
؟بارهتی كوردی لهوهیاندنی دهبۆ راگهمینهئایا زه

داخیهرتا قهعه: نووسینی

رزمان ندین جار بهی رابردوودا چهی بیست ساماوهلهكهیهو پرسیارهئهمهو كوێ؟ ئهرهی كوردستان بهئاینده
ڕ كوردستانی پدا تپهدا كهم بارودۆخهئستاش له. بدوینلی وهنیگای جیاوازهتیشكهلهومانداوهو ھهوهكردۆته

وهندیبوون عراقیشهیوهر ئاستی پهسهرئاستی ناوخۆو لهسهئستا لهتی كهتایبه، بهوهینهكهرزدهمان پرسیار بهبت، ھهده
می ردهبهلهترسك كه. ستپبكرتھهترس و گومان جۆرك لهش وایكردووهوهو ئهبارودۆخی كوردستان ناجگیره

ر ھه. درتنجام نهكرت و ئهسازی بۆ نهمینهشت زهو دهی پویستهوهربت و ئهگهگرت، ئهدا رامان دهئایندهگومان له
كان نهیهندیی نوان الیوهیری بارودۆخی ناوخۆی كوردستان و شوازی كاركردنء پهجاركی تر سهوهیهم روانگهله

رووی خودی و راستی ئستا لهدوین ئایا بهش دهوهینء لهكهگشتی دهدا بهگهڵ كۆمهگهوانیش لهندی ئهیوهخۆیان و په

و خۆییربهو سهرهنگاوی جیدی بهدا ھهشهم بهلهوهمهنی كهالیهی كورد بهوهبۆ ئهبارهی كوردستان لهمینهزهوهتییهبابه
ی كراون؟ ئهئامادهستهبهو مهبۆ ئهچین كهو پداویستیانهئهبارهلهمینهر زهگهت بنت؟ ئایا ئهوهدرووستكردنی ده

خۆیی و بیاری ربهرمی كوردستان باسی سهرۆكی ھهچی بكرت؟ ئایا كات سهپویستهبار نییهلهمینهر زهگهئه
نیا تهوه، یان ئهكردووهئامادهوجۆرهكی كۆنكرتی بۆ بیاركی لهمایهكات، بنهدهوهرهكهكالنووسسازو یهچاره
پی درووستتر وایهبی عراقی كهرهتی عهحكومهر بهرامبهبهرمی كوردستانهو بۆ نیشاندانی ھزو توانای ھهیاندنهراگه

و كی لهرییهكورد ھیچ رۆڵ و كاریگهكهیهوهبینرت ئهی واقیع دهمینهر زهسهی لهوهئهتی عراقی چونكهوهبین ده
.دا نییهتهوهده

نت پویستی بهیهتی خۆی رابگهوهخۆبت و درووستكردنی دهربهی كورد بتوانت سهوهبۆ ئهئاشكرایهوهئه
.یهر دوو ئاست ھهسهسازی لهمینهزه

ھا بیارك بۆ وهمینهر ئاستی ناوخۆ زهسهئایا لهیهوه؟ ئستا پرسیار ئهئاستی ناوخۆیهگرنگترینهم كهكهئاستی یه
تی یهباشی كۆمهرووی مرۆیی ئامادهستمان لهبهمهكهوهیری مرۆییهردوو رووی مرۆیی و غهھهتی لهتایبه؟ بهبارهله

كی دیاریكراو یهش بۆ ماوهدهدا كهو كشانهر ئهرامبهبهو خۆڕاگری لهوجۆرهبۆ بیاركی لهییهی كوردگهكۆمه
ش لهم ئاستهباشی ئهئامادهكهوهگرتهری دهماوهش ئاستی سیاسی و حیزبیء ئاستی جهمهئهكه. وهڕووی ببینهرووبه

و نجامی ئهرئهده. كرتدهریدا پناسهماوهی حیزبی و حكومی و جهزراوهكردنی دامهھهوهكارلك و پكه
تدا وهدرووستكردنی دهلهكهگهگوترت بندبوونی رۆحی گشتی كۆمهپی دهھنت كهم دهرھهبهوهش ئهباشیهئاماده

