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کی پێشه  
 
 

  رزی و نزمی به به رۆو ز  یه هه   نێکهاڵكورد سا لی گه ی ێشهك

سەر   ته دۆکرێرشیان ک ه چه  به داگیرکەران . بینیوه  وه خۆیه

  بکات. نگاری ره بهک  چه  به  وهدکرناچار و کوردیان کوردستان

  به  و ویستویانه  هاتوه ڵنه هه کورد نیبو  اویان بهچنەیاران 

ناو   له ردکو ن.رەبی ناو  له   ، بێناسنامەیکەن وکوشتن گوشار و

  کراوه نیا کۆڵۆنیزه ته و نه  کراوهش دا دابه ری دڕنده هپێنج داگیرک

کی زۆریش  و تا ڕاده  کراوهرکوت سه کورد یەیو ته ستی نه ڵکو هه به

 م رده هه داومێژ  رچی کورد له گه ئه . بڕکراوەبن  سته و هه ئه

ڵ  گه وتن له شی بۆ ڕێککه ت باوه نانه و ته  هبوئاشتیخواز

  ان نکۆڵیان لهژمنوداڵم  به  ،هبواڵ ئاوهی  که رانی واڵته یرکهگدا

 جیهانیان  بەگەالنی ناوچە و راپکارەخ  به و  کورد کردوه ینبو

.  هوناساند  

 

دەگەڕێتەوە سەرئەوەی کە ی کورد هۆیەکیتری بێناسنامەی

  دا باوبوە. واته کوردستان بیروبۆچون لە  وی له هتاکڕ ی وه کرده
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  رکرده و هێزەشدا سه ناو ئه  ست و له ده  گرتۆته اڵتی  سته هێزێک ده

نێک هێزی زۆرتری بوبێت، زاڵ بوە  ر الیه وایی کردوە. هه رمانڕه فه

ناو خۆی هێزی   ت له نانه ی تردا. ته که نه ر الیه سه  به

زۆرداریی کردوە.  وایی و رمانڕه فه  رکرده شدا، سهاڵتداری سته ده

گەلی کورد بەو بیروباوەڕە تاکڕەویە و خۆپێزلیە گەورەترین 

زەربەی لە سەربەخۆیی کوردستان داوە. چونکو تاكڕەوی کورد 

تەنیا لە ئاست خێڵ و  نەتەوەبون و نەگەیشتۆتە ئاستی بە

وەتەوە.ما داڕێخراوە   

 

  ،وه کانی تری کوردستانه وه ته کورد و نه  کوردستانیان بهرکات  هه

 اننوت ده، نناسی  و زانایانه  ژیرانه   به یانی خۆ هو ته کانی نه مافه

بۆ  ستە و به مه و بۆ ئه .ن بکهر مسۆگه نەتەوەییان ی ناسنامه

وڵێکم  ههدا م هک وه ته وای نه ری دۆزی ڕه سه چارهپێناو   ی له وه ئه

دا  خۆ ربه وی کوردستانێکی سه ی پته بناغه  ردێکم له و به دابێت

کوردستان" ی  ناسنامه"کی ڕتو په زانی پێویستم  دانابێت، به

سم.وبن  
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  ر سه  سین لهوو ن  لی کورد زۆر کۆنه ی گهومێژ  که  یه جێگای ئاماژه

 ران یرکهداگ  کاتێک . چونکه کانی کارێکی ئاسان نیه و خاڵهم هه

،  هوتااڵنکرد ەکەیانسامان ن،تاکوردس ر سه  هێرشیان کردۆته

. تا  سوتاندوه انییوکانی مێژ و نوسراوه  دیان کوشتوهکور یانیزانا

  . بۆ وێنه هدزیوپوری کوردیان بۆ خۆیان  له کهزانست و   انیویانهوت

ناوی هێنانی   به ،ی عەڕەبکولتور پاندنی داسهمی  رده سه  له

شکری  لهو   اکرهێرش ستانکورد لی گهر  بۆ سهم ئاینی ئیسال

ر ناوی  سه  کانی کوردستانیان له توکخانهڕ ان پهەکب ڕه عه

ن یالی کورد نی گهی کافران و گاوران سوتاند و ساما توکخانهڕ په

برد.تااڵن  به  

 

جێگای زانینە کە ئیمپڕاتۆڕ و زۆردارەکان نەتەنیا هێچ 

تا تان ڕەچاونەکردوە بەڵکو ی کوردسنلە داگیرکرد یانێکسیپنڕپ

مێژویەکانیان  چاوەرو سەکوردیان کۆمەڵکوژکردوە  ەتوانیویان

و  تااڵنکردنی کوردستان لەکاتی داگیر و .بردوەاتێد

، داگیرکەران و زۆرداران ڕەزایەتیان بێناسنامەکردنی گەلی کورد

ئەوان ناسنامە و  یخواستبە تا کو کورد  ،لە کورد وەرنەگرتوە
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ی سەردم نەوەمیتۆدی لێکۆلیکەواتە . بنوسێتەوە مێژوی خۆی

مافی ئەوەی نەیە کە پێش بگرێت لە نوسینەوەی مێژوی کورد، 

ێکی اڵتدارانی ئەم سەردەمە هیچ پڕنسیپدەستە تەنانەت چونکە

ر نکۆڵی لە ناسنامەی کوردستان دا لە بەرانبە مرۆڤی

.ڕەچاوناکەن  

 

بیست زانستیی  کی یه وه لێکۆڵینه می رهه به  کهدا  توکهڕ م په له

 کانی گهگرین  ره هه  ر ڕوداوه سه خراوەتەتیشک تێیدا  ، یه ساڵه

 کوردستان.

 

،  وه نەکراوەتەرز یان نزم  نێک به یچ الیهه  اد یه وه لێکۆڵینهم  له

تا   ن،ورانوس کوردستانکانی  ڕاستی ڕوداوه  دڵسۆزانه ڵکو به

. اکرێنر ن سه کان چاره هڵ درکێندرێت، هه نه شڕاستی  

 

م ەجیهان ئەم سەری سەدان ماڵ و قوژبنیوە  م لێکۆڵینه ئهبۆ 

ستانی داوە. لەگەڵ سەدان کەسایەتی ناسراو و نەناسراوی کورد

کردوە و لەسەر هەر بابەتێک دەیان  دۆست چاوپێکەوتنمیان کورد
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و لێی ورتبومەتەوە و تا کاکڵی ڕاستی ڕوداوەکەم  پرسیومەجار 

 ە. تەنانەت لەزۆرشوێن بەنهێنیپارێزی وداوە کۆڵم نەوستدەرنەخ

کوردەکانی  تەوە. هەر لە ەستیاریەوە زانیاریەکانم کۆکردونەه

شام،  ،عەڵەب، قامیشلو قوچانەوە بگرە تا دەگاتە الچین،

ئیستانبوڵ، ئامەد، سێرت، دەرسیم، وان، بازید، جزیر، زاخۆ، 

، قەندیل، ەرکوک، خانەقین، هەڵەبجە، قەاڵدزێدەهۆک، ک

انی، هەولێر، سەردەشت، سنە، سەقز، بانە، ورمێ، خانێ، سلێم

قاهیرە، نیوێۆڕک، ستۆکهۆڵم،  لوبنان، سەڵماس، کرماشان، ئیالم،

کۆڵن، لۆزان، لۆکسامبۆڕگ، بروکسێل، ڕۆم، پاریس، لەندەن، 

و گوندی تری ئەم گۆی  و سەدان شار ، ئیسڕایل، سیدنیئێدینبرا

 بۆ ئەوەی ،دیوەپێیوە یم زەویەم پێواوە و ماندوبونی و شەونخون

کوردیش وەک  زانیاریەکان کۆبکەمەوە و بەو هیوایەی

لێرەدا نەتەوەکانی تر شانازی بە مێژو و ناسنامەی خۆی بکات. 

 س یان که فاڵن  ی گوێره  به  کهنوسراوە نە بە هۆی ئەمنیەتپارێزی

ی یکۆتا  له نیا ته و ەئاوا بو  شته  ، فاڵنهیه رچاوه فاڵن سه

.  وەکرا رگیراو ڵکلێوه ی که رچاوه سه بە چەند ئاماژە دا که هڕتوک په

نوسینی  کانی میتۆدی شه مو به چاوکردنی هه ڕه  موایهشپێ
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،  که کردنی نوسراوه به قه  له  کی ئاکادامی بێجگه یه وه لێکۆڵینه

  ز له حه زۆر  کوردیش که ڵکی خه و یشی دێشاندر ری خوێنه سه

.پرینگاندەوە ده یش ی دیکه ناکات، هێنده  وه خوێندنه  

 

الیەن کەسانێکی  زۆری مێژوی کۆنی کورد لە بەشێکی هەرە

کراوە و لە نەوەکانی پێش بۆ نەوەی ئەمڕۆ لەبەر نیشتیمانپەروەر

ستم زانی پێوی پاش بەدواداچونێکی زۆر، بە منیشگێڕدراوەتەوە. 

نرخانە، بنوسمەوە بۆ ئەوەی هەم تێدانەچن و  وتراوە بەگکە ئەم 

هەبونیان بکەن.  ەم نەوەکانی دوای ئێمە شانازی بەه  

 

  ی که ستانه ده بهپێنوسو  ئه ی زۆرینه م بکه ئاماژه که   خۆنواندن نیه

  ڵکو به نینر نوسه  ،ناسێنن وا ده ڕه  وا به و ناڕه نوسن رۆ بۆ دراو دهد

ی نیا مردو ته که   یانەیە ل و زاناپێزخۆ. مەبەست لەو رن نۆکه

دان ساڵی  سهر  گه ئهو  تاڵ و پوچن رۆکێکی به ناوه نایگ ئه ،نێون

شیان  هڕ  به کان هون هرعفی ک کاتێک وه ژومێنێت،  خایهتریش ب

 شتو پێی دواڕۆژدا مرۆڤی تیگه  له  من پێم وایه .ناسێنێت ده

ئاینی،  کانی ناوه  به  کهم  انهو نه و  بێت که بڵێت من له دهرم شه
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و  ینیست ی، کۆمه وه ته ، نهی، دێموکڕاسی، ئازادڕامیاری

 . لە ڕاستی دا یان لێداوهت ی خوایه یتو بالۆره به سوسیالیستی

  . ر بونه وسێنه چه ی مێشکشۆریێکبێویژدان یان زۆربه

 یدەستهێنان ناو بەێپ خۆناسین و هەوڵدان لە  که  جێگای زانینه

ناو کانی  مو زانیاریه هه  له بۆ کوردستانیانی ی وه ته ی نهناسنامە

تری جهان ستۆکانی فەیلەسوفەکانی و مانیف کانی ئاینی که ڕتو په

ر  هه  . بۆیهەپیرۆزتر ینوروەک مارکس، ئینگلس و دا

ستەکانی ناسنامەی کوردستان کە زان   ک پێوسیته کوردستانیه

کانی  سیه که  ندیه وه ژهر و به ڕێکخراوەئاین و   بێت و لهفێر

هۆی ئاشتی   ببێته زانستە م هیوادارم ئه بپارێزێت. انباشتری

لی  یشتنی گه گه تێکیش بێت بۆ خزمهلی کورد و  ی گهیناوخۆ

واکانی. ڕه مافه  به ی کوردستان وساوه چه  

ڵکی کوردستان  خه  که  ساکاری ڕۆژانه زمانێکی  توکه بهڕ م په ئه

کار   به  ساده یی زمانێکی وێژه  دراوهوڵ هه و  نوسراوه دەدوێنیپێ

  .تێبگات باشی لێی  رێک به و خوێنهم هه  ی وه ئهندرێت بۆ ێبه

 ، ڕتوکه م په ئه یی شێوازی نوسین و وێژه ر سه  بۆ زانیاری له

.١٨٥ی ڕه الپه  شی زمان له به  ەداتنجب ر هس ێتتوان ده خوێنەر  
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م که شی یه به  

 

؟ چیه  ناسنامه .٢  

 

گۆی  ،ناس ستێره ئه ویناس و بۆچونی زانایان و پسپۆڕانی زه  به

به   تایی که ره ی سه ی هێندێک ماده وه قینه ئاکامی ته  وی له زه

  چوارده ، نزیک )بیگ بانگ( ناسراوه  وره" ی گه وه قینه ته تیۆری"

ی  و پڕۆسه  دروستبوه ی زاینی(١١٢٣ساڵی)بلیۆن ساڵ پێش

 م و به  وه بۆتهتا سارد  هشی ملیۆنان ساڵی خایاندو که دروستبونه

. رهاتوه ای دهی ئێست واره قه  

 

گیاندارانی   وپێش به مه ۆن ساڵ لهیک ونیو بل م ژیان یه که یه

  ریاوه ناو ده  گانیزم" ناسراون لهڕکرۆ ئۆای"م  به  که  هبچکۆل

ستی پێکردوە.  کان ده رەوە ئیشکاییه به  

 

ر  سه له ی زاینی(١١٢٣ساڵی)ۆن ساڵ پێشیمل ٠٥کان  دایناسۆڕه

  زن له لێکی مه ردگه ی به وه خواره وتنه ههۆی ک به. وی ژیاون گۆی زه
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رما  ئاکامی سه  له  وی گۆڕاوە و وای زه ش و هه که  ، وه کانه ستێره ئه

. کان تێداچونه دایناسۆڕه و سۆڵێکی زۆر  

ڵ  گه و له  وی ژیاوه ر زه پێش له سه و مه ۆن ساڵ لهیمل ٨  مرۆڤ له 

 له کان  . ئیشکاییه وهگونجاند  ڵ ژینگه گه وا، خۆی له گۆڕانی ئاووهه

ڕبونی کات  تێپه  و به  رم جێگیر بونه ردی گه ر زوخاوی به سه 

هۆز،   یه م شێوه و به ڵبڕیوه  کانی لێکهه لێکترازاون و ئاو ئیشکایه

و زمانی جۆراو جۆر پێکهاتون.   وه ته ، نه تیره  

 

زمان و کولتوری خۆیان  انله پڕۆسەی شارستانیەتدا خەڵک

ناسرێن.  کان ده وه ته ی نه ک ناسنامه مڕۆ وه ئه  که  پێشخستوه

، کوردیش  کان، ئینگلستانی بونیانه ی ئینگلیسه ک ناسنامه روه هه

  کوردستانی بونی خۆی به  که م باوەڕە  ن ئه خاوه  بێ ببێته ده

ی خۆی بزانێت. ناسنامه  

 

ری  ڵێک فاکته کۆمه  لهتی واڵهاون ی یای وه ته ی نه ناسنامه

دات.  گرێده  وه که یه به  دا  گهڵ کۆمه  له ەکانتاک کە پێکدێت یک ره سه

 یەک کولتورن و ژین و گرێدراوی دها کد یه هڵگ کۆمه  لهی  تاکانه و ئه
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و   وه  ته نه  ،دوێن ده نی ترکا هزمان  له  جیاواز یش زمانێکی هاوبه  به

. پێکدێنن ریان بهورو ده  کی جیاواز له یه هڵگەکۆم  

 

  که  زۆر ئاساییه ،وت رکه نمان بۆ دهبو وه ته ی نهامان  کاتێک که

 و چ له زمانک  چ وهین. کورد  بکه یی وه ته نهی  ناسنامه  باس له

  له  جیاوازه ی زۆر وتی ڕۆژانه وکهڵس نگ و هه رهه ڕوی فه 

رانی  اڵم داگیرکه بهبن.  ڕه تورک، فارس و عه  کههاوسێکانی 

دزینی زمان و کولتوری کورد، زمان و   به  لقۆزانه ههکوردستان، 

مو  ر هه گه ئه  بۆ وێنه.  ندتر کردوه مه وڵه کولتوری خۆیان پێده

فارس  ی وه ته ین، نه رخه دهفارسی   کانی زمانی کوردی له وشه

و  تورکی یەکان. زمان وه ێتەمێن وێت و بێزمان ده که ده کی په

اڵتی  ڕۆژههکانی  زمانهمو  هه  ک له یه بیش کۆکراوه ڕه عه

دا  که ر ناوچه سه به انگایی شمشێر خۆی ڵه که  به  که  نڕاست ناوه

.  پاندوه سه  

 

