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 ژمدالکی دوورودرمیوتارکرگی یر بسی، ک.ن.،گ، لکمرھتا بز کاک عڕب
مامی ئم لمڕ کایی ئیشکردن و میتۆدەکانی بیرکردنوە و شوازی ،قرەداخی،کۆم بۆچوونم

ل ڕوانگی خۆم و راستیی مژوویی و ئرک ھمان کات. دەربیوەک.ن.گلگڵ نووسرە
باسان،  ئڕای ئو،لرەدا گرەکم نیی. پنجشم بۆ خا الوازەکانی راکشاوەرۆشنبیرییکانوە،

کی دیککانم جاروە،بۆچوونمنوێ بکرلس..

نک ھر ،، جارکی دیکک.ن . ، گلسرەتای ئم برھم نوییدا،برگی دووەمی...کاک عتا
برامبر ب راستییکان ی،داشل تقالی ئوەبکو پشلی ھموو پرنسیپکانی رۆشنبیریی دەکات، 

راستی و کلک و گوێ،بستکی نادیاری گوماناوی،بۆ متک ل خونر بکاتچاوبنووقن و چاوبس
.کاتبحقیقتکان

مرھم  بژ و ،ئکی دوورودرکییشپ کھاتووە١٣لخۆ پربشی سب .کماندووبوون و،کار
کورت بنایلناوی ،ایپکدروستتر بئامانجکی ،بۆ ئوەینوسرھق بوول..خۆھیالکردنی پوە دیارە

م دەی مژووی ئئاخر نوسر ھن.ر کردوونانی کاری لسوتنووئو پارت و بز،باسکی مژووی
کس بیوێ راوە ماسی ئاشکرای.و نیی.ک.ن.ووستوە،ئمندە ب دوای گوتاری حیزبان دەن

خۆ گر .بندەندەڤری کو و نو بیابان و سرک بۆ ەچ بۆ سرچم و رووبار و دەریا،نبکات،د
ناوزڕاو دەبت،ک خریکی خپاندن و فریوودانی بوە دت ھژماردن،یاخودئمی کرد،یان ب نزان



ئاخر نابابتتی کارەکی کاک عتا، دەمانخات بردەم ئو ئگرەی، ک ھیچ . خکخۆیی و 
رووبرک بۆ رەخنی زانستی و بابتی و کاری رۆشنبیران ندۆزینوەو دەبت ناچاران، ئیستک بکین 

رھر بس ینی پرسیار بخرو نیشانی نوسکم.

ھنگاو ھدەگرم و ل دیدی ،پبپی بگ گرنگکان،لتک نوسینکی کاک عتادا،من لبرە
و ،کوردایتییوە،تیشک دەخم سر الین تاریککانی و ھوی راستکردنوەی شوندراوەکان دەدەم

تری گوتاری ناسیونالیزمی ی باشکو ونی،روستتر برەو راستییکان ئاڕاست بکمخونر د،تدەکۆشم
.ی خونربخم برچاو،ئم گوتارەراستقینیالی ئا بدەستتانی،وردیک

١٩٣٦ـ١٩٣٢گوتاری راپڕینی بارزانی :بشی یکم

ی یکم،شخ ئحمد و مال کانی، وەک شخ عبدولسالمو ربرەای بنمای بارزانیباسکی خر
.دەکاتھتد ...مستفا و

دیکی راپڕینک خیتی بووە،چونک جوگرافیای راپڕینک ل کورە،پاشان ئاماژە بوە دەکات
زەمینیکی سرھدان و ھیچ:" ئوەی،نووسر  پی وایتا دەگات...دواکوتووی کشتوکایدا بووە

مادامکی ھلومرجی کۆمیتی و ،بالی نووسرەوە،کوات."ل ئارادانبووەدەرکوتنی ناسیونالیزم
کی دیکواتای بووە،بی مارکسسیاسی ئامادە نکی تیورییپ بووە و،بباتی ، چینی  بۆرژوا نخ

١٠ووتوی بم شوەی ل د.. ئو بزوتنوەی ب ناسیونالیزم ل قم نادرێ، ،ئوە نکراوەچینایتی
.بووەەقبن،خکی و ب روخساریی نتوەییبوە دڕینگوتاری ئم راپ،الپڕەدا

گوتاری حیزبی ھیوا: بشی دووەم

پشینیکی کورت لمڕ دروستبوونی ئم حیزب، ل دارکرەوە بۆ رکخراوی ـ  برایتی تا حیزبی ھیوا ـ 
عبدو جوھر وەک شخ لتیف و ددار ویان ھبووە،،ک رۆناوی کس دیارەکانی.دەخات برچاو

ھاوشان لمڕ ھمان باسوە، بۆچوونی کۆم نوسری دیکش .لم میاندا ھاتووە،و رەفیق حیلمی 
وەک ،کاریگرتی دوو زلھزیی جیھانی، لو سردەمدا رەنگدانوەی،نوسر پی وای.برچاو دەکون

ب ھیواحیزبی الی ئمش.ھبووەحیزبان رکخراو و لسر ئم کسایتی و ،ئینگلیز و شورەوی
.ربرایتی برەی راست و الینگریی ئینگلیز بووەرەفیق حیلمی، . زەقی بدیارکوتووەب تایبت،

پویست ل پناوی ،خباتی کورد" ئوانی دیکش برەی شورەوییان ب چاک زانیوە و پیان وابووە
".ئازادی و دیموکراسیدا بت

ی خۆی ب شورەوئدی بۆ.؟بای یکم چ دروشمکیان ھبووەئایا،ناچمان پمخابن، نوسر ھی
بت نموونی بای خباتی ب،تا ؟،یاخود شورەوی سیستمکی دیموکراسی بوو؟دیموکراسی دروست بووە

چارەسری مسلی ، باسی ئوە کراوە،ووری مارکسیزمدا، ل کوی کلتئرێ براست!ئو برەی؟
تتینکدا خودی،وایکات ل،می دیموکراسییرکی سیستمانئو جۆرە  سیستئ بۆ خۆیانس ر ل

وت ھی ھندەی شانشینی یگرتووی،دیموکراسی یاخود،چ!..بنچینی دیموکراسی پک نھاتوون
تا ئم نکوتوون، یی خۆیانۆل ھوی سربخ،بردەوامبت،کچی ئیرلندە و سکۆتلندە و وز

،کاتلۆنیا و باسک و گلک میللتی دیکخۆ دەزانین ... لیزم و یکتی ئوروپاگلۆبابوونیچرکساتی
کیوبیککانی .. نھشتا سوورن لسر داوای سربخۆیی خۆیال ئوروپای ھسارەی دیموکراسیدا،

کوات. سربخۆییان داوەکندا چندین جار ل سبری دیموکراسی پانوبرینی کندیشدا ھوی 



یاخود بوونی دیموکراسی گرەنتی ...ی چارەسر ناکرێپوەک پویست کشیکیان ھی و دیموکراسیش 
ـ دوور ل گووت بنوبانگکی چرچ ـ دەنا ل بنڕەتدا.نیی بۆ چارەسریی کشی نتوایتی

.و ھموو پشتیوانی و داخوازی لدەکین،چاکترین شوەکانی دەستدارییسیستمی دیموکراسی
بۆ خونر،ئم باسانکاک  عتا، اوی ئازادیی کدا و چ ئازادییک؟ خبات ل پن،جگلوەش

مینتی کورد لوەدای مژووی دروست و راستقینی ھم ننووسراوەتوە و .بدروستی  روون ناکاتوە
بابتییان و لم بوارەدا کردووە، بالین ویان دا،کارکیلم چند دەییی رابردووئوانیھمیش 

.  زانیستییان نبوون

جگ لتاوانبارکردنی سربخۆییخوازەکانی ئو دەڕبینی وەھا بیروبۆچونک،وای دەبینم،من
مانا و برەی گوای راستەو،چ ،بۆ سرکردەکانی" پیاوی ئینگلیز" سردەم و کاوژکردنوەی تۆمتی 

کی تری نییمایر .بننوسبوو": دواتر دەنووس م حیزبئۆتۆنۆمی دروشمی ئ  . م دروشمت ئبھ
٣٠ل ... "بر حوکمی گوتاری نتوەیی،وەک یک ناکون، ھرگیزو داخوازی سربخۆیی

واستای،کوردستان جی خۆیتی ئاماژە بوە بکم،گر بھاتای و برژەوەندی زلھزەکانی دنیا وای بخ
،ەخسایتی بۆ بدەو تی بوونر و لۆزان ـ ،ئامادەگی باشتری دەرفکانی سایکس پیکۆ و سیڤیمانـ پ

 ،دا بوایوە و کوردی ترەوبن دەبوونەکانی ستا و ھاوپکانی کاک عری بیر و بۆچوونبرلوا س
نودەوتی برامبر  ب کورد،لچاو ،ل ئستادا،سیاستی ئاخر ئوە نیی. پووچڵ دەردەچوون

بۆ خوندنوەی ،م وەک نموونیکباسئم.کشکانی دیکی رۆژھتی نوین دا برچاو و ھستترە
Otto Von Bismarck. ل دیدی سیاستی نودەوتییوە خست برچاو،برژەوەندیی جیاوازەکان

ھیچ .بووسیستمی پاشایی ئامانجیژە دیموکراسی و ،کات یکتی ئمانیا پکدن،سرکردەیکی د
بووە و نییگۆڕیدا ن ل رنداریی و چینی بۆرژوا و دیاردەی مۆدرمایکی سوباسم . قسر بخۆ گ

ل ئوروپای سردەمی شۆرشی پسسازیی و مۆدرنتوە سریان ئم دیاردان،کوا پوەرە بت،
ئی بۆ ھموو ھر ئوروپا مبندی ئم گۆرانکاریی و داھنری ئم چمک و دیاردانن، ھداوە،

گر راستییکی ئوەی، . ! ؟ی ئم کیشوەرە، ب یکسانی سوودمند نبوون لم خر و برەنتوەکان
، چاوی میللتانی ئوروپای نکردبایوە و ب ئاگای و شڕەکانی ناپلیۆنشۆڕشی فرەنسا

وتایکرچاو نتمان بوروپا،سنووری چوار دەوی ئخشر نسستاش لنابان،رەنگبوو ئھن..

