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ورد؟ی ک رک بۆ کشه سه فیدرالیزم چاره

)ژر وله(عرفان تارین

ک  یه موو شوه  ھه  به کانی جیھان که کراوه رنه سه  چاره  میللیه له سه  له مه ککه ی کورد، یه کشه

بت  شی دهئسیری  ته ریکه کو خه ، به  دا داناوه که نھا ناوچه ک ته ر باری سیاسی و ئیقتیسادی نه سه ئسیری له ته

 نوان، ئیران، عراق، سوریا و  جگا و پگای جۆگرافی خاکی کوردستان له. تی وه لگای نو ده ر کۆمه بۆ سه

ی  وه  دۆزینه ر بۆیه ، ھه للی و جیھانی داوه  ئاستی محه ی کورد له  کشه وتۆی به کی ئه تیه تورکیا  تایبه

تی  وه لگای نوده  نو کۆمه کو له ندا به م وته ی ئه  چوار چوه نھا له ک ته  نه  یه له سه م مه رک بۆ  ئه سه چاره

.  دا دژوار و ئاۆز کردوه

م   بکه م والتانه  ئهیی  وه ته می نه  ستهکانی   گرنگه  باسی  جیاوازیه  پویستی نازانم که  دا به لره

  بتی به  فیدرالیزم ره  که وه مه  دا روونی بکه وت لره مه هکو  د ، به یه  ھه وه ی کورده له سه  مه ندی به یوه  په که

 و  کوو رگرکه یی، به وه ته ممی نه  بۆ البردنی سته رک نیه سه  و چاره  نیه وه کی کوردستانه خواستی خه

. وه تهھ  یی ده کراوه  ساررژ نه کان به خات بۆ کاتکی نادیار و برینه ر دوا ده هس ی چاره وه دۆزینه

کی  یه له سه  مهک   وهلکی کورد  شون و پگای خه کانی دا،  و  چوارپارچهر  ھه می میللی  له سته

کانی   پایه کک له  یه  به و  بوونی کورد ناوه ر ، دانیان به  وتانی داگیرکه نده چه.    پ ھاتوهسروشتیه

م  کوردستان له.  کردت  دوو حیساب نه  پله به" کورد "   که هو ته  کردوه م نه ی که و زومه ، ئه لگایان داناوه کۆمه

 بۆ پشخستی  دراوه رچاو نه وکی به  پشت گوێ خراون و ھه وه کانه ته ن حکومه  الیه  له میشه  دا ھه وتانه

م   لهکورد. کانی ژیانیان یهپدانی ئیقیساد و دابین کردنی پویست شه  بواری گه کان له  کوردنشینه ناوچه

  م والتانه ومی له ی قه کانی ناسنامه ی خۆی بگۆرت ، ناتوانت سنوره وێ ناو و ناسنامه ر  بیشیه گه دا، ئه  والتانه

 بیر  تی خۆی له ومیه و و قه  بسته  که وشی نیه ئیمکانی ئه.  ی ئیمکانی نیه وه  سینه زنت، چونکه  دا ببه

توانرت  بوونی ده" عراقی، ئیرانی، تورکی و سوری"  حوکمی   دا به وتانهم  ی کورد له له سه م مه به. بکات

و   بنن به توانن خاتمه  ده مانه ک له الم کام یه کان زۆرن، به ره سه چاره.  وه کجاری بۆ بدۆزته رکی یه سه  چاره که

؟ وه وسته چه تکشی کوردی تدا ده حمه کی زه  خه  سایانکه ی که مه سته
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ر؟ سه ی چاره وه دۆزینه

 دا، ناسیۆنالیستی، فارس، تورک، و  م والتانه  له یه مرۆ بوونیان ھه  ئه تانی که وه و ده ئه

  رانه رکوت که  سه ندازه  دا، ب ئه و والتانه موو دانیشتوانی ئه کو ھه نھا کورد، به ک ته ر نه رامبه  به بن  که ره عه

یان  م والتانه تی ئه  دڕندایه  ترین شوه حشیانه  وه  درژایی مژوو،  به لکی کورد، به خه.  ھناوه نگاویان ھه ھه

