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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين.. ..   شؤظينيزم شانازيية بؤ عةرةب؟شؤظينيزم شانازيية بؤ عةرةب؟، ،  شةرمةزاريية بؤ كورد شةرمةزاريية بؤ كوردييناسيؤناليزم بؤضناسيؤناليزم بؤض

  
 سةرةوة لةواقيعدا ي وابيت ئةمةي شلَةذانيك كةثيي سةرةوة تووشيرةنطة خوينةر بةم تايتلَة

 ئةم  ئةوة بلَيم مةبةست لةهةلَبذاردينصم دةبالَ بة نووسةرةكة خؤيةيتي خودتيِروانيين
 توندِرةو ي نا سياسيناونيشانة بؤ وتارةكة هةولَدانة بؤ قسةكردن لةسةر رةوتيك

 ي كريكاريية، ئةم هاوِرييانة هةر لةسةرةتاي كؤمؤنيزمدا كة ئةويش رةويتي كورديلةكؤمةلَطة
  زؤر ضةواشةكارانة سياسةت دةكةني حيزبة كارتؤنيةكةيانةوة هةتا بةشيوةيةكدروستكردين

يان بةرزكردةوةو )  شةرمةزاريية بؤ بةشةريةتكوردايةيت(ي ةسةرةتاوة درومش هةر لو 
  و  خاك و  بيتي زؤر عةيبة كورد نةتةوةيي جيدييةتةوة هةولَيانداوة بلين شتيكيبةوثةِر

  مرؤظ حسايبص ثِروثوضةو دةبيشتيك) نةتةوةضييت ( نةتةوةو و  خؤش بويتي خؤيتةكةالَو
 كورد هةية ي كورد لةوةتةاويترين بريوباوةِريكة كةدوذمناينبؤ نةكات، ئةمةش ذةهر
  . ضةواشة بكةنص ثي كوردي ئيمةي هزر و  طشيتهةولَدةدةن بيكةنة قةناعةيت

 ي نةوةين بؤ كيشراوداية تاوةكو بتوانيت هزرو عةقلَالَ ثي لةهةولَيكيئةو رةوتة بةبةردةوام
 ي رؤح و  نيشتمايني قولَيمانةكةيانةوة بيانبةستيتةوة نةوةكو ئينتيمايةكوةكانيان بةنيشتالَ بةوة بئاخنيت كةثيصنو

 و هةموو ص دةستةمؤ بيتة بوون كةذير دةستةب و  ثاسيظي نةوةيةكيتةكةياندا، ئةمةش لةثيناوالَدروست بكةن لةطةلَ و
  .  بيتي نةتةوةكةي بةضارةنووسي طالَتة و  قبولَ بكاتي نةتةوةييضةوساندنةوةو زؤردارييةك
 ي كوردن كةنةك هةر طالَتةيان ديت بةمةسةلةي نةتةوةيي كوردو كلتوري كيشةي وا ترسناك دذيئةم هاوِرييانة بةِرادةيةك

 كورد وةك نةتةوةيةك ينن ي ئةم نةتةوةية، بةلَكو خؤشيان لةوة دةثاريزن كةناوي ميذويي ضةوساندنةوة و ينةتةوةي
، هةربؤية طةر ي كورد رةسةيني ئيستفزازيشةوة دةِرواننة كلتوري بةوثةِر و د دةهينن كوريناو) كوردزمان (بؤية بة

 توِرةييةوة ضاوت ليسوو دةكاتةوةو ثيت دةلَيم كاكة من ي لةبةر بكة بةوثةِري كوردي شةروالَ و بةيةكيكيان بلَيني كورتةك
  . لةبةردةكةم ي ئةوروثي ثؤشاكي مؤديل و كؤنةثةرست نيم، من ثيشكةوتووخوازم

 يئةم هاوِرييانة بانطةشة)  كوردستاني لةسةربةخؤييداكؤك(ي ةوة بةناو) مةنصور حيكمةت(ي  وتارةكةيكاتيك لةدوا
نم ي دياري خؤي سياسي ئةم ثرؤسةيةوة ضارةنووسيريفراندؤميان كرد كةكورد لةِريي بكات، خةريكبوو باوةِر بةوة 

 ي كوردستان لةو دؤخة ناهةموارةص خؤياندا هاتوونةتةوةو بطرة دةيانةويةو بةهؤش شةيتان هاتوونةتة خوارةوكةلةكةيل
  بةعس لةعيراقدا، هاتنة مةيداينيتالَ دةسة لةناوضووين و  عيراق ئازادكرديني ثرؤسةي هةر دوايكةض. دةرباز بيت
 ئةم يوانةشةوة نةك هةر ثشتطريي بةرةو ريفراندؤم، زؤر خراث باياندايةوةو سةدو هةشتا دةرةجة بةثيضةيبزووتنةوة

