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  پش وتار:
دەستپکردنی گفتوگۆیک دەربارەی رۆژئاڤا، ئم وتارەی بردەست وەکو پشکیک بۆ 

ل ئۆسلۆ پشکشکرا. ل  ،ەندی کوردیول حزوری ژمارەیک ل کوردستانیانی رە
ھبت ھر بۆ تبینی، ئم پشکیی خوارەوە دەقی پشکیکی، بب گۆڕانکاری. 

ئوە بشکی  گفتوگۆ ب شوەیکی زۆر چکراوە وە ب "ئیرتیجالی" پشکش کرا، لبر
  زۆر ل وردەکراییکانی ناو دەقک نکوتن ناو گفتوگۆکوە.  

  
  
  
  

--------------------  وتارەک  ----------------------------  

  
  

  ٢٧/١٠/٢٠١٩ئۆسلۆ 
 

  بخر بن
  .لم گفتوگۆیدا ھاتوون بۆ بشداربوونئوەی بڕز ک زەحمتتان کشاوە و بۆ سوپاس 

م گفتوگۆیست لبکو زیات مب ،کامیل نییکی موتتشکردنی بابشکتۆمارکردنی ر پ
 کرنجک و سبینیند تدەربارەیچ  کوردستان روودەدات، زۆر ب ستا لئ وەی کئ

  ل رۆژئاوای کوردستان (رۆژئاڤا). شتایبتی
  

 چند خاکی لوەدەرچوونی گشتی
  می ئسات م چرکئ م کب ویسترەتا پس ،واو تاریک نییکی تساتچرک

بکو روناکیک ل خۆی دەگرێ:  کوات ل تونکی تاریک رۆناھیک بدی 
    ؛دەکرت

 ئاسان نیی  ند رۆژەی دواییدا روویدا قسم چوەی لر ئسکورتی ل مرۆڤ ب
 گشتگیر و ب سودی بۆ بکات؛ و بکات وە ھسنگاندنکی ورد
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 نھا لۆ تمرووداوەکان ناکرێ ئ نیگای براوە یا دۆڕاو لوانین.    ی رۆژئاڤاگۆشب  
  وە بیخونینوە؛ادۆخک زۆر لوە زیاتر ھدەگرێ لوەی تنھا ب دۆڕا و بر

  
 ر حاڵھ ر  بگوترووداوەکان ئزیان و دەستک ئاسانی  ب وا بوە، ئنینبخو

بووە ب براورد  دەتوانین بین ل ئالوگۆڕی رۆژانی دەواییدا کورد زەرەرمند
یوەندیدار بوونوە پرووداوەکان ب ی کرانکتو ئڵ ئگھیچ ل م بب ،

 ین کک ناکرێ بوەیموو شتکورد شکھدەست داوەی ل.  
،کنوب ت خۆڕاگریینانوە  ترەوڕوبوونب مدا لکنج رۆژی یپ تی لتایب ب

 ،ل رووی ھاوکشی نونتوەییوە ش،ئمریکا. . . یشسرکوتنلگڵ تورکیا، 
 زیانی زۆری برکوت، ک دەش ئم زیان ل دوورمودا زیاتر دەرکوێ؛

 
 ی رابردوود ساژووی سم ل مکجاری ی مم ئک دادەتوانم ب ک ورد ب

، تخوینکردنی ئوانی دیک نادوتخۆ ب قوربانی بینین و زمانی پاڕانوە و 
ل چرک ساتکی یکالکرەوەشدا وازیان ل کورد  ئوانی ترەتنانت گر ئم 

 ھنابت. 
ئم دەنگ، وات دەنگی کوردانی رۆژئاوا، دەخوازێ تگیشتنیشی ھب بۆ  تنانت

ل رۆشنایی ھسوکوتی ئوانی ل چرک ساتکی وەھادا وازیان ل کورد ھنا، وە 
یککیش  ک جگای سرنجن. . . ئمو زۆر شتی دیک ؛ئم دیدەوە سیاست بکات

ماوەرییج موو جۆشوخرۆشم ھئ و شتانکی کوردستانلی خ  ناوە و ل
ئوەی من پی دەبژم  ھونی، ک دەکرێ ب یکوە ببن ل دەرەوەی وت

  نوبوونوەی "کوردایتی."
  
 ی تیایمئ ی کسات م چرکینئر  دا گوزەر دەکبنھا لک تن ،ژووییزۆر م

 و ھۆیر ئبکو لرۆژئاوای کوردستان روودەدات،  ب ل ی کموو شتو ھئ
 یرۆژئاوای کوردستان ھ ی لتو دەرفئ ی کسادەی او نییکی دابیوانک

 ل کشکو بگشتی وە ب کورد ب ژ کژوویی دور و درکی متو دەرف ۆسپ
  . . . ۆژئاوا ب تایبتی ئزموونی دەکاتباشور و ر

) سا ٣٠لم بارەیوە، زۆر گرنگ ھر زوو ئوە بیین ک ئم نزیکی سی (
وەش دەچوە وە لک بۆ کورد کراوەتوەک  تدەروازەی م دەروازەیئ ک
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 ھاوتا، ل ژوویی بکی متڕەکانی  ٢٠٠دەرفش ل ی رابردوودا (واتسا
   بت!  کراوەیی بردەوامناپلیۆنوە) ب

 ل (کی دیکنسا تۆ ب) کی باشبۆ ماوەی تم دەرفقدیری خۆم ئت ب
بت. . . ئم پۆسی ل جنگی کوتوە دەستپدەکات، ب دەپشمانوە بردەوام 

کوتنی رژمی سدام گمارۆکانی سر عراق و راپرین و کۆچەوی ملیۆنی و 
 ب م رووداوانکیش لکر یڕێ. ھدەپڕی داعشدا ترەبی و شھاری عو ب
 شوەچوونی دۆزی کورد. . . گرنگر پس ریان خستۆتندەوە کاریگک رەھکۆم
ئوەش بزانین ک دەرفت مژووییکانی پشو، ھرنب ل سد سای دواییدا، 

