
کوردستانۆبکهیژهۆپر  

 

 

1 
 





:رۆکناوە
 

 کی پێشه -
 دا ی تازه ده خۆیی له سه ربه پرسی سه -
 کانی شکستی رێفراندۆم کراوه رواننه فاکتۆره چاوه -
 کان روانکراو و قابیلی پێشگیریه  فاکتۆره چاوه -
 کان پێشنیاره -
 ت بیرورای جیهانی به نیسبه -
 ت والتانی دراوسێ به نیسبه -
 کان ر کێشه ناوخۆییه له سه -

 
 

 کبۆکوردستانیهپرۆژه
 

 پێشکەشهبهیادیهەمیشهزیندوویرێبەریشەهید،دوکتورقاسملوینەمر

 
(وپێشنیارێکبۆهەرچوارپارچەیکوردستان٢٠١٧یکهسارناسیرێفراندۆمهخه)

 
 یدیهێمنسه

 
 کیپێشه

 
م تێکۆشاانه  دا ئاه ٢٠١٧تی کاه لاه ساێمتامبری  وایاه ته ی تێکۆشان بوو بۆ دابین کردنی ماافی نه ده ی رابردوو بۆ کورد سه ده سه

نگای  لی کاورد تاوانی ده البی رێفرانادۆمێکی دیووکراتیکادا گاهم جاار لاه قا کاه یشته لوتکه. باۆ یه کی کوردستان گه یه له پارچه
ی کوردساتان لمم  کانی دیکاه کاانی پارچاه  یێنێ. پشاتگیری کمم وێانمی کورده خۆیی، به گۆیی جیهان بگاه ربه خۆی بۆ ویستی سه
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کار   یاه. ده ێگای زۆری ههم پرساه گرنگ لی کورد ئه موو گه ری خست که بۆ هه وڵه به تایبمتی له رۆژهماڵتی کوردستان، ده  حه
بلێااین لم رۆژهمالتاای کوردسااتان رێفراناادۆمێکی نااافمرمی بمرێااوت چااوو بمو پشااتیوانییم بمرفااراوانمی کم لم رێفراناادۆممکمی 

بایی ناوخۆیی نیشاانی دا کاه  تی کردنی والتانی دراوسێ و ناته کان، دوژمنایه کردنی زڵهێزه باشور کرا. هاوکات پشتیوانی نه
الم نه له ناوخۆی کوردستان کااری  لی کورد تۆمار کرد، به وتنێکی مێژوویی بۆ گه رکه که سه بردنی رێفراندۆمه ێوهر همرچمند به

خۆیی کوردسااتان ئاماااده کرابااوو. پااارتی  ربه سااه  بار بااۆ پشااتگیری لااه رجێکی لااه لومااه وه هه ره پێویسااتی بااۆ کرابااوو، نااه لااه ده
وتنی رێفراندۆم پشاکی شاێری پاێ بارا، باه الم  رکه تداری باشوری کوردستان له سهال سه کوو حیزبی ده دیووکراتی کوردستان وه

 .ڵوالیوت نیا قۆڵی لێ هه نگاندنی دروست و به ته لسه به دروستی تاوانبار کرا که به بێ هه
 
ول  وه و حاه درێتاه ک دا ده ی بیسات ویاه ده الن لاه ساه خۆیی گاه ربه تا وتکاوو پێشامکی ئاورێاه لاه پرسای ساه ره دا سه م وتاره له
کااوو جاااران پشااتگیری پرساای  کااان، وه وه کااه بااۆچی بیاارورای گشااتی جیهااان و زلهێزه م پرساایاره بدۆزرێتااه در  والماای ئااه ده
شێه لاه واڵتاانی  م به یسانه بێ که النی که ن که گوه و ده ن و چ بکر  که پرسی کورد له ت ناکه وله النی بێ ده خۆیی گه ربه سه

ن. چ بکمین کم لم همر چوار پارچمی کوردستان مافی نمتموتیی و همروتها عمدالمتی کاۆممالیمتی  ێ بکهجیهان پشتیوانی ل
ناد  وه و لاه کۆتاایید دا چه کرێتاه کان شای ده بم باشترین شێوت دابین بکر . بۆ دتسمێکی باسم سمرتکیمکم، هۆکاره ناوخۆیاه

 .کر  ده ش ت همر چوار پارچمی کوردستان پێشکه پێشنیارێه به نیسبه
 

دایتازهدهخۆییلهسهربهپرسیسه

 
خۆیی  ربه کدا باسی ساه ی بیست ویه ده الن گرنگترین پرسی جیهان بوو، له سه خۆیی گه ربه ی پێشوو که سه ده ی سه وانه به پێچه

تی تاازه نایگمران  ولاه تادا لاه سااز باوونی ده ت بیرورای گشتی جیهان له هێناد  حاله نانه ماوه و ته ی جارانی نه و گرنگیه ئه
ی پێشاوو. باۆ وێناه ئێساتا  ده خۆیی ساه ربه کانی ساه زمووناه وتوو باوونی هێنادێه لاه ئه رکه وه بۆ ناسه رێته گه شێکی ده دتبن. به
شااێه لااه  ر به خااوازن کااه پاکسااتان هااه ده  خۆیی پاکسااتان پمشاایوانن و خۆزگااه ربه کااان و والتااانی رۆژئاااوایی لااه سااه زلهێزه

ر بااه  کااانی سااه خۆیی کۆماره ربه نیا سااه بااوو. تااه متر ده وه زیااانی بااۆ خااۆی و بااۆ جیهااان کااه باااوه کااه بااه دلنیاااییهیندوسااتان ما
وید باه باێ  ک پێشاوازی لاێ کارا کاه ئاه  یاه ورووپا تاا راده التی ئاه کانی لاه رۆژهاه یواناه تی پێشاوو و هاوپه تی ساۆییه کیه یه
 .الویبوو بم تایبمتی لم یۆگۆس نجامی خراپ نه ره ده
 
و  وتیاه کاه ئاه سات ئه به لکو مه ماوه باه ی ناسیونالیساتی بااوی ناه وه تی و بزوتناه وایاه ته باتی نه و مانایه نیاه کاه خاه وه به ئه

کاان  ی کاه زلهێزه ساتانه به و مه می کاردوه. ئاه کارا کاه الن ده خۆیی گاه ربه ی پێشوو له سه ده ی که سه یه یی وه ته پشتیوانیه نێو نه
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ت دا و باه  تی تایباه نیا لاه حالاه ماوه و تاه کاوو جااران گرنگای ناه الن، وه خۆیی گاه ربه نگ بوو بۆ پشتیوانی لاه ساهبۆیان گر
 .ن که وان ناگمیمنێ پشتیوانی لێده ندی ئه وه رژه لێه، زیان بۆ به خۆیی گه ربه رجێه که دلنیا بن سه مه
 

کانی  کگرتوه یشاتوو واتاه والتاه یااه همر دوو زلهێازی تاازه پێگه ی پێشاوو، ده تای ساه ره سامت ساال لممموبمر وانمباوو. لاه ساه
ی جیااواز،  کارد، دیااره باه دوو روانگاه النی باێ واڵتیاان ده خۆیی گاه ربه ر دوو پشاتگیری ساه ت هه تی سۆییه کیه ریکا و یه مه ئه

ی  و کاات نیزیاه باه نیاوه سه که ئاهران بمالم بم ممبمستێکی هاوبمش؛ بۆ الوازکردنی دوو زلهێزی پێشوو، واته بریتانیا و فه
مریکا خوازیااری لیبرالیزمای ئاابووری جیهاانی باوو.  رۆک کۆمااری ئاه ش کردباوو. ویلساون ساه جیهانیان له نێوان خۆیاندا دابه

