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 كَيشةي كورد و درؤمشي ئؤتؤنؤمي
 زادة ئةيووب ئةيووب                                  

  ئاوردانةوةيةكي مصذوويي
. ني    دةكرص بة بةلَطةوة بسةملصنرص كة مصذووي كورد دةطةِرصتةوة بؤ هةزاراةي دورةي بـةر لـة زايـ                

نصوراسـت كـة ئـةورٍِؤ ذمـارةي بـة          واتة نةتةوةي كورد دةكةوصتة خانةي كؤنترين طـةالين رؤذهـةآليت           
 تـا   كـة  ةيـ ضـةكة    ناو نةتـةوةي ةمةش يةكصك لة طةورةترين     ب ملصون كةس  بةراورد دةكرص و        ٤٠تا  ٣٥

 .ئيستا لة قةوارةيةكي سياسي بصبةش كراوة
لـةدواي كؤتــايي هــاتين شــةأي  .     كـورد مصــذوويةكي ثــِر لـة رووداو و كارةســايت بةخؤيــةوة بينيــوة  

ــةردوو ئيمث  ــوان ه ــؤريي نص ــالَي    رات ــة س ــةفةوي، ل ــةبص ويســت و    ١٦٣٩عومســاين و س ــورد ب ــةيل ك  ط
ــةم دوو ئيمثرات    ــوان ئ ــة نص ــديي خــؤي ل ــكرا رةزامةن ــةدا  دابةش ــةجنامي  .ؤريي ــة ئ ــ ل ــانيي رئةش  جيه

يةكةميشدا كة ئاكامةكةي بة هةرةسهصـناين ئيمثراتـؤريي عومسـاين تـةواو بـوو، كوردسـتان سـةر لـة             
كةرتةوة و هةر بةشةي بـة زؤر لكصـندرا بـة دةولَـةتاين دةسـكرد و        وار  ضنوص دابةشكرايةوة و كرا بة      

 .وةة و ئصراق و سووريةئصران و تركيشؤظصنيسيت 
    بة دابةشكردن و ثارضةكردين كوردستان، رصطةي طةشة و بةرةو ثصشضـووين كؤمـةلَي كـوردةواري               

ــة ــةت وة   . رانت ــارواين شارستانص ــواين ك ــة ثص ــورد ل ــةريدا ي كؤاخــرا و بندةســتبوون و ودك ــةيت بةس  ل
 جصـطةي  ، بصـطانة و مالَوصـراين و قةآلضـؤ كـردن و راونـان     نيشـتمانةكةي بـوو بـة ثصخوسـيت       . سةثصندرا
آلتةكــةي بــوو بــة كةرةســتةي     و بــةروبووي وكانطــا.  ثشــوودان و حةســانةوةي طرتــةوة  هصــمين و
ــاوةدان ــةر   كرئ ــري ك ــاين داط ــطةوباين وآلت ــوولًَ  . دين رص ــةش نك ــةرةأاي ئةمان ــةكيس ــةبوردن ل ون و  ه

ــورد دةست  ــنامةي نةتـــةوةيي كـ ــكراناسـ ــة  .ثصـ ــة كؤلـــؤنيي دةولَةتـ ــتان بـــوو بـ ــة راســـيت دا كوردسـ   لـ
 .ةة و سووريصراق و تركيكؤلَؤنياليستةكاين ئصران و ع

    لة باري راميارييةوة دةولَةتاين داطري كةري كوردستان، ضةرخي ضارة نووسي نةتةوةي كورديـان             
 خؤيان طرتة دةست و بة كـردةوة        ري نةتةوةي ئصمةيان بة خواسيت    بةدةستةوة طرت و هةموو كاروبا    

بــة كــةلَك وةرطــرتن لــة زةبــروزةنط و و   ي بــاو بــاثرياين خــؤي بــوو بــة بصــطانةكــورد لــة ســةر خــاك
ــ    وةك نةتةوةيــةك ضــارة نووســي خــؤي ديــاري بكــا و بــؤ خــؤي       طريا ملــهؤِري، رصــطةي ئــةوةي لص

 .صببرياردةر
ص كؤســث و ن كوردســتان نةتــةاينكرةةكــةريــةك لــة دةولَةتــة داطري  ه،ةوةشــ  لــة بــواري فةرهةنطي  

ترين د، بـةلَكو بـة تونـ      ني طةلةكةمان بوو  يلةمثةري سةر رصطةي بووذاندنةوة و  ثةرة طرتين فةرهةنط        
قةدةخة كـردين زمـاين كـوردي       . اونشصوة بؤ لة نصو بردين شوصنةواري نةتةوةيي طةلة كةمان تصكؤش         

 نـوص ردين  رصـوأةمسي نةتـةوةيي و دةستصـوةردان لـة مصـذووي كـؤن و                  لة بةِرصوة بـ    بةرطري كردن و  
 لةبـةر كـردين جلـو بـةرطي         وةكان و تةنانـةت رصـطةنةدان بـ       طةلةكةمان و طـؤِريين نصـوي شـار و طونـد          

