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  !ست وه کی کیمیاوی ده ر چه رامبه کوردستان به )9(
  

نجامی  ڕوانی ئه  چاوه وه هیی ه وسه  ب ئارامی و ب حه ر به ر، هیتله وبه مه  ساك له43
موو جھیان،  ، هه)کانی دوژمنه(موو   دژی هه کرد، تا له کی کیمیاوی ده کردنی چهدروست

  .دی بن مر به مانی جیھانگیر، و نه تکی ئه ونی ئیمپراتۆریه کاری بن و خه به
یشتن،  شی خۆیان گه  ڕهنووسی  چاره ر، یان به هاوتاوانانی هیتله.. ..گۆڕ بوو ر گۆڕبه هیتله

   مشکیان ل بۆته  و کونه یه  دواوه تییان به تی مرۆڤایه فره ر رق و نه یان هشتا هه
 دسۆزن بۆ  لماندیان که  ساڵ، سه43ر، دوای  نی هیتلهکا م شاگرده به. ری یسه قه
  .ون کانی ئه ی تاوانه ری زنجیره  پده ی و درژه که یامه په
 جوانی سروشت  ی که و مانگه  مانگی نیساندا، مانگی گون و دن، ئه مساڵ له ئه
یرانگا و   سه کاته  و کوردستان ده وه کاته  و خۆی کۆده وه پچته ی ده یی بارگه شنه به
ی خۆیان،  تی ڕۆژانه ك عاده عس، وه کانی ڕژمی نازیستی به یاره تهدا،  مه و ده وار، له هه

ك هیچ جارکی تر   وه م جاره م ئه  به.. وه جارکی دی ئاسمانی کوردستانیان شوانده
ر و  به  لهن و گیان رکه  کوردستانی وه  گازی کیمیاییان پ بوو تا به م جاره ئه... بوو نه

  !!ی نیشتمانك بنووسن رگنامه هن و مه ر نه به ژیان له
دن  ه ر و هه مه کانی یاخسه م و دفنه رهه  پیت و به  درین و به ی نیساندا، گونده14  له

  ژێ و سیروان و کانی توو له  و ئاوه چکه و نۆ  و چناره  و چاوهو هگر و و سه گهر و به
 ی مانگیشدا 20 و 15  له. ر هرشی گازی کیمیایی  به وتنه ی که سلمانکانی ناوچه
کانی  سان و دیه ووکان و شخ وه  و زینی و به رده ی بالیسان و کانی به کانی ناوچهدی

الماری گازی   ژر په وتنه ولر که  هه کان له ی ساوسیوه شر و ناوچه ره  شاخی ده ره زنجی
... هید کرا واوی شه  ته سان به دا، دی شخ وه  ب ونه م تاوانه نجامی ئه  ئه له. هراوی ژه
  .ندان خزان قانیان ت خرا  قوربانی، چه سی تریش بوونه دان که سه



ر شاوی ورانکردن و سوتاندنی کوردستان  سه  له وامه رده مان کاتدا، ڕژمی نازی به  هه له
ی  ژماره...  ن و سعودییه رده کانی سنووری ئه ه ب ژیان و ڕاگوزانی دانیشتوانی بۆ بیابانه

ر  هه.  ڕاندووه  دێ تپه300  یران وران کراون له  تا حوزه وه  مانگی نیسانه ی له و دیانه ئه
  .ەند  نیشانی دهآاننیشتمانی  کانی حیزبه کو زانیارییه وه

... دێ) 3000 ( یشتۆته وران کراون گه   وه1987 سای  ی له و دیانه ی ئه ژماره
  ی ئستا له و ناوچانه ، ئه واوی وران کراوه  ته  به تری چوارگۆشه  کیلۆمه)13650(ری ڕووبه

تری  کیلۆمه) 4560(ری  ن و ڕووبه تری چوارگۆشه کیلۆمه) 9787(ژر شاوی وران کردندان 
  دار کراون کهسمی ئاگا  ره  پارزگای دیاال به له) 2200(ولر و   پارزگای هه  له چوارگۆشه

  .یان بۆ خوارووی عراق وه کانیان و گواستنه  بن بۆ وران کردنی دھاته ئاماده
 ناوبردن و دانانی  لی کورد، توند کردنی شاوی له کی کیمیاوی دژی گه کارهنانی چه به

