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 ییۆخربه سهیوره گهیترفهده جارلگه کوردستان، یشبوونرکردن و دابهیپاش داگ
  ڵ پوچهیانووی بینیداتاشر بهک ھه نهیده.  کوردیاسی سیرانم سهردهبهتهۆژووماندا ھاتمله
 ی دژینیریناشو بهردووه دروســت کۆان بینگئاستهیتوندر بهۆکو ز، بهبان کردووه نهان لیۆخ
 ، باس ێنرژووماندا دادهمت لهرفهدهنینتریزبهدا، کهستا ئیرجهلومهم ھهله. وهتهستاونهوه
 و یکناوهکارهۆو ھ ئهیرمبوونان نهیمان  نهیکنجامرئهک به وهی کوردیتهو دهیزراندندامهله
 ینیڕۆگ. کاتر دهیاکان داگیدیو منرچاو له بهیکهییپانتان،گربووستا رتا ئ ھهیانهییکرهده
 یار و زمانی بیکاننده ناوهیچاو.  بووه کامینهیمن زهی ناویتژھهۆ ریاسی سیسهتئه
 یکان رووداوهیماشاتهوههییخ و گرنگهیباکان، بهندخوازهوهرژه بهیکۆماتکاران و چاوچنۆدبل

ک ی نزی کوردیکتهو دهیزراندندامهیتناعهقهاتر لهیسات ز و سات بهنکهدهکهناوچه
  . وهبنهده

م ر بهرانبه،  بهوهبکاتهندباره چهیۆ کورد خیران سهیژوو ال میک بر وه  ھه
ار یدبهرمنانهشه. نهیژهۆ پر و بڵتاست بهدهنووسسازهار و چارهیستھهپرسه

. وهی بیۆخان لهیدا نوزهینگدهبو لهان کز کردووهیرق ماون و سههبئهوهنهکارووداوه
 ینهۆتی پیکردنهڤراونه، بکهانهیکرهوام گهردهان بهیکانهییاسیسرهسووف و چاودلهیفهلکهۆک

مان ماتهران ته ئ،! دراوسیتانهون، وا دهیت دروست بکههور دهگه: نمان بو پکهخهۆبارود
ا یو سوروهکاتهادهی جمان لیۆ خیراق ما و عێب دهرمان لفه سهیگاا ری و تورکێر نانۆب

دان وه ئهیمخه کورد لهیرانسه. وهتهنس دهمان لیوتنخوازشکه و پیشتمانی نیناسنامه
رن ژن و چاولهد بکراخواز ناوزهیجهون بیقۆ، تبق بلهکهی دیوان کورد و ئهیتهی برایکههۆک
  .ێان ئاشکرا بکریکانلهیفا

م  بهیتالی ئی و کافوریمان ئهیتنام و بسمارکڤ ی منیشۆندستان و ھی ھی غاندۆداخ
ر، خنا نه. ؟!ان کردیکهوهته نهی رزگارۆان بیشانۆکبات و ت کورد خهیران سهیودانگهپ

ان یانی ژیفهلسهفهان ببووهیکهوهته نهیم و ئازاران بوون ستهیۆ خیهوته خاک و نهیڕکووانهئه
و ئه. ان کردییداکاریان فیکانته وییۆخربه و سهی ئازادۆ بڵ دیو ترپهناسهو تا دوا ھه



ت، ھاندا وون نابیان و جیۆ خیتانللهیناو مان لهیت ناوا بیا دنیتا دنرکردانهسه
  . وهژووهمتهچوونهرفرازانهژدان  سهیو وهندانربسهچونکه

 شاش و ی چوار رستهیاندنڕرپهو دهانووانهیو بو ب، بههیداوه ئهیوھه لهی کوردیتسه   ده
 یخهی بایوهمکردنه کهۆک بشتی نماێوانهی سواو،  دهیکهی دیوان قهمهۆ کیدان و لڕشپهشه

و  ئهیش الیبوونیواقع. نییواقعمهن ئمان بو پنکه ساز بکهشھاتهپ
 یکراو و براملو زوستهردهر ژشکراو و کورد ھهرکراو و دابهیکوردستان داگهیوهئهرکردانهسه

 یداتیم کاندکههیراق  عیکهۆ زیتهودا دههییرانکارۆ گیمردهم سهله. تھتد ب...بچوک و 
کتر هی یانی گینیڕھا ۆ بڕگهتهۆان خستیرداشبهو سوننهعهیت شبهیتابه. وتانهو فهوهشانهوهھه
م ئه. ندهدهکه ئاگرهیشکردنۆ خیان دنهیکانستهۆران دا و ئی تورکیرهردوو بهھه. 
و ن پاشخانهخاوهوهشهیژوو میرووو لههی ھهیشیھانی و جییوچه نیندھهرههڕشه

  . بووهر پسهلهشهیمش ھهکههییاسیسفاکته

و بردنوهڕکردن ، بهستان ، ر وهرپسه لهی، تواناکهۆرزج و لهیفلی ئیکتهوراق ده  ع
دژ ن،  کهکر دهجبهجانهیاسایور ئهمدا، ھه تاوان و ستهیراقع، لههیی نیکردنۆنتۆک

ئاو بکات، ک لهشکیخدا مرتهیپالههیی نیتسهغدا ده بهیکهحاکمه. چنردهکورد دهبه
  .ێ ناکرۆز بیرگکوردستان دا ھه لهیاسای لهیاخی  یق ھاشمی تاریرکردنیستگده

وام و رده، بهوهناو کوردستانهتهناوهان ھیداریترس مهیک ئاگریوهله کورد،جگهیران   سه
 ی ھهرمهبر کرد و یز دروستینگلی ئیوهکن ـ ئهتهو دهیناکردنی  بیکیر خهیکردارهۆزبه
و  کورد دروست کراوهیشتۆسک و گسک و ئن و فرمخورسهوه لهتههڕبنهلهـ کهوهشاندهوه

  .بووه نهیکهی دیکرچ خید ھیساۆنیو ژبجههنفال و ھهئه)  لیر ، ترحیب ، تھجیتعر( لهجگه

 ڵگه لهۆگفتوگستمکرد بهدام، ده سهیرووخانلهفته دوو ھهیدوا:"  دهرسر گالبتهپ
راقدا  عی نویستووردهتوانن له دهیوه کوردستان و ئهیندهییئات بهبارهکان سهکوردهرکردهسه
م به.  کردیبانهالل تا و جهیسعود بارزانمهک لههیر  ھهڵگهم لهقسههیۆنن، ب بھیدبه
 یلهسهک مهمهۆ و کی کاتیت حکومهینانکھپان لهیوهرکردنهیببوون بهرقاان سهیردووکھه
  ".نگ پاش جهیماوهدار بهیندوهی پهیکهی دیینووکهھه

 یراق عیجندا ئهیگردا ھههییژوومساتهو چرکه لهیوهئهربه کورد، لهیرانن، سهڕۆ   بن
ش ی کوردیژکارست و راوۆ دیکس کهییو گلهخنهرهت لهنانه، تهی کوردستانیبربوون له

 یوه ئهیدوا: "مان دهدا پکهی دیکنشو لهراق عییتاۆ کیب کتیرنووسه. تان نابیرزگار
ان یوه ئهیشهکان ککوردهرکردهسهکرد کهوهرکم بهشت دهھجراقم به دا ع٢٠٠٣ یاریئاله



ک وههیۆ، بیاڕدی فیکراق عۆان بیپالندانانت بهبارهبوو سهان نهی روونیکنیوانتبوو کهھه
. ان بداتی مافێندغدا ھهبهکرد، واتهان دهیریت سهسه دهینیڕۆان گی یکات
  ."وهنهبکهوانهچهپکهشهھاوکھانمدان کهوهرئهبهله

 چدهپ. "هیت ھههو دهیرپهۆکدا کزبیر ح ھهینمنداله: "ی دهگرامشرهیم سهئاخر پ
ت هو دهیرپهۆکز بهیرگکن و ھهۆزان نهیموو ھهی کوردیزبی ، حیوه له ئاگا بووبگرامش ب