ي طــةيل كــورد يهتــد  هــةموو بــة مةبةســيت تواندنــةوةي فةرهــةنط...كــوردي و ئــا خــافنت بــة كــوردي و
 .ئةجنام دراون و دةدرصن
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 وآليت ئصـمةيان بـة تـاآلن        وو وكـان سـةروةت وسـاماين      ب ئةم دةولَةتانـة بـةرو     ةوةشاري ئابووري    لة ب 
ــردوة ــة د   ب ــؤين كــراو، كوردســتانيان ل ــة كؤلً ــدا راطرتــووة و هــةذاري و  و وةكــو وآلتصــكي ب اكةوتويي

 . وآليت ئصمة بةجص هصشتووةبرسييةيت و نةخوصندةوارييان بؤ خةلَكي
 واتـة دابةشـبووين كوردسـتان،       ، بـارةي بةسـةر كـورددا سةثصـندراوة        لة ئاكامي ئةو هةلومةرجة نالـة     

بصبةش كردين نةتةوةي كورد لـة سـةرةتايي تـرين مـايف نةتـةوةيي، حاشـا كـردن لـة ناسـنامةي وةك                   
تـة  انةوةي داطري كةراين كوردسـتان بو     و زؤري لة رادةبةدةر و بصثس      ت سةرةجنام زةخ   و نةتةوةيةك

 كة لة سةرةتاي ضـةرخي نـؤزدةوة تـا ئـةوِرؤ هـةر ضـةند سـالَ                   نانةيهؤي هةوصين هةموو ئةو راثةِري    
 . هةلَداوةانجارصك لة يةكصك يان لة طشت ثارضةكاين كوردستان سةري

بأ و بـةردةوام لـة راثـةِرين و       ةنصـو  ، نةتـةوةي كـورد بـص      نيشانةي رازي نةبوون بةم ضارة نووسـة      بة   
كـةراين كوردسـتان هـةردةم ئـاطري خـةبات و           دا بووة و لـة دذي هصـزي مؤلَـدراوي داطري          رةكانيةببةر

ي زايين بـة سـةرؤكايةتيي شصـخ        ١٨٨٠آلوي  ب راثةِريين بةرين و بةر    .تصكؤشيين لة بلصسةسةندندا بووة   
عوبةيدوآلي نةهري، راثةِريين بةدرخانييةكان، شصخ سةعيدي ثريان، شصخ مةمحوودي نةمر و مسكؤي            

ــد  ــة ســةر  شــكاك و، دامةزران ــاري كوردســتان ب ــازي وكايةيتين كؤم ــةد و ثصشــةوا ق  هــةر . . . . حمةم
، وةك  ١٨٨٠ راثةِريين سـالَي     .ثصكهصناين دةولَةتصكي سةربة خؤي كوردي بووة     ئاماجني  هةموويان  بة    

 . دا تؤمار كراوة بة شكؤ و طةورة لة مصذووي خةبايت رزطاريي نيشتماين كوردستانراثةِريين 
  نصوان ناوضةكاين ن، رؤذهةآليت كوردستانيشي طرتةوة و     جطة لة باكووري كوردستا    ئةم راثةِرينة      

هةر ضةندة ئةو بزاظة مةزنةي كورد       . رزطار كران ت  رمي لة رؤذهةآل    طؤيل وان لة باكوور هةتا طؤيل و      
دا سـةر كـوت كـرا       ة  ةتـةكاين ئصـران و تركيـ      ي دةول ةك كةم خايةن بوو ولة ئاكـامي طةلةكؤمةيـ        ينتةمة

ــةةوةي   ــريي نةت ــةآلم  ب ــوردييب ــةكي زؤر طةشــايةوة و شوصنةوار  بةري ك ــة ســةر   ادةي ــي ل ــكي طرينط ص
 .دا دانا هاوضارة نووسيي طةيل كوردلة ثارضةكاين  كوردستان

 بـةريتانياي لـة وةرمـي       بـؤ سـةر كؤنسـويل     ١٨٧٨ا كـة لـة سـالَي        بة يدوآلي نةمر لة نامةيةكد        شصخ عو 
، تايبةمتةندييـةكي ثـِر بايـةخ و        ةزكورد نةتةوةيةكي قارةمان و ئـازادخيوا     ... ((:ناردووة دةنووسـص    

 ئةوةشدا دوذمنةكاين هةولَدةدةن بة خوصنرصذ و دِرندةي نيشـان          كي سةربةخؤيان هةية، لة طةلَ    صتينةر
ثصويسـت  بؤية وا   .  هيوا و مةبةستيان هةية    يةك و ئصران    ة و رووسية  سةركردة كوردةكاين توركي  . بدةن

 دةنـا خؤيـان ضارةسةرصـكي طوجنـاو         ،ة بةرضـاو  او بؤ كصشةكةيان بطريصـت    دةكا ضارة سةرصكي طوجن   
ن هةيـة و     هصزو تواناما  هةر ضي   .  كاتصك ئةو ئاواتة ثريؤزة وةالنانصني     ئصمةي كورد هيض  . هةلَدةبذصرن

و ضـؤك ثصـداداين      شـؤرش    وة تا دواتنؤكي خوصنمان لة ثصناو      مالَ و ذيانة   هةر ضييةك شك دةبةين لة    
 ١)).ادميان وة دةست دة هصنني تا ئاز،ة و ئصراندا دةخيةينة طةِرتركي

