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رةخنةي لصنةطريصت، زنية كة وباوةِرصك ئةوةندة ثريؤ هيض بري

لة كيش درووستكردين لةمثةر ئامانج لة ثريؤزكردين هةر شتص
 تر بة جؤرصكي .ظةبةردةم رةخنةطرتن، رامان و تصفكريين مرؤ

 ثرسيار و خةون  و سنوورداركردين قةدةغةكردنزِراطرتن؛ثصرؤ
 .ةظوخولياكاين مرؤ

ظ يهين مرؤكاين زو لة وةالَمدانةوة بةثرسيارة نوصذئايينةكان، بةدرصذايي مص
طةي ، باشترين رصهةميشة لةوةالَمدانةوةي هةالَتوون و دةستةوةستان بوون

 لة تواناييزطاربوون لة قةيراين بص بؤ ر؛بوو" زكردنثريؤ" ن و كارساز دربازبوو
زِراطرتنةش تةنيا ثةيوةست ئةم دياردةي ثريؤ. دا رامان وثرسيارة نوَيكانبةرانبةر

كة تةوة ذيانةش دةطرص و ئيدولؤوباوةِرك لةو بريةبووة بة ئايينةكان، بةلَكو بةشصن
وةبردين ذياين خةلَكي رص بةؤ بةمة جياوازةكان وةك ئةلتةرناتيظصلة سةرد

  .توانابوون لة وةالَم بةداخوازييةكاين خةلَكيبص  بةالَمة مةيدان ،بوونهات
كي بةرضاوي نني كة لة بةشيصرظاتيظةكان كةم نزص بريوباوةِر و رةوتة كؤ،ئةمِرؤ
 انةيِريل ناِرةزايةتيةكاين خةلَكي بوون، ئةو بريوباوةمينةدا سواري شةوثؤئةم زة

شةش بؤ ي طريكردووة و هةمنةثةرسيتكة دةستيان لة رزيوترين ثةيت كؤ
بةكانيان، ، سةرانيان، ثةرضةم، كتيصفةرهةنطشاين تةمةين نةطريسيان؛ ذةكصدرص
عر و ئةدةبياتيان خستؤتة خانةي ثريؤز و سندوقي شوشةوة كة هيض كةسصك شي

 . ي لةداوي رةخنةطرتين بداتنةتوانيصت خؤ
يهان، هةر لة تةكاين جناليستةوة بة رةوتة ناسيؤتاكو ئةو شوصنةي دةطةِرص

ن ن درووستكردنيةوة بوو قةوارةي ئةو ميللةتانةي كةبةشوصناينسةرةتاي ثصكهص
دروستكردين قةوارةي ئةوميللةتانة،  بؤ .كاري لةم ضةشنةيان كردووة

 ي هةلَدايةوة بؤشذراوةكانتةنانةت طؤِري مردووة لةدصرزةمان نصناسيوناليزم 
، كةسايةيت ئةفسانةيي ةوةوستكردين شةخسيةيت خورايف و ثريؤزي نةتدرو

 نيوان فارس و كوردة قةومييةكاندالة ش ستانطةر كة تاكو ئصكاوةي ئاس
و زاتة زيندوو بواية هةر تيتؤليصكي بة دةست يةكصكةوة ستا ئةص ئ ت، طةركصشدةكرص

 . شةِري لةسةر دةقةوما!زبوو و وةك قودسي ثريؤ
ذوويةكي ساختة ي مصلة بر و ظايةيت دةشصوينصي هاوبةشي مرؤذوناليزم، مص ناسيؤ

ظايةيت  مصذوي هاوبةش و طةورةي مرؤ.و دوور لة ِراسيت درووست دةكات
اندا و دووبارة بةخواسيت دابةشدةكات بةسةر قةوارة بضووكة تازة شكلطرتووةك