و بواری   رکوتکراوه سه  میشه رچی هه گه ئه یزمانی کورد  واته

ی نکا هنماز  له  وه یه بواری وێژه  اڵم له ، به بوه ستاندنی نه شه گه
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 ر هه  .ندتره مه وڵه ن دهی کوردستا که ره گیرکه اد  وه ته رسێک نه هه

ئاستی   ی کورد و له ناسنامه  به بنرێتدان  پێویسته   بۆیه

تورک،   جیاواز له و خۆ ربه کی سه یه وه ته ک نه دا وهیش وه ته ونهنا

ب بناسرێت.  ڕه فارس و عه  

 

کیانی   کورد و به یی هو ته ی نه ناسنامه  ان بهپێنێ دانب  به

ناکرێت و تا ر سه کورد چاره ی هو ته ی نه کێشهکوردستان، 

ش  نده وه ئه ، نده رمه ره زهند بۆ کورد  کرێت، چه ریش نه سه چاره

ر  . هه وه تهێدێڵدا وتن دواکه  ب له ڕه ک، فارس و عهکانی تور وه ته نه

 و جیهانیش کانی دراوسێ وه ته نه  وڵک نیا کورد به ته نه  هبۆی

 ی که وستهدر و ڕێگا  وه نه بکه  یه کێشه م ر لهیب  شێلگیرانه  پێوسته

  کهک  یه وه ته ر نه هه  چونکهن. ڵبژێر ههنگ خستن  دره بێ وه

نی بو بێت، مافی ههخۆی نگ و زمانی  رهه و فهنیشتمان  ین خاوه

، ناوی نیشتمانی گەلی کورد.  یه هه ییەو ته ی نه ناسنامه

 تورکیە،گەڵ  لە جیاوازی وایەکی تەواجوگڕافی کوردستانە و

هەمو  . زمانی گەلی کورد بەهەیە ئێڕاق و سوریە ئێران،

جیاوازە.  و فارسی عەڕەبی زاراوەکانیەوە زۆر لە تورکی،
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لە گەڵ تورک، فارس و خەڵکی کورد  یهەڵسوکەوتی ڕۆژانە

ە. کەواتە ئەم سێ هۆسەرەکیەی باسکران، عەڕەب جودای

لە  ن بۆ ئەوەی گەلی کوردیشنەتەوەییفاکتەری دانپێدانراوی ناو

انی بونیەوە تناسنامەی کوردس دا بەنەتەوەییکوردستان و ناو

 بناسرێت.   

 

بۆ لی کوردستان  گه کانی خوێناویه  هشۆڕشوی مێژ  که  ئاشکرایه

ری  لمێنه سهی  ڵگه به لە خۆی،واڵت و پارێزگاری خۆیی  ربه سه

.نی کوردستان ناسنامه  
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شی دوەم  به  

 

کانی  کورد و شۆڕشه لی ی گهکانی مێژو گرینگه  خاڵه .١

 کوردستان

 

  یدا نابێت که ڕۆژدا په پێشه  سیش له بزانێت و که  س نیه که

رکات  هه.   هبویدا  په چۆنو   هاتوه  کوێوه  لی کورد له گهبزانێت 

  وکاته ، ئهرقوڵیون ده  کوێوه لهالنی تری جیهان  هگ  زانیمان

.هاتوە  وه نهمان شوێ هه  ی کوردیش لهل گه  توانین بڵێن که ده  

  

لی کورد  گه  که  مێژوناسانێک پێیان وایه  ی که وه ی ئه وانه پێچه  به

  زارساڵ پێش زاین له ش هه و شه  روپییه النی هێندوئه گه  له

کانی چیای زاگرۆس کۆچی  بۆ ناوچه  وه فقازه کانی قه ناوچه

ردیش ، کو وییه ر گۆی زه سه  تی مرۆڤ له وه له  ، من پێم وایه کردوه

.  ر خاکی کوردستان ژیاوه سه  له  

کانی  ره یکه کی زانستی بکرێت، کۆنترین په یه وه ر لێکۆڵینه گه ئه

رانی کوردستان  داگیرکه  اڵم . به وه دۆزرێنه کوردستان ده  جیهان له
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یدزن و  دۆزن، خێرا ده کوردستان وه  یی وه ته نرخی نه رشتێکی به هه

ن. که روشوێنی ده بێسه  

 

 ١٧٥١ گڵگامێش"ه کهت، " ڕتوکی مێژویی شارستانیه هرین پکۆنت

  وره ی گه رد ندین به ر چه سه له ست ڵبه ک هه وه  ساڵ پێش زاین

هەزارساڵ پێش ش زیاتر لە سێ هەڵبەستەکانی گڵگامێ.  نوسراوه

ئانی پیرۆز نوسراون و ئاماژە بە یەکەم شارستانیەتی ڕقو

یل، ئان، ئەنجیرۆزی قوڕیەتی دەکەن کە لە پەڕتوکەکانی پمرۆڤا

مێش  اژیان و داستانی گڵگدا باسیان نەکراوە. تەوڕات و ئاوێستا 

وا )موسڵ(  ینه ی نه ناوچه  کانیش له رده و به  کوردستان بوه له

  که  س بوه م که که یه ر و پادشای سۆمه گڵگامێش . وه ته دۆزراونه

ستانی کێوی بون ڕزگاربکات و ژیانی شار  تی مرۆڤ له ویستویه

  فێرکات. 

 

کوردی دا   اڵم له ، به نیههیچ زمانێکدا مانای   مێش له ای گڵگ وشه

  ش" واتهێگام لله کهگامێشی نێر، "  واته گامێش" ڵه کهمانی "
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 روا ڵ و لێڕه گامێشی ناو گه  ڵ گامێش" واته ، یان " گهگامێش ره سه

   دات. ده

 

ڵ  ئاژه  تر بهمرۆڤی زیاگەلی کورد لە کۆندا   جێگای زانینه

.  ەڵێکی بوێری بۆ داناو ناوبانگی ئاژه ،ئازا یانس بۆ کهو   شپاندوه

   ن کهکاردێ به  مه کان ئه دێهاته  تاش لهمی ئێس رده سه  له  بۆ وێنه

س  فاڵنکه"ڵێن  ، یان ده ته تاقه زۆر به  " واته ڵه ڵێی که س ده اڵنکه"ف

  بۆته  ت ناوی شێرکۆ که انهن . ته ته خیره زۆر به  واته " ڵێی شێره ده

.  ته خیره ڵێکی به ئاژه  که ،شێر  به  اندنهشپ  ی هرچاو سه مرۆڤ یناو  

 

دا  و کاته . له کار هاتوه ست به به مان مه ش بۆ ههێم اناوی گڵگ

ی  ناوچه  ش لهێگام ڵه و که  کان کێوی بونه ڵه ئاژه  ی زۆرینه

،  بوه  که ڵی ناوچه ئاژه تترین خیره تترین و به تاقه کوردستاندا به

  به کرێت ده  واته سێک. که ناسناوی که  بۆته  م ناوه ئه  بۆیه

 و  هنکورد بو کان ریه و سۆمه شێگڵگام  که بڵێن  وه شانازیه

و  ستی پێکردوه مو جیهان ده بۆ هه  وه کورده  ت له شارستانیه

   .   ژیاوه   م زێد و نیشتمانه ر ئه سه  له  میشه هه یشکورد ی وه ته نه
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ی زانکۆی سیدنی باخچه  امێش لهگری گڵ یکه په  
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پیشان   هم . ئه گرتوه ئامێز   لهش شێرێکی ێدا گڵگام ره یکه م په له

و  تی گه ڵه کهو   ماڵیکردوه، خۆڵی کێوی ش ئاژهێگڵگام  دات که ده

واتە ناسناوی  کە . شێرێک بوهنێرە سێ قاتی  ،و ئه یی وره گه

گەڵ گامیش"ی لێوەشاوەتەوە وپڕ بە پێستی و "کەڵەگامیش" "

  خۆی بوە.

 

)والتی ناو دو ڕوباری  ر سۆمه  ساڵ پێش زاین له ٥١١١ شێگامڵگ

ی خاکی باکور، باشور و ڕۆژئاوا  شێک له به  و فورات( واته  دیجله

و   کردوه نی مه ساڵ ته ٢١٠ و  اڵتدار بوه سته ا دهو ئێڕاقد کوردستان

پێش   که  وتوه ک که ریه سه دوای چاره نی وه مه هت ی نیوه  زیاتر له

 .مردن بگرێت  له
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ساڵ  ٥٣١١) ساڵ پێش زاین ٠١١١  له لی کورد گهکی  ڵه ڕەچه. ٢-١

  ( ورۆزی کاوه پێش نه

 

ی  وانه ته نهو  بۆ ئه  وه ڕێته گه لی کورد ده )نژادی( گهکی  ڵه ڕەچه

و ر  سۆمه ،، مانیحۆری گۆتی، لۆلۆ،کانی  ناوه  ودا بهێژم  له  که

.  ناویان بردونه امەدی  

 

و   هێناوهئاریان پێک ی سته دهچیای زاگرۆس   کان له لۆلۆیه

 النی تر ناو گه  و له زراندوه ن دامهیاامەدی تی( )حکومهیاڵت سته ده

ن. ناسراو امەدیی  ڵگه ک کۆمه وه  

 

ویان تۆمار کوردستان مێژ  پێش زاین لهساڵ  ٠١١١  لهکان  لۆلۆیه

.  هوکردی خۆیان دروستاڵت سته ده ساڵ پێش زاین ١٨١١  و له  راوهک  

 

کان  لۆلۆیهی اڵت هتس ژێر ده  هاو له زه تا ی حیلوانناوچەکان  له

ور و ز ، شاره)شێخان( انپیرسلێمانی،  کانی ناوچه  که  هبودا

. خۆ  گرتۆتهرکوکی  که  
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بۆ   وه تهێڕ گه ده  کهکان  می لۆلۆیه رده سهبزنەکێوی رێکی  یکه ی په وێنه

.ساڵ پێش نەورۆزی کاوە( ٥٣١١) ساڵ پێش زاین ٠١١١  

 
  به  وه کانه لۆلۆیه  له ساڵ پێش زاین ٥١١١  رێکی مرۆڤ که یکه ی په وێنه

 . جێماوه



 

21 

   

خێڵی پارس .١-١  

 

  له  ڕاست واته ئاسیای ناوه  ساڵ پێش زاین له ٥١١١خێڵی پارس

و  (کوردستان و ئێرانا)مەدی ری کۆچبه ڕا کستان تاجهکانی  ناوچه

ر  نابه ک په مڕۆ وه ئه شیرازی  وێته که ده  که  ""ئانشانی  ناوچه  له

. جێ بو نیشته  

 

هۆی   لی کورد بۆته ی میوانداریەتی گهکولتورجێگای ئەماژەیە کە 

لی کورد بکەن.  ماڵ و نیشتمانی گه  النی تر ڕو له گه  ی وه ئه

وی خاکی  وی و بن زه رزه ندبونی سه مه وله ر ده به  کی تر له الیه له

 ت نانه م واڵته. ته ئه  کانی تر ڕویان کردۆته وه ته کوردستان، نه

ناو خاکی کوردستان دا   له ی مێژویی وره گه  ڕه ند شه و چه ئه

: ڕویان داوه  

داریوش ڵ  گه  قدونی )ئیمپڕاتۆڕی یونان( له ری مه نده که سه ئه* 

کورد ی  وه ته نهتێیدا   کهساڵ پێش زاین  ٣٣٤ )ئیمپڕاتۆڕی ئێرانی(

.وکرا و کۆڕه ڵکوژ کۆمه  
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تی  زره حه بەیێڕ  بهر ناوی ئیسالم و  سه  ب له ڕه ئیمپڕاتۆڕی عه * 

دا یتێ  که زاینیوتی  ی حه ده سه  لهبێت( ڕازیخوای لێ) عومەر

 پارێزگاکانی  کان له به ڕه عهرکران و  ڵکوژ و کۆچبه کان کۆمه کورده

، خۆرستان)دێزفول، قین ، خانهب ڵه رکوک، حه که ،وا ینه نه

   .نراجێگیرک خوزستان(

 تێیدا  که  ی سێزده ده سه  له کان غوڵ و ئێرانیه نگیزخانی مه هچ* 

.کراو و کۆڕه ڵکوژ کۆمه کورد  

تا   ی سێزدهکان ده سه  ئێرانی له ی عوسمانی وکان هڕئیمپڕاتۆ*  

 . لەارکر ڵکوژ و کۆچبه کورد کۆمهلی  گهیدا ێت  که زاینی ی شازده

پاریزگاکانی ورمێ،   له ن مهو تورک ری ئازه ،تورک هەمان کاتدا

،  التیه مه سێواس، ڕۆم، رزه نجان، ئه زهر ئه خارپیت،الن،  رده ئه

و  جێنشینکران رکوک وا و که ینه نه ب، ڕوحا، ش، گازی ئانته ه ر مه

دان، کرماشان،  مه هپارێزگاکانی ه  ند خێڵی فارسیش له چه

 هر( )بوشهو کازرون ختیاری به ، لوڕستان، ئیالم، کۆهگیلویه

  .جێکران نیشته

 



 

22 

   

ڕی  و شه  یدانی کێشه مه  درێژایی مێژو بۆته  کوردستان به  واته

ستی  ژێرده  ران و له ی داگیرکه لی کورد و ملمالنه دوژمنانی گه

کانی جیهان ڕێیان  هی ئیمپڕاتۆڕ . زۆربه وه ته راندا ماوه داگیرکه

 و  لی کوردیان کوشتوه شی خۆیان گه کوردستان و به   وتۆته که

  . تااڵنبردوه سامانەکەشیان به

 

سێزدەی زاینی و کاتی شت تا  هه یکان ده سه  جێگای ئاماژەیە له

بی دا  ڕه زمانی عه  له  ئێران، چونکه  بباسی له وای عه رمانڕه فه

دکردوە.  فارس ناوزه  "پارس"یان بهنکا به ڕه "پ" نەبوە، عهپیتی

وان یان شوانی  سپه بی دا مانای ئه ڕه زمانی عه  ی فارس له وشه

دات. سپان ده ئه  

 

  اڵتی کان له ڕۆژهه ریه نی ئازه مه ته  که   رسوڕمانه جێگای سه

  کان له نه مهی کوردستان وتورکباکور  کان له کوردستان، تورکه

ی  کاره مه اڵم ئێستا هه به ،ساڵ ٧١١تهگا  شوری کوردستاندا نا به

ی کان مو پۆسته لی کوردن و هه ر گه گای سه ڵه و که کوردستانن

ستدایه! ده و ئابوریان ده ڕامیاری  
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  ی تاران خانه مۆزهە بۆ دزراوکە  امەدیی  رێکی زێڕی پاشماوه یکه په
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امەدیی اڵت سته ده. ٣-١  

 

ساڵ پێش  ٢٣٠)ن یساڵ پێش زا ٨٣٠  له امەدیلی  ناوی گه 

  هس ژیاوکانی چیای زاگرۆ ناوچه  له  که  ڕا زانراوه ( ورۆزی کاوه نه

.  هبو ههاڵتی  سته دهو   

 

