
 پرسی نەتەوەیی ستراتێژیو بزوتنەوەی کوردوستان 

 تەیفور بەتحایی

ئەگەر کوردوستان بە هەر چوار پارچەکەی ئێستا بگرین و بزوتنەوەکانی بە هەموو  

هەیە بەاڵم زۆر  انی جیاوازیگەرچجیاوازییانەوە بخوێنینەوە کە بە ڕای من پێویستە چۆنکە 

پێناسەیەک لە نەتەوە و کێشەی نەتەوەیی  بەاڵم بەر لەوە دەبێشتیان لە یەک دەچێ. 

بدەین کە بزانین چاوەڕوانی چ شتێکین لەو بزوتنەوەیە یا خۆ بە چ شێوە هەڵسەنگاندنێکەوە 

 چاوی لێدەکەین.

: من پێم وایە کۆمەڵێک دەگاتە ئاگاییەکی هاوبەش لە کەسایەتی و نەتەوە یان میللەت چییە

داوای مافی و یی بۆ خۆی دیاری دەکا. کیانی خۆی و پێناسەیەکی جیاگانەی نەتەوە

 ،بە پێ ئەوە کە ئەو هەستە هاوبەشە چەند بەرفراوان و یەکگرتوو بێنەتەوایەتی خۆی دەکا. 

 چەند و چۆنی بزووتنەوەکە دیاری دەکا.

پێکهاتنی ئەم باوەڕە بە هۆی داگیرکردنی خاکەکەیەوە بێ یان زۆڵم و زۆری نەتەوەی 

اوان خواز جیاوازی زۆری نییە. گرینگ ئەوەیە کە ئەو خەڵکە دەسەاڵتدار یان دیکتاتۆری پ

کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی  پێیان وایە چارەسەربوونی کێشەی نەتەوەییان رێگا بۆ چارەسەری

 دیکەیا ن دەکاتەوە.

لە بارو دۆخێکی تایبەتیدا وەکوو کێشەیەکی سیاسی دێتە  کێشەی نەتەوایەتیکە وابوو 

دەنا تەشەنە دەکا، بەو مانایە کە لە خواستێکی سادەوە بە پێ  پێشەوە. دەبێ چارەسەر بکرێ

ئەو تاوانە کە دەیدا دەبێتە خواستێکی جیاکەرەوە. هەم لە باری کولتوری و کۆمەاڵیەتییەوە ، 

 هەم لە باری ئیتنیکی و سیاسییەوە.

سیاسی بوون بۆ خۆی کە چۆنیەتی پێکهاتنی میللەتەوە وەردەگرێ. لە رۆمی کەونارا کاتێک 

سەناتۆرەکان لە سەنادا قسەیان دەکرد. دەیانگوت رۆم ئاوا دەڵێ، یان رۆم ئەوە شتە قبول 

ناکا، یان ئەو داوایە هەیە. مەبەستیان خەڵکی ئازادی رۆم بوو. دواتر هەر ئەم جۆرە گوتنە 



فەرانسەوە. دەزانین کاتێک لە فەرانسە شۆڕش کرا هەموو ئۆروپا کۆ بوونەوە و  هاتە شۆڕشی

هێرشیان بۆ هێنا. خەڵک لە مارسەیەوە بە پێیان وەڕێ کەوتن بۆ پاریس و سرودی مارسیزیان 

دەخوێند کە ئێستاش سرودی میللی فەرانسەیە. بە دەم رێگاوە خەڵک لەگەڵ دەکەوت کاتێک 

لەسکرێک کە بەرەنگاری ئەرتەشەکانی ئۆروپا بووە و شکستی دان. گەییشتنە پاریس بوون بە 

لەوە بەدوا خەڵکی فەرانسە خۆیان هاو هەست و هاوبەش دەزانی و ووشەی سیتوایەن 

)هاوشاری( بوو بە باو. یانێ تاکێك لە میللەت. لە قسەکردنی پارلێمانیشدا فەرانسە ئاوا 

گۆڕێ. ئەمە ئەو تایبەتییەیە کە میللەت بە دەڵێ و فەرانسە ئەمە دەکا و ئەوە ناکا. هاتە 

دوواتر کۆپی دەکرێ و لەو واڵتانە کە هێشتا ئەو هەستە یەکگرتووە پێک خۆیەوە دەگرێ. 

نەهاتووە، دەیانەوێ بە زۆر میللەت دروست بکەن.ئێران و تورکیە نموونەی ئەو جۆرە 

 هەوڵدانە بێ ئاکامەن.

: لەبەر ئەوە داوای گۆڕینی تەنها سیاسییە بۆ دەڵێینکە دەگاتە نەتەوە ژێر دەستەکان، 

فۆرماسیۆنی کۆمەاڵیەتی ناکا. بۆ نموونە ناڵێ دەرەبەگایەتی البەن، پاشایەتی نمێنێ، یان 

سەرمایەداری لە گۆڕ کرێ. بەڵکوو لە چوارچێوەی ئەو فۆرماسیۆنە کۆمەاڵیەتییەدا کە هەیە 

ە گۆڕانی فۆرماسیۆنەکە ب داوای بەش دەکا و پێناسەیەکی هاوسەنگی بۆ خۆی دەوێ.

داوخوازەکانیش دەگۆڕدرێ. بۆ نموونە لە بزوتنەوەکانی سەدەی نۆزدەدا کەس باسی دەوڵەتی 

بەاڵم کە دەگاتە دوای مەشروتە باسی دەوڵەت و تەنانەت جمهوری دەکرێ. سەربەخۆ ناکا. 

اتۆری شا نموونەکەی دیکە: لە پڕۆگرامی کونگرەی سێهەمی حێزبی دێمۆکراتدا هاتووە کە دیکت

دا مەالکان  ٧٥بیر کەنەوە ئەگەر لە ساڵی بگۆڕدرێ بە دێمۆکراسی شاهنشاهی. هەروەها 

ی ددانیان بە خودموختاریدا دانابا، کورد بە وتەی رێبەرەکان خۆی دەبوو بە پاسەوانی شۆڕش

 و سنورەکانی ئێرانی پاسەوانی دەکرد.  ئیسالمی

بزووتنەوە، شوێن، کات و رادەی پێشکەوتوویی  چۆنیەتیکە وابوو فاکتەرێکی دیکەی 

  کۆمەڵەکەیە. هەروەها چەند و چۆنی دوژمنەکەشی کارتێکەری هەیە.



بۆ نموونە لە بزوتنەوەکانی دژی داگیرکەری کولونیاڵدا بزوتنەوە شێوەی رزگاری خوازی و 

 تایبەت بەو هەلومەرجەی هەیە.سەربەخۆیی واڵت بە خۆیەوە دەگرێ و ستراتێژییەکی 

زۆربەی کات نەتەنیا زبان و کولتور و ئایین و مێژوویان لێک نزیک نییە بە ڵکوو پەیوەندی 

نێوانیان پەیوەندی چەوسانەوەیە. ئەو بزووتنەوانە لە ساڵەکانی دوای شەڕی یەکەمەوە هەتا 

 ئەم ئاخرانە لە ئەفریقا و ئاسیادا دەبیندرا.

بەسەر گەالنی جۆربەجۆردا( بزوتنەوە  لە واڵتانی شێوە ئێمپراتۆریدا )کە ناوەندێک زاڵە

. لە بەرنامەی شێوەی خەباتی دژی دیکتاتۆری بە خۆوە دەگرێ. )نموونەی ئێران لەو شێوەیە

( مەگەر کار بگاتە ئەو حێزبی دێمۆکراتدا دانانی دێمۆکراسی لەپاڵ خودموختاریدا نموونەییە

ن هەتا مافی نەتەوەیی خۆیان ئاستە کە ئەو گەالنە ناچار ببن، هەموو نیزامەکە تێک بڕوخێن

 وەربگرن.

و تورکەمەن کە لە نێوان واڵتانی جیاوازدا دابەش کراون  گەالنێک وەکوو کورد و بەلوچ

خەباتەکەیان پیچیدەتر و تایبەتمەندترە. بە تایبەت ئەگەر ئەو واڵتانە زبان و کولتور و 

ان و پاکستان و بەلوچ لە سێ واڵتی ئێرفورماسیۆنی کۆمەاڵیەتی جیاوازیان هەبێ. 