ت، بوو ب نهیار و روونی دییۆخربه سهیکژیستراتتاوهرهسه لهزبیر حگه. ئاوس نابن
 رووخان یرووداوئاستبکات، وا لهدهروه پهی و سوریراقو ع یران و ئییایتورک بهیکانندامهئه

 ێند ھهیچکهو پکن چی پارهچنگبه. نمش دادهۆردا درکهی داگیکم رژیناوچوونو له
م  ئهڕمهلههیرچاوهن سهیر  باشترمهل برۆ پیکانهییروهرهیب. کاتپ دهوقهڕات و قوی قنیکورس
ن و ۆ بینگاوانهو ھه ئهی باشیکش داون بهیو ھانئهوهتهگمان دهۆرس بالبگ.  وهانهییراست

. ن بدهیکردنجبه  جیوان و ھهیۆ خیرنامهبهنهبکههیوهان پیی کوردستانیکهیرامهبه
  :وانهله

، سپستووردا بچهده لهڤۆ مری مافی، پاراستنێراق بنووسر عیش ھ کوردستان پیستوورده(
 یکانتهسهدهراورد بهبه کوردستان بهیت حکومهیکانتهسه دهی ووردیکهیوهروونکردنه

 یستیو پیتسهکان، کوردستان دهکدارهچهزهس و ھیلۆوت و پ نهیلهسهغدا، مهبهت لهحکومه
کوردستان و ن لهکردیرگر بهۆک بز ھیکردنۆنتۆدان و کپژهزراندن و در دامهۆت ببب
  ).ھتد....

 ییشیژ و ئاسای ستراتیماکانبنهکن لهدا چمکیراستلهش کهی تریرۆو زگرنگانههم خائه
 یواز  شیۆ خیکات.  مرھهبهتهھاتوونهکهی دیسان کهیر و ھاندانۆزبهیچ، کهییوهتهنه

و کرا و ئهادهینسا پرهو فهز ینگلی ئیر داخوازسه لهیففت بهی ففتیتسهکارکردن و ده
  .انینارماندا ھسهبهکهوهوته که لیهییرانوما

 یونخهرساندبوو، لهیان گیھهوه کوردستانهیاکانیچ لهیهییراقعرشهۆو ش، به کوردیرانسه
ر سهلهشههڕشکهی مریشندا بوون و چهیکه خاکهیتکهی یراق و پاراستن عی کردنیموکراسیدبه
وان ،  ئهیۆ خیگورزبههی دایراقا ھات و عی دنیزن زلھیتروره گهسات.وتبوون که کیمۆنۆتۆئ

 یکهیهھه. ۆفاکتدتهۆ کورد بۆستا بئکرد کهدهنههیژهو ربارهو قهان بهیکه ئاکامهیڕچاوه
دا عهیو واق ئهڵگهلههامهک مزمیکانیچ م بهیزانان دهیبوو نهوهش ئه کوشندهیکهید

کاندان  رووداوهی گرنگیکهینگهچ شوبوو، لهان نهیۆخان بهیڕباوه.  ن؟کا بکهی ئامرییئامادهبه
 ڕم باوهئه. شتنگهدهنهوهوانهچهپ کورد و بهۆکا بیرمهئهیهیینهیدووالهییستیوو پ؟و له

ناو و بچنهنهتاست بهر دهۆک و زو نووسراووتنامههکچ ری ھ کرد بیش وابوونهنهۆخبه



 ینهی  الیاریست و دیو پیکشھاوبهببنه یانتوانینجام نهرئهده. وهکانهشهھاوک
:" نووسرس دهگالب. ژرانکا داری ئامرییسوودنھا بهتهکانشهدا و ھاوکڕشهلهبراوه

کان هییکیمه ئهۆ کورد بیستیوپ کورد لهۆکان بکگرتووههیتهو یستیوپکهوهئاگادارم کردنهوهله
ان یتاونگه کورد تهیرانکرد سهوهان بهیرککان زوو دههییکای ئامرل. "هییمتر نکه

عورف و دانه گوبهیۆر بھه. هییجندادا نئهان لهیوره قورس و گهیکچ  خواستیھن،چونکهناکه
کرد، دا نهیاسی سیکهیهیچ کایھر کورد لهسهان لهیژمار ھهیمانی و ھاوپهیتهیستاۆ دیاڕۆم

و دهیلقاع ئهیڕ شهۆرن ب کورد بهیڕ کویوه ئهیئامانجش بهیوئه. تبدا نهیشکر لهیبوارلهجگه
  .سرگرن و بهدا وهکهناوچهرگه لهشمه پیز ھییزاشارهسوود له

 کات:"  ده موسی شاریراکانو ھهشهکت بهبارهدا سههڕالپهر لهنووسهنموونه   به
نا، کھ پیکانزگا و شاره پاریننجومهنگ ئه جهیدوا لهسۆید پترایڤد یکیمر ئهیاڕنهجه
کان هییکای ئامریو المان راستهکهچوونهۆبواتهکه".  باشتر بووکورد پ لهیبره عهیشتوانیدان

رتر بوون، بهاتر لهیکورد زله وهدهیلقاع ئهیستیرۆری تیکخراوان ریۆخبهسوننه
ست به مهیوه پتر روونکردنهۆب.هیھه/بووان ھهیاری روون و دیرنامه و بهییداواکارمانهئهچونکه

 یخۆ بارودڵگهلهوه، کهزمهرس بگو گالبینرخهبهبهو کت گرنگ لهی تریکهیپلهۆناچارم ک
ز یرگھهک کهت وۆبزهۆ ئایکهییتاۆراق کع لهۆ ناوخیڕشه: " و دهوهتهستادا کتومت دئ

 یربهۆ زۆ بیختدبه بهیهیماتهو بووهبووهوتوو نهرکهسهندانهزوومه ئارهیکهییتکهیک وه
 یوهشاندنهوهھههیان وایپ کهیشوانه ئهیم وهۆب". کاندا کاتهیربهۆز لهیکهشتوانهیدان
 یکهیوهندنهخومهئه:" ر دهسان نووسهی، دییریقامگ سهیکچوون تیهیماتهبراق دهع

ک  تیکههییریقامگ سهیۆخوهزه ھیرراق له عیتکهیکردن لهیزگارپار، چونکههیهھه
  ".داتده

 کورد و یهییسۆ دیشکردنشکه پیبرردستان له کویکهتدارهسهده دوو پارتهیران  سه
 یکردنیو رازوهرهدهت و لهو ون لهیکانهییماسۆ و دبلیاسیسهیی چاالکیروازه دهیفراوانکردن

ست و یوشهۆ خیراق عیرقار سهکان، ھهکهۆچاوچنزهم ھردهبهماح خستنهکان و تهزهناحه
چووبوون و ۆاندا ریۆ خی قویونخهله. بوونهیینۆکارتستهۆند پهو چان و ئهیۆ خیکهبودجهشهبه
 یواقعان بهیۆش خلکانهیساو. ق بوو بوونهبئهوهانهیکانهک و پووچهۆزنهار دروشمهیدبه
  .وهتهۆبان خاو نهینی واقعبیش النسنووکهدا و تا ھهم دههقهله

  :ێرمووت و بفهنگ بدهان بهیلعرهیم شبوو به نهیقوره ناحه گهیوشپه 

  یمۆنۆتۆ  ئ



  ،انهیگر، نههیندهخهنه

  !انهیژ، نهمردنهنه

  : منهی وا الیکهناسهپ

  .نهسواخهی، ھکوردکوژه

  ـوهتهنابکههیگار

  ر،نگهو سهرهبهوهنهنوله

                      !نهو نورهبهوهشهوله
                                                            

. کاندان و ساختهستچر دروستکراو و دهسهن بهزاشهیمکاندا ھههییژوویمهییت و راستقهیقحه
ند نن ، چهبھهییژوومهییو راست بهڕان بگات و باوهی کورد باش تیاسی سیتهیرکردا  سهبده
چ ن ؟و بهزان بکهل و نه گیۆدا، خییوهته نهیکتهو دهیزراندن و دامهییۆخربهئاست سهله
م پرسه لهگوزارهکانهۆو ترسنرمنانه شهیکام  ئاستنن؟، بهان بنویۆ خیمساردک خههیندازهئه

