةكاين خؤيبووندا وةكو چاودثر بةشداري بكات         
گرنگيان گثرا لة گةيانداين دةنگي كوردةكان بة       ئةرمةنـيةكان دةورثكي    

وةي سؤسيالستيدا  ةنةتةنةرةوة، بةتايـبةيت لة كؤنگرةي نثو     دنـياي د  
 كة توركيا لةپاي ئةو      لـة نةمسسا هةوصي ئةوةيان دا      1930لـة ساصـي     
 55.ژي گةيل كورد دةيكات، مةحكوم بكرثتكارانةي بةد

ودا بوو كة   خؤيـبوون وةكـو پارتثكـي مؤدثـرين كـوردي لةهةوصـي ئة            
گـؤرةپاين چاالكـيةكاين خـؤي بةرفراوانتـر بكـات لةوانة پةيوةندي            

 خؤيـبوون نوثنةرايةيت لة ئةمريكا و ئةفريقا و پاريس و           .ديبلؤماسـي 
مان بؤ دةردةخات كة خؤيبوون وشياري      ةئةمةش ئةو . لةنـدةن هةبـوو   

ئـةوةي هةبـووة كـة ديبلؤماسـي لة گةمةي سياسةتدا بةكار هبثنث بؤ              
يةكـثك لـةو كةسايةتية گرنگانةي كة        .اتـة ئاماجنـةكاين   ئـةوةي بگ  

عةبدوولذةمحاين شثخ (نوثـنةرايةيت خؤيبوونـيان دةكـرد لـة عثراق      
بـووة، كـة كـؤمةك و پيتاكـي بـؤ خؤيبوون كؤدةكردةوة لة              ) قـارس 

ــص ــةكاين موس ــي . ناوچ ــوركةوة  1932ساص ــيخورثكي ت ــةن س  لةالي
 خةآلتكي ئةوكاتة    لريةي تور  500دةكـوژرثت، پاشان ئةو سيخوذة بة       

 هـةرةوةها دةوترثت تؤفيق وةهيب كة خةصكي سلثماين بووة          .دةكـرثت 
خؤيبوون لة سةرتاسةري كوردستاندا    . نوثنةرايةيت خؤيبووين كردووة  

 56.اليةنگري هةبووة
وسـتبووين خؤيـبووندا شؤذشثكي چةكداريش كة پاشان بة         لةگـةص در  

گةلثك باس و   . شؤذشـي ئاگـري ناوبانگـي دةركرد دةسيت پث كردووة         
خواسـت لةسـةر شؤذشـي ئاگـري هةيـة، بـةآلم ئةوةي كة خؤيبوون               

ئيحسان نووري پاشا   . دةورثكي گرنگي تثدا بينيووة، گوماين تثدا نيية      
                                                 

 91-87. ئالةكؤم، خؤيبوون وشؤذشي ئاگري ل 55
 44. سةرچاوةي پثشوو ل 56
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. مـي خؤيـبوون بـووة، سـةركردايةيت شؤذشـةكةي كردووة          اكـة ئةند  
دن و  ي گةشي مثژووي گةيل كور    ذةخؤيـبوون و شؤذشي ئاگري دوو الپة      

توركـيا گةلـثك پـيالين وردي بؤ         ةةبووة،هةربـؤي گرنگـي زؤريـان ه    
 .لةناوبردانيان كثشاوة

توركـيا مةترسي ئةوةي هةبوو كة شؤذشةكة پةل هباوث بؤ ناوچةكاين     
تـري كوردستان، بةتايبةيت ئةوان لة هاوكاري كوردةكاين شوثنةكاين      

 تووذة و نيگةران     ئاگري ينارد بؤ شؤذش   تـري كوردسـتان كـة دةيـان       
ةو هؤيانة ئةتاتورك ذاوثژكارةكاين خؤي كؤكردةوة بؤ        لةبةر ئ  .بـوون 

 .ئـةوةي زانـياري زؤرتـر لةسةر كوردةكان و سةرؤكةكانيان هني ببثت       
  خؤي لة تاران و بةرلني بانگهثشت      هـةروةها ئةتاتـورك سةفريةكاين    

 57.كردةوة بؤ ئةوةي بةشداري بكةن لة گفتووگؤكردن لةسةر كوردةكان
ثك ذثگايان تاقيكردةوة بؤ تةفرةقة     نوثـنةراين دةوصـةيت تـورك، گةل      

بؤ . تكردن لـة نـثوان سةركردايةيت خؤيبوون و شؤذشي ئاگريدا         وسـ در
منونة دةستيان كرد بة نامة نووسني بؤ ئةو كةسانةي كة لةناو شؤذش            

 خؤيان تةسليم بكةن، بةآلم     و خؤيـبووندا دةسـةآلتدار بوون بؤ ئةوةي       
 . وةرگرتةوةوةة بؤ تةسليم بوون، وةآلميان بة نةخثرئةوان

 گرنگي  ذشةكةي تثدا هةصگريسثنرا، جثگايةكي    ئـةو ناوچةيـةي كة شؤ     
هةبـوو لـة جيؤبؤليتـيك و جوگرافيا ناوچةكةدا، چونكة سنووري بة            

ثكي واي كرد كة توركةكان چاالكية      رئةوة كا . ئثران و بة سؤضيةتةوة بوو    
 بـة تايـبةيت لةگةص ئثران و        بكـةن ديبلؤماسـيةكاين خـؤيان زؤرتـر       

بـؤ ئـةوةي بـتوانن پشتيواين ئةو دوو وآلتة بةالي خؤايندا            . ضـيةت سؤ
 ئثران  لةئةجنامدا،. ذاكثشـن، يـان هةرهـيچ نةبثت بث اليةنيان بكةن         

                                                 
 52-49. ئالةكؤم ل 57
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تـنة دوژمانةييت   وي و كة  ذسـةيت خـؤي بةرانـبةر خؤيـبوون گـؤ         سيا
تــوركةكان كةوتــنة هةصــپةي ئــةوةي كــة كــار بكةنــة ســةر . كــوردان

اين پةيوةندي لةگةص فةرةنسيةكان،    ، لة ذثگاي گرثد   يشفةرةنسـيةكان 
 .دا بووانهةم لة فةذةنسا و هةم لة سوريا كة لةژثر ماندايت فةرةنسيةك        

ان لةگــةص فةرةنســيةكاندا جــؤرة تــوركةكان دةيانــزاين كــة كــوردةك
 58. هةيةانوةنديةكيپةي

يةكثك لةو سيفةتة گرنگانةي كة لة خؤيبوون و شؤذشي ئاگريدا هةبوو  
ئةواندا يان نةبوون يانيش كةم بوون، ئةويش       و لـة شؤذشةكاين پثش      

ئةم . هتد...بـوو وةكـو ئـاآل، سـرودي نيشـتماين         ) نيشـانة (ص  يمبوسـ 
خاصثكي . سـيمبوآلنة گرنگةيةكـي زؤريان بؤ خؤيبوون و ئاگري هةبوو         

تري گرنگ كة خؤيبوون گرنگي پثدةدا، ذاگةياندن بوو لةشثوةي گؤضار          
ـ              لة   هةية ة و رنگيان هةبوو و نامـيلةكة و ماترياصـي تـر، كـة دةوري گ

 .وروژاندين هةسيت ناسيؤنالسيت و بثداركردنةوةي گةلثكي بندةست
خؤيبوون باش لةوة گيشتبوون كة تةهنا لة ذثگاي چةكداريةوة ناتوانن          
 .بــة ئاماجنــةكاين خــؤيان بگــةن و بةســةر تــوركةكاندا ســةربكةون

ني پارتثكـي كوردي بووة     نـرثت بوتـرثت كـة خؤيـبوون يةكـةم         ادةتو
دةكان بؤ  لةسةردةمي خؤيدا كة توانيبووي سةرجني ناسيؤناليستة كور      

 .وردستان بووبثت ياخود لة دةرةوةالي خؤي ذابكثشث،چ لة ك
جوداييةكـي تري شؤذشي ئاگري و شؤذشةكاين تر ئةوةية كة سةرؤك           
خثصـة كـوردةكان و كةسايةتةي ئاينيةكاين كورد ئةو دةورةيان نةبوو           

پثش ئاگريدا هةيانبوو، بةصكو سةركردةي     وةك ئةوةي لة شؤذشةكاين     

                                                 
 57-55. سةرچاوةي پثشوو، ل 58

 34



 ذابةرايـةيت شؤذشي ئاگري دةكرد كة       59كـورد ئيحسـان نـووري پاشـا       
خوثندةوار و تثگةيشتوو بوو، هةصبةت ئةمة ماناي ئةوة نيية         پياوثكـي   

  .نبكة پياوة دينيةكان نةخوثندةواربوو
ذؤهـات ئالةكـؤم لـة كتثـبةكةيدا بذگةيـةك لة نووسينثكي جةنرايل             

ــتا ــثك   ه دةW.C. Elphistonين بةري ــو كوردناس ــة وةك ــتةوة ك  ثنث
: ، ئةو قسانة پشت ذاست دةكاتةوة لةسةر شؤذشي ئاگري          دةيناسثنثت

دا لة خاكي   ) 1930-1927(شؤذشـثكي ديكـةي كـورد كـة لـة ساآلين            " 
كري تورك  شلة) 6(تا  ) 4(لة ئاكامدا   . ئاگريدا ذوويدا، زؤر جيدديتر بوو    

. وةةوپذ كةن  لةم ناوچةيةدا خةست و چذ     سةرگةرمي ئةوة بوون هثزيان   
تؤقيبوو، شؤذشثك بةم بةژن و     ئـةم شؤذشـة هـةروا لـة خؤذا هةص نة          

هيچ . تانةوة ديـارة دةبـث هثـندث هـؤكاري جيددديـي هةبووبن           بارسـ 
بةصـگةيةكي وا بةدةسـتةوة نيية، نيشانةي ئةوة بث كة ئةم شؤذشة لة             

اچث شؤذشي   هةمانكات پث ن   60".سـؤنگةي ئايييـنةوة سـةري هةصدابث      
 بـؤ لةسـثدارةداين شـثخ سةعيد و         ئاگـري وةك تؤصةسـةندنةوةيةك    

يةكةمني نيشانةي  " ،هةصگريسابثهاوذثكـاين لةاليـةن توركةكانةوة،    
 ي شثخ   1925شي ساصي   ذناذازيـبوون بة دژي سياسةيت توركةكان شؤ      

                                                 
لة شاري بةدليس لةدايك بووة و لة ذثگاي ) 1976-1893(ئيحسان نووري پاشا  59

خوثندنةوة پلةي ئةفسةري لة ناو سوپادا وةرگرتووة و بةهؤي ئةو پةيوةندةيانةي 
 دامةزارا، 1918كة لةساصي ) جةميعةيت تةعايل كورستان( هةيبوو لةگةص پاريت كة

دواي تثكچووين شؤذشي ئاگري دةچثتة ئثران و . شارةزايي لة سياسةت پةيد كردبووة
لة ذؤژنامة كورديةكاندا گةلثك . پاشان سوريا كة لة ژثر ماندايت فةرةنسيةكاندا بوو

اي سةربازي هةبوو، نووسةرةثكي باشيش وتاي نووسيوة، ئةو جگة لةوةي شارةز
 بةشداري 1960ئةو لة كؤنگرةي خوثندكاراين كورد لة بةرليين ذؤژهةآلت ساصي . بوو

 .كردووة
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ئـةوة بوو بانگي جيهادي دا، بةدژي دةوصةيت سيكوالري         . سـةعيد بـوو   
ةموو موسصماناين توركيا كرد كة هاوكاري بكةن بؤ        تـورك و بانگي لةه    
 61".گثرانةوةي خةالفةت

1930خةبايت كوردةكان بة شثوةيةكي دذندانة كؤتايي پثهثنرا لةساصي         
كارهثنا، توركـيا هةمـوو جؤرة چةكثك و تاكتيكي سةربازي خؤي بة          . 

يگــةري بــيين لــة تثكشــكاندي خــةبايت هثــزي هــةواي دةورثكــي كار
 فذؤكةيان خستة خوارةوة و هةزارن كةسيش       12 ندةكاكور. كـوردةكاندا 

كـرد بة    توركـيا دةسـيت   . دا لـة هـةردوو ال      گـياين خـؤيان لةدةسـت     
 خاكدا لةگةص   يت كورد و گوندةكاين كوردستاين    آلذاگوثزاين هةزارن هاو  

 دا يةكيةيت كرثكارين نثونةدةوصةيت     1930 ئـايب    30لـة   . تـةخت كـرد   
دةربذي لة بةياننامةيةكدا كة لة     ناذةزايـي خـؤيان بةرانـبةر توركـيا         

ـ ذؤژنامـةي    ليژنةي :" ةرةيب ئةهرام دا بآلوكرايةوة كة تيايدا هاتبوو        ع
 ،جثـبةجث كـردن، لـة نووسـينگةي كـرثكاراين سؤسياليسيت وآلتان          

سـةرجني دنـيا بـؤ ئـةو كوشـتاركاريية ذادةكثشـث، كة حووكةمةيت              
ةربةستيان توركـيا، بةرانـبةر ئةو كوردانةي ئةكات، كة خةبات بؤ س           

يان -ئةرمةنبةرن، كة بة    توركةكان ئةيانةوث بةو دةردةيان     ... دةكـةن 
ليـژنةي جـث بـةجث كردن بانگي جيهان ئةكات، بؤ ناذاةزايي            ... بـرد 

دةن دةدةربـذين بةرانبةر بةوكارةساتة خوثناويانةي لة كوردستان ذوو       
 62".بؤتة قؤچي قورباين اي تثدو، گةيل كورد

زؤربــةي . ؤذشــي ئاگــري خامؤشــكرابوو بةتــةواوةيت ش1930ساصــي 
سـةركردايةتيةكةي بـةرةو ئثـران ذؤيشـتبوون، بةآلم ژمارةيةكي زؤر           

، كة ژمارةيةكي نرد لةاليةن توركياوة دةستگريكرابوو  پثشـمةرگةي كـو   
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، ندا، لة دادگاييةكدا كة زؤري خاي     زؤريـان بـة مـةرگ مةحكـووم دران        
 بةشداريان   بـة تـاواين ئـةوةي كـة لـة شؤذشثكي چةكداريدا            ئـةويش 

لة ذاستيدا  . كـردووة بـؤ دامةزرانـدين دةوصـةتثكي سةربةخؤي كوردي         
ةيت و دروست لةبةردةستدا نيية، تا ئةوةمان بؤ دياري         زانـياري تةواو  

ي لة مةحكةمةكةدا   چكـة كامانـة سـزاي مةرگيان بةسةردا درا و           بكـات   
وتـرا، ئـةم زانيارانـيانة تـا ئثسـتاش بةهنـثين لةاليـةن توركياوة               

 63.راونپارثز
 خؤيـبوون بـة تايبةيت، لة ذاگةياندي ئةوروپادا         ،شؤذشـي ئاگـري و    
لة ذاگةياندي سؤضيةتيدا وةكو پالنثكي ئيمپرياليزم      . باسيان لثوة كراوة  

ـ چـاو لـة شؤذشـي ئاگـري دةكـرا، ئـةوةش بة        ؤي ئةوةي كة پاريت ه
ــناق دژي    ــرد و تاش ــيان دةك ــاري كوردةكان ــناق هاوك ــةين تاش ئةرم

ذووسةكان، .  بةرانبةر ئةرمةنيةكان ذادةوةستا   سياسـةيت سؤضيةت لة   
 كةئـةو نووسـةرة كـوردانةيان دةخسـتة زيـندانةوة لـة ئةرمةنستان              

خؤيبوون . دةيانويسـت هاوكـاري كـوردةكاين ئـةو ديوو سنوور بكةن          
سياسـةتثكي دؤسـتانةي بةرانـبةر ذؤژئـاوا هةبـوو و لةگةص تاشناق             

