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  ))44(( بةشي  بةشي   خاليد نورةديينخاليد نورةديين ...  ...   بــارزاين خاريزماي كـــــــوردةبــارزاين خاريزماي كـــــــوردة
  

 (1)  
  

 
   ضــــوارهـــةم بةشي
  كوردي ثارضةكاين، لةهيض كات و سةردةمصكدا، لة شاكارة مصذويي يةكاين بارزاين ئةوة بووة كة يةكصك

  لةهيض سةردةمصكدا لــــةو، بؤمنونة. كوردستاين بةناوي ووالَتةداطريكةرةكاين كوردةوة ناو نةبردووة
.. يان توركيا، ياخود كوردي سوريا.. .. .. .. نةمرة نةبيستراوة بلَصت كوردستاين ئصأاق يا ئصران يا توركيا

.   
  دةيةوصت سةرداين ثصشةوا قــــازي بارزاينكاتصك ، لةسةردةمي كؤماري كوردستاندا و لةشاري مهاباد

  كةسةير دةكات ضةنـــــد. أوةو قةرةبالَعيةكة دةضصت، ينصت ولةأصطا قةرةبالَغيةك دةب، حمةمةد بكات
  ئةميش بةونيازةي كة لةو. ضةند الوصكي كورديان دةستطريكردووةئةفسةرصكي أوس لةناو خةلَكةكةدان و 

   يةكصك لة ئةفسةرة أوسةكان ؟ثرسياردةكات كة ضي أويداوةلصيان دةضصتة ثصشةوة و ، مةسةلةية تصبطات
  ئصوةي ئصأاقي بؤتــــان، ئةوانة ئصرانني و ئصأاقي نني، هيض أوينةداوة،  و ثص ي دةلَصبارزاين دةناسصت

  دةبص ئصوة باش ، بارزاين نةمر بة ئةفسةرةكة دةلَصتلةوةالَمدا . ين ية بةشداري ئةو مةسةالنة بكةن 
   ئصوة بـــؤ ئايا. ئصمة كوردين و لة ديدي ئصمةدا هيض جياوازي يةك لةنصوان كوردا ين ية، بزانن كة
   (2( ناين ئةم خةلَكة؟أزطاركردين كوردان لصرةن يان بؤ طرتن و أاوةدوئازادي و 

   مصذووي تةنطذاوي. وةنةبص بارزاين هةر لة كوردستان خاوةين ئةم هةلَوصستة نةتةوةيي ية بوبصت 
   ستـــيخاوةين هةمان هةلَوص، لةطشت كات و شوصنصكدا، كورد ئةو أاستية دةسةملصنص كة بارزاين
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   .نةكردووة بووة و لةتةواوي ذيانيدا ئالَوطؤأي بةو هةلَوصستة مصذوويي يانةيةوةنةتةوةيي 
   ي سةرؤكي ئةوكاتــــي) جةعفةر باقرؤظ(  دا و لةباكؤي ثايتةخيت1948لةتشريين دووةمي سالَي 

   م و زؤري ئةوكايتزولَلةذصر ، لةكاتصكدا كةبارزاين و هةظاالَين لة سأطومي دابوون و. ئازرباجياندا
   ثالنــي، جيالةوةي كة حسايب ديلي جةنطيان بؤكرابوو) 3( دةيان ناالَند و، دا) ك ج ب( دةستطاكاين

   بارزاين نةمر زؤربةي كوردةكانـــي، بةلَص ئالةم كات و سةردةمة شومةدا. لةناوبردنيشيان هةبوو
   ئةوةي كةمايةي سةرجنة لةو. ةكاتوتارصكي مصذوويي يان ثصشكةش د) 4( ئازرباجيان كؤدةكاتةوةو

  ، لةبري ئةوناوانة،  بةدةمدا نايةت وثارضةكاين كوردستاينبارزاين نةمرناوي ، وتارةدا ئةوةية كة
   سةركةوتين،  مليؤن كورد15، كوردستان، كورد، مندالَي كورد، ميللةيت ئصمة، دميللةيت كور، دةلَصت
   (5( .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..، كورد
   لة كؤنفأانسي ئةفسةراين ثصشمةرطةو،  دا1967واتا لةسالَي ،  سالَ دواي ئةم وتارة مصذوويي ية19