 . بان گرانتر دهیرشان سهیبار بن؟، یترچرکهی داگینۆ ماراسیکیر خهین؟ و تا کهبکه
. باتر دهیت زر کورددا دسه بهیهییرانواندن و ماڕۆو شکست و در بهرانبهان بهیتاریرپرسبه

دا رانهرکهیداگتهو وناکات تا لههییروانو چاوهوهکردنهیموو تاقم ھه ئهیرگهش بهیکورد
 یران سهیاندفره تهۆخوا خنامه. تر بببهسته کورد دهیوجا ماف،ئهبرار دهرقه بهیموکراسید

 و یماس کهیرمانت خهکا تا بهیۆب. هی ھهیژهستا درتا ئدا ھهانهییم راستئاست ئهکورد له
  .تبتر دهکهرهبهو بهورهان گهیکانتاوانه

وت و چهکهیجۆم لس به، کهب کورد نهیفام کایتهیرکردادا، سهۆم ئهیایدن    له
رپرسن و دا بهوهته نهیژدانیژوو و وم مردهبهلهه،یینوهر ئهش ھهیارک.  ش ناکاتیئهوچه
 و یمرخهمتهو که، ئهنگهره.  ناکات ان  پی و متمانهڕجاران  باوهت پتر لهللهیکو مس، بهبه
 ییوهته نهی کوشندهیساتکارهنجام  بهرئهکان، سهار و گرنگهیستھه پرسهیگرتنرنهند وهھهبه
نا جاران یت مکران نهیشۆبوهشهیایندبه. تبکهۆ شانیردهپه بهییتاۆکمان کهیر ال ھهیانیزبه
 تر یک جارڵایخهرچوو، بهسهش بهمهردهو سهئهچونکه!! . ننقوچ ی بابان تیکرزهک بهوه

  .رو رابهرکردهسهوهنه بکهۆکان بن و خ رووداوهیسوار

ان یۆک خکان کتومت وههییژووم رووداوهیۆو شانردهمان په ھهێموو جارھههییرج ن  ئاخر مه
ست و یوکو، بهر بووه رابردوو شت فیکانزموونهئهر  لهک ھه کورد نهیرماوهجه. وهببنهدووباره



 بز بنهیرگ، ھهنهیوتڕگوهبنده ھیۆ خیوا و سروشت رهی مافینانستھده بهۆبوهته نهیخواست
 یئاوات و ئامانج. ت بگر پیر به ناتوانێرمپه نابات و چ لهیناو لهێزچ ھیت و ھناب
 یبات خهیسهۆ پریناوھهت لهکدا بر ئان و ساتھهله ت، هون دهخاوه و بوونهییۆخربهسه

 یوهتهمادام نه. تبک دهیدار لهک ھهمنجارئه و دهییستیداوک پدا وهیتهی کوردایژدورودر
  .تبر دروست دهش ھهیونالی ناسیتهو،دههی کوردستان ھهیکورد و خاک

کاندا نزمهرهھهپله، وا لهش بستهرده و ژیت بژهو دهبدهن سهیندک چههیگهمهۆ   ک
 یئه". هیژوودا میوهرهدهله:" ین ووتهدمهسعوود محهمهستا ۆو مامنرگوزهان دهیژ

 یحۆت  کوا رهو ده بیمه ئیده. "هیگهمهۆ کیھا رهیحۆت رهوده: " دهگلھهیینوهئه
 یتهی کوردایدانۆمارگه!. ؟ گرتبۆخ لهیکهیان چ مانای ژبھا، ده رهیحۆ رب!. ھامان؟ره
شکاندن و تکو، بهنییکانمان ن شکستهیکره سهیکتا فاینتهبهوههییکانن دوژمنههیالله
و رهان بییسته کورد و وابهیران سهیرادهی ئیلیل زهیۆھدا بهیاسی سیدانیمهکانمان لهاندنهڕۆد

  .بووهوهوئه

 یوهمادا لهی کوردیتهو دهی باسیرمگهرمهگهله، کههیو باسهو ئهنچوونهۆبهند دم چه  ئه
دوو  لهیولهن عهسهحهب ره عهیاری دیاسیر و سیشنبۆ ریتهیسا رابردوودا کهیک دوو مانگهی
و باسان وه نهینا ھێنورله سهیم باسهدا ئهیکانوتنهکهچاوپ و لهیمانر و سلولھهدا لهیڕۆک

 یدین، ئیمان دروست بکهۆ خیتهوکات ده ده، داوامان لوههیی کوردیتسه دهێنا گوپهو له
 یاسی سیق کورد تهێوهی دهی کرمانجیکورتبه. نیر بده بهیبره عهیراق عیکۆربهست لهده
  .راقدا بدات عڵگه لهیۆخ

و  دروست بکات؟ و ئهیۆ خیتهو کورد دهێوهی دهۆب. ێک دپگهدوو ب لهیوله عهیکهچوونهۆب
  .هیدای کوردیتهو دهیندروستکرد) ڵگهله(ۆب

 یو ئه، لوهوبکاتهبانهیاڕرویبرهۆم جت لهس نابس و دوا کهم کهکههی... یوله   عه
،  کورد کردووهیما لهیرووهیورهگهم شانسه وادا ئهیکختوهساتهو لهوه کاتهیروولهگرنگه

راق  عی خاکیتکهیر سهخت لهوام جهردهبهکه،ێوکه دهێرگوگار به گارهێند ھهێوو لهرهل
م ئه. نچدهم سروودهر ئه دلیکنگدهبهکهنش سای کوردیتهیرکرداو سهوهنهکهده

رچاو و بهره ھهیکس کهیولهعه. وهنهندرکودا دهیاسی سیشتخانهچ لهێنورلهسهباسانه
ک راقدا  وه عیمانرلهت و پهاسهیس لهیکهی و ربه و جره عهیعس بهیستیونالی ناسییارید

ر و یب لهیدا گویبره عهیھانیراق و جعب لهره عهی  سوننیندو ناوههیک ھهنۆیک فراکسۆرسه
  .گرن دهیکانزهچوون و تۆب



  . گرتووهۆخ لهیکب چ سوودره عهۆ بیوله عهی داواکهیروھهن جهیبگهوه لهبتا دهرهسه

م لهشهیمراق و ھه عیر الوازکهیرفاکتهتهۆکورد بکات کهدهوه ئهینی شیولهعه
 یئاراموهیتوانیز نهیرگ ھهیند ناوهیتحکومه. داوه ھهیرراق سهر ع سهۆبشههڕھهوههیروازهده

تا وهئه. ر چووهدهھهدا به بوارهمراق له عیرۆ زیکهیو توانارار بکات و ووزهرقهش بهیو ئاسا
راقدا ع لهیوه ئهۆبگهرتاکه :و دهوهته ناشاردرۆ بیالنهسهم مه ئهیراستیولهعه
  . کوردستانهیتهو دهیاندنیت ،راگهب ھهیزرکه مهیکتهوده

ان یۆ خیتهوکورد و دههت ل رزگارمان بێومهک دهبرهک عه وه:دا دهکهی دیکنشوله
  .ننزردابمه

 یۆاش خیک و تورکهیالدا لهکهناوچهران له ئیزبوونھو بهعهی شیراشبوون ھهیشههڕھه
. ننو دهیۆ خڕ شهی براوهیکوانهک پا و وهندا دادهکهرههڤده لهێ  نویکهیهتهرنهگوبه
و ننهخهست دهو دهوهیراق بعان لهیماح چاوو تهشههڕ و ھهڕ شهیهیرهم دوو بهئه

  .وههییکانکاروباره

ت کردهدات، کهش دهی تریاڕروی بمهۆکبهدا، ئاماژههییم راست ئهینیربک دهته لهیولهعه
  :وانهله. تریرگوهان لییک کهییژوو میکهیگهک بهت و وهر بکرسهان لهییستیئ

