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ِراثةِرينيَك كة كؤمةلَطاي كوردستاين بردة نيَو .  دا تيَدةثةِريَت ١٩٩١اثةِريين ئازاري  سالَ بةسةر ِر١٤هاوِريَ تاهري ئةم ِرؤذانة :خةسرةو ساية

ليَرةدا بةرلةوةي بضينة نيَو بِرطةكاين ئةم . ميَذوويةكي تازةوةو دةرطاي بؤ زجنريةيةك ِرووداو كارةسات وكؤِرانكاري سياسي خستة سةرثشت
 كةئةوكات ِراثةِرين تيايدا شكلَي طرت ؟، يَوةدا ئةو ضوارضيَوة سياسي وكؤمةالَيةتيانة ضي بوونميَذووةوة ثيَمان باشة بزانني كة لةبؤضووين ئ

  :تاهري حةسةن
 سالَ بةر لة ئيَستا و لةئاكامي طورزيَكي سةربازي كاريطةردا كة سوثاي ِرذيَمي بةعس بةدةسيت هيَزةكاين ئةمريكاو طةورةترين ١٤

 ناِرةزايةيت كؤنترؤلَي دةسةالَيت عةسكةرتاريةت و سةركوتطةرانةي ِرذيَمي بةعس بةسةر ذيان و،كةوتهاوثةميانيةيت نيَو دةولَةيت ليَي 
ئةمةش بواري كردةوة بؤ هاتنة دةرةوةو تةقينةوةي ِرق و بيَزاري ثةنط خواردووي دةيان سالَةي خةلَكو . خةلَكي عيَراقدا شلبووةوة

 .ين عيَراق و كوردستاين طرتةوةو بةويَنةي طةورةترين خرؤشاين جةماوةري دةرهاتسةرئةجنام لةماوةيةكي زؤر كةمدا تةواوي شارةكا
سالَ سياسةيت ١٣ئاماجني ئةمريكا لة جةنطي يةكةمي كةنداودا هةمان ئةو ئاماجنة بوو كة دووسالَ بةر لةئيَستاو دواي بةِريَوةبردين 

واتة شكلَدان بة نةزم و نيزاميَكي نويَ . ويَناويترين جةنطي ئةم سةردةمةوة  خخةلَكي عيَراقي ِراثيَض كردة نيَو،وةحشيانةي ئابلَوقةي ئابووري
كة لةسةر بناغةي بةِرمسيةت ناسيين قازانج و بةرذةوةندي و هيَزي تاقانةي ئةمريكا ثيَناسة ، لة دواي شكسيت بلؤكي شةرق لةدنيادا

 .كرايبَ
وونةوةي دةسةالَيت ئاسنيين سةركوتطةرانةي ِرذيَمي بةعس وةرطرت و بؤ  سةرئةجنام خةلَكي عيَراق كةلَكيان لة شلبهةرجؤريَك بيَت

هاتنةمةيداين منايشيَكي كةم ويَنةي سياسي وكؤمةالَيةيت ، بوو دابوويانور كردين ئةو ِرذيَمة كة لةميَذبةئةجنام طةياندين بِرياري ذيَرةوذو
 .لة ميَذووي هاوضةرخي كؤمةلَطةي عيَراقدا

هاوِريَ تاهري ناسيوناليزمي كورد و حزبةكاين ِراثةِرين لة دريَذةي ميَذووي بزووتنةوةي خؤيان بةطشيت و وةك بةالَم   :خةسرةوساية
 ئيَوة لةسةر ئةمة دةلَيَن ضي ؟، ئةجناميَك لة خةبايت شاخ و ضةكداريدا بة تايبةيت ليَك دةدةنةوة

 :تاهريحةسةن
وريت ضةند قسةيةك لةسةر ميَذووي بزووتنةوةي كوردايةيت و خةبايت شاخيان كة بةك، ِريطة بدة بةر لةوةالَم دانةوة بة ثرسيارةكةتان

 سالَي ٥٠ ناسيوناليزمي كورد و حزبة سةرةكيةكاين بة دريَذايي . دريَذكراوةو ئاكامي طةشةكردين ئةوة بكةم٩١طواية ِراثةِريين ئازاري 
كيَشمةكيَشي نيَوان ووالَتاين ناوضةكةو اليةنطريان بؤ اليةكيان دابني تةمةنيان هةميشة خؤراكي مانةوةي خؤيان لةسةر قلَشت و كةليَن و 

لةسةر ووتنةوةي كوردايةيت بؤ فشاردانان و ئيسترياتيذي ئةحزايب بز بة واتايةكي تر بلَيَم بةدريَذايي نزيك بة نيو سةدة ئاسؤ. كردووة
طةلَ دةولَةيت مةركةزي عيَراقةوة مالنيَي ووالَتاين ناوضةكة لة ملهةميشة بة، دةولَةيت مةركةزي وشةريكبوونيان لةدةسةالَيت سياسيدا