   که ی گرنگه کی تازه یه ی کورد، دیاده وه  ناوبردنی بزووتنه  سای له  به1987سای 
ق  رهه عس ده ی رژمی به  و نازییانه رستانه ز په گه  و رقی ره ری فاشیانه وهه  جه وه که الیه
ر  قان و وهی هار و هاجی و تۆ  نیشانه وه کی تریشه  الیه خا و له دره لی کوردمان ده گه
ر  نا بۆ هه کا و په هموو شتکدا د  هه دا پ به وه  پناوی مانه  له شنك که  چه  بهتیردانی به

 کارهنانی   به بایه تۆمیشی هه کی ئه ددام چه ر صه گه ت ئه نانه ته.. با ك ده تاوانکارییه
!) یان من یان عراقی خاککی ب مرۆڤ( ب ب  ر فاشیستیك ئاماده گه.. بوو ئاسایی ده

  !! ب یا من یا جیھان شه ئاماده
  : وه  بۆته وره کی گه هی شه ڕه رووی هه ی کورد رووبه وه ، بزووتنه شنه م چه به
  )...جینۆساید(چۆ کردن   ئاستی قه یاندۆته  کوردی گه نگی دژ به  ڕژم جه:م که یه

ی  وه رز کردنه  به ی کورد له وه دا، بزووتنه کارهم  دژوار و سته م واقیعه  ئاستی ئه له: م دووه
  ی له یختیارکی دیکه، هیچ ئ والوه  به)مان کوردستان یان نه(ی  که  کالسیکییه درووشمه

  ب ئاماده ی کورد ده وه  بزووتنه واته.. ددام بمن تی تا صه  تایبه به..  ماوه مدا نه رده به
کی نیشتمانی رزگاریخوازی  یه وه هنر بزووت کو چۆن هه ر وه مان بکا، هه ڕی مان و نه ب شه

  .)هتد... زائیر، کوبا، ڤتنام جه(تی  ران کردوویه دژی داگیرکه
نووس ئاسا،  خت، چاره نگ وه خت، دره  پرسیارکی سه ه ، کۆمه دایه لیره
) تی تایبه (  کوردستانی خواروودا به ی کورد له وه وڕووی بزووتنهەر به
  . وه بته ده

 و ەی کردوو باره  ناله م باره ی کورد پشتر پشبینی ئه وه ئایا بزووتنه 
  ؟ گرتووه ی هه وه نهر بوو رامبه نگاوی بۆ به هه

  مان بکا و به ڕی مان و نه  شه دایه و ئاسته ی کورد له وه ئایا بزووتنه 
  ن؟ یه نجامی بگه ئه

  ؟ن  ئاماده باته  خه م جۆره کانی ئه ج و پداویستییه رلومھ ئایا هه 
،  وه  مانهب چ ب؟ مان ده ڕی مان و نه کی شه ره ئایا ئامانجی سه 
 !ر سفر؟  سه وه تنهواو، ئۆتۆنۆمی، یان ها ی تهیرزگار
ی   چوارچوه ، له باته  خه م جۆره پدانی ئه رپا کردن و درژه ئایا به 
 ن؟ یه گه دا، چ ده ڕه م شه انی بوونی ئهھیڕی عراق و ئران و ج شه



،  باته  خه و جۆره ر ئه  به توان شان بداته نیا ده  ته لی کورد به ئایا گه 
 کن؟  یمانانه و دۆست و هاوپه بن؟ ئه یمانی هه ب دۆست و هاوپه یان ده

 .ب ک بن؟ ده
  
) کراوی رنامه تکی زانستی به هستراتیجی(ی کوردی  وه  کورتی ئایا بزووتنه به

  .؟  کردووه  ئاماده باته  خه م جۆره بۆ ئه
  

م  به.  وه ینه  بده و پرسانه می ئه دا وه  وتاره م کورته  له  نییه وه ستمان ئه به  مه ئمه
مك،  ر وه  هه ن که که ستنیشان ده  ده وه کان خۆیان ئه تی پرسیاره بیعه ته
کگرتوو  تكی کوردی یه ب ستراتیجییه بهمدا،   ئاقاری وه نگاوك له ر هه هه

 و  -کگرتوو  ت و رکخراوکی فراوانی یه کگرتوو، سیاسه باتی یه  خه وه مه له(
ڕ  ی هزی خۆیی کورد تپه  چوارچوه  له کی فراوان که هییمانی ب هاوپه به

داویستی واته. بکا، مومکین نابژوویی به دوو پنووس   و چاره له  په  م
  : وه کانی نیشتمانی کورد بۆته رووی هزه  رووبه رییانه گه
  .بات کخستنی ستراتیجی خه یه.1
  .ی کورد له سه مه) جیھانی کردنی(ودان بۆ  هه.2
م  به. کترین  یهری واوکه ته. ستراون  به وه  پکه تییهم دوو پداویسس ئه