ک شز بهیرگو  ھههیینوهراقهع بهیکهییندوهیچ پهیھوهتهخاک و نه کوردستان بهـ
  .وهته جودابیراق تاکو لعلهبوهنه

 ییوهته نهی گووتاریکاناجکراوهڕھه رستهۆ بزهھ بهیکت مستبچ نهیر ھھهچوونهۆم ب   ئه
(( نکهدهوهباس لهشهۆخشتهک بن وهیکوردانهپرسهرو به ئهیم دهۆم بو ھهزبهیو دوو حئه

راقدا عله داوهیاریت بللهی،  مرانهی شاعیون خهی کوردیتهو، دهراقعلهکهشکوردستان به
 کوردستان ییۆخربهسهرم لهیبه سا٥٨ن ، یراقعمه، ئیدا بژیکی و مالیدر و سهیعس بهڵگهله
 و ییسوایت رنانهته)). ھتد ... هیوهروو کوردستانهسهراق له عیندوهرژهو بهوهتهۆکردنه

د هیموئه(ک  وهیکس کهیوهئهشتهیگهرپرسانهو به ئهی الییوهته نهیست و ھهیراۆ مینیزدابه
ت باره سهی دای مالکیارهیو ب ئهیندروبهسه لهی کوردستانیمانی ھاوپهیرکه قسهی) بیته
 یئا: "یدا ووتکهی دیکانرکراوهیداگن و ناوچهیقخانه کوردستان لهی ئایداگرتن و البردنبه

 کوردبوون و یکانسوورهموو سنووره ھهیزاندنبهاندنانهیم راگهئه. "هییراق عیکهیکوردستان ئا
له  کوردهی تاکیستست و نهه ھیوهنهیب. هییتهیژوو و کوردا میکهی دیکانزهۆریھا پبه
ون  خهیالر تهیمانڕ،دا کوردبوونهیمک و چهییوهته نهیماینتی ئینجن کردننجن ھه، ھهوهشهیر



ژاوا و ۆت و رژھهۆ ریکوردهدان سا سهیباتخهبههییتهیسوکا، کوردهینونهی کهیاینتازو فه
  .  کوردستانهییۆخربه و سهی رزگاری ریکانرهروهسهدهیھ کوردستان شهیباکور

  .ارنیرپرسم و بهرخهمتهغدا کهبه کورد لهیراننهـ نو

 یمردهبه لهیمانر و سلولھهم  لهیکز حهیزبدولعه و عهیرعفه جهیۆ خیش کاتهییم راستئه
ش یمالک. وهتهۆر کردهسان لهیختان دا جهیکانوتنهکه و چاوپڕۆکاندن و لهی راگهیکانهناکه
غدا به لهیمهیو ت ئهزان کورد دهیرماوهموو جهھه.  باس کردووهیمان شتن جار ھهیندچه
م و ر ھهیتهیکاۆر و سهیتبهیتار بهۆزکھاتووه کان پمانتارهرلهر و پهیزمار و وهۆک کرهسهله
  .هیداۆستئهان لهیو تاوانه ئهیگشت بهیکهمانهرلهپه

  .فروتونا بکات و تهێ بکوژیواوتهک بهل گهدا بتوانکهناوچهلههییک نزچ ھی ـ ھ

 یم کورد خهیتهیرکردا سهل، وههیوههییستیونهگه بهیو سنووریودلهوتهقهیقحهمهئه
  ۆخ. غدا داو شام و بهرهنکه تاران و ئهڵگهانن لهیکانهییندوهی پهیکانازهیمتی ئیستداندهله
ر ، ھهان داوهیکردنمان قیوھهانهیک کردووردا، بشمان کوژن وهگهن ئهیخراپترله
  :ێرموفهو دهشک په  وهچردهدهوهئه

  !رسهتان بهڕن؟ قوکهمان دهق

  ن،ینڕۆد دهیلیا دینن تهیر بشمرگه

  تر؟ تایلیدلههیچ ھه

  ن،یوتوورکههر سن ھهیر بشمرگه

  تر؟د زایھ شهیلهیۆککوا له

 یمرر ھهسهوهتهت و بخرک برکوک پکه لهی کوردیکهیدارهین کات ئیزووترت بهب ـ ده
  .کوردستان

ب و رهتورکمان و عهنهغدا بدهو بهرهنکه ئهیر داواسهلهو شاره ئهیهیدارهیکن ئیرخهوانهئه
رکوکدا کهکار لهوهاوازهی جیرنامهد و بهۆتیش و میو ئاسادی و دیدوو گووتاربهمواردهان، بهیشۆخ

  .انیراندۆان دیرکوک کردر کهسه لهیو قومارهوا لهاند کهیانگهیژوو رامر لهبه. نبکه

ک س کهیکیژۆت، لهو دهیزراندن دامهۆبکهی دیتانهو دهیندزامه رهیکردنڕـ چاوه
  .ب ھهیژهۆپهیین



.  کردی کوردیتسه دهییرنامه به و بییژهۆ پربمان بهدا ئاماژهنهیم نووس ئهیکانهدله
 یپرس. ت کردووهسه دهیوت و ناکوردستان چهیکیژۆلندا باسمان له شولگهھا لهروهھه
ر و شگڕۆخواز و شیاد ئازیۆ مرۆبیکڤیرناتتهست چ ئه بندهیکل گهییۆخربهسه

  .ێناگرکردن ھهیوانڕو چاوههییر نروهشتمانپهین

  .رکردبوور کورد دهسهان لهیتوانجا فهپهعهیستا ش، ئهیال بوواربهرکووک کهر کهگهـ ئه

 ی عروبهیکانگابه سوننهیچکههییش نککهرکوک مهک کههیالله ، دوو فاقهیکچوونۆميش بئه
ک نیمزه بستهۆن بۆدات،چشان دهیک ن خهی خاک الیستیوشهۆ خیزھکهی دیکهیالله. زانده

و دوو  ئهچرمان نهیببا له. نناودا بکهپ لهیزاھاد و غهین و جرکهش دهینی ئایتوان فهئاماده
ر سازش هسش سازش لهین و قودسیژ دهڵ د وا بنا، لان لی کوردستانی و قودسڵ دیناوپارته

  .وهتهۆان چیریب لهیواوتهو بهزاندووهیدا

دا یرد رووهڤی سڵگهش لهیشترپکههیو شتهمان ئهدا ھهی دا  روو١٤٠ ی ماددهڵگه لهیوه ـ ئه
  . ێربگروه لی سوودیتوانیو کورد نه

 یۆ خۆ ب١٤٠ ی ماددهیرچگه،ئهێوکهرچاو دهدا بهکهنهینووسلههم خار ئهسهلهوهروونکردنه
  .کانهرکراوهیداگ ناوچهیهیکهنهیقراستهرگه مهیتابووت

 یرنجسهبهوهرهبهو لهرگرتووه وهیوله عهیچوونانهۆ را و بیرمانو خهکم لها مشتینمن ته
ا ک باس دلگه و له ێگردهر ھهۆزکهباسهان ، چونکهیرسهم خستهی رووناکیشکیکورت ت
  .هیینچوونانهۆو ب ئهیربهرله سهیوکردننوکه شهینش شورهو ئوهتهکوتراوه

 کورد و یسته جهیکانهقور زامهسهخاتهست دهدا دهکهی دیکوید بهیولهعه
 یراپاو سههییروونناس دهیزا شارهیکڕۆ پسپیک بر وهھه. کپ دهیدروستبهکهئامانجه

 کورد دا یژووو منک لهچ رتووشی ھو بنهئاق. ر کوردسهلههیوهنهیژ تویکیر خهیانیژ
   :مان دهو پوهتهنکان دنمونه

  .ترسنت دههودهو لههیان ھهییڕموکوتدا کهسه دهیاریشۆھـ کورد له

 یتهو دهیرووخانت لهسه دهیستدانده، پاش لهوهنهیه  وورد بیم رسته لهیووردر به   گه
مر و  نهیخ شیمردهسه کوردستان لهی باشووری حکومدارینمه تهیکورتهناغهۆو قو ئهوهماده

