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  *وگۆ لگڵ بورھان أ. یاسینگفت
دەربارەی چن پرسکی پیوەندیدار ب رۆژھتی 

  کوردستان و ئرانوە
١٤/١/٢٠٢١  

  
ب تر  پرسیارەکایب شوازی زارەکی (ب تلفۆن)، وە  ی یکم و دووەمپرسیارتبینی: 

 ک ب ھۆی پاراستنی ژیانی(کوردستانوە ل الین بڕزکوە نووسین، ل رۆژھتی 
بشک ل پرسیارەکان، ب ھیوای  یوەم کراون. ئم تنھا )پارزراوەئو بڕزە ناوی 

  .رنوەئوەی ل دەرفتکی دیکدا پرسیارەکانی دیکش وەم بد
  

  بر ل وەمکان شتیپشکیکی گ 
جگای  ھروەھا بۆ پرسیارەکانتان. سوپاس بۆ پیوەندییکتان بورھان أ. یاسین:

ی گرنگ و دەستخۆشی و ستایش ک بم ھموو خمخۆرییوە چند پرسیارک
  ئاراستی بندە کردووە. گوھریتان 

خۆی چند ۆ راستییکی پرسیارەکان ھندک زۆرن. جگ لوەش ھر پرسیارک ب     
  لدەبتوە. ب ھر حاڵ، ھوڵ دەدەم ب پی توانا و دەرفت وەمیان بدەموە.پرسیارکی 

   

  سرەتا دوو خای گشتی، وەک خای لوەدەرچوون:
باسی ئوەت کردوە ک تۆ حیزبیی نیت و کسکی سربخۆیت. من پم وای  ،سرەتا -١

کی باشر شتک ھن مئ،  ت دەببکی باشترمان ھدواڕۆژ موەی ئـکو بۆ ئب
یا تاکی  گۆڕین: بندە پم وای بوونی کسشوازی کار و متودەکانی سیاستکردن ب

، نک ھر ک ک ب باوەڕکی کوردایتیی بھزەوە لسر پی خۆی وەستابتاکچاک، 
راب نییوھا دەک خکی ئستوھ .کو زۆریش باشندروست و بکی ترێ فشار

بو چیتر کسکان ب راشکاوی بن ئم دەکرێ دروست بت  بۆ سر حیزبکان: ئیتر 
ئاسانیی ناچین ژر باری حیزبایتی؛ کوردایتیش چیتر ب زەرورەت یکسان نیی، یا 

م وای بندە باوەڕ ، بکوگردراو نیی، ب حیزبایتی و حیزبیبوونوە. . . نک ھر ئوە
، وات نوێ بکرتوەک دەکرێ ل دەرەوەی چوارچوەی حیزب و حیزبایتیدا "کورایتی" 
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" دەکرێ، یا تنانت باشتریش، پۆژەی نوبوونوەی کوردایتیئوەی من پم وتووە "
حیزب ل کاتی  دەکرێ، . . . تنانتدەرەوەی حیزب سیاسییکان بتپۆژەی 

چۆن  ؛ ھروەکرگریش بت لبردەم ئو نوبوونوەی ،کالسیکیبوون و نریتیبونیدا
کاتی خۆی بۆ سانکی زۆر ل بری ئوەی کنیسی کاسۆلیکی خۆی ئامراز و ماکینی 

رک ببووە ب پچوانوە ئم کنیسی  تواونوبوونوەی مسیحییت بت، 
     نوبوونوە! ریفۆرم و  ی سرسختیکبربست

      واتسک کانکان (تاکگرنگ (گازە  بتواننی کۆمھکان بو سیاسیین: ئیتر ئب
" ب خکی ببخشن؛ شوناسی نیشتمانپروەریکات بسرچوو ک حیزب سیاسییکان "

ل دەرەوەی حیزبی  ،ک دەتوانن "بھزەکاننداھنر و کس "تنانت من پم وای ئوە 
پوەری نیشتمانیبوون یا پچوانکی بۆ ھزە سیاسییکان دیاریبکن، نک  ،سیاسی

ل جیھانی پچوانکی. . . ل راستیدا یکک ل توخم ھرە بنچینییکانی ریفۆرمی دینی 
 "ئیتر (ک ئیتر دواتر ب ھاتن کایی کنیسی پرۆتستانتی تواو بوو) ئوەبوو کرۆژئاوا 

. . . پاپاو قش و –تاکی مسیحی پویستی ب نوەندگیر (ل شوازی پیاوە ئاینییکان 
 ب ناوەندگیر: مرۆڤی مسیحی بگات دەستی ب خوائم تاک مسیحیی بۆ ئوەی نی ھتد) 

 وخۆ دەتوانخواراست وەر جوانترین، پاکترین وە . . ." بگات دەستی بمان پھ ب
ین دەستگیشتنی مرۆڤی کورد ب کوردایتی و شانازییکانی ئو تندروستر

   دەستگیشتنی ک راستوخۆ، بب ناوەندگیری سرکردەکان، دت دی.
کۆمگیکی مدەنی ب ھمان پوەر، گرنگ ل دەرەوەی چوارچوەی حیزبکان      

خۆی وەستابت و لسر پی ک ھبت،  چاک، چاوکراوە، سربخۆ و گوھریی
ی سیاسی و کۆمگ  " برامبر ب حیزب سیاسییکانپانتایکی راستقینی سربخۆی"

ی بدەست ھنابت. بۆ نموون بوونی بزاڤکی راستقینی فمینیستی پداویستیک
باش ئم بزاڤ فمینیستیی تواو سربخۆ بت، نک بارمتی  شواو  شاھنگرەاح

 ،بۆی نبت ل ژر سبر و ھژموونی حیزب دەربچت! لوالشوە یابت  دەستی حیزب 
گرنگ ئوە بین ک چاکوانی فمینیست دەتوان ل ھمان کاتدا ھگری دوو خمی 

وە پویست  خمکی تایبتیش ب رەگز و توژی ئافرەتو  خمی نیشتمانگورە بت؛ 
  . . .؛ون ببینرێ نک دژایتیل نوان ئو دوو خمدا یکانگیربو

وا دەخونموە، ک  یشپشتر ئوەم وتووە ک من وا ھست دەکم، تنانت شتکان )٢ 
نوبوونوەی کوردایتی" دەکرێ ئم جارەیان ل رۆژھتی  و رۆژی "رنسانس

 ت بۆ زیاتر قسبرە گونجاو نتی ھرە دەرفت. دەکرێ ئنر دەربوە سکوردستان



 

 
3 

کردن لسر ئم خا، بم دەمک ھماکانی ئو رنسانس ل رۆژھت دەبینم! بم 
 سانسنو رالتی کوردستان بۆ ئرۆژھ کان لسک وە، گرنگمش دەیکی دیکجار

ل  ی کوردیتاک کسک (تۆ ب "مارتن لۆترک" .چاوەڕوانی حیزب سیاسییکان نبن
 وەپرسیاری بور و گوھریی) ب ھزری نوکاریی و ھندک رۆژھتی کوردستان

 ب بب دەتوانسانسنو رشقی ئرمک بوو، سسکریش تاکدواجار مارتن لۆت !
مسیحییت سروژر بکات و شتک برھم بھنت ک  توانی دیانت و جیھانبینی بم

، ھر ئو شت بب ب ئمانی)(بیرمند و سۆسیۆلۆگی  دواجار، ب قسی ماکس وبر
  . . . ، ب تایبتی ل جیھانی رۆژئاوادا"رۆحی" شۆڕشی کاپیتایستی و بۆرژوا

وەک کنیسی لھاتووە و ل حاتی بنجکراویدا دەژێ و ل  ی کوردیکاتک حیزب     
بین ل دوو زەمنی جیاوازدا دەژت، یککیان  بت راستتردەکرێ زەمن جماوە (یا 

ئو زەمنی ک تیایدا برھمھاتووە وە ئوەی دیکشیان زەمنی ھنووک و حای 
ساڵ  ٤٠/٥٠یا  ٦٠/٧٠. ئو زەمنی تیایدا برھمھاتووە ل رووی زەمنییوە ھی حازرە)

 ئستادا دەژێ بم ھشتان دە ئم حیزب لنی وە لبر ئوەش ک ھرچبر ل ئستا
کوات ھی ئوێ رۆژی، نک ھی زەمنی ئستامان! ئسیری ئو جیھانبینییی ک ھر 

دەب گومانیشمان ھب ک خودی ئو حیزب ب ھموو ئو حاتی بنجکراوی و 
 وە روو لبوونسانس و نونشقی ررمس ب بب بۆ رابردوو بتوان سیربوونئ

وەک کنیسیان ، ھر وەک وترا، بگشتی توو! نا، تنانت راستترە بیین حیزبکانداھا
قینسانسی راستنوە و ربوونردەم نوبگر لر ھاتووە و بوون بل  !  