  . م نایه رهه و به  ب ئه  به مه که نجامی یه میان ئه  دووه  که گومانی نییه
  

) حللی مه(کی  یه  ناو جوغز و چوارچوه ی کورد له وه ی کورد و بزووتنه له سه ی مه وه مانه
دی   به وه مه دا و له سته به دوو مهو  دیھنانی ئه  به وتنکی له که رنه نجامی سه سکدا، ئه ته
ندی  به ڵ زۆر و زه گه و رزگاری نیشتمانی له ره نجامکی کۆنکریت به هنانی ئه نه

  ن که رج هه لومه ندێ هۆ و هۆکار و هه هه.. یشیدا که باته ختی خه کانی و سه قوربانییه
  کان بۆته  بۆ کردن و داپۆشینی شکستییه نهستی پاکا به  مه یان زیاتر به وه  کردنه دووپاته
  ك شونی جوگرافی و جیۆپۆلیتیکی کوردستان، دووری له ی ژر ددان، وه  خۆشه بنشته

ی  وه  بزووتنه  که  نییه وه  مانای ئه مه م ئه به. ر کانی داگیر که  رژمه  بهوردانی ریا و ده ده
  .. وه خولتهبدا  بۆشی ب هۆده جوغزکی  ب له ر ده رزگاریخوازی کورد هه

، ستراتیژ و  واو کردبایه کانی ته  خۆییه رجه لومه ی کورد هه وه ر بزووتنه گه ئه
یتوانی   ده هی گومانی نیهبای،   خۆی ستی ئاشکرا و روون و درووشمی که

ندی و  وه رژه شونی ستراتیژی و جیۆپۆلیتیکی گرنگی کوردستان بۆ به
  .. کاربن وتنی خۆی به پشکه

  ئمی  ماوه عس له ری رژمی به سکه هز بوونی عه ت به نانه  و خۆڕاگرتن و ته وه انهم
  تی زۆر به  رژم توانیویه  که دایه وه ڵ ئراندا، زیاتر له گه ر له ی شه ش ساڵ و نیوه شه

ری ناو  ك که ر بگرێ و وه  شونی ستراتیژی عراق وه ، سوود له رستانه لپه ئاسانی و هه



ست  ده ت به  رۆژاوا و رۆژهه پشتی دیبلۆماسی لهك و پا ردووال بخوا و چه ه ه جۆگا له
نب...  
  بینین له ین ده یری شۆڕشی کوردستانی خواروو بکه نیا سه ر ته م گه به
کو   وه که  ك نییه یه  هیچ نیشانه1961یلولی   سایدا دوای ئه26نی  مه ته

ت  نانه ته.. شتمانی رزگاریخواز بیناسنی، نییی ناوچه) نا(کی  یه وه بزووتنه
ی  وه وتی بزووتنه سکه ترین ده وره  گه ش که1970 ی ئازاری 11ئۆتۆنۆمی 

رگیرا،  عس وه به) خشیشکی به(ك  ، وه وه  ڕووی سیاسی و یاساییه ، له کورده
ن ماف و  ، خاوهخۆ ربه نکی سه ك الیه  کورد وه ك که یه وتننامه ك ریکه ك وه نه
   نوانچی ب، یان له می بگانه ، ئیمزای کردب یان هزکی سیه واره قه

،  نهوك بۆ نمو ئیمزا کرا ب، وه)  وتننامه رکه(ختی وتکی تردا  پایته
  ...کردیان) بابا دیس ئه ئه (  خوارووی سوودان لهی وه بزووتنه

  
 رووی ئیعالمی و  ت له نانه  ته نیوهیتوا ی رزگاریخوازی کورد نه وه بزووتنه

کی رزگاریخوازی نیشتمانی  یه وه کو بزووتنه  خۆی وه وه ئایدۆلۆژیشه
 روون و دیاریکراو نیشان ی رنامه ن ئامانج و ستراتیژی و به خۆی خاوه ربه سه

  و وه  بزووتنه ردەآوردە رزگاری نبووە آ ل هموو  و ده ش له مه  له جگه. بدات
  : وانه ، له رخستووه دا خۆیان ده که ڕینه ڕاپه

  
ی هرشی  وه رچ دانه رپه ك به ، زیاتر وهکان وه بزووتنه) تی وییه فه عه(ی یخۆکار.1

. رجی ناوخۆیی لومه ربینی مژووی هه ك ده ك وه درووست بوون نه) رد الفعل(ران  داگیرکه
ك شۆڕش بۆ گۆڕان و  تن، نهرگری بوون بۆ خۆ پاراس ی به وه  زیاتر بزووتنه بۆیه
  . وه ته ی نیشتمان و نه وه کخستنه یه
ن و  ی زانستی و توانینی درژخایه رنامه بوونی ستراتیژ و به نه.2