ناين قةوارةي ميللي و شةرعيةتدان بؤ ثصكهص دةكاتةوة، هةروةها انناسةيخَوي ثص



ويةكة، كة يت بةدرووستكردين مصذثيوس ،ي خؤكالَي و لؤبةدةستةالَيت ناوضةطةري
هتد لةيةك بؤتةدا ..، كةساييةتيةكان وسنوور، زمان، جلوبةرط، فةرهةنط

 . سازداين ميللةت و قةوارةي ميلليكؤبكاتةوة بؤ
كي تر لةمصذوي ي جةزا ضنطيانيدا، تؤمارص" ي خوامةالضَون طةيشت" ماين لة رؤ

ا دةبنة ةزرةيت برامي و مريةمي عةزريدا، حكةتصت كورد ئةجنام دةدريص
ن صةسثصندرتيين بريي نووسةر دةضدووكةسايةيت كوردي دلَسؤز و بة تصث و سيكؤ

 .شةرفنامةي شةرةفخاين ثةتليسيةوة  ثياوماقوولَ و خانةدانةكاين نصوليسيتبة 
ذو و يان دةرخسنت و سةملاندين و كارة بة خاتري راستكردنةوةي مصهةلَبةت ئة
ذوي نةتةوةيةك و بةهصزكردين مصبؤ  وةك ئةوةي ؛ نةبووةراستييةكان

ناليستةكاين ئةم ناسيؤ.  بووةكي تري نةتةوة رةمز و ئيفتيخارصدرووستكردين
 بة بووين ئصسكي طياندارصكي بةبةردبووي وةك ة، تةنانةت شانازيزةمان
تةو و دةيكةنة بدؤزرص دةكةن كة لة ناوضةي ذّيردةستةالتيان يشرةكانديناسؤ
ا، كة ئةوان خاوةن نةتةوةيةكي دصرين و خاكصكي دصرينن، بةبصئةوةي بري هةر

 هيض ئينتيمايةكي رةكان و طياندارة بةبةردبووةكان،بكةنةوة كة ديناسؤ
  !ييةان بة نةسلَي مرَوظيشةوة نيض خزمايةتييةكيةبووة، تةنانةت هنةتةوةييان ن

ريي بة هةلومةرجي مصذويي ديةكي يةكانطرادةي ثريوزِراطرتين دياردةكان، ثةيوةن 
 ظندةستكردي خودي مرؤبة ئامسانييةكان، كتص. مةالَييةتيةوة هةيةو هَوشياري كؤ

ة نكريصك دةبةالَم كاتًًًص
 خوا؛ رصطةي وتةكاين

بيكردنةوة دةبةسترصت 
و ملكةضكردن و 
جصبةجيصكردين طيصالنة 
جصطةي بريكرنةوة و 

، تةوةتيصِرامان دةطرص
 ئةم كالَوبةرداريةي

غةمبةران بةدواي ثص
 بةهؤي ئيسالمدا

، ي بدات فيزيكيةكان نةيتواين درصذة بة تةمةين خؤشكةوتنة فةرهةنط و زانستةثص
زانست خالَي بكةيتةوة، ذمارةي و مةلَطة لة ثَيشكةوتن طةر ئةمِرؤ كؤ

 اينغةمبةرةكان لة ذماردن نةدةهاتن، ئوسامة و زةرقاويةكان لةبري رابةرثيص
  !بوون دةردراوي خودا و نصبةرانغةمحيزيب سياسي؛ ثص

ي لة سةردةمي فيوداليزميداية، رةط بزووتنةوةي ناسيوناليزمي كورديش، كة
ك لة  بةشصهةميشة ،مةلَطةي كورديدابصوةالَم بووة لة ئاست دياردة نوصكاين كؤ



وةش  بةهةمان شص!ووةو رةمزة نةتةوةييةكان ب اطرتين رابردووكارةكاين ثريؤزِر
 يةهةربؤي كردووة، كةلَ بةواين خؤيشي تصكاين ئيسالمةثريؤزسيمبؤلة 

