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  دد  مهمه  مال محهمال محه  دکتۆر کهدکتۆر که: : وو ...  ...   بوونی چوارچوهبوونی چوارچوه  ی کورد و نهی کورد و نه  کشهکشه

  
  چونکه،  وه نه م جار بکه که ی یه وره  کورد داوای کوردستانی گه که،  وه  واقیعه  له  ئسادا دووره م له نی که  و الیه کارکی ئاسان نییه

کانی   راستییه ی که وه ر ئه سه موو رکن له هه،  یه یاندا هه که  وته  کورد له  کهتانی تر وه ها ده روه هه، ن بیارن تانی زلھز و خاوه وه ده
 .  تی و گونجاو نییه ڕه ری ئۆتۆنۆمیش شتکی بنه سه چاره، کانی جوغرافیا بگۆڕن و مژوو ناتوانن راستییه

وێ  مه دا ده لره) ارطاالکراد چیاع اال (ی ناو  به سکی نووسیوهبا) دکتۆر عبدالکریم البکار(دا )  رهصایا معاض و ق قافهث ال اداره(ـی  کتب له
 :ران ست خونه رده  به مه  توانا بخهی گوره  بهی که گدراوه وه

تن رگر ت و سوودوه سه بردن و ده ڕوه  به کانیش له شی کورده  و بهی عوسمانیت وه  دهیکان ته  ویالیه تک بوو له  ویالیهیکوردستان کاتی خۆ
 ی عوسمانیت وه  دهیم و زۆر  سته شیشیان له ها به روه هه،   تر بووهیکان ته  ویالیه ک له ریه شی هه ک به  خۆیان وهیکان  ئابورییه رچاوه  سه له
ر و  وسهو نو تا ئه هه،  وی کوردی  کشهی ناو بووبت به دا گرفتک هه و کاته  نابینی له بۆیه،   تر بووهیکان ته ک ویالیه روه هه
 ی کوردی  و کشهیک کورد ک وه تکی ئیسالمی نه وه ک ده  وت بوون وهیرقای گرفت دا زیاتر سه و کاته  کوردیش لهی وتووانه که هه
 .  و کاته یی ئهندیی رۆژئاوا وه رژه پی ستراتیژ و به کرا به ش ده  دابه که،  که خۆشه  نه  پیاوهی میراتکی زۆری  کشه  له  بووهی بریت وکاته ئه
 یت  ویالیهیشکردن دابه، هات دا نه که  ناوچهیلکی تر ر هیچ گه سه کاندا هات به ر کورده سه  به  کهی وه دا ئه) سایکس بیکۆ (ی وتننامه  رکه له

 یسوریا تورکیا و باشوور، اقعر،  ئران  جیاوازدا کهیت وه ر پنج ده سه بوو به  دوو جار دهیتر  نیو ملیۆن کیلۆمهی  نزیکه کوردستان که
  وته  کهی تری که شه رمینیا و به ر ئه  به وتنه کان که شکی کورده ت به  سۆڤیهیکتی شاندنی یه وه پاش لکھه،  جاران بوویت  سۆڤیهیکتی یه
 ی جۆر ر له ده خۆیدا و به  لهی خۆی کوردیت  ویالیهی شبوونه شبه م به ئه، ش بوون تدا دابه وه ش ده ر شه سه  ئستا به واته، ر ئازربایجان به

ر تاکی  سه بوو له  ههیتی یه  و کۆمهیروون  دهی وره کی گه رییه هز بوو کاریگه ڵ کورددا گورزکی به گه  له تانه وه و ده  ئهیکردن ه مامه
زاران   هه  کهی و خاکه ئه،  وه  خاک و نیشتمانهیکردن لکداپچان و پاشکۆییکردن و داگیر وتنه  چوار ملیۆن کورد که  زیاتر له چونکهی، کورد
 ی ئاو  لهی خۆیک ره کی سه یه  شوه  به یان که که  خاکهی سروشتیربووم  به رگرتن له  سوودوه شبوون له ببه، ژین  دهیر سه  باوباپیرانی له ساه

