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 سمایل بازیار

  
 حیزبیی  نەک نەتەوەیییە ڕۆژێکیی پیرۆزکردنی و یادکردنەوە ڕۆژی و کوردستانە پێشمەرگەی و ئااڵ ڕۆژی ڕۆژە  ئەم کە لەوەڕا

 لەسییەر هەرچەنییم بییمەوەوە  کوردسییتانی  تییری بەشییەکانی لە کییورد دۆزی لە ئییاوڕ بیی   کییورتی  بە دەدەم هەوڵ کەوابییوو
 .دەکەم هەڵوێستە پتر کوردستان ڕۆژهەاڵتی

 
 شوناسیووازیی خەبیاتی داهیاتووی بە گەشییینی "ڕۆژی نیاوەکەی دابنیێم  عینوانێی  سیمینارە  ئەو بۆ یان قسەکانم بۆ ئەگەر

 شوناسییووازیی خەبییاتی لە سییاڵ سییەد بە نیزییی  دوای بیسییەلمێنم دەدەم هەوڵ چییییە  وتییارەکە ئاوییان ی.  کییورد"  نەتەوەی
 داگیرکەرانیییی ئەوە و سیییەرکەوتووە ییییما خەباته و ولمالنییی  لەو کیییورد کوردسیییتان  داگیرکەرانیییی بە بەراوییییەر نەتەوەکەویییان

 .هێناوە شکستیان کورد بە بەراویەر خۆیانما ستراتێژی لە کوردستانن
  

 ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
 وەشیییرووتە بزاڤیییی لەگەڵ بڵییییم دەقیقتیییر و م  ٢٠ سیییەدەی سیییەرەتای و ١٩ سیییەدەی کۆتاییەکیییانی لە ئێرانیییی ناسییییۆنالیزوی

 کە ئێییران" "نەتەوەی ئێرانییی ناسیییۆنالیزوی بەرهەوییی نەبییووە  واڵتەدا ئەم وێییژووی لە پێشییتر کە دەیییاردەیەک دەرکەوت 
 و فانتییازی ەسییتەواژەیەکید ئێییران" "نەتەوەی. هێنییرا نییاوی فەروییی بە( ١٩٠٦) واڵتە ئەم ئەساسیییی قییانوونی یەکەم لەگەڵ
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 وەزهەبیی و فارسیی کولتیووری فارسیی  زویانی بنەویای لەسیەر چیونکە بیوو  داتاشیراو سیاسیی وەبەستی بە کە بوو  دەستکرد
 کە ێوغڕافییاییەی یەکە لەم نیشیتەێ  دییکەی نەتەوەکیانی شوناسیی لە گوزارشیتێکی ییا تەعییرێی  هیچ و دادەوەزرێ شیعە
 .بوو نەتەوانە لەو یەک کورد کە نەدەکرد  ئێران دەگوترێ پێی
 

 شییایەتی تەختییی چوونەسییەر بە ئێییران" "نەتەوەی بەرهەوەکەی و ئێرانییی ناسیییۆنالیزوی دایکیییوونی لە لەدوای سییاڵ بیسیی 
 تیری قۆناغێکی چووە ئێرانی ناسیۆنالیزوی دەکرد  ئێران وۆدێرنی نەتەوەی -دەوڵەت  لە گوزارشتی کە پەهلەوی  ڕەزاخانی

 قۆنیاغی دەچێیتە ویابۆوە  کاغەز لەسەر ئەوکات تا کە ئێران نەتەوەی. ئێران" درووستکردنی "نەتەوەی واتە خۆیەوە  ژیانی
 .پێکرد دەستی ئێرانما لە نەتەوەسازی پڕۆسەی ێۆرە بەم. ب  درووس  کردەوە بە دەب  و پراکتیکەوە

 
 دەبیوو وەبەسیتە ئەم بیۆ و  پێکیرد دەسیتی کولتیوور یەک نەتەوە  یەک دەوڵەت  یەک بنەویای لەسیەر نەتەوەسازی پڕۆسەی

 لە ئەوەش و  بتیوێنەوە فارسییما کولتیووری و زویان و نەتەوە لە دییکە  زوانەکانی و دیکە کولتوورەکانی دیکە  نەتەوەکانی
 و سیییوپا وەکیییوو دەسیییەاڵت ئاورازاەکیییانی بەهیییۆی پێکیییرد  دەسیییتی دییییکە نەتەوەکیییانی کولتیییووری سیییەر بیییۆ هێیییرش ڕێییی ەی

 لە و دێموکراتیی  غەییرە شیێوازێکی بە ئێرانیما لە نەتەوەسیازی پڕۆسەی ێۆرە بەم. پەرەسەنمنما حاڵی لە کی بورۆکراسییه
 .پێکرد دەستی ئێران نەتەوەکانی ئیرادەی و ویس  لە دوور بە و داسەپانمن و هێز زەبری بە و زۆر ڕێ ەی

 
 بە کە ئێرانییما  لە بییوو سیسییتماتی  و وییۆدێرن شییێوازێکی بە نەتەوەیییی چەوسییانەوەی و سییتەم دەسییتکێکی سییەرەتای ئەوە

 .پێکرد دەستی پەهلەوی ڕەزاشای نەتەوەی - دەوڵەت درووستیوونی
 

 ئەم بەگیژ و گیرت فیۆڕوی بیوو هێرشییەر ناسییۆنالیزوێکی کە ئێرانیی ناسیۆنالیزوی بە پەرچەکردار لە کوردی  ناسیۆنالیزوی
 بیۆ ئەوە ئێسیتا کە لێیمرا خیایەن درێیژ خەبیاتێکی سیتارتی ێیۆرە بەم. کێشیا چالشی بە و  چووەو  هێرشیەرەدا ناسیۆنالیزوە

 دەرهاویشیتەی درەوشیاوەترین سیاڵ ٤٠ تەوەنیی بە بیزووتنەویەک و ٤٧ - ٤٦ ڕاپەڕینیی کوردسیتان  کۆویاری. دەچ  سەدەیەک
 .بوون خەباتە ئەم
 

 خەبییاتی سییەدەیە  ئەم وییاوەی لە کوردسییتان ڕۆژهەاڵتییی لە کییورد گەلییی خەبییاتی نێییوەرۆکی بییوو  چ خەبییاتە ئەم نێییوەرۆکی
 هەڵوێستی و بیر و هەس  ساڵەدا ١٠٠ ئەم واوەی لە کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کوردی ی کۆوەڵ ه ئەنماوانی. بوو شوناسووازی

 .ب ا سیاسی ئاوان ێکی بە و بسەلمێن  خۆی نەتەوەیی شوناسی ئەوەی بۆ دەربڕیوە ێۆراێۆر و فرەڕەهەنم شێوازی بە خۆیان
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  و هونەر خۆڵقانمنی وەدەنی  نافەروانیی چەکمارانە  خەباتی: دەکرێنەوە پوخ  تەوەرانەدا لەم دەربڕینە ئەم شێوازەکانی
 .وەدەنی چاالکیی و نەتەوەیی ئەدەبیاتی

 
 سییااڵنەی ئەم چاالکییەکییانی و پسییانەوە بیی  و سییاڵ ١٥ لە پتییر وییاوەی بییۆ دژوار و سییەخ  خەبییاتێکی چەکییمارانە  خەبییاتی
 "کۆسیااڵن"ی غەریی""  "شیێ  ی""سیەقز خیزری  کەویاڵ "قەرەسیەقە""ی تیا ب یرە ڕا سیارتکەیی" "هەویزە "گردینە"ی لە دوایی 

 .کاویاران" "حەوەی "کاویاران"ی و "وەریوان" ئارگەش"ی "دەری وینیەرییەکان 
 

 بەهیۆی کوردسیتان شیارەکانی لە و بیازار دووکیان داخسیتنی و گشیتی ویان رتنی و خۆپێشیانمان شێوەی لە وەدەنی  نافەروانی
 قییادر  سییەیم شییوانەی کوشییتنی بە ئیعتییراز دواتییردا  سییااڵنی لە دووپییاتیوونەوی شییەرەفکەنمی و و قاسییملوو دوکتییور تیییروری
 وەک ێۆراێییییۆر شییییێوازی بە ڕۆژهەاڵت لە کییییورد خەڵکییییی هەسییییتی دەربڕێنییییی و هاوڕێیییییانی و کەوییییان ەر فەرزاد ئیعییییماوی

 .کوردستان دیکەی بەشەکانی شاییی و  شین لە هەڵکەڕک  و گردبوونەوە خۆپیشانمان 
 

. ووزیی  و چیاپەوەنی شیانۆ  پەیکەرسیازی  فییلم  ڕۆویان  شیێعر  بوارەکیانی لە نەتەوەییی  ئەدبییاتی و هونەر خۆڵقانمنی
 و ئاغیابرا ناسیر تابیاک  ڕەزاییی  ئاغیایی  ویار  گەردی النی  ئولفەتی  عەلی ئاشتی  سەالحی ئاسۆ  واوۆستا شیعرەکانی

 قوبییادی فیلمەکییانی ئەویییری  بەرهەوەکییانی و نەهییایی عەتییا شییۆرانی گییوڵی هیییمایەتی  گییابوری ڕۆوییانی زۆریتییر  و شییوانە
 قیوتیەدینی شیانوی کردوون  درووستی نەتەوەییەکان ڕەوزە و سیما لە کە  زیائەدینی هادی پەیکەرەکانی ڕۆستەوی  وێەویل
 دەیییان دەرکردنییی و فولکلییوربێژ و نییاوچەیی هونەروەنییمانی تییا زادە فەقیی  کییاوە هییاروونیکی و"فییو گرووپییی وییوزیکی سییادقی 
 . وەرگێران و ڕۆژناوە گوڤار 

 
 شیییمیایی بۆویییارانی یییادکردنەوی و ئەدەبییی ئەن ووەنەکییانی درووسییتکردنی بە سییەرەتا ێییووڵەیەی ئەو وەدەنییی  چییاالکیی
 نەورۆزی و نەتەوەییەکیییان ڕێورەسیییمە بەڕێیییوەبەردنی گەیشیییتە و  پێکیییرد دەسیییتی دییییکە شیییارەکانی و تیییاران لە هەڵەبییی ە
 .هتم و دواییە ئەم ژین ەی شەهیمانی و وەدەنی خەباتی لە پێشەنگ وەریوانی و ێاوانەکان

 
 هێنیییاوە قونیییاغە بەم نموونەکیییانم وییین کە ڕابیییردوودا سیییاڵی ٤٠ لە بەتیییاییەتی و سیییەدەیە ئەم وچاالکیییییانەی خەبیییات ئەم

 کیوردی کیۆوەڵ ەی کە ئەوەی هیۆی بیۆتە ڕابیردوو دەیەی چەنیم لەم تاییەتی بە و کێشاوە چال  بە ئێرانییان ناسیونالیزوی
 وێژوییانی دەبینییین بییۆیەش هەر. بڕوانیی  لێییی داگیییرکەر وەکییوو و بیینیی  زەقییی بە ئەویتییر لەگەڵ خییۆی شوناسییی بنەواکییانی
 ٤٠ دەیەی پیێەەوانەی بە زاڵە  وێژوانی کوردستانما سیاسیی هەوای و کەش لە بەوالوە ڕابردوو ساڵی ٤٠ - ٣٠ لە نەتەوەیی
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 ڕابیردوودا سیاڵی ١٠٠ویاوەیی لە نەتەوەییی پرسی و کورد دۆزی بە بەراویەر ئێرانی ناسیونالیزوی هەڵوێستی .هەتاوی ی٥٠و 
 سییەیری ئێییران ۆوەڵ ەیکیی واقعییەتێکییی و سیاسییی پرسییێکی وەک و ئەونییەتییی تەواو ڕوانینێکییی بییووە  چ هەنییووکە تییا و

 ڕێ یای لە بەڵکیوو نەنیاوە  هەن اوی چارەسەری بۆ دیالۆگەوە و وتووێژ ڕێ ەی لە ێیمدی بە هەرگیز بۆیەش هەر. نەکردووە
 قەییرانە ئەم چارەسیەری ویسیتوویەتی دورخسیتنەوە و زینیمان ئیعیمام  تێیرور  کوردسیتان  ویلیتیاریزەکردنی نیزاوی  هێرشی

 .بێن  کورد پرسی بە کۆتایی ڕاستیما لە و بکا
 
 ڕەزاشیای چووە  بەڕێوە ناوەنمی دەسەاڵتی س  لەالیەن ڕابردوو ساڵی١٠٠ لە ئێرانی ناسیونالیزوی سیاسەتی و تێڕوانین ئەم

 وتەی بە و تەڵەکە و  فێی  بە شیکاکی سیمکۆی ڕەزاشیا. ئیسالوی وکۆواری ڕابردوودا ساڵی ٤٠ لە کوڕی حەوەڕەزاشا پەهلەوی 
 و قاسیملوو ئیسیالوی کۆویاری کرد  ئیعمام قازییەکانی کوڕی حەوەڕەزاشای برد  لەنێو( تمبیرکمنم) بە ئێرانی وێژوونووسانی
 یەک لە فەیزواڵبەگیییی کەسییایەتیی ١١ حەوەڕەزاشییا ئەگەر. کییرد تیییرور! ووتەوەدینییما ئورووپییای ێەرگەی لە شییەرەفکەنمیی

 تیا. کیرد ئیعیمام وەهابیاد وەک بەیووکی شیارێکی لە الوی ٥٩ ڕۆژدا یەک لە ویئیسیال کۆویاری کرد  سێمارەوە پەتی بە ڕۆژدا
 عەشییرەی سیەرۆک باشیوور  ئەفریقیای بیۆ هەڵیانماشی  و خیوار هێنیا شایەتی تەختی لە ڕەزاشایان هاوپەیمانان ڕۆژەی ئەو
 ییا کەسیی ٥٣ گرووپیی بیرەوەرییەکیانی) بیوون زینمانیما لە ڕانەکێشیابوو  ئێیران سینتڕالیزەکردنی سیاسەتی بۆ ولی کە کورد

 بە تیاران فڕۆکەخیانەی لە ڕۆژەی ئەو تا کوڕی حەوەڕەزاشای(. تێمایە بارەیەوە لەم سەرن ڕاکێشی زانیاریی ئەرانی گرووپی
 غەنیی عەزیزیوسیفی ) هەبیوون زینمانەکەیما لە کورد ساڵەی ٢٥ زینمانیی هێش    بەێ  ئێرانی هەویشە بۆ گریانەوە چاوی

 ژن ئێرانییما لە سیاسییی زینییمانی کییۆنترین ئێستاشییما لە و(  کرواشییانی کییوردی عەوییوویی عەلییی و شییەلتوکی ڕەزا و بلووریییان
 وسییتەفاپوور  عوسییمان. بییڕاوەتەوە بییۆ هەتاهەتییایی وحییوکمی دایە زینییمان لە سییاڵە ١١ ێەاللیییان زییینە . )کییوردن وپیییاوی
 .(دان زینمان لە کە ساڵە ١٠و  ٢٥  ٢٧ بەڕێز شەریفی کەواڵ و نەزەری وحەومەد

 
 نەنییاوە  هەن ییاوی کییورد پرسییی چارەسیەری بییۆ دیییالۆگەوە ڕێیی ەی لە و ێیییمدی بە کیات هیییچ داگیییرکەر کە بەوەکییرد ئاویاژەم
 کەس هەنیمێ . سیەپانمووین بەسیەردا چەکیمارانەی تونموتیژانە  بەرگرییی ڕێ ەی گرتنەبەری و شەڕ سەپانمنی بە بەڵکوو
 نەدەبیوو و کوردسیتان ڕۆژهەاڵتیی لە خەبیات لە شێوازێ  وەک بووە  هەڵە چەک بۆ دەستیردن سەرەتاوە لە هەر وایە پێیان

 و دزێیوترین لە یەکێی  بە شیەڕ ئێمە. هەڵیژێرێرین خەبات لە شێوازە ئەم نەتەوەکەوان ئازادییەکانی و وا  لە بەرگری بۆ
. بووە هەڵ رتن  چەک لە نە و شەڕ لە نە حەزوان هەرگیز بۆیەش هەر دەزانین  ورۆڤایەتی وێژووی دیاردەکانی قیزەونترین

 چ ناکیا فەرق ێیا بیکەوێ  بێیوەژن عیافرەت و بسیووت  ێەرگیی دایی  بیکەوێ  هەتییو ونیماڵ کە ناخۆشیتر و تاڵتر لەوی چ
 کتێییییی لە پەردەالدان ڕێوڕەسیییمی لە. شیییەڕن دەرهاویشیییتەی هەویییووی ئەویییانە کیییورد  چە و تیییورک چ فیییارس  چ عەرە  

   ئەو نێزیکەوە لە و دان ڕێورەسمە لەو کە ئێوە لە بەشێ  شاهیمی بە: گوتم دێموکراتما حیزبی شەهیمی فەروانمەرانی
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 .بکووژن کەس نە و بکووژرێن خۆشیوو پێیان نە کاویان هیچ دەڵێم ێۆرئەتەوە بە دەناسی  فەروانمەرانەتان
 

 داگیییر دیکەوییان نەتەوەیەکییی هیییچ خییاکی هەرگیییز و نەتەوەیەک هیییچ سییەر نەکییردووەتە هێرشییمان هەرگیییز کییورد وەک ئییێمە
 سیاسیییی چارەنووسیی لەسییەر بڕیاردانمیان ویافی و بییژین خۆویان خیاکی سییەر لە ئیازادی بە ویسیتووە  چمییان ئیێمە. نەکیردووە
 بیۆ دەهیات شی   پی  تێکۆشیان لە ئاڵتڕناتیوێکییان چ ڕوانی ەیە ئەم الیەن رانیی ئیسیتا. ئێمەیە تاوانی ئەوە هەب   خۆوان

 بیۆ نەبیوونەوە ێییا دیمیوکرات حیزبیی لە هیاوبیرانی و بلووریان غەنی وەگەر نەتەوەکەوان  ئازادییەکانی و وا  دابینکردنی
 تەنیییانەت و دانەنیییا چەکییییان وەگەر. بیییکەن چارەسیییەر کیییورد دۆزی "ئاشیییتیووازانە"ەوە گیییوتەنی  خۆییییان ڕێییی ەی لە ئەوەی

 ڕێی ەیەوە لەم توانیییان ئاییا. خیۆوەینی" خەتیی بیوونی "دژەئیمکریالیس  پاساوی بە نەکرد ئیسالوی کۆواری لە پشتیوانییان
 و  ئیسیالوی کۆویاری ڕەحمەتیی تیغیی بەر کەوتینە ئەوانیی  بینیمیان هەروەک بیکەن  دابیین کیورد گەلی ئازادییەکانی و وا 

 .بوو نەسی" بە ئەنماوانیان ڕاودوونانی و ئیعمام زینمان  چاالکی  قەدەغەبوونی
 

 خییانەی لە نە و چەپ نە و بییوون سییێکۆالر نە ئەوان بردبییوو  چەک بییۆ دەسییتیان سییوبحانی ناسییر و زادە وییوفتی ئەحییمەد ئایییا
 کیرد  ئیسیالوی کۆویاری لە بەرگریشییان وەقتەعێکیما لە تەنانەت و ووتەدەین ئیسالوی  بەڵکوو بوون   دا""برانماز ئەحزابی
 ڕێی ەی لە دەبیی کیورد پرسیی چارەسیەری وابیووە پێمیان هەویشە ئێمە. بوو کوشتن و زینمان هەر ئەوانی  چارەنووسی کەچی
 وەک وتووێژویان هەرگییز ئیێمە بیکەینەوە  ددان بە بۆ دەکرێتەوە دەستی بە کە گرییەک وابووە پێمان ب   وتووێژ و دیالۆگ

 نەبییوو  پییاک نیییاز یییا و نەبییوو ئاوییادە بەراویییەرت الیەنییی ئەگەر بەاڵم نەکییردۆتەوە  ڕەت خەبییات شییێوازی لە پرەنسیییکێ 
 هەیە  وانای وتووێژ

 
 وتیوووێژی بیزووتنەوەیە ئەم الیەنێکیی لەگەڵ ییا کیورد بیزووتنەوەی گەڵ لە ێیار سی  ئیسیالوی کۆواری ڕابردوو ساڵی ٤٠ لە

 وانیگ چەنیم دوای. بیوو ئاشکرای وتوووێژی کورد گەلی نوێنەرایەتی دەستەی گەڵ لە ١٣٥٨ پاییزی لە یەکەم ێاری. هەبووە
 ئەم سازشیکار"  دەگیوترا پێیی بۆیەش هەر و پێما درێژەی یەکالیەنە دێموکرات حیزبی دواتر. بونیەس  گەیشتنە وتووێژەکان

 لە وەبەسیتی و نەبیوو وتیووێژ بە بیاوەڕی کە بیوو ئیسیالوی کۆویاری ئەوە ڕاسیتیما لە. بونیەس  گەیشتە یەکالیەنەش هەوڵە
 سیەلمانمنی بیۆ نەگرتییوو  ێیی  باشیی بە هێشیتا کات ئەو چونکە خۆی  بناغەکانی پتەوکردنی بۆ بوو کات کرینی وتوووێژ

 :بیینەوە ورد ڕەفسەن انی هاشمیی قسەکانی لە با ئیسالوی کۆواری نەبوونی نیازپاک و ئیمعایە ئەم
 
 بە( کوردەکیان) ئەوان هیاتووە  وە ڕەفسەن انی زوانی لە  ١٣٥٨ ساڵی سەرواوەزی ی١١ لە ئینقال  شورای ێلسە"ی "صورت لە
  لە بێ ووان ب   چارەسەر وتووێژ بە وانەب   پێتان ئیسالوی  غەیری سەربەخۆی واڵتێکی وەگەر نین ڕازی شتێ  هیچ
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 (١٣٧٢ سا" همشهری روزناوەی رضوی وسعود: سەرچاوە. )دەبین شەڕ تووشی گەڵیان
 

 .قاسملوو دوکتور تیروری: ئاکام نەهێنی  بە وتووێژ ێار ئەم و ئۆتری  واڵتی پێتەختی ڤییەن  لە دووهەم  ێاری
 

  واوەیەک دەڵ   ئیسالویما شوورای وەێلیسی لە ئیتالعات وەزیری! هیچ ئاکاوەکەی و نەهێنی بە ێارەش ئەم: سێهەم ێاری
 نموونیانە ئەو ئاییا. بکەیینەوە بەڕۆژ لەسیەر خۆوانیان زانیاریی تا هەبوو  وتووێژوان وعانم" "گروهکهای گەڵ لە پی  لەوە
 وتووێژ  بۆ ئیسالوی کۆواری نیازپاکیی گووانی ڕەوینەوی بۆ نیین کافی

 
 پەهیلەوی ڕەزاشیای ویودێرنی شیێوە دەوڵەتیی هۆی بە ئێرانی ناسیونالیزوی هەوڵی دەسکێکی لە ساڵ ١٠٠ بە نیزی  کە ئێستا
 ئایییا بییزانن تێییمەپەڕێ  فارسییما نەتەوەی بییۆتەی لە کییورد نەتەوەی ئاسیییمیلەکردنی و ئیییران" "نەتەوەی دروسییتیوونی بییۆ

 واتە ئێرانیی  ناسییونالیزوی ستڕاتێژیی و ڕویکەرد هەوان دڕێژەی لە دەزانن هەروەک گەیشتووە  خۆی ئاوان ی بە داگیرکەر
 لەگەڵ هاوکییات ئیسییالوی کۆوییاری ئێسییتا پییێ  وانییگ سیی  کییورد  گەلییی بە بەراویییەر هەوسییارپەڕاو سییەرکوتی بییۆ پەنییابردن
 کییورد خەبیات ێڕانی لە پۆلێیی  ئاکاویما لە کە کییرد  وووشیەکیاران دێمییوکراتی قەاڵی کیورد  سیاسیییی زینیمانیی سیی  ئیعیماوی
 .بوون برینمار ژوارەیەک و دا لەدەس  گیانیان

 
 لە سەرانسیەری ویان رتنی وەاڵم  بیوو  چ ئیعیماوەکان و هێرشیکارییە بەم کوردسیتان ڕۆژهەاڵتیی لە خەڵی  کۆوەاڵنی وەاڵوی

 نافەروییانیی گەورەتییرین وەک ڕابییردوودا  سییاڵی ١٠٠  ب یرە و ٤٠ لە کە وان رتنێیی  کوردسییتان  شییارەکانی لە خەروانیان ی٢١
 .بوو بێوێنە ژووارەیە و پانتایە بەم وەدەنی 

 
 ۆبی بیوو یاوێ  په یەکەم : بوو هه گرین ی ی رهاویشته د  دوو کوردستان  ی تییه اڵیه کۆوه   شارستانییه   ویلیۆنییه  وان رتنه م ئه

 هییچ   بیردوو  ئاورازێی  ووو هیه بیۆ نای پیه ی و  ئه ڵ گه له ڕابردوودا  ساڵی 40  ت له تاییه ساڵ به 100دوای   له  که ر داگیرکه
 و ربازی سیه هێیزی هۆی بیه نیا تیه و ئیه بیوونی و  ییه بێ انه کوردسیتان خاکی ر سه  له و  نییه کوردستانما  له کی یه ێێ ه و  پێ ه

  کیه وت رکیه د  ن اوییما ئه  لیه  کیه بیوو  ک تاقیکاریییه بیوو  زووونێ  ئیه  وان رتنیه م ئیه دووهەم .  کوردسیتانه بوونی ویلیتاریز 
 شوناسیی پێیمانی و ئێیران" ی و  تیه "نه درووستکردنی  واته خۆی ئاوان ی  له وڵمان  هه ساڵ 100 دوای له ئێرانی ناسیۆنالیزوی

 شوناسیی ر سیه له  پێیماگر   کیه لمانمی سیه کوردسیتان اڵتی ڕۆژهیه  لیه کیورد  وانیه پێەه به و  بوو  نیه وتوو رکه سیه کیورد  به ئێرانی
 .خۆی یی و  ته نه
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 ندا کورتخایه  اڵتی کوردستان له ڕۆژهه  له  باتی شوناسخوازانه م خه رده کانی به نگه ئاسته

 
   زۆر تێیمان  که  ناوچه و ئێران ی ستیار  هه  دۆخه م له ت تاییه به کوردستان  اڵتی ڕۆژهه کانی هێز  ک رتوویی یه و کڕیزی یه -١
 دوو ک و  کان  دێموکراتیه ی و  گرتنیه کنه یه بیۆ  نیییه پاسیاوێ  هییچ تی تایییه  بیه دا نێیو  و لیه و   وتر  که بی  ب  د   که ی و  له

 کیورد ی شوناسیووازییه  باتیه خه م لیه  که   ساڵه ٦٠ شی هاوبه ویراتێکی  به کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له یی و  ته نه کیی ر  سه هێزی
 گرتنی نمنیه هه به و ڵ  خیه اڵنی کۆویه ویسیتی  بیه دان رن نه سیه و وەدوادان. وێ کیه رد  به شیێریان پشیکی کوردستان ی شه به م له
 و  نییییه ون ڵ  خییه اڵنی کۆوییه وشیییاری چییاوی ر بییه له درێیین  د  ن ام ئییه  سییته به وه م ئییه بییۆ  کییه ی واژۆیانییه و ین وکییه که و ئییه

 .نیشتمانی رکی ئه  له  یه و  خۆدزینه
 
 ڕابییردوودا سییااڵنی  لییه( ئیییالم و کرواشییان) کوردسییتان خییوارووی کانی ناوچییه  لییه  کییه ی کولتوورییییه  ناسیییۆنالیزوه و ئییه -٢
 تێکۆشییانی ن ی ناهاوسییه  بییه کۆتییایی تییا ب ییرێ   و  خۆیییه به سیاسییی نییمی هه ڕ  و بییمرێ پیی  گرین ییی بیی  د    وتوو  رکییه د 

 .ب  کوردستان کانی ناوچه شوناسووازیی
 
 م ئیه.  وتوو  رکه د  نوێ نمیی ناو  چینێکی ن اویما ئه  له و  هاتوو  گۆڕان تووشی کوردستان سیاسیی ڵناسیی کۆوه ی پێکهاته -٣

 .ناکرێ ڵ گه له ئاخاوتنی ٦٠ ی یه د  وێتۆدی و بیات د  ئه و زوان  به و  یه هه خۆی به ت تاییه کولتووری  چینه
 

 باشووری کوردستان

 
 م ئیه کانی وتوو  رکه سیه  هێیز  خواسیتی ر سیه له عوسیمانی  ئیمکڕاتیۆریی شیانی ڵو  هه و ێیهانی وی که یه ڕی شه کۆتایی پاش  له
 تکێ  خیه  بیه ئین لیسی رانی فسه ئه  که  تاز  واڵتی نمین چه ڕاس   نێو  اڵتی ڕۆژهه  له  ئیمکڕاتۆرییه و ئه ویراتی ر سه  له  ڕ  شه

 ی کیه ویعمار  ڕاسیتیما  لیه  کیه بیوو  عێیڕاق  تانیه وڵه د  و لیه ک ییه. ێوغڕافییا ی خشه نه ر سه  هاتنه کردن  دیاری بۆ سنووریان
 .بیل" "گرتروود ناوی به بوو ئین لیسی خانمێکی

 
  لیه خاکییان و سیعوودی  لیه( " یسیه فه) شیایان. کیرد رز قیه بیۆ خاکییان م هیه و شیا م هه  که بوو سکرد د  کی یه چوارچێو  عێڕاق

 نیمین چه  لیه ووزاییی  ک و   ییه چوارچێو  و ئیه.  -لکێنیمرا  عێیڕاق  بیه 1924 سیاڵی  لیه کوردسیتان - کیرد رز قیه بیۆ کوردستان
 ویسیتی و ز حیه ی وانیه پێەه به  کیه بیوو  کیورد وان لیه ک ییه  کیه هیات  پێ  ێیاواز ئایینزای و ئایین و  و  ته نه وه که و  و  ته نه

 .پەستاوت یان چوارچێو  و له خۆی
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  بیه سیتی د  عێیڕاق  بی ڕ  عیه ئاسی   لیه بوو  وینه که خۆی  که  سوننه بی ڕ  عه عێڕاقی تی وڵه د  درووستیوونی تای ر  سه  له ر هه
 بی    و  زیییه رکه وه ی رد  رو  پیه و خوێنیمن و کیارگێڕی سیسیتمێکی ی ڕێ ه  له دا وڵی هه و گرت تما وڵه د  کاروباری ووو هه ر سه

 و پێنی بسیه ردا سیه  به بییان ڕ  عه زوانی و بی ڕ  عه ی ناسناوه ژین  د  عێڕاق  له ێیاواز ئیتنیکی و  و  ته نه  که ی و  ئه  گوێمانه
 بیییۆ بی ڕ  عیییه ناسییییۆنالیزوی وڵی هیییه  بیییه ر راوییییه به کیییورد. دا عێڕاقیییی هاوشوناسیییکردنی وڵی هیییه پوختی بیییه و کورتی بیییه

 خیۆی یی و  تیه نه شوناسیی لمانمنی سیه بیۆ و بکیا قییووڵ بی ڕ  عه ی ناسناوه بوو نه  ئاواد  و  و  ستایه و  عێڕاق هاوشوناسکردنی
 بیوون نیوێ شۆڕشیی و یلوو" ئه شۆڕشی  شوناسووازییه  باته خه م ئه ی لووتکه. نم هه ڕ  فر  تێکۆشانێکی و بات خه  بە کرد ستی د 
 .خایانم ساڵی 30  به نیزی  م رێه سه  که
 
  لیه  وڵیه هه و ئیه اڵم بیه   داو  کوردییان شوناسیی ی و  سیڕینه وڵی هه عێڕاق کانی که یه دوای  له ک یه  ته وڵه د  ووو هه  نم  رچه هه
 تی سیاسییه ری بیه گرتنه  بیه ر داگیرکیه. خیۆی ی پۆپیه چڵه  یشییته گه و   1968 سیاڵی  لیه عس بیه حیزبیی اڵتماریی سیه د  وی رد  سیه
  سیووتاو  وی ز  تی سیاسیه و( کیمیابیاران و نفا" ئه) زی گه ڕ  پاکتاوکردنی ها رو  هه و بعیس ته و عری" ته ه یر  ته رحیل  ته
 خیاک ڵ گه له و کیلۆویتر 20 قوواڵیی به ئێران و  تورکیه ڵ گه له تانکوردس سنووری کانی گونم  وێرانکردنی  له بوو بریتی  که -
  لیه کورد ئێستا بەاڵم. ستیوو به کوردستان خاپوورکردنی  به ری وه که -(ر ن ه سه و اڵدزێ قه) کان شارۆچکه و شار کسانکردنی یه
 یش   گه کوێ  به کورد ی و  ته نه ی و  توانمنە بۆ ر داگیرکه تی سیاسه ساڵ 70 کوردستان  باشووری  له  دۆخێکمایه چ
 

  کیه ی زراوانیه داوه و زگیا داوود  و ئیه ووو هیه ڕێیی  لیه بیا د   ڕێو  بیه خیۆی خیۆی  کوردسیتان باشیووری  له کورد  ساڵه ٢٧ :یەکەم
 . کورد  س  د  به کوردستان  له ک واژۆیه ووو هه کورتی به و  یی و  ته نه تێکی وڵه د  ی بناغه بۆ پێویستن

 
  لیه و  نووسیین و خوێنیمن اڵت ڕۆژهیه  لیه  کیه ی زوانیه و ئیه.  کوردیییه زویانی سیمی ڕ  زویانی کوردستان   له  ساڵه 27 :دووهەم
 دان سیه به بینیین د   کیه وێ کیه رد  د  کاتێی   یییه و  ته نه  وته سکه د  م ئه گرین ی. بوو  غه د  قه پ  ئاخاوتنی کوردستان  باکووری

 بیۆ. ناکیا پی  یان قسیه س کیه  کیه ی زوانانیه و ئیه  واتیه کیان  وردوو   زوانیه ی خانیه  تیه چوونه و نێوچوون  له ێیهانما  له زوان
  لیه بیوو بی ڕ  عیه ناسییۆنالیزوی کیی ر  سیه نیمازیارانی ئه  لیه  کیه  و  بێنمیه الحصری" "ساطع  به  نموونه با ب  تاریوی  نزی ته

 کیی ر  سیه تیوخمی  بیه زویان  کیه بیوو   و  ته نه بۆ( هێردر و  فیوته) ئاڵمانی ناسیۆنالیزوی ی قوتابوانه ن ری الیه  که عێڕاق 
  کیه  سیاڵه 30  بیه نیزیی  ئێستا. " و  کرێنه د  ێیا لێ  زوانیان هۆی به نیا ته کان و  ته "نه: ی وت د  ری حوسه. نێن داد   و  ته نه

 . یه بێ انه ڵی گه له واو ته کوردستان باشووری  له نوێ ی چه و  و  نییه سمی ڕ  زوانی ری حوسه ی که و  ته نه زوانی
 

   که خسا ڕ  کورد بۆ هەلە و ئه کورد  وێژووی  له ێار م که یه بۆ یلوولما ئه وان ی  له  که پار  کوردستان باشووری  له :سێهەم
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 سیتراتێژیکی ئاویان ی  و  ئیه بیما  بڕییار خۆی ژیانی سیاسیی پرسیاری گرین ترین ر سه  له تا ن مان د  سنمووقی ر سه  بڕواته
 .هێنا س  د  و  ی ته فورسه م ئه کوردستان باشووری  له کورد. ب ا پێی دا د  وڵ هه  که  ڕزگاریوواز  کی یه و  بزووتنه ر هه
 

 ندا کورتخایه  باشووری کوردستان له  باتی شوناسخوازیی کورد له م خه رده کانی به نگه ئاسته
 

 داوەتیی   پەرەی ر سییووڕهێنه ر سییه کی ڵییییه نم  گه  کییه نییم  وه وڵه د  و ژار هییه چینەکییانی نێییوان  لییه ن ی هاوسییه بوونی نییه :یەکەم
  کیه  نیییه وت ڕێکیه به. کوردستان باشووری  له  شوناسووازییه باتی خه ئاشیلی ی پاشنه ڕاستیما  له و کان الواز   خاڵه  له کێ  یه

 نیگ د  ویلییۆن نییو عێکیما  قته وه  لیه و کورتیما کی ییه واو   لیه  رانیه رو  دادپه دروشیمی ڵ رتنی هیه  به ئیعتڕازی کی یه و  ێوواڵنه
 ریی کارتێکیه ێۆرێ  بیه  دۆخه م ئه.   یه تییه اڵیه کۆوه -تی  چینایه  لێنه که م ئه وی رهه به  یه و  ێوواڵنه م ئه. کا د  ر وسۆگه بۆخۆی

 اڵتی ڕۆژهییه سییاییلی وه کارناسییی دیو"  خییه الحەددین سییه."د  کییه کوردسییتان ی شییه به و لییه یی و  تییه نه ئینتمییای ر سییه  کردووەتییه
 . پێکردوو  ستی د  کوردستان  له  شه به م ئه رێکی ڤه د   له م النیکه کوردی" "پسا قۆناغی  که ی ڕ  باو  و ئه ر سه  بێته ڕاس  نێو 
 

 غیمادا به ر راوییه به  لیه کوردسیتان باشیووری کانی کوردیییه  هێیز  نێوان  له ڵوێستی هاوهه و ش هاوبه گوتاری بوونی نه :دووهەم
 . و  وته که ل  ساتیشی کار  ک و  ر هه   ب  د  ساتیار کار 

 
 باکووری کوردستان

 
 1958 کییاتیی سییتووری د   لییه عێییڕاق  لییه یییا بییرد  د  نییاو  وم قییه و شیییر  عه و عێییل ک و  کییوردی ئێرانییی ناسیییۆنالیزوی ر گییه ئه
  لییه( زۆرتیر عێیڕاق ت ڵیییه هه) دا واڵتیه دوو م لیه گشیتی به و هێنییابوو کیورد ی و  تیه نه  بیه دانییی قاسیم ریم بمولکیه عه وی رد  سیه

 نیا تیه  نیه  تورکییه  لیه. بیوو تیر ێیۆرێکی  به  که دۆخه  تورکیه  له دابوو  کورد  به وتنیان رکه د  ێالی وه کولتووریما ی چوارچێو 
 ش شییر  عه و عێیل ک و  کورد بوونی لە حاشا تما  ڕ  بنه  له ڵکوو به بوو  نه ش سنووردار   کولتوورییه  وتنه رکه د  م ئه تی فورسه

ی 88 ی وییاد :  وێنییه بییۆ. دەناسییێنمرا چیییایی" "تییورکی بە و ۆاڵ دەدرایە زویری تییه و  سییاخته ی ناسییناوه و شییوناس و کییرا د 
 ی19 ی ویاد . تیورکن" گشیتیان نژادی و ئایینی ێیاوازیی ب  به  تورکیه دانیشتووانی ووو "هه: ڵ  ( د 1924)  ستووری تورکیه د 
 ئیتنێکیی و  و  تیه نه هییچ تیورک  لیه  بێ  یه ییانی  وه ئه. کسانن" یه یاسا  به ر راویه به کان تورکه ووو "هه: ڵ  د  ستوور د  وان هه
  و  تیه نه کیوو و  کیوردان نێیوبردنی  له و  و  توانه تی سیاسه( 1923) نمرا یه ڕاگه کۆوار  که ر هه  تورکیه  له.  نییه  تورکیه  له تر
  بیه  و  رکوته سیه ی ڕێ یه  لیه کیورد شوناسیی ی و  سڕینه بۆ تورک ناسیۆنالیزوی وڵی هه. ت وڵه د  ستانی د  کاربه ئاوان ی  به بوو
  بیه واڵتێی  هییچ وما بیسته ی د  سه  "له: ڵ  د  فارس ز گه ڕ  به و وریکا ئه  له زانکۆ واوۆستای ئینتسار"  "نادر  که بوو ک یه ڕاد 
 ." داو  نه وڵی هه کوردان یی و  ته نه شوناسی نێوبردنی  له بۆ  تورکیه ی ڕاد 
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  بیه کوردبیوون ی و  کاردانیه ( 1936زای دێرسییم  ڕ یم  ( و )سیه1930(  )ئیاڕاڕات 1925عیمی پییران  ڕینی )شێ  سیه س  ڕاپه
  تورکییه  لیه ربازیی سیه کانی کیه یه دوای لیه ک ییه تیا کوود . کیران رکوت سه تونمی به  که کوردان شوناسی نێوبردنی  له تی سیاسه

 شوناسیووازیی باتی خیه یتوانی نیه دا  سیااڵنه و لیه  تورکییه سیاسییی ژییانی  لیه سیوپا گرین ی ڕۆڵی ( و1960  1971  1980)
  چیوو  تیورک ناسییۆنالیزوی  بیه  و  گژداچوونیه به  لیه کیورد  ڕزگیاریووازیی بزاڤیی   و  زایینیییه ی80 ی ییه د   له و بکا کپ کورد

 وێییژووی کانی کمارییییه چه  و  ێوواڵنییه درێژتییرین  لییه کێ  یییه  بۆتییه   کمارانییه چه باتی خییه شییێوازی  لییه و  و  نوێیییه قۆنییاغێکی
 .ێیهان کانی ڕزگاریووازییه  و  بزووتنه

 
 کانی  شیار   لیه نی د  ویه باتی خیه خسیاو  ڕ  ی وینیه ز   لیه رگرتن لکو  که  به و  واو  نه تیس قه شاخما  له ر هه  یه و  بزووتنه م ئه

 . و  وتۆته که ل  وتی سکه د  زۆر  که تی  پشتیوانییه و ری" هاوته
 

 واڵویی ب ا  بوو کورد بوونی  به کۆتاییهێنان  که خۆی ئاوان ی  به تی توانیویه تورک  ناسیۆنالیزوی  ساڵ 100 دوای  له ئێستا
   چییه  ئیمیعایه م ئه بۆ  ڵ ه به   خێر  نه  پرسیار  و ئه
 
  لیه کیا د  کیورد لی گیه تیی راییه نوێنه  کیه ی حیزبیه ئەو( HDP) تورکییە  له پارلمانی ڵیژاردنی هه  له ڕابردوو ساڵی نم چه  له
 ی که ربازییه سییه تییا کوود  دوای بییه 1980 سییاڵی  لییه تییورک تی وڵییه د .  کییردوو  شییماری به (دا2018و  2015) ڵیژاردنی هییه دوو
 بیۆ کیوردی پارتێکی ر هه م رد  به  له دابن  س  ربه به  یه ڕێ ه م به تا د  سه له 10  دی کرد  سه له 5 ستی ربه به ”ئیڤرێن نعان که“

 کورسییی ییان د   بیه پتیری   ب یر  و د سیه له 10 سیتی ربه به شیکانمنی  به کورد ڵیژاردنەدا هه دوو  لەم اڵم به. پارلمان بۆ چوون
  ن مانیه د  پارلمیان  ری نوێنیه ڵیژاردنی هیه بیۆ ب  ن مان د  ی و  ئه پێ   ڵیژاردنانه هه م ئه ڕاستیما  له. کا د  ر وسۆگه پارلمان

 .نیم تورک و کوردم ون  که ی و  ئه  به  ن مانه د  و یی و  ته نه شوناسی  به
 

 سیتراتێژی شکسیتی ی نیشیانه دا  د  خیۆی تیی واییه ته نه ی ناسیناوه  بیه نیگ د  کیورد ری ن یم  د  ویلییۆن ش شیه  به نیزی  کاتێ 
 شیترین ڕ   کیه (1938- 1923) ئاتیاتورک ویی رد  سیه ی و  ر  د  زیرێکیی و  کانی وتیه  له با. کورد ئاس   له  تورکه ناسیۆنالیزوی

 ناسییۆنالیزوی قیوواڵیی شکسیتی و ار ئیه   و  بیینیه ورد کیۆچێرا  کیریس زویان  لیه   تورکیه  له بوو کان کورد  وێژوویی قۆناغی
 ی که ته "حکوووه: ڵ  د  ڕاشکاوی به سیاسیما کی ویوانمارییه  له تورک ی و  ر  د  زیرێکی و . وێ که رد  د  بۆ کوردستانمان  له تورک
 زۆر کی ییه ژوار  ژین  د   تورکیه  له کورد زار هه 500  له وتر که ئێستا بکا  ر د  ئانادۆ"  له کان کورد  ب  چۆنێ  ر هه وێ یهه د 
 .برێن" د  نێو  له و  گون انموو  نه خۆیان  که بن  د   نووسه چار  و ئه تووشی واون ی وانه ئه ن  که ڕاد  ئێران و عێڕاق بۆ
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 ندا کورتخایه  باکووری کوردستان له  باتی شوناسخوازیی کورد له م خه رده کانی به نگه ئاسته

 
 ر راوییه به  لیه تیورک سیتراتێژیکی شکسیتی و کوردسیتان بیاکووری  لیه کیورد شوناسووازیی باتی خه چوونی پێ  و ر  به ڕای ر  سه
 تیورکی حیزبیی  بیه نیگ د   کیه  ییه هه کیورد ری ن یم  د  هێشیتا   یه وشیه واقعی وانای  به شار و شاخ باتی خه وی رهه به  که کورد
 نیمرێن  یه ب ه تی  بی  د   رانیه ن م  د  و ئیه و بکیرێ بۆ ێیمی سارناسیی خه ب  د   یه دیارد  م ئه.  زۆر  لێ  گه شیان ژوار  و دا د 
 .خۆی یی و  ته نه ی ناسناوه  له  حاشاکردنه و ی که و  ته نه  له  پشتکردنه وانای  به یان ن مانه د  م ئه
 

 ڕۆژئاوای کوردستان

 
 وی کییه یه ڕی شییه دوای  لییه بریتانیییا و  ڕانسییه فه هۆی بییه عوسییمانی ئیمکڕاتییۆریی ویراتییی شییکردنی دابه  لییه ش سییووریه تی وڵییه د 

  واڵتیه ئهیم. بیڕا پی  کوردستانی شی به بەووکترین  ته وڵه د  م ئه درووستیوونی  ڵ گه له. ێوغڕافیا ی خشه نه ر سه  هاته ێیهانی
 ر سیه  هاتنیه  بیه اڵم بیه بوو  هیه کولتووریییان چیاالکیی تی رفیه د  نیمێ  هه کیان کورد  بوو  دا ڕانسه فه تی قەیمووییه ژێر  له تا
 کانی  سیاسیییه و تی واییه ته نه  وافیه  لیه ڵکوو بیه وان  نیه ش تانه رفه د  و ئه نیا ته  نه    ڕ  عه کانی رسته په و  ته نه اڵتی سه د 

 .کران ش بێیه
 
 پارێزگیای رژوێرکردنی سیه  لیه 1962 ساڵی  له   ڕ  عه کانی رسته په و  ته نه هۆی  به  سووریه  له کورد دژبه تی سیاسه ی درێژ   له
 وان هیه  لیه ر هیه. بیوون ش بێییه هیاوواڵتی کانی وافیه و سیووری ی ناسیناوه  لیه و ز  حیه ئاویار  لیه کیورد زار هه 120   که سه حه

 کیانی کورد  واوی تیه بیوو د   ییه پڕۆژ  و ئیه پێی بیه. بی ڕ  عیه پشیتێنمی درووسیتکردنی  بیه کیرد سیتی د  نمی ناو  تی وڵه د  ساڵما
 بوو  نیه شیتێ   ویه ئه  کیه. ن بکیه نیشیتەێ  کان بیه ڕ  عه وان ئه شوێن  له و ڕاب وێزرێن کان بییه ڕ  عه  ناوچه بۆ  تورکیه سنووری
 چیاو ڕ  کیان کورد  نێوبردنی لیه تی سیاسیه کان عسیییه به کیاری ر سه  هاتنه  به. زی"ئاپارتایم" گه ڕ  ێیاوازیی تی سیاسه  له  ێ ه
 ی و  تیه نه نێوبردنی لیه ی رناویه به کما یه ناویلکه  له هیال"" تال" د ومه "وحه ناوی به عس به رانی ڕێیه  له کێ  یه ێۆرێ   به کرا 
 زی گیه ڕ  ێییاوازیی تی سیاسیه   داییه بارودۆخێی  چ  لیه کوردسیتان ڕۆژئیاوای  لیه کیورد ئێسیتا بەاڵم. داڕشی   سووریه  له کوردی

 یش   گه کوێ  به عسی به هیال""ی تال" د ومه "وحه ی پڕۆژ  و "ئاپارتایم"
 
 کی یییه پارچه نیا تییه بوو  نییه ئییارادا  لییه کییوردی گشییت یری و خۆ ربه سییه کی یییه و  ێوواڵنه  سییووریه ڕۆژئییاوای  لییه ڕابییردوودا  لییه

 پرسیی ش بۆییه ر هه و  دراو  نه ن ام ئه تێیما( ش  پێم  زۆرتر) ێوغڕافیایی سروشتی هۆی به کماری چه باتی خه  که  کوردستانه
 هێنیمێ  کورد  وێژووی کانی کالسیکه  کتێیه  له ت نانه ته و  بوو  نه ڤ ڕۆژ  به ب  د   که ی ێۆر  و به کوردستان ی شه به م له کورد
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 لە کە هەلیووەرێەی ئەم ژییرانەی قۆسیتنەوەی بە کورد ئێستا بەاڵم.  و  ته داو  نه  پرسه م له ئاوڕیان بیانی وێژوونووسانی  له
 واقعیی بە کە بکیا بەڕۆژەڤ ێۆرێی  بە کوردسیتان بەشەی لەم کورد پرسی توانیویەتی هات  تووشی سووریە ەوە ٢٠١١ ساڵی
 دەسییکەوتەکانی. دەکییا ئییمارەی خییۆی کییانتۆنی دوو( کیانتۆن) پارێزگییا سیی  لە کیورد ئێسییتا. ڕۆژئییاوا" ب ییوترێ "شۆڕشیی  پێیی

 عەبیموڵا ئاسییە لە ویوانیماری فەرانسەوە سەرکۆواری لەالیەن ئێلیزە کاخی لە. حاشاهەڵنەگرە کورد سەربازیی و دیکلوواسی
 لە ئاکیادێمی ناوەنیمەکانی لە نیزیی  سیەیمی" "هیێمن وتەی دەکیرێ  بە ڕۆژئیاوا کوردی نوێنەرانی وەک عەبموڵا نەسرین و

 بەڕێیوە و نووسیراوە ڕۆژئیاوا لەسیەر واڵت دەرەوەی زانکۆکیانی لە سییمینار و دوکتیورا و واسیتەر تێزی ١٠٠ لە پتر ئین لیستان
 بە سییووریە بییاکووری کەوتییر کە گرتییووە ێییی  وەهییا دەرەوەدا ویییمیای و چییاپەوەنی لە "ڕۆژئییاوا" زاراوەی ئیتییر ئێسییتا. چییووە

 "داعی " ێیهیان تیروریسیتیی گرووپیی وەترسییمارترین و گەورەتیرین تێکشکانی لە کورد سەرەکیی ڕۆڵی هەروەها. کاردەبرێ
. سیەر بیردە ێیهانیما گشیتی بییروڕای لە کیوردی ئیعتییاری و پرسیتیژ گیرووپە  ئەو دەوڵەتیی پێتەختیی گرتنیی و سووریە لە

 سیووریەی دارشیتنەوەی لە و کیوردن سیووریە ی10 سیەتی کە بیمرێ نیشیان ێیهانی بە کە وایکردووە دەسکەوتانە ئەم هەوووی
 .ووومکینە غەیری کورد پێ ەی و شوێن بەرچانەگرتنی لە نوێما

 
 ئاستەنگەکانی بەردەم خەباتی شوناسخوازیی کورد لە ڕۆژئاوا لە کورتخایەندا

 
 لی  ن ەتیڤیی دەرهاویشیتەی کیورد  سیەربازیی هێیزی نەبیوونی یەکمەسی  کە هەبیوو پاسیاو دا "داعی " لەگەڵ شەڕ لە ئەگەر

 پتیر قورسیایی کیورد  بەرەی بیوونی بەرفراوانتیر و نیییە خۆییما  ێیی  لە پاساوە ئەم "پساداع " دا قوناخی لە. دەکەوتەوە
 .واڵتەدا ئەم ووعادالتی لە کورد دەبەخشێتە

  
 ئاکام

 
 تیورکی و ئێرانیی عەرەبیی  ناسییونالیزوی سیتراتێژیی وەدیهیاتنی نێوان لە بکەین بەڕاوردێ  ئەگەر ساڵ ١٠٠ دوای لە ئێستا

 شکسیتیان کە داگییرکەرانن ئەوە دەبینیین سیتراتێژییە  بەم پێهێنیان شکسی  بۆ کورد تێکۆشانی و خەبات و کورد بە بەراویەر
 خۆییانی ناسیناوەی نەییانتوانی بەرن  نیاو لە کیورد نەییانتوانی چیونکە بێنن  وەدی ستراتێژییە ئەم نەیانتوانیوە و هێناوە 
 ئەو. بیوون ناکیام واڵتەکەییان هاوشوناسیکردنی لە و بیکەن ئاسییمیلەی خویانیما نەتەوەی و کولتیوور لە و بسەپێنن بەسەردا

. ێییاوازە لەوان پی  خیۆی و عەرە  بە و ئێرانی بە تورک  بە بی  نەیهەویس  کورد چونکە هێنا  شکستی بۆیە ستراتێژییە
 لەم هەر نەوییا  بەێیی  پییاش لە شوێنەواریشیییان و چییون نییاو لە نەتەوە چەنییمین وێییژوودا ڕێییرەوەی لە چیی  نە بیروییان لە

 بەدەسیتەوە گونیمێکی ئێسیتا بەاڵم بوو  ناوچەکە ئیمکڕاتوڕیی گەورەترین سەردەوێ  کە هەبوو نەتەوە نێوەڕاستە ڕۆژهەاڵتی
 گەورەی زۆرسییەرکەوتنی و سییوورترە و پێییماگرتر خییۆی نەتەوەیییی شوناسییی سییەلمانمنی لە ڕۆژ بە ڕۆژ کە کییوردە ئەوە. نییییە
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 شوناسیووازی خەباتی کوردستان پارچەی چوار هەر لە هاوکات ڕابردوودا ساڵی ١٠٠ لە ێارە یەکەم بۆ ئەوە. هێناوە وەدەس 
 .ئارادایە لە
 

 دوا وتە

 
 دەرسییی و نەبییووە فێییر شییتێ  وێییژوو لە کییات  هیییچ کەس  هیییچ گەیشیی   ئاوییان ە بەو سییەردەوێ  ئاڵمییانی فەیلەسییوفی هێ ییل

 کوردسیتان داگیرکەرانیی لەسیەر النییکەم بەاڵم بەرچیاو  بێیتە ویوتڵەق و ڕەها حوکمێکی وەک وتەیە ئەو ڕەن ە. وەرنەگرتووە
 نەگرتنیییییوەر دەرس بکەییییین ڕابیییردوودا سییییاڵی ١٠٠ لە نەتەوەکییییان دەوڵەتییییوونی بە پڕۆسییییەی سییییەیرێکی ئەگەر. سیییادقە

 .دەردەکەوێ وێژوو لە کوردستان داگیرکەرانی
 
 ژویارەی( ١٩١٤) ێیهیانی یەکەویی شیەڕی پیێ  لە. هەبیوو دەوڵەت ٢٣ ێیهانیما هەووو لە( ١٧٨٩) فەڕانسە شۆڕشی ساڵی لە

 بەریتانییا  واڵتیانی ووسیتەعمەرەی قیارەیە ئەم هەووو دەستێ   پەن ەکانی ژوارەی نەدەگەیشتە ئەفریقا قارەی دەوڵەتانی
 کییاتی لە. واڵتە ٥٠ لە پتییر قییارەیە ئەم واڵتییانی ژوییارەی ئێسییتا بییوون  و... هولەنییم و و فەرانسییە بلژییی   پورتەقییاڵ 

 ڕێکویییراوە لەو ئەنیییمام بە بیییوون واڵتیییانەی ئەو ژویییارەی ١٩٤٥ سیییاڵی لە یەک رتووەکیییان نەتەوە ڕێکویییراوی درووسیییتیوونی
 ١٩٧ ئێسیتا ێوغرافییا  نەخشەی سەر هاتنە تازە واڵتی سەد لە پتر زایینی ی٧٠ و ٦٠  ٥٠ دەیەی لە واڵت ٦٠ نەدەگەیشتە

 .کورسین خاوەنی یەک رتووەکان نەتەوە ڕیکوراوی لە واڵت
 

. بییکەن پاشەکشییە هەن ییاو بە هەن ییاو سییەربەخۆخوازەکان نەتەوە ئیییرادەی ئاسیی  لە بییون ناچییار واڵتییانە ئەو داگیرکەرانییی
 ناچیار کە نیین هێزتیر بە سیۆڤییەت یەکێتیی نە و ئاوریکیا لە نە فەرانسیە  لە نە بەریتانییا  لە نە کوردستان داگیرکەرانی

 .بێڵن بەێ  ئەفغانستان و ڤێتنام ئەل ەزایر  هینموستان  کران
 

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

 نەتەوەکەویان شوناسیی لە بەرگیری لە کیورد بیاوەڕی بییرو بە چەکیماری بیۆ سەرکەوتن ئارەزووی پێشمەرگەدا و ئااڵ ڕۆژی لە
 ونییااڵن بییۆ چیییرۆکەی ئەو چیتییر شییاعیر "پەشییێو"ی بیی  ڕۆژێیی  هیییوادارم. شییەڕڤان چ و گییریال  چ پێشییمەرگە  چ دەخییوازم 
 سیکیی هەبیوو  ئیااڵی بینیی ڕەشیی چیون ئیااڵ  ب  ئەی واڵت  ب  ئەی دەرەوە بۆ: قیژانمووە بەسەردا چۆنیان کە نەگێڕێتەوە

 .هەبوو ئااڵی بووی بینی چی هەر و هەبوو ئااڵی بینی
 



کورد ییشوناسخواز یباتەخ یداهاتوو ەب ینیشبەگ یژڕۆ  

 

 

15 
 

 یەک ژێیر لە ێییاواز ڕۆئیای بە و ێیاواز دنیابینیی ێیاواز  ئایمولوژیای بە کورد هاونیشتیمانێکی هەووو کە دەخوازم ئۆوێم
 بە و شۆڕشی ێر ییا ووحافزەکیار سۆسیالیسی   ییا لیییڕاڵ ئینترناسیونالیسی   یا ناسیونالسی  کوردێ  هەر. بێتەوە کۆ ئااڵدا
 .نییە کەسما پاوانی لە نیشتمان خۆشەویستیی چون. بوێ  خۆش نیشتمانی دەتوان  ووتەدەین و ویانە ڕاس   چەپ  گشتی

 
 اڵی قیییه  لیییه کوردسیییتان پێشیییمەرگەی و ئیییااڵ ڕۆژی ز  رواو  سیییه ی26 ڕۆژی ڕێوڕەسیییمی لە نووسیییەرەوە لەالیەن وتیییارە ئەم* 
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