ر  سه کتیك به  زیاتر ته ، بۆیهموو ئیحتیماالکان ی وردودرشتی هه وه لکدانه
  دیاری کردووه) عی حاڵواقی(وت و  خت و ڕکه ش به که کتیکه ته.  ستراتیژیدا زاڵ بووه

ر   و کاریگه کانه  زیره و کاته کتیك ئه  ته چونکه..  کانه  و بۆچوونی زیره وه ك شیکردنه نه
  .دا بتی  خزمه ب و له  ستراتیژ هه کهب،  ده
 و خۆی  وه ی کورد یان سست و خاو بۆته وه ، بزووتنه وه ر کپ بۆته  شاوی داگیرکه که.3
 همن و ئاشتی  دا که و کاتانه لهیان ،  گیرکردندا گونجاندووهڵ واقیعی دا گه له
 و ستراتیژی  رنامه و داڕشتنی به  وه  لكدانه وه نهیودای لکۆ  و مه بووه هه

کان و  کییه کی و خه  الوه  ناکۆییه مه  جیاتی ئه ، له بووه ن هه خایه درژه
 خۆی ب  وه  ناوه  له که وه ه و بزووتن وه ته داوه ریان هه ی سهیڕی برا کوژ شه

  . هز و شکست خواردوو کردووه
ن و دووری جیھانی  ی الیه وه ی کورد شیکردنه وه کاتکدا بزووتنه هیچ  له .4
م  وتنی له وتن و پشکه رکه کانی سه تماالته و ئیح کردووه ی کوردی نه له سه مه



کی جیھانی  یه له سه مه   ببته داوه وی نه  ههونگاندوون  سه  هه وه بۆچوونه
خۆی  ربه ستی سه وتی و که ڵ پاراستنی هه گه یی له ته یان نونه

  . که وه بزووتنه
یی نوی کورد زیاتر  وه ته کانی نه ڕینه ڕاپهوام  رده ی مژوویی به وه وساندنه ر چه به له.5

ۆ قوربانی ر ب ماوه یی جه  و ئاماده وه و بزووتنهی بوون  ماوه لی جه ڕینی گه ڕاپه
ری کردن و  تییان بۆ ڕکخستن و رابه رکردایه  توانای حیزب و سه  له میشه هه
  . یاندنی زیاتر بووه نجام گه  ئه به

نگاندنی واقیعی  سه یشتن و هه  بۆ تگه وه ره ی سه ند خاه م چه ی ئه وه بیر خستنه
ی و یکتی و هاوڕز ه ی وه  کۆتایی سای پاره  له ڕاسته.. کجار گرنگن ئستاشمان یه

...  کانی کوردستانی خواروودا پك هاتووه  نوان هزه ر و پیرۆز له کی کاریگه باتییه هاوخه
یدانی   مه ها له روه گریدا، ههر بنگی بات و جه یدانی خه  مه  له باتییه م هاوخه ئه

...  وه ته  داوهنگی وتوو ره کی ئیجابی پشکه یه  شوه ندی سیاسیدا به یاندن و پوه راگه
  لمن و له ری کورد زیاتر و زیاتر بیسه ماوه موو جه  هه ی پویسته وه م ئه به
 بۆ ئاستکی ستراتیژی  یه باتییه و هاوخه  ئهندنی سه ره ری سوور ب، په سه
  رنامه ن به  ڕکخراوکی نیشتمانی بای خاوه ش خۆی له مه  ئه یی که میشه هه

  .بێ رده تی دیاریکراو دا ده  روون و ئاشکرا و سیاسهو ئامانجی ڕاستی و
کرێ،   ده وه  گومانی ئه م ئاسته کان بۆ ئه کتی ریزه ی یه وه رزکردنه  ب به به
  که  دژواره تییه  بابه نجامی بارودۆخه نیا ئه  تهوتن و هاوکارییانه و ڕکه ئه

  : بن واته
  .عس چۆ کردنی به اوی قهك کردن دژی ش یه ك به بۆ خۆپاراستن و کۆمه.1
نكی تر  نك الیه ی هیچ الیه وه ب ئه ڵ ئران، به گه بۆ هاوکاری کردن له.2

