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   کوردستاندا الیزم لهتی کۆلۆنی فره  نه دوازده) 12(
 

ن  نده  له لهندی رۆشنبیری کورد  به  مه  زمانی ئینگلیزی له م جار به که  یه م باسه ئه: رنج سه
دا ) Kurdish Culture Bulletin( گۆڤاری   و دوای له ش کراوه  دا پشکه1989/مارتی/14  له
 کۆنفرانسی لۆزان   لههروا .  وه ته  دا بوکراوه1989ری   ئۆکتۆبه  ئینگلیزی له ر به هه
ی   پله  به دیاره.  ش کراوه دا پشکه1990 ی نیسانی 29 ڕۆژی   کوردستان له ت به باره سه
 دایآم جار ب آوردی ل گۆڤاری رابوون،  .  نووسراوه ککی بگانه م بۆ خه که یه

 .بوآراوەتوە
================ 

ر گۆتی و   سه وه رته گه کیان ده ه چه  و ڕه  گونجاوه وه ژادیی پکهکی ن یه ه لی کورد کۆمه گه
تی   ڕۆژهه له) کوردستان( خاکی خۆیان   له وه -رێ اتی به ک له... کان مدی و کاردۆخییه

مین  که ی یه بشکه  م کوردستانه ئه.  کوردستان مانای وتی کورده. ندا ژیاون نوه
  وه  قۆناغی راوه ه ل وه گواستنه(مین شۆڕشی کشتوکای  که یه.  وهتی بو تی مرۆڤایه شارستانییه

ر هه(ها شاری  روه هه.  دا ڕوویداوه یه م ناوچه له) ییبوونی گوند نیشتهبۆ قۆناغی جی ) ول
  . وه ته دانی ماوه  ئاوه  به میشه  هه ژمردرێ که  کۆنترین شاری دنیا ده کورد به
ی و یت یه ی و کۆمهیندی خزان تی، پوه یه که  زۆر هۆگری خاك و نیشتمانه  ناسراوه وه کورد به
میش بت  کی زۆر که یه ر بۆ ماوه ن گه ز ناکه وان حه هئ.  یه  نوانیان دا هه هز له ی بهیکولتوور

م   به.م رده  به کی زۆریشیان بخرته مایه ر چی ته گه ج بھن ئه واری خۆیان به زد و هه
  وه شه پ ی هنایه ی دوایی دا بارکی تازه یه یه م ده تی جیھانی له ، واقیعی سیاسه وه داخه به

   کورد پشتر به مژووی دا، کهب ڕوو کی کوردی ب ونه یه) سپۆرااید ( وازه ره و وای کرد په
 ئران  ییدا له  ئاواره زار کوردی خوارووی کوردستان له  هه250ی  ئستا نزیکه.  دیوه  نه وه خۆیه

. ژین دادا ده نه مریکا و که ناڤی و ئه نده سکه وروپا و وتانی ئه و تورکیا و پاکستان و ئه
وروپا کۆچیان   دوای کارو ژیاندا بۆ ئه رووی کوردستانیش به و ملیۆن کوردی سهی نی نزیکه
  .بوون مانیادا ج نیشته  ئه  زۆریان له ره شی هه  و به کردوه



ش  تی عوسمانلیدا دابه  نوان ئران و ئیمپراتۆرییه می جیھان کوردستان له که نگی یه تا جه
گای  ر و کۆمه کهینشی خۆداب کی به  ئابوورییه وخۆ بهر  سه وسا کورد میرنشینی نیمچه ئه. بوو

ی کورد  وه بزوتنه... بوون ی ههدن مه وه لتووری دهر و زرعاتکار و میراتکی ک خوکه مات به
ی  وه ك بزوتنه ته دا له ی نۆزده ده  سه کگرتووی ئازاد له زراندنی کوردستانکی یه بۆ دامه

  . پکردستی النی تر ده  گهیرزگاریخواز
تی  وه  ده ر به کانی سه نسا ناوچه ره ریتانیا و فه می جیھان به که ری یه دوای شه

تی   ڕۆژهه ییان له وه ته تی نه وه ك ده یه ش کرد و ژماره  نوان خۆیاندا دابه عووسمانلییان له
لی  گه. یاننی خۆ ندی و ستراتیژی درژ خایه وه رژه تکردنی به  بۆ خزمهڕاست دروست کرد ناوه

 و 1920ری   یمانی سیڤه  په کان له یمانداره په  خۆی خۆی که ربه تی سه وه  ده کورد له
   ناوچه م جۆره به. ش کران نیان پ دابوو ب به  دا به1922 سای    ریتانیا له به

مل  رکی زۆرهند سنوو  چه ی کورد به وه ته  و نه وه تی بگانه سه  ژر ده وتنه کان که نشینهکورد
 تا 1919 سای  له.  کران  پارچه  سروشتین، پارچه آلتووری وی وی مژوو  نه،ژادین  نه  نه که

لی  کانی گه ڕینه ی راپه وه  دامرکاندنه کرد له شداری ده وخۆ به ریتانیا راسته  به1946سای 
تی کوردی شخ  حکومه.  هو  عراقه ی به وه ستنه  زۆربه ب و به ره ی عه کورد دژی حوکمی زۆربه

تی شۆڤنیزمی  وه ده.  لکندرا وه  عراقه  زۆر به بردرا، خوارووی کوردستان بهنو  حموود له مه
ر   سه شکی کوردستان خرایه رووی کوردستانی داگیر کرد، به تی رۆژاوا سه  یارمه تورك به