ئەفغانستان دان. ئێران سەرمایەدارییە و پاکستان و ئەفغانستان هێشتا دەرەبەگایەتییە. یان 

بیر کەنەوە ئەگەر هەر چوار واڵتەکە  عێراق و ئێران و تورکیە و سوریە، کە کوردی تێدان.

ێی عەرەب بوایەن کاری ئێمە چەند ئاسانتر دەبووەوە. ئەم فاکتەرە دەبێ زۆر زیاتر ل

کتر و بە ێهاتووە کە بزوتنەوەکان دابڕاو لەیەبکۆڵدرێتەوە. بۆیە مێژووەکەمان وای ل

سەریان هەڵداوە و پێم وایە ئێستاش دەبێ ستراتێژی تایبەتی و تایبەتمەندی جیاوازەوە 

چوار جیاوازیان بۆ داڕێژرێ. ئەم جیاوازییە ئەوەندە قووڵ بوەتەوە کە دەکرێ بڵێین هەبوونی 

سەربەخۆ ئاسانترە لە یەک کوردستان. بۆیە من کوردستانی باشور یان کوردستانی 

 کوردستانی رۆژهەاڵت بەکار دەبەم ، نەک رۆژهەاڵتی کوردستان یان باشووری کوردستان.

 بۆ زیاتر روون کردنەوەی مەبەستەکەم با چاوخشاندنێک بکەین بە بزوتنەوەکانی کورددا.

 دە چەند نموونە لە بزوتنەوەکانی سەدەی نۆز



 ٤٥هەتا  ٤٤بدرخان 

داوای سەربەخۆیی  ٣٥٧١یەزدانشیر برازای بدر خان کە خۆی بوو بە هۆی شکانی بدر خان 

کوردستانی دەکرد بەو مەرجە خۆی پادشا بێ، لە الیەن ئینگلیسەوە هەڵخەڵەتێندرا بردیانە 

 دەربار عوسمانی بۆ وتووێژ و لەوێ لە زیندانیان کرد

لەگەڵ شای ئێرا ن تێک دەچێ لە سەر زەکات روو لە  ٣٥٥١ی( شێخ عوبەیدوللە )شێخی نەهر

عوسمانی دەکا ئاخری بۆ شەڕ لەگەڵ ئێران چەک لە ئینگلیس وەردەگرێ دووایە لە 

 ٣٥٥١ئەستەمبوڵەوە هەڵدێ بۆ مەکە و لەوی کۆجی دووای دەکا 

لە سەرەتای سەدەی بیستدا جوواڵنەوەی درسیم و شێخ مەحمود لە موصڵ و سلێمانیە. 

 سمکۆ لە ئێرانهەر لەو کاتەدا راپەڕینی  شتیوانی شێخ عەبدوالسالم بارزانی لە شێخ.پ

ئەم دووانە گەرچی بەرهەمی بشێوەی سەرەتای سەدەی بیستەم و شەڕی یەکەمن بەاڵم  هەیە.

 تایبەتمەندییان هەر وەکوو راپەڕینەکانی سەدەی نۆزدەیە.

 چەند تایبەتمەندییان هەیە:هەموو ئەمانە لە لە دەورانی فیئودالیدا بوون 

ە لەو کاتەدا لە ژێر ک عەشیرە و شیخەکان بەڕێوەچوون. ک. هەموویان بە رێبەری سەرۆ٣

تەوژمی باب عالیدا بوون بۆ دانی زەکات و باج. بە گشتی هاتنی مەشروطە لە عوسمانیدا بار 

ە، دوایە و دۆخەکەی گۆڕیبوو. لە سیستەمی عەشیرەتیدا تاک لە پێشدا ئەندامی عەشیرەت

ئایینییە )موسڵمان یان مەسیحی یان...( لە ئاخر هەموویانەوە کوردە. ئەویش بە بۆنەی 

 زبانەکەیەوە نەک بە بۆنەی هەستی نەتەوەییەوە.

راستە وەکوو کەسایەتی جار وایە داوای ئاگاهی و شعوری نەتەوەیی تێیدا گەشە ناکا. . ١

ن بووە. نەک بۆ پێکهێنانی سەرزەمینێکی کوردستانیان کردبێ بەاڵم بەس بۆ دەسەاڵتی خۆیا

نەتەوەیی. بۆ نموونە میر موحەمەدی رواندز )پاشا کۆرە( هەر لە موسڵەوە هەتا مەراغەی بە 

دەستەوە بوو، کەچی کاتێک قەولی خرقەی پاشایەتی پێ دەدەن دەڕوا بۆ ئەستەمبوڵ، 

 (٣٥١٥تەوە )خرقەکەشی دەدەنێ دووایە بێ سەروشوێنی دەکەن. شۆڕشەکەشی باڵو دەبێ



یان یارمەتی لە ئینگلیس یان روس وەردەگرن و  . گرێدراوی یەکێک لە هێزەکانی دەوروبەرن١

بۆ خۆشیان کاتێک دەسەاڵتەکەیان لە کوردنشینەکاندا باڵو دەکەنەوە،   لە سەرپێ خۆیان نین.

اڵن . بۆ نموونە سمکۆ مەهاباد و دەوروبەری تاکە وەکوو داگیرکەرەئاکاریان لە گەڵ خەڵکە

 دەکا. )باسی دەرپێیەکە(

. هیچ بەرنامەیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتییان بۆ واڵت نییە. تەنانەت بەسەرهاتی ٤

 راپەڕینەکە  نەنووسراوەتەوە. رۆژنامە و کتێب هەر هیچ.

 دەگەینە شەڕی یەکەم: 

وەک گوتم لە ئێران و عێراق سمکۆ و شیخ مەحمود بون کە لە نێوان هێزەکانی بەرەی شەڕی 

 ئەوکاتەدا ئەمبەر و ئەوبەریان دەکرد و تەنانەت نەیانتوانی حێزبێک پێک بێنن.

 لە تورکیە دۆخەکە نەختێک جیاوازە: 

پێش شەڕی یەکەم چەند کۆمەڵە کلوب لە الیەن رووناکبیرانی کوردەوە کە هەموویان کوڕە 

چاولێکەری لەگەڵ ئاغاکانی پێشوو بوون بەاڵم لە ئۆروپا خوێندبوویان پێک هات، ئەمە بە 

کەر ترکەکانی الو کە وردە وردە دەبوون بە هێزێکی بڕیار دەر پێک هات. ئەمانە زمینە خۆش

بۆ هەستێکی میللی بەاڵم دوواتر بە هۆی رچەڵەکی چینایەتییەوە کە پڕ بوو لە  بوون

هەر چۆنێک بێ، پشتیوانی و دووبەرەکی نەیانتوانی بگەنە رادەی سەرهەڵدانێکی نەتەوەیی. 

ەشداری خەڵک لە شێخ سەعیدی پیران و جوواڵنەوەی ئارارات بەشێکی زۆری رەنگدانەوەی ب

هێنانەوەیە. بەشێک لە راستییەکەش ئەوەیە کە داخستنی قوتابخانە  ئەو بە ئاگا

ئایینییەکانیش بەشێک لە نارەزایی شێخەکانی پێیەوە بوو. بەاڵم راپەڕینی ئارارات کە 

وەکانی کوردی تێیدا بەشدار بوون، راپەڕینێکی مۆدێڕن بوو رێکخراحێزب و هەموو کۆمەڵە و 

خۆیان هەڵدەکەن، کە هەر کە بۆ یەکەمجار گەاڵڵەی کۆمەاڵیەتییان هەیە و ئااڵی تایبەتی 

شکانی راپەڕینی ئارارات و قەاڵچۆی خەڵكی کورد،   ە کە ئێستاش هەڵدەکرێ.ئەو ئااڵی

ەرکوت دەکرێ. دەتووانین بڵێین کە ئەم بەرەنگاری خەڵكی درسیمی بە دواوەیە کە ئەویش س

راپەڕینەانەی دوایە، شێخ سەعید و ئارارات و درسیم بەپەلە کرا بوو و کاتی نەگەییشتبوو، 



هەڵەکەی دەکەوێتە خەتا رێبەرایەتی خوی  رجەکە چاک لێک نەدرابووەوە. ئەوەشهەلومە

 بون.