رامبوونةوةو ئاسؤيةك بؤ ضارةسةري دبلؤماسيانةي ئةو كيَشانة هاتبيَتة هةركاتيَك ئةم كيَشمةكيَشة كةوتبيَتة سةر ئاستانةي ئا. طريَداوة
 تووشي طةورةترين بةالَو شيانخةلَكي كوردستاني،ووين خؤيانداقورباين بئاسؤي ناسيوناليزمي كورد ِروو لة بنبةست بووةو لةطةلَ ، ئاراوة

 .شتيَك نني جطة لةمانةلةميَذووي بزووتنةوةي كوردايةتيدا  ١٩٩١و ١٩٨٣و ١٩٧٤سالَةكاين ِرووداوي . بةدبةخيت كردووة
تيةكي هةقخوازانةي خةلَكي كوردستان ناسيواناليزمي كوردو حزبةكاين هةميشة هةولَيانداوة كة ميَذووي خؤيان بكةن بة ميَذووي ناِرةزاية

لةم كارةشياندا تا .لة دذي هةالَواردنيَكي قةومي كة لةاليةن ِرذيَمة يةك لةدواي يةكة قةومية عةرةبيةكانةوة لة عيَراقدا ليَيان كراوة 
ةميشة هةولَيانداوة وةكو كويَخاي ه. ِرادةيةكي زؤر سةركةوتنيان بةدةست هيَناوةو ضارةنووسي خةلَكيان بة ضارةنووسي خؤيانةوة طريَداوة

ئيَوة تةماشاكةن ئيَستا يةكيَيت و ثاريت دةلَيَن شةريت كورد بؤ بةشداريكردن لة بيناكردنةوةي دةولَةيت ، خةلَكي كوردستان قسة بكةن
يةولة هيض لة كاتيَكدا ئةمة شةريت يةكيَيت و ثارتييةو هيض ثةيوةنديةكي بة خةلَكي كوردستانةوة ن، عيَراق ضوار شةرتة

هاوكات ِرةوةندي داسةثاندين ،ِرةوةندي جةنطي هةشت سالَةي ِرذيَمي بةعس لةطةلَ مجهوري ئيسالميدا! ِراثرسيةكداخةلَكي دةنطي ثيَنةداوة 
ةوةي ويَِراي شكاندن. ئاشكراترين و كةم ويَنةترين دةسةالّيت سةركوتطةرانةي ئةو ِرذيَمةية بةسةر تةواوي مةيدانةكاين ذياين خةلَكدا

ضةقاندين طؤضانةكةي دةسيت . هيض بواريَكي بؤ هيض جؤرة ئؤثؤزسيؤنيَك نةهيَشتبؤوة هاوكات ،ئاسةوارةكاين جةنط بةسةر ذياين خةلَكدا
خؤي كش مايت سياسي بزووتنةوةي كوردايةيت بوو لة ذياين سياسي ،سةدام حسيَن لة كؤتايي هةشتاكاندا لةضيا بةفرينةكاين طارة



 ثيَش جةنطي كةنداو سةركردايةيت يةكيَيت وثاريت لة ئؤردوطاكاين ئيَران ةموو كةسيَك دةزاينَ كة دوو سيَ سالَيه. تانداكؤمةلَطةي كوردس
 .مانةوة بدةن بة كادران و بةشيَك لة سةركردايةتييةكةشيان و تةنانةت نةيان دةتواين ئاسؤي ئوميَد و سةختترين ذيانيان بةسةر دةبرد

كؤتايي هاتين جةنط و ،  سالَ ئوميَديان بة جةنطي ئيَران وعيَراقةوة طريَدا٨ئةوان ، تازة نةبووبزووتنةوةيةدا لة ميَذووي ئةم ئةمةش 
 . هيض بواريَكي بؤ مانةوةي ئةوان لة باري سياسيةوة نةهيَشتةوة ،سةركةوتين ِرذيَمي بةعس لةو جةنطةدا

 ناوضةكةو دنيادا لة اليةك و هةِرةشةكاين ئةمريكا لة ِرذيَمي بةعس بةالَم شكسيت بلؤكي شةرق و ثةرةطرتين ميللي طةرايي لة ئاسيت
د و بةخيَرايي دةستيان طرت بة لوولةي دووبارة ئوميَدي دايةوة بة ناسيوناليزمي كور. بةوةي كة خاكي كويَت بةجيَ هبيَلَيَ لةاليةكي ترةوة 

