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  بسووتىەوەی ڕزگاریخىازاوەی ڕۆژهەاڵتی کىردستان 

 دا لە وێىان فیذراڵیسم و سەربەخۆی
 

 د.کامران ئەمیه ئاوە 
 
 

 .ئەم وتبرە لە رێىرەضوی رۆژی کۆهەڵە لە غبری کۆڵٌی ئبڵوبى پێػکەظ کراوە
 

پیع دەضتپێکی وتەکبى ڕێگبم بذەى بە بۆًەی ڕۆژی داهەزراًذًی کۆهەڵە پیرۆزببیی خۆم ئبراضتەی ئێىە 
ًە بکەم کە لە ژێر ًبوی تەواوی ئەو غۆڕغگێراگػتی، هەروەهب  ئبزیساى و دڵطۆزاًی هبفی ًەتەوەیی کىرد بە

درێژە بە خەببتی خۆیبى لە پێٌبوی هبفی چبرەی خۆًىوضیي، ئبزادی، دێوىکراضی و دادپەرەری  کۆهەڵەدا
ضۆضیبلیسم دەدەى. هبوکبت ضپبضی بەرێىەبەراًی ئەم ئبغتی و هەروەهب یەکطبًی ژى و پیبو، کۆهەاڵیەتی، 

 یبى ڕەخطبًذ هەتب بتىاًیي لە فەزایەکی دۆضتبًەدا ئبڵىگۆڕی بیرو ڕا بکەیي.ضویٌبرە دەکەم کە ئەم دەرفەتە
 
 :تەوەرە لەخۆ دەگرێتەوەسێ  باسەکەی مه 
 

 وەکى کىردی ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى ئبهبًجی ضەرەکی ئێوە یەکەم،  
 یتەواویەتی ئەرزیضتٌی پبراو  لەی ئێراًی بىوًی کىردی ڕۆژهەاڵتهەضە دووهەم، 
  و  ئێراى دادێی ئبڵىگۆرەکبًیىەًذیی لەگەڵ ێلە پ وکى کىردئەرکی ئێوە  سێهەم

 .هەرچەغٌە ڕاپەڕیٌێکی جەهبوەریی
 

کبًی  بۆ چىوًە ًێى بببەتەکە بە پێىیطتی دەزاًن لەضەرەتبدا بە کىرتی ببش لە هێژووی گۆڕاًکبری و قۆًبخە
تب ببیٌیي لە کىێەوە دەضتوبى پێکردوو و ئێطتب لەکىێ  یيکىرد لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى بکەبسووتٌەوەی 
 ڕاوەضتبویي.

 
ئەگەر ئێوە ئبورێک لە هێژوو و ڕەوتی بسووتٌەوەی کىرد لە دوو ضەدەی ڕابردوو بذەیٌەوە، دەبیٌیي 

 تێپەراًذوە. واتە یچەوذ قۆواخبسووتٌەوەی ڕزگبریخىازاًەی کىرد بە پێی هەلىهەرجی کىردضتبى و جیهبى 
 

 ۆ ضەربەخۆیی و یەکگرتٌەوەی هەهىو بەغەکبًی کىردضتبى،خەببت ب 
 ،خەببت بۆ ضەربەخۆیی پبرچەیەکی کىردضتبى 
 ،خەببت بۆ هبفی غبرۆهەًذی و فەرهەًگی 
 .هەروەهب خەببت بۆ خىدهىختبری ضیبضی، ئببىوری لەو واڵتێکی دێوىکرات یبى فیذڕاڵذا 

 
هرۆیی لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى لەوپەڕەی خۆیذا هێژووی خەببتی ڕزگبریخىازاًەی ًەتەوەیی بە پێٌبضەی ئە

یەکبى یبى  . بسووتٌەوەی کىرد هەتب کۆتبیی هبتي بە حکىوهەتە خۆجێیەوەضبڵ لەخۆ دەگرێت ٠٤١ًسیکەی 
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بسوتٌەوەیەکی ڕزگبریخىازاًەی فئىدالی بىوە ًەک ، هیرًػیٌەکبًی کىرد لە کۆتبییەکبًی ضەدەی ًۆزدە
گػتی تب کبتێک هیرەکبًی کىردضتبى لەضەر بٌەهبی ضیطتوی عەغیرەیی  بەڕزگبریخىازاًەی "ًەتەوەیی". 

فئىداڵی دەیبى حکىوهەتی بە هێسی خۆجێیبى بىوە، هەضتیبى بە ضتەهی ًەتەوایەتی بە هبًبی  -ببوکطبالر 
 ئەهڕۆیی ًەکردوە. 