 ژترینیان لکردووە،  ٣تا  ٢درڕی نپت ساڵ تنانیتکتکۆماری  دەرف
ئمش مسلیکی یکجار   مانگ زیاتر نبوو. ١١تنھا   مھابادل کوردستان

 .گرنگ  
  

 ک وەیشوو ئکانی پتستا و دەرفی ئتم دەرفوان ئن ل کی دیکجیاوازی
کاریگری ل دەرفتکانی پشودا زلھزەکان بیادەر بوون وە ل رگای 

قودرەتی زۆریانوە دەیانتوانی سنور بۆ دەرفتکان دابنن، بب ان و دیپلۆماسیی
ئوەی ھزە جماوەریی لۆکاییکان توانیبتیان رۆکی یکالکرەوە ببنن. بم 

ی رۆژھتی ناوەڕاستتدا کون و ھچونکی کۆمگائمجارەیان ل قویی 
ستی لیوازی جۆر رکۆمش خۆی ب ک یێ؛ پوە و دەردەبا و جۆر دەرب

، یککیش ل شوازی ئم جۆش و خرۆش جماوەریانش بھاری عرەبی بووە
ستا ئین ئدەکرێ ب قۆناغی  وک راق و سودان للوبنان و ع ل رەبییھارە عب

؛دووەمیدای  
   
 وەرۆژئاوای کوردستان یوەندی بوەی پئ ھدام روداومی سوتنی رژک ،کی ی

زۆر گرنگ بوو، ئو رووداوەی ب جۆرک کاریگری خست سر رۆژئاوای 
ل ژر کاریگری سیاسییان و  راستوخۆ، ٢٠٠٤وات کوردستان ک سای دواتر (

) راپڕینی قامشلۆ و کوردانی سوریا ب گشی وە سایکۆلۆژیانی ئم رووداوە
) دیسان راپڕینی کوردەکان ل رۆژئاڤا سرھدەدات. وات ٢٠٠٥سای دواتریش (

(وات  بھاری سوریای عرەبیزۆر بر ل ل رۆژئاڤا  بھاری کوردیل راستیدا 
 ھات! بشی عرەبی ل سوریا) 
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 ینر بکسختی لج کجار گرنگوەی یئ ب ی کورد دەبمئ ک وەیوە ئ

، یکمتماشای ئم ھمو دەرفت و روداوان بکین:  دوو، نک تنھا ب یک، چاو
 دەرەوەی خۆمان ببینین، وات ت و رووداو لک دەرفچاو و برووداو و ئ

، ب چاوکی دیک دووەم ک ب ھزی ئوانی دیک دت برھم؛ بم انیدەرفت
خۆمان ببنین و روو ل خودی خۆمان بکین و ھر ل خۆشمان بپرسین خودی 

گیشتوین، ئایا پ ب پست  انئایا ئمی کورد پ ب پست ل دەرفت مژووییک
توانیومان ھس و کوت لگڵ دەرفتکدا بکین، یا ب پچوانوە شتکمان 

 ب پست مام لگڵ کردووە ک زیاتر شیمانی ئوە دەکات ک نخر پ
دەرفتکدا نکراوە، وە ل ئکامدا دەرفت لدەست چووە. . . نمونیکی زۆر 

ریفراندۆم کاریسئامزەکی مسعود ل مامکردنی دەرفتی مژوویی باشیش 
بارزانی بوو: ئم کارک بوو ک لسر بنمای ھست و نست و ھ تگیشتن 

ب ک ل بری تگیشتنی قوڵ و وردی رەگزەکانی سیاست،  کرا، ھنگاوک بوو
یاریکردنکی نابرپرسان ب ، لسر بنمای تایبتی جوگرافیای سیاسی کوردستان

 ک بوو کور حاڵ ریفراندۆم ھھ ک کرا. . . بستی خست و نتیایدا ھ
و حزبرکردەی ئکی سیاسی و سژووی حزبکی متی بوون سواری ملی دەرف

الڕر او بوە سمڕبوو دەگت ھر دەرفروویدا. (دوایی گ ندا برد و کاریس
.(م باسئ 

   
  ،ینگشتی ب دەتوانین ب مستا ئھۆی تا ئ کی سیاسیبدیاریکراو،  کولتور

کولتورک ک بردەوام، وەک بھانیکی ئامادە، دەخوازێ شکست بسپرت پیالن 
و گکلۆمی ئوانی دیک دژ ب کورد، بب ئوەی ھوی ئوەی داب خۆی 
 وات ،م بۆچووندی شکست دوای شکستین. ئشکست، شاھ ل رپرس ببینب

 شکستی کورد،گوای رپرسن لوانی تر بک خ ئن(کورد خۆی وات) ودی خۆی 
شبلتورک کی گرنگ بووە لکی سیاسی باش  .دەستکی راستیدیوی دیک

 ک وەیزۆر جارئ  کورد ل ژوویلکرایرەوتی مک وەک  ودا وەک کارپن
ئکترکی وەک قوربانی نک  وەک وات دەرکوتووە؛ کی سربخۆ و بھزبکر

 برنیا ھ ،یژووی ھتوانای گۆڕینی م کسیاسی ک یوەی ھتوانای ئ 
 تراژیدیایروحی . ئم بشکی گرنگ ل مژووکاریگری بخات سر رەوتی 
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بۆ ئوە بت ک،  کلتوری سیاسی کوردیچوارچوەی ئو کاتی تا  .کوردیی
بۆ چاو تماشا و ھسنگاندنکانی دان ب یک تگیشتن ل کشکانی، تنھا 

(وات تنھا بو چاوەی ک دەرەوەی کورد خۆی دەبینرێ و ئو  بکاترووداوەکان 
روحی ئم کاریسی ھر ، دەرەوەیش ب برپرس ل شکستکانی دەزانرێ)

ناب ب ل داھاتوودا کاریسی دیکش بم پیش کارا دەب و بردەوام و 
  .بھزەزۆر  اندووربگیرێ، تنانت ئگری دووبارەبوونوەشی

  
 کییشک ورەی دیکگ وەیکدا ئکات ل ت و رووداو ککاندەرفژووییە م 

، بم ھر زوو حزب سیاسییکان نبرھمی رووداوەکانی دەرەوەی کورد
ب مانای دەرفتکان تنھا و تنھا وەک برھمی "خباتی خۆیان تماشا دەکن." 