  ی کورد بوو به وه ته  نه م زۆره هب.  وه نو ئراندا مایه  داگیرکراوی له شکیش به سوریا و به
 شۆڤنیزمی س تی سه  ژر ده وته ڕاست و که تی ناوه  کراوی رۆژهه  پارچه ی پارچه وه ته نه
  .  وه هبی زۆر وه ته نه
  
ندن و  سه ره تی په رفه  ده کورد له  شدا که وه ڵ ئه گه دا، له شکردنه م داگیرکردن و دابه ڵ ئه گه له

لی   گه،ری کرا م کردبوو، ب به راهه ی بۆی فه که نده مه وه وت ده  نه  به  خاکه هوتن ک پشکه
نگاری  ره  و توانی به وه  خودموختاری مایه  نیمچه ی خۆیدا به که  شاخاوییه  خاکه کورد له

 و تی مژوویی ویه ، هه وه  و کۆلۆنیالی کرد ببته وه کردن و توانه سته تکی ژر ده موو سیاسه هه
کداری  رگری چه کانییان و ترادیسیۆنی به ختی شاخه  و جیاوازی کورد، سه  مژینه لتووری لهک

ی یهزی ئازاد ستکی به ی و ههیر نگاوه  و جه تی بگانه سه  ده  له وه زۆر کۆن و رقبوونه
یی  وه ته کی نهك گروپ خشی و بۆیان لواند وه  کورد به زنیان به  هزکی خۆیی مه: رستی په
 دوورو  ی هزه ستی شاوی کۆلۆنیالیانه رهه  و به وه گونجاو بمننه وه لتووری پکهک

رتی ناتوان  نگاوه وشی جه و ره هره ی و مژوویی و بهیلتوورم هزی ک به. كنکان ب نزیکه
   که که ته وه هاوکاری چوار ده وه  و هزی پکه مه رده م سه ئهری  کی ورانکه  هاوشانی چه ببته

کان و  ڵ زلھزه گه تیان له یمانییه  هاوپه وه هی ئابووری و سیاسیندی وه رژه  ڕی به وانیش له ئه
خۆ و  ربه کی سه یه وه ته  نه ی کورد له وه ته  نه  وای کردووه مه ئه.  یه ی وتانی دنیادا هه زۆربه
، ی کولتووری کۆن و مواندارتی ناسراون نامه شوناس  به ، که وه هزه ری به نجده  و ره زه ربه جه

م  ر به هه. شکراو و ب هز و ب دۆست و پشتیوان ست و دابه کی ژرده یه وه ته  نه ببن به



پساوی تراژیدیای  ی نه  مژووی زنجیره  مژووی کوردیش وای بۆ بدرا بب به شنه چه
  .الچۆکردن ورانکردن و قه

   و دوورییه که  مژووییه  چوارچوه ی کورد له له سه یشتنی مه ۆ تگهتا ب ره خای سه:  وایه که
م  ئه. انمی جیھ که ری یه  دوای شه وای کوردستانه شکردنی ناڕه دابه: ی دا که جیوپۆلیتیکییه

 تراژیدیای کوردی دروست وندا تی نوه  خۆرهه ی له) ی کورد له سه مه (  بوو که شکردنه دابه
   له میشه ، هه وه بته  ده  دووباره میشه کی جوغزی رك هه یه شوه  به ك که هتراژیدیای. کرد
  . وه ته ری ماوه سه ب چاره روا و به راپتر ده  بۆ خه وه راپه خه
  جینۆساید له: مان بینی م تراژیدیایه ی ئه سلکی دیکه ند سای رابردوودا فه ی چه  ماوه له

ین  ده  نه وه ودای ئه دا مه  لره  گرنگه بۆیه. رکردنی کورد ده ربه کردن و ده کوردستاندا و ئاواره
  . وه ی کورد جیا بکرته له سه  مه رانی کورد له نابه ی په له سه مه
نیا  ته.  وه کانه  مژووییه وه  ناو درشت و وردی لکدانه  بچمه ستم نییه به دا مه م باسه له
   که ورانه  گه  جیوپۆلیتیکییه  مژووییه ت و زیانه فره  نهو ر ئه  سه مه  قورسایی بخه ستمه به مه

خت  تی سه بیعه ر ته گه ئه. لی کوردی کردن ی کوردستان، تووشی گه شکردنی ئیمپریالیانه دابه
ی و ی جوگراف نگاری ئاکامه ره توانی به یده لی کورد نه ، گه بایه و تووشی چیاکانی کوردستان نه

  . ب و لکدابینه کانی ئه و سیاسییهی یرباز ی و سهیلتوورک
  . وه مه  خادا کۆبکه  دوازده  له  مژووییانه ته فره و زیان و نه م ئه ده وڵ ده دا هه وه  خواره  له
تی  وه  ده ی کورد له وه ته  نه وه کوردستانهو کۆلۆنیالیکردنی  شکردن  هۆی دابه به: م که یه
  .وتکرا نووسی ل زه شکرا و مافی بیاردانی چاره خۆی خۆی ب به ربه یی سه وه ته نه

ی تکدرا، سنووری یی و نالۆژیکیکی ناسروشت یه  شوه ی جوگرافی کوردستان بهیکت یه: م دووه
. رکوت کرا یی کورد ری لگیرا و سه وه ته ی نهڕك بازا شونماکردنی یه ، نهپندرا ستکرد سه ده

کانی هاندانی  ستندرا و هۆیه  وهییلتووری و کیئابوورکردنی  شه ندن و گه سه ره ی په پرۆسه
  . کران غه ده قه

شکرا و   دابهزۆر لتوور و هاونیشتمانی کورد، به و زمان و هاوکژاد ی هاونه وه ته نه: م سیه
. کا  کورد حوکمی ده ز به ی ناحه وه ته ی نه  زۆربه که.  وتدا چوار متی له  گرۆی که کرایه