 : وه مه ون بکه رویک ره  س خای سهیو مه دا ده لره.  وه بینییه وتدا ده سازگار و نه
 تا  کرد که  ده واییان پیاده رمانه  سیستمی فه جۆرک له، یانبوو  هه  کهی م و کورتییانه  و که ه موو هه و هه ڵ ئه گه کان له  عوسمانییه-1
 یوایی عوسمان رمانه می فه یستهس، کرد واییان ده رمانه  فه  کهی النه و گه یی و زمانی ئه وه ته  نهیڵ جیاوازی گه گونجا له کی زۆر ده یه راده
رگرتبوو و   وهیت رعیه  شه وه یه رچاوه م سه ر له هه، وایی بوو رماڕه  یاسادانان و فهی رچاوه  دروشم و ئاشکراییدا ئیسالم سه م له  کهین الیه
زیاتر ،  عوسمانیدایت وه وایی ده رمانه  فه  له خاکی گرنگ بوو مه ئه.  بوونیکان رمانه چی یاسا و فه  ملکه وه یه رچاوه م سه ر له لیش هه گه
 زۆر ی وه  ئهی هۆ ل بوبووه  و گهی خزانیتی  برایه خرا له زۆر جار پشتر ده)  ئیسالمییتی برایه (ی دروشمی و جاڕدان وه یش بوبوونه وه له

 کورد   نابیستین که بۆیه، ت ببوورن وه  دهیکان م وکورتییه ه ک ت و له وه ستانی ده ده  کاربهی زوم و زۆر ن له لی کورد چاوپۆشی بکه جار گه
 .  و سوارچاکی و هزیت  ئازایه رچی ناسراون به گه ئهی،  عوسمانیت وه  بووبت بۆ دهی الوازکردن و ناسۆری رچاوه دا سه یه و ماوه له
 کارگی ی ه ها هه کیی الوازبوون و جۆره  ناوهی و هۆکار وه  کاتهو  هزی ئیمپریالی ئه  خۆیان له کی که ره  دهیکان  هۆکارهیڵ بوون گه  له-2

  که، ین  بۆ بکهی  ئاماژه  پویسته بوو که  هۆکارکی گرنگی تر ههی عوسمانیت وه  دهی داڕووخانی هۆ  بوونه  کهیت یه و سیاسی و کۆمه
 یما ر بنه سه ت له وه  دهی دروستکردن واته)   المواگنه دوله ( ناسرا به دوایی   بوو که وایی تازه رمانه  سیستمکی فهیدان رهه ویش سه ئه

 . هاووتیبوون
 یکان  بواره  وت لهیوپشبردن ره  ئیسالمی و بهیتی  دروشمی برایهیکردن  پیاده بوو له وتوو نه رکه  سهی عوسمانیت وه  دهی وه پاش ئه
ر  سه وایی له رمانه وروپا و رۆژئاوا سیستمی فه  ئه  له نیسه تی که سه  نوان دهیکی زۆر نیهکا ره ربه تیدا و پاش به یه  و کۆمهیئابوور
لی کوردیش   و گه و کاته  ئهی سته  ژر دهیالن  گه  ئومدی زۆر لهی هۆ  بووه  که وه  کایه وروپا هاته  ئه تا له ره  هاووتیبوون سهیما بنه
 . وان کک بوو له یه
 : یه  تازه م سیستمه  ئهیکان وه ره  جیاکه ندێ له هه
 یما ر بنه سه کات و له ش ده تدار پشکه سه  حیزبی ده  که  سیاسییه رنامه و به  ئهیما ر بنه سه ت له سه ندیی نوان تاک و ده یوه  په-1
 .   هاووتییهیکان ستھنانی مافه ده به
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کی  یی گرنگییه وه ته ک نه  و یهیب زهه ک مه  و یهیک بیر ڕ نامن و یه  بیروباوهیما ر بنه سه له یت  بۆ برایهی راستیوتۆ کی ئه  هیچ مانایه-2
ر  رامبه  بهیکان رکه کات و ئه  یاساکان دهی  باشتر پیاده  که یه سه و که  یاسا و هاووتیی چاک ئهیری روه کو خای سه به،  وتۆیان نییه ئه

 . دات نجام ده نیشتمان ئه
کی  مایه ر بنه سه  لهیت زراندنی برایه  و دامه کی هاووتیبوونه ره  سهیما  بنه چونکه، کی فراوانتر یه  مانا و شوه  بهیستھنانی ئازاد ده ه ب-3