 و دةولَــةيت دةســتكردي  لــة دذي  ئينطلــيسلَ   هــةروةها شصــخ مــةمحوودي نــةمريش كــة ضــةندين ســا
لًَي نةتـةوة    لة نامةيةكدا كة بؤ سةرؤكي كؤمة      ،وة بووة   شؤرشي كوردي بة ئةستو    ايةيتصراق، رصبةر ع

طــؤِرص وة لــة وةي كــورد دصنصــتة ة بــة رؤشــين ئامــانج و داخوازيــةكاين نةتــة يــةكطرتووةكاين نــاردو
م كـة   بة ئـةركي خـؤم دةزامن سـةرجني بةِرصـزتان بـؤ ئـةم خالَـة راكصشـ        ":بةشصكي نامةكةيدا دةنووسص 

" لـة اليـةن هـيض يةكصـك لـة هصـزةكاين             " النـهرين  بـني "ؤجصـك وةكـو    كوردستان بة هيض كل    ينةويزسةر
سـتيان دايـة     دا دة ١٩١٨ن لة سالَي    كوردان بة دةستثصشخةريي خؤيا   . ةوة نةهاتبووة طرتن  "هاوثةميان
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 وةيان ناضار كرد نيشتمانةكةيان ضؤلَ بكات و سةربة خؤيي خؤيان راطةيانـد           ضةك و هصزةكاين تركي   
 ."كيان بةنصوي دةولَةيت كوردستاين باشووردامةزرانددةولَةتص

درصـتة  اضـارة نووسـي كـورد نة      ت": قارةمان لة بةشصـكي ديكـةي نامةكةيـدا دةنووسـص          ة      شصخي بةرد 
ــكي تدةســت كــورد خــؤص و   ــةزرص   ادةولَةتص ــة م ــة كوردســتاندا دان ــة  ،  كــوردي ل ــكمان ب هــيض هومصدص

 ". ئاسايش لة نصوضةكةدا نابص ببصو دابينكردين ئاشيت
يـة زؤر   ضـارة نووسـي و هاوخةبات     هـاو   ئـةم   هـؤي    وانني بلني ت دة  راستيانة ئةم اوطرتين  ضبة لة بةر     

 كةمــة مةســةلةي هاوبةشةوكصشــةيشــت ثارضــة كانيــدا يــةك  لــة طكصشــةي كــورد . ن و ئاشــكرايةروو
مليؤنييـة كـة بـة بـص ويسـت و بِريـار و              ٤٠  نةتةوةيةك نيية، بةلَكو بة ثصضةوانة كصشةي نةتةوةيـةكي         

. وة و لـة سـاز كـردين قةوارةيـةكي سياسـي بصـبةش كـرا               وة نيشتمانةكةي دابـة شـكرا     ئارةزووي خؤي 
 ئـةو مافانـةي كـة       ،رد بووة بؤ وةرطرتين مافـةكاين خـؤي       وصنةري هةموو راثةِرينةكاين كو   زئةمةش ب 

ي ١٩٦٠ بؤ وصـنة، لـة بأيارنامـةي سـالَي           .ونتةنانةت لة بةلَطةنامة نصونةتةوةييةكانيشدا داين ثصدا نرا      
هـةموو طةلصـك مـايف خؤيـةيت ضارةنووسـي خـؤي ديـاري            " :كومةلَي نةتةوة يةكطرتووكانـدا هـاتووة     

ي ديـاري بكـا و لـة ذصـر سصـبةري ئـةم ئازادييـةدا                ؤذميي سياسـي خـ    بكات بة ثصي ئةو مافة بؤي هةية ر       
 ".هةنطيي خؤي بداتري طةشة كردين ئابووري و كومةآليةيت و فةهةولَ

 هةروةها بة هؤي خةبايت نةسةثاوةي طةلةكةمان لة ثصناوي طةيشنت بـة سـةر بـةخؤيي دا بـوو كـة                        
كةهـةر ضـةند تـا ئيستاشـي         دا مؤر كرا،     ١٩٢٠لة سالَي   "ثةمياين سصظر " ثةميانصكي نصونةتةوةيي وةك    

 جصـي طرتـةوة، بـةآلم لـة         "ثةمياين لـؤزان  "ة و   بص جصبةجص نةكرا و هةر لة سةر كاغةز مايةو        دالة طةلَ   
 .طةلَ ئةوةشدا بةلَطةنامةيةكي جيهانيي طرينطة لة سةر كصشةي رةواي نةتةوةي كورد

 ئةوةية بلَصـم، ئامـاجني سـةرةكي بةشـي هـةرة            ة تةنيا نئةو فاكتا بة كوريت مةبةست لة هصنانةوةي           
ــةوةي    ــكي نةت ــناين كيانص ــةوةكاين كــورد، ثصكهص ــزؤري جووآلن ووة و طــةيل كــورديش وةك هــةموو  ب

ــةك  ــةويلنةتةوةي ــوانص ضارةنووســي خــؤي        داوةه ــةودا بت ــة ل ــص ك ــةكي سياســي ب  خــاوةين قةواري
 هــةر .شــدا بــووبصيري نشين جــا هةرضــةند ئةطــةر تةنانــةت لــة فــؤرم و شصــوازي مــ؛بةدةســتةوة بطــرص