--------------------------  
  

  پرسیارەکان و ھوی وەمدانوەیان:
  

  پرسیاری یکم:
ل سرەتای پرسیارەکتدا باسی ئوە دەکیت ک ئران ل ژر گمارۆدای و بارودۆخی 

  خک خراب و . . . ھتد. 
جارێ سرەتا، حز دەکم لسر ئم پشکیت قسیک بکم: من پم وای کشی      

 ، تنانت دەکرێ گمارۆ دەرەنجام (یا وەک عرەب دەگمارۆ نییسرەکی ئران 
کی دیکت بۆ شتب (حسیل حاسکانی  .تشکی دروستی کوەیندنوە بۆ خوالی من ب
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گمارۆ  ک ئران پویست ئو شت ب جددی وەربگرین و ھوستی لسر بکین
ل ئستادا ئم  .ئران تدارانیخون و وەھم و "زھنیتی" ئیمپراتۆریی دەسئنجامی 

دەستبژرەی ئران ئاخوندەکانن و ئامرازی ئایدیۆلۆژی لم خون و زھنیتی 
 ."رەش "شیعیزمبژم دەستی ئئیمپراتۆریی  

تنانت ئگر پانتایی قسکردنمان فراوانتر بکین ئوا دەکرێ ب ئاسانی ئوە بین      
گڕانوە و سرھدانوەی سیستمی  ک یکک ل کشکانی ئمۆی رۆژھتی ناوین

ران راستندە بۆ ئچ کقس واتک :وەندە راستدەکرێ بۆ تورکیاش  ،ئیمپراتۆرییئ 
. ب واتایکی دیک، ئمۆ دوو ھزی داگیرکاری کوردستان (ئران و تورکیا) سیاست بت

تمکی لو جۆرە "ژیاندنوەی" ئیمپراتۆری و برپاکردنی سیسوەھمی ل ژر کاریگریی 
. و  دەکن: پلوپۆ دەھاوژن، فراوانخوازی دەکن و ملمالن ل پناو ھژموونیدا دەکن

ریدا بۆچوونی کورد ب گرنگییوە لی بوانین و لبرامب ئوەشی ک پویستھتد. . . 
 ھبت ئوەی ک گڕانوەی وتک (جا ئران بت یا تورکیا) بۆ کوردستانیانی خۆی

ەری وتانی دەوروبری ئو دوو "نزم" یا سیستمی ئیمپراتۆری چند کش بۆ سرو
تروەری خودی خۆی و شوناسی  ،دروست دەکات وبۆ س شمان راددەش کھ ب

 تبدروست دەکات. ھ (رنکی مۆدوەیترن و نکی مۆدتوەک دەو) گای خۆیج
 ک ئاماژەی ل برنم ھم بۆچووننھا  ٧/٨ئت بینی بکدەنگ. ت ناوەتی دواییدا ھسا

دوو راگیاندراو، یککیان ھی قسکر ب ناوی سیاستی  نزیکی س مانگ پش ئستا
 رەنسا ماکرۆن کرۆکی فیان ھی سوەی دیکوروپا و ئتی ئکدەرەوەی ی

ردووکیان پوەی ئیمپراتیھوەی تورکیا دەیکات "زیندوکردنئ ان وای ،"ۆریی ش کمئ
کردن نییبوگای قج (بوڵ نییگای قرەنسا جوروپا و فتی ئکبۆ ئ وات).  

) ئران ئابووری ١ :دائران ل خونی ئیمپراتۆری .ئرانبابتی با بگینوە سر      
. دە یا پانزە ساک بر ل ئستا، زۆر کس، تنانت ب بارکی قورس بار کردووەخۆی 

شارەزاش، پیان وابوو ئیتر ئران سرکوتو بوو ل سپاندنی ھژموونی خۆی ھندک 
و ئیتر ئو وت چۆک ب ھمووان دادەدات ل ئاراستی برژەوەندی و خواستکانی 

. بم دوایی وە جیھانی رۆژئاواش زوو یا درەنگ ئو راستیی قبوڵ دەکات خۆی
نتوە" چیتر -ت نبوو: ئمۆ ئران وەک "دەوتدەرکوت ک ئم بۆچوونکی دروس

    .ھگرێ " ب ئاسانیناتوان باری قورس و پ کشی "ب ئیمپراتۆرییبوون
      وە بووە ککان ئریی ئیمپراتۆرییوھرچاو و گرە بتی ھسلژوودا خم ل

ماوەیک بھز دەرکوتوون، وەک ئوەی توانیبتیان چۆک ب ھموواندا بدەن، بم 
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 :دە -ئریک زەرشر–دواتر، وەک مژوونووسی بواری دەوتی عوسمانی و تورکیا 
ی ل سرەتادا وەک ھمای ھز دەردەکوێ، بم فروان بوون و فراوانخوازی ئیمپراتۆر

" تدەب و فراوانبوونمان ئر ھیدواتر ھو  کارخان کشنانی شکست، پاشمھرھب
کناوچوونی ئیمپراتۆرییداھاتوودا، زوو یا درەنگ، خۆی ل باوەڕی من ل ب . . ." ب

انخوازی و ھژموونخوازیی: ئران دەبت قوربانی ئم ھمووە ل حزی فرئگری زۆر 
 ران بووەتت و وەھمی ئیمپراتۆریئتی زھنییسیری حاو  ،ئر ئتی ھحا
 شسیربوونیران دەرەوەیو  ناوەوەئو ق شک وە دەباوپکی ران بی ئ :وەتست

ل ئاخر گرنگ ئم تبینی ئوە بکین ک ل خۆپیشاندانکانی پشتردا (کم یا زۆر بر 
 مدەیوت: ئ بوو ک و گوزارەشک) دەنگی ناڕەزایی خۆپیشاندەران ئدوو سا

" کان لرانییناوەوەئ تدار لوەی دەسم ئدەرەوە"" برسیین، ب تی لتایب سوریا " (ب
  ملیارەھا دۆالر خرج دەکن ل پشتگیری ئسد و حیزبوال. . .!  )و لوبنان

تۆری شیعیزمی ئیمپرا ژیاندنوەی ئیمپراتۆرییکان (نیی ک الی من ھیچ گومانک     
نوێ) ل رۆژھتی ناوەڕاست دەبت ئو رەگز و فاکترە  یئیمپراتۆری عوسمانیئرانی و 

نتوە ل -کۆمتیی" ک دواجار، زوو یا درەنگ، بنماکانی دەوت-سیاسی-"ئایدیۆلۆژی
 ستا (تۆ بئ ر لد ساڵ زیاتر بس وە بۆ زیاتر لتدەگ نی و ناوچکدەتھ ناوچ

  ی ئیمپراتۆری با دەست بوو. تی ھشتان سیستمبر ل جنگی یکمی جیھانی): ئو کا
کورد ئم توژم و ئاراستی خواستی دەب جارکی دیک دەیموە،      

و تنانت کاری  ا، ب باشی لی ت بگێزیندووکردنوەی ئیمپراتۆری ب ھند وەرگر
اوەڕاست . . . ناوچی رۆژھتی نائایدیۆلۆژیشی" لسر بک-سیاسی-زیاتری "معریفی

رب  ش و ژانی ل ١٠٠لکۆست و ئ ساڵ بتکرد، -دایکبوونی دەووە دەستی پتن
-سیاسی-نتوەی ل قیرانکی قوی (ئایدیۆلۆژی-ئمۆ دوای سد ساڵ، ئم دەوت

 ک رنجخ و سگای بایج :تی)دایستا ن ١٠٠کۆمئ ر لاساڵ ب کوە وچڕینپ ب
ب ساڵ ناوچک  ١٠٠، بم ئمۆ دوای نتوە دەستی پکرد-دەوتل ئیمپراتۆری بۆ 

  ئیمپراتۆری!سیستمی چوارگۆشی ، توە بۆ چوارەی گۆشی ژمارە یکتوندی دەگڕنر
  

ھبت کاتک، ھر ل پشکی پرسیارەکتدا، باسی دوو "شاخی" دەستی ئران، یا 
،" گرنگ ئوە بین نریتخوازو "خواز" ریفۆرمی "پانتایی سیاسی ل ئران دەکی ل شیواز

شتکی تازە نیی، بکو  ئران سیستمی سیاسیئنتۆمیی ک ئم شیوازە ل تگیشتنی 
تۆمیی رۆچووە و ھر ل سرەتاوە ئوھا بووە، بم لگڵ تپڕبوونی کات ئم ئن
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و ل ئستاشدا قوڵ و فراوانتر بووە، بم ل الیکی دیکشوە پردەی لسر الچووە 
 ل ،"بوونو "دوو شاختی ئیا حا ،مئ !مان دیار و ئاشکرایبۆ زۆرب کتۆمیینئ