ئةم . وة، زؤر جار فتواي توندي لةسةرداكاين سيمبولة ثريؤزرةخنةطرتن، لة
وي هةموو طةيل  شكست و سةركةوتنةكاين بة ناهةميشة ويستوويةيت رةوتة،

،  و باوكي هةموو ميللةت سةيربكرصتابةر، رابةرةكاين بةِركوردةوة توماربكات
  !ي شانازي هةمووبنت جصئاالَ و ثةِرؤكانيشيان دةبص
ةدكراوة، ئاالَي بزووتنةوةي  بة ئاالَي كوردستان ناوزئةو ئاالَيةي كة ئةمِرؤ

وردة، وردتريش لةمة ئاالَي حيزبصكي سةر بةو رةوتةية؛ كة ناليزمي كناسيؤ
 ئةوانةي ئةم ئاالَيةيان. خؤي درووستكردبؤك مجهورييةكي بضووكي سةردةمص

" اللة و كرب"راين ئاالَكةي عَيراق بة كورد، ئةوةندةي هةلَطكردة ئاالَي هةموو 
ئةم ئاالَية ئةوةندة ثريؤزكراوة، ! ةكةيةوة ثرسيان بة خةلَكي كوردستان كرد

ر ريؤزيةكةي خباتة ذصو ثراستبصتةوة لصي مةطةر كةسصكي وةك ريبوار ئةمحةد 
، ثريؤزكردين ي ناسيوناليزمي كوردة ئاالَي بزووتنةوة،ئةم ئاالَية! ثرسيارةوة

 لة هةموو طةئاالَكةيان بةماناي ثريؤزكردين بزووتنةوة و فةرهةنطةكةيانة، تاكو رص
 ! صكي خةلَكي بطرن"نةء"

ئةمة ثرسياري يةكصك لةو هونةرمةندانةية كة ئاالَ بؤتة بؤ ئةم ئاالَية تاوانبارة؟ 
كي وانصك ثارضة ثةِرؤيةك هيض تالةراستيدا، ئاالَ وة. خةون و ئاماجني تابلؤكاين

لة  ئةوةندةي رةنطي جواين سةورز و زةرد تاوانبارن كة  هةرِرةنطةكانيشي !نية
 ئاالَي بوونة قورباين، وة ئةو رةنطانةشةري ناوخؤدا هةزاران ئينسان لة ثشيت

صكي جةنط نية كة دةيةوصت  يةخسري دةسيتئةمِرؤي بةناو كوردستان، ئاالَي سثي
 ياخود ئاالَي سةوزي !زطار بكات، ئاالَي ماركناد و فابريكصكيش نيةي رطياين خؤ

 و بةلَك!ةلَسوونية خةلَكي بؤ ضاوةزار خوياين تَيهسةرطؤري ثريمةسووريش ن
 جا ئةطةر! ئاالَي بزووتنةوةيةكي سياسية، بة ئامانج و بةرنامةيةكي تايبةتييةوة

ةكيش لةسةر ثريؤزي ت، ئةوا دةكرصت قسةيئةم سياسةت و بةرنامةية ثريؤزبص
ستا، ئاالَي كوماري مهاباد بوو، ئةو كؤمارةي كة  ئةم ئاالَيةي ئص!تص بكرئاالَكةي

ت،خراوةتة راوة و ئةوةي رةخنةيةكي لَيطرتبصوةك تةورات و قورئان ثريؤز ك
كؤماري مهاباد، كؤماري ئاغا و دةرةبةطة ! خانةي كافران وخؤفرؤشانةوة
دةسيت زياتر ئاوةالَكردن لة سةركويت جوتيارة كوردةكان بوو، كة ئةو كؤمارة 

هةذارةكاندا، ئةو كؤمارة بؤ زةمحةتكصشاين كوردستان جصطةي هيض ئومصد و 
هيوايةك نةبوو كة ذيانصكي ئينساين تريان بؤ فةراهةم بكات، بؤ ذنان و مناالن 
هيض بةرنامةيةكي نةبوو، دةستثصكردن و كؤتايي هةموو لصدوانصكي سةرؤك 