بونیادنانی رەوایتی  "دزین و ب بارمتگرتنی دەرفت مژووییکان" وە دواجار
فرماڕەوایی و دەستی لسر ئم دەرفت ب بارمت گیراوە و دزراوە بونیاد 

 تی لتایب تیدا، بژوویی مرۆڤایم وە: لر بۆ بیرخستنھ) .ی  ٢٠٠دەنسا
ە وە لم بارەیوە بوو شتکی حاشاھنگر دیاردەی دزینی شۆڕشرابردوودا 

ھر بۆ نموون کاتک دەرفتک ل باشوری کوردستان لکۆینوەی زۆر کراوە). 
ھی بم پارتی و مسعود بارزانی سواری ملی دەرفتک دەبن و دەست بسر 

دەست  دا لویکانیدیدەرفتک دادەگرن وە ل یکک ل بازن ھرە ترادیژی
کۆم ی ریفراندۆم روودەدات، بدا کاریسگرتنبارمترداگرتن و بسک ب

ئاکامی کاریسئامزەوە، ک یککیان لدەستدانی، زۆر یا کم، نیوەی خاکی 
رکوککوردستانتی کتایب ب ، .  

 ،ککرۆژئاواش پ ی کوردستان ئینکار لشو بی بۆ ئکر چی پشتگیرییگئ
دەبت وە بم  ، سواری ملی دەرفت و ئزمونی ئو بشی کوردستانناکرێ

، خندەقی پشوەی شڕی پکک برامبر ب تورکیابووە ب  مانای رۆژئاڤا
  ئمش گران لسر ئو بشی کوردستان کوتوە.       

     
 ر دەستیسل تبزن، ھۆ کوردستانی ممئ ک ری ،گومانی تیا نییفاکت یا ب، 

رۆژئاوای کوردستان (ئو بشی ک سانکی زۆرە نک ھر ل الین 
داگیرکارانوە، بکو ل الین ھزە سیاسیی کوردییکانیشوە، ھبت لوانش 
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کان) ئینکاری بوونی دەکرا، دەخرت سر نخشی ١٩٩٠پ ک ک، ھر نب تا 
 جیھان.

 
 کی زۆرەرسامیگای سوە جر ئبم  لئ بات کخ ب ی کوردستان بتوانشب

و قوربانییکانی خۆیان بتوانن ئم پگیی ئمۆ بۆ کورد و دۆزەکی مسۆگر 
 بکات. 

 

*****  
 

  رۆژئاوای کوردستان
 ھر بۆ بیرھنانوە: 

، وات جونوەی سیاسی ل شوەی ھزە سیاسییکانی ئو بشی کوردستان
 رەکیدا تپڕیوە:ب س قۆناغی س رۆژئاڤا،

  ؛ ١٩٥٧کانوە تا ١٩٢٠ل سرەتای  )١ 
 ٢ ٢٠٠٣وە تا ١٩٥٧) ل رەتا پارتی دیمۆکراتی کورد (الپارتی) لدا سم قۆناغ١٩٥٧.  ل 

 دا زیاتر لم قۆناغر لوەش ھزرا وە دوای ئالپارتی،  ٢٠دام ل وات ،م حزبحزب ل
    کوتوونتوە؛

.   وات ٢٠٠٥و راپڕینی  ٢٠٠٤و راپڕینی قامشلۆ ل  ٢٠٠٣ دروستبوونی پیدە )٣ 
ئوەی راستی بت بھاری کوردەکانی رۆژئاڤا زۆر بر ل بھاری عرەبی ل سوریا 

 پیدەپش خۆی دروست ببوون:  ک سری ھدا.    پیدە زۆر جیا بوو لو حزبانی
دابانکی گورە رتی نبوو بکو ل برھمکانی الپاوەک ھزە سیاسییکانی پش خۆی 

زیاتر ل (پکک)ەوە نزیک بوو.   بوو ل الپارتی و کلتورە سیاسییکی ئو حزب، وە 
مۆنی لسر رۆژئاڤا دەست پ ژھر لرەشوە ملمالنی پارتی و پکک لسر ھ

ھژمۆنیی ک الپارتی ، چونک ئم رووداوە الدان و یاخیبوونکی جددی بوو ل ئو دەکات
  سانکی زۆر ل رۆژئاڤا بدەستی ھنابوو:

  
  ڕ دژیش کی گرنگیان بینی لچ رۆ گپدە و ییپ مومان زانراوە کبۆ ھ

  ؛داعش
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  ریخۆس ل النکردنی بیری ئۆججبزموونی رۆژئاڤا کت و مت جم ئایا ئب
 کی زۆرباس . ئم)یئا وە نا( ل ھمان کاتدا وەمک دیمۆکراسی؟ ل راستیدا

 ک تداتایبم گفتوگۆیری بوەستین لسل ویستمان نیی؛کاتی پ   
 وەم بارەیوەی لوەیئدرا، ئشتر ئاماژەی پروەک پھ ،  وەیبگوترێ ئ دەب