ــورد ســـ   ــةكاين كـ ــار راثةِرينـ ــتاني نبؤيـــةش زؤرجـ ــةراين كوردسـ ــتكردي داطـــري كـ  انوورةكاين دةسـ
ان ي هاوخـةبايت و هاوضارةنووسـي     ازينـةبوون بـةو لكاندنـة زؤرةملييـة       تصثةِراندووة و بة نيشـانةي ر     

 (  كؤمـاري كوردسـتان   رووخاين دووةمي جيهانيي و رئةشبةآلم لة دواي تةواو بووين      . هةلَبذاردووة
ردة لــوويل ، كصشــةي كــورد لـة ذصــر كارتصــكردين طــة )ةي رابــردووداواتـة لــة نصوِراســيت ضــلةكاين سـةد  

 لة درؤشـم و ئاماجنـة سياسـيةكاين دا تووشـي وةرضةرخانصـكي               دا زمنيينلص_  ماركسيزم ييؤذلؤصئيدئ
يسيت نةبوو كة كصشـةي      بةآلم ئةو وةر ضةرخانة بؤ وةطةأ خستين ثرؤذةيةكي ناسيونال         .طةورة هات 

نةتةوةيــةكي دابةشــكراو خباتــةِروو و بــؤ ضــارة ســةر كــردين تصبكؤشــص، بــةلَكو بــة ثصضــةوانةوة ئــةو  
لة هةموو كاتص زياتر  رةمسييةيت بة داطريكراوي و دابةشكراوي كورد و نيشتمانةكةي  وةرضةرخانة  

تاسـةرييةكاين   سةر ي سياسـيي رصـكخراوة    رزوةكاين كوردسـتان لـة ذصـر تـةوذمي هـ          رصـكخرا . بةخشي
ي ببنــة نوصــنةري كةلتوورصــكي رزطاريــدةر و هــةولَي نةتــةوةكاين باندةســيت كــورد، لــة جيــايت ئــةوة 

 بدةن، كةوتنة هةولَي خؤثاراسنت و خؤِرصكخسنت لـة طـةلَ كـةلتووري      ثصكهصناين دةولَةتصكي ناسيونالَ  
ي ينيشـتمان  ي باسـ  ةكـرا بـ    دؤزي كـورد      و  ئيتر لصرةوة كصشةي كورد    .ةوةنةتةوةكاين باندةسيت كورد  

ــة رؤذهــةآليت كوردســتان بةســتراية   . كوردســتانداطــري كــةرةكاين  وة بــة  بــؤ وصــنة كصشــةي كــورد ل
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و درؤمشـي دصموكراسـي       ئؤتؤنـؤمي  يهتد، ثاشان بري  ...صرانةوة و ضوارضصوةي  جؤغرافياي سياسي ئ    
 .بؤ وآلتاين داطري كةري كوردستان جصي ستراتصذي بزوتنةوي كوردي طرتةوة

ارخوازي كوردسـتان لـة سـةر    انةكاين ئةوأؤي بزاظي رزط  من نامةوص شانةي هةموو شكست و قةصر       
ــدئ ــةآلم _ ي ماركســيزم ؤلؤذييئي ــنمةوة، ب ــنيزم دا ثشكص ــة     الم لصنص ــكي زانســيت كــة ل ــة هــةر باسص  واي

 رؤذطاري ئـةوأؤدا لـة كصشـةي ناسـيؤناليزمي كـورد بكولََّصـتةوة نـاتوانص كارتصـكردين ئـةم بريؤكةيـة                    
تصكدرانةي لة سةر ضؤنصيت درؤشم     ي ضةثي سةرتاسةرييةوة شوصنةواري       كة بة هؤ    ،نةطرصتة بةر ضاو  

 .و ئاماجنةكاين بزوتنةوةي كوردي داناوة
      كام يـةك لـة حيزبـة كوردسـتانيية كـان توانييـان خؤيـان لـة بةرامبـةر تـةوذمي ئـةو بريؤكةيـةدا                         

 رابطرن؟
 طــرفيت . نييــة تايبــةيتيذييــةكلؤيئيدئن و رةخنــةطرتن لــة د ســةر كؤنــةكر تــةنيا   لصــرةدا مةبةســت،

ــة، كــورد نــةك   ــةوةدابووة و لةوةداي  هــةر نــةيتواين لــةو كارتصــكردنة بــة ســوودي كصشــة    كصشــةكة ل
رةنطــة . ســةرةكييةكةي كــةلك وةربطــرص، بــةلَكو تــا رادةيــةك زؤريــش لــةو ئيدصــئولوذييةدا توايــةوة

صـكي دوورو   نبـة ساآل  . تصك لة رؤذهةاليت كوردستان بكـةم     لصرةدا هةر ئةوةندة بةس بص ئاماذة بة فاك       
درصذ يةكصك لة طرفتةكاين نصو رصـزةكاين حيـزيب  دصـمؤكرايت كوردسـتاين ئصـران، ئـةوة بـوو بـزانص                      

لــة !. ؟هــةبصكامــة سؤســياليزمي دةوص و ئــةو سؤســياليزمةي ئــةو دةيــةوص ض  تايبةمتندييــةكي دةبــص 
!. ة دةبـوون ببنـة كصشـة و ذانةسـةري حيزبصـكي نةتـةوةيي             كاتصكدا ئةم ضةشنة ضةمكانة كـوا بـؤ ئـةو         