  که  بوی پێش زاین ناوی دیاکۆ ٧٢٥ی ساڵ  کان لهامەدیی  رکرده سه

کانی  کۆ ناوچه. دیا کردکان شۆڕشی  دژی زۆرداری ئاسوریه  له

  له دان و کرماشانی مه ، هه ، سنه، سۆران، بابانموکریانورمێ، 

ی اڵت سته ده دا انهچو ناو و له  کردکان ئازاد ستی ئاسوریه ده ژێر 

  له امەدیتی اڵو و امەدیی  وه ته . دیاکۆ بۆ ئازادی گشت نهبو هه

  ڕی کرد کان شه دژی ئاسوریه وان  شاری ن لهایپێش ز ی٧٢١ساڵی 

.  کردخت گیانی به دا ڕه و شه له و  

 

و ب "م که وی یه یخوسره که"ا دمان ساڵ هه  ای کوژرانی دیاکۆ لهدو

. پێدا درێژه ڕی کان شه دژی ئاسوریه  کان و لهامەدیی  کرده ر هس  به

و  یخوسره که  کان تێکشکا،امەدیی اڵت سته دهدا مان ساڵ هه  له
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 "زوحاک" کان پاشای ئاسوریه کان کوژرا و ئاسوریهستی  ده به

. ا داگرتمەدیر واڵتی  سه ستی به ده  

 

 
 ٨١١بۆ   وه ڕێته گه ده که امەدیی  وه ته ی نه رێکی پاشماوه یکه ی په وێنه

  .ساڵ پێش زاین
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بۆ   وه هڕین گه ده  که امەدیی  وه ته ستکردی نه دهرێکی  یکه ند په ی چه وێنه

.  وه هت نهبوواڵکانی جیهاندا ب خانه زهۆم  له ساڵ پێش زاین و ٥١١
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ساڵ  ٧١١  ر دژی زوحاکی زۆردار له ی ئاسنگه ڕشی کاوهشۆ .٤-١

  پێش زاین

 

ی  پیشه  و امەدیی  وه ته وانای نهت مرۆڤێکی زۆر بوێر و به  کاوه

و   بواوان پی وره ی گه شهیپی یر اسنگهئ  و کاته ئه.  بوری  ئاسنگه

 کیانل که بهلی  پهول کهزێڕ و زێو و مس   له  پسپۆڕانهران  ئاسنگه

. دەکرددروست یربازی ی ژیان و سه سه ره کو که وه  

 

و  بو امەدیری واڵتی  کی زۆرداری داگیرکه پاشایه هاک(  )ده زوحاک

 ا کەمەدیواڵتی   له ک. زوحا وشتکیی امەدیڵکی بێتاوانی  زۆر خه

 ا ومەدیگەلی  تی پاشایه "ی لێنابوزۆبۆتامیامێ" یناو خۆی

. بو)موسڵ( ا و ینه شی نه که خته و پایتهکرد دە کانی ئاسوریه

وک رد ر هه سه گۆیا له  ترساند کهدە ڵکی خه  هانه هب و زوحاک به

  ر ڕۆژه هه  مارانه و ئه و خواردنی  هی مار هه ری دو سه شانانی

.  یهیامەدینجی  و مرۆڤی گهمێشکی د  
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  نهبو ڵکو برین هه به ، نهبو رشانی زوحاک مار نه سه  دا لهڕاستی  له

زێنێت و  ڵک دابه ی خه وره  و ناوه تی به ویستویه کاڵم زوحا به

ی امەدینجی  گه انزار هه  زوحاک به  جۆره و به تۆقێنێت.بیان

بڕیان کات.  ت و خانهێر ناو به له  وه ته و نه ئه یویست و  کوشت  

 

 ییامەدینجی  و گهری د ڕۆژێک سهو م ههبوا  ده  ی که هس که و ئه

پیاو  هێندێک سابێکی قه وانی بۆ زوحاک بردبا بڕیبا و مێشکی ئه

ڕی و بدەنجێکی  ری گه مو جارێک سه هه  سابه و قه . ئه بوچاک 

ری  سه چارهو بۆ  کرد دهو اڵ تێکه ڕێک ڵ مێشکی مه گه ی له که مێشکه

 و تریشی به ی که نجه گه. برددە کیرشانی زوحا کانی سه برینه

 ڕا  اڵتی زوحاک هتس دهرژێی  ناوچه  له  کرد کهدە ئازاد   رجه مه

م  به . وه هشارێتوێ خۆی ب و له بڕوات چیاکانی زاگرۆسو  ره به

بۆ چیاکانی یی امەدیالوی  کی زۆر یه ژمارهنهێنی  و به  جۆره

  س که م که که نارد. یه بەتایبەتی شاخی قەندیل زاگرۆس

  که سابه قه. بوناوی "کورد" نارد،  یبۆ چیاکانی زاگرۆس  که سابه قه

 بۆ چیای زاگرۆس ڕۆنگوت بدە کانی تری نجه گه  و جارێک بهم هه

.بوچیاکانی زاگرۆس زۆر   کورد له ی تهس ده  م جۆره بۆالی کورد. به  
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کاوەی  ی کهەدو کوڕ یر سه  ی زوحاک سته دارودهکاتێک 

ت و و وا ڕێکه ینه و نه ره به  ڕا بێستون  له  کاوه ،بڕی یان ر ئاسنگه

پالنێکی   به و وتن که شوێن کاوه  مو به هاتو ههڵاز ڵکانی وه خه

ی کرد هێرش ی کورد، سته و ده  که سابه قه هاوکاریی  به و داڕیژراو

ڕ  شه  تهو که ڵ زوحاک  گه له  ئاکامدا کاوه هاڵی زوحاک. ل قهر  سه بۆ

ری  ی، سه که ریه ئاسنگه  کوتکه به کی زۆر، یه نهو پاش ملمال

و ماڵی   سته جه دهردان  ئاگر به به  م شێوه . بهی پانکردزوحاک

لی  ی ئازادی و ئاشتی و خۆشی بۆ گه دا موژده ۆژهڕ و وحاک لهز

.هێنادی به امەدی  

 

 یهۆ  و به کیانگرت یه امەدیلی  گهی کورد و  سته پاشان ده

 کات ینبوڕ تێپه  به امەدیلی  ی کورد، ناوی گه سته ویستی ده خۆشه

ی نیشتمان  واتهکوردستان    به بوشیان  که هلی کورد و واڵت گه  به بو

.کوردان  

ر و ڕوخانی  ی ئاسنگه وتنی شۆڕشی کاوه رکه ی سه بۆنه به

  وه ڵکی ئاگری خۆشییان کرده زوحاک، خه  ی اڵتی زۆردارانه هتس ده

گرێت.  ورۆز جێژن ده نه  وه کردنهئاگر  کورد بهلی  گه  شه ر بۆیه و هه  
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ی شۆڕشی  که وتنه رکه سه  لهکوردی ساڵی   که  یه ی ئاماژه اجێگ

  ڵ لهاس ردی کوڕۆژژمێری   . لهکات ست پێده ده ڕا ر گهی ئاسن کاوه

.  وه بێته ر ساڵێکدا نوێ ده ههی ١٢/٣  له  واته  لێوه خاکهمانگی 

کوردی.ی ٢/٢/١٧٢٣ بێته ده ١٢/٣/١١٢٣وتی ڕێکه  واته که  

 

 ر ی ئاسنگه ورۆزدا یادی کاوه ڕۆژی نه  ر ساڵێک له ههلی کورد  گه

نوێ "  ورۆز له ی نه دات.  وشه پێده  شی درێژه که و ڕێبازه  وه کاته ده

 یان به وتنی کاوه رکه ۆژی سهڕساڵێک مو  هه  . واته وههات  وه "ڕۆژه

مڕۆ  تا ئه  ساوه و له.  ن گرتوهک ساڵی نوێ جێژ وه ،دار زوحاک سه 

. پیرۆزکراوهکوردستان   لهورۆز  نه  یه م شێوه به  

 

ئاشتی   ی سێ مانگ له ا بۆ ماوهمەدیلی  پاش کوژرانی زوحاک گه

نە بو، اڵست سا هو ئارامی و خۆشی دا ژیا. کاوە خۆی تەمەنی ش

ا و مەدیچونکە کورد تەمەنی سی سااڵنە بو، کردی بەپاشای 

کردە پایتەختی.  یدان( مه )هه "کباتانائی"شاری   
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کوڕە  کە "یدون جەمشیدی ساسانیەفەر"لەم هەلە زێڕینەدا 

ئەسپەوانێکی چاالکی پارس بو، دۆستایەتی لەگەڵ کاوە 

تی کورد ڕاگەیاند. ەدروستکرد و پشتگیری خۆی لە پاشای  

 

شاری فەرەیدون بۆ پیرۆزبای ئەم سەرکەوتنەی کاوە، لە 

کخست و کاوە و کوردی ێی ڕرژنێکی شکۆداێ( جزشیرا) "ئانشان"

 ١١١اکان بەهێزێکی مەدیکرد.  بانگێشتی ئەم فەستیڤاڵە

کەسی  ٢١١١الیەن هێزێکی  کەسیەوە چونە ئەو میوانداریە و لە

.پارسەوە پێشوازیان لێکرا  

 

 واری وسازێنی ئەسپبخواردن دا دەستکرا بە ڕمنان لە کاتی

لە مەیدانی ڕکەبەرەکی  کان.اکان و پارسەمەدیکێبڕکێی نیوان 

اکانکرد تا لە خۆشی مەدیدا پارسەکان ئەوەندەیان ڕمبازێن بە 

خەیانەتی  هەمان کاتدا فەرەیدون دا مەست و ماندویانکردن. لە

ن. کردی رمانداو ده کاتی نانخواردندا کاوە و کورد کرد و له  به

کاتژمێردا هەمو  و لە دو  نامرۆڤانهالنێکی پی بە کان پارسه

بەم جۆرە  .دا سورکردنگۆمی خوێ ایان لەمەدیهێزەکەی 
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کۆیلەی   ی کوردیان کرده وه ته سەکان هاتنەسەرتەخت و نهپار

 خۆیان.

 

 م ، ئهلی کوردستان گهیارانی  نهندی  وه رژه پێی به بهس  زۆر که

و  ڕوداوێکی ڕاست  مه اڵم ئه نن، بهزا ده  فسانه ئه  به  ڕوداوه

   . لی کورده یی گهمێژو

 

ی  ی کاوه یهت مانه م قاڕه ئهکوردستان  یارانی  نه  دیاره

ک  ن وه ده وڵ ده هه  بۆیهر  ههو   کراوه نهریان بۆ قبوڵ ئاسنگه

 ژنی خۆیان لهێج  وەکورۆزیش  بیناسێنن و نهک  یه فسانه ئه

بەرژەوەندی  یگوێرە ەبو مانا و ناوەرۆکەکەشی  ن  بدهم  ڵه قه 

رکەکان هەمیشە دژی نەورۆز بونە، وێنە تو بۆ. خۆیان بگۆڕن

تی تورکیە بۆ یەکەم جار ڕایگەیاند اڵ سته ده ٢٨٨٨بەاڵم لەساڵی 

ژنی تورکانە و تەنانەت سەرۆک کۆمار و سەرۆک ێکە نەورۆز ج

دا. یاندا پازتورکیە فریوکارانە بەسەر ئاگروەزیرانی 

هەمان شێوە کردویانەتە جێژنی خۆیان و بە  فارسەکانیش بە

مە سوری" ، "سفرەی حەوت سین" و "سێزدەبەدەر" مانا م"چوارشە
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ە کوردیەیان گۆڕیوە و سوکیان نەتەوەییو ناوەرۆکی ئەم جێژنە 

 کردوە. 

 

 
 ٧١١ ،لەکاتی فەرمانڕەوایی کاوە و کورد امەدیی ئیمپڕاتۆڕی  خشه نه

واتە یەکەم ساڵی کوردی() ساڵ پێش زاین  
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ی پێش زاین٠٧٤ی ساڵ  له امەدیی  رکرده فروئارتیس سه. ٥-١  

 

تی  رکردایه سه  ی پێش زاین به٠٧٤ساڵی   له کوردلی  گه

ی  و ناوچه  کرد ڕی شه پارسەکاندژی   ریتۆ( لهارتیس )کاشا تۆئفرو

  کرده یدان مه کرد. فروئارتیس شاری ههدانی ئازاد مه هه

  دهکر انهێرشی کان ئاسوریهپاشان خۆی. ی اڵت سته دهختی  پایته

و  اڕدا کوژر شه و له شیو فروئارتیس امەدیی تاڵ سته دهر  سه

.ادا تێکدرمان ساڵ هه  هشی ل که هاڵت سته ده  
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وی  یخوسره تی که رکردایه سه  به امەدیی اڵت سته دهسازکردنی  .٠-١

ی پێش زاین ٥٥١تا  ٠١٥ساڵی   له  م هدو  

 

تی  هرکردای سه  به کوردلی  زاین گهپێش ی ٠١٥ساڵی   له

ا زانو مرۆڤێکی  یخوسره . که ردکساز خۆی یاڵت سته دهو  سره یخو که

ن، بوای جیا جیا میلیش  ی هوێش  له  که کوردکانی  توانی خێڵهو   بو

  لهکات و کگرتویان لێدروست شکرێکی یه بخات و لهک ویان یهم هه

خات. ێڕ شۆڕش وه و پارس ئاسوری زۆردارانیدژی   

 

 کردساز یامەدیتی  وڵه ده و تو که ر دا سه شۆڕشه و و له یخوسره که

ساڵی   و له یخوسره . پاشان کهبو اڵتی هه سته دهساڵ  ٣١ی  و ماوه

.  کردی یدواکۆچیدا ڵیاس ٧١نی  مه ته  پێش زاین له  ی٥٨٣  

 

ی پێش زاین  ٥٥١تا  ٥٨٣ساڵی   " له و "ئاستیاگس یخوسره کوڕی که

گس . ئاستیابو  ستۆوه به یامەدیی اڵت سته دهتی  رکردایه سه

ستی کورشی  ده و پاشان به بو اڵتی هه سته دهساڵ  ٣٧ی  بۆماوه

م کوڕی  هوکورشی د ی تێکدرا. که هاڵت سته ده )سیروس( م هود
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 مان کاتدا گامبوسی پارس هه  لهو  بوگامبوسی پارس 

  کێک له شان یهنئا .بو (شیراز)شاننئا پارێزگایوای  رمانڕه فه

کە ئێستا دەکەوێتە پارێزگای  وب امەدیی اڵت سته دهکانی  پارێزگا

  . واتهبوو کچی ئاستیاگس  . دایکی کورش ناوی ماندانفارس

. بوم  هواکان ئاستیاگس، باپیری کورشی دمەدیپاشای  دواین

ناوی   گرت و به ر وه کیل که امەدیلی  گه تی خزمایه  کورش له

تی  پاشایه ی ماڵه مو بنه هه و اندت ڵه ڵخه هه یتی ئاستیاگس خزمایه

. کردن یرمانداو دهوێش   بۆ ئانشان و له کردبانگێشت یامەدی

  لهگرت و دا امەدی یاڵت سته دهر  سه  به یست ده  یه شێوهم  بهکورش 

  م جۆره و بهزراند  دامه یی پارساڵت سته دهی پێش زاین ٥٥١ڵی اس

ست  ده  هتو که  ڕا امەدیی  وه ته نه  اڵت له هتس هد بۆ جارێکیتر

ی پارس. وه ته نه  

 

و بۆیە  گوێی ڕاستی ڕەش بو کورش کەسێکی زۆر زل و

 ەر. پاش هاتنەسبو ناوی گوێڕەشی بۆ دانرالەمنداڵیەوە ناس

کورش و سیروس.  به ی خۆی کرداودەستەاڵت ن  
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  له  که امەدیئیمپڕاتۆڕی  می رده سه  وه ڕێته گه ده  ری شێرێک که یکه په