 يكانيان دذ) سةركردة ( كوردا وةستانةوةو تةنانةتي نةتةوةيي قينةوة لةبةرامبةر كيشةيثرؤسةيةيان نةكرد بةلَكو بةوثةِر
  .  سةر زمانياني عيراق بؤتة ويردي يةكثارضةيي شيعار و فيدرالَيةتيش وةستان

تةنيا ريطا  ( بؤيةص كورد ضارةسةر نابي كيشةصيزم لةعيراقدا ثراكتيس نةكرئاخر ئةو برادةرانة دةيانووت هةتا سؤسيال
 ئةو ي فيدارلَيةتيش بةكورد رةوا نابينني تؤ بلَيي ئيستا نةك سةربةخؤييئة)  كوردستانة لةعيراقيضارة جيابوونةوة

  و  سيستايني يان تؤ بلَيص نةبي ئيمة ئاطامان ليص و يان لةبةغداد راطةياندبي سؤسياليستهاورييانة دةولَةيت
 ئةطةر ئةوان لةوكاتةدا بؤ تيكداين.  بةلَشةفيكي شؤِرش و  ثيشوويان لينةبووبيتة ليننيي)  ئؤثؤزسيؤنكؤنةثةرستاين(

  كوردستان ئةو ثِرؤذةيةيان ئةزمووين لةباربردين و  دةولَة هةريمييةكان ريطة كردنةوة بؤ دةستيوةرداين و  ئاسايشيبار
 ي عيراق داية، ئةو عيراقةي لةوجؤرةوة خؤ هيشتا كورد هةر لةضوارضيوةي تةرحيك بؤ ئيستا نايةنة ثشيتيتةرح نةكرد، ئيد

، خؤ هيشتا ئةطةر ص تيا ضارةسةر نابي نةتةوةيي كيشةصتيادا رانةطةيةنر)  سؤسياليسيتيكؤمار (كةئةوان دةيانووت هةتا
 شةرمييةوة  يبي ئةمانةش بةوثةِري سبةينيمان، سةِرا سةرسةخيت بنب بةدوذمينصن دويئةوة هةية برا عةرةبةكاين
 طةِرانةوةيان بؤ شوينة ي دذ و  كةركوكي ناو شار كورد كوذو عةرةبة تةعريبضيةكايني خةلقكةوتونةتة ديفاع لةجماهيدين

  .  دا ثينة دةكةن مرؤظدؤسيت هةسيتيوةشيان لةذير ناوالَ خؤيان دةوةسنت، ئةم سياسةتة طرةسةنةكاين
 ي ضونكة دذي خؤي حالَ و  بيتةوة سةرمالَص ليداطريكراوة نابي مالَي ئةوةيية بلَيي هيومانيستي مرؤظيكئاخر كامة ويذداين

ان  عةرةبةك كوردةكان و نيشتةجيكردين تةرحيلكردينيتؤ بلَي.  مرؤظة مافةكاين طةردوويني جاِرنامةييةوة ثيشيليمرؤظدؤست
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 عةرةبةكان بؤ ي مرؤظة ياخود طةِرانةوة مايفي كوردةكان دذ دةركردين و ؟ ئايا تةرحيلص تيادابووبلةجيطةيان مرؤظدؤسيت
  .  بةجيدةهيلَم خؤيان ئةمة ئةو ثرسيارةية بؤ ئةواينيزيد

  و  عةرةبة ثةِرطريةكاين ناسيؤناليست و يةكانيئةم سياسةتة ساويلكةيةيان ماستاو ساركردنةوةية بؤ عةرةبة كؤنة بةعس
 لةعيراقداو هةولَدانيشة بؤ ي ئارامي رةوش جؤراوجؤردا بؤ تيكدايني جؤراوجؤرداو ريكخراويكؤكردنةوةيان لةذير ناو

يان ي ذير بةذيرو ينية ضةندين ريكةوتينيكةدوور ن)  ستؤكهؤلَم و  ثاريس و لةندةن ( ئاغا فارسةكانيان لةي دلَرازيكردين
  .  كورد هةبيتي نةتةوة دوذمينلَ دةولَةتاينلةطة

 مرؤظةو بنةِرةت بؤ  مايفي زمانيان هةر باس بين و  زماني سةر و  مرؤظ دةكاتيئةم رةوتة كةلةهةموو شتيك زياتر باس
ديان ترة وةئةطةر هيشتا كوريتيكالَ بكةن لةهةر وي هةر ئةو مرؤظةوة سةيري بةضاوصئةوان مرؤظة، خؤكورديش مرؤظةو دةب