 ی کوردیزبیح. کردووه نهیتسه دهیسهز مومارهیرگ کوردستان دا، کورد ھهیمارۆک
ت سهده لهیریز بیرگھهو ست داناوهرده سهیوهته نهیزبی حیۆپاشک بهیۆخشهیمھه



دروست وهربوونهو فه کردن و مامهشتست به ھهینجامرئهدهش لهیاریشۆھ. وهتهۆکردنه
  .بده

:" دهورنج داوهسه یکهلهسهباش مهوهم رووهر لهیر و روناکب نووسهیداخرهتا قهعه   
 یوا مانا، ئهوهتهدا بسیۆ خیبوون ترس لهیی پانتاینک تواهیگهمهۆان کیک هیوهتهر نهگهئه
  ".کردووه ئامادهیۆ خۆ بیلماندن خودسهینهیمزههیوهتهگا و نهمهۆو کئههیوا

ان یۆ کوردستاندا خیکانشهموو بهھهستاش له تا ئی کوردیزبی حیرۆزره ھهیربهۆ   ز
 یمایما و س بنهیگر ھهیوهکو ئهن، تاوهن دادهیدن ناوهیت حکومهیستکاررھه بهیزبیحبه

بوو وههینگهۆم سئا له. شکراو بنرکراو دابهی داگیکراوملست و زو بندهیکهیوهته نهیوهبزوتنه
ر رانبه بهاڕۆ میرکئه لهیۆ خۆدران بهیراست  بهیتهووده نیگامهۆ جاران کلگه
 یشهک: ان گووتیو دهوههییدزھات دهر کورددا دهسه بهیکاناتهساو کارهیدیتراژبه
 یماکاناسا و بنهی یرووله. هیی و تورکیران و ئی و سوریراق عییۆ ناوخیکهیشهکوهئ
 کورد یھاتنھاناوه بهۆ بتهییرع شهیتوانان دهینهوهکانهکگرتووههیوهته و نهیتهوودهن

 بر نهیمان سهچ پی ، ھ و ھتد بزانیرانان ئی  یراقع بهیۆ کورد خ کاتیئه. وهزنهۆبد
 یماسۆ و دبلیاسی و سی ئابووریندوهیکانمان بخوات و په ژانهیم خهبنهئامادهگانه بیکتو

و بووهز نهیرگئاخر ھه. ک بدات کوردستاندا تیکانرهرکهیداگتههو دهڵگه لهیۆ خیو بازرگان
 ییۆڤۆسۆ   کی، کهرمتر بئاگر گه، کوچک لهێورچاو ناکهکدا بههیوهتهچ نهی ھیژوومله
ر و رکهیداگ. ؟ تر بووهیمانر ئهتلهیھک لههیینهۆ؟ کوا پجتر بووهیڤۆسۆلیرب مسهله
  .نزبهکان دهو  سنووره ماوهیواجکشکاو ره تی کوردیران سهیا  الین  تهیرستپهگانهب

م ، یلیسرائی من ئێژک ناببرهزم ، عهینگلیمن ئگووتووهیک نههییندیستا ھ   تا ئ
 ییکایئامر بهیۆ وا ناکات خیهک ھههییتنامڤت ، ناکات تورک بوه باس لهیهیینرمهئه
ش یررکهیداگ. نیووکردمار نهۆ تۆ بیۆ خی بوونی رووسیکۆریک چهییایکرانۆم بدات ، ئهقهله
م کا ئههیۆب. تبکوردبوون نهله، جگهکردووه ڵبوقهمهئ لهیکهیایژۆلۆیدیو ئناسنامهمووھه
 یردسه بهیند ناوهیکدروشمک دا بووهۆ پاسیسکانڕلههیی و ناسنامهییاسی و سییما ھزربنه
 یبازر و ریزبه بیو دوو حئه. ش کردخ نهیۆخ)) نی کورد ببن،دهی بر شت ھهیوهش ئهپ(( 

ان یرسهگانه بیرمانفه بهیدیبوون، ئیقۆ تیران لرکهیداگبوو،چونکهند نهسه پهپانیکۆپاس
  .وهقاندهیفل

  .کهی دیوست ئهدهوهنهدهت دهسهن و دهکهرش دهۆشعهیک شش وهیـ کورد



 رووخاندن یکیرر خه، کورد ھهزدا دروست کراوهینگلیئ یستر دهسهژو له بیراق عیتهوه  له
و رانهرکهیداگتههوو ده ئهیوه چوارچیو پاراستنوهناکردنهیو رزگارکردن و ب

 ، براق بووه عیکانتهموو حکومه ھهی رووخانیرکورد فاکته. ان بووهیکانهیینفۆشمهرژ
مان ش ھهی کوردستانیکهی دیکانشهبهله. ستدهتهرتب گیتسه دهیۆسات خک چرکههی یوهئه

 ینیران بوو،خومه ئی شای روخانیزن ھیتروره، کورد گهێوکهرچاو دهر بهوه و پیراست
 یای تورکیزراندن و رزگارکردندامها،کورد لهب نهشمان پیت و خودموختارسهر دهسهھاته
ستاش ئ. وهنهی دایکانمان پاداشترکرده سهیداندارهسلهتورک بهتا،ئهی دیکره سهیۆدا رتازه
 ۆر بوت سه حهیھایژدھهبنهن تا دهیکهو دهخھتد به...  ویگ و ھاشمه موتیکانمارهتوله

  . سوتماککراویورامانختکراو و ھه تهیراو و پشدهرب سهینانینفالکراو و باد ئهیانیرمگه

  .رشۆ شیکاننجامهئهله گرنگترهیۆش خرۆ کورد شیالـ 

 یداره سڕروباوهی ب بیکچه: " بوو له یتیبروهۆ کردبیندک بۆ پاسیکاندروشمه لهکهی  
کان و هییکوردزبهی حی روون و ئاشکرا الیکژیپت و ستراتنسۆ کیبووننه."رهماوهجه
ر ژ لهیمۆنۆتۆ ئیداوا و ماف فشهیوهرزکردنه ، بهیتهی کوردایماان و بنهیگکردن بهردهروهپه
  . بووهن نهی ش لیکهی دیککان،چ شت و کوشندهڵتائاکامهلهرشدا، جگهۆ شیردهپه

و ستاش ئهتا ئ. ق بووهۆق و تک و تهچهست دانه، گرنگ دهییناچاران بهیخواست     به
 یواجرهوه، ئهر دانسه لهیۆ خیژیوو بوون و ستراتمبکات و ھهتهاسهیم س ئهیوهی پهیزبهیح
ک جار لهن، گهیر بگههیینرهمهر و سهی سهیککا شتهیۆب. هیدا ھهی کوردیتاسهی سیڕبازاله

 ۆش کردن بڕۆگرتن و شک ھهچهوهیمان زانش نهمهئ. نی کردوویکچهست دانه دهیدوژمن ناچار
و هییتهیواته نهیستی کام ویگرو ھههیرمان کرابه. ؟نهیگهام ئاکاممان دهکو بههیندهییکام ئا

  .؟وهباته خهیدانیمهتهۆک ھاتهیرادهیچ ئبه

  ی وایترفه، دهست بچده لهییۆخربه سهیاندنی راگهیتهرفهم دهر کورد ئهگهـ ئه

  .وهتهوناکه ھهۆ  ب

و  ئهینرخلهوه ئهلوه. توا و دڕت و دهوکهدهھهکهی دیترفهان دهیژوودا ده میناوھهله
 به. هیت و دانسقهبهیکجار تاهیتهرفهم دهئهوه،مناکاته کهیوله عهیچوونهۆب

 ێرجابه.  کوردیرانم سهردهبهتهۆ ھاتیالنهو ھهن ئهیباشترلهکهکهیو نهی زیکترفهدهمهئه
 ان بوون و ملمالنیۆخت بهبهیو تاشهرد و ک دهیدهۆری کوردستان گیرانرکهیم داگرجهسه
 کورد یسوودنھا بهکان تهت، رووداوهکر دهان لیوه ئهینیشبکان پهییناوخو