حيزيب دصمؤكرايت كوردستاين ئصران، لـة سـةر        ئيستاشي لة طةلَ دابص دةبينني قةوارةي رصكخراوةيي        
بناغةي  سانتراليزمي دصـمؤكراتيك دامـةزراوة كـة شصـوةكاري حيزبصـكي كؤمؤنيسـتيية تـا حيزبصـكي                   

 .نةتةوةيي
 ثصناسةيةك بؤ ئؤتؤنؤمي

ــة     ــة ل ــؤمي جط ــة راســتيدا  ئؤتؤن ــازاتيكئ         ل ــة ئيمتي ــة   كومةل ــةوةيش ل ــداريي، ئ ــةنطي و ئي  فةره
واتة حكوومةيت . ضوارضصوةي ياساي بنضينةيي دةولَةيت نصوةندي دا شتصكي ثتر نيية و ناشتواين ببص 

 ئـةم دةسـةآلتةش بـة كـةيفي خـؤي         . ينصووةنديي هصندصك دةسـةآليت خـؤي دةداتـة دةزطـةي ئؤتؤنـؤم           
دةتــوانص بــةرينتر و بةرتةســكتر بكــا و بِريــارة كانيشــي بــة هاســاين دةتــوانص لــة اليــةن نصــوةندةوة    

بةتايبةيت ئةطةر ئةو درؤمشـة لـة ضوارضصـوةي يةكصـك           . ئالَؤطؤِري ثص بكرص، يان هةلَوة شصندرصتةوة     
دانةويةي ، نصـوة رؤكةكـةي طةلصـك لـةو لصـك          لة دةولَةتة داطري كةرةكاين ئيستاي كوردستاندا بصـتةدي         

 شتصـك وةك ئةوةيكـة دةولَـةيت عصـراق بـة            دةبيتة بـؤ وصـنة    .بصدةتـر   و روالَـةيت    ترباسم كرد نيوةضلَ  
 .بؤ طةيل كوردي سةملاندبوو) حكومي زايت(نصوي 

و بة هةر نصوصكةوة بص و بة هةر ضةشنصـك لصـك بدرصـتةوة، هـةر                 ئؤتؤنؤمي لة هةر شصوة و بةرطصك     "
لةو روانطةوة كة سةر ضـاوةي       . هةية) ؤتؤنؤميئ(  طةلة دةطةيةنص كة     ماناي كةم كردنةوةي ئازادي ئةو    

هةموو جؤرة ئازادييةك لة دةسةآلتةوةية، جا تؤش هةر ضـةندة دةسـةآلتت زيـدةتر بـص ئـةوا ثلـةي           
 ٢".ئازاديت بةرزتر دةبصتةوة

  بــة كاتصــك لصــرة دا ئامــاذة  .مشــي ئؤتؤنــؤمي درؤمشصــكي ئيدياليســتانةية   و بــؤ كصشــةي كــورد در  
بووين ئةو درؤمشة دةكةم، مةبةستم تةنيا ئةوة نيية قالَب و ضوارضصـوةيةكي بةرتةسـك                دياليسيتئي
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 ئاوصـنةي باآلنوصـين ويسـت و داخوازييـةكاين نةتـةوةي      بةري هةيـة و نـاتوانص بـة تـةوةاوةيت       و تةنطة 
ط لـة   و ناديـارة، كؤمةلَصـك كصشـةي طـرين      مشـة لصـلَ   وكورد بص؛ بةلَكو لة بةر ئةوةي جةوهةري ئةو در        
ي ئةوةيكة ثصوةندييةكاين نصوان ناوةند     ة هؤ ب.ر هةم داوصين خؤيدا بة بص ضارة سةر كراوي دصنصتة بة        

 بــص و  دةبــة بــةردةوامي لــة طــرذي  و ئــالَؤزي و دأدؤنطيــدا ) ئؤتؤنؤميــدار( وضــةي خودخمتــاري ناو
 .كؤمةلَطةي كوردواري لة مةترسيي شةأ و ثصكداداندا دةهصلَصتةوة

 ئؤتؤنؤميــدار دا دصــتة ثصــش، مةســةلةي ديــاريكردين  وضــةينا ية رصــطة لــ كــةتصــك طــةورة تــرين طرف
لة بةر ئةوةيكة كصشةي كـورد كصشـةيةكي سياسـيية، بـة هـيض لةونصـك             .  خودخمتارة وضةيناسنووري  

 وضــةيناكة، يــان زمــان و رةطــةزةوة نــاكرص ســنووري ناوضــةبــة هــؤي دةنطــداين  دانيشــتواين تــةنيا 
وصنة باشووري كوردستان بصنة بةر ضاو، لة هـيض يـةك لـة و تووصـذةكاين                 بؤ. خودخمتار دياري بكرص  

ــراقدا كصشــةي كــةركوك ضارةســةر      ــةكاين عص ــةوةطاين كــورد و دةولَةت ــوان ســةركردايةتيي بزوتن نص
 بـة تـةواوةيت سياسـيية       مةسةلةيةكيهةبص،  ) حقوقي (ؤنكة كصشةيةكة ثصش ئةوةي اليةين    ض. نةكراوة