موو  رانساه، بگاتاه هاه ریکی به بێ هیچ کۆسمێه و به بێ نیااز باه گاومرا دان باه بریتانیاا و فه مه ویست کملوپملی ئه یهه ده
رۆکی  کاارد. لنااین سااه خۆ و کۆتااایی سیسااتوی کۆلۆنیااالیزمی ده ربه زرانی والتااانی سااه کااانی جیهااان. بۆیااه پشااتیوانی دامااه زارهبا
گێارا.  ی ده کاه زراوه تاه تاازه دامه رانسه و بریتانیاا باوو کاه پیالنیاان باه دژی حکومه تید خوازیاری الوازی فه تی سۆییه کیه یه
نادی  خۆیی ئیرله ربه م ئاالوگۆره گرنگاه، ساه نجامی ئه ره م ده که کرد. یه الن ده نووسی گه فی چارهر بۆیه لنین پشتگیری له ما هه

النی باێ  ری بااقی گاه ژاناد و هاناده دا باوو. رووداوێکای گرناگ کاه جیهاانی هه ١٩٢١ناد لاه  زرانی کۆمااری ئیرله باشور و داماه
شاێه لاه  ت به ناناه ناد ته لی ئیرله و راساتییه باوو کاه گاه کارد ئاه تر دهی زیاا م رووداوه ی گرنگای ئاه وه تی جیهان بوو. ئه وله ده

ریان  ن نوێناه ناده منیساتری له لکوو بۆخۆیان هاووالتی بریتانیاا باوون و لاه پارلوماانی وێست بوون به کانی بریتانیا نه کۆلۆنیه
ر  هه ١٩٢٦تا  ترین زلهێزی جیهان بهێنن )هه وره خۆیی دا واز له هاوالتی بوونی گه ربه الم ئامادت بوون له پێناو سه بوو به هه

وه(  می بریتانیای گرتاه که ی یه ریکا جیگه مه وه ئه م ساله ناسرا و له می ئابوری و نیزامی جیهان ده که کوو زلهێزی یه بریتانیا وه
 .نده گرنگ بوو وکات چه خۆیی ئه ربه و  که سه که رده دا ده لێره
 

کانیشکستیرێفراندۆمکراوهرواننهفاکتۆرهچاوه

 
می جیهاانی  ری دووهاه بوو. کاتێاه دوای شاه ی هاه ر درێاژه م هاه ی بیساته ده تا کۆتاایی ساه خۆیی خاوازی هاه ربه وتای ساه و ره ئه

کانی  ندامااه ی ئه سااوورا کااه ژماااره ر نه الم زۆری تێااوه بوو بااه ناادامی هااه ئه ٥١نیا  زرا تااه کان دامااه کگرتوه وه یااه تااه رێکخااراوی نه
کانی کۆتاایی سامدتی بیساتمم را خااو باۆوت. تمنیاا  وتاه لاه سااله و ره الم ئاه یه. باه ندامی هه ئه ١٩٣و ئێستاش  ١٦٠یشته  هگ

زمونێکی  وید ئااه وه ئااه داخااه خۆیی سااودانی باشااور بااوو کااه به ربه کاادا سااه ی بیساات و یه ده شاانه لااه سااه و چه رووداوی گمنگاای لااه
تی والتاانی رۆژئااوایی  لاێ کموتموت کم ئێساتاش همر درێاژتی همیم. جیهاان باه تایباه بوو و شامری نااوخۆیی وتوو ناه رکه سه
کی  یه کاوو کێشاه ند کاتی خۆشای زیااتر وه  رچه خۆیی سودانی باشور کردیان. هه ربه سه  وه لمو پشتیوانییمی له ته شیوان بونه په

 .(سیحی بوون لکی باشوری سودان مه ی خه )زۆرینه یی وه ته کی نه یه کوو کێشه تا وه کرد هه ئایینی پشتیوانیان لێ ده
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کاانید باوه. باۆ  ی سیاسای زلهێزه ل باه ملوالناه خۆیی تێکاه ربه کردن لاه ساه ی پشتگیری کردن یا پشاتگیری ناه ها کێشه ر وه هه
خۆیی تاایوان  ربه ساهکاا، چاین ماان ی  کان یێتاۆ ده کگرتوه وه یاه ته نی ئاسایشی نه نجومه خۆیی کۆزۆوۆ له ئه ربه وێنه روسیه سه

زرانی  زمونی شکسات خاواردووی داماه گار . ئاه رده ڵه وه ساتین کاه له خۆیی فه ربه ریکاش لاه ماایی یێتاۆ باه دژی ساه ماه بێ، ئه ده
کاان پشاتیوانی لاه  لی ناساراوه، وای کاردوه کاه هایچ کاام لاه زلهێزه ناده پاکستانید کاه باه واڵتای کودیتاا و تێرۆریازم و گه

 .ن، نمکا پاکستانێکی دیکمی لێ ساز بێ که یر نهخۆیی کشو ربه سه
 

خۆیی کاتالۆنیاا باوو لاه  ربه ل رێفرانادۆمی باشاوری کوردساتان، پرسای ساه گاه دا کاه هاوکاات باوو له م باواره ئاخرین نوونه له
بوون پشاتگیری  وروپا حاازر ناه ت والتانی دیوۆکرات و لیبرال و پشتیوانی ماافی مارۆیید لاه ئاه نانه وه ته ئیسمانیا. به داخه

مێژه  وانید لاه ی باساه کاه ئاه ت لاه ناوچاه ناناه رسوورمان باوو، ته ی سه ی کم جیگه وه ن. ئه خۆیی کاتالۆنیا بکه ربه پرسی سه
س لاه باالبی و باۆ پشاتگیری لاه بارساێلۆنا  کرد، هایچ کاه م رێفراندۆمه نه نێه پشتیوانی له خۆیین، هیچ الیه ربه خوازیاری سه

رکووت  خۆیی خاوازی کاتالۆنیاا ساه ربه ی ساه وه ندی مادرید زۆر به هاساانی تاوانی بزوتناه تی ناوه قام. حکومه هر ش هاته سه نه
 .له زیندانی ئیسمانیا دان ٢٠١٧رانی رێفراندۆمی  به رێوه ر ئێستاش زۆر له به بکا و هه

 
الن و باه گشاتی  کانی گاه ئێساتا بااقی مافاه الم الن ناساراوه باه کی گاه ره نوس باه ماافی ساه راسته که مافی دیاری کردنی چاره

مینااه  کان، مااافی که مینااه ئایینیااه وه. مااافی ژن، مااافی مناادال، مااافی که نووساای گرتۆتااه ی مااافی چاره 'مااافی ماارۆێ' جێگااه
نی لاه و  پشاتیوا یانهاه ی کاه ده و کاتاه ت ئاه ناناه کار . ته خۆیی پشتیوانی لاێ ده ربه کان ... زۆر زیاتر له مافی سه زیه گه ره

ری خااۆجێیی.  بااه رێوه ر مااافی فێربااوون بااه زمااانی دایکاای یااا مااافی به ن لااه سااه کااه ن، زیاااتر پێااداگری ده یی بکااه وه تااه مااافی نه
وه  ه١٩٧٨کان باه راساتی چای دیکمیاان دتو ی دتیاانگووت لاه  دتیانگووت کاتالۆناه ٢٠١٧ی  که وروپاییمکان کاتی رێفراندۆمه ئه

نی پارلوماانی خۆیاانن لاه بارساێلۆن. چای  یاه، خااوه یاه، ماافی خوێنادن باه زماانی دایکییاان هه هرییان ه باه  رێوه مافی خۆباه
کاااوو ئیسااامانیا بشاااێوێنن. لاااه  وتووی وه و  لم پێنااااوی دا واڵتێکااای دیووکراتیاااه و پێشاااکه یانهاااه یان پێویساااته کاااه ده دیکاااه

ی بریتانیااا و خوازیاااری  وه لااه چوارچێااوه دا بااه مانااه نگیااان شااداربوان ده ی به ندید دا، زۆربااه ی سااکۆتله٢٠١٤ی  کااه رێفراندۆمه
و  ٢٠١٤دا جیااوازه لاه  ٢٠٢٢ند ئێساتا لاه  لکی سکۆتله لێن بیرورای خه کان پێوان ده ند راپرسیه ر چه بوون )هه خۆیی نه ربه سه