تی کورد بۆ  رفه تی ناکوردیشدا، ده وه تی ده ی سیاسه وه چوارچ لهت  نانه  ته وه ر ئه به له
 هۆی   به یه وه سکبوونه م ته ئه.  وه سك کرایه ی فراوانی سیاسی دا ته  پرۆسه شداری له به

  . زیاتر و زیاتر کرا وه رستانه زپه گه یۆلۆژی رهت و ئاید سیاسه
 پاپشتی  ن و به  الیه ست له رده کانی سه وه ته تی نه ی حکومهوکردن  دروست بوون و پته:م چواره

رجی  لومه کی مژوویی و هه تایه ره  سه م جۆره به. نجام دران  ئه وه ئیمپریالیستی رۆژاواییه
کان و   شۆڤنیسته ته وه یمانی نوان ده  هاوپههزکردنی ستراتیژی بۆ پاراستن و بهۆجی
 و 1937عدئاباد  سه،1925 لۆزان : (ك یمان وه زۆر په.  بوونم هرراه تانی خۆراوا فه وه ده

ی ئیمزا یرباز ی و سهیی و ئابووریی و سیاسیوتنی دووقۆی بازرگان و رککه) 1956بغدا 
  .یی رزگاریخوازی کورد بوون وه ته ی نه وه وخۆ دژی بزوتنه وخۆ یان ناراسته  راسته کراون که



ستن  تی و پشتبهی یمان  هاوپه خۆر به یی مشه وه ته کی نه بۆرژوایهیدابوونی  ڵ په گه له: م پنجه
تی  ست زیاتر و زیاتر سیاسه رده ی سه ی زۆربه وه ته دارتی خۆراوا، نه رمایه سه به

  سامانی کوردستانی، به. کار برد لی کورد به دژی گهی  زانه ز ناحه گه  و ره کۆلۆنیالیستانه
سوپای . کارخران  به سته به م مه کان، بۆ ئه نده مه وه  ده وتییه نه  رچاوه تی داهاتی سه یبهتا

باتی  رکوتکردنی خه کی نوێ بۆ سه ترین چه کوشنده. کدار و راهنراو دروستکران مۆدرن و چه
تی  سیاسه. هندرن کارهندراون و ده لی کورد به کردنی گه یخوازی کورد و کۆیلهرزگار

 ڕگای  ژادی کوردستان له لی کورد و گۆڕینی باری نه ی گه وه ه بۆ توان رستانه زپه گه ره
  . کار  خراونه وه الچۆکردن، ب سکردنه زۆر و قه ی به وه چۆکردن و گواستنه

ك دوژمنکی  ست وه رده النی سه رانی گه ماوه  جه لی کورد به  وناندن و ناساندنی گه:م شه شه
ب   ده وتوو که و خلکی دواکه ند تیره ك چه بردرێ یان وهناوب ب له  ده رناك که ته ناوخۆیی خه
کان بۆ   دیکتاتۆرییه  حوکمرانه کی که ره ستکی ئایدیۆلۆژی سه به  مه ، بۆته وه بتوندرته

  .هنن کاری ده  و حوکمکردن به وه تی جیاوازینانه کارخستنی سیاسه به
زلزانین الی  تی خۆ به قلییه  ئه وانیویانهکی زۆر ت یه کان تا راده سته ده بهوآم ح شۆڤنیسته

نجام  لی کورد ئه ڵ گه گه ك له نگییه  سۆز و هاوده هشتنی هیچ جۆره  و نه ی زۆربه وه ته نه
  وه ب، تورك یان فارس ئه ره  مندانی عه ن که و ناده داوه یان نه وه ی ئه وان رگه ئه. ن بده

هتد ... تی نی زمان و مژووی خۆیه  کورد خاوه ژی، که ندا دهیا گه  تر لهکی یه وه ته  نه بزانن که
. ڕاستدا ناخوندرێ تی ناوه  مژووی ئیسالم و رۆژهه وری کورد له ت هیچ باسکی ده نانه ته
وامی داپلۆسین و  رده  ژر هرشی به ، زمان و کولتووری کورد له وه مه ی ئه وانه  پچه به

لتوور و پکردنی ک شه  و گه وه الی کورد خۆشی بۆ ژیاندنه قه تهوڵ و  هه.   دایه وه تواندنه
 (  یست و گروپهت مارکس نانه ته. درێ کرێ و سزا ده نگاری ده ره ی خۆی به وه ته تی نه ویه هه
ی  وه وساندنه  چه ی کورددا بۆ رزگاربوون له وه ته  مافی نه  دان به یانتوانیوه نه) کانیشەو پره چه

و زانین   و نه کردنی مامۆستایانهن و ئامۆژگاریزلزانی ی و خۆ بهیند سه خودپه. نکۆلۆنیالی بن
. ی رزگاریخوازی کورد له سه تی مه قانیه یی و ههوا ی ڕه رباره وجتیی و خۆگلکردن ده گه
  .  یه پخوازانه چه  و جۆره یی ئه وستی نموونه هه
یی و  وه ته تی نه تی بۆرژوازیه سه ور و ده ی دههزکردن  هۆی به ته  بوونه م هۆکارانه موو ئه هه

. گادا واوی کۆمه ناو ته کانی له خه پاندنی بیروبۆچوون و بایه شۆڤنی و باوبوون و خۆسه
رچاوگرتنی  تی، ب به ی چینایهییمان  پهی هاو ر بنچینه سه باتی دیمۆکراتی له  خه وه ر ئه به له

  یانهکی تراژید یه  شوه نووس، به یی بریاردانی چاره وه ته تی باری کورد و مافی نه جیاوازییه
تی شۆڤنی بۆ   ئامرازی بورژوازیه ته نهوزۆرجار خۆیان بو)  پانه چه(و   و ئه لی هناوه شه فه