  .  كبةن بةيايني مرؤظةوة با بةِراشكاوينةخستؤتة ريز
وكراوةو مةلزةمةكانيان كةناويانناوة الَ بيدا نقةيان ليوة نايةت، طةر سةيري عةرةبضيت و ترةوة لةبةرامبةر عةرةبييةكالَلة

  و رتة ناسيؤناليستة كوردييةكان ثاي دوذمنكارانة هيرش دةكةنة سةر تةواو و  بةردةواميرؤذنامة بكةين دةبينني بةشيوةيةك
 جينؤسايدو ي ميذوو كوردي كةعةرةب بةدريذايي ضاويان نوقاندووة لةوةي كوردستان، كةض طةيلي ئازادخيوازيبزووتنةوة
ذن  تيمساحيانة دةِريي بةكؤمةلَ دؤزرانةوة لةكاتيكدا ئةم هاوِرييانة فرميسكييشةوة دةيان طؤِرالَ ثيادة كردووة لةوقِركردين
  .  مرؤظ دوو وشةيان لةوبارةيةوة نةوتبؤ مايف

 دةولَةمةندن لةجنيوبةخشينةوةو  و  خةيني قاموسيك ئةم حيزبة كارتؤنيية كةخاوةيني سياس مةكتةيبسكرتيرو ئةنداماين
ةنة سةر كورد  كورددا، بةشيوةيةك هيرش دةكي نةتةوةييكردن لةطةلَ بزوتنةوةي مانادا بؤ دوذمنايةتص بي زاراوةداتاشيين
 لةكةس نةكردووةو ي لةناوبردبيت لةكاتيكدا هةرطيز كورد ستةم هةموو كةمايةتيةكاين و  كورد ثياو خؤربيتيوةك ئةوة

، هةرطيز بضوكترين ص كورد كردبيتييةكالَ بةرامبةر بةهاو كورد طةر طةورةترين تاوايني سياسيتةنانةت زؤردارترين بةرثرس
 ي دواي سال13َ ي زؤريان ليطرياوة، ئاخر لةماوةي نةخواردووة بةثيشةوانةوة ريزتوركماين  و ي ئاشوري تاكيكمايف

 ليكراوة كةتوركمانة يان عةرةبة يان ئاشوريية، تاوةكو ئةم تاقمة سةرليشيواوة ي ئةوةي ستةمصراثةِرينةوة لةكوردستان ك
 كورد ثيشيل مةكةو ي مليؤن مرؤظ20  بةو مايف بلَين ئينساينئةوان بؤ ناضن بةتوركيا.  كورد بكةنيوةكو خيو و دِرندة باس

   دةرينة؟ينيش لةئيمِرالَالَ لةزيندان ئازاد بكةو ئؤجةزاناو هاوةلَةكاينالَطوندةكان مةِروخينةو لةي
 دةكةن؟ ي طةلةكةيو ثاكتا و  دةخؤنيبؤ ناضن بةئيران بلَين ئيتر بةسة هةزاران سالَة كوردستانتان داطري كردووةو سامانةكة

   ئةوروثادا تريؤركرد؟ي تان لةجةرطةي قامسلوو شةرةفكةندييان بؤض
  و ي نةتةوةي هاوضةرخ بذين و مايفي وةكو مرؤظيكص دةيانةو و  بلَين كوردةكانيش مرؤظنيبؤ ناضن بةسورياو بةعسةكة

 نةيةلَن بةرةو  و  بكةنصر دةستةية كرم ئةم نةتةوة ذيي جةستةص خؤيان هةية؟ يان ئيوة وةك ميكرؤب دةتانةويكلتور
  .  هةنطاو بنيتي يةكجارةكي سةربةخؤئاوايت

 بويرييةوة رةخنةم ليطرتوونة، بؤ ئيوة يهةرضةندة من ناثاِريمةوة بؤ ثارتة كوردييةكان، بةلَكو وةكو نةتةوةييةك بةوثةِر
  يان بكةن؟ ثاكتاو و  هةموويان لةناوبةرنصهةموويان رةت دةكةنةوةو دةتانةو

   كوردستاندا؟ي كورد لةباشووري نةتةوةيي ضارةسةر ثِرؤذةكاين طوجناو ناخةنة سةر خةرماينيبؤ ثِرؤذةيةك
  و  خؤبؤكورد شةرمةزاريية، و شؤظينيزمي كلتور و  بوون و  بةرطريكردنة لةشوناس و  ثيتان واية ناسيؤناليزميئيتر بؤض

  .  بارانكردن بؤ عةرةب شانازيية؟ تكاية بؤمان روون بكةنةوةيكيميا جينؤسايدو  و  ئةنفال و  بةكؤمةلَيطؤِر
  . يداهل من اتبع يم علالَوالس

  عينكاوة/هةولير
 

2 