 . یب زهه  و مهییی و ئاین وه ته  نهی ئینیتما ر له ده کاندا به رکه  ماف و ئه  له کسانبوونه ویش یه  ئه  که تازه
4-ن نه  لهی وه ر ئه به له، ک  بۆ هیچ یاسایه چ نییه ک ملکه هیچ تاکتی وه،  و  یان زمانه وه ته  فر  رامبه  به رپرسیاره ک تاک به هاوو
 .  یه  ههی خۆیکان  و مافی داواکردنی مافهیکان رکه ئه
 .  یه  ههیشداربوون ک مافی به هاووتییهموو  کرت و هه  پ دهیت کار سه  دهی سیستمی ئاوگۆڕکردن-5
 یوان  له وه کرته  یان حیزب و تاککی پ جیا ده وه ته ل و نه ر گه  هه که،  وه ره ندێ سیفاتی جیاکه  هه  له بریتییه)  هویه( یان   ناسنامه-3
ل  موو گه ها هه روه هه،  وه کاته  تر جیا دهیکان ر ئاینه رامبه  موسمان به کی گشتییه یه  ناسنامهین دا خاوه م بواره  ئیسالم لهیئاینی پیرۆز. تر
 .  یه  ههی خۆی که ره وروبه  ده  لهی خۆی وه ره  جیاکهی موو تاکک ناسنامه  هه گاته تا ده کو هه به، رمک  و هه وه ته و نه
 ین لی کورد خاوه  گه  که ئاشکرایهی،   ناکهی که  گرنگییه  بهست  هه وه ترسییه  مه وته که تا نه هه،  شساغی وایه ک له  وه ن ناسنامه ده

 . یت یه  هه  کهی که  ئیسالمییه  گشتییه ڵ ناسنامه گه  هاوشان لهیت  خۆیهی ناسنامه
 :ین  ده کییه م پشه پاش ئه
و  بگومان هیچ له،  باسمان کرد  کهی تانه وه و ده ر ئه سه  کورد بهیشبوون  و پاش دابهی عوسمانیت وه  دهی وه شاندنه وه پاش هه

ڵ  گه یان له ه  ئیسالمیدا مامهی گشتیی ژر ناونیشانی ناسنامه  ئیسالمی و لهیما ر بنه سه ش بوبوو له ریاندا دابه سه  کورد به  کهی تانه وه ده
ڵ  گه  له ه  مامه یه و شوه تا به هه، بوبوو ن دروست نه هاووتیبوویما ر بنه سه ش له تانه وه و ده ها هیچکام له روه هه، کرد لی کورد نه گه

ست چینکی   ده نھا به ت ته سه  و دهیمارگیرت  و دهیت رایه گه وه ته  نهیما ر بنه سه کان له ته وه  دهیکو دروستبوون به، ن کورددا بکه
 کورد ی وه س بوو بۆ ئه خۆیدا به  لهی خۆ مواره  ناهه م باره  ئهیبوون،   بینیوهی دوو یان س خۆ  هاووتیی پله کوردیش به،  بوو وه دیاریکراوه

 . ڕت دا بگه که یه چاره شون رگه به
وت و  س و که  هه  له  جگه مه ئه،  کورددایتی وایه ته  نهی زمان و مژوو ک له یه  شوه  به وه بینته  دهی خۆی کوردی  ناسنامه  که ئاشکرایه

یدا   په وه ڕووبوونه ها شۆڕش و روبه  جۆره بۆیه،  وه بوونه  بوون و نهیر گه  ژر ئه وتنه  که مانه موو ئه  تر و کاتک ههیمز ه ریفتار و شت ره
 .  و وتانه  ئهیکان که  یهیدوا ک له وا یه رمانه ر فه رامبه  به وه کانه ن کورده الیه بوون له
 ی ه ت مامه فافیه کسانی و شه  و یهیر روه  دادپه کاتک به،   وایه نه ک شمشرکی دووالیه تدا وه و  جیاواز لهیالن  و گه وه ته  نهیبوون
 ی هۆ بته ده، ڵ کرا گه  لهی ه م و زۆر مامه  توندوتیژی و سته م کاتک به به، خش به  دهی و جوانکاریواکار  تهیمانا، ڵ کرا گه له
کار دت بۆ   و کاتک هز به وه بته م بو ده  کاتک سته یه وه مکاران نایزانن ئه  زام و سته  کهی تییهو راس کی و ئه ره  دهیردان ستوه ده
م  کاتک سته ( ک وتراوه وه، بن ڵ ده ت حه  میللهیکان ال کراوه غه ده  قه زنرن و شته به کان ده  سوره  هه و کاته ئه، ک  خهیرکوتکردن سه