م   له یه مرۆ بوونیان ھه  ئه ی که  ناسیۆنالیستیانه ته م حکومه وه و البردنی ئه الم سرینه به.   کردوه جروبه ته

بژارنی فیدرالیزم  ھه. یی ناکات وه ته ی نه  کشهری سه ، چاره وه وسته چه  ژر دا ده کی کوردی له  دا خه والتانه

  "کورد" ناوی   ی که و کاته   تا ئه ی که وه ر ئه  به  ناھنت، له یه له سه م مه رک دیسان، کۆتایی به سه ک چاره وه

ی کورد و  له هس دا، مه لگایانه م کۆمه  دوو ناو بنرت له  پله ، به مینه ک وابیت بۆ  توژکی که یه  پناسهک  وه

. وه منته  جی خۆی ده ر له ممی میللی ھه سته

کرت  و   دوو حیساب ده  پله کی کورد به  خه میشه می فیدرالی ھه ھانیزامک دا واتا سیسته  وه له

.( 1 وه منته خواردندا ده ربه ی زه شه ڕه منی سیاسی، ئیقیسادی و ھه تی، ب مافی و نائه  ژر سووکایه  له میشه ھه

ی حزبی دموکراتی ئیراندا  رنامه ر به  سه  رزان چاوک بخشنن به به م که که  پشنیھاد ده یه له سه م مه بۆ ئه

). فیدرالیزم ت به باره سه

  رک که سه نھا چاره ته.  وه می پ بدرته  وه بت که یدا ده که ر چوار پارچه  ھه ی کورد له له سه مه

بژاردنکی   ھه لکی کوردستان له  خه  که نووسه  بھنت، دیاری کردنی مافی چاره یه له سه م مه  بهتوانت کۆتایی ده

خۆیی، یان  ربه ک فیدرالیزم، سه  پ دراو، وه له ی گه رنامه ند به  نوان، چه ن له  دا ئینتیخابک بکه ئازادانه

. مانه ھیچ کام له

مریکا ناھن دراوس کان و ئه م وته ویت، به خۆییمان ده ربه  سه ئمه

 بۆ  یه شیان ھه ک پاساوی کالسیکی ھاوبه ی یه که ر چوار پارچه  ھه ی ناسیۆنالیزمی کورد، له ره به

ناسیۆنالیزمی کورد، بۆ . ر وتیک دا  ھه لکی کورد له خۆیی بۆ خه ربه گرتنی شعاری سه  ھه خۆپاراستن له

م   و ئه م سیناریۆیه ی ئه  چوار چوه سی خۆیان دا  خۆیان له که ندی حیزبی تاکه هو رژه پاراستنی قازانج و به

                                               
1 http://www.pdki.org/articles5-12-3.htm
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 ھیچ جۆر  نجام دانی به  ئه  که خۆ بوون، شتک نیه ربه ، واتا سه م خواسته ئه.  شار داوه  حه  کالسیکیه پاساوه

کانی جیھان دا  جۆره  جۆربه  ناوچه  له وه ته باتی زۆر نه  خه  به وه ته کانی مژوو رازندراوه ره الپه. بت مومکن نه

   دژی ئامریکا له تی ئۆرتیگا له رایه  رابه ، شۆرشی نیگاراگوا به نموونه. مک ھا سته  وه بۆ رزگار بوونیان له

  تا دژ به ره  سه و والته تی حیزبی کمونیستی ئه رایه  رابه لکی ڤیتنام به فتا کاندا، شۆرشی خه سای حه

ست ھیناو  ده خۆیی خۆیان به ربه ی سه که که دا خه و والتانه ک له ر یه  ھه له....  ئامریکا ، دواتر دژ بهنسا ره فه

رگرتنی   وه  به  حازر بوونایه م دوو والته رانی ئه ر رابه گه ئه.   بوو رزگاریان بوو وه ریانه سه  به ی که و زومه له

کات و بیان دات،   ھیچ شت درغی نه  خۆیان، ئامریکا حازر بوو لهخسی  شه ندی تاکه وه رژه  و به و پایه پله

