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 ندی کوردی زۆترمیر بۆ و ناوه ندی چاک  ناوهی سمیناری رباره ک دهڕاپۆرت

  ندا هۆه  له) فیقی حاجی خدر شه(و  )ئیسماعیل ئیبراهیم ڕواندزی(زان ڕ به

 یادی  رمیر، له  زۆته ندی کوردی له و ناوه ندی چاک ردوو ڕکخراو، ناوه  هه2007پیلی   ئه29ڕۆژی 
کی  یه روازه ندا ده هۆه" ژر ناونیشانی  ندا له رمیری هۆه  شاری زۆته نفال سیمینارکیان له کانی ئه تاوانه
 فیقی حاجی خدر شهو  ڕواندزی   ئیسماعیل ئیبراهیمرزان بۆ به"  جیھان نفال له  ژینۆساید ناسینی ئه ر بۆ به کاریگه

  . ڕکخست

ی  سته و ده ندی چاک ناوی ناوه  زۆترمیر، به ندی کوردی له هرپرسی ناو  بهمین یال ئه لهتادا خاتوو  ره  سه له
شی  ی پشکه که ی کاری سیمیناره ، خشته کان خرهنانی میوانه ندی کوردی، وای به ری ناوه ڕوبه به
 می که شی یه به   نفال، ر ئه سه دا، دوای پیشاندانی فلیمکی دۆکومنتی له که  سیمیناره له. شداربووان کرد به

ژر ناوی   باسکی لهرفیق حاجی خد شهرو یاساناسى ناسراو    تیایدا لکۆه ستیپیکرد که  ده که سیمیناره
ر  وه ی خۆی بۆ س ته که فیق باسه ڕز شه تا به ره سه. ش کرد پشکه" نفال  ژینۆسایدناسنی ئه تی به چۆنیه"

  1:شکرد دابه

  کرێ؟  جینۆساید جۆن ده-

  نی جینۆساید چین؟کا  گرنگه ره  فاکته-2
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   جینۆساید بناسنین؟   به" نفال ئه'توانین   ئایا ده- 3 

ی   بۆ پناسه وه ڕینه ب بگه  ده ی کرد که وه  باسی ئه نفال جینۆسایده ی ئه وه لماندنی ئه  ڕاستای سه دوایی له
   به1951ی ژیینۆسایدی سای  وتنامه  ڕکه  کان، بۆ نموونه  جیھانییه وتنامه  بۆ ڕکه وه وشه و له ژیینۆساید

و  ی جینۆسایدو ئه  ڕۆشنی پناسه  به  که یه وتنامه و ڕکه می ئه و دووه م که ی یه ردوو مادده تیش هه تایبه
موو یان  ناوبردنی هه  له  جۆرک ژینۆساید واته به...  ستن، کردووه ده  تاوانی جینۆساید ده  به ی که سانه که
و چی  وه ناوبردنی ڕۆشنکرده   ی له دوایی ووشه... بی، ئایینی زهه تنیکی، مه یی، ئه وه ته شکی گووپکی نه به

 کاری  به ی که  سانه و که  ئه ی که وه ی ئه ر پناسه  سه کانی چووه ی قسه  درژه له.  پنج خاڵ  له وه کرده
ن،  که شداری کاری جینۆساید ده خۆ به تهی ڕاس وانه  ئه دا که وه ی به  تیایدا ئاماژه ستن که ده جینۆساید هه

ن  ده  ده که وی جینۆسایده ن یاخود هه ده  ده که ڕژن، هانی جینۆسایده  داده که ی پالنی جینۆسایده وانه ئه
 کاری  کان به موو تاوانه  هه یکرد که وه کانیدا باسی ئه ی قسه  درژه دوایی له. نرن  تاوانبار داده مووییان به هه

تی سیاسی  سه ن ده نکی خاوه ک و الیه  کۆمه  به ب که نھا جینۆساید نه توانرێ بکرن ته س ده که تاکه
کو  توان بیکات به س نه  که کات تاکه  وا ده  که یه رجی هه ند مه  ژینۆساید چه نجامبدرێ چونکه توانرێ ئه ده