تر باسای ئمو باابمتم ن. لم درێاژتی ئمم وتاارتدا زیاا کاه ند ده م کاات پشاتیوانی حیزبای ناسیونالیساتی ساکۆتله زیااتر لاه ئاه
 .(دتکمم
وروپاوه بکار . کاتێااه والتااانی  تی ئااه کیااه ت یه ند بااه نیسابه ک بااه جیاااوازی کاتالۆنیاا و سااکۆتله یاه دا پێویسااته ئاماژه لێاره
یاه  هم والتاه تاز ی کاتالۆنیاادا، ئاه وه تی جیابونه یانزانی له حاله کرد ده خۆیی کاتالۆنیا نه ربه وروپایی پشتیوانیان له سه ئه

کی  یاه ن ناوچه دا نوساراوت کاه ناابێ ئیازن باده تیاه کیه م یه ی ئاه ساسانامه وروپای نابێ. له ئه تی ئه کیه تی له یه ندامه مافی ئه
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م باازاری  خۆیی کاتالۆنیاا، هاه ربه ویسات باه ساه یانده کان نه وروپاییاه ربگیار . ئه نادامێکی تاازه وه کوو ئه جیابۆوه، دوباره وه
نادامێکی گرنگای خۆیاان واتاه ئیسامانیا الواز  م ئه ن، هاه سات باده ی ئیسامانیا لاه ده ناده مه وله م ناوچاه ده ن لاهشی خۆیا هاوبه
 .ن بکه
 
رزانااد و  ندی له رانی سااکۆتله نگااده شااێه لااه ده سااتی به ده دا ٢٠١٤وروپا بااوو کااه لم  تی ئااه کیااه وری یه ی ده م گرنگییااه ر ئااه هااه
ربکارێن. ئێساتا بماڵم هملاوممرجمکم گاۆراوت.  وروپاش ده تی ئاه کیاه وه لاه بریتانیاا لاه یه یانهمویست به بریاری جیابووناه نه

ر بااوه و دوای  سااه یان چاره و کێشااه کان ئااه ندییه ماوه، سااکۆتله وروپادا نااه تی ئااه کیااه بریتانیااا دوای بریگزیاات بۆخااۆی لااه یه
ی پشاتیوانی  کانی زیادبوونی راده کێه له هۆکاره ش یه وه ن، ئه بکهوروپا  تی ئه کیه تی له یه ندامه توانن داوای ئه ده  وه جیابونه

. پارلومااانی ساکۆتلمند بریاااری داوت لااه ئۆکتاۆبری سااالی داهاااتوودا ٢٠١٤ت  ندت بااه نیسابه لاه حیزباای ناسیونالیساتی سااکۆتله
 .دوباره رێفراندۆم بمرێوت بر 

 
ی رێفراناادۆمی کوردسااتان لااه کێشاامی کاتالۆنیاااش  م کێشااهکم واتم هملااوممرجی کاتالۆنیااا لم سااکۆتلمند دژوارتاار بااوو بمال
کرد. لااه  تیشاایان نااه کرد، بمالم دوژمنایه نیا پشااتیوانیان نااه ئااالۆزتر بااوو. لااه رێفراناادۆمی کاتالۆنیااا والتااانی دراوسااێ تااه

ر باشاوری  سامپاندت ساهمارۆ و سازایان  نواعی گه لکوو ئه کرد، به نیا پشتیوانیان نه کوردستان، والتانی ئیران و تورکیه نه ته
رانساه هااووالتیم  بوون. باۆ وێناه لاه فه ی والتای خۆیاان ناه وه شاانه لوه رانی هه وروپا والتاانی دراوساێ نیگاه کوردستان. له ئاه

شانه باۆ  م چه وتێکی لاه ساکه ر ده الم لاه کوردساتان هاه کمارچاه ناین. باه نی خااکێکی یه م ئمژماارن و خااوه کان زۆر کاه کاتالۆنه
ت  نانااه رچاو. ته ش بااوونی والتاای خۆیااان دێتااه بااه ک بااۆ دابااه ترسااییه کااوو مه ی والتااانی دراوسااێوه وه ک، لااه روانگااه هیاا پارچه
و   وان نایانهاه ی دروست کاردوه. ئاه وره ترسی گه رهێشه و مه رێوی کوردستانید بۆ واڵتانی دراوسێ سه تی هه زرانی حکومه دامه

یاناد کاه لاه  ردوغان باه ئاشاکرا رایگه بێ. ئاه کاوو باشاوریان هاه ری وه به رێوه کی خۆبه یه ی کوردستانید نوونه کانی دیکه پارچه
ندییاه لاه  توه م تایبه رێم. ئاه تی هاه جال درا بۆ سازبوونی حکوماه کرد و مه ی کرد که باشوری کوردستانی داگیر نه ڵه هه ٢٠٠٣
م گۆرانکاریاه گرنگاه لاه  واوی دژی ئاه وان باه تاه کا کاه ئاه ن وادهکانی تورکیه و ئیرا ندییم نادیوکراتیکه توه نا باقی تایبه په

ی پشاتیوانی بیارورای گشاتی جیهاان  وه م بووناه ی کاه نیا کێشاه خۆیی تاه ربه نیزیه سنورتکانی خۆیان بن. که واته کورد بۆ سه
 .ن یکه تییمکیان پێ بکر  ده ر دوژمنایه یه کم هه ی والته دراوسێکانیشی هه لکوو کێشه نیه به

 
می گۆرانی لم ناکاو له سیساتوی جیهاانی و  رهه ی که به م کێشانه کان بوو. ئه کییه ره نیا کێشه ده ی تا ئێستا باس کرا ته وه ئه

خۆیی  ربه ر رێگاای ساه کی ساه ره الم کۆسامی ساه کراو باوون. باه رواننه ربۆیه چاوه کانه. هه بیرورای گشتی جیهان و ویستی زلهێزه
 .وه نیه و له ناوخۆی کوردستانموتیم هر کوردستان له ده
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یاه  وه ت ئه کانی سیاساه کێه لاه دژواریاه پێد کۆتایی ئمم بمشم و دتسمێکردنی کێشم ناوخۆییمکان، پێویستم بگاوتر  کاه یاه
ور و کار . ئێساتا دوکتا کانی کار و چااالکی و ژیاان بیواه ده موو بواره نتی ناکای ئێستا هه ره س گه که بۆ بیوه کردن نابێ و که

نێکی دیکاه نرخای  ن واتم الیاه کانیان بیواه بکاه کاار و چاالکیاه تاوانن خۆیاان و موو ده ندازیار و تااجر و کرێکاار و ... هاه ئه
کاانید  ت زلهێزه ناناه کان بیواه بکاای ته داره توه کی بیواه لاه جیهانادا نیاه کاه سیاساه الم هایچ کۆممانیایاه کانیان بدا باه ڵه هه

چوو باۆ ویتناام کاه دوو میلیاون ویتناامی بکاوژ  و  ساته ناه به و مه مریکا باه بان. ئاه کراو ده روانناه چاوه زۆرجار تووشی فاکتۆری
م  رشااۆری بااه جێاای بهێلااێ. یااا دوای بیساات سااا  بااه ساااالن بااه سه  ربازی خااۆی بااه کوشااتن باادا و دوای ده زار سااه نجا هااه پااه
فغانساتان کاه  چوو باۆ ئه ت ناه مریکا، ساویییه ها پێد ئاه روه بکا. ههبانی  ستی تاڵه فغانستان چۆل بکا و راده زارییه ئه رمه شه
 ٦تا باه  کرد هاه ری ئیسرائیلی ناه بدولناسر شه مال عه تای رووخانی خۆی. جه ره ردی ژیر دیواری خۆی بترازێنێ و ببێته سه به

و هێازانمش زۆر جاار تووشای  ئاهبیناین  شاێکی زۆری خااکی داگیار بکار . ده رۆژان تووشی شکستێکی پار لاه ریساوایی باێ و به
 .بن کراو ده رواننه ی موحاسبات و رووداوی چاوه ڵه هه
 

واناه،  وهای لاه سااالنی دوور و نیزیکادا زۆرت. هێنادێه جاارید باه پێچه زمونی ئاه ت زۆرجار ئااوا تاڵاه. کاوردید ئاه سیاسه
وێرا  یاده س نه بجه، زۆر کاه له ساتی کیویابارانی هه رهسال دوای کا  سێ .واو بوه کان به سودی کورد ته کراوه رواننه رووداوت چاوه

زرانی  ی داماه وانه راپمرین بوو باه بناغاه الم به پێچه وه، به وێته ی لێ بکه ساتێکی دیکه کا کاره رین بکا، نه پشتیوانی له راپه
وتنی کاوردی رۆژئاوایاان  رکه ی ساه نهساا م که م بوون ئه تی کوردی له باشوری کوردستان. لمم ساالنی دواییشدا که م حکومه که یه

 .کرد پێشبینی ده
 

کراو باوون.  روانناه و فاکتۆرانه کرا کاه چاوه وه، باس له م بکرێته تی کورد که رکردایه ی سه ڵه ی له هه وه تاکوو ئێستا به بێ ئه
رێفرانادوم و دوای رێفرانادۆم  رپرساانی باشاور باوو و لاه پاێد ساتی کاورد و به وه که به ده کرێنه و فاکتۆرانم شی ده ئێستا ئه

 .یانکرد کرا عیالجی بکمن و نه ده


کانروانکراووقابیلیپێشگیریهفاکتۆرهچاوه

 
ی  و فاکتۆراناه موو ئاه رای باوونی هاه ره کان. ساه ڵاه وه نیاه باۆ هه ر  پاسااوهێنانه شی سه ی پێکرا، به کوو پێشتر ئاماژه ر وه هه

کان پاێد  رپرساه وه. پێویست باوو به م بکرێته رفراوانی که و شکسته بگیر  یا له ئاست و به کرا پێشی ئه یان پێکرا، ده ئاماژه
یان گرتبااا. بااۆ وێنااه دوای  ساااته م کاره رێفراناادۆم و دوای رێفراناادۆم هێناادێه پرساایاریان لااه خۆیااان کردبااا و پێشاای ئااه

وید له گرنگتارین  ن، ئه نگ بده بوون ده ور حازر نهک میلیون کوردی باش رێفراندۆم دتبوو پرسیاریان کردبا بۆچی زیاتر له یه
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ر پارلواان باه هێازی  گاه کراباوه، ئه رێم باه زۆری و زۆرداری درێاژ ناه تی هاه رۆکایه ر ساه گاه پرسی سیاسی ژیانیاندا. داخوا ئه
چووبا، ناوماالی  یاان تێکناهلکی باشوور، باری ئاساایی ژیان لی گیرابا و به میلیون خه نده ر پێشی گه گه خرابا، ئه کدار دانه چه

رساتانی  لمه گرانی دلساۆز و هه باوو کارێکیاان کردباا کاه رخناه باۆ ده باوو  بار ده ت له مینه بۆ خیانه چوو و زه کوردی ئاوا تێکده
 وه  کرێنه خائین لێه جیا نه

 
وه  باۆ  ناه تن و دوایاه دایبخهکی تێدا نوااید باد ری و همر دوو سال جارێه شانۆیه گه بوو پارلوان ببێته سالۆنی شانۆ چۆن ده

 یرانی داخستنی  ی، قه که م سالێه پێشتره کرا النی که ده ند کردنی بریاری رێفراندۆم پارلوان کارا کراوه  نه سه نیا بۆ په ته
   ر کرابا  سه پارلومان چاره

 
وه. باۆ  تاه نادی خێاو و شاار و ناوچاه، باوون باه نه وه رژه شیره و به وازهێناان لاه به کان به فرێدانی جلکی عه وه ته ی نه زۆربه
تی کوردی باێ  باه  ت و حکومه رچاوی سیاسه ری سیوای به گه شیره ری وعه گه ت کردن، ناوچه سال حکومه ٣٠بێ ئێستاش دوای  ده

مااانگی پااێد   ن  لااه سااێ سااال و ده التدار نااین، دتبااێ چ بکااه سااه کی ده یااه ماڵه بااه هاایچ بنهر  میلیااون کااوردی باشااور کااه سااه
خشاان و  خشاان په بوو، لاه ته ماه ناانی ناه ی دوو ژه س پاره یرانی ئابووری بوو و زۆر که رێفراندۆمدا که کوردستان تووشی قه

پێادانی کولتاوری  ره ی کاه په ناده وه نێوانیان زیادیشای کارد. ئه ی بۆوه هیچ، ملوالنه م نه کان که س وله رانی مه ر و خۆشگوزه فه سه
ش باه حیزبای کردنای رێفرانادۆم  ناده وه یاناد، ئه ت ساز کردن له باشور گه وله وه سازکردن و ده ته وتی نه شیره زیانی به ره عه

وت  رکه که ساه ره ر شاه گاه ی کرا. واتاه ئهرکوکیشی به حیزب ر و خۆراگری که ت شه نانه وه ته داخه م پرۆژه گرنگه دا. به زیانی له
نووسای  دا حیساب بۆ چاره و ناوه واو بێ. له ته  کانی دیکه نه رید شکستی هێنا به زیانی الیه گه ی بۆ الیمنێه بێ و ئه که سووده
کی  یاه حیزبی کردنی پرۆژهی که به  وه یه له یمکی ساده نیا نوونه وه ته کرابوو. ئه که نه رکوک و داهاتووی رێفراندۆمه لکی که خه
 .ری دا مسه ند جه کی چه لگایه وید له کۆمه ت، ئه وله یه بۆ سازکردن ده نده نده کوشه یی چه وه ته نه
 

جێی پارلومااان،  رێم، داخسااتنی نابااه تی هااه رۆکایه ی سااه ی نادروسااتی ماااوه وه بایی ناااۆخۆیی، درێژکرنااه بااه کااورتی، ناتااه
رخان کردنای  لکی برسای، تاه رچاوی خاه کان لاه باه س وله ی مه ت، ملوالنه لی حکومه نده ریی، گه گه شیره پێدانی کولتوری عه ره په
نادی باه  کارا پێشای بگیار  و هایچ پێوه لێه بوون کاه ده موویان فاکتۆرگه ری مێدیایی، هه یان میلیونی دۆالری بۆ شه ی ده پاره

 !بوو نه  مریکاوه ئێران و تورکیه و بیرورای گشتی جیهان و ئه
 
م  کاااه شااای یه کاااانی به موو فاکتۆره رگری و خاااۆراگری کراباااا، هاااه رکوک باااه نیا دوو رۆژ لاااه کاااه ر تاااه گاااه وه، ئه شاااه م حاله باااه
رگری  نوسوان ئاوا بگاۆرن. لاه کااتی باه توانی چاره یانده ش گرنگ بووبان نه نده ر چه وه. فاکتۆره دترتکیمکان هه شانه وه ڵده هه
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زیاری  لکوو وه کارد، باه روانی رووخاانی کوباانی ده ردوغان وێارای داعاد چااوه کرد و ئه تی ده رکیه دژایهنیا تو کوبانی دا نه ته
کر  و گرنگید نیه چون پێشتر  وه داگیر ده ن داعشه یانگوت کوبانی به زوویی له الیه مریکاش ده رگری ئه زیری به وه و وه ره ده

م  کاا، هاه رگری لاه خاۆی ده الم که خۆراگری کرا، که جیهان دیتای کاورد باه بهست داوهی  کوو موسو مان له ده شاری گرنگتری وه
وه و هێاازی  جبور بااوو ساانور بکاتااه م تااورکیم مااه تی خااۆی بگااۆر  و هاوکاااری کۆبااانی بکااا، هااه جبور بااوو سیاسااه مریکا مااه ئااه