لة طةيشنت  ) تعادل قوا  (سةنطي هصز واتةثار.  رادةي دةسةآلتةوة هةية   يي و و ثصوةندي بة دةسةآلتدارصت   
(  خودخمتـار وضـةي ناكصشةي نصوان  هةرة طرنطي ، اليةنصكي  و بة ئؤتؤنؤمي دا دةوري سةرةكي دبينص     

 . دابنةوةندا ثصك دصنص و دةبصتة هؤي ئةوةيكة ئةم دووانة بص نصوبِر لة ملمالنلة طةلَ نا) ئؤتؤنؤم
 دةسـةآلت و ثاراسـتين هصـز        دا و لة كصشـةي نصـوان  دوو نـةياردا،          شكراية لة دنياي سياسةت   هةروةك ئا 

وان دوواليـةين دذ بـة يـةك    واتة كاتص شةأ و كصشة لة نصـ . خولَقصنةري هةموو ثصكهاتن و رصككةوتنصكة    
ص و  داشكاين ثارةسنطي هصزةوةية كة اليةنصك دةتوانص اليةنةكةي ديكـة بـة ضـؤكدا بصـن              يا بة   نداية، تة 

بـةردةوام لـة طؤِراندايـة و       ئاشكراية ديـاردةي هصـزيش      . بة رصككةوتين بكا  بة ثصي ويسيت خؤي ناضار      
بؤية بأيارةكاين هيض رصككةوتنصك نـاتوانص تـا سـةر بـص و جـا ئةطـةر            . شتصكي لة طؤأان نةهاتوو نيية    

 راسـتية    ئؤتؤنـؤمي هـورد بينـةوة، بـة هاسـاين دةكـرص هةسـت بـةو                ةو روانطـةوة لـة درومشـي      ئصمة ل 
بة ثصضةوانةي بؤضووين ذماريةك لة تصكؤشةراين كورد كـة ثصـيان وايـة درؤمشـي ئؤتؤنـؤمي،                 . بكةين

بـة تايبـةيت    . و خةيالَ زيـاتر نييـة     ) ثيائؤتؤ(، دةتوامن بلَصم ئةو درؤمشة جطة لة        ئاليستيةردرؤمشصكي  
 و عصـراق و تركيـة و        ئةطةر ئةو درومشة  لة ضوارضصوةي كؤمةلَـة رصذميصـكي توتاليتصـري وةك ئصـران              

 . خةيالَ زياتر هيضي ديكة نييةسوورية بصتة طؤأص، لة خةون و 
هةركات بزووتنةوةي كـورد تـةنطي      . ةندمةبارةيةوة كورد خاوةين تاقيكردنةويةكي تالَ و دةولَة       ملة

وةند، ناضار بة وتووصـذكردن     ا هةلَضنيوة، دةسةآليت ن   ان كوردستان  رصذمية داطري كةرةك   يةكصك لة بة  
زؤري ثـص نةضـووة ثـاش خوتةياركردنـةوة، هصـرش و ثـةالماري بصـبةزةييانةي بـؤ سـةر كـورد                      . بووة

. تــةوةز بووةدةســت ثصــكردوةتةوة و لــة هــةموو وادة و قســة و بةلَصــنةكاين بةرامبــة بــة كــورد ثاشــك 
بزووتنةوةي كورديش بص ئةوةي هيض دةستكةوتنصكي سياسي دةست كـةوتبص، سـةر لـة نـوص لـة شـةأ                    

 .ة و طةأاوةتةوة دؤزي ثصشوويطالوةتةو
 النةوة لة نصو بازنةيةكي داخراوا داخو

    بزووتنةوةي كورد بةو رصـبازةي كـة تـا ئيسـتا ثشـيت ثـص بـة سـتووة نـةيتوانيوة بـة شصـوةيةك لـة                    
شصوةكان ضارةسةرصك بؤ ناكؤكي نصوان كصشةي كـورد و دةولَةتـة داطـري كـةرةكان بدؤزصـتةوة و لـة                    

يدا نةتةنص سـةر كـةوتين بـة دةسـت نةهصـناوة، بـةلَكو بـة ثصضـةوانةوة دةيـان                    بةجص هصناين ثةيامةكة  
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. ةوةت و تصهةلَضـوونةوة و سـووأان بـة دةوري خويـدا دةخولصـ             "شـةِر و وتووصـذ    "سالَة لة نصو بازنـةي    
ثرسياري سةرةكيي رؤذ بـؤ ئصـمةي كـورد ئيسـتا ئةوةيـة داخـوا هـؤي ئـةم تراذيديايـة دةبـص ض بـص و                           

ان لـةم ضارةنووسـة دا   يـةك تـؤ بلَصـي تـةنص هؤكارةدةرةك   !  رةشـيية لـة ض دايـة؟      ي ئةم ضـارة   )حيكمةت(
 كـورد نـةتوانص      بـو ئـةوةئ    ن بوونةتـة كؤسـث و لةمثـةر       يـان هؤكـارة نصـو خؤييـةكا       ! ن هـةبص؟  دةوريا

 ! خباتة دةستووري كاري خؤيةوة؟يستئؤناليثرؤذةي ناس
سياسـيةيت جيهـاين و نصـودةولَةتيي       بصـطومان   .     من نامـةوص نكـؤيل بكـةم لـة هؤكـارة دةرةكييـةكان            