پبرەیی، هەڵىەغبًذًەوەی پەیتب پەیتبی ضیطتوی  –بەاڵم پەرەضەًذًی خبوەًذاری خۆیی و ضیطتوی غتىهەک 
هێٌبى  کۆکردًەوەی دەضتەاڵت لە ًبوەًذ، کەهکردًەوە و پبغبى کۆتبییکردى و  یەکجێعەغیرەیی و فئىدال، 

ضەرهەڵذاًی ضیبضەتی  یەکبى بىو بە هۆی بە دەضتەاڵتی تەواو یبى ًیىە ضەربەخۆی حکىوهەتە خۆجێی
و غکڵ گرتٌی ضتەهی داًبى لە بىارەکبًی ژیبًی ضیبضی، کۆهەاڵیەتی، ئببىوری، فەرهەًگی  جیبوازی

 بەرەًگبریی و بسووتٌەوەی ڕزگبریخىازاًەی "ًەتەوەیی" لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى.ًەتەوایەتی و ضەرهەڵذاًی 
 

 یی و یەکگرتٌەوەی هەهىو بەغەکبًی کىردضتبى،ضەربەخۆ، مەهەتب ضەرەتبکبًی دەیەی چىارهی ضەدەی بیطت
دروغوی ضەرەکی بسووتٌەوەی رزگبریخىازاًەی کىرد بىوە و ضەرۆک عەغیرەکبى ڕێبەری ئەم جىالًەوەیە 

 بىوى.
( و پبغبى ٠٨٣١کبف ) –(، کۆهەڵەی ژ ٠٨٢٧کىردضتبى) ئبزادی )ئبزادیخىازی( بەاڵم پێکهبتٌی حیسبی

تب ڕادەیەکی زۆر بسووتٌەوەی   مە( لە دەیەی چىارهی ضەدەی بیطت٠٨٣٤)حیسبی دیوىکراتی کىردضتبى 
هێسی  کىردی خطتە ژێر ڕێبەرایەتی بەغێک لە ڕووًبکبیراًی ئەو کبتەی کىردضتبى کە هەضتێکی بە

 خىازییبى هەبىوە. ضەربەخۆیی
 

ڕەت لە ڕۆژهەاڵتی داهەزراًذًی دەوڵەتی کۆهبری کىردضتبى ضەرلىتکەی ئەم بسووتٌەوەیەیە. بۆ هەوەڵیي کە
کىردضتبى ڕێبەری بسووتٌەوەی ڕزگبریخىازاًەی کىرد کەوتۆتە دەضت ڕووًبکبیری ئەو کبتە و حیسبی 

ئبهبًجی ضەرکی ئەم بسووتٌەوەیە داهەزراًذًی کۆهبرێکی ضەربەخۆ لە بەغێک لە غیبوی خۆی بۆ خىڵقبوە .
 خبک و ًیػتوبًی داگیرکراوەی کىرد بىوە.

 
خىازی  هبتي بە قۆًبخی ضەربەخۆیی و ڕووخبًذًی کۆهبری کىردضتبى هبوکبتە لەگەڵ کۆتبیی ضەرکىتکردى

خەببت بۆ هبفی غبرۆهەًذی، ئبزادی و دێوىکراضی و لە کىردضتبى بۆ هبوەیەکی درێژخبیەى و دەضتپێکی 
 لە ئێراًذا. ، هەروەهب ضىضیبڵیسم خىدهىختبری فەرهەًگی و ئیذاری

 
، حذک تەًیب حیسبێک ٠٨٦٤ فىریەی هەتب ضەردەهی ضەرکەوتٌی ڕاپەریٌی ئێراى لە٠٨٣٦ەکبًی لە ًیىاى ضبڵ

خەببتی بۆ وەدەضتهێٌبًی هبفی ًەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى دەکرد، ئەو حیسبە ضەرەڕای  بىو کە
بىو، بەاڵم ئبهبًجی ضەرەکی ئەو بە  پبغبیەتی و دێوىکراضی لە ئێراىئەوەی کە بە غىێي روخبًذًی ڕژیوی 

 پرۆگراهەکەی، گەیػتي بە خىدهىختبری بۆ ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى بىوە.پێی پێرەو و 
 

بەغێک لە رووًبکبیراًی ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى بە بیری چەپی هبئۆیی لە دەوری  ٤٦پێع غۆڕغی 
کۆبىوًەوە کە لە دادێذا بىو بە بەضتێٌێک زاییٌیی(  ٠٨٥٨هەتبوی/ ٠٢٣٧)ڕێکخراوەیەک بە ًبوی "تەغکیالت" 
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بۆ داهەزراًذًی کۆهەڵەی غۆڕغگێری زەحوەتکێػبًی کىردضتبًی ئێراى. ضەرکەوتٌی ڕاپەریٌی گەاڵًی ئێراى 
و کۆتبیی دەضتەاڵتذاریەتی حکىوهەتی پبغبیەتی، بىو بە هۆی هبتٌە دەرەی ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى لە 

چبالکی ڕەضوی و ئبغکرای کۆهەڵە و دوو جەهەضەری بىوًی  دەضتپێکی کبر وحبلەتی یەک حیسبی  و 
فەزای ضیبضیی کىردضتبى. لە الیەک حیسبی دێوىکراتی کىردضتبى چبرەضەریی کێػەی کىردی بە 
دیوىکراضی لە ئێراًەوە پێىەًذ دەدا، لە الیەکی دیکەوە کۆهەڵە چبرەًىوضی کىرد و بسوتٌەوەی هقبوهەتی 

کۆهەڵەظ  بسووتٌەوەی کرێکبری لە ئێراًەوە دەبەضت. ضەرهەڵذاًیکىردی بە خەببتی چیٌبیەتی و 
بسووتٌەوەی کىرد پێک ًەهێٌب و خىدهىختبری هەر وەکىو دروغوی  درووغوییەکی لە  گۆڕاًکبری

 ضەرەکی کىرد هبیەوە. 
 

