
 

1 

!نناگهانیكانمافهتربهیكانپارچهت،ارهیشنێوپ،بهقانعایوریوانیرمهكاكزڕێبه



 

 یژارههفیرشه

بهیاریدیرنوسه قانعایوریوانیرمه)كاكزڕێكورد یشانیناونبه،وهینوسیكێتبابه( ( نجێپ:

كڵێمهۆكداێی،ت(ییکدارەچیباتەوخکوردستانیکانەپارچوانێنییندەوەیپرەسەلرنجەس

بهیكیژۆلیچونۆب دژ تهكهیو، نانهو یعیناواق)ت هه( خووهكدانهێلیهڵو، یوهندنهێو

 .وڕتهۆخست،ییژوێم

)مڵێدهكێكات چونكه(چونۆبكڵێمهۆك: گرتوهۆخلهیرنوسهیایدیئانیندچهیكهتهبابه،

 :ێبكرنێلۆپهیوهێمشبهێتوانردهكه

 : یكیژ ۆ ل ایدیئا -1

ینهیرۆزكهو،ڕتهۆخستیقینتمهیچونۆبكڵێمهۆكدایكهتهبابهیتارهسهلهوانیرمهكاك

كوردستانیکەیەپارچرەه:یتهیوینوسانیزڕێبهكهیگرافههڕمپهكئهوه،هیئاشناێیكوردپ

ئپارت ڵیرقاەسەکەیەهۆیخەبتەبیتایایدیمکخراووێروییاسیسیتیەساەکورگانۆو

رەهیکورد.ێیەجەشتیندایایتەکداییەزەرکەمەتڵەوەدوەئەڵگەلەیەیەپارچوەئیکانەشێک

وکانەوەوساندنەچیرمۆف،ەریرگەداوازدایجییاسیسیکێلێدۆموپیتاەڵگەلشیکەیەپارچ
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شەوانەلەجگ،یتۆیەخیتێندەتمەبیتایگرەڵهکداەیەپارچرەهەلییکانەئامرازوزمیکانیم

 .یەاوازدایجوتەبیتایکێناغۆقەلکداەیەپارچرەهەلکانەمافینانێستهەدەوەیلەسەم

 (: یعیناواق)ت  نانه و ته ك هی  دژ به یایدیئا -2

تبهیتابه،هیداێتیكس ۆوپارادكههیدژبهگرافداهڕندانپهچهلهوانیركاكمهیكانچونهۆب

پهله ییخالقەئوییاسیسیتیەرعەشییکدارەچیباتەخکداێناغۆقەلەنگەر:دایگرافههڕم

ەلردکوەیشێکیالداخستنەبووتنەرکەسێیلستەبەمرەگت،ێبووبکێئامرازوتێبووبەه

بدروستکردنۆبواەئت،ێبووبەنەوەشییربازەسیووڕ مەئیخودیکردنەستەرجەو

بووبەیەلەسەم تێگرنگ ەتڵەوەدرەسەبییربازەسیوتنەرکەسداڕۆمەئیایدونەل.

 .ەنیقەراستییربازەسیکێرەگەئرەتاه،ەکینزڵحاەمەلکانداییەزەرکەم

وكههیدژبه(دسهدلهسه)وانیركاكمهیكهتهبابهیوهرهسهیگرافههڕمپهئهیاكانیدیئا

كسهۆپاراد ملهكانهییكوردهییكدارچهوهبزوتنهینهیرۆزچونكه. یباتخهژوودا،ێناو

ر،بهتهۆگرتنه(کانداییەزەرکەمەتڵەوەدرەسەبییربازەسیوتنەرکەس)ناوێپلهانییكدارچه

رەسەبییربازەسیوتنەرکەسداڕۆمەئیایدونەل:یتهیوینوسوانیركاكمهیوهكئهتاوههه

ەکینزڵحاەمەلکانداییەزەرکەمەتڵەوەد لهكوڵبه. لهابردوڕچ چ وهجوالنهستاداێئو

وه)انیكدارچهیباتخهكانهییكوردهییوهتهنه و كارت كێفشارك دهسهۆب( تههڵور

دهسهنهفشاربخهندهێهیوهئهۆبناوهێكارهبهكانهییندناوه تاانیكانرهركهیداگتههڵور

 ؟!نكهوادهۆب:تڵێبانێیپرركهیداگ

واته تبهمه: بخهكهبوهوهئهداێیست دهسهنهفشار كانهیزركهمهتههڵور مههچونكه.