وانة بوونة هؤي ئةوةي    ئة. ضيةتيان بآلودةكردةوة ؤپـروپاگةندةي دژة س   
 كة  تكردي ئيمپرياليزم ناوزةد بكات   سـ كـة سؤضـيةت شؤذشـةكة بـة دة        

ئاماجنــي دامةزرانــدي دةوصــةتثكي كــوردية، بــؤ ئــةوةي لــة ذثگــاي 
 .كوردستانةوة خؤيان بگةيةننة قةفقاسيا

ذؤژنامـة توركـيةكان گةلـثك وتاريـان بة دژي هاوپةميانثيت كورد و             
ةي هاين سؤضيةت بدةن سياسةيت دژي      ئةرمـةن بآلودةكـردةوة، بؤ ئةو     

 1939 - 1932لـة نـثوان ساصي      . كـورد و ئةرمـةين خـؤي پةرةپثـبدا        
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خؤيـبوون هةوصي ئةوةي دا كة سياسةتثكي بث اليةنانة پةيرة و بكات،            
ئةمـةش ذاسـتةوخؤ كاريگـةري خراپـي بـؤ سـةر پةيـوةندي كورد و                

پةيوةندي  سؤضيةت 1946 - 1939لةنثوان ساآلين . ئةرمةنيةكان هةبوو
خـؤي لةگـةص كـوردةكان بةرةوباشتر برد بة تايبةتيش لة ذؤژهةآليت            

خؤيبوون سياسةيت خؤي گؤذي و دةيانوويست خؤيان لة        . كوردسـتان 
بةو شثوةية پةيوةندي و هاوكاري كورد      . ؤضـيةتيةكان نزيك بكةنةوة   س

 64.نج ساصي خايان لةگؤذ نراثو ئةرمةنيش كة بيست و پ
كؤمةصثك پثكداداين چةكداري لة نثوان      1946 - 1931لة نثوان ساآلين    

توركيا دوا شؤذشي   . كـورد لةاليـةك و ئثران و ئثراق و توركيادا ذويدا          
 دا و دةسيت كرد بة      1938كـورداين لـة باكـوور سةركوت كرد لة ساصي           

 .وةي زؤرةملثي كوردان بؤ شارة توركيةكانةگواستةن
بة دژي   ي كرد مسـتةفا بـارزاين سـةركرادايةيت سـث شؤذشـي چةكدار          

دةسةآليت ئثران لة   . 1945 و   1942،  1931ليكي لة عثراق،    دةوصةيت مة 
هةبووين سوپاي ذووسي لة    .  بـوو بـوو    ذؤژهـةآليت كوردسـتاندا الواز    

بوو يةكةمني  ئةوة. ي هثناية گؤذث بؤ كوردةكان    ئثـران، ذةوشـثكي نوث    
 مانگ دةوامي   11 دا كة تةهنا     1946كـؤماري كـوردي دامـةزرا لة ساصي         

سـوپاي سـوور لـة ئثران كشايةوة، ئةوةش ذثگاي خؤشكرد بؤ            . كـرد 
 65.ئثرانيةكان تا هةردوو كؤماري كوردستان و ئازةرباجيان بذوخثنن

قـةدري جةمـيل پاشـا كـة يةكـثك بوو لة سةركردةكاين خؤيبوون لة               
وتارثكـدا باسي ئةوة دةكات كة جةنگي جيهاين دووةم هاوسةنگيةكاين          
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روبن كرد، ئةوةش واي كرد كة چاالكيةكاين       ذؤژهـةآليت ناوةذاسيت سة   
 66.خؤيبوون بپوكثنةوة

 لةاليةن  يبوون وةكو الپةرةيةك لة مثژوو چاوي لثدةكرا      لة ذاستيدا خؤ  
لة ) ئةسةت بوزكورت (ئـةوة بـوو وةزيري دادي توركي        . تـوركةكانةوة 

 دا بـة ذووين لـة گفـتووگؤيةكدا ئاشـكرايي كرد كة ذوي              1939ساصـي   
ــةر كــوردةكان دةرخســتا بةرذاســتةقيةين خــؤياين تــوركةكان " نةب

سةرداري وآليت خؤيانن، ئةوةي كة لة نةژادي تورك نيية تةهنا مافثكي   
ــؤيلةييت و خــزمةتكاريية  ــةويش ك ــة، ئ ــي 67".هةي ــة دوا چاالك  ذةنگ

 بؤ كؤماري    بثت سـةرداين جةمـيل پاشـا و وةفـتةكةي بوو         خؤيـبوون   
 خؤي بؤ كؤمار    لةوث خؤيبوون پشتيواين  . 1946كوردسـتان لـة ساصي      

بـة كؤتاي كؤماري كوردستان، خؤيبوونش بووة بةشثك لة         . ذاگةيانـد 
 ساصةي خؤي بؤ دامةزراندي     20مثژووي كوردستان و كؤتاي بة خةبايت       

 68.دةوصةتثكي كوردي بة تايةبتيش بؤ باكووري كوردستان هثنا
 
 
 )كؤمةصي ئازادي و ژيانةوة و يةكثتيي كورد( كاژيك  4-2

  دانا،  كاريگةري د لةسةر كثشة جيهانيةكان   شةذي سار   چؤن هـةرةوةك 
 ئةو وآلتانةي كة    .كاريگـةري لةسةر كورد و خةباتةكةي بؤ ئازادي دانا        

ــةرد  ــتانيان بةس ــة   اكوردس ــوةنديان ب ــؤر پةي ــكراوة، دوو ج  دابةش
 توركيا هاوپةمياين ئةمريكا بوون هةتا      وئثران  . زهلثـزةكانةوة هةبوو  

 و پةيوةين    دا 1979ان لـة ساصي     سةرهةصـداين شؤذشـي گـةالين ئثـر       
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، سوريا و عثراق لةگةص بلؤكي      م، بـةآل  ئةمـريكا و ئثـران خـراپ بـوو        
كـؤماري كوردستان كة    . كؤمؤنيسـيت واتـة سؤضـيةت هةضاصـبةندبوون       

ندا دةشكا  ادةسـةآلتثكي سنوورداري بةسةر بةشثكي ذؤژهةآليت كوردست      
. ارةدارلةبةريـةك هةصوةشـا و قازي مةحةمةدي سةرؤككؤماري لة سثد         

كـة بةخؤي چةكدارةكانيةوة پةيوةندي بة كؤمارةوة       مسـتةفا بـارزاين     
كـردبوو، دةوري گرنگـي بـيين، تةسـليم بـوون بـة ئثـران و عثراقي                 
ذةتكـردةوة و بةصـكو پـةناي بردة بة سؤضيةت دواي شةذثكي نةبةردانة             

 ساص لة   11ئةوةبوو  . لةگـةص هةرسث سوپاي توركي و عثراقي و ئثراين        
 كة دةوصةيت مةليكي ذوخثنرا لة      1958ايـةوة هـةتا ساصي      ئاوةريـدا م  

كودةتايةكي سةربازيدا، ئةمةش ذثگاي خؤشكرد بؤ گةذانةوةي بارزاين        
بة لـةو ماوةي كة بارزاين لة سؤضيةت بوو، گةيل كورد         . لـة سؤضـيةت   

تةهنا بةچاالكــي لــة سةرتاســةري كوردســتاندا،شــثوةيةكي گشــيت 
 .نكلتووريةوة خةريك بوو

 گفتووگؤيةكي بةردةوام   ، وة،بةشثوةيةكي بةرچاو  1950اصي  لةدواي س 
تيجي و شثوةي خةباتثك    الةسـةر ئـةوةي كة گةيل كورد چ جؤرة ستر         

. هةصبژثرث باصي بةسةر بزوتنةوةي ئازادي خوازي كوردستاندا كثشاوة       
نـة ذوناكبرياين كورد و نة هثزة كورديةكانيش نةيان توانييوة لةسةر           

تــبوونة ژثــر انــةي كــة كةو ئةو.بكةونســتراتيجيةكي هاوبــةش ذثكــ
ــةري شؤ ــة  17ذشــي كاريگ ــيان ل ــة ذووســيا، ئؤتؤنؤم ــتؤبةر ل  ئؤك

چوارچـثوةي ئـةو وآلتانـةي كـة كوردستانيان داگريكردووة وةك ذثگا          
تيجية لةاليةن پارتة   رائةم ست . چـارة بـؤ كثشـةي كـورد هةصبژاردووة        

بة " نةئؤتؤنؤمي ذاستةقية "كـورديةكانةوة گـؤراين بةسـةردا هـات بؤ          
بةشـثكي تريش دةصثن كة     .  بـةدواوة  1975تايـبةيت لـة داواي ساصـي        
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كـورديش وةكـو هةمـوو نةتةوةيةكي تر مايف خؤيةيت لة دامةزراندين       
  69.دةوصةتثكي كوردي

لـة سـاآلين پةجناكانـدا، كؤمةصـثك ذوناكـبريي كورد كةوتنة خؤ بؤ              
  ككاژي.  لة كاژيكدا خؤيان گرتةوة  دامةزرانـدين ذثكخـراوثك كة پاشان     

قوتاخبانةي " خـؤي وةكـو هثـزي يانيش بةرةي سثهةم دادةنا و وةكو             
 هثزةكاين   لة بةراورد لةگةص   خؤيان دةناساند " سؤسياليسـيت كـوردي   

 عثراق كة لقثكي    پـاريت دميوكـرايت كوردستان و حيزيب شيوعي       ،  تـر 
 .كوردستاين هةبوو
ت ســتراتيجي انكاي ســةرةكي هةبــوو كــة هــةماجنــكاژيــك دوو ئام

 گةيل كورد   مايف چارةي خؤنووسني بؤ   يةكةميان  . راوةكةش بوون ذثكخ
بـذياري چارةنـووس لة ئازادي بؤ   " دةبـثت  و دووةمـيان گـةيل كـورد    

 بةصكو  ،كاژيك تةهنا خؤي وةكو ذثكخراوثك نةدةبيين     .  بـدات  "ئـازادي 
 لة كاژيك نامةدا هاتووة". قوتاخبانةيكي ئيديؤلؤژي كورديش"وةكو 

 واتا كؤمةصي   –) ك.ي.ژ.ا.ك( دا دةردةكةوث    كاژيـك وةك لـة ناوةكةي     "
فةلسةفةيةكي كوردانةي نوث و     –ئـازادي و ژيانةوة و يةكثتيي ي كورد         

ين ية، ئاماجني ژيانةوة و     بريوباوةذثكـي نـةژادي و پةيامثكـي جـيها        
و دامةزراندين كؤمةصگايةكي   ي كوردستان   ذزگاريـي كـورد و سةربةخؤي     

ـ  وةري كاژيكي، بة جؤرث كة     ي تـازة لـة سـةر بنچيـنةي بريوبا         كوردي
  70".پةيامي نةژادميان بة جيهان بگةيةنث

ان لةاليةن  ست دا لة باشووري كورد    1959 ساصي   نيساين 14كاژيـك لة    
كـبريي كـورد كـة پثكهتابوون لة نووسةران، هؤنةران،          اگـروپثك ذون  

ش ةيئةم. هتد...زاناياين كؤمةصگة و زمان و فيزيك و كيميا و قانوون و            
                                                 

 7. جةمال نةبةز، دؤزي ناسيؤنايل كورد ل 69
 14.، ل1968كاژيكنامة،  70
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گؤيةكـي گةرم لةسةر ذةوشي كورد و سياسةيت ناوچةيي و          دواي گفتوو 
 دا بآلوبـووةوة، وةكو     1961 كاژيكـنامة كـة لةساصـي        71.نثوةدةصـةيت 

سةرةذاي ديكؤمثنتثكـي بنچيـنةي ذثكخراوي كاژيك چاوي لثدةكرثت،         
 دا كوردستان  لة  كة بنكةيي كاركردين   ،وةكـو ئايدؤلؤجيةكي نوث   ئـةوة   

 دوو ساص گفتووگؤي نثوان كؤمةصثك      ئةم ديكؤمينتة بةرةئةجنامي  . بـوو 
 .ناسيؤناليسيت كورد بوو

كة، بةم شثوةي باس    جـةمال نةبةز كة بؤ خؤي لة بناغةدانةراين كاژي        
 لة ناوةذاسيت ساآلين     :لـة هةلـومةرج و دروسـتبووين كاژيك دةكات        

پةجناكانـدا، بريوباوةذثكي هاوبةش لة ناو گروپثك ذوناكبريي كوردا         
ـ . بةرجةسـتة بـوو بـوو      ةم بريوباوةذة نوثية كةوتنة ذةخنة گرتن لة       ئ

ســةركردايةيت كالســيكي كــورد و دةســتةي وردة بــؤرژواي كــورد بــة 
وة هاوبةش كراية هثزثك     ئةم ئارةز  72.كوردستاين و ناكوردستانيانةوة  

تة دژايةيت و ذةخنةگرتن لة كاژيك بةتوندي كةو. ي لثدروستكراو كاژيك
ة بنثشتة خؤشةي   بوو كة بوو  بـرايةيت كورد و عةرةب و تورك و فارس        

هةنـدثك اليـةين چـةپ و ماركسي و تةنانةت داگريكةراين           " سـةردمي 
ئةم ذةخنةگرتنةي  . بؤ ئةوةي كوردي پث لة خشتة بةرن      " كوردسـتانيش 

كوردةكان وةكو براي ذاستةقيةنة    كاژيك لةوةوة سةرچاوةي دةگرت كة      
رد بة   بةصكو كو  ،كـة مـايف وةكـو ئـةو نةتةوانةي كةباسكران هةبثتب          

ناودةبران لةلةيةن توركةكانةوة و وةكو خثصثكي كؤين       " توركـي چياي  "
نـيش بةبةشثك لة نةتةوةي     ةكافـارس لةاليـةن فارسـةكان و، عةرةب       

 73.عةرةبيان دةقةبآلندن

                                                 
 1ة  پةرواثزي ژمار202. جةمال نةبةز، بريي نةتةوةيي ي كوردي، ل 71
 174. سةرچاوةي پثشووة ل 72
 69-68. هةمان سةرچاوة ل 73
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فةلسـةيف كاژيـك لة سةر بناغةي ئةوةي كة مرؤضةكان گروپثكثكن كة            
 .ثژرابوون و خبرثنة خانةي جياوازةوة، داذبكرث ناتوانرثت دابةش

ــاوةذي كؤمؤنيســيت و    ــة بريوب ــةزرا ك ــةردةمانثكدا دام ــك لةس كاژي
. چةپگةرايـي نفوسثكي زؤريان لة باشووري كوردستان و عثراقدا هةبوو         

بوو لةناو گةيل كوردا،    حيـزيب شـيوعي عثراقي حيزبثكي بة ناوبانگ         
ئةگةرچي پارتة كؤمؤنيستةكاين ئةو     .تيش لةناو جوتيارةكاندا  ةببةتاي
دان دةنثن بة مايف    ) جگة لة سوريا  (ي كوردستانيان داگريكردووة    وآلتانة

چارةنووسـي گـةيل كـورد دا و ذةخـنة لـة وآلتاكةنيان دةگرن لة پاي                
سياسـةيت خـراپيان بـةدژي گـةيل كـورد، بـةآلم لةبـةراورد لةگةص               

لينينيزم لة نةتةوة، ئةو حيزبانة بث -تثروانيين فةلسةفةي ماركسيسم
 پارتانـة هةميشة سنوورةكاين ئةو وآلتانة       ئـةم . كةموكـوذي نةبـوون   

ياخـود يةكپارچةيـي ئـةو وآلتانـةيان پاراستووة كة لة كردةوةدا دژي           
  74.مايف بذيارداين مايف چارةنووسي گةيل كوردة