وت و   ناشی و چه ته و سیاسه  قوربانی ئه ته نهوت خۆشیان بو نانه لی کورد و ته داپلۆسینی گه
  ) . ی ئرانه تی حیزبی شیوعی عراق و توده  سیاسه مه ی نزیکی ئه نهنموو( ی خۆیان  کورانه

ی  باتی رزگاریخوازانه کردنی خهبلی کورد و بن ی گه وه وساندنه مادام چه: م وته حه
کانی  ته وه کانی ده رست و دیکتاتۆریه زپه گه  ره موو رژمه شی هه کی و هاوبه ره تی سه سیاسه
، شدارن شکردنی کوردستاندا به ندی داگیرکردن و دابه وه رژه  به وویان لهم ، مادام هه یه زۆربه



  وه تکی هاوکاری و پیالن نانه دا ستراتیژیه یه م چوارچوه  له  که شتکی لۆژیکی و سروشتییه
مای شونی کورد ن وه بزوتنهر کات   هه بۆیه. ن  بکه ن و پیاده  رك بخه وه که یه دژی کورد به

  ی لهیدز ، هاوکاری ئاشکرا یان به وه  نابته رژمانهو  ك له ر یه ترسی بۆ هه ن مهکردب یا
  .  کراوه باتی کورد پیاده رگریی خه دا بۆ به رانه  داگیرکه ته وه و ده نوان ئه

کراو و   پارچه کی پارچه یه وه ته ك نه لی کوردی وه شکردنی کوردستان گه دابه: م شته هه
کوردستان ب ،  وه شه کی دیکه  الیه له.  گۆڕێ ر خسته  رژمی داگیرکه ردراو بهو حوکمکراو و ده

 کارکی زۆر دژوار  ، بوو به وه  رووی جیوپۆلیتیکییه ی له وه ر ئه به له.  وه ریا مایه  بۆ ده روازه ده
  و رژمه هک ل ب یه ر نه ی هه وه ب ئه  پ بدا به باتی خۆی درژه  خه ی کورد که وه بۆ بزوتنه

ر  ب و هه  هه وه ره  دنیای ده کی به ندییه یوه ی بتوان په وه بۆ ئه. بکا) محاید (  کۆلۆنیالیانه
  ش وایکرد له م حاه  ئه.تی ئینسانی پ بگا دا یارمه نگانه  کاتی ته ب له نه
ك   که تی ب لهکار بھنین بری به) تك ستراتیژیه ( ی کورد که وه کانی بزووتنه یهت رکردایه سه
کی تر  کیان دژی الیه  الیه کان و پشت به ره  داگیرکه کانی نوان رژمه  ناکۆکییه  لهرگرتن وه
  خوارووی ی کورد له وه ستنی بزوتنه  واقیعی پشتبه سای ڕابردوودا له  له ته م حاه ئه. ستن ببه

 رژمی  ت به انی رۆژههکانی کوردست ستنی نزیکتری هزه  ئران و پشتبه کوردستاندا به
سات  نیا کاره مدا ته که تی یه  حاه  له ته م ستراتیژیه م ئه به. رخست عسی عراقی خۆی ده به

 و  یه کی کوشنده یه ه تدا هه  حاهردوو  هه ماندا هنا و له که له ر گه سه و تراژیدیای زیاتری به
  . شه ی ب بهیق ی و ئهیخالق ئهی   پاکانه  و له زاری و ریسواییه رمه ی شه جگه
رووبووم و داهاتی کوردستان بۆ  کان به ره  داگیرکه  رژمه و کاتدا که ر له هه: م نۆیه
ر  هنن، هه کار ده کانیان به  کۆلۆنیالییه  و پرۆژه زراوه هزکردنی سوپای داگیرکردن و دامه به

لی  گه لتوورییان لهیی و ک  و کۆمهییندنی ئابوور سه ره وتن و په تکی پشکه رفه  ده جۆره
) ندن سه ره  په چوون، واته ك دژی هه داچوون وه(تی داچووندا   حاه  و له بیوهکورد 

 کوردستان  یه وه  ئه م باره وتووی ئه کهکدا  ریه سه می مژوویی بهنجا ئه...  وه ته هشتوویانه
   که وه بمنتهی دا یگ به ره  ده  نیمچه–تایی  ره  سه تی نیمچه یه  بارکی کۆمه شی زۆری له به

 (   به م باره ش ئه ده.  وه  فویدالیزمه ی له وه  له  نزیکه وه تاییه ره  کۆمۆنیزمی سه زیاتر له
ندی  شونماکردنی چینی نوه  نه،)ندن سه ره ناپه(داچوون ... رین ناوبه)  میللیفیودالیزمی
تدا   زۆر حاه  لهن،  هه م چینه زکی ئه گه ند ره  چه دا که و شونانه له.  ستاندووه کوردی وه

  ر بۆیه هه. شن وه ت خۆ تواندنه نانه  و ته مه ی سازش و موساوه  ئاماده میشه خۆرن و هه مشه
  شی له رکردایه سهوری   و ده وه رز کردبته ری به  سه م چینه زکی ئه گه ند ره رچی چه گه

باتی رزگاریخوازی   و مژووی خه قینه  دروشمی راسته یتوانیوه ، نهبینیبدا  وه بزوتنه
دان  سه) ئۆتۆنۆمیدا(  پاڵ دروشمی   و له وه رز بکاته به) یی وه ته ئازادی نه (  کوردستان واته