كهكردوهوهبهانیدركیباش بهكانهیكوردوهجوالنه انۆیخیكهپارچه)ناتوانن یباتخهبه(

سوپادهلهیكدارچه ههبكهزگارڕكانرهركهیداگتههڵودهیدكاریساۆنیجیست و، من

وهتهۆشتێهنه(یقامرشهوسهیندهمه)یباتخهۆبانیكهینهیمزهچیهكانرهركهیداگتههڵوده

هه نهروهو، قدكردنیساۆنیجیكانسهۆپرها یستاندنوهبه)شیكوردیوهتهنهیكردنڕو
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كانهیكوردزبهیحیكدارچهیباتخه .هاتووهێپییتاۆكوهكانهرهركهیداگتههڵودهنهیالله(

 :ملاندنوسهنمونه

ناوێپكوردستانلهیالترههۆخیكانهیكوردزبهیحیكدارچهیوهنهڵجوكههیدهسهكهچاره

 .ماوهنهیوبوننراوهێستكوردستان،وهیباشوریكانزبهیحیندوهرژهبه

هیمهئهكههیتهڕبنهارهیپرس داشهوبهلهیكوردیللگهیكردنڕقیسهۆپررانێئیتهڵودهایئا:

 ؟!ستاندوهوه

چهایئایئه مئهكهخساندوههڕانینهیمزهندهێهرانێئیستاێئیمێژڕیتدارانڵسهنددهتا

مهكهیارهیشنێپ یكیژۆلیدهاتنهینهیمزهوڕهیتهیخستودایكهتهبابههلوانیركاك

هه!تێبهه مهروه؟، كاك یتهیوینوسوانیرك (  ەیشێکەهاتووەوەئیکات: رەهەلکورد

وییاسیسیگاەڕێبەوەتێبکرەوەلریبوەوەتێرزبکرەبییاسیسیکەیەشێکیئاستۆبکداەیەپارچ

 (.تێبکرکانەمافینانێستهەدەوۆبباتەخوتێبکررەسەچاریینەدەم

 !وتووهشكهێپایجۆلكنهتهیوهرئهبهنهاله؟ته!هاتوهیكاتۆبستاێئوان،یركاكمهباشه

كوردیكانرهركهیداگتههڵودهیستیفاشیهزرمڵ،بهكردوهیشهگهایجۆلكنهتهاستهڕۆخێئ

 ؟!هاتوهوهئهیكاتیچۆبیدیئ.بووهترلهیتنگهته

نهاتهبه)كوردیكانوهنهڵجوۆخ كهیدهسهكهچارهایئا،وهنهكالبكههیكهلهسهناتواننمه(

 ؟!مكردراههفهیكوردستانچیتڵرههۆخیكدارچهیباتخهیستاندنوه

مهییاسیسینهیمزهرانێئیالتدارانسهدهایئا كوخساندهڕانیندهو لهتا بهرد داشهو

یفارسكردنبه:)یكانسهۆپررانێئیمێژڕاخودیت،ێنێبیكدارچهیباتخهوازله(یواوتهبه)

ئ بهالمیكرماشانو بهێورمیتورككردنو، لهالترههۆخیكوردیالوانیموعتادكردنو،

لهگرتنڕێكروهههییوهتهنهیكلتوریدیساۆنیجبهدانیوامردهداو،بهانیكانشارهیواوته

لهیكوردیزمانبهنیونوسندنێخو وئهیكوردیالوانیوگرتنڕوكوشتوبداندارهێسو،

 ؟!كردووهنهاتریرزگهمه(یشهبه
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ئهههایئا ههر جم تاكهیوهئهۆیهتهۆبنههیستانهیفاشهییاسیسالنهیپیرۆمو

یكوردییوهتهنهییریب)رۆزیكهیندازهئه الوازببیكانتاكهیهزرله( ێكوردا یرادهیئ)و

 ؟!كارهمهههیگاهڵكهتهۆبنه(یواوتهبه)رركهیرداگگهمه.وهتهێبپوكانی(ییوهتهنه

یكهینهیمدازهشهوبهله(یكدارچهیباتخه)كهیدهسهكهچارهیستاندنشوهمانهلهخراپتر

بهجاشلهیژهڕێ)كهوههیكاتهناوهێهنه زشهو جاشهێبباتریدا سو، رهۆجچیهلهڵكان

وهنهكهنهكێتاوان س-بترسن–تاوهانهیرسهبههین-نێسهۆڵت–یكێستدهچونكه. لهڵو

وهنهبكهانیكانتاوانه رۆزیكهیندازهتائهوهكردنهعهیشبهیتاسهیسڕێیلهرانێئیمێژڕایئا.