 .بوو شیان نه کان دا ھیچ خاکی ھاوبه ره  داگیر که ڵ خواستی والته گه  له وان شتکی تر بوو که الم خواستی ئه به

سی، وی سیا ی خیان ھه  نۆبه ک به ریه  وتانی ئیراق، ئیران سوریا و تورکیا، ھه ی که وه ئه

   کوردستان، شتک نیه ک له یه ر پارچه  بوونی ھهخۆ ربه  سه ن بۆ رگرتن له ده دهربازی و ئیقتیسادی خۆیان  سه

 "رانی ناسیۆنالیستی کورد رابه" نھا  کردبت، ته ستی پ نه س پشتر ھه  که  که ر و شتک نیه رسورھنه سه

خۆ بوونی  ربه  سه  بۆ رگرتن له یه ر ئیستا بوونی ھه  ھه وه م ھه ئه. درت  ده وه م ھه  ب گومان ئه.بت نه

ڵ  و و پوچه روو بونه  بۆ رووبه لکی کوردستانه ی خهنای باسی ل ناکرت، توا ی که وه ئه. کوردستانی ئیراق

ی  وه زووتنه  ب مه بۆ ئه. خۆیی  کوردستان ربه  سه  رگر بت له  که م والتانه  پیالنکی ئه ر جۆره ی ھه وه کردنه

  ی ماددیان له له سه  مه ی که سانه و که ک ئه ، نه یه ئی ھه بده کی مه تیه رایه  رابه رزگاری خوازی کورد، پویستی به

. موو شتک خستوه پش ھه

  ته کان چونه  جیھانیه قسیماته رفراوان ته کی به یه  شوه الفی سانی پشووتر، به رخه بهمرۆ،  ئه

 توانایان دا  ک له یه موو شوه  ھه کی کوردستان به مرۆ خه ئه. کرت ریان تدا ده زه  ئاوگۆری نهژر پرسیار و

  مرۆ زیادتر له ئه.  دا که ر وتانی ناوچه سه ر وتانی رۆژئاوادا و به سه پنن به ی خۆیان بسه  ئیراده  که یه ھه

، و  وه ن والتانه  الیه  له یه خۆی کوردستان ھه ربه تی سه هو سمی ناساندنی ده  ره تی به رفه سانی رابردوو، ده

دا دروست  و وتانه  نوان ئه ندی بازگانی وئیقتیسادی و دبلۆماسی له یوه  په خسنیت که ره  ده وه تی ئه رفه ده

 ئاورکی  ی که وه هر ئ  سه رژته  و نایپه و حای شپرزه کانه موو بواره  ھه  ئیراق له بینین که مرۆ ده  ئه.بکرت

کی  یه رووی کشه بوونی کوردستانی ئیراق، و ئیرانیش بۆ خۆی رووبهخۆ ربه  سه ت به  نسبه وه بداتهرچاو  به

 پ   ئیران له  که دایه وره ندی ئاوگۆرکی گه رو به  سه تۆمی و له ی ئه  کشه ت به باره  سه وه ته جیھانی بووه

ش  خۆ بوونی دوو به ربه  بۆ سه یه ست دا ھه  ده تی مژوویی گرنگمان له رفه  دوو ده  دا ئمه واتا لره که. خات ئه

  تی تورکیاوه وه  ده بتی به  ره ی که و جگایه تا ئه.  ئیران دا م له  ئیراق دا، و دووھه م له که  کوردستان، یه له

ک  موو شویه  ھه وت به یھه تی تورکیا ده وه  ده ی که وه ھۆی ئه کات، به ربازی خۆی ده ی سه شه ڕه نھا ھه ، ته یه ھه

لکی   ھه  دا و حازر نیه تیه کیه م یه ندام له  ئه  ببت به یه ی ھه وه  شایانی ئه لمنت که وروپا بسه تی ئه کیه  یه به
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گرتنی   ورنه رن له هگ  ده ھانه نسا و ئیتایا بۆ به ره تانی فه وه  ده زانت که ستی خۆی بدات و ئه  ده مژووی له

