
  كورد تِراذصدييسم لة نالَ ناسيو و نةقشيدةور
  

  ئريةجي ئازةرين: نوسيين
  عةيل ئةمحةد ثور: وةرطصراين لة فارسييةوة

  
  ي هةتاوي1370 جوزةرداين 14ذمارةي  "مروزكارطةري ئي"لة زمان 

  ي هةتاوي1381خةزةلَوةري : وبونةوةيإلوبارة بود
  

ي خيرخوازانة لة ومبلي ئةوثةٍري سةرنج لة ناوةِراستةكاين مانطي مةي كونسيًِرتيك
بة . ة مةر مةسةلةي كورد بة شيًوةيةكي سةمبؤليك راطةياندلداين راطةيينةرةكاين 

و بة بةشداري ريًَبةراين كورد لة بةغدا و هةوالَي " ئوردوطا ئةمنةكان"دامةزراندين 
اي طشيت جيهان ئيتر ِريككةوتين ئةوان لة طةلَ دةولَةيت ناوةندي، بة روالَةت بريوِر
مةسةلةي كورد سةرةتا . هؤكاريكي ئةوتؤي بؤ سةرةنج دان بة مةسةلةي كورد نةماوة

، بو ئةوةيكة تةنانةت ريشة سياسيةكاين "ئاوارةكوردةكان"هاتة ريزةي مةسةلةي 
دا يب دةنط كارةسايت ئاوارةييش لة هةرا و هورياي كايت كردةوة خيرخوازةكان 

م بة ثييضةوانةي بري و ِراي طشيت، خةلَكي كورد ناتوانن هةروا بة ةإل، بمبيًنيتةوة
خةلًَكي كورد نرخيكي ئينساين قورسيان . سانايي كارةسايت ئاوارة بوون لة بري بكةن

ئاوارة بوون هيشتاش درصذةي هةية و كاتصكيش كة تةواو دةبصت، . هةتا ئيستا داوة
 ئةوة، سةرةراي. طةل ئةو خةلًَكة دةبيًتئاكامةكاين ئةو هةتا سالَةهاي سالَ لة 

ضارةنوسي داهاتوي خةلَكي كورد لة بواري سياسيةوة بة طشيت لة طرةوي ئةوةداية 
كة ض ليكدانةوةيةك لة روداوةكاين ضةند مانطي رابردوو لة نصو خةلَك دا ثةسةند 

  . دةكريًت

  
  مسيقوربانييةكاين ئيمثِرياليسم، ناسيونالَيسم و ناسيونالَ

  
 بةلًَكو لة بواري سياسيشةوة ،كارةسايت كوردة ئاوارةكان نة تةنيا لة بواري كاتييةوة

  . ثيًوةندي بة شةري ئامريكا لة رؤذهةلَايت ناوةِراستةوة هةية
ماجنة سةرةكييةكاين سياسةيت ئامريكا لة شةرٍِ لة طةلَ عرياق هيض كات رؤذ هةلََايت ائ

ةوة سياسي ئةوص و تةنانةت بة مةسةلةي نةوتيشناوةِراست و طورصين جؤغِرافياي 



ئامريكا بؤ دابني كردين دةوري هصذمؤنيكي خؤي لة ئاسيت دونيا و . ثصوةندي نةبووة
 بة هيَز نواندنيكي نيزامي و تيثةر كردين ثةمياين ناتؤ و  ثصويسيتلة دواي شةري سارد

انووي ي بيت، ياينةوداطري كردين كو. جصطا و شوصين خؤي لة وصدا هةبوو
 يةكصك لة خوصناوي ترين شةرٍِةكاين بة قيمةيترةضاوكردين ئةو ئاماجنةي ئامريكا 

بةو شصوةية مةيداين نيزامي شةِر، رؤذهةلَايت ناوةأاست بوو بة . مصذوو تةواوو بوو
بة هؤي . بص ئةوةيكة ئامريكا ثالنصكي تايبةيت بؤ داهاتوي سياسي ناوضةكة هةيب

.  ئامريكا نةيدةتواين و نةيدةويست ريسكي سياسي بكاتئالؤزي سياسي ناوضةكة،
ئةو شتةي "طري كردباية ي داتةنانةت ئةطةر ئةِرتةشي ئامريكا بة تةواوي خاكي عصراق

، هصشتا بةو ماناية نةبوو كة دةتواينَ حكومةيت دلَخوازي "كة ئيديعاي دةكرد دةتوانص
ةو خؤ لة ئاكامي سةركةوتين هةر حكومةتيك كة راست. ينإلت بطةصصئامريكا بة دةسة