ناوزەد  دەوتی ھاوتریبئدەبیاتی زانسی سیاسی و سوسیۆلۆژیای سیاسیدا وەک 
   revolutionary دەوتی شۆڕشگری دوو دان دەوتی ھاوتریب (کراوە: ل راستیدا بوون

state ک وە لالی ریتییتی ندەو raditional state ل یان بکر یوە) ھکی دیکالی 
دامزراوەی خۆیان، ب ئابووری تایبت ب خۆیان و تنانت ھر یکیان دیپلۆماسی و 

ب ھر حاڵ، ئوەی زۆر گرنگ بیزانین ئوەی ک ھی سیاسی تایبت ب خۆیان. . . 
ھردوو (دەوت ھاوتریبک) ھتا ئستاش ل چوارچوەی رژمدا بوونیان ھی: ئم 

) وەک داشی ی ھاوتریبدادوو شاخی (یا راستتر بین ئم دوو دەوت ل یک دەوت
م ب شویش ل ناو ھمان دام وان، ب رۆژ یکتر دەخۆن و یکتری قووت دەدەن، ب

قوتولدا کۆدەبنوە و "کۆکدەبنوە"! بم ئم گم نھاتووە بۆ ئوەی ب ئزەلی 
کۆتایی پ بت و ملمالنک ل حاتی قیرانکی زۆر جددیدا ئم گمی دەکرێ بمنتوە: 

و  داھاوتریبلو دەوت  "دەوت"ھر یک لو دوو " یبچت ئاستی "بوون یا نبوون
 چیتریش داشکانی دام توانای کۆکبوون و کۆبوونوەیان لناو ھمان قوتولدا نمنت!

 کۆتایکی ئوھا دەکرێ بب ب ھۆی کۆتایی تواوی سیستم.
  

  پرسیاری دووەم:
ل بشکی پرسیارەکتدا، دەپرسیت: ئایا کورد بشداری ل خۆپشاندان دژی رژمی 

وکان بکات یا نا؟ ل راستیدا وەمدانوەی ئم پرسیارە زۆر ئاسان نیی وە دەکرێ ئایت
 ت و دۆخو حابار و گونجاو بی لیار و ئاراستت بکی تایبت و دۆخر حاھ ل

 تایبت وەربگیرێ. 
 ئوەی گرنگ ئوەی ک پوسیت خۆپیشاندان ل حاتیکی "رووتی" ھچوونی ھست     

و نست و دەربینی توڕەیکی "ناعقنی" ببرت ئاستی باس و خواس تاکتیکی و 
یا سد ل سد یا ل ھموو حاتیکدا دەب خۆپیشاندان نبت گمی یژییکان. . . سترات
! ل ئوەی من پم وتووە حات و ھاوکشی ("ماتماتیکی سیاست") ل نوان سد سفر

 ک وە سفر لالی ر لی ھبژاردنی سیاسییانن وە ھوە، زۆر ژمارە ھکی دیکالی
ژمارەیک ل نوان سد و سفردا، وەک بژاردەی تاکتیکی یا ستراتیژی، وابستی حز و 
ھست ونست نیی، بکو دەرەنجامی ھسنگاندنکی ورد و ھم الینی "ھاوسنگیی 

(شرعییت) و حقانییت ب پاپشتی "ھز" ھزە": ل زمانی فلسفی سیاسیدا رەوایتی 
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 کو دەبق بیت، بر حستۆ ل ک س نییوە بوە. ئتوبک ی لدەکرێ کاریس
بپرسیت ئایا من خاوەنی چند ھز و توانستم بۆ ئوەی ئم "حققانییت" بسلمنم و 

وونیکی زۆر دا وەک نم٢٠١٧مکی باشووری کوردستان ل ۆبرگری ل بکم: ریفراند
روون: ئوەندەی مسعود بارزانی بنجکراوی ھست و نست و "بقی سر ئاوی گرمی" 

بوو، ئوەندە خمی ھسنگاندنکی وردەکارانی ھز و توانست ل الیک و  ھچوون
  نبوو!ل الیکی دیک سیناریۆ و ئگرەکان 

"غزەبی  دواتر یشاندانک وخۆپ نکات سرمشقیزۆریش گرنگ ک کورد خۆی      
خکانکی دیک  ،ل تھران ،لوالشوەتۆسندنوە" بر کورد خۆی بکوێ، بم 

برھمی ئم خۆپیشاندانان بدورنوە و کسانک ل تھران بن سر حوکم و رۆژی 
ھر ئو کسان دەست ب چوساندنوە و بدەنگکردنی کورد بکنوە. . .  یشدواتر

  .اجار رژم ل ناوەندەوە دەگۆڕی نک ل رۆخدو
  

) ب چک؛ ١دەکی:  ،یا سیناریۆ ،ل بشکی دیک ل پرسیارەکتدا باسی س ئلتارنتیڤ
) کورد دەوتی "ھاوتریب" ل دەرەوەی سنوورەکانی ٣) پارچ پارچکردنی ئران؛ یا ٢

تنڕران دروست بکات و دوایی "بیپران. وەئتی ئناوەوەی رۆژھ "  
  :لرەدا ھوڵ دەدەم ئم س خا، ھندک فراوانتر، شن و کو بکم

   ب چک: )١
وە ل رۆژھتی وت چکی ب شانوەی، بم ١٩٧٩ل کورد با زۆر راشکاو بم لگتا: 

دا کموو ماوەیو ھم یا زۆر،لیتوانی "کورد ساڵ دەکات  ٤٢ ، کن زبزەبری ھ" 
م: ئو زەرب یدەروازەیک ل دیواری "ئاسنینی" دەوتی ئراندا بکاتوە. با راشکاوتر ب

، ل ل ماوەی چند خولککداجرگبەی ک رژمی ئران بر ل، کم یا زۆر، دوو ساڵ، 
ی چدا، ب تایبتی ل دیمۆکرات ل ناوکوردستانی ھزە سیاسیی کوردییکانی رۆژھتی 

زەربیکی سادا "جونبشی موسللحانی" رۆژھت نیتوانییوە  ٤٢کۆی، لو ھموو 
 واریم قماوەی ب تۆ ل ک رانی بدات! واتمی ئرژ ٤٢ل  دا بو سای ئو زیاند ئق

 یوانتنتئو ھموو سان  ب تۆی گیاند، بم تۆ ل ماوەی چند خولککل ماوەی 
ئوھای پ بگینیت، ئم دەب ئو سرکردان راچکن ک ئستاش، ل  زیانکیی

کی دیکرایتو ش کی دیکندا،زەم .کزەبری چ ر باوەڕیان بشتان ھھ  
ئوە ب مانای ئوە نیی ک ل "چرکساتکدا" چک ل داھاتوودا، وە ل بارودۆخکی      

، ب کک نیت. بم دیسانیش روویدا ١٩٩١دوای  وەک ئوەی ل باشوور ،زۆر تایبتیدا
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ئو  چوارچوەی پۆژەیکی نیشتمانیدال  ب مرجکئو کات ھزی چک ب کک دت 
یی، ھر وەک رھزی چکداریی رک خرابت، ئگر نا ھر ئو چک و ئو ھزە چکردا

 بۆ خک: ئاخر ل باشوور ئو ب دەب ب ل باشووری، دەبت کش و، کورد وتنی،
زی رزگاری و ئازادیخوازیی ل قم دەدا، چکدارییی ب شاخوە خۆی ب ھ ھزە

و ھر ئو ھزە دەکات ئوەتا ئستا بۆت میلیشیا، پاسوانی سیستمکی گندەل 
گرمانی ل ن جورئت دەکات گوولل بن ب ناوچوانی ئو گنج خو شئازادیخوازە

دەکن  یئازادیئو داوای ھمان ھولر و بادینان دن سر جادە و ھبج، ، مانیلس
ندو و کمان ئناو " ھ زە ئازادیخوازبھ"باتی بۆ دەکرد اییخ !  