 رۆژئاڤا ل ل ککی پرۆ کھاتووەکک پتبۆ  دوانی تییکیان یارمشب ک
 بووە ب ککتی پسیاس ک یو راستییی ئی دیککشم برۆژئاڤا، ب

دەکرێ لم چند خای خوارەوەدا رۆی پکک چ . بارگرانی بسر رۆژئاڤادا
  بکرتوە:

تا دوژمنکاران  بھانی داوەت دەست تورکیارۆی ئاشکرای پکک ل رۆژئاڤا  )١
؛ نک ھر ئوە بکو رک وەک خندەقی ھرە تماشای ئزموونی رۆژئاڤا بکات

  ببین ل شریدا دژ ب تورکیا؛ خۆیپشوەی 
٢ ککستی پومریکادا ) ھکانی تورکیا و ئیوەندییپ کی زۆری لئیحراج

  رۆژئاڤا گڕاوەتوە؛خودی ک ل ئاکامدا ب کش بۆ  ،دروست کردووە
بۆت ھۆی ئیحراج و دڕاوک ل دید و پیوەندی وتانی رۆژئاوای ئوروپا  )٣

  . دالگڵ ئزموونی رۆژئاڤا
بگوترێ ک  ھر چندە دەب ئوە :پارتی و پکک لسر رۆژئاڤا یلمالنـم )٤

 ک یو حزبتی ئی زھنیشوتی، زیاتر کسوکوازی ھی پارتی و ششک
وەی مامچوارچ جا ل) وانی دیکڵ ئگیوەندی لپ ردەوام لزە بکردنی ھ

سیاسییکانی ناو باشوری کوردستان ب یا ھزە سیاسییکانی کوردستانی مزن) 
بم ملمالنی پارتی و یکتی ل بردەوام ل س ھوستیدا خۆی بینیوەتوە، 

رۆژئاڤا چوارچوەی تگیشتنی خۆی پویست. پارتی ل مامیدا لگڵ ھزەکانی 
 ناخی خۆیاندا زھندیک دەگرنلھ تیڤانگکی نترە یما ھبن تم زھنیئ ک ،

. ب پی ئم زھنیت: دی پارتیی لگڵ ھزە سیاسییکانی دیکنگرنگکی پیوە
ئگر کوت حاتی  ،) یا بایکۆت دەکات٢)  یا دەب پارتی بادەست بت، ١

ۆ ھسوکوتی پارتی ھر وەک نمون ب. . ) یا یاریک تک دەدات. ٣کمایتییوە، 
ل مسلی کرکوکدا، وە ب تایبتی ل مسلی دانانی پارزگارکی کورد بۆ 

پارتی، ب بھانی جۆرا و جۆر، بۆ  :کرکوک دوای کاریسکی ریفراندۆم
وە دواتر گمکی تکدا، ئگر لم مسلیدا و ماوەیکی زۆر بایکۆتی ھبژارد 

ئستا  !ی لگڵ یکتیدا کردبوو لسر دانانی پارزگارچی ب رەسمی رکوتنیش
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 ککدانی یارییت وە ب ،مکندی یکورد زەرەرم ،کدوای تیکدانی یاریی
  ھنگاوکی مترسیدار چووە دواوە؛  یشچارەسری کشی کرکوک

گ ھۆیکی گرنگر چی ملمالنی پارتی لگڵ پکک لسر ھژمۆنی ل رۆژئاڤا ئ
بم بووە بۆ ھوستی نگتیڤانی پارتی برامبر ب ئزموونی رۆژئاڤا، 

بۆ ھن  ئوەی ک ھۆی دیکش (جگ ل کلتوری سیاسی و زھنیت)راستییکی 
گرنگکان ھرە ککیش ل ھۆی یئو ھوست نگتیڤانی پارتی لمڕ رۆژئاڤا، 

رتی گرنگترن تا رۆژئاڤا وە ئو حزب ئوەی ک پیوەندییکانی تورکیا بۆ پا
 ڵ تورکیادائامادەیگکانی لیوەندییناو پاراستنی پپ رۆژئاڤا بدات ل ؛ قوربانی ب  

زۆر ب گشتی، دانی مۆری پکک ل ئزموونی رۆژئاڤا ھۆیکی گرنگ بووە بۆ  )٥
ک ل ئوەی رۆژئاڤا کۆمک برپرسیارتی و ئرکی قورسی بکوت سر شان 

یان بتوانای خۆی زیاترە ھ ل ستی بۆ دروست ببربک بت، وە کۆمگر
جوی دیبلۆماسیدا، ب تایبتی روو ل جیھانی رۆژئاوادا، ک بج گیاندنیان 

.ئاسان نیی  
  

 ر لب وە رای خۆم، کم بارەیم لز دەک٥ح  کمدا لکۆڕ راشکاوی، ل ساڵ ب
 خم روو:یدەرمبیبوو، جارکی دیک بسوید -شاری یۆتۆبۆری

 وە ل گرمی شڕی داعشدا، پم وابوو پویست ٢٠١٤من ئو کات، وات سای 
ککڵ تورکیا رابگرێ.  پگڕ لوتن شدواک ب وەبوو کش ئکھانر بگ٨ئ 

لگڵ تورکیا، ئوا بوبت ئاشتی  ی ئاگربستی پکک ل پناوجارەکی پشتر
 ب ئاسانتر بب ککوەی پبۆ ئ کی دیپلۆماسی دەبنگاوم جارەیان وەک ھئ
 ستم ئاگربوەی ئداعش وە بۆ ئ وەیی دژ بتو نیمانی نھاوپ ک لشب

  . بت بۆ رۆژئاڤا یشیارمتیدەر
دەیتوانی ئم لکوت پۆزەتیڤانی  دا،٢٠١٤، وات ئاگربست ل ھنگاوکی ئوھا