شةِري ئامريكا بة دةسةلَات طةيشتباية، ناكؤكي هةتاسةري لة طةلًَ ناسيونالًَسمي 
ة هوي بوةها حالَةتيك . ييةوةعةرٍِةب، لة ناوةوة و دةرةوةي عصراق بة طيان دةكِر

ة ئةوةيكة ئيمتيازي جياوازي بؤ ئيسِرائيل بة ِرةمسييةت دةناسي لة اليةن زؤِريك ل
بةم شصوةية . دةولَةتة عةِرةبييةكاين نةياري دةولَةيت عيراق نةدةكرا قةبوولَ بكرص

سياسةيت ئامريكا هةر لة سةرةتاي دةسثيَكردين شةرٍِةوة راطةييندرا، ئةوةيش ئةوة 
وة لة حاليكدا بوو كة بوش ض لة كايت ئة.  طؤِريين حكومةيت عصراق نييةبوو كة ئامانج

باشترة كة هصزة هةلًَبةت ئةوةي ثيً "كؤتايي شةأ رايدةطةياند كة شةِر و ض لة كايت 
ئةو سياسةتة . ناوخؤييةكاين عصراق، ئةطةر بتوانن، حكومةتصكي نوص يننة سةر كار

" درطاي باخيكي سةرسةوزي" بةو ماناية بوو كة ،ناسةقامطريةي ئامريكا لةو ناوضةية
ئؤثؤزؤسصوين . ين عصراقي دةداهةرضةند كة دوريش بواية، نيشاين ئؤثوزؤسصو

هةتا حيزبؤلَلَاي شيعة، بؤ خؤسازدان لة عصراق، هةر لة ناسصوناليسمي كوردةوة بطرة 
طةلَ ئةو سياسةتة ئيحتيمالييةي ئامريكا، ريككةوتين جؤراوجؤريان كرد و وةها 
خؤشباوةِرانة خؤيان بةو سياسةتةوة هةلواسي كة نةياةويست ببينن كة هةر 

بة رةمسييةتكي جصنشني لة عصراق لة روانطةي ئامريكاوة حكومةتيئةو .  دةناسري
ي عصراق و حيزيب شيوعي ثصك إلؤناليستة كوردةكان و حيزبؤ كة لة ناسيكؤطةيةي

هاتووة و وةكوو دةولَةتصك دةناسرصتةوة، بة دوو هؤكار نةيدةتواين لة اليةن 
صكهاتةية ناسةقامطري و بص يةكةم ئةوةيكة ئةو ث. رؤذئاواوة بة رةمسيةت بناسرص

كةواية . ئاسو بوو، دوهةميش ئةوةيكة ئالَوزي زياتري لة ناوضةكة دروست دةكرد
 ئالَ و طؤأ لة حكومةيت ،ئامريكا هةرضي زياتر بةرةوالي ئةو طةرايشة دأؤيشت كة

 لة نصو ئةو سيستمةي ئيستاوة سةري ،كةعصراق تةنيا كاتصك دةتوانصت بة كةلَك بصت 



و جؤرج بوشيش بة ئاشكرا رايطةياند كة ئامريكا ئةوة بة باشتر دةزانص كة هةلَدايب 
لة روانطةي حيزبة . صدرئةأتةشي عصراق و مةقامة دةولَةتييةكاين ئيستا بطؤأ

ناسيؤنالًَيستة كوردةكاين عصراق، هيض شتصك لةوة ئاسايي تر نةبوو كة خؤيان بة 
بةر لة رووخاين بلًًَوكي " دةميك بوو لة راستيدا. يةكجاري بة ئامريكاوة طرص بدةن

كة حيزبة ناسيؤنالَيستة كوردةكان هةولَيان دةدا رؤذئاوا لةوة تصطةينن كة " شؤأةوي
هاوكات لة طةلَ روداين قةيران . سادقانة دةياةوص بة ثيص ياساكاين ئةوان جبولَصنةوة

دواي . ة طرص دالة كووةيت، ناسيؤنالَيزمي كورد، هيوا و خؤزطةكاين بة ئامريكاو
شكسيت عصراق، ئؤثؤزؤسيؤن كؤنترؤلًَي ضةند شارصكيان بة دةستةوة طرت و 

حكومةيت عصراق كة لة . كوردستاين عصراق بة تةواوي كةوتة دةسيت هصزة كوردةكان
درصذةي زيادةخوازييةكاين دا، لة كووةيت شكسيت خواردبوو، خةبايت مان و نةماين 

 هةلًَنةطري ناسيؤنالَيسمي عةرةيب لة ناو عصراق بؤ راطرتين جصطا و شوصين حاشا
ئةطةر ناسيؤنالََيسمي عةرةب لة كوتايي شةأصكي ثر خةسارةت دا . دةست ثصكرد

نةيتواين بةشصكي ئابووري و سياسي زؤرتر لة سةرمايةداري جيهاين وةرطرص، 
دةيهةويست بةشصك لةهصز و سةروةيت ولًَاتةكةي خؤي بةهةر قيمةتصك كة بكرص 

ئةرتةشصكي شكست خواردوو و قةسايب كراو ئصستا بؤ خؤي خةريكي قةسايب . بطرصرا
ئصستا كة غروري نيشتماين ثصشصل كراوة، رق و كصنةي كؤن كاتصك كة لة طةلًَ . كردنة

دةرد و مةينةتييةكاين . بصت، ئاوصتة بوونصكي خؤصناوييةإلو ودصرن تصكةمضةكي 
، خؤي ماوييةوة بةرةو ثريي ضوونأسةر سوون كورد بة  ميليو2ئاوارةيي كة نزيكةي 

باشترين وصنةي ئةو ضارةنووسةية كة ئةطةر لة بةرامبةر ئةأتةشي عصراق دا 
  . مابانةوة،ضاوةأواين دةكردن

لةشكةر كصشي ئامريكا بؤ ناوضةكة و شةأ لة طةلًًَ عصراق ريز بةستين : كوريت كةينةوة
ناسيؤنالًيسمي .  نوصي دامةزراندسياسي ناوضةكةي تصك دا و هاوسةنطي يةكي سياسي

كورد و ناسيؤنالَيسمي عةأةب لة عصراق، ئةجمارةيان دوذمنايةتيية سوننةتييةكةي 
خؤيان لة ثصوةند لة طةل كؤمةلصك سياسةيت نصونةتةوةيي، طةياندة شةأصكي تةواو 

رووداوةكاين ئةم دواييانةي كوردوستاين عصراق كة بووة هؤي ئةوةيكة . عةيار
سياسةتةكان و " هصلًَة يانص 3ا كةس لة خةلًَكي كورد ئاوارة بن، كردةوةي ئةو ميلصو

" شةأي ئصمثرياليستةكان، ناسيؤنالَيستةكاين عةأةب لة عصراق و ناسيؤناليسمي كورد
  .بووة

  
  كارنامةي ناسيؤنالًَيسمي كورد



  
ةم  ناسينةوةي بةشي ناسيؤنالَيسمي كورد ل هصلًَةدا، بة تايبةت3لة نصوان ئةو 

ةيت هةية، ضونكة دةور كارةساتةي ئةم دواييانة بؤ كرصكاراين كورد طرينطييةكي تايب
  سةركوت ئاشكراية و هةلَسةنطاندن و لصكدانةوةياري راستةوخؤيو نةقشي هؤك

بة ثصضةوانةي بةرذةوةندييةكاين خةلَكي ياليستييةكان أئةوةيكة سياسةتة ئصمث
، بةلَام ناسيؤنالَيسمي كورد بة هؤي سالَةها كوردة، ئيستا بؤ هيض كةسصك دذوار نيية

 جصطا و بؤدةسةلَايت لة كوردوستاين عصراق، بة ناحةق وةكوو دذكردةوةيةكي رةوا 
رووداوةكاين ئةم دواييانة بة . شوصين ذصر دةستة بووين خةلَكي كورد بة حيساب دصت

ران و بةرذةوةندييةكاين كرصكاسمي لة طةلَ يرووين بصطانة بووين ناسيؤنالَ
ئةوة زةروريترين دةرسصكة كة كرصكارة كوردةكان دةبص دا و دةزةمحةتكصشان نيشان 

ئةوةيكة ئةوأؤكة رصبةرة ناسصونالًَيستة كوردةكان . لةو تةجرةبة خوصناويية فصري بن
كة ئةو ة طةلَ دةولَةيت عصراقن، خؤي لة خؤيدا ئةوة نيشان دةدات لخةريكي موزاكرية 

 سياسةتةكاين ضةند مانطي رابردووي ئةو يدةلَةي تةواو. لَكةرصطاية باتلَ و بص كة
حيزبانة بصجطة لة تاقي كردنةوةي شانسي خؤيان شتصكي تر نةبووة، بةلَام نرخي 
بةشداري لةو تاقي كاريية سياسيية، خةلكي كوردوستاين عصراق بة ئاوارة بووين خؤي 

الَ، شةهامةيت قةبوول كردين رةوتة ناسيؤنالًَيستة كوردةكان بة ثصي رةو. دةبص بيدات
كة ئةو كارةساتةي بؤ خؤيان لة هؤكارة  لصرةداية. بةرثرسايةيت ئةو شكستةيان نيية

ي ناوزةد دةكةن و "شكسيت خةبايت خةلَكي كورد"سةرةكييةكاين ثصك هاتين بوون، بة 
ئامريكا ثشيت ئصمةي "ئيديعاي ئةوة دةكةن كة هؤكاري ئةو شكستة ئةوةية كة 

 ."بةرداوة
ي وةزرارةيت دةرةوةي ئامريكا ض وادة و بةلَين "3"مةعلوم نيية كة بةرثرساين ثلة 

بةلَام لة طةلصكيان بؤ ثشتيواين كردن لة حيزبة ناسيؤناليستة كوردةكان دابوو، 
راستيدا بؤ هةلسةنطاندين كردةوةي ناسيؤنالَيسمي كورد، هيض ثصويستييةك بةو 

ية كة هةر تؤيذةرصكي سياسي بةر لةوةش بة مةسةلةكة ئةوة ني. زانيياريية نيية
ؤثؤزوسيؤين ين لة ئرووين ئةوةي دةيبيين و دةيطوت كة ئامريكا بة خاتري ثشتيوا

مةسةلةكة تةنانةت ئةوة . مةحالَة شةأةكة دووبارة هةلَطريسصنصتةوةكورد و شيعة، 
و مةيدانةي ، يانص ئةدانيية كة رةويت ناسيؤنالَيسيت لة سات و سةودا نصونةتةوةييةكان

" بة ووتةي خؤي"ل وا بوو تةواوي تةجرةبة و هونةرةكةي لةوصدا خباتة طةر، كة قةو
رةخنةي ئصمة لةوشكستة ستراتصذيكيية نيية، بةلَكو لة بنةرةت دا نا، . فريوي خواردبص

ئةو . ناوةأؤك و جةوهةري ئةو ستراتصذييةية كة دةكةوصتة بةر رةخنةي ئيمة



ةوةية كة تةنانةت ئةطةر بة قةويل خؤيان ئامريكا بةوادة و سادة و ساكارة ئثرسيارة 
ةم  بةردةكي سياسي و كؤمةلَايةيت دةكةوتةبةلًَصنةكاين وةفادار ماباية، ض ئاسوي

يان لص بة سةرهات؟ ئاوصتة يضكؤمةلطاي عصراق؟ كرصكار و زةمحةتكصشي عصراقي، 
است، خؤي مانايةكي بوون لة طةلَ بةرنامةي شةِري ئامريكا لة رؤذهةإليت ناوةِر

لة سةراسةري دونيا تةواوي بزوتنةوة ثصشكةوتن خوازةكان، لة دذي . رووين هةية
زؤرصك لة هةلَسووِراواين ئيتيحاديية . ئامريكا ناِرةزايةتييان دةربِريشةِري 

كرصكاريةكان لة ئامريكا لة دذي ئاماجنة ئصمثرياليستييةكاين دةولًَةيت بووش 
ارسصي لة فةرانسة حازر نةبوون كة كةل و ثةيل شةِر مةندةري كرصكاراين ب. راوةستان

ؤرت، ثايةطاي نيزامي ةيان هةزار كةس لة خةلَكي فِرانكفد. بؤ خةليج بار بكةن
ستة يبةإلم حيزبةناسيؤنالَ. بة زجنريصكي ئينساين طةمارؤ دائامريكايان لة ئاملان، 

 جيهانيية دا نةطوجناند، بةلكو و تةنيا خؤيان لة ثةناي ئةو ريزة  نةكوردةكاين عصراق،
 ئاكامي ئةو .بة ثصضةوانة، خؤيان لة طةلَ ريزي شةِري بووش، ميجصر و تاضصر رصكخست

ةنالَة ئؤروثاييةكان بة غروورةوة دميةين زةمحةتكصشي  ئيستا ئةوةية كة كيسياسةتة
كوردةكان بة جؤرصك نيشان دةدةن كة لة ترسي ئاوارة بوون بؤ هاتين ضةكدارة 
دةرياييةكاين ئامريكا و ئينطليس ضةثلَة لصدةدةن، يان مندالَة كوردةكان بة جل و 
بةرطي كوردييةوة لة لةندةن نيشان دةدات كة بؤ هانا بردن بؤ بةر دةرطاي مالَي 

 .تاضصر لة لةندةن هةناردراون
ضييةكاين بريتانياية و ياساي صرةي كة دوذمين ذمارةيةكي مةعدةنهةر ئةو تاض

كريكاراين بريتانيا . ئةو، ثشيت كريكارةكاين بريتانيا دةشكيين"  ناوضةييمالييايت"
دةيب ض هةستيكيان بةرامبةر بةو بزوتنةوةية هةيب؟ ئيتتحاديية كريكارييةكان 

 شةري بووش لة رؤذهةاليت ناوةراست دذايةتييان دةكرد، دةيب ض ئامريكا كة لةطةلَ
  قةزاوةتيكيان لة بارةي ئةو بزووتنةوةية هةيب كة كةوتؤتةطةل دةولةيت ئامريكا ؟