 ی خانه مۆزه  ته و براوه  هودی باکوری کوردستان دزراوچیایی نمر

ردی  به  و له  ترهیم٢.٥ ییاو بڵیند ٣ی یادرێژ  ره یکه م په ن. ئه نده له

دا   خانه مۆزه و لهود ری چیای نمر یکه یان په ده  . به وستکراوهڕ در ڕمه مه

. دانراوه ر سه  له یان یهتورک واڵتی ناوی   ن که هه  
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امەدیئااڵی ئیمپڕاتۆڕی   

 
  کانی له سنوره  پێش زاین کهی  ٥٨١ ساڵی  له امەدیی واڵتی  خشه نه

و م ههر،  زه خه و  رانه دیته ریای مه ده  گاته تا ده  بگره ڕا امەدینداوی  که

منستان،  تورکهفغانستان، پاکستان،  ئه کستان، ئێران، تاجه
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  هلکوردستانی  ب و ڕه عهمارتی  ئه، ر ته قه  ،یت کوهئێراق، نستان،  رمه ئه

. گرت خۆ ده  

 
می  رده واری مێژویی سه شوێنه ،چیای نمرودی باکوری کوردستانوێنەی 

ڵمانە و موس و ئێران  رانی تورکیه ن داگیرکه الیه  له یانجار ده  ا کهمەدی

. وێرانکراوه  وه هعەرەبەکان  
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پێش زاین ی٣١٣ساڵی   تروپات له شۆڕشی ئه .٧-١  

 

  لهو  بو "م ی سێههادار" ربازی کانی سه رکرده سه  لهتروپات  ئه

و  کرد یپارس شۆڕش تی وڵه دژی ده  ی پێش زاین له٣١٣ڵی اس

ی ٣٣٢ڵیاتا س  ته وڵه ده و . ئهاندزر مهدا یبچوک یامەدیتی  وڵه ده

کانی ورمێ، ماکۆ،  و ناوچهکرد نکانی خۆی فراوا پێش زاین سنوره

 میاندواو، ،ێ، مهاباد، بۆکانخان شنۆ، ، ده غه ڵماس، نه ی، سهخۆ

ختی  شاری ورمێ پایته.  گرت هد خۆ  ی له و بانه شت رده سه

ی بچوک بو.امەدیتی  وڵه ده  

 

  کانی پارس ەهۆز  هێندێک له یزاین ی١٤٨تا  ١١٠کانی  ساڵه  له

تی  ڵهو ر ده سه  کرده یانهێرش "وی هله په"و  "پارس ئاوا" ک وه

ڵکانێکی  و خه اندشکتێکیان  هاڵت سته دهو  ئه ی بچوک وامەدی

  به امەدیتی  وڵه کانی ده رکرده . سهکردو تااڵن ڵکوژ کۆمهیان زۆر

. بردنستان  رمه بۆ ئه یاننا په ناچاریی  
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اڵتی  ڕۆژهه  ساڵ له ٥٧٢ی  ک بۆ ماوهوی بچامەدیتی  ڵهو ده

لی  گه ، هاڵت سته دهم  نی ئهو. پاش تێکچبو اڵتی هه سته دهکوردستان 

کان و  ستی پارسه ژێر ده  ن ساڵ لهدا ی سه کورد بۆ ماوه

.  وه دا مایه که کانی تری ناوچه ئیمپڕاتۆڕه  
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 ٠٣٤ساڵی   لهو ئێران ر کوردستان  کان بۆ سه به ڕه عه  هێرشی .٨-١

ی زاینی٠٤٤تا     

 

 لەی زاینی ٥٧١لە ساڵی ()درودی خوای لێبێتد همم محهحەزرەتی 

دایک  نی منداڵیە تەمەل  لەدایک بو. نی عەڕەبستاشاری مەککە

. ئەبوتالب الی ئەبوتالبی مامی گەورە بو ن ودمر و باوکی

و  هاشمیە بو کە یەکێک لە گەورەترینی بن سەرکردەی خێڵی

لە  یکەڵک بو. محمەمەد شاری مەککەی کانزۆردارترین بنەماڵە

 نێوان مەککە و  له و اریەتی ئەبوتالبی مامی وەرگرتدەستەاڵتد

بۆ وێنە  .ردک ده و ڕیگری یەتکاروانچی ریکا تا ره وسا سه شامی ئه

وەک "ئەبو حەکەم" و "ئەبو  بەدەیان کاروانچی لە شەڕی "بەدر"

 کێشەی ی مامیگەڵ ئەبوتالب . پاشان لەسۆفیان"ی تااڵنکرد

 و بۆ بەرژەوەندی ماڵی بو بە پەیدابو، ڕکەبەرەکی دەستەاڵتی

 .یلوتەخەو هاوسەری دەوڵەمەنترین بێوەژن بەناوی خەدیجە

  هب کرد ستی دهیلوت  وه خه دیجه دراوی خه داهات و  به ئینجا

شکرێکی تۆقێنەری  و له  وه ی کڕینه دهر زاران به هه  به و ییبازرگان

ناوی   به و هێنانی سامانی زیاترتس ده بۆ به لێدروستکردن. پاشان
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و توانی دەستەاڵتی  انب هڕ ری عه شکه رله سه  به بو  وه رییه مبه پێغه

ساڵی   له براوو. ناهاشیمە لە دەستی ئەبوتالیب دەربێنێت بنی

 لەندین جار  چه   وه هسوارزار  نجا هه په  ی زاینی به٠٣١ ات ٠١٢

موستەق"،  شەڕەکانی "بەدر"، ئوحود"، "خەندەق"، "تبوک"، "بنی

 یرناوداسەرکردەکانی تری  هۆزەکان ور بۆ سه و "یرموک" دا

ی ئەبوجەهلیان لەسەردانا( عەڕەبی وەک ئەبوحەکەم )کەناسناو

و ور و درێژ دڕی  ندین شه چه. پاش کرد یهێرشسۆفیان و ئەبو

سوپای ، برێن دهناو  موشرکینڕی  شه ئیسالمدا به  له  کهخوێناوی 

ی (و مەدینە مەککە) حجازکانی  و ناوچهم هه حەزرەتی محەممەد

. گرتە ژێردەستەاڵتی خۆی  

 

و  خوسره، لە نامەیەکدا ی زاینی٠١٨لەساڵی  دحەزرەتی محەممە

داوای  کرد وئاینی ئیسالم بانگهێشت ی بۆ سەررویز په

 کی رویز پاشایه و په خوسره کرد.لێ خۆبەدەستەوەدانی

ی ٠١٨تا  ٥٨١کانی  ساڵه  له  که بو شتی هرد زه ساسانیەکانی

کانی تری ئێران و  دان و کرماشان و ناوچه مه هه  زاینی له
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 پەرویز خۆی بەدەستەوەنەدا و سرەوخو اڵتداربو. سته دهکوردستان 

 نامەکەی حەزرەتی محەممەدی دڕاند.

 

)خوای ر ومهع حەزرەتی د، همم محه کۆچی حەزرەتی دوای

  بهسەرکردایەتی "عەبدوڵڕەحمان بنی عوف"  لێڕازیبێت( بە

  له  وه هناوی ئاینی ئیسالم و به  وه هب ڕه زار سواری عه ست هه هش

شەڕی  . لەر کوردستان سه  کرده ی زاینی هێرشی٠٣٧ساڵی 

شەڕی ناوچەی  "ساریە"، و لەسەرکردایەتی بە نەهاوەند کە

شەڕی ماردین  لەنەینەوا کە بەسەرکردایەتی"عیازبنی غەنەم" و 

زار  یان هه ده  به و ئامەد بە سەرکردایەتی"قەعقاع بنی عەمر"

 لی کورد گۆمی گهڵکوژی  کۆمه  ربڕی و له شمشێران سه  به انسی که

  ی که سااڵنه وره و گه دا ئه ڵکوژیه م کۆمه لهکرد. دروست یانخوێن

 کردن. گۆڕیان ده به کردبا، زینده کان شۆڕنه به ڕه ر عه به  ریان له سه

  و به  وه یان زیندو هێشتنه سااڵنه نیا مندااڵنی ژێر ده ئاکامدا ته  له

 ناوی ئاین به بیان به ڕه نگی عه رهه زۆری شمشێر فه

 لی کوردیان به کان ماڵ و سامانی گه به ڕه عه پاندن. اسهرد سه 

 لەم شەڕانەدا ت برد(. غاره ناوی ماڵی کافران تااڵنکرد )به 
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 ەستی حەزرەتی عومەر و دارودەستەکەیبەد سەدهەزار کورد

)کۆیلەی سێکسی(  کەنیزەکچی کوردیان وەک هەزار دە و قەتڵکراو

 له  کهێک ب ڕه ر عه هه  ڕانه م شه دوای ئه اند.ڕف بۆ عەڕەبستان

می  رهه ده ٢١، بوشداری کرد دا بهڕی داگیرکردنی کوردستان شه 

حەزرەتی ن  الیه  نگی( له تی جه نیمه ڕ )غه ک پاداشی شه وه

خشرا.  به اڵت پێ خه به  وه ره عومه  

 

 هێندێک هاوکاریی  و به ر ناوی ئیسالم سه  ر له عومهحەزرەتی 

 ید و سه )پیر( شێخ ناوی کان به ڕه عه  که  بەرژەوەندیخوازکوردی 

کرد. دروستکوردستان   ی خۆی له بنکه ،نر دانا سه  یان له)ئاغا( 

بۆ  هاتن کار ده به  وه ره عومهحەزرەتی ن  الیه  کان له یده شێخ و سه

و بۆیان   وه نه کان کۆبکه به ڕه کات بۆ عه زهرات و به  ی سااڵنه وه ئه

م شێخ  هه  یه م شێوه ن. به کهب (ستانب ڕه عه)حجاز ی  وانه ڕه

 کیل سامانی کوردستان که  ب له ڕه م عه و هه بو اڵتی هه سته ده

بیش  ڕه نگی عه رهه هف  ی که وه هۆی ئه  هبو  مه ئهگرت.  رده وه خۆی

 دا شتی هکوردانی زەردر  سه  ئیسالم خۆی به ئاینیناوی   به

. پێنێت بسه  
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 ٨٨٨ساڵی   تی کوردستان له ماره ئه ی ساجدیان واڵت سته ده .٨-١

  یی زاین٨٣١تا 

 

رجی خراپی  مهلو ر هه به  لهی تاهیریان، اڵت سته دهمی  رده سه  له

ی اڵت سته ده حەوت دا و واڵته ڕین و له ڵک ڕاپه ری ئێران خهئابو

  به ی ساجدیاناڵت سته ده کوردستانیش  له ن.بودروست خۆ ربه سه

و م هه  ته ماره و ئه . سنوری ئهزرا دامه نتی کوردستا ماره ناوی ئه

و  گرت. ئه خۆی ده  دانیشی له مه اڵتی کوردستان و هه ڕۆژهه

ر  ههزرێندرا و  ی ساجدیان دامه ماڵه ن بنه الیه  له  هاڵت سته ده

ناسرا.   ناوه م بهش  بۆیه  

 

  هلساڵ  ٤٣ی  زاینی بۆ ماوهی  ٨٣١تا  ٨٨٨ساڵی   کان له ساجدیه

یجی ومردا"زاینی ی ٨٣١ساڵی   . لهاڵتداربون سته دهکوردستان 

  به ،بو ئێرانی "یئالی زیار"اڵتدارانی  سه ده  هل  که "کوڕی زیار

تی  ماره ر ئه سه بۆ کرد ناوی هێنانی ئاینی ئیسالم هێرشی

  یه م شێوه شکاند. بهی ساجدیانی تێکاڵت سته دهردستان و کو

تی کوردستان هات. ماره ی ئهاڵت سته دهنی  مه ته  ی بهیکۆتا  
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ی زاینی٨٣١ساڵی   روانی کوردی له تی مه هڵو ده. ٢١-١   

 

 خێڵی  له  که "بازی کوڕی دۆست" ستی ده روانی به تی مه وڵه ده

 کانی هدا شارهێرشێک ند چه  له دروستکرا. باز ،بوروانیان  مه

وامی  رده به  له پاشان .کردزگرتی ئازادال ران و مهێچاڵد ،ردیش ئه

  گرته ری  بهو دەورو کر( و فارقین د )دیاربه ئامه یدا، که باته هخ

ستی خۆی.  ژێرده  

 

. اندزر مهدا روانی تی مه وڵه د ده ئامه  زاینی لهی ٨٣١ساڵی   باز له

  که بواڵت  سه ده توانا و به  ۆر بهدا ز کاته و وانی لهر تی مه وڵه ده

. ئازادبکاتن ەکاتوانی هەمو باکوری کوردستان لە دەست پارس  

 

 کوردستانویستی هەمو ناوچەکانی  ی زاینی٨٠١ ساڵی لهباز 

  لهو  ئازادبکات و بۆ ئەم مەبەست لەگەل سوپاکەی ڕێکەوت

 ی پارسمدانیان ی ههاڵت سته ده دژیڕی  شه  سڵ لهنزیک شاری مو

ی یو کۆتا اشکاڵتداری تێک سته ده ساڵ ٣١و پاش  کردخت گیانی به

. هاتنی  مه ته  به
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ی زاینی ٨٥٢ساڵی   ددادی کوردی له تی شه وڵه ده. ٢٢-١  

 

ست  ده زاینی به ی٨٥٢اڵی س  ددادی کوردی له تی شه وڵه ده

 و کرا. ئهرانێ دروست ی ئه ناوچه  دداد له کوڕی شه ی ەدمم حهم

کی  یهەماو  کانیشی له و سنوره بونی زۆر درێژ  مه ته  هاڵت سته ده

، تیفلیس،  نجه وان، گه خچه کانی نه کرد. شارهمدا زۆر فراوان که

ن و بوددادی دا ی شهاڵت سته ده ژێر  ینی لهومیرقاپی، ئانی و د ده

دا باشور  ستی خۆی. هاوکات له ده  هالتیاشی گرت ی مه پاشان ناوچه

ویان  زنه ی غهاڵت سته دهدا اڵت ڕۆژهه  روانیان و له ی مهاڵت سته ده

ن  الیه  ساڵ له ٢١٤ی  وهبۆ ماددادی  تی شه وڵه دهن. بو هه

هێرشی   پاشان به اڵم  به برا  ڕێوه  به  وه یهدداد شهاڵتداری  سته ده

ی زاینی ٢١٧٥ یساڵ  کان له قیه لجو سه اڵتداری سته دهلیک شای  مه

روانی و  کانی کوردی مه ته  وڵه ده. هاتنی  مه ته ی بهیکۆتا

اڵم  کرد به اناڵتداری سته دهڵ هاوکات سا ٨ی  ددادی بۆ ماوه شه

ر  رانبه به  ا لهگین هێنا، ئه نهتیان پێک تی و دۆستایه کیه هی

  شکان.  ده نهی تێکئاسان  دا وا بهدوژمنانیان
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ی زاینی ٢١٧٨تا  ٢١٤٨ساڵی   کان له لجوقیه سه. ٢١-١  

 

دژی  یڕ شه  ی زاینی له٢١٤٨ساڵی   کان له لجوقیه سه

وان  زراند. ئه لجوقیان دامه سهتی  وڵه وتن و ده رکه سه "حیان یه هبو"

کانی ئێران،  چهونا  ی زاینی له ی سێزده ده تا سه  ی یازده ده سه  له

و ناوی ئیسالم   کرد و بهاڵتداریان سته دهو کوردستان   ئێراق، سوریه

 و لی کورد کرد گه  یان له وێنهێکی ب زۆرداریهن بوبیانوی کافر  به

  یه م شێوه . بهتااڵنکردیان  که ریان کوشت و سامانه زۆ یكێکورد

.  یان داگیرکرد که و واڵته  وه وسانده لی کوردیان چه گه  

 