و رووناکبیرانی دینی و بازاڕی دێنە پێشەوە. کە  دادەمەزرێەی ئێران هەر لەو کاتەدا مەشروت

چی سمکۆ لە دۆخەکە تێناگا. شێخ مەحمود هەرا، بەس داوای پادشاهی بۆ خۆی دەکا. بەپێ 

 وەکوو شەڕی یەکەمقسەی لێکۆڵەرەوان هیچ کاتێک دۆخ بۆ ساز کردنی واڵتێک بۆ کوردان 

خەڵکی خۆیان بکەن و رێکیان بخەن، لەبار نەبووە. بەاڵم رووناکبیرەکان لەباتی ئەوە روو لە 

چاویان لە دەستی ئینگلیس و روس و فەرانسە بوو کە بەشیان بدەن. ئەوانیش بەرجەوەندییان 

بەو شوێنەدا نەچوو. یانێ هەستی هاوبەشی نەتەوەیی و ئاگاهی نەتەوەیی هێشتا لەو 

موکوڕییە رادەیەدا نەبوو کە خواستەکە بکاتە داوایەکی سیاسی و پشتی بگرێ. ئەم کە

 دوواتریش لە جوواڵنەوەکانی کورددا بەدیار دەکەوێ.

شەڕی دووهەم لە عێراق راپەڕینی بارزانییەکان و لە ئێران جمهوری کوردستان بەرهەم دێنێ. 

سەبارەت بە جمهوری زۆر کوتراوە و زۆر نووسراوە، من دەمەوێ لەم روانگەوە کە باسم کرد 

 تەواشای بکەم. 

 ن: تایبەتییەکانی ئەمانە

. یەکەم راگەیاندنی جمهورییەتە. پێشتر راگەیاندنی کوردستانی سەربەخۆ یان ئازاد ٣

هەبووە، بەاڵم هیچیان جمهوریەتیان رانەگەیاندووە. ئەمە دەرچوون لە فۆرماسیۆنە. گەرچی 

داوای البردنی نیزامی پادشاهی ناکرێ. یانێ ئەمان ناڕاستەوخۆ داوای جیابوونەوە دەکەن. 

 ۆرماسیۆنی ئێرانەوە نییە.کاریان بە ف

. حێزب رێبەرایەتی دەکا. گەرچی ئەمە زۆر تازە نییە بەاڵم گرینگە، هەرچەند هێشتاش ١

کەسێکی ئایینی رێبەری حێزبەکەیە. ئەمە بۆ خۆی لە گرینگی حێزبەکە کەم دەکاتەوە. 

گەرجی  کوردستان کۆماریە پاڵ نبارزانییەکانیش کە لە بەر بۆمبارانی ئینگلیس هەڵدێن و دێ

لە بەرنامەکەیاندا داوای مافی چارەنووس دەکەن و واڵتی سوسیالیزمی مارکسی، لێنینی 

 ئامانجی نیهاییانە بەاڵم هەر سەرۆک عەشیرەتی بارزان رێبەریانە.



. دەوڵەت پێک دێنن: کە ئەمە یەکەم نموونەیە لە بزووتنەوەکانی کوردیدا. وەزارەتەکان ١

بە چ شێوەیەک ادەنێن و بە پێ ئەوانە دەکرێ بڵێین یاسا د دابەشی خۆیانلە  مهەرکا

 ویستوویانە واڵت بەڕێوەبەرن.

 . هاوکاری لە نێوان سێ بەشی کوردستاندا هەبووە. ٤

. پێک هێنانی رێکخراوی کولتوری و گرینگی دان بە زمان. لە هەموو گرینگتر پێکهێنانی ٧

 رێکخراوی ژنان

 بە میرات ماوەتەوە. جوواڵنەوەکانی دیکەلە ئەو تایبەتیانە کە 

یەکەم هەروا کە ئاماژەم پێدا، رێبەرایەتی ئاغا و کەسانی ئایینی. کە بووەتە هۆی ئەوە کە  -

لە سەدی وەرزێر بووە،  ٥٧باسی دابەشکردنی زەوی نەکرێ و ئەمە خۆی خەڵکی ئەودەم کە 

 دواتریش جوواڵنەوەکە هەر بە تاکەەکسەوە پێناسە دەکرێ.بێبەش دەکا. 

گیر نەبوونی هەستی نەتەوایەتی، دەزانین کە بەشێکی هەرە زۆری خاکی گشت دووهەم -

کوردستانی ئێران لە دەرەوەی دەسەاڵتی کۆمار بوو و هیچ هەڵێک بۆ راکێشانی سەرنجی 

 ئەوان نەدراوە.

سێهەم پشت بەستن بە هێزی واڵتانی دیکە. زۆر جار دەگوترێ ئەگەر سۆڤیەت پشتی چۆڵ  -

کی دیکەدەبوو. دەشکرێ بگوترێ ئەگەر سۆڤیەت نەبا، کۆمار نەکردباین. ئەوە شتێ

سۆڤیەت یان هەر واڵتێکی دیکە بێگومان بەر لە هەر شتێک مافی خەڵکەکەی دانەدەمەزرا. 

خۆی لەبەرچاوە. با ئێمەش ئەوەمان لەبەرچاو بوایە و توانیبامان بە بێ سۆڤیەت خۆمان 

ڤیەت قەولی دابێ کە هەتاهەتایە پشتی رێک بخەین و رابگرین. یەک سەنەدم نەدیتوە کە سۆ

کۆمارەکان چ کوردستان و چ ئازەربایجان بگرێ. ئەگەر وای کردبا ئەوە یانێ دەیەویست 

بیانکاتە دوو بەشی گرێدراو بە سۆڤیەتەوە. کە ئەوەش لە کۆنفراسی تاران بە راشکاوی 

 دەرکەوت کە ئەو بەشە بەشی سۆڤیەت نییە. 



لە راستیدا ئەگەر  ەکان پاش سەرکوتکردن رێبەرایەتی جوواڵنەوە.چوارەم باڵو بوونەوەی هێز -

 نەبا ئەوە حێزب هەتا ئێستا هەر باسیشی نەمابوو. ٧٥شۆڕشی 

 پێنجەم ئەویش بەرهەمی تێکچوونێکە کە بە هۆی شەڕی دووهەمەوە پێک هاتووە. -

ورددا یەک تایبەتی دیکە بۆ حێزبی دێمۆکرات هەبوو کە لە جوواڵنەوەکانی پێشووی ک -

 نابیندرێ ئەویش گرێدراوی بە حێزبی تودەی ئێرانەوە بوو.

 دوای کۆمار دەگەینە شۆڕشی نەتەوەیی عێراق و بەرهەمەکەی بۆ کورد کە دەبێتە

زۆربەی واڵتانی ژێردەستە لە خەباتی : دیارە دنیا لە گۆڕانێکی دیکەدایە. ئەیلول راپەڕینی

بەی چەند ساڵ پێشتر نییە. بۆیە زۆررزگاریخوازیدان. کوردیش ئەو کوردەی بیست و 

ەکەوە و خۆی بە کورد دەزانێ، راپەڕینور گرێدراوە بە هەرەزۆری خەڵکی کوردستانی باش

تەنانەت جاشەکانیش بە ناو کوردەوە رێگای هاوکاریان لەگەڵ بەغدا هەیە. یاخۆ کەرت 

دەزانین  هەر وەک ئەو هەستە گشتییە لەنێو نابا. ٥٧یان نسکۆی ساڵی  ٦٦بوونی ساڵی 

گرێدراوی ئەم بزوتنەوەش بە هێزی دەرەکییەوە دەبێتە هۆی داڕمانی. جگە لە باقی 

تایبەتییەکان وەکوو رێبەرایەتی بنەماڵەیی و دەوری تاکەکەسی لە رێبەرایەتیدا. لە هەر 

دووک باڵەکە. )هەم لە یەکێتی و هەم لە پارتیدا( هەر ئەو خاڵە نگاتیڤانەن کە پێشتریش لە 

 کانی دیکەدا دیتمان.راپەڕینە

ئێران کە هاوکاتە لەگەڵ سەرهەڵدانی خەباتی چەکداری لە  ٥٥بەم شێوە دەگەینە شۆڕشی 

/ ٦٥تورکیە. ئەم شێوە خەباتە کە لە تورکیە دەستی پێکرد پێشتر لە ئێران )جوواڵنەوەی ساڵی 

بووەوە. دەکرێ مەال ئاوارە و موعینی و شەریفزادە( و دوو هێزی فیدایی و موجاهێد بە تاقی کرا

بە پێچەوانە لە کاتی هەرە بڵێین یەکەم راپەڕینی کوردە کە بەرهەمی بشێوەی واڵت نییە، 

داوای لە سەرەتاوە تانی دیکە وەرناگرێ و بە هێزی حوکومەتدا دەست پێدەکا. یارمەتی لە واڵ

کە ئەویش هەر لە سەرەتاوە رێبەری تاکەکەس خۆی واڵت دەکا، گۆڕینی فۆرماسیۆنی 

 ریدا زاڵ دەکا.بەسە



زیندوو دەکاتەوە. گەرچی بەشێک لە  لە ئێراندا ئێران دیسان کیشەی کورد ٥٥شۆڕشی 

هێزەکان خۆیان بە چەپی ئێرانەوە گرێ دەدەن و وەکوو کورد خۆیان پێناسە ناکەن بەاڵم 

بیانەوێ یان نە، ئەوە کوردستان و پرسی کورد بوو کە دەرفەتی بۆ گەشەکردنی ئەوان 

دەنا بۆ  ێستاشی لەگەڵ هێزیان لە کورد و هەستی کوردییەوە وەردەگرن. رەخساند و ئ

 تلەڤزیۆن و رادیو و رۆژنامەتان بە کوردی هەیە و بە ئازەری یان بەلوچی نییە.