سـتراتيژي سياسـي كاژيـك و ئاماجنةكاين دةكرثت لةم چةند خاصةي            
 :خوارةوةدا كؤ بكةرثنةوة

كورد نةتةوةيةكي  كاژيـك بـاوةذي بةوةيـة كة نةتةوةي          -1
ي گةلثك كولتوو و    ربلـيمةت و ذابردووذؤشن و دامةزرثنة     

هةروةها لة مةيداين   . شارسـتانثيت ي بـةناوبانگ بووة     
سوروشيت بةرزي وةك مةردايةيت و ئازايةيت و وةفاداري        

ئـةم نةتةوةية هةر لة     . و خؤنةويسـيت بـث هاوتابـووة      
. نثتة جيهان  پةيامثكـي مثژوويـي بووة بيةگةية      كـؤنةوة 

هةصـگري ئــةم پةيامــة يــةزداين يــة لــة دةوارين كــؤندا  

                                                 
 94-93.  سابري، بةرةو مثژوو لذةفيق 74
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 بةآلم هةندث كارةسايت  . بوو" زةردةشت"ن  زپثشـذةوي مة  
تايـبةيت بةرگثكي بثگانةي كردووة بةبةر ئةو پةيامةدا و         
لةهــةمان كاتــدا كانگــاي بلــيمةيت ي ئــةم نةتةوةيــةي 

ــاردؤتةوة ــةكني و   . ش ــيت بةراچص ــةوة پثويس ــةر ئ لةب
ـ تخؤ ثك هةيـة تـا ئـةو بةرگـة پيسة لةبةر خؤي        ةكاندن

داكـةنث و بچثـتة شـوثين خـؤي لة ريزةكاين پثشةوةي            
قافلــةي گةالنــدا و پامشــاوةي ئــةو پةيامــة نةمــرة لــة 

ــرن  ــةوةي ئينســان ) عســري(شــثوةيةكي مودي ــة ن دا ب
 .بگةيةنث

دةمثكة بريوباوةذثكي نةتةوةيي ي    كـورد لـة بةرئـةوةي        -2
ين كوردايةيت  ياتة ژ خؤي نيية جثگةيةكةي چؤص كةوتووة    

يةوة و هةتا ئثستة ئةو جث چؤصة بة چةند بريوباوةرثكي          
انة چونكة خؤيي   بةآلم ئةو بريوباوةذ  . بـثگانة پذبووتةوة  

لةبـةر ئةوة   .  نةگةياندؤتـة ئامـانج    نةبـوون، كـورديان   
ــي نةت    ــةي بريوباوةذثك ــة ذثگ ــتة ل ــي ي پثويس ةوةي

وة و  ايي بريوباوةذانةية پذ بكرثتة   شؤذشگثرةوة ئةو بؤش  
ثكيش هةر بريوباوةذ . ئـةو شؤذشـة فكري ية بةرپا بكرث       
 . ي ئةكاتخؤيي نةبث كاژيك بةربةرةكانث

كاژيـك پـث ي وايـة دةردةكاين كورد هةموو ئةچنة سةر             -3
لةبةر . يـةك بنچيـنةو ئـةبث لـة بنةذةتةوة تيماربكرثن         

ئـةوة بذواي تةهنا بة چارةسةركردنةيةكة ئةگاتةوة سةر        
ي بة هيچ چارةسةرثكي وةخيت و      كةواتة بذوا . رةگوذيشة

هةرلةبــةر ئةوةيــة بــذواي تةنــيا بــة . رووكــةش نــية
 و بةهيچ جؤرثك بة كراداري رواصةتانة       ةبةكارهثناين هثز 
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و كةموكـورت و نيوةناچصـث وةك نوثـنةر هةصبژاردن بؤ           
ين بـــثگانان و نووســـيين پذؤتســـتؤنامة و املـــةپةر

ــة   ــردن بـ ــردنةوة و متمانةكـ ــيت "ئيمزاكؤكـ سةربةسـ
چـونكة پثي واية هةموو مافثك كة       . نـية "ؤكراسـيانة دمي

 .بةزؤر زةوت كاربث هةر بة زؤر ئةستثنرثتةوة
كاژيـك داگريكـةراين كوردسـتان بـة هةموو بةيةك چاو           -4

تةماشـا ئةكا و كوردستان تةنيا بة موصكي كورد ئةزانث و           
. ئـةبث كـورد هـةر خـؤي فةرمانذةوا بث لة كوردستاندا           

يةيت ية درؤزنةية نية كة لة      لةبـةر ئـةوة بـذواي بةو برا       
ذثگةيـةوة سـةروةت و سـاماين بـة تـاآلن ئةبـرث و لة               

لةبةر ئةوة  . كةمتـرين مـايف مروؤضـانة بث بةش ئةكرث        
فةرمانرةوايـي ي هةموو ناكوردثك بةسةر كوردستاندا بة        

 .كارثكي ناشةرعي ئةزانث
كـورد خـؤي خـؤي ذزگار ئةكا لةذثي بريوباوةري پاكي            -5

بـةر ئةوة كاژيك هةر پشت بةكورد       لة. كـوردايةيت يـةوة   
ئةبةسـتث و بـذوا بـة هيچ بثگانةيةك ناكا و هةرةكةسث            

 يـان بةسـاويلكة يان      "بـثگانة كـورد ذزگـار ئـةكا       "بصـث   
چونكة ئاشكراية كة بثگانةيةك  دةوصةت      . بةدوژين دائةنث 

 لـة هيچة زؤر بة ئاساين لثشي        بـؤ كـورد دروسـت بكـا       
  .ثنثتةوةئةس

وةيـةك ئةگرث بةو مةرجةي  كاژيـك ذثـزي هةمـوو نةتة       -6
هةروةها بة تةماش نية كة ئةو      . تةماع نةكةنة كوردستان  

بةو كةمـة نةتةوانـة بتوثنثـتةوة كـة لـة كوردسـتنادان             
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مةرجـةي ناپاكـي لةگـةص كـورد و بريوباوةذي كاژيك دا          
 .نةكةن

ــة   -7 ــذواي ب كاژيــك حيــزيب چينثكــي تايــبةيت نــية و ب
 تةنيا بذواي بة   نية و ) تيازايت چينايةيت و بنةماصةيي   ئيم(

ــة    ــةش هةي ــك و ل ــياوازي ي مثش ــةوة  . ج ــةر ئ لةب
ــوو جــؤرة  ــةرةكاين ي هةم اســتغالل و احــتكار و (بةرب

ثـك ئـةكا، واتـا لة باري سةرجني ئابووريةوة          )اسـتمار 
حيزبثكـي سؤسياليسـتانةية و بـاوةذي تـةواي بة دادي           

 .كؤمةآليةيت هةية
ــك زؤر بةتــــوندي ئةوســــتث بةرامــــبةر     -8 كاژيــ

ي )†ïnÕîa@—bpbî(ي كوردسـتان بة     )Ôa@pbî†b—ïn(بةسـتةنةوةي 
ــةوة و هــيچ جــؤرة پثشــكةوتنثكي   ــة داگريكةرةكان وآلت

 كـة لةسـةر حسايب دروست بووين        ثئابـووريانةي نـاو   
 .و بنكةي بثگانان بث لة كوردستاندا) جيوب(

بؤ پثگةياندي   دةوصـةت بـةالي كاژيكةوة دامودةستگايةكة      -9
اژيكانة و  نةتةوةكـةمان لةسـةر بنچينةي بريوباوةري ك      

گةياندين پةيامة مثژوويةكةمان بة هاونةژادان و تةواوي       
 .كاژيك دان بة هيچ چةشنة دةوصةتثكي تردا نانثت. جيهان

لـة بةرئـةوةي كـورد نةتةوةيةكة پةيامثكي مثژوويي ي           -10
يـةزداين جيهاين ي نةمري پث سپثردراوة تا بيگةيةنث بة          

م هةمـوو ئادةميـزاد و لةبـةر ئـةوةي ئـاآل هةصـگري ئة             
پثي نةكرا دةنگي زةنگي يةزدان  ) زةردةشـيت نةمر  (پةيامـة 

بگةيةنثـتة هةمـوو گؤشـةيةكي جـيهان و پـاش خؤشي            
بريوباوةرةكـةي كةوتـة دةسـت بثگانة و تثكدرا، لةبةر          
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ة لة )مةسـئول (ئـةوة نـةوةي نـوث ي كـورد بةرپرسـيار         
تةواوكـردن و درثـژةپثداين ئةو پةيامة لةشثوة و قاصيب          

 :شراسيت خؤيدا بؤ ئةمة
. نةتةوةي كورد خؤي خاوةين راستةقيةنةي ئةو پةيامةية       - أ

لةبـةر ئـةوة گةيانـدين ئـةو پةيامـة بـة جـيهان ئةبث               
لةسةرچاوة بنچينةيي يةلةيةوة دةست پث بكاتةوة، واتة       

 .لة ذثگاي كورد خؤيةوة بث
 ناسراون  75"نةژادي ئاريا "هاونةژاداين كورد كة بة خثزاين     - ب

لةبةر . ن لةو پةيامةدا  هةر لة كؤنةوة هاوبةشي كورد بوو     
ئـةوة پثويسـتة لةسةريان پشتگريي و هاوكاري ي كورد          

 .بكةن لةم ذووةوة
گةيانـدين پةيامـي ئاريـاي بـة جـيهان، پثويسـيت بة               - ت

دةوصـةتثكي بةهثزي ئاريايي هةية كة باوةذي بةم پةيامة         
بثت و هةموو ئةو نةتةوانةي بةم ناوةوة ناويان ذؤيوة بة          

بةآلم دامةزراندين ئةو   . اتةوةشـثوةيةكي فيدراصـي كـؤبك     
خؤي ي  ةبة تةنـيا پـاش ذزگـاري ي كورد و سةر          دةوصـةت 

لةبةر ئةوة پثويستة لةسةر    . تـةواوةيت كوردسـتان ئةبث    
ــاري ي    ــةرةخبؤيي و رزگ ــؤ س ــةژادثك ب ــوو هاون هةم

 .كوردستان شان بةشاين كوردةكان تث بكؤشث
دامةزرانـدين دةوصـةتثكي فيدراصي لةم نةتةوانة و لةژثر          - ث

آلي ئةو پةيامةدا گةورةترين بةر بةستثكة بؤ راگرتين        ئـا 
                                                 

كةسثك كة . 1: دةكات" ئاريايي"لة ئينسكلؤپيدياي سوثديدا بةم شثوةية پثناسي  75
2. ية، بة گوثرةي بريوباوةري نازيستةكان)مةبةست سكندةناضيا(لة نةژادي باكووري

 . ةية كة بةزماين هيندؤئةوروپايي دةئاخضن لة هيندستان و ئثرانمةبةست لةو گةالن. 
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لثشاوي شيووعثيت و يةكثيت ي عةرةبو يةكيةيت تؤراين        
ــي    ــؤرة خةتةرثك ــوو ج ــةوروپا و هةم ــةييت ي ئ و يةك
ئـيديؤلؤژي و سـوپايي ي تـر كـة بؤ سةر ئةم نةژادة و               

 76. يةكةي خؤي بكوتثپةيامة يةزاداين
ةتة ذةخنةكاين ئاراستةي دةوص  كاژيك وةكو ذثكخراوثكي سياسي تةهنا      

وة بةصـكو ذةخـنةي لـة پارتة سياسيةكاين         داگريكـةرةكان نةدةكـردة   
چـونكة ئةوان پثيان وابوو كة ئةو پارتانة بةذوين          ،كـورديش دةگـرت   

 كاژيك .شينةكردؤتةوةسـتراتيجي و ئاماجنـة سياسيةكانيان بؤ خةصك       
روست بوون  ندا د ائةو حيزبانةي كة تائثستا لة كوردست     " پثـيان وابوو    

ةسةين ذثكخرا و   ذهيچـيان لةسةر بناغةي بريوباوةرثكي نةتةوةيي ي        
بؤية هيچ كامثكيان نةيانتوانيوة شؤذشثكي فيكري بةرپا       . دانةمـةزراون 

 77".بكةن و لة ئةجنامدا بگةنة ئةجنام
كاژيـك زؤر بـةذوون و ئاشـكرايي دژايـةيت كؤمؤنيستةكاين دةكرد لة             

يةيت بريوباوةرثكي نامؤ لة كوردستندا     كوردستاندا و بة چاوي نوثنةرا    
تةماشـاي دةكـردن، كـة كاريگـةري خراپيان لةسةر گؤمةصگاي كوردي            
دانابـثت، بـؤية سـةركردايةيت كاژيـك پثـيان وابوو كة دروستبووين             
كاژيك پثويستيةكي مثژووي بوو بؤ ئةوةي ئةو بؤشايية پذبكاتةوة كة          

 .لة كؤمةصگاي كورديدا هةبوو
ي ذرةب و فــارس، ئةوانةشــيان كــة بريوبــاوةزؤربــةي تــورك و عــة

ة وة  )صةيت ناسيؤنال ودة"كؤمؤنيسـتيان هةيـة، هةبـووين نةتةوة بة         

                                                 
ئةو خاآلنة بةبث دةستكاريكردن لة كاژيكنامةوة  (18-17. ، ل1968كاژيكنامة، 76

 )وةرگرياون
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دةوصـةتة داگريكةرةكانـيش تـةهنا ئةو گةالنة بة نةتةوة          . گـرث دةدةن  
 78.يانن كة خاوةين دةوصةيت سةربةخؤيي خؤدةزانن

، كؤمؤنيسـت و ماركسـيةكان پشـت بة تيؤريةكةي ستالني بؤ نةتةوة           
دةبةسـنت، كـة دةصـثت بؤ ئةوةي گةلثك بة نةتةوة دابنرثت دةبثت بؤ              

كةچــي ئــةو دةســتةواژةي ". ئابورةيةكــي ناوكــؤيان هةبــثت"منــونة 
گةلثك وةك و نةتةوة تةماشا بكرثت يان       بـة كارنابـات تا      " دةوصـةت "
 79.نا

ئةگــةر بــة گوثــرةي ئــةم تــيؤرية بــثت زؤر گــةيل جــيهان ناكةونــة 
ــثچو ــوونارچ ــي   وةي نةتةوةب ــورد و بةلوچ ــونة ك ــؤ من ــة (ةوة ب ل

نرثت الة ذثگاي دةوصةتةوة دةتو   ). بةلوچستاين ئثران و پاكستان دةژين    
 يةئةم كثشة . بازارثكـي هاوبةش و ئابورةيةكي ناوكؤيي دامبةزرثنرثت      

 وة لةاليةن كاژيكةوة گرنگي پث دراوة و        1960هـةر لةسةرةتاي ساآلين     
 لة كاژيكنامةدا   يةو پةرةگرافة ئ. گفتوگؤي لةسةركراوة و ذةتكراوةتةوة   

 : بةم شثوةيةيةنووسراوة لةسةر تثزةكةي ستالني و كؤمؤنيستةكان
 لة ذووي   سـتالني بـة فةيلةسـويف شـيووعيةكان ئةژمثردرث         

ــةرجني    ــي س ــة پث ــيةوة ب ــرفتةكاين نةتةوايةت ــيكردنةوةي گريوگ ش
بةگةورةترين نيشانةي نةتةوة   " ئابووري هاوبةش "ستالني  . ماركسثيت

. نث و ئةخياتة پثش ئةرز و زمان و مثژوو وهةسيت هاوبةشيي وة           دائـة 
چونكة . دانانث" نةتةوة"بة نيشانةي " دةوصةت"بـثجگة لـةوةش ستالني      

 هةر نةتةوةيةك دةوصةيت نةبوو و نةبث       – كة ئةمة راستيشة     –الي واية   
ئابووري " كةچي سةير ئةوةية هةر ستالني خؤي       . ئيتـر نةتـةوة نةبث    