 .ن د به جیهان نیشان بدهکگرتوویی کور نه کۆبانی و جوانترین سیوای یه رزێوه بگه ربه ی باشور به سه رگه پێشوه
 

وتی زۆری  ساکه ده ٢٠١٧باۆ  ٢٠١٤ڵدانی داعاد و رێفرانادۆم واتاه  رهه کانی قۆنااغی نێاوان ساه چووه بچێی ئالوگۆره ئێستاش نه
لکی  رکوک باه خااه وتووی کاوردی لاه کااه رکه التێکی سااه ساه ی سااێ ساال و ساێ مانااگ ده خساا بااۆ مااوه جال ره باووه. باۆ وێنااه ماه
موو  کانید بگیاار  و لااه هااه ب و تورکوانااه ره کانی عااه راق و جیهااان نیشااان باادر  و هاوکااات رێااز لااه مافااهکوردسااتان و عێاا

وه باۆ کوردساتانن،  راناه کاان نم تمنیاا خوازیااری گه رێوه بچێ که نیشانی دا ناوچاه دابراوه گرنگتر، رێفراندۆمێکی مێژووی به
ساال لاه ژێار  ٣لکاه کاه  و خه نجام دران. ممحااڵم ئاه وه ئاه ێفراندۆم پێکهو ر ١٤٠ی  و . واته ماده خۆییشیان ده ربه لکوو سه به

تی خۆیاادا  ر حکاوممتی همرێام باه سیاساه گاه ن ئه غادا قبااول بکاه یی به ساته دا ژیااون، لم درێژخایمنادا ژێرده تی کاوردی حکوماه
 .وه بچیته

 
کانپێشنیاره

 
ر ساێ باوار، باۆ همر چاوار پاارچم  در  باۆ هاه ول ده وه، حاه کان شای کراناه یی و ناوخۆییاه ئێستا کاه کێشاه جیهاانی و ناوچاه

خۆیی باۆ باشاوری  ربه وه که ویساتی ساه وه روون بکرێته الم پێویسته پێشتر ئه ش بکر  به ت به خۆیان پێشکه پێشنیاری تایبه
م  وه. هیچ کاام لاه ی بوێنێتهک ره ی سه کوو ویست و پرۆژه ری باشوری کوردستان وه ماوه کان و جه ن حیزبه کوردستان دتبێ له الیه

گیر  له جێای خاۆی دانیاه یاا شااملی کاورد ناابێ، یاا بم کاورد چارتسامر  وه ده ته نه - ت وله خۆیی و ده ربه ی که له سه رخنانه
و ن هیچ کامیان تااکو وه ته نه-ت وله گرانی سیستوی ده کان که رخنه کان، ئانارشیسته کان، ئیسالمیه کان، مارکسییه نابێ. لیبراله

نجه باووبێ  خۆشاێه تووشای شاێ په ی وایاه نه کاوو وه ن. وه ش بکه یانتوانیوه بم کردتوت ئالتێرناتیڤێکی باشتر پێشکه ئێستا نه
رمااانێکی  الم هاایچ ده ی بااۆ بکاار ، بااه رمانااه م شااێوه ده کانی ئااه نع بکاار  و باساای خراپااه رمااان و شاایوی تراپاای مااه بماڵم لااه ده

م  نیا باه نجه تاه کان و پسامۆرانی شاێرپه خانه ساته در  له حالێکدا گشت سیستوی پزشکی و خه ی پێشان نه رپێکراوی دیکه باوه
کان، هممااوو  ییااه وه ته ندییااه جیهااانی و نێااو نه موو پێوه ن و ئموت لم حاااڵی حااازردا تمنیااا عاایالجم. هااه کااه سیسااتوه کااار ده

ندیاادار بااه بااانکی جیهااانی و  کانی پێوه موو چاالکیااه هااهیی و  وه تااه تی نێونه یی و تیجاااره وه تااه یاساااکانی سیاساامتی نێااو نه
انی و دابااین هازراوه تمنااانمت بێهداشاتی جی وه داماه تاه نه-ت ولااه ر سیساتوی ده موو لااه ساه یی پااره، هاه وه تااه ساندووقی نێاو نه
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یساتوه لم نااوچمیمک م س وه بهێناین کاه دلنیاا باین ئاه تاه نه-ت ولاه بێ واز لاه سیساتوی ده نیا کاتێه ده کردنی واکسێنید. ته
خۆیی باۆ  ربه ر ساه وه باشاور نااگرێتموت واتاه ئێساتاش هاه ی. ئاه که وته ساکه ی زیاتره لاه ده ئیوکانی سازبوونی نیه یا تێچۆکه

کانیان دا  یاه شای پێشانیاره ناوچه که جیاوازه که لاه به ته کانی کوردستان حاله الم بۆ باقی پارچه یه به باشور گرنگی خۆی هه
 .کر  باسی دهبه وردی 

 
تبیرورایجیهانیبهنیسبه

 
 توانێ  اڵم ده تی تازه بگۆر  به وله خۆیی و زیاد بوونی ده ربه ت نیگمرانی له سه کورد ناتوانێ بیرورای گشتی جیهان به نیسبه

ان نیشاان بادر  کاه بێ به جیها وه. ده رز بکاته کوو پاکستان و سودان به کانی وه له شه زمونه فه ل ئه گه جیاوازی پرسی کورد له
وتوو لااه ئااازادی و مااافی ماارۆێ و رێااز گاارتن لااه باااقی  رکه کی سااه یااه و  نوونه یهااه لکوو ده ناااو  بااه  خۆیی ربه نیا سااه کااورد تااه

بااێ بم کااردتوت باااقی  ر بااه قسااه لێاای قبااول ناااکر . ده ش هااه وه شاای جیهااان بکااا. ئااه کان پێشکه کان و باااقی مرۆیااه وه تااه نه
التی نااوین باێ لاه  باێ کوردساتان باشاترین شاوێنی رۆژهاه لوێنێ. ده کانی خاۆی بساه انی و مرۆێ دۆساتانهندیه ئینس توه تایبه

 ت باۆ ژن و پمناابمر و نانه بێ کوردستان ته ی سالوی سیاسی. ده تی و مافی مرۆێ و مافی ژن و ملوالنه اڵیه بواری ئازادی کۆمه
نوساانی ئاازاد باێ و باشاترین  بێ کوردستان واڵتای رۆژنامه گه بێ. دهنا سیاسیمکانی والتانی دراوسێد کم لم ممترسی دان په

التی نااوین باێ.  کانی رۆژهاه سیحیه موو مه می هه بێ ماڵی دووهه موویان گرنگتر، ده شوێنی ناوچه بێ بۆ بیرورای ئازاد. له هه
تی  ولێر ماناای تایباه رانسای  باۆ هاهکانی پێشاوو گرنگتاره. هااتنی پاپاا ف موو خاڵه م خاڵه له هه بۆ واڵتانی رۆژئاوایی ئه

التی ناااوین. کاااتی خااۆی  کانی رۆژهااه ساایحیه کااوو والتێااه بااۆ مه ر لوبنانیااان ساااز کاارد وه وبااه مه ت سااال له وان سااه بوو. ئااه هااه
ن کا سایحیه ی لوبناانید مه وه ره زمونی لوبناان شکساتی هێنااوه، ئێساتا کاه لاه ده سیحی بوون. ئێستا کاه ئاه زۆرینمی لوبنان مه

ک باۆ دیواۆگرافی کوردساتان  ترساییه ش هایچ مه وه موویان. ئاه بێ کوردستان ببێتاه مااڵی هاه هیچ خاک و ناوچمیمکیان نیم، ده
ناده باۆ واڵتاانی رۆژئااوایی گرنگاه کاه  وه وشای ژیانیاان ئه الم گرنگای ره و ئاساته دانیاه، باه وان له ی ئه دروست ناکا چون راده

 .ن رێه بکهموو کا حازرن بۆ پاراستنیان هه
 
وتوو بوون، دیااره لاه چااو  رکه کی زۆر سه یه رێم له باشوور همروتها، لم رۆژئاوای کوردستان تا راده تی هه دا حکومه ه و بوار له

کانی  سایحیه ی مه ناگاه باێ کوردساتان په ی ئێساتا ده وه ی ئاه وه کافی نیه. ده هێنده الم ئه کانی عێراق و سوریه. به باقی ناوچه
باێ مێادیا و قوتابخاناه  شدار بان. ده التی سیاسی دا زۆر زیاتر له ئێستا به سه بێ له پارلومان و ده تی ناوین بێ، دهال رۆژهه
ن، هاوکاات روو باه جیهاانی  ن مااڵی بکاه سات باه خااوه سات داباێ و هه ر ده ندی کولتوری زۆر زیاتر له ئێستایان له به و ناوه

 کانی دیکمی عێراق و سوریم و باقی واڵتانی  ی خۆیان له کوردستان له قیاس ناوچه هن بۆ ژیانی ئاسود وه رێکالم بکه ره ده
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 .رۆژهمالتی ناوین
 

نیا باه خااک بگاره باه  وت که باشاور ناه تاه رکه ی که ده وه وتوو بوو، دوای ئه رکه زمونانه سه و ئه ی که کوردستان له وه دوای ئه
التی ناوین جیااوازه  کانی رۆژهه کان و واڵته کان له باقی ناوچه مینه مافی کهکان و  وشی ژن و ئازادیه کولتوری سیاسی و به ره
خۆیی  ربه ن لااه سااه کااه وروپایی پشااتیوانی ده بااێ. ئێسااتا واڵتااانی ئااه خۆیی باشااوری کوردسااتان ساااز ده ربه ئینجااا دۆساات بااۆ سااه

لکی بریتانیاا جیااوازان. نیشاانیان دا  باقی خاه ند نیشانیان دا له لکی سکۆتله کانی بریگزیت دا خه لبژاردنه ند: له هه سکۆتله
رانی ساکۆتلمند  نگاده ی ده ٪۶۱وروپا. ) وه لاه ئاه دا باه جیابوناه نگیاان ناه یه و له برێگزیت، ده وروپایی یان هه روانینێکی ئه

م ناابێتموت  وروپا که تی ئه کیه نیا هیچ له یه نه ته  خۆیی ربه ری سه گه دتنگیان دا بم مانموت لم ئمورووپا(. نیشانیان دا لم ئه
باێ. کاه  وروپا زیاد ده تی ئه کیه وتوو به باقی والتانی یه وروپا واڵتێکی پێشکه تی ئه کیه بگره به گمرانموتی سکۆتلمند بۆ یه

یاا  وه زمونی پاکساتان و ساودان دوبااره نابێتاه ک بن. کافیه دلنیاا بان ئاه خۆییه ربه شنه سه ر چه وان دژی هه واته وانیه که ئه
 رۆشی گرانی  ورووپیمکان زۆر په ک: دوای بریگزیت ئه یه ینێ. نوونه وان ناگه ندی ئابووری ئه وه رژه کوو کاتالۆنیا زیان به به وه

 !وروپا گومرگی ویسکید نامێنێ کگرتووی ئه ی بۆ بازاری یه وه رانه ند و گه خۆیی سکۆتله ربه نرخی ویسکین. به سه
 

توالتانیدراوسێبهنیسبه

 
ر  پێشانیار کارا  ی لاه ساه م ئالوگۆرانه وه روون بێتموت که ئه بێ ئه ست پێ بکر  ده ی که باسی والتانی دراوسێ ده وه پێد ئه

ترسان لاه دروسات باوونی  نیا سرنجی والتانی دراوسێ راناکێشێ بگره زیاترید ده بۆ راکێشانی سرنجی بیرورای جیهان، نه ته
کانی  م کاوردی والتاه کاا، هاه رچاوتر ده وان باه م نادیووکراتیه باوونی ئاه تی خۆیان که هه یهوتوو له دراوسێ رکه زمونێکی سه ئه
م هیچواان پاێ نااکر .  که شی یه خۆی دیکه. رێگه چاره چیه  بۆ به ربه کا بۆ دروست کردنی کوردستانی سه وانید هیوادار ده ئه
رانیان باه  م واتاه نیگاه شای دووهاه الم به وه، باه بنه وونی خۆیان دهی نادیووکرات ب راورووی کێشه نگ یا زوو به و والتانه دره ئه

تااوانێ بااۆ پرساای  یااه کااه ده کی هه یااه چاره کان، رێگه خۆیی باشااور لااه باااقی پارچااه ربه زمونی سااه ی ئااه وه ت دوباااره بونااه نیساابه
ی  کاه وشای سیاسای ساێ پارچه ی له رهیه، پێویسته ئاورێک نه ند الیه وتنه چه رکه م سه کوردید به سود بێ. پێد باس کردن له

 .وه ی کوردستان بدرێته دیکه
 

رجاه کاه باه راساتی ماومکین باێ یاا  م مه الم هاوکاات گاوترا باه خۆیی کارا باه ربه دا باس له گرنگی ساه شه م به تای ئه ره له سه
نوس  ی دابااین کردناای مااافی چااارهکان بااێ بیاار لااه باااقی رێگااه ره دا ده گااه م ئه ی. لااه که وته سااکه بێ لااه ده ی زیاااتر نااه تێچۆکااه
ت.  ولاه ل ساازکردنی ده گاه واوی گونجااوه له نیا باشاوره کاه ئیوکانااتی باه تاه وه تاه ی کوردستان ئاه وه. له چوار پارچه بکرێته
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وه  یی خااکی نیاه. سیساتوی کاانتون و پێکاه کمارچاه ندی سازبونی واڵت واتاه یه توه تایی ترین تایبه ره رۆژئاوای کوردستان سه
شاانه  ر چه یی کاورد لاه رۆژئاااوا. لاه باااکور هاه وه تااه ی نه ی کێشاه کان، باشااترین سیساتوه باۆ چاااره وه تاه ل باااقی نه گاه ژیاان له

وروپا و  ریکا و ئاه ماه ر ساێ بلاۆکی ئه دره له کورد، بمم هۆیم: ئێساتا جیهاان باه ساه ترین غه وره خۆیی، گه ربه ولدان بۆ سه حه
وروپا زۆر زیااتر لاه  ی بریتانیا، ئه وه و . دوای جیابوونه که ر دوو بلۆک دوا ده ریکه له هه وپا خهور ش بوه که ئه چین دا دابه

وه.  م بۆشااییم پار بکاتاه یه و جگه له تورکیه هیچ والتێکای دیکاه نااتوانێ ئاه جاران پێویستی به خاک و هیزی ئینسانی هه
المگمرایی تااورکیم بم هایچ کااو  ناگااا. باسای پمیوتساات بااوون بم ر کۆتاایی د . ئیساا ناگ یااا زوو هااه ردۆغان دره می ئااه رده ساه

باێ.  وروپا ده سات باه ئاه یوه ساالی داهااتوودا تورکیاه په ١٠تاا  سال ۵رێکی زۆر له  گه به ئه .ئمورووپا دیسان گمرم دتبێتموت
زیاتر له بیست میلیون کاورد  یه. له راستی دا وروپایی بوونی هه یه که شانسی به ئه نیا کوردی چوار پارچه کوردی تورکیه ته

باێ دتتاوانن لم پارلوماانی ئمورووپاا لم کاۆی ساۆئێد و دانواارک و فینالناد زیااتر  وروپایی بوونیاان ده له داهاتوودا مافی ئه
نوێنمریااان همبااێ. سروشااتیم لمو حااالمتمدا همر لم ساامرتتاوت بمشااێه لم مافمکانیااان دابااین دتبااێ و بااۆ گمیشااتن بم باااقی 

 .وو نمتموتیمکی ئمورووپی دتکر  خمبات بکمنمافمکانید وتک
 

یاه کاه  وه کان ئه کێه لاه ساوده بێ. یاه ی کوردستانید ده کانی دیکه وروپا سودی بۆ باقی پارچه ندام بوونی تورکیه له ئه به ئه
شای لاه  ری دیکه گاهر ساێ بلاوکی ئابوریادا کاری ش بوونی جیهان باه ساه وروپا. دابه ی ئه روازه بنه ده قامیشلێ و زاخۆ و ماکۆ ده

ستی پێ کردوه که کامیان زیااتر  وروپادا ده ک له نێوان چین و ئه یه بێ. ئێستا ملوالنه ی کوردستان دا ده کانی دیکه ر پارچه سه
دا. تااکوو  م پێشابرکێیه وری گرناگ بگێا   لاه تاوانێ ده وه. کوردساتان ده ناه التی نااوین نیزیاه بکه خۆیان لاه واڵتاانی رۆژهاه

نادی  ی دوایاید دا پێوه م سااالنه یاه و لاه وروپا هه ی والتاانی ئاه ل زۆرباه گاه رمی له کی گاه ندییاه رێم پێوه تی هاه ومهئێستا حک
ک  ل چین به هێز بوه. دتکر  بۆ باقی پارچمکانی کوردستانید همر وابێ. دتبێ کوردستان ببێته شوێنی به یاه گه ئابووری له

موو جیهاان  ر لاه هاه گاه تاه کاه ئه ناعه م قه ر ئاه ر دووال بێناه ساه ه کارێه بکر  که ههم دوو بلوکه جیهانیه. وات یشتنی ئه گه
ی کوردساتان لاه داهااتوودا  ن و چاوار پارچاه کتر قبول بکاه بێ له کوردستان بوونی یه یه ده رکێیان هه وه ملوالنه و پێشبه پێکه

  .م دوو بلۆکه ببێته پردی نێوان ئه
 
کاوو بااکور باشام کم شانسای  کوو رۆژئاوا خراپم کاه تووشای دابرانای خااک باووبێ و ناه وه نه وه التی کوردستان وشی رۆژهه ره

کانی ئێااران  وه لااه باااقی ناوچااه الم لااه بااواری سیاساایه الت بااه بێ. کااوردی رۆژهااه وتکااوو ئمورووپااایی بااوونی هااه گااۆرانێکی
دا، باۆ  الیان تاوانێ لاه ئێرانای دوای رووخاانی ماه ده کی نیاه و کاورد تی ئێستای ئیران هیچ داهاتوویه وتوو ترت. حکومه پێشکه

ی زۆر  الت الوازه. همروتهااا دوو ناوچااه وه کوردسااتانی رۆژهااه وه لااه باااری ئابوریااه بێ. بااه داخااه کی هااه چمنااد دتیم داهاتوویااه
التی  کوری رۆژهاههاتوه. لاه باا ر ناه کاوو رۆژئااوای باه ساه ناد وه ر چه ی قاوولی دیوۆگرافیاه هاه گرنگی رۆژهمالت تووشی کێشاه
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ل فاارس و  گاه ی شاوناس و خااکی له التید کێشاه یاه و لاه باشاوری رۆژهاه کان هه ل تورکه گه ی خاکی له کوردستان، کورد کێشه
خۆیی، بمم زوانم شانسای ساازکردنی  ربه بارید باۆ ساه رجی لاه لوماه خساانی هه ت به ره نانه یه. ته کان هه کراوه میله کورده ئاسه

اڵم لااه والتێکاای دیوااوکراتیکی  الت کم هممااوو ناوچمکااانی بگاارێتموت الوازه بااه وتوو بااۆ کااورد لااه رۆژهااه رکه هتێکی ساا ولااه ده
النی ئیاران باێ و بتاوانێ  نگی بااقی گاه لکوو پێشاه کانی بگاا باه ی ماف و ئاواته نیا به زۆربه نگه کورد نه ته زی دا ره رکه المه
کانی ناوچه بگێر . جا دواتر، دوای چمند دتیم خاۆ بمهێاز  وه ته پارچه و باقی نهکانی چوار  ندی کورده ی پێوه لقه وری حه ده

 .کردن، دتتوانێ بۆ سمربمخۆید حمول بدا یا همر وتکوو ناوچمیمکی بمهێز بوێنێتموت
 

ین بکار . زی دابا رکاه کر  له سوریه و تورکیه و ئێران له رێگاای سیساتوی المه لی کورد ئێستا ده یی گه وه ته که واته مافی نه
وه  تاه خۆ باێ، لاه جیهانادا دانای پاێ داهێنادرا باێ و لاه رێکخاراوی نه ربه کی کوردستان، واته باشور، ساه یه وتی که پارچه ئه
خۆ باوو  ربه نادی باشاور ساه ی ئیرله و جاوره ر ئاه یاه باۆ همماوو کاورد. هاه وره وتنێکی گه رکه ندام بێ، بۆخۆی ساه کگرتۆکان ئه یه
بوو و لااه قااالبی سیسااتوێکی  خۆ نااه ربه ناادی باااکور سااه لااه فاااکتۆرێکی سیاساای، مێژوویاای، ئااایینی، ئیرله ر کۆمه بااه الم له بااه
 ل بریتانیا ماوتتموه گه زی دا له رکه المه
 
یی  وه تاه کی نه یه له کۆنگره  کانی همر چوار پارچه بێ به راوێژی کورده کوو تاکتیه تواشا بکر ، ده یه نابێ وه م رێگه چاره ئه
ی  م والتاناه تی ئاه التی نااوین و باه تایباه ی رۆژهاه ی کێشاه خشه رێگاای کاورد باۆ چااره کوو نه کوو ئیستراتیژی کورد، وه هدا و

ک کوردسااتانی  وه. یااه بێتااه م ده رانی والتااانی دراوسااێد کااه ی نیگااه دا لااه راده تااه م حاله ناادر . لااه یه ژیاان رابگه کااورد تێیاادا ده
ک دتبااێ بااۆ  الت و رۆژئاااوای کوردسااتان، گارانتییااه ر لااه باااکور و رۆژهااه بااه رێوه تانی خۆبهخۆ لااه باشااور، سااێ کوردساا ربه سااه
 .النی ناوچه قامگیری ئاشتی و ئاسایشی گه سه
 

 کانرکێشهناوخۆییهلهسه

 
ه دێتاه ور کی گاه ی پاێ کارا، باۆ نااوخۆی واڵتاید گۆرانکاریاه شی راکێشانی بیرورای گشتی جیهاندا ئامااژه ی له به و خااڵنه ئه
ی شاانازییم باۆ هاووالتیاانی  م مایاه التی نااوین باێ، هاه ی که کوردساتان دیواوکراتترین واڵت و نااوچمی رۆژهاه وه ژمار. ئه ئه

.  وه ژیاانی ئاابوری مێنێتاه باێ. ده ر ده تید شاوێندانه الیاه تی ژیاانی سیاسای و کولتاوری و کۆمه ر چۆنیاه م له ساه کوردستان، هه
کاداری کوردساتان.  کریزی هیازی چه ر یاه بێ پێداگری بکر  له ساه ش بکر  ده کان پێشکه ێشنیاره ئابوریهی پ وه اڵم پێد ئه به

یاه )انحااار( لاه هێازی  یاه کاه مۆنۆپاۆلی هه وه ی ماۆدێرن ئه وه تاه نه-ت ولاه ی ده ت سااله کاه گرنگتارین پێناساه زیاتر لاه ساه
بێ له ژێار  و هێزتش ده بێ و ئه کداری هه ک هێزی چه نابێ جگه له یهخۆ بۆ وینه له باشور،  ربه نیزامی دا. واته والتێکی سه
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ی باوونی دوو  بێ کێشه تی ده الیه کی سیاسی ئابوری و کۆمه ر چاکسازییه رمانده دابێ. که واته پێد هه ک فه نیا یه رمانی ته فه
 .میشه کۆتایی پێ بهێندر  رگه بۆ هه هێزی پێشوه

 
خۆیی خاوازی دا  ربه کاانی ساه کانی زانساتی سیاسای دا نااکۆکی باوو کاه داخاوا لاه نێاو هۆکارهیان سا  له نێوان مامۆساتا بۆ ده

مکی  ی جیاااواز بااۆ چااه یی. وای لێهااات دوو قوتابخانااه وه تااه ی نه فاااکتۆری ئااابوری گرنگتااره یااا فاااکتۆری شااوناس و پیناسااه
و  وه. پێیااان وابااوو ئااه کاارده ق ده  ئابوریییااان زهرجی  لومااه کان هه پااه ی مامۆسااتا مااۆدێرن و چه ناساایونالیزم ساااز بااوو. زۆربااه

کان خوازیاااری  نادترن لااه بااقی ناوچااه مه وله ، یااا زۆر ده کاه کانی والته ژارن لاه چاااو بااقی ناوچااه ی کااه یاا زۆر هااه واناه ته نه
ی ئمو  وه کاه زۆرباههێناا فریقا ده یان لاه والتاانی ئاه م نووناه کاه تی یه تی خۆیاانن. باۆ حالاه جیایی و سازکرنی کیاانی تایباه

کاه ناارازین، خوازیااری جیااا  وره شاکرنی ساامانی والتااه گه تی دابه وتوون و همژارن، لااه چۆنیاه لکاه راوێز هه ناوچاانمی لاه پاه
تی  وان نابر . باۆ حالاه ی ئێستا که هیچ به ئه و زۆره ر باشتره له بێ هه میشیان هه ر بۆخۆیان که گه ن و پێیان وایه ئه وه بونه
کی زیاده وتکاوو مالیاات  یه ندتره و پاره مه وله کانی ئیسمانیا ده هێناوه که له باقی ناوچه یان له کاتالۆنیا ده ید نوونهم دوهه
ر بۆیااه خوازیاااری  دره لااه خۆیااان، هااه بااێ و پێیااان غااه ش ده کانی ئیساامانیادا دابااه نێاارن بااۆ مادریااد کااه لااه باااقی ناوچااه ده

 .ن وه جیابوونه
 
کاتالۆنیاای  وروپاش نواونمی تی ئاه کیاه ساسای شاوناس باوه. یه ر ئه ی رابردوو زیاتر لاه ساه یه ند ده کانی چه وه الم جیابونه به

وه:  بناه ت و سامانی زیاتر جیاا ده روه کان به خاتری سه م روانینه کالسیکه کۆتایی پێهات که پێی وابوو کاتالۆنه گۆریوت و ئه
وه لاه  ری جیابوناه گاه زانان لاه ئه کان بااش ده وانه باۆوه. ئێساتا کاتالۆناه ۆره پێچهم فاکت وروپا ئه تی ئه کیه به ساز بوونی یه
ندییاااه  شااای زۆری پێوه کااارێن و زیاااانی قورسااای ئاااابوری دتبیااانن. هاوکاااات به ر ده وروپاش ده تی ئاااه کیاااه ئیسااامانیا لاااه یه

تیاان  ر و تیجاره خرێتاه ساه مارۆیان ده وه گاه ر جیاا بناه گاه کانی ناوخۆی ئیسمانیایه یم. ئه ل باقی ناوچه گه کانیان له تیجاریه
یاه کاه  وه بملکاوو ئه ی ئێساتا بۆیاان گرنگاه فااکتۆری ئاابووری نایم وه ن. ئاه وه ش خوازیاری جیابووناه م حاله الم به نامێنێ، به

جێی  اتاالۆن نیشاتهیره ک لکانی غاه گاۆر . خاه کانی کاتالۆنیاا ده ریکه دیوۆگرافی بارسێلۆنا و باقی شااره تی مادرید خه حکومه
کانیشایان  ره رۆک و رێبه وته. له سه م ره ن به دژی ئه موو نرخێ بده ن و هه موو کار  بکه کرێن.بۆیه ئامادتن هه یان ده که ناوچه

 له زۆریاان باۆ یه. خاه م شاێوه ر باه ندید هاه نگن. له سکۆتله یان هاود  و هاوده که لکه ل خه گه وانید له ن و ئه که پشتیوانی ده
تگوزاری  ن کاه خزماه کاه الم شانازی ده خۆیی چ گۆرانێکی به دوا داد  به ربه یان پێد و دوای سه که گرنگ نیه که ئابوری والته

ی زانکۆ له  ن که خوێندن تا ئاخرین پله که کانی بریتانیا باشتره. شانازی ده ند له باقی ناوچه ندروستی و پزشکی سکۆتله ته
لکی  وه. کاه واتاه خاه ناه رگارن و دوایاه بیده ت وه رز لاه حکوماه باێ قاه کان ده له بریتانیا خوێنادکاره الم ند به الشه به سکۆتله
ند، لااه مانیفیسااتی حیزباای  یان رازیاان. ئێسااتا مانیفیسااتی حیزباای ناسیونالیسااتی سااکۆتله کااه تااه خۆجێیه ند لااه حکومه سااکۆتله
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یاه: سوسایالیزمێه لاه نااو دڵای  شانه هه و چه ه گاۆرانێکی لاهپتر و ساوورتره. کوردساتانید پێویساتی با کریکاری بریتانیا چه
 .له دا ت و خه ناسیونالیزم دا. سازکرنی هاودڵی له نێوان حکومه

 
تی ئاابووری قباول ناکاا،  دالاه یی لاه کوردساتان زۆر باه هێازه. کاورد ناعه الیه ری کۆمه روه کولتوری سیاسی سوسیالیزم و دادپه

کی ئاساایی باۆ قاووت ناادر ، هاوکاات  یاه کاوو دیارده تی وه هێز و پاره ناگر ، جیاوازی چینایهن  دار و خاوه رمایه رێز له سه
کی بااوه لاه نێاو  یاه کانی خۆیدایاه کاه دیارده رزترین ئاساته کێه له باه ری کورد له یه روه ستی ناسیونالیستی و نیشتوان په هه
کومااه بااه سااازکردنی سوساایالیزمێکی دیووکراتیااه لااه ناااو دڵاای ح تی کااوردی مه کااه واتااه حکومااه .کاناادا ته وله وه بااێ ده تااه نه

م سیسااتوه  ساات ئااه به ی نیااه و زیاااتر مه که مه ی بیسااته ده ساات لااه سوساایالیزم مانااا سااه به ی دا )دیاااره لێااره مه که ناساایونالیزمه
ژاران دتکااا و پێشاای بیناادر  و خاازممت بم هم تیااه کااه بااۆ وێنااه لااه واڵتااانی سااکاندیناوی یااا سااکۆتلمند ده الیه کۆمه-ئااابوری

 .(گر  تی ده جیاوازی قوولی چینایه
 
رزترین  وه، پێویساتی باه باه خۆیی بداتاه ربه ولی ساه سالی داهاتوودا دیسان حاه ١٠تا  ۵و  لم  یهه رباشوری کوردستان ده گه ئه

ی  لکوو لاه مقایساه غدا، باه او بهنیا له چ ن نه ته ست بکه لی کورد له باشور هه بێ گه یه. ده تی هه الیه تی کۆمه داله ئاستی عه
وتوو زیااتر و  ککاه نادام و په م ئه ژار و کاه تی به هاه رده و یارمه روه تگوزاری گشتی و په ی خزمه باقی والتانی دراوسێشدا راده

قی پارچاه ریکن. بۆ باا دا شه م داهاته  ن له ست بکه له هه گرنگم خه بمالم  نده باشتره. گرنگ نیه کوردستان داهاتی گشتی چه
الیه تی زۆر گرنگه و دتبێ وێرای پێشکموتوویی سیاسی، رتوشی ژیانی گمڵای کاورد لمم ساێ پاارچم  ری کۆمه روه کانید دادپه

 .خودموختارتدا له باقی ناوچمکانی والتانیه که تییدا دتژین باشتر بێ یا النی کمم لم ئاستی ئمو ناوچانم دابێ
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