، ساالنک  بۆ نموونه.  وه سته ده ھا بدات به ک  شتکی وه یه  ھچ شوه  به  حازر نیه ندام، بۆیه ک ئه  وه م والته ئه

 ناچار  م والته وروپا، ئه تی ئه کیه ر فشاری یه  به الم له ه دا، ب م والته کرد له  بوونی کورد ده تورکیا حاشای له

 مدیای   بوونی کورد دا بنت و رگا بدات که نجام بدات و دان به ستووری دا ئه  ده ند رفۆرمک له  چه بوو که

. یه کیا ب ونهتی تور وه ی دهت  مژوو و سیاسه  بۆ خۆی له کوردی ئازاد بت که

ی میللی؟ له سه ر بۆ مه سه ی چاره وه دۆزینه  نه بینن له ورد چ قازانجک دهناسیۆنالیزمی ک

 ھیچ جۆر  خۆیی کوردستان به ربه  سه ن که که رک ده  ده ته و واقعیه ناسیۆنالیزمی کورد بۆ خۆیان ئه

" فیدرالیزم" نانی  کوردستانی ئیراق، و دا مرۆ له وای ئه ش و ھه که.  وان دا نیه خسی و حیزبی ئه  قازانجی شه له

ی  له سه  مه مادام که.   وانه ش و نمای ئه وای ژیان و نه ش و ھه ی میللی ، که له سه ر بۆ البردنی مه سه ک چاره وه

ک  روا وه مان ھه ، ئهلکی کورد بکات  خه رگ له ی مه شه ڕه  ھه ر رؤژه  ھه بت که بت و وتانک ھه میللی بوونی ھه

 لییان  ی که مه و سته  کوردستانی ئیراق دا ئه مرۆ له ئه.  وه مننه ی سیاسی کوردستان ده هر ساح وانی سه پاه

ر دا دوو رووی  رکوتی والتانی داگیرکه ڵ سه گه یی دا، له ماه یی و حیزبی و بنه شیره می عه  ژر سیسته کرت له ده

.ک دراون یه

ی ئابوری و  نده یوه تی، په رکیبی چینایه تهلگای کوردستان و   کۆمه ناسیۆنالیزمی کورد، زۆر له

   حزبه  که تی تره نعه  شاری تر و سه وه کی له لگایه کوردستان کۆمه.  دواترن لهتیدا  یه ئاستی کۆمه

نھا  ته.  ی سیاسی دا  ساحه بت له رجکی ئاسایی دا بتوانن جگاو شونیان ھه لو مه  ھه کان  له ناسیۆنالیسته

کی   خه کات له رگ ده ی مه شه ره  ھه  که یه  دابت بوونی وتانکی ھار و دڕنده مانه  بوونی ئه ای به رگ شتک که

.کوردستان

  و فشاره  و ئه وه کی کوردستان ئاسایی بته تی ، خه الیه  ئاستی ئابوری ، کۆمه  کاتک دا که له

ی ناسیۆنالیزمی کورد نامۆ  وه ندی سیاسی، بزووتنه به  مه کان ببن به   شاره وه م بته کی کوردستان که ر خه سه له

ی  زووی رۆژانه  خواست و ئاره  به ت  نسبه ھیچ جوابکیان پ نیه ، چۆنکهکرن رک ده کی کورد و ته  خه  بهبن ده

یان   نه ه سا16 بای ناسیۆنالیزمی کورد،   که  کوردستانی ئیراقه مه  بۆ ئه گه کی کوردستان، باشترین به خه

.با ک ئاو و کاره ن، وه کی کورد دابین بکه کانی خه تایی ترین مافه ره  سه وه توانیه

،  وانه التی ئه سه می ده  دژی سیسته لگای کوردستان دا زۆر به  کۆمه تی له نگی چینایه ھز و ھاوسه

التی  سه ڵ ده گه  له کاری کرکارانهندیکای کر ی سه وه رووبونه ویش رووبه ئه.  ش زۆره مه  بۆ ئه دیسان نمونه
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ست ھنانی   ده  بۆ به الته سه م ده  دژی ئه ن به که  خۆپیشاندان ده کی کورد رۆژانه خه. ناسیۆنالیزمی کوردی دا