توخڕۆڵی کوڕی "  کهکان  لجوقیه می سه که سوڵتانی یهتی  تایبه  به

.  کرد دهتی  رکردایه سهدا  کوشتوبڕهو  له بو "لجوق سه  

 

ندرا و شکێکان تێک ستی عوسمانیه ده کان به لجوقیه ی سهاڵت سته ده

نی هێندرا. مه ته ی بهیی زاینی کۆتا٢١٧٨ساڵی   له  
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و  ٢٣ کانی ده سه  ر کوردستان له بۆ سهکان  غوڵیه هێرشی مه. ٢٣-١

زاینی ی٢٤  

 

 کردنشیاکان هێر غوڵیه ی زاینی مه و چارده  کانی سێزده ده سه  له

شیان  که نهسامکوشت و کوردێکی زۆریانکوردستان و  ر سه بۆ

عیدی  بو سه ئه"کان ناوی  غوڵیه لخانی مه یهمین  دواههکرد. نتااڵ

  و له بوناسراو "بهادۆر"  به  که بو "د همم کوڕی سوڵتان محه

اڵت.  هتس خی ده رته سه  دا هاتهیساڵ سێزده  

 

  دای بهادۆری تێک هک ته نه ڵته سه "یموری گورگانی میر ته ئه"پاشان

دا مان کات هه  و لههاتن ێک پێکاڵت سته دهند  هئێران چ  له و

ی اڵت سته دهی زاینی ٢٣٢٥ساڵی   اڵتیش له کانی ڕۆژهه کورده

زراند.  کوردیان دامه  

ناسراو  " وره نی گه سه حه شێخ" ن الیه  له  کوردیه  دەستەاڵتەو  هئ

نی  مه کان ته ی کوردهاڵت سته دهزرا.  هدام "ن ئیلکانی سه حه"  به

رانی ئێران  کهن داگیر الیه  له مانگ ٨ی  اوهو پاش م بوم  که

.  تێکشکێندرا
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زاینی ی ٢٥٨٧ساڵی   فخانی بتڵیسی له ره میر شه ئه .٢٤-١  

 

ی زاینی ٢٥٨٧ ساڵی  له کە بو کی کورد و زانایه ر نوسه فخان ره شه

شاری . نوسیی  فنامه ره ک شه مێکی وه رهه ڵیس بهتشاری ب  له

و ندێکی زانیاری  ناوه  به بوب رفخان می شه رده سه  ڵیس لهتب

 فخان ره شهدا  مه رده و سه له . ری و پسپۆڕی جۆراو جۆر هونه

 ی زانیاری جۆراو جۆریم رهه به کرد و تی رپرسیاره به  به ستی هه

  .  وهکۆکرد ڵیستی شاری ب که ڕتوکخانه په  لهکورد لی  ر گه سه  له

 و . ئهبوڵیس تن شاری برفخا ی شه ماڵه نشینی بنهختی میر پایته

 ستی دهبن  و له بوهێز به ٢٨و  ٢٧، ٢٠نی کا هد سه   له  ماڵه بنه

ستی خۆی  ربه و سهئازادی  داگیرکەری تورکی عوسمانی

، "فخان ره ی شه وه بداڵی نه عهمیر "ئهمی رده سه  . لهبوهێناست ده هب

 ر سه بۆ ،بوکان  یهعوسمان ی )والی( رکرده سه  که "د حمه لیک ئه مه"

ئاگر  یرفخان ی شه که توکخانهڕ و پهکرد ێرشه یڵیستشاری ب

و  ئهنرخی   توکی بهڕ زار په ههچوار ئاکامدا   له. ارد تێبه

 کل هک هبزانستی نوسی ست فتا ده ڵ حه گه  له  یه ڕتوکخانه په

  .سوتان
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 کردتااڵن یفخان ره ی شهند مه هڵو ی زۆر ده ماڵه د بنه حمه لیک ئه مه

ڵیس تنشینی بمیر  جۆرهم  و به اکرولێران و کاڵیسیش وتب و شاری 

  .کدراتێ

ست  رده به  ئێستا له  ی که فنامه ره و شه ئه  که  یهئاماژەجێگای 

وسی و کوردی ڕ بۆپاشان و   نوسراوه فارسیزمانی   و به  دایه

.  یهن فخان ره شهنوسراوەی ،  وهوەرگێڕرا ی(رمانجی و سۆرانک )

  بهکورد ی  مهان ناسنارەفخ شهزانای وەک  کی هناشێت کابرای

و  کردتدەس  ،و ڕونوسه ئهڵکو  گرێبدات. به  وه هو ئێسالم ب ڕه عه

  بهکردن تی کایهسو ستی به مه  به  که  ده حمه لیک ئه مهی باڵوکراوە

وی کوردستان مێژکردنی  واشه و چه کوردستانلی  گه

 تی سایه کهکوردستانیان دەبێ   هربۆی هه . وه ته  هباڵوکراو

راو و اریککتدەستوکی ڕ هپ  هی کورد ب هەفخان و ناسنامر هش

ناسن. هوە ن هرەفنام هش شێوێندراوی  

 
ڵیسیتفخانی ب ره میر شه ئه  
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کانی  دژی شۆڕشه کانی ئێرانی ویه فه سه (تی جنایهتاوانی ) . ٢٥-١

زاینی ی٢٠٣٨ تا ٢٥١١ی کان ساڵه  کورد له  

 

ی ٢٠٣٨تا  ٢٥١١کانی  ڵهسا  له  کان واته هوی فه می سه رده سه  له

شا "ڕ و ناخۆشی هات.  توشی زۆر شه ستانکوردی ڵک زاینی خه

 دانی ٢٥٤٧تا  ٢٥١٤انی ک ی ساڵه ماوه  له "وی فه ئیسماعیلی سه

  کانی به کورده  و میره هێنا  نه یی کورد وه ته نه ی ناسنامه  به

. نانهێکار خۆی به قازانجی  

 

  له رکار سه  ای شا ئیسماعیل هاتهود  که "ماسبی ها شا ته"پاشان 

ر  ڕێگادا هه  کوردستان و له  بۆ کرد هێرشیزاینی ی ٢٥٥٤ساڵی 

  ها له کرد. شا تهشی وێران که پێشی کوشتی و ناوچه  سێکی هاته که

هێنا.  پێک ی بێوێنهکی  ڵکوژیه کۆمه "خێڵی دومبلی"ی دژ  

 

ی ٢٠١٨ا ت ٢٥٨٧ کانی ساڵه  له "وی فه بباسی سه شا عه"پاشان 

و   کانی شاری خۆیه ر کورده سه  کرد بۆ جار هێرشیندین  زاینی چه
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 "گ فا به مسته"ی  که هرکرد سه  دا که "ودیحم خێڵی مه"الماری  په

. بو  

 

کی  تیه هئازای  وه کانیه کداره و چه کوڕ خۆی و به گ به فا به مسته

ی  رگه دا بهمئاکا  اڵم له به اڵی ماکۆ نواند. ی بۆ پاراستنی قه وێنهبێ

کان پاش  ویه فه سه شکا.گرت و تێک ری ئێرانی نه داگیرکه هێزی

زاران ژن و منداڵی کوردیان گرت  هه  کجار زۆر، به کوشتارێکی یه

چانیان کردن.  و قو ی باکوری خوڕاسان وانه و ڕه  

 

ڕەکانی یمانی ئیستانبوڵ لە نێوان ئیمڕاتۆپە ٢٥٨١ساڵی  لە

هەزار  ٥١پێی ئەم پەیمانە  عوسمانی دا بەسترا. بەسەفوی و 

کوردی عەلەوی لە باکوری کوردستان ڕا بۆ خوڕاسان و گیالن 

و لەشەڕی دژی تورکەمەنستان دا بەکار هێندران.  وێزرانگڕا  

ئیمپڕاتوڕەکانی عوسمانی و سەفەوی هەموکات کوردەکانیان لە 

یان هەزار پێشی شەڕەکان بەکاردەهێنان. لەم شەڕانەدا بە دە

 کورد بەدەستی یەکتر کوژران. 
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اڵی دمدمی نزیک شاری  ی قه بباس ئابڵوقه شا عه ٢٠١٨ ساڵی  له

 ند چه  ڕه شه و ژیان. ئه کوردی برادۆستی تێدا ده  ورمێی دا که

ن بۆ بودا  اڵکه قه  ی له وانه ئهو م ههدا ئاکام  مانگێکی خایاند و له

ڕی  شه  دن شۆڕشگێڕانهرختک تا گیان به  کهاڵ پاراستنی قه

وی  فه ی سهبباس هشاع،  که اڵیه نی قهیرکردگدا کرد. دوای رگریان به

ارێکی دا و کوشت "خێڵی موکری"الماری  ی په که شکره خۆیی و له  به

رێمی  ڕاگوێست بۆ هه ی ماڵه هبن ٢٥١١١ی زۆری لێکردن و نزیکه

 خوڕاسان. 

کان  ، کوردهوی فه کانی سه شایه ی تاوانه وم و هه ڕای ئه ره سه

 م هه ی شازده دده سه  نواند و له دانهران  بۆ داگیرکه ریان سه

ی یخۆ ربه ڕی و سه ڕاپه "ناڵ رده رۆکی خێڵی ئه ڵۆخانی سه هه"

یاند.  ڕاگه یکوردستان  

 

جێی باوکی  "ڵۆخان خانی کوڕی هه مه هح خان" ،ڵۆخان وای ههد  له

اڵتی  ڕۆژهه  اڵ" له گه " یوان دراوی کوردی به ت نانه و ته  وه گرته

کاری هێنا.   چاپدا و به  ن لهکورستا  
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زاینی ی ٢٠٣٨ ساڵی  خان له مه حه ی کوردی خاناڵت سته ده

 ددین شای ئێران یهف ن سه الیه  له ٢٠٣٨ ساڵی  زرا و له دامه

ان، ریو ی مه ناوچه  له دژوار ڕێکی و پاش شه ر سه  کرایه هێرشی

 بۆ برد نای ری پهناچا  خان له مه هح خان  شکان وکان تێک کورده

کرد. شاری موسڵ کۆچیدوایی   پاشان له ی عوسمانی واڵت سته ده  

 



 

57 

   

زاینیی ٢٠٣٨ ساڵی  سری شیرین له یمانی قه په .٢٠-١  

 

کانی  ته وڵه نێوان ده  لهی زاینی ٢٥٢٤ ساڵی  له ڕی چاڵدێران شه

ر  سه  له  ڕه و شه ستی پێکرد. ئه وی ده فه ی و سهعوسمان

ساڵی خایاند.  ٢٣١ ی داگیرکردنی خاکی کوردستان نزیکه

و و د  کێک له ستی یه ر دهژێ  ی جارێک له ر ماوه کوردستان هه

  وی له هف بباسی سه شاعه  زاینی ی٢٥٨١ ساڵی  . لهبودا   ره کهداگیر

یمانی  ناچاری په  تێکشکا و پاشان له کان ڕی دژی عوسمانیه شه

دا ئێران  هیمان و په ست. له تی عوسمانی به وڵه هڵ د گه  ئاشتی له

نستان و  رمه کانی کوردستان، گورجستان، ئه چهونا  له بوناچار 

و  کان، ئه ویه فه ی سه وه بکات. پاش کشانه  کشه ربایجان پاشه ئازه

 وی فه سه بباسی عوسمانی. شا عه اڵتی هتس ژێرده  وتنه که  ناوچانه

وبارە ی عوسمانی داڵت سته دهڵ  گه  لهزاینی  ی٢٠١٣ساڵی   له

 بۆ جارێکیتر دا ئێران توانی ڕه شه و . له اڵیساند ڕی هه شه

ستی ئێران  مڕۆی ژێرده ی ئهربایجان اڵتی کوردستان و ئازه ڕۆژهه

بکات. داگیر  
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  ری کوردستان له ی داگیرکه و هف کانی عوسمانی و سه هاڵت سته ده

یمانێکیان  پهسری شیرین  شاری قه  ێکهاتن و لهپ ٢٠٣٨ ساڵی

کان  ویه فه ر سه سه  اڵن به رده ی ئه دا ناوچه یمانه و په مۆرکرد. له

کان دا  وسمانیهر ع سه  زوریش به و شاره انکانی موکری چهودا و نا

ک  وه کانی جزیر، ورمێ، سۆران، بابان کران. ناوچهش بهدا

  ڕی دژ به شه ک الیه  له کانی کورد . میره وه میرنشینی کوردی مانه

ڕی  تر شهکی الیه  کرد و له ویان ده فه سه رانی عوسمانی و داگیرکه

وی  فه رانی سه دا داگیرکهیتێ  ی زاینی که٢٨٢٣تا ساڵی  براکوژی.

و  به کرد ویان واژۆسری شیرین می قه هویمانی د په و عوسمانی

 ناتدسدا کور یمانه په و . لهوتن رکه کان دا سه ر کورده سه به  یهشێوە

. وی فه سمانی و سه کانی عو هاڵت سته دهستی  دهبن  وته واوی که ته  به

، نێوان خۆیان  ندی خۆیان، له هو رژه ویستی به  وانیش به ئه

  وته اڵتی کوردستان که ئاکامدا ڕۆژهه  کرد. له شیان بهدا

  وتنه که کانی تری کوردستان شه  کان و به ویه فه ستی سه ژێرده

کان.  وسمانیهستی ع دهژێر  
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خۆی کورد ربه کانی سه ی میرنشینه خشه نه
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زاینیی ٢٨٨١ساڵی   هری له یدوڵاڵ نه عوبهشێخ شۆڕشی . ٢٧-١  

 

  زار کورد و ئاسوری له ی شێست هه زاینی نزیکه ی٢٨٨١ ساڵی  له

ی  که شۆڕشگێڕه  و کوڕه "هری یدوڵاڵ نه عوبهشێخ "تی  رایه ژێر ڕێبه

ی اڵت سته دهستدرێژی  دژی زۆرداری و ده  له "بدوڵقادر عه"ناوی   به

ک  وه  ڵدانه رهه سهو  ئهشۆڕشکرد.   ستیان به ری ئێران ده داگیرکه

کی  ماوه  له کوردەکانوت و  رکه دا سهنرا داگیرکه ر سه  بروسکێک به

کرد. اڵتی کوردستانیان ئازاد کی ڕۆژههی خا دا زۆربهم که  

 

کانی  ته وڵه ده  له  شۆڕشه و ئه ی ئێران بۆ تێکشکاندنیاڵت سته ده

م  . ئهکردی و عوسمانی داوای هاوکاری ئینگلیس، ڕوس

ن بوکار ستبه کان ده دژی شۆڕشی کورده  له  وه که یه به  انهاڵت سته ده

هریان  نه یدوڵاڵ عوبهشێخ  ، وه تی و هاوئاینیه ناوی برایه  و به

  ت: "با ئێمهکوردانیان گو  کورد به ییاران تاند. نه ڵه ڵخه هه

ی  وه ته ازادی نهئ دێن و مافیین، پاشان پێک ئاشتی بکه  وه ێکهپ

ین". ده ده یشکورد  
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ری بانگێشتی شاری ئیستانبوڵ ه نه یدوڵاڵ عوبهشێخ   النهیپ  و به

کی  ک و کوڵه ڵه که ئیستانبوڵ، به  گاته دههری  نه  . کاتێککرا

  وه ڕێته گه ده ڕا ڵئیستانبو  نی لهنهێ  زانێت و به دوژمنانی ده

ێن وش بهکان  ربازی عوسمانیه هێزی سه اڵم مزینان. به شاری شه

  نه که مزینان هێرشی ده شه  ون و له که دههری  نه یدوڵاڵ عوبهشێخ 

 یبستان ڕه ی عه هکک مه ی شاری وانه یگرن و ڕه دیل ده ر و به سه

ن.  که ده  

  كهک شاری مه  له ٢٨٨٣ ساڵی  تی عوسمانی له وڵه دا دهماکائ  له

م  . بهکردی یڵێن کۆچیدوا کوژن و ده ده نەهری یدوڵاڵ عوبهشێخ 

لی کورد و  ی گه که ر شۆڕشه سه  نه که دهران هێرش داگیرکه  جۆره

.  وه نه که گیردهان داکوردست شکێنن و دیسان دهتێکی   

 