   که ته سه و ده  پشت ئه و هزرک له ک یه ونی بیرۆکهو بو ت سه ده: ش رجانه و مه له. حکوومتک بتوانی بیکات
ژیان  وه و ڕۆشنبیری پکه رانس بوونی تۆله ناوبا، نه  له که  خه و گرووپه  یان ئه یه وه ته و نه وێ ئه یه بۆچی ده

 بت  کتیڤانه شداری ئه  به  بۆ کاری ژینۆساید چ به رییه ماوه رجیش بوونی پاپشتی جه گادا، دوایین مه  کۆمه له
  ی کورد  به وه ته  نه نفال دژ به  تاوانی ئه یکرد که وه دوایی باسی ئه. ر بت ماوه ی جه شداری پاسییڤانه یان به
  وه ق ئه قاوده ی پدا ده  ئاماژه وه ره  سه  له  جینۆساید که ت به باره ی سه و باسانه و خاڵ گردانی ئه وه پکه
 دادگای ئستای  کی له یه خنه ند ڕه کانیشی چه  دوایین قسه له.   نفال جینۆسایده ئه تاوانی  لمـینن که سه ده
   بۆ باشترکردنی دادگاکه ند پشنیارک و چه که  دادگایه موکوڕی شدا که م راستایه غدا کردو له  به نفال له ئه

  .ڕوو خسته

 تیایدا  که ئیسماعیل ئیبراهیم ڕواندزیرووناکبیر و ر ی نووسه که  باسه ت بوو به  تایبه که می سیمیناره ه شی دوه به
ی  که تای باسه ره  سهڕز ئیسماعیل ڕواندزی به. شکرد پشکه" ؟نفال بۆ ڕوویدا ئه" ژرناوی  باسکی له

تی، ئابووری،  یه وشی سیاسی، کۆمه ر ڕه سه  ئاکامی زۆر ترسناکی له نفال، که  تراژیدیای ئه  که وه کرده وه به
. ربکا سه ب کورد کاری له  ده وه شه و لره ک ژینۆسایده یه موو پوانه  هه ، به و کولتووری جھشتووه ونیرو ده

کی گشت  یه له سه و مه کان ی قوربانییه نھا کشه نفال ته ی ئه وه  یادکردنه کرد که وه ی به پاشان ئاماژه
و گرنگی سیاسیشی بۆ سازکردنی ستراتیژی سیاسی ک  به ی نییه وه بوونه  دووباره و ڕگرتن له تی مرۆڤایه

  تری له کی یه وه و خوندنه  ئه  ووتی کهڕز ئیسماعیل ڕواندزی بهکانی  ی قسه  درژه له.  یه  کورد هه یی وه ته نه
یکرد  وه دوایی باسی ئه.  یه کانی ئستا، هه  باوه وه  لکدانه نفال، جیاواز له کانی ڕوودانی تراژیدیای ئه هۆکاره

   به نھا ئاماژه دا ته و سیمیناره و له م ئه نفالی خۆشکرد به ی ڕوودانی ئه مینه  زه ن که  هۆکاری زۆر هه که
  : شکرد  ند خاک دابه ر چه سه ی به که  باسه وه شه و لره کات کان ده گرنگترین هۆکاره

  بی ڕه  بیری ناسیونالیزمی عه-1
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  کان تییه و ڕۆژهه کان بییه ره  عه ای وتهگ و کولتووری کۆمه  ڕۆشنبیری-2

  می سیاسی ئراق  جوگرافیاو سیسته-3

  نسیپی وستڤالیا و پره  جیھانی ستاتیکی دونیای سارد-4

  یی کورد وه ته ی نه وه  گووتاری بزووتنه-5

ی فیکری  مینه  زه  گرت که خۆشکردنی سانه و که  لهی خنه ڕز ئیسماعیل ڕواندزی ڕه  بهمدا که یهخای   له
عس واتای   ناسینی به ن که که و ئیدعا ده وه ستنه  به بی ده ره عسی عه  بیری حیزبی به نھا به نفال ته ڕوودانی ئه