رةوتة ناسصوناليستةكان، خةلكي كورديان لةريزي بزوتنةوة ثيشكةوتنخوازةكان جيا 
هيزة ثيشرةوة ةيت قةزاو. كردةوة و ئةوانيان خزاندة نيو ريزي بةرامبةر

يةي كة ناسيوناليسمي كورد لة عصراق ة ئةو بزوتنةومةِركومةاليةتييةكان لة
 ئةو بزوتنةوانةي كة لة ئانطوال نؤينةرايةيت دةكرد، ناتواين لة قةزاوةيت ئةوان لةمةرِِ

باشتر يونيتا يان موجاهيدة ئيسالمييةكان سةرؤكايةيت دةكةن، و ئةفغانستان كة 
 كة ناسصوناليسمي كورد لة عصراق، يان الين كةم لة كؤمةاليةتييةيئةو ئاسؤ . بصت

ايةل و كوردستاين عصراق بةدي دةكرد، بة تةواوي لةريزي كردةوةي ئةو دةؤلةتة طؤيِر
  .هاوثةميانةي ئامريكا لة جيهاين سصهةم، بؤ وينة حكومةيت ئصلسالوادؤر داية



 
  ستةمي نةتةوايةيت و جم و جؤيل جةماوةر

  
كة ئةطةر ) وة دةشي كةن(يستةكاين كورد دةتوانن ئيديعاي ئةوة بكةن ناسصونال

 كة لةو نصوةدا بة دوي ووةكةوتونةتة ريزي هاوثةميانيةيت ئامريكا، بؤ ئةوة ب
ئةو ستةمة نةتةوايةتييةي كة لة . دةرفةتصكةوة بوون كة مايف كوردي تصدا بةدي بكرصت

 سةرةتا بري لة بةرذةوةندي خةلَكي كورد دةضصت، ئةو حةقة بةوان دةدات كة،
نةتةوايةيت خؤياتن بكةنةوة و هةلس و كةوتة سياسية نصونةتةوةييةكاين خؤيان لة 

ئةوان لة خؤ رصكخسنت لة ريزي هاوثةميانةكاين . سةر ئةو بناغةية دامةزرصنن
  .ئامريكا، ئاماجني تايبةتيان طرتووة ثصش

يانة ئةوةمان ثص دةلَصت كة حيزبة سةرةتا دةبص بلَصني كة راسيت روداوةكاين ئةم دواي
ناسيونالَيستةكاين كورد، لةو جصطايةوة كة وايان دةزاين بة تاشيين حكومةتصكي 
ئالَترناتيو بؤ عصراق، شانسصكي زياتريان لة الي رؤذئاوا و ئامريكا دةبصت، يةكسةرة 

لة وخؤي عصراق كرد و هةولًَيان دةدا كة هيض باسصك اروويان لة رصككةوتنةكاين ن
لةوةش كة تصثةر بني، بةإلم . داخوازيية نيشتمانييةكاين كورد، نةهصننة طؤرص

كورد تةنيا ثصوةرة، ناوةِرؤكي ئةو باوةِرة كة طرتنة ثصشي داخوازيية نيشتمانييةكاين 
ي هةلَوصستصكي ناسيؤنالَيستيية كة حوكمي وةرشكةستة بووين ئةخالقي خؤي بة تةواو

 ثصي ئةو ةب. ةكاين كوردي لة خؤيدا شاردؤتةوةو سياسي رةوتة ناسيؤنالَيست
هةلوصستة، ناسيؤنالَيسمي كورد كارصكي بةوة نيية كة لةشكةر كصشي ئامريكا بؤ 
رؤذهةإليت ناوةراست، ميليتاريسم بة سةر دونيادا زالَ دةكات، هصذمؤين 

و راست دةسؤرصنيص، ةسةيت جيهاين بةرئيمثرياليسمي ئامريكا مسؤطةر دةكات و سيا
هانييانة، بة  ثاشةكشة جي هةموئةوة بةسة كة ئةوان بة قيمةيت ئةوونكوو تةنيا ض

ئاشكراية كة وةها روانطةيةك، هيض بناغةيةكي ماددي . مايف نةتةوايةيت خؤيان بطةن
ةوة كؤمةإليةتييةكان بؤ ثةيوةست بوون و راكصشاين هاوثشيت باقي بزوتنةوة ثصشِر

لة طةلَ سياسةت بازي، يانص سات و سةودا نيية، بةلًَكوو تةنيا دةتوانص خؤي 
. كاتييةكان، لة طةلَ هةر هصزصك كة لة حالَي حازردا بة باشيان دةزانص، خةريك بكات