 یۆخر کورد گه. وه بوونهڵمان و پووچهڕ دایمووران ھهرکهی داگیونو خهژهۆپرن،چونکهڕسوھه
  . ٢١ یده سهیژوو میوانهپاتهبت، دهو کارا بئاماده

  .هی ھهیتهو دهیایبۆکورد فـ 

 و نیبوا دهرها بهی دنیتانللهیموو مھهت بههو دهیزراندن دامهی کورد مافیاسی سیرانسه
 یشتمانینت لهست دهنانهکوشت بدات و تهالندا به گهی کچیناوپ کورد لهیڕکوهیئاماده

ک ترهزارهکه، بهوهیقۆت تهودهر لهک ھه نهیۆ خۆ بیچکه. گانه بۆت بگر ھهیشیۆخ
ک وههیوا رهیۆو  بهی ھهیۆ خینووس چارهیو کورد مافشتمانم کوردستانهی نی بیکهتهوبهبووه
 ٧٩%کان هییکایتا ئامرشکدا ھئامار له.تب ھهیۆ خیتهو و دهئاکهی دیکانوهتهموو نهھه

 یکهۆ، ھهییخ نهی بایر جۆ زیت الهوک دهمان  ئهسات. هیت ھههودهان بهیڕان باوهی
 یڕو دوو شه کوشتووهیکهن جولهۆی مل٦و تدار بووهسه دهینازا دایمانئه لهیوهلههییتیبر
 یتهو دهێر کورد گهیدئه. یقوربانته بوونهڤۆھا مرنهۆیملدای، که ترساندووهیگ ھهیشیھانیج
ت و کام دا بستهیوو ھهوهرکردنهیو بک  لهکیژۆ چ لب ـ دهیکهیرکردهخوا سه ، ـ نامهێونه
  .ت؟بکرهییتهیساو که ئهۆبوهندنهخو

 ت، ناتوانشتبھ نهج بهیمۆنۆتۆ ئینگهی ژزبیر حگه کورد دا، یهتاعهیو واقلهواته که
کانمان،  کورد کهۆر سهیگووتهبههیینوهئه. ێفت ھههو  دهیتکهملهزا و مه فهۆب

  . نیبدهوهتههودهون بهخهرانهیشاع

  ژوودامت لههوده

ش یشترت، پکرمار دهژوروپا ھهئه لهییوهته نهیتهو دهیدهسهبهکهوه١٩ و ١٨ یدهسه له
نسا و ره فهیرشۆش شزن پ مهیخان. دا بووهڕگهزم لهیونالیدا ناسھانهیم ج ئهیرهڤر دهۆزله
تا ھهوهو ساتهله. کات دهییوهته نهیرروهت و سههودهوروپا باس له ئهیزمینالۆی ناسیدهسه

 ێر گورمان بهۆراوجۆ جیاندنیو راگه بانگاشهلگهوهتههوو دهوهته نهیمک چهڕمهستا لهئ
ا و یژۆلۆدیئاکان و نههیینیم و زهیئاسمانبهزھهن و مهییئا نهیچکه. ستردهبههیوت و خراکه
ا یژۆلکنهتهزم و نهیتالی کاپیای دنیفهلسهو فهفهیعرمه و نهیو شورهیزمیالیسۆ سیکانهییرۆیت

  یتهیواتهو نهوهته نهیمانو نهوهپوکانهوهیانتوانیستا نهتا ئرخ ھه ھاوچهیزمیبالۆو گل
  .نبکهفهت خههو دهیزراندن دامهیستینن و داوا و ولمبسه

 و یتهیواته نهیناغۆ قیرچوونسه  بهۆبندهان پروپاگهیدهوهژهۆو رله...ارانی ھه
ک  وهیتهیواته نهی پرسیچماندا درا، کهیگوت بههودهکان لهوهته نهیرداربوونستبهده



 یرانهگهسپ و تهۆو کموو ئهک ھه خهیاسی و سیتهیمهۆ کیانی ژیرنهن بزویرترگهیکار
  .تبدهترستهرجهتر بهوشاوه و درهژ خورتترۆرژ بهۆزاندوو و ردا بهیۆ خیبوون ھهیسهۆپرله

ت هو دهیھا و گرنگر بهسهخت لهم جهردها ھهی دنیکانندهرمهیناس و بمهۆزانا و ک
 یشچوونو پره و بهی و ئابووریاسی و سیتهیمهۆ کیشه گهیرن فاکتهیزترھبهوه و بهنهکهده
 و نکه دهۆ بیناو خویباتکان خهوهتهموو نهھههیوهشتهیگهو تم روانگهئا له. نن دادهیانیژ

م  ئهیردارستبهت دهو نابهییک نسن و کههیو الوهتهچ نهیھ. نده دهۆ بیماسۆپلی دیوھه
ت هوکدا دهتند وناغ و چهۆ قێندھه، لهنیزانش دهمه، ئ باسهیانیشا. تبهییستیداوپ
ست دا یوکورت و پ یمکاتده لهل بووه، وهیناور  و خورکوتکه سهیزگا دهیکهمهستهیس
  .ر کراوهسهو چارهر کراوهۆوگئا

ت ژھهۆاست و رڕژئاوا و ناوهۆ ریوروپائهلهت دروستکردن  هو و دهیتهیواته نهیسهۆ    پر
ک و یلت بهیتانو وندهدروست بوون، فلهوهزانهو زلھلهوهابوونهی جینجامئهان لهیمووھه

 ١٨٣١کا یلژد و بهیسو له١٩٠٥ج یروا و نهیرووسا لهیلبانا و ئهیمانۆا و ریکاڤۆسلۆکیا و چینۆلۆپ
  .وهشاندهوه ھهیکههییتکهیمارک ی دانڵگه له١٩٤٤سالند یئا. وهابوونهیجندههۆھله

 یتهوش دهڕۆش به١٧٨٩نسارهزراند،  فه دامهیتهو کرد و دهیرشۆ ش١٦٨٨ز ینگلی ئیوهتهنه
ش و ڕۆم دوو شئه. ڕگهوتهدا کهیبوون توهتهنه بهیسهۆ پرییدروستکرد و دوا

نسا رهفه. بوواست ھهڕژاوا و ناوهۆ ریوروپام ئهرجهر سهسهان لهیواو تهیرگهیکارهینوتههوده
 یخۆبارود. ندهلهۆ و ھیڤنانده سکهیتانر وسهنگلستان لهیکا و ئیلژا و بهیسپانیر ئسهله
 یاوازیک جهبوون بپارچهو پارچهوازهرتهر پهۆ زیوهر ئهبها لهیتالیا و ئیمانئه
ک ن پیرنشیماتر لهیزلهمانهردهو سهئهنموونها بهیمانئه. هیتدا ھههو دهیدروستکردنله

مسا  نهی)صریق( رسهیا کیرشترپهسهکاندا و بهوداوه رویترگهیر کارژدواتر له. ھاتبوو
نسا رهفه. ناردمان دهرله پهۆان بیکرنهان نویکهیر التئاسا و ھههو دهیشار و ناوچهبوونه

ان یۆ خۆت بهودا ده  دهیاینۆلۆا و پیتالی ئیاتر ھانیو ز بووهیمان ئهیکتهودهم دژ بهردهھه
  . بووییای جوگرافیکمکنھا چها تهیتالیئمهردهو سهئهچونکه. ندروست بکه

ز ینگلیئمهردهو سه ئهیکانزهزلھ. ناکان دادهبچووکهوهته نهیرزه و پارقه بهیۆز  خینگلیئ
  .است بوونڕناوها لهیمسا و پرووست و  نهژھهۆرا لهیوروپا و رووس ئهیژاواۆرنسا لهرهو فه

ک وه.  بووینیرنشی میکز ھیستهوابه بوو، کهڵبودا قهنهو شو لهیتهیواته نهیپی پرنس
 یاردهیدمهئه. بووان ھهیید دا ئامادهیو سوندهلهۆا، پورتوگال، ھیسپانینسا، ئرها، فهیتانیربهله
ن یتوانش دهکهی دیکجارواتهکه.  بوویتهیاڤۆ مریژوو میهییژوومناغهۆو قو ئهمهردهو سهئه