كةواتة ديارة  . دائةنث" نةتةوة"انةي هةرةگةورةي   بـة نيشـ   " هاوبـةش 
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تالني لـة ژثـرةوة دان بـةوةدا ئةنث كة دةوصةت دةستثكي زؤر باآلي              سـ 
) ئابووري(و  ) دةوصةت(چـونكة ئـةوةي راسيت بث       . هةيـة لـةم رووةوة    

ئـةي ئةگةر وانية بؤچي شيووعيةكان هةوص      . لةيـةك جـيا ناكـرثنةوة     
خةنة ژثر دةسيت خؤيانةوة؟ ئةي     ئـةدةن هةرچي دةوصةيت دنيا هةية بي      

 لة نئايـا ئةمـة بـؤ ئـةوة نية كة ذژمثي ئابووري ئةو دةوصةتانة بگؤر            
ذثگـاي دةسـت بةسـةرداگرتين دةوصـةتةوة؟ خـؤ ئةگةر دةوصةتيان بة             
شتثكي گرنگ نةزانياية ئةبوو بيانتوانياية بةبث دةستگرتن بةسةري دا         

 80".گؤرنةرژمية ئابوورةيكةي ن
 وةكو  يدةكردةوة و گةيل كورد    بريوبؤچونانةي ذةت كاژيك هةموو ئةم    

لةكاژيكــنامةدا هاتــووة كــة . نةتةوةيةكــي ســةربةخؤ تةماشــادةكرد
كـوردايةيت هـةر لة دثرزةمانةوة هةبووة و، ئةمحةدي خاين و حاجي            
قـادري كؤيـي وةكـو دوو تيؤريزاين كورد چاولثدةكةن، هةرةوةك لةم           

و كةثكيش حاجي قادرةوة    يش لةمةذ ئةمحةدي خاين     نووسيةندا پثشتر 
 .دوام

كوردستان تةهنا "و " يةكساين بؤ گةل"يةكـثك لـة كؤصـةكاين كاژيـك        
 پارتــة وكاژيــك ئــيديعاي ئــةوة دةكــات كــة ئــة . ة"موصــكي كــوردة

دامةزراوة و خؤي بة    " دادي كؤمةآليةيت "هةرلةسةرةتاوة لةسةر بنگةيي    
ئةو . ناپارتثكي سؤسياليسيت دادةنث، ئةمةش لة ترسي شيووعيةكان        

سؤسياليزمثكي "ةي بؤ دةكرد لة بنةذةتدا شسؤسياليزمةي كاژيك بانگا  
ة، ئةمةش نة پشتبةسنت بةوةي كة گؤمةصگاي كوردي يةكةيةكي         "كوردي

نرثت باسي ئازادي   اكاژيـك دةصـثت، ناتو    . يةكـرتوو و دابةشـنةكراوة    
 ئةگةر مرؤض موناقةشةي    ،سياسـي بكرثت ئةگةر لة كؤمةصگاي كورديدا      
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ــووري ــتين  ئابــ ــگا ونةهثشــ ــةكردين كؤمةصــ ــازاد و گةشــ  ئــ
هةربؤية بانگي هةموو گةيل كوردي دةكرد كة       .  اتنةخوثـندةواري،نةك 

هثـزي خـؤيان بؤ ئةوةي لة گةشةكردين كؤمةصگا لة هةموو اليةكةوة،            
 وةكو ئةوةي   سؤسـياليزم ئاماجنـثك نةبـوو بـؤ كاژيـك         . بةشـداربن 

ةيةك بوو بؤ ئةوةي    كؤمؤنيسـتةكان خةباتيان بؤ دةكرد، بةصكو وةسيل      
هةمـوو كـوردثك مـةجايل ئةوةي بؤ بذةخسثت بة پلةي باآل بةرةهةم             

. پث بكةن " نةتةوةكةياين"بئافرثنن، بؤئةوةي بيخةنة يانيش هاوكاري      
صي هةبوو،  كاژيـك بةرنامـةي بـؤ هةصوةشـانةوةي كؤمةصـگاي فيودا          

كان و پذؤژة ئابووريةكان خؤماصي بكات      هةروةها هةموو شةريكة گةورة   
 81.و، پشتيواين شةريكة بچوكةكان بكات

كاريگةري مةنفيان لةسةر   " ةكانبياني"كاژيك پثي وابوو كة بريوباوةذة      
تة هؤي ئةوةي كة گةيل كورد هةسيت       نةمةصـگاي كـورد داناوة و بوو      كؤ

دةســيت هثــزة  بذوابةخؤبــووين ون كــردووة و هةميشــة چــاوي لــة
ن دةصثنةوة كة خؤي    بيانـيةكانة و بةخؤشاصـيةوة بريوباوةذة بيانيةكا      

. دؤتةوةركلةخـؤيدا ذثگاي لةبةردةم گةشةنةكردين كؤمةصگاي كورد دا         
ــكو     ــرن، بةص ــژوويةكانيان وةرناگ ــة مث ــة هةص ــوردةكان دةرس ل ك

ين لة  تين كوردةكا وكاژيك سةرنةكة . بةبةردةوامـي دوبارةي دةكةنةوة   
دةبةستةوة بةوةي كة   خؤي خـؤيان    ةبدين دةوصـةتثكي سـةر    دروسـتكر 

ـ " ية دنـية بـؤ ئـةوةي بتوانن بةرةژةوةن       " ي ناسيؤناليسـتيان  بنكةيةك
نةتةوةيـةكاين كـورد لة گؤرةپاين ناوچةيي و نثونةتةوةيدا بپارثزن،    

كورد دادةنا،   بـؤية ئـةوان خـؤيان وةكـو نوثنةري ذاستةقيةين گةيل          
 82.چونكة پثيان وابوو ئةوة ئةوانن كة دةتوانن ئةو بارة هةصگرن
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ذةخنةي كؤمؤنيستةكان لة كوردستاندا و،     كاژيك بةتوندي كةوتنة بةر     
بنةماي  كاژيكيان بةوة تاوانبار دةكرد كة دةيانةوثت دةوصةتثك لة سةر        

ئةمةش مةترسي ئةوةي لثدةكرا كة ببثتة      .  نةژادي دامةزرثنن  -ئثتنيكـي 
ئةمريي . هـؤي سةرهةصـداين دژايـةيت نـثوان دانيشـتواين كوردستان          

ورد دةگــرثت، چــونكة حةســةن پــوور ذةخــنة لــة ناســيؤناليزمي كــ
نةيتوانـيوة خؤي لة دةسيت فيدوداصةكاين كورد ذزگار بكات كة خاوةن           

ــي دا   ــگاي كوردي ــة كؤمةص ــناننت ل ــي دؤمي ــةوان . هثزثك ــةروةها ئ ه
نةيانتوانـيووة، بريوباوةرةكانيان دميوكراتيزة بكةن، ئةمة سةرةذاي       

 83.كلثشةي رثكخراوةيي و هثزي سةربازيان
تاوانبار دةكات كة دةيانويست نةتةوةيةكي     حةسـةن پوور كاژيك بةوة      

ئةو پثي واية ئةگةر كاژيك     .  كـوردي لةسـةر بنةماي ئثتنيكي بئافرثنن      
ماجنة سياسيةكاين خؤي بگا، ئةوا دةبووة كارةسات       ابيتوانـياية بة ئ   

 هــةم بــؤ كــورد خؤيــي و هةمــيش كةمــيةنةكاين كــة لــة كوردســتان
واية كة كاژيك ئيلهاميان    تةنانةت ئةو پثي    . بةرودراوسثي كوردةكان و،

، "نةژادي ئاريايي "لة نازيزتةكانةوة وةرگرتووة و بةتايبةت مةسةلةي       
  84.كة كورد خؤيي بة بةشثك دةزانث لثي

كاژيـك هـةر لـة سـةرةتايي دروستبوونيةوة، خؤي وةكو پارتثك كة             
شــي لــة ديكؤمثنتــثكدا ةتــةهنا ئةندامــةكاين كــوردن دةرخســت و ئةم

اسي ئةوةيان كردووة كة ئةوان نوثنةري كةمينة       بآلوكـردةوة و تـيادا ب     
نةتـةوةكاين كوردسـتان نني، بةصكو ئةوان دةبثت بةخؤيان ذثكخراوي          

 . سةربةخؤيان دامةزرثنن
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كة لةذاستيدا مةبةست لة كاژيكة     " قوتاخبانةي بريي نةتةوةيي كوردي   "
ــةهنا  ــيانةية"ت ــايف  " فةلســةفةيةكي ذؤژهةآلت ــة م ــثت ب ــة دان دةن ك

 :لة پةيوةندي لةگةص مايف كةمايةتيةكاندا دةصثن. نداكةمايةتيةكا
وتةقةاليانة  كاژيـك بـة هةموو هثزثكةوة دژي ئةو هةوص         -1

دةوةسـتث كـة ئاماجنـيان نيشتةجث كردين بثگانةية لة          
 مةترسيةكي گةورة دا دةنث بؤ      كوردسـتاندا، و ئةمةش بة    

ســثونايل نةتــةوةي كــورد و يةكــيةيت اكــياين نســةر 
 .ستان لة هةلومةرجي ئثستةداجوگرافيايي ي كورد

كاژيـك بذواي واية كة تواندنةوةي نةتةوةيةك تاوانثكة         -2
رةگةزي كورد مايف ئةوةي ين ية      . شـثواي لث بووردن نية    

لةبـةر ئةوة كاژيك    . رةگـةزاين دي بـة زؤر بتوثنثـتةوة       
هةمــوو كةمايــةيت يــة كــي ئثــتين و هةوصــي پارســتين 

لة لة كؤنةوة    رةگةزثكي جيا لة كورد دةدات، لةوانةي كة      
كةمايـةيت يـة ئثتنيكـيةكان بة پثي        . كوردسـتندا دةژيـن   

ووآلتثتكـي كورديان هةية بة     سـةرجني كاژيـك مـايف ها      
مـايف ئـةوةيان هةيـة كـة ئةوانـيش شانازية           . تـةواوي 

ناسـيؤنالةكاين خـؤيان و كة لةپووري كؤنيان بةهةموو         
رثـزثكةوة بپارثـزن و كـةس نةتـوانث دةست درثژ بكات            

وانيش پثويستة لةسةريان كة گةلةكؤمةكة لة      ئة. بـؤيان 
كورد نةكةن و ناپاكي بةرامبةر بة كوردستان نةكةن، واتة         

 85.كوردستان بة نيشتيماين خؤيان بزانن
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واية  ئةو بريوبؤچوناننةي كة پثيان      " قوتاخبانةي نةتةوةيي ي كوردي   "
بريي نةتةوةيي  " بريثكـي سةرةتايي و كاصوكرچي    "كـة   " ناسـيؤناليزم "

ـ  ة، دةسـتكردي چـيين بـؤرژواي نةتةوةكان بثت، وةكو ماركسيةكان           ي
بة هةستثكي سروشيت و خؤرسكي دةزانث،      "  بةصكو   ;ئـيديعاي بؤدةكةن  

كـة لـة ذؤژي لـةديك بـووين نةتةوةيةكـةوة پةيـدا دةبـث، دوورية                
ژياريـةكاين بـة پثـي گـؤراين كؤمةصـةگةي ئادةميـزاد دةگؤرث، و لة           

" بوو  اكةو".  دا دةگاتة پلةي تةواو بوون     "ئازادي يةكسان "كؤمةصگةيةكي  
نةتةوةيةكي يةكگرتووي هاوئاهةنگ،    "–بةثي بريي نةتةوةيي كوردي     

 ".تةنث لة كؤمةصگيةكي نةتةوةيدا دروست دةبث
،  بثت يي ي كوردي  ةبـة گوثـرةي  ئـةم تـيؤريةي قـوتاخبانةي نةتةو           

هةســيت ناسيؤناليســيت لــة هةمــوو ســةردةم و چــني و توثــژةكاين 
گرة ة لة سةردةمي دةرةبةگايةتةيةوة ب    ادا هةبووة و هةية، وات    كؤمةصـگ 

. گايةكي يةكسانيشدا هةردةمثنث   و تةنانةت لة كؤمةص     بؤرژوايي پلةيتا
ئـةم قـوتاخبانةية مةرجـي سـةرةكي نةتـةوة بـوون دةبةستثتةوة بة              

واندن يان  و بةزمانثكـي تايـبةيت د     " گةلـثك چارةنووسـي هاوبةشـي     "
 86".بةيت بدوثن لةگةص كلتوورثكي يةكگرتووبيانةوثت بة زمانثكي تاي

 وة باشـووري كوردسـتان كراية گؤرةپاين شةذ         1961لـة دواي ساصـي      
 چةند  1958لـةدواي ساصي    . نـثوان شؤذشـي كـورد و ذژمثـي عثـراق          

كودةتايةكـي سـةربازي لـة عثـراقدا كران كة كودةتاي بةعسيةكان لة             
 ئازار  11 ذثكةوتين   1970ساصـي   .  يةكـثك بـوو لةوانـة      1968ساصـي   

 ذژمثي عثراق ناچار كرا دان بنثت بة مافة         يةكةمني جار مؤركـرا، كة بؤ     

                                                 
  194 -193.جةمال نةبةز، بريي نةتوةيي ي كوردي ل 86

 54



سياسـي و ئابـووري و كلـتووريةكاين نةتةوةي كورد دا، لة باشووري             
 .كوردستان

كاژيك ذةخنةي لة پاريت دميوكرايت كوردستان دةگرت كة بؤچي داواي          
  ئؤتؤنؤمــي بــؤبازنــةي بةصــكو لــة ســةربةخؤيي كوردســتان ناكــةن

بةآلم كاژيك پشتيواين   . كوردستان لة چوار چثوةي عثراقدا دةخوصثنةوة     
سـةركردايةيت پاريت دةكرد و هةندثك لة سةركردةكاين كاژيك لة الي           

ي وردة  رةكةئؤتؤنؤمي بؤ كوردستان ئاماجني س    . مستةفا بارزاين بوون  
هةمانكات چيين  . 1975-1956 ساآلين   بـؤرژواي كـورد بـوو لة بةيين       

اي كـورد، كةوتـنة گوتنةوة و بةكارهثناين دةستةواژةي،         وردة بـؤرژو  
پــاريت پثشــرة و ســةرؤكي تاقانــة و تــةهنا مرياتگــر و شــيت لــةو  

هةصـبةت كـاژيكش توشي هةمان دةرد بوو بوو، جگة لة خؤي            .بابةتـة 
كةسـي تـري بـة نوثـنةري كـورد و كوردستان نةدةزاين وهيچ كام لة                

ة و بةصكو هةر لةسةر     بةنـدةكاين پرؤگـرامةكةي نةخسـتة پـراكتيكةو       
 ،وةنـد ذوناكبريثكـي كـوردا قةتيس درا       كاغـةز و لـة نـاو بازنـةي چ         

 .پوكايةوة
لـة ذؤژةهـةآليت ناوةراسـت و ئـةو وآلتانةي كة كوردستانيان دابةش             

  بكرثت كراوةتة شتثكي پريؤز و نابثت پارچة پارچة      " دةوصةت"كردووة،  
د بؤ ئازادي و    بـؤية هةموو هةوصدانثكي كور    . بـثت  و گـؤراين بةسـةردا    

كراوةتة " جوداخوازي. "تةماشا دةكرثت " جوداخـوازي "ذزگـاري وةكـو     
لة سث الوة كورد    . چةكـثك و بةدژي كورد بةكاردةهثنرثت لةو وآلتانةدا       

 :وةكو جوداخواز چاوي لث دةكرثت
ئةمة . گروپـي يةكـةم شـؤفيرتمي عـةرةب و تـورك و فارسن             