دەرەنجام: ب راشکاوی دەم من خۆشبین نیم ک سبین ھزە چکبدەستکانی      
رۆژھتی کوردستان ل شو و رۆژکدا ببن ب لشکری نیشتمانی کوردستان. ئاخر ھر 

 ٤٢ ماوەی ئو لک ئوە چیی وایکردووە رۆژھتیک بۆی ھی بپرس ئایا ب راستی 
 ٣٠ئازادیخوازیی نیشتمانی دروست نکن؟ ئوە  کیان لشکرسادا ئم ھزە چکدار

 بر لسا ل باشوور نک ھر ھزەکان یک نخراون، بکو تنانت چند مانگک 
) ل سر چند بستکی خاک ل "زینی وەرت" ھزەکانی پارتی و دا٢٠٢٠ئستا (ل سای 

ی براکوژی، کوردکورژی و خۆکوژی یکتی خریک بوو جارکی دیک دەرگای جھنمم
ل  شسبین دەداتبکنوە!؛ ئایا بۆ ناکرێ ئوەی ئمۆ ل باشوری کوردستان روو

   ؟و دووبارە ببت رۆژھتکی ئازاددا رووبدات

پویست کۆمگی رۆژھتی کوردستان ل ئستاوە مشوری ئوە بخۆن ک ل داھاتوودا، 
ئگر دەرفتکی ھاوشوەی باشور ھات پش، ئوا پویست حیزب سیاسییکان 

پارسنگکی دەستی رەھایان نبت، بکو پویست کۆمگای رۆژھتی کوردستان 
و سربخۆکان دروست  ادرەوەی حیزبکان و کس ئازل کۆمگای مدەنی دە بھز

. بکات بۆ ئوەی ب ھزە سیاسییکان بن نا، بوەستن، وا نابت و بن تا ئرە و بس
سربخۆکان و کۆمگی مدەنی  و خک نیشتمانپروەر جگ لوەش دەکرێ ھر زوو

  پۆژەی جگرەوە (بدیل)یان ھبت و . . .  ھتد.؛

  :اریۆی پارچ پارچکردنی ئرانسین) ٢
من باوەڕم وای بب ئوەی کورد زۆر خۆی ماندو کردب، ل حاتی کوتنی ئران 

، تنانت دەکرێ سیناریۆیی پرت بوون و دابشبوونی وتک زۆر ئگرکی بھزە
ر و سیناریۆیگزترین ئھین بتبتی فرەنران و حاباسی ئ وەیی . من زۆر جار ک
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یۆگسالفیای وەک  دۆخی ئو وت،ل  و پشبینیم، تگیشتنو وت دت گۆڕێ، ل
  . خمڕوودەرۆژھتی ناوەڕاست 

ل سد سای رابردوودا ئران دوو دان پۆژەی ئایدیۆلۆژی تاقی کردۆتوە و      
ھردووکیشیان ئزموونی کردوون (ئاریانیزمی پھلوییکان و شیعیزمی ئایتوالکان) 

ی سرکوتوو نبوون ل برھمھنانی ئرانکی یکبوو و بھز، ک تیایدا شوناسک
 پۆژەک بت ک جگرەوەی فرەیی نتوەیی بت: ھردوو برھم توکمی یکبوو

بب گرفت توانی شتکی وا بکن ک بنماکانی سیاست و کۆمگی ئیمپراتۆری ننیا
  . . .! نبسازننتوە -ما کۆمیتییکانی دەوتلگڵ سیاست و بن

بن پش چاوی خۆت، چۆن دوای جنگی دووەمی جیھانی ئازەرییکان و کوردەکان،      
دا عرەب و بلوچکانیش شدا. ل ئستا "سربخۆییان"دوو کۆماردا، ھوی  ازیول ش

خواستی  دەتوانم بم تنانتپۆتانسیای جیابوونوەیان تیادا بھزە، ل راستیدا 
 زتریشھرەب بلوچ و عناو بوە لجیابوونراورد بب ی  بوەیو خواستی جیابوونئ

  بدی دەکرێ. . .  ، ھر نب ب روات،ک ل ناو کورددا
ئوەی زۆر گرنگ ئوەی ک بیرۆکی جیابوونوە و پارچکردنی ئران، ب ھر حاڵ،      

رەنگدانوەی ھندک ھست و نست و رقی "نتوەیی" و تۆسندنوە بت،  ناب تنھا
  بکو دەب رەنگدانوەی خوندنوە و تگیشتنکی فرەالین و قوڵ  و عقنیی بت. . .    

     م کراشکاوی ب وێ بوە دەمم بارەیددام ،من لمی سوتنی رژر دوای ککسی 
نچت ژر باری الینگری ئوە بووم ک کورد وا ب ئاسانی  ،عراقو داڕمانی دەوتی 

   !قارعدروستکردنوەی 
ل دوو نامدا  وای کوتنی سددام و رۆژی دواتربۆ ئو مبستش ھر رۆژی د     

" یان کروونی داوە پ م بو ئاگاداریتی و پارتی ئکتی یرکردایت بۆ سکورد ناب
بۆ " (بکاتوە ک دواجار بچ ل ھمان دەوت داوای مافکانی بکاتدەوتک دروست 

 کان تکایسییم بینینی نامڕی کپما کان لنامگشی بماشای بت
www.burhanyassin.com  وە بووم ئو بۆچوونزەکانی ئھب ھانب کیش لکی .(بک

ی زۆرینی عراقی دیمۆکراتی" بب ب "عراقی نوێ" و "عراقک ل داھاتوودا دەکرێ "
 ک لخ دەب وا دەکات ک شزموونو ئر ئردەست." ھوەی ستدیکتاتۆریی ن

ل بری ئوەی ن. ب واتایکی دیک، رۆژھتی کوردستان زۆر ئاگاداری ئو مسلی ب
"دیمۆکراسی" ببت ئامرازی چارەسری کشی کورد بب ب ئامرازی برھمھنانی 

تی زۆریندیکتاتۆری"، ردەست (فارس و بوەی ستی نتی زۆریندکتاتۆری وات "
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و دژ  چند جارە پرلمانی عراق یاسای مترسیدار ئاخر تماشا بک ئم !فارسکراو)
ب کورد دەردەکن، بب گودان ئیرادە و برژەوەندییکانی کورد. دواترینیشیان ئو 
 راق بمانی عرلپ نان بوو کوەی کورتھکردنرز پق دەربارەی ب بوو ک یاسای
زۆرینی عرەبی ل کۆتایی سای رابردوو دەریکرد، ھبت بب گودان ناڕەزاییتکانی 

  کورد. 
  
) ل پرسیارەکتدا باسی ئلترنتیڤ یا سیناریۆی ئوە دەکیت ک کورد دەوتی ٣

تنڕران دروست بکات و دوایی "بیپدەرەوەی سنوورەکانی ئ ریب" لوە"ھاوت "
  کوردستان.ناوەوەی رۆژھتی 

ت ل راستیدا ئم بابت لسر وەستانی زۆری پویست. ب ھر حاڵ بو شوەیی تۆ بیر
 م و دواتر لرھب تریب بتی ھاوتدەرەوە دەو رەتا لس وە، واتکردۆت ل

بۆ ناو رۆژھتی کوردستان، وات سنوورەوە ئو ئزموون ببرت ناوەوەی سنوور، 
بر  ،پ کشی. لگڵ ئوەشدا ئوەی زۆر گرنگ ئوەی ک تۆ دەکرێکارکی زۆر 

ب زھنیتی دەوت و دەوتداری بیربکیتوە، ھنگاوە  ،ب دەوت بیتبولوەی 
ر دەرگاتبتداری لتبوون و دەوتی دەووەی دەرفوھا بن وەک ئکان ئکرداریی: 

و ھخ ل ینتسبدەو تی بوون بدەستی و دەرف ر دەمبتل،  ک وەکزموونی رئ
تویان ل "دەوتی ھاوتریب" یا ب جولک ل فلستین. ئوان ئزموونکی زۆر سرکو

زمانی عیبری "ییشوڤ" ھی و برھمی ئو ئزموونش ئوە بوو، ھر وەک جیمس 
دەن، کات لPolitics in the Middle East ( (ل کتبی بی و رۆبرت سپرینگبۆرگ 

 تی ئیسرائیل لستین دەولت  ١٩٤٨فی بونیادنانی دەویاندرا، پرۆسر زوو راگھ
  . . . ، تنھا راگیاندن و پزانینی نودەوتیی مابووکۆتایی ھاتبووکام کرابوو و پشتر 

      ل سیری بیری خودموختاری بوو ناتوانردەوام ئک مرۆڤ بردا کاترامبب ل
 ب ک، ببو و رۆژش کا، بدارپتمتسازو  دەودەو ک بووە لکی مک ئر ،

ئاخر  ی دەستی کوردی ل باشوری کوردستان دوای کوتنی رژمی سددام!کشکان
ئو دەرفت بۆ کورد ل باشور رک کوت سرانی  ٢٠٠٣کاتک  :رک ئم حات روویدا

(مام جالل، مسعود بارزانی،  قائرکورد، ب تایبتی ئندازیارانی نووسینوەی دەستوری 
وەک ئوەی بچن بۆ گفتوگۆ و نوشیروان مستفا و. . . ھتد)، ئوھا چوون بۆ بغدا "