 .تؤثةكاين ئةمريكاو هاوثةميانةكانيةوة
بايت دةورةي خة، دواي بة بنةبست طةيشتين ضةندين طفتوطؤ لةطةلَ ِرذيَم ، هيض كارة بوون٩١ ِرووداوةكاين ئازاري بةر لةناسيوناليزمي كورد 

دروست بة ، واندا هةبواية نةدةبوو ِروو بداتئةطةر ِراثةِرين تةنانةت نزيكايةتيةكيشي لةطةلَ ئيسترياتيذي ئة.دبلؤماسيان دةست ثيَكردبوو
 . خةلَك هيَناية ئاراوةِراثةِريين لة هةلومةرجيَكي ناوضةيي وجيهاين وةرطرت كة بواري بؤ ميانثيَضةوانةوة ئةوان ئيلها

  كةواية دةوري خةلَك و طروثة ضةثةكاين ئةوكات ضي بوو لة ِراثةِرينداو بةطشيت مةسةلةي ميحوةري خةلَك لةم ِراثةِرينةدا :خةسرةوساية
 كة خةلَكي كوردستاين لة زؤربةي شارةكان هيَناية نيَو شةقامةكانةوة؟بةواتةيةكي تر ئةو مةسةلةية ضي بوو ، ضي بوو

 :تاهريحةسةن 
 تري عيَراقي طرتةوةو هيض تايبةمتةنديةكي و بةخيَرايي ناوضةكاينو سةرةتا ئةوة بلَيَم كة ِراثةِرين لة خوارووي عيَراقةوة دةسيت ثيَكردو

 بةدريَذايي ميَذوو خةلَك زةخريةي ِراثةِرين وخرؤشان و شؤِرشة يةك لة دواي ةدانيةطومان لةو.قارةمانيةيت نةتةوةيي نةبوو  وجوطرافيايي
نةك بؤ ،  من باوةِرم واية كة خةلَكي كاتيَك ديَتة مةيداين منايشي طةورةي كؤمةالَيةيت بؤ ئةوة ديَت كة نايةويَ، لة دنيادايةكةكان بووة

 زؤر ، كة خةلَكي دةيانةويَ،اين جةماوةري ئةو خواستانة بيَتلَك بؤ شؤِرش و خرؤشئةطةر مؤتؤِري هيَنانةمةيداين خة. ئةوةي كة دةيةويَ
ضونكة خواسيت بزووتنةوة كؤمةالَيةتيةكان زؤر ئالَؤز و تةنانةت ناكؤك و ، سةخت بوو كؤمةلَطةي ئينساين شاهيدي شؤِرش بوواية

هةرضةندة خةلَكي كوردستان بةدةست ِرذيَمي  . ي هةمة خةلَكيثيَضةوانةي يةكترن و سةختة ببيَتة ئاسؤيةك بؤ تةقينةوةيةكي جةماوةر
بةالَم خةلَكي عيَراق ، فاشسيت بةعسةوة كةم ويَنةترين هةالَواردين قةومي و ثاكتاوكردين ِرةطةزي و كارةسايت طةورةي بةسةر هاتبوو

دةوة هةموو بةكر. يةي ِرذيَمي هارو دِرندةي بةعسدائةويش نا ووتن بوو بة ذيان لةسا، وكوردستان يةك ئاسؤ كؤيكردنةوةو هيَنانية مةيدان
  . ووتيان نا بؤ ِرذيَمي بةعس

ووالَتة لةاليةن  ئةو ة سياسية دياريكراوةكاينانيَكي جةماوةريدا بةخيَرايي كيَشكة لةهةر خرؤشان و هاتنةمةيدئةوة بةلَطة نةويستة 
لة مةسةلة  يةكيَك ووالَتةوةو دةبنةنيَو هاوكيَشة سياسةكاين ئةو دةهيَنريَنة دياريكراوةكاين خؤيانةوة  كؤمةالَيةتيةبزووتنةوةحزبةكاين 

 سةركوت و ديكتاتؤريةيت ِرذيَم، ة ثةرشوبالَو بوونهةرضةند، بزووتنةوةي ضةث و كؤمؤنيسيت و طروثةكاين ئةوكات .ميحوةريةكاين كؤمةلَطة
بةم هؤيةوة كةم تةجروبةو ناِرؤشن و .  ثيَنةدابوونيةوان و ئةوان بة خةلَكبواريَكي كاري ئاشكراو دةستِراطةيشتين خةلَك ب هيض تا ئةوكات
ئةمة جطةلة ضةندين طورزي كاريطةر كة بةدةسيت موخابةرايت بةعس  ، زؤر تاتيبةمتةندياين ثيَك ئةهيَنا لة بريكردنةوةدامةكتةيب

بةالَم سةرباري ئةم .  ئةوكات لة ذووري ئيعدامدابوون هةلَسوِراوي طروثةكاين١٢٠تةنيا لة ئةمين سليَماين نزيكةي  .خواردبوويان
 كةموكوِريانة كة بةبِرواي من دةوري بةرجةستةي طيَِرا لة ئاراستةكردين ِرووداوةكاين دواتري ِراثةِرينداو بواركردنةوة بؤ ناسيوناليزمي كورد

ارة طةورةكاين سليَماين و هةوليَرو كةركوك بة تايبةيت  ئةوكات لةشةكاين ضةثبةالَم طروثة.  سواري شةثؤيل ناِرةزايةيت خةلَك ببيَتكة
  يةكةمني فيشةكيان ِرووةو ِرذيَم تةقاندو .لة ِريَطاي كؤميتةكاين ِراثةِرينةوة كة ماوةيةك لةوةو بةر ثيَكهاتبوون و خؤيان ضةكدار كردبوو

 .ندين ِرةشترين ِرذيَمي ئةم سةردةمةدا بةشداري بكةنلةدةرطاي مالَةكانيان داو بانطةوازي خةلَكيان كرد كةبيَنة دةرةوةو لة ِرووخا
ِراثةِرين حةرةكةتيَكي هةمة خةلَكي بوو وة لةذيَر ضةتري خؤيدا ئاسؤو ،  هاوِريَ تاهري هةروةكو خؤشتان ئاماذةتان ثيَدا:خةسرةوساية

يَوةي كؤنترؤلَي ذياين شارةكان و جؤري تا دةطات بة ش، بزووتنةوةي خوارةوةي خةلَك، دروشم وداواكاري جؤراوجؤر، ئاماجني جياواز
 لةم بارةيةوة ئةطةر بكريَ ئاماذة بةم ثيَكهاتووانة لة ِراثةِريندا بدةيت ؟. دةسةالَتدارةيت هيَناية كايةوة

 :تاهريحةسةن 
هيَرش ،  دنيادامن لةسةرتاوة وومت كة ِراثةِرين هاوكات بوو لةطةلَ شكسيت بلؤكي ِرؤذهةالَت و ناوبردين بة مةرطي كؤمؤنيزم لة

  خؤراكي ميدياكاين درؤهةلَبةسنت ببوةلةفراوانترين ئاستيدا بؤ سةر بريوباوةِرة ئينساين و ثيَشكةوتووخوازةكان
 ميللي طةرايي وثةرةطرتين دووبارةي ناسيوناليزم و جةنطي مجهورياتةكاين ِرووسيا و جةنطةكاين بالَكان سيماي سياسي ئةوكايت،

 بةخيَرايي كاريطةري خؤي لةسةر ِرووداوةكاين كوردستان بةجيَهيَشت و هةلومةرجي سياسي بةتووندي ذةهراوي كرد ئةم هةلومةرجة.دنيابوو



ماوةيةكي كورت .كةوتة دووِريانيَكةوة.ةو تايبةمتةنديانةوة كةباسم كردبزووتنةوةي ضةث و كؤمؤنيزم ب .بة ناسيوناليزم و ميللي طةرايي
 بةالَم ئةوةي كة دواتر بووة خالَيَكي بةرجةستة لة ئاراستةكردين ئاسؤي.ةوةةكي خالَي لة حكومةت وقانوونبوو ثيَي نابووة نيَو كؤمةلَطةي

كة ِريَطاي طريَداين ضارةنووسي خؤي بةضارةنووسي خةلَكةوة هةلَبذارد ، ي بةرةو دامةزراندين حزب ئةوةبووئةو بزووتنةوةيةداو تةنانةت برد
ئؤرطاين دةسةالَتدارةيت خةلَكي ، ياسي و ئيداري و حكومةتية كة بةوةدةرناين هيَزةكاين ِرذيَم ثيَكهاتبووو بؤ ثِركردنةوةي ئةو بؤشايية س

 شارةكاين سليَماين هيَناية ئاراوةو لة ماوةيةكي كوريت ضةند ِرؤذيدا لة بةشي هةرةزؤري طةرةك و دامةزراوةكان و هةنديَك لة كارطاكاين
 . شوراكاين خةلَكي ثيَكهيَناوهةوليَرو هةنديَك ناوضةي كةركوك

يةكةمني دياردةيةكي كؤمةالَيةيت كة لةطةلَي بةرةو ِروو بوون شوراكاين خةلَك و ، لةطةلَ طةيشتنةوةي يةكيَيت و ثاريت بؤ كوردستان
ؤذي دواي ِراثةِرينةوة ِراديؤيان داناو يةكةمني بانطةوازيان بؤ خةلَك ئةوةبوو كة ئةوان لةيةكةمني ِر، بزووتنةوةي شورايي بوو لةكوردستان

ئةوةي كة خةلَكي بة ض قانوونيَك بضنةوة !. ؟كارةكانتان خةلَكينة ئةوا ِراثةِرين تةواو بوو داواتان ليَدةكةين هةموو بضنةوة سةر
 ،دادطاكان بةثيَي كام قانوون دةضةرخيَ،  ض قانوونيَك دياري دةكريَمافةكانيان بةثيَي، كريَيان ، سةعايت كاريان، سةركارةكانيان

بةالَم شوراكان و !.ةو ضارةنووسيان بدةنة دةست ئةوان بؤيان دياري بكةنطرنط ئةوةبوو كة خةلَكي بضنةوة مالَةو، مةسةلةيان نةبوو
اضووين ئاوارةكاين طةرميان و دابةشكردين مةوادة خؤراكية كؤبوونةوة طشتيةكان و دةوري خةلَك لة ثاراستين ئةمنيةيت طةِرةكةكان و بةهان

ِراطةياندين يةكساين ، ِراطةياندين هةموو دةسةالَتيَك بؤ شوراكان. دةست بةسةردا طرياوةكان و كردنةوةي بنكة تةندروستيةكاين طةرةكةكان
 بردنيان بؤ نيَو سياسيةت و دةخالَةت لةضارةنووسي  هيَنانة دةرةوةي ذنان لة مالَةكانيان و هاوشاين ثياوان، تةواوي ذنان و ثياوان

ِراطةياندين ،  ِراطةياندين جيايي دين لة دةولَةت، ِراطةياندين ئازادي بيَقةيدوشةريت سياسي و مانطرتن و ِرادةربِرين،كؤمةلَطةدا
ي كؤمؤنيسيت هةولَيدا خةلَكي لةمةيداندا  لةو كارة طةورانةبوون كة بزووتنةوة.....و،هةلَوةشانةوةي تةواوي قانوونةكاين ِرذيَمي بةعس

ناليزمي كورد بووي ئةمةش بةتةواوي لةطةلَ ئاماجنيَكدا كة ناسيو. ِرابطريَت و خؤيان ضارةنووسي ذياين خؤيان بةدةسيت خؤيان دياري بكةن
 شةريكبوونيان لة دةسةالَيت سياسيدا  ئةوانيش بؤضارةنووسيان بدةنة دةست ئةوان وئةوان دةيانوويست خةلَكي وةكو ئيَستا .ضةوانة بووثيَ

مةفرةزةكاين ناسيوناليزمي كورد قةتلَي ، لةكاتيَكدا ذنان لةمةيداين سياسةت و بةِريَوةبردين شوراكاندا نةخشيان دةطيَِرا.بةكاري بةرن
 .نامووسيان دةست ثيَكرد

 دوذمنايةيت،  اين خةلَكي كريَكارو زةمحةتكيَشي كوردستانبؤ سةر شوراكان هيَرشيبة .يةكيَيت وثاريت لة نيَو ذياين شاردابةبِرواي من  
 . دةخالَةيت خةلَك لة بةِريَوةبردين كؤمةلَطةدا نيشان دا لةطةلَخؤيان 

رةنووسي ناليزمي كورد لة اليةك و كؤمؤنيزم لةاليةكي ترةوة دةيانوويست ضاناسيو،  جياواز بةكوريت دوو بزووتنةوةي كؤمةالَيةيت
تا دةطات بة بةرطرتن بة نةطةِرانةوةي ِرذيَم ضارةنووسي كؤمةلَطة ، ’و ئؤرطانةكاين دةسةالَت وحكومةت كردن وقانوونةوةلةشيَوة،كؤمةلَطة

، لةماوةي كةمتر لة مانطيَكي دةسةالَتدارةيت خةلَك لة شوراكاين خؤيانداو كاروكردةوةو ئاسؤ و درومشيَك كة هيَنايانة ئاراوة. دياري بكةن
ئينسانةكان بةختةوةر دةبن و ئارةزووة ، كة ئةطةر دةسةالَتدارةيت بة دةست خةلَك خؤيةوة بيَت، ةلَنةطرةي نيشانداه ئةوراستية حاشا

  .ئينسانيةكان خةلَك بةدي ديَن
هؤي شكسيت بةِراي ئيَوة ، شكسيت ِراثةِرين و ئاوارةيي ئةجناميَك و حالَةتيَكي تراذيدي ثيَكةوة طريَدراوي ِراثةِريين ئازارن :خةسرةوساية

 .خةلَك بؤ ِريَطاي ئاوارةبووين مليؤنيان طرتةبةر؟. ِراثةِرين ضي بوو؟
 :تاهريحةسةن

من لةسةرةتاي ئةم باسةوة وومت كة ناسيوناليزمي كورد و بةدياريكراوي يةكيَيت و ثاريت بةدريَذايي ميَذووي ذيانيان هةميشة ئاسؤو 
،  دا١٩٩٠هةِرةشةكاين ئةمريكا لة ِرذيَمي بةعس لة سالَي .لَةتةكاين ناوضةكةوة طريَداوةئيسترياتيذيان بة قلَشت و كةليَن وملمالنيَي دةو

بةهؤي ئةو فاكتةرة .كةتا ثيَش ئةوة ِريَطاي يبَ ئوميَديان دةثيَوا، جاريَكي تر خويَين بردةوة بؤ نيَو دةمارةكاين ئاسؤي سياسي ئةو دوو حزبة
بةالَم توانيان ئاسؤي ،ورد سةرباري شوراكان و دةورنةخشي بزووتنةوةي ضةث و كؤمؤنيزمعةينية جيهانيةشةوة كةوومت ناسيوناليزمي ك

بةالَم كاتيَك دةستةي فةرمانِرةواي . ة خبةنة ذيَر دةسيت خؤيانةوةاثةِرين وضارةنووسي سياسي كؤمةلَطخؤيان بكةن بة ئاسؤي خةلَكي دواي ِر
لةوة ،  كؤمةالَيةيت تةواوي شارةكان كةوتؤتة دةسيت خةلَكي ضةكدارو ِراثةريووئةمريكا زاين كة خةلَكي عيَراق بةطةورةترين منايشي

 . لةدةستيان دةرضيَت وكؤنترؤلَي سةخت بيَتتيَطةيشت كة دريَذةكيَّشاين ئةو وةزعيةتة هةلومةرجي سياسي بةجؤريَك ئالَؤز دةكات كة ِرةنطة
دووبارة بواري كردةوة بؤ ِرذيَمي ، ووخاندين ِرذيَمي بةعس لةبةرنامةيدا نةبوو رَِّ هةر لةسةرةتاوةبؤية دةستةي فةرمانِرةواي ئةمريكا كة

سوثاي لووتشكاوي ناسيوناليزمي عةرةب لة جةنطي . كوردستان و ناوةِراست وخوارووي عيَراقبةعس بؤ كؤنترؤلَكردنةوةي شارةكاين 
زةكاين ئةمريكاوة بيَويَنةترين حةمامي خويَين بؤ طرتنةوةي  بةبةرضاوي هيَ، ِرووشاوي كةنداودا بؤ وةرطرتنةوةي الين كةمي كربيائي



ئةم هةلومةجة جاريَكي تر ئيسترياتيذي و ئاسؤي ناسيوناليزمي كوردي كرد بةهةوادا و لةطةلَ خؤشيدا خةلَكي . شارةكان بةريَخست
ئةوة ئاسؤي ناسيوناليزمي ، ارةييان هةلَبذارد ئةوة خةلَك نةبوون كة ِريَطاي ئاو.كوردستاين تووشي ئةو تراذيديا ئينسانية طةورةية كرد

لةبةرامبةر هيَزةكاين ِرذيَمدا هةلَهاتوو جطة لةئاوارةيي لةبةرامبةر لةشكري دِرندةي بةعسدا ، كورد بوو لةطةلَ بنبةسيت ئاسؤي خؤيدا
 .بواريَكي تري بؤ خةلَكي نةهيَشتةوة بؤ خؤثاراسنت

، ’ هةموو ِراثةِرين و خرؤشانيَكي جةماوةريدا ضارةنووسيوة هةية لة دياريكردين، ستةي هةبووفاكتةريَكي تر كة بةبِرواي من دةوري بةرجة
سةرباري ،ئةويش ئةوةية كة سةرباري ِرقي ئةستووري خةلَك لة ِرذيَمي بةعس و ئوميَدةواري بؤ ِرووخاندين ِرؤذيَك زووتري ئةو ِرذيَمة

 خؤي بةرئةجنامي ِرةوةندي طةشةكردين ١٩٩١ بةالَم ِراثةِريين ئازاري .راق و كوردستان ي عيَدةريايةك ئاوات وئارةزووي هةقخوازانةي خةلَك
بوو كة جةنطي يةكةمي كةنداوي خولَقاندو بةلَكو هةلومةرجيَكي جيهاين . ناِرةزايةيت خوارةوةي خةلَك و طةيشتين بةخالَي تةقينةوة نةبوو

 لةدةرةوةو لةسةرةوةي خةلَكةوة ة سياسةتيَكي ترو باقازاجني كةسيَكي تررجيَك كبةواتايةكي تر بلَيَم هةلومة.بواري بؤ خةلَك كردةوة
 .و بؤ هةمان ئامانج طريايةوةهيَناية ثيَشةوةو هةر لةسةرةوة

مي ئيَوة وةالَ، بةالَم هاوِريَ تاهري هةركات باسي شكسيت ِراثةِرين و ئاوارةيي بكريَ باسي خيانةيت ئةمريكا لةكورد ديَتة ئاراوة :خةسرةوساية
  ؟ضي ية بةو بؤضوونةي كة شكسيت ِراثةِرين بة ثشت تيَكردين ئةمريكا لة كوردةكان دةطيَِريَتةوة

   :تاهريحةسةن
نة ئةوكات و نةئيَستاش دةستةي فةرمانِرةواي ئةمريكا لة هيض جيَطايةكدا بةلَيَين بةكةس نةداوة تا نةبردنةسةري ثشت تيَكردن بيَت لة 

ئةمريكا . ئةوكات جؤرج بووشي باوك ِرايطةياند كة ئاماجني ئةمريكا لة جةنطي كةنداودا ِرووخاندين ِرذيَمي بةعس نيةهةر . بةلَيَنةكةي 
ناليزمي كورد لة خؤيةوةو ناسيو. ضةكة كة لةسةرةوة باسم كردبؤ جيَبةجيَكردين بةرنامةو ئيسترياتيذي خؤي هاتؤتة ناو بؤ ئاماجني خؤي و

ئةمان لة خؤيانةوة ويَنةكاين جؤرج بووشي باوك و ئاالَي . طريَداوة بةسياسةت ونةخشةي ئةوةوة دا ئوميَديلةئاكامي يبَ ئاسؤيي خؤي
،  هةموو لةبريمانة كة دواي ئةوةي زانيان ئاماجني ئةمريكا ِرووخاندين ِرذيَمي بةعس نية.ئةمريكايان لة دارو ديوارةكاين كوردستان دا

دواي طةِرانةوةي ،  بةغداوةةزيوةكانيان لة ذياين ئاوارةييدا نةخستبووة ذيَر طلَةوة ئةمان طةيشتنةهيَشتا خةلَكي مندالَة لةسةرمادا ت
ضةندين ،  تةنسيقةكانيان بؤ ثاريَزطاري لة هيَزةكاين ِرذيَم كة خةلَكي دةيوويست كوردستان بة جيَ هبيَلَن وبِرؤنخةلَكيش لة ئاوارةيي ليذنة

 .كردكي سليَماين و هةوليَر  لة خؤثيشانداين خةلَجار تةقةيان
ئةوان . ثاشان خؤ ئةوة يةكةمني شكست نةبوو كة ناسيوناليزمي كورد بيخوات، ئةو قسةية لةدنياي سياسةتدا مندالَبازاِري ديَتة ثيَش ضاوو

، ووسيا خيانةيت لة كورد كردِرووخاين كؤماري مهاباد ئةلَيَن ِر بؤ ،شاي ئيَران خيانةيت لة كورد كرد  يش ووتيان ِرةزا١٩٧٤بؤ شكسيت سالَي 
و ئةندازياري ش هةرضةندة تالَةباين زؤر لووتفي نواندو وويت سةدام حسيَن دادوةرة دوذمن نية١٩٨٣بؤ بنبةسيت مفاوةزايت سالَي 

يعةكان لة ئةلَيَن ش،دايشئةوةتا بؤ مةسةلةي مافةكاين خؤيان لة بنيادنانةوةي عيَراق .دام حسيَن يبَ وةعدة سةووتيان  ،ئؤتؤنؤمية
 . يان داو ئيَستا نايبةنة سةركؤبوونةوةي لةندةن دا بةلَيَن

بةالَم دةرس ، هاوِريَ تاهري هةر وةكو دةزانن ِراثةِرين ئةزموونيَك بوو كة بةسةر ذياين خةلَكي كوردستاندا تيَثةِري :خةسرةوساية
لة ضاو طيَِرانةوةياندا بة ميَذووي ِرابردوويان دةيبَ ض دةرسيَك لة بةِراي ئيَوة خةلَكي كوردستان . وثةندةكاين لة شويَين خؤيدا هةر ماون 
 ِراثةِرين بؤ ئيَستاو داهاتوويان وةرطرن ؟

 :تاهريحةسةن
ئةطةر وا نةبوواية ئامادة نةبووم ، منيش ثيَم واية دةرسو ثةندةكاين ِراثةِرين بة ضارةنووسي ئيََستاي خةلَكي كوردستانةوة طريَي خواردووة

 سالَةي ئيَستاي كوردستان تةنيا لة ٢٠كةِرةنطة الواين ، سالَ بةر لةئيَستا ِروويداوة بيةشيَنم١٤كي بة باسكردين ميَذوويةك كة سةري خةلَ
 .زماين دايك و باوكيانةوة داستانةكةيان بيستيبَ

 لةسايةي دةسةالَتيَكدا بذين كة ووتيان ئيتر نامانةويَ، ة طةورة جةماوةريةيان بة ِرذيَمي بةعس) نةخيَر (خةلَكي كوردستان بةو 
ووتيان ضيتر نامانةويَ ئةنفال بكريَني و ضةكي كيمياميان ،ضةوسانةوةي قةوميمان لةسةر بيَت و لةمالَي خؤمان هاووالَيت دةرةجة دوو بني 

ووتيان ئيتر نامانةويَ ، دورنووتيان ئيتر نامانةويَ ئازادخيوازان خبزيَننة هاوشيَوةي ئةمنة سوورةكةو دةميان ب، لةسةر تاقيبكريَتةوة
ووتيان ئيتر . ئينسانةكان لةسةر بريوباوةِري سياسيان جيَطايان زيندانةكان بيَت و لةذيَر ئةشكةجنةو ئيعدامدا طيانيان لة دةست بدةن

 .ووتيان ...ووتيان ، ووتيان، نامانةويَ مندالَةكامنان لة جةنطةكاندا بكوذريَن
كة خةلَكي نايبَ لة حاشيةدا ،  وةربطرييَ ئةوةية٩١ة ِراثةِرين و ئيَرادة نواندين خةلَكي كوردستان لة ئازاري سةرةكيترين دةرسيَك كة دةيبَ ل

ئةو حزبةي بةرذوةندي لةوةداية كة خةلَكي لة مالَةوة .ةو حزبانةي كة ثيَيان دةلَيَن بِرؤنةوة بؤ مالَةوةِرابوةسنت و ضارةنووسيان بسثيَرن ب



كؤمةلَطة  بيَطومان دةيةويَ ضارةنووسي خةلَك و،  ةستيَكيان بة ضارةنووسي ذياين خؤيان و كؤمةلَطةكةيانةوة ديار نةبيَتهيض جيَطا د دانيشن و
كي بةداخيَكي طرانةوة ئيَستا خةلَ. بة جؤريَك دياري بكات كة تةنيا لةبةرذوةندي خؤيدايةو ناكؤكة لة طةلَ بةرذةوةندي خةلَك و كؤمةلَطة

، بةزؤري ضةك بيَت، متةطرتين ثارووي دةمي مندالَةكانيان لةاليةن يةكيَيت و ثارتيةوة  باريان بة، خةيالَي خؤيان بيَتكوردستان جا بةخؤش
ئيَستا ضارةنووسي خةلَكي كوردستان لةدةسيت يةكيَيت و ثارتيدايةوة و خةلَكي تةنيا تةماشاكةري دياريكردين . انيان بة مةيلي خؤي

بلَيَن ثشتيان  تةنيا ئةوةندة بةس بيَت كة  بؤ يةكيَيت وثاريت سبةيينَِرةنطة، سيستاين و ئيسالمي سياسيداضارةنووسيانن لة حوجرةكةي 
تة ذيان لةسايةي ِرذيَميَكدا كة كارةساتةكان لة هةزارةي بةالَم ئاكامةكةي بؤ خةلَكي كوردستان دةبيَ، تيَكردين و وةعدةكةيان نةبردة سةر

  .رة دةبنةوةسيَهةمدا بةشيَوازي تر دووبا
ئاكامي شكسيت ئاماجنةكاين ِراثةِريين خةلَك بوو كة بةهيَرشيان بؤ سةر شوراكان دةسيت ، هاتنة ئاراوةي دةسةالَيت يةكيَيت وثاريت 

كوردستان ئاماجنةكاين ِراثةِريين ئازار هةمان ئةو ئاماجنانةية كة خةلَكي . نةك سةركةوتين ِراثةِرين وةك يةكيَيت وثاريت دةلَيَن، ثيَكرد
خةلَكي كوردستان بؤ دياريكردين ضارةنووسيَكي باشتر بؤ خؤيان و ، فرسةت زؤر لةدةست ضووةو كةم بةدةستةوة ماوة. ’هةر ئيَستا هةيانة
رةنووسي يَكي تر بة هةموو ئةو سيناريؤ فريوكارانةية بلَيَن كة خةريكن بؤ ضا) نةخيَر (  بةهيَزيَكي عةزميي جةماوةريةوةمندالَةكانيان دةيبَ
، ةك بؤ سةربةخؤيي كوردستان بةلَيَي، نةخيَريَك بؤ لكاندنةوةي كوردستان بة عيَراقيَكي عةرةيب ئيسالمي تايةفةيي. سبةينيَيان دةيضنن

 . كة ئةو كات بة داخةوة نةيان بوو،ئةجمارة خةلَكي كوردستان حزيب كؤمؤنيسيت كريَكاريي عيَراقيان هةية
١٢/٣/٢٠٠٥ 

       
 
 