 لة هةموو جؤرة    رةبـةكان خـؤيان كةصـكيان     ةاي ئـةوةي كـة ع     ذسـةرة 
كردةوةيةكـي سياسـي و سـةربازي وةرگرتووة بؤ ئةوةي سةربةخؤيي           
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دةسـتبخةن و ذزگاريان بثت لةدةست دةوصةيت عومساين،         خـؤيان بـة   
.  نةك بة جوداخواز   بـةآلم ئـةوان خـؤيان بة نيشتمان پةرةوةر دةزاين         

ئةواين . گروپـي دووةم، چةپةكانن كة كورد بة جوادخواز ناوزةد دةكةن         
ـ   سـثهة  رژواي كـورد خؤيةيت كة بونةتة پاشاكؤي دةوصةتاين        ؤم وردة ب

 فةلةستينيةكان هةموو كردةوةيةكي سياسي و چةكداري و        87.داگريكـةر 
تةنانـةت تريؤريشـيان تاقيكردؤتةوة بةآلم هيچ كةسثك بة جوداخواز          

 .ناويان نابات
خؤي هثنا و   " چاالكيةكاين" كاژيـك وةكـو بـزوتنةوةيةك كـؤتاي بة          

ـ    و خؤيـبوون بـوو بـة بةشـثك لـة مثژووي كورد، بةآلم              ئـةويش وةك
كي سياسـي هةميشة دثتة ناو ناوانةوة       ثسـتث  وةكـو مانيف   88كاژيكـنامة 

 1975پاسؤك كة لة ساصي     . باسي ناسيؤناليزمي كورد دةكرثت   كاتـثك   
دا دامـةزار وةكو مرياتگري كاژيك تةماشا دةكرثت، ئةگةرچي لة اليةن           

ئةو پارتةوة، زؤر بةتوندي ذةخنة     ئـازاد مستةفا سكرتثري كؤچكردوي      
 .لة كاژيك گرياوة، كةمن لة الپةرةكاين داهاتوودا باسي لثوة دةكةم

                                                 
 22. جةمال نةبةز، دؤزي ناسيؤنايل كورد ل 87
اليــةن كاژيكــةوة بةچــري توانــرا لةنة ةكــو بةرنامةيةكــي سياســيكاژيكــنامة و 88

بآلوبكـرثتةوة، بةصـكو ئـةو چةنـد دانـة كةمةشـي كـة هةبوو لة كتثبخانةي چةند                  
ميانةيكي  لـة سـلثماين زياتر دةرنةچوو، عةبدوللة پةشثو لة د         ذوناكبريثكـي كـورد   

لة ) يكنامةكاژ(دةستخستين  كـة زؤر هةوصـي داوة بؤ بة    : ذؤژنامـةي مـيديادا دةصـثت     
كاژيكنامة . سـاآلين شةستةكاندا، بةآلم هةتا نةهاتؤتة ئةوروپا بةدةسيت نةكةوتووة        

 چاب كراوةتةوة، بةآلم 1968بـؤ جـاري دووةم لـة ئـةوروپا و لة ئةصمانيا لة ساصي       
ئةوةي من كةصكم لث وةرگرتووة ئةو     . نةنووسـراوة چةنـد دانـةي لـث بآلوكراوةتةوة        

بـؤ خؤي ناردويةيت بؤ كتثبخانةي ئينيستيتوي زمانة        دانةيةيـة كـة جـةمال نةبـةز         
11رخيي ئئةفرياقايي و ذؤژهةآلتيةكان لة زانكؤي ئؤپساال لة سويد، كة تة -ئاسياي 

 . بةسةرةوةية12/1968/
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  پاريت سؤسياليسيت كورد– پاسؤك 4-3 
 دا پةميانثكي ئاشتيان    1975 ئازاري   6ذژمثـي سةددام و شاي ئثران لة        

بدات بة ئثران   ة ذثككةوتن كة عثراق شةتولعةرةب      مؤركرد و لةسةر ئةو   
 ئةوةشدا ئثران هةموو يارمةتيةكاين خؤي بؤ شؤذشي        پاداشـيت  لـة    و

 بووة هؤي ئاوارةبووين هةزان كورد بؤ ئثران        ةئةم پةميان . كورد ذابگرث 
 30 ئـةوةي كـة مستةفا بارزاين داواي كرد كة شؤذش ذابگريث لة              وايد

دستان كة سةركردايةيت شؤذشي    پاريت دميوكرايت كور  .  دا 1975مارسي  
 .كرد توشي هةرةس و تثكشكان هاتويل دةئةيل

 ئةيلويل   پـاريت دميوكرايت كوردستان كة بةتةهنا ذابةرايةيت شؤذشي       
ــرد، ــوردي لةخــؤيدا  دةك ــي ك ــوو چــني و توثژثك ــنةرايةيت هةم  نوث

و تةحةمول لةخؤي   بگرثت  كؤكـردبووةوة، ناچار بوو كة خةتثكي نةرم        
بكات، نـثت كؤنتـرؤيل كؤمةصگاي كوردي       اپيشـانبدات بـؤ ئـةوةي بتو      

چـونكة لـة كؤمؤنيسـتةوة بگرة تا ئيسالمي و ناسيؤناليست و هةموو             
ئاشكرا هةموو لةژثر   بة  بثت يان   و بو يگـروپةي كـورديةكان بةشاراوةي    
، پاريت بوو بة    1975دواي هةرةسي   . فةرماين بارزاين مستةفا دا بوون    

كي تا ذؤژي ئةمذؤش    ةچةند بةشثكةوة، بةآلم پاريت وةكو هثزثكي سةر      
گةلثك پارت و ذثكخراوي    . ةپاين سياسـي كوردسـتان مايةوة     لـة گـؤر   

كـوردي لـةدايك بـوون كة هةريةكة و بريوباوةرثك و بةرژةوةنديةكي            
بة پاسؤك  دةپاراسـت، يةكـثك لةوانـة پاريت سؤسياليسيت كورد كة           

وة درومشــي ســةربةخؤي كوردســتانيان ناســراوة و هــةر لةســةرةتا
 تةبايي  ، يةكيةيت و  1979 بـة كؤچي دواي بارزاين لة ساصي      . هةصـگرت 

 كؤتايي پثهات، چونكة    1975 تا   1970 لة ماوةي    يتةبكـوردةكان بةتاي  
بةراسـيت ئـةوة شةخسـي بـارزاين بـوو كـة توانيـبووي لة چةپةوة                

. ناكبريو لةدةوري خؤي كؤبكاتةوة   تاراسـت، لة عةشريةوة بگرة تا ذو      
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ين  لة دايك بوون، كورد وتة     1975ئـةو گـروپة نـوثانةي كـة لة دواي           
 دةستيان داية   نـة خاياند  هةريةكـةو لـة ئاوزاثكـي دةخوثـند و زؤري           

 89.تفةنگ لة دژي يةكتري
هـةردواي تثكشكاين شؤرشي كورد، عثراق درثژةي دا بة عةرةب كردين           

واي ساصي  لة د . ناوچةكاين كةركووك و موسص   كوردسـتان بةتايةبت لة     
كي وةيةبةردةوامـي سياسـةيت تةعـرييب بـة شث         وة عثـراق بـة       1940

سيسـةتةماتيك بةذثـوة بـردووة، ئـةويش لة ذثگاي هثناين خثزان و      
عةشريةي عةرةب و دةركردين كوردةكان لة شوثين خؤيان بة مةبةسيت          

ئةم سياسةتةي عثراق واي    . گـؤريين دميوگـرايف باشووري كوردستان     
 جوتياراين كورد دةست بدةنةوة چةك، لة كاتثكدا         تر كـرد كـة جارثكي    

هةندثك .ول دا تثنةپةري بوو   ين شؤذشي ئةيل  كچووكة ساصثك بةسةر تث   
لـة سـةركردةي پارتيزاين كوردةكان، ئيستيفادةيان لةو ذةوشةكرد كة          

ذزگاركردين "كـوردي تثكةوتـبوو، چـونكة ئـةوان تـةهنا مةبةستيان            
نةبـوو بةصكو لة هةصپةي ئةوةشدا بوون كة بتوانن جثگاي          " كوردسـتان 

جةالل بوو، كة نوثنةري بارزاين     يةكثك لةوانة مام    . بـارزاين بگرنةوة  
ئةوة بوو يةكيةيت نيشتيماين كوردستانيان دامةزراند      . بوو لة سووريا  

و مام جةالل بووة سكرتثري يةكةمي و هةتا ئثستاش هةر سةرؤكي ئةو            
كوذةكاين مستةفا بارزاين، مةسعود و ئيدريس بارزاين، لة        . پارتةيـة 

 پاريت لة ژثر ناوي     ئثـرانةوة دةسـتيان كـردةوة بـة ذثكخسـتةنةوةي         
سـامي عةبدولـرةمحان كـة كةسثكي نزيكي        . دا"سـةركردايةيت كـايت   "

بـارزاين بـوو بـة خـؤي چةنـد سـةد كةسـثكةوة گةرايةوة باشووري                
لة ئةپريلي  " كورد كوژيي "رةتـرين شةذي    وكوردسـتان، ئـةوة بـوو گة      

                                                 
 36 -35ل ...كريس كؤچثرا، بزوتنةوةي نةتةوةيي كورد 89
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ي ذ دا لـة نـثوان هثزةكاين سامي و مام جةالل دا رويدا كة بة شة               1978
 پثشــمةرگةي خــؤي لــةو شــةذةدا 700يةكــيةيت .  ناســراوةهــةكاري

ي تري ناوخؤ   ذلةدةسـتدا، ئةمةش سةرتايةك بوو بؤ زجنريةيةك شة       
ماوةيةكي كةم دواي ئةوة . كـة دةيـان ساص دواي ئةوةش درثژةي هةبوو      

 ئثران ذويدا و هةموو هاوكثشة سياسيةكاين ناوچةكة        يشؤذشي ئيسالم 
خاصثكي گرنگ ئةوة بوو كة لةماوةي      . و بگرة نثونةتةوةي سةروبن كرد    

 ذژمثي شا بة شثوةيةكي چاالكانة خؤي لة كثشةي         1979 - 1976ساصي  
 90.باشووري كوردستان هةصنةقورتاند

 لةدايك  داوللةسثبةري هةرةسي شؤذشي ئةيل   يةكثك لةو پارتانةي كة     
پاسؤك لة شاري   . 91بـوو بـة ذابةرايةيت ئازاد مستةفا      ) پاسـؤك (بـوو   

  92. دا دامةزرا1975 سثبتثمبةري 11كةركووك لة 
پاسـؤك وةكـو مرياتگري كاژيك و نوثنةريايةيت ناسيؤناليزمي كورد          

پاسـؤك كاريگةري تةواوي كاژيكي بةسةرةوةية بة       . تةماشـا دةكـرثت   

                                                 
 60 -59. مارتني ضان بروؤنسني، ل 90
 دا لة   1977لةساصي  .  لة دايك بووة   1948ان لة ساصي    ئازاد مةستةفا لة گوندي بارز     91

لةاليـةن سيخورةكاين عثراقةوة دةستگري دةكرث و بة دة ساص زينداين حكوم دةدرثت             
دواي .  دا ئازاد دةكرثت لةو لثبوردنة گشتيةي عثراق دةري كرد         1979بـةآلم لـة ساصي      

انــيةوة و ئــةوةي لــة زيــندان ئــازاد دةكــرثت پةيــوةندي دةكاتــةوة بــة هاوبريةك 
 ذوو دةكاتـة سـوثد بـؤ چارةسةري         1987ساصـي   .  سـةركردايةيت پاسـؤك دةكـات     

 دا لة   1989 ماسري   19ئـازاد مسـتةفا بةهـؤي نةخؤشي ژثرپةجنةوة لة          . نةخؤشـي 
ستؤكهؤصـم كؤچـي دواي دةكـات و تةرمةكـةي دةبةنـةوة لـة گـوندثك لة بشووري                  

 تر دةبرثتةوة بؤ شاري     ، جارثكي 1991كوردسـتان دةنثـژرثت تا ذاپةرينةكةي ساصي        
 .سلثماين

پث دةچثت دامةزرثنةراين پاسؤك بة زانابوون ئةو ذؤژةيان هةصبژاردبثت كة دةكاتة  92
 .يادي دامةزراندين شؤذشي ئةيلول
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تايبةتـيش كاژيكـنامة، بـة تايـبةيت ئـةوةي پةيـوةندي بـة تيؤري               
ةرنامة و  ناسـيؤناليزمي كـورديةوة هةية، كة بة ذون و ئاشكرايي لة ب           

پاسؤك بةآلم سةركردايةيت   . كاروكـردةوةكاين پاسـؤكدا بةدي دةكرثت     
ئاريزم و  " يـوةندي بة  لـة پة  ذةخـنةيان لـة پـروپاگةندةكاين كاژيـك         

 ئيدؤلؤگي"ئازاد مستةفا ئةو بريوباوةذانة بة      . ، دةگـرت  "زةردةشـتيزم 
ئةو پثواية كة كاژيك لة ذثگاي . دا دةنثت" بـؤگةين ئاري و زةردةشتيزم   

عةرةب و تةنانةت دژايةيت    -كؤمؤنيسـيت، ئةنيت  -ئـةنيت "ةصوثسـتة   ه
،كاريگةري خراپي كردبووة سةر ئاماجنة نةتةوةيةكاين      "هةمـوو دونيا  

  93.كورد
كة جةماوةر سةرچاوةي   :" پاسـؤك لـة پةيرةوپرؤگرامـي خؤيدا دةصثت       

وةر مةبةسيت گةيل كوردة،    جةما، ديـارة لة     مانـة "بـوون و دةسـةآلت    
يان  "پـثش ئـةوةي هةرشـتثك بني كوردين       "مشـي   چـونكة ئـةوان درو    

دةكـرثت بريوبـاوةذ و ئاماجنةكاين پاسؤك لة چةند         . بةرزكـردؤتةوة 
 :دا هاتووةدا كؤبكةرثنةوة كة لة بةرنامةكةيخاصثك

مايف دياري كردين   (بـاوةذي پـريؤز و نةگـؤرمان بة          •
ــورد  ائازاد ــةوةي ك ــي نةت ــةي چارةنووس ــة )ن ة ل
مثژوويي كورددا،  گرايف نيشتيماين   ارچـثوةي جو  چو

ذزگـاري و يةكگـرتنةوة و سةربةخؤيي       (كـة دةكاتـة     
سةرچاوةي ) كوردسـتان و ئـازادي نةتـةوةي كـورد        

بريوبــــاوةذ و ئايدؤلــــؤژيةت و ســــتراتيژي   
هةمـوو شـتث دةبـث لـة خـزمةيت ئةم           ...حيـزمبانة 

 .ئاماجنةدا بث

                                                 
 8. ئازاد مستةفا، كورتة باسي بةرةي كوردستاين ل 93
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بـؤ گةيشـنت بـةو ئاماجنة سةرةكي و ستراتيژي ية            •
ص هةر هةنگاوثك   ةلةگمثـژووي يـةي نةتةوةكةمان،      

 .ثزيك بكاتةوةداين كة لةو ئاماجنةمان ن
وةك سةرةتاو مةبةست و ذثبازو باوةذ      ...دميوكـرايت  •

ــي و     ــةلةي سياس ــنةذةيت مةس ــةري ب ــة جةوه ب
 .كؤمةآليةيت كؤمةصةكةمان دةزانني

باوةذمـان بة يةكثيت ذثزةكاين نةتةوةي كورد هةية         •
ــراخواو شؤذشــگثرو   ــزة خث ــوو هث ــثوان هةم ــة ن ل