" ھر لبر ئوەش کورد ل دوای کوتنی .دانوستاندن دەربارەی ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان
ت بھنت: ب دەس ١٩٧٠ی ئاداری ١١رژمی سددام نیتوانی شتکی زیاتر ل "رکوتنی" 
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ر وەک چۆن لوتنی  ئاخر ھککی  ١٩٧٠ ی ئاداری١١رو کاتمی ئراقرژع 
(ب گشتیش ناوچ سرکوتوو بوو ل دواخستنی یکالکردنوەی پرسی کرک 

دیک، رک ھر ئوھاش الینی عرەبی ستراتیژی زۆر پرسی سنوور و و دابنراوەکان) 
" رلری نوێ" و "قاعری ی دیمۆکراتقاعدواخستنی چارەس وتوو بوون لرکیدا" س

ھمان ئو پرسان! ل راستیدا ئم یکک ل پارادۆکس ھرە گورەکانی مژووی 
 .یوەی زیاتر ھینکۆل ویستیی بباشوری کوردستان وە پ رنی بزاڤی سیاسی لمۆد

 یئاداری ١١ساڵ دوای رککوتنی  ٣٥ن دەکرێ چارەسری کشی کورد ۆئاخر چ
، ھر ھمان ٢٠٠٥عراق ھمیشیی ب پی دەستوری  ەک نوک، وات چارەسر١٩٧٠

ساڵ پشتر بت ل کشی کورد؟ من پم وای ئم بابت ل متودکی  ٣٥چارەسری 
راوردکاریدا پگرەبنکی حاشاھوھا داویستیکی ئوەیژینگومان توش زۆرو ب  ب

  !سوود دەبت
حری" دروشمی یئاخر کاتک کورد چووە بغدا سانک بوو بنج بوبوو ب "س     

ی دیمۆکراتی" قاعر، بم بئاگا لوەی "عراقئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان و دیمۆکراتی بۆ 
 وت کجوانی دەرک ب ردەست"؛ واتوەی ستی نتی زۆریندیکتاتۆری" تدەکرێ بب

(وات پس رووخانی رژمی  سای پشوودا ٦٠م یا زۆر، ئو شتی کورد ل ماوەی، ک
ھمان "دیمۆکراسی" بوو ب بم ،  عراقدیمۆکراسی بۆ شڕی بۆ دەکرد، وات  سددام)

چکک ل دەستی نتوەی سردەستدا بۆ ئوەی نتوەی سردەست ب ھمان ئامراز 
د بسپن. . . ئاخر ھموومان (وات ب میکانیزمی دیمۆکراسی) ئیرادەی خۆی لسر کور

ساڵ بر ل ئستا حکومتی عبادی ل چرکساتی دروستبووندا  حوتبیرمان کاتک 
 ٢٠ی وت ئوە تنھا عراقبوو عبادی ب گروپی پرلمانیی کوردی ل پرلمانی 

") دن ژوورەوە باش ئگرنا ئم ("ئمی عرەبی سونن و شیع م:خولکتان لبر دە
ئوە قبوڵ ئوەی کورد بو پیش دەب دەتوانین بب کوردیش حکومت پک بھنین و 

 ن کت بکدەرەوەی حکوم وەلننبم . . .  
(وات بشداری ل دامزراندنوەی دەوتی  ئاخر ھر ئم ئزموون ناسرکوتووە     

ل کاتی کمپینی ریفراندۆمدا مسعود بارزانی ل دوو بۆنی  ٢٠١٧بوو ک سای  عراق)
 ر لک ببووین کات ھ م١٣جیادا وتی "ئ  ربوردەیم سغدا". . . ئوە بساڵ چووین

ئرەش ل ھنجرێ.  گرنگیزۆر گرنگ وەک ئزموون ککی ل وەربگیرێ و وانی 
 تم، دەرفر زوبمن ھ ک ش لدوو ب ب کمدا کوتار تیو لی ھاورۆژنام 

اندۆمدا کوردستانکی ر)دا ب ناونیشانی "ل ریف٢٠٠٣سای  ١٣٨ە  ١٣٧(ژمارەکانی 
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م کوە دەکترسی ئوردی باسی م روونی و ب خۆ" بربکی  دەکرێ سیزۆرین
زۆرینی ، ببت "، ب تایبتی ل ژینگی کولتوریی رۆژھتی ناوەڕاستاددیمۆکراتی
ل بابتی برژەوەندی گروپ و توژە  زۆر ب تایبتی کاتک ملمالنکان" ،دکتاتۆری

بۆ خوندنوەی  ."ملمالنی نتوەییکۆمیتیی جیا جیاکان ھدەکشن بۆ ئاستی "
 :وانب تکای ،وتارەکhttp://burhanyassin.com/Le%20rifrandemda..PDF   

      ل دا، واتنموو ساو ھل م کت و بدەرف م برەش بکر ئھ وە ٢٠٠٥دەب
سرکردە کوردەکان بردەوام باسی ئوەیان کردووە ک ل سرەتاوە پرەنسیپی سازان 

) ب پی دەستور رککوتنی لسر کراوە و ھر ئو پرەنسیپی consensus(توافوق 
 ش لی زۆرەملسازانیزۆرینمراستیدا  یی ست زی. لردەست دەمانپاروەی ستن

ئم ناڕاستگۆییکی گورە بووە ک سرکردەکان برامبر ب گلی کورد ل باشوری 
 کراوە بش نوش ک دانی وافوق بی پرەنسیپی تکراستیی :کوردستان کردوویان

ەی دەستوریش رککوتنکی و تنانت ل دەرەول دەستوری ھمیشیی عراقدا پرەنسیپ 
 ر لوھای نووسراویش ھکی ئوتنککر ک ،وە نییو بارەیسیاسی نووسراویش ل

وە ب دوو دان ١٩٤٣(وەک بۆ نموون ئوەی لوبنان ل سای  سرەتادا پویست بوو
. ئوەی ک ھبووە ل بگنام بڕوە ببرت: دەستور ل الیک وە میساقی نیشتمانی)

س ت شیعتایب رەبی بنی عنی کوردی، الیکانی الیرانییوەی نیگرەتادا بۆ رەواندن
ستی و دروستی ا" باسیان ل پرەنسیپی توافوق کردووە و زیاتر نا. رب زارەکی"تنھا 

تی الیتایب رەبی، زۆر بنی عالی ک وەیژووە ئو مبوون نئرگیز رازینی شیعی، ھ
(راستوخۆ یا ناڕاستوخۆ) ل دەستوردا جگایان یچ شوەیک ب ھس پرەنسیپ 

 مافی ئنجامدانی ریفراندۆمو  مافی چارەی خۆنوسین؛ توافوقک ئوانیش  بکرتوە
وات دەرەنجام، ب چی و ب کورتی، ھر ل سرەتای دامزرانوەی عراق بوون: 

ل رگای قبونکردنی ئو  کورد ب بارمت بگرتنتوەی سردەستی زۆرین توانی 
 ب (رکوکتی کتایب ب) نراوەکانداب ی ناوچشوەی کشتنو ھ پرەنسیپ س
چارەسر! ل راستیدا ئمان وان و ئزموونی مژوویی زۆر گرنگن بۆ کوردانی رۆژھت، 

کی ھاوشران دووچاری داڕمانتیایدا ئ ی کساتو چرکتی ئتی بۆ حاتایب وەی ب
    عراق دەبتوە.  

      
 ک وەیم ئم قسانی ئکی دیکدیو تبژموون و ھر ھژ و رۆژەی تۆ لتا ئ

کاریگریی "خودموختاری بۆ کوردستان و دیمۆکراسی بۆ ئران" بیر بکیتوە و 
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و "مستی" "سیحری" ئو دروشم بیت، ناتوانیت ببیت ب خاوەنی زھنیت و  بیتبنجبوو
. . . ئاخر گرنگ ئم ئو پیداگریی بکین ک انبینی دەوتسازی و بدەوتبوونجیھ

، کلتوری کسکی ھگری باوەڕی ئۆتۆنۆمی کسایتیک ل رەھندەکانی سایکۆلۆژی
لو کسایتییی ک  وازەفلسفی سیاسییوە کسایتیکی تواو جیو سۆسیۆلۆژی و 

خۆییربگری بیر و باوەڕی سوەیی  ،ھتی نشر بۆ کو وەک چارەسموو ئھ ل
ل  رەھندانوە (سایکۆلۆژی، کلتوری، سۆسیۆلۆژی و فلسفی سیاسییوە) جیاوازترە

. . . بم، دەکرێ ل ھمان کاتدا پرسیاری ئوەش بکین ئایا ناکرێ ھی ئۆتۆنۆمیخواز
ایتیک ل ھمان کاتدا وە ل پکھاتیکی دایلکتیکیدا، ل کورت مودادا، ھگری کس

جیھانبینیی و فلسفی سیاسی ئۆتۆنۆمی بت، بم ل دوور مودا ھگری جیھانبینی 
 تی زیاترە بۆ قسدەرف ویستی بو پ م پرسیارە زۆر گرنگت؟ ئخۆ بربتی سدەو

اخوە لرەدا ئو کاتم لبر دەست نیی بۆ قسکردن لسر ئم ، ک ب دلسر کردن
تباب .  