 و ی ئازادیمک و چهیتهیواته نهیپیوا پرنس، کهوهنهیبکههییو راستر ئهسهخت لهجه
 ی ئایگرانھه، گووتنهیانیشا. وروپا بوون ئهیکانهییرانکارۆ گیۆمنهی دییۆخربهسه
:  له بوونیتیبرکھاتبوون، کهپبژارده ھهیکهیستهدها لهیمانا و ئهیتالیئ لهییۆخربهسه

ا بانرش لهۆ شیکورتبه. کانرهیو مگزادهوار و بهنده خویانییتکان و ھاوکهن موخاوه
بوو، ان ھهیتهو دهی دروستکردنیشه کیندهوهئهتانهللهیم مئه. ابنک لهنهکراوه

مان ماژه ئاێرسه لهیتانههوو دهئه. بوونم نهستهی سیبژاردن ھهیرمرگهسهندهھ
 یرشر عهسه بهڵ سا٦٠دا ژانهۆم رت لهنانهته .نییان پادشایمور ھهنسا ھهرهفهلهدان،جگهپ

  .ز کردۆری پان لیژنهو جهز ئهینگلیموو ئ و ھهیڕپهادا تیتانیر بهیم دووهیتزابیلشاژن ئه

ک هی ی دوو روویموکراسیو دوهتها نهوکههیان وایران الژهتو لهل، گههیوههیم روانگه   له
 یزھ بهیکو زامنوهچوارچدا کهشان دهی وا نیۆش خییوهته نهیتهوده. ا بوونیدالمه
 .هییمانرله پهیبات و خهیموکراسید

ک تهوده: "ا دهیتالی ئیوهره دهیریزز و وه مافپارینیمانزپاسکولهودانگهم پبه
کو به ،هیی نیاسی سیکزمیرگانۆئوهکگرن، ئههیدا ین تناچار بکروهتهن نهیندچهکه
ک هیوهتهر نهھه:"  دهیسری سویاساناسی یپرونچل. "انهی ژیخزهۆسات و دکارهوهئه
  ".ب ھهیکهیوهتهک نهتهور دهک و ھهتهوده

  

  ڕ شهیپیپرنس

 یۆو ربووه ھهییئامادهشهیمکاندا ھه رووداوهیپانهڕۆگز لهھ بهیکک فاکتوه .... ڕشه
. کان داناوهموو شته ھهیباوکان بهیڕاران شهیریبهیۆر بھه. اوهشدا گینوسساز چارهیاریبله
 یکمکر چهن ھهک دهدا وهمهردهو سه، لهێا بکریتالیک ئ وهیکت ویماشار تهگه

ن پارت و یند چهیبوونک ھهتهله. بوو نهیاسی سیکهیمایک و سۆرچ  ناوهیو، ھ بوییایجوگراف
 یسهۆوجا پر گرنگ ئهیڕ شه٣ ینجامئه لهیچخوازدا کهاڕبهیموکرات و لی دیاسی سیزھ
  .کھات پیوهکگرتنههی

ا یر پروسرانبهبهمسا له نهی شکستینجامئها لهیتالیر ئسها ھاتهیسینڤ ١٨٦٦ یـ سا١
  .داڕشهله

کرد، پاپا ده لهیوانیپشت که٣ ینۆیناپل، چونکهماوهۆناو را چوونهیتالی ئیکانزه ھ١٨٧١ـ ٢
  .وهکرد کشاندبووهس دهیپاران لهیشههڕھها کهیسۆ پری دژیڕ شهۆ بیکهشکرهله



 یوروپا ئهیانکزه ھیانڕۆ دی و دوایھانی جیمکههی یڕ شهینگ دوایچی ئیـ ناوچه٣
  .ایتالیر ئسهوهوتهمسا که نهیتهیرکرداسهاست بهڕناوه

  . دروست کردیۆ خییوهته نهیتهووجا دهدا، ئهڕشهنسا لهره فهیکان شکستهیاش دوایمانئه

ک ا وهیمانا و ئهیتالیئ له١٨٧١ و ١٨٤٨،١٨٥٩،١٨٦٦ یکانه سایکانرشهۆ و شڕ شهێکر ده
  .خش ببوون نهییۆخربه سهیگهرتاکهش بهیوان و ئهێماشا بکرهک تهی

 یوازان و شیکانهۆ ریکردنردهروهپهالن له گهیباتو خهوهکردنهیر تاقبهنهیرنا بهر په    گه
شمان  گهیهڕان الپهیت، وا دههو دهیزراندن و دامهییۆخربه سهۆان  بیباتش و خهڕۆش
  .زمر رابگونهی خویدی  دۆو ساکار بر سادهۆ زیکهیبا نموونه. رچاوبهتهد

لزاس  ئینسادا  ناوچهرها و فهیمانوان ئه نیوامهردهبههییرکاری و داگڕو شه ئهینجامئهله
و دو. تبش دروست دهۆج بهیککۆریدا چانهیو مله. اوهیمان ئهیستبندهتهوکهن دهنگهیترۆـ ل

 یدزمان ئهیرکاریتاو داگ لهی و ناچاریویتھه بهڵ سا٧ یانی و جولڵ سا١٤ یندربرا ئه
م دوو  ئهۆک بشتکان گههیینسرهفه. سیپارچنهن و دهدجرگ بهۆان  فالسبیۆخ

. نان بکهیان ئاشنایکههیشتمانه نوینن، تا بهکهنسادا ساز دهره فهیررتاسهسهبههمندا
ان یت ویستیوشهۆ و خڕ شهی و زانستیاریزانیرقوتابخانه فدا لهکهی دینک منداتهلهمانهئه
  .نکهده

 یکلۆموو پھهدات لهار دهی بیرولس فیمهردهو سه ئهینساره فهیندن خویریزوه
. کداهیک ئاتهت لهبر سه لهیننگهیترۆلزاس ـ لئواسن کهک ھههیخشهکاندا نهقوتابخانه

ر سهستا لهۆمامستهیوان، پییقوتانت بهدردهوانامه بدا، کات ساییتاۆکله
   ".ربازسهتهیب دهۆ، تڵ مندایئه: " بنووسکهشهرهختهته

ش یکسکه،رده کردووهروه پهیتهیواته نهیبات خهۆان بیۆ خیتاکوازهم شتان بهللهی     م
. یکهله گهۆز و باش بۆس دیکربازسهتهبگومان ده،  بکرابردهروهندروست په و تهیدروستبه
 یگووتهبهشتمانی نۆ بڵ قوویستیوشهۆ خیئاکاموه و لههیردهروهپهرهۆم ج ئهینگهۆسر لهھه

 یککۆزار لهکات: "  دهیمان ئهیڤی تیرژهنووس و بژنامهۆر و ر نووسهیرکلهیڤش یئولر
ک ره سه دهی دوو د، بیچ بهیژدا ببۆدوا رت لهیکهزوو ده، ئارهیپرس دهیینسارهفه
 یرکتهت و کارههسموو خهھهستهیودا پستهۆو پشهیو پ، لهزاندهکهۆو زارئهچونکه". مارۆک

 یانیشا بهیشیۆکات و خدهیکارش ئامادهیوئه. تببستهرجهر بهروهشتمانپهی نیکهیینسارهفه
   .زاندهفهرهرک و شهو ئه ئهینانستھدهبه



ن یرل بهی شاریندناوهم جار لهکههی ۆن، بیرل بهیکهوارهی دی رووخانی دوا سا١٩٩٠
 و ی کوردستانیرهک بهمان وهبجهه ھهی ژاربارانکردنیسات کارهیادیر پالس ندهکسهلهئه