 .سؤزةكاين كوردستاندادص
يةكگــرتين هةمــوو هثــزة سياســيية پشــتگريي لــة  •

ــرخواو شؤذشــگثر و دصســؤزةكاين  كوردســتاين خث
ــري پثشــكةوتووي   ــي ســةرو م لةســةر بةرنامةيةك
خـزمةت گـوزار بـة مةسـةلةي نةتةوةكةمان لةهةر          
پارچةيةكـي كوردسـتاندا دةكـةين كة بةردي بناغةي         

سةرتاسةري بثت لة ) بةرةيةكـي كوردسـتاين فراوان    (
 .كوردستاندا

بةرهةصسيت و دژايةيت بزوتنةوةي ذزگاري خوازانةي       •
ــتاندا   ــي كوردس ــةر پارچةيةك ــة ه ــةمان ل نةتةوةك
لةهةمـوو بـوار و بـار و هـةل و مةرجثكدا و بؤ هةر               

ــةتاواين يمةبةســتثك ذ ــةين و ب ناپاكــي (ســوا دةك
 .دةژمثرن)ميللي

ــؤزةكاين    • ــگثرو دصس ــة شؤذش ــثوان باص ــي ن ناكؤك
 كـوردايةيت، ناكؤكييةكـي الوةكي ية و        بـزوتنةوةي 
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تةنـيا دةبـثت بـةذث و شوثين سياسيانة و هثمنانة           
 ...بةالدا خبرثن

دژي داگريكـردن و چةوسـاندنةوة و نةژاد پةرسيت و           •
 .يهانداجذةگةزپةرستني لةسةرتاسةري 

ذثـزو سـوود لـة بـريو كـارو تاقيكردنةوةيةكي نثو             •
گةص ة لة جيهاين دةگرين و وةردةگرين ك    نيشتيماين و   
ــ ــاددي  بةرةژةوةن ــارةزوي م دي ويســت و خــوازو ئ

 .عنةوي و دةرووين كوردا بگوجنثو،مة
هةمـوو بريوذاو فةلسةفة و ذةفتارثك دةدةينة دواوة         •

ض ؤة بصندي و كةرامةيت مرؤض كةم بكاتةوة و مر        لكـة   
 94.بةرةيةكخباتة خانةي سةر بة هةر 

ك گةشةكرد و   پثروپاسـؤك لةسةر ئةو بذوايةية كة هةموو نةتةوة و گ         
ارةنووسـي خؤيان هةية و دةبثت    ين چ دايـان نةكـردوو، مـايف بـذيار       

هةموو . ةردارثيت ماصـي خؤيان بةدةست خؤيان بثت      سـ رثيت و   ةوسـةر 
لةگةص . دةوصـةت و گـروپثك كـة ئـةم مافـة ذةتبكـنةوة، نامرؤضانةن             

كةمايةتيةكان پارثزراو  ئةمانةشدا دةبثت مايف گروپة ئثتنيكي و ديين و         
 95.پثي جارنامةي مايف مرؤض لة نةتةوة يةكگرتووةكانبثت بة 

سةرةكيةكاين پاسؤك ئةوة بوو كة هثزة       يةكـثك لـة ئاماجنـة هـةرة       
كـورديةكان لةگـةص هةمـوو بريوبؤچـوونة جياوازةكانيشيان، خؤيان          

هةربؤ ئةو مةبةستة پاسؤك هةر لة . دا"بةرةيةكي كوردي"يةكبخةن، لة 
رت و گروپة چةكدارةكاين كوردي      دا بانگـةوازي هةموو پا     1975ساصـي   

هةر لةوثدا ئةوةيان دياري كردبوو كة      . كـرد بـؤ دامةزراندين بةرةيةك     
                                                 

 15 -11. ل1991رةي ناوخؤي پاسؤك پذؤگرام و پةي 94
   19-18. سةرچاوةي پثشوو، ل 95
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بؤ ئةو  . تـةهنا بةرةيةكي وا گةرانيت سةركةوتين كوردة بةسةر دوژمندا        
پثشكةش بة پارتة   " بةرةيةكي"مةبةسـتةش پاسؤك گةآلصةي بةرنامةي      

شةذي  لة جيايت ئةوة 96.كـورديةكان كرد بةآلم كةس گوثي بؤ ذانةگرتن   
 ،يـبةيت لـة نثوان پاريت و يةكيةيت       نـثوان گـروپة كـورديةكان، بةتا      
 بة  كـةم و زؤر    1987صـي   ا تـا س   1977دةسـيت پثكـرد كـة لـة ساصـي           

 بةآلم پاسؤك لة هةوصةكاين خؤي كؤصي       97.بةردةوامـي درثـژةي كثشـا     
 كگرتين پارت و گروپة كورديةكاندا    ةهةميشـة لةهةوصي ي   "نـةدا بةصـكو     

 . 98"بوو
هةصـبةت پاسؤك بؤ خؤشي نةيتواين بث اليةين خؤي بپارثزث، بةصكو           

 نثوان يةكيةيت و    لـة شةذةكاندا بةشداري كرد بةتايبةيت لةشةذةكاين      
ـ       يشپثشمةرگةي پاسؤك ة پاسـؤك ئةندام بوو تثيدا،       بـةرةي جـوتدا ك

 .بوونة قورباين شةذي ناوخؤ
اين كوردي  ئثران و شةذي ناوخؤيي كوردةكان، هثزةك     -شـةذي عثـراق   

الواز و پةرثشـان كرد، ئةمة جگةلةوةي كة ئثران ئيستيفادةي لة هثزي            
لةگةص گروپة كورديةكان    لة ذثگاي ئةو پةميانانةي كة    كرد   يةكانكـورد 
هةر دوبارةكردنةوةي پةميانةكاين   " ئةمةش   ، يان بةكؤمةص  بة تاك جـا   

پثشـوو بـوو، هاوكـاري گـروپة كـوردة عثـراقيةكان لةگةص ئثران بة               
 99".ريگةر بوو و بوارةكاين سياسي و سةربازي گرتبووةوةكا

 دا دامةزرا   1987ي كة ئاماجني پاسؤك بوو لة ساصي        ئـةو بةرة كوردية   
ئةگةرچـي زؤريـش درةنـگ بـوو، ئـةو كاريگةريةيي نةبوو، ئةويش             

                                                 
 18. ئازاد مستةفا، كورتةباسي بةرةي كوردستاين، ل 96
بؤ زانياري زاياتر لةمةذ ئةم شةر و پثكدادانة سةيري كتثبةكةي كريس كؤچةرا  97

 .بكةن
98 Svensk-kurdisk journal nr 14-1989  
99 Borhanedin A Yassin, Kurderna I irak och konfliktutvecklingen... s. 156  
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 100".بةرةي كوردستاين عثراق  "لةبةيين شةش گرووپي كورديدا بةناوي      
ستكردين بةرةي كوردستاين عثراقدا،    ئثـران دةوري گرنگي گثرا لة درو      

 28-24ئـةويش لـة دواي ئـةو كؤنفرانسـةي كـة لـة تـاران گـريا لة                   
 بةرهةصستكاري نوثنةري 400بـؤ يةكـةمني جـار       .  دا 1986ديسـثمبةري   

. عثراقـي كؤبـوونةوة و لةسـةر پاشةذؤژي ئةو وآلتة گفتووگؤيان كرد           
 101.گروپة كوردية شةذكةرةكانيش تثيدا بةشدار بوون

 شةش گروپةي كة بةشدار بوو لة بنياتناين        وك يةكـثك بـوو لة     پاسـؤ 
بـةرةي كوردسـتاين عثـراقدا، وةكـو ئةندامـثك مايـةوة تا ئةوةبوو              

ي ژ ئةمـةش خـؤي لـة خؤيدا د        . بـةرة هةصوةشـايةوة    1992لةساصـي   
خؤيي دةكرد  ةي دةوصةيت سةرةب  اواپرينسـيپةكاين پاسـؤك بـوو كـة د        

خوالنةوة و بگرة   دة" ؤتؤنؤميئ"بـةآلم ئـةو بةرةيـة زياتـر لة دةوةري           
 .نبووبةكةمتريش ذازي 

نةري خةصكي ين هـيچ كاتـثك نةيـتواين ببثـتة نوث        بـةرةي كوردسـتا   
 دةرةوةي وآلت،    چ لة ناو كوردستان ياخود لة      ،باشـووري كوردسـتان   

ة  و پةيوةنديةكاين خؤيدا، ئةم    بةصـكو هـةر پارتةو درثژةي بة چاالكي       
بةري بةرة هةميشة ئةوةي بةببري وةسـةرةذاي ئةوةي كة كؤميتةي بةرث    

كورد  دةهثنايةوة كة پثوسيةتة بةرةي كوردستاين نوثنةرايةيت خةصكي      
 .بكات

 لة دژي عثراق، كورد     انمياني هاوپة ي داگريكردين كوثت و شةذ    لـة دوا  
 سةرهةصداين لة مثژووي خؤيدا بةرةپا كرد، سوپاي عثراقي         ترينةگةور

، بةآلم  اورةي كوردستان ئازاد كر   ندا وةدةرنرا و بةشثكي گة    الـة كوردست  
 . دةسةآليت عثراقدا مانةوةنة گرنگةكاين تر لة ژثركةركووك و شوث

                                                 
 157.  پثشوو، لسةرچاوةي 100
 78كريس كؤچثرا، ل  101
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نــيان هةصــبژاردن ســازبكةن و ابــؤ جــاري يةكــةم لةمثــژودا كــورد تو
پةرلةمانثك دروستبكرثت، بةآلم حوكوومةيت پةجنا بة پةجناي پاريت        

تيجةدا شةذي  ويةكـثيت ذةوشـثكي خراپـي بةدواي خؤيدا هثنا و لة نة           
 دةسـيت پثكـردةوة،وآلتاين دةوروبـةر كةصـكيان لـةم ذةوشة            ناوخـؤ 
نةك نةيانتواين   ،پاسؤك و پارتة بچوكةكاين تري كوردستان     . وةرگرت

 نةيانتواين متمانةي خةصكي كورد بؤ       بةصـكو  بچـنة نـاو پةرلةمانـةوة     
و  رةثكي زؤر كةميان بةدةستهثنا و مةم     بةصكو دةنگ ،102.كثشنبخؤيان ذا 

 .درثژةيان بة ژياين سياسي خؤيان دامةژي 
ــثكي زؤر     ــةوة و بةش ــي قوص ــي سياس ــة تةنگةژةيةك ــؤك كةوت پاس

. لةسـةركرايةيت ئةو پارتة چوونة ناو پاريت دميوكرايت كوردستانةوة        
ئةوة بةشةي تريش كةمانةوة درثژةيان بة كاري سياسي پاسؤكانة دا،          

هاتووة كة  چاري هةمان چارةنووس    و دو 103من بصثم پاسؤك  ابـةآلم دةتو  
 انكاژيكـي تثدا بوو، پثش ئةوةي ماصئاواي لة سياسةت بكةن و گؤرةپ           

 . دا1975 لة ساصي بكةن بةيةكجاريچؤص 
 
  

                                                

 
 
 
 ئامانج، ستراتيجي و چاالكي: بةراورد كردين هةرسث پارتيةكة -5
 خويبوون 5-1

 
 136. هةمان سةرچاوة ل 102
  ، بؤ زانياري زياترةثكيان لةسةر تؤري ئينتةرنثت هةيذئثستا پاسؤك ماصپة 103
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دةوصةيت داگريكاري  ماجنـي سةرةكي خؤيبوون وةدةرناين      ئا: ئامـانج 
 كوردسـتاندا و دامةزارنـدين دةوصـةتثكي كوردي لة          توركـيا بـوو لـة     

 .باكووري كوردستاندا
خؤيـبوون دةيانويسـت بـنب بـة پالتفؤرمـثك بؤ هةموو            : سـتراتيجي 
بؤ ئةو مةبةستةش داوايان لة هةموو ذثكخراوة كورديةكان        . كـوردةكان 

 .كرد كة خؤيان هةصوةشثننةوة و بثنة ناو خؤيببونةوة
ماجنةكانيان، خؤيبوون بة چةندين شثوة     بؤ ئةوةي بگةنة ئا   : چاالكـي 

پروپاگةندة جا بة نووسني يانيش لة      . چاالكـيةكاين خـؤيان پةرة پثدا     
 يةكثك بوو لة چاالكيةكاين     ،ذثگـاي تثگةصبوين ذاستةوخؤ لةگةص گةل     

خؤيبوون، بؤ ئةوةي لةو ذثگةيةوة بتوانن هةسيت نةتةوةي كوردةكان         
 چاالكي ديبلؤماسي دةكرد، خؤيبوون. بوروژثـنن و وشـياريان بكةنةوة   

 بؤ  يي ئةوروپا يوةندي گرثدان لةگةص ئةرمةنيةكان و هثزي     بـؤ منونة پة   
بةشــثكي زؤري ئةنــداماين .  جــيهانةنــنةئــةوةي دةنگــي كــورد بگةي

خؤيـبوون چاالكانـة بةشـداريان كرد لة شؤذشي ئاگريدا واتة خةبايت            
 .چةكداريشيان كرد

 كاژيك 5-2
خؤنووسني بؤ كورد و دامةزارندين      رةيمـايف دياريكردين چا   : ئامـانج 

 .دةوصةتثكي نةتةوةيي كوردي كة هةموو كوردستان بگرثتة خؤي
سـتارتيجي كاژيـك ئـةوة بـوو كة شؤذشثكي ناسيؤنايل           : سـتراتيجي 

كـوردي بـةرپابكات لـةپاص شؤذشـثكي فيكـري ذوناكبريي، بؤ ئةوةي             
ؤمؤنيزم نة ك ان بگرثتةوة لة كوردستاندا بؤ منو     جـثگاي برية دةرةكيةك   

 .كة ئةوان پثيان وابوو كاريگةري مةنفي لةسةر كثشةي كورد كردبوو
چاالكـية سـةرةكيةكاين كاژيك بةشداري كردن لة كؤبوونةي         : چاالكـي 

ــوونةو  ــة كؤذوكؤب ــداري ل ــار و ةسياســي و بةش كان، نووســيين وت
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پـروپاگانةدةي تـر بـؤ ئةوةي بري و هةسيت نةتةوةي كورد بةرةوپثش         
 . بةرثت

  پاسؤك 5-3
پاسؤكيش داواي مايف دياريكردين چارةنووسي كوردي دةكرد       : ئامـانج 

 بـة دةسـيت خـؤي و بـؤ دامةزرانـدي دةوصـةتثكي كـوردي كـة هةموو                
ئاماجنثكي تري پاسؤك كؤ كردنةوةي     . كوردستان بگرثتةوة، تثدةكؤشا  

 .هثزة كورديةكان بوو لة بةرةيةكدا
پثيان وابوو كة   چونكة ئةوان   . يةكگـرتين گـةيل كورد بوو     : سـتراتيجي 

تـةهنا يةكـيةيت گـةيل كـورد و هثزةكاين سةنگي حمةكي سةركةوتنة             
بؤ ئةو مةبةستةش هةر لةسةرتاي دامةزارندنيانةوة      . بةرانبةر دوژمنان 

 .كرد" بةرةيةكي كوردستانيان"بانگي دامةزراندين 
پاسـؤك هثزي پثشمةرگةي سةربةخؤي هةبوو، واتة خةبايت    : چاالكـي 

گؤضار و كتثب و بآلضؤك و ئةفيشيان       . اق دةكـرد  چةكـداري بـةدژي عثـر     
بآلودةكـردةوة، كـة بـة ئاشـكرا بريوبؤچوين ناسيؤناليستيان لة خؤ         

 .گرتبوو
 

ـ ةبينـرثت هـةر سـث پارت      وةك د   ئاماجنثكي هاوبةشيان هةبوو كة     ةةك
يش دامةزراندين دةوصةتثكي كوردية، بةآلم شثوةي خةبات و مؤديلي  وئة