یشتن  ر تگه  سه م له  هه نده  مه ره کجار زه کی ئاوا یه یه وه  لکدانه ودا که شی به ئاماژه. نفال  ئه  له یشتنه تگه
کانی  ی قسه  درژه  له.و خاک وه ته ک نه  وهمانر ستراتیژی سه م له و هه نفال دانی ئهکانی ڕوو  هۆکاره له

دا   بنچینه م له بوو به سته رجه کان به عسیه  بیری به نفال له ی فیکری ئه مینه  زه یکرد که وه باسی ئه
و  دان رهه  بۆ سه وه ڕته گه ی ده که و بنچینه  یه ی مژوویی هه رچاوه کان سه عسییه شۆفینزمی به

 ناسیونالیزمی  دا که وه ی به ئاماژه. بی ره و نازیستی عه کردنی بیری ناسیونالیزمی فاشیستی شه گه
نو  ر له کی سیاسی کاریگه یه وه  بزووتنه  بوو به  وورده م وورده ی بیسته ده تای سه ره  سه بی له ره عه
یی تاک  وه ته ی نه رستانه زپه گه تی ڕه وه زراندنی ده شی دامه که  ئامانجه بی که ره ری عه ماوه جه

 بیری ناسیونالیزمی  کان له ته وه  جۆرک سنووری سیاسی ده یی بوو به و تاک ناسنامه کلتووری
بیبوونی  ره  ئراق ئراقبوون مانای عه  له ، بۆ نموونه وه بییه ره  کلتووری عه  به  وه سترابووه بی به ره عه
ی  مینه  زه م ئینکاره  دوایی ئه کرد که تری ده کانی وه ته ش ئینکاری وجودی بوونی نه مه د بهیان گه ده

  . نفالکردنی کورد خۆشکرد بۆ ئه

و  واردن مای هه ر بنه سه کان له بییه ره گا عه  ڕۆشنبیری کۆمه یکرد که وه  باسی ئهم خالی دووه  له
ی  شه کی باشی گه یه خیره م زه ش هه م خاسیتانه  ئه که  رستی بنیاتنراوه زپه گه و ڕه توندوتیژی

 کی یه شوه  به توانی ئیراق  له شۆڤینیستی بیری جۆرک  بی بوو، به ره ناسیونالیزمی فاشستی عه
  له رگرتن وه سوود  به  وه یدانه مه  بته  وه کانه چله تای ره سه  له  رنامه به ن خاوه و رکخراو
، و کان ئیسالمیه گا گۆمه ی ڕاسیستانه ی ڕیشه و گ ڕه مژوویی هزی به و بیرین ڕۆشه وتوویی دواکه
بی ئراقی بۆ  ره کی عه ی خه و ویژدانی ئینسانیانه ر هاوسۆزی ناوبردنی هه ی له مینه م زه هه

  .نفال خۆشکرد قوربانییانی ئه

 ر سه  له دا بنچینه  له ئراق سیاسی جوگرافیای و م سیسته   کهدا وه بهی   ئاماژهمیش خای سیه  له
 کوردو ی وه ته نه نوان کشی کشمه و ملمالن .پکھات کورد ی وه ته نه جوگرافیای و ماف پشلکردنی

 دیاریکردنی بۆ  وه رته گه ده ئراق  جوگرافیای و سیاسی می سیسته پکھنانی تای ره سه  له ب ره عه
  له نیشتمان جوگرافیاو ن خاوه لکی گه ک وه کورد شداری هب مافی و ئراق یی وه ته نه ی ناسنامه
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 و به لکندرا کوردستان خاکی  له شک به مل زۆره به  که ی کاته و له. ت وه ده بردنی ڕوه به
 بوونی  له حاشا جوگرافیا ن خاوه و وه ته نه ک وه کورد ئیتر ئراق، ناونرا دواتر  که ی جوگرافیایه

 حسابی ب ره عه ی وه ته نه کانی ونه خه و ئامانج  به دژ  وگومانلکراو و زاقورس ڕه کیمیوان کو وه وکرا
 بۆ ک یه ناسنامه  ببته یتوانی نه کاتک هیچ ، ئراق ن ده پی  که ی جوگرافیایه م ئه. کرا ده بۆ