  

  م:سھپرسیاری 
پیوەست بوون ب سنوورەکان) بۆ ھر کام ل حیزب و وات ئایا پارچ گرایی ( 

  خک چۆن ھلدەسنگنن ؟! 
ڕوونتر ببیر و ھزر و توانا و کاری نیا دەبک تیر پارچکی ھخۆی  ین ئایا خ

 تژی بابو راو زی خۆی بۆ شرۆڤو کات و توانا و ھ ی خۆی دابنپارچ بۆ تاق
  سیاسییکانی پارچکانی دیک بکار نبات ؟!

ئایا ئم دەتوانین بین ک ئمی کورد نتوەیکی کولتوورین یا تنانت 
  نگیشتووین ئو ئاست ل نتوەبوون؟!؛

 
   وەم:

 رنجگای سزە جباتی ھخ بوون بپارچستا روویداوە زیاتر پارچوەی تا ئئ
، نک ھر ل مسلی دابشبوونی سیاسیی کوردستانییکانوە دیار بووە

کوردستانیش،  پارچیکیکوردستان بۆ "چوار" پارچ، بکو تنانت ل ناو ھر 
کان حاتکی ھرە پارچبوون، پرتبوون و تنانت ملمالنی نوان ھزە سیاسیی

شوە دەموێ ب جختکردنوە بم ک مترسیدارترین یباو و بادەست. لم بارە
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وە زیانبخشترین پارچبوون ھی پارچبوونی جوگرافی نیی، ھی پارچبوونی 
ردوو . زیھنییھ وێ کجوانی دەردەک ۆ بمباشوری کوردستان ئ ت لنانت

و و ئیداری انگیربوون: دابشبوونک ب روونی جوگرافی شواز ل دابشبوون یک
  زھنیی ل نوان دوو ناوچی قلمەویی پارتی و یکتی!

بکو ل ھندک کاتیشدا بۆ ئوەی جوالنوەی چکداری ل  ،نک ھر ئوە     
 ،بوەست و ئیدام پیدا بکاتکوردستان بتوان لسر پ دیاریکراوی بشکی 

نانش کردووەتکانی دیکپارچ تی لت خیانتبش . ھمگای دەست  ئر ل
مان کاتدا دوو داگیرکاری دیکھ یا ل ،کی دیکڵ داگیرکارگوکردن لکوەک  ت)

 ل مان کاتدا ١٩٨٠چۆن بۆ نموونھ باشوری کوردستان ل کداری لکان بزاڤی چ
. ئم شوازە ل "کلتوری بستبوو) -سوریائران و –پشتی ب دوو رژمی داگیرکار 

وەک (ناھمواری کوردستاندا سیاسی سیاسی،" وات تۆ ناتوانیت ل جوگرافیای 
رمتی دەرەکی، وات یارمتی ا، خباتی چکداری بکیت بب ی)وتکی داخراو

ل "داھنانی"  . ئم کلتورە سیاسیی ب رادەی یکموتکی دیکی داگیرکار
کانی سدەی ١٩٦٠، کاتک ل سرەتای ونوەی چکداری ل باشوری کوردستانج

رابردو ئم بزاڤ شای ئرانی کرد ب فریادڕەس و تنانت دواتر "کۆدی" تواوی 
. ئم حات لوە دەرچووە ک چیتر وەک رووداوی بزاڤکی تسلیم ب ئو کرد

وابستیی ب داگیرکارکی بلکو  ،کورت ببینرێزەمنی یکجار و یک مقتعی 
دیک  کی دیکداگیرکار حیساب" رزگاربوون ل دیاردەبووە بۆ "ب ب ، بووە ب

   و زھنیت وە تنانت ل ئستاشدا بردەوامی ھی.  ی سیاسیشوەیک ل کلتور
     کی دیکمانای ک ،بشی شاخدا بندو وە لکی دیکداگیرکار یی بستواب 

دابزین لو شاخ و بوو ل "پداویستییکانی" خباتی چکداری، بم ئایا دوای 
 باشوری کوردستان ل ت لدەستی دەس ١٩٩٢گرتن  ییستو وابکۆتایی ب

دون بۆ بردەوامیدان ب خباتی چکداری و زامنکردنی ھاتووە. بگومان نخر: 
و . . . ھتد، بم دوای  داویستی لۆجیستیپداویستییکانی ئو خبات ھر ل پ

  . ەدامزراندنی دەستی کورد ئو "وابستیی" ب شوازکی دیک بردەوام بوو
      ب (تی نیشتمانیکی) کیانزیی: ھی ھستواب راستیدا دەتوانین دوو دان ل

ان ب تورکیاوە، تایبتی ب ئرانوە، ئوەی دیکشیان ھی پارتی دیمۆکراتی کوردست
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ک دواجار ھر ئم وابستییش ئامرازکی دیکی دابشبوونی باشوری 
  تورکیا. . . -یئران وە زۆنی پارت-کوردستان بۆ دوو زۆن: زۆنی یکتی

      گای زۆر بر یی پارتی لستتی وابتایب ی بترسیداری دۆسیوە موتن
(ب تایبتی روو ل داھاتوو) بووەت  برجستبووە، دۆسییک ک ل ئستادا

ڕەشباشوری کوردستان یھ وارەی سیاسی لر قسورە لرە گمن ھ .
شتریش وتومکوردستان  ،پ کی دیاریکراو لیماوە بنوتی نگای دۆسیر ل

ل باشور رادەستی ئنقرە کردووە: ئمۆ دەتوانین  کۆدەکانی دەستی کوردییان
کۆدەکانی  ١٩٧٥کانی سدەی رابردوو تا )ە١٩٦٠( بین وەک چۆن لب ئاسانی 

وە رادەستی شای ئران ی بارزانییبزاڤی کورد ل باشور ل رگای مال مستفا
بارزانی کۆدی دەستی کور و نوەکانی کرابوون، ھر ئوھاش ل سانی دواییدا 

وەک چۆن ئو  :ە کردووەو چارەنووسی ئو دەستیان رادەستی ئنکر یکوردی
کات تھران رگر بوو ل ھاتنکایی ئاشتی ل نوان کورد و بغداد، ئستاش ئنکرە 

گریو رک ئغدا  دەکات رر و بولی ھشۆ کمر: ئولغداد و ھوان بن ل
و ژمارەی برمیل برھمھنراوەکانی لسر چند و چۆنی ناردن دەرەوەی نوت 

. رک ، قوتر و مترسیدارترەبکو کشک لوە زیاترە ھر برمیلک نیی،و نرخی 
وەک چۆن ئو کات ل تھرانوە بیار دەدرا ئاراست و بژاردە سیاسییکانی کورد 
برامبر ب بغدا چی بن، ھر ئوھاش ئمۆ ھولر ب ئاسانی ناتوان لگڵ 

نک ل  ،بیاری کۆتایی ل ئنکرەی بغدا رک بکوێ چونک کۆد و سرەداوی
   !ھولر

     مل وە،جگیلسم مدراو بر گرم ھریی تورکیا  ، بۆ کاریگمئ
تی پارتی دیمۆکرات ئاشکرایوتی دەسسوکر ھسی کوردستانل  روو ل

و ، ب تایبتی پکک: تورکیا و باکوری کوردستان ی کوردستانرۆژئاوائزموونی 
بم مانایش تورکیا بۆ پارتی نک  ".خندەقدانپارتی لم دوو دۆسییدا ل ھمان "

گرنگ، بکو بۆ بابتی پیادەکردنی چ جۆرە  ل بابتی رکوتن لگڵ بغدا ھر
باکور و رۆئاوای کوردستانیش گرنگ ر برامبکیش بتسیاس ،تبھ 

ر راستشی ھکوانچپمکیش ئت  . کاتکی سیاسی بنتی الیسیاس کو الیئ
دا: ل راستیدا فراوان و یکبوونکی کوردستانیی بشک بت ل کۆناتوانت ب ئاسانی 
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ک تواوی پانتایی سیاسی  یشدابکو ل کۆیک "،"کۆی کوردستانی گورەنک ھر 
ر بشک لم ھسوکوتدا نک ھ .گرتبت خۆو ئیداری باشوری کوردستانیشی 

، بکو لو بشش زۆر کمتر، برژەوەندییکانی ھزکی )وات باشوری کوردستان(
  . ەگرنگ و گوھریتر ،اتکی دەستۆیشتوسیاسی و ماب

  
ی تۆ گرنگویش  ،پرسیارەکری ئوھکی گیلسر مس دەست دەخات چونک

، وات پیوەندی بشکی  ب گشتکی فراوانتر و گورەترەوەکبشھر پیوەندی 
  کوردستان ب کوردستانی گورەوە. 

، یا تنانت یککردنی، یمن پم وای ئم مسلی یکک ل رکخستن     
دژایتییکان ل ناو ناسیۆنالیزمی کوردیدا. ناسیۆنالیزمی کوردی (تۆ ب کوردایتی) 

 دژایتی، ئم دژایتییان وەک زۆرک ل ناسیۆنالیزمکانی ئم جیھان پیتی ل
دەتوانن کۆمیتی، ئۆلی، ئایدیۆلۆژی، لسر بنمای رەگز، فرە ئاینزایی، فرە 

برژەوەندیی فرە ئندشی سیاسی، زاراوەیی، الدێ و شار، ملمالنی نوەکان، 
. بم ، بنچینایتیی دژ ب یککان، دابشبوون لسر بنمای جندەر و. . . ھتد

دۆخی ئ ب توەوەی زۆر تایبتییی کوردستان کوردایشبوونو دابئورەیی گ 
کانی کوردستان دەخات س حاتی جیا ک جونوە سیاسییکان ل بش جیا

 یوەندی بکترەوە: جیوازی پکان١یوەتا بزاڤجیوازەکانی  ) یا ئ پارچ ل
) یا ئوەتا ٣؛ ل برامبر یکتردا بالینن) یا ئوەتا ٢؛ یکترن پشتگیریکوردستان 

، ب تایبتی ل ئاکامی وابستیی ب داگیرکارکی دیکوە. . . زیان بیکتر دەگینن
من پم وای تا ئستا پیوەندی پارچکان لگڵ یکتردا ھرس شوازی بخۆوە 

ی دەکین، بم دیوە، ب پی کات، شون و تایبتیبوونی ئو ھزە سیاسییی باس
دا برجست بووە وە زۆر ب دەگمن توانیویتی شوازی ٣زیاتر ل وشوازی 

یکم ئزموون بکات. . . زۆر جاریش روویداوە ھزکی سیاسی تا سر یسقان 
ابستی داگیرکاران، وە ئستاش ھر وای، بم ب روات رۆژان دروشمی و

   !خکدا یکتی نتوەیی دەدا ب گوی
خباتکی لسر ئاراستی ب  ئگر کورد چاوی لوەشھبت ئاشکرا     

بر ل ھموو شت ب دنیاییوە ئوا  ،جۆش بدات و رکی بخات(ل سرەوە) یکم 
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: تۆ ناکرێ ل الیکوە کۆتایی ب وابستیی ب داگیرکار بھنپویست دەکات 
بم لوالشوە  ؛ل برژەوەندی داگیرکاراندا بتوابستییکت تا سر یسقان 

ل ئاستی کوردستانی باسی رزگاریی نتوەیی  و داوای یکتی نتوەیی بکیت
 رگای رزگاری کوردستان ب کبکیت؟ ئاخر زۆر سیرە تسور بکرت گورەدا 

! کاتکیش ئم وشی بوات داداگیرکار وابستیی ب ئامراز و وستگی
" بکار دەھنین، ئوا دەب دنیابین ک وابستیی زۆر جار گیشتۆت وابستیی"

وات مانوەی جونوە  "،ل گل و نیشتمان ل پناو مانوەی "خۆی خیانتئاستی 
"ناو "رزگاریخوازەک ب کدارییچ  .کۆین یا حیزبدوورتریش ب دەب مت ئنانت

کاتک وابستیی  :بگینکوشندەی " "وابستییئو  ل مترسی باشتر بۆ ئوەی 
دەب ب خیانت، بم الین کوردیی خیانتکارەک نک ھر نایسلمن ک خیانتی 

ئم رک ل  .کردووە، بکو تنانت شانازیش ب خیانتکی خۆیوە دەکات
 بجنفال و کیمیابارانی ھشکری ئنانی لتی ھحا روویدادا ١٩٩٦ئابی ی ٣١ل: 

پارتی ب شانازیوە ئم رووداوەی کرد ب خاکی پشنگدار، نک ھر ل مژووی 
 کی رەش کک خاموو کورد، نت بۆ ھشانازی ب مکو دەخوازێ ئخۆیدا ب

  . ئو پی ل الپڕەکانی مژوودواجار ھوی جددی بدات بۆ سینوەی 
ی ٣١ئاماژەی پدرا، ھر کاتک برپرسانی پارتی باسی ل راستیدا، ھر وەک      
  زیاتر وەک شانازی باسی دەکن، تا ھر شتکی دیک! ،دەکن ١٩٩٦ئابی 

  
نک  :ل سازدانی نتوە رھاتووەکانائامرازە بک دەربارەیالینکی پرسیارەکت 

  . یشھر نتوەی سیاسی، بکو تنانت نتوەی کلتوری
      کادیمییئ دەلو جئ ویستت پی پرسیارەکشم بکی گونجاوی ئمبۆ وە

نتوە حاتکی مژوویی ک ) ١ل نوان دوو بۆچوونی جیاوازدا: ساغبکینوە 
وات نتوە  ی:برجست دەبت ل دەرەوەی ئیرادەی تاکککانی ئو نتوە

ویستنگدراوی بکی پت٢ . . .حا (ردا لرامبب،  دەخوازێ ب یک ھبۆچوون
وازک ل ئندازیاریی کۆمگاسازیی و شکۆسازی و نخر نتوە پۆسیکی 

 social) یا راستر بین بونیادسازیی کۆمیتی (social engineering( کۆمیتی

construction .(  



 

 
18 

ب مانا ( دابونیادسازیی نتوەبواری نانی ک وئزمل ئو دیارە ئو      
جختکی زۆر لسر گرنگیی زمان ھن،  )نتوە-سیاسییکی وە ھروەھا دەوت

ل زۆربی  ،و مژوو کراوەتوە، وە ل کاتی بدەستھنانی دەستی نیشتمانیشیدا
وە ل وشدا ب  "،جخت لسر "پروەردە و فرکردن ،ھرە زۆری ئزموونکاندا

وە.تایبکان، کراوەتتیییمرۆیی و کۆم تتی باب   
بم ئگر ل رووی کۆمیتییکی نتوەسازییوە ل پۆسک بوانین،      

ک باشترین، تندروسترین و  ،وا ھست دەکم، وە تنانت لو باوەڕەشدام
بنمای دیمۆکراتیترین شوازی نتوەسازی ئوەی ک ئو نتوەسازیی لسر 

"یکبوونی دژایتییکان" بونیادنراب: الدی و شار؛ زمان و زاراوە؛ پگی پارزراوی 
گرنگیی بوونی ئۆلی و دونیایی؛ ؛ نر و م (وات لسر بنمای جندەر)؛ دار و ندار

(وات تا بکرێ  تاک و تاکگرایی ل الیک و کۆمڵ و کۆگرایی ل الیکی دیکوە
-گا لسر ئاستی تاک، بم لوالشوە کۆیکی نیشتمانیوردکردنوەی کۆم

(وەیی توکمتگری نھ کان کتیییکۆم وەی نوێ؛ چینوەی کۆن و ن؛ ن
برژەوەندی دژ بیکن؛ ھاوسنگی ل نوان مژوو و داھاتوو؛ دینی و علمانی و . 

  . . ھتد.
ھندک ئزموون  ،ھتی ناوەڕاستل ئزموونکانی پشودا، ب تایبتی ل رۆژ     

وە یا  بسنوە ی زۆرداریھن ک ھویان داوە دژایتییکانی ناو نتوە ب زۆر
 ختانرسئینکاریس  ی بووە بکمرھئاکامدا ب ن، لبک تییانو دژایبوونی ئ

نتوسازیکی فاشیستان. دوو نموونی دیار ل مژووی مۆدرنی رۆژھت 
و ئزموونی کمالیزم ل تورکیا. ل ل جیھانی عرەبی ئزموونی حیزبی بعس 

تکراوەتوە، ک راستیدا تنانت ل لکۆینوە زانستییکانیشدا ئوە پشتاس
 زموونو دوو ئرچاوەی ئیلھامی ئایدیۆلۆژی ئس (مالیزمعس و کب) ،فاشیزم

 ک وانین ئیتر ئاشکارایی بر وردتر لگم ئکی ئیلھامی برچاوەیمالیزم سک
ل  ی نتوەپرستیحزبی بعس وە ھندک ئاراستی دیکزۆر گرنگ بووە بۆ 

 رە شتکی حاشاھنگرە ک کورد ل ھردوو ئزموونکدا. . . دیاداجیھانی عرەبی
قوربانی ژمارەیکی ئو  )وە کمالیزمیش ل تورکیا قارعھی بعس ل سوریا و (

تیییندازیاری کۆمئ ک کنادزیاریکی فیکری فاشیستی  بووە، ئمایر بنسل



 

 
19 

نتوە لسر -ەوت، یا ب واتایکی دیک دنتوە ساز بدات-دەخوازی دەوت
  .بنمای یک خاک، یک نتوە، یک کلتور و یک زمان

ئو شوازەی ک من مبستم ل باشترین و تندروستترین لبرامبردا،      
شوازی نتوەسازی، تواو ب پچوانی دوو ئزموونکی بعس و کمالیزم، 

 کۆمیتی و کولتورییکان ل پناو جختکردنوەی لسر پزانینی بوونی دژایتیی
برھمھنانی کۆیک لسر بنمای کۆمک بھا و ئاکار ک گرنگترینیان 
دیمۆکراسین: وات نتوەسازی ل رگای لقابدانوەیکی زھنی کۆمگا ل رگای 

، نک ئینکارکردن و بدەنگکردنی ئو پاراستنی دیمۆکراتییانی دژایتییکان
تییان. وات دەرەنجام: نتوەسازی لسر بنمای بوونی یکبوونکی دژای

بم مانایش  .ماناوەوە و بوونکی دیمۆکراتییانی دژایتییکانل رگای تندروست 
 ین کک بکپارادایم لیبرال پارادایمیدەتوانین باس ل-ناسیۆنالیسم!                

   
نتوە ب مانا کلتوری و سیاسییکی،  :دەربارەی بشی دوایی پرسیارەکت

  ان دەست نکوت. توەمک دەکرێ زۆر ب ئاسانی
می پرسیاری ئوەی ئایا کورد نتوەیکی کلتوریی یا کلتوری و وە     

کاندا  ،سیاسییکادیمی و سیاسییگفتوگۆ ئ خۆی دەگرێ. زۆر جار لدەل لزۆر ج
وەی ک کورد ل رووی سیاسییوە نتوە بت. ل گومانکی زۆر دەخرت سر ئ

 روو. بۆ نموون تبخر و گومانوە دەکرێ ئلتوریشرووی ک ت لنانراستیدا ت
زۆرک ل شارەزایانی رۆژئاوایی باس ل "چند دانیک" ل زمانی کوردی دەکن 

. نردییکان، دەکل بری زاراوە کو "زمان کوردییکان،"، وات باس ل نک یک زمان
-بۆ ئو بۆچوونش زۆر بگ و بھان دەخن روو. تنانت ل کشی فرە

 کان ل کتبکیدا١٩٩٠سرەتای ل ایکی کورد (میھرداد ئیزەدی) زاراوەییدا شارەز
)The Kurds(  باس باشل ی زاراوەکان لشت کوری کوردستان دەکات و دە

تنانت پشبینی ک ئوەندە جدیی  بشی کوردستانزاراوەیی لو  کشی جووت
کشی دوو و دەکات، یا راستتر بین مترسی ئوە دەخات روو، ک ئگر بت 

ئوا ئو بشی  ،ور چارەسر نکرێشل با("سۆرانی و بادینی") زاراوەیی 
  " ھنگاو دەنت. . . بوون ب دوو گلحاتی " وکوردستان برە
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راستیکی ئمۆ ل باشوری کوردستان ل بری خبات بۆ یککردنی زمانی      
" ئوا دەبینین یک زمانی ستانداردکوردی و گرنگیدان ب پشتگیریکردنی ئاراستی "

" ب توندی بوونی ھی: زاراوەگرییدەمارگیریی ل جۆری  دوو دان "شۆڤینیزم
سۆرانی" وە ئوی دیکشیان ن شۆڤینیزمی "بادەستکردنی زاراوەی ایککی

بادینی). تنانت ھندێ بۆچوونی  ، کم یا زۆر،بادەستکردنی کورمانجی ژوورو (یا
بیوی بانگشی سیر و سمرەش لو جدەلدا سری ھداوە وەک ئوەی 

 وە بکات کمای ئھ و پیتانتی و ئیکمتاتورک و رژنانی ئپیتی التینی داھ
ناب ل نووسینی لبر ئوەش تورکیا) وە داگیرکاریی دەقن (وات داگیرکارکی 

ن، وە ل بری پیتی التینی دەب پیتی "ناسراو ب عرەبی" بکار ھنرکوردیدا بکارب
! لم بارەیوە بن: وەک ئوەی پیتی عرەبی ھمای داگیرکار نب و . . . ھتد

جدەل ورانکارە رزگارمان بت، دەبت دەموێ ب راشکاوی بم: بۆ ئوەی لم 
) ل ھمان کاتدا و ١ب دوو شوازی دیک ل کشک نزیکببینوە پویست یا ئوەتا 

بب جیاوازی ھردوو ئلفابی التین و عرەبی ب ھی داگیرکار بزانین وە بونیادنراو 
یدا ب پی ھندک . ل راستلسر ئوە بۆ شوازکی تواو نوێ ل ئلفاب بگڕین

بۆچوون ئلفابی عرەبی نک جارک بکو دوو جار ھی داگیرکار بت: یککیان 
) یا ئوەتا ھردوو ئلفابمان قبوڵ ب وە ٢؛ عرەبی ئوەی دیکشیان "ئیسالمی"

ژر سبری قورسی "ل  رزگار بکین و دەرییان بھنینلکردنشدا ئلفاب ولم قب
ک  ،"ی و برجستبوونی دوژمناکارانی ھوست ئایدیلۆژییکانمژووی خوناو

ھودان بۆ قبووکردنی ب واتایکی دیک . ،نبوو تیایاندا ئلفاب ئامراز و ھما
ئلفاب وەک گشسندنکی کلتوری و شارستانی دوور ل سبری قورسی 

وە ئوەم وت، چونک یشوعھبت ب توازمژووە خوناوییک! (ئایدیۆلۆژیا ق 
نیی: من دەکرێ ل زۆر رەھندی ب زەرورەت زمان تایبتمندیی ئکادیمی من 

 وە باس لوەسازیدیکتتی نیندازیاریی کۆمم و نیشتمانسازی  ئم، ببک
ک باس دت سر زمان حز دەکم بڕزەوە ئم بووارە بۆ ئو کسان ج بم 

  ن).و زمانناس  نسقکی زانستی و تیبتمندیی ئکادیمیدا زمانوانک ب راستیی ل
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ھبت کاتک ئم برەوڕووی پرسیارگلکی ئوھا دەبینوە، دەب ل پش ھر 
شتکدا مشوری پناسی کلتور بخۆین، وات ئم چمکی کلتورە، بر ل ھر 

دەگرت خۆی و چیش دەکوت دەرەوەی سنووری چمکک. . . لخۆ شتک، چی 
 "نتوەی سیاسی"ب ھمان پوەریش دەب ئوە جوان روونبتوە ئایا کاتک دەین 

مبستمان لو چمک ئاۆزە چیی، وە ل پناسی چمکی "نتوەی سیاسی" کام 
 تتۆدۆلۆژیشمان دی مشرەدا کل وات :زال درەسک مزۆر بۆ نموون . . .شپ

" ک نتوەی سیاسیپیان وای ئم ئو کات دەتوانین باس ل نتوەیک وەک "
ب دەوتبوون سربخۆیی ب تواوەتی و ئو نتوەی ب ئاشکرا دروشمی 

  ھگرتووە و ب س و دوو خبات برەو گیشتن بو ئامانج دەکات.  
-------------------------  

تبینی: ببورە ک کات و تندروستی ھاوکارم نبوون وەمی ھموو پرسیارەکانت 
  .سوپاس بۆ ئم دەرفت. . ب ھر حاڵ، بدەموە. 

  
* باشوری کوردستان ل دایک بووە؛ ١٩٥٦  بورھان أ. یاسین ل ی لسوید ١٩٨٣ سا وە؛  لگیرساوەت

سویدی تواو کردووە؛ ل ئستادا وەک (لوند)ی خوندنی بای ب پلی دکتۆرا ل زانکۆی  ١٩٩٥سای
ۆفیسۆری یاریدەدەر مامۆستایزانکۆی لوند - پ ر لھ .www.burhanyassin.com 