 ل بکوتوە: یخوارەوە
کوردیشی ل باکور دوور دەگرت و دەپاراست لو و بم ھنگاوە پکک خۆی  )١

روویداوە، ب ل باکور وە تا ئستا ٢٠١٤ک ل  و ورانکاریی ھموو خونژی
 ل ککوتووی پرکزموونی ناستی ئر"تایبشارەکانی  "ی دیمۆکراتییخۆس ل

 ل (د، جزیرە، شرناخ. . . ھتدسوری ئام) گومان. دا٢٠١٦-٢٠١٥باکوور ب  ل جگ
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 کککجار زۆر، پکی یژینرانکاری و خوکی زۆر وزموندا ئو سال
  تاقیکردەوە؛ دیمۆکراتیدال خۆسری ل باکوری کوردستان ی ناسرکوتوو

تر دەیتوانی رەواییتی ل ھنگاوکی ئوھادا، وات ب راگرتنی شڕ، پکک ئاسان )٢
و پزانینی نودەوتی وەربگرێ، ھر وەک بۆ رکخراوی رزگاریخوازی فلستینی 

دا. ١٩٨٨فراھم بوو دوای بیاری چکدانان ل راگیندراوی جزائیر ل سای 
ل خباتی چکداری توانی بۆ یکم جار  فلستینییکانئم ھنگاوەی وازھنانی 

ۆشیکدا توند بکات و ئیحراجیکی دیپلۆماسی ئوتۆی بۆ دروست ئیسرائیل ل گ
 )١٩٩١پایزی (س ساڵ دواتر ل کۆنفرانسی ئاشتی مدریدا ک بکات، ب رادەیک 

، وە ب ئامادەبوونکی زۆر ئیسرائیل لگڵ وتانی عرەبی و فلستینیکان
ی شروو ب روو دابنیش و گفتوگۆ لسر ک سنگینی کۆمگای نودەوتی،

  فلستینییکان و کش پیدەندیدارەکان بکات؛
ب ھنگاوکی ئوھا پکک دەیتوانی ھموو بھانیک لدەست تورکیا  )٣

 ئاسان نبت ھش بکات سر رۆژئاڤا ئو وت بۆ ئوەی دواجار بۆ ھندەرب
  ؛ و ھڕەش ل وجودی بکات

 ھۆی ئوەی ک کۆمگای ئوھا دەیتوانی ب ئاسانی ببت ئاگربستکی )٤
. ب شوەیکی سروشتی و ئاسایی ل ئزموونی رۆژئاڤا نزیک ببتوەنودەوتی 

بم مانایش دەستکوت دیپلۆماسی و سیاسیی نتوەییکانی ئم ئزموون ئمۆ 
.  چونک بردەوام بشکی نلوەی ک ھ دوای ئم ھموو سان زۆر زتر بن

وھ چۆن  زۆر ل وە بووە کجیھانی رۆژئاوا، ئ دە، روو لیکانی پدیپلۆماسیی
درژکراوەی پکک نین، بکو ھزکی سربخۆن. تنانت بیسلمن ک ئوان 

 کی زۆریشی ویستووە، کم بووە، وزە و کۆششستکانیش زۆر ئمریکییبۆ ئ
تورکیا بنن سر ئو باوەڕەی ک پیدە  ە ب تایبتیجیھانی رۆژئاوا و

نیی ککژکراوەی پو باوەڕەدرر ئس ھاتر نک ھدواجار تورکیا ن ک .، 
 زیاتر ل ک نییدە شتیپ و باوەڕەی کمای ئر بنسک لکو رب

  ؛یاندئزمونی رۆژئاڤا راگ بردنیوانی لڕش، درژبوونوەی پکک بۆ رۆژئاڤا
دەنی کوردانی باکوری بت ھۆی پاراستنی خباتی مبئاگربست دەیتوانی  )٥

. ل راستیدا ئو نک پچوانکیوە ئاسانکاریکی زۆریان بۆ بکات،  یشکوردستان
بر خباتی مدەنی   ،)ەوە٢٠١٤وات ل ( دا،زیانی ل ماوەی پنج سای رابردوو

) ل ی کو زیانموو ئھ وتووە زیاتر بووە لباکور ک ر  ٢٠١٤)ەوە تا ١٩٩١لب
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باتو ختی  ئنھا سیاسناکرێ ت ،کی دیکواتای وتبوو. بی کورکیا تدوژمنکاران
کاتک باسی ئو زیان دەکین ک بر ئو خبات مدەنیی  ،وەک تاک فاکتر ببینین

) ندیل لق ی کتو سیاسراستیدا ئ وتوە. ل٢٠١٤ک ەوی کردوە، کیەوە پ(
پکدادان زۆر زیانبخش بووە بۆ ئویش ب توندی گڕانوە بوو بۆ شڕ و 

شارەکانی باکوری کوردستان ب شوەیک ک ئو ورانکارییی، ب رادەی یکم، 
 ب تایبتی ل ،دیمۆکراتیب ھۆی ئو ناسرکوتووییی ئزمونی خۆسری 

دەکرێ زۆر زیاتر بت لو زیانانی ک ماوەی پشو ب ھۆی  .دا٢٠١٦-٢٠١٥
  بوو؛خباتی چکداری بری کوت

دەستپکردنوەی شڕ و پکدادان ل باکوری کوردستان بووە ھۆی بھزبوونی  )٦
و  ھاوپیمانی نوان ئاکپ و ناسیۆنالیست توندڕەوەکان و ھزی لشکری تورکیا

ل ئاکامیشدا بھزبوونی رەوتی زەبروزەنگ ل مامکردن لگڵ دۆزی کورد. 
شتی و خواستی نتوەپرستان و ھزی ئوە راست ک شکستھنانی پۆسی ئا