 ساڵی  هری له نهیدوڵاڵ  عوبهشێخ  یکوڕ بدولقادرنەهری" عه"

اڵوی شۆڕشی  تێکه ٢٨١٥ ساڵی  ئیستانبوڵ و له  تهچێ ده ٢٨١٨

 ڵ گه  هل  هک ی شۆڕشهبێت و پاش تێکچون ده "پیران یعید سهشێخ "

  سێداره  له  هی تورکیاڵت سته دهن  یه ال  له پیران یعید سهشێخ 

. درێن ده  
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اینی ز ی٢٨٨١ساڵی  درخان پاشا له شۆڕشی به .٢٨-١  

 

کانی  رۆک خێڵه ڵ سه گه  له اتزۆری دا  یوڵ درخان پاشا هه به

 تی یمانێکی دۆستایه کرد و پهی دروستت یهک ککاری یه ی حه ناوچه

یمانی  . ئامانجی پهیان مۆرکردڵ گه  له "یمانی پیرۆز په"ناوی  به

ن و بۆ  تی خۆیان دروست بکه کیه کان یه کورده  که بو  وه پیرۆز ئه

دژی   لهستاندنی مافی خۆیان و ڕزگاری خاکی کوردستان 

 دا یمانه و په ن. له ڕن و شۆڕش بکه ری عوسمانی ڕاپه داگیرکه

، بوتی کوردستان اڵ ڵکی ڕۆژهه خه  اڵن که رده رۆک خێڵی ئه سه

  شۆڕشه و ئه اڵت، کانی ڕۆژهه پشتگیری کورده  بهکرد.  شداری به

کانی ئاسوری و  وه ته ڵ نه گه درخان له ند. به تاس ی ره زیاتر په

مۆرکرد و  هاوکارییتی و  یمانێکی دۆستایه په نیش رمه ئه

ی عوسمانی اڵت سته دهدژی   له  ڵێنیان دا که به  وه که یه به

ئاسوری و تی ئینگلیس،  وڵه ده  که اڵم پێش شۆڕشه ن. به بکهشۆڕش

.  وه خستهورد  که ی کوردستان و شۆڕشه وچهنا  کانی له نیه رمه ئه  
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کانی  ته ارهم ئه ،کداڵدانێ رهه سه  له ٢٨٢١ساڵی  ا لهدرخان پاش به

ی یوا رمانڕه ژێر فه  کرد و خستنیهجزیر و بۆتانی ڕزگار

کان  کوردیه  ته ماره و ئهم ی خۆی. پاشان ویستی هه که هاڵت سته ده

  کاره و بێنێت. بۆ ئهپێک گرتوک کات و کوردستانێکی یهبئازاد

رۆک  سهگ و  به  و پیری  زۆربه  ندی به یوه اشا پهدرخان پ به

ی  ت یان ناوچه یاله ی میری ئه که ریه هه  که کانی کورد کرد خێڵه

  له  هکانی داواکرد ک کورده  میره  درخان پاشا له . بهنبو انخۆی

 گرن و بۆ ڕزگارکردنی کوردستان شۆڕشک یه ران دژی داگیرکه

درخانیان قبوڵکرد بریتی  کانی به داخوازیه  ی که و میرانه ن. ئه بکه

: ن لهبو  

 

ان، ی و کانی ناوچه میره  گ له ێش بهور گ و ده فا به مسته -  

ککاری،  ی حه گ میری ناوچه ڵاڵبه ئوره -  

ککاری،  گی حه تاح به فه -  

  ،ی موش گی میری ناوچه ریف به حیمی و شه گی زه خالید به -

اجار، س و ئرکانی قا رۆک خێڵی ناوچه هگی س حوسێن به -  

و ی زاخۆ یوسف میری ناوچهپیر -  
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ی موسڵ. میری ناوچه  مه حهپیر -  

  

ک و  کی دروستکردنی چه یه ی جزیر کارگه چهونا  درخان پاشا له به

نی بوی و فێریزا کی بۆ شاره قوتابیه دن زراند و چه نی دامه مه قه ته

روپا کرد. و ی ئه وانه ڕه ،کارهێنانی ک و به چه دروستکردنی

  خێکی زۆری به یهدرخان با هب "وان گراوی شاری"  لهها  روه هه

کانی  یدا ناوچه که کاتی شۆڕشه  درخان له ی دروستکردن دا. بهم گه

موسڵ، سنجار و وێرانشاری  وان، ورمێ، موکریان، سۆران،

 ئازادکرد. 

 

 هاوکاریی  رپاشا و به تی عومه رکردایه سه  کان به سمانیهعو

. کرد یانێرشه درخان پاشا ر شۆڕشگێڕانی به سهبۆ کان  ئینگلیسه  

 

 کان کورده یداوڕشاری ورمێ  ی ناوچه  له  ڕدا که م شه که یه  له

ددین شێر(  )عێزه "رزدان شێ یه"  وتنه رکه م سه وای ئهوتن. د رکه سه

رخانیش  ده و ئامۆزای به درخان کانی به کی هێزه یه رکرده سه  که

  هوچ  وه هی که و هێزه یخۆ  شۆڕشی کورد کرد و به  تی به یانه ، خهبو



 

65 

   

 درخان پاشا شکا و هێزی به  م جۆره پاڵ هێزی عوسمانی و به

.  وه رایهککان داگیر ن عوسمانیه الیه  تی جزیر له ماره ئه  

 

تی  ماره تر ئه کان جارێکی دا کورده ڕانه م شه ی ئه درێژه  له

 هاوکاریی  کان به اڵم دیسان عوسمانیه . بهکردجزیریان ئازاد

ر جزیر.  سه هکرد هێرشیان زدان شێر، یه کرێگیراوانی به 

م  ئاست ئه  یانتوانی له نجام شۆڕشگێڕانی کورد نه رئه سه

دا خۆیان بگرن و تێکشکان.  هێرشه  

 

روخ و  اڵی ئه هق  کرده ویڕ  وه یه که زهێخۆی و ه  درخان پاشا به به

کانی عوسمانی  ن هێزه الیه  له شت مانگ ی هه دا ماوه اڵیه و قه  له

ئاکامدا   مارۆ درا. له ر گهزدان شێ کانی یه خۆفرۆشه  وردهو ک

نی و  مه نی خواردهبوواو ر ته به  درخان پاشا له ی بهکان زهێه

 کان هڕشۆڕشگێ  و کوردهم هه  یه وهێم ش نی، شکان و به مه قه ته

گرت و  نه یر درخان پاشا سه به کانی ئاواته کرد وخت گیانیان به

 شاری ی وانه تی عوسمانی و ڕه وڵه هی دست ده  وته دیلی که به

کرا. شق  یمهد  ی وانه ڕه  وه شهوێ  ئیستانبوڵ و له  
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و   وه نهخرار ود  له کانی ژیانی ساڵهدرخان پاشا دواین  به

 شق دیمه  له ٢٨٠٨ ساڵی  له  شۆڕشگێڕه و . ئه ر سه ستیدا برده ژیرده

ی  که مهر تهو  ژراکو  وه خۆشیه ناوی نه  کان به ن عوسمانیه الیه  له

 شایەنی .خاک سپێردرا  بهشق  یمهد  گۆڕستانی کوردان له  له

کوردی  دراوییدا  که کاتی شۆڕشه  درخان پاشا له به  که  باسه

 یاڵتی خۆ هتس ی ژێر ده ناوچه  چاپ دا و له  له "اڵ گه"ناوی هب

.  هێناکاری  به  
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  درخان له زاق به ڕهلبدو عهیی  وه ته نهو ڕۆشنبیریی شۆڕشی . ٢٨-١

یاینز ی٢٨٢١ساڵی  

 

یستانبوڵ ئ  ی زاینی له٢٨٤٠ ساڵی  له "درخان زاق به ڕهلبدو عه"

. بۆ بودرخان پاشا  ی به وه و نه "جیب پاشا نه"کوڕی  و بودایک   له

مامۆستا و  الی  چێته واری زمانی کوردی ده دهنی خوێنبوفێر

  بێته و ده " حاجی قادری کۆیه"زنی کورد  شاعیری مه

می خۆی.  رده وارترین کوردی سه خوێنده  

 

ی کوردستان یخۆ ربه کردن و سهدرخان بۆ ئازاد زاق به ڕهلبدو عه

  کوردی لهیی  وه هت نه -ڕۆشنبیرییو شۆڕشێکی  دا یی زۆروڵ هه

 ٢٨٢١ ساڵی  . ناوبراو لهوەڕێخست ری کوردستان رتاسه سه

. دوای رکرد ده ێمشاری ور  ی کوردی له کی مانگانه یه باڵوکراوه

،  وه رخستهوورمێ د  زاقیان له بدولڕه کان عه وسهڕ  که  وه ئه

ستۆ.  ئه  ی گرته که مانگنامهدنی رکر رکی ده یالغای سمکۆ ئهامس 

داخرا. ن ئێران الیه له ٢٨٢٤ ساڵی  له  یه و مانگنامه ئه  
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ی  ڵه کۆمه"ە شاری خۆی  له ١٤/٢١/٢٨٢٣  درخان له زاق به ڕهلبدو عه

زراند  کی کوردی دامه یه هێنا و قوتابخانهپێک "کوردیۆشنبیری ڕ

خوێند.  یان ده وانه زمانی کوردی  قوتابی به ١٨ا تێید  که

و   کردی   خانهم قوتاب نی ئهبووام رده تی به دژایهران ی ئێاڵت سته ده

م  به. کردوێرانی  که و قوتابخانه  ر شای خۆیه سه بۆ کرد یهێرش

. بخوێنێت خۆیزمانی   لی کورد به گه هێشتیان نه  یه وهشێ  

  له ڕۆم رزه و ئه کانی وان ناوچه ،و تێکۆشانی کوردەکانوڵ  هه  به

 ندی زانیاری و ڕوناکبیری. ڵبه مه  ن بهبو ٢٨٢٣ اریه هب

وی  بزوتنه"ینی مز ها شه ته ڵ گه درخان له زاق به ڕهلبدو عه

و  ڕێخست وه  یه و ناوچه له یان کوردی" بیریۆشنڕامیاری و ڕ

. یان کردی کوردستانیخۆ ربه ی سه شه هبانگ  

 

تی کوردستان  رۆکایه ر سه سه  کان له کورده  رکرده ناو سه  پاشان له

زاق  ڕهلبدو ی عه وه . بزوتنهپێکرد یست اڵت ده هتس دهی  کێشه

ی ئامۆزای "گ ن به سه حه" وست  بهوس ڕ  درخان پشتی به به

بدولقادر  عهپیر" ی ئینگلیس ورنگ یهدرخان ال زاق به ڕهلبدو عه

. ناکۆکی نێوان کرد یعوسمانی اڵت سته دهنگری  الیه "مزینی شه
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م  بهی کورد.  وه ته بڕانی نههۆی لێکدا  به بوکان  کورده  کردهر سه

و کوردستانێکی  کان تی کورده کیه دا ئاواتی یه مه رده سه و له  جۆره

کرا. اڵچ به خۆ زینده ربه سه  

 

 شاری بتڵیس" لیم بتڵیسی سهال "مهتی  رکردایه سه  دا به  کاتهو  له

  به بو  یه وه و بزوتنه کوردی. ئهی  وه تنهوندی بز ڵبه مه  به بو

لێکی  گه رکرده سه  کهکوردستان   لهڵدانێکی گشتی  رهه سه هاندەری

و  مزینی شهها ته ، یوسف کامیل،درخان زاق به ڕهلبدو عهک  وه

.نبوارشد بهتێدا  سمکۆ  

  

یان دا.  ڕینه و ڕاپه الماری ئه په  کان زۆر دڕندانه عوسمانیه

کرد،   ڕوسیه  تی و پشتگیریان له داوای یارمه انک رچی کورده گه هئ

  وه که و الیهم هه  ی کورد له وه ر، بزوتنهوڵدانێکی زۆ اڵم پاش هه به

 او پێکو کی ته تیه کیه دا یهکانیش ناو کورده  و له  وه هدۆست مایبێ

زاق  ڕهلبدو عه ٢٨٢٧ تا ٢٨٢٤ ساڵی  له ئاکامدا  هات. له نه

ری نزیک  یسه هی ق ڕوسیه  مزینی له ها شه ته  درخان، سمکۆ و به

دا بڕیار درا  یمانه په م ست. له به  وه که یه یمانێکیان به و په  وه نهبو
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وای  داوای مافی ڕه  ڕن و اپهڕ  ڕوسیهتی  یارمه  ویان بهم هه  که

ن.  لی کورد بکه گه  

 

زاق  ڕهلبدو دا و عهویڕشۆڕشی ئۆکتۆبر   ڕوسیه  له ٢٨٢٧ساڵی  له

ن  الیه باکوری کوردستان و له  وه ڕایه گه ڕا  ڕوسیه  درخان له به

ی موسڵ کرا  ندیخانه ی به وانه ر و ڕه سه بهست نی دهسماوتی ع وڵه ده

سمکۆ و   هوداوم ڕ درا. دوای ئه  سێداره له کردنیبێ دادگایو 

اڵتی کوردستان.  ڕۆژهه  وه ڕانه گهڕا   ڕوسیه  له مزینی شهها ته  

 

تی  ر سیاسه سه  واوی له ته یزای درخان شاره زاق به ڕهلبدو عه

اڵتی و  زمانی ڕۆژهه ند و چه . ئهبو هه ڕاست ی ناوهاڵت ڕۆژهه

ی  سکرتێری باڵوێزخانه  کرا به  ی که وه زانی و دوای ئه وروپی ده ئه

زاق  ڕهلبدو عه. بو، زمانی ڕوسیش فێر  ڕوسیه  وسمانی لهع

  بیری له  زانایانه  که بو  ژیرانه  رکرده سه  و کێک له درخان یه به

م  که ت یه نانه ته  وکاته ئه .وەکردبۆی کورد  وه ته نوسی نه چاره

ی کوردستانی خۆی ربه و پالنی سه  رنامه به  که بوی کورد  رکرده سه

ستانی ڕوسی  ده الی کاربه  . بۆ وێنه پێک داناکی ڕێکو یه شێوه  به
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کۆت و   م له که وه ته نه  م که قبوڵ ناکه  وه رگیز ئه ههتی: " یهووت

وسمانی تورک و قاجاڕی فارس دابێت. ئاوات و زنجیری ع

نجیری  کۆت و زه  ل و واڵتمان له گه  که  یه وه هئ  ئامانجی ئێمه

  م ئامانجه هێنانی ئهدی ین. بۆ به بکهران ڕزگار  یرکهزۆردار و داگ

، کلیلی  یه واری هه خوێنده  مان پێویستی به که له ، گه پیرۆزه

واری بۆ  هن و خوێندبوتی فێر رفه خساندنی ده ڕه  له  هش بریتی مه ئه

جا  ،ن تیمان بده یارمه  م ئامانجه به یشتن گه بۆ .لی کورد گه

ی  وه نه وسا ، ئهبو ان ڕزگار نهڤااڵنیشم کوردست من و هه  ر به گه ئه

و ئازادی خۆی   وه خۆیدا بێته  توانێت به ده کورد ڕۆژی پێشه

."ست بێنێت ده به  
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ی زاینی ٢٨٢٥ساڵی  کان له نیه رمه قڕکردنی ئه. ١١-١  