يبوون دامةزارندين دةوصةتثكي كوردي لة     خؤ. دةوصةتةكة جوداي هةبوو  
هةرچي . باكـووري كوردسـتاندا وةكـو سـةرةتايةك بـة باش زانييوة           

كاژيك و پاسؤكة خةباتيان بؤ دامةزاردين دةوصةتثكي كوردي كة هةموو          
 .كوردستان لة خؤ بگرثت، كردووة

كاژيـك لةژثـر كاريگةري ناسيؤناليزمي ئثتنيكيدا بووة، كة مؤديلثكي          
ئـةم مـؤديلة لة گةلثك الوة وةكو ناسيؤناليزمثكي مةنفي          . ةئةصـمانيي 
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چـاوي لثدةكـرثت، چونكة مةترسي ئةوة هةية كة لة كوتايدا ببثتة هؤ          
مؤديلة " ئةم  . سةرهةصـداين دژايةيت و بةربةرةكانثي نثوان نةتةوةكان      

يةك لةگةص دةكـرثت بـة زانـبوونةوة كةصـكي لـثوةربگريت بـة شـثوة        
ون كة لةاليةن زؤر   وةكو دياريدةي قثزثو   هةنـدثك وشـةدا گـرثبدرثت،     

 104". نةفرةيت لثدةكرثتوةكةسة
تگري كاژيك دادةنرثت ذةخنةي لة كاژيك      اتةنانـةت پاسـؤك كة بةمري     

دةكات، هةروةك دةزانرثت كة    " ئاريايي"ئةوةبـوو كـة پـروپاگةندة بؤ        
 وةكو ئاييديا خؤيان چاولثدةكرد و شاي       "ئاريـزميان "نازيـزتةكانيش   

 .دةكرد" ئاريايي"نگةشي ئثرانيش با
ــانج و     ــو ئام ــورديان وةك ــرتين ك ــراو، يةكگ ــاريت ناوب ــث پ هةرس

جا لة شثوةي بةرةدا بوو بثت كة هةردوو        . سـتراتيجيةك تةماشا دةكرد   
 يانيش هةموو   ،پـاريت كاژيـك و پاسـؤك بانگاشـةيان بـؤ كـردووة            

 .ذثكخراوة كورديةكان بچنة ناو خؤيبوونةوة
كية ديبلؤماسي و ذاگةياندنةكانياندا،    پاسـؤك و خؤيـبوون لةپاص چاال      

، واتـة لـة بةكارهثـناين چةك و هثز          105ةهثـزي چةكـداريان هةبـوو     
نةپـرونگاونةتةوة، بـةآلم كاژيـك ئةگـةر چـي بـذوايان بـة خةبايت               

 هثـز هةبـوو بـؤ وةدةرنـاين داگريكةر لة           اينچةكـداري و بةكارهثـن    
 .ةتاندا بةآلم خؤيان لة قةرةي خةبايت چةكداري نةداوسكورد

ة كة بذويان بة شؤذشي     خاصـثكي تـري هاوبةشي ئةو سث پارتية ئةوةي        
ركردنةوةي گـةيل كـورد هةبـووة، جا بةنوويسن يان          ايفيكـري و وشـ    

شـثوازي تـر بووبـثت، بؤ ئةو مةبةستةش گؤضار و بآلضؤك و كتثبيان              
 .چاپكردووة
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  و ئةناليزسةرةجنام -6
هةصهثنجراون، م باسةدا   لـةم بةشـةدا هـةوص دةدةم ئةونةتـيجانةي لة         

 . چاوي خوثنةرخبةمة بةر 
كـوردةكان وةكـو گروپثكي ئثتنيكي هةميشة لة هةوصي ئةوةدا بوون كة            

چةند ذاي ئةوةي كة بةسةر     ةناسنامةي نةتةوةي خؤيان بپارثزن، سةر    
ذؤژهـةآليت ناوةذاست گؤرةپانثكة بؤ دژايةتية    . وآلتـثكدا دابةشـكراوان   

 .ئثتنيكي و ديين و كؤمةآليةتةيةكان
، ذةگوذيشةي ناسيؤناليزمي كورد    انهـةرةوةك لـةم نوويسنةدا بينيم     

ئةم . دةبـرثتةوة بؤ سةردةمي ئةمحةدي خاين و شاكارةكةي مةم و زين          
تـيؤرية قابيلـي گفـتووگؤ و لثكؤصينةوةي قوصة، ئةمةش لة پةيوةندي            

 كـة ناسيؤناليزم وةكو بريثكي مؤدثرن، وةكو بريثكي          ئـةوةي  لةگـةص 
دةكـرثت و ذةگوذيشـةي دةبـرثتةوة بؤ شؤذشي         چـاوي لث  ذؤژئاوايـي   

 بةآلم ئةمة بةومانايةي نيية كة ذوناكبريثكي       .1789فةرةنسـا لة ساصي     
" برية"ذؤژهـةآليت وةكـو خـاين، تـةهنا لةبـةر ئـةوةي ذؤژهةآلتية،         

ناسيؤناليســتةيكاين نــاو مــةم و زيــنةكةي نةخــرثتة خانــةي      
هةآلت لة دايك ناسـيؤناليزمةوة، چـونكة زؤر كلـتووري گةورة لة ذؤژ      

بوون، تةنانةت شوثين لةدايكبووين هةر سث ئاينة گةورةكاين جيهان         
 .لة ذؤژهةآلتدا هةصكةوتووة) ئيسالم و مةسيحي و يةهودي(واتة 

كاتـثك مـةم و زيـن دةخوثنيـتةوة، وثنةيةكي ژياين كؤمةآليةيت ئةو             
 خاين هةستثكي نةتةوةي    .سـةرةدةمي كـوردةكامنان دثـتة پـثش چاو        

ـ    ؤ گةلةكـي هةيـة، ناذةحـةت لـةوةي كـة خثصة كوردةكان             بةتـيين ب
مةم و  (ين لة    بة ذو  دةكةن، ئةمةش ةكگـرتوونني و بگرة دژايةيت يةكتر     ي

خاين لةدصةوة دةيوست كة كوردةكان پاشايةك      . ةكةيدا دةبينرثت )زيـن 
، لة جيايت   پةيدا بكةن ،   بكات كـة بتوانـثت فةرمانذةوايي هةموو كورد      
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ــري  ــةو م ــة لةال  ئ ــةي ك ــرانيةكانةوة  و بةگان ــومساين و ئث ــةن ع ي
، بةتايبةيت بؤ پارستين    نـران و بـؤ بةرژوةندي ئةو وآلتانة       بةكاردةهث

شيعرة نيشتيمانيةكاين خاين نةيانتواين هةسيت كورد      . سنوورةكانيان
بوروژثـنن و بـيكةنة هثـزثك بؤ يةكگرتووي و ذثكخسين ئةو گةلة لة              

ي خاين وةكو   ةئةور  هـيچ ناكؤكيةك نيية لةبةرامبة    كـردةوةدا، بـةآلم     
ــناسيؤنالي ــابكرثت ،  س ــةرةوةرثك تةماش ــتيمان پ ــود نيش تثك ياخ
ئةگةر بة پثناسةي ئيمذؤي ناسيؤناليزم پثوانة بكرثت چونكة        تةنانةت  

كةسـثك دةوترثت كة پث لةسةر نرخي       " ت بـة    كةسـثكي ناسيؤناليسـ   
هـةرةوةك  106".نةتةوةكـةي خـؤي و بةرژةوةنـدي نةتةوةيـي دابگـرث     

 .رثغي نةكردووة بؤ نةتةوةكةيدةبينني خاين د
كاتثكـيش بـاس لـة سـةرةتاي ناسـيؤناليزمي كـوردي وةكو بريثكي              
مؤدثـرن دةكـرثت واتة پةيوةندي و كاريگةري ناسيؤناليزمي ئةوروپي          

وةكـو دياردةيةكـي مؤدثـرن، گفتوگؤگة        ناكـبرياين كـورد   ولةسـةر ذ  
ة لثرةدا من دةمةوثت ئةم مةرحةلةي . شـثوةيةكي جـودا تـر وةردةگرثت      

 دةوصةتثكي كوردي    ناسـيؤناليزمي كرد بؤ دامةزراندين     واتـة خـةبايت   
 ،  1950 تا ساصي    1850يةكةمـيان لـة ساصي      . بكـةم بـة دوو بةشـةوة      

لة سةردةمي يةكةمدا، ناسيؤناليزمي    . دووةميشيان دواي ساآلين پةجنا   
. ي  چوو   الواز  بةرةو كـورد بةهثـز بـوو، بـةآلم دواي ئةوة لثكترازاو و           

و سةركردة كوردة كالسيكيةكان خةباتيان بؤ دامةزارندين       نزيكةي هةمو 
زؤربةي ئةو پارت و رثكخراوانةي كة لةو       . دةوصـةتثكي كـوردي دةكـرد     

ـ           گرت واتة دامةزراندين    انيةسـةردةمةدا لـةدايك بـوون هـةمان ذثچك
دةستةواژةيةك بؤ  " پثناسةكردين دةوصةتثكي ناسيؤناص وةكو     . صةتةود

وةها ئةوةي كة پثي دةوترثت پرنسيپي      و هـةر  " هاوبةشـثيت نةتـةوةي   
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واتة " نيوةي دووةمي سةدةي هةژدة   "گةرثـتةوة بـؤ     ةيؤناصـي كـة د    ناس
هةمـوو نةتةوةيةك خاوةين دةوصةيت خؤي بث و هةموو دةوصةتثكيش          "

ســةر ناسيؤناليســةتة   ذةنگــة كاريگــةري لــة107"وةيــةك بــثتةنةت
بكةن بؤ مؤدثـرةنةكاين كـورد دانابثت بؤ ئةوةي خةبايت خؤيان چذتر        

 . دامةزراندي دةوصةيت كوردي
خؤيبوون يةكثك بوو لةو پارتيانةي كةلةم سةردةمةدا دامةزرا لةاليةن         
نوثـنةراين چـني و توثژة جياوزةكاين كوردةوة، بةآلم ئةرستؤكرات و           
سـةرؤك خثصةكان دةوري بةرچاويان لة ناوةندي بذيارداين خؤيبووندا         

ة كــوردةكان بةگشــيت خؤيــبوون لةهةوصــي ئــةوةدا بــوو كــ. هةبــوو
ذثكـبخةن، بـةآلم لـة پلـةي يةكةمدا تةركيزيان لةسةر ئةوة دةكرد كة              
دةوصـةتثكي كـوردي لـة باكـووري كوردسـتاندا دامةزرثـنن، ئةوةيش             

 . لةذثگاي وةدةرناين توركةكان
ي دياريكردبوو كة ئةوان پارتيةكي     ةهـةر لـة سـةرتاوة خؤيـبوون ئةو        

ن كردبوو كة باوةشيان بؤ هةموو     يان دةسنيشا ةتةواوةيت كوردين و ئةو   
خؤيـبوون بـة تةواوةيت كةوتبووة ژثر كاريگةري        . كـوردثك ئاواآليـة   
ئةگةر مرؤض بة گوثرةي تيؤريةكةي گةلينةر بذوات       . ناسـيؤناليزمةوة 

 بـةوةي كة ئةو پثناسةي دةكات بة پرينسپثكي         ،لةسـةر ناسـيؤناليزم   
بثت لةگةص  كة يةكيةيت سياسي دة   سياسـي كـة ئـيديعاي ئـةوة دةكات          

، ئـةوا ئـةو پارتـة كـورديانةي كـة من لةم              يةكبگـرنةوة  ناسـيؤنالدا 
ن دةكةونة هةمان خانةوة چونكة هةموويان    ونووسـينةدا بةرواردم كردو   
 .ئاماجنثكي وايان هةبوو

خؤيـبوون چةنـدين شـثوةيةي خـةبايت تاقيكـردؤتةوة بؤ ئةوةي بة             
ركردايةيت بةشثوةيةكي گشيت خؤيبوون سة   . ئاماجنـةكاين خؤي بگات   
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خاصثكي گرنگ لة خةبايت خؤيبووندا خةبايت      . شؤذشـي ئاگري كردووة   
ديبلؤماسـي بـوو، ئةوان دةيانوويست پةيوةندي خراپي نثوان كورد و           

ئةوان دةيانوويست لة ذثگاي پاريت ئةرمةين      . ئةرمـةين چاك بكةنةوة   
 . تانشاقةوة كثشةي كورد بةدنيا بناسثنن

 ناوچةيةكدا لةكةش و هةوايةكي     كـورد و ئةرمـةين سـةدان ساصـة لـة          
توركيا هةميشة سياسةتثكي دژكارانةي    . ئاشتيانةدا،لةگةص يةك دةژين  

بةدژي كورد و ئةرمةين هةبووة، ئةم سياسةتة لةدواي جةنگي جيهاين          
ـ    ـ  ذو گـؤ  ةيةكةمـةوة بةردةوام بؤ . ةرچاوي بةسةردا نةهاتووة  ناكاري ب

. ةك تاوانبار دةكات  كاد/نة توركيا، ئةرمثنيا بة پشتيواين لة پكك      منـو 
چةكثكـي گرنگـي تـري خؤيـبوون پـروپاگةندة بـوو بؤ ئةوةي بتوانن               
هةسيت نةتةوايةيت كوردةكان جبوصثنن، ئةويش بة كؤكردنةوةي شيعر        

ــؤراين نيشــتمو  ــزيانة  اين،گ ــاو بو وآلتاپارث ــة ن ــردنةوةيان ل آلوك
 . كؤمةآلين خةصي كورددا

دي لة ناو مةحفةيل    كاژيكـيش وةكـو ذثكخراوثكـي ناسيؤناليسيت كور       
ي خوارد، هةتا بة لةسةرخؤيي كؤتاي      گـرووپثك ذؤشنبريي كوردا گري    

مايف " سـتراتيجي نةگـؤري كاژيـك ئـةوة بـوو كـة             . بـةژياين هـات   
سةربةخؤيي بؤ گةيل كورد و بذياري گةيل كورد دةبثت لة ئازاديةوة بؤ         

كاژيــك هةمــوو جــؤرة چارةســةريةكي تــري بــثجگة ". ئــازادي بــثت
ــةربةخؤ ــي     يي ذةتلةس ــةيت درومش ــونة دژاي ــؤ من ــردةوة، ب دةك

بؤ ئةوةي دةوصةتثكي كوردي كة ئاماجنيان بوو       . دةكـرد " ئؤتؤنؤمـيان "
دامةزرثـنن، هـيچ كاتثك دوودصيان لة بةكارهثناين هثز نةدةكردةوة،          

بةآلم كاژيك هيچ كاتثك    . ئةمةشـيان لـة پرؤگـرامةكةياند دياركردبوو      
ؤيان بةصـكو هةنـدثك لة      بةذةمسـي دةسـتيان نةدايـة چـةك بـؤ خـ           

ســةركردةكاين كاژيــك خــؤيان بــة پــاريت دميوكــرايت كوردســتاندا 
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هةصواسـي، ناسـراوترين كةسـي كاژيكـيش لـة ناو كورددا، مامؤستا             
 كوردسـتاين بـةجث هثشت و ئةوة چل ساص دةبثت لة            ،جـةمال نةبـةز   
 .ئةصمانيا دةژي

ة ديـاري تـرين خـةبات و چاالكـي كاژيـك لة چوارچثوةي پروپاگةند             
. بةتايـبةيت نووسيين وتارو بةشداري كردن لة سيميناري سياسي بوو         

ئةگةرچـي گؤرةپاين چاالكي كاژيك باشووري كوردستان بوو بةآلم ئةو          
م آلپارتية نةيتواين لة سنوورةكاين سلثماين زياتر دووربكةوثتةوة، بة       

دةكرد و   كاژيـك هةمـوو داگريكـةراين كوردسـتاين بةيةك چاو سةير          
ـ  هةمـووياين   تةهنا  يكةر لةقةصةم دةدا، كوردسنانيش   ة بثگانة و داگري    ب