 (.؟!ڕێكوردداببیوهتهنهكانلهكوردهكهولهڕلووهیتوانینه

یستوردهیكانندهوبهاسایێیپبه!(رانێئیستاێئیتڵسهكدهوهنمونهۆب)كێتهڵودهكێكات

الترههۆخیكوردانیكێشبهكان،كهسونهكوردولهلهییاسیسیكێمومافهه)یكهتهڵو

لسونه وهتهێنبسهێن، هه( و سهیمانرلهپهیباتخهیكهیگاڕێمو ستبنبهبهیمقارشهو

خهئهینهیمزههیكامهستاداێئلهۆئاخ،ێاندبیگه مهییاسیس)باتهو یهیندهو كاككه(

 ؟!كاتدهیباس وانیرمه

كێكات بچوكتركهرهرانبهبهكهت،ێدوهئهیكات: سیكهیگاڕێ)ۆبیروازهدهنیت وییاسیوا

 !وهتهێێشتبێه(یندهمه

رانێئیكانسنوره)یوهرهدهلههیئامادهرانێئیستاێئیالتسهدهكاێكاتله یزگهێئنیبچوكتر(

ینهیموزهئههیكامهستاداێئلهوانیركاكمهیدی،ئ!(وهتهێنێقبته)كانهیكوردزبهیحیۆیادڕ

 ؟!هی(یندهومهییاسیسگاڕێ)

بهاستڕناوهیتڵرههۆخرهێئوان،یرمهكاك عرانێئ)قیقدهو وراقێو ه(شامیتڵو رهێئ!

ئندالهۆه بهایسپانیو هینایتانیرو لنانهته!! شیاریناهوشۆباشیجۆلكنهتهیشهگهرهێت

 !بووهههیرگهیكار



 

5 

هههرانێئیمێژڕكێكات سهتێرنتنتهیئیكانهێڵمو ێكردبۆڵنترۆكیتیالتهو دانهگاڕێو،

ئازادانهمچهین) پاكورده!( تهبژاردنڵههۆبێبههانیوراوڵێكان بهو، كهوانهئهرێربژنها بن

خسه) دابئهانی(یوهتهنهیتانهیدان لهیدیئت،ێنجام كردن وییاسیسیباتخه)باس

 ؟!هیههیكهیچواتا(یندهمه

لهرانێئله سهدا نهیكوردییوهتهنهیكلتور)ر پیئازادیبونو، كوردانۆبنیشۆجل

بتبهیتابه بهۆو نهییگشتژنان مهینیئایئازادیبونو، كوهیبزههو یبونههبهداننهڕێ:

سمهلسونهیوتمزگه و، زكانهییكاكهینیتاشێڵتاران كهیدیتاوانرۆو ئاشكرابهكه(

ئئهێیجبهێجتڵسهده زهئهوانیركاكمهیدیكات، كهوههیكاتهێدنۆچهینهیمو لهیو

 ؟!هیئارادا

نهتاسهیسلهاستهڕ ستهیوێپیژێسدرفهدا یكانرتاوانهرانبهبهێتوانئهۆڤمرایئامڵبه.

یوهوكاردانهێبژێسدرفهرنههه(دسهئهیوپاسدارانوسوپایعبشهیشدداعشوحه)

تهگه،ێبنه نهر ئا!ێبئهیداهاتوكامهكردنڕقلهجگهێبژێسدرفهنها یژێسدرفهنهای؟

وڵییایخهشۆخلهجگه(دسهئهیوپاسدارانوسوپایعبشهیشدداعشوحه)ررانبهبه

 ؟!هیكهیدیچ،زانهێمهئهینیناسلهیپۆتیۆوییسانا

نیكوردستانبویراواۆخیخۆدڵیدحایمومانشاهههمهێئ .بوههییژووێمیزبیندانحچه.

كاتبه تهربهانگرتهینهكانزبهیحینهیرۆز،یستیوێپهیبویكدارچهیباتخهكێالم نهاو

دههیپه) ربههیگرت( بووركهسهدههیپهیكهپالنهمانید. وتو (هیتاههتا)تێناتوانۆتۆخ.