  تا کار بگاته تدا رووبدات و هه وه  ده  له وه ڕانه گه ها کوشتن و بین و رووخاندن و هه  جۆره  ئاساییه بۆیه، ) ت نامنیهات پیرۆز
ڵ کورددا روویدا  گه ی له وه  ئه بۆیه، م بدرت ه قه  له وره تی گه  خیانه  کاتی ئاساییدا بکرت به ر له گه  ئه ندێ شت بکرت که  ههی وه ئه
ر  ر کورددا هات هه سه ها شت به  جۆره وه م بیانوانه م به به،  وه ک جیا بکاته  یه کان له ر ناتوانت حوکمی تدا بدات و شته ین داوهتر وره گه
ی  وه  ئه ته ییوه تا کار گه ڵ و هه کۆمه تا کیمیابارانکردن و کوشتنی به هه،  ناو خاکیاندا  تر لهیسان جکردنی که  راگواستن و نیشته له
کرن و ناویان بنرت   بانگ نه وه  ناوی خۆشیانه کو به ش زیاتر به وه له، ن  بکه  زمانی خۆیان بخونن یان قسه درێ به یان پ نه ماوه

 . ) اتراک الجبل(
 :ین  ده وه مه  دوای ئه له

  چونکه،  وه نه م جار بکه که ی یه وره ی کوردستانی گه کورد داوا  که وه  واقیعه  له  ئسادا دووره م له نی که  و الیه کارکی ئاسان نییه
کانی   راستییه ی که وه ر ئه سه موو رکن له هه،  یه یاندا هه که  وته  کورد له تانی تر که وه ها ده روه هه، ن بیار تانی زلھز و خاوه وه ده

 .  تی و گونجاو نییه ڕه  شتکی بنهری ئۆتۆنۆمیش سه کانی جوغرافیا بگۆڕن و چاره مژوو ناتوانن راستییه
 رای من   به بۆیه، ی ستی بده  ده  له ستایه ر ده به ی له وه ئه، حیلدا  دوای موسته ڕان به  بۆ گه تیش نییه ی دانایی و حیکمه ها نیشانه روه هه
 :  له وه بینته ر خۆی ده سه چاره
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 یی گشتی  ژر ناسنامه ن له  وتی خۆیاندا کار بکه کانی تر له ڵ برا موسمانه گه ن لهکا ی برا کورده وه  له کی بریتییه ره ری سه سه ـ چاره1
، کی گشتی یه ک چوارچوه تیی ئیسالمی وه ی برایه وه ڕانه کارکردن بۆ گه، ر وتکدا  هه کان له تی کوردی بۆ کورده ی تایبه ئیسالمی و ناسنامه

  وه وساوه لکی چه  گه وا له ئه،  و کاریان کرد وه  بیریانکرده یه م شوه ر کورد به گه ئه.. ک موو الیه هری بۆ ه وه کسانی و دادپه دابینکردنی یه
 . النی تری موسمان ری گه النی تر و هیوا و رپیشانده شق بۆ گه رمه ر و سه  رابه بن به ده
 تیایدان  ی که و وتانه کان له وا ژیانی کورده ئه،  وه کانه ن کورده الیه  له وه کرته ت ده یان ره،   دووره وه ره ی سه ره سه و چاره ر ئه گه ـ ئه2
 . ک وتانی رۆژئاوا تی هاووتی بت وه وه مای ده ر بنه سه له
  وامییه رده ری جددی و به ئارامی و کا  پویستی به  که مدایه رده به کی درژیان له  رگایهی ل وه بنه ر یان نزیک ده سه  چاره نه گه تا کورد ده هه

 .  و حیوار و دانوستانی رگای ئاشت  له تترینیان بریتییه المه و باشترین رگا و سه
 :رگر راو تبینیی وه

 . و ب ک ئه  من رام وه رج نییه مه، تی یه که ره  و رای نووسه رگدراوه  وه م نووسراوه ـ ئه1
وتوو  رکه رکی سه ی نووسه وه  له جگه،   مامۆستایه  سعودیه م ئستا له به،  کی سوریایه  و خه نکۆیهکی زا ریم مامۆستایه بدولکه  ـ دکتۆر عه2

ستوریدا پویستمان  ڵ کاری سیاسی و یاسایی و ده گه  رای من له به.  زایه  حای کورد شاره م زۆر له به،  رچی کورد نییه گه ئه،  و ناسراوه
 . سانه  که م جۆره ر ئه سه تی له  تایبه کانمان به ر مافه سه  بۆ داکۆکیکردن له یه یکری زۆر ههکارکردنی رۆشنبیری و ف به
 