مةالكان و ثياوماقوالَن دةستِرؤشتوو و ! ي ئايةتةكاين قورئان بووكؤمارةكة
ةتكيشاين ئةو كاتة كة تاكو ئصستا لة ذياندا محسةراين دةولَةت بوون، زؤر لة زة



كؤماري مهاباد كؤمارصكي ! ماون سووكايةيت و ملهوِرييةكاين ئاغاكانيان لةبرية
 ي ثاريس كة لة 1871ثاريسي بةضاوطصِرانَيك بة كؤمؤنةي . ثصشكةوتووخواز نةبوو

  كؤمؤنةي ثاريس.امةزا ئةو ِراستيية دةسةملَينَيتسةردةسيت كرصكاراين فةرةنسا د
 ئاالَي مرؤظايةتيي بةرزكردةوة و كؤمارَيك بوو سالَ ثَيش كؤماري مهاباد بوو، 75

، كؤمارصك زم و قةومثةرسيت فةرةنساي تصكشكاندناليئاالَ و سيمبوولةكاين ناسيو
سزاي سصدارةداين هةلَوةشاندةوة، !  سةر بنةماي مافةكاين مْرؤظ دامةزرابوو لة

جياوازي نصوان كرصكاراين فةرةنسي و بياين هةلَوةشاندةوة، يةكساين نيوان ذن و 
 هةروةها ئةم كؤمارة بة ثصضةوانةي كؤماري مهاباد كة ...يبةِرمسي ناسي يثياو

 . ةخؤي كرد ليدا بةدةستةوة؛ تا دوا ساتةكاين بةرطريخؤي 
ئاالَي كوردستان، ئاالَي حكومةيت دوو حيزبة ناسيؤناليستةكةي كوردستانة؛ كة 
هةموو سةروةت و ساماين كوردستانيان قؤرخكردووة، هةموو بةدبةختييةكيان 

ئَيستاش ئةم ئاالَ ثريؤزةيان كردؤتة دةستةخوشكي ئاالَكةي ...! بؤ خةلَكي هَينا
 ! بة قورطي مةرطدالة ذصردا كراكوردي بصتاواين عصراق، ئةو ئاالَيةي كة هةزاران 

ئاطاداري ئةم راستييانة نيية؛ ئةوا ! طةر هونةرمةندي خاوةن تابلؤكاين ئاالَ
بصطوناهة، بةالَم طةر ثةيي بة راستييةكاين ثشت ئةو ئاالَية بردووة و هَيشتا بة 

 وةك ئةو زة و هةموو ئةوانةي ئةوكات دةردةكةوَيت كة ئةو بةرصثريؤزي ئةزانص؛
بريدةكةنةوة، ئةو ئاالَيةيان بة و هؤيةوة قبولَة كة ئةوةي بةرزي كردةوة كوردةو 

 دةبَيت زؤر بةاليانةوة  بةرصزانة بةم ثصوةرانة، ئةو!ئةوانةلةهةمان نةتةوةكةي 
ئاسايي بصت كة خةلَكي عةرةب ئاالَكةي بةعسي ناسيؤناليست بةهي خؤيان بزانن و 

ضونكة ! ر ئةو ئاالَيةدا ئةجنامدراوانانةش بكةن كة لةذصةموو ئةو تاضاوثؤشي لة ه
عةرةب دةزاين و شيعارةكاين سةروةري نةتةوةي رذصمي بةعس ئاالَكةي بة ئاالَي 

        !عةرةب بوو
ؤزاخةي  كة نةكةونة قياربن و هووش كوردستان تصبكؤشنخةلَكي، ئةمِرؤدةبصت

دؤسيت ي مرؤظ ئاالَ،لةكاينو ثريؤزكردين سيمبو ةوةبريي تةسكي نةتةوةثةرستي
، ئةو ثصناسي ئينساين خؤيان تصبكؤشن بؤ بةدةستهصنانةوةيخؤيان بةرزكةنةوة و
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