  . وه وداو سازشی بۆخۆی هشتۆته ری سه مسه رو جه سه
  تی نیمچه رکردایه سه.  بووه زی کورد ههی رزگاریخوا وه نجامی خراپی بۆ بزوتنه  ئه ته م حاه ئه

ری جووتیار و گوندی و  ماوه و بۆ جه پشرهوری   ده یتوانیوه ی نهی شار  نیمچه–کی  خه
ریش تووشی  ماوه  جه که...  وتووه ر که ماوه  دوای جه میشه کو هه واری شار بین، به خونده



  ئاشبتای آردووەو و وتنیش وازی هناوه دواکه  به ، له کی مژوویی بووه نگاو و تراژیدیایه ته
 –تی  رکردایه سه( ی  له و هه ر خۆی ئه ماوه لکی تر تا جه  بۆ هه وه خۆی کشاندۆته

  !! وه کاته ش ده پشکه) وتنی دواکه به
و کاتدا  ر له هه) یی کولتوور–ی یت یه  کۆمه–ی یئابوور( وتنی کۆلۆنیالی   جوغزی دواکه بۆیه
تی  رکردایه  و سه وه ری کورد و بزوتنه ماوه  جه-یی فیکر- بیرییوتنی جوغزی دواکه  بۆته

نھا   و ته مه سته کجار ئه رچوون لی کارکی یه  ده جوغزکی بۆش که... ی کوردیش وه بزوتنه
 یی و وتنی کۆمه کانی و دواکه نجامه داگیر کردن و ئه (  که ته ر دوو حاه  دژ هه ب له  ده وه به

  .نگین ك کاتدا بجه یه  له) رۆشنبیری خۆمان
  شوه  به یتوانیوه ندیشیدا نه مه وه ند و ده به ی مژووی زه وه ڵ تاقیکردنه گه ی کورد له وه بزوتنه

کی رووناکبیری  یه سته  خۆی مۆدیرن بکا و ده یتوانیوه ، نه وه باتی خۆیدا بچته و رگای خه
  تییه رکردایه و سه ی ئه رانه کهپت ناعه ك و قه کی زیره یه  ونه م بن که رهه  به بژارده هه

ری کیمیایی  کارهنانی شه ، به وه شه کی دیکه  الیه له. ن  بکه وه ره  جیھانی ده ش به پشکه
ش  ی ب به که  گوندییه  پگه ی کوردی له وه کی زۆر کورتدا، بزوتنه یه ماوه له.  وه ن عراقه الیه له

  ...ریانکی مژوویی نادیار –ند  هچر   سه ستییهکرد و خ
ی  وه ش بزوتنه تکی دی پشکه رفه  بگۆڕێ و ده زعه م وه توان ئه نیا ئالوگۆری جیھانی ده ته

  .  وه کورد بکاته
( رانی کوردستان، تۆپۆگرافی کوردستان  خت تر بووی داگیرکه ر هرشی سه رامبه  به له: م یه ده

کانی  هزه  به  هۆکاره ره  هه  له کك بووه یه)  که  شاخ و داخی ناوچهتی بیعه  ته واته
ست کردنی کۆلۆنیالی و  ر ژرده رامبه ی کورد به مه رخستنی موقاوه وامکردن و سه رده به

  .ییلتووری ک وه تواندنه
 ن الیه هکی کیمیایی ل کارهنانی چه تی به تایبه به( شبکوژ  کی نوی ره کارهنانی چه م به به

شیان  که  درینه  پاراستنی دۆست و پشتیوانه ت له نانه کی کورد ته  خه وای کردووه)  وه عراقه
  .ش بن کانیان ب به  شاخه واته
شکردن و کۆلۆنیال کردنی  تی دابه ی حاه رانه ی تاڵ و ب هومدکه نجامکی دیکه ئه:  یازده

:  ن دنیاوه الیه لی کورد له ڵ گه گه  له  که نگییه ده پاپشت و هاو بوونی هیچ جۆره کوردستان نه
کان و   جیھانییه  ئینسانییه کان، رکخراوه کگرتووه یه وه ته ی نه کانی دنیا، کۆمه ته  حکومه واته

 هۆی  شکردنی کوردستان بووه  کاتکدا دابه  له.رای گشتی جیھانی و میدیای جیھانیی
تانی  وه نو ده  له ن شون و پایه تدار و خاوه سه یی ده وه ته تکی نه وه ند ده دروستبوونی چه

ری کرد و  تی ناوخۆیی ب به رمایه تکی هه سه  ده موو جۆره  هه ی کوردی له وه ته دنیادا، نه
ل  یان –یاندنی جیھانیی   راگه ی)ئۆکسجین(ی کورد  له سه دا کوردستان و مهنجام  ئه له

 هزی نیا ته. بیدا ره تی عه وه ده) 22( نوان   له تکه وه  ده نهوعراق بۆ نمو. بدرا
تی  یه ی هه  دیپلۆماسییه غته و زه وت و ئه ی نه  مفته ها دۆالره و بلیۆنه بی به ره دیپلۆماسی عه

، دوای  کو چۆن توانی، بۆ نموونه روه هه( زل بکا و  لی کورد عه  ئاسانی گه توان به ده
ر  هه) نجام بدا  ئه م کاره  دا ئه1988 سای  ن عراق له الیه ازی کیمیایی لهکارهنانی گ به



کی  یه قه ره  وه  کوردستاندا بکاته  له)مافی مرۆڤ(ی  ارهرب نگ و قاوك ده یاندن و ده  راگه جۆره
اوا  رۆژ  بوو که م هۆیه ر ئه به له. کانی جیھانیدا ندییه وه رژه ودای به  بازاڕی سه تری یاری له