كتی یهم دت كهرھهنیا كاتك بهتهمكی ھیگیچهش بهگهبندبوونی رۆحی گشتی كۆمه. كاتخۆی دهگوزارشت له
ی خۆی بكاتء قینهو نمایشی راستهكگرتووی پتهكی یهیهكهكو یهوهگهم بووبت و كۆمهراھهفهگهكانی كۆمهكۆی ئاسته

سیاسی و كتییهو یهدا ئهراستیپرسین ئایا لهئستا ده. ی واقیع ببینرتمینهر زهسهلهكبوونهو نمایشی یهش ئهوهكردهبه



و لهگهكانی چین؟ ئایا كۆمهھۆكارهر نییهگه؟ ئهیهكامهیهر ھهگه؟ ئهیهباشووری كوردستاندا بوونی ھهلهحیزبییه
وهتهڕهنهبكانن؟ یان لهمی كشهكهرپرسیاری یهی سیاسی كوردی بهگشتی، یان نوخبه، یان حیزب بهرپرسیارهبهیرانهقه

ربینكی تر دهیی خۆی؟ یان بهوهتهنی گوتاری نهخاوهبووبتهكهندووهی سهرهك پهیهشوهی كوردی بهگهئایا كۆمه
ی غیابی پرۆژهی داخۆ لهس؟ ئهكهك تاكهنهگهكو كۆمهوهت بت الی ئمهوهی دهناوی پرۆژهیهئایا شتك ھه

تی كوردی پكبھنت؟وهش دهیدا دهوهتهیی و گوتاری نهوهتهنه
و ر ئهگه، ئهوهتی رووت بكرتـهخراپی باری حیزبایهر لهگهئهوهتیهیهرووی كۆمهی كوردی لهگهراستیدا كۆمهله

، بخرنهئاندووهوهكانی خۆیانهلمالن و ناكۆكیهمیان لهگهتیدان كۆمهملمالنی نابابهوام لهردهبهی كهسیاسیهنوخبه
ی ئستای كوردستان، لهسیاسیانهو حیزبهسیاسی و ئهو نوخبهر ئهگه، ئهوهبردنی كوردستانهڕوهی بیارو بهوهرهده

ی روونی نوخبهگری دهو پ لهكشهپ لهبوونی ر ئامادهگه، ئهوهرهدهتی بھنرنهوهتی و نودهرمایهژموونی ھهژر ھه
كهئاشكرا دیارهوا بهئهوهی كوردی بكرتهگهی كۆمهستهجهنجا سای رابردووی نو حیزبی كوردی لهسیاسی په

ئاستك شتی بت بهمھنی رۆحی گرھهبهكهیهی ھهكبوونهكگرتن و یهو یهیی ئهئامادهگهكو كۆمهی كوردی وهگهكۆمه
. تدا بكاتوهمھنانی دهرھهخۆیی و بهربهسهبوونی خۆی لهو بندبوون بچت و دوا گوزارشت لهرهبهو رۆحهئهكه
لهر ئاستی ناوخۆ بجگهسهتی كوردیدا لهوهم درووستبوونی دهردهبهكی لهرهستی سهربهبهبینم كهم من وای دهبه
1964شبوونی دابهلهكهیهسیاسییهقهو عه، ئهوهتییهیهرووی كۆمهی كوردی لهگهندنی كۆمهسهرهوتنی پهاكهدو
رۆحی ی بهوهبری ئهلهوهدوای نهلهوهدات و نهی كوردی تكدهگهكتی كۆمهكات و یهكوردستاندا كاردهلهدواوهبه

ل كانی گهرۆهوهرق و كینهتی و بهرۆحی دوژمنایهیان بكات، بهردهروهكبوون پهكگرتن و یهتیء یهوایههتتی و نهكوردیه
ستی كۆنهلهست و توانینهو ھهرگیز ئهن و ھهكتر بكهیری یهسهوهرقهبهكات كهكات و وایان گۆش دهدهردهروهپه

ك ش یهو پیهر بهین و ھهگهك كۆمهو یهوهتهك نهموومان یهھهئمهن كهدیدا درووست ناكهی كورگهتی كۆمهیهكۆمه

ر سهیی و نیشتیمانی بهوهتهی نهوهتا بیركردنهوت بم ھهمهكی تر دهواتایهبه. یهمان ھهك ئایندهنووس و یهچاره
رزگاری قهو عهی كوردی لهگهبت، تا كۆمهست نهتی كوردیدا بادهیهتی شواز خسكی حیزبایهی تهوهبیركردنه