رانبهبه ههسهئهیمێژڕر بد ڵێیر وتوهشكهێپایجۆلكنهته: و،هیههیقورس یكچهمێژڕو،

 ؟!یندهومهییاسیسیباتخهۆبنیژبێسدرفهنهستهیوێپ

لهرۆزانیشیژوێومیرماوهجهیكوردستاننفوس یراواۆخیتریكانزبهیحندهرچهههبووهئه

 !یبابردانیرسهیوڵكرد،كانیفتارهڕیعیناواقكێالمكاتبو،بهنتریرێد(دههیپه)

یتهیدژاكاوهیمرئهنهیاللهستاداێئلهرانێئیالتسهده.استهڕرانێئیخۆدۆبساشڕێمانهه

رانێئیمێژڕیكردنیندهمهبهۆبیالرۆدنیۆملانیدهبههڵشتساوههیس كایمرئه.ێكرئه
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داستمهیوسناوئهله(تهیندهمه)ێتوانكوردئهایئایئه.ناوهێهیشكستیچكهڕگهتهۆخست

ئكاێكاتلهبون،تهێنێب سرودسهلهستاێتا وبیقهڕیئهیر الوانینهێو كوردیقاسملو

ئههكه،ێدرئهدارهێسله ئههكهن،ێكرئهجمهڕژنانستاێتا بهكانارسانهیێڵیسمستاێتا

 !كهیدینمونهرۆتاشنوزئهرۆز

فشارهۆڵتینهیمزهستهیوێپوابو،كه زسهلهۆییناوخیو ێادبكریر هیكوردزبهیحاستهڕ!

شودراوێگر نڵێدهرانێئیتڵسهدهیكانوتهنكهێو ئهماوهنهیباویكدارچهیباتخه: شمه،

 .تهڵسههودئهینمهتهیوهژكردنهێودررانێئۆیناوخیخۆدیپارستنناوێپنهالهته

حگهئهمڵبه گوتارهئهیوتهنكهێشوالترههۆخیكانهیكوردزبهیر ئهم بن، وههیاینڵدبهوا

با)انیرسهیوڵك لهباتیده( یباتخهبهانیشهگهانیزبانهیوحئهتێملسهداهاتوشئهو،

 ؟!نااخودییتهیبابردوانیكهوهڵكته،داوهنهیكدارچه

مههباسهیاویش.وانیركاكمهیكهتهناوبابهییژوێمیوهندنهێوخووهكدانهێلیهڵهه-3

مهیكانهیخودنگاندنهسهڵههلهێندهه ههوانیركاك ههو، وهندنهیخولهێندم

ئهیكانهییژووێم بابهناو مهیتهم نهڵههوانیركاك مهنمونهۆب. بهتبارهسهوانیركاك

“بەڵەح”ەبەلڵسەانانڕحوکموەلکێکیەچیه:یتهیوینوسیدارچهیباتخهیربهگرتنه

 .ەوەناکات،ەیکەشتوانیدانموەهیکردنەدەناهەپەبوکانەشارموەهیکردن

مهكهیچونهۆبمئه ئاكامهیكدارچهیباتخهڵگهلهوانیركاك ت،ێنێشوبهیئهدایكهو

 ؟!یچۆب،هیهڵههیواوتهبه

بلهحه)یایدیتراژچونكه لهسهئه-رانێئ-وسڕیوتنكههیربه( سعودكهیالد -ایتورك-هیو

 .بونهیكدارچهیباتخهیمرههبه(بلهحهیایدیتراژ)واته.بووكهیدیكهیاللهنوسرهیرهبه

به(بجههڵهه)یایدیتراژنۆچكروههه بهنهیكدارچهیباتخهیمرههش یكێشبهكوڵبو،

سویكانهیكوردزهێهیرچاوبه شارههیناێهانیرانێئییپاسدارانیپاباشور و،كهناو
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عهرانێئیپاسداران)یوتنكههیربه دامسهیرسكهو بجههڵههیایدیتراژ)یكهئاكامه( .بوو(

 !بوورانێوئراقێعیهڵسانیندچهییرهبهینگجهیمرههبه(بجههڵههیایدیتراژ)واته

یباتخه)لهۆیخكهیكوردییكدارچهیباتخهیوازێش!بوهنهیستبهمهوانیركاكمهامینڵد

 .وڕبخاتهوهتهێنیبداده(یزانیپارت

شمهئه.هی(ابكهڕوبدهێیل)وهیراێخیكیتاكتیكهیلهیسوهیكورد(یزانیپارتیباتخه)چونكه

تهكورتهماوهیراێخیكێگورز مهو تبهنها دروستكردنهداێیست فشار موههچونكه.