ک  من وهیۆستئهخرابووهکهی دیت بابهێندو ھهتهی الفینینوس.  وها کردهیمان ئهی ئاوارهیکورد
 دا ٣.١٩٨٩.له: م ینووسیمانئهکه بهتهیر الفسهله... کۆ کوردـ پاسیستیالیسۆ سی پارتیرنهینو
مبارانکرد و ۆ بیاویمی کیک چه وی ژاراویگاز بهیبجهه ھهیراق شار عیستیالینۆلۆ کیتهوده
 یرنج سهجمان ببووههیتهیم الفئه. ندار بوونیزار بر ھه١٠د و یھزار شه ھه٥اتر لهیز

. دابوویا پهیژت دهژھهۆ رینیرلبهله،کهی پارتیسی شاوهیژ نورۆر. دێردهپاش قه. کهکهخه
کچوو و  تیروون دهیناو برد و بار ھیکنگوت، رهکهکهتهی الفیدروشم بهیچاور کهھه
راق ؟،عوتانهینوسهییوه چئه: ی بانگ کرد و ووتی پارتیرپرس بهییۆلن دهیمئهمه حهجستبهده
 یرانبرادهوه ئهی ووتی پارتیرنهمدا نووهله.  نالبههیتهیڤو ال ئهبو دههییست نیالینۆلۆک

 یدیئ. وات با وا بێڕگه، لێ ناکروانمان پ ئهیڕ شهیراستبه، ان کردووهیک ئامادهۆپاس
 یکهنهشووههییهڕتوژ بهۆر.  دبنهنده، ھوههییان پرسیرهو برادهن لهۆچنازانم دواجار

ب و  ره عهیانی برایر دبه بوو، لهی پارتیتاسهیژ کتومت  سۆر.  دیستهوو ھهئه. شتھجبه
  .تبکرناسهرکراو پیداگبوو ،کوردستان بهدهت نهژھهۆ ریره و بهیموکراتی دیایمانئه

مان و رلهک پهۆرر و سهیزوهشدا کامهژگارهۆم رن لهیبا بزان، دهیکهو و پارتهر ئهک ھه    نه
 یکانرکراوهیداگرکوک و ناوچهان، کهیرم گهیک منداۆبکهی دیرپرسم و بهر ھهیکۆرسه

ناو تان و لهر دسه کوردستان لهیخشه نهبدات دهار دهیان بین؟ کامکهشت ساز دهگهکهید
ک  وهانیک.واسن؟تدا ھه ویکانهییکرهسهقامهرشهو سه قوتابخانهیواریر دسهشکتان و لهم
  .؟ناس دهینۆلۆدوا ک کوردستان بهیشکچب

 یالوهنا کهر پرد و پهگا و ژیاریو لهئاوارهتهکان بوونهرکراوهیداگ ناوچهیزانزاران خھهوهئه
  .ان؟یکانمه ئازار و خهیشھاوبهتهبدهوهداته دهان لیڕ ئاون، کبهر دهسهان بهیرووخاودا ژ

ا ت. مردهبهتهخر دهیررکهی داگیلتوورو کهرنامه بهیشتا ژاراوندن، ھ خوۆ کورد بیقوتاب
موو  ھهئاخر له. ێکرشت دهۆاواز گی جیدۆتیدوو مت و به دوو لهیکهییتهیساکهستاش بهئ

 یتهیکاۆرت و سهمان و حکومهرلهت و  پهزارهزب و وهی حیفتارو گووتار و رهرنامهبه
  .  ت ناکرید بهییوهته نهیکهیژهۆپردامهرھه

ن و یدایستا تئ کهیئازادهو کوردستانهشتن بهی گهیکانناغهۆ، قنیاد بکهیلهوهت ئه     ناب
راق و  ران و ئ ئیڕ شهیۆوخ راستهیمرھهن، بهیمانۆ خیمانرلهت و په  حکومهینخاوه

. ددامهعس و سه بهیم رژیراق و رووخاندن عیدانکه و لوهت و رهکوراق له عیاندنڕرپهده
  یتم حهچدهپ تر ـ کهیکڕ شهیدانرھهراق و سه ناو عیکان ملمالنیرمبوونهگدانووکهھهله



 یدانلهیش ھهیزھ بهیرگهئه. ت بباتهوو دهره روو بدات ـ کوردستان بهبر دهت و ھهب
 ییۆخربه سهیرگاا، دهی تورکیتهور ده سهیکانشههڕا و ھهی سووریم رژیران و رووخانئ

  . بکاتهم دا ئاواردهبه کوردستانمان لهیواوته

 یتکهی بهییوهته نهیوتسکه دهینانستھدهوتن و بهرکه سهیینهی بنچیرجمهستهیوپهیۆب
 ییوهته نهیشی ئاسایکهیزگا و دهییوهته نهیکننجوومهئه. نیر بکهگهۆ مس کوردیکانزهیر

 و یزرنگت و بهک بکان پنههیس و الموو که ھهیشداربه بهیکره سهیارین بک خاوهوه
. ب ھهیوامرده بهییکان ئامادهرهگهموو ئه ھهۆبوهژهۆپرفرهکان و بهرووداوه وورد لهیتقهید

، هکی دیس کهینگ بن ھهیچانۆگته بناتوان وا،ڕدهوهیڕل بهشهله شهیۆخ کهی کوردیتسهده
کات   دهیراق عیستوور دهۆ بیهییشۆژن کوه و بیاڕدی فیداوایناغهۆم قت ئهبدههیۆر بھه
 ییۆخربه سهیماسۆبلی دیکانهنا و کهیبۆ لیدانپشه  گهیرنامهر بهسه و له بھجبه

 ی باشووریشتوانینن داۆیملاتر لهی کوردستان زیستا ئیتسهده.  کار بکاتیجددکوردستان به
وت و ئاو و ن، نهکه ده لیوانیش پشتکهی دیکانشه بهیون کوردی مل٥٠ ـ ٤٠و هیستدار دهبهله
 یرگا کوردستان گرنگه و دهیکیتیلۆوپی جیوتکهھه، رهۆ زل گهیکهی دی خاویسهرهکه

 یزانهھبهم سامان و کارتهک ئهنهیس و الر کهھه. وهکاتهھاندا دهیموو ج ھهیرووکوردستان به
 تواندا دهیت و ئابووراسهی سیۆم ئهیایدنله ،تبوهستهدهبه

  .ت ب ھهیترگهیخ و کارهیباوهشهیرجمهبهشتووانهیۆرقسه

 یاریبووههییوهتهنهرکهم ئه ئهیر بارژچنهرانه نه کورد جوامیرانر سهگه  جا ئه
 ییۆخربه سهیۆشک له پیکانی ژیبژاردنمان و ھه مان و نهیانیڕدووان لهیۆ خیووسسازنچاره

گرنگ و فاکتهسهرهموو کهم ھهک بهتسهر دهگهکهی دیکهیواتان، بهدهنهرگانهجهدا بهیو ئازاد
چ ی ھۆ بێ کورده گویرماوه جهی مافیدیت بدات، ئهو دهیواز بانگهتواننهوهرانهگهیو کار

ر ی گرنگتر بیمووھهله. خواتو نهیان فریکانوهیع بهیدیکات و چشل نهوانه  ئهیکهیرهۆتوبالیبه
 یناوپک، لهقر و ھهوهموو پھهکورد به. وهبکاتهکهی دی کوردستانیفیرناتلتهان و ئهڕۆگله
، ک سانسینر بهیستیوکسان دا، پهیاد و  ئازیککوردستان لهیرانشگوزهۆ خیمکردنراھهفه
ن و یوان تیۆ کار و ئاسیژهۆ پریکردنییوهتهنه بهیاستهڕ به ئاه،یدا ھهیژید و ستراتیدله
  .بات  خهیمکچه

  :کانرچاوهسه

  نیمد ئهمه محهیلران عهۆس. رس   وگالب. پ....   راق  عییتاۆک

  وشپه. ع...    ایم چفو رکورهسپم ھه  ھهیوانید



  یداخرهتا قهعه....  دای کوردیگامهۆکژوو له میرنهت و بزووهو دهیمکچه

  ن شولتسهھاگه.... وروپادا ئهیژووملهوهتهت و نههو  دهیمانئهبه

Staat und Nation in der europäischen Geschichte        Hagen Schulze  

  

  