 پردۆغان و ئاککانی ئتی سیاسشتکی زۆر دەرھاوربازی تورکیا تا رادەیس
دەکرا قندیل خۆی ل بژاردەی گڕانوە  لگڵ ئوەشداو ھاوپیمانانی بوو، بم 

کدادان بپاراستایڕ و پ؛بۆ ش  
٧( کی دیکست و ئاکامبوونی ئاگربکدادانی نڕ و پردەوامی شب  وەبوو کئ

تورکیا ل پشان زیاتر ئۆپراسیۆنکانی خۆی ل باشووری کوردستان برفراوان 
کرد، بمش فشار لسر باشور و کاولکاری لو بشی کوردستان فراوانتر 

ب شوازکی مترسیدار ل داھاتودا بووە. لوەش دەچ ک تورکیا 
کات، زۆر ب تایبتی ئگر باشوری کوردستان فراوانتر ئۆپراسیۆنکانی ل ب

ی خۆی بدەست ھناوە. ب واتایکی کانتورکیا ھست بکات ک ل رۆژئاڤا ئامانج
 ی کو خۆڕاگریئ دیک کی لرگریکانی تورکیا دەکرێ، بشر ھرامبرۆژئاڤا ب

اشوری کوردستان . بۆ پاراستنکی باشتری ب ل باشوری کوردستانشناڕاستوخۆ
  ؛ گرنگ کوا تورکیا ل رۆژئاڤا سرکوتو نبت

رۆژئاڤا بب ب ھۆکارکی ئاشتی (تۆ ب پردی ئاشتی) ل  ئاگربستب دەکرا ) ٨
نوان پکک و تورکیا نک میدانی یکالکردوەی ملمالنکانیان لسر ئرزی 

ئگر   .تواو بووە وردستانرۆژئاڤای کگرانی رۆژئاڤا، ملمالنیک ک ب باجکی 
ئوا ب ھر حاڵ ئو ئاسان ندەبوو بۆ تورکیا  ،نشبوایت پردی ئاشتیرۆژئاڤا 
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(دەوتی تورکیا پی دەبژێ) ل ئوەی ک ئزموونی رۆژئاڤا بکات ب بشک 
    ؛ۆررت دژی شڕ

) من پم وابوو ک پکک ل بری ئوەی ب ٢٠١٤ھر ئو کات (وات سای ) ٩
، ئوا باشتر وای تا بکرێ یارمتییکانی ئاشکرا مۆری خۆی بخات سر رۆژئاڤا

 وە کوە رەت بکاتئاشکرا ئ ریشدا تا بۆی بکرێ برامبب شاراوە بن، ل ککپ
 رۆژئاڤادا ھی. . . بم پکک تا راستوخۆ دەستیان ل(وات پکک) ئوان 

وات تا بۆی کراوە ئوەی ئستا رک ب سد و ھشتا پل پچوانکی کردوە، 
کردوە ب شانازی ک ئزمونی رۆژئاڤا رک درژبوونوەی سیاست و 

 ،ی(ککپ) وتووە!ئایدیۆلۆژیایر رۆژئاڤا گران کسش لمئ ک  
  
  

* * *  
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  اشوری کوردستانب
 تیبازنی کوردایۆڵ:  ،الوازەککی سیاسیی کلتوررچاوەی کس

  کلتوری شڕی بوەکالت بۆ داگیرکاران ب ناوی کوردایتییوە
  

جارێ ھر زوو پویست ئوە بین ک تونلکی باشوری کوردستان چندی بی 
  تاریک: بۆ؟ 

ل باشوری  کلتورە سیاسییکی خباتی چکداری ی لگڵ بتئستاش  )١
وات  مونی کوردیی لو بشی کوردستان.بنمایکی ھرە گرنگی ئز کوردستان

تا سر یسقان کۆدی چارەنوسی ئو بشی کوردستان، ھر وەک دونی 
: ل خباتی شاخدا کۆدەک ل دەست ئراندا لدەست داگیرکاراندای، خباتی شاخ

ئرانی ئایتوالکان) ل برامبریشدا، ل بوو (ب ھردوو ئرانی پھلوییکان و 
ئزمونی شاردا ب شوەیکی مترسیدار کۆدی باشوری کوردستان ب شوەیکی 

، کچی ئرانیش ل بارمتگرتنی ئو کۆدە ببش سرەکی کوتۆت دەست تورکیا
نییب (وتکۆدی ن وات) کرە ستراتیژییگای رادەستکردنی کۆدە ھر پارتی ل . 

باشوری کوردستانیشی نوت بکو چارەنووسی چارەنووسی نک ھر تورکیا، 
  ئو وت کردووە!  ب تواوەتی رادەستی

ل دونی خباتی شاخ (وات خباتی چکداریدا) بھانیکی ئامادە ئوەبو ک تۆ 
"لم جوگرافیی سیاسیی ناھموارەدا" ناتوانی بب پشتگیری ھزکی دەرەوە 

اتی چکداری بکیت، وات "پویست پشت ب دوژمنکی دیک ببستیت بۆ ئوەی خب
ل دوژمنکی دیک نجاتت ببت." رک ئم بو ئو جۆرە لۆژیک ل خباتی 
چکداریدا ک جار دوای جار کوردی ل باشوری کوردستان ب نسکۆ و شکست 

، روحی شکستکانی بج ماوەل شاخوە بۆ  ،ھر ئم کلتورە سیاسییگیاند. . . 
سای رابردودا؛ ئمۆش ئم  ٢٨ە ل ئزمونی فرمانەوایی شاردا ل بوو باشور

روح ھر زیند و با دەست ل کولتوری سیاسی باشوری کوردستاندا. ھر بۆ 
ھڕەش نمون کاتک شنگال دەکوت دەست داعش ھلر و دھۆکیش دەکون ژر 