 نوان  له دنکترکر یه له گومان و ناوخۆیی ڕی شه  میشه هه کو به ئراق، النی گه ژیانی  وه پکه
 بین توانین ده  بۆیه.  بووه وامی رده به و یی بنچینه سیمای  جوگرافیایه  واره قه م ئه کانی پکھاته
  .نفال ئه روودانی کانی کیه ره سه  هۆیه  له  ککه یه ئراق جوگرافیای پکھنانی خودی

 دا مه رده سه و له. "..دسار یر شه "ری مسه جه دوو و ستاتیک جیھانی ر  سه چووه م خال چواره  له
 و کورد تی میلله جۆرک  به بوو، کان زلھزه نگی هاوسه قوربانی   کورد سیاسی ی وه بزووتنه و کورد
 پرنسیپی( پی  به  وه کانه زلھزه و تی هو نوده یاسای ی ڕوانگه  له کورد ک وه تری تانی میلله موو هه

 ناوخۆی کاروباری  له ست ده  نیه بۆی تک وه ده هیچ  که ی وه به( ) "  Westphalia " وستفالیا
 ڕ مه له  ئازاده تک وه ده موو هه ش پیه م به  وه ، بکا پشل ی که رییه روه سه و ربدات وه تر تکی وله ده

 و ک یه وه ته نه ک وه  کورد  )خۆی دانیشتوانی ڵ گه له  وه بوونه روو رووبه و وتکردن لسوکه هه تی چونیه
 و نگی ده ب به کورد ینۆسایدیژ و نفال ئه ش بۆیه ر هه کرا، ئه نه بۆ حسابی ماف و ری روه سه ن خاوه
  .بوو ر تپه جیھان گشتی ڕای و کان زلھزه بویژدانی رچاوی به له

ێ کر  ده کرد که وه ی به  تیایدا ئاماژه یی کورد که وه ته ر گووتاری نه  سه  چووهدوایین خایشدا  له
  : پۆلی جیاواز ر س شه سه ش بکرێ به ی دابه که و گووتاره ی ناسیونالیزمی کورد شه گه

می  ری دووه م تا شه ی بیسته دده تای سه ره  بۆ سه وه ڕته گه می ناسیۆنالیزمی کوردی ده که پۆلی یه شه
  س باسی له کانی به موکوڕییه و که موو شکست  هه  به م ناسیونالیزمه  گووتاری ئه جیھان، که
  .کرد خۆی کوردستان ده ربه تی سه وه سازکردنی ده

ری   شه  له می ناسیونالیزمی کورد، که پۆلی دووه  شه دا که وه ی به  ئاماژهڕز ئیسماعیل ڕواندزی به
و  پۆلکی ریفۆرمیستی بوو، به  زیاتر شه وه، گرته ت ده کتی سۆڤییه می جیھان تا ڕووخانی یه دووه
... رگیرا نجامی سیاسی لوه هاباد ئه  مه  شکستی کۆماری کوردستان له  که یفۆرمیستی بوو ڕ مانایه
 پاشکۆی   دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان، بوو به ی گووتاری ناسیۆنالیزمی کورد له که ڕاستییه

یاسی ر ستراتیژی س سه ی به وره کی گه ش تاژیدیایه وه  ئه  لینینستی ڕووسی که–پی مارکسیست  چه
 مافی  رچی باسی له ی کورد گه وکاته یی ئه وه ته  جۆرک گووتاری نه به. یی کورد داهنا وه ته نه

ری مارکسیزمی ڕووسی مافی  ژر کاریگه م له کرد به لی کوردی ده ی خۆنووسینی گه چاره
ش  وه رج، له ک مه ۆمه ک  به  وه سته به خۆی کوردستانی ده ربه تی سه وه زراندنی ده و دامه خۆیی ربه سه

  کانی، له دوای مافه  به ک که یه مینه  گووتاری که خراپتر گووتاری ناسیۆنالیزمی کوردی تبدیل بوو به
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ڕز  به  موکوڕییانه موو که م هه ڵ ئه گه له. ڕا گه ژیا، ده ی تیایدا ده تانه وه و ده ی ئه چوارچوه
دا  مه رده و سه یی له وه ته  گووتاری نه  ڕاسته  که وه ووان هنایهب بیر ئاماده ی وه وه ئیسماعیل ڕواندزی ئه