كگرتن كبوونء یهی یهمینهچنت، زهكتر دهتی كردنی یهكانی كورددا گیانی دژایهوهناخی نهوام لهردهبهبت كهنه
بیاری بـت كهك بیاری ھهكگرتوو بت و یهكی یهیههكیهوهتهتیایدا نهسازت كهش نهمینهو زهكو ئهناسازت، تاوه

تی یهتی كۆمهیهویش پایهئهت، بوونی نابت كهوهی درووستبوونی دهكهكییهرهسهدوو پایهكك لهیی بت، یهوهتهنه
.ییهوهتهكتی نهیان یه

ری تیۆری ماركسدا ئابووری بزونهرچۆن لهھه. خهو پ بایهری ئابووری گرنگ ر ئاستی ناوخۆش فاكتهسهلهدیاره
ی گهكۆمهلهمان شوهھهت، بهوهمھنانی دهرھهئاستی بهبگاتهگهكۆمهیهوهمژووش ئهست لهبهمه، كهمژووه

كی ی كوردستان ئابوورییهوهرباری ئههسئاشكرایهوهئه. ببینتورهو دهواویی ئهتهب ئابووری بهكوردیشدا ده
تاكو وهكی ترهالیهك لهروهھه. ببینترهو بزونهرۆی ئهیتوانیووهم تاكو ئستا ئابووری نه، بهیهندی ھهمهوهده



ما بۆ بیاردانكی بنهتهبیكاكهیهوتۆی ھهكی ئهتی ئستای كوردی داراییهسهئایا دهكهئاشكرا نییهوهئستا ئه
پویستی بهی كهوهب ئهبردنی كوردستان بهڕوهك بت بۆ بهمایهبنهو ئابووری، یان داراییهرجك ئهمه، بهوجۆرهله

ستی ر ئاستی ناوخۆ، باشووری كوردستان پویسهئستا لهواتهكه. بتكی تر ھهیهرچاوهر سهتی عراقی یان ھهحكومه
و بوونی ئهب ئامادهبهر ئاستی ئابووری چونكهسهتی و لهیهر ئاستی كۆمهسهلهیهسازی ھهمینهباشی و زهئامادهبه

قی سیاسی ر عهگهراستیدا ئهم لهبه. تهحمهت كاركی زهوهبیاردانی درووستكردنی دهوهرووی ناوخۆییهلهدوو ئاسته
كی روویهییء لهوهتهكتی نهكبوون و یهی یهت و پرۆژهوهی دهنی پرۆژهخاوهباشووری كوردستان ببتهو ئیداری 

وا ری مژوو ببینت، ئهی رۆی بزونهوهبكرت بۆ ئهو ئامادهوهو پناوهئهئابووری كوردستان بخرتهوهتریشه
.توهمھننانی دهرھهبت بۆ بهبار دهی ناوخۆ لهمینهزه

م تی كوردیدا، بهوهم درووستبوونی دهردهبهتی لهوهتی و نودهرمایهستی ھهربهرباری بوونی كۆسپ و بهسه
ی هسیاسیو نوخبهرجك ئهمهبت بهدهبارو ئامادهلهستهبهو مهبۆ ئهوهتی و ئابوورییهیهرووی كۆمهی ناوخۆ لهمینهزه
تی یی و دوژمنایهوهتهگیانی نانهبهوهندین نهكردنی چهردهروهپهی كوردی و لهگهشكردنی كۆمهدابهرپرسیارن لهبه

ژر ب و لهرهتی كوردو عهناوی برایهبهسیاسیهو نوخبهزیاتر ئهوهرجك ئیتر لهمهبه. كتری پاسیڤ بكرتكردنی یه
و حیزب و ی ئستاو بهسیاسیهو نوخبهكم بهیهراستیدا من بۆخۆم ھیچ متمانهم لهبه. نكهعراقیدا كارنهی گوتاریسایه

بوام نییهتی كوردی چونكهوهبۆ درووستكردنی دهن نییهباشووری كوردستاندا ھهئستا لهی كهسیاساینهركخراوه
تی پارتی ركردایهسهند ساكهی چهماوهراسته. ت پویستتیوهدرووستبوونی دهكهكگرتووهیهو ھزهئهبتوانن ببنه
كانی تریش نهالیه. نابتستهبهو مهنگاوی جیدیان بۆ ئهھهوهرووی كردارییهم پناچت لهن، بهدهدهوجۆرهلدوانی له