ئایا دەش ل نبوون و ":خۆیی و خونر لبردەم پرسیارکدا ئبق دەکات و دەپرس..کاک عتا
نازانم نوسر بۆ ھندە من . ؟ "باسی گوتاری ناسیونالیزم بکرت،غیابی بنماکانی رنیسانسی نتوەیدا

ل ،قاب و دەستوور و دروشم و تیۆریی ئرە و ئوێ،خۆی ناواقعیی دەکات، ب زۆرەملی ھوڵ دەدات
ئستاشی لسر ھتد،.. وئایا عرەب و فارس و تورک!چانسی کوردایتیدا داتاش و قوتبکاتوە؟

ئو ھموو ئایا ئم میللتان!یوە؟یان بچند قۆناخ!رنیسانس دا وەستاون؟بت،لکام وستگی 
براست ،بۆ گوتاری ناسیونالیزم و دامزراندنی دەوتیان،ب پویستیان دەزانی،ی کاک عتاانبنمای

داخۆ کۆسۆڤۆ !مۆدرنیتدا ژیان دەگوزەرنن؟ھواری پۆست،ئو دیویییو ھنووک ل دیووەوتپڕاند
پاش رنیسانس پش یانبکام قۆناخی،باشووری سودانو تیمووری رۆژاوا و کمبۆجیا و

تگیشتن ل واقیع و گرنگتر ئوەی، ھنانوەی پرەگراف و قسی تیوریی گرنگ نیی،بکو !گشتوون؟
خوندنوە و کارپکردنی و چوارچوەبندکردنی لسر زەمینیک لگڵ پداویستیی کۆمیتی و 

.بگونج و ئاوت بتمژوویی و سیاسییکان دا



گر شورەوی ... دروستبوونی ئو رکخراو و حیزب نتوەییان،ئاماژەی بوونی ناسیونالیزمن
رەنگ زۆر شتییان ..لبگڕای،ھم ھیوا و ھمیش ژکاف،لسر راستشقامی نتوەیی الیان ندەدا

رخانایدا بچکی دیکیئاڕاست کخ. بم دوو ردەستی پالنی شورەوینراوە،قوربانیئ...

:نوسردوو خای گوھریی بۆ گوتاری ناسیۆنالیزمی کوردی دەسنیشان دەکات

.ـ رزگارکردن و سربخۆیی کوردستان و دروستکردنی دەوتی کوردیی١

نک عراقیبوون و ،،ک ئینتیمای یکم  بۆ کوردستانی بنانوەی شوناسی کوردبوونێ بنیادـ سرلنو٢
.بوون و ئرانیبوون و سووریبوونتورکی

مئراست و لۆژیکدارە،ب کبۆچوون رەداپرسیارمک لتودروست دەبر دەگری برای نوسخئ :
ئاماژەت پداوە، ئی لو دوو خادا،گر گوھر و ستراتیژی ناسیونالیزمی کوردی ئم بت،وەک خۆت

ئی چ !.دەکیت؟وستکراودادرمژووینامۆیی وھواریی خای و جیھانی لم گوتارە،ئسۆراخیتۆ بۆ
جا بۆ ل ھموو !.نادیدە دەگریت؟وائم دروشم و ستراتیژە دەستتانی گوتار و ئا بئم ،خرە ھگرانی

 وەرانم تر ئست،کاری جددی لدەبری پپ کی دیکنز و الیپاسۆک،ھ ل کوردستان دا جگ
.؟کردب؟

پش ئوەی ھر شت ///شرم بگان حوکمی کورد بکات/// گلکی یکسان...ردستانکی ئازادکو{{ 
تا کوردک بچوستوە کوردستان ئازاد نبووە ///کوردستان تنھا موکی کوردە/// دەب کورد بین... بین
ئمان مشت لو دروشم و ئامانجان }}..و تا مل کچی یکی نخستووین با بۆ ئازادی یکگرین/// 

پاسۆک وەک دەق و . بوو،لسردەستی پاسۆکدا ھنرای نو گوتاری سیاسی و نتوەیی کوردەوە
متماشای ئت کی مردوو،نکۆپی و الساکست ی دەکرد و نزانی کردبووە تسانی دیکیی ک

ھوی جبجکردن و ،قیعکی دژواردائامانج،بکو ل میدانی خباتی سختی کوردایتیدا،ل وا
ئیدی ھلومرجی دەورەدراو چۆن بووە،پویست لکۆر ئاماژەی ب پاشخانکی بدات . چسپاندنی دەدا

ب شاندەرئرنجام ئو قسودان، ئاسان" خنجر ل کا"دەنا کاری . و ئوجا بیروڕای خۆی دەربێ
.بۆشاییدا رۆدەچن خوارێ

ردەمانلدەکۆشا،سوە تمایانم بنکدا پاسۆک برانی کورد،شبکی زۆری سیاسی و سش رمییان ل
ی و ئیدیۆلۆژیی نونتوەییان ب گرتناوچو کوردبوونی خۆیان دەھات و دەمامکی  داگیرکرچتی 

ز و چ لوە خۆشتر و چاکتر دەبوو،ئو ھزانی دیکش،ھگری رەگئگرنا .رووی خۆیانوە گرتبوو
" . بۆ وا ب فیۆ دەچوو،ستراتیژی نتوەیی بوونای،جاگر وابووای،رەنجی خباتی چندین سامان

بۆچی کورد دەستی ب پایکانی دەوتی سربخۆ نگشت؟ چۆن تا ئستا ئای سربخۆیی بند 
کی وەک پارت.اکی و مینۆکیانایکی زۆری مئمان ل کاتکدا پرسیارن،ھاوسات ووزە و تو، ؟"نکردۆتوە

ئاخر پاسۆک ل پناوی دروستکردنی ئم بیرورا گشتی و قناعت و ستراتیژەدا، . ـ پاسۆک ـ ی تچوو
بۆ برجستکردنی ئم ویست ،وازی ل چندین دەستکتی حیزبی خۆی ھنا،ماندووبوونکی زۆری کشا

تا... و داخوازییانکی وەک کاک عرستا نووسچی ئمکھیچ ھاتووە و زۆر ب دانگو و ب تانن
بری رۆژ تا ئستا بۆ کس ب بژنگ ...ئو ھوست و مژووە  نادیدە بگرتگرەکتی،پوەرک

. نایی بشارتوە و بشونناتوان راستیی مژووییکان ب سابرھمکی کاک عتاش،نگیراوە و 
.دەدوینئم بابتاندواتر ب درژی لسر



ل دروشمکی تردا چ و پ دەکاتوە و پی ،نوسر و بیروڕای خۆیبدوای دەربینی  ئم بۆچووناندا،
 وای"ترندەرەوەی مۆد ر " لر ناسیونالیزمھسک لئاخاوتن،کی نییکدا ...ھیچ مانایکات ل

"یترنمی مۆدرھتا... "ناسیونالیزم بردەوام دە،کاک عی بدادەگرێ و پ م خار ئسست ل
وای،،ترنقۆناخی مۆد گاتکردنتا کورد نندەکانی تقسڕ ناسیۆنالیزمی کوردی و رەھمی رل

داخۆ دروست،ئم قسکانمان لسر ناسیونالیزم قوتبدەینوە و .بو رادەی تابووەنتوەیی
مشتومی زۆر ل نو نوسران و .ن؟؟بییانپچینوە،مادامکی نگیشتووین ب دنیای مۆدر

ئم ,Benedik Anderson,Erich Hobsbawm,Ernst Gellner,Anthony Smith,Karl Deutschپسپۆڕانی
رندیاردەی مۆد ناسیونالیزم زۆر کۆنترە ل نن،کلموە دەسموو ئکان ھراستیی،یدا ھتم .بابل

،مژوونووس و فیلسووف و بیریاری ناسیونالیزم،               رووەوە تماشای کتب ب نوبانگکی
Die Idee des Nationalismus,Hans Kohnدی.بکاتحمموزینی ئی ..خانییاخود متا پکاک ع

ریست مارکسییکان،ک ناسیونالیزم ب برھمی مۆدرنی ئوروپا و گشسندنی وای ھر تیۆ
..راست دەکن,چینی بۆرژوا، دادەننسرمایداریی ،دروستبوونی

 ڕەدا ١٣لی ، الپم باسر ئسنووسیوە و، ل ستووە١٦پشتی برچاوە بس.

حیزبی رزگاری کورد: بشی سییم

رکخراوی رزگاریی دروست دەکن ،برەی راستلبردەم ئرککانیدا، ،تخواردنی حیزبی ھیواپاش شکس
.دروست دەکنخدەبنوە و چپکانیش رکخراوی شۆڕش،و پاشان ل دەوری مال مستفای بارزانی

دەکوت نو . "ۆمگ ل دەوتدا برجست دەبترۆحی رەھای ک"اوڕای چمککی ھگل ھالرەد
دروست ـ  ناسیونالیزمی کوردیش کار بم ت و راسئوەی ـ ک چاوەڕوانییکی باسکوە و چاوەڕی

بدەوری ئم توەردا چند،نوسر. بۆ  گیشتن ب چرکساتی دامزراندنی دەوت،ئاراستیدا بکات
ر ھ و کماسییکان بخات بردەست و قامک لسوڕتوە و رگا و میتۆدەکانمان بۆبت و بس

بیریارک و دادڕینی ب ،ەکات،ل ھنانوەی کۆپلیک ل گوتیرۆشنبیران و بابتی ددابن،کارکی
رجی ناکرێ ھلوم،چونک چ جارێ.ی دەکاتبای کورد دا،تووشی سرلشوان و ب ھچوون

و خست و ھیچ نتوەیک بوی دیک بروارد بکرێ،ھر لبرئوەی بنما،کۆمیتی و سیاسی
.ناتوانرێ کۆپی بکرێ و بسریدا بسپنرێ،نتوەیک بۆ یککی تر، پداویستییکانی ژیانی ھیچ

و دوور ل ووردبینی و راستیپکاننابابتییانحوکمکی نالۆژیکی و ،ل درژەی باسکیدا،کاک عتا
ی : "دەدا و دەلسم بارەت بی دوای رزگاری دروست بوون ،سکخراوانو حیزب و رموو ئھ

وایتڕاندووەنپنو پرۆگرامی رزگارییان  ت رنامم".تی،بینئکدادەربکات ل یر خودی،،کھ
ر،دەنووسبرای نوس" : راقدا و کناوی رزگاری عپ باتکردن لی بۆ خکرنامحیزبی رزگاری ب

و داڕژراوی ئو برنامیش ل بنڕەتدا دروستکراو،کئوەش برنام پارتی کۆمۆنیستی عراق بووە
".سۆڤتی ئوسا بووە،بناوی دیموکراتی بۆ وت و ئۆتۆنۆمی بۆ نتوەی ژمارە دوو

کاک عتا بکم،ک ،نووسرکی وەک،ھسنگاندن بۆ برھمکی،ب پوەری ئم بۆچوون،گر
شۆکت کردین بۆ ئم بوارە ترخان کردووە، دەم مخابن تووشی،سانک شونخونی و سرگرمی خۆی

تی و رۆشنبیرانتکی بابو،و چ میتۆد دا ئامادەیی نییم بۆچوونکی زۆر ر، لئاخاوتن مش و وئوک
نگینکی راستیو ناسمایگری ھیچ بنھتا،... نییی کارکردنی کاک عم ستایلدا،وەک بم کایل
 وە وایوێ،بیئکی کولی ژەنگاویقۆیچ کان براستیی،ربتی، سدڵ و نا رۆشبیریی و باب یت و ب



دیارە منیش،گلک ...داتب،الپڕە گشکانی مژووی بزاڤی کوردایتی،کوڵ ھوی شواندنی
بر نن،ھناکی لشنم چکی للمگرھی بش چاوەڕریی دیکوێءنخۆی وا کارەکانیخ

نوجا .دەنوپای چی: دەپرسینئ و ل بۆ؟ بۆ ک مکردن!.دا؟ئمام،رپرسانڵ ،ئاخر نابگ ل
کربۆچوونی نوس ستی و  نرمئاخاوتنی س ی چاپ و نھ کاندا،نژووییم راستیی، ک

ل ی لسرەوە رامان گیاند،مان گورەپرسیار و گوئو کوات.،یکی دیک بۆ خۆی دەکاتبانگاش
.یشونی خۆیدا

ئو ئامانج دەگرم بر، ک ھوی زەاللکردنی راستییکان بۆ و برەباسکم،ئاڕاستی ،لبرەوەوا
لسر ئم برھمی کاک عتا ،رەخنگرانیکیخوندنوەخۆیان کشم دەکن،ئویش ل ری

ب ئاگاداربوونی ،جی خۆیتی ئم پرسیاران،پش ئوەی بچم سر بشکی تری ئم کتب .قراخی
:و پویست وەرامیان بداتوەاڕاستی نوسر و بکمئخونر 

ـ ئایا برنامی رکخراوی رزگاری، ب ھق ل ھی کاژیک و پاسۆک ل پشترە؟

کردووە؟دا، عراق ل پناوی ـ داخۆ  پاسۆکیش خباتی

؟اق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردی بندکردۆتوەـ بڕاست،پاسۆک دروشمی دیموکراتی بۆ عر

گوتاری پارتی دیموکراتی کورد: بشی چوارەم

ھدەوەشتوە و پارتی ،سادالسر خبات و لو،بردەوام دەب١٩٤٦تا سای ،حیزبی رزگاری
، دروستکردنی ئم حیزبش.دیموکراتی کورد ب ربڕیتی بارزانی و ھمزە عبدوال جی دەگرتوە

ر شسی حیزبی دیموکراتی کوردی ئەولران.ردو،نوس ژیوببات،رودری خنو ساتا ،ئ
بارزانی :"ھروەھا دەنووس. باس دەکاتلو روداواندا ،دامزراندنی کۆماری کوردستان و رۆی بارزانی

گری دادەنوەک ج،زیادی کۆی تیف و کاکخ لم دەستنیشان..."شر لوە نوسداخم کرد و دانانبی ئ
تییسایناوەڕۆک دا،دوو ک و ب نگاوە زیرەکانم ھک نادا و ئنتوە،ھیچ کۆمن بارزانییالی ل

ننگناسھ وەییانتبۆ .  ن م پارتر گوتاری ناسیونالیزمی ئسکمان لش پتر ھیچ دەقمل
.ناخات بردەست

حیزبی کوردی ل نوان ناسیونالیزم و خدا: بشی پنجم

توژینوەیکی چ و پی ھزریی و سیاسی رەھندەکانی ،ئم برھمداالپرەی٣٥ل دووتوی 
:ک دەتوانین لم چند خادا چیان کینوە. ناسیونالیزم الی کورد، ل روانگی خۆیوە دەکات

ترنمی مۆدرھـ ناسیونالیزم ب.

ئاستی ،کی جماوەری وک ببت برنام و پرۆژەی،ـ کاتک ناسیونالیزم دەبت خاوەنی شووناس
.دروستکردنی دەوتی نتوەیی بت،ئاسایی برنامکی

ل خوار ئاستی دروستکردنی دەوتی  سربخۆی نتوەییوە،ـ ھر پرۆژە و برنامیکی تر
.و ب شوناسی ناسیۆنالیزم،بگی الوازیبت



فراوانی ل کۆنستی کۆمیتی کورددا ،رووبرکی ەوت داگیرکرەکانی کوردستانـ ئینتیما بۆ د
.دروستکردووە

.برھمی سروشتی پرەسندنی کۆمیتی کۆمگی کوردی نیی،ـ ناسیونالیزمی کوردی

،زەمینی پیشسازی و برھمھنانی تکنلۆژیا وبۆت کۆمگیکی مۆدرن و ن،ـ کۆمگی کوردی
ک ل دەرەوە بۆ ئرە ،ناتوان خۆی لگڵ برھم گواستراوەکانی مۆدرنتدا،ل ئستاشدابکو 

ک سوودی بۆ دروستکردنی گۆڕانکاری ل بنیادی پکھنرانی ،ب جۆرک خۆی بگونجن،دەگوازرنوە
نانی ئابووری نیشتمانی و لکھپ سازی نیشتمانی و لنانی پیشمھرھب ت و لبدا ھگکۆم
برھمھنانی عق و رۆشنبیری قۆناخی مۆدرنتدا ک رۆشنگری و دیموکراسی و چمکی ھاووتی 
بوون و تاک و عدالتی کۆمیتی و جیاکردنوەی دەستکان و تنانت جیاکردنوەی 

.پسپۆڕییکانیش ب گشتی برھمی مۆدرنتن

 ،رنی مۆدگلی کۆمو مۆد کوردستاندا دروستبووە٣ـ حیزب نموون حیزب ل دەیس حیزب . چارەک
رناتڤی خلتکوردستاندا ئ ل.

ـ ناسیونالیستی کورد ل ژر کاریگری ناسیونالیزمی دەرەوەی  دەرەوەی واقیعی کۆمیتی و سیاسی و 
.کلتووریدا کوردیدا دروستبووە

١٩٤٥ـ١٩٤٣راپڕینی بارزانی : بشی ششم

باس ل رۆی دیار و ھکوتووی مستفا بارزانی و ...ب درژی بسر دەکاتوەئو سانانیرووداوەک
نی کۆم نووسری دیکش برچاو ولم بابتدا بیروبۆچو.راپڕینکی دەکاتھگیرساندنی 

ی ئم راپڕینی بارزانیش وەکو زۆرب:" نوسر ل ئاکامدا لمڕ ئم راپڕینش دەنووس. دەکون
ھرە زۆری راپڕینکانی تری کورد ن دەرئنجامی پرۆژە و برنام بووە ن برھمی ئایدۆلۆجیا،یان 

حکومتی ئو بۆ ھوستی دیاریکراوی سیاسی بووە، بکو ب پلی یکم کاردانوە بووە وفیکرکی 
١٤٣ل."راق برامبر بنمای بارزانیکاتی ع

..دا١٩٦١کوردستانی عراق لسرھدانی شۆڕشی ئیلولی گوتاری پارتی دیموکراتی : بشی  حوتم

،ل سر شانۆی رووداوە سیاسی و چکدارییکانی کوردستان،دوای بزربوون،یان دوورکوتنوەی بارزانی
پارتییوە ،چ چاالکییکی برچاو  لالین  ئاوارەییساڵ١٢پاش ،و تا گڕانوەی ل شورەوی

،دەرفتی ن عبدولکریم قاسموە الیعراقدا،ل ل ،١٤/٧/١٩٥٨سرکوتنی شۆڕشی پاش .ابینرتن
، دێ و تیدا ئاماژە دەستووری عراق گۆڕانی گورەی بسردا.بۆ  کوردستان دەدرێی بارزانیگڕانوە

بۆ ،پککی باشسرەتا و دەستبئمش.تشی کورد و عرەب ل عراقدا دەکر برایتی و ھاوبب
لم قۆناخدا درژ ،پنج بۆ دروشمی نوەندی پارتی،نوسر لرەدا. ژیان ل عراقدا دت ھژماردن

 بریتی بووە ل راق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان:"دەکات،کبات بۆ دیموکراتیکردنی عژەی ."خدر ل
:باسکیدا، ئم دەخونینوە

داوایکم بۆ خۆم  ل  قاسم نیی،با ئو ماف ب کورد بدات، من عراق من وەکو کسی خۆم، ھیچ "
داکردوویتی،وات سای پاش ١٩٦٢ئم قسی بارزانیی،ل یک ل کۆبوونوەکانی سای ".بجدەھم

.،سرھدانی شۆڕشی ئیلول



لیزمی کوردییوە ئم تزە ھزریی لمڕ ناسیونابدەم باسکیوە دەڕوا و دواجار، ،کاک عتا
ژێ و دەماوەری و ":دادەرکی جوەیئایدۆلۆجیای بزووتن تبتا ناسیونالیزم نوانینی من ھت ب

کۆمیتی و، ھتا دیواری نوان پکھات ناوخۆییکان نڕوخنت وپیوەندییکانی خون و دەمارگیری 
توەشنن ھتیدا ھیی خگکۆم ل وەی کو شمای بر بنسکگرتوو لکی ییکوە و ی

ھاووتیبوون پکنھنت و پیوەندییکان ل نوان تاککانی ئو پکھاتیدا نبت پیوەندی 
ئاسۆیی ک ئویش یکک ل خاستکانی کۆمگی مدەنیی،مسلی دروستکردنی دەوتی 

."نتوەیی نابت پرۆژە

بم .نیی و خودی پرۆسکش،ملی برەو ئم ئاکام گرتووەالرییکمانلسر ئم تزە، چ ھبت
مرج نیی،ب کامبوونی ئم پرۆسی،ئیدی پرۆژەی دەوتی نتوەیی شیاوی باس و بندکردنوە و 

یی بۆ داگیرکرانی کوردستانی ل ھنووکدا، سیاستی سقت و وابست... داخوازی جماوەری نبت
ست و داوای سربخۆیی و وی،، وا زۆرینی ھرە زۆری جماوەری کوردب و الین نبھندێ حیز

ی ئو رژە برزەی  سربخۆییخوازان ،ک خۆو،١٩٩٨ۆمکی ریفراند... دنی دەوتیان ھیدامزران
 ن٩٨٪لم راستییگری ئنی حاشاھگی دانیشتوانی کوردستان دەدا،باشترین ب.

و ل روانگی خباتی نتوایتی و ،لسر دەربینی بیروبۆچوونکانی بردەوام دەبنوسر 
١٩٦٤سای ،ن دت سر رووداوە دتزنکانیپاشا..گاندن بۆ ناسیونالیزم دەکاتچینایتییوە،ھسن

چوونکی لرەشدا بۆ..و دابشبوون مژووییک و پانۆرامایکی رووداوەکان دەخات برچاوی خونر
ھاوکاریکردنی داگیرکر بووە بشتکی ئاسایی،مکتبی سیاسی بو :"ورووژن و دەنووسھستیار  دەو

دیارە ". خۆبدەستوەدان زەمینیان بۆ ئو کات و بۆ دواتریش بۆ جۆرک ل خۆبدەستوەدان سازکرد
ایی نزیککردنوەی رامانی خونر ئرکی ئم گوتارە چوون نو ئوباسان و ھسنگاندنیان نیی،ل ب

بۆ تاوتوکردنیان کانباسچند بگیکی ،بۆ باسکمان،من ل خودی کتبکی کاک عتاوە
پناسکی رۆی دیار و ھکوتووی جالل تابانی نوسر،لم بشدا،.رادەگوزم میدان

دا،یاخود ل روانگی ناسیونالیزموە، لتک ئوەشدا ل ھاوکش سیاسییکی ئو ساتوەخت...دەکات
.ب براورد ب مکتبی سیاسی،ئاماژە بوە دەدا،بارزانی ھوستی کوردان و نیشتمانپروەران بووە

ل چ ،بو ھموو ئیشکاالتی نو ھناوییوە،دەب قوڕبسریی گوتاری ناسیونالیزمی کوردییجا 
کی و جوتیارنشین،ھگری پیامی ناسیونالیزم بت،مکتبی سرکردەیکی خ.!ئاستکدا بوو بت

بۆ دروشمکان کرد ، بانگاشیداگیرکرەوە، ل سنگرینوخبی شارنشینپکھاتوو لیکیسیاسی
ک ،مشتومی زتر ھدەگرێ و،ئم لرەدا بۆ شارەزایانی ب . ن. ئم باس ل روانگی گ !.بت؟

.جدین

:بارزانی ل دوای دابشبوونگوتاری پارتی و 

نو سارووداوەکانی ئ وەندی،باس لتی نڵ حکومگندامانی م،و گفتوگۆکان لی ئس . و رۆ
، نیی و تنھا چ پوەندییکیان ب ناسیونالیزموە،بشک لو رووداوان،ب پی بۆچوونی من... دەکات

.و بسرووداوە مژووییکان نمایشتکردن و جووینوەی

ی ئازاردا١١ک د ل . د. گوتاری پ 

ئو دەستنیشانی ئرکی .دیسان ب ھمان پودانگ،  باس ل رووداوەکان ل روانگی مژووە دەکات
 بریتیی وەیی:"گوتاری ناسیونالیزم  دەکات،کتتی نزراندنی دەودام ر ئامانج و .لگومان ھب



ئم ."ستراتیژە،ناچت چوارچوەی گوتاری ناسیونالیزموەشوازکی تری خبات،لدەرەوەی ئم 
کاک پرسیار ئوە، چمال .، و لوان لوە ل راستیسنگی خۆی ھیک،ب بارستایی کتب،دەربینش

ـ دەیوێ ب  وەک دواتر دەگین سر باسکیـ داتاشین و پداھسون بۆ کس و الینک دەکات،،عتا
 ب ئم.دنیای ناسیونالیزمی کوردی ببتگلکجاران دوژمنانینیار و زۆر ئم کای ب بری 

ئاخر ب چ پوەر و .نوسریکبۆ برھم،خوندنوە رەخنگرانکی ئمی،پرسیاری سرەکی
ھگری گوتاری ناسیونالیزمی بنمایک پارتی لسرتاپای مژووی خۆیدا و یکتیش ب ھمان شوە 

؟،ئوە دەبت خۆی یاباندا،ب دوای راوە ماسیدا دەگڕێ بم بۆچی کاک عتا ل ب!.کوردی بوون
.وەراممان بداتوە

دا،بیروڕایکی دوور ل راستی  دنت نو باسکیوە،ک دەاللتی ئامانجکی ٢٠٣عتا قراخی، ل ل 
ب گورەی کورد مبست :"و لسر گوتاری ناسیونالیزم دەنووسدەستنژی ل خۆیدا حشارداوە 

رزگارکردن و یکگرتنوە و دروستکردنی دەوتکی سربخۆی لسر ھموو جوگرافیای 
نوسر پی وای،ئم داواکاریی ب ئستاشوە نبۆت برنام و ستراتیژی ھیچ  رکخراو و ".کوردستان

ینان دەخات خانی داواکردنی دیموکراسی بۆ دەوتی سردەست و سرجم ئو ال.حیزبکی کوردی
دیسانوە ھروەک بۆ مبستکی دیاریکراو ئم ڕست و بۆچوون .ئۆتۆنۆمی یاخود فیدڕای بۆ کوردستان

ینندەی دوورابگھ ئاسمان، ک ستدارە،رایی زەمین لبی مزانکی ناحوراستی و  ھ دوورە ل،
فۆرملکردنی . چی چاوی کاک عتا دەیانخونتوە گ،کردنی کسانکی دەرەوەی ئوانیبۆ باس ن

و دوور ل ھستی برپرسیارتی رۆشنبیران،بۆ خۆی ئاماژەی،بۆچوونکی وەھا مژوویی ب رەھایی
بسرئاخر سپاندنی قابی گوتیکی لم چشن . سرەتایکی نوی ل کایی کاردنی کاک عتادا

وەپاسۆک دا،دەچی گوناھی رۆشنبیرانخان ت ..م باسر ئس ینژی ددر ڕەکانی دواتردا بالپ ل.

شایانی ئاماژە پدان بت،وەک نوسر باسی دەستکوتکانی بیاننامی ،لم بشداک دوا بۆچوونک 
گوتاری .لییوە بای جالالینلون و بجھنی سنگری دوژمن،ناچاربو. ی ئازار دەکات١١

ھوستش دروست بایخی خۆی ھبت ئم . اوکی بنرخوە لم رووداوە دەڕوانناسیونالیزم ب چ
.ھی و دەبت زتر ھوەستی لسر بکرت

ک ل شکستھنانی رکوتننامی ئازارەوە. د. گوتاری پ 

توەل دووبارە دەستپکردنوەی خبا. ک . د. گوتاری پ 

زتر رووداوە مژوویی و سیاستی بعس و سروشتی دروشم و ستراتیژی پارتی  ،لم دوو بشدا
دیارە ھردوو گوتار .دواتر دت سر بندکردنوەی دروشمی فیدڕای و جھشتنی ئۆتۆنۆمی. برچاوخراوە

ناویاننن و ھئاست ناسیونالیزمدا کورت د ل.

.ئم بش وەرگرتووە،بۆسرچاوە ٤٠دی ل ونوسر سو

گوتاری کاژیک: بشی ھشتم

ھر پارت و کۆم و رکخراوکی نتوەیی  ل رووی ھزر و پاراستنی بررژەوەندی بای 
ھاودەم دەبت داکۆکیکارکی  ب . ،خۆی ب نونری سرجم رۆکانی گلکی دەزاننتوەییوە

یکبین دەکوت تکۆشانوە بۆ بختوەرکردن و سرخستنی پرۆشی برژەوەندییکانی ئم گل و



رەگز و ئمش . ب تکایی برەوپشچوون و سرکوتنکانییوە دەکاتمیللتکیی و شانازیش 
.توخمکی بنچینیی ھزر و توانینی نتوەییانی،چ رکخراوەیی و چ کسی

ھندک ل کش "ی مامۆستا جمال نبز زۆر بئاگایان ئاماژە ب برھمکقراخی، .ع
دەکات و گوای الی ھاوبیرانی نتوەیی وەک مانیفست " بنڕەتییکانی قوتابخانی کوردیی سۆسیالیزم

بکو جی خۆیتی بم سرجم ئو کتب ھیچ کات،ب مانیفستی کوردایتی نقبندراوە، . دانراوە
کانی مامۆستا بمرھز،دەچنبسینکی تاکوی ھکخانر و رۆشنبیرکردن و ،نوسسترجب ل

ئو برھمی ئاماژەی پکراوە کموزۆر لم یاسای بدەر نیی و با .داڕشتنی تالری ھزریی نتوەییدا
.ھمووش دنیا بن ،کس بانگاشی مانیفستی بۆ کتبی نوبراو نکردووە

کاژیک ب ژمارە کمبوون  و کاریگرتییان لسر ،بپمان دەیوێ ل شوەکان،نوسر ب شوەیک
پرسیار ئوەی،کاک عتا بمرەنگ ئم تا ئندازەیک راستی ل خۆی گرتب ،. رووداوەکان نبووە

یان چاو بدوای قرەبالغی و رەشخکدا ،بۆ گوتاری ناسیونالیزم دەکات،بدواچوون و لکۆینوە
بۆ چییان وە،ی خۆ خ کردبووەئوانی ب ھزاران چکدار و الینگریان لدەور،ئرێ براست!.؟دەگت

کردووە، /لیزەکردبووەشخک و ھزی چواشبوویان مۆبیئوانی ر!؟کردورد یان گوتاری ناسیونالیزم ک
یان سرگرمی ...،یان ل قندیلوە خوانی دیموکراسییان بۆ بخدا دەبردییان برھمھناھرەس

.ل ترکیادائرانچیتی و کۆماری دیموکراتین

بۆ کاژیکی ھگری پرۆژەی نتوایتی نبۆت  خاوەنی :"توە،نوسر، پرسیاری ئوە قوتدەکاکاتکیش
."جماوەر

،یجم پرسیارە بوەی ئکیان بۆ وەرامدانشب ین،رەنگفاکت و دیارەدە بک کۆم ئاماژە ب رەکگ
ناچاران خوشی ئقی کوردی و نائومدبوون  بت، .برین کوالنوە بت،دشکاندن و بریندار کردن بت

،ک رەنگ زۆربشیان لبرگ و سنگری ب نو باس ل خۆفرۆشی و کوردفرۆشی کس و الین بکیین
کوردیی سدان راپڕین و بزوتنوەی دەزانی ئاکامی تۆ ... وە سدان  دیاردەی دیکن،شۆڕشگیدابووب

نبوونی برنام ،ھموو ھۆکارەکانیشی پشتبستن ب داگیرکر و تنینوەی ناکۆکی نوخۆیی و!چ بووە؟
سرەکییانی نائامادەگی ئو بنماو پالنی دیراسکراو و بزریی بیروباوەڕی راستقینی کوردایتی و 

یقینوەیی راستتدنیای .ھزر و جیھانبینی ن بۆ چوون ،کی باشیدەالق،وەرام م کورتئ
پرسیارەک وە لبیرکردن.

خۆی ک ی وەلو روانگی،ل بری پەوپرۆگرام و دەقکانی چمکی ناسیونالیزم بخات برچاو،نوسر
وتی ودا قکھی لبردەم کاژییکان تیوریبکات، کچی ھرچی داوابۆیھسنگاندن،باوەڕی پیتی

ک ھشتا زەمینی کۆمیتی و ئابووری و ئقی ":،پاشتر دت سر ئو باوەڕەی،کاک عتا. دەکاتوە
نوسر بھر ھۆیک بت خۆی بھدا دەبات و . "ساز نبووە،بۆ دروستبوونی دەوتی کوردی

کاک عتا ،یانخستئو دیش وەک ئمان،یابانی ئم رۆژگارە بھز بت و ھموو چاوەڕی کور
.،ئوسا دەوت دروست بکن،ل کوردیشدا ئامادەگی ھبت و رەنگ بداتوەریزبندی کردوون

رەنگ کۆم خستی ،خاوەنی تایبتمندتی خۆیتی و،لبرئوەی ھر نتوەیک
ھبت،لگڵ نتوەیکی دیکدا ھاوبش نبت،ئم ھۆکارک بت،ک فیلسوفکی گشتگیر و  

ل ئستاشدا،کارەکانی ھانس کۆھن و دۆیچ و گلنر و ھۆبزباوم و ...دیاری ناسیونالیزم برچاو نکوت
بم  .ەکی ناسیونالیزم دەکنوەسمیت و ئندەرسۆن،ھر یکیان جخت لسر بنمایکی سر



بسمارک و گاریبادی و جفرسۆن و گاندی و ھموو ئاشکرای،پگ و  رۆڵ وکاریگرتی 
یکی ھژوودا چ مانایم تیان دروستکردووە، لی،دەووانوی .ئالسایی ئ رانم کاراکتھیچ کام ل

ئیدی ئوە بۆ .وور و بگرە نامۆشن بوی دیکپیامی ھر یک لم نتوانش د. دیکیان نکردۆتوە
 ب تییانسایوە و کتم نرۆشنبیریی کورد،ل وش ناگیرێ،لخ م لتر قاوی ئز و دوژمنان زناح

ئاخاوتن ،ھندەی دەمانوێ،قسمان لسر فلسف و تیوریی،دیارە ئم لرەدا... پرس دەدات
ھستی برژەوەندیکی یلسر بنچینی ئو بنما زانراوان،نبکیلسر نتوەیکی قاببستوو
ئم برژەوەندییش لبردەم شپۆلی گۆڕانکارییکانی ژیاندای ل .. ھاوبش پکوەیان گرێ دەدات

 کانی لرژەوەندییت و بی بۆ دروست دەبداویستی نوژوویدا پکی مر زەمین و جوگرافیا و قۆناخھ
،ئینگلترا پویستییان ب خباتی ئمان،فرەنسا. فۆڕمی ھمچشندا خۆیان نمایش دەکن

لوج نییشیوازی کورد و باسک و ب تی لوایتن. ندە و پورتوگالی بیر لسوید و روسیا و ھۆل
بم ئمان ل ری ھونر و وەرزش و ..دامزراندنی بادەستی دەریایی و کۆلۆنیالیزم ناکنوە
تی جۆراوجۆری دیکلۆژیا و سیاسکنسازی و تما پیشت و بنسری بۆ خوھوە کاری گ

ل دوای جنگی ...سرەکییکانی پناسی نتوایتی خۆی دەکات و بردەوام زیندوو و بند رایدەگرت
پیان نای قۆناخکی نووە و ھسانوە ،، ل جامی جیھانی تۆپتۆپندا٢٠٠٦ە تا سای جیھانی دووەمو

،ملیۆنھا ئای ئامان فرۆشراو  و جۆشوخرۆشکی گرموگوڕیانب توژم و گوڕ و تکانکی ب کش و،
لھزەکانی دنیا و دەوت کرا و لبردەم زب ئاشب ناسنامی نتوەیی ئامانیبوونی خۆیان 

رەنسا، دراوسخشیکانی ئینگلستان و فژبم و گرێ دەروونییوە و خۆیان لییڕ و ،ووییش
ارکرد و شرمیان ل ئاست ئوروپا و جیھاندا شکا و ھاتنوە سر شانۆی تاوانکانی رژمی نازی رزگ

.زھڕوان نکراو، بوونوە ب زلەب خاییکی چاوسیاست و  

پوەست ب ئاستی ھۆشیاری سیاسی خکوە و ئوە گوتاری کاژیک ناجماوەریش مابتوە،ئیدی گر، 
و کربازی کاژی. ستکانیشییان لم بوارەدا کم نییرۆی نگتیڤی چ و پی داگیرکران و دارودە

رەنگ کسانکی کاژیک یان ل ژر پردەی کاژیکدا کاریان .نبووەگوناھی چ کس و الیک وۆکپاس
...ی و بارزانیکاریگرتی شۆرشی ئیلوول و پارترژ، کوتبتن کرد بت

نی دیک ئوەیشی گوای بۆچی الی میللتانی دیک گوتاری ناسیونالیزم بادەست بووە و ربازەکا
ئم ن تلیسم و ن نھنی ... وتاری ناسیونالیزم پاشکۆی گوتارەکانی دیکیپاشکۆی بوون و الی کورد گ

نانھتریساڵ ٢٥٠٠ژیانی ...ھوە و بززوساندنشکان و چو بندەستی و ت رکردنی ناسنام
رەنگ ھیکی دیکی یکجار زۆر زەقی کاک عتا بریتی بت لو ...شواندنی مژوو و راستتیکان 

نوسر پی وای ئوەی کاژیک ل بارەی کۆمگی .دەربنی برامبر ب کاژیک تۆماری کردووە
 کی نییوە ھیچ جیاوازییرەبیداکوردییڵ ناسیونالیزمی عگل،...

پاسۆکیش بوە تاوانبار دەکات، ل ئاستی پویستی ھگرتنی ئو پیامدا نبوون، گوتارەکشیان 
ردەمیانکانی سعریفیمکی زانستی و مچ ی کراوە بردەمیانوتنخوازی سشکوەیی پتبووەنن.

کی وەک کاک عسشتترە، کژووی گزتر و مھوە برسجارێ پاسۆک ل وێ بتا بیکتی کۆتایی ب،
ییانرپروا سو ھ نکانناساندنی بھروەرییئاست س ی بکات و خۆی لناسبان و نادیدە پی ن

پاسۆک رسکاوی واقعکی سختی کۆمیتی مژوویی،سیاسی دژوار و پ ل تنگژەی و پاش . بکات
دروشمی نوی ھزریی و ھرەسی گورەترین شۆڕشی کورد،پی ناوەت قۆناخی خباتوە و ب ڕستک

سیاسییوە،ک رەنگدەرەوەی کتومتی پرسی نتوەیکی داگیرکراو و دابشکراوە،ب روخساری کۆمک 



قسکردنی کاک عتا لسر ئم . کسی تازەوە و ل چوارچوەی رکخستنکی سیاسیدا، دەستبکار بووە
ل ف و فرەج و ھوی یتژیوەیپکھاتی بو شوازەی ئو مامی لتکدا کردووە،جگ ل

گرتنیپاندنخرچاونبوی ،ھاوسات لئارتوسژدیھای حۆزکاو و ھی واقعی تاڵ و ئازەمین
،کموزۆر، ب دەیان دەقی ھزریی برھمھاتووی ئقی توانیپاسۆک ،لگڵ ئوەشدا. ی پاسۆکدەوروبر

شونان،بخات سر خرمانی گوتاری ناسیونالیزمی کوردیی و دوور ل کۆپی و الساییکردنوەی کس و
ب کردار و ست و داکۆکاری سرسختی ئم داوا و دروشم دادەن،ەکوردی،ک ھاوکات،خۆی ب ئابد

ئاخر ب تنیا، .ئو ھزرە بکاتبشداریی برجستکردنی ھزری نتوەیی و داڕشتنی تالری ش،تیوریی
:،ماددەی چوارەم دا ھاتووەل پەوو پرۆگرامی پاسۆک دا

ئامانجی رزگاریی و یکگرتنوە و ئازادی کوردستانی گورەی و نھشتنی )پاسۆک...(ئامانجی حیزب"
ھموو دەستکی ماددی و معنوی و فیکری بگانی زیان بخش ل کوردستاندا و دامزراندنی 

کی سۆشیالیستانگایم ئام".کۆمھاوکئ انج ککرەتاات یشادەمارە س کانی حیزبلدەبا . یی
سر،ل ئدەبیاتی حیزبکی دیکدا ب درژایی و پانتایی ئو لکۆینوەی ئو ل ژر کاک عتای نو

...دا کردوویتی دەق و ماددە و دروشمکی وا بنجیمان نیشان بدات. ک. ن.سردی گ

الین نوسرەوە،کام مانا و ھما لخۆی لخونر،ی لم چشن ب ھلک ب زەردنفرۆشتنی دەبت 
تفرەدان و پشکشکردنی کاری نازانستی و نابابتتی کارەکی قراخی، ل ، داخۆ ؟بگرت

من بۆ خۆم لم لکدانوەی بترازێ،چ .!بوالوە،چ مانایکی دیک ھدەگرت؟!! راسپردراوی ئرەو ئوێ
چونک چ ..نووس و دەکاتەپ بھن،کاک عتا بۆ وا در ناکات،باوەڕزەھۆکارکی دیکم  ب مشکدا گو

خۆ ل بنچیندا،ب خوندنوە و ؟ی ب ئدەبیاتی پاسۆکدا نگشت بتدەستجارک باوەڕ بوە ناکم ،
ھرنب .چ ھقکی نیی،کوران قس لسر بابتک بکاتھیچ کسک، ، ی ھز و حیزبکناسین

.خۆی لدەست دەداتسر ب خرایی ،راستگۆییلمن و نواسخونر لی ن

ب دنییاییوە ئو میتۆدەی ..،زۆر بباک و خمساردەل باسکردن و نکردنی پاسۆکئاخر کاک عتا
وە نییتی و زانستییتکاری باب کی بوەندییدەکات،چ پر کاری پنوس...

،چ دەزگایکی موخابرات و ساڤاک .دیدەی کورد بستووەب خۆ و جماوەری ستمیپشت، ھزکپاسۆک
داگیرکران ئجندای ئوانیش پەو ناکات و سرجم ...ناکات/پاپشتی لنکردووە،و ئیتالعات و میت

ھز و کسی تری سر ،سیخوڕ و خۆفرۆشیئمانیشب ھموو توانایانوە ل دژی پاسۆک بوون،ھاوشانی
و ھوی دژایتی پاسۆکی،نامردان کردووە،گۆڕەپانی خبات،ھریک ل ئاست و رووبری خۆیدا

لم میاندا،گلک بگنام ھن و بشکیان تا ئستا (.شواندنی پیامی پیرۆزیی کوردایتییان داوە
). ل بوبۆتوە

کوردستانگوتاری یکتی نیشتمانی : بشی  نۆیم

کورتیکی پشوەختی زەمینی دروستبوونی کۆم، بارودۆخی کۆمیتی و دروستبوونی بیری 
...چپ،سرھدانی گوتاری خۆبدەستوەدان

گوتاری کۆم لسرەتای دروستبوونوە

مستفا،مال ھرکس نووسینکانی فرەیدون عبدولقادر،فوئاد قراخی، برایم جالل،نوشیروان 
ھتد بخونتوە چندین گانوەی جیاواز و ....، عارف کریم و)فازیل کریم(بختیار، مامۆستا جعفر



کۆم کوردستانی یان عراقی بووە؟ رۆی .برچاو دەکوتلسر کۆم،پناسکردنی ھمجۆری
ردستانی بووە؟ ئارام دژ ب بای راقچی یان کوکی یان الوەکی بووە؟شھید ئارام عمام جالل سرە

ی یشک روناکی بخین سر ئم راستییان،وا لم برھمبۆ ئوەی ت! بووە؟رەزامند بووە؟جاللی
با خۆی ،چند کۆپلیک دەخین برچاوی خونر،ک ەوە. ن. و سرچاوە و ئرشیفی یکاک عتا 

ھو سرنکوتووانی ئو تکوتووە و دادوەر بت،برامبر بو ھموو پارادۆکسی نوسر 
ل پشت ورگوڵ و پراوزەکانی ھرە دامنی سیاستی  یکتی و ،دەیدات،بۆ ئوەی ب زۆری زۆردارەکی

نوسر یان ئوەتا خۆی ل راستییکان نادیدە ...خوندنوە بۆ گوتاری ناسیونالیزم بکات،کۆموە
وێ بچاودەکات و دەی ر بکات،یاوەکوچنگ خۆڵ لنتی خوب کی دیکرامر می !!بۆ ھوھ،

خۆی رۆژان وە،کتندایدەشک نو الیسوودی ئ کان دەدات و بواندنی راستیییان شھاوپ
..ز و ئندشی بۆیان جووە و دەجووبووە،یان سۆ

فا دەوشیروان مستران": نستی ی کۆمتایب ەوی ناوخۆ ی مارکسی لینینی بشی پب
گنجی خون گرم و تووڕە بوون،خۆیان ب نونری .فۆتۆکۆپیکی برنامی حیزبی کۆمۆنیستی چین بوو

."بیری پرۆلیتاریا ئزانی

برنامی کۆمی مارکسی لینینی ب تایبتی بشی پەوی ناوخۆ فۆتۆکۆپکی ": دەفوئاد قراخی
."بووبرنامی حیزبی کۆمۆنیستی چین 

الل دەبکرێ ":برایم ج وڵ بدرێ کۆمھ و بیرە بوون کالل خاوەنی ئی مام جدەستک لسانک
."ب عراقی و ببت ئترناتیفی حیزبی شیوعی عراقی

":یاواز و دژ ب یکان، دەنووسدانوەی سرجم ئم بیروبۆچوون جخۆشی دوای لک،کاک عتا
وەیرشھ ب ت وەکو کۆمرانی بوو بنزردام س لرکت و ھرچۆن دروست بووبک و ھ

رکخراوک،ئوە خاوەنی راستقینی پرۆژەی دروستکردنی کۆم ب تایبتی ل رووی فیکری و 
ئایدۆلۆژییوە مام جالل بووە چونک کۆم ل برنام و گوتاردا برھمی توانینک ک مام جالل 

ل شونکی دیک ."ەمی شستکاندا بانگوازی ئو بۆچوونان بووە ل کوردستاندال نیوەی دوو
ت: دەنووسیر دەکرس الل وەکو باوکی رۆحی کۆممام ج".

گوتاری کۆم لسردەمی سکرترتی شھید ئارامدا

ر دەعفژیاوە": مامۆستا جوەھم ن کی واقیعی بووە و برکردەیھید ئارام سش ی وابووە کو پ
جارێ قس . "خباتی گلی کورد ل کوردستانی عراقدا بشک ل خباتی دیموکراتی گالنی عراق

باتی عراق ،خباتی گشتی یان کۆی خلسر خبات دیموکراتیخوازەکی عراق ناکین و دەپرسین 
و ل بنڕەتدا دژی ب نو کام بوو؟چی بوو؟ئایا بشک نبووە ل خباتی گشتی نتوەی عرەب

دیارە ئم چ پوەندیی و خزمایتییکی لگڵ دروشم ھرە . ئیمپریالیزم و زاییۆنیزم بوو
ئی ل کودا .سرەتاییکانی کوردایتیدا نیی،چ سودک ب بزاڤی رزگاریخوازی کوردستان نگیاندووە

. ک.ن.رنسیپانی بۆ گبنما و پئاوتی بیروبۆچوونکانی کاک عتا دەبتوە،کوان ئو 
.وندەستنیشانکرا

، یان ھر پشمرگیکی دیکی ی و گیانفیدایی بۆ نموون مامریشکاک عتا دەیوێ قارەمانت
ھموو  ئم، . بخات خانی برامبری دروشم و ئامانج بنچینییکانی یکتییوە،قارەمانی یکتی



ستونی مال عومر و داستانکانی ریی ئاسۆی دەالک و دسۆزی بل خۆڕاگری شھید شھاب و جسوو
، ئو مئنجاەرل د.و شانازییان پوە دەکین دنیا و ئاگادارین،،یکتیگرمیانی پشمرگکانی 

کراوەت قوربانی ، بھایانن ساتوەختدا،رایمایون و ، ل باشتریعراقچتیقوربانییان شپۆلی 
:ناکوردستانی وەک ی یکتی و بندکردنوەی دروشمیکو راگیاندنکی برپرسموفاوەزات گمی 

ـ خباتمان بشک ل خباتی گالنی عراق

).وات کیان و سیستم و رەنگ رژمی عراقیان قبوڵ بوو بت(تدەکۆشین ژیان ل عراق دابۆ ـ 

...)دیموکراسی بۆ کوردستانوات دەوتی داگیرکر و .(ـ دیموکراسی بۆ عراق

،گری بیری مکۆمم بیرەش چ دل یان . ھبماویستی بون،بکی کورد،شیاوی تیمارکردن نو ووەەرد
ندتی خستکانی جڤاکی کوردیی و ئقتی سرانی کورد و حیزب ئیدی ئوەش ل تایبتم. نابت

.کتبان  لم خا بنواڕینسیاسییکانوە سرچاوەی گرتووە،نک وەک تیۆریی نو 

وردستانکیشتمانینکتیگوتاری ی

:پوختی گوتاری یکتی دەبستتوە ب بیاننامی دامزراندنی یکتییوە،ک بریتیی لنوسر، 

لگڵ ھزە پشکوتنخواز و چپ نتوەییکانی عراقدا دەست ،ـ ھزە شۆڕشگرەکانی کوردستان
ک ل پناوی بجگیاندنی ئرککانی شۆڕشی دیموکراسی نیشتیمانی ). وات سوریا(بخن ناودەست

:ئرککان بریتین . گلی عیراق ب عرەب و کورد و کم نتوەیکانوە رووبرووی دەبنوە

١راق لی ئابووری و سیاسیـ رزگارکردنی عوەندی کۆلۆنیالیزمی نوکۆت و پ

ـ کۆتایی ھنان ب فرمانەوایتی دیکتاتۆری خونرژ٢

ـ ھنان کایی دەستکی دیموکراتی ھاوپیمانی نیشتمانی توانادار بۆ دابینکردنی دیموکراسی بۆ ٣
ھموو گلی عراقی سربخۆ

٤ یی لجیکردنی چاکسازی ریشبداـ جبواری کشتوکا

ت و کانزایی بۆ گشپکردنی عراق ـ ب پیشسازی کردنی وت و بکارھنانی سامانی نو٥
ئامادەکردنی پداویستییکانی گواستنوە بۆ بیناکردنی سۆسیالیزم

بجھنانی ئم پینج ئرک توانای ھی عراق بخات سر رگای خباتی عادیالنی عرەبی دژی 
زم و سھیۆنیزم و کۆنپرستی و ئامادەکردنی توانا ل بن نھاتووەکانی عراق و خستنکاری ئیمپریالی

...ل شڕی چارەنووسدا ک نتوەی عرەب دژی ئیمپریالیزم و سھیۆنیزم  ھیدەگیرسنت

کدەبا پ یار بدات، لر خۆی بنم گوتارەداش من خوی ئو،یرناسیونالیزمی کوردی ھی ؟ نوسو
ب داخۆ دەبعرەبیی؟عراقیکوردیی یان،ئم کام گوتارە!ب خونر بفرۆش؟چیی و گرەکتی چ 

ئم دروشم و بۆچوونان بخونینوە؟،چ پوەر و میتۆدک



ب گوتارکی بارگاوی ب رەگزەکانی ،دەیوێ ئم گوتارەی یکتی،نوسر ب زەبری قمکی
چاو کم برقی لم چشن،ناھل نووسینی کوردیدا، ،براستی. ناسیونالیزم ناوزەد بکات

ئمان رەگزی دەکات پمان ب ،چۆن دەیوێ ڕەش بکات ب سپی و  جسووریدەکوێ،کاک عتا
. ڕی خستی عراقچتی و عروبدا نقووم بووەل قو،پی بن چاڵتتا ل کاتکدا !گوتاری سربخۆیین

ھر ئوەتا !!.ژی زایۆنیزم و  ئیمپریالیزم ب د،بو ھندازەی کاری کوردەئرێ ب کام ئاین و باوەڕ،
ربازی نوێ ،ربازی ": مارە یکی ربازی نوێ دا  ئم بگیمان بۆ دەخات برچاول ژخودی کاک عتا،

ربازی .شانی کورد و عرەب و ھموو ھاونیشتیمانییکانی عراقیکتی و برایتی و تکۆ
بگژداچوونوەی شۆفنیزم و تاکەوی و نتوایتیی، ربازی دوژمنایتیکردنی ئیلحاق و 

وەخوازییجیابوون".

نتوەیی /ربخۆیی کوردستان، دەوتی کوردیپرس نتوەییکان، س،ل ھیچ بگیکدا
.ئامادەگییان نیی، ب تاک دکیش ئاماژەیان بۆ نکردووە.برچاوناکون

وون چوت و گیریی لگڵ بیروبۆچم برھمی کاک عتا ،ھندەی ئخخوندنوەی من بۆ ئ
،چونک بالی باوەڕی منوە. نوسردا،چ دەخلکم بسر مژووی کس و الینکوە نییشوندراوەکانی 
وانی ئم،ناسنام ژلر سائاگا و ھۆشیاری شۆڕشگ سانی بالی ک  و رۆشنبیری کوردەواری روون و

... ئوان،ل مژە خۆیان و خانی فیکریی و ناسنامی ستراتیژی خۆیان ئاشکراو و جیاکردۆتوە.کرایئاش
،ورچی ھدرۆ بدرێ، بۆ ئیدی ھراست یاخود ب سوونی رەنگبتی یان ھرگی کوردایی دادڕینی ب

یان ھر ھستی پدەکین ،ل دووتوێ برھمکی ئاوھادا،ک ،ی بوون ھی بۆ کس و الینککوردستان
ھوکی تری چواشکاران،ھر ھمووی ل رووی مژووی راستقینوە دەچن خانی ھو نزۆک و 

نامیکی ناواقعی برجا ئیدی کسک بۆ مرامکی تایبت و ب پی ... تمن و دەستکردەکانوەکورت
کشی نیی و برھمجی دەستخۆشی و جی شانازیکارەکیبدات،ھیچ کاتھوی شواندن 

کی رزیوی نپوچپیاز لکو نرخی س وەاکانداویستییدەرەوەی پ تدەردفر ت،ککی جا. بر
لسر ھر بگ و جیھانبینی و ھوستکی کس و الینک ،ھر قسیکمدیکش جخت دەکموە،

دووم کریان ئو ناچاری. تۆمار کردب،راستوخۆ دەق ئسکم ل برھمکی کاک عتاوە وەرگرتووە
.بو رۆژگاراندا بخشنموەچاو

چاک بوو برای پم ... شت ھبست و ختوکی بافرەحی الینک بداتزۆر ب،گرەکتی کاک عتا
باس ل وەرزەکانی ئاخر ناکرێ....وتاری ناسیونالیزمنک گکی دیکی  لبنای،نونوسر برھمکی

.وەرزی بھار ل بیر بکین،یان چاوی ل ئاستدا بنووقنین ، ساڵ بکین و 

.خستۆت برچاوالپڕەدا ١٢١ل باسکی سرچاوە بستووە و ٧٢سر،پشتی ب نو

گوتاری حیزبی سۆشیالیستی کوردستان: بشی دەیم

دەستیک ل کادرە الینلی ئم حیزب دەکات،ک دوای ھرەسدامزراندن و پکھاتکورت باسکی
نوسر .ھردوو بای پارتی دروست بووە و وەک نوخبیکی برپرس باسیان لوە دەکاتدیارەکانی 

ی داوا و ستراتیژەوە،چ جیاوازییکی دیار ل نوان گوتاری پنج بۆ ئوە رادەکشی،کوا لروو
،سۆسیالیست خۆی بشک بووە،ل یکتی و الینکانی دیکدا ١٩٧٩ست و یکتی،ک تا سایسۆسیالی

دا ھاتووە. نییکزراندنی حیزبی دامیاننامب کی سۆشیالیستیدا،:" لراقع ل



جوتیار و شۆڕشگەکانی کوردستان،لسر ربازی پشکوتووان و بزوتنوەکمان،بزووتنوەی کرکار و
". عیلمییان خبات دەکات بۆ گیاندنی گلکمان ب مافی چارەنووس

ئو قووڕەی پارتی و ...دەکردەوەت من پموای،سۆسیالیست بم تزان قوڕی داگیرکرچتی زتر خس
ئوجا رۆی سرکردەکانی ئو حیزب باس دەکات و ب نووسر، . یکتی ،تا بینقاقایان تیدا نوقمن

سرباری ھاتن دەرەوەی :" دا دەنووس٣٧٧دواتر ل الپڕە ...دا١٩٧٩تایبت ل موفوەزاتی 
ژ م گوترسۆسیالیست لتی نیشتمانی،بکتری یمان گوتار و چر ھاری سۆشیالیست و ڕوانینی ھ

روانینی یکتی نیشتمانیی و ئو گوتارەش ل بنڕەتدا گوتاری مام جالل و ب ئاشکراش کاریگری 
سوریا ی و گوتارەک دەتوانین بین ئم گوتارە ئوەندەی ب توخم و رەگزەکانی ناسیونالیزمی عرەبی 

کاک عتا ".گری توخم و رەگزەکانی ناسیونالیزمی کوردی پوە دیار نییبارگاوی کراوە،ئوەندە کاری
درژە ب باسی سۆشیالیست و بشداریی و رۆی ل ھردوو برەی جوقد و جود دا تا یکگرتنی لگڵ 

. دواتر نیوەی سۆسیالیست دەچن ناو پارتی و نیوەی دیکی بۆ ناو یکتی دەچن.پاسۆک و گل دا دەکات
کتا سی ستای سۆسیالیست ،لحمود،سکرتیری ئدی حاجی ممنجام کاک محڵ پارتیدا گرئگرتنی ل

ب درژایی ئو ھموو . پاشکش دەکات و ل ژر ناوی سۆشیالیستدا درژە ب خبات دەدات
ک روو .ن.قۆناخ،گۆرانکارییکی گوھری ل برنام و ستراتیژی ئم حیزبدا، لسر ئاستی گ

دیداری (رەنگ ھندێ ھوست و راگیاندنی کاک حمی حاجی محمود،لم دواییاندا،.اتناد
باسکی .بۆ نموون ئاماژەیکی ئرنی بت،برەو گۆڕانکاری ب ئاڕاستی ناسیونالیزم)٢٠١٥سلمانی 

.سرچاوەدا،کۆتایی دت١٠الپرە و پشتبستن ب ١٦کاک عتا ل دووتوی 

گوتاری  پارتی کرکارانی کوردستان: بشی یانزەیم

خانییکان دت نو رمیرنشینی بابان و بدو ب پشکییکی مژوویی ل شڕی چادرانوە
شۆڕشکانی شخ عوبدوی نھری ،دەکات پاپشتکی بھز بۆ ھاتن کایی پ ک ک . باسکانوە

وازدا،ب ربرایتی عبدو ئۆجالن و سای ،لسردەستی کۆمی کورد و تورکی چپخ
ئوجا،ئاماژە ب نوی چند حیزب و رکخراوکی دیک .،بانگوازی ئم حیزب نوی دەدرێ١٩٧٨

چپی ناسیونالیست بوون،ل ب رۆکی سست و ندا،ل میدانی خباتدا،ئماندەکات،ک لو سا
ردکارییکی ب دیقت ل نوان اوراسکیدا،دەگات ب با ل درژەی بکاک عت.پاسیڤییان ھبووە

ز و سیاستی پ ک ک دا،ک ئم حیزب ھگری ھمان میتۆدی ھز و سیاستی میری کۆرەی رەواند
دیارە ئم سیاست .توندوتیژییوە یکتی کورد پکبھنتزەبروزەنگ ،گرەکتی ل ری سربازیی و

ەوکردن نییگشتی شکستخواردووە و شیاوی پ ب .

سر لگڵ توژینوەیکی ووردی ستراتیژی پ ک ک دا،دیسان گومان دەخات سر دروشم نو
تمومژاوییکانی ئم حیزب و ب تواوی لی روون نیی،مبست ل خبات بۆ تواوی کوردستان یاخود 

یان ئو بانگاشانی بۆ سیستمکی فرە ئتنیک و !. اکووری ژر چپۆکی ترکیا؟تنیا ئو بشی ب
دیموکراسی و مافی ھاوتتی بۆ کورد چیی و چۆن و رەگزەکانی ئو کۆمارەی خونی پوە دەبینرت 

!.کامانن؟

یاو وەھم و خکانی پ ک ک دا خول دەخوات و باس لدەوری دروشمب کی دیکنددواتر،ھ
دەکات،ک قس لسر پکوە ژیان و سیستمی نموونیی دەکات،ک زۆر ب ناروونی بۆت دروشمی 

و پارتوەندیی ئن.ناوی ئاپۆوە دەنووس وەی بوەک ئ": زگرتن لنیا روەی کوردان دەیخوازن تئ
٣٩٦ل ."ھبوونیان و ئازادی بۆ کلتوورەکیان و خستنگڕی سیستمکی دیموکراتی تواوە



ئگرچی پارت کرکاران وەھا ناسراوە ک ھگری پرۆژەی رزگارکردنی کوردستان و :" ن دەنووساپاش
دروستکردنی دەوتی سربخۆ و یکگرتووی کوردستان،بم ل سرزەمینی واقیع ئم برنامی و 

رنام و گوتاری پ ک ک لو ستراتیژە جۆرکی تر دەرکوتووە و جۆرکیش ل ناروونی یان تمومژ ل ب
".رووەوە دەبینرت

ھرچندە باس ل خاکی برھستی گرنگ ل رۆڵ و برنام و کارکردنی پ ک ک دا لسر 
ی پویست بوونو پابندسان ل پەودا، کاردیسایتی تکشکاوی کوردی دەکات،لدروستکردنوەی ک

ل برنامی خۆیدا .پ ک ک ،پارتکی مارکسی لینینییباس لوەش دەکات ک. بم داوایانوە نکراوە
ئم حیزبش ": دەرئنجام دە .خبات دژ ب فیودالیزم و کۆلۆنیالیزم و جیاوازی چینایتی دەکات

ھگری برنام و پرۆژەی سربخۆیی کوردستان نیی،ئگرچی ھندێ ل رەگزەکانی ناسیونالیزمی 
یکوردیی ئامادەیی ھ".

 خۆیی کوردستان،گورزی لربالن، ناسیونالیزم و بیری ست پاش دەستگیرکردنی ئۆجتایب ستا دا،بئ
راگیاندک ب ھر رۆژە..کوشندەی بردەکوت

کۆمگی کوردی و عیمرانی مرۆیی ناتواو: بشی دوانزەیم

بوونی مرۆیی و ونکشی مادەی کۆمیتی"تیوریی عیمران الی ئیبن خلدوون دالبر رۆشنایی 
تبوون".دەوجئاوەدانی و دروستکردن و نیشت ل وەرۆک بریتیین ب ک...

. ئم دوانی درژەو تواوکریی یکترن . لم تیورییدا، عیمران و دەوت،دوو رووی یک دراون
ۆمیتیبوونی سروشتی نووسر زۆر لسر ئم تیۆریی دەڕوات و باس ل پرۆسی گشکردن وات ب ک

بم وەک ھموو دەزانین ھموو دەوت عرەبیکان و بشکی ...تا پلی دامزراندنی دەوت دەکات
تری دەوتانی ناوچک و دنیا،برھمی رکوتنام و بیاری سیاسین و لدەرەوەی ئم 

میتیبووندا کورد نیتوانیوە  ب ڕای نووسر ، ل کۆ. ھاوکشین،ک کاک عتا باسی لوە دەکات
دەستک برھم بن، دەوت دروست بکات،الوازی ئاستی کۆمیتیبوونی ل رابردووشدا،وای 
کردووە،خ و عشیرەتکانی دوور لیک بژین و نتوانن تکی یکتر بن و فیدراسیۆنی ل نوخۆیاندا 

.دابمزرنن

 م پلیشتن بگکترنی او لوارەی بچوک بچوک و دابوای کردووە، ق،تیییو کۆم سنوری خ ل،
.ھۆزدا ،تا برزترین پلی میرنشین پک بت

کاک عتا خوندنوەیکی ب سلیق بۆ تیوریی خلدوون دەکات و ،باس لوە دەکات معاش و رزق رۆی 
ووسر الی وای کشوھوا و خاک و ئاوی کوردستان ھر بم پودانگ ن... بزونر دەبینن ل عیمراندا

وەک پویست لبارنبووە بۆ ب کام گیشتنی پرۆشی کۆمیتیبوونی سروشتی و دروستکردنی 
کورد ھر کۆچر و ...زەمینی ب پیت،وەک ھۆکارک بۆ نیشتجبوون و و رەخساندنی بژوی بۆ خک

در ر بووە،ھۆکارەکانیشی بکۆچ شکری نیمچکدادانی لڕ و پقامگیریی و شژوو ناسژایی م
. داگیرکران و بگان بووە

چردەیک بیروڕا دەردەبێ،ک دەکرت بکرن وسر ل دیدی خۆیوە ھندێ برواردکاریینو
تم بابر ئسوەی قووڵ و فراوانتر لینکۆو ل شنگی گرەسوە . کئاماژە ب رەکرەدا گل

کاک عتا ئاوەزمندان،پرسی کورد بم تیورییوە دەبستتوە و دەرئنجامی خوندنوەکی بۆ بدەین،



خونر دەخات بردەم بیرکردنوە و ئم تیوریی،  ھوڵ بۆ لھھنجانی بیر و ئایدیای نوێ دەدات و 
.پرسیارکردن و رامان و عودابوونی رگاچارەی کش سرەکییکی کورد

!چۆن دەوتی کوردی پکدت؟ گوتاری ناسیونالیزم: نزەیم بشی سیا

بۆ گیشتنی کۆمڵ ب : " ،ک دوا بشی  برھمیتی کاک عتا ب بۆچوونکی ھگلم بششدا
)". دەوتی سروشتی.(دەوت،کۆمڵ ب قۆناخی خزان،کۆمی مدەنیدا تدەپڕت و دەگات ب دەوت

 مدوای ئر دوابوەھتنکی ھۆبز دیتی :"گوتردەوامبوونی دەسبل تی سروشتی بریتییدەو
".باوک ک درژدەبتوە بۆ خزان و لقکانی 

جا ئایا ل کورد یان . سر دە خزان بنمای سرەکی دروستبوونی دەوتپبپی ئم بۆچونان،نو
خاوەن دەو تبوون شتا نی ھالنوە و گتو ن؟یاخود ئزان نییر ت،خزان ھخ ی بکۆم

دوا بۆچوونک لمڕ دەوت لم بابتی کاک عتادا روانگی مارکسیزم،ک دەوت ب !ھی؟
می پرھبنجامی ئئ رخان و لندنی ژری رەسنش بزویو پو ب یگرخانی کۆموەشدا س

ژووی ئابوورییم.

چت نو لوەی بداژەمان پدا، نبوون دەروازەیک بۆ ئوەی کورئم س ھۆکارەی لسرەوە ئام
. شدا کورد نیتوانیوە،ل کنای مۆدرنتوە دەوت بۆ خۆی دروست بکاتلسردەمی نو. مژووەوە

زمان،مژوو، دابونریت :ما کالسییکک بریتیی ل، ب گورەی پناس بنقسکردن لمڕ نتوەپاشان 
.دەوت نتوە دروست دەکات: ب پودانگی مۆدرنت بریتیی لوەی. فیای ھاوبشو جوگرا

:وسر پی وای کورد ن خاوەنیتیوریی و بۆچون جۆراوجۆران ،ندوای پشکشکردنی ئم ھموو تز و

.ینی بۆرژوای پیشسازیی نیشتمانیی،ب سیفتکانی پوەندییکانی برھمھنانوەـ چ١

.دەیتوانی ئو رۆ بگێ"تسوف"ن خاوەنی ئایینکی تایبت ب خۆییتی،ک الی وای ـ ٢

ئگرچی .ل ناو کورد دا نیانتوانیوە،رۆی بزونری کۆمگ بگن"خون و دەمار"ـ رەگزەکانی ٣
.ئمان ل نو عرەبدا بۆ نموون رۆی پۆزەتیڤی خۆیان گاوە

واتکبوون یان نرەکی زیندەیی نین بۆ ، ھرجی سم،داویستییانماو پو بنم ئرجبوونی س
...دروستبوونی نتوە ودامزراندنی دەوت

ک (پاشان باس ل فرە زاراوەیی و مزھبی جیاواز و تۆپۆگرافیای نالبار و لبرچوونی ئابووریی
کورددا و کاک عتا ب ھیچ کلۆجک و نی مامۆستا مسعوود محمدە ل نئمیان بۆ یکمجار بۆچوو

ھر لم رەوتدا خ و ھۆزی )..و دەست بۆ برھمکانی مامۆستا درژ ناکاتئاماژەی پنادات
ھموو ئمان فاکتن بۆ ئوەی الی کورد پرۆسی ...جۆراوجۆر و سازندانی بازاڕی ھاوبش

توانای ئوەی نبت ببت یونالیزمی کوردی کۆمیتیبوون  سستی الواز بت،کوات ناس
وەیوەییبزووتنتتی نۆژەی دەوماوەری خاوەن پتی جیکی کۆم.

لسردەمی ھبوونی حیزبی کوردییوە،دەست ب چاالکی سیاسی کردن،دروشمی ھرە سرەکی 
بک داوای دیموکراسی بۆ دەوتی داگیرکر و .حیزبکان،ھیچی ھگری پرۆژەی دەوت نبووە

.ۆتۆنۆمی بۆ کوردی بندەست کراوەئ



 ڕین لکانی راپتڵ باسکردنی باشووری کوردستان دەرفگددام ١٩٩١لعس و سمی بو رووخانی رژ
 شتووە٢٠٠٣،لی گبنمیچی فیدرا وەی داواکانی کورد برزبوونی بم. دا،پلئ یری پرۆسھیچ ت

.. سربخۆیی ناکات

ا کی وا بت؟ کی کورد دەتوان ببت خاوەنی پرۆژەی سربخۆیی و نوسر دەپرس،ئم دەبت ت
. دامزراندنی دەوت ؟

ێ و دەکی سادە دەردەبر بۆچوونوە،نوسردەمدنیای س ب م پرس و داوایانوەی ئستنبۆ ب " : ل
نی خۆی دەچت و کاتکدا ئستا ل ئوروپا دەولتی نتوەیی برەو لدەستدانی زۆرک ل خاستکا

نگاو دەنوروپی ھتی ئکرەو یوروپا چ  ".بکی ئتو ھیچ دەو ھیچ وا نیی مراستیدا ئ ل
ئایندەی ئم یکتیی،کس نازان برەو کوێ مل . خست و تایبتمندتی خۆی لدەست نداوە

ر تر.دەنگم، بۆ جیھان،ل نییرکی ئیوت و نموونرچی دەستکگی دەرەکی بۆ ئڕەشس و ھ
دەنا ئمان ھر ئمان و فرەنسی ھر وەک خۆیان و . نموون رووسیا،ل رووی سیاسییوە یک بخات

کشیی ئینگلیز و ... ل وتی خۆیاندا دەژین و شانازی ب ھموو دەستکوت و رابووردوویانوە دەکن
دەناڤی و بشکی ئوروپای ۆلندە و وتانی سکنیتالیا و ھیۆنان و ئیرلندە و ئیسپانیا و رەنگ ئ

رۆژھت و زۆر وتی تر و قیرانی جۆراوجۆر ھشتا کۆسپن لبردەم یکتی ئوروپایکی تۆکمی 
.یک بلۆکیدا

سری نیشتماندا ھشتا نبوونت ھزکی  کوردی و کوردستانییکان لسرتانوسر پی وای حیزب
ئم بۆچوونش کتومت ب ملی حیزب گورە و خاوەن دەستکاندا . اندنی دەوتبکری کارای دامزر

یان دەردەچبا ب ت و پدروستی دادەب ب .

ور و سرنکوتن ل ئیدارەکردن و ملمالنکانی نو حیزبکانی باشوکۆتای باسکی ب کش و
نخۆییدا دربوەی دروشمی سندکردنیشتنی ک. بی بۆ  گت،داوای پرۆسزراندنی دەودام ورد ب

:رکوەئمش دەبستتوە ب دوو ئ. ەکاتد) رنیسانسکی نتوەیی کوردی (

.ـ بیناکردنوەی کستی تکشکاوی تاکی کورد و رزگارکردنی ل باوکی داگیرکر١

ھر لم کۆنتکسدا . ـ پرۆژەیک ناسیونالیزمی کوردی بکات بزوتنوەیکی جماوەریی کۆمیتی٢
". مرۆڤ تنیا ل دەوتدا بوونکی ئاقنی دەبت:" مان دەخاتوە یاد ک دە)ھگ(بۆچوونکی 

ھموو ئمان ھاوشانی یکتی و یکگرتوویی مرۆیی و نامرۆیی ،کورد بکات بکرکی کارا و خاوەن 
.کستی و ناسنام،دن ئامانج

ھبت چ الرییک لسر ئم لکۆینوە و ھسنگاندن و پشنیاز و داواکارییاندا نیی و دەکرت 
. ردنوەی قوترەوە،ئم بیرۆکان خست و دەومنتر بکرێ ھاوڕای بین و ل ئنجامی گفتوگۆ و بیرک

ب سلیقوە دوای زۆربھرحاڵ ،کاک عتا بشدارییکی باش ل وورووژاندنی ئم باساندا دەکات و
رەنگ برای .باش بدات دەست خونرپوخت و انکی جگرەکتی ھھنلم بشدا،پرسک کوتووە 

نوسر لوە ئاگادار بت،چندسا ھاوبیرانی نتوەیی دەیانوێ کۆمیک دروست بکن،بۆ ئو 
،ب تایبت پارتی ک سرۆکایتی و ئامانجانی کاک عتا،دەستنیشانی کردوون،ل دەستی کوردیی

وەزیری نوخۆی ھرمیان بدەست،ب ھموو ووزە و توانایانوە رگریی و لم ھو دەکن و 
....دوژمنایتی توندی ھگرانی بیری کوردایتی دەکن،ئوانی ناچن سر خوانی ئامادەکراوی ئوان



ک ب باوەڕی (ن دەکاتمرگ و برپرسکاارانی پشو بوەک ئستا س،کاک عتاماوەتوە بین، دەبا 
سۆزییوی دقوھ کوە). من، کارکدارییممان گیانی ئھکۆی بر گس کیش بخاتیینگو تاج ،

: سنگرە ب ئابوو و خۆڕاگرەکانی ،پاسۆک، ئوانی ل دەیان داستانی قارەمانتیگیانبختکردووانی 
و زیندانی موس و ئبوغربی بخدا و ئوانی ل فلکی سجن و فلکی نالی ھیئی کرکووک 

گوللباران کران و ئوانشی ل پدەشت و قدپاڵ و سر کوەکان خونیان ب سر دەشت و دەر و 
شھید فرھاد خفاف و موالزم حم کاک ئازاد مستفا و:وەک .تاشبردەکانی کوردستاندا رژاند

وقی و مستون وشھید بڵ و ششخھید مھید بارزانال یادگار و شھید .شردار،شھید سش
ھگری گوتاری ناسیونالیزمی ،دەیان و سدان شھیدی دیکیئومد،شھید کامیل و شھید جمال و

رووناککرەوەی ئو رباز و وئمان سووتمنی...کوردی ب پرۆژەی دەوتی سربخۆشوە
وەیکی کوربزوتنگوتاری ناسیونالیزمی کوردی ،بۆ دروستکردنی تاک س ن ،کپانی بابی کس د،ک

ل داگیرکر و رقی پیرۆزیان دەست نگانوە بووتا دوا ھناس،وەک پاسۆک فری کردبوون، ... نبت
بازە دەدەن،  ئم پۆل گینابختکردووە، ھاوشانی  سدان و ھزاران ھزاری دیک،ک درژە بو ر.دوژمن

ک بوو، ھکشان بوو برەو مرۆڤایتی،ک ل خودی خۆیدا،وات .ن.ئامانجیان دوا پلی بای گ
... دا} کوردستانکی ئازاد و گلکی یکسان{ ب مانای گیشتن ب سربخۆیی، ل سبری..کوردایتی