 .راوهیگێلانیكهیدیكهیالقهده

یزانیپارتیباتخه)هاروههه یزانیپارتیچاالك)وهكردهبهكه( زنجامدهئه( لهینهیرۆدا، جار

چاالكشارهیوهرهده دهئهیكان ههنجام و، بێنددا كانكخستهڕێیواركردنهیهوشۆجار

شارهبچنهینێنهبهانیكهیزهفرهمهێكرئه وهكانهناو یمانابهیكدارچهیباتخهنایگئه.

 !وهتهێوبكهێلی(بلهحهیایدیتراژ)تاهههیرفراواننبه(ییرهبهینگجه)

هیوهئهوانیركاكمهیكهتهبابهیكانهڵههلهكهیدییكێكهی دسهبهۆیخیاكانیدیئا: یخۆر

یكورد)یوهجوالنهیخۆدكاێكاتله.وڕتهۆخستیگشتبه(رانێوئایتورك)كوردلهیوهجوالنه

الترههۆخ ) باكوریكورد)و رۆزالترههۆخۆبتبهیتابهكه،وهكترههیلهاوازنیجرۆز(

یبائهانیرسهیوڵك:رناگه،ئهوهنهبده(یكدارچهیباتخه)بهشهگهیتواوهتهبهستهیوێپ

 !بات

بهتهنن،یندچهوانیركاكمهیكهتهبابهیژووێمیهڵهه نمێدێپیتاۆكانیرهۆمجنها كاك:

پانەبەڕیباوکراودایاریدیکێناغۆقەلەکتێرچەدێلەیکەکەپیزمونەئ:)یتهیوینوسوانیرمه

ەکردوۆبیکاروەبووەهزمیکورد مهیستبهمهواته(. هیوهئهوانیركاك یزمونئههلجگه:

ۆییخربهسه)انیدروشمكهكداێناغۆقلهكهكهپه كوردستانیوهكگرتنههیو ئهبووه( وا،

پارتهوهنهڵجولهكێكهیچیه دروشمیكانو ۆییخربهسه)انیكورد یوهكگرتنههیو

 !هبوونه(كوردستان
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 !هیهڵههیواوتهبهوههییژووێمیووڕلهوانیركاكمهیهیژووێموهندنهێخومئه

 :كان نمونه  له كێم كه

یخوازۆخربهوسهكگرتوخوازهی)یوهجوالنهنیترهڕبنه(یهرنهیدالیعوبهخێش)یوهجوالنه

كورده كهیژووێمله( دا، مهوادارمیهكورد خێشیوهجوالنه)یكانگههڵبهوانیركاك

یهرنهیڵدویعوبه لهته( بهكانهیوروپئهكوردناسهینوسراونها كانهیوروپئهنامهگهڵو

 .وهتهێنێبخو

مههاروههه یقاز)یكهكردنهییدادگایكاننامهگهڵبهلهكهیدیكێجارتێتوانئهوانیركاك

 !تێوانڕب(فاالمستهمه)تبهبارهدادگاسهدلهمهمحهیقازیكاندوانهێول(دمهمحه

ههمانهلهاتریز كاژش ههكیم پاسو ۆییخربهسه)بهانیواڕبك،ۆم یوهكگرتنههیو

كوردستانیكانپارچه كهبوههه( مالجهیكانزهێتلهانیكانچونهۆبتێتوانئهوانیركاكمه،

نهاستتهبهمهبهای:وابوكه،وههیندبنێخوشترێپوانیركاكمهێكرئه.وهتهێنێزدابخوبهنه

 .چووهیادیلهاخودی،وهینوسیكهكهپهیكێناغۆق

ۆخربهسه)یوهجوالنهبهتبارهسه لهگهئهشی(برهعهیكانكگرتوخوازههیو یوڕر

هۆیبت،ێبدهژێدورودررۆمزتهمبابهئهو،ڕمهبخهوانیركاكمهیكهتهبابهیهڵههوههییژوێم

وانهیزانستڕیشتوممیكێسفهنهبهوانیرئاواتمكاكمهو،بهێسببهندهێرهههوادارمیه

!ێرگروهممهڵموهئهانهیكیژۆل

گەڕانەوەبۆسەرەتاکلیکبکەرەسەربۆ
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