ة مايف نةتةوايةيت بلةو ِرووةوة، كاتصك كة ناسيؤنالَيسمي كورد قسة لة طةيشنت 
وو بة كوريت دةكات، مةبةسيت بارودؤخي كؤمةاليةيت بةرابةري نةتةوايةيت نيية، بةلَك

  .  ناسيؤنالَيستةكانةحيزبةمةبةسيت بةشدار ي لة قودرةت لة بةرذةوةندي 



وةها روانطةيةك كة بةو ناكؤكيية، يانص وةدةست هصناين مايف نةتةوايةيت و ئاماجني 
، بة كردةوة بة ماناي ة كؤمةإليةتيةكان، قةناعةت دةكاتباقي بزوتنةوة ثصشرةو

. صكاران و زةمحةتكصشاين هةر ئةو ميللةتةيةدذايةيت كردن لة طةلَ مايف كر
كردةوةي ناسيؤنالًَيسمي كورد لة . منونةكاين ئةو كارة لة مصذووي كوردوستان زؤرة

هةر .  منونةي ئاشكراي وةها كردةوةيةكةعصراق لة كايت شةري ئامريكا لةم ناوضةية،
صكاراين عةرةب و ئةو منونةية بةسة كة، بة دنة داين كةلصين نةتةوايةيت لة نصوان كر

.  لة عصراق، سالَةها بةرةو دوواوة بردةكطرتين كرصكاراينيكورد، كاري ثصكهاتين 
ئايا بةشداري بةريين : إلم بة مةسةةيةكي طرينط بلًَني كةةلصرةدا دةبص لة و

ئةو (ئةم دواييانة، جةماومةري زةمحةتكيش و كرصكاري كورد بةو مجوجولَةي 
، )ةنة طةوةرةكاين ئاوارة بوون، ضاودصريكي تالَي ئةوةبةشداريية بةرينةي كة الي

تنةوةي كرصكاري و كؤمؤنيسيت بة دةربِريين هاوثشيت و سةمثايت لة طةلَ ئةو بزو
  حةِركةتة دةربةست دةكات؟ 

ئةوة روون و ئاشكراية كة ئةطةر جةماوةري خةلَكي كوردوستان لةو رووداوةي ئةم 
سياسي ةوتين بةرذةوةنييةكانيان لة طةلَ ئاماجني دواييانة دا راثةِرين، بة هؤي رصكك

رةوتة ناسيؤناليستةكان نةبووة، بةلَكو بة ثصضةوانة، ثةيامصك بوو كة هاواري ذصر 
 دةستة بووين خةلَكي هةلَبةت وةزعييةيت ذصر. دةستة بووين ئةواين لص دةبيسترا

رصت، هةروةها كورد، دةبص لة اليةن هةر بزوتنةوةيةكي عادالنةوة ثشتيواين لص بك
بةإلم نةفرةت و بصزاري لة دةست . سةركويت ئةو خةلَكة بة هةر بيانوويةك، مةحكومة

و ثصوةندة راستةوخؤكاين كوشت و بِر و ئاوارة بووين خةلَكي كورد، نابص ببصتة هؤي 
 ئاماجني شةريف و رةواي . و رةوشتة سياسييةكةي ئةو حةرةكةتةووضاؤثؤشي لةو خ

ذصر دةستةي كورد، بة شصوةيةكي ئؤتؤماتيك ئةو حةرةكةتة كرصكاران و خةلَكي 
ناكاتة ثصشكةوتوو، بةلَكوو دةبص سةرةنج بدرصتة خةسلَةت و خوو و رةوشيت ئاشكراي 

راستييةكةي ئةوةية كة كرصكاران و زةمحةتكصشاين كورد، بةو . ئةو حةرةكةتة
اماجني ئاماجنة رةوايةي خؤيان، بوونة خزمةتطوزاري ئةو حةرةكةتةي كة ئ

ئةو حةرةكةتةي كة نة تةنيا لة طةلَ ئاماجنة . ناسيؤناليسمي كوردي تصداية
بةلَكوو تةنانةت بؤ وةدي هاتين مايف ضينايةتييةكاين كرصكارة كوردةكان ناتةبا بوو، 

ئةو حةرةكةتةي كة بةرة نصونةتةوةييةكان و كؤر و . نةتةوايةتيش سودي نةبوو
يؤنالَيستة كوردةكان، هةم خوو و رةوشت و هةم كؤمةلَة ناو خؤييةكاين رةوتة ناس

سةرةجنامةكةي ئةويان زؤر زووتر لة دةسثصكردين راثةريين شارةكاين كوردوستان، 
ديسان ئاشكراية كة كرصكاران و خةلَكي كوردوستان دةيانتواين بة . ضاوةِروان دةكرد



اي خؤيان لة شصوةيةكي سةربةخؤ لة رةوتة ناسيؤنالَيستةكاين كورد، بزوتنةوةي رةو
 ديتمان، ص بكةن، بةإلم ئةو رووداوانةي كةهةر كاتصك كة بة باشيان دةزاين، دةست ث

بص طومان بةشداري بةريين جةماوةر لة شؤِرشي شارةكان و . تصدا نةبووئةوةي 
تةواوي ئةو بابةتة مصذوييانةي كة جةماوةر مةجايل خؤ دةرخسنت وة دةست دصنن، 

ن و زةمحةتكصشاين كورد، شصوازي جؤراوجؤري خواستة رةسةنةكاين كرصكارا
. رصكخستين سةربةخؤي ئةوان و كردةوة و ئيبتكاري جةماوةري، لة خوارةوة لة طةلَة

بةإلم ئةوة، هصشتا رصطةيةكي زؤر دووري لة طةلَ بزوتنةوةيةكي سةربةخؤي سياسي 
نتواين بزوتنةوةي كرصكاران و جةماوةري خةلَكي كورد، تةنيا ئةو كاتة دةيا. هةية

 هةبصت كة بة ئاسؤيةكي خؤ لة حةرةكةيت ناسيؤناليستيياينبزوتنةوةيةكي سةربة
دةسثصكردين راثةِريين . جياواز ثشتيان بةستباية، بةإلم ديتمان بةجمورة نةبوو

شارةكاين كوردوستان، طةشةي خصراي ئةوان و بة بؤن بةست طةيشتنيان و لصك بلَاو 
كدانةوةي حيزبة ناسيؤنالًَيسةكان لة جصطا و شوصن بوونيان، هةموويان بة ثصي ئةو لص

هةر ئةو . و ئةطةري سةركةوتن و مسؤطةر بووين شكستةكةيان، دةضووة ثصش
راستيية بةسة كة نيشان بدات ئاسؤي سياسي ناسؤناليسمي كورد، دةسةإلتصكي بص ئةم 

  . الو ئةوالي بة سةر حةرةكةيت ئةم دواييانةي كوردوستاين عصراق بوو
انصكي رهةر حةرةكةتصكي طةورةي كؤمةإليةيت تر، بة دلَنياييةوة ضاوطصوةكو 

دووبارةي رووداوةكاين ئةم دوواييانة، دةرس طةلصكي باش و خراثي بؤ كرصكاران و 
زةمحةتكصشاين كورد تصداية، رةنطة ئًًصبتكارة جةماوةرييةكان، شصوةي رصكخسنت، 

و دلَي ئةو حةِرةكةتةوة رووي دا، درومشةكان و ئةو شصوة خةباتة سياسييةس كة لة نص
 لةو امبةإلم هيضك. اتووي كرصكاراين كورددةتوانص ببصتة دةستمايةي خةباتةكاين داه

 خباتة سةر لصكدانةوةي خوو و رةوشيت سةرةكي و تةجرةبة باشانة، نابص سصبةر
طرينطترين تةجرةبةي رووداوةكاين ئةم دواييانة بؤ كرصكاران . طشيت ئةو حةرةكةتة

زةمحةتكصشاين كورد هةر ئةوةية كة، بة بص دةرباز بوون و ثضران لة ناسيؤنالَيسم، و 
خؤكان لة بةرامبةركص لة طةلَ ناسيؤنالَيسم، ربةبة بص هصنانة ئاراي سياسةتة سة

دةستكةوتةكاين زؤرترين قارةمانييةيت و فيداكارييةيت ئةوان لة خةبات، يان بة يةك 
وات، يان لة سبةينص سةركةوتين ناسيؤناليستةكان، شةو دةبصتة دووكةل و بة با دةِر

  . دةسيت بة سةر دا دةطريص و لة دذي خؤيان بة كار دصت

  
  _بةديلي سؤسيالَيسيت لة كوردستان_

  



سؤساليسم لة كوردوستان ناتوانص بة رةخنة لة كةم و كؤرييةكاين ناسيؤنالًَسمي 
يي ةلتيكييةكاين ناسيؤنالًَيسم طكورد بةرتةسك مبصنصتةوة، ناتوانص تةنيا لة هةلَة تاك

بكات، يان تا ئةو كاتةي كة ئاوا جبولَصتةوة، بة راسيت سؤسيالَيسم نيية، بةلَكو هةر 
. بةجمؤرةي كة لة دونيادا باو بووة، ناسيؤنالًَيسمصكي ضةثة لة ليباسي سؤسياليسم

ةتةوة، خؤي لة بةرامبةر سؤسيالَيسم تةنيا دةتوانص بة تةواوي و لة بنةِر
اسيؤنالَيسمي كورد دابنص و دذايةيت ئةو لة طةل بةرذةوةندي كرصكاران و ن

لة رووداوةكاين ئةم دواييانةي كوردوستاين عصراق . زةمحةتكيشان لة قاو بدات
  .سياسةيت سؤسياليسيت غايب بوو

سياسةيت سؤسيالَيسيت نةيدةتواين تةنيا بة دةسثصكردين شؤِرشي جةماوةري و شةِر 
نةيدةتواين و نابص تةنيا بة لة قاوداين .  ناوةندي، خؤي دةست ثص بكاتلة طةلَ دةولَيت

سياسةيت . هةلَةي ناسيؤنالَيستةكان لة مةِر اليةنطري كردن لة ئامريكا، قةناعةت بكات
ي، بة دوادا ضووين زياتر لة مةِر ةكةسؤسياليسيت لة كوردستان هيض كات ناوةرؤك
بةلَكوو لة بنةِرةتةوة بة بةرذةوةندي . ضارةسةر كردين ستةمي نةتةوايةيت نةبووة

سياسةيت سؤسياليسيت لة كوردوستان، تةنيا لةو . جياوازةوة ثشت ئةستوور بووة
ضوارضصوةية دا، يانص لة قولَايي خةبات بؤ بةرذةوةندييةكاين ضيين كرصكاري 
جيهاين، دةتوانص خةبات بؤ ضارةسةر كردين ستةمي نةتةوايةيت، بة شصوةي 

شي خةلَكي ةوةندي زؤرينةي كرصكار و زمحةتكصص لة روانطةي بةرذدرووست، يان
رايةلَ و هاوثةمياين ئامريكا و  ثصكهاتين دةولَةتصكي كوردي كة طوص. كورد، دةطوجنص

، ض )تةنانةت ئةطةر سياسةيت ئةمثرياليستةكان ئةوة بوواية، كة نةشبوو(ئينطليس بصت 
؟ سياسةيت سؤسياليسيت ئةطةر قازاجنصكي بؤ كرصكار و زةمحةتكصشي كورد هةية

ويستباي لة راثةرينةكاين ئةم دواييانةي شارةكاين كوردوستان دةورصكي سةربةخؤي 
هةبص، دةبوو هةر لة سةرةتاي دةسثصكردين قةيراين كووةيت، يانص هةر ئةو كاتةي كة 
حيزبة ناسيؤنالًَيستةكاين كورد، بناغةي حةرٍِةكةتةكةي خؤيان داِرشت، دةست بة كار 

  .وونايةب
سياسةيت سؤسياليسيت دةبواية لة بةرامبةركص لة طةلَ ناسيؤنالَيسمي كورد، لة اليةن 
كرصكاراين كوردةوة بة هةمووي دونياي راطةياندباية كة، ئةطةرضي خؤي لة عصراق 
دةضةوسصتةوة، بةإلم ئةو لةشكةركصشيية نة تةنيا بة رزطاريدةري خؤي نازانص، 

 ئامريكا لة ئاسيت دونيادا بة هصزتر دةكات، لة طةلَ  لةو جصيةوة كة دةسيتوبةلَكو
  . ذةوةندي كرصكاراين جيهان و لةوانة كرصكاراين كورد ناتةبايةبةر



سؤسياليسم لة كوردوستان دةبواية هةر لة سةرةتاوة، جصي خؤي لة ئيعتِرازة 
 سؤسياليسم. باوةتةكاين ئامريكا و هاوثةميانةكاين كردجيهانييةكان لة دذي سياسة

ان و زةمحةتكصشاين عةِرةب، لة كوردوستان دةبوو هاوثشيت خؤي لة طةلَ كرصكار
 ئامريكا بة  لة طةلَيباية و خؤي لة غةمي رؤذ رةشييةكاين ئةوان، لة شةِردةربِر

جيهان دةبوو ديتبايةي كة ئةطةركو ناسيؤنالَسمي كورد لة ثةناي . بةشدار بزانيباية
. دةنطصك نيية كة لة كوردووستان بةرز دةبصتةوةئامريكا هةلَويست دةطرص، تاقانة 

تةنيا وةها رةوتصكة كة بة كرصكاراين جيهان و كرصكاراين عةرةيب نيشان دةدا كة ئصوة 
لة بةرامبةر ناسيؤنالَيسمي خؤمالَي دا راوةستاون، ئةؤ رةوتة بوو كة دةيتواين لة 

ثشت هاوثشيت هةر دةرفةتصكي باش بؤ طةشةي خةبايت خؤي كةلَك وةرطرص و لة 
  . ببةستص ريزكرصكاراين هةمو وإلت و نةتةوةيةك

  
  
  