ک  م یه  له  که الر، کفری و سلمانیه ، که بجه ه کانی ھه رچاوترینیان خۆپیشاندانی شاره به. مافی خۆیان

  کی کوردستان به خه. کانن ی زیندو و شاھید حای راستیه گه ، به شاھیدی بوین  ئمهردوو دای راب دووساه

موو خوازیاری  کان ھه ن بروانامه  ، رۆشنبیران، خوندکاران، کرکاران و خاوه وه کانیه ی چین و توژه زۆربه

ی   بۆ چوار چوه وه رانه گه .یان انی رۆژانهک زوه یان کردنی ئاره مرۆ بۆ به ی ئه وه کی مودرنترن له یه چوارچوه

   که یه مه ی ئه وانه پچه) ته وه م ده  ساڵ دابران له16 ئیراق دا رووی دا پاش   له مرۆ که وی ئه ک ئه وه( ئیراق 

ردستان دا کی کو رانی خه ر ژیان و گوزه سه کان  زیادتر به تیه شیره بی عه ھه زه  مه  ناسیۆنالیستیه التی حزبه سه ده

،  وه ته کی کوردستانی ئیراق بوه رووی خه  رووبه  که رکه ته نھا خه ک ته  نه مه  ئه ربۆیه ھه. کات قام گیرتر ده سه

ی   و ساحهجمھوری ئیسالمی   له  ر ئاو گۆرک دا که  ھه  له  وه بته یش دهت لکی کوردستانی رۆژھه رووی خه رووبه

ک ناسیۆنالیزمی  ، وه شه م به ی ناسیۆنالیزمی کوردی ئه ره  به ی که وه کرت، به ه دا د دا و والته سیاسی ئه

کی کورد رزگاریان بت بۆ   خه  که ن و پیان خۆش نیه مه  سته وجۆره ی ئه وه کوردستانی باشور، خوازیاری مانه

نھا رگا  ک ته یان وه" رالیزمفید "  مانه ک له ریه  ھه ربۆیه خسی و حزبی خۆیان، ھه ی شه له سه پاراستنی مه

کی زوم ل  ر خه سه پینن به  زۆری خۆیان و وتانی رۆژ ئاوا بیسه وت به یانه  و ده بژاردوه ک ھه یه چاره

.کراوی کوردستان دا

التی  سه  ده یی، له وه ته ممی نه  بۆ البردنی سته م رگا چارانه ک له ریه بژاردنی ھه  ھه  که دیاره

ر   سه  له  ئمه رکک که نھا ئه ته. ر سنگی  به  گوڵ و بیدات له  بیکات به  که ک دا نیه تیه سایه ، و کهھیچ حزب

ش نیھادی ، و پ یه کی کوردستان دا ھه ر رگای خه سه  له  که یه رناتیوانه و ئاته ی ئه وه ، روون کردنه شانمانه

  پنیت به یسه زۆر ده الم ناسیۆنالیزمی کورد، به به.  دوارۆژیان بۆ باشهاردنی  کامیان بژ  ھه  ین که خۆمان بکه

ید و  خواستی ب قه" فیدرالیزم "  ن که ده  ده وه وازی ئه  بانگه وه یاندنی خۆیه  میدیاکانی راگه ری دا و له سه

  کو له ق دا، به کوردستانی ئیرا نھا له ک ته  نه  کاتک دا  ھیچ ئامارک نیه ، له کی کوردستانه رتی خه شه

   که یه  و ساولکه  پاساوکی زۆر ساده وه ئه. وان بن کانی ئه  پاپشتی قسه ت دا که کوردستانی رۆژ ھه

موو چین و  خۆ و ئازاد دا ھه ربه نگ دانی سه  کام ده کرت بپرسین له نا ده ، ده وه ته یھنه ناسیۆنالیزمی کورد ده

،  ، ھیج ئامارک نیه بژارد؟ دیاره رناتیۆ ھه نھا ئاته ک ته فیدرالیزمیان وهنگ  کده لگا یه کانی کۆمه توژه