تانی ژێردەست رزگار زۆربەی واڵئەمجارە دنیا لە قەیرانێکی دیکەدا بوو. هەرچۆنێک بێ، 

ببوون و دنیا بە چاوی کراوەوە رووداوەکانی دەدیت. هاوسەنگی بەرەکانی شەڕی سارد ئیزنی 

خۆ تێکەڵکردنی زلهێزەکانی بە شێوەی کۆن نەدەدا. لە ئێران دەورانی دەربەگایەتی 

بوو  تێپەڕیبوو، خەڵک بە زۆربەیی خوێندوار بوون و رادیو رۆژنامە کاریگەرییان هەبوو. ئەوە

 تایبەتمەندییەکان تا رادەیەک گۆڕابوون. بەاڵم چەند خاڵ هەر مابوون. کە 

باوەڕ بە خۆ نەکردن و بە کەم گرتنی هێزی گەلەکەمان و لەو بوارەدا رێکنەخستنی  -٣

 )وتووێژ لەگەڵ تاران( پێویست. کە ئێستا ئاکامەکانی دەبینین.

تیک لەسەر پشتیوانی واڵتی دەرەوە. نەبوونی ستراتێژی دوورخایەن و دابین کردنی تاک -١

دەبووا خۆ لە هەموو  -)دەبوا پالنی شەڕی پارتیزانی دوور خایەن لە شار و شاخ هەبا

 و بکەینەوە(باڵ کوردستان

باڵو نەکردنەوەی هەستی نەتەوایەتی بە پێ پێویست و خۆ تێگالندن لە دووبەرەکی نێوان  -١

ەینە الیەنگری یەک الیەن قەڵشێک لە هەستی )کاتێک خۆمان دەکهێزەکانی دیکەی کوردیدا. 

شەڕ لەگەڵ بارزانییەکان شتێکی بێ مانا بوو. کە لەژێر کارتێکەری  یەکگرتووییدا پێک دێنین(

 یەکیەتیدا کرا.

پاوانخوازی حێزبی و لە حێزبیشدا لە رێبەرایەتیدا، کە بە شێوەیەک جێگای رێبەری  -٤

 هەیە.عەشیرەتی دەگرێتەوە و هەر ئەو ئێفێکتەی 

 .کەم بەهادان بە کادری لێهاتوو و نەزانینی کەڵک وەرگرتن لە ئامرازی راگەیاندن -٧



دیاردەی شەڕی نێوخۆ کە  کەم بەهادان بە هێزی دوژمن و دروست کردنی دوژمنی نێو خۆ. -٦

 کەم تا زۆر لە هەموو بزوتنەوەکاندا بووە، ئێمەش دەگرێتەوە.

کردەوە ئازاد دەبێ. دروشمی کوردایەتی هەتا بڵێی پاش شەڕی کوەیت کوردستانی باشوور بە 

بە تینە، بەاڵم بە کردەوە میللەت و ئاکاری نەتەوەیی بەڕێوە ناچی. شەڕی نێوخۆ، شەڕ 

لەگەڵ پ.کا کا. و چاوپۆشی لە تێڕۆری پێشمەرگەکانی رۆژهەاڵت. هەموو دژی هەستی 

 یەکگرتووی نەتەوەییە.

ئێستاش بزوتنەوە بەردەوامە کەم یان زۆر خەڵک  ئەمانە هەموو باسی رابردوو بوو. بەاڵم

هیوای پێیانە. ئایا دەتوانن ئەم هیوایە بەدی بێنن یان نە، ئەوە باسی بەشی دووهەمی 

 قسەکانمە.

ستراتێژی نەتەوەیی یان شۆڕش لەسەر ئارەزو و هیوا و و دروشم و پێداهەڵکوتن دانامەزرێ 

 دنی هێز و ئیمکاناتەوە جیبەجێ دەبێ.بەڵکوو بە لێکدانەوەی بار و دۆخ و هەڵسەنگان

دەزانین کە رۆهەاڵنی ناوەڕاست بەرەو گۆڕانکارییەکی مێژوویی دەڕوا. با بزانین چەند لەم 

 گۆڕانە ئێمە دەگرێتەوە؟ 

رووداوەکانی ئەوڕۆ پێمان دەڵێن کە کوردستانی رۆژئاوا گەییشتووەتە قۆناخێک کە دەکرێ 

. بەشار دەڕوا و شەڕی ناوخۆش چاوەڕوان دەکرێ. بڵێین وەکوو کوردستانی باشووری لێدێ

بەاڵم ئەمەی کە کورد لەوێ بەدەستی هێناوە دەبێ بە هەموو توانایەوە رای بگرێ. 

، بۆ نموونە سازکردنی بەرەی یەکگرتوو بە بەرجەوندی بەرجەوەندی الوەکی کۆسپ ساز دەکا

بێ کە لەبەر دەسەاڵتی بەاڵم دەکرێ چارەسەر بکرێ. گرینگ ئەتۆ شوێنێکت هە تورکیەوە. 

 خەڵکەکەی خۆت دابێ. 

بارودۆخی سوریە تا رادەیەک گرێدراوە بە بارودۆخی تورکیەوە. کوردستانی باکوور بە 

لە الیەکەوە نازانین ئەو رێکەوتنەی ئەم دواییانە چییە و  قۆناخێکی زۆر ناسکدا تێدەپەڕێ.

ان بە خەڵکەکەیان نەداوە. بەرهەمی چ دەبێ. وەکوو باوە رێبەرانی کورد قەت راپۆرتێکی

ئەوەی کە روونە خەڵک ئۆرگانیزە کراوە و لە مەیدان دایە. هیچکات دنیا ئەوەندە ئامادەیی 



نێک بۆ گوێدان بە کورد نەبووە. ئایا بەڵێن و پەیمانی تورکیە باوەڕی پێدەکرێ، ئایا بەڵێ

ری لەسەر نابێ. ئەم دواییانە کارتێکە دراوە. ئایا ئەم تێکهەڵچوونە و خۆپیشاندانانەی

دیارە هێزی کورد بە هۆشیارییەوە هەنگاو دەنێ، بەاڵم من بەش بەحاڵی یە کە وا گرینگ ئەوە

دەکەن لە تورکیەدا ئیمکانی هەیە. ئەگەر  یخۆم نازانم ئەو دێمۆکراسییە کە ئەوان چاوەڕوان

وا. یاخۆ ، ئەم هەنگاوە چەند بەرەو ئەو ئامانجە دەڕدایبنین کە ئامانجی کورد سەربەخۆییە

 لێی پەشیمان بوونەتەوە.

کوردتانی باشوور قۆناخێکی بە تەواوی بڕیوە و هەلی لەبارە بۆ پێکهێنانی سەربەخۆیی. 

بەاڵم من پێم وایە ئامادەییان نییە و خۆیان بۆ ئەو قۆناخە تەیار نەکردووە. بەشێکیان هەر 

 پێ خۆش نییە باسیشی بکرێ.