  .تاوانبار بکا
  
یی  میشه و و هه کتی ستراتیژی پته ر یه ماوه  و جه رگه ی پشمه مانانه باتی قاره م خه به
کانی قۆناغی ئستا  خته  سه رکه  رووی ئه ره ی کورد ناتوان به وه  بزووتنه دیاره. وێ ده

ی  ستانه به م مه ردوو له نی بۆ هه خایه سپاو و درژه ر ستراتیژی دیار و چه گه  ئه وه ببته
  میشه  هه لماندی که ری کورد جارکی تر سه ماوه مۆ جه ئه. ب  نه وه ره سه

  ی حیزبه یاننامه به..  ه  کۆمه ڕینی میللی و قوربانیدانی به ی ڕاپه ئاماده
  قوه واندوز و شه  و ڕه بجه ه  هه ر له ماوه  جه خا که ری ده کان ده نیشتمانییه

کانی شاوی وران  ره ربه  به  له و بووه ری کوردستاندا، پشه رانسه سه... و
ی  رگه ی کاتدا هزی پشمه  زۆربه ب کردن و له ره  عه کردن و ڕاگوزان و به

 ئاکامی  قتی له  هه ره وهما و جه ئه...   چووه وه وانه ئه هانای  کوردستان به
  .. ی دنیا ب که باته خون و خه

نیا   ته ی که ته ناعه و قه  ئه یشتبنه کانی کورد گه مۆ هزه ر ئه گه جا ئه
  عس، هاوکاری کردنه ستی به رهه  و به م گژاوه رچوون له ك بۆ ده ڕگایه



 بۆ  و هاوکارییه تی و ڕباز و ئاکامی ئه  چۆنیهب وا ده ڵ ئران، ئه گه له
  دا ڕژمی ئرانی ئاماده م ڕۆژ و کات و قۆناغه ر له گه  ئه...ر و ئاشکرا ب ماوه جه
 خۆیان   کوردی عراق بدا که  به و مافه  بوون و مافی کوردا بن و ئه ب دان به نه

 دیاری  بژاردن بۆ نمونه ان ههی) استفتا( ڕگای پرس پ کردن  نووسی خۆیان له چاره
ن،   کوردستان یان عراق داگیر بکه سووپا و پاسدارانی ئران ینش که وا سبه ن، ئه بکه
نیا   ته بۆیه. کان وره  گه  کوفره کك له  یه بته کو ده ی کورد نامن به له سه ر مه ك هه نه

ی کورد  وه بزووتنه.  س نییه  به که ناره ی ساتری قه وه ودانی درژ کردنه ڕوانی و هه چاوه
ر  رامبه کگرتوو به وستی یه رس بکا و هه  وردی ده کان به موو ئیحتیماالته ب هه ده
وستی   هاوکاری و هاوهه کانی کورد به ب هزه تی ده  تایبه به.. ر بگرێ کان وه له سه مه

 ی هزی ئرانی وه  ناوه هاتنهی   راده وتنخوازی عراقی له کانی نیشتمانی و پشکه هزه
کگرتووی  وستی یه  دنیا بن و ههر عراقدا سه ی خۆی به سته پاندنی دار و ده ی سه رادده

م  من به ر ده رچی هه ددام گه ڕوخاندنی صهتا و  ئیحتیمالی کوده.. ر بگرن ر وه رامبه به
. گرێ رده یی وه وه ته نونه) عدیبو(ن و  الیهڕی عراق و ئران زیاتر و زیاتر  شه..  دووره

ی  رنامه ك به ر وه هه ( مکه رۆژاوا ده. بێ ده  ئاشکرا پاپشتی خۆی بۆ عراق ده مریکا به ئه
  کی کیمیاوییه کارهنانی چه  و بهئاگاداری دروست کردن)  پار نیشانیداBBCپانۆرامای 

  ی کورد دته له سه  مه و کاته نیا ئه دا ته م ناوه له.. نگیش ناکا  و ده وه ن عراقه  الیه له
 و  یه  هه لمن که و بسه کگرتووه ك ستراتیژی یه  و یه ره ك به  ڕگای یه  کورد له  که ئاراوه

هز و  نکی به  الیه یی بکا و خۆی بکاته وه ته ی نونه له سه  مه زیاتر وه شه ڕگایهو  ر له هه
کی فراوان و زانستی  یمانییه و هاوپه) و م و ئه ئهك پاشکۆی  نه(کان  خۆی رووداوه به سه
ند و جیھاندا دروست بکات  تی نوه کانی خۆرهه وتنخوازه شکه نیشتمانی و پ ڵ هزه گه له

  .ست بن ده ی کورد به له سه زیاتر و زیاتر جیھانی کردنی مه
 