و  م پاڵ پشت به به.  ریان ھناوه  ده وه  گیرفانی خۆیانه رانی ناسیۆنالیزمی کورد له  رابه  که  شتکه مه  ئه چونکه

خۆییان  ربه لکی کوردستان سه ر بوترت خه گه ی دا، ئه که ر چوار پارچه  ھه  له کی کورد کراوه  خه  له ی که مه سته

 داوای   پویستی نازانیت که ک به تیه سایه ت ھیچ الین و که نانه لکووته  راستی به  له ک دوور نیه وت، نه ده

. روو ینه کانمان بخه  بۆ راستی قسه گه ک به توانین مژوو وه  ده  ئمه   ، چونکه م بۆچونه  بکات بۆ ئه گه به
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کی  ر خه سه  کوردستانی ئیراق دا به بژاردوه و له  ناسیۆنالیزمی کورد، فیدرالیزمی ھه ی که وه هئ

تکشان و  حمه ن زه  الیه مان سیناریۆ له  ھه ریکه  خهدات  کوردستانی رۆژھه تی و له پاندوویه کورد دا سه

: گرت  ده رچاوه  سه وه  دوو روانگه پیندرت، له سه   ده وه دموکراته

.م، بۆ رازی کردنی دی ناسیۆنالیزمی وتانی ئیراق، و ئیران که یه

.تی ئامریکا تایبه ی رۆژئاوا، به ره بۆ رازی کردنی دی به: م دووھه

لیل گادانی   جه بۆ نمونه.  ویه خسی و حزبی خۆیانه تی شه حه سه ، بۆ پاراستنی مه مانه موو ئه ھه

   حایک دا، له  له یه تی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران، دوو ژنی ھه رایه ی رابهندامان  ئه  له ککه  یه که

  رچاوه بت سه  ده وه  چیه گرتنی شعاری فیدرالیزم، له بیت، ھه خسی نه ی شه له سه ر مه گه ئه. ژی بعیز دا ده ته

.ب گومان ھیچی تربگرت؟؟ 

جامن ئه

   به ن، مافک که نووسی خۆیان دیاری بکه وردستان بدرت چارهکی ک  خه  به م مافه  ئه بت که ده

شکی دا، و  ر به  ھه ی کوردستانم لهسنوو ی چاره وه ک ال کردنه من خوازیاری یه.  وت کراوه درژایی مژووی لی زه

کی  م به خه که اد دهم پشنھ ، رگای دووھه م والتانه  له وه  یان جیابونه وه رناتیو دا، مانه  نوان دوو ئاته له

.ن که ک و ئازادی و سۆسیالیزم ده خهری  وه خته راندن و به  خۆشگوزه ت به  خزمه کورد که

  توانین به دهکی کورد،  ر خه سه می میللی له کان، و سته  مژوویه لگه  به  دا پاڵ پشت به لره

ی   چوار چوه  له وه  و مانهک فیدرال ، نه خۆییه ربه کی زوم لکراوی کورد سه  خواستی خه  بین که وه دنیاییه

، یان کام وتی رۆژ ئاوا دیفاعی لی   ژر چ ناوک دایه  له  که  دا، جا گرنگ نیه و والتانه تی ئه مه حکو

.کات ده

ر  سه ی چاره وه كو دۆزینه ممی میللی، به  بۆ البردنی سته ک نیه یه نھا رگا چاره ک ته فیدرالیزم، نه

کریت،   ده ک که نھا گۆران کاریه ته.  وه ھلته ک خۆی ده کی کوردستان وه تی خه ھامه خات و ئش و نه دواده

 کوردستانی   له ی که وه ک ئه ی سیاسی دا، وه  ساحه  له نکی سیاسیه ک و الیه تیه سایه ند که ریک کردنی چه شه

.ک فیدرالیزم ، نه خۆییه ربه کی کورد سه خواستی خه .ین ئیراق دا شاھیدی ھه

کان رچاوه سه
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ی حزبی دموکراتی کوردستانی ئیران  رنامه به
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