 

 بوعوسمانی  کانی رکرده سه  کێک له یه "مید هحبدول  سوڵتان عه"

نی کرد.  رمه انی کورد و ئهک وه ته نهدژی  ی وره تاوانی گهزۆر   که

رۆک  گ و سه به ا،زۆر ئاغ  له "میدیان هحاڵی ائ" سازکردنی  و به ئه

ک  ی خۆی وه که شکره ڵ له گه  گرت و له ر وه یکل خێڵی کورد که

بدول  . سوڵتان عههێنان کاری کان به نیه رمه دژی ئه  له  ته چه

 ،برا و موسڵمانینی تورک و کورد  مهئێ  ی که وه ناوی ئه  مید به هح

دژی   له یکان کورده  و کافرن، هێزهرست  خاچپهنیاکان  رمه هئ

  تی عوسمانی به وڵه ده  یه ێوهش و به. ادڕ شه کان به نیه رمه ئه

ی ک ڵکوژیه کۆمه  تاوانه ڵه ڵخه زان و هه هن  و کورده ئه هاوکاریی

وی مێژ  له  که هێناکان پێک نیه رمه دژی ئه  له یزێن ڵته و دهسامناک 

. بو  وێنه م تیدا که مرۆڤایه  

 

نی  رمه ڵکی بێتاوانی ئه یۆن خهملک و نیو  یه دا سایدهم جینو له

ن. بوردان  رگه سیش ئاواره و سه زار که دان هه سه  کوژران و به
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کرا و خاک و تااڵن  وه کانه رکهون ت الیه  لهکان  یهن رمه سامانی ئه

شکرا.  بهدا رکوڵکی ت ر خه سه  ماڵیان به  

 

   دایه یاڵم درۆ وه  به مید بدول حه سوڵتان عه  داوهوم ڕ پاش ئه

 موتان ههر و  سه  اتهک هێرشتان ده  شکری ڕوسیه له  کان که کورده

 به نکا و کوردهرنان  به وه ترسی  یه م شێوه . بهکات ڵکوژ ده کۆمه

نی کا شاخه ەیو ئاوارکانیان چۆلکرد  ای زستان شار و گوندهرم سه 

 بۆ کردن یهێرش  دواوه  شکری تورک له . هاوکات لهنبوکوردستان 

  . لهکردتااڵنی کوشت و ماڵ و سامانیانی زار کورد ههیان  ده  و به

.  اڵتن قهه رمان ڕه سه  زاران کورد له هه  چیاکانیش به  

 

ڕق و سایدە و جینو ئههێنانی پێک مید به هحبدول  سوڵتان عه

 و یربڕ نی و کورد ده رمه النی ئه دژی گه  ی خۆی له کینه

  نجامدا. تی ئه ترین تاوانی دژی مرۆڤایه وره گه

 

  یه م شێوه کانی دا به ریه وه بیره  مید له هحبدول  سوڵتان عه

دوێت: ده  
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 یشمو جیهان هه و  هفێڵبازنۆک و  لێکی ترسه نی گه رمه ئه"

  زان، ساوێلکه هێز، نهلی کورد بێ گهاڵم  کات. به وان ده ئه هاوکاریی

ر و نی کولتو خاوهو   ییهومێژلێکی  . کورد گه ڕه خۆشباوه و

 ێب ده  . ئێمهەند مه وڵه دهی  که و واڵته  پورێکی زۆر گرینگه له هک

 و ین باڵویان بکهپرژوو   وه دا بتوێنینهرک ولی ت گه ونا  له کان کورده

ک."لی تور ر ناوی گه سه  ینه هبخ انری وکولت و و سامانم هه  

 

ی  رنامه به  به  نبو ،مید هحبدول  سوڵتان عه ی نهخواستا و ئه

 کانی ده سه  لهو   کانی سوپای تورکیه رمانده و فه  داران تمه سیاسه

کورد ی  وه ته نهدژی   له  یهکردەوە وەک یاسای تورک  به ١٢و  ١١

.  کارهێندراون به  

 

بۆ مێشکشۆری   تورکیه  روەردە فاشیستیه و په ئه  که  جێگای داخه

دواتریش  کانی چه وهی  ئاوێتهو   کارهێندراوه به  النی تورکیه گه

  . هبو
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کان ن تورکه الیه کانیان له ڵواسینی پزشکه نی و هه رمه ئه یکوژراوان  
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ی زاینی٢٨٣١ تا ٢٨٢٨ ساڵی  شۆڕشی سمایالغای سمکۆ له. ١٢-١  

 

کانی  ئاوای شارهڕۆژ  ا و برادۆست لهمی سۆ ناوچه  خێڵی شکاک له

یان  ژماره ٢٨١١ ساڵی  له  م خێڵه ژین. ئه ڵماس و ورمێ ده سه

هێزترین خێڵی  ترین و به وره . شکاک گه بوخێزان  ٠١١١ ی نزیکه

ی سۆمای  ناوچه ٢٨٨٣ تا ٢٨٤٢ ساڵی  له  ن کهبووکات  کوردی ئه

 ترسان ودەران لێی  داگیرکه  ر بۆیه . ههبودا اڵت سته ژێر ده  له

  ن لهبوکانی خێڵی شکاک بریتی  رۆکه سه. گرت هێندیان ده به

 پاشای مه حه لی ئاغای کوڕی ئیسماعیل ئاغا، ئاغا، عه ئیسماعیل

کانی شکاک  ماڵه پاشا. بنه مه حهلی ئاغا و سمکۆی کوڕی  ڕی عهکو

ی یکرد و زۆرداردەڕیان  ران شه کهدژی داگیر  له  وه کۆنه  له ەره

ر  سه  له خۆشی بۆ  ئەو خێڵه رچی گه . ئهدکردە وانیان قبوڵ نه ئه

. دەکردیی رلی کورد هێندێک زۆردا گه  

 

 ڕا ی سمکۆ وره گه  عیل ئاغای باپیرهئیسما  ناسناوی شکاک له

خێڵی شکاک ناوبانگی خۆی   وه و کاته مین جار له که . بۆ یهدێت

ی سمکۆ  وره گه  هاغای باپیرئئیسماعیل  ٢٧٥٨ڵی اس  له  که ردرک ده
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  کرد بۆ یقاجار هێرش یری شا وست ده  کانی به کداره ڵ چه گه  هل

و تێکشکاند   ی هکورد  میره و ئهاڵتی  سته دهواندز و  میری ڕه ر سه

.کردشی تااڵن اڵکه و قه ی کوشت که ماڵه بنه میر و  

  

ژاری کورد  ڵکی هه خه  ی له رانه باج و سه بەتۆبزیئیسماعیل ئاغا 

.  کرددە "جوڵاڵ خانی قاجار ره فه"  زۆری بهتێکی  و خزمه ستانددە

دی  وستی خ ده به داانەفریوکار پیالنێکیلە  ناوبراو پاشان

.کوژراکان  قاجاریه  

  

کانی نێوان  شاخاویه  ناوچه  له  خێڵی شکاک چونکه

 انرداگرتنی سه ست به ، دهنژیادە  کانی ئێران و تورکیه هاڵت سته ده

، خێڵی رانه و داگیرکه کێک له یه  رجاره . ههبو زۆر ئاسان نه

هێنا. دەکار  ی تر به وه دژی ئه  وفێڵ لهفرت  ی بهشکاک  

 

ن، اک ستی قاجاریه ده پاش کوژرانی ئیسماعیل ئاغای شکاک به

ی خێڵی  رکرده سه  بێته باپیری سمکۆ ده  لی ئاغای کوڕی واته عه

ستان کورد  هری له یدوڵاڵ نه عوبهشێخ دا شۆڕشی  و کاته . لهشکاک
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لی  عه  و پشتگیری له هاوکارییهری داوای  . نهبودستی پێکر ده

اڵم خێڵی شکاک پشتگیری  ، بهکردئاغا و خێڵی شکاک 

شێخ دژی شۆڕشی   و له ی کردر کانی داگیرکه هاڵت سته ده

. ی کردڕ هری شه یدوڵاڵ نه عوبه  

 

  ارێک بهجند  ی ئێران چهاڵت سته دهڵ  گه  لی ئاغا له پاشان عه

.  هو بکاتهکانی قاجار  شایه  ی باوکی له تۆڵه ویستیو  هات  شهکێ

ستپێکرد.  ڕی ده شهن  اک دژی قاجاریه  لی ئاغا له عه   یه م شێوه به

کانی  شته کێو و ده  ن له ڕێکی درێژخایه نی شهبووام رده دوای به

ر  نابه ک په ری وهاناچ  و به غا تێکشکاالی ئ ڵماس، عه ورمێ و سه

 رت وگی غالی ئا عه  تورکیهی دەستەاڵت.  تورکیه  کرده ڕوی

ی اڵت سته ده کرد و ی"ددین شا ره فه موزه"واتە  شای ئێران یڕادەست

دا.   هسێدار له یلی ئاغا عه ێج ست به ئێران ده  

 

باوکی سمکۆ   پاشای کوڕی واته  مه حهلی ئاغا،  دوای کوژرانی عه

ر ئاغای  وهه ڵ جه گه هپاشا ل  مه حهرۆکی خێڵی شکاک.  سه  به بو

کرد. پاشان  یانڕ کان شه دژی قاجاریه  کانی له کداره کوڕی و چه
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پاشا نارد و بۆ   مه حهدیاری بۆ   شای قاجار قوڕئانێکی به

ورێزی کرد.  ته یێشتی شارگی بانتیمانی ئاش هێنانی پهست ده به

  که بوو سوێندی خوارد بوواژۆکردی  که شای قاجار پشتی قوڕئانه

خۆیی و   پاشا به مه حه  یه وهێش و کات. به کوردان نه  ت به یانه خه

ی ٢٨١٥ ساڵی  له  وه یهرکدا ش چه ر ئاغای کوڕی و شه وهه جه

ستی  ده ویان بهم وێ هه ورێز و له ته  زاینی چونه

کان کوژران.  ری قاجاریه شکه ر له سه "ی نه نیزاموسوڵته"  

 

ر  هه و هی ج کهوبراچپاشا و  مه حهکوڕی   سمکۆ که  داوهوڕ و پاش ئه

  به بوست و  ده  تی خێڵی شکاکی گرته رۆکایه سه، بوئاغا 

ساڵ  ١٥ ی . سمکۆ بۆ ماوهسواری ناو خێڵی شکاک سوار و شۆڕه ڵه که

س و خۆی امێ و سەڵی ورم ناوچه  له ٢٨٣١ تا ٢٨١٥ ساڵی  له  واته

. اڵتداربو سته ده  

 

  کرد و لهی کوری کوردستانکانی تری با شه شۆڕ هاوکارییسمکۆ 

ی رنگاری به  رزانه ربه وی دا سه هله ر شاکانی قاجار و په رانبهەب

 کرد. 
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کرد.  هێرشی ر خێڵی شکاک سه  بۆ زاشای ئێران ڕه ٢٨١١ ساڵی  له

 ،زاشا ی ڕه هێرشه و دژی ئه  شت ساڵ له ی هه سمکۆ بۆ ماوه

ڵێنی  به  به ٢٨٣١ ساڵی  ی له وه تا ئه ،کردی رنگاری به  شۆڕشگێڕانه

وتن"  و ڕێککه "گفتوگۆکردنناوی  تا و به هڵ ڵخه زاشای ئێران هه ڕه

و   وه هیان بۆ نای بۆسه  ڕێگه  ن کرد بۆ شاری شنۆ و لهبانگیا

  ر زۆر به کهکردنی سمکۆ، ئێرانی داگیرخت کوشتیان. دوای گیانبه

  بهکرد  ستی و ده  وه جۆاڵیه لی کورد ده دژی گه  له  قانه دڵڕه

ڵکی کورد ەکردنی خرکوت زۆر شوێن بۆ سه  ردان و لهکوڵکوژی  کۆمه

زراند.  ری دامه اڵی ژاندرمه و قه  بنکه  
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شکاک سمکۆ  

 

ی  وه قینه ته  به  بو که ناوی خورشید هه  کی بهوکی بچ سمکۆ برایه

بۆ کوشتنی سمکۆ   وه ی ئێرانهاڵت سته دهن  الیه له  نارنجۆکێک که

کانی  ناوه  ست دا. سمکۆ کوڕ و کچێکی به ده گیانی له ،ناردرا بو

ن. وولێر ژیا ئیستانبوڵ و هه  پاشان له  که  بو  فییه و و سه خوسره  
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ڤاڵی ی هه رگه ند پێشمه چه و سمکۆ   
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ی زاینی ٢٨٢٨ ساڵی  لهس یمانی سێڤر په. ١١-١  

 

 ی زاینی٢٨٢٨ ساڵی  م له که جیهانی یه شەڕینی بوواو  پاش ته

کردنی واژۆکان بۆ  کگرتوه یه  وه ته نهندامی  کانی ئه هێزهزل

  تی عوسمانی، ڕێکخراوه وڵه دهرانی  نوێنه ،یمانێکی ئاشتی په

  کرد که سنفڕانسی سێڤرۆبانگێشتی ککانیان  نیه رمه دی و ئهکور

گیرا.  پاریس"سێڤرس" ی شاری  ی ناوچه  له  

 

تی کورد  معییه ی جه هڵ همۆکو  "باقۆس نۆبار پاشا" کان نیه رمه ئه

ک  ریف پاشا وه . شه نارد که کۆنفڕانسه بۆ ی "ریف پاشا شه"

  ی کوردی خسته وه ته کانی نه لی کورد داخوازیه ری گه نوێنه

.  که م کۆنفڕانسه رده به  

 

 ٢/٣/٢٨١١ لهم  هوو کۆنفڕانسی د ١١/٣/٢٨٢٨  م له که نفڕانسی یهۆک

ڵ باقوس نۆبار پاشا  گه  له شاریف پا دا شه  کاته و سترا. له به

نی  رمه النی کورد و ئه نی گهکا ر داخوازیه سه  ی کرد و له وه ونهکۆب

  وه که یه  کرد. ناوبراوان بهتیان دروست پێکهاتن و دۆستایه
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و  لهباسکرد.  ٢١/٨/٢٨١١ هل سیمانی سێڤر په  له یانکان داخوازیه

ن  الیه  له  وه که یه بهنی  رمه النی کورد و ئه دا داخوازی گه یمانه په

  لی کورد له کرا. بۆ گهسند کان په گرتوه یه هو ته کانی نه ته وڵه ده

ی واڵتی  چوارچێوه  له  هدرا کدا بڕیار ٠١،٠٣،٠٤ کانی خاڵه

رێمێکی ئۆتۆنۆمی کوردستان دروست بکرێت و پاش  دا ههعوسمانی

ویستی ر  سه  له، و بێتڵبژارتنی گشتی پێک نگدان بۆ هه هساڵێک د

ت. زرێ خۆی کوردستان دابمه ربه ی سهێکاڵت سته دهلی کورد  گه

نی ستادباشوری کور هەمو هەرێمی ستاندکور ڕامیاریای جوگڕافی

نیا  ته  یمانه وپه اڵم ئهە. بلە خۆدەگرتش ەوەرکوک موسڵ و که بە

گوێ خرا.و پشت  وه مایه ز ر کاغه سه  له  

 
ریف پاشا شه  
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ی زاینی ٢٨٢٨ ساڵی  م لهڕۆ رز ی ئه کۆنگره. ١٣-١  

 

م  که ڕی جیهانی یه شه  تی عوسمانی له وڵه ده  ی که وه پاش ئه

 ٢٨٢٨ ساڵی  له کان کگرتوه یه  وه ته اڵتانی نهن و یهال  شکا، لهتێک

النی  بۆ گهو  شاری پاریس مۆرکرا  یمانێکی ئاشتی له په

و  یی درا. لهخۆ ربه بڕیاری سه ستی ئیمپڕاتۆڕی عوسمانی ژێرده

بە ستی  ده لی کورد بۆ فریودانی گه تی عوسمانی وڵه دا ده بڕیاره

کرد .  جۆرچاالکی جۆراو  

 