کوردستانی رۆژهەاڵتە. رێکخراوەکان بە تەمای قەزا و ئەو بەشە کە لە هەموو بێ بەشترە 

بە تەمای چین. دیسانەوە دەستەوداوێنی تاران  نقەدەر دانیشتوون. ئەگەریش بقەومێ نازانی

 یان بە شەڕی ناوخۆوە خۆ دەخاڵفێنن.  یندەب

بۆ بخوێنمەوە کە پوختەی بۆچوونەکانی منە سەبارەت بە  نلێرە دەمەوێ بەشێک لەو کتێبەتا

 ودۆخی کوردستانی رۆژهەاڵت. هەروەها ببێتە سەردێڕێک بۆ پرسیار و وەاڵم.بار

 کەسننانێک گەرچننی دەبێننتەوە. دووپننات ئێننران لە عێننراق ١١١١ سننەناریۆی کە نیننیە وا پننێم مننن

 ئێنننران دەوڵەتنننی هاوپەیماننننانی و ئەمەریکنننا هینننوایەن بەو سیاسنننییەکان هێنننزە لە هێنننندێک  و

 کاریشننیان ئننارەزووە ئەم بەدیهنناتنی بننۆ بگەڕێنننەوە. واتسننەڵە و سننەالم بە ئەوان و بننروخێنن

 پێنجەمی دەستە کەسی چاوپێکەوتنی و گۆرین شای کوڕی خزمەتی بۆ رێبەران رۆیشتنی کردووە.

 کۆمەڵە(. و حدکا سایتی )بڕواننە هەواڵنەن. جۆرە لەم ئەمریکا ئەمنیی رێکخراوی

 بە گەییشنتن بنۆ دەکەمەوە: کنورتی یەبنۆ بنکەمەوە، رۆژ دابنی باسێکی لێرە نازانم پێویستی بە

 شۆڕشنە. ئنێمە خەڵکنی بۆ رێگا تەنیا ... و تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی ئازادیی و نەتەوایەتی مافی

 و سنەوداکردن رێکخراوەکنان و حێنزب ئەرکنی دەبنێ. خەڵنک گشنتیی راپەڕینی شێوەی بە ئەوەش
 خۆینان هێزەکانی گرینگتر ووهەم لە و خەڵک ئامادەکردنی بەڵکوو نییە، مۆجیزە چاوەڕوانبوونی

 هننۆی بە دیننارە بننن. فێننری بننڕۆن دەبننێ ئەوە چننۆن؟ و لەکننوێ و کەی شننێوەیە. لەم هەسننتانێکی بننۆ

 خەڵنک الی کناردانەوەیەکی هنیچ و ناکنا کنار بێکنردەوە بەڵینی و قسە کۆمەڵدا، لەنێو نەبوونیان



 و ئەسننتەمدا ژانننیرۆ لە کە دەکەن هێزێننک لە روو خەڵننک ننناڕوا. کننردار بننێ خۆشننی قسننەی نننابێ.
 بێ. پشتیوانیان کردەوە بە ماڵیان، و گیان بۆ هێرش لەکاتی

 یەکەم نەتەوایەتیننننیە( کێشنننەی لێنننرە )کە ئامنننان  دیننناریکردنی راسنننتەقینەدا، خەبننناتی لە

 هەنگناوی و دەکنا دەسنتەبەر چنی و دێ بەسنەر چنی راپەڕیننە ئەم بزاننێ دەبنێ خەڵک هەنگاوە.

 تەنینا سنتراتێژییە. نەبنوونی دەیبینم، حێزبەکاندا بەرنامەی ەل من کە ئەوە بەاڵم چییە؟ دوایی

 تاریک. بیابانێکی روونکردنەوەی بۆ مۆمێکە رووناکایی

 تەنننننێ بە هێزەکننننان لە هیچکننننام چاالکییەکاننننندا. لە یەکگننننرتنەوە بننننۆ هەوڵنننندان ئەمە، دوای

 شنەڕی لە ێشنگرتنپ بنۆ ئەمە نەگنرن. بەرچناو لە تنر ئەوی بتنوانن کە  نیینه بناردا  له یان ئەوەنده

 پێویستە. دا، رووی باشوور کوردستانی لە کە شێوە لەو ،دواییش نێوخۆیی

 بننا بننن. تایبەتکنناردا و کارلێهنناتوو مرۆڤننی مەینندانی هێنننانە بیننری لە دەبننێ ئێسننتاوە لە هەر

 تەنانەت و بدرێ پێ تیان مۆڵه و ڕێ دەبێ میللەتەن، ئەم کادری ئەوان نەبن. ئەوانیش الیەنگری

 چەننند هێنننانەوەی بە کە بننزانن دەبننێ هێزەکننان بننن. بەشنندار شۆڕشنندا لە بننێن بکننرێ لننێ داوایننان

 ئەمەش دنینا. زانیارییەکانی هەموو زانای بە نایانکا حێزب سکرتێری بە بوون و خۆماڵی دەنگی

 و کۆمەاڵیەتییەکانندایە و ئینداری و سیاسنی شنوێنە لە کنارنەزان بەرپرسی دانانی لە بەرگری بۆ
 بە رێگاکنننننانی ئنننننێمەدا. واڵتننننی وەکنننننوو واڵتنننننانی لە گەننننندەڵییە مکنننننردنەوەیکە و پێشننننگرتن

 سنننەرەڕۆیی و سنننەرەڕۆ دەننننا بننندرێ، پنننێ گرنگیینننان و بخوێنننندرێنەوە دەبنننێ دێمنننۆکراتیکردن

 کردووەتەوە. تاقییان بە خۆشیاندا حێزبی لە کە هەروا دەگەڕێتەوە؛

 بە هێزە. هاوسەنگیی مانای بە دێمۆکراسی نییە. شاعێرانە رازاوەی و جوان گوتەی دێمۆکراسی

 )بە داراینننی دابەشنننکردنی نووسنننراوەکاندا و گوتنننار زۆربەی لە ننننادرێ. کەس بە بەش هێنننز بنننێ

 لە بەشنە ئەم دەکنرێ. بینر لە دەردەهێنرێ.( خاکەوە لەژێر داراییەکان کە واڵتانەدا لەو تایبەت

 دەبنێ هەرواش و بنووە نداهێزەکا خاوەن دەستی لە سیستەمدا دێمۆکراتترین لە و مێژوودا هەموو

 ینان وەربگنرێ، دەگنونجێ( شێوەیەک هەر )بە خۆی بەشی کە نەبێ هێزەی ئەو خەڵکێک ئەگەر و

 دێمۆکراسی. ناگاتە سواڵکەری و  وه پانکردنه دەست بە بێ، شەریکەبەش

 لنووتکە، گەییشنتنە کنرد، خەباتینان بوون، حەقبەدەست کە جوواڵنەوانەی ئەو زۆرن کورتی، بە

 کرد. هەڵەیان کاتیدا خاڵێکی لە چونکە چوونەوە؛ بیر لە و امرکاند بەاڵم

 ئەوە کناتی دایە. بنچینەینی قەیرانێکنی  که ناوەڕاست رۆژهەاڵتی تایبەت بە و دنیا ئەم ئێستا

 دەنگنی بە ئەتیۆپینا لە بەشنێک . وه بچننه بۆچوونەکانندا  به بکرێنەوە نوێ کۆنەکان باسە هاتووە

 فەلەستین روخانن. خەریکی یان رۆخان یان عەرەب دنیای ۆرییەکانیدیکتات بووەوە. جیا خەڵک

 فێندراڵیی نناوچەی باشنوور کوردستانی نێونەتەوەیی. رێکخراوی بردووەتە سەربەخۆیی خواستی



 نییە. گەڕانەوەی رێگای و واقعە ئەمری بەاڵم هەیە، دوژمنی هێشتاش گەرچی داوە، سامان خۆی

 وا کە دەکنرێ. چناوەڕوان لنێ قنووڵی گنۆڕانی و  قیوه چنه وەییندانێونەتە قەیرانی گێژاوی لە ئێران
 بەپێنی و بندەنەوە لێنک هەلومەرجەکە هۆشیاری، و وردی بە زۆر دەبێ کوردستان هێزەکانی بوو،

 داڕێژن. خۆیان خەباتی گەاڵڵەی و بەرنامە ئەوە

 دینکەدا شنوێنەکانی لەگەڵ کە گشنتییەکان کێشنە لە جنگە کوردسنتاندا لە ئنێمە کێشەی و گێرە

  نەتەوەییە. کێشەی هاوبەشین،

 جنننێ بە وێراننننی و قوربنننانی و خەبننناتەوە مەیننندانی دەکەوێنننتە کێشنننە ئەم کاتێنننک راسنننتیدا لە

 ال کۆسپە ئەم هەتا کۆمەڵگایانەدا لەم دادەخا. دیکە کێشەکانی چارەسەرکردنی رێگای دەهێڵێ،
 کولتنووری و ونەرینت داب یالبردنن و دێمۆکراسی چینایەتی، کێشەی وەکوو دیکەی گرفتی نەبرێ،

 شننێوەیەک بە دەبننێ نەتەوەیننیش کێشننەی خنودی بەاڵم ننناگیرێ. بەگرینننگ و نننابێ رەنگننی خنراپ،

 زمنان، وەکنوو فناکتەری بنوارەدا، لەم هەڵننەداتەوە. کنۆن زامنی وەکنوو دوایە، کە بکنرێ چارەسەر

 زمنانی ئیرلەنند ین.نن بنیادی بەاڵم هەیە، کاردانەوەیان گەرچی هتد... و ئایین رەگەز، ئابووری،

 ئایینیان یەک و قەوم یەک و زمان یەک عەرەب دەکات. جیابوونەوە داوای بەاڵم ئینگلیسە وەکوو

 شنێواندنی ناسەرەکی، گرفتانەی ئەم لەسەر پێداگرتن هەیە. واڵتیان چەند و بیست بەاڵم هەیە،

 ئننێمە کە راوەنووسنن و گننوتراوە زۆرجننار خەڵننکە. هاوبەشننی داواکنناریی گرنننگ نەتەوەیننیە. پرسننی

 دەکنرێ. کێشنەکە ئینکناری  وه تنه نه بناتی لە قەوم وشنەی گنوتنی بە و نینیە نەتەوەییمنان کێشەی

 سنننەردێڕەکەی نەک   بننندۆزرێتەوە. بنننۆ رێگاچنننارەی و بننندرێتەوە وەاڵم دەبنننێ پرسنننەکە بەاڵم

 بسڕینەوە.

 دروشننمی بە داخننوازییە ئەم ئنناخرە، ئەم هەتننا کننوردەوە کانی میللییننه جننوواڵنەوە سننەرەتای لە

 چننونکە بەاڵم هەبننووە، دیننکەی دروشننمی هێزێننک جننار گەرچننی درابننوو. گننرێ "خودموختنناری"یەوە

 خەڵک. دروشمی نەبووەتە نەکراوە، بۆ جیددیی کاری

 سەرمایەداری لە نوێ شێوەیەکی بەمالوە دووهەم شەڕی لە دەژین، لێ کوردی کە ی واڵتانه لەو

 کولتنووری، منافی بەدیهێننانی ڕێی ر سه کۆسپی ەندیناو دیکتاتۆری کاتێک هەموو کە بووە حاکم

 دەزگنننا لە بەشنننداریکردنیان لە پێشنننگیرییان تەننننانەت . بنننووه کان کەمیننننه سیاسنننی و ئنننابووری

 دەسنتە، بە دەسنەاڵتی سناڵە چەنند و سنی ئیسنالمی کۆمناری نمنوونە بنۆ کنردووە. دەوڵەتییەکاندا

 تورکەمەن بەلوچ، یان کورد پایەبەرزی رسیبەرپ یان وەزیر یەک ماوەیەدا، ئەو تەواوی لە بەاڵم

 هەستی ئەمە بووە. مەالکاندا و شێعە پاوانی لە دەسەاڵتەکە هەموو نەدیتراوە. سوننەمەزهەب و

 رەسمی بە داوای کردوون ناچاری و  ورووژاندووه کان ییه وه ته نه  مینه که الی دانانی بێگانە  به خۆ

 ن. بکه خۆیان میللی پێناسەی ناسینی

 هێننزی دابەشننکردنی خواسننتی لە کە چارەنووس"نننە "مننافی سیاسننییە خواسننتە ئەم ردێڕیسننە



 دەگرێتەوە. "سەربەخۆیی" هەتا سکاندیناوی( واڵتانی )وەکوو ناوەندییەوە

 کە بنناس بەر خننراوەتە "خودموختنناری" شننێوەی کاتێننک هەمننوو کوردسننتاندا جوواڵنەوەکننانی لە

 دەژمێردرێ. ەنووس"داچار "مافی لە خواست کەمترین بە هەر ئەمیش

 رێبەرایەتینی بنوون، بناڵو و پەرت و الواز هێزەکانمان بکەین. دابین ئەوەش نەمانتوانی نەکرا،

 حقننننوقیی لەبنننناری خواسننننتەکەمان بننننوون. نەکردەکننننار و هەژار خەڵکەکەمننننان نەبننننوو، کننننارامە

 ەمنناندوژمنەک دەناسننرا، واڵت نێوخننۆیی کێشننەی بە چننونکە نەبننوو، پشننتیوانی نێننونەتەوەییەوە

 نەدەکننرد. درێخننی نائینسننانی کردەوەیەکننی هننیچ لە بننوارەدا لەم و بننوو شوینیسننت و پنناوانخواز

 بنۆ؟ نەدەهنات، دواینی کێشنەکە دیسانیش سەرکەوتباین و نەبا وا ئەگەر ئەمانەدا هەموو لەگەڵ

 لە بنیادی هێزی سێ ئێستا( تا سەرەتاوە لە )هەر "خودموختاری"دا گەاڵڵەکانی هەموو لە چونکە

 ئەم هەر دەسنەاڵت پنێگەی دنینا، واڵتنانی هەمنوو لە و دەمێنێنتەوە ناوەندیندا حوکوومەتی ەستد

 و "دێمۆکراسنی" وەکنوو الوەکینی دروشمی هێندێ دەرەوە. سیاسەتی و ئابووری سوپا، بەشەن: سێ
 ناکنا. دەسنتەبەر داهاتوو جۆرێک هیچ بە هاتووە، گەاڵڵەکاندا لە کە هتد... و مەدەنی" "ئازادیی

 ننناوچەی چینننایەتییە. دەسننەاڵتی و ئیننداری سیسننتەمی دینناریکەری واڵت ئننابووریی تەمیسیسنن

 داینندەنێ، زۆرینننە یاسننا دەبننێ. ناوەننندی حوکننوومەتی شننوێنهەڵگری نە، یننان بننیەوێ خودموختننار

 ئەگەر تەنننانەت کننرد. پەسننند شننەرێعەتی یاسننای و خننومەینی خننۆی رەزای بە دیتمننان زۆرینننەش

 دەبێ ئابووریشەوە باری لە بکرێ. پێرەوی دەبێ و فێدراڵە یاسای یسەرەک یاسای بێ، فێدراڵیش

 بکنا الرینش قسنەی بنێ. ناوەنندی حوکنوومەتی لنوتفی و کەرامەت چاوەڕوانی خودموختار ناوچەی

   کەمیننه دامەزرابێ، راستەقینەش پارلمانی دێمۆکراسیی ئەگەر یە. ئاماده سەرکوتکردن بۆ سوپا
 و سننەرتا دەبەنەوە دۆخەکە بیننانەوێ، هەرکننات ئەوان و ەوەننناهێنێت زۆرینننە دەنگننی کننات هننیچ

 لە جنگە ننایێ، دەسنت لە کنارێکی هنیچ و نینیە بەرگریکردننی کەرەسنەی خودموختاریش ناوچەی

 ئننننێمەدا واڵتننننی لە کەم النننننی خودموختنننناری دروشننننمی کننننورتی بە شنننناخەکان. بننننۆ گەڕانەوە

 پێننک چەوسننانەوە ەننناوبردنیل بننۆ دەرفەتێننک هننیچ و نیننیە چننارەنووس" "مننافی وەاڵمنندەرەوەی

 ناهێنێ.

 لە دینکە دەورانێکنی نییە. خودموختاری بە پێویست دابمەزرێ، راستەقینە دێمۆکراسیی ئەگەر

 کنۆمەڵی لە منن ناسنینەی بەو بەاڵم مابێ. نابێ میللی ستەمی کە دەکا پێ دەست خەڵک مێژووی

 لەم مننوجزەیەکی و دێمۆکراسننی مێننژوودا خننولەی لەم کە ننناکەم بنناوەڕ هەیە، ئێننرانیم و ئێننران

 بێت. پێش ئێراندا لە چەشنە

 لە تایبەت بە حوکوومەتە شێوە ئەم کە بووە دەوڵەت/سەرزەوین کاتێک هەموو ئێراندا لە رژیم

 لە دەدات. ئەمە لەسنەر شنایەتی ئێنران مێنژووی تەواوی دیکتناتۆرییە. بنەمنای خنۆی بنۆ ئاسیادا

 قاجنننار، دەوراننننی محروسنننە"ی "ممالنننک هەتنننا هەخامەنشنننییەوە سنننەربەخۆی "ساتراب"ننننەکانی



 پەهلەوی بوون. ئێمپراتۆرەکاندا دیکتاتۆریی لەگەڵ هاوڕێ "المەرکەزی" لە شێوەیەک هەموویان

 بەم گەرچنی هاوبەشنەوە. پێناسنەی بە میللەتێنک بێنێ. پێک نەتەوە/سەرزوین دا هەوڵی یەکەم

 کۆمننناری پرسنننی گەییشنننتبا ەرئەگ نەگەییشنننت. ئاکنننام بە بەاڵم رژا، زۆر خنننوێنێکی مەبەسنننتە

 . وه وته که ده نه گیالن کۆماری و خوراسان و خوزستان کوردستان، و ئازەربایجان

 سنننەرنجی دروشنننمە ئەم باشنننووردا، کوردسنننتانی لە فێدرالیسنننم پەسنننندکردنی و گەاڵڵە دوای

 و قننووڵ لێکننۆڵینەوەی و لێکنندانەوە هننیچ بننێ بە راکێشننا. رۆژهەاڵتیشننی کوردسننتانی حێزبەکننانی
 هێشنتاش ناوەنندی حوکنوومەتی عێراقیشندا لە ئەوەیە راسنتییەکەی بکنا. رازی خەڵک کە جیددی

 ئەمە دەکرێ. پێ کاری و چەسپاوە کردەوە بە گەرچی نابا، کار بە فێدراڵ" "عێراقی دەستەواژەی

 دەرفەتەی ئەم هێزەکنننان تواننننای هننناوپەرایی کە بنننوو تنننایبەتی هەلنننومەرجێکی ئاکنننامی دینننارە

 دیکەیە. باسێکی دێ، بەسەر چی و کێشێ ده  درێژه دەچەن رەخساند.

 کە ئەوەیە جیناوازی یەکەم دێ؟ پێنک ئێرانیشندا لە هەلنومەرجە ئەم کە بینرکەینەوە دەبنێ بنۆ

 خننۆ لە مللیەتننی شننەش کەم النننی ئێننران بەاڵم عەرەب(، و )کننورد تێینندایە نەتەوەی دوو عێننراق،

 گرتووە.

 سننننەدی لە چنننن  ئاسنننناییە. تەواوی بە تەمێکیسیسنننن ئەوڕۆدا دنیننننای لە فێنننندراڵی پێکهنننناتەی

 و دیکتنناتۆرین هێننندێک فێنندراڵین. پێکهنناتەی خنناوەنی واڵتنندا شننەش و بیسننت لە دنیننا جەمنناوەری
 لە سننەرەتا فێدرالیسننم نەگننرین، بەرچنناو لە فێئننودالی دەورانننی ئەگەر دێمننۆکراتین. هێننندێکیش

 لێنک دا٣٥٥٥ سناڵی لە ەوینەسنەرز ئەو سنەربەخۆکانی ئەینالەتە کردووە. پێ دەستی ئەمریکاوە

 نننرا نێویننان هننۆیەش بەو هەر راگەیاننند. خۆیننان یەکگرتننوویی بەیانێننک بەپێننی و بننوونەوە کننۆ

 شننەڕی پنناش یەکگرتووەکننان( دەوڵەتە بگننوترێ باشننترە )تەنننانەت یەکگرتووەکننان". "ئەیننالەتە

 ەل وەرگنننرت سنننەربەخۆییان دوایە ینننان بنننوون سنننەربەخۆ کە واڵتنننانە ئەو جیهنننانی، یەکەمنننی
 یەکێتینیە ئەم کناتێکیش سنۆڤیەت". کۆمارەکنانی "یەکێتینی نا نێویان و بوونەوە کۆ یەکێتییەکدا

 خۆیننان بننۆ ئەیاڵەتەکننان سننویس، و ئاڵمننان لە مننانەوە. خۆیننان شننوێنی لە کۆمارەکننان چننوو، تێننک

 و... هەیە کۆماریان سەرۆک

 هننناوبەش الیەننننی ودو فێننندراڵەکان، واڵتە پێکهننناتنی چنننۆنیەتیی و رابنننردوو بنننڕوانینە ئەگەر

 پێ دەستی ناوچەکانەوە سەربەخۆی خەباتی و خواست لە فێدرالیسم پێکهاتنی یەکەم دەبینین:

 ئەواننی بەسنەر خۆی یەکێک و هەبووە هەڵبژاردنیان ئازادیی الیەنەکان هەموو دووهەم کردووە.

 ئننازادیی بننوو، وا کە سیسننتەمەکەوە. نێننو نەهێنننراوەتە زۆر بە هیچکننام و نەسننەپاندووە دیننکەدا

 پێکهناتەی پێشنەنگی سنەربەخۆیی و مەرجە یەکەم چارەنووسندا منافی چنۆنیەتیی لە هەڵبژاردن

 بڕیاردەرە. بەدەستهێنانی بۆ ئەوان خەباتی و خەڵک راشكاوی خواستی بوارەدا لەم فێدراڵییە.

 فێدرالیسنننمێکی بنننۆ ئامادەکننناری ئێنننران، دینننکەی گەالننننی خەبننناتی رادەی لەبەرچننناوگرتنی بە



 لەالیەن هناودەنگی و تێنناپەڕێ واڵت دەرەوەی روونناکبیرانی مێنزی پشنت قسنەی لە ەریسەرانسن

 بکرێ. بۆ کاری دەبێ رەنگە نەهاتووە. پێک خەڵکەوە

 فێدرالیسننم بە سننەبارەت کننورد لەگەڵ مەرجە بەو ئێرانننی ئۆپۆزیسننیۆنی بەرچنناوی بەشننێکی

 کوردییەکننانیش هێننزە ەوەبەداخ تێنننەکەوێ. درزی خنناک" یی کپارچننه "یه پێشننمەرجی کە دەدوێننن

 مانننننای بە مەرجە ئەم قەبننننووڵی دەکەن. هنننناودەنگی لەگەڵیننننان و پێشننننمەرجەن ئەم ملکەچننننی

 خودموختنارییەکە. بنۆ گەڕانەوە ینانێ ئەمە ئێنرانییە. گشنتخوازی شووینیسمی بۆ باوەشکردنەوە

 لە هەر شهەڵبژاردنی ئازادیی پێشمەرجی بۆ هەمانە. هەر ناوەرۆکەکەی بەاڵم گۆڕاوە، ناوەکەی

 داوە. هەسان لە تێخیان ئێستاوە

 میللەتێنک هەر بدرێ. سەربەخۆیی دروشمی دەبێ فێدراڵی بە سەبارەت دروشمێک هەر لە بەر

 نەتەوەبنوونی خنۆی خەڵنک لەگەڵە. نێودەوڵەتیشنی یاسنایی پشتیوانیی خواستە ئەم دەوڵەتێک.

 بناقیی و بنین سنەربەخۆ بنووین ەئامناد و زاننی  وه تنه نه بە خۆمنان ئێمە کاتێک دەکا. دیاری خۆی

 و دانیشنننین دەکنننرێ ئەودەم بنننوون، خۆینننان سنننەربەخۆیی بەدەسنننتهێنانی ی ئامننناده گەلەکنننانیش
 ئۆروپا. هاوبەشی بازاڕی وەکوو شتێک یان بێنین. پێک کۆنفێدراڵ یان فێدراڵ یەکێتیی

 ەمەوبەرل سناڵ پەنجنا هەن، ئەوڕۆ کە سننوورانەی ئەو نینیە. پینرۆز شنتێک هنیچ سیاسەتدا، لە

 نەبنوون، کدا یه خشنه نه هنیچ لە ئەفریقنا ئەوڕۆیی واڵتانی زۆربەی ئێستا، پێش ساڵ سی نەبوون.

 نێونەتەوەیین. رێکخراوی ئەندامی ئەوڕۆ

 سنننوورەکانە سننڕینەوەی خەریننک "دنیننا دەڵننێن بننووەتەوە. دووپننات زۆرجننار کە هەیە گننوتەیەک

 ن؟"دانێ نوێ سنووری دەتانەوێ ئێوە ئۆروپایە( )مەبەست

 واڵتننانی نێننوان لە ئۆروپننا لە سنننوورەکان کنناڵبوونەوەی مننندااڵنەیە. فریننودانێکی خەڵننک  ئەمننه

 لەگەڵ نننابێ دەڵننێن ئننێمە بە راگرتننووە. خۆیننان سننەربەخۆیی هێشننتاش ئەوان و سننەربەخۆدایە

 بە هاوسننێمان کوردەکننانی بننرا و ئننێمە نێننوان سنننووری بەاڵم هەبننێ، سنننوورمان تورکنندا و عەرەب

 هەڵچنراوە. بتۆن دیواری و اردڕود تێلی

 بدا. خۆی بۆ بڕیار خۆی خەڵک ئەوەیە گرینگ نییە. سنوور کێشە

 دەڵنین: هێنندێکیش هێنناوە" وای مێژوو رەوتی و هەیە مێژوویی پێشینەی "ئەمە بگوترێ: رەنگە

 ئێرانن" خاکی کوردییەکان ناوچە "هەموو

 نناوچە هەمنوو دەتنوانن ئەگەر ەشئێنو مێنژووە. نووسنینەوەی دووبارە شۆڕش کاری دەڵێم منیش

  بکەنەوە. زیندوو ساسانی ئێمپراتۆری و خۆتان هی بکەنە کوردییەکان

 هەمنوو ئناواتی و خۆمنانە منافی ئەمە گەرچی نییە، گەورە کوردستانی خواستی مانای بە ئەمە



 چنننوار بنننا بەاڵم دەگنننوترێتەوە. گۆرانییەکانننندا و شنننێعر لە سننناڵە سێسنننەد ئننناواتە ئەم کنننوردێکە.

  وەرگیرێ. لێ کەڵکی دەبێ برەخسێ دەرفەت کە بەشێک هەر بۆ نییە. گرفت بێ. وردستانک

 دروشنمە ئەو کناتی وایە پنێم و دەکەم رۆژهەاڵت کوردسنتانی ئەمڕۆی باسی من بێ، هەرچۆنێک

  هەیە. یی ئاماده دەکەینەوە لێ بیری کە لەوە زیاتر ئێمە خەڵکی هاتووە.

 ئنێمەش الی بەغندا، لەگەڵ پەیوەندی لە باشوور کوردستانی ئێستای گیروگرفتەکانی ی ئەوه بۆ

 بکەینن، "سنەربەخۆیی" هەڕەشنەی و سنەرەتا نەگەڕیننەوە سناڵ بیسنت پناش و نەبێنتەوە دووپات

 رێگننننای تەنینننا ئەمە "سەربەخۆیی"نننننە، دروشنننمی دروسننننت، دروشنننمی تەنهننننا ئێسنننتاوە لە هەر

 و دەین ال دیکتاتۆرییە مۆتەکەی ئەم هەتاهەتایە بۆ جارێک ناوەندییە. دەسەاڵتی کەمکردنەوەی
 هنۆی بە کە بنزانین ئەوەش بکەینن. ئامنادە یەکسنانن، لەوێ ئینسنانەکان کە دنینایەک بۆ خۆمان

 ئەوانەش کراوە. ئێستا هەتا کە دەکرێ لەگەڵ تیمان دوژمنایه ئەوەندە هەر دروشمەوە ئەم دانی

 جێمننان بە جۆراوجننۆرەوە هننۆی ەب سننبەی نەک دەرکەوێ، ئێسننتاوە لە هەر بننا نننین، لەگەڵمننان کە

 بهێڵن.

 گوێالکی و سەر دیکە( شتی زۆر )وەکوو ئێمە دەگاتە فێدرالیسم باسی کاتێک بۆ چییە؟ گرفتەکە

 زانینیە؟ کەم بە خنۆ لێکندانەوەیە؟ بنێ السناییکردنەوەی رێبەرەکانمنانە؟ نەزانینی ئایا دەشکێ؟

 روونە؛ شنت یەک بنێ، لەمانە کام رهە کراوین؟ دەسخەڕە یان هەلومەرجە؟ لە هەڵە لێکدانەوەی

 لە الوازی ترسنی منانەوە، تەننێ بە ترسنی سنەربەخۆییە؛ دروشنمی ئاشکراکردنی لە ترس ئەویش

 هەواڵنی ئەوانە کە دەزاننین هەرچەنند دەگەڕین. هاوپەیمان لە بۆیەش هەر بەرەوپێشبردنیدا...

 کە نینیە لەوەدا گومنان ەکەن.د بینر لە ناویشمان دەنا پێمانە پێویستیان ئەمڕۆ نین. رێگایە ئەم

 ئەو ئەگەر بزاننێ دەبنێ کنورد گەلنی بهێننین. دی بە خۆمنان داخوازییەکنانی دەبنێ خۆمنان ئێمە

 بنندەینەوە. پننێ بنناوەڕبەخۆکردنەی ئەو دەبننێ ئننێمە دێ. خننۆی کنناری بە خننۆی تەنیننا هننات، رۆژە

 لێنننننننی هەڵەدا رێنننننننبەری و ژێردەسنننننننتەبوون و سنننننننەرکوت سنننننننااڵنی لە کە بننننننناوەڕبەخۆیەک

 کە هێننزە و توانننایی بننوونی  وه ئننه بننزانین دەبننێ ئەمننانەوە هەمننوو ئنناخری لە ەسننتێندراوەتەوە.ئ

 پشنت خۆشنی قسنەی نە دەبنێ دابنین هێزەوە هاوسەنگیی لە دێمۆکراسی دەکا. دیاری چارەنووس

 بسەلمێنن. خواستەکان بتواننن کە رادەی ئەو  نه بگه هێزەکانمان دەبێ کۆبوونەوەکان. مێزی

 "کێشننەی کە خۆمننان پێشننمەرجی دەبننێ ئننێمە روخاننندا، بننۆ شۆڕشننگێڕانە گرتنێکننییەک هەر لە

 و "پێشننمەرج"ن شۆڕشننێکدا هەر لە کە هەن بننابەت هێننندێ دابنێننین. دەسننتووردا لە نەتەوەیی"نننە
 ژن یەکسانیی ئێراندا، داهاتووی شٶڕشی لە نموونە: بۆ یاساوە. پەسەندی و دەنگ بخرێتە ناکرێ

 بە دەنگیننان خەڵننک ئەگەر بگننوترێ ننناکرێ پێشننمەرجانەن. لەو و... شننەریعەت یاسننای پێنناو، و

 ئیسنالم پێشنمەرجەکەی خنومەینی کە دیتمنان نەبن. یەکسان با ئەوە نەدا، پیاو و ژن یەکسانیی

 لەم کەسننیش پێشننەوە. بننردە شۆڕشننەکەی ئەوە بەپێننی هەر و بننوو خننۆیەوە( تەفسننیری بە )دیننارە



 ئەم بەاڵم مەرج. کنردە "خودموختاری"یان کە بوون انکوردەک تەنیا دەرنەهات. دەنگی بابەتەوە

 بێ. سەربەخۆیی" "مافی و میللی" "کێشەی شۆڕش پێشمەرجی دەبێ جارە

 ئێستاوە لە هەر "خودموختاری" یان "فێدراڵی" یان بێ "سەربەخۆیی" دروشم چ بێ، هەرچۆنێک

 کارێنک بگنرێ. دەستەوە ەب واڵت ئیدارەی داهاتوودا لە کە بین دەوڵەتێکدا دانانی بیری لە دەبێ

 داگیرسنننێتەوە، نێوخنننۆ شنننەڕی دیسنننانەوە نەمنننانەوێ ئەگەر بنننا. کنننرا وە مێنننژه لە زۆر دەبنننوا کە

 لە هناودەنگی پێویستە. هەیە، نەتەوەیی مافی بە باوەڕیان کە هێزانە ئەو هەموو هاوئاهەنگیی

 هینوادارم کە ەهێنزانەی ئەم هەمەالیەنەی وتنووێژێکی بە پێویستی ئەمەش خەباتدا. ستراتێژیی

 تنناکەرۆییە. و رێبەریخننوازی پنناوانخوازی، وەالنننانی وتننووێژەش ئەم مەرجننی نەبووبێننت. درەنننگ

 خەوننی لە بنا بنڕوخێنن، تاران حوکوومەتی کورد خوێنی خەرجکردنی بە دەیانەوێ کە ئەوانەش

 بن. خۆیاندا خۆشی

 رۆژە. ئەو هیوای بە

 