كورد لـةم بصـبةختييةدا هـيض       بـةآلم ئايـا   . سي كصشةي كورد داناوة   شوصنةواري طرنطي لة سةر ضارةنوو    
سووض و تاواين نيية وض بةرثرسـيارةتييةكي ناكةوصـتة سةرشـان؟ كـص دةلَصـت ئةوأؤكـة ئةطـةر كـورد                     

ن زصتةوة؟ كورد خؤي بؤ كـةلَك وةرطـرت       ثشتيوانييةكي جيهانيشي لة ثشت بص، دةتوانص ئةو هةلة بقؤ        
 ؟ةستيارةهلة هةلصكي لة باري نصونةتةوةيي تا ض رادةيةك 

ةوة كـة ضـةندين     رصـن رانـة شـي بك    رةتاين ئـةوة نييـة هـةموو ئـةو فاكتو             لة وتارصكي رؤذنامةييدا دة   
ي زانسـتيانة   لصـكدانةوةيةك . ووةنةدا كار كردي تايبةت بة خويان هةب      اليةن لة ثصكهصناين ئةم تراذيديا    

 دةطةأصـتةوة بـؤ الواز بـووين بـريي          يـة تراذيديائـةم    طـةورةي    ي  يكهوكـار بارةوة دةريـدةخا كـة       ملة
نةتةوةيي، بةتايبةيت لة نصو سياسيةتكاران و سةرؤكايةتيي حيزبةكاندا كة نةيانتوانيوة بندةستيي و            

و بـؤ يةكخسـتين هصـز       داطري كـراوي نيشـتمانةكةيان بكةنـة هةوصـن و بزوصـنةري ضـاالكيي سياسـييان                 
 .وتوانا و ئاماجنةكاين نةتةوةي كورد تصبكوشن

     بزوتنةوةي رزطارخيوازيي كورد بؤ دةرباز بوون لةو قةيرانةي تصي كةوتووة، ضـي ديكـة نـاتوانص                
 ببةستص كة لة نصـوةِرؤكي خويـدا ثارضـة بـووين كوردسـتان و ثصشصـلكردن و                    ئؤتؤنؤمي ثشت بة بريي  

 ئؤتؤنـؤمي لـة بـةرزترين       درومشـي . هـةبووين نةتـةوةيي دةسةملصـنص     سنامة و   ونكردين فةهةنط و نا   
 ي بـة شـانؤ    كؤكيكردين هةبص لة سةر درصـذةدان     ثلةيدا تةنص  دةتوانص نةخش و رؤلَي خؤثاراسنت و دا         

 طؤأةثــاين خــةبايت رزطــارخيوازايي و بــة كــردةوة نــاتوانص لــة نصــوتــا ئيســتا دةيــان ســالَةي دوثاتــةئ
 .ئاوايت لة مصذينةي سياسي و نةتةوةيي كورد بصنصتةديكوردستاندا خةون و 

   بزاظي ئؤتؤنؤمي بة ثصي سروشت و مةبةسيت سياسيي كة ثصأةوي لصدةكا، ناتوانص بزاظـي سـنووربة                
زصـــن بـــص و نـــاتوانص ببصـــتة هـــؤي ثارصـــزطاريكردن لـــة فةرهةنطصـــكي هاوبـــةش بـــؤ لـــة دايكبـــووين   

 .ناسيؤناليزميكي طشتطري لة كوردستاندا
رايف و بةشبةشـبووين خـاكي      ر دصنم، مةبةسـتم تـةنيا اليـةين جـوغ         بة كا ) سنووربةزصن( كاتص واتاي      

فةرهةنطصـكي  .  مةبةسـتة   كـوردم  كوردستان نيية، بـةلَكو اليـةين لصـكدابأان و دابةشـبووين فةرهـةنطي            
 ةوةيي بتوانص لة سةر بناغةي  ستراتصـذيي نةتـ         هاوبةشي نةتةوةييم مةبةستة كة ناسيؤناليزمي كورد       

 . رزطاريي، خةبايت ئاشكرا و ثرؤذةي سياسي و ناسؤناليستيي خؤي خباتة طةِرةوةو
كوسـثيك بووةلـة بةرهـةم     ئوتؤنؤمي تا ئيسـتا   بريي هةروةكشدا ئاماذةم ثصكرد،      بةالم وةك لة ثص   

ــاين ثرو ــةكي ذهينـ ــيتناسيؤناليةيـ ــةيت نصونةتةوةي   سـ ــيت سياسـ ــة ئاسـ ــاتوانص لـ ــةرواش نـ ــ، هـ دا شـ
-٣٥ضؤنكة بة هصنانة طؤأص ئـةو درؤمشـة، كصشـةي نةتةوةيـةكي             . رجنراكصش بص ةةكي س بزووتنةوةي

هتدي بة ستووة تةوة    .... مليؤين لة ضوارضصوةيةكي تةسكي وةك كوردي ئصران و كوردي عصراق و           ٤٠
و ثشتطرييي لةوة كردوة وةك كصشةيةكي طشتطري هاوبةش لة ئاسـيت جيهـانيي دا دةنـط بداتـةوة و                   