 .بة موصكي كورد دةزاين
زي لةخؤ  ابةشـثك لـة فةلسـةفةي كاژيك پةيامثكي دوو اليةنةي جياو          

" كوردستان بؤ كورد  "گاشةي ئةوةيان دةكرد كة     نلةاليةكةوة با  .گـرتبوو 
نــرثت وةكــو هــةآلواردن و بةكــةم زانــيين كةمايةتــيةكاين اكــة دةتو

دةيان وت كة ئةوان    يةكـي ترةوة    دسـتان چـاوي لـث بكـرثت، لةال        كور
كةمايةتـيةكاين كوردسـتان لـةناو كورددا بتوثننةوة،بةو     نايانـةوثت   

. مةرجـةي كـة ئـةوان لةگـةص كـورد و بريوبـاوةري كاژيك بةوةفابن              
كـردين كـةش و هةوايةكـي هارمؤين كولتووري لة ناو دانيشتواين            اود

دانان بؤ  " مـةرج و شةرت   "، بـةآلم    ييةوآلتـثكدا پرنسـيبثكي دميوكـرات     
داواكردن "بةشثك لة دانيشتوان ئةگةر ئةوانة كةمايةتيش بن بؤ منونة          

ئةو سيستةمةي  " كـة دةبـثت گوثرايةصـي ئايدؤليؤژيةكـي تايـبةت بن          
سؤضـيةت دةخاتـةوة بـريي مـرؤض كة سيستةمثكي يةك پاريت و يةك              

هةموو دةبوو لة   سـةركردة و لـة دواجاريشـدا ديكتاتؤري پرؤليتاريا،          
  .گؤيل كؤمؤنيستاندا مةلةيان بكرداية و لةيةك مةجنةصدا بكوآلنرايةن
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 " لة كوردستاندا  بريوباوةرثكي بياين " ة دژي هةمـوو   كاژيـك بةكـردةو   
كـردؤتةوة كة مةبةستيان لة     نةئـةوان ئـةوةيان بةچاكـي ذوون      . بـوون 

چيـية؟ چـونكة سيسـتةمثكي يةك ئايدؤلؤژي        " ئايدؤليـژياي بـثگانة   "
ةيـتواين كورد و كوردستان گؤشةگري بكات و لة جيهاين ذؤشنبريي و            د

كوردي اصـكثكي تـر كة كاژيك هةميشة بةبري       خ. گةشـةكردين دابـبذثت   
 هــةروةك دةزانــرثت. بــوون بــوو" ئاريايــي"دةهثــنايةوة مةســةلةي 

 بةكاردةهثــنا هــةروةها شــاي نازيســتةكانيش ئــةم دةســتةواژايةيان
زماين كوردي لقثكي   . وون وةردةگرت ب"ئاريـياي "ئثـرانيش كةصـكي لـة       

زمانـة ئثـرانيةكانة كة ئةويش لة خثزاين هيندوئةوروپايي ية، ذةنگة           
بةكار " ئارياييان"كردنةوة لة عارةب و تورك زياتر       ياكاژيك بؤ خؤ جا   

 .هثنابث
خاصثكي گرنگ كة كاژيك لة پارتة كورديةكاين تر جيادةكاتةوة ئةوةية          

اكورديان لة كوردستان بة ناذةسةن و      كـة ئـةوان هةموو دةسةآلتثكي ن      
نربدين ساماين سةرزةوي و ژثر زةوي      آلئةوان بة تا  . ناياسـايي داناوة  

" بريي ئؤتؤنؤميان "كوردستانيان بة كارثكي ناياسي زانيووة، هةروةها       
كـة هـةتا ئثسـتاش لـة كوردسـتاندا ذةواجي ماوة لةاليةن كاژيكةوة              

ك بـووة لـة ذثگــاي   تثســبةنةحلـةت كـراوة، ئــةو بـريةي كـة بةربة    
ئـةو كؤمةصگايةي كة كاژيكي تثدا      . دروسـتكردين دةوصـةتثكي كـورديدا     

 و لـةدايك بـوو و خةباتـيان تـثدا دةكـرد، كؤمةصـگايةكي دةرةبةگـي       
 بث . بوو كة سةرؤك خثصةكان دةوري كاريگةريان تثدا دةبيين        جوتـياري 

توانايــي ســةركردةكاين كاژيــك دةوري ســةرةكي بينــيووة لــة      
 ئةوان بانگاشةي ئةوةيان دةكرد     ، كاژيك و خةباتةكةيان   گةشةنةكردين

بةگوثرةي تيؤريةكي  ".  لةدايك ببثتةوة   سـةرلةنوث دةبثت   كـورد " كـة   
. گةليـنةر ناسـيؤناليزم نةتـةوة دروسـت دةكات نةك بة پثچةوانةوة           
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نايي ئـةم تـيؤريةدا خةبايت كاژيك بة تةواوةيت شكسيت          ؤشـ لةبـةر ذ  
 كة لةسةرةتاوة كاژيكي وةكو منونة      ئةمة پاسؤكيش دةگرثتةوة  . خوارد

 .بؤ خؤي دانابوو بةكةمثك نوثكردنةوةوة
ي " مايف چارةي خؤنووسني و ئازادي بؤ كورد      "پاسؤكيش وةكو كاژيك    

كـردبووة سـتراتيجي خـؤي، بـةآلم پاسؤك دژي ئؤتؤنؤمي نةبوو بة             
 . سةربةخؤي تةماشاي دةكرد وةكو هةنگاوثك بةرةوتةواوي بةصكو
اماجنةكاين خؤي بگات، پاسؤك بؤ خؤيان دةستيان بة        ئ بـؤ ئةوةي بة   

خةبايت چةكداري كرد و هثزي پثشمةرگةي تايبةت بةخؤيان پثكةوةنا،         
نيان ئةمـة جگـة لةوةي كة هةيشة بانگةوازي يةكگرتين هثزة كورديةكا          

دا " بةرةيةكي كوردي "دةكـرد تـا لـة چـةپ و ذاست و ئيسالميانةوة لة              
 كة نةخشة و ئاآلي     ة پارتة دةگمةنانةي  پاسـؤك يةكثكة لةو   . كؤببـنةوة 

 1975كوردسـتنيان كـردؤتة دروشم و سيمبوصي خؤيان لة دواي ساصي            
سةرؤك . بـةدواوة، كـة ئـةويش يةكثكة لة نيشانةكاين ناسيؤناليزم          

لـةناو پـارت و ذثكخراوةكاين ذؤژهةآليت ناوةراستدا كاريگةري زؤري          
پاسؤك پارثكي  ئةگةرچي  . هةيـة، گـةيل كـورديش لـةوة بـةدةر نيية          

.  و خةصكيشدا ذثزداربوون   ةكانبچـوك بـوو بـةآلم لـةناو پارتة كوردي         
سـكرتثري پاسـؤك ئازاد مستةفا دةوري خؤي هةبوو، هةربؤية كاتثك       

 دا، سةركردايةيت پاسؤكيش    1989ئـةو كؤچـي دوايـي كـرد لة ساصي           
 .الواز بووهثندةي تر لةبةريةك ترازا و پاسؤكيش 
اسـيؤناليزم وةكو بريوباوةرثكي سياسي     نناسـاندن و پثناسـةكردين      

كرثت ةرةتادا باسم كرد د   ةچةنـد فؤرمـثك لةخـؤ دةگـرثت، وةكو لةس         
ناسيؤناليزمي كوردي  . ناسـيؤناليزم پؤزةتـيض يـان نةگةتـيض بـثت         

چونكة بؤ منونة ئةو سث پارتةي باسم       ". پؤزةتيضةوة"دكةوثـتة قاصـيب     
ةوةيدا هاوتةريب  ن خةبايت خؤيان لةگةص خةبايت ذزگاري نةت      ردلثوة ك 
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 هثصك لةبةيين   وةك بينـراش ئـةو پارتـيانة ويستويانة       هـةر . دةكـةن 
خـةبايت خـؤيان و نـةژاد پةرسـيت و چةوساندنةوةي كةمايةتيةكاندا            

ئةمـةش دةتوانـرثت وةكـو ئـةوة لـثك بدرثـتةوة كة ئةوان              . بكثشـن 
مةوة، بة  سـ لياويسـتوايةن نةخـرثنة خانـةي بريتةسـكي و فوندةمنت         

 .بريوباوةذي من
يةكـثك لـة هـؤيةكاين سـةرنةكةتين خـةبايت كـورد بؤ دامةزرندين              

بثت كة  " ئؤتؤنؤمي"دةوصةيت سةربةخؤ دةكرثت بيؤروباوةري هثنراوي      
ئةم . ين چلةكانةوة جـثگاي سةربةخؤيي گرتةوة، ئةويش لةدواي ساآل      

خوازيـية كـة لةاليةن پارتة كؤمؤنيستةكاين دةوصةتة        بـريي ئؤتؤنؤمي  
انةوة بــة دةرةجــةي يةكــةم هثنــراية    داگريكــةرةكاين كوردســت 

كوردسـتانةوة، واي كـرد كة كثشةي كورد بكرثتة كثشةيةكي ناوخؤيي           
ئةمـةش خاصـثكي الوازي بـريي ناسيؤناليزمي كورد و          . ئـةو وآلتانـة   

هاوتةريب لةگةص ئؤتؤنؤمي، يةكنةگرتن    . ناسيؤناليستة كوردةكان بوو  
 دةروين و  كاريةگيو شـةذي كـورد كوژيـي نـثوان كـوردةكان خـؤيان              

دژايةيت پارتة كوريةكان   . فيزيكـي زؤر خراپـي لةسـةر گةيل كورد دانا         
هةمان دژايةيت خثص و مرية كوردةكان بوو، بةآلم بةشثوةيةكي مؤدثرن          

 . تر
ثك و هثزثك بؤ ئةوةي     ذيـةيت نةتـةوةكان كراية ماتؤ     اهةسـيت نةتةو  

سـنوورة نةتةوةيـي و كلـتووريةكان بكثشرثن بة تايبةتيش لةسةدةي           
كوردةكان . ذابـردوودا، كـة لـة نةتيجةدا دةيان دةوصةت لةدايك بوون          

صةيت سةربةخؤيان  يةكـثكن لـةو گةلـة دةگمةنانةي كة نةيانتواين دةو         
ذاي هةصگريسـاين دةيـان سةرهةصـداين خوثناوي        دامةزرثـنن، سـةرة   

هةربؤيةش كلتووري ناسيؤناليزمي كوردي    . لةسةر تاسةري كوردستندا  
 .كة دةوصةتيان هةية، گةشةي نةكردووةوةكو هي ئةو گةالنةي 

 76



 
 
 
 
 سةرچاوةكان -7

وةرگثراين شوكر . خؤيبوون و شؤذشي ئاگري  : 2000ئاصـةكؤم ذؤهات،    
  كوردستان-چاپخانةي ئاراس، هةولثر. مستةفا

Anderssn, Benedict, 2000: Den föreställda gemenskapen. 
Dsidalos. Uddevalla. 

، وةرگثراين كؤلؤنيةكي نثودةوصةتييةكوردستان : شكچيثئيسماعيل، ب
 .23 ذةوشةن وةشاين. ذثبوار ذةشيد

وةرگثراين . و ئثستاي كورد كثشةي مثژينة: 1992شثركؤ، بةلةج، 
 .حمةمةد حةمة باقي

Eriksen, Tomas Hylland, 2000: Etnicitet och nationalism. 
Bokförlaget Nya Doza. 
Faktaseie, 2001: nr 7, filket som får inte finnas Ung vänster. 
Gellner, Ernest, 2000: Nationalism. Parajett, Sollnetuna. 
Gellenr, Ernest, 1997: Stat, Nation, Nationalism. Bokförlaget 
nya b Doxa, Falun. 
Gröndahl, Satu, 2001: Literaturens gränsland, invandrar- och 
minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, Uppsala Multiethnic 
Papers 45. 
Hjärpe, Jan, 1994: Araber och arbism, Raben Prisma. 
Human Rights in Kurdistan (Shakly Ferhad, Classic and 
modern poetry). Documentation of international conference 
1989. 
Karlsson, Ingmar, 1984: Gud med oss. Berlings, Arlöv. 
Kurdistanî, M. Merdoxî, Mejuî Kurd u Kurdistan. 

 77



بزوتنةوةي نةتةوةيي كورد و هيواي : 2000، كؤچثرا، كريس
پذؤژةي . سةربةخؤيي، وةرگثراين ئةكرةمي ميهريداد، بةرگي يةكةم

 .8كتثيب دانسقة 
Lomborn, rune, 1970: Världenspolitikensdagsfrågor, 
Kurderna – folket utan land. 
McDowall, David, 1997: A modern history of the Kurds, 
London. 

 .كورتة باسي بةرةي كوردستاين، سوثد:  1988، مستةفا، ئازاد
پثوةندارثيت ي كوردي، كورد كث ية و كورد : 1986نةبةز، جةمال، 

بوون ماناي چي؟ لة بوكراوةكاين سؤكسة، بنكةي چاپةين ئازاد، 
 .ستؤكهؤمل

دؤزي ناسيؤنايل كورد،ئؤتؤنؤمي يا : 1988نةبةز، جةمال، 
كوردستانثكي سةربةخؤ ؤا بذياري چارةنووس لة ئازادي دا و بؤ 

 .ئازادي، بنكةي چاپةمةين ئازاد، سوثد
" قةوميةت"بريي نةتةوةيي ي كوردي، نةنريي : 1984نةبةز، جةمال، 

سؤكسة، بنكةي ي رؤژاوايي ية، "ناسيؤناليزم"ي ذؤژهةآليت و نةبريي 
 .چاپةمةين ئازاد، سوثد

Rosenblad, Jan-Gunnar, 1992: Nation, nationalism och 
identitet, bokförlaget Nya Doxa. 

 . سوثد–، ذابوون ئيمپراتؤرياي مل: 1998سابري، ذةفيق، 
 .بةرةو مثژوو، چاپخانةي مةنسوور: 1991سابري، ذةفيق، 

Qazzaz, Shafiq, 2001: the Shraezoor, Kurdish English 
dictionary. Aras, Hewler-Kurdistan. 
Shekelyi Ferhad, 1988: Kurdisk nationalism i Mem u Zin av 
Ehemdi Khani. 
Tägil, Sven (utg), 1992: konflikt och samarbeta vid persika 
viken (Yassin A. Borhanedin). 

 78



هةويةت و " تريان" ئةواين"كوردةكان و : 2001ةيل، عةباس، و
 .ذةهةند. سايسةيت پارچةپارچة بوون

ئاغا و شثخ و دةوصةت، كوردؤ عةيل : 1999ضان برونسني، مارتني،
 .دةستگاي سةردةم، سلثماين كوردستان. كردويةيت بة كوردي

 .كورد و كوردستان: 1931زةكي، موحةمد ئةمني،
 :گؤضار

 ).1995 (9گزينگ ژمارة 
 )1996 (12گزينگ ژمارة 

 )2002 (11اضيبوون ژمارة ه
 )1992 (2ذةهةند ژمارة 
 )2000 (9/10ذةهةند ژمارة 

 
 

 :ئينتةرنثت
www.ne.se 

org.pasok.www 
 .وةرگرياوة) نةفل(وثنةي پثشةوة، لة ماصپةري 

 :ناونيشاين ئةم نووسينة بو سوثدي 
Kurdisk nationalism 

- Kampen för en kurdisk nationalstat, en 
jämförelse mellan tre kurdiska partier 

2003 January  
 
 
 
 
 

 79

http://www.pasok.org/
http://www.pasok.org/
http://www.pasok.org/
http://www.pasok.org/
http://www.pasok.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 80