   وتارصكي مصذوويــي، بارزاين كةلَةسةركردةي كورد، بةأصوةبةران و كاربةدةستاين سياسي ثارتيدا
  ين ستان و كوردستاناوي كوردي ثارضةكاين كورد، ثصشكةش دةكات و بةهةمان شصوازي مهاباد و باكؤ

  ، ميللةيت كورد، كوأي كورد، دةلَصتلةجيايت ئةم ناوة داتاشراوو دروست كراوانة ، دابةشكراو ناهصنصت و 
  ، ئةم ميللةتة، ميللةيت خؤمان، قةومي كورد، ئافرةيت كورد، فةالحي كورد، ميللةتةكةمان، كوردستان

  هةمووخوشك و، ئصوة كوأي ميللةتن، ثصكةوة ببينة كوأي كورد، هةموومان ،ميللةت، هةموومان ثصكةوة
   (6(.. .. .. .. .. .. . ، تؤكوأي كوردي و منيش كوأي كوردم، برايةكي كورد

  بةالَم بةبريي. لةدةمي بارزاين نةمر هةلَدةوةرن،  جار ئةم ووشانة74لةم ووتارة مصذوويي ية دا زياتر لة 
   .بصنصت جارصكيش ناوي دةولَةتاين داطريكةري كوردو كوردستانتةنانةت بؤ، دا نايةت

دذي  بةالَم لةهةمان كاتيشدا. ئةمة بوو هةلَوصسيت بارزاين بةرامبةر بة خاك و نةتةوةكةي، بةلَي
  سياسةيت، بةواتايةكي تر. نةبووة) تورك و فارس و عةرةب( نةتةوةكاين تري وةك

  Aparteid ئةو شؤأشةي، ي بؤنةكاندا ئةوةي دوثات كردؤتةوة كةئةو لةتةواو. ثةيأةو نةكردووة) 7( ي (
  بةلَكو شؤأشصكة لةثصناو باشتركردنــــي، شؤأشصك ين ية دذي عةرةيب عصأاق، ئةو أابةرايةيت دةكات

   .ئةو بأواي تةواوي بة مايف ئازادي طةالن هةبوو. طوزةران و دابينكردين ئاسودةيي تةواوي طةالين عصأاقدا
   . (8(. ثشتيواين لصكردوة، سةري هةلَدابص) ثصشكةوتنخواز( تصك شؤأشصكيلةهةر ووالَ

   
   ماويةتــــــي 
   انتشارات تازة نطاة. م ماجد، كار زاد تارا. ايران و كردستان، از جهان ضند ضهرة) 1( 

   .انتشارات دانشطاة كردستان
   .لةطة لَ خؤيداطفتوطؤ. ثصشمةرطةي كؤماري كوردستان، حاجي حمةمةد سةديقي) 2( 
   .دانيشتوي ئةلَماتةي ثايتةخيت كازاخستان، كوردي سؤظيةيت. حةسةن مةمةدؤظ) 3( 

   .طفتوطؤ لةطةلَ خؤيدا
   زؤر لةكوردةكاين سؤظيةت و أؤذهةالَيت كوردستانيش، بصجطة لةكوردةكاين باشور) 4( 

   .بةشداري لةم كؤبونةوةيةدا دةكةن
   لة بالَوكراوةكاين. ةمر لة سص بؤنةي مصذوويي داووتارة بةنرخةكاين بارزاين ن) 5( 

   1998ئاداري ) ئا( ذمارة. مةكتةيب أصكخستين ثصشمةرطة
   .هةمان سةرضاوةي سةرةوة) 6( 
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   .جياكردنةوةي خةلَك. سياسةيت جياوازي أةطةزثةرسـ يت. ئاثاأتايد) 7( 
   1992داري ئا. 26ذمارة . طؤظاري تيؤري ثاريت دميوكأايت كوردستان. كادر) 8( 
 و نةتةوة يةكطرتوةكان لة نيويؤأك، بارزاين نةمر دوو بروسكة دةنصرصت بؤ،  سالَ ثصش ئصستا45 

   سةرؤكي حكومةيت
لة ، تصدا ثشتيواين طةيل كوردو ثاريت دميوكأايت كوردستان. لةتونس) فةأةحات عةباس( جةزائري

   شؤأشي طةيل
   .أادةطةيةنصت جةزائري
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