 یگەشتێکی تی عوسمان وڵه رۆکی ده سه وەک ماڵ پاشا فا که مسته

و ئاغا و  پیرڵ  گه  له ڕۆم  رز لە شاری ئه وکرد کوردستان بۆ 

کوردانی   هتێیدا ب  ست که کی به یه نگرهۆک ،کان کورده  رکرده سه

 گوت: 

 

کافران  .ینینکین و هاوئا برای یه  لی کورد ئێمه گه ی ئه"

 ملکەچیخۆیان و  چەپۆکیژێر   نه بخه  وێت ئێمه ههیان ده

م واڵت و  هه ن،م ئای هه  وکاته ن. ئه کانمان بکه نیه رمه ئه
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م  ده ف و ناموس ده ره ڵێنی شه ین. من به ده ست ده ده مان لهناموس

نی  رمه دژی کافرانی ئه  له  وه که یه به  ئێمه تێکبەشەر  که

،  وه ینه ربخهومان د که واڵته  وان له ین و ئه بکهڕ بگرین و شهک یه

."ین ده یش دهدرلی کو ی گه دێن و مافی ئێوهک برا پێک وهپاشان   

 

 کان و کردنیه ر کورده سه  ماڵ کاڵوی کرده فا که سته مه  نهم گوتا به

کان پشتگیری  کورده  یه شێوه ی عوسمانی. بەماڵت هست ده الیەنگری 

 نی کاتبوڕ تێپه  ربڕی و به تی عوسمانی ده وڵه ده  خۆیان له

  وه ته ناو نه  له سیمانی سێڤر درا و پهئۆتۆنۆمی کوردستان تێک

خرا.پشتگوێکان  هگرتوک یه  
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ی زاینی ٢٨٢٨ ساڵی  نجی له رز د به حمو مهشێخ . شۆڕشی ١٤-١  

 

ی اڵت سته دهی زاینی(  ٢٨٢٨ جهانی یەکەم )ساڵی له شەڕی

  سته ک ژێرده خاکی ئێڕاق و باشوری کوردستانی وه بریتانیا

د  حمو مهشێخ دا "  کاته و له .)کۆڵۆنی( خستە ژێر دەستەاڵتی خۆی

دژی   بو بە پارێزگاری پارێزگای سلێمانی و له نجی" رز به

ری خۆی  ریتانیا نوێنهشۆڕشکرد. ب  ستی به ی ئینگلیس دهاڵت سته ده

وه  ئه  نجی زانی که رز اڵم  به نجی. به رز ێژ ناردە الی بهوبۆ وتو

کانی ئینگلیسی  هەر بۆیە داخوازیه  ،یه پیالنێکی فریوکارانه

ی اڵت سته ده  و بوێرانه  نه توانایا  نجی به رز . بهکرد نه ند سه په

ی  که هاڵت هست دهی  رنامه و به  اڵڵه یاند. گه کوردستانی ڕاگه

  خۆی پێکهاتو له ربه تێکی سه وڵه زراندنی ده نجی بۆ دامه رز به

کانی  نیا کورده ته نه  ر بۆیه ی کوردستان بو. هه رچوار پارچه هه

کانی باشوری کوردستان و  کورده ی زۆربهڵکو  ی سلێمانی، به ناوچه

 اڵتیش پشتگیریان لێکرد. کانی ڕۆژهه کورده  ت هێندێک له نانه ته

ی  ناوچه  له ٢٨٣١ا ت ٢٨٢٠کانی  ساڵه  له  الم بارزانی که سه

  کی کورد ناسرابو، پشتیوانی خۆی له یه رکرده ک سه بادینان وه
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یان  ناردنی ده  ربڕی. سمایالغای سمکۆش به نجی ده رز شۆڕشی به

نجی کرد. رز پشتگیری شۆڕشی به  وه کداره چه  

ر  هێرشیان کردە سه  وه که یه پاشان سوپای ئینگلیس و ئێڕاق به

ڕی  شه  نجی له رز ڕێکی دژوار به ند شه کان و پاش چه کورده

دیل کەوتە دەستی سوپای ئینگلیس.   ندی بازیان به ربه ده

نجی بۆ  رز کان، به ی ئینگلیس بۆ تێکدانی شۆڕشی کوردهاڵت سته ده

 هێندوستان دورخستەوە. 

 

و  سلێمانی گەڕایەوە هێندوستانه ڕا   له ٢٤/٨/٢٨١١ نجی له رز به

ا ک پاش ڵکەوە وه ن خه الیه  و له شۆڕشکردەوە  ستی به دوبارە ده

نجی  رز دا به م ساڵه ر له . ههناسرا دهکوردستان  یلیک( )مه

م  ڵدا. به خۆیی کوردستانی ڕاگەیاند و ئااڵی کوردستانی هه ربه سه

  هو که یه  کانی ئینگلیس و ئێراق به هاڵت سته دهسوپای   جۆره

شاری  ٤/٣/٢٨١٣ نجی و له رز ر شۆڕشی به هێرشیان کردە سه

 سلێمانییان بۆمبارانکرد. 

  س له زار که یان هه ختکردنی ده گیانبه  ڕێکی دژوار به پاش شه

ست  ده  دیل کەوتە وری گیرا و به نجی ده رز شۆڕشگێڕانی کورد، به
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ا و نجی تێکشک رز به شۆڕشی  م جۆره ی بریتانیا. بهاڵت سته ده

ی بریتانیا بۆ جارێکیتر باشوری کوردستانی داگیرکرد. اڵت سته ده  

 

  نگاری کرد و خۆی به ره بەغدا به ی ندیخانه به  لهنجی  رز به

  ندیخانه به  ی له وه نجی دوای ئه رز پاشای کوردستان ناساند. به

  له ٢٨٥٠ساڵی   ش له خۆشیه م نه ر به خۆشکرا، ئازاد کرا و هه نه

ی کرد.  که ل و نیشتمانه گه  غدا ماڵ ئاوای له ی به انهخۆشخ نه  

 
نجی رز بهشێخ مەحمود   
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ی زاینی ٢٨١١ساڵی   یمانی )میساقی( نەتەوەیی له . په١٥-١  

 

 واس لهێڕۆم و س رزه ئه  له ماڵ پاشا فا که ی کە مسته وه پاش ئه

ی گرت و  ردستان کۆنگره کانی کوردی باکوری کو رکرده ڵ سه گه 

ەوەی کۆبون   ستهێنا، له ده تی و پشتگیری ئەوانی به رمه ێنی یاڵ به

ڕی دژی  تی عوسمانی بڕیاری شه وڵه ی ئیستانبوڵ، ده٢٨/٢/٢٨١١

ناوی   به  ناو تورکیه  له  و بڕیاره لی کوردی ڕاگەیاند. ئه گه

:  یه م جۆره شی به که رۆکه و ناوه  ی" ناسراوه وه ته یمانی نه "په  

دا  ی تورکیهاڵت سته ده ژێر  هل  میشه کوردستان بۆ ههبێ باکوری  "ده

سڵ و  و باشوری کوردستان بە پارێزگاکانی مو  وه بمێنێته

تا   رکیه ی تواڵت سته ده.  رکیه ر واڵتی تو سه  رکوکیشەوە بخرێنه که

وڵ و تێکۆشاندا  هه  بێ له دهم  رده هه  م بڕیاره یاندنی ئه جێگه به

."بێت  
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  ی زاینی٢٨١١ ساڵی  رسیمی له نوری ده تۆرشۆڕشی دک .١٠-١

 

ی ٢٨٨٤ ساڵی  لهال ئیبڕاهیم  می کوڕی مهرسی نوری ده دکتۆر

  . لهبودایک   رسیم له شاری ده  ر به گوندی دارێی سه  زاینی له

  یناو  به کخراوێکیێڕ ،هاوڕێی ند  چه هاوکاریی  به ٢٨١٨ ساڵی

ک  وری وهن . دکتۆرهێناپێک "ندایی کوردیی بڵ ڵه کۆمه"

گرت.   ستۆوه تی به رپرسیاره دا به ڵه و کۆمه ناو ئه  ک له یه رکرده سه  

 

یمانی  کانی په ی عوسمانی خاڵهاڵت سته ده  ی که وه ئه پاش

لی شێر  ڵ عه گه  رسیمی له وری دهن ، دکتۆرپشتگوێخست یسسێڤر

باتی  خه  به کرد ستی چو بۆ شاری کۆچگری و ده ٢٨١١ساڵی   له

کانی  خاڵه  که کردتی عوسمانی  وڵه ده  له یو داوا یڕامیار

عوسمانی  تی وڵه جێ بکات. ده جێبه سیمانی سێڤر په

 دکتۆرلە ئاکامدا و  پەسەندنەکردوری ن ی دوکتۆرکان داخوازیه

  ستی به ی دهرشاری کۆچگ  تی عوسمانی له وڵه دهدژی   وری لهن

ای پی سوست ده کەوتەدا ێکڕ شه  نوری له کرد. دکتۆرشۆڕش

. کراسمانی و زیندانی وع  
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 " دکتۆررسیمی زا ده ڕه ید سه" یناوبژ  ی عوسمانی بهاڵت سته ده

زا.  یدڕه ناو شۆڕشی سه بۆ چووری ن . پاشان دکتۆرکردوری ئازادن

 یوناچاری ڕ  وری بهن زا، دکتۆر ید ڕه ونی شۆڕشی سهدوای تێکچ

 تی کوردایه  ی به درێژهێ  و ەل سوریە و و ڕۆژئاوای کوردستانکردە 

بی ڕۆژئاوای  ڵه شاری حه  له ١١/٨/٢٨٧١ لەوری ن . دکتۆردا

فرین  گۆڕستانی نزیک شاری حه  له و کردی یدواکۆچیکوردستان 

  .  سپێردراخاک  به

 
رسیمی وری دهن دکتۆر  
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ی زاینی ٢٨١٣ ساڵی  یمانی لۆزان له هپ. ١٧-١  

 

واڵتانی  نان و وڕی دژی ی شه  تی عوسمانی له وڵه ده  ی که وه پاش ئه

شداری  به ٢١/٢٢/٢٨١١ وت له رکه سه کان کگرتوه یه وه ته نه

  و کۆنفڕانسه کانی کرد. ئه کگرتوه یه  وه ته فڕانسی واڵتانی نهنکۆ

تی  وڵه ری ده نوێنه  سترا که تی سویس بهشاری لۆزانی واڵ  له

لۆرد " بریتانیاتی  وڵه ری ده ت پاشا" و نوێنه عوسمانی "عیسمه

نۆ مانگی   ەینزیک  کۆنفڕانسه و ن. ئهبوشدار کیرزۆن" تێیدا به

 تێکی زۆر دژوار تی عوسمانی سیاسه وڵه ده کە تێیداخایاند 

تی و  النی دوژمنایهیپ و برد  ڕێوه دژی کوردان به  له ی ددارانه وغه

  که هێنا. کۆنفڕانسهکار لی کوردی به کانی گه ی مافهکردنێلپێش

کانی  تێیدا خاڵه  که کردواژۆ ١٤/٧/٢٨١٣  نی لهیمانی لۆزا په

  لی کوردیش ژێرپێخرا. له بیرکران و مافی گه  له سیمانی سێڤر په

باسی   و نه بو لی کورد هه ری گه نوێنه  دا نه وپیمانه کردنی ئهمۆر

لی کوردیش کرا.  مافی گه  
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یی اری زۆرد ر بناغه سه  له  یمانی لۆزان په کانی بڕیاره   ئاشکرایه

لی  ی گهت کانی مرۆڤایه مافهو   ناسنامه دژی و له  نوهاتپێک

 ری نوێنهبواری بەشداریکردن بە   و کۆنفڕانسه له .نستانکورد

و   دان به پێوسیتە ستانلی کورد گه  بۆیه ،نەدراکورد  گەلی

کانی  ره واژۆکه  لهو دادگای   وه ای لێپرسینهنێت و داوەن دایمانە په

. بکات  

 

 و ئه  واته . پارچه چوار  دا کوردستان کرا بهیمانی لۆزان په  له

ر  سه  به ،بودا ی ئیمپراتۆڕی عوسمانیەاڵتست ژێر ده  له  ی که شه به

شکرا.  دابه دا  ، ئێراق و سوریهەرانی تورکی داگیرکه  

 

اڵتی  ڕۆژهه  لهسه ن اڕ و فه بریتانیاتانی  وڵه دهئەو سەردەمە 

ندی ئابوری و  وه رژه به ەیگوێر  ن و بهبو راڵتدا هتس ڕاست ده ناوه

  م جۆره ت کرد و بهاڵند و شی چه ڕامیاری خۆیان کوردستانیان دابه

.  وه ەیان هێشتاڵت سته دهکرد و بێ لێکوردیان پێش ی گەلیخواست  
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ی اڵت سته دهیمانی لۆزان،  په یستن پێش به  نی باسه شایه

. هاوکات باشور، وبکردریسی داگیری قیب و دورگهم عوسمانی هه

 ڕانسهەو ف بریتانیان  الیه  له و ڕۆژئاوای کوردستان باکور

. نبوکراداگیر  

 

، یونان، ئیتالیا  ڕانسه ، فهبریتانیاتانی  وڵه یمانی لۆزان ده په  له

هاتن: پێک  خااڵنەی خوارەوەم  ر ئه سه له رکیەوو ت  

 

. بریتانیا  هو ی قیبرس بداته بێ دورگه ده  رکیه وی تاڵت سته ده -"

ر  سه  کوردستان به ێب ده بریتانیاو   نسه اڕ کانی فه هاڵت سته ده

ی واڵتانی یخۆ ربه ن و سه کهش دابهدا   و سوریه  رکیه وئێراق و ت

بناسن.  بە فەرمیناوبراویش   

- ده سته اڵته کانی تورکیه  و ئێراق و سوریه دەبێ  مۆڵەتبدەن کە 

 نرخێکی نزم  کوردستان به یوکاڵو کشت وت ی نهەکانم رهه به

انی بریتانیا و فەڕانسە واڵت. نبکرێ  نسهاڕ و فه ڕەوانەی بریتانیا

ک و  ەی نەوتی کوردستان، چهەڵدەبێ لە بەرانبەر مام

  ."بفرۆشن  ، ئێراق و سوریه تورکیه ڕ بە واڵتانی ی شه سته ره که
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م  کردنی ئهواژۆ لە بەر بەرژەوەندی ئابوری و  هباس شایەنی 

واڵتانی رۆژئاوا پشتگیری   که یە نامرۆڤانه  یمانه ەشنە پهچ

ن.  خۆی کوردستان ناکه ربه نی کیانێکی سهبو هه  
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زاینی ی ٢٨١٥ساڵی   پیران له یعید سهشێخ شۆڕشی . ١٨-١  

 

 "ی ئازادی ڵه کۆمه"ی زاینی ٢٨١٤ساڵی   گی جیبری له خالید به

ی وکاتی باکور ی ئهئاین رۆکی ڵ سه گه  تی له کرد و دۆستایهدروست

 یهێرش  تی تورکیه وڵه هێنا. دهیران پێکپ یعید سه شێخ کوردستان

رۆکی  گی سه الید بهخنجام  ئهر ازادی و سهئی  ڵه ر کۆمه سهکردە 

 . پاشانکراو زیندانی گیرا دیل به ڕۆم رزه ی ئهڕ شه  له  که هڵ کۆمه

تی  وڵه دژی دهگ  ر داواکاری خالید به سه  پیران له یعید سه شێخ

. خستڕێ وه یڕین پهڕا  هتورