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ـــک ـــاسکات ـــهب ـــزیووزهل ـــهھ ـــهنهباتیخ ـــاریخوازییوهت رزگ
تتایبـهبـهووارهباتیخـهكـانیمتودهمووھـهلهباسواتا, ینکهده

ــودی ــهمت ــهباتیخ ــۆریماوهج ــهیشــتنگهب ــهنهئامانجــهب وییوهت
ــهدهكاندموكراتیكــه ــه. ینك ــهوســووربوونوابووك ــهوامبوونردهب ل

باتگرانیخـهنالیهلهوهباتهخهكانیمتودهمووھهبهوایرهباتیخه
ویسـتیبایشـنهكردنیھـهھـاوهرھـهوكانیمافهبۆكوردیوهتهنه

ییناوچهلهدا٢١یدهسهلهكانوهتهنهئازادیخوازییودموكراسی
نــدیوهژهرهبهوقــازانجلــهھــزینگیپارســهراســتدانیوهتیرۆژھــه

ی١١رووداویپاشكالیهلهچونكه. گۆڕیوهناوچهولهكانوهتهنه
وكانوهتــهنهرزگــاریخوازیباتیخــهئامریكــا،لــه٢٠٠١ســپتامبری

ــهبه ــهنهتتایب ــهكــوردیوهت ــیگشــتیب ــهپ ــاغكینای ــهقۆن . وهنوی
ــانیئیــدیچونكــه ــانكانیندییــهپوهئاســتیدموكراتیــك،وت خۆی

رســهلــهجــارانلــهزیــاترڕۆ،رهســهونادموكراتیــكوتــانیڵگــهله
سیاســییهئازادییــهومرۆڤـــكانیمافــهپاراســتنیونــدبوونپبهیراده
لــهھاروهھــه. زرننمــهدادهكانئایینییــهتییــهمایهكهوكانییــهوهتهنه

یناوچــهلـهواكــانرهمافـهبــۆباتخـهندنیســهرهپهوهدیكـهكیالیـه
لــهكــوردیوهتــهنهتــاوهئــهھــۆیبۆتــهدا،راســتنیوهتیرۆژھــه
ــه ــتانیشتیرۆژھ ــهدهلــهكوردس ــهلومهھهوترف كیكــهكانرج

داناوچــهوجیھــانكــانیئاوگۆڕهڵگــهلهخــۆیورگــرێوهپویســت
میردهســـــهلــــهگرینگتــــرشمــــهله. بگــــونجنوبخــــاترــــك

ــــــه ــــــاریشۆڕشــــــیوجیھانیبوونب رژیمــــــهئینفۆرماتیكــــــداوزانی
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بـهجـارانكوهنـاتواننوبووهلژپیانپگهوجگهكاندیكتاتۆره
مافویسـتیوئـازادیخوازیییندشـهئهوبیر،توندوتیژیوركوتسه
كیگایـهكۆمهپكھنـانیوئازادیودموكراسیقامگیركردنیسهبۆ

.نبكهكپدموكراتیك
لـهشـكبهلـهالنگهریماوهجهڕینیراپهوشۆڕشوتنیركهسه

دموكراتیـكوتـانیپشـتیوانییوداراسـتنیوهتیرۆژھهوتانی
ـــه ـــهریماوهجـــهشۆڕشـــیل ـــزینگیپارســـهالن،گ ـــهھ ـــازانجل وق
ولگـهبـۆبـووهركھانـدهشوهئه. گۆروهكانداوهتهنهندیوهرژهبه
بـــهیشـــتنگهوڕۆییرهســـهلـــهرزگـــاریبـــۆكانســـتهژردهوهتـــهنه

ئـازادیودموكراسیكانیپنسیپهودالهكهدموكراتیكسیستمكی
ئراندایئستالهبۆیهرھه.  بكرێپوتییهكۆمهرییروهدادپهو

ـــهشـــارباتیخـــهشـــوازی ـــهناڕهیشـــوهب گشـــتیمـــانگرتنیتی،زای
ھـزقام،شـهرسهھاتنهوخۆپیشاندانوكانتییهیهكۆمهوهبزووتنه

رزبــــهئرانــــیكانیوهتــــهنهمووھــــهرزگــــاریخوازییباتیخــــهوزهو
لـهباتـهخهنـدیناوهوقچـهشـاردائیستالهبۆیهرھه.  وهكردووته

.ئرانداكانیشارهیزۆربه
ـــتانیدمـــوكراتیحیزبـــی ووهخوندنـــهپـــاشئـــرانكوردس

راسـت،نیوهتیرۆژھـهیناوچهوجیھانكانیرووداوهنگاندنیسهھه
ئیسـتالـهشـاخوشارباتیخهلكگردانیبهكهیشتگهئاكامهوبه
وویستندیوهرژهبهلهرزگاریخوازیباتیخهوزهوھزتوانیدهدا

تـامھـهووهبكاتـهتـررینبـهمھهكوردیوهتهنهواكانیرهخواسته
.بترترشوندانهكوردستانتیرۆژھهكیخهباتیخه
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ـــه ـــاسجـــیدالـــرهیوهئ ـــهوب وشـــارباتیخـــهمتـــۆدیتامان
ـــــدان ـــــهگرینگی ـــــهیپگـــــهوڕۆڵب ـــــهیهكۆمهوهبزووتن وكانتیی

ــــهریشــــوندانهوریكاریگــــه ــــۆوانئ ــــهباتخــــهب ــــهل تیرۆژھ
لـهگۆڕانكـاریھـۆیبـهدائسـتالـهوهكهالیهلهچونكه. كوردستانه
مرۆڤـكانیمافهكانیرهفاكتهبهگرینگیدانوجیھانیدانویسیستمی

ریفاكتــهزۆروكانتاكــهئــازادیی،سیاســیئــازادییودموكراســیو
ــهبــهرگــهئهئســتا،دیكــه تیشروا،تــانیبــموكراتیــكوــیدرۆ

ــهپشــتیوانی ــهل ــهباتیخ ــهنییدهم ــرانالنیگ ــهئ ــهدهدژیب تیس
ھاوهرھه.  گندهئراندائیسالمیكۆماریڕۆیرهسهودیكتاتوری

نـهیهراگهھـۆیبـهمۆئـهشـارباتیخـهمیتـۆدیوهدیكهكیالیهله
ــانیتۆڕهكوه،وهكانهگشــتییه ــتك رنــهوئینت ــهالیتتهس تیتوانیوی

جـارانرگـهئهدا،شـارباتیخـهلهبۆیه. بجوونیجھانگشتییرای
ــهمه ــهیلهس ــارباتیخ ــلكردنیوش ــهپش ـــكانیماف ــهمرۆڤ ــهل وت

مـهقهلهنوخـۆییپرسـكیبـهگوتراكوهرھهكاندادیكتاتۆرلدراوه
پرســـكیمرۆڤــــكانیمافـــهونیدهمـــهباتیخـــهپرســـیئســـتادرا،ده
ــانیوییــهوهتهنونهســتیاریھه ــهخۆیــاندمــوكراتوت ررامبــهبهل
وتــانیلــهمرۆڤـــكانیمافــهپشــلكردنیونــگبروزهزهوركوتســه

.زانندهرپرسبهبهدیكتاتۆریدا
كوردسـتانداتیرۆژھـهلـهكـوردیوهتهنهیوهئهڵگهلهگشتیبه
بكـا،دیـاریخـۆیباتیخـهیشوهرجكدالومهھهرھهلهیهھهبۆی

ــــهكــــهشگرینگــــهلهســــهمهوئــــهینــــهبدهرنجســــهپویســــته چل
زیـاتریمیرھـهبهورترشـوندانهباتكخـهشـوهچرجكدالومهھه
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درووسـتیناسـینیكالیـهلـهبۆیه،وهوتهكهلدهكوردیوهتهنهبۆ
ـــهرفهدهورجلومـــهھه ـــهونگاندنیانســـهھهوكانت ـــهل ـــهناپ شوهئ
ورجانـهلومهھهوئـهڵگهلهگونجاوباتیخهیشوهستنیشانكردنیده

وكاننییـــهدهمهركخــراوهوشــاروزهوھــزلــهرگــرتنوهككــه
تــواندهكوردســتان،تیرۆژھــهگایكۆمــهكانینوخبــهوتیســایهكه

ـــدهیارمه ـــرتی ـــۆب ـــیرهپشـــیچوونهب ـــهوت ـــهباتخ ـــهل تیرۆژھ
ھــزیووزهلــهپویســتكیكــهشــوهباشــترینبــهتــاكوردســتاندا

.رگرینوهرزگاریخوازییوهتهنهاتیبخه
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حقیمجید

سیاستی کوردستانی دەوتزھزەکان 

پویسیتی سرمایی کۆمیتی 
ناونتوەیی

و 
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:سرەتا
کـورد ل چنـد بـگدا لالین کۆمگـای نـونتوەییوە بتنیـا 

ل . بجـــ ھـــراوە و ب قوـــی کـــوردی خۆمـــان خیـــانتی لکـــراوە
دابشـــبوونی دەوتـــی عوســـمانی و دامزرانـــدنی دەوتـــانی تــــازە 
لدایکبــووی وەک ســووریا وعــراقوە بگــرە، تــا کۆمــاری کوردســتان، 

رفرانــدۆمی باشــووری کوردســتان و ، کارەســاتی دوای ١٩٩٠دەیی 
. سرئنجام داگیرکرانی عفرین لالین دەوتی تورکیاوە

ســای ڕابــردوودا ل ٢٥ل کاتکــدا ک کــورد النــی کم ل مــاوەی 
کشوە بووت پارتنرکی ڕۆژئاوایی و برژەوەنـدیيکانی زھزەکـان، 

ــــاو پار ــــداکاری ل پن ــــرین شــــڕ و فی اســــتنی ل کاتکــــدا ک زۆرت
برژەوەنــدیيکانی ڕۆژئــاوا و ڕووســیادا دژی داعــش ل خــۆی نیشــان 
داوە و ب نونرایتی ھمـوو مرۆڤـایتی جنگیـوە، بـۆچی ل دوایـین 

ــووه ــدا ب ــا قۆناغکان ــز و بتنی ھــانی ز ــدی دەوت ــانی برژەوەن قورب
بج مـاوە؟ برژەوەنـدی و ئمنیتـی نتوەیـی خکـی کوردسـتان 

رتوە؟ داخوا کورد خاوەنی برژەوەندی نتوایتی؟ چۆن شی دەک
ــه نونتوایتیيه ــم ل پوەندیي ــدا خــاوەنی داخــوا ئ ســرمایی "كان

؟ مبســت ل ســرمایی کــۆمیتی "کــۆمیتی نــونتوەیین
نونتوەیی بۆ نتوەیکی بدەوت چی؟

ئمریکــــــا و ڕووســــــیا و ھزەکــــــانی دیــــــکی دەرەوە ب پـــــــی
برژەوەنـدییکانی خۆیــان پوەنــدییکانی خۆیـان لگڵ بزاڤــی کــورد 
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ـــــ بدوای  ـــــی کوردســـــتانیش دەب ـــــۆی ڕۆژھت ـــــک دەخن، ب ڕ
ـــت ـــندا ب ـــدیکی ھاوچش ـــی . پوەن ـــورد ل ڕۆژھت جـــۆنوەی ک

ــدی بشــکی  ــدیک ب ھــۆی پاراســتنی برژەوەن ــاب چی کوردســتان ن
االکییکـانی خـۆی ل بکـات و چ"خـۆی سـنووردار"دیکی کوردسـتان 

چوارچوەی برژەوەنـدی درژخـاینی ڕۆژھتـی کوردسـتاندا ڕـک 
ل کۆنگرەی نۆھمی حیزبی دمـوکراتی کوردسـتانی ئرانـدا . نخات

ــــــــای  ــــــــات ل دەرەوەی وت و نوخــــــــۆی وت وەک دوو ب خب
ئم . بانــدەیک ک یکیــان ب بــ ئوی دیــک نــاتواوە ونــا کــراوە

راتژیک ل ھلومرجی ئمۆدا گرینگیکی مژوویی و دەڕبرین ست
 تی لوایتباتی نزکردنی خھبۆ ب ویستپ ک ،یژیکی ھسترات

ب مبسـتی .  ڕۆژھتی کوردستان سرەنجی تـایبتی پـ بـدرت
بئاکــام گیشــتنکی چــاک لو نووســراوەیدا ل درــژەی باســکدا 

ســــرمایی "بھــــز کردنــــی نج دەخــــرت ســــر پویســــتی ســــره
و ڕۆی دیاسپۆرای کـورد ل بھزکـردن و " کۆمیتی نونتوەیی

ـــــی  ـــــاریخوازانی ڕۆژھت ش ـــــاتی ڕزگ ـــــی خب ـــــش بردن برەوپ
.دەکرتوە

:کۆمگا تکشکاوەکان
ــار  ــان بک ــۆ ئو کۆمگای ــکاوەکان زاراوەیک ک ب ــا تكش کۆمگ

نی قوولی نوخـۆییوە توانـای دەبردرت ک بھۆی شڕ یان کشکا
ـــان  ـــی خۆی ـــاتوانن دەســـت ل وت ـــی و ن ـــان نی ـــوەبری خۆی ڕب
مســـۆگر بـــکن و ل رکبریکـــانی سیاســـیدا زۆرتـــر ل برامـــبر 
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ـــــانت  ـــــر دەکن و تن ـــــایتی یکت ـــــتن و دوژمن ـــــر ڕادەوەس یکت
گانب ننا دەبکتر پر یسوتن لرکبۆس .

ـــــــین، لو ل کۆملگـــــــا تکشـــــــکاوەکاند ا ک خـــــــاوەن دەوت ن
کۆمگایاندا حیزبکان خاوەنی دەستی ڕاستخۆ ل سـر خـک 
نین و زۆرجار بۆ چارەسری کشکانیان پنا دەبن بر توندوتیژی 
سیاسی، کولتووری و تنانت چکداریش، جیا لوە خودی حیزب و 

ک ڕیکخراوەکان لسر چنـدین گـرووپ و دەسـت دابش دەبـن و
ھرکامیان خۆیان ب خاوەنی سرەکی حیزبکـان دەزانـن و مـژووی 
ھــاوبش، بــایخ و دروشــمی ھــاوبش دەبــت یکــک ل خاکــانی 

بوە برەبرە . جـــی نـــاکۆکی و قووبـــوونوەی کشـــکانی خۆیـــان
کشــک پــک دــت ک ئاســۆی ســرکوتن و پکوەبــوون لتــر 

ەســــتکیان بســــر دەبــــت و حیزبکــــان ھــــیچ کــــۆنترۆل و د
بڕوەبردنی ئرککانی خۆیان نامنت و ھستی ھاوبش و خونی 

. ھاوبشی ئندامانی کۆمگا لو ڕگایدا تووشی شکست دەبت 
ل کۆمگا تكشکاوەکاندا ب ھۆی ئوەی ک بنمای ڕکخراوەیـی 
الوازە، ناوچگرایی و ناسـنام گڕەکـی و ناوچییکـان دەبـن ھـۆی 
ــاوبردنی  ــۆ الوازکــردن و لن ــی سرانســری و ب ــی لگڵ بزاڤ دژایت

ـــانی داگیرکـــار ـــرت بر دەوت ـــا دەب ـــزاڤ پن داوای ھاوکـــاری ل . ب
 ــــتان و ل ــــاری کوردس ــــان داگیرک ــــانی دەوروبر ک ھمووی دەوت
کمینی زیانگیاندن ب بزاڤی نتوایتیدان ب شوازی جۆراوجۆر و 

بو شوەی بزاڤی نتوایتی ل تواویتی خرا جبج دەکرت و 
ــا ل دەســت  ــی کۆمگ ــبری کردن ــزی ڕ ــت و ھ ــدا الواز دەب خۆی
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ھرچــی ئاســتی کشــکانی نوخــۆیی کۆملگــا تكشــکاوەکان . دەدات
 وەردان لــۆ دەســتت ــن ب ــت ب ھمــان ڕادە زەمی تر بــوو ــاتر و ق زی

رکران و کاوربــــاری نوخــــۆیی ھــــزە سیاســــییکان ل الین داگیــــ
. نیارانی بزاڤی نتوایتیدا لبارتر دەبت

ـــی  ـــۆی ئوەی ک برادەیک ـــت ھ ک دەبـــای تكشـــکاوی کۆمگ
دەســت لکاروبــاری نوخــۆیی کۆمگــا ل ڕگــای حیــزب، ڕکخــراوە 

و کســــــــایتییکانوە بــــــــدەن و ب " مدەنییکــــــــان"سیاســــــــی و 
رەو ئاقــــاری تگــــا بکان، کۆمشــــوەی ککردنکشــــکان و قــــوو

ھرچـــی مـــاوەی دەســـت لکاروبـــاری نوخـــۆیی . لكـــدابان دەڕوات
حیزبکـان و ڕکخراوەکـان لالین بگانکـان و الینکـانی دیـکی 
پوەندیدار زیاتر بـت، کۆمگـا تووشـی پشـوی زۆرتـر و ناھومـدی 

ـــاتر دەبـــت ـــی ب ھـــۆی . زی ل ڕاســـتیدا کاتـــک بزاڤکـــی نتوایت
تووشی دابان دەبت و ھلـی دەسـتتوەردانی کشکانی نوخۆییوە

ـــاوچوونی خـــۆی و  ـــۆ نوخـــۆ دەخوقننـــت، زەمیـــنی لن دەرەکـــی ب
لــــرەدا . ســــرھدانی بیوایــــی؟؟؟؟ کــــۆمیتی پــــک دینــــت

ڕەکبری دژبرانی بزاڤی نتوایتی بترس ھوی قـووکردنوەی 
ــی کشــکان دەدەن و الینکــان برەو شــڕی نوخــۆیی و ل کترازان

یکجاری ڕبری دەکن و تنانت دەبن ھـۆی ئوەی ک شـڕی 
ــابتی" ــکن" نی ــدی . ب ــوانین ل پوەن نمــوونی ئو جــۆرە کشــان دەت

لگڵ لکترازانی حیزبی دیموکرات ل کۆنگرەی ھشتم، کۆنگرەی 
ــی و  ــۆیی یکیت ســزدە و ئاســوارەکانی دوای ئو، کشــکانی نوخ

، دژایتـی "چارەسـرکردنی ئو کشـان'یسـالمی بـۆ ھوی کۆماری ئ
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 کارانی کوردسـتان کموکراتی کوردستان و پارتی کروان پارتی دن
ــووزی  ــر نف ژ ــان ل ــا و ئوی دیکی ــووزی تورکی ــر نف ژ ــان ل یکی

پشـتیوانی دەوتـانی بگـان ل . ڕاستوخۆی ئران و ڕژمی ئسدە
بت ھۆی تکچوونی پارەسنگی ھز خۆیان دە" دۆستانی"و " نونران"

. و بوەش شرازەی کۆمگا برەو تکچوون دەڕوات
ـــووز و کـــارکردی  ـــر نف ژ ـــت وـــت بک ـــوو ناتوان بزاڤکـــی یکگرت

بـــۆ ئوەی دەوتـــان بتـــوانن . دەســـتدارانی بگـــان و داگیـــرکر
کشـــکان قـــووڵ کن ب نیشـــاندانی الینگـــری ل الینـــک ھوڵ 

ی پوەنـــدی گـــرتن، ئو ھـــزان لبرامـــبر ھزەکـــانی دەدەن وـــرا
ڕکبر بھزتــــر بــــکن و بوە کۆمگــــای سیاســــی بشــــوەیکی 

ـــزب و . ھمیشـــیی تـــک بشـــکنن ـــک ھرچـــی حی ـــایکی دی بوات
ڕکخراوەکانی کوردستانی زیاتر لکتـرازراو بـن، ھرچـی کشـکانیان 

نی کشـکان و نجی حیزبکـان لسـر قـووترکردزیاتر بت و سره
ــتی  ــان سیســتمی دروس ــت، بو ڕادەی ئو حیزب ــان ب جیاوازییکانی
 دەســت دەدەن و دەبــنری سیســتماتیک لــوەبڕکــاری حیزبــی و ب

. میدانی دەستتوەردانی دەرەکی
ل درـــژەی ئو باســـدا نیشـــان دەدرـــت چـــۆن ئو لکتـــرازان و 

ئوەی کـورد تکشکاوی کۆمگای سیاسـی کوردسـتانی بـووت ھـۆی 
.نبت ھاوبرژەوەندیکی جی بوای وتانی دەستداری جیھان
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:پرسی کورد ل کشوە بۆ کایکری ناوچیی
پرسی کـورد ب درژایـی مـژووی مـۆدرنی ڕۆژھتـی ناوەڕاسـت 
لگریکی گورە بووە برامبر ب دەسـت و داگیرکـراوی وتـانی 

ئم لـگر و ھـزە گۆڕانیخـوازە ک . سووریه، عراق و ئران، تورکیه
خوازیــاری تکشــاندنی دەســتی ناوەنــدی و النــی کم دابشــکردنی 
ـــووە، پشـــووتر  ـــان ب ـــاوچ نتوەییک ـــۆ ن ـــدەوە ب دەســـت ل ناوەن
پوەنـــدی ڕاســـتوخۆی ب برژەوەنـــدی وتـــانی زھـــزەوە نبـــووە و 

ــــا  ــــووە ت ــــدییکانیان ب ــــی برژەوەن ــــر سرئش ــــنری زۆرت وەدیھ
ــدییکان ــی . برژەوەن پ ــان ب ــۆی پرســی کــورد ل ھرکــام ل وت ب

ــانی دەســتدار ل ســر کوردســتان لگڵ  ــدی دەوت ئاســتی پوەن
 ـــی کوردســـتان ک جیھـــانی دەرەوە چـــاو لکـــراوە، جـــگ ل ڕۆژھت
نیتوانیوە بشـوەی فـاکترەکی سـربخۆی نتوایتـی سـرمایی 

. توەیی بۆ ئو بشی کوردستان وەدی بنتکۆمیتی نون
ل باشـووری کوردسـتان، ئـازادی ١٩٩٠دوای ڕووداوەکانی دەیی 

و ڕووداوەکانی سـاکانی ئو سـانی دوایـی ٢٠٠٣عراق ل سای 
نیی، بکوو یکـک ل " کش"کورد ئیتر تنیا و تورکیهل سووریه

ی ڕۆژھکــارانی سیاســی نــاوچکای ــتــت ببدەتوان ک ،تــی نــاوین
ھــۆی لــگر و دەرفت بــۆ دەوتــانی زھــزی جیھــان و دەوتـــه

. ناوچییکان
خــــــاوەنی ٢٠٠٣تــــــا ١٩٩٠باشــــــووری کوردســــــتان ل دەیی 

 م الواز بـــوون و دواتـــر لخۆ بربســـ کی نـــیمچریـــوەبڕخۆب
ل ب پی دسـتووری نـوی عـراق بـوون ب نـاوچیک ٢٠٠٥سای 
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دەوتــــی فیــــدرای عــــراق، ک لالین جیھــــانوە لوان ئــــران و 
ل دەیی نوەد ئـران و تورکیــه. وە ب فرمــی دانـی پــدانراتورکیـه

نیاندەتوانی ناوچی خودموختاری باشووری کوردستان قبووڵ بکن 
. و پیتــا پیتــا ھرەشــیان لســر ئوبشــی کوردســتان دەکــرد

ـــا ھرمـــی کوردســـتان ئ ـــدکی چـــاالکی کۆمپانی ـــووەت ناوەن ـــۆ ب م
 ل ــــاز و جــــگ ــــواری نوت و گ ــــایبت ل ب ــــان ب ت نونتوەییک
نـــونرایتی دەیـــان کۆمپانیـــای بازرگـــانی نـــونرایتی و کۆنســـۆلی 

ســرەڕای ئزمــوونی تــای . چنــدین وتــی جیھــان لوێ کــراونتوە
ــانزدەی ئۆکتــۆبری  ــزی پشــمرگی کوردســتان٢٠١٧ش وەک ، ھ

یکــــک ل ھاوپیمانکــــانی ســــرەکی ئمریکــــا دژی ھزەکــــانی 
تیرۆریستی داعش و لگرکی جیددی لبرامبر ئرتشی عراقدا 
و زامنـــــی ســـــرەکی پاراســـــتنی دەســـــتی خـــــۆجی ل ھرمـــــی 

کوردستاندای.
باکووری کوردستان ک سـردەمک نـاوی کـورد و زمـانی کـوردی 

کورد نیدەتوانی جـگ ل نـاو مـای خـۆی تدا قدەغ بوو و خکی 
ب زمانی زگماكی خۆی قس بکـات، ل ئنجـامی خبـاتی چکـداری 
ــــی  ــــاتی ڕۆشــــنبیری و مدەن ــــارتی کرکــــارانی کوردســــتان و خب پ
ـــــارتی کریکـــــارانی کوردســـــتان و  ـــــدار ب پ ـــــانی پوەندی ڕکخراوەک

وشی ب تواوی توڕکخراوەکانی دیک، دیمنی سیاسی وتی تورکیه
ەوە دەست پ ١٩٨٤ک لسای PKKخباتی چکداری . گۆڕان بوو

ی ئندامی ناتۆ بگینت بووە، توانیویتی زیانی کوشندە ب تورکیه
ناچــار بــت بکوــت گفتگــۆی ئاشــتی لگڵ و ل ئنجامــدا تورکیــه
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پـــارتی کرکـــارانی کوردســــتان، ئم ســـرەڕای ئوەی، ک برــــز 
دا بۆ گوشار خستن وەک بارمت ل دەستی تورکیهعبدو ئۆجالن

 وەی کرەڕای ئت ســنــدرکــار دەھکــی کوردســتان بر خســ
ب شکست گیشت و ئـاوری PKKئاکامی گفتگۆکانی ئاشتی نوان  

ـــه ـــووە و تورکی ـــر دەســـت پب ـــان شـــر ل جـــاران برفراوانت ببزەی
یــا ئوە چــاک خریکـی وــران کردنـی کوردســتان، بو حـاش تورک

بھزتـر ل سـانی PKKدەزانت ک قورسـایی و ئاسـتی کـارگری 
ڕابردووە و چاالکییکانی ئو حیزب ھموو ڕەھندەکانی کۆمیتی 

ــۆ یکمجــار ل ســای . بخــۆیوە دەگرــت دا  ســالحدین ٢٠١٤ب
ـــوو ڕکبری  ـــاش، ک ب ئۆبامـــای کوردســـتان دەناســـرت، ب دەمیرت

ردۆغان بۆ ھرۆک کۆماریئکانی سبژاردن . ی دەمیرتاش بـۆوت
ردۆغان کرۆک: "ئس ین بتی تورکیـه"تۆ ناکی تووشـی ، دەسـ

لرزەیکی وای کرد ک دوای دەستی نوی خۆی، ھمـوو ھوـی 
حیزبـی ژـر . دا بۆ لناوبردن و پراویز خستنی مترسـی دەمیرتـاش

ی ٧پرلمانی تورکیـهل ھبژاردنکانیHDPڕبری دەمیرتاش 
کورســــی پرلمــــان ٥٥٠کورســــی ل ٨٠دا تــــوانی ٢٠١٥ژوئنــــی 

ھرچنـد ب دوای دەسـپکی شـڕی دژی خکـی . بدەست بنت
ک مزەنـــــدە HDPكان دژی کوردســـــتان وھرشـــــ تیرۆریســـــتییه

 ــــــت و ھ ژرابوە دارــــــان ــــــی ئردۆغ ــــــت ل الین حیزب دەکر
ـــانی دوای PKKكانی ســـتراتژیکییه ـــوو ب ٧ھبژاردنک ی ژوئن ب

ی ١ل ھبژاردنــی HDPھــۆی لدەســتدانی ژمــارەی کورســیکانی 
، بو حـــاش قورســـایی کـــورد و پرســـی کـــورد ل ٢٠١٥نۆڤـــامبری 
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ــارە سیاســییه ــی تورکیــهھمــوو بی و ھوســتکانی ئو كانی دەوت
ــــدرت ــــای جــــووالی . دەوت دەبین ل ٢٠١٧دوای شــــانۆی کۆدیت

، دەوتـــی ئو وت ب شـــوەیکی جیـــددیتر و برفراوانتـــر کیـــهتور
ل ئاکامدا چنـدین شـارەوانی . کوت دژایتی لگڵ نتوەی کورد

ــانی  ــی شــارەوانییکان، پرلمانترەک و لســرووی HDPو جگران
بنـــدیخانی HDPھموویـــان ســـالحدین دەمیرتـــاش ڕـــبری 

ــپاوە ــردا س ــان بس ــۆ . دریژخاینی ــدا ب ــی خۆی ج ل ــردەوان ئم ک
رۆژ ب رۆژ ڕادەی دەوتــی تورکیــا زۆر گــران تواو بــووە و تورکیــه

دۆســتانی خــۆی ل دەســت دەدات و کــورد دەبــت خــاوەن پشــتیوانی 
. جیھانی

ل ڕۆژئـاواش دوای سـرھدانی خکـی سـووری دژی دەســتی 
ــک ئو  ــی دیموکراتی ــی یکیت ــای ) PYD(وت، حیزب ــاوینی س ل ھ

ل پیمــــانکی ننووســــراو لگڵ ڕژمــــی بشــــار ئســــد، ٢٠١٢
دەستی ھرمی حسکی  ؤۆژئاوای بدەستوە گـرت  و دوای 

كان ل پیـــدابوونی داعـــش و برگـــری قارەمانـــانی ھـــزە کوردییـــه
ئـاوا ل شـڕی دژی داعـش شاری کۆبان و قارەمـانتی کـوردانی ڕۆژ

بـــوو ب ھـــۆی ئوەی ک ڕۆژئـــاوای ل بشـــکانی دیـــکی ســـووریه
ـــاوچیکی لبیرکـــراوەوە ببـــت کـــایکرکی جـــی  کوردســـتان ل ن

رنجی نــاوچزەکــانی . ســن ھالی رە ڕۆژئــاوای کوردســتان لرەبب
ـــارانی ســـربازی ئمریکـــاییوە پشـــتیوانی لکـــرا . ئاســـمانی و راوژک

ترین و دەوکـارام ڕۆژئاوای کوردسـتان ب مریکا کوردکان لتی ئ
جی بواترین ھاوپیمانانی خۆیان ل شڕی دژی داعش ل سووریه
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پرســی پشــتیوانی ئمریکــا ل ڕۆژئــاوای کوردســتان و تــا . نــاو بــردووە
ــیه ــتیوانی ڕووس ــاوەیکیش پش ــک ل م کــاوا ی ــانی ڕۆژئ ل کانتۆنک

و ڕۆژئــاوا اتری کشــکانی نــوان تورکیــهھۆیکــانی قووبــوونی زیــ
مریکایت ئتایبب.

ــــا و ڕووســــیه ــــدییکانی ئمریک ــــورتمژووی پوەن ــــی ک لگڵ خک
کوردستان

ـــایبت " کـــوردی"بـــۆ تگیشـــتن ل سیاســـتی  وتـــانی زھیـــز بت
، بریتانیـا و فرانسـ، لم بشـدا کـورتمژوویکی ئمریکا، رووسیه
وو وت ل پوەنــــــدی لگڵ کوردســــــتان بــــــاس پوەنــــــدی ئو د

:دەکرت

: پوەندییکانی بریتانیا و کوردستان
ــا ل ســدەی ســزدەھموە، ل ســردەمی ئرغوان شــای  بریتانی
ــی ناوەڕاســت ل ڕگــای  نوەی ھۆالکۆخــان جــی پیــان ل ڕۆژھت
ـــی عوســـمانی و  پوەنـــدی ب پادشـــای ئـــران ک لبرامـــبر دەوت

اڵ وەک ڕکبری ســــــرەکی بریتانیــــــای مزن ل کنــــــداو پرتقــــــ
ل سـرەتای سـدەی . دەستداری ھبوو، جی پـی خـۆی کـردەوە

ــــۆ شــــون جۆراوجۆرەکــــانی  ــــاردنی میســــۆنر ب ــــدەھموە ب ن ھف
کوردســتان وــرای ھوــی فربــوون ل دابــونریتی کــوردەواری بــۆ 

ـــت بوتی کوردەکـــان وەرگرســـوکھ ـــک لوەی کئامـــانجی ئ
رەنـــگ گورەتـــرین شـــوندانری . بردنپشـــی سیاســـتکانی خـــۆی
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ــر  ــی پیمــانی سایکســپیکۆبوو و دوات ــا لســر کــورد، واژۆکردن بریتانی
بــوو ب ھــۆی دابشــکردنی کوردســتان بســر ســ " ســڤر"پیمــانی 

ــازە لدایکبــووی عــراق، ســووریه ــی ت ــهوت و بدوای ئودا و تورکی
ل . ناوەندی عراق بـۆ سـرکوتی نتوەی کـوردھاوکاری دەستی

ماوەی شۆرشی کوردسـتاندا بریتانیـا کم تـا زۆر الینگـری دەوتـی 
ناوەندی عراق بووە و ڕۆـی سـرەکی ھبـوو ل ھاوکـاری ئـران بـۆ 

ـــاری کوردســـتان ـــی کۆم ـــاو بردن ـــووە ک . لن ئم ســـرەڕای ئوە ب
رای کــاری پیامگیانــدنی میســیۆنرەکانی بریتانیــا ل کوردســتاندا وــ

ــاری و ناســینی نتوەی کــورد و  ــایینی خریکــی کــۆکردنوەی زانی ئ
. نیشتمانی کوردستان بوون بۆ پرۆژەی داھاتووی کۆلۆنیالیستی خۆیان

ـــانی  ـــتان پیم ـــر کوردس ـــوندانرەکان لس ـــان ش ـــک ل پیم کی
ــوو ک ل " مفصــل" ــران ب ڵ ئگســترا٤/٣/١٨١٢لو . دا بــی ئ پب

ــزهپن ھالی ــران لتــی ئرکــات دەوھ ،دوانــزدە مــادەیی یمــان
ــهدەرەکییه ــارمتی ئــران وهكان ــا ی ــی بریتانی ــی، دەوت کوت مترس

ــــا چک و چــــۆلکی زۆری . دەدات ب ھــــۆی ئو پیمــــانوە بریتانی
پشکشی دەسـتی ئرانـی کـرد و بدوای ئودا ب ھـۆی پیمـانی 

ھمــوو ئــران و ڕۆژھتــی ١٩٠١ ســای لگڵ ئــران ل" دارســی"
کوردستان بوو ب میدانی بریتانیا بۆ گڕان بدوای نوت و ناردنی 

دواتـر ب ھـۆی پیمـانی . مسیۆنر و کاربدەستانی جۆراوجۆری خۆی
ئـران ) فـالت(وشـکارۆی ١٩٠٧ئـووتی ٣٠ل " سینت پیترزبـۆرگ"

ــاوا د ــاکوور و ڕۆژئ بشــی . ابشــکرابســر ســ بشــی ڕۆژھت، ب
خۆ دەگــرت، بــوو ب بــاکوور ک ھمــوو ڕۆژھتــی کوردســتانی لــه
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لھمــان ســادا ھزەکــانی و رووســیهنـاوچی ژــر نفــووزی رووســیه
. خۆی برەو ڕۆژھتی کوردستان نارد

بریتانیــا ل دوای شــڕی دووەمــی جیھــانی بتــایبت ل ئــران و 
ستدار بـووە و بتـایبت ل عراق زۆرترین پشتیوانی دەوتانی دە

کۆماری کوردستاندا ڕۆی سـرەکی ھبـووە بـۆ کشـانوەی یکیتـی 
ل باشـووری کوردسـتانیش ل . سۆڤیت ل کوردستان و ئازەربایجان

 تو وکانی ئحموودەوە بگرە تا ھاوکاریخ مرکوتی شۆرشی شس
کورد لگڵ ڕژیمی سدام برل شڕی کنداو ھموو دژی بزاڤی

دوای شــڕی کنــداو و لمترســی کوتنــی برژەوەنــدییکانی . بــووە
 ـــی دژەفـــرین بنـــانی ھکھپ وە و بددامن ســـالی بریتانیـــا ل
ــووە ل پرســی سیاســی  ھاوکــاری ئمریکــا بشــداری چاالکــانی ھب

لو ماوەیدا تا کاتی ڕووخانی ڕژیمی سـدام بریتانیـا ل . کوردستان
گای کۆنسۆلگڕ شـداری چاالکـانباشـووری کوردسـتان و  ب ری ل

ل داڕشــتنوەی سیســتمی سیاســی عــراق وــای ئمریکــا ڕۆکــی 
ل شڕی دژی . کاریگریان ل سیستمی سیاسی ئو وتدا گاوه

ــزە تیرۆریســتییه ــتی ھ ــایی ل ئاس ــتانی بریتانی كانی داعــش کاربدەس
ـــــاری لشـــــکری زوو زوو ســـــر ـــــر و ڕاوژک دانی باشـــــووری وەزی

بریتانیــا ک ٢٥,٩,٢٠١٧کوردســتانیان دەکــرد تــا ڕۆژی گشتپرســی 
كدا بیـاری جیـابوونوەی ل بۆخۆی ساک لموبر ل گشتپرسییه

یکیتــــی ئورووپــــا دابــــوو و دژی ســــربخۆیی ســــکۆتالند بـــــوو، 
ڕاشــکاوانتر ل ھمــوو وتــانی یکیتــی ئورووپــا دژی ســربخۆیی 

بــوو ک نونتوەیانــهبــوو و یکــک لو ھــزهباشــووری کوردســتان
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 شــــک رکــــووک و نــــاوچک نــــا لھ رگشــــمپ ی بکشــــپاش
.لسرەکانی باشووری کوردستان

:فرانس و کوردستان
فرانســـ ل ســـدەی ناوەڕاســــتوە پوەنـــدی لگڵ ڕۆژھتــــی 

ــه ــتدارهناوەڕاســت و لوان دەوت ــتاندەس ــر کوردس وە كان بس
دوای پیمانی سایکسپیکۆبوو فرانس ل ڕگای پوەنـدی ب . ھبووە
یکم ئنیسـتیتووی . وە پوەندی ب پرسـی کـوردەوە ھبـووەسووریه

یکم کۆنفرانسـی . کوردی ل پاریسی پایتختی ئو وت کراوەتوە
بنـاوی ١٩٨٩نونتوەیی ل پوەندی لگڵ پرسی کورد ل سـای 

ل دوای کـۆرەوی سـای . قاسملوو ل فرانس پـک ھـاتکۆنفرانسی 
ــــووری کوردســــتان دەوتــــی فرانســــ و بتــــایبت ١٩٩١ ی باش

ـــــان ب باشـــــووری  ـــــدیکی چی ســـــرۆککۆمارەکانی ئو وت پوەن
کوردستانوە ھبووە و سرۆک کۆماری ئو وت زیـاتر ل سـرانی 

فرانس ل دوای . ھموو وتانی جیھان سردانی باشووریان کردووە
شڕی کنداودا چاالکانتر ل وتانی دیک پشتیوانی ل پرسی کورد 
ل ھموو بشـکانی کوردسـتان کـردووە و  پـاریس وەک پـایتختی 

ــت یر دەكرــ ــتان س ــۆیی . دیپلۆماســی کوردس ــاتی شــڕی نوخ ل ک
کوردســـتاندا، فرانســـ یکم وت بـــوو ک ھوـــی زۆری دا بــــۆ 

كانی فرانسـ بسـنوورهبرلوە پزیشـكه. ن ب براکـوژیکۆتایی ھنا
 کـی سـیڤیل لو خ رگشـمت بـۆ پخـزم ریـان لکی کاریگرۆ

ل دامزرانــــدنی . شــــڕی ڕزگــــاریخوازانی دژی نیــــارانی ھبــــوو
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 تـان بـوو کم وکی ل رانسمی کوردستانیش فرتی ھحکووم
دامزرانـدنی ئنیسـتیتۆ و کۆنسۆلگری ل ھولـر کـردەوە و وـای

ناوەندی فرکردنی کولتووری ل ژیـانی ئـابووری و سیاسـی باشـووری 
دوای گشتپرسی بـۆ سـربخۆیی .  کوردستاندا چاالکان بشدار بووە

ــۆ  ــوو ک ھوکــی جیــددی دا ب کوردســتان، فرانســ یکم وت ب
رنارد ب. ئاسایی کردنوەی پوەندییکانی باشوور و حکوومتی عراق

کۆشــــنر وەزیــــری دەرەوەی پشــــووی فرانســــ ل ســــروبندی 
ھمـووکس : "گشتپرسی باشووری کوردستان ل وتووژکـدا دەـت

ل ". ل کوردەکان کک وەردەگرن، بم دژی سـربخۆیی ئوانـن
ئاســـت وتـــانی زھـــزی جیھـــان، کمتـــر سیاســـی و بیاربدەســـتی 

ڕادەی فب بــووە کدۆزی ڕۆژئــاوایی ھ کان پشــتیوانی لییرانســ
ـــکن ئمش دەگڕـــتوە ســـر ســـرمایی کـــۆمیتی . کـــورد ب

. بدەستھاتوو لو وت بۆ کورد ک بناغدانری دکتۆر قاسملوو بووە

:وت یکگرتووەکانی ئمریکا و کوردەکان
ئمریکا وەک گورەترین زھزی جیھان شوندانری ڕاستوخۆی 

جــۆری ھوســتی ئمریکــا ل پوەنــدی . ھی لســر پرســی کــورد
 ڕی سارد و دوای کۆتایی ھـاتن بقۆناغی ش ڵ پرسی کورد لگل

ئمریکــــا ل . شـــڕی ســــارد گــــۆڕانی بســـردا ھــــاتووە و جیــــاوازە
ـــان ی دەســـتدار بســـر ســـردەمی شـــڕی ســـارد الینگـــری وت

کوردستان بـووە و ل پوەنـدی لگڵ پرسـی کـورد بـ ھوسـت و 
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 ــ ــاوت"ب ــایی شــڕی ســارد ســره" تف ــووە، بم دوای کۆت نجکی ب
.تایبتی داوەت پرسی کورد

:سردەمی شڕی سارد
كـانی جۆراوجۆرهدوای کۆتایی ھاتنی شڕی دووەمی جیھـانی وتـه

ــــی نا ــــاوچی ڕۆژھت ــــوەکاندا ل ن ــــوەیک ل ش ــــت ب ش وەڕاس
و ئــران، تورکیــه. زھزەکــانی دوای شــڕی جیھــانی نزیــک بــوونوە

سـ وتـی دەسـتدار بسـر کوردسـتان ) ١٩٥٨تـا سـای (عـراق 
ش ک بھـۆی بـوونی کۆدیتـا ل سـووریه. سرب بلۆکی ڕۆژئاوا بوون

ـــات، ـــۆڕانی بســـردا دەھ ـــری سیاســـی گ ـــان الینگ دوای دوایکک
ـــی ســـۆڤیه ـــی بعـــس برەو یکیت ت بدەســـت گیشـــتنی حیزب

ــووڕایوە ــتان ل ســای . س ــاری کوردس ــدنی کۆم ١٩٤٦دوای ڕاگیان
وت یکگرتوەکــــانی ئمریکــــا ب پشــــتیوانی کــــردن ل دەســــتی 
ناوەنـــدی ئـــران ل ڕکخـــراوی نتوە یکگرتووەکـــان ب ھاوکـــاری 

ر یکیتی سۆڤیت بۆ پاشکش بریتانیا زەختکی زۆریان خست س
ل ئران و وازھنان ل پشتیوانی ل کۆماری کوردستان و حکوومتی 

.میللی ئازەربایجان
ل پوەندی لگڵ باکووری کوردستان، بھۆی ئندامتی تورکیـه

 وەی گشــتی پشــتیوانی لشــ مریکــا بــاتۆ، ئ یکیتــی "ل پیمــانی ن
ھــۆی ئوەی ھــزە کوردســتانییکانی ی کــردووە و ب تورکیــه" خــاکی

ــوون، ئمریکــا  بــاکووری کوردســتان بگشــتی چپ و مارکسیســتی ب
ـــدا  ـــوو ل ســـرکوتی ئوان ـــردووە بک ـــ نک ـــا پشـــتیوانیانی ل نتنی
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بدامزراندنی پارتی کرکارانی کوردسـتان ل . بووەھاوکاری تورکیه
ــی و مارکیســت١٩٧٠دەیی  ــوو، دا ک ل ســرەتادا ھزکــی چپ ی ب

پوەندی ئمریکا و تورکیا بۆ برگری ل نفووزی کمۆنیزم چتر بوو، 
ل پوەنـدی .  ل سـرکوتی خکـی کـورد ئـاوا کـرادەستی تورکیه

لگڵ باشووری کوردستانیش تنیا ھاوکاری ئمریکـا بـۆ کوردەکـان 
١٩٧٠ل رگای ئرانوە برل دەیی سنوورداركان بووهھاوکارییه

ــدا، د.  ــران و عراق ــوان ئ ن ــرە ل ــانی ئلجزی ــی پیم وای واژۆکردن
ل پوەنـدی . ھموو ھاوکارییکانی ئمریکا بۆ کورد کۆتاییان پھـات

لگڵ ڕۆژئاوای کوردستان ئمریکای سردەمی شـڕی سـارد ھـیچ 
ڕۆژئــاوای کوردســتان : ھویســتی نبــووە ب ھــۆی ئوەی ک یکم

ھــز و یکگرتــووی خــۆی نبــووە و خــاوەنی ڕکخــراوی سیاســی ب
ب ھـۆی ئوەی ک سـر ب بلـۆکی ڕۆژھت بـوو ھروەھا سووریه

.پوەندیکی ئوتۆی ب ئمریکاوە نبووە

:قۆناغی دوای کۆتایی ھاتنی شڕی سارد
ل سردەمی شڕی سارد جـۆالنوەی کـورد ل ھمـوو بشـکانی 

 ــری ل ــاوەڕی چپ و الینگ ــۆی ب ــدا ب ھ ــۆری خۆی دادپروەری ج
 ــــۆ پشــــتیوانی ل سۆسیالیســــتیوە و بھــــۆی دروشــــمی ســــۆڤیت ب
ـــی ســـۆڤیتی وەک دۆســـتی  دیـــاریکردنی مـــافی چـــارەنووس، یکیت

بم دوای کۆتـایی ھـاتنی شـڕی سـارد و . ستراتژی خـۆی دەبینـی
ڕووخـــانی یکیتـــی ســـۆڤیتی و بلـــۆکی سۆسیالیســـتی، ئمریکـــا بـــۆ 

لو سـردەمی . کتر دەھـات برچـاوجۆنوەی کورد دۆسـتکی چـا
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ک ھمــــوو ھزەکوردســــتانیکان ل ســــر پیمــــانی وەفــــاداری بــــۆ 
سۆڤیت پشبکیان دەکرد، ڕبری نتوەی کورد دکتۆر قاسملوو 

ــــــــوت ــــــــی ناوەڕاســــــــتدا دژی : "دەیگ ــــــــاب ل ڕۆژھت ــــــــم ن ئ
ـــین ـــا ب ـــایبت ئمریک ـــاوا و بت ـــدییکانی ڕۆژئ ئم وتی ". برژەوەن

نــد ئوکــات کوت بر لــۆم و ڕەخــنی زۆر تونــدی چپ ھرچ
تونــدرەوەکان، بم ئمــرۆ دەردەکوێ ک مبســتی قاســملوو لو 
دەڕبین سازکردنی بوای کۆمیتی نونتوەیی بووە و بیری ئو 

.برفراوانتر ل چوارچوەی تنگی ئایدیۆلۆژیکان بوو
کۆتـایی شـڕی ئـران و کۆتایی شڕی سـارد ھاوکـات بـوو لگڵ 

عراق و حکوومتی سدام سرمست ل سرکوتنی شـڕی دژی 
داگیرکرد، ئمش دژکردەوەی ١٩٩٠ئران، وتی کوەیتی ل سای 

كانی لـــکوتوە و ھـــرش کـــرای ســـر عـــراق و ھـــزە ھاوپیمانـــه
ــت دەرکــران ــانی ســدام ل کوەی بدوای ئودا ل باشــووری . ھزەک

نــاوچ شــیعکانی عــراق ســرھدانکی سرانســری کوردســتان و 
 کوەرگرتن لک دامیش بکرد و سدام دەستی پژیمی سدژی ڕ
ھزی توند و چکی شیمیایی سرھدانی خکی سرکوت کـرد و 
. کۆڕەوی دووەمی خکی کوردسـتان دوای ئنفالکـان دەسـت پبـوو

ک ئمریکـــا، ئو جینـــایتی ڕژیمـــی ســـدام بـــوو بھـــۆی ئوەی 
ل ئنجـوومنی ئاسـایش ٦٨٨فرانس و بریتانیا پکوە بیارنامی 

پــلی بــاکووری و نــاوچی ٣٦ند بــکن و نــاوچی بــاکووری پســه
ـــۆ فینـــی ئاســـمانی  باشـــووری عـــراق ب ناوچکـــانی قدەغکـــراو ب

زەختکانی ئمریکا بۆ سر سدام بوو ب ھـۆی ئوەیـک . ڕاگیاندرا
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ــــانی خــــۆی ل بشــــک ل  باشــــووری کوردســــتان ســــدام ھزە ک
ھبژاردنکانی پرلمانی ١٩٩٢بدوای ئودا ل سای . بکشنتوە

.ھرمی کوردستان بڕوە چوون
لکاتی شڕی نوخۆیدا ک لنوان یکیتی نیشـتمانی کوردسـتان 

١٩٩٦بــۆ ١٩٩٤و پــارتی دمــوکراتی کوردســتان ل مــاوەی ســانی 
ــایی ھنــان بوشــڕەڕووی دا ئم ــۆ کۆت ب . ریکــا ھوکــی زۆریــدا ب

پشتیوانی ئمریکا بوو ک ھزە کوردستانییکانی باشووری کوردستان 
بدوای ڕووخـانی . بشداری ئنجـوومنی ئۆپۆزیسـیۆنی عیـراق بـوون

ڕژیمــــی ســــدامیش، کوردســــتان ل قــــابی ھزکــــی ســــازماندراو 
وای سـدام و دامزرانـدنی بشداری ئـاوەدانکردنوەی ورانکـانی د

. سیستمی فیدرای بۆ عراق بوون
 وەنـدی بمریکـا پکانی کوردسـتانی ئتندی دووەمی سیاسـڕەھ

یوە ھڕی . باکووری کوردستانردەمی شـس ل وەی کھۆی ئب
سارد ئمریکـا ل برامـبر بزاڤـی کـورد ک زۆرتـر نزیـک ب برەی 

انی خۆی تورکیا دەکـرد ک ئنـدامی چپ بوو، پشتیوانی ل ھاوپیم
ر پشــتیوانی . نــاتۆیمریکــا ھڕی ســاردیش ئدوای کۆتــایی شــ ل

ـــووە و  ـــا ب ـــزە PKKتورکی وە لیســـتی ھـــرای ـــاوە خ ل الین ئمریک
ــــــوونی چــــــاالکی . وهتیرۆریســــــتیکانه ــــــای زۆرب وەش وڵ ئگل

ــدارانی ھزەکــانی پــارتی کرکــارانی کوردســتان دژی دەوتــی  چک
، وت یکگرتووەکانی ئمریکا چنـدین جـار نیگرانـی خـۆی رکیهتو

دەربیـــــوە و خوازیـــــاری ل مڕ ســـــقامگیری سیاســـــی تورکیـــــه
ئم ھوستی ئمریکا، . رەچاوکردنی مافی مرۆڤی کوردەکانی بووە
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مۆرتـۆن ئـابرامۆیتز بـایۆزی ئمریکـا ل . ی نیگران کـردووەتورکیه
پرسی کورد سختترین : "لو بارەدا دەتل تورکیه١٩٩٠دەیی 

ی، پرســـک ک کشـــیکی گورەی و بژانتـــرین پرســـی تورکیـــه
پرســی کــورد لالیک دەبــت . ئخقــی بــۆ ئو وتوە خوقانــدووە

ــه ــابووری ل تورکی ــی ئاوســانی ئ ــکوە ھــۆی درژەدان و لالیکــی دی
و ونانی مافی مرۆڤ لر پژرەکی لرچاوەی سکـی سالیو ل ت

دیـــکوە گورەتـــرین مـــژاری ژانھـــنرە ل پوەنـــدییکانی تورکیـــا و 
".  یکیتی ئورووپادا

ــی  ــۆلر ل کتب ــام ف ــا"گراھ ــورد ل تورکی باســی ) ١٩٩٨" (پرســی ک
ــا و  ــوان ئمریک کانی نــدیی ــورد لســر پوەن شــوندانری پرســی ک

کـورد، تورکیـهب بوای ناوبراو شڕی سارد، پرسـی . دەکاتتورکیه
یکم : و ئمریکای ناچار کردووە ل سر س ڕەھند گفتگۆ بـکن

عـراق و بتـایبت باشـووری کوردسـتان، دووەم لژیـر پنـانی مــافی 
ــاکووری کوردســتان و تورکیــه ــی خکــی کــورد ل ب ، ســھم نیگران

ــــه ــــاوە ل تورکی ــــوونی ســــقامگیری درژم و بلبرچــــاوگرتنی نب
لو پوەنـدییدا لگڵ پرسـی . نوخۆیی لو وتدامترسی شڕی

یکمــدا ئمریکــا ھڕەشــی ســرەکی ســدام حوســین دەزانــی و 
ل . ش ھرەشـــی ســـرەکی باشـــووری کوردســـتان دەزانـــیتورکیـــه

ــــی  ــــافی مرۆڤ ــــانی م ــــژاری دووھم ل ڕاپۆرتک ــــدی لگڵ م پوەن
ــی ڕە ــی دەرەوەی ئمریکــا، ب بردەوامــی نیگران ــافی وەزارەت وشــی م

ل پوەنــدی لگڵ پرســی ســھم ب . مرۆڤــی کــورد ل تورکیــا بــووە
وتی کاربدەستانی ئمریکایی، ئو وت ھوڵ دەدات پرسی کورد 
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چــونک ب . ل ڕگــای ڕفــۆرمی سیاســی لو وتدا چارەســر بکــات
وتی گراھــــام فــــۆلر ئمریکــــا شــــڕی نوخــــۆیی ل تورکیــــا دژی 

. توەیی خۆی دەزانتبرژەوەندییکانی ن
و ڕۆی برچاوی کوردەکـانی ب دەسپکی شڕی نوخۆیی سووریه

ــیه ــۆی ئوەی ک ھم ڕووس ــوو ب ھ ــتان ب ــاوای کوردس و ھم ڕۆژئ
. ئمریکا ل ڕۆژئاوای کوردستان نزیک بنوە

بلبرچــــاوگرتنی ئزمــــوونی شــــڕەکانی ئفغانســــتان و عــــراق، 
ــادەکردنی ــاژەیی پاراســت و ئمریکــا خــۆی ل پی ــزی ســربازی پ ھ

ل ھزەکانی خۆجی گرتبر و ل ڕگای " پشتیوانیکردنی"ستراتژی 
ل سـرەتادا . بـووكانوە بشـداری شـڕی سـووریهھرش ئاسمانییه

بکـات، ک ب " ئرتشـی ئـازادی سـووریه"ئمریکا ھویدا ھاوکاری 
شــک لوەدا بــوو ک ک. دەناســرا) میــانڕەو(ڕکخراوکــی نــوینگرا 

ــازادی ســووریه ــوو ک ئو ئرتشــی ئ ــر لوەب ــو و الوازت پــش و ب
ک لالین ئـران و بتوانت ھاوکات ھم شڕێ ھزەکانی سووریه

ــ دەکــرا بکــات و ھمــیش دژی ھزەکــانی ڕووســیه وە پشــتگیریان ل
چونک بشک لوان پیان وابوو ک . توندڕەوی ئیسالمی شڕ بکات

. ب سرەنجی سرەکی ئوان شڕی دژی ڕژیمی ئسد بت دە
، دابشــبوون بســر ب ھــۆی بتوانــایی ئرتشــی ئــازادی ســووریه

 جۆراوجۆرەکـانی نـاوچ تـوەردانی دەوو دەسـت ت ندین دەستچ
ل کاروباری ناوخۆیی ئو ڕکخراوە بـوو ب ھـۆی سـرھدانی ھـزە 

ک ل ڕوانـگی ئمریکـاوە " جـبھ النصـر"توندرەوەکانی ئـایینی وەک 
ب ،قاعدەیكی ئھـۆی لق کان بزە توندڕەوە ئیسالمییزبوونی ھھ
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الوازی ھزەکانی ئوپۆزیسیۆنی لیبراڵ و دەوتی ناوەندی و ھروەھـا 
ئامادە نبوونی ئرتشی ئـازاد بـۆ شـڕ لگڵ ھـزە ئیسـالمییکانی 
ــی  ــ لالین دەوت ــی مووس ــایبت دوای داگیرکردن ــدڕەو و بت تون

ی ک ئمریکـا بکوـت بیـری ئیسالمی داعشـوە، بـوو ب ھـۆی ئوە
ئو ھاوپیمان . دۆزینوەی ھاوپیمانکی دیکی خۆجی ل ناوچدا

. بوون" کوردەکان"تازە و جی بوای بۆ ئمریکا 
بدوای ئودا بۆچوونی ئمریکا ل سر کوردەکانی ڕۆژئاوا گـۆڕانی 
بســرداھات و ئمریکــا ک پشـــتر پــارتی یکیتــی دموکراتیـــک 

)PYD( وــی، ئ ــارتی کرکــارانی کوردســتان دەزان ب شــاخیک ل پ
ـــژارد ـــۆی ھب ـــانی خ ـــزەی وەک ھاوپیم ھ . ـــک ل کات وە لرلب

ــــای  ــــووی س ــــانی ٢٠٢ج ــــاوا ل الین ھزەک ــــک ل ڕۆژئ دا بش
ــری دەرەوەی  ــدەدەری وەزی ــرا، یاری ــار ک ــک ڕزگ ــی دموکراتی یکیت

شـونک اتووی سووریهئم بۆ داھ: "ئمریکا فیلیپ گۆردن وتبووی
دا وەزیری دەرەوەی ٢٠١٢ل ئووتی . یان ناوچیکی کوردی نابینین

ئـــم و تورکیـــه: "ئوکـــات ئمریکـــا ھـــیالری کلینتـــۆنیش وتبـــووی
ک، .ک.نبت شونک بـۆ تیرۆریسـتکانی پببیارین ک سووریه

ـــی ئســـد ـــانی ڕژیم ـــدنی . چ ئســـتا و چ دوای ڕووخ دوای ڕاگیان
ــۆڤمبری کانتۆ ــاوای کوردســتان، ل ن ــانی ڕۆژئ ــژی ٢٠١٣نک بدا وت

ئم نیگرانـی ھوـی پکھنـانی "وەزارەتی دەرەوەی فینالند وتبووی 
."  ناوچی کوردی سربخۆیین

دا فـــرۆک جنگییکـــانی ئمریکـــا ب ٢٠١٤کاتـــک ل ئۆکتـــۆبری 
بۆردمـانی بنک ڕوانانی ڕۆژئاوا دەستیان کـرد بش کـانی پشتیوانی ل
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دەوتــی تیرۆریســتی داعــش، وتبــژی وەزارەتــی دەرەوەی ئمریکــا 
ئم بتواوی ئاگاداریمان ھی ل پوەندییکانی پـارتی : " ڕاگیاند

یکیتـــی دموكراتیـــک و پـــارتی کرکـــارانی کوردســـتان، ھنـــدک 
و پـــارتی کرکـــارانی تورکیـــه)PYD(پوەنـــدی ل نـــوان ئنـــدامانی 

یکا. ھل ممریکـا، ئری وەزیری دەرەوەی ئجان ک کدا بوو کت
 ــۆبری ٢٠ل ــک ب لقکــی ٢٠١٤ی ئۆکت ــی دموکراتی ــارتی یکیت پ

ل ھمـان ڕۆژدا  مـاری حـارف . پارتی کرکارانی کوردستان دەزانی
ب پـی : "یکک ل وتبژانی وەزارەتی دەرەوەی ئمریکـا ڕایگیانـد

گــۆڕانی . "ە جیــاواز ل یکتــرنیاســاکانی ئمریکــا ئو دوو ڕکخــراو
سیاستی ئمریکـا ل پوەنـدی لگڵ پـارتی یکیتـی دمـوکراتیکی 
 کــی کــورد دژی داعــش لکانی خوتنرکڵ ســگھاوکــات بــوو ل

ب دوای ئوەدا پوەنــدییکانی نــوان ئمریکــا و ڕۆژئــاوای . کۆبــانی
مریکـا وەزارەتـی برگـری ئ. کوردستان ڕۆژ لگڵ ڕۆژ برینتـر بـوو

ڕادەی ھاوکارییکــــانی خــــۆی لگڵ یکینکــــانی پاراســــتنی گل 
)YPG (ـــــرد ـــــاتر ک ـــــۆبری ١٩ل . زی ـــــانی ٢٠١٤ی ئۆکت دا فرۆکک

ئمریکــی ھاوکــاری پزیشــکی و دەرمانیــان بــۆ ھزەکــانی ڕۆژئــاوای 
دوای کۆبانی شڕڤانانی ڕۆژئـاوای کوردسـتان . کوردستان ڕەوان کرد

نی حســک و ڕەق بمبســتی ھرشــی خۆیــان بــۆ ســر پارزگاکــا
ھرچــی . ئــازادکردنی ئو ناوچــان ل دەســت داعــش دەســت پکــرد

 ڕڤانانی ڕۆژئــاوای کوردســتان زیــاتر دەبــوو بوتنی شــرکڕادەی ســ
ــاتر  ــزە زی و ھــۆ ئ ــا ب ــارمتی ئمریک ــان ڕادەشــی پشــتیوانی و ی ھم

. دەبوو



٣٤

ـــــاو ـــــانی ڕۆژئ ـــــاوچ داگیرکراوەک ـــــازادکردنی زۆربی ن ای دوای ئ
کوردستان و پاککردنی سنووری نوان ڕۆژئاوا و باکووری کوردسـتان 

دا جـاش ئرنسـت وتبـژی ٢٠١٥ل تیرۆریستانی داعـش ل سـای 
ــــی ھاوپیمــــانکی جــــی متمــــانی کPYD : " کۆشــــکی ســــپی وت

ســرکوتنکانی " . ســتراتژی دژی داعشــی ئمریکــا کامــ دەکــات
ڕڤانانی ڕۆژئـــاوا دژی داعـــش بـــوو بوەزیـــری شـــ وەی کھـــۆی ئ

 ـــ ـــدنی ڕۆل ـــای برزنرخان ر وـــارت ـــتۆن ک ـــا ئش ـــری ئمریک برگ
ـــت ـــۆ و : "کوردەکـــان ب ـــز و خـــاوەنی ھ ھـــی ب ـــزی پژای وان ھئ

" . ئنگیزەی بھزن بۆ بدەستوەگرتنی وتی خۆیان
 مریکـا لزەکـانی ناوەنـدی ئرماندەی ھژنرال لیود جی ئاستین، ف

دا ل برامــــــبر کــــــومیتی پوەنــــــدیی ٢٠١٥ی ســــــپتمبری ١٦
 ای دیفـاع لـکانی سـنا وبیانیYPG پشـتیوانی کـرد و وتـیYPG

ــــایی مــــانگی ســــپتمبری  ــــا کۆت ــــوانی ت ــــاتر ل ٢٠١٥ت ١٧٠٠٠زی
ـــان  ـــگ ھزەکـــانی داعـــش ڕزگاری ـــۆمتری چوارگۆشـــیان ل چن کیل

بـوون ب ھـۆی ئوەی کYPG سرکوتنکانی ھزەکـانی . کردووە
 مریکا لت ٢٠١٥ی ئۆکتۆبری ٣٠ئراسیۆنی تایبزی ئۆپنجا ھپ

پروەردەی YPGبــۆ ڕۆژئــاوا بنرــت ل ناوچکــانی ژــر کــۆنترۆلی 
برــک مکگــۆر . جنگــی پشــکش ب ھزەکــانی کوردســتانی بکــات

نــونری تــایبتی ئۆبامــا بــۆ شــڕی دژی داعــش ل ڕۆژی یکمــی 
دا ســردانی شــاری کۆبــانی کــرد و لگڵ ڕبرانــی ٢٠١٦فــوریی 

کانتۆنکــانی ڕۆژئــاوا لوان ئاــدار خلیــل، ئنــوەر موســلم و ئکــرەم 
ب ھـزی YPGو PYDنـاوبراو لم دیـدارەدا . حیسۆ دیـداری کـرد
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ــوان  ــدی ن ــرد پوەن ــرد و داوای ک ــاو ب ــووری ن ــاو س ــارامی ن زۆر ک
یکم ھرشی تورکیـا بـۆ سـر دوای. ڕۆژئاوا و باشوور چاک بتوە

دا ناوبراو دووبارە چـوو بـۆ ٢٠١٦ڕۆژئاوای کوردستان ل سپتمبری 
نوبژیکــاری کۆبــانی و ھویــدا ل نــوان ڕۆژئــاوا و دەوتــی تورکیــه

.بکات
ب دوای ھرشــی دەوتـــی تورکیـــا بـــۆ ســـر نـــاوچی عفـــرین و 

وای ھڕەشــــکانی ئو وت بــــۆ ھــــرش بــــۆ ســــر ھمــــوو ڕۆژئــــا
کوردستان، ئمر زەختی ئمریکا بوو ک پشی پشەوی ھزەکـانی 

ـــه ـــهتورکی ـــی تورکی ـــۆی ئوەی دەوت ـــوو ب ھ ـــرت و ب ڕادەی ی گ
.ھرەشکانی خۆی سنووردار بکات

تــا بر ل ڕووخــانی ڕژیمــی پاشــایتی دەوتــی ئمریکــا ب ھــۆی 
 شگیری لژیمی شا و بۆ پتی ڕی کمۆنیزم"دۆستایڕەشپرسی " ھ

کورد و نتوەکـانی دیـکی ئرانـی بالیوە گرینـگ نبـووە و بگـرە 
 ــران"پشــتیوانی لتــی خــاکی ئکیژی خــۆی تــاریف " یوەک ســترات

ل ســروبندی ڕووخــانی دەوتــی پاشــایتیدا ل ســاکانی . کــردووە
ــار پشــلکردنی ١٩٧٧ ــارتر، جاروب ــی ک ــردەمی جیم ب دواوە ل س

ــرۆڤ ل الی ــافی م ــی دەرەوەی م ــانی وەزارەت ــرانوە ل ڕاپۆرتک ن ئ
.  ئمریکا ڕەنگی دەدایوە

دوای بدەست گیشـتنی کۆمـاری ئیسـالمی و ھـرش بـۆ سـر 
 تــاران ل مریکــا لی ئ١٩٧٩ی نۆڤــامبری ٤بالیۆزخــان بــارمتو ب

 تـاران، بـوو ٥٠گرتنی زیاتر ل مریکـی لنـدی ئدیپلۆمـات و کارم
ــدی ئو دوو وتبھــۆی تکچــوونی ــرتن پشــی . پوەن ــران ب گ ئ
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دژایتـی خـۆی لگڵ ئو وت کـردە " مرگ بۆ ئمریکا"دروشمی 
ستراتژی سیاستی دەرەوە و نوخۆی خۆی بۆ گشپدانی شۆرشی 

ئم بـــوو ب بنمــــای . ئیســـالمی و ســـرکوتی نیـــارانی نوخـــۆیی
مـاوەی نزیـک ب چـ ل. پوەندییکانی دوژمنانی نوان دوو وت

ســای ڕابــردوودا دەوتــی ئمریکــا ب ســپاندنی زۆر ســزای قورســی 
ئــــابووری و سیاســــی بســــر ئرانــــدا ھوــــی کــــۆنترۆل و گــــۆڕانی 

ــی داوە ــی ئران ــرانیش ب . ھســوکوتی ڕژیم وە ئــک ــی دی لالیک
گشـــپدانی ســـتراتژی پشـــگیرانی برگـــری خـــۆی ل دەرەوەی 

، زەمینـــی شـــڕ و تکچـــوون لگل ئمریکـــای ســـنوورەکانی خۆیـــدا
.گواستۆتوە قوویی ڕۆژھتی ناوەڕاست

جـــۆنوەی کـــورد ل ڕۆژھتـــی کوردســـتان ب ھـــۆی سروشـــتی 
نریتی چپگرای خۆی زۆر درەنگ دەستی کرد ب پوەندی لگڵ 

ــــا ــــانی ئمریک ــــا ل سیاســــتی . وت یکگرتووەک ــــی ئمریک دەوت
اتک باسی سیاستی کوردی پوەندیـدار ب ئـران دەرەوەی خۆیدا ک

دەکات، زۆرتر ڕووی ل شوندانری ئران ل سـنوورەکانی دەرەوەی 
باشوور و باکووری کوردستان ،وانتی کوردستان لڕۆژھ .

سان وەزارەتی دەرەوەی ئمریکا ڕاپۆرتک ل مڕ ڕەوشـی مـافی 
ی وەزارەتـی ٢٠١٦تی سـای ل ڕاپـۆر. مرۆڤ ل ئران بو دەکـاتوە

دەرەوەی وت یکگرتووەکانی ئمریکـا ڕۆژھتـی کوردسـتان تنیـا 
ـــــاری  ـــــتان"ل پارزگ ـــــاوبراوە" کوردس ـــــنی ن ـــــدەکی س .  ک ناوەن

ـــتان ل دوای ســـای  ـــی کوردس ـــانی ڕۆژھت بدواوە ٢٠٠٦حیزبک
ــتانی  ــدی ب کۆنگرســمان و کاربدەس ــدک پوەن ــان داوە ھن ھوی
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مســتفا . ی و سیاسـی وەزارەتــی دەرەوەی ئو وتیـان گرتـووەئیـدار
ھیجـــری ســـکرتری گشـــتی حیزبـــی دمـــوکراتی کوردســـتانی ئـــران 
یکم ڕــبری ڕۆژھتــی کوردســتان بــوو ک ســردانی ئمریکــای 

لموبر زۆربی . کرد و دەستی کرد ب پوەندی ب وتی ئمریکا
ەندییکانی حیزبکانوە ئنجام پوەندییکان ل ڕگای برپرسی پو

ئو دیداران بردەوام نبوون و زۆرتر سروشـتی ھکوتیـان . دەدرا
ــووە ــتراتژی . ھب ــوونی س ــۆ نب ــتوە ب ڕــانی دەگ ــک ل ھۆیک کی

ـــی کوردســـتان و  ـــی ڕزگـــاری خـــوازانی ڕۆژھت دیپلۆمـــاتیکی بزاڤ
ەوەی نبـــوونی ســـرمایی کـــۆمیتی نـــونتوەیی بھـــز ل دەر

. وت
دوای ھبژرانــی دۆنالــد ترامــپ وەک ســرۆککۆماری ئمریکـــا، 

ڕۆژی . ئاسـتی پوەنــدییکانی نـوان ئمریکــا و ئیـران گرژتربــووەتوە
وتـی ئمریکـا ب شـوەی یک الینـان ل ٢٠١٨ی مانگی می ٨

 یمانی ناسـراو برجـام"پی " بسـا ل ـران و ٢٠١٥کن ئالی دا ل
واژۆ کرابــــــــــــــوو و ل الین ئنجــــــــــــــوومنی ١+٥وتــــــــــــــانی 

ب .  پســند کرابــوو٢٢٣١نتوەیکگرتووەکــانوە  ب بیارنــامی 
ب ) برجـام(دەرکوتنی ئمریکا ل پیمانی ھاوبشی جبجکـردن 

گمارۆکــــانی ئمریکــــا و . کــــردەوە، ئو پیمــــان پککوتــــوو بــــووە
ــوون ــدتر ب ــران تون ر ئســ ــانی ل ــی ب. ھاوپیمان دوای ئودا وەزارەت

 پشـــــــتیوانی ل ـــــــد ک دەرەوەی ئمریکـــــــا ل بیارکـــــــدا ڕایگیان
بھزکردنی خباتی خکی ئران دەکن بۆ گیشتن ب مافکانیان 

.



٣٨

:کورد و ڕووسیه
ب پــچوانی ئمریکـــا، بر ل کۆتـــایی شــڕی ســـارد، یکیتـــی 

یوانی کـوردی سۆڤیتی پشوو چاالکانتر ل ئمریکا ھاوکاری و پشـت
بم دوای کۆتایی ھـاتنی شـڕی سـارد ئو وت سیاسـتی . دەکرد

. بھویستی ھبژارد

:سردەمی شڕی سارد
دەگڕــتوە بــۆ ســردەمی دوای پوەنــدی نــوان کــورد و رووســیه

یکیتـی سـۆڤیتی ل سـای . کۆتایی ھاتنی شـڕی یکمـی جیھـانی
ل ســای . ب فرمــی دەناســت"نتوە"نتوەی کــورد وەک ١٩٢١
نــــاوچیکی کــــوردی ل ئازەربایجــــانی یکیتــــی ســــۆڤیت ١٩٢٣

ھاوســنوور لگڵ ئرمنســتان ک ناوەنــدەکی الچــین بــوو ل الین 
ئو شــونی ک ئمــۆ ناگۆرنــا قرەبــاغی پــی . ســۆڤیتوە دامزرا

، ئو نــاوچ کــوردی ک ب کوردســتان ســوور بناوبــانگبوو. دەوترــت
 کـــی کوردســـتان لی خوەی ئـــازادیخوازاننمـــای جـــۆھ بـــوو ب
ـــا و  ـــالیزمی بریتانی ـــر دەســـتی کۆلۆنی ژ ل باشـــووری کوردســـتان ک
ــــی  ــــاکوور و ڕۆژھت ــــاوا ل ژــــر کۆلۆنیــــالیزمی فرانســــ و ب ڕۆژئ

.کوردستان 
دوای کۆتــایی ھــاتنی شــڕی دووەمــی جیھــانی یکیتــی ســۆڤیت 

ـــد ـــاری کوردســـتان ل پشـــتیوانی ل دامزران ـــدانی ٢نی کۆم ی ربن
ھاوکات یکیتی سۆڤیت دەسـتی کـرد ب پشـتیوانی . دا کرد١٩٤٦

باشووری کوردستان ل برامبر سیسـتمی پاشـایتی وتـی عـراق، 
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ڕووخــانی کۆمــاری . ک لالین وتــانی ڕۆژئــاواوە پشــتیوانی لــدەکرا
ری کوردسـتان و کوردستان و وازھنانی سـۆڤیت ل پشـتیوانی کۆمـا

 وانتانی ڕۆژئـاوا لھۆی گوشاری وتی میللی ئازەربایجان بحکووم
ئمریکا و بریتانیا بوو ب ھـۆی ئوەی ک بشـکی زۆر ل ڕبرانـی 
کورد بتایبت بارزانییکان برەو سۆڤیت بۆن و پڕیـوەی ئوێ 

ل تا کۆدیتای عبـدولکریم قاسـم ١٩٤٧مال مستفا ل سای . بن
مال مسـتفا . ک الینگری سۆڤیت بـوو لوێ مـایوە١٩٥٨سالی 

ـــۆ باشـــووری کوردســـتان و  ـــارزانی دوای گڕانوەی ل ســـۆڤیت ب ب
ـــۆ  ـــرکوتنی ب ـــدک س ـــم، ھن ـــدولکریم قاس ـــاری لگڵ عب ھاوک

دوای . جـــــــــۆنوەی نتوایتـــــــــی کـــــــــورد بدەســـــــــت ھنـــــــــا
بعــس ل ســای بدەستگیشـتنی برایــانی عــارف و دواتــر حیزبــی 

. پوەندی نوان جۆنوەی کورد و دەوتی ناوەندی تکچـوو١٩٦٨
مسکۆ ک پی خۆش نبوو کش ل نوان کورد و دەوتی ناوەندیدا 

ل ١٩٧٠ی ئـازاری ١١پک بـت،  ب نـونجیگری تـوانی پیمـانی 
نوان جۆنوەی کوردستان و دەوتی ناوەندی عراق ب واژۆکردن 

ـــدات ـــینی .  ب ـــی ناس ـــۆی بفرم ـــوو بھ ـــد ب ـــان ھرچن ئم پیم
ــــۆی کشــــ لســــر شــــاری  ــــراق بم بھ ع وەی کــــورد لتن
کرکووک نیتـوانی دەوام بنـت و دیسـان شـڕ ل نـوان دەوتـی 
. عــراق و جــۆنوەی کــورد ل باشــووری کوردســتان دەســتی پکــرد

ـراق و یکیتـی دوای بستنی پیمـانی سـربازی نـوان دەوتـی ع
دا یکیتی سۆڤیت ب شوەی ناڕاستوخۆ ١٩٧٢سۆڤیت ل سای 
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 وەیوشــــدی دەکــات و ب ــی ناوەن ــد ک پشــتیوانی ل دەوت ڕایگیان
.پشتی ل کوردەکان کرد

ل پوەنـــدی لگڵ بـــاکووری کوردســـتان، دوای کۆتـــایی ھـــاتنی 
ڕۆژئاوا، شڕی دووەمی جیھانی تورکیا بوو ب بشک ل جمسری 

بوە ســـۆڤیت ل حیـــزب چپکـــانی تورکیـــا چ کـــورد و چ تـــورک 
دەیی گشکردنی بیـری چپ ل ١٩٦٠دەیی . پشتیوانی دەکرد

کوردەکان ب شـوەیکی ئنـدامانی ڕیکخـراوە چپکـان . بووتورکیه
ـــوون . یان دەکـــردکوردەکـــان ھاوکـــاری ھـــزە چپکـــانی تورکیـــه. ب

ــات ــۆی پکھ ــوو ب ھ ــی ئمش ب ــاو الوان ــان ل ن نی ڕکخــراوە چپک
برھمـــی ئو الینگـــری، پکھـــاتنی حیزبـــی . خونـــدکاری کـــوردا

ب ئایــــدیۆلۆژیای ١٩٧٨ل ســــای PKKکرکــــارانی کوردســــتان 
پـارتی کرکـارانی کوردسـتان ل سـای . لنینیستی بوو–مارکیسست 

.کـردەوە دەستی ب خبـاتی چکـدرای دژی ڕژیمـی تورکیـه١٩٨٤
دەوتی تورکیا لو ماوەیدا یکیتی سۆڤیت ب پشتیوانی ل پارتی 

. کرکارانی کوردستان تاوانبار دەکرد
ل پوەنــدی لگڵ ئــران، یکیتــی ســۆڤیت زۆرتــر ل ڕگــای 
حیزبی توودەی ئـرانوە ھوـی داوە لسـر سیاسـتکانی نوخـۆیی 

ۆڤیت خــاوەنی ئـران کــاریگر بــت و کــورد لو ســردەمی ک ســ
ھز و دەستی گورەتر بوو خاوەنی جۆنوەیکی وا بھـز نبـوو 

ــرتن ب ســۆڤیتوە ــدی گ ــۆ پوەن ــدراوەیی سیســتمی سیاســی . ب گر
دوای ھاتن سرکاری حیزبی بعس لو وت بوو ب ھـۆی سووریه

سـرەڕای . لبیر کردنی نتوەی کورد لالین یکیتی سـۆڤیتوە
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تا کاتی ڕووخانی یکیتی سۆڤیتیش جۆنوەی کورد ل ئمانش
ڕۆژھتــــی کوردســــتان پــــی وابــــوو یکیتــــی ســــۆڤیت دۆســــتی 

.ستراتژیکی خکی کورد و گالنی ئازادیخوازە

:دوای کۆتایی ھاتنی شڕی سارد
ـــاتنی  ـــی ســـۆڤیتی پشـــوو و پکھ ـــۆی ھوەشـــانوەی یکیت بھ

شــاییکی گورەی ھــز ل نــاوچی دەوتــانی ســربخۆی نــاوچ، بۆ
ب ککــوەرگرتن ل دەوتــی تورکیــه. ســۆڤیتی پشــوو پــک ھــات

 کردنی نفــووزی خــۆی لــی قــوووتــی ھوایتکــارتی ئــایینی و ن
نـــاوچی قفقـــاز و ئاســـیای ناوەنـــدی دا و پشـــتیوانی ل ھنـــدک 

وە لالیکـی دیـک. لو ناوچاندا کرد١٩٩٠لالینکانی شڕەکانی 
ــــه ــــک بردەم ھــــاتوچۆی تورکی رگل ــــت وەی ببــــۆ ئ ــــدا ب ھوی

ل ڕیگای کاناکـانی داردائـل و تانکرەکانی نوت و گازی ڕووسیه
ــیه. بۆســفۆر ــا ڕووس ــۆ ســر تورکی ــار ب ــۆی بمبســتی گوش کوت ب

.  ھوی پوەنـدی کـردن لگڵ کوردەکـان ل ڕۆژھتـی ناوەڕاسـتدا
ل نســـی نـــاونتوەیی کوردەکـــانی ڕووســـیهکۆنفرا١٩٩٤ل ســـای 

١٩٩٥ل بفرانبـاری سـای . وە بڕـوە چـوومۆسکۆ لالین ڕووسـیه
دوو چاالکی کوردی بـاکووری بناوەکـانی علـی عگیـت و نیجـدەت 
بۆلــدان ســردانی مســکۆیان کــرد ب مبســتی بــاس و ڕاوــژ لمڕ 

بگشــتی ل ". پرلمــانی کوردســتان ل دەرەوەی وت"دامزرانــدنی 
یوە تا ئمۆ پرسی کورد بتایبتی ل پوەنـدی لگڵ ١٩٢٣سای 



٤٢

ـــه ـــی تورکی ـــووە ل وت ـــدا بشـــک ب ـــران و عراق ـــاریش ئ و جاروب
.  سیاستکانی ناوچیی وتی ڕووسیه

دوای دیــــاریکردنی پریمــــاکۆف وەک وەزیــــری ١٩٩٦ل ســــای 
. بھزتـر بـووڕووسیه، پوەندی نوان کوردەکان ودەرەوەی ڕووسیه

ــــارتی دمــــوکراتی ١٩٩٨پریمــــاکۆف ل ســــای  ــــونری پ لگڵ ن
ــا  ــک ھن وتنی پکــاوپ ــکۆ چ ــتان ل مۆس ــاالک . کوردس ــۆی چ ب ھ

ئمریکــــا تــــوانی ل باشــــووری ١٩٩٠ل دەیی نبــــوونی ڕووســــیه
دوای ڕووخـانی . کوردستان جوی پوەندییکان بدەسـتوە بگرـت

زۆر ھویـدا پشـی ڕووخـانی سدام ک ڕووسـیهحکوومتی بعسی 
کوت ھوــی دۆزیــنوەی شــونپ ل ڕۆژھتــی بگیرــت، ڕووســیه

. ناوەڕاستدا
دوای ڕووخـانی یکیتـی ب ھۆی ل دەستچوونی نفـووزی ڕووسـیه

سـرەڕای بـوونی چاالکـانی سۆڤیت و ب ھۆی ئوەی ک ڕووسـیه
ت ئکتریکی کاریگر ل ڕۆژھتـی جارێ نیتوانیوە ببل سووریه

ــــــتنی  ــــــنگ و پاراس ــــــتھنانی پارەس ــــــاو بدەس ــــــتدا ل پن ناوەڕاس
برژەوەنــدییکانی خــۆی پــەوی ل سیاســتکی چنــد ڕەھنــدی 

ـــوەی ئو سیاســـتدا دوای پکھـــاتنی ھرمـــی . دەکـــات چوارچ ل
 تو وـراق، ئع ندکردنی دسـتووری فیـدرالی لسکوردستان و پ

شوەیک پوەندییکانی خۆی لگڵ ھرمی کوردستان گشی ب
پیــدا بــۆ ئوەی زیـــان ب پوەنــدییکانی ئو و دەوتــی ناوەڕاســـتی 

ب جـوانی دوای ڕووخانی ڕژیمی سدام ڕووسیه. عراق نگینت
ــــوو  ــــان ل ھم ــــادار ھســــتی ســــربخۆیی خــــوازانی کوردەک ئاگ
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کانی کوردستاندایشب .الی رووسـیهل ت کوە دەزانشکی دیک
ل پوەنــدی لگڵ وتــانی دەســتدار بســر کوردســتاندا خــاوەنی 

شیشرژەوەندی ھاوبک بندو . ھوەنـدی ئپ ی داوە کوھ بۆی
ــــــانی  ــــــدییکانی ئو وت ــــــان ب پوەن ــــــان زی وت لگڵ کوردەک

ــــوەیدا. دەســــتدار ل کوردســــتان نگینــــت و چوارچدوای ل
ــیه ــی کوردســتان رووس ــاتنی ھرم ــوەیک ھســوکوتی پکھ بش

. کردووە ک پارەسنگ ل پوەندییکانی الینکان پارزراو بت
ــۆی دوای ھرشــی داعــش ل ســای  ــۆ ســر کوردســتان، ٢٠١٤ب ب

سرەڕای ئوەی ک مسعوود بارزانی و نچیرڤان بـارزانی سـرۆکی 
زیرانی ھرم چندین جار سـردانی ھرمی کوردستان و سرۆکوە

پشـتیوانی خـۆی بـۆ کـورد تنیـا ب پشـتیوانی مسکۆیان کرد، رووسیه
ــــدراو کــــورت کــــردەوە و چک و چــــۆی نداوە  سیاســــی و ڕاگیان

چـــونک . حکـــوومتی ھرمـــی کوردســـتان بـــۆ شـــڕی دژی داعـــش
ھاوکات لگڵ بغدا ل باشووری کوردستان دوای دەوتی ڕووسیه

 گیانــدنی نوت و گــاز ل ھردوو بشــی عــراق و دەگڕا و بجــ
. پی خۆش نبوو الینک ھبژرت و الینی دیک بمنت

ــــدەکانی ھاوکــــاری نــــوان  وزەی نوت و گــــاز یکــــک ل ڕەھن
ل ســـرەتای ســـای . و حکـــوومتی ھرمـــی کوردســـتانڕووســـیه

باشـــــــووری بدوای چـــــــاالکی نوت و وزە لەوە رووســـــــیه٢٠١٢
کۆمپانیـای گـازپرۆم لو سـادا ل گۆڕەپـانی نوتـی . کوردستان بووە

ــای  ــووە و ل س ــتان چــاالک ب ــانی باشــووری کوردس ــاکاڵ و گرمی ش
٢٠١٧ وەی و سـوودوەرگرتن لپـرۆژەی دۆزیـن ش  دەستی کـرد ب
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بجی ھوتی ناوچره. نرەکی سوتـی نجی ڕووسیهھۆی سبۆ ن
ل ھوـی ئوەدا بـووە تـا ل ئوەی ک تورکیـهباشووری کوردستان 

کم بکـاتوە و ڕگای نوتی ھرزانی گردراوەیی خـۆی ب ڕووسـیه
لو تپڕبوونی نوت و گازی ڕووسـیهبتوانت مرجکانی خۆی به

.بسپنتوتدا یان ل دەریاکانی دا لسر ڕووسیه
٢٠١٥ۆکتـۆبری سـای ل مـانگی سـپتمبر و ئب ھرشی ڕووسـیه

ب کـردەوە ، ڕووسـیهبۆ سر ھزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕژیمی سـووریه
. و بشوەی سربازی بشداری شڕی پاراستنی ڕژیمی ئسد بوو

ب دەگـــمن ھرشـــی کردۆتســـر لو مـــاوەیدا دەوتـــی ڕووســـیه
ھوسـتی نرم و بپرـزی پـارتی دمـوکراتیکی . ھزەکانی ڕۆژئاوا

موکراتیک یتی دکی)PYD ( تـید و دژایسـژیمـی ئر ڕرامـبب
نکردنی ھمالیانان لگڵ ڕژیمی ئسد و ھنگرتنی دروشمی 
ــوون ب ئنجــوومنی  ــانت پوەســت نب ــژیم و تن و ڕڕووخــانی ئ

جیــا لوە پشــتیوانی وت یکگرتووەکــانی . دژبرانـی ڕژیمــی ئســد
ـــه ـــزە کوردی ھ ـــا ل ـــانی ئمریک ـــک ل ھۆیک کـــاوا ی ـــان ل ڕۆژئ ك

ی دەوتـــی ســـووریه–شـــوندانر بـــوو لســـر سیاســـتی کـــوردی 
ــاوا بدوای شــڕ لگڵ ســووریه. ڕووســیه ئوە ک کوردەکــانی ڕۆژئ

 شـــھاتوو بربازی پبۆشـــایی سیاســـی و ســـ یانـــدا لوبـــوون و ھن
ی نجباشــترین شـــوە ککــوەرگرن یکـــک لو ھۆیــانی ک ســـره

ــیه ــی ڕووس ــزی وت ر ھــب ــۆ ئوەی ل برام ــاوە ب ــۆی کش ــۆ خ ی ب
.ھاوبش ھاوکاری بکرن
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ــوونی تواوی ئۆپۆزیســیۆن، ســازبوونوەی ڕووســیه ــا بر ل الوازب ت
ــه ــدییکانی ئو وت لگڵ تورکی ــی پوەن ــوونی داعــش پ و بھزب

خۆش بوو لگڵ کوردەکانی ڕۆژئـاوا ھاوکـاری بکـات، چـونک کـورد 
ســلماندی وــای ئوەی ک ل میــدانی شــڕی پژاییــدا شــرڤانی 

وان و لی بـز و جھمریکـا بڵ ئگوەنـدییان لپ وەی کڵ ئگ
ــان لگڵ  ــزی گورەی ھــانی ز ــاری دەوت ــان خۆشــ ھاوک ھی، پی

ـــت ـــوان . ب کانی نـــدیی ـــوونی پوەن ـــکوە دوای تکچ ـــی دی ل الیک
ب ھــۆی تکشــکاندنی فرۆکیکــی جنگــی ئو و تورکیــهڕووســیه

بــۆ زەخــت PYDھویــدا کــارتی وە، ڕووســیهوت لالین تورکیــه
بـۆی . و وەرگرتنی ئیمیتاز کک بکـار بھنـتخستن سر تورکیه

نونرایتی خـۆی ل مۆسـکۆ کـردەوە و YPGدا ٢٠١٥ل ڕبندانی 
. ی کردسالح موسلیم ھاوسرۆکی ئو ڕکخراوەی سردانی ڕووسیه

مۆسـکۆ ئامـادەیی خـۆی دەربـی بـۆ ھاوکـاری ٢٠١٥ل ئۆکتۆبری 
دوای ئو . لگڵ ئو ھـــــــــزانی دژی داعـــــــــش شـــــــــڕ دەکن

ئم . ی کــــردداوای چک و چــــۆلی ڕووســــیهYPGفرمانــــدەیکی 
ـــوو و پشـــتیوانی ســـربازی ڕووســـیه ـــۆ پرســـ پشـــتیوانی سیاســـی ب ب

ل بشـــداری پشــتیوانی جیــا لوە ڕووســـیه. کوردەکــان دانپننـــراوە
ـــه ـــڤ، ئمش تورکی ـــانی ژنی ـــۆ کۆبوونوەک ی کوردەکـــان دەکـــرد ب

. نیگران کردبوو
و کـــوردانی ڕۆژئـــاوا ل پوەنـــدی لگڵ پوەنـــدی نـــوان ڕووســـیه

لو بـارەدا وەزیـری دەرەوەی ئوکـاتی . جیاوازی بیـروڕا دەدۆزرـتوە
دوودا ئوەی ل مــاوەی ھفــتی ڕابــر: " بریتانیـا فیلیــپ ھامونــد وتــی
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شاھیدی بووین، نموونی ھاوکاری نوان ھزەکـانی کـورد و سـووریه
ــزە ئاســمانییه كانی ڕووســیهو ھــانی ." ی ــارە ھزەک ــوو PYDدی ھم

ـــانی  ـــانی ئوان و ھزەک ـــوان ھزەک ن نگی لـــاھ جـــارێ باســـی ھاوئ
. یان کردووەرووسیه

د، ک ژنرالی ئمریکی مک فارلن ڕایگیان٢٠١٦ل ڕبندانی 
ــاوا ھــیچ نیشــانیک ل پوەنــدی نــوان ڕووســیه و کوردەکــانی ڕۆژئ

 دیار نیی . ر ١٧لسـ داگری لژی کۆشکی سپی پبوت وریی ف
فوزی ســلمان وتبــژی کــومیتی . قســکانی مک فــارلین کــرد

تی کو بارەدا وتوویفرین لرگری عب " : و ڕووسی موان ئن ل
یددی نیی، بوم ھاوئاھنگیمان ھی بۆ ئوەی ھیچ ھاوکاریکی ج

" . وە بۆردمان نکرنل حب ل الین ڕووسیه
ــــه ــــی تورکی ــــویی ٢٠ڕۆژی دەوت ــــاوی ٢٠١٨ی ژان ــــر ن ژ ل

ــوون" ــ زەیت ــیۆنی چ ــو و " ئۆپراس ــرد ب ھرشــکی برب دەســتی ک
خست بۆ سـر نـاوچی عفـرین و ل ئنجـامی دوومانـگ ھرشـی 

الیندا ناوچی عفرینی ڕۆژئاوای کوردسـتان لالین تورکیـا ھم
ل ســرەتاوە دیــاربوو ک ئم . و ھزەکـانی ســربو وت داگیــر کــرا

ھرش بربـوە ک ل الین ئمریکـاوە پسـند نکرابـوو، ندەکـرا 
سرەڕای دژایتی ڕواتی . ئنجام بدرتبب ڕەزامندی ڕووسیه

بۆ سر عفـرین و ھڕەشـکانی بۆ ھرشی تورکیههدەوتی سووری
نتنیا ھرشی پژایی و زەمینی بکوو ھرشـکی ئو وت، تورکیه

. برفـــراوان و خســـتی ئاســـمانی بـــۆ ســـر عفـــرین دەســـت پکـــرد
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ــیه ــازان لگڵ ڕووس ــدی و س ــ ڕەزامن ــومکین ھرشــک ک بب م
. نبوو

ــاو ــرین ل ھ ــۆ ســر عف ــرش ب ــی ھ دا دوای ٢٠١٧ینی ســای پالن
ــیه ــری ڕووس ــری برگ ــداری وەزی ــۆیگوو دی ــرگی ش Sergei(س

Shoigu (کــداری تورکیــهرمانــدەی ھیزەکــانی چھــوالی ئاکــار و ف
)Hulusi Akar (ئیســـتانبۆل و دیـــدارەدا ڕووســـیه. لئاکـــامی ئ ل

ی بـۆ ھـرش مۆتی ککوەرگرتن ل بشک ل  ئاسـمانی سـووریه
ش ی بــدات و ل برامــبردا تورکیــهین ب تورکیــهبــۆ ســر عفــر

ئم بشک بـوو . پشەوییکانی خۆی ل ناوچی ئیدلیب ڕاگرت
ل پیمانکی برفراوانتر ک باوی سرەکی لو مامیدا ڕووسـیه

. بوو 
جیا لوەی ک ل ھوی کمکردنوەی زیانکـانی شـڕ و ڕووسیه

بـــۆ ئوەی گـــارانتی بـــوو ل ســـووریهنیشـــاندانی ســـرکوتنی خـــۆی 
بـــۆ ی ڕووســیه٢٠١٨ســرکوتنی ھبژاردنکــانی ســـرۆککۆماری 

ـــوولی  ـــی ل ـــی جبجکردن ـــووتین بکـــات، بکـــوو خون ڤالدیمیـــر پ
.  وە جبج بکاتل ڕگای تورکیهھرزانی گازی ڕووسیه

 ل وەی کرەڕای ئتی کوردستاندا، سڵ ڕۆژھگوەندی لپ ل
ی سزەکانی دیـکموکرات و ھتدا حیزبی دتی سۆڤیکیردەمی ی

کوردســتان یکیتــی ســۆڤیت و جیھــانی ڕۆژھتیــان ب دۆســتی 
ی سـتراتژی کــورد زانیـوە، ب کــردەوە یکیتـی ســۆڤیت و ڕووســیه

 ژیک لن و سـتراتژخـایکی دررگیز ھاوکاریزە، ھھو زدوای ئ
ب درژایـــی مـــژوو . نکـــردووەپوەنـــدی لگڵ کوردســـتان ڕەچـــاو 
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ھرکـات ک ل برژەوەنـدی ئودا بووبـت " کـارتی کـوردی"مۆسکۆ 
ــۆ ئوەی  ــانی داگیــرکری کوردســتان بکــار بــردووە و ب دژی دەوت
مرجکانی خۆی بسـریاندا بسـپنت و برژەوەنـدیی ئـابووری و 

. سیاسی و ناوچییکانی خۆی مسۆگر بکات

ن و برژەوەندی نتوایتی ل ڕوانگی ڕۆژھتی سیاستی زھزەکا
کوردستانوە

 ــــز ل نگی ھی سیاســــی و پارەســــگــــ ــــی جــــوغرافی، پ ھکوت
ڕۆژھتی ناوەڕاستی دوای ئاوگۆرەکانی ئو چند سای ڕابردووی 
ئو نــاوچی بــووت ھــۆی ئوەی ک کــورد ببــت خــاوەنی پگیکــی 

اوچدا، زۆر لو ئـاوگۆران پوەنـدی بھز و ئکتریکی سیاسی ل ن
ڕاستوخۆیان ب برژەوەندی نتوایتی خکی کورد ل ڕۆژھتی 

یوە ھکوردستان .
 ـران لموکراتی کوردستانی ئری حیزبی دفا ھیجری سکرتمست

دا ئامـاژەی ٢٠١٥کاتی ڕاگیاندنی قۆناغی ڕاسان ل نورۆزی سـای 
ـــک ک ـــا کات ـــرد ک تنی ـــانی دەرەوە بوە ک ـــت جیھ بـــان ھ  ھزم

ـــی  ـــۆی ئوەی ک حیزب ـــوو بھ ـــات و ئمش ب ـــۆ دەک حیســـابمان ب
دموکراتی کوردستانی ئران ب شوەیکی جیـددی کـار بـۆ گـۆرینی 
ــوەبری و قوارەی تشــکیالتی و دروشــمی سیاســی  ڕمی بسیســت
ــــومرجی پشــــھاتوو  خــــۆی بکــــات تــــا بتوانــــت خــــۆی لگڵ ھل

. بگونجنت
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رچاوگرتنیببل:
قیــران یک ل دوایــی یککــانی ڕۆژھتــی ناوەڕاســت و •

ھودانی ئمریکا بۆ سازکردنی ھاوپیمانی زیاتر ل نوان دەوتانی 
عرەبی سوون و ئیسرائیل 

ـــــۆمی برجـــــام و • ـــــانی ئت ـــــا ل پیم ـــــی ئمریک دەرکوتن
ــی پیمــانک ب ھــۆی مترســی گمار ــوونی تواویت ــانی لرزۆکب ۆک

ئمریکـــا بۆســـر کۆمپانیـــا گورەکـــانی جیھـــان، ئگری لکترازانـــی 
نوخۆیی کۆماری ئیسـالمی بھـۆی شـڕی جینـاحی و ئاسـوارەکانی 

کشانوەی ئمریکا زۆر بھزە
و بـ ھرشی ئیسرائیل بۆ سر ھزەکانی ئـران ل سـووریه•

نئگری پاشکش ب ئران بھیزتر دەکھوستی ڕووسیه
پکھــاتنی ھاوپیمــانیی نویکــان ل ڕۆژھتــی ناوەڕاســتدا •

دژی کۆماری ئیسالمی ئران
عــراق و ٢٠١٨ی مــانگی می ١٢ئاکــامی ھبژاردنکــانی •

دۆڕانی الینکانی سر ب ئران
ــی  ــت ئکترک ــتان بب ــی کوردس ــۆ ئوەی ڕۆژھت ــار ب ــی لب ھل
ــاریگر ل پوەنــدی لگڵ پرســکانی سیاســی و چارەنووسســازی  ک

ــران زۆرە ــیه. ئ ــک دەرەوە ب پــی ئمریکــا و ڕووس و ھزەکــانی دی
برژەوەنـدییکانی خۆیــان پوەنــدییکانی خۆیـان لگڵ بزاڤــی کــورد 

ـــــی  ـــــۆی ڕۆژھت ـــــک دەخن، ب دوای ڕب ـــــ کوردســـــتانیش دەب
ـــت ـــندا ب ـــدیکی ھاوچش ـــی . پیوەن ـــورد ل ڕۆژھت جـــۆنوەی ک

کوردستان نـاب چـی دیـک ب ھـۆی پاراسـتنی برژەوەنـدی بشـکی 
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بکـات و چاالکییکـانی خـۆی ل "خـۆی سـنووردار"دیکی کوردسـتان 
چوارچوەی برژەوەنـدی درژخـاینی ڕۆژھتـی کوردسـتاندا ڕـک 

کۆنگرەی نۆھمی حیزبی دمـوکراتی کوردسـتانی ئرانـدا ل . نخات
ــــــــای  ــــــــات ل دەرەوەی وت و نوخــــــــۆی وت وەک دوو ب خب

ئم . بانــدەیک ک یکیــان ب بــ ئوی دیــک نــاتواوە ونــا کــراوە
دەربین ستراتژیک ل ھلومرجی ئمۆدا گرینگیکی مژوویی و 

کردنی خباتی نتوایتی ل ستراتژیکی ھی، ک پویست بۆ بھز
ب مبسـتی .  ڕۆژھتی کوردستان سرەنجی تـایبتی پـ بـدرت

بئاکــام گیشــتنکی چــاک لم نووســراوەیدا ل درــژەی باســکدا 
سرمایی کۆمیتی "سرنج دەخرت سر پویستی بھزکردنی 

ش و رۆـی دیاسـپۆرای کـورد ل بھزکـردن و برەوپـ" نونتوەیی
. بردنی خباتی ڕزگاریخوازانی ڕۆژھت شی دەکرتوە

:سرمایی کۆمیتی نوەنتوەیی
ـــــدا وەک  ـــــان ل کۆمگـــــای نونتوەیی ڕکخراوەکـــــان و دەوت
تاککســــکان ل نــــاو کۆملگــــادا خــــاوەنی پــــگی  کــــۆمیتی 
جیـــاوازن، ک دەبـــت ھـــۆی پکھـــاتنی ئاســـتی جۆراوجـــۆری ھـــز، 

منـــیوانئر . ت و ئاســــایش بــــۆ ئســــ دا لکـــژەی باســــدر ل
 رمایو ســــدەکانی ئ ــونتوەیی و ڕەھن تی نیی کــۆمرمایســ

 وا"واتشـــــداری"، "بـــــکـــــانی"و " بتیییت و " تـــــۆرە کۆمدەو
لو ڕوانـگیوە . ڕکخراوەکان ل ئاسـتی نـونتوەیی بـاس دەکرـت

ل ) تــایبتی  و گشــتگیر (وا نجدان ب نۆرمکــانی بــپویســتی ســره
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تک بـــوای ســـتراتژیک، گرینگـــی بشـــداری شـــوندانر ل ســـر 
كان و ل کۆتاییـدا پـگی ڕکخراوەکـان ل سـر بیارە نونتوەییـه

بنمـــای ناوەنـــدیتی ل تـــۆڕە کۆمیتییکـــانی نونتوەییـــدا وەک 
تونتی نیی کــۆمرمایمــژاری ســ ت لوەییــدا گرینگتـرین بــاب

.پناس دەکرین
ئمــۆ بتــایبت دوای ئاۆگۆڕەکــانی تکنۆلۆجیــای پوەنــدیگرتن 
بینری برفراوانبوونی پوەندییکان ل ئاست نونتوەییدا پوەندی 
فرەنتوەیی  و شکگرتنی کۆمگایکی جیھانی ل کنار کۆمگای 

گــادا ھروەک تاککســکان ل نوخــۆی کۆم. نــونتوەیی ھیــن
ب لبرچاوگرتنی ھسوکوتی خاوەنی پگ و پوەندی جۆراوجۆری 
کۆمیتی ل ئاست نونتوەییشدا وتان و ڕکخراوەکان خاوەنی 

ـــین ـــان ن ـــی ھاوس ـــۆ . پگیک ـــک ب کخراوـــوان ڕ وای نـــ ـــتی ب ئاس
ـــار و  ـــاوگرتنی ڕادەی بشـــداری ل ک ـــک بلبرچ ڕکخراوکـــی دی

ئم . بیاردانکان و تۆڕەکانی پوەندی جیـاوازەچاالکی نونتوەیی، 
 ــادا ب ــۆی کۆمگ ــدیان ل نوخ ــۆمیتی"تایبتمن ــرمایی ک " س

دەناســـــرت و لزانســـــتی کۆمناســـــیدا بشـــــوەیکی برفـــــراوان 
ل ئاستی نونتوەییدا بتـایبت ل نـاو . لکۆلینوەی لسر کراوە

تۆت بر بـاس و ئـاوڕکی وای بزاڤی کوردا بگشتی ئو پرس نکو
ـــگی کـــۆمیتی ڕکخراوـــک ل ئاســـتی . لنـــدراوه ل کاتکـــدا پ

ـــدەدەرکی  ـــت یاری و دەتوان یکـــی زۆری ھـــدا گرینگی نونتوەیی
 وەی ڕزگاریخوازاننکانی جۆشبردنی ئامانجرەوپت بۆ بز بھب

تناھی بـۆ ل ناو سیستمی نونتوەیی و مسۆگرکردنی ئاسایش و 
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ھروەک ئزموونی جوولککـان، ئرمنیکـان .  خکی کوردستان
و تیبتیکان نیشانی داوە پگی ڕژەیی ڕکخراوەکـان ل ڕایـکی 
برفراوانــی نونتوەییــدا دەتوانــت بســر سیاســتی تونــدوتیژانی 

ــۆن  . دەوت داگیرکارەکــان شــوندانر بــت ــی ھــافنر بوورت وق ب
ـــدانی ھروە ـــت ھـــۆی ھان ک دەبســــــابووری ک ک چـــۆن دۆخـــی ئ

ھاوسنگی و پکوە بوون، پگی قوارە کۆمیتیکانیش ل سر 
ن تنیا ل " ھز"ل ڕاستیدا . جۆری کرداری نونتوەیی شوندانرە

ڕگای دەستی مـاددی، بکـوو ھروەھـا ل ڕگـای پـگی قوارە 
دەست دوە بکانتییتکۆم  .

بــــــوای نــــــونتوەیی و بشــــــداری ڕکخراوەکــــــان ل ئاســــــتی 
ــاو  ــراوە لبرچ ــی ئو ڕکخ ــزی نرم ھ ــوانرێ ب ــدا دەت نونتوەیی

ھـزی نرم ل مـاوەی پرۆسـیکی درژخـاین و ل سـر . بگیرت
ب پشــمرج و " بــوا"لڕاســتیدا دەتــوانین . بنمــای بــوا پــک دــت

ــ رم دابنــزی ن ی ھــن ــش زەمی ــای . ینپ ــر بنم ــزی نرم لس ھ
ھروەک کۆھن و نی . قناعت پکردن و رازیکردن دادەمزرت

ھزی نرم پوەنـدی دیـالۆگی دوو الینی ک ل " ئاماژە پدەکن 
 ت بھۆکاری دەسـ کھاتووە کت پتی دەسوان ھۆکار و بابن

ەشـ ل ب سوودوەرگرتن ل کرەسـی زۆرەملـی، تونـدوتیژی و ھڕ
ـــــک  ت کـــــایب ـــــانی ت ـــــردن و ڕاکش ـــــاعت پک ـــــی قن کرەس

. وەردەگیرت
ـــی  ـــاریخوازانی ڕۆژھت پرســـیار ئمی داخـــوا جـــۆنوەی ڕزگ
کوردســـتان دەتوانـــت ئو ڕەھنـــدان ل ژـــر چتـــری تگیشـــتنی 
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ب واتـایکی دیـک داخـوا دەکـرێ ل ئدەبیـاتی . ھاوبش کۆ بکاتوە
ـــی ســـرمایی  ـــک برفراوان ـــدا ک ـــۆمیتی ل ئاســـتی نوخۆیی ک

وەرگیرت و ل پانتایی نونتوەیی بکار ببردرت؟
 وەیی بتــون گــای نر کۆمگئ انــ و دری ئوای نووســــ بب

یک ونـــا بکیـــن، دەکـــرێ  ل ســـر واتـــای ســـرمایی "کۆمگـــا"
کۆمیتی ڕکخراوە سیاسییکانی کوردستان ل میدانی سیاسـت 

.پوەندیی نونتوەییکان گفتگۆ بکریتو 
پرســـــی ســـــرمایی کـــــۆمیتی نـــــونتوەیی ل جـــــۆنوەی 

نجی پندراوە و بشوەی پویست ڕزگاریخوازانی کوردستان سره
ل ئاستی پوەندیی نونتوەییکانیشـدا . سرمایگوزاری بۆ نکراوە

ــۆمیتی وەک ــرمایی ک ــر باســی س ــی ب گشــتی کمت زاراوەیک
 وەنـدییتی یـان پوەیتـونوای نوتوو کراوە و زۆرتر باسی بـکج

لم نووسراوەیدا ھوـی ئـم ئوەی ک ب . نونتوەییکان کراوە
 وەیی، باســکردن لتــونتی نیی کــۆمرمایرباســی ســب نــانھ

ی ندە جیاوازەکانی ئو، کرەسکانی پویست بۆ دۆزیـنوەسر ڕەھه
پـــگی کـــۆمیتی جـــۆنوەی کـــورد ل ڕۆژھتـــی کوردســـتان 

.پشکش بکرت
بۆی ب پویست دەزاندرت ب کورتیش بت کورتباسک لسر 
ســـرمایی کـــۆمیتی و پناســـکانی ئو ل ئاســـتی نوخۆییـــدا و 

. دواتر باسی سرمایی کۆمیتی ل ئاستی نونتوەییدا بکرت
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کۆمیتی ل نوخۆی کۆمگاداسرمایی
لکـــــــۆلران و زانایـــــــانی زۆر ل پوەنـــــــدی لگڵ ســـــــرمایی 

پیــر بووردیــۆ . کــۆمیتی تیــۆری جۆراوجۆریــان پشــکش کــردووە
)Pierre Bourdieu ( یرمایس وەیو شرەکی بکی سوەیش ب

ـــاتوە ـــۆمیتی شـــی دەک ـــریتیی ل : ک ـــۆمیتی ب ســـرمایی ک
ــــدامتی ل ســــرچ اوەکانی پۆتانســــیل و چاالکــــان ک بھــــۆی ئن

ڕایکیک ل پوەندییکانی نھادینکراو لسر بنمـای ئاشـنایی 
ــت ــک د ش پــاوب ــۆلمن ســرمایی .   و ناســیاوی ھ ــوای ک ب ب

ـــرووپ و  ـــک ل ســـرچاوە ک ل گ کۆم ل ـــریتیی کـــۆمیتی ب
ل .  دامان ئاسـان دەکـاتڕکخراوەدا ھن و شـکگرتن و کـاری ئنـ

ڕوانگی پانتام سـرمایی کـۆمیتی ل سـر سـ بنمـای ژیـانی 
 زراوە، کوا داموەنـدی و یاسـاکان و بـکـانی پکتی، ڕاییکـۆم
دەرفتــی باشــتر ب ئنــدامان دەدەن بــۆ بشــداریکردن ل پرۆســی 

تیی ل ل ڕوانـگی فوکویامـا سـرمایی کـۆمیتی بـری. بیارداندا
کۆی دیاریکراو ل یاساکان و بایخکانی نافرمی ھاوبش ل نـوان 
ئندامانی گرووپ و ڕکخراوک ک دەبت ھۆی ھاوکـاری ل نـوان 

لو کورتباســـــــدا وا دەردەکوــــــت ک ســـــــرمایی . ئوانــــــدا 
کـۆمیتی بـریتیی ل زاراوەگلـی وەک بـوا، ھاوکـاری و پوەنـدی 

وان ئنـــدامانی ڕکخـــراوک، بـــۆ ئوەی ب چـــاالکی برامـــبر ل نـــ
ب بـــوای وولکـــۆک . ھاوبشـــوە ب مبســـتی گیشـــتن ب ئامـــانج

نـــاو ڕایـــکی کـــۆمالیتی " یاســـا و ڕیســـاکانی"و " بـــوا"، "زانیـــاری"
ــریتین ل ســرمایی کــۆمیتی ــوانی ســرمایی . ب ســتی پبمب
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ۆمیتی بســــر کــــۆمیتی، وــــای ئوەی ک ســــرمایی کــــ
 ســ و لکردنی ئــ ــووە بــۆ پناس ــدە جیاوازەکــانوە دابش ب ڕەھن

ـــــــوا"زاراوە  و ڕایککـــــــانی کـــــــۆمیتی وەک " بشـــــــداری"، "ب
. برچــاوترینی شــیکاریکانی ســرمایی کــۆمیتی بکــار ھــاتوون

بــوا وەک یکــک ل گرینگتــرین ڕەھنــدەکانی ســرمایی : بــوا
 تی، بیــۆم ــانی ک ــک نیش ــدەکانی دی ــان لگڵ ڕەھن ــایی ی تنی

ئاســـــتی بھرەمنـــــدی ڕکخـــــراوە و کۆمگاکـــــان ل ســـــرمایی 
دا پـــــوان و "ســـــرمایی کـــــۆمیتی"پووتنـــــام ل . کـــــۆمیتی

. دەرھاوشتکانی بوا ب نونری سرمایی کۆمیتی دادەنـت 
یــک لســر پرســی ب بــوای فۆکوویامــا ک زیــاتر ل توژەرەکــانی د

، بوا ل سـر بنمـای زنجیـرە سرمایی کۆمیتی کاری کردووه
كانی دوو ە ئخقییـــه)تعھـــد(ھســـوکوتی ئخقـــی و دەروەســـت 

. الین دامزراوە، ک ل ڕگای ئندامانی کۆمگاوە بڕوە دەچن
پیتــــر شــــوتمپووکای کۆمنــــاس بــــوا ب دنیــــابوونی ب واتــــای 

. ردنی ھنگاوەکانی لوانیی کسان ل داھـاتوودا دەزانـت جبجک
نگاوەکـانی داھـاتوو نیـیشـبینی ھنیا پوا تم بب . ب موای ئـبـ

بـوا . کسک بواتای ئوە ک کسک زیانک ب ئم ناگینت
. ل ڕاســتیدا بــریتیی ل برژەوەنــدی ھــاوبش و نبــوونی نیــازخراپی

وا بوابوو بکترەکبوونی نیاز خراپی ین سان لنیایی کواتای د .
مبســـت ل  بشـــداری کـــۆمیتی، بشـــداری و : بشـــداری

ـــــاو  ـــــکی ل ن ـــــی خکـــــانی دی دخـــــاتکردن و پکوەکـــــار کردن
بشــداری ڕەوتــک ک تاککســکان و گرووپکــانی . کۆمگایکــدا
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ــن  ــدی ڕەوای ھــاوبش ب ــاو کۆمگــا خــاوەنی برژەوەن ــدی ن ل پوەن
لگڵ پرۆژەیکـــدا و بشـــداری بـــکن لو بیـــارانی ک ل ســـر 

بشــداری ب بــوای تیکــر و ھاوڕیــانی ڕەوتــک .  ئوان شــوندانرە
ک لودا ھاوبشکان ل سر دیاریکردنی ئولویتتکان، داڕشتنی 
سیاســـی، دیـــاریکردنی ســـرچاوە و دەســـت پراگیشـــتن ب کـــاو و 

ــتیی ــنخزمتگش رن و ڕۆڵ دەگندانــو ــی .  کان ش ــوای کل ب ب
بشـداری ب واتــای ڕەوتــک ک لودا خکــی گڕەکــک بشــداری 
دەکات لو پرسانی ک ل سـر ژیانیـان شـوندانرە و لوـدا ڕۆڵ 

ــاس ل .  دەگــن ــاژە پکــراو ب ل ھمــووی پناســکانی ســرەوە ئام
ــانی چارەنوو ــووز ل بیارەک ــتبشــداری و نف سســاز دەکر . م لب

یجیاوازی زۆر ھ شداری چاالکانتی و بشداری ڕواوان بن . ل
پوەنــــدی لگڵ کۆمگــــای سیاســــی کوردســــتاندا ســــنووردارترین 
حـــــاتی بشـــــداری ئنـــــدامتی ل ڕکخراوـــــک و دانـــــی مـــــافی 

تیینــدامئ . وەی کل شــداری بـــریتییری و بندانتی شــوحــا
ۆمگــا و ھاوبشـکان ل ھمــوو پرۆسـکانی بیاردانــدا ئنـدامانی ک

خـاوەنی دەنگـی خۆیـان بــن و چاالکـان بشـداری بـکن ل پرۆســی 
. بیاردان و جبج کردنیدا

ــان ــان و ھاوبشــی ل : ڕایکک ــۆڕ یــان ڕایکک ئنــدامتی ل ت
بـــایخ ھاوبشـــکان یککـــی دیـــک ل ڕەھنـــدەکانی ســـرمایی 

ڕایــکی کــۆمیتی قوارەیکــی کــۆمیتیی ک . کــۆمیتیی
ـــانی کـــۆمیتی  ـــان (پـــک ھـــاتووە ل کـــۆی چاالکڤان ـــاککس ی ت

و لو ڕگایدا پوەندیکی ئۆرگانیـک ل نـوان چاالکانـدا ) ڕکخراوە
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بواتایکی دیک ڕایک یان تۆڕکی کۆمیتی ل کۆی . ساز بووە
کڤانــان و پوەنــدی ل نوانیــان پــک چاالکڤانــان یــان گرووپــی چاال

. ھاتووە

:سرمایی کۆمیتی ل کۆمگای نونتوەییدا
ــدی لگڵ  ھروەک پشــتر باســکرا ســرەڕای ئوەی ک ل پوەن

كان زۆر باسـی سـرمایی کـۆمیتی کۆمیتییهپرس نوخۆییه
منـــاو ئـــ ت لتـــایبوەییـــدا بتونئاســـتی ن ی کـــورددا کـــراوە، ل

ــــای ســــرمایی کــــۆمیتی ندراوەســــره ئم . نجکی وا ب وات
 ری پرســـــــــندانرچـــــــــاوگرتنی شـــــــــوبل ب ک کـــــــــدایکاتل
نونتوەییکــان لســر چارەنووســی وتــان و نتوەکــان و ب پــی 
 موەیی ئـــتـــونگـــای نکۆم شـــداری یـــان چاالکیـــان لئاســـتی ب

ــۆم ــرمایی ک ــی س ــوانین باس ــتی نونتوەییشــدا دەت یتی ل ئاس
ل چوارچـوەی سـنووری ئمۆ کۆمگا شتکی برفراوانتـره. بکین

کوابــوو ل . وتــان و ســنوورکی تــایبتی جــوغرافی شــی دەکــرتوە
وەک تـاککس ل " یکی سیاسـی"ئاستی نونتوەییدا دەتـوانین 

چوارچـــوەیدا لو. نـــاو کۆمگـــای نونتوەییـــدا برچـــاو بگیرـــت
 ل وەییــــدا بــــریتییتونگــــای نکۆم تی لیی کــــۆمرمایســــ
زانیاری، بوا و نۆرمکانی برامبر ک ل ڕایک کۆمیتیکانـدا 

).حیزب و ڕکخراو(لرەدا یکیی سیاسی 
ھرچنـــد تـــا ئســـتا ل نـــاو بزاڤـــی ڕزگـــاریخوازانی کوردســـتاندا 

بکـردەوە ل پوەنـدی " تی نونتوەییسرمایی کۆمی"زاراوەی 
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لگڵ کــاری پوەنــدیی نونتوەییکــان بکــار نھــاتووە؛ کاتــک 
ڕەھنـــدە جیاوازەکـــانی ســـرمایی کـــۆمیتی ل برچـــاو بگـــرین، 
دەبینین ک لو بوارەدا سرچاوەی زۆر بـۆ تگیشـتن و بکـاربردنی 

یھ و زاراوەیکــــ. ئ دا بکــــژەی باســــدر ل ورتی باســــی ســــ
وەک ڕەھنــدەکانی بنگھــی " تۆڕەکــان"و " بشــداری"، "بــوا"زاراوەی 

. سرمایی کۆمیتی ل ئاستی نونتوەییدا دەکرت

:بوا ل ئاستی نونتوەییدا
بوا وەک یکـک لو زاراوە سـرەکیکان ک ل ھر ڕکخـراو و 

ــدا ب ــدکی سیاســی و کــۆمیتی و ئابووری  شــوەی گشــتی ل ناوەن
ی باســگــابووری و یاســادا جــ ل . ئاســت کۆمناســی، فلســف، ئ

بــوا ل . نجئاســتی نونتوەیشــدا ئو زاراوەی زۆر جگــای ســره
ــدییکانی نونتوەییــدا وەک کــۆکیکی گرینــگ ل کشــی  پوەن

بــوا ل پوەنــدی نونتوەییــدا گرینگیکــی . سیاســیدا دەبینــدرت
ــــانی برچــــاو ــــاری و پکھن ــــنی ھاوک ــــوا زەمی ی ھی، چــــونک ب

ئاسـتی برزی بـوا . ڕایککانی ھمنایتی درژخاین دەخوقنـت
بــوا . دەبــت ھــۆی ھاوکــاری و کمکــردنوەی کشــ و تنگژەکــان

دەبت ھۆی ئوەی ک بتوانرێ پیمـانی ھاوکـاری و ھـاوبش نـوان 
ــت ھــۆی لبرامــبر. پکھاتکــان ســاز بکرــت وا دەبــ ــوونی ب دا نب

ــی و لدەســتدانی  ــ بوای ــل لیک کــردن و ب ف ــان ل کشــی گوم
ــــان  ــــکن ک . دەرفتک ــــار ب ــــوانن ب شــــوەیک ک ــــبران دەت ڕ

ناسنامکان بوایان ب نتوە و ڕکخراوەکانی دیک ھبت یـا خـود 
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ــوا بــن ــاو. دەرھق بوان بــ ب ناســنام کۆلکتیڤکــان لوانی ل ن
ســـنوور یـــان دەرەوەی ســـنوورە دیاریکراوەکـــان ل نـــوان ئنـــدامانی 
 و ناسـنامانچـۆن ئ وەی کـی ئپب یوانن، لـک بـگادا پکۆم

سروشـتیی ئو کسـانی . شی دەکرنوە ئاۆگۆڕیـان بسـردا بـت
ک زۆرتـر وەک یک دەچـن دەتـوانن زیــاتر بـوا ب یکتـر بــکن و 

نن یارمتیــدەربن بــۆ دۆزیــنوەی ناســنامی یاســا و نۆرمکــان دەتــوا
ــــوانین ئامــــاژه. ھــــاوبش ــــۆ نمــــوون دەت ــــهب ــــزب ب ــــدامتی حی ئن

ین ک کوردســـــــتانییکان ل سۆسیالیســـــــت ئنترناســـــــیۆنال بكـــــــه
کۆمگایکی نونتوەیی ل حیزب و ڕکخراوەکانی سۆسیالیست و 

. سۆسیال دموکرات
ونئاســـتی ن وا لبـــواری جـــۆری بـــ وەی لوەییـــدا شـــی کـــردنت

گشتیترینی ئو جیـاکرەوان بـریتیی ل . جیاکروەی جۆراوجۆر ھن
. و بـوای نۆرمـاتیڤ یـان ل چوارچـوەی ئخقیـدا"ڕاسـیۆنال"بوای 

 وە بژیکی سـتراتڕوانـگ نـی لقوەی ڕاسـیۆنال یـان عنزیکبوون
یـاری ل پرسی بـوا نزیـک دەبـتوە ک بـریتیی ل کـۆکردنوەی زان

ئامـــــانجی الینکـــــان بلبرچـــــاوگرتنی ســـــتراتژیی ڕکخـــــراوە 
ل کاتکـدا بـوای ئخقـی لکـدانوەی جـی . ھسوکوت دەکات

بوابــوونی خکــانی دیــک ب لبرچــاوگرتنی یکیتــی و ئینســجامی 
. نــاوخۆیی ڕکخــراوە و کســایتی شــریکی لوانیــی لکــدەدرتوە 

 بوای ستراتژیک دەکرت، خای برامـبر بو پی کاتک باس ل
وایبوونی بکوو نب وایی نییب وا بڵ . بگوەنـدی لپ م لب

وە نیییاریب وەندی بپ کقی پرسخوای ئب .
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لوانی پرسی بوای نۆرماتیڤ یان ئخقـی ک زۆرتـر پوەنـدی 
دییکی ب ب پوەنـــــــدیی نـــــــوان تاککســـــــانوە ھی چ پوەنـــــــ

یوە ھوەییتــون کانی نــدیی ــکرا . پوەن بم ھروەک پشــتر باس
 گــای کــورد لوی کۆمربــکان و بوەنــدییکردنی ئاســتی پشــگ
 خروەھا نرخی بایکان و ھجیھانی بوونی پرسئاستی جیھانیدا و ب
 وەنـدی لتی و پمای دۆستایکھاتنی بنھۆی پ تکان دەبشھاوب

ــــــتی ــــــدائاس ــــــتی ک لودا . نونتوەییش ــــــۆیکی گش ــــــرۆڤ ک م
بـــــۆی بشـــــداریکردنی ھســـــتکان ل . ھســـــتکانیش ھاوبشـــــن

پوەندییکانی نونتوەییدا دەبت ھۆی قووتر بوونی پوەنـدییکانی 
. سیاسی ل ئاستی نونتوەییشدا

بوای ئخقی دەتـوانرێ ب دوو قۆنـاغی بـوای گشـتی  و بـوای 
بــوای گشــتی بو واتــایدای ک بگشــتی . تــایبت  دابش بکرــت

ل برامبردا بوای تایبت ل بـوای . خکانی دیک جگای بوان
ئخقیـــدا بـــریتیی ل بـــوایک ک ل ســـر بنمـــای ناســـنامی 

بــوای تــایبت ب . انن پـک دــتھاوبشـی کســان ک وەک خۆمــ
پچوانی بوای گشتی ک تایبت ب کسانی دەرەوەی ڕکخراو و 
کۆمگای، دەبت ھۆی بھزبوونی بوا ل ناو ئنـدامانی کۆمگـا و 

. ڕکخراودا
جیاوازی نوان بوای گشتی و بوای تایبتی وەک جیاوازی نوان 

و دەرەوەیـــــــی ) bonding(ســـــــرمایی کـــــــۆمیتی نوخـــــــۆیی 
)bridging(پــردی . ی ل تی دەرەوەیــی بــریتیییی کــۆمرمایســ

ــــرمایی  ــــدا س ــــان، ل کاتک ــــا جیاوازەک ــــوان کۆمگ ــــدی ن پوەن
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 ل ک کـــــان ـــــدی کس ـــــریتیی ل پوەن ـــــۆمیتی نوخـــــۆیی ب ک
ھروەک ل . چوارچوەی ڕکخراوکـی ھاوبشـدا وەک یک دەچـن

کانی کۆمگشتیی ک پرسسـانـوان کن ت لوای تـایبتیـدا بـی
ــــایخ،  ــــاوەنی ب ــــن و خ ــــنامیی ھاوبش ــــزی ناس ھــــدی ب ک پوەن

وەک بنما، ھاوڕیان، ئنـدامانی (فرھنگ و ڕابردووی ھاوبشن 
بھزتــرە ل بــوا ل نــوان کســانک ک خــاوەنی کمتــرین ) نتوە

دەوت و لســــر ئو بنمــــای ڕــــبران و . خــــای ھــــاوبش بــــن
ڕکخراوەکــانیش کاتــک خــاوەنی بھــا و نــرخ و ناســنامی ھــاوبش 
 ــاری ل ــنی ھاوک ــکن و زەمی ــوا ب ــر ب ــاتر ب یکت ــوانن زی ــن، دەت ب

ــت ــدا ئاســانتر دەب ــدی لگڵ ھاوبشــی . نوانیان ئم پرســ ل پوەن
ـــوو  نتوەیتـــی و ھاوبشـــی ئامـــانجی سیاســـیش دەگونجـــت، کواب

یاســیانی ک خـــاوەنی ئامــانجی ھاوبشـــن و سروشــتیی ئو یک س
لڕووی بایخ سیاسییکانوە وەک یک دەچـن بتـوانن زیـاتر بـوا 

ــن ــر ب ــاری یکت ــکن و ھاوک ــر ب ــبران . بیکت ڕ وای گشــتی بــ ب
ــا ل کــاتی تنگژەکانیشــدا ھمــوو پردەکــان  دەرفت دەبخشــت ت

بمشوورەوە وران نکن و ھوڵ بدەن ب شوەیکی ژیرمندان و 
ـــکن ـــانت . ھســـوکوت ب ـــی و تن ـــ مرج نی ـــوایک ب ھـــیچ ب

ئوانی ک بوا بیکتریش دەکن ئگر ھزینی خیانت زۆر 
 وەنــــــدییپ ل ن، چــــــونککتــــــر نــــــاکیتی بــــــت یــــــارمرزبب

ـــــات ـــــدی قســـــی یکم دەک ـــــدا برژەوەن لگڵ . نونتوەییکان
وا لــ ــدا ب ــاوبش و ئوەشــدا ل پوەندییکان ــاری ھ ــای ک ســر بنم
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 وا بــ ــبر ب ــ برام ــک ب نــیچ الی ــت و ھ نجــام دەدرر ئــب برام
. الینی دیک ناکات بۆ ھاوکاری کردن

:بشداریی نونتوەیی
تیییـــــۆم ـــــرمایی ک ـــــکی س ـــــدکی دی ـــــداریی ڕەھن . بش

وایتیـــدا ڕکخراوگلـــی زۆر ھن ک ببشـــداری ل ئاســـتی نونته
. ن سرکوتنی برچاو بۆ ئامانجکانی خۆیان بدەسـت بـننتوانیویا

یکک ل برچاوترین شوەکانی بشداریی نـونتوەیی ئنـدامتی 
ــونتوەیی و  ــانی ن ــان ل ڕکخراوەک ڕکخــراوە سیاســی و مدەنییک

کانیانــدایچاالکیی شــداریی لر . بســتی لوایتــونشــداریی نب
بشـــداریی فرمـــی . دابش دەکریـــتشـــوازی فرمـــی و نـــافرمی

ــان ڕکخراوەکــانی  بشــداریی ل ڕکخــراوی نتوە یکگرتووەکــان ی
نـــونتوەیی دیـــک ب واتـــای ئنـــدامتی لوانـــدا، ڕۆل و پـــگی 
ـــی  ـــاالکی ئو ڕکخـــراوە ل پرۆس ـــی چ پ ت بـــان و ڕکخـــراو ی

بشــداری. بیــاردان و بشــداری ل چاالکییکــانی دیــاری دەکرــت
ــ چــاالکی و  ــوون ل ڕکخراوکــدا ب ب ــدام ب ــا ئن ڕواتــی وات تنی
ڕۆلنوانـــدن دەتوانـــت زیـــان ب بـــوای ڕکخـــراوەک بگینـــت و 
ڕکخـراو ل تواویتـی خۆیـدا وەک یکییکـی پاسـیڤ و ناچــاالک 
ــونتوەیی  ــای ن ــۆ کۆمگ ــرباربوون ب ــگ ل س ــی ج ــی نی ک ڕۆک

ڕادەی بشداریی ڕیکخراوک ل ئاسـتی کوابوو پوانی.دەبیندرت
ـــــارە  ـــــدا ب ڕادەی شـــــوندانری ئو ڕکخـــــراوە ل بی نونتوەیی

خـــــایکی دیـــــک لو پوەنـــــدییدا پـــــگی . كان داینونتوەییـــــه
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ڕکخراوەکـــان ل ئاســـت پوەنـــدی نونتوایتییکـــان ک ئویـــش 
ــۆی ــراوە ل نوخ ــزی ئو ڕکخ ھــی، ب ــدی ب گورەی وت و پوەن

ھــزی نوخــۆیی و مــژاری بشــداری ئو ل ئاســتی نونتوەییــدا و 
وەندیدار داییارەکانی پب.

ل پوەندی لگڵ بشداریی ل بیارە ناونتوەییكانـدا ھۆکـاری 
یکــک ل ھۆیکــانی بشــداریی نکــردن ل ئاســت . زۆر کــاریگرن

ـــارە نونتوەییه ـــدیان ھی ب ھبی ـــدا پوەن ـــۆیی كان ـــانی نوخ ۆیک
و ..) تایبتمندییکانی ئندامانی ڕکخراوە، سیاستکانی داخراو و (

لو پوەنــدییدا دەبــ . پوەنــدییکانی پنتوەیــی و ژئۆپــۆلیتیکوە 
نج بدرت نۆرم ھاوبشکان ل پوەندی لگڵ بشـداریی ل سره

لگڵ نـۆرم دژایتـی کـردن و دژبری. چاالکی نونتوەییکانـدا
ھاوبشکان دەتوانت ببت ھۆی کم بوونی ئاسـتی نفـووز و بـوای 

تنانت ڕبرانـی بھـزی جیھـانیش ئگر پابنـد ب . نونتوەیی
نۆرم و یاسا ھاوبشکان نبـن و ب شـوەی بردەوام ئوان ل ژـر 
پــ دابنــن یــا خــود لــگر ل برامــبر یاســا ھاوبشــکان دروســت 

، دەبن ھۆی لدەستدانی بوا و پرستیژی ڕکخـراوە یککـانی بکن
. ژر ڕبریان

:ڕایک نونتوەییکان
ــدکی دیــکی گرینگــی  ــک کۆمیتییکــان ڕەھن ــان ڕای تــۆڕ ی

ل ئاســـتی نونتوەییشـــدا وەک ئاســـتی . ســـرمایی کـــۆمیتین
ان ئندامان و نوخۆیی ئم بینری ڕایک و تۆڕی جۆراوجۆری نو
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یککــــــــانی کــــــــۆمیتی وەک ڕکخــــــــراوە نونتوەییکــــــــان، 
دەوتکـــانین ک خـــاوەنی گرـــدراوەیی ھاوبشـــن ک ڕایککـــانی 

ئم ڕایکـــان ل ڕگـــای . پوەنـــدیی نونتوەییکـــان پـــک دـــنن
دیــاریکردنی ئرک و دەســت ب ئنــدامانی خۆیــان و ل ڕگــای 

بشــــکان و ل پوەنــــدی لگڵ ڕەفتــــار و شــــکدان ب بــــاوەرە ھاو
ــن ــدا ڕۆڵ دەگ ــرداری ھاوبش ــا . ک ــگیوە دەســت تنی لو ڕوان

دەست پراگیشتن ب سرچاوەکان نیی، بکوو دەست پوەندی 
کاندایتییکۆم کڕای تی و حزوور لندامئاستی ئ ب .

ـــدیی  بـــوونی پوەنـــدی لگڵ ئو ڕکخـــراوانی ک خـــاوەنی پوەن
 وەنــــدییتی پر چــــۆنیســــ رە لندانــــزن، شــــوھتی بیکــــۆم

فــریمن، ســ کــۆلکی واتـــایی ب . كانی رکخــراوەکشناوخۆییــه
ل نـــاو ڕایـــکی ) مرکزیـــت(مبســـتی پـــوانی ئاســـتی ناوەنـــدتی 

ـــریتین ـــات ک ب ـــان پناســـ دەک ـــی ، : لڕکخراوەک ـــدتی پلی ناوەن
ناوەندتی پـل یک کۆبنـدیک ل . نزیکایتی  و ل ناوەڕاستبوون 

ــکی  ــدییکانی نــوان گــرووپ لگڵ گرووپکــانی دی ــایخ و پوەن ب
یــکــوان . ڕاین  گــا لــژەی ڕگــای درڕ تی لتی نزیکــایناوەنــد

ــــاری  ــــک دی ــــاو ڕای ــــکی ن ــــانی دی ــــوو گرووپک ــــرووپ و ھم گ
ئم پناســـی ل پوەنـــدی لگڵ براوردی کـــاتی . مردرـــتدەژ

پویســت بــۆ گیشــتنی زانیــاری ل پوەنــدی لگڵ گــرووپک بــۆ 
ل ناوەڕاسـت بـوون ب . ھموو ئندامانی ڕایکک بکـار ببردرـت

ــدییانی ک گرووپــک لگڵ گرووپکــانی دیــکی  ڕادەی ئو پوەن
ل برامــــبردا . ەژمردرـــتنـــاو ڕایــــکی ھاوبشـــدا ھیتــــی د
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 کانی بوەنــــدییڕیگــــای پ ــــدان  ل ــــدتی ب بــــازنیی تایبت ناوەن
ــــــدتی  ــــــدییوە لگڵ ناوەن ــــــتی ئو پوەن ــــــرووپکوە و دەس گ
 ـــدای ـــۆی ل پوەندی ـــکی خ ی دەرەوەی ڕایـــک ـــانی دی . گرووپک

ڕکخراوــــک ک خــــاوەنی ئاســــتکی برزی ناوەنــــدتی ل تــــۆڕی 
ا بت و پوەندی بھزی لگڵ زۆر ل ڕکخراوەکاندا ڕکخراوەکاند

ــدتی خــۆیوە ب ئاســانی  ــگی ناوەن ھبــت، دەتوانــت ل ڕگــای پ
دەســتی ب زانیــاری و ســرچاوەکانی ڕکخراوەکــانی دیــک ڕابگــات و 

بو پـی ھـزی . بو پی ببت خـاوەنی ھزکـی کـۆمیتی بھـز
ا چ حیــزب و ڕکخــراوە بــت یــا کــۆمیتی نتنیــا ب گــرووپ جــ

خود دەوت ڕگ دەدات ک ل سرچاوەکانی ئو گرووپان کک 
وەرگرت، بکوو دەتوانـت شـوندانر بـت ل سـر بیروبۆچـوون و 
 ڵ پرســــــگوەنــــــدی لپ ل کــــــکنــــــدامانی ڕایســـــتی ئوھ

ھرچنـد لوانی . ھاوبشکان و پرسی ئامانجی ڕکخراوی ئنـدام
نــدام بــوون و پوەنــد بــوون لگڵ ڕایککــانی دیــک ھنــدک ئ

ـــربخۆیی  ـــدی لگڵ جـــۆری س ـــۆ ڕکخـــراوەک ل پوەن ســـنوور ب
بیــاردان پــش بنــت، بم لگڵ ئوەشــدا دەرفتــی گورە بــۆ 

نقدەخـو کخـراوەکربوون بـۆ ڕندانزبـوون و شـوھتی .بچـۆنی
ــک کۆ ڕای کخراوەکــان لوەنــدی ڕوەییــدا پتونکــانی نتیییم

کاتــک گــرینگیکی دەردەکوێ ک بــزانین ئو ڕایکــان ل ســر 
بـۆ نمـوون پوەنـدی ئـابووری نـوان . ڕایککانی دیـک شـوندانرن

دوو وت دەبـــت ھـــۆی پکھنـــانی زۆر الینـــی دیـــکی ھاوکـــاری 
و ھمــان شــوە پوەنــدی. گشــکردنی بوارەکــانی دیــکی پوەنــدی
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ھاوکاری نوان ڕکخراوە سیاسیکانیشـدا دەبـت ھـۆی سـرھدانی 
 ش لکردنی ھـــــاوبشـــــکان و گوەنـــــدییی پنـــــدی دیـــــکڕەھ

پگی کۆمیتی نونتوەیی دەتوانت شـوندانر . پوەندییکاندا
بــت لســر ھمــوو پوەنــدییکان و ڕکخــراو و جــۆنوە ئــابووری، 

تی، سیاســــی و فیری جیھــــان کــــۆمرانســــسکــــان لنگییرھ
.شوندانرن لسر یک

ــرمایی  ــۆ س ــرەکی ب ــرچاوەی س ــتان س ــی کوردس ــپۆڕای ڕۆژھت دیاس
:کۆمیتی نونتوەیی

 ت لڕادەی کوردســتانیانی ڕۆژھ رمـی لکی فنـد ئامــاررچھ
ــژەی  ڕ ــین ک ر وادابنگم ئب ،ــی ــتوە نی دەرەوەی وت بدەس

تانیانی ڕۆژھت ل دەرەوەی وت وەک ڕژەی دانیشـتوانی کوردس
ــۆن کــوردی  ــات نزیــک یک ملی ــۆی وتیشــ، ئوک ــورد ل نوخ ک

ــــن ــــی لدەرەوەی وت دەژی ــــتوانی ئرانــــی . ڕۆژھت ڕادەی دانیش
 ت خۆی لدەرەوەی وس دەدات٦لملیۆن ک  .

ژی دەوت لم وتارەدا ھومانداوە وای ئاماژە ب ڕۆڵ و سـترات
زھزەکــان ل پوەنــدی لگڵ کوردســتان، باســی گرینگــی پــگی 
ــدا  ــای نونتوەیتی ــی ل کۆمگ ــۆنوەی نتوایت ــۆمیتی ج ک

ئم گرینگی شوندانری ھکوتی ڕژەیی ڕکخراوەکان ل . بکین
ـــتی  ـــۆ ئاس ـــوویک ب ـــان وەک ئۆلگ ـــک نونتوایتییک ـــۆڕ و ڕای ت

ش وەک ھاوکـــاری و ککـــانی ھـــاوبوا و نۆرمـــ ـــی ب ـــا ڕۆ شـــ و ت
ڕایککـانی . پشمرج و پشزەمینی ھزی نرم لخـۆ دەگـرتوە
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ــگ ل ســرمایی  ــدکی گرین ــونتوەیی وەک ڕەھن تی نیکــۆم
ــرا ــار ک ــونتوەیی ھژم تی نیــۆم ــان ب گشــتی ل . ک ئم ڕایک

ــن، ــک د ــان پ بو حــاش ئو بســتری ڕکخــراوە نونتوەییک
ڕکخراوان تنیا بستری پکھنانی ڕایک نین، پوەنـدی بوانوە 

ھروەھــا . دەتــوان ببــت ھــۆی ئــاوگۆڕی دیپلۆماتیــک و پروەردەیــی
 دا دەتوانکخروانو ڕشداریی دیاسپۆڕای کوردی لکاربردنی و بب
 ــــنام ــــوان ناس ن ش لــــاوب ــــنامی ھ ــــاتنی ناس ــــۆی پکھ ــــت ھ بب

راوجۆرەکاندا ئمش دەبت ھـۆی پکھـاتنی ڕایکیکـی بھـز جۆ
چـۆنیتی ئو ڕایکـان . ل نوان یککانی جۆراوجۆری نونتوەیی

 ل تــانکخــراو و دەوو ڕــدامانی ئ ــرێ ب پــی ناوەنــدتی ئن دەک
ـــدا لبرچـــاو بگیرـــت و بو  ئاســـت وت و پرســـ نونتوەییکان

پبپــ . ماندراوی کــورد تــدا ڕۆل بگرــتپــیش دیاســپۆڕای ســاز
زیادبوونی ئاستی کـۆچبری و دیاسـپۆڕای کۆمگاکـان ل ھنـدەران 
پویستی و ھزی لـۆبیگری و سـازکردنی ڕایککـانی شـوندانری 

ئمریکـــایی ئیرالنـــدیکانی ســـدەی . ل وتانـــدا گشـــی کـــردووە
ـــــانی نتوا ـــــرین البیک ـــــک ل بھزت کم یـــــۆزدەھ ـــــی لو ن یت

بم البــی نتوەکــانی دیــک ل . ســردەمدا ب حیســاب دەھــاتن
ئمش برھمــی . مــاوەی پنجــا ســای ڕابــردوودا دەســتی پبــووە

تــانی وجرانی نیشــترەڕای بــوونی . زیــادبوونی ژمــارەی کــۆچبســ
ژمارەیکی برچاو و سرماییکی بھیزی کـۆمیتی لدەرەوەی 

ــــ ــــزب کوردس ــــی وت، حی وــــتان ھ ــــی کوردس تانییکانی ڕۆژھت
ـــۆ ککـــوەرگرتن ل ھـــزی نرمـــی  ـــان ب ســـتراتژیک و ب برنامی
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ـــتراتژی  ـــاوەنی س ـــوردی لدەرەوەی وت نداوە و خ ـــای ک کۆمگ
جۆنوەی کـورد ل ڕۆژھتـی کوردسـتان . ڕکخراو لو بارەدا نین

نتوەیی نج بوە بــدات ک ســرمایی کــۆمیتی نــودەبــ ســره
وەک بشک ل سرچاوەی ھز دەتوانت خزمتکی برچاو بکات 
ــی  ــی ل ڕۆژھت ــاتی نتوایت ــۆ برەوپشــبردنی ئامانجکــانی خب ب

ئمش پویستی سرنجی ڕبرایتی سیاسی کـورد بو . کوردستان
پرســ و گــرتنبری ســتراتژیکی نیشــتمانی نک حیزبــی ڕۆژەڤتــر 

سرمایی کـۆمیتی نوخـۆیی ل ژـدەرە ھروەک چۆن . دەکات
ــــۆمیتی  ــــت، ســــرمایی ک رچاوە دەگروە ســــــــان جۆراوجۆرەک

یـــدەری جۆراوجـــۆری ھوەییش ژتـــونناســـینی ســـنوورەکان و . ن
ــــک وەرگــــرتن ل ســــرمایی  کــــان بــــۆ کتوەی دەرفــــن دۆزی
کــۆمیتی نــونتوەیی دەتوانــت ئاســتی شــوندانری جــۆنوەی 

د ل نوخۆی وتدا برزتر بکات و ھزینکانی خباتی نوخۆیی کور
لکـدانوەی ڕگاکاریکـانی . ل براورد لگڵ ڕابردوو کم بکـاتوە

کردەوەیی بھزکردنی ئو سرمایی دەتوانت مژاری گفتگـۆیکی 
نیشتمانی و الینکانی شوندانری خباتی نتوایتـی گلـی کـورد 

وردســتان بــت بـۆ پکھنــانی زەمینیکــی ھاوبشــی ل ڕۆژھتـی ک
.نونتوەیی کردنی پرسی کورد ل ڕۆژھتی کوردستان
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تنڕۆئینئلبورز

ڕاسان ل برانبر داگیرکر

ڕاسانداینمویوەکحیزبگرینگیڕۆلی
و 
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دەستپک
پش زایین ک وتی مادەکان لالین کورش شای ٥٥٠ل سای 

ـــاخکانی  ـــۆ ک پشـــمرگ ل ش ـــا ئم ـــت، ت ـــر دەکر ـــران داگی ئ
 وەستان و ب ردەوام بوەی کورد بتن، نبات دەککوردستان خ

ھر . قوربانیکی ب ون بۆ ب دەست ھنانی مافکانی تدەکۆشیت
پــش زایــین شۆڕشــی گیئوماتــای مــاد ب دژی ٦چــۆن ل ســدەکان 

ــا ئ ــۆ ب داگیــرکران دەســتی پکــرد، ت ســتاش دۆزی ڕەوای کــورد ب
ئامانج گیاندنی بردەوام، بۆ بدەست ھنـانی سـروەری ل خـاکی 
خۆی قوربانی دەدات و ئستاش ل پیەوی پسندکراوی کۆنگرەی 

بــۆ نتوەی کــورد، گرینــگ "شـانزدەی حیزبــی دمــوکرات دا ھـاتووە 
روەر بـــر خـــاکی خـــۆی ســـســـ ل وەیتی . ئدابینکردنـــی سیاســـ

لتوری، کۆمیتی و کاروباری ئابووری نوخۆی کوردستان دەبـ کو
التی کوردستان بمی ڕۆژھرتی ھستۆی حکوومئ ل. "

خاکی ماد وات کوردستانی ئستا ک داگیر دەکرت جونوەکـانی 
کوردەکــان یک ب دوای یک بــۆ ب دەســت ھنــانی ڕزگــاری تــا 

ان ب جۆرـک ڕاسـانی ئمۆش بردەوامن ھر یکـک لو شۆڕشـ
ل برانـبر شۆڕشـی . گل و تکوشرانیان برانـبر ب داگیـرکران

گیئوماتای ماد کمبوجی ل کاتی گڕانوەی ل میسـر وەسـیت بـۆ 
پارســـکان ســـوند "فـــارس ھـــاتووە ک ) نخبگـــان(ھبژردراوانـــی 

دەدات ھیج کـات نھـلن ھـز و دەسـت بـۆ مادەکـان بگڕـتوە 
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ر ب ھــز دەســتیان ب دەســت ھنــا ب ھــز لیــان بســتنوە ئگ
١".ئگر ب فل ئوکارەیان کرد ئوەش ب فل پشی پ بگرن

نج ئمۆش ل دەوتی ڕوحانی ل برانـبر ئوەی جگای سره
کورد و کوردستان ب ھمان فلسف کار دەکات، تنانت ھبـونی 

 خـــاکی کوردســـتان ب کـــورد ڕەوا برپرســـکی خکـــی نـــاوچيی ل
ــــژیم  ــــۆ ڕ ــــش ب ــــاداری ئو کس ــــانت ئگر وەف ــــت تن نابینر

وات داگیرکــــاری ب شــــوەیکی ڕوون ئاشــــکرا . ســــلمندراو بــــت
ردەوامب . ژوویموو مو ھستاش کورد دوای ئمان کاتدا ئھ ل

ئو خبـات ل چنـد. ل خبات و تیکۆشان دای بۆ ڕزگاری کۆتایی
 ب وە کخــۆوە بینــی کی زیــاتری بی دوایــی دا جــۆش وخرۆشــســا

.ڕاسان دەناسرت
ک وات دو وشـــی ڕاســـان و داگیـــرکر زیـــاتر ل مانـــای خۆیـــان 

یر ژیـــانی کـــوردان دا ھســـ وەیان لشـــی . ڕەنگـــدان ب م وایپـــ
کـردنوەی ئو مانایــان ل ژیــانی تـاکی کــورد و پژرانــدنی ل الین 

بم . کوردەوە وا دەکات ک خبات ب ئامـانج بگینـینڕای گشتی 
نابــت ل بیرمــان بچــت فــاکتری ســرەکی ل ب ئامــانج گیانــدنی 
ڕاســــان بھزکردنــــی داینمــــۆی ڕاســــان وات حیزبــــی دمــــوکراتی 

رانکوردستانی ئ.
 زیـاتر ل چـونک کی ئاسان نیـیکار م٢٥٠٠ئ دوژمـن ب سـا

ھر شــوەیک بــۆی کرابــت ھوــی جبجــ کردنــی ھنگاوەکــانی 
داگیرکــــاری یک ل دوای یک دەدات، وات دەستبســــرداگرتنی 
خــــاک نھشــــتنی زمــــان و کلتــــور و میــــژوو ب گشــــتی شوناســــی 
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، نتــوانین ل خــاکی نتوایتیمــان بــۆ ئوەی وەک کــورد بســینوە
خۆمان دا سروەر بین، بکو وەکوو کول ئرکی پاراسـتنی سـنوری 

ک ب کـــورد دەگـــوترێ ڕووی " مرزبانـــان غیـــور. "ئوانمـــان ھبـــت
یتو سیاســـوەنـــدە . ئاشـــکرای ئنـــدەش بـــۆ کـــورد دو ئو چئ

سـختتر دەبـت کاتـک دوژمنــی کـوردان دەسـتی فارسـی خــاوەن 
لو نوسین دا ھودەدەم ب شرۆڤیک بـۆ . ۆ بتحیلو فل و در

ــی  ر ڕۆســ خــت لر و جــرک ــبر داگی ــرکر، ڕاســان ل بران داگی
.گرینگی حیزب وەک داینموی ڕاسان دەکم

داگیرکر
داگیرکر ب مانای دەست ب سـر داگرتنـی خـاکی وتکـی تـر و 

ســ ل ککــی نــاوچنــدی خوەی ڕەزامئ ــوەبردنی بــڕــت بر ب
ئگر ئاوڕک ل مژووی داگیرکـاری ل . دەتوانرت پناس بکرت

ھۆکارەکانی  داگیرکردنـی خـاککی تـر جیـاوازن و ل . دونیا بدەینوە
ـــت دەگۆڕ ـــاران ـــی ئو ھۆک ـــاواز دا ئولویت ـــی جی . مودای زەمن

دەتــــوانین ئامــــاژە ب داگیرکردنــــی ئــــران و وتــــانی تــــر ل الین 
ــ ــان ب ــام دراوە یۆنانییک ــاتر ئنج ــاکی زی ۆ دەســت بســرداگرتنی خ

بکین، داگیرکردنی وتکـان ب مبسـتی پرەپـدانی ئـایینی وەک 
ئرککی ئـایینی ئاسـمانی وەکـوو ئوەی ل لشـکری ئیسـالم ل ژـر 

ــت دی دەکر ڕەکانی خــاچ بــ ــح یــا ش ــاوی فت دوای ســاکانی . ن
ل الین ئســپانیا و زایینــی بدواوە دۆزیــنوەی خــاکی نــوێ ١٤٥٥

پورتغـال بــووە ھــۆی داگیــر کردنــی ئو خــاک نویــان و تونــدو تیــژی 
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ــامانی ئو  ــانی س ــر بکارھن ــان، دوات ــانی ئو ناوچ ــبر ب خک بران
وتــان بــووە ھۆکــاری کبرکــی نــوان وتــانی داگیــرکر، ھروەھــا 

یکانی داگیرکارییکــانی ئۆرووپــا ب مبســتی دابینکردنــی پداویســتی
پیشســازی خۆیــان ل جۆرەکــانی تــری داگیرکــاری ل کــات و ســاتی 

ھمــووی ئو داگیرکاریــان توونــدتیژی . جیــاواز دا ھژمــار دەکرــت
برانـــبر ب خکـــی نـــاوچ لکوتـــوتوەو دواتـــریش برەنگـــاری 

. داگیرکراوان بۆ ڕزگاری بردەوام بووە تا ب ئامانج گیشتوون
ــــران دا بئ وەی لکــــورد و ئ ر بــــب درــــژای مــــژووی بران

 وات ،مـــــوو جۆرەکـــــانھ ـــــی داگیرکـــــاری ب کوردســـــتان کردویت
ــان،  ــاوچی ژیــر کــاریگری خۆی ــاتر کردنــی ن داگیرکردنــی خــاک زی
دزینی سروەت و سامان ھروەھا ککوەرگرتن ل کوردستان وەک 

ی عقـل سیاسـ"تنانت ل کتبی  . دیوارک بۆ پاراستنی خۆیان بووە
ئاماژە ب دروستبوونی ئران ب ھموو "ایرانیھا و ھویت خواھی کردھا

شوناســــکی ل ئینکــــارکردنی شوناســــی کــــوردی دا بــــووە ک لو 
ـــ ـــی دە ـــارەیوە ب ڕوون ـــی ل " ب ـــاوەزی سیاســـی ئران ـــی ئ حقیقت

 ــرانیش ڕەگــی لت و ڕاســتی ملھــوری ئقــیقح ی دایکملھــوری
ک وات داگیرکردنـی ". مـاد دا ھیدەستی گلی فـارس ب دژی 

کوردستان ڕەگی ل چۆنیتی توانینی ئوان بـۆ کـورد و کوردسـتان 
وەک بشک ل خاکی بگان ک ل پاراسـتنی ئوان دا گرینگیکـی 

بم ھـیچ کاتـک ب درـژای مژوومـان . زۆری ھی لدەکوتوە
ـــول نکـــراو ە، ئو ھمـــوو داگیرکـــاری ئوان ل الین کـــوردەوە قب

 یـگۆ بمـمـادەوە تـا ئ تی ناوەندی لدەس ر برانبب شۆڕش
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بۆ ئوەی کوردەکان ئگر ل چوارچوەی تیئـوریکی دیـاریکراویش 
ـــات ئو  ـــیچ ک ـــت ھ خـــۆوەش بکی لوتســـوکـــیش وەک ھ نبت

ل ھمـان کاتـدا ئوانـیش ھـیچ کـات . دەستیان قبول نکـردوە
ورد بـۆ یک چـرکش نشـاردۆتوە تنـانت ل ترسی خۆیان ل کـ

ن ریان لـــ ـــدا چارەس ـــاوەی مژووی ـــدک م ـــورد ل ھن ـــتنی ک ھش
کوردســـتان و گواســـتنوەی ب زۆری بـــۆ قـــوی خـــاکی فارســــیان 
دیتــــۆتوە گواســــتنوەی کوردەکــــان ل ئــــورمی و بــــۆ خوراســــان 
 ــتوکان دەکوییفردەمی ســســ فشــار لگیرکردنــی ھــۆزی ئج

. چوارچوەیئو
 روەری لر سگئ موو ساو ھت دوای ئک بچ سیحر دەب
خــاکی خۆشــمان ب دەســت نبــووب بم ســروەری ئوانــی ترمــان 
قبوڵ نکردوە، ئگر ئوان زیاتر سرکوتیان کردبـت ئـم زیـاتر 
ــان  ــی ئمی ــاو، شوناس ــژوو، ن وان مر ئگوە، ئــداوەت رمان ھــ س

نج بـــۆ نھشـــتن و ســـینوەی ئـــم وەک ئوەی ل کـــردبت ئامـــا
خــــون و ژنتیکــــی خۆمانــــدا بــــۆ نوەکــــانی دواتــــر بگــــوازینوە ھر 

سرەڕای دزین و ل نو بـردن و . بردەوامین ل ڕاسان و برخودان
بپــچوان کردنــی مــژووی نتوەکمــان بــۆ نھشــتنی شوناســمان 

.سمان زیاترەئمۆ زیاتر ل ھموو کات ھستمان ب شونا
ـــۆ  ـــدانوەیک ب ـــن لک ـــۆ بکی ـــاریکراوی باســـی ئم ئگر ب دی
ــن  توانینــی ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ب نیســبت کــوردەوە بکی
ـــی کۆمـــاری ئیســـالمی و  ـــوان توانین کی زۆری نکچـــونـــین ل دەبین

.سای ڕابردوودا ھی٢٥٠٠مژووی 
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ان کورد ویستی ل یکم قوناغدا ل سرەتایی شۆڕشی گالنی ئر
 وەی کرەڕای ئی دانوسـتاندن داوا بکـات ســگڕ داخوازەکانی ل
خاکی خۆی ل ژر دەستدا بوو، بم وەم ب ئینکارکردنی کـورد و 
تنانت فتوای خومینی ب دژی کوردەکـان لـکوتوە، ک دیتمـان 
ــک  ــان ک ــی کوردەک ــرکوت کردن ــۆ س ــی ب ــوو ھزک چــۆن ل ھم

سیاســت ب درژایــی چــل ســای ڕابــردوو بردەوام ئو . وەرگــرت
بــوون تنــانت وەک پیشــی ســدان ســای ئرانییکــان ڕبرانــی 

.کورد ب فل ل سر مزی گفتگۆ ل الین ئرانوە تیرۆر کران
ـــتا کوردســـتان وەک یکیکـــی جـــوغرافی ڕەت دەکـــرتوە  ئس

از بۆ سرینوەی بکوو دابشکردنی بۆ چند یکیکی بچوکی جیاو
یکگرتووی خـاک وەک جۆریـک بردەوامـی سیاسـتی ڕژیمکـانی 
پشـــوو بردەوام، نــــوترین نمـــونی ئو سیاســــت ھوـــدان بــــۆ 
دروستکردنی پارزگـای موکریـان بـۆ دابانـدنی ب تواوی ئـورمی و 

یا پشگیری کردن ب تواوی ل پـدانی . شارەکانی تر ل کوردستان
ــراوی خۆشــیان بــتدەســت ب کــ ــانت ئگر ب کرگی . ورد تن

ملیتاریزە کردنی کوردسـتان سـیرکردنی وەک پادگـانکی لشـکری، 
بڕوەبردنی ئمنیتی کوردسـتان بـابتگلکی تـری حاشـاھناگری 

دۆخی کوردستان .
ل ھمان کات ب درژای ئو چل سا ورای دژایتـی خونـدن 

ـــان ھـــ ـــۆ شـــواندنی زمـــان و هب زمـــانی دایـــک ب دەی زار ملیـــارد ب
پناســـکردنی وەک زمـــانکی ژـــر دەســـتی زمـــانی فارســـی خرج 
کردوە، ل ھر شونکیش ک زمان پرەی پـدرا بـت یـا نیتوانیـوە 
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پشی پ بگریت یا بۆ شاردنوەی سیاسـتی ملھـۆری خـۆی ککـی 
. لوەرگرتوە

 ـــاوچ ـــانی ن ـــابووری وت بکارھن ـــژووی و ئ ـــامانی م ـــی س دزین
کوردنشینکان بۆ ئاوەدانکردنوەی ناوچکـانی تـری ئـران بـابتکی 
تـری ڕوونـی سیاسـتکانی کۆمـاری ئیسـالمین، چـونک ئگر سـیر 
ـــیلی  ـــاری و پتانس ـــانی جوتی ـــتان ل ڕووی برھمھن ـــن کوردس بکی

یکم دان، بم ل وەبرھنان گشتیاری و بازرگانی ل ڕزبندی
ل معـــدەن و ھـــزی مرۆڤـــی و . دا ل ڕزبنـــدی کۆتـــایی دا دـــن

ھـکوت جـوگرافی وەکـو دراوسـی وتـان بـوون پتانسـیلی گورەی 
یتیــان ھکی تایبننــان و بازرگــانی شــورھــونی . وەب بم ل ھب

. نیکی پیشسازی بچوک و گورە ل ڕزبندی کۆتایی دا
پارزگای کرماشان و ئیالم ب ئنباری دەخ و دانی ھموو ئران 
ھژمـــار دەکـــرن بم بـــۆ ککـــوەرگرتن و پشنخســـتنی کرتـــی 

.کشتوکاڵ ل ڕیزبندی ئاخیر دا دن
ب ســدان نمــونی تــر ک دەســلمنت ئوەی ڕژیمــی کۆمــاری 

ەوت ئیسالمی دەرحق ب کوردستان ل ڕووی ئـابووری دەیکـات د
 تدژی و دەی نــــــۆزدە بســــــ کــــــان لوروپاییرە ئداگیــــــرک

ــــردوە ــــان نک ــــانت چــــۆن پشخســــتنی کرت . داگیرکراوەکانی تن
 ترچاوەی خـاوی وترۆلـی و سـپ ویسـتی بوروپـا پسازی ئپیش
دەگیرکراوەکانیان ھبوو ب ھمان شوە و زیاتر ئران بۆ بردەوامی 

وردستان ھی و ل برنـامی دا ب تـان ژیانی پویستی ب ئاوی ک
بردنی ئو ئاوە ب نرخی وشک کردنی کوردستان و ئاوەدانکردنوەی 
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یــــران ھ ــــانی ئ ــــتی . ناوچک ــــووی ئوان سیاس ل تنیشــــت ھم
ئاسیملکردنی باشووری زاگرۆس ب دروستکردنی دیـوارکی ب ھـز 

ــری کورد ــکانی ت ــوەی ل بش ــوو ش ــاکردنوەی بھم ــتان ب جی س
ــاو ل سیاســتکانی  ــایینی بشــکی دانب ککــوەرگرتن ل ســۆزی ئ
ـــــردەمی  ـــــمانی ل س ـــــی عوس ـــــتی دەوت ـــــوان سیاس ن ل ،وانئ
سفوییکان بۆ کک وەرگرتن ل سوونی بونی ئو بش ل کورد 
ب دژی ســـفوی شـــیع، ک بـــووە ھـــۆی ھنـــدک ســـرکوتنی 

ری ئیسالمی بۆ ککـوەرگرتن ل دەوتی عوسمانی و سیاستی کۆما
شـیعبوونی کوردەکــانی باشــوری زاگــرۆس ب دژی کوردەکــانی تــر و 
جــوداکردنوەی ئو بشــ ل خــاکی کوردســتان دا لکچــوونیکی زۆر 

یھ .
 ــــران ب ــــوەی ســــنووری ئ چوارچ ســــتا کوردســــتان لئ وات ک
ــــا  ــــۆیش تنی ــــر کــــراوە، ھر ب گــــورەی ھمــــوو پوەرەکــــان داگی

ارکردنی ل دەســت داگیــرکر چارەســری کۆتــایی و ســرەتای ڕزگــ
ئو چارەسریش برجست کردنی ئو شوە تیفکرینی سبارەت 
ب دەوتی ناوەندی، تنیا کاتک نب ک ئو ئس ک ل پیرە و 

ـــزبیش ک ل ســـره ـــدا وات ئساســـنامی حی ـــان پ ـــۆ "وە ئاماژەم ب
."  ل ســر خــاکی خــۆی ســروەر بــنتوەی کــورد، گرینــگ ئوەی

نخشــ ڕگــای ھــاتن دی ئو ئســلش خــۆی ل ڕاســان . بــت دی
.دەبینتوە
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ڕاسان
ڕاســــان وەک وشــــیک ئگر ســــیر بکرــــت وەک دووبــــارە 

بم ئمـۆ ھستانوە یا خۆ ئامادە کردن بۆ لـدان مانـا دەکرـت،
 مـت بـۆ ئـخـۆ دەگر ل ی کتو بـابی ئکمانای وشـ زیاتر ل
 مان لکلکی تری گوەینبیستنی جو ب چوونک ،یگرینگی ھ

.مشکمان دا ون دەکات
 ۆ لمـــوەی ئوە ئمـــک ـــابت شـــی ب ـــرەتا دەمـــھوێ ئو ب س

ل گڵ چوارچــوەی ڕاســان دا دەکرــت ل جوھر دا جیــاوازیکی 
 ،ــژووی ڕابردوومــان نیــیــژای م در کانی کــورد بــوو شۆڕشــ ھم
چــــوونک جوھری ھمــــووی ئو شۆڕشــــان دابینکردنــــی مــــاف و 

ل سـر کـورد و کوردسـتان یـا البردنی دەستی داگیرکر و ناڕەوا 
وات . ب جــۆریکی تــر گڕانوەی ســروەری بــۆ کــورد ل کوردســتان

ل ســـرھدان و برخـــۆدانی قی ئوەی ئمیرخـــانی برادۆســـت 
م دا کردی، ئوەی ل شۆرشی شخ عوبیدوال ڕوویدا، ئوەی مدهده

 ل ی کـــــان ـــــا ئو گۆڕانکاری ســـــمکۆی شـــــکاک داوای دەکـــــرد، ی
دروســتبوونی حیزبـــی دمـــوکرات دا ھــاتن ئـــاڕاوە، یـــا دامزرانـــدنی 
کۆماری کوردستان و دەسـتی کـورد ل سـرەتای شۆڕشـی گالن،

 ــوون، چــونک ــان ب ــان ب جۆرــک ڕاســانی ســردەمی خۆی ھر کامی
ھرکامیان دووبارە ھستانوەیک بوون ب نیسبت شۆڕشـی پـش 
خۆیان، تنانت دەتوانرت سرەتاکی بـۆ مـاد و برگـری اسـتیاگ 

تنـــــانت ھر کـــــام ل . ل برانـــــبر کـــــورش دا بگڕنـــــدرتوە
. بۆ ڕاسانوە ھژمـار کـراوەشۆڕشکانی پشدا وەک ھۆکارکی تری 
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ــوا ــاری پش ــیری وت ــرەدا س ــاری قازی ل ــدنی کۆم ل ڕۆژی ڕاگیان
کوردســـتان بکیـــن ب ڕوونـــی دەردەکوێ ک چـــۆن ھر یک لو 
شۆڕشان داینموی ھاتن ئارای شۆڕشکانی دوای خۆشـیانن پشـوا 

 ــــ ــــارەکی دا دەفرم ــــا "ل وت ــــم ڕا ھزاران پادش ــــورد ل قدی ک
ر و تشـکیالتیان ھبـوە، ھر لم کوردسـتانی ازادی ایسـتادا وحوکمدا

سارم -بنمالی امرای مکری ک سر سلسلی ئوان امیر سیفاالدین
تــا دەگــات قبادخــان ب -امیــر پاشــا-امیربــگ-شــیخ حیــدر-بــگ

ـــــان کـــــردوە ـــــودرتوە حکومتی ـــــژەی ٢".دەســـــھالت و ق در وات
 دوا یککــان ل پیوەندیــدار بــوونی حکــوومت و شۆڕشــ یک ل

پشـوا ل بشـکی تـری . ھۆکارەکانی مانوەی کـورد بـووە تـا ئسـتا
رمـــکـــی وا گرینـــگ دا دەفی بـــۆ ڕۆژمیـــرە " گرینگـــی وتـــارەک

ــ دەنــگ کــردون  ــان ســریھلداوە، بابانیــان ب گورەیــان کوشــتوە باب
اردالن بلینـــد بـــو، ئوانیـــان ل عرضـــی داوە بتلیســـی بـــرز بـــونوە و 

ھر شۆڕشــــکی کــــورد ھر بــــۆیش٣."ی وەک ئوانھزاری دیــــک
کڕاسانی سردەمی خۆی بووە و ڕاسانی ئمجارەشـمان ھسـتانوەیک وە

ل پیامی نورۆزی بڕز مستفا ھیجری .شۆڕشکانی پش ئستا دا
سکرتری گشـتی حیزبـی دمـوکراتی کوردسـتانی ئـران ل نورۆزی 

انــدراوی ھســتانوەی نــوی ھتـاوی ک  ب دەســتپکی ڕاگی١٣٩٥
گلکمان ک دواتر ب ڕاسان ناسرا دەزانرـت ئو ڕسـتان ھـاتوون 

" دەنــگ و توانامــان ل ک وەیورۆزدا ئژنــی نج ل میــامی ئــپ
شاخ و شاردا ڕکبخین بۆ پکھنانی ھزکـی پـتوی چارەنووسسـاز 
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 کی دوور لوە، ژیـــانتمـــان بـــۆ بنووســـکی نوژیـــان چـــی و کملک
٤".مافیب

نج ھروەکــوو ک لو ڕســتان دا دەردەکوــت ل جگــای ســره
جوھر دا ڕاسان ھمان ویست و داخوازی ناخی نگۆڕاوی کوردە، 

.ک بردەوام تا گیشتن ب ئامانج
 ک لر یرجی ڕۆژگــار ھلــومرەی کــات و ھگــو گومــان ب بــ

تمنـدی خۆیـان ھبـووە ک ڕاسانکانی گلکمـان جیـاوازی و تایب
بم ئوەی ک . ڕاســانی ئمجارەشـــمان ب دەر نـــی لو ڕاســـتی دا

 ـــوتر ب ـــانی پش ـــت ل ڕاس ـــاواز ب ـــ جی ـــان دەب ـــانی ھر جارم ڕاس
مبســتی ئوەی کم و کوڕیکــان ڕاســت بکــرنوە خســارەکانی 

. شۆرسی ڕابردوو دوبارە نکرنوە پویستیکی حاشا ھنگرە
کمــاوەریکردنی تج ســتی ببم ــزی شــاخ و شــار بکردنــی ھ

شۆڕش بۆ سرخستن دەتوانرت ب یکک لو نوگریـان ھژمـار 
ــی  ــ ل جبجکردن ــاتووە و دەب ــان دا ھ ــاری ڕاس ــن ک ل گوت بکی

بـۆ ئوەی بتـوانین ئو سـنتزە پاکتیـزە . ڕاسان دا برچـاو بگیرـت
ــبر ــن پویســت ڕاســان ل بران ــا بکی ــنوە ت ــرکردا شــی بکی داگی

بتــوانین ڕوحــی ڕاســان وات دابشــکردنی ئرکــی شــۆڕش ب ســر 
.ھموان دا ببین نو ناخی کۆمگادا
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داینموی ڕاسان 
لم بش ل نووسینکم دا دەمـھوێ بـاس ل داینمـوی ڕاسـان 
 ـــــوونک ـــــکم، چ ـــــران ب ـــــتانی ئ ـــــوکراتی کوردس ـــــی دم وات حیزب
دەستپکری ئو جونوەی ئم حیزبی، ھروەھا بۆ بھز بـوونی 
ئو جوی ڕۆکانی ئو حیزب نرخکی گرانیان وات شھید بوونی 

و ھروەھـا ئنـدامی ڕبرایتـی ئو چندین پشمرگ و فرماندە
چــــــوونک فــــــاکتی . حیــــــزب، پشــــــکش ب نیشــــــتمانیان کــــــردوە

 روەھــا ڕاســان بھ ،ر ڕوونھــۆی داگیــرک ت بکــانی وتیھامن
ـــبر ب داگیـــرکر ب چارەســـر  ـــای شـــۆڕش و برەنگـــاری بران وات
ـــــزب وەک  ـــــو حی ـــــزی وەک ھـــــراو و ب ـــــی ڕکخ ـــــین، ھزک دەزان

سان ھروەھا ئرکـداری ب ئامـانج گیانـدنی ڕاسـان دەستپکری ڕا
. دەبت شی بکرتوە

ئو شی کردنوەی ب مبستی پراوزخستنی گرینگی یکـزی 
بم ل . الینکانی کوردی نیی بکوو زۆریش ب گرینـگ دەزانـم

کاتکدا چوارچوەی ڕکخراوی حیزب ب جۆرک ب ھۆکاری جیاواز 
ــــ ــــا زیانب ــــت و ل جوھرە ســــرەکیکی وات ب کم ی ار دەزانر

 ب و باست، ئدور نیشان دەدر تی بوایتباتی نرخستنی خس
.پویست دەزانم

ئوە بو مانــــای نیــــی ک حیزبکــــان ھیــــان نیــــی بم ئوە 
پیوەنــدی ب چوارچــوەی حیــزب نیــی بکــوو پیوەنــدی ب جــۆری 

نو حیزب ھی ک دەتـوان حیـزب حیزبایتی ھندک کاراکتری 
 ــــا ب ــــدات ی ــــان ب ــــتان نیش ــــاری کوردس ــــنری کۆم زروەک دام
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لــرەدا ھنــدک دــری بــابتکی تــری نوســری ئو . شــوەیکی تــر
 ـــر نـــاوی لژ ل ـــرانرک و ٧٢دبـــات و تیکۆشـــان ئی خســـا

.برپرسیارەتیکان بۆ داھاتوو ئاماژە کردن بو باس دەھنم
کخراوک ک کۆمک کسی ھاوبیر کۆ دەکاتوە حیزب وەک ڕ

 ی کو ئامانجــانیشــتن بــۆ گ ــوەیکی ڕکخــراو ب ــۆ ئوەی ب ش ب
.دیاریکراون کار بکن پناس دەکرت

ـــرۆک و  ـــی ک ل بی ـــکان ل ڕووی زانســـتی سیاس ـــبت پناس ئل
ھـزری ڕۆژئـاوا دا ســرچاوەی گرتـوون چ ل شــکی دموکراتیـک یــا 

وسیالیست یا ڕاست و چپ دا ب گورەی بـارودۆخی کۆمونیست س
ـــــــۆ کـــــــراوە ئرک و مـــــــاف و  ئو کۆمگـــــــایندا شـــــــرۆڤی ب
برپرسیاریتکانیشی ھر ب گورەی ئو کۆمگایندا دیاریکراوە 
ھر بۆیش ئگر بمانھوێ ھمان پناس بکـار بنـین بـۆ حیـزب 

ت نـــاتوان ب ل کوردســـتانی خۆمـــان پـــم وای کم و کـــۆڕی دەبـــ
.تواوی وەسفی حیزب بکات

چوونک ل دیـارترین ئرکـی حیزبکـانی دونیـای ڕۆژئـاوا دەتـوانین 
ئامـــاژە ب کـــاریگری ل دەســـت و بشـــداری ل ھبـــژاردن بـــۆ 

. گیشتن ب بڕوەبری وت وات دەست بکین
حیــزب ل کوردســتان دا شــرۆڤی جیــاوازتری بــۆ ئرک و کــاری 

،یـز و ھخسـتنی ھرکـی ڕدا ئمگـای ئـکۆم حیـزب ل چونک
وزەی کۆمگا بۆ دژایتی و بگرە ڕووخاندنی دەسـتی مھـوری، تـا 
ـــۆ  لو ڕـــگی گیشـــتن ب بچـــووکترین مافکـــانی ھر مرۆڤـــک ب

.کۆمگاکمان دابین بکن
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گڵ لـــرەدای حیـــزب ل چوارچـــوەی تیـــۆری و زانســـتیکی لـــه
 وەی کئ یــــتاندا ھ ــــزب ل کوردس ــــاوی حی ــــک ب ن وەک واقع

ک ئو جیــــاوازیی .  ھنــــدک جیــــاوازی بنڕەتــــی پیــــدا دەکــــات
بنڕەتیی کاریگری ل سر شوازی کـارکردن و حیزبـایتی کـردن 
 ــدا ل ــردن لحیزب ــار ک ــولی ک ــی ئو مق ــ ھزم کردن دادەنــت ب

مستکوردستان دا ئ.
ــ ــم ب ــگی ئ ــۆیش ڕوان ــ زۆر ھر ب ــزب ل کوردســتان دەب ۆ حی

ــۆ ئو  ــگ ب ــرین ب ــوە زانســتی، گورەت و چوارچــت لــر ب ــاواز ت جی
قسی ئوەی حیزب ل کوردستان مانایکی پیرۆزی پـ بخشـراوە 
ئو پیرۆزیش دەگڕتوە بۆ ئرکی پیرۆز و گورە ک دابینکردنـی 

بۆ پشـگیری ماف و ئازادی و تنانت دابینکردنی مافی نتوایتی 
وەییتکوژی نجینوساید و کۆم ل .

ئرکی حیزب رخستنی ھزی برەنگاری ل چوارچـوەی شـۆڕش 
 دا بو حیزبـانش کارکردن لر بۆیھ ،یو ئامانجانیشتن ببۆ گ
مانــای فیــداکاری و گیــانبختکردن دــت، لــرە دای چمکــی حیــزب 

.دەکاتشونکی تایبتی ل کۆمگای کوردی پیدا
ــۆ  ئگر لحیزبکــی ڕۆژئــاوای کــارکردن بــت ل ھبژاردنکــدا ب
ئوەی بگی بدست بۆ ئوەی بڕوەبری وت بگری دەسـت 
ــت، کاراکترەکــان  ــزب ب ــای حی ــی مان ــکی گرینگ و ئو ئرک بش
ــــت ئو  ن، ناتوانرــــک ــــیری ب ــــامراز س ــــک وەک ئ ــــدام و خ ئن

 ل م کت ببی ھلـی پیرۆزییرکی ڕزگـاری گکوردستان دا ئ
.ھی خۆی ل خۆیدا پیرۆزی دەبخشت
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 م وایمـوکرات پحیزبی د تی لتایبکوردستان و ب تی لحیزبای
دا ل جوھر دا ھمان کوردایتی و کوردایتی ل جوھر دا ھمان 

گایردونی بۆ کۆمدابینکردنی نرخی گ تی واتمرۆڤای.
ــامرازە ــت ئ ــاغی ڕاس ــۆ گیشــتن ب دەســت ل قۆن بم نک ب

یکمــدا بکــو دابینکردنــی ئــازادی بــۆی ئو کــات ل ئــامراز بــوون 
.سرتر دەبت و دەبت شۆڕش

 تی حیـزببـۆ بـاب ینیشـتنی ڕاسـیوناگزە تنتو سست لبم
چوونک بو شوەی باشتر دەتوانین ل ئرک و گیشتن ب ئامـانجی 

ئوە بو مانای نی ئم دەب حیزب پیرۆز . سرکوتوو بینحیزبدا
ــزب  ــانی حی ــوو ئامانجک ــاواز بک ــیکین ب ئســلکی جی ــن و ب بکی
 تو بـابئ ـت دەبـبکی جیـاوازی ھمانـای پیرۆزن وای کردوە ک
برچـــاو بگیرـــت بـــۆ نمـــوون بھـــزی حیـــزب ب ھـــزی شۆڕشـــی 

نشــی ڕاســت کوات دەبــ ئم کــوردایتی و مرۆڤــایتیی ب پچوا
.ئس ل نزەر بگرین

کۆبند
بۆ نیشتمانکی داگیرکراو ڕاسان باشترین ڕگچـارەی، بـۆ ڕزگـاری 
و سرخستنی ڕاسانیش پویستیمان ب چوارچوەیکی ڕکخراو وەکو 
ــۆ سرخســتنی  ــز بــت و ئرکــی سرشــانی ب ھب ک ،یــزب ھ حی

ویست داگیرکر وەک ھی بناسین پ. ڕاسان ب باشی ئنجام بدات
ــوانین ل ھلســوکوتی ڕۆژانی  ــدەش دەت و پناســ بکیــن ئو چن
داگیرکر ب دژی گل و وت ببینین، کاتک برئاوردک دەکین 
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 ک یــا ــدین س ــاری چن ــان فلســفی داگیرک ــژوو ھم ڵ مگل
ــت ندەخواز لکــورد کــو ل وانینــو تت دەکــات، ئک حکــووم

زیاتر ئویش بۆ ئنجامی ئرکی پ سپردراو وەکو پاراستنی سنوور 
تــی کــوردانڕاســتیدا و ل و . کر برانــبب کوەیســتانڕاســان ھ

داگیرکـــــــاری ب فلســـــــفی برخـــــــودان ھر وەکـــــــوو زۆربی 
ــانکی  ــۆ ژی ــردوو دا ب دژی داگیرکــاری ب ــر ک ل ڕاب شۆڕشــکانی ت

ــام دراوە ــۆ سرخســتن ک. سربســت ئنج ــز ب ھکی بــان وات ڕاس
ئرککی نتوەی ئو ئرک نتوەیی ل الین حیزبی دمـوکراتی 

ردەوامــراوەو ب ــرانوە دەســت پک و . کوردســتانی ئــی ئ ڕۆ واتک
ــی  ــ ب گــرینگیوە ســیر بکرــت وەک ڕۆکــی نتوەی حیــزب دەب

ــیر بکرــت و ھوــی ھمــوو الین دەبــ بــۆ بھزکرد نــی ئو س
کوات ســــرکوتن ل ڕاســــانی گل بدژی . چوارچیــــوەی بــــدرت

کردوە دایموکرات دەستی پحیزبی د ر کداگیرک.

پراوزەکان 
١١٠عقل سیاسی ایرانیھا و ھویت خواھی کردھا -١
١٩٦کۆماری کوردستان حامید گوھری-٢
وەھمان سرچاوە سره-٣
کوردسـتان ١٣٩٥بـۆ نورۆزی پیامی برز مسـتفا ھیجـری-٤

میدیا
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ندزوورمهئیسماعیل

یی ڕزگاریخواز وهتهباتی نهی خهھز و وزه

خوندکارییوهبزووتنهبهستنبهپشت
به
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کانی، بـه مافـهیشـتنست، بۆ ڕزگاری و گهک ژر دهیهوهتهر نهھه
کیان کرێ به باشترین شوه کـهی تدایه که دهک ھز و وزهکۆمه

ــاری نه ــۆ ڕزگ ــهب ــوهوهت ــهنه. رگیرییی ل ــهوهت ــه ڕۆژھ ــورد ل تی ی ک
ـــه ـــدا، ی ـــهناڤین ـــافی وانهتهو نهکک ل ـــژوو م ـــی م ـــه درژای ـــه کـــه ب ی
ندک لـه رمی کوردستانی عراق که به ھھهلهبجگه(پشلکراوه 

ــه ــه). یشــتووهکانی گهماف ــژووی بزووتن ــی م ــه درژای ــهی نهوهب ی وهت
ـــۆ گه ـــورد ب ـــهک ـــه ماف ـــتن ب ـــهیش ـــوونی ئ ـــراوه کانی، ب حزاب و ڕکخ

یی بوون وهتهباتی نهی خهھزترین وزهترین و بهورهکان گهییهوهتهنه
نــدی وههرژوام بهردهی کــه بــهو حیــزب و ڕیکخراوانــهت ئــهبــه تایبــه

ی بــوون و لــه ســایه. نــدی حیزبــی خســتووهوهرژهییان پــش بهوهتــهنه
بات بــۆ یی و دیمۆکراتانــه بــووه کــه خــهوهتــهو حیزبــه نهتکۆشــانی ئــه

وه  وه بــه نـــهیــه و نــهی بـــووه و ھهکانمان درــژهیشــتن بــه مافــهگه
کان لـه یـهیوهتهڵ بـوونی حیزبـه نهگهھاوکات له. ست کراوهستاودهده
تی سـایهگای کـوردی، کهشه جیاجیاکانی کوردسـتان، لـه نـاو کۆمـهبه
بووه ک نـهیـهر بـه ھـیج حیـزب و رکخراوهبوو که سهرچاومان ھهبه
نــدی وهرژهخۆ لــه راســتای بهربهتکی ســهســایهک کهم خــۆی وهبــه
یی وهتـهنهته سـامانکی ناوه و بووهنگاوی ھهی خۆی دا ھهکهوهتهنه

سـکی سیاسـی بـت یـا تی، کهسایهو کهجا ئه. ینکهدهو شانازی پوه
.ر و ھتدر، لکۆلهبی، شاعیر و نووسهدهری، ئهتی، ھونهیهکۆمه
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ین نــاکرێ کــهیی دهوهتــهباتی نهکاتــک بــاس لــه وزه و ھــزی خــه
دیکـه کانی شـهدیھاتنی ھنـدک مـاف لـه بهچاوپۆشی یا بـاس لـه بـه

ی شــانهو بهکک لــهباشــووری کوردســتان یــه. ینکــهکوردســتان دا نه
می ردهمی خودموختاری و چ له سـهردهکوردستان بووه که چ له سه
ر ری لـه سـهوخۆ کاریگـهوخۆ و ناڕاستهفیدرالیزم له عراق دا، ڕاسته

. تری کوردســتان دا بــووهکانیشــهیی لــه بهوهتــهســتی نهی ھهبووژانــه
ڵ وتـانی گـهمانک بـۆ ھینانـه گـۆڕی پرسـی کـورد لهردهر سـهگهئه

یانـدا وتـانی ئۆروپـا  و ر و خـۆت گهکی زۆرت گرتبا بهدیکه ڕگایه
رمی کوردسـتانی بینـین لـه ھـهم وت دهم کـهمرۆکه کـهئامریکا، ئه

. بتبت ئاگـاداری دوزی کـورد نـهری نـهعراق، کونسـوول و نونـه
ــه ھــهکــه دهمۆئه ــه ھــهرکهر ســهبینــین ب شــکی ر بهوتنکی کــورد ل

چوونی روهبـــــه(تر خۆشـــــحاڵ کانیشـــــهکـــــانی بهکوردســـــتان، کورده
مبارن رۆش و غـهیان پـهکهو به شکسـته) ی ریفراندۆموتووانهرکهسه

).ئۆکتبر٦١ساتی کاره(
تی کوردســتان بــه دژی لی کــورد لــه ڕۆژھــهباتی گــهمــژووی خــه

شـدا و پناوهکی پرشنگدار بـووه و لـهکاندا، مژوویهرهژیمه داگیرکهڕ
یه و له ی ھهش تاکوو ئستا دریژهو نرخهتچووی زۆرمان داوه و ئه

کانی ییـهوهتهجیا لـه حیـزب و ڕکخـراوه نه. یبر دهداھاتووش دا ھه
ــــه نوخــــۆی کوردســــتانی ئــــران،  ئۆپۆزیســــیۆنی کــــوردی ئــــران، ل

ــه ــان، الوان، کرکــاری، یهوهبزووتن ــدکاری، ژن ــهکیهکانی خون کانی تیی
ـــایینی،  ـــه و ئ ـــهNGOمامۆســـتایان قوتابخان ـــووری، دهکـــانی ئ بی، کلت

ـــــهکۆمه ـــــهی ـــــی، فرگ ـــــهتی، سیاس ـــــوردی و کانی وان ـــــانی ک ی زم
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ـــهکانی نهتییهســـایهکه ـــدوهت ـــه... یی و ھت ـــه کۆم ـــزن ک ک وزه و ھ
ری ئستای ستی داگیرکهمان له ژر دهکهوههتتوانن بۆ ڕزگاری نهده

.رگیرێکی لوهکۆماری ئیسالمیی ئران که
ی وهین بزووتنــــهوێ باســــی بکــــهمانھــــهدا دهتــــهم بابهی لــــهوهئــــه

ــــهک وزهخونــــدکاری وه ــــهباتی نهکی خــــهی ــــهوهت . یی ڕزگاریخوازیی
یک ری، کۆمـهی خوندکاوهک کاراکترکی ناو بزووتنهخوندکار وه

ــدی ھهتمهتایبه ــهن ــه بزووتن ــه ل ــه ک ــای دهوهی ــه جی ــهکانی دیک . وهکات
ــه ــهتمهو تایبهھنــدک ل ــریتین ل ــه ب ــی، ســه: ندییان ــوون و الوت تی، ب

ترس، ئارمـانخواز، ئاگـاه، ، نه)کچ و کوڕ(زی گهر دوو رهشداری ھهبه
اســی، مــافی ئــازادی، دموکر(پرســیارخولقن، گوتــار و دروشــمی نــوێ 

م ئــه. گرخنــهر و ڕه، لکۆلــه)نیدهگای مــهمــرۆڤ، مــافی ژنــان، کۆمــه
یه له شواز، کار، وهم بزووتنهوه که ئهبته ھۆی ئهندییانه دهتمهتایبه
وه و کان و ڕووداکـان خوندنـهر به پرسهرامبهوست و ڕوانین بهھه
م دا بـه ئـهت دهایبـهکی توایـهش و ھهوستی جیاوازی بت و کهھه

وه دایه که ی خوندکاری لهوگرینگی بزووتنه. تییهوه کۆمهبزووتنه
داڕژراوی بـــۆ کی و بناغـــهرهیــه، ڕۆلـــی ســهوهم بزووتنهزۆر جــار ئـــه

تی بووه و چاالکیی خوندکاری دوای یهی کۆمهکانی دیکهوهبزووتنه
کانی دیکـه بـه وهڵ به بزووتنهکهم قوناغه له چاالکی، تواوبوونی ئهته

.پی پویست بووه و له چاالکی دانابێ
ی خونـدکارانی وهر مـژووی بزوتنـهکی کورت بـه سـهیهوهئاوڕدانه

خا که خوندکارانی کورد ردهکورد له کوردستانی ئران دا، بۆمان ده
ن کردووه شدارییاکه دا بهوهی بۆیان گونجاوه له بزوتنهو جگایهتا ئه
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ـــــه زانکـــــۆش پوهواوو دوای تـــــه ـــــدییان لهبوون ل ڵ زانکـــــۆ و گـــــهن
کیترین رهکک لـه گرینگتـرین و سـهیـه. بووهکانی دیکه ھـهوهبزووتنه

ر خونـدکارکی کـورد دوای چوونـه زانکـۆ پرس و پرسیارک که ھه
بــه چوونــه نــاو زانکــۆ . یــهوهتهبــۆی دتــه پــش، پرســی ناســنامه و نه

ی ئران کانی دیکهوهتهکانی نهک له خوندکارهیهکه پکھاتهبینیده
ک و له نـاو وری یهب، بلوچ له دهرهری، فارس، عهک تورکی ئازهوه
وین پرسیاری کـه کانت ھهوه و ھاوکالسیهتهک زانکۆ دا کۆ بوونهیه

دایـه شـی ئیرانـی؟ لرهکی کـام بهیـه کـه خـهوهن ئهکـهت دهئاڕاسته
ــــهپرســــی ناســــنامه و نه ــــهوت ــــدکاریش ب ــــه پشــــ و خون و وه دت

کـا و  وه بـۆ دهتی، به داواچوونی و لکۆینـهیهی که ھهندییانهتمهتایبه
دایـه کـه دان پرسیاریتری بۆ دته پشـ و  لرهوه، سهو به دوای ئه

کانی وا و ســــینفیهڵ ویســــته ڕهگــــهخونــــدکاری کــــورد ھاوکــــات له
ـــدکاری ـــه. خون ـــرین پرســـهپرســـی ناســـنامه ی ـــه گرینگت کانی کک ل

تادا  بـۆی رهخونـدکاری کـورد لـه سـه. بتی خوندکاری دهرهوهده
ک خونـدن کانی وهکک له گرینگرتـرین مافـهوێ که له یهکهردهده

و ئســتاکه لــه ) می قوتابخانــهردهســه(بــه زمــانی دایکــی لــه پشــووتر 
ک ویـش وهزانـ ئـهدا  دهم قۆناغـهھـا لـهروهھـه. ش کـراوهزانکۆ ببه

ــــهم نهرجهســــه ــــهتمهموو تایبهن ھــــهکانی دیکــــه، خــــاوهوهت کی ندیی
.  ک خاک، کولتـوور، وـژه، مـژوو، ئـا و سـروود و ھتـدییه وهوهتهنه

نی خونـدکاری دا مـهو قۆناغه لـه ژیـان و لـه تهخوندکاری کورد له
ـــهھه ـــوه دهســـت ب ـــه الی ـــه ل ـــا ک ـــههک ـــدهتی ناوهن حکووم ـــافی ن وه م
ت لـه وه حاکمییـهکرێ و له ڕیگای جۆراوجـۆرهی پشل دهکهوهتهنه
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ــه ــه ســه. فکــری ژینۆســایدکردنی دای ــه ئهرهب ــه و  کــار و نجدانه ب وان
تـوانین بـین کانی خوندکارانی کورد له زانکۆکانی ئران، دهچاالکییه
ییه که خونـدکار لـه وهتهکی نهیههوی خوندکاری، بزووتنهوهبزووتنه

ی کــهوهتهکانی نهبوون و مافــهوهتــهورانــی خوندنــدا داکــۆکی لــه نهده
.کۆشو مافانه تدهدیھاتنی ئهکا و بۆ بهده

یی وهتهستی نهی ھهوهبات و بووژانهی خوندکاری له خهوهبزووتنه
ر زۆری ی ھـهرهـ زۆربـهڕابـردوو پمـان ده. بووهرچاوی ھـهڕۆی به

یی لـه وهتـهباتی نهی ئستا و ڕابردووی خهرانهو سکرتر و تکۆشهئه
حزابی کوردســـتانی ئیرانـــدا، چـــاالکی و تکۆشـــانیان بـــۆ ڕزگـــاری ئـــه
کی لــه رهســت پکــردووه و زانکــۆ ڕۆــی ســهیی لــه زانکــۆ ڕا دهوهتـهنه

وندکارانـــه، ئیســـماعیل و خکک لـــهیـــه. بووهوان ھـــهیانـــدنی ئـــهپگه
زاده خوندکاریکی کوردی زانکۆی تاران بووه کـه بـۆ داکـۆکی شریف

ســت بــه ی دوای تکۆشــانکی زۆر لــه زانکــۆ، پوهکــهوهتهلــه مــافی نه
بــ و بــه دژی ڕژیمــی پاشــایاتی، کــانی حیزبــی دمــۆکرات دهڕیزه
گرێ و لـه دهیی ھهوهتهتی نهرافهت و شهرامهرگری له کهکی بهچه

ــام دا تکــه لــه خــۆبردوویی و . بــتھیدان دهڵ بــه کــاروانی شــهئاک
وه کــه بۆتــه ھــۆی ئــهزادهھید ئیســماعیل شــریفویســتی شــهخۆنه

ی خونـــدکاری وهک ھمـــای بزووتنـــهوهتییهســـایهو کهئســـتاکه ئـــه
ـــهبناســـرێ و ھـــه ـــهر ب ـــهوه یهم بۆن ـــدکارنی دمـــوکراتی کی تیی خون

ــــتانی ــــران، ڕۆژی کوردس ــــهی بانه١٢ئ ــــهم ھیدبوونی ڕی، ڕۆژی ش
.بکاته ڕۆژی خوندکاری کوردزادهئیسماعیل شریف
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ـــه دوای ھاتنه ـــه رکاری ڕژیمـــی کۆمـــاری ئیســـالمی، ھـــهســـهل ر ل
ر سـت بـه سـهو دابـوو دهوی ئـهواوی لـه ھـهتاوه، ڕـژیم بـه تـهرهسه

ر ر ڕکڤی خۆی و ھهوه بیخاته ژموو بوارکهزانکۆ دا بگرێ و له ھه
نگی کــردوو و لــه رھــهســتی بــه نــاو شۆرشــی فهم، دهکــهوه یهبــه بۆنــه

له زانکۆ دا جگیـر ) حراست(کانی تیهمنییهنده ئهوه ناوهکی دیکهالیه
م ڕژیمـه خونـدکاری کـورد تی ئـهمی حاکمییهکهی یهیهله ده. کرد
رچووبـا جـا توانیبـات دهڕـژیم) گـزینش(تی منییـهبا له فیلتری ئهده

سـانک بچنـه وه بـوو کـه کهش ئـهو کـارهبچ ناو زانکۆ و ئامانجی له
واوکردنی زانکـۆش لـه یان پبکا و دوای تهناو زانکۆ که ڕژیم متمانه

مووی بینـین ھـهوه کـه ئسـتاکه دهق بتونـهتی فـهئایدۆلۆژیای ویـه
لـه . ر ئاوو بوونه بقی سهرو بوونڵ شکست ڕووبهگهونه لهو ھهئه
ـــهده ـــهی دووھـــهی ـــهمی حاکمیی ـــدک تی ئ ـــه ھـــۆی ھن م ڕژیمـــه ب

کی ڕژیمیش ناچـار بـوو ھنـدک ئـاوگۆر رهئاوگۆڕی نوخۆیی و ده
و الوه تاوی بهفتای ھهی حهیهتای دهرهله سه. ر خۆی دا بنبه سه

کـــورد چوونـــه نجانیرچاو لـــه گـــهکی بـــهیـــهئمـــه بینیمـــان کـــه ڕژه
ـــه ـــه الی ـــان و ل ـــهزانکۆک ـــارهکی دیک ـــه ش ـــۆ ل ـــدک زانک کانی وه ھن

وه کـه ڕۆژ بـه دوای ڕۆژ وه بـووه ھـۆی ئـهزاران و ئهکوردستان دامه
ری چوونـه سـه. رێی خوندکاری کورد لـه زانکـۆ دا بچتـه سـهڕژه
: م کـهوه کـه یهی خوندکاری کورد له زانکۆکان بووه ھـۆی ئـهڕژه

کانی شـــکی زۆر لـــه زانکۆکـــان، کـــانوون و ئیتحادیـــهره لـــه بهبـــهرهبه
ی کـوردی، رچوونی گۆڤار و ڕۆژنامـهزرێ، دهخوندکاری کورد دابمه

سـمی یی، روڕهوهتـهی نهسـم و بۆنـهئامووزشـی زمـانی کـوردی، ڕوڕه
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ـــه ـــدکارانی تازهب ـــۆ زانکـــۆخرھاتنی خون ـــه(ھـــاتوو ب ، )مراســـم معارف
ران و بجه، بانگھشـتی نووسـهلهھیدانی ھهگرتن له شهڕسمی ڕزڕوه

یان چـاالکی کان و دهیی بۆ زانکۆ له بۆنه جۆراوجۆرهوهتهشاعیرانی نه
ن وهری ئـهرخـهوانه دهمووی ئهبچ که ھهڕیوهدیکه له زانکۆکاندا به

نا خونــدنی زانســتی و پســپۆڕی خونــدکارنی کــورد لــه زانکــۆ لــه پــه
یی و تکۆشـان بـۆ وهتـهسـتی نهی ھهوهخۆیـان، لـه بووژانـهت به تایبه

ــهوه ــاتنی ماف ــهکانی نهدیھ ــهوهت ــ ن ــه دهیی غاف ــات ل ی روهبن و ھاوک
ــــه ســــای  تیی خونــــدکارانی کیــــهتاوی یهی ھــــه١٣٨٣ئــــرانیش ل

.زرادموکراتی کوردستانی ئیران دامه
ــره ویســته ئاماژهلــهدا پ ــهی ــه ی ــورت ب ــهکی ک ــرین کک ل گرینگرت
ی وام لــه زۆربــهردهی ڕابــردوودا بــهیــهکانی کــه لــه دوو دهســمهڕوڕه

ــــه ــــهچوو بکــــهڕوهزانکۆکــــان ب ــــهویش ڕوڕهم، ئ رزڕاگرتنی ســــمی ب
ــووهلهھیدانی ھهشــه ــیارانه و . بجــه ب ــران وش ــوردی ئی ــدکاری ک خون
ن یـهیام بگـهندین پهتی چهو ڕۆژه ویستوویهکانه به ڕزگرتن لهزیره

نـد رچی له نـاو چهگهی کورد ئهوه بوو که ئمهترینیان ئهکه گرینگ
رد و ئـــازار و ین و دهوهتـــهک نهم یـــهش کـــراوین بـــهوتـــدا دابـــه

ی دا ئاراســتهســمهو ڕوڕهم لــه، دووھــهیشــهوان ئــی ئمهتی ئــهینــهمه
ووسـراو و وام لـه نردهگوتار دژ به کۆماری ئیسـالمئ ئـران بـوو و بـه

ــــدراوهیهڕاگه ــــی ن ــــته ڕژیم ــــه ڕاس ــــاتووه ک ــــدکاری دا ھ کانی خون
دا ند چرکهسی له چهزار کهھه٥دام حسن پتر له تکاری سهجینایه

کـــانی ر کوردهدام بـــه ســـهی کـــه ســـهوهم ئـــهد کـــرد بـــهژینۆســـایه
ــه به ــا ل ــتانی ھن ــووری کوردس ــهباش ــتان و یــهکانیش ک تری کوردس
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ڕۆی کۆماری ئیسالمیی رهتی ڕژیمی سهسهیرانی ژیر دهوان له ئله
ک  ژینۆسـایدی کولتـووری، سـپی کردرێ وهتر دهئیران به شوازکی

دزیــن و لــه ( کان، مژوویــیرهھۆشــبهتووشــبوونی الوان بــه مــادده (
... ، و)واری مژوویی کوردستانناوبردنی ئاسه

و ک ئیبراھیم لوتفوییندین خوندکاری کورد وهھیدبوونی چهشه
ســـتھتـــد، ده.…نـــداخرهپهوادید جـــهممـــهكیـــانووش ئاســـا و محه

دان خونـدکاری کـورد ری سـهدهربـهرگرتن، زینـدانیكردن و دهسهبه
کی یـهوهی خوینـدکاری کـورد بزووتنهوهن کـه بزوتنـهوهری ئهرخهده

وراز و نشـوی ھـهمـانی دا ی زهرچی له ھندک بـازهگهزیندوویه ئه
کی زیندوویــه و یــهوهیــه بزووتنهوهم بزوتنهم ئــهبــه خــۆوه بینیــوه بــه

ســتیان ھــاتووه لــه چــاالکی و جیگایــه لــه دهخونــدکارانی کــورد تــا ئــه
.وام بوونردهبه

ی که کـورد وهی ئران و ئهوهتهنهی فرهنجدان به پکھاتهرهبه سه
مه، ھـــیج ته ســـھهشـــیمهدا لـــه بـــواری حهوانـــهتهم نهنـــوان ئـــهلـــه

ــــه ــــهوهبزووتن ــــهی کۆم ــــهتی و ڕکخراوهی ــــه ت ــــاتوانرێ ب ــــی ن نیا ی
ی خونـدکاری وهو پیـه بزووتنـهر بـهھـه. ری نیشتمان بتڕزگاریده

رچاو کی بــهیــهکان تــا ڕادهتییــهیهوه کۆمهکک لــه بزووتنــهک یــهوه
ـــاوه ـــه باشـــی گی ـــی ب ـــهئه. ڕۆ ـــاو ل دهمۆک ـــین بشـــکی برچ بین

ــانی ئمــۆی کوردســتان، ســه شــکی رۆکی بهنووســران و ڕۆژناموان
تی کوردسـتان، نی لـه ڕۆژھـهدهکانی مهNGOزۆر له ڕکخراو و  

ـــوونی ســـه ـــهســـایهدان کهب ک نی و سیاســـی چ وهدهتی و چـــاالکی م
یان له زانکـۆ کانحزابی سیاسی و ھتد، چاالکییهخۆ، چ له ناو ئهربهسه
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ــردووهڕا ده ــهســت پک ــه الی ــهو ل ــهکی دیک ــار و وام ردهوه ب ــوون ک ب
ــه ــوو چاالکیی ــۆ دا ب ــه زانک ــهئه(کان ل ــدیک جــار گ ــه ھن رچی بینیومان

کی یــهبــۆ ونــه کاتــک  بنکه) بــتســتان دهتووشــی سســتی و ڕاوه
بـۆ زرێمـهتی خوندکاری لـه زانکـۆ دادهیهبی، کلتووری، کۆمهدهئه

رچوو بۆ زانکۆ درژه به کـار و سایانکی زۆر، خوندکارانی تازه و ده
ری زینددووبوونی رخهن که دهدهدا دهو بنکه خوندکاریانهچاالکی له
ـــه ـــهوهبزووتن ـــه . ی خوندکاریی ـــه بۆچـــوونی مـــن، ب ـــدا و ب ـــه کۆتایی ل

ـــه گوتارهرهســـه ـــاو بزووتنـــهنجدان ب و ی خونـــدکاری و ئـــهوهکـــانی ن
ی وهتــوانین بــه بزووتنــهمــان پــدا، دهرێ ئاماژهی کــه لــه ســهشــرۆڤه

یی ڕزگـاریخواز پشـتوهتـهباتی نهی خهک ھز و وزهخوندکاری وه
.ستینببه
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عزیزیھادی

کوردیمرۆڤناسی

ڕزگاریخوازنتوەییخباتیھزری
و
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ئم وتارە، زیـاتر شـیکاری ڕۆـی تاککسـ، ک وەک پرەنسـیب و 
 ناسی و مرۆڤناسی شرۆڤت و وەک گونجانـدنی زانستی کۆمدەکر

ــۆلتیکی  ــوردی و ژیۆپ ــای ک ــی کۆمگ ــی نریت پ ــان زانســت، ب ھم
کوردستان، تا ڕادەیک جۆرک ل برپرسیارەتی و ل ئستۆ گرتنی 
ـــــای بندەســـــتی کوردســـــتاندا،  ـــــاک ل کۆمگ ئرک، برەوڕووی ت

.دەکاتوە
ــــانی ســــد ســــای  ــــات یک ل دوای یکک ــــژووی خب وەک م

کوردستان، ب ھۆی نبوونی خوندنگی زانستی ل جاران ڕابردووی
 تـی لوایتدانی بیـری نرھیوەندی، سکنۆلۆژیای پبوونی تو ن
حوجرە و مـزگوتوە سـریھداوە و سـرەڕای ئاسـتنگ و دابانـی 
 تی داڕشـتووە کـزی کـوردایھکی بیکانی کوردستان، بنـاغناوچ

ــوونی ئو ــا کــورد مــاب، ب ــان ھت ســرکردان وەک کاریزمــا ک خۆی
 تی لرپرسـیاریب ینـی بکـی زییان کردووە، پلوەکتفیدای ن
ــازی  ــدا پشــوا ق ــورد دەبخشــت، ک ل ناویان ــاکی ک ــات ب ت خب
محممد، شخ سعید، ئحسان نووری پاشا، سمکۆی شکاک، شـخ 

ن، محموود، علی شری قـۆچگری، ججۆخـان ل کـوردانی خۆراسـا
ـــید ڕەزا  ـــتان، س ـــانی پاکس ـــوردی ل کوردەک ـــدولعزیز ک ـــر عب می

بم، ئو ڕاپڕیــن و خباتــانی . جگیــان دیــارە....دەرســیم و ھتــد
ناومان برد، سرەڕای پرشنگداریان وەک بناغ و ئساس ب کم و 
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کــوڕیش نبــوون، ئگینــا ئســتا دۆخــی کــورد ل جــگ و پگیکــی 
.دیک دەبوو

ڕەخـــــن و کم و کوڕییـــــان، ل ڕـــــگی زانســـــتی بشـــــکی ئو
 ریش لر دەکــرێ و دەکــرێ چارەســوە چارەســمرۆڤناســی کــوردیی

.ھمان ڕگوە بدۆزینوە
 گـــای کوردیـــدا، ککۆم کـــردوو لـــز و ڕانھبـــوونی تـــاکی بھ
بتوان برپرسیارەتی ل ئستۆ بگرت، تووشـی لکـدانوەی قوومـان 

ل ھمـان " کـوردایتی"متمـانی مـانوەی دەکات و تـا ڕادەیکـیش 
خشمان دەبگادا پره. کۆمی سـگـرە جـل وەیـکئ وەیئ نج

ک ناب و ناکرێ مرۆڤی کورد، وەک خودی زانست گشتیی ئانالیز و 
فلســــفی نتوەی "شـــرۆڤ بکرــــت، بکــــوو ب ھنــــان ئــــارای 
ــــوانین" بندەســــت و دەروونناســــی نتوەی بندەســــت لقــــک ل دەت

ــورد  ــۆ ک ــییکان ب زۆربی زانســت مرۆڤناســی و کۆمناســی و سیاس
ترخان بکیـن، ھتـا دۆخـی مرۆڤـی نتوەی بندەسـت ل نتوەی 

 ب وەش دەبـئ وە، کیـنردەست جیـا بکمرۆڤناسـی کـوردی"س "
.ناودر بکین" ئانترۆپۆلۆژیای کوردی" یان 

کی، دۆخــی مرۆڤــی مرۆڤناســی کــوردی ب پــی پــوەر و زانســتیی
کورد ل ھر پارچیک و پیوەست ب ھاڕینی فرھنگی و زوم و 
ــارچی  زۆری داگیــرکر شــی دەکــاتوە و ب پــی نریتــی ھمــان پ
بندەست، خـا بھـز و الوازەکـانی مرۆڤـی کـورد، دیـاری دەکـات و 
ھاوکات وەک جیاکرنوەی کوردی بھز و کوردی ب ھـز، ئرک 
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ــالن و بر ــۆ و پ ــازانجی ب ــانی ڕۆژاندا و ق ــورد، ل ژی ــاکی ک ــامی ت ن
.داھاتوو و کۆمگای کوردی دیاری دەکات

ل ساکانی شستی زایینی ڕابردوودا، کاتک ک بیـرۆکی چپ 
پــ دەنــت کوردســتانوە، لــدوان و قســ و گفتگــۆی شــرۆڤکاران و 

ای سیاستمدارانی کـورد، زیـاتر ب دەسـتواژەگلک وەک کۆمگـ
کوردی، کۆمنی خکی کوردستان، جماوەری کوردسـتان و ھتـد، 
ـــدا،  ـــتب چپکان ـــودی مک ـــۆوە و ل خ برەوڕووی کوردســـتان دەب
 مئ ــدانابوو ک ــک وایان جۆر ــورد، ب ــی ک ــاکی مرۆڤ ــانی ب ت ناوھن
تعبیری بیری بورژوازی دەکـا، ھر بـۆی تـا ڕادەیکـی زۆر و قـووڵ 

ن ئمی تووشی نھامتی زیـاتر و وەدرەنـگ نبوونوەی ئو گوتارا
.کوتنی کاتی ئازادی و ھموو بشکانی کوردستان کردووە

ھر لو ســــــدەیدا، ل دوای ســــــرھدانی شۆڕشــــــی ھــــــزری 
مرۆڤناسی، زانستی کۆمناسی تووشی گیـر و گرفـت دەبـت و تـاک 
وەکوو، دەورگ و کاراکتری بـزۆز و نسـرەوتوو، ڕۆـی خـۆی دیـاری 

لو دۆخ . دەکــات و تــاکی ناکــارام ل تــاکی بھــز ب جــدەمنت
ـــارن و  ـــان دەکن دی ـــا تووشـــی داڕم ـــانی کۆمگ ـــویدا، ئو تاک ن
 یـان لگـا، دیسـان ڕۆوتنی کۆمشـکھۆکاری پ و تاکانروەھا ئھ

کوابـــوو ب پـــچوانی فۆرمـــولیت کـــۆنک، لـــرەدا تڕ و .برچـــاوە
وە ناسووتکوشک پ .

لم زانست نوی ک مرۆڤناسی کوردی بت، تاکی خاوەن کردار و 
بھز، تچووی زەمان و پاگییشتن بـۆ سـرکوتن ل سـر شـانی 
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بزووتنوە کم دەکاتوه و خرایی زیـاتر ب مکـانیزمی برەو ئـازادی 
.دەبخشت

ئوەی ئســتا گــرینگ، چــۆن دەکرــت تــاکی کــورد ب پــی ھــز و 
خـــۆی قـــازانج بکرـــت کل خـــۆیوە، ھتـــا کۆمگـــا و پتانســـییلی 

تنانت داھاتووش سوودی ل وەرگرن؟
ئایا ئو جۆرە تاکان بوونیان ھی یا خود دەب درووست بکرن؟

 ،نلمدەسـ وەمان پـک، ئرەتایوەک س و پرسیارانمی ئوە
تــاکی . ک ل ھر دوو جــۆرە مــرۆڤک ل کۆمگــای کوردیــدا، ھن

ھز ھی و دەب ئاکادمی بکـرتوە و دووھمیـان ک بـ کـارای، ب
درووستکردن و داتاشین جیـاوازە، بـۆ نمـوون .(دەب درووست بکرت

 ژن پیـاوی داتاشـیوە، ک ناوی ژنی ئازاد، ل ب ،یحیزبی کوردی ھ
).ئم پروەردە ناگرتوە

ـــــای ـــــا وەک پانت ـــــاولکردنی کۆمگ ـــــۆی چ ـــــردوودا ب ھ ی ل ڕاب
 ر بۆیوە، ھینک بکڕ و وشک لماندەتوانی تن مناسی، ئکۆم

ھر بـــۆی لـــک . مرۆڤـــی کـــارا و ناکـــارام پـــکوە تـــکڵ دەبـــوون
جیانکردنوەیان تچووی زۆری دەخست سـر شـانی حیزبـک، یـان 
 زیــاتر ل کرنــامکی ڕۆشــنبیری و پــالن و بک یــان تــاقمەوشــپ

.خاو دەبۆوەڕادەی چاوەڕوان نکراو 
ل کۆتاییــدا،ئوەیک لــرەدا گــرینگ، ئوەی ک مرۆڤناســی کــوردی 
دەتوان، ب ناسینی تاککسی بھز و کارام و قـازانجکردنی ئوان 
بۆ ڕگی پیـرۆزی ئـازادی نتوایتـی، ب جۆرـک ل ھر لقـک و 
پیشــیکدا تووشــی برپرســیارەتی نتوەیــی و ویژدانیــان بکــات و 
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ھمان کس، ل کۆڕ و بـازنی بچـووک بچووکـدا، دەتـوانن ھاوکات
تاککــانی دەوروبریــان وشــیار بــکنوە و ھاوکــات ل گڵ قــازانج 
کردنـــی ئوان، ھم کـــاتی و زەمنـــی ڕزگـــاری یکجـــارەکی نزیـــک 
ببتوە و ھمـیش ل ھمـووی گرینگتـر، تچـووی مـاددی و مرۆیـی 

ل وە، کم بکاتوە کنـدا بۆ شۆڕش و بزووتنژخایداینامیک و در
تووشـــی کۆمگـــایکی برپرســـیار و خـــاوەن وزە و خـــاوەن ھـــزری 

.ئازادی و ئاشتی دەبین



 