،  یه مه رده و سه باتی ئه رزاری خه  قه وه ته ک نه ی کورد وه وه م مانه بوو، به ی هه که  ستراتیژه لی له
  وه ایهرزکر تی کوردی به وه و ده خۆیی ربه جیاتی سه  مافی ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان له  ڕاسته چونکه

ر  گه ، ئه وکاته ری ئه مسه  جیھانی دوو جه و کان  هزه  نگی سه ی هاو  چواچوه ، له مه رده و سه م ئه به
 تورکیا بینیمان  ک له ناوچووبا، وه  له وه ته ک نه  کورد وه نگه  ڕه وه کرابوایه رزنه مافی ئۆتۆنۆمیش به

  . پش کی باش چووه یه تا راده  وه ته ک نه ناوبردنی کورد وه ی له  پرۆسه که

می  پۆلی سیه  شه  ئیستا له  ئمه دا که وه  بهی ڕز ئیسماعیل رواندزی ئاماژه یدا به که ی باسه درژه له
یکرد  وه باسی ئه. ژین کا، ده ستپده ت ده کتی سۆڤییه  دوای ڕووخانی یه  له ناسیۆنالیزمی کورددا، که

  ، به یه  گووتارکی نوێ هه  کوردستان پویستیمان به د لهی کور وه ته ک نه  وه  ئمه که
مۆ   یه دوایی ووتی که.  یه  هه ی که وه  زۆر جیاواز بیت له نگه  ره  که یه کی نوێ هه یه وه خوندنه
  کا کورد پویستی به ست ده  هه  که یه وتک هه تی سیاسی کوردستان ڕه رکردایه ناو سه  له ختانه خۆشبه
م  له.  یه و جیھاندا، هه که و ناوچه کانی ئراق ڵ ئاوگۆڕه گه  له وه  بته نی گووتارکی نوێ، کهسازکرد
ر مافی  سه ئکید له  ته میشه  چۆن هه رۆکی کوردستاندا که کانی سه  قسه ی به شدا ئاماژه ڕاستایه

ک  ناسنی نه  ده وه ته ک نه و کوردیش وه وه کاته ی کورد ده وه ته تی کوردی بۆ نه وه زراندنی ده دامه
  . یی وه ته تیکی نه مایه ک که وه

ی  وه ته  نه کرد که وه ر ئه سه ئکیدی له  تهئیسماعیل ئیبراهیم ڕواندزیڕز  کانیدا به شی قسه  دوایین به له
  یدان به  مه  بته وه ته ک نه ب وه کو کورد ده بن به تی خۆی نه مایه ک که ب چیتر وه کورد ده

کردنی  و دیموکراتیزه شدا فیدرالیزم  نوه م تی کوردی له وه زراندنی ده و دامه خۆیی ربه ستراتیژی سه
  دا که وه ی به ها ئاماژه روه یی کوردی بن، هه وه ته ی نه وه ب تاکتیکی سیاسی بزووتنه نھا ده ئراق ته

ر خاکی خۆی،  سه ری سیاسی، له روه سهو  ت وه نی ده ر کورد خاوه گه کرا ڕووبدا ئه ئه نفال نه ئه
رجی سیاسی ئستای  ومه رچاوگرتنی گۆڕانی هه به له یی کورد به  وه ته   گووتاری نه ربۆیه ، هه بوایه

  .ک ستراتیژ  نه  تیایدا فیدرالیزم تاکتیکه  که وه ته  نه–ت  وه ی ده ر پۆژه  سه بی بچته جیھان ده

 رزان به ن الیه   له دواتر و کرد کانیان باسه شداریی به  پرسیار و خنه ره  به انبووشدار به کۆتاییدا  له
 کانیان پرسیاره ومی و کرا تاوتوێ شداران به رنجی سهفیقی حاجی خدر  و شه ئیسماعیل رواندزی

  . وه درایه

  

  ندی چاک ناوه