لە ئێراًذا بۆتە ئبهبًجی بەغێکی  دەوڵەتێکی فیذراڵوە خەببت بۆ داهەزراًذًی  - ١٠لە ضەرەتبکبًی ضەدەی 
کۆهەڵەی غۆڕغگێری زەحوەتکێػبًی واتە یەکبى. کۆهەڵەکبى ] بەرچبو لە حیسبە کىردضتبًی

 -ز( و ڕەوتی ضۆضیبلیطتی کۆهەلە )فراکطیۆى١١١٨ز.( کۆهەڵەی زەحوەتکێػبًی کىردضتبى)١١١٠کىردضتبى)
جیببىوًەوە و پێکهێٌبًی دەوڵەتی ضەربەخۆ، (،[ هەر کبم بە چەغٌێک وێرای بە ڕەضوی ًبضیٌی هبفی ز٠٢٠٢

 فیذراڵیسم بە دروغوی گىًجبو لەقەڵەم دەدەى. ،لە ببرودۆخی ئێطتبدا
 

یع دابیٌکردًی هبفی ًەتەوەیی کىردی ڕۆژهەاڵت لە چىارچێىەی ضیطتێوێکی  -ئبهبًجی حذکب و حذک 
ەرًبهەی دێوىکراتەکبًذا، بە پێچەواًەی یەکبًی ب لە ئێراى دایە. لە بەغی ئبهبًجە گػتی  دێوىکراتیکی فیذراڵی

کۆهەڵەکبى، ڕاغکبواًە ببش لە هبفی جیببىوًەوە و داهەزراًذًی دەوڵەتی ضەربەخۆی کىردضتبى ًەکراوە. 
بە چەغٌێکی ًبڕاضتەوخۆ ببش لەوە دەکرێت  ٠٥تەًیب لە پێػەکی بەرًبهەی حذک پەضەًذکراوی کۆًگرەی 

تێک بە تەواویی چبرەضەر دەکرێ کە ڕەوتی ضروغتیی خۆی ببڕێ "هەضەلەی ًەتەوایەتی کىرد تەًیب کبکە 
 و ویطتی ئبزاداًەی ًەتەوەی کىرد بکب بە بٌچیٌە."

 
، پبرتی ضەربەخۆیی  دروغوی ضەرەکی چەًذ حیسبێکی کىردضتبًی وەکى پبرتی ئبزادی کىردضتبى

و پبرتی ضەربەضتی کىردضتبًیع کە لە تبراوگە و دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى پێکهبتىوى  کىردضتبى 
 ضەربەخۆیی کىرد لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبًە. 

......... 
اوەیەکی کىردستاوی دەتىاوێ پێىەوذیی بە چەوذ خاڵێکەوە هەڵبژاردوی دروشمی سەرەکی بۆ ڕێکخر

 هەبێ:
 

یەکی ًەتەوەیی بۆ داهەزراًذًی دەوڵەت و کیبًی کىرد یبخىد ببوڕ بە  هەبىوًی ضتراتێژی .٠
 چبرەضەری کێػەی ًەتەوەیی لە چىارچێىەی دەوڵەتێکی فیذراڵذا.

و   گی کۆهەڵگب پێکهێٌەری هەضتو فەرهەً و ئبضتی ئبگبیی ًەتەوەیی کە وەک بەغێک لە ژیبى   ڕادە .١
 یە. هێٌبى بە ضتەهی ًەتەوەی ضۆزێکی تبیبەتی بۆ کۆتبیی
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و ڕێکخطتٌی خەڵک لە  کردى، کۆکردًەوە یەکبى بۆ جەهبوەری کىردضتبًی ڕادەی تىاًبیی حیسبە .٢
 دەوری دروغوەکبًیبى،

 هبوضەًگی هێسی کىرد لەبەراهبەر دەوڵەتی داگیرکەردا. .٣
اڵتە زڵهێسەکبًی جیهبى لە خەببتی گەڵی کىرد بۆ چبرەضەرکردًی هطۆگەڕکردًی پػتیىاًی و .٤

 و ضەروەری کىرد.  هێٌبًی کیبى و پێک  کێػەی ًەتەوەیی هەتب ئبضتی جیببىوًە
وەاڵًێي، لەوەدەچێ چەًذ بۆچىوًێک لە ًێىاى   و خىدهىختبری فەرهەًگی  ئەگەر بیرۆکەی هبفی غبرۆهەًذی

 ەوە:ڕووًبکبیراًی کىرد لەیەک جیب بکرێت
 

 به بٌەهبكبًی یەكطبًی و پێكەوەژیبى، هەروەهب  داهەزراًذًی واڵتێکی فیذراڵ، پببەًذبىوى، یەکەم
 کێػەی کىرد چبرەضەر دەکبت.  چىارچێىەی ئێراًذادابیٌكردًی هبفی ًەتەوەكبى لە 

 لەم قۆًبخەدا تەًیب ضەربەخۆیی و داهەزراًذًی دەوڵەتی کىردی ڕێگبی چبرەضەرکردًی   ،دووهەم
خىازی دەتىاًێ کۆضپێک بێ لە ضەر  پێی ئەم ببوەڕە هەر چەغٌە بیرێکی فیذراڵ کێػەی کىردە. بە

 ڕێگبی گەیػتي بە ضەربەخۆیی.
 پێکهبتٌی دەوڵەتی فیذراڵ یبى هەر چەغٌە حکىوهەتێکی دێوىکراتیک لەضەر بٌەهبی سێهەم ،

چبرەًىوضی کىرد دێوىکراضی ڵیبڕاڵی دەکڕی وەکى قۆًبخێک لە ڕەوتی هطۆگەرکردًی هبفی 
 لەبەرچبو بگیرێ. 

 
ئەزهىوًی بەغێک لە واڵتە دێوىکراتەکبًی ڕۆژئبوا و کەًبدا پێػبًی داوە کە بىوًی دێوىکراضی بە هبًبی 

یە، کێػەی کىبێک، کبتبلۆًیب، ضکبتلەًذ، هەروەهب فەراًطىی  چبرەضەرکردًی یەکجبریی کێػەی ًەتەوەیی ًی
بوی هبًەوەی کێػەی ًەتەوەیی لە واڵتێکی دێوىکراتیک یبى و هۆلەًذیەکبًی بلژیک ًوىوًەی بەرچ

 فیذراڵذایە. 
( عەیٌی)بببەتیبەضتێٌی زەیٌی و  بەاڵم هبوکبت ئەضتەهە واڵتێکی ضەربەخۆظ بە چەغٌێکی خۆویطت و بێ

هێس، ئیرادەی بە هێسی  بێتە دی. هەر ئبڵىگۆڕێک لە جىغرافیبی ضیبضی واڵتێکذا پێىیطتی بە هبوضەًگی 
ًەتەوەیی، ڕێبەرییەکی کبرزاى، کبراهە و  بىێر، ئبهبدەکردًی زەهیٌەی کۆهەاڵیەتی، فەرهەًگی و ئببىوریی، 
هەروەهب پػتیىاًی جیهبًی هەیە، دەًب بە چەغٌێکی خۆ ویطت هیچ ئبواتێکی گەورە وەدی ًبیە و ئبکبهێکی 

کىرد و ژیبًی ئبضبیی خەڵک  ًبخۆظ و تبڵی بە غىێٌەوە دەبێ کە دەتىاًێ زەبرێکی هێژوویی لە بسافی
 یەکبى بکبت. بذات و ئەواى تىوغی دڵطبردی و پبضیف بىوى و بێ هتوبًەیی بە خۆ و حیسبە کىردضتبًی

هەیە، و لەم  یيتێپەر ضەردەهیهي لەضەر ئەو ببوەڕەم کە ئێوە بۆ گەیػتي بە ضەربەخۆیی، پێىیطتیوبى بە 
یەکی لیبراڵی کە فرەًەتەوەیی  کی ضکىاڵر یبى دێوىکراضیپێٌبوەدا دەوڵەتی فیذراڵ یبى هەر چەغٌە دەوڵەتێ

بىوًی ئێراى و کێػەی ًەتەوەیی بە ڕەضوی بٌبضی، ًەک ًببێتەکۆضپ، بەڵکىو دەرفەت و بەربىارێک دەبێت 
کبى و  بۆ پەرەضەًذًی دێوۆکراضی، ئبزادی، هطۆگەڕکردًی بەغێکی بەرچبو لە ویطتە دێوۆکراتیکە

 خەڵك لە تەواوی بىارەکبًی ژیبى و یەک لەواى ئبگبیی ًەتەوەیی. بەرزکردًەوەی ئبضتی ئبگبیی
یە و لە  وبێ لەهپەر ًی  و گەیػتي بە ضەربەخۆیی ڕێگەیەکی ضبف چبرەضەری کێػەی ًەتەوەیی

  خبیەًذا بە حبڵەتێکی خۆ ویطت وەدی ًبیە. پێىیطتە بۆ گەیػتي بۆ ئەم ئبهبًجە ببرودۆخی کىرت
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ۆگەر بکرێت تب خەڵکی بە ئبضتێک لە ئبگبیی ًەتەوەیی بگەى کە بتىاًي بڕیبر هط  کۆهەاڵیەتی  و فەرهەًگی 
 لەضەر چبرەًىوضی خۆیبى بذەى. 

حیسة و ڕێکخراوە کىردییەکبًی ڕۆژهەاڵتی کىردضتبًیع بێ لەبەرچبوگرتٌی دروغوی کبتیی یبى 
و کۆکردًەوەی  تەوەیی ضەرەوەی ئبگبیی ًە درێژخبیەى ]فیذراڵی، کۆًفیذراڵی یبخىد ضەربەخۆیی[ بۆ بردًە

یەکبًذا، پێىیطتیبى بە ببرودۆخێکی ئبزاد و  و هەدەًی و ڕێکخطتٌیبى لە ًێى پێکهبتە جۆراوجۆرە ضیبضی  خەڵک
دیوىکرات هەیە تب بتىاًي کبریگەرییەکی ڕاضتەوخۆیبى لە ژیبًی ڕۆژاًەی گەڵەکەیبى هەبێ و ویطتی 

ەرێکی کىرد. خەڵکی کىرد دەبێ بە پێی کبریگەریی پەرو ضەربەخۆیی بکەًە هەلەکەی زەیٌی هەر ًیػتوبى
یەکبى و ئەزهىوًی ژیبًی ضیبضی و کۆهەاڵیەتی خۆیبى بەم ببوڕە بگەى کە ضەربەخۆیی و  حیسبە کىردضتبًی

داهەزراًذًی دەوڵەتی کىردضتبى لە بەرژەوەًذیی درێژخبیەًی ئەواًذایە و پێىیطتە وەک خەڵکی کبتبلۆًیبی 
اًی ڕاضتەقیٌەی خۆیبى بىەضتي یبى بە پێچەواًە وەک خەڵکی ضکبتلەًذ ئەو هبفەیبى ئیطپبًیب لە پػت ڕێبەر

هەبێت کە دەًگی ًەرێٌی بە جیببىوًەوە بذەى و بەرژوەًذی خۆیبى لەهبًەوەی ًبو ئێراًذا ببیٌي.  واتە ئەهە 
 خەڵکە کە لە کۆتبییذا دەبێ دەًگ بە چبرەًىوضی خۆی بذات! 

وۆکراضی و هیکبًیسهی قبًىوًی بۆ چبرەضەرکردًی ئبغتیخىازاًەی کێػەی گىهبى ًەبىوًی ئبزادی، دێ بێ
ًەتەوەیی، هەروەهب درێژەپێذاًی ضیبضەتی ضەرکىتکەراًەی دەضەاڵتی ًبوەًذیی، تەًیب دەبێتەوە هۆی 

ی فدیکبڵیسەبىوًی هەر چی زۆرتری بسائبڵۆزتربىوًی ببرودۆخی ضیبضی و کۆهەاڵیەتی ئەم واڵتبًە و ڕا
 ًەی کىرد.ڕزگبریخىازا

 
لە درێژەی قسەکاوذا پێىیستە بە کىرتی باس لە مەسەلەی ئێراوی بىووی کىردی ڕۆژهەاڵتی کىردستان و 

 پاراستىی تەواویەتی ئەرزی ئێران بکەیه. 
 

هەزار کیلۆهیتری چىارگۆغە  ٠٥١ز(پتر لە ٠٤٠٣پبظ غەڕی چبڵذراى )ئبگىضتی ى ڕووًە کە ائەوە بۆ هەهىو
لە خبکی کىردضتبى کەوتۆتە ًێى چىارچێىەی جىغرافیبی ضیبضی ئێراًەوە. ئێراًێک کە هەتب کۆتبیی 
دەضتەاڵتذاریی قبجبرەکبى وەکى هەهبلیکی پبرێسراوی)هحروضە( ئێراى پێٌبضە دەکرا. ئێراى والتێکی هلىک 

"ًە هیللەت بىو بە وتەی ویکتۆر برار زاًبی فەراًطەوی، ئێراًی کبتی قبجبر یفی واتە خبى خبًەکی بىو، الطىا
  و ًە دەوڵەت".

پێکهێٌبًی ئێراًی ئەهڕۆ و لەًبوبردًی حکىوهەتە خۆجێیەکبى ًە بە ویطتی گەالًی ئەم واڵتە، بەڵکىو ئبکبهی 
جێٌػیٌەکبًی غبیی و هەالیی ئەوەوە بىوە کە هەوڵیبى ضەرکىت و کىغتٌی بە کۆهەڵ لە الیەى ڕەزاغب و و 

بۆ پێکهێٌبًی یەک دەوڵەت و یەک ًەتەوە یبخىد ئىهەتی ئیطاڵهی داوە. هەر ئەهە پێػبًذەری ئەوەیە کە واڵتی 
ئێراى لەضەر بٌەهبی زوڵن و  زۆر و بە غێىەیەکی ًبدیوىکراتیک پێکهبتىوە. تەًیب لە رۆژهەاڵتی کىردضتبى 

هەزاریع  ٤هەزار کىرد کىژراوى و پتر لە  ٠٢اغب و بە ئەهری ضپهبىد ئەهیر ئەحوەدی پتر لە لە کبتی ڕەز
ى، یبى لە کبتی كۆچی بە زۆری جەاللییەکبًی الی هبکۆ بۆ ئیطفەهبى و وڕەواًەی بەًذیخبًەکبى کرا

یطتی بە کوۆً ئبرداغص ئبواًطیبى ی ئەم خەڵکە لە ڕێگب تێذاچىوى.٤٢دا، ضەتب  ٠٤٩١قەزویي لە ضبڵی 
ی ببضبەم چەغٌە لە یبدداغتەکبًی زیٌذاًذا  کە لە ضەردەهی ڕەزاغبدا گیرابىو، ًبوببًگی ئەرهەًی ئێراًی

دەکب: لە بەًذیخبًەی ًبوەًذی هەهیػە ضەداى کىرد و لۆڕ زیٌذاًی بىوى. لۆڕەکبًیبى زۆرتر بە  کىردەکبى
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بواًی بەغذاری لە بسووتٌەوەی تبواًی یبخیەتی یبى ڕێگەریی دەگرت و کىردەکبًیبى زۆرتر بە ت
کىردیبى بۆ بەًذیخبًە هێٌب، ژهبرەی ئەواى ئەوەًذە زۆر بىو  ٠٢٢ڕزگبریخىازاًە و ًەتەوەیی کىرد.  ڕۆژێک 

پرضیٌەوەیبى ًەبىو. بۆ ئەواى حىکوی  کردًی دۆضیە)پەروەًذە( و لێئبهبدە  ۆبکە تەًبًەت دەرفەت 
ەوە، بۆ ئەواًی کە قەدیبى بڵێٌذ بىو ٌقەد حىکویبى بۆ دەبڕیگەلەکۆیی دەدا، واتە بە پێی قىرضبیی لەظ و 

 ضبڵ و بۆ کىرتەبباڵکبى هەغت ضبڵ. ٠٠یەکبى  حىکوی هەتبهەتبیی، بۆ ًیىًجی
ی داًیػتىاًی ئێراى پێک دەهێٌێ. کىردی ٠٠بە پێی ئەو ئبهبراًەی کە لەبەردەضت داى، کىرد پتر لەضەتب  

ڕۆژهەاڵت یبى ًەتەوەکبًی دیکەی ئێراى بە پێچەواًەی بۆچىوًی غىڤیٌیطت و تەواوخىازەکبًی ئێراًی کە 
ذییەوە وەکى ئێراًی پێٌبضە ی حقىوقی و غبرۆهەً ببضی یەک واڵت و یەک ًەتەوە دەکەى، تەًیب لە ڕواًگە

ی ئەتٌیکییەوە، ًەتەوەیەکی جیبى کە لە چىارچێىەی جىغرافیبی ضیبضی ئێراًذا  ، بەاڵم لە ڕواًگەيدەکرێ
 دەژیي، بەم هۆیەوە ئێراى وەکى واڵتێکی فرەًەتەوەیی پێٌبضە دەکرێ. 

بۆ فەرەًطەوی، ئیتبلیبیی و ، وێٌە ضىیص و بلژیک یبخىد کەًبدالە واڵتە چەًذ ًەتەوەییەکبًی ئەوروپب بۆ 
ئەڵوبًییەکبى یبخىد هۆڵەًذییەکبًی ئەم واڵتبًە، ضىیطی، بلژیکی یبخىد کەًبدایی بىوى ًە حبڵەتێکی 

وی فیذراڵی و ە دەتىاًی لە کبتی تێکچىوًی ضیطتئەتٌیکی، بەڵکى هبفێکی حقىوقی و غبرۆهەًذییە ک
 لەم ًەتەواًە بگۆڕدرێ. کۆًفیذراڵی یبى بە غىێي ڕێفراًذۆم و جیببىوًەی یەکێک

 
غبرۆهەًذی هبفی وێکی ًبوەًذخىاز، ئەًذاهی هەر ًەتەوەیەک ضەرەڕای لە ئێراى، ضەرەرای زاڵبىوًی ضیطت 

ئەم واڵتە، پێٌبضەی ئەتٌیکی خۆی هەیە و هبفی ئەو ًەتەوەیەیە بۆ وەدەضهێٌبًی ئەم هبفە پەضەًذکراوە 
پێػێلکراوە، خەببت بکبت و بە پێی بەرژوەًذی و ئبضتی ی ئێراًەوە ەکبًجێهبًییە کە لە الیەى حکىوهەت

ئبگبیی ًەتەوەیی خۆی بڕیبر بۆ بىوى یبى ًەبىوى لەم چىارچێىەیەدا بذات. هەرچەًذ تب کبتێک کىرد لە ًیى 
یبى  ڕە و الیەًی غەتەوئەم کۆیەدا بێ، چبرەًىوضی بە غێىەی ضیطتوی دەضتەاڵتذاری لەم واڵتەوە بەضتراو

یە کە کىرد یبى هەر ًەتەوەیەکی ًبفبرش لە  وتىوێژ کردًی لە هەر حبڵەتێکذا تبراًە، بەاڵم ئەهە بەو هبًبیە ًی
کبتی داًىضتبى لەگەڵ هێسە ضەراًطەرییەکبًذا، هەر لە ئیطتبوە ببوەڕی خۆی بە تەواویەتی ئەرزی ئێراى چ بە 

ىوًەوە بکرێ و هبوکبت ضىێٌذ بۆ پبراضتٌی هەرج یبى بێ هەرج بطەڵوێٌێ. ًبکرێ ببش لە هبفی جیبب
یە و لە دوارۆژیػذا هەر ئەو کێػەیە بۆ ئێوە  ضٌىرەکبًی ئێراى بخىرێت؛ ئەم دوو حبڵەتە پیکەوە تەببییبى ًی

پێکذێٌێ کە بۆ ببغىری کىردضتبًی پێکهێٌب. ئەم هبفە وەک پرەًطیپێک پێىیطتە لە داًىضتبًەکبًی کىرد لەگەڵ 
 ًگذاًەوەی بێ. هێسەکبًی ئێراًی ڕە

 
دادێی دا ئەم پرسە دێتە پێش، ئێمەی کىرد ئێستا دەبێ چی بکەیه و چۆن بەرەوپیری ئاڵىگۆڕاوەکاوی  لە کۆتایی

 ئێران برۆیه؟ 
 

دەیە لە دەضتەاڵتذاریی حکىوهەتی ئیطاڵهی ئێراى  ٤ئێوە بۆ هەوەڵ کەرەت، پبظ ًسیکەی لەم دووایبًە 
ی ێکغبرچەًذ ەت ، کە تەًبًبىویي ەغێکی بەرچبو لە غبرەکبًی ئێراىوێٌە لە ب غبیەدی ڕاپەریٌێکی بێ

و ێکی دیکە ضەرهەڵذەداتەوە، غۆڕغچ کبتێک  بیٌی بکرێ  ەهە لە ئێطتبوە پێع. ئەضتەوەکىردضتبًیػی گرت
! بەاڵم بکرێو رادیکبلیسە  پەل ببوێژێ بۆ بەغەکبًی دیکەی ئێراىدەتىاًێ چ ڕادەیەک پەرەدەضێٌی و تب 
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وًە، ئەوەیە کە درەًگ یبى زوو بە پێی ئەو قەیراًە کۆهەاڵیەتی، ضیبضی و ئببىوریبًەی کە لە ئەوەی ڕو
 بە پێی ئبهبرەکبًی ببًکی ًبوەًذی ئێراىئێراًذا هەیە، دەبێ چبوەڕەواًی گۆڕاًکبریی جیذدی لەم واڵتە بیي. 

بە پێی قطەکبًی عبذالرضب   ،دابەزیىە ٠٠تب ضەتب لە دە ضبڵی ڕابردوودا ئببىوری بٌەهبڵەکبًی ئێراًی  ئبضتی
 لە ضەتب غەضتە،رحوبًی فضلی وەزیری ًبوخۆی]کػىر[ ئێراى ڕێژەی بێکبرەکبى لە بەغیک لە غبرەکبى 

 ٠٢هەتب  ٩٢لە ضەتب ضبڵەدا  لەم دەهەروەهب هبهٌبوەًذی ڕادەی خىاردًی گۆغت، هبضی، ًبى، بریٌج و غیر 
کەم دووقبت  بەاڵًی بی تبراى و پبرێسگبکبًی دیکەی ئێراىهەودای خەرجی ًیىاى پبرێسگکەهی کردوە. 
لە ضبڵی  ٤٠ئێراى لە ضەتب دیکەی و جیبوازی بىدجەی بٌەهبڵەکبًی تبراًی و پبریسگبکبًی  زیبدی کردوە،

کە وەزعی بٌەهبڵەکبًی گەیػتىوە، ضرًجراکێع ئەوەیە  ٠٩٤٠لە ضبڵی  ٣٢ی هەتبوی بە ضەتب ٠٩٣٠
ئەوەیە کە  دایە.ی دیکە، لە ئبضتێکی ًسهترتبى بە بەراوەرد لەگەڵ پبریسگبکبًلۆڕضتبى و کىردض پبرێسگبی

کٌذ هلت  هٌەای خذایی هیبەغێکی بەرچبو لەو جەهبوەرەی کە ڕژاًە ضەر غەقبهەکبى و هبواریبى دەکرد "خب
ڵکی زەحوەتکێع،گەًج، و خىێٌذەواری ئەم کۆهەڵگبیەى کە هیچ داهبتىویەک بۆ خەکٌذ"  گذایی هی

 لە چىارچێىەی حکىوهەتی ئیطاڵهی ئێراًذا ًببیٌي. خۆیبى
 

 ٠٣دووایبًە لە ًێىاى غۆڕغی ئەم بە پێی  وتەکبًی عببش جعفری دادوەری تبراى هبهٌبوەًذی تبواًببرەکبًی 
کبتێک رووحبًی تىێژی خىارەوەی کۆهەڵگب و خەڵکی  کەم داهبتي.  و زۆربەیبى لە چیي و ضبڵ ٩٠هەتب 

ئەواًەی کە هبتىوًەتە ضەرغەقبهەکبى ًەک لەبەر کێػەی ئببىوری بەڵکىو لەبەر ًەبىوًی ببش لەوەی دەکب 
یەیە کە خەببتی خەڵکی ئێراى بە پێی ئەو  فەزایەکی ئبزادی ضیبضیػە، ئەوە بۆخۆی پیػبًذەری ئەو راضتیی

ضی ضیبدروغوبًەی کە دەدرێ، گەیػتۆتە قۆًبخێکی تبزەوە و هەضەلەی گۆڕیٌی دەضتەاڵت بۆتە کێػەی 
  خىازەکبًی تێپەراًذوە. و قۆًبخی هتوبًە بە ببڵی ئەضالح بەغێکی بەرچبو لە خەڵکی ئێراى

 
حیسة و و ە پػتیىاًی بکبت، بًغۆڕغچەغٌە گػتی لەم  بە لەم حبڵەتەدا بە ببوەڕی هي پێىیطتە کىرد 

ئێراى و لە پێع یەکبًی کىردضتبًی بۆ هبوپػتی و هبوڕیسی لەگەڵ گەالًی هبفخىازی دیکەی  کەضبیەتی
بە پێکهێٌبًی بەرە یبى هەر چەغٌە پێکهبتەیەکی هبوبەظ بە یەک و  ا ئبزەرببیجبییەکبى تێبکۆغيهەهىویبًذ

بە داخەوە پبظ ڕاپەریٌی ئەم دوواییە ضەرەڕای ئەوەی کە پێٌج  دەًگەوە بەرەو پیری ڕووداوەکبى بڕۆى.
داخەوە ًەیبًتىاًی بەیبًٌبهەیەکی هبوبەظ بذەًە  حیسبی ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى لە ببرگبی حذک کۆبىوًەوە، بە

 دەرێ.
 

دا ئیتر جێگب بۆ پبواًخىازی و بیبًىگرتي ًەهبوە، کىرد ئەگەر تەبب و یەکذەًگ ًەبێ ًبتىاًێ لە  لە راضتی
گەهەی ضیبضی داهبتىدا ضەرکەوتىو بێ و بە ویطتەکبًی خۆی بگبت. هێج هێسێکی ًبکىردیع بە هیٌوبى 

  هبى ًەبی! دەًگ و یەک هەڵىێطت ًەبیي و کۆًطێپتێکی ًەتەوەییًبگرێ ئەگەر یەک 
 

قىرضبیی کىرد لە هەر هبهلەیەکی ضیبضی چ پێع ڕووخبى و چ پبظ ڕووخبًی حکىوهەتی ئیطاڵهی لە 
یەکبى لە یەک  تەببیی ًەتەوەیی و کۆدەًگی حیسبەکبى لەضەر خبڵە هبوبەغەکبًیبًە. ئەگەرحیسبە کىردضتبًی

ئىپۆزیطیۆًی ئێراًی دژ بە  بەرەدا بەغذاری لە پێکهێٌبًی هەرچەغٌە هبوپەیوبًییەکی بەرفراواًتر لە هێسەکبًی
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حکىوهەتی ئیطاڵهی بکەى، دەًگێکی بەهێستریبى لە دارغتٌی پالتفۆرم و بەرًبهەیەکی دیوىکراتیک بۆ ئێراًی 
داهبتىو و چەضپبًذًی هبفی ًەتەوەی دەبێ. لەم حبڵەتەدا هیچ هێسێک ًبتىاًێ لە ًبتەببیی ئێوە دژ بەخۆهبى 

کىردضتبى پبظ گػتپرضی ضەربەخۆیی الی ئێوە دووپبتکرێتەوە. کەڵک وەربگرێ و کبرەضبتەکبًی ببغىری 
پێىیطتە پێع ڕووخبًی حکىوهەتی ئیطاڵهی یبى هەر چەغٌە ئبڵىگۆرێکی دیکە هەوڵ بۆ پێکهێٌبًی 

بذرێ و  پێکهێٌبًی دەضتەاڵت لە ئێراىئبلترًبتیىێکی بە هێس لە الیەى هیسە پێػکەوتٌخىازەکبًی ئێراى بۆ 
اًی ًەخػێکی بەرچبو لەم ڕەوتەدا بگێرێ ئەگەر ًىێٌەراًی ضیبضیی ئەو بەرەیەکی گىوهبى کىرد دەتى بێ

 یەکگرتىویبى هەبێ.
 

بە پێێ ئەزهىوًی ڕووداوەکبًی ئەم یەک دوو دەیەیە، زۆرجبر خێراییەکی چبوەڕواى ًەکراو لە ئبڵىگۆرە 
ی هبوبەغیبى ًەبێت و پێػبوپێع یەکبى لە ئێطتبوە پالتفۆرهێک ضیبضییەکبًذا دەبیٌذرێ، ئەگەر حیسبە کىرضتبًی

خۆیبى بۆ ڕووداوەکبًی داهبتىو ئبهبدە ًەکەى، ًبتىاًي ئەرکی خۆیبى بە جێ بێٌي و دەبٌە وەدواکەوتىوی 
یەکبًی ژیبى و ویطتی هێژوویی گەلی کىرد ئێوە هەحکىوم بە یەکگرتي و هبودەًگ  پێػهبتەکبى. ڕاضتی

 ًبکبت ئەگەر هبودەًگ و یەکگرتىو ًەبیي.بىوى دەکبت! هێژوو بە ببغی داوەریوبى لەضەر 
 

.ضپبش کە گىێڕاگری قطەکبًن بىوى  

١١٠٧ی ژاًىیەی ١١کۆڵي،   