.  بن وه لی کورده کانی جینۆسایدی عراق دژی گه  داواکاری پشکنینی تاوانه یویست پاڵ به نه
کی   چهکارهنانی سدا بۆ باسکردنی تاوانی به  ئه  له ت کۆنفرانسی پاریسیش که نانه ته

ی  که ی تاوانه یتوانی ئیدانه ت نه نانه ستنی کرا، ته  داوای به وه ن عراقه الیه کیمیایی له
وترێ دنیای  ی پی ده وه و کاتیشدا ئه ر له هه.  بکا بجه ه  هه تی له مرۆڤایهعراق دژی 

ت و  کتی سۆڤیه یه. تی و جیھانی س قوقپیان ل کردوو چاوی خۆیان کور کرد ئیسالمه
اسی ر باس و خو  دۆستی خۆی داناون، هه  کورد به  مژه  له ، که) کان لیستهسۆسیا (  ته وه ده

ی پراڤدا پشتگیری تاوانی  ی راستی ب، رۆژنامه وه ئه.  وه کردنه کانیشیان بونه تاوانه
   واشنتگتۆن که ی له که ره یامنیه ن په الیه ی لدوانك له وه  بوکردنه  کرد بهکیمیایی عراقی

ی  نده  و پرۆپاگه درۆ کی کیمیایی به کارهنانی چه  به تیدا تاوانبارکردنی عراقی به
  !!. م داوه ه  قه ئیمپریالیستی له

  ی کوردییان پوه و وتانه شکراو له  جیۆپۆلیتیکی کوردستانی دابه بینین که  ده شنه م چه به
آوردی ل هموو ماف و دەرفتیك تنانت وەك .متی تیاندا  که  و کورد بۆته ستراوه به

ناوخۆییش وەك دیمۆآراسی ک وجودی هیچ چارەسرییآی . هاونیشتمانیش ببش آردووە
  . ناگرتوە..نیی، گر هیش ب آورد

  نه...  دروشم نییه: دیموکراسی.  مانای دیمۆکراسی بزانین موو شتکدا پویسته  پش هه  له
شی و  ی هاوبه یاننامه ئیمزاکردنی به نه. ند حیزبکدا  نوان چه  له سمییه وتنکی ره رککه
دیموکراسی !!  ی نیشتمانییه ره تی ئیئتیالفی و به وستکردنی حکومهیمانی و در هاوپه

  .پندرێ  ڕا ناسه وه ره سه له
دان   درژایی سه  به  که وته سوکه وشت و هه  و ره وه تی بیرکردنه کی تایبه یه دیموکراسی شوه

ن رکخراوی سیاسی زارا  بوون و کار و چاالکی هه  له تییه  تایبه و شوه  و ئه یشتووه ساڵ  پگه
  بۆیه...   کراوه سته جهر  و به سپندراوه  و ئازاددا چهیی جیاواز ی و پیشه و کولتووری و کۆمه

 ر  هه ر ئامانجك ب و به ب ئازادی رکخستن و دروستکردنی رکخراو بۆ هه دیموکراسی به
   بتوان به حاه  مه وه ربین و بوکردنه ب ئازادی بیر و نووسین و ده ك ب و به یه شوه
  .ر ب  کاریگهب و تایش هه ره کی سه یه شوه

و ) تسامح(زانس ر تۆلی موو شتکدا پویستی به  پش هه تا و له ره  سه دیموکراسی له
  مه زگای هه  بوونی ڕکخراو و ده قبووکردنی بیر و ڕای جیاواز و ئاخافتنی ئازاد و دان نان به

  . یه جۆر هه
  .ی دیموکراسین م و جۆراوجۆری و جیاوازی بنچینهپلۆرالیز
  !؟  کوردستاندا مومکینه  له مه ئایا ئه

، خۆیان  ی کوردستانیان کۆۆنی کردووه زراوانه زگا و دامه و ڕژم و کلتوور و ده ، ئه وه  داخه به
  .کانی دنیان ره وتوو و داپۆسه  دواکه زراوه  ڕژم و دامه ره  هه له



األستبداد (تین  ریی ڕۆژهه مگه ندی مژوویی سته به  و ئران هشتا مهتورکیا و عراق
ی  ژر سایه ساد و داچوونی کولتووری له و فه ری و بدادی مگه کانی سته ده سه). الشرقي

گای  وتنی قۆناغکی مژوویی نوێ و کۆمه رکه  ده ویدا به فه تی عوسمانی و سه ئیمپراتۆریه
دا  ی نۆزده ده  سه ردانی ئیمپریالیزمی خۆراوایی له ست توه  و دههاتن. نوێ داییان هات

هتد گرت ... نی رمه ربایجانی و ئه ب و کورد و ئازه ره کان عه ڕزگاریخوازه  وه  بزووتنه ی له ڕیگه
ی یی ڕزگاریخواز وه ندا بزوتنه تی نوه  خۆرهه  له ی ئمه وه جیاتی ئه له. یان شواندنی

ی یلتووری و ک ب ئاوگۆڕکی کۆمه یان هه وه  توانستی ئه ن کهن ببین خایه ژهیی در وه ته نه
ند دروست  تی نوه خۆرهه. ن رپا بکه دا به کانی کۆمه  ستراکتور و بنکه ی لهیو ئایدیۆلۆژ

  . بینی وه  خۆیه  ئیمپریالیزمی به ر به سکردی سه تی ده وه سکرد و ده کردنی سنووری ده
مریکای التین، چین و هیندستان، هیچ  فریقا، ئه وروپا، ئه ی ئه وانه  پچه ، به م جۆره به

کی  یه وه هیچ بزوتنه. تکردن  سنعه  و به وه کردنه و تازه) أصالح(کی چاککردن  یه وه بزووتنه
ی و هیچ ئاوگۆڕکی دیموکراتی یلتوو، هیچ شۆڕشکی ک قینه ڕزگاریخوازی ڕاسته