ئو کاتی ھرم (مسعود بارزانی) و سرۆکی جدییوە، سرۆکی  و مترسی
تورکیا بوو پوسیت  ان وابووو پی ننرادەگی انخۆی سرسوڕمانی دیوانکی

  ؛!برگری ل کورد بکات
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زۆری ئوانی ئمۆ فرماڕەوایی باشوری کوردستان دەکن ھرە ی کبش) ٢
چنۆکن. ئمان کوردایتی و کۆمک بزنزمانی چاوبرسی، تماح و چاو

و مامی  وەک کۆمپانیایکی زەبالح دەبننئزمونکی باشوری کوردستان 
بۆ ئوەی بۆ حزبکانیان، بۆ ماباتکانیان وە بۆ کسی خۆیان،  لتکدا دەکن

(ھۆی . ل راستیدا ل کۆڕکمدا ل شاری سلمانی وەبرھنانی ئابوری تیادا بکن
ەوە ک ل عراقی دوای ددا زۆر ب رونی ئوەم جختکر٢٠٠٤ رەتای سلگالوژ) 

 کی لدەست ک یماح و چاوچنۆکژە تو توورە ئرە گی ھڕەشددامدا ھس
 رماڕەواییداییی فی  وقوککی ئابوری رەش تریشیدەستناو چا و  ل

چاکیی ئابورییدا خاک، لم  نئامادە. . . ھر ئو فرمانەوایان دایمافیائاسا 
 ننیشتمان و پیرۆزیی نتوەیی و نیشتمانییکان ب نرخکی زۆر ھرزان بفرۆش

  ل پناو خواست و  چاوبرسیتی خۆی؛
ئزمونی کوردستان، بووە ب ئزمونی "حزبۆکراتی"، "ساختکراتی" و   )٣

س چمکم "مردوکراتی." (ھر بۆ بیرھنانوە: ل سانی پشتردا من ئم 
ب کارم بردوون). ھبت مبست  و بۆنی جیاجیادا داتاشیوە و ل وتاری جیاجیا

 و ل باشوری کوردستان الی حزب ل قینتی راستدەس ک وەیحزبۆکراتی ئ
، نک ھر ئوە بکو ئم دامزراوان، وە دامزراوەکانیش دەستکی رووکشن

رلوە پموویانش ھپ ی لیان خاکقینمانا راست یبدارکراون و لمان ع
ئو ھموو دزی و گزییی ک ل  یشساختکراتی. مبست ل کراونتوە

ھرمی ئوەی ک ل مبست لی ھلبژاردنکاندا دەکرێ. بم "مردوکراتی" 
مردووە دەمک مردو ب دوو شواز فرمانەوایی دەکات، کچی ئو  کوردستان

ل وتی ئم ئستاش ب دەیان، تنانت سدان ھزار، مردو  -١ل ژر خاکدای: و 
زۆرک ل سرکردە مردوەکان ک ل  -٢ل ھبژاردنکاندا دەنگ دەدەن؛ 

حزوریان ھبووە، ئوا ئو حزورەی ئوان ل میدانی سیاسیدا مقتعکی مژوودا 
ر خاکوە، بکو ل ژیانی رۆژانی ل مژوودا لگڵ مردنی ئواندا نچۆت ژ

حزوریان ھی و سبری ب توندی ئم سرکردە مردوان فرمانەوایی کوردیدا 
 ، لم گۆشنیگایوە،قورسیان بسر ئزمونکدا ب ئاشکرا بدیدەکرێ. دەتوانین

 لبر ل چل ساڵ مردووە،  چیمستفا بارزانی، ک ئمۆ مالک ب ئاسانی بین 
ک  بکرتوەی. ئمش دەکرێ ب چند شوازک شھولر فرمانەوایی دەکات

  ؛کردنوەی نیییئرە بواری ئم ش
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کلتورە سیاسیی کۆڵ و پ ل کشی، ئم ناکرێ، ل مانوەی ئم ئزمون و  )٤
 یکشورەترین پاشت گمان و حکومرلی پم خولتر بکرێ. ئچاوەڕوانی ز

حکوم کانی لبژاردندوای ھ ی رویانداوە لو شتانمو ئانی کوردیدا: ھ
  سیپتمبری پارەوە ئمانن:

دەتوانین ب ئاسانی بین ئمۆ  .أ) بماناکردن و ب ناوەڕۆککردنی پرلمان 
تدایتی حکومرمان و دەسر فژ م یا زۆر، لمان، کرل؛پ  

ی کنگاوانو ھک لکانی  ب) ئامانجی زۆربژاردنری ٣١دوای ھمبی سیپت
ی پارتی بووە، ب تایبتی و بادەستی نراون زیاتر جگیرکردنی دەست ٢٠١٨

بنمای بارزانی وە زۆر ب تایبتیش چارەسرکردنی کشکانی ناو بنمای 
بارزانی بووە. وات، ب دیدی پارتی، ب رادەی ئوەی مسلی دابشکردنی 

گرنگ بووە ل نوان مسرور بارزانی و نچیرڤان بارزانی، ب ھمان دەست 
دەست ل نوان پارتی ل الیک وە یکتی و گۆڕان  شکردنیرادە مسلی داب

  ل الیکی دیکوە گرنگ نبووە؛
 دان کوایو بزی سیاسی لس و ھکدا زۆر ککات باشترین بژاردە بۆ ج) ل 

ژیانی خک رکوتن لگڵ بغدا، بم لم ئاراستیدا حکومتی  تر کردنیباش
ھی کوشتنی کات  و بالڕدابردن کاردەکات ک تنھا ناڕاستگۆیی کۆمب نوێ 

: دەستدارانی باشوری کوردستان چاوەڕوانی "موعجزەن" و ھیچی تر لگڵ بغدا
و  ی عاقن و بوراننک ھنگاوگلکک کشکانیان بۆ چارەسر بکات، 

. بم مانایش ئگر ل دەرەوەی ئیرادەی فرماڕەوایی خۆکرد نیشتمانیانی
کوردیدا شتک روندات، ک ل خزمت و قازانجی باشوری کوردستاندا بت، ئوا 

ھدر و پاشکش و جاران ل ل زتر ئو بشی کوردستان  ب ئگری زۆر
  قیراندا نغرۆ دەبت؛

گیری خواردوە ل نوان دوو برداشی ئمۆ باشوری کوردستان ب توندی  )٥
زۆر زیاتر ل خزمتی خکدای و ل ئستادا : ئاشکرای ک بغدا و ئنقرە

، ب تایبتی کشی خاک، وە ل دایزۆرتریش ل سودی چارەسرکردنی کشکان
ک کشکانی ھرمی  دادەستورکوردە ل خزمتی جگیرکردنی دەستکوتکانی 

 ەوایی کوردی، زۆر برمانردا فرامببوە. لنکالبکرغدا یب کوردستان ل
ئوەندە  ،تایبتی دەست بژری ناو پارتی، وە زۆر ب تایبتی نچیرڤان بارزانی

بوە لگڵ ئنقرە، ک ناکرێ باوەڕ بکین ک رزگاربوون لو  وابستیینغرۆی 
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 ل راستیدا، بکو بت سیدار و کاریسئامزە ھر وا ئاسانوابستیی متر
مستزۆریش ئ .  

دەرەوەی پارتی، سیاسییکانی ھر لرەشوە دەتوانین ب ئاسانی بین ھمو ھزە 
، ئسیری ئو وابستیین و ب ئیرادەکراون برامبر حز بکن یا حز نکن

کوردستان لگڵ تورکیا،" ل رگای ب دۆسیی "پیوەندییکانی ھرمی 
کاریسئامزەکی ئم  ئامرازە .وت بو وترادەستکردنی کۆدی ن

گڵ تورکیادا سایی ک نچیرڤان بارزانی ل ٥٠ئو رکوتن  رادەستکردنش
 م ١٩٧٥وە تا نسکۆی ١٩٦١مۆری کردوە. ل کداری لفا کۆدی بزاڤی چال مست

ئرک و ستی شاه کردبو، ھر ئوەش بوو وایکرد ک باشوری کوردستان رادە
ساییکی باشوری کوردستان ل بیارکی  ١٤  چکدارییخباتقوربانییکانی 

شای ئراندا ب فیۆ درا. دەکرێ راشکاوانتر بین ک ھۆی سرەکی ئو شکست 
 ئو کولتورە سیاسیی بوو ک یسا ١٤و بفیۆدانی خبات و ماورانی 

(وات  وابستیی خبات چکدارییک بوو ب داگیرکارکی دیکوەروحکی 
بزاڤی "ئو بزاڤ چکداریی، ل ب ھۆی ئم وابستییوە وابستیی ب ئرانوە). 
 . بم جۆرەش)proxy war( شڕی ب وەکالتب  گۆڕدرا" ئازادیخوازی کوردستان

 مساڵ قوربانی دان، ل پش ھمووشیانوە، لشکرک ل شھید، ب ١٤برھمی 
  وەرگرتوە.  یکۆتایی ھات ک شای ئران نیوەی شتولعرەب

  
زۆر ب کورتی و زۆر ب چی: ئوەی ئمۆ ل باشوری کوردستان رودەدات 

ک ی ئو شڕی ب وەکالتکلتوری سیاسی و زھنیتی تنھا درژکردنوەی 
بزاڤی مال مستفا ل خزمتی ئراندا کردی، بم واتایش ئوەی ئمۆ روودەدات 

ب بیاری  ،ک باشوری کوردستان(ب ئامرازی نوت)  "ب وەکالت خزمتکی"
  ک تورکیای. ی دەکات،داگیرکارکی دیک ، بپارتی

وابستیی توری سیاسی لو کتا کورد ل باشوری کوردستان لدەرەنجام: 
و روحی رزگاری نگری ئر ھرەو داھاتوش ھی کوردستان بشو بوا ئئ ،ب

 لسو مئ واتوە. کتودەک ییستو وابل ت کدەب شکست
چارەنووسسازەی ک ئمۆ باشوری کوردستان روبروی بۆتوە موچو 

 زراندن و. . . ھتد، نییو ودامل ک رزگاربوونکو ررەگ و ب ک ییستاب
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و ھڕەش و مترسی  دا رۆچووەشاخ ریشی ل قویی مژوو و کلتوری سیاسی
ورەیرە گ؛ھ  

داوایکی رەوا چیتر داوای پاراستنی ئزمونی کوردی ل باشوری کوردستان ) ٦
نیی مان دەپ قینکی راستیشتنتیگ چونک ، ک ل کزمونری ئر و بس

وابستیی مترسیدارەدا گیری خواردوە ک سانک ل نوان پارتی قویی ئو 
ب مانای پاراستنی پاراستنی ئزمون رک  داوای !و تورکیا ھاتۆت کایوە

ئو توژەی ک ئمۆ ل خزمتی داگیرکاراندا ئزمونی برژەوەندییکانی 
ڕی ب وەکالتی کوردستانی ب بارمت گرتووە، تنانت داگیریشی کردوە، و ش

داگیرکار، ئو داگیرکارەی زتری ی کردنپ دەکات ل پناو تماحی خۆی و خزمت
 ریکردۆغان، سی ئقس تلوعامی کورد دەکات (بو دیوی سنور قان کورد ل

وە ب ھمو ئامرازکی ھز  ،دەخوازێ . ئو داگیرکارەی کپان دەکاتوە)
و ل (رۆژئاڤا) ھتا ھتای خونی کورد لو بشی کوردستان ک  ،ھودەدات

  بخات ژر گوە. ، وە تنانت ل ھر بشکی کوردستان،باکور
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 