ییان ئامادهوهی رابردووهدهكانی سهستهشهلهدان كهسیاسیهقهو عهنی ئهژمووژر ھهی تاكو ئستا لهوهتی ئهتایبهبه
. نتی بكهركردایهی بارزانی سهماهر پارتی و بنهگهتی ئهتایبهن بهبكهوجۆرهكی لهیهشیی پرۆژه، پناچت ھاوبهیهھه

كتری یهی ترس لهلهسهمهكوردستاندا كهلهموویانهی ئستای ھهكاركردنهو شوازهشمان ئهباشترین نموونه
كدار تی چهزارهب وهنن و ناورن به◌ً تك پكبھبژاردن ھشتا ناتوانن حكومهھهش مانگ لهوایلكردوون پاشی شه

الوازو شلۆق بت و جۆرهوكتری بهیهی سیاسی كوردی بهی حیزب و نوخبهكاتكدا بواو متمانهله. وهتهحكومهبچنه
تی حیزبی و قیهعهبهمن پموایهبۆیه. نتدا چی بكهوهدهب لهن دهبكهھهوهتكی ناوخۆیدا پكهحكومهتوانن لهنه
قك عهر گهتی و ئابووری ئهیهیی باری كۆمهرباری ئامادهسهی ئستاوهسیاسیهو نوخبهت و توانینی ئهقیهعه
م نوخبهئهكرت كهگومان دهواتهكه. تی كوردیوهیاندنی دهبۆ راگهنییهی ناوخۆ ئامادهمینهی ببات، زهڕوهبت بهھه

.تی كوردیوهری دهری درووستكهبكهی ئستا بتوانن ببنهسیاسیه
چیان وهو رووهلهروههر ئاستی دهسهتی پارتی لههركردایتی سهتایبهتی سیاسی كوردی، بهركردایهمن نازانم سه

پشتگیری پویستمان بهتی كوردی، ئمهوهجۆری بیاردانی دهبۆ ئامانجكی لهكهویستهنهگهبهوهم ئه، بهكردووه
ش كورد پویستی بهستهبهو مهبۆ ئه. ستهدتانی بیار بهوهتی بـت یان دهرمایهر ئاستی ھهسهچ لهیهتی ھهوهنوده

ش ك دهروهھه. ھز بۆ كوردستانیداكردنی پشتیوانی بهبۆ پهیهرفراوانی دیپلۆماسی ھهكی بهیهو جووهوهبزووتنه



گای رو لهوهكانی ترهخاوهوت و غازو مادهجۆری نهلهوهكانیشهسرووشتیهرچاوهرووی سهكوردستان له
تی تایبهست بھنت، بهدهپاپشتی بهكان جۆرك لهورهكۆمپانیا گهتان و لهوهدهلهوهوانی ترهشداریپكردنی ئهبه
ش یدا بكات، دهھز بۆ خۆی پهشی ئابووری بهر كوردستان ھاوبهگهئه. بات ئابوورییهدهڕوهمرۆ جیھان بهی ئهوهئه
نیا پشت بهناكرت كورد تهوهشهم رووهله. تداوهیاندنی دهكاتی راگهبت بۆ پاراستنی كورد لهیاری ھهش رۆی دوهئه

كی ندییهیوهپهكهیهوهكو پویستی بهستت، بهوروپا ببهمی ئهتكی كهوهند دهریكا یان چهمهتوركیا یان ئران یان ئه
ئاشكرایهوهئهواتهكه. یدا بكاتبۆ خۆی پهرچاوهسهرفراوان و فرهش پشتگیری بهپیهونگ درووست بكاتء بهھاوسه

بردنی و پشتگیری ڕوهھزو باش بهكی بهییء بوونی داراییهوهتهكبوونی نهكتی و یهتی كوردی یهوهیاندنی دهبۆ راگه
بیاری پویستهوهئهھزهبهو س پایهنی ئهخاوهوردا بووهباشور كورد لهگهئه. ھز پویستنتی بهوهنوده
.تی كوردی بداتوهیاندنی دهراگه