ی و یک ی و خهیی و دینیلتوورو ک  داوه ندا ڕوویان نه تی نوه رهه خۆ  له ئاشتیخوازانه
  . وه ته رست ماوه زپه گه رست و ڕه په ڤنی کۆنه شۆ-یی وه ته نه
وروپایی   ئه هی و بیمان رله کراسی پهۆ دیم  سنووری له ی به وه  تاقیکردنهندێ رچی تورکیا هه گه

م   چاودری ئه وه  نزیکه  له میشه ری تورکی هه سکه زگای عه م ده، ب یه بوون دا هه
ت  ریه ربه  کولتووری به  دروست بووب که وه ی ئه شه ڕه ر کات هه  و هه ی کردووه وه تاقیکردنه

 ژر پۆستای  تیه  و خستوویه وه یه وه و تاقیکردنه ر ئه  سه ش، شاوی بردۆته رێ و داوه به درز
  . وه هز و تاوانه

 تورکیا  ی دیموکراسی له که هۆککانی  ییه وه ته  ئینسانی و نه  مافه  شادبوونی به د کهلی کور گه
  .کی دیموکراسیدا بکا یه هیچ پرۆسکه شداری له  به ی لگیراوه وه دا پکدن، ڕی ئه

 یی س ت و زیاتر له سه ن ده تی خاوه وه  ده ست ساڵ بوون به  شه  عراقدا، دوای زیاتر له له
زگا و ڕکخراو و   ده هیچ جۆره.  یی نییه میشه ستورکی هه  جمھوری، هشتا ده  بوون بهڵسا

  له)) خوا-حاکم((ی یری و بیر گهت شیره وی عه ده کولتووری به. کی دیموکراسی نین یه زراوه دامه
  .کدا جگر بوون تی خه قلیه عه
 خ و خون  تکه وه عراق ده.  وه ژر پدرا میشه ی مافی مرۆڤ هه ترین شووه  ساده ره هه

 دی  موو ماکدا و له  هه دان له نجه شکه رگ، زیندانیکردن و ئه تارمایی مه. کا حوکمی ده
  . یه موو مرۆڤکدا ئاماده هه
 و  وه ته  ئیسالم ژندراوهری گه فه لتووری تایهندی ک  نوهکانی رخه کی چه یه  ئراندا، شوه له

   کراون به م کولتووره پی یاسای ئه ك به موو خه هه. ت وه ڵ و ده  ژیان و کۆمهای یاس  به کراوه
کدا  یه ره ر به  هه خۆت له. یتان ب شه)  ربه سه(هیدب یان  ب شه یا ده:  وه شه دوو به
  .کی ب ئامان و زۆردارییه  رانه مگه  قوربانی کولتوورکی سته بیته  ده ، چار نییه وه ببینییه

 کراو و   پارچه کی پارچه یه وه ته دا، چۆن نه  کولتوور و نیزامانه م جۆره ی ئه  چوارچوه ا لهج
  ش به ده،   ژیانکی زۆر جیاوازه لتوورکی شوهنی ک  خاوه ك کورد که نای وه ب دۆست و په



کی  رییه سه شدار ب و چاره تیدا به یه وتنی کۆمه  دیموکراسی و پشکه  ب له وه مای ئه ته
  !؟ وه بدۆزتهکی  یه  بۆ کشه رانه روه دادپه
ر   به رته نا به  په ب که  نه وه  ئه وه ته ماوه مدا نه رده  به لی کورد هیچ ئیختیارکی له گه
   ناچارییه م ئیختیاره رچی ئه تی خۆی، گه رامه  بوون و که کداری بۆ دیفاع کردن له باتی چه خه

ی  که له سه ی قوتر و مه که ی تراژیدیایه وه ئه.  ترسی زیاتری کردووه  و مهتووشی زۆر تراژیدیا
کانی  تیه  سنعه ته وه  زلھزان و ده  که یه  فراوانه و پشتگیرییه ، ئه خراپتر ئالۆزتر کردووه

شدا هیچ ئیعتیبارکی ئینسانی  مه له... ن که ی ده  دیکتاتۆریانه ڕژمهو  ش ئه خۆراوا پشکه
  . ك فرۆشتن و قازانج کردنه کیان چه م و خولیایه نیا خه  و ته وه نه ادهلك ن
  : وه ینه ك تزدا کۆبکه یه  له وه ره ی سه و ئاخافتنانه ری ئه وهه ش جه  ده ئمه

  .  مافی مرۆڤیان نییه مه ر ئه به  له ییان نییه وه ته تی نه وه کورد ده
واقیع .   دروسته وه داخه م، به به....  خالقییه ی و نائهیینسان، نا ئ یه قانه  ده یه له م موعاده ئه

  . دایه  کار  زۆر ئاست و زۆر کاتدا له که و له هیو ڕاستی
  :  که  نییه وه مان ئه مه رده م سه ی ئهیف لسه ی فه له موعاده

  .م  من هه وایه ، که وه مه که من بیر ده
  : یه وه کو ئه به

  .م  من هه وایه  که، یه تم هه سه من ده
  .م  من هه وایه ، که یه م هه من پاره
  .م  من هه وایه توانم بکوژم و ببم، که من ده
  . ناوچوون دام نین و لهد کانی سه م قوربانییه، ب ، ماوه یه دام هه د ئستا س بۆیه
از ل بھن و کانی خۆی و هیرستی  خۆپه ندییه وه رژه  به  نییه تك ئاماده وه  هیچ ده بۆیه