 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

اليــةكي ديكــةوة دةولَةتــةكاين داطــري كــةري كوردســتانيش لــة . راين خــؤي ثةيــدابكادؤســتان واليــةنط
هةميشــة هــةولَيان داوة كصشــةي كــورد بــة كصشــةيةكي نصــو خــؤيي نيشــان بــدةن وهــةر ثارضــةي            
كوردستانيش بة بةشصكي جيانةكراوة لة جوطرافياي سياسي وآلتةكةيان دابنصن و نةتـةوةي كـورد بـة            

يةكاين خؤيان ببةستنةوة، تا هةر داخوازييةكي كورد بة ياسا و دةستورة           ياساو دةستوورة نصو خؤي   
 صذراويان لصكبدرصتةوة و هةلسةنطصندرص نةك بة ثصي ياسا و ثرنسيثي نصو نةتةوةييداِر

ــةت         ــوخؤيي دةولَ ــكي نص ــؤمي وةك باسص ــدا، ئؤتؤن ــاي دادطةري ــي ياس ــة دووتوص ــكراية ل      وةك ئاش
لـة كاتصـكدا ئةكـةر طةلصـك  ثصـكةوة لـة ثصـناو          . ة دةست خبةنة نصويةوة   ناسراوة و نابص دةولَةتاين ديك    

تةكاين جيهـان دةتـوانن ثشـتطريي       سةربةخؤيي خؤي و رزطاريي والتةكةيدا شةأ بكا، ئةو كاتة دةولة         
ئةو طةلة بكةن كة بؤ ئازادي و رزطاري تصدةكؤشص، هةر بؤية ثاش ئةو هةموو راثةرين و قوربانيدانة   

لة  هيضكام لة ثارضةكاين كوردستاندا نةيتوانيوة بـؤ ماوةيـةكي كـورتيش بـص بـةو                 هصشتا طةيل كورد    
 .ئؤتؤنؤميية بطات

ــنةوة و بــة          ــدا خبشصنص ــةبات  و درؤمشةكان ــطةي خ ــك بةرص ــةهاتووة ضاوص ــةوة ن ــايت ئ ــوا ك       داخ
 بـص   بدةين هةلَطري درؤمشص  بـني كـة شـياوي ئـةوة            شصوةيةكي زانستييانة هةلًَيان سةنطصنني و هةولَ     

ئةو هةموو قورباين و مالَوصرانييةي لة ثصناودا بـدرص و ئاوصـنةي باآلنوصـين ويسـت و داخوازييـةكاين                   
 ؟طةلةكةمان بص

 بةتايبةيت لة هةلو مةرجي ئيستاي جيهاندا كة ضارةسةر كردين كصشةي نةتةوةكان بووتة طرنطترين             
ةلصــك دةرفــةيت نوصــي بــؤ رزطــار ، ط ي جيهــانيي و كــؤأ و كؤمةلَــة نصــونةتةوةييةكاناباســي  كؤمــةلَط

 رافيـاي غ ديكةي جيهـانيي، جو    شةرصكيبةضةشنص بةبص رووداين    . بووين طةالين زؤرلصكراو ثصكهصناوة   
وضةكاين جيهاندا طؤأاين بة سةردا هاتووة، طةلصك سنووري دةستكرد لـة نصـو        اسياسيي لة زؤربةي ن   

 لـةو هةلومةرجـة نوصـية، دةولـةيت         ك نةتةوةي بندةست توانيويانة بة كـةلَك وةرطـرتن        يضوون و طةل  
 .نةتةويي خؤيان ثصك بصنن

ــتدا بـــة            ــة رؤذهـــةآليت نصوِراسـ ــة كـــة لـ ــةو كصشـــة كؤنانـ ــورديش يةكصـــك لـ ــارة كصشـــةي كـ      ديـ
مصــذووي ئــةم كصشــةية ســةملاندوويةيت كــة بــةبص دؤزينــةوةي رصــطة   . ضارةســةرنةكراوي ماوةتــةوة

 . جصطرينابص لة رؤذهةاليت ناظنييةكي راستةقينة، ئاسايش ضارة
 لة هـةزارةي سصـهةم      يشة بةباوةأي من ثصويستة نةتةوةي كورد     ان     بة لة بةر ضاو طرتين ئةم راستي      

 نصـو خـؤيي،    و ةي بيستويةكةمدا، سةرةأاي هةموو طـريو طرفتصـكي دةرةكـي         اي سةد و هةر لة سةرة ت    
و بــةر قورســايي  ثــرؤذةي ثصكهصــناين دةولَةتصــكي نةتــةوةيي طةآللَــة بكــا و بــة يةكخســتين رصــزةكاين  

خستنة سةر مجوجؤلَي ديثلؤماسي، بة وردي وبةوثةأي هؤشيارييةوة لة طةلَ طؤأانكارييـةكاين ئـةم              
 .ي ديكة كصشةكةي لة ضوارضصوةي ئؤتؤنؤميدا نةهصلَتةوةضسةردةمة هةنطاو بنص و 

 بـالو  ٢٠٠٢ي كونطرة ئورطانئ كونطرةي نيشـتماين لـة سـايل           ٢٥مارةي  ذئةم وتارة بو يةكةم جار لة        
 .كراوةتةوة
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