  .پشتگیری کورد بکا
  . یان نییه ش کورد هیچ مافکی مرۆڤانه ره نابه  و په ك ئاواره ت وه نانه  ته بۆیه
کانی دنیا دروست بوون و  تیدانی ئاواره  بۆ یارمه کان که کگرتووه  یه وه ته ی نه و ڕکخراوانه ئه

  . د گوی خۆیان هاخنیوهرانی کور نابه  ئاست هاوار و داوای په ن، له که کار ده
  بۆچی؟
   له)UNHCRران  نابه رزی په ری به ك خاچی سوور و کۆمیشنه وه(ش  و ڕکخراوانه  ئه چونکه
نیا  ، ته وه شه کی دیکه الیه له.  یه یان هه  هز و پاره  کۆنترۆڵ کراون که وه تانه وه و ده ن ئه الیه
و  ر ئه گه  ئه بۆیه. تن وه ن ده  خاوه ن که که ده  ه  مامه  و گروپانه وه ته و نه ڵ ئه گه له

و   ئه ، واته وه کانییه  ڕگای دوژمنه ب له وا ده ن، ئه تی کورد بده وێ یارمه  بشیانه ڕکخراوانه
  .ن  بکه م کاره ك ئران و تورکای و عراق و سوریا، ئه  وه وه وسننه چه  دهی کورد تانه حکومه

  !کانی ڕزگار بکات؟ یرهوێ نچ یه ئایا گورگ ده
 ناو کوردستان و عراق،  ملدا له  ئۆردوگاکانی زۆره  کورد لهی ملیۆن و نیوك  نزیکه م جۆره به

هتد ...  پاکستان زار له  تورکیا و هه  له 000/500 ئران و   له  کوردی ئاواره000/200  زیاتر له
  .رۆژ، پشگوێ خراون تی پاشه ب هیوا، یارمه به



  . یه  تابی تاریك و ناهومدانه که زعه وه
  .تی بمن  مرۆڤایه کورد بی و بوات بهدا تۆ  مه رده م سه  له مه سته ئه
زی  ی حه زووی ژیان و کپه شبینیئاره ین ڕه ده  ڕگا نه ی کورد پویسته شدا ئمه وه ڵ ئه گه له

  . وه  دامرکنینهئازادیمان
  م به هیمنی به هواشی،  به...  ووه کردی ههدا ری دنیا رانسه مۆ سه  ئهبای گۆڕان،

  .ستان وامی و ب وه رده به
نجامی   ئه هیکانی دنیا هشتا ئاشکرا نین، گومانی نی کانی گۆڕانکاره هین و دووری رچی الیه گه

ژر   لهتایه تا هه  سش ههیالنی جیھان گه. بن  زیاترن و جگیرتر ده و گۆڕانکارییه  ئهئیجابی
 بۆ  ری ئاشتییانه سه ، وتووژ و چارهمدا نابن، ئاخافتن، دیموکراتی کردن رز و سته ی قهبار
ر  گه  عورف و ڕبازی قبووڵ کراو ئه  ببته کان پویسته ییه ی و ناوچه وه ته ی نه له سه مه

  . وه کی شارستانی بمنته ك گرۆیه وێ وه تی بیه مرۆڤایه
ب  نگ یان زوو ده  کوردستاندا دره رگیش له بای مه.. .کا و ده  دنیادا هه لبای گۆڕان

  کانی عراق نه تاوانه:  ری گرتووه ری زۆر ئیمپریالیزم و داگیرکه ی کورد به وه ته نه .ست بوه
ند ناش ئاشتی و  تی نوه خۆرهه. کرێ ان دهیت لخۆشبوون قه ن، نه وه  بیرچوونه شایانی له

کی ڕاست و  یه شوه ی کورد به له سه ر مه  ببین گه وه خۆیه ئاسایش و دیموکراتی بوون به
  .کرێ ر نه سه نووس  چاره ی بیاردانی مافی چاره ر بناغه سه  له رانه روه دادپه

ب  ی هه وه وام ب و هیوای ئه رده ی کردندا بهیی هواشی دیموکرات  پرۆسه تورکیا ناتوان له
کا و   مافی مرۆڤدا باش نه دی خۆی له ر تۆماری به گه ئهوروپی  گای ئه ندامی کۆمه  ئه ببته

 مافی جیاوازی  نان به دان  ی دیموکراتیدا، به  پرۆسه ی کورد له وه ته شداری نه ڕگا بۆ به
  .کات تی کورد، خۆش نه وایه ته نه

. یشر دابن سه لله ختی خون و که ر ته سه  له تایه تا هه ی عراقیش ناتوان هه که دیکتاتۆره
  چار نییه. وام ب رده دا به یه و شتخانه ئرانیش ناتوان له .ن و بوا خایه ب زۆری تر نه ده
  .چاو بکات کراسی ڕهۆقنی بکا و ئاسایش و دیم ی عه که ره روبه گا ب سه ب کۆمه ده

 خۆشی  پویستهربگرێ  ك وه  پش که  دته تکی ئاوا که رفه ر ده هه ی کورد بتوان له وه بۆ ئه
ب  ده. ب  ئاماده میشه  باش خۆی ڕکستب و هه ب، پویسته کراوه زۆر وریا و زیت و چاوه

  .دات ست نه ده ی له که له سه وپش بردنی مه ره تك بۆ به رفه هیچ ده
  

ن  نده  له ندی رۆشنبیری کورد له به  مه  زمانی ئینگلیزی له م جار به که  یه م باسه ئه: رنج سه
دا ) Kurdish Culture Bulletin( گۆڤاری   و دوای له ش کراوه  دا پشکه1989/مارتی/14  له
  . وه ته  دا بوکراوه1989ری   ئۆکتۆبه  ئینگلیزی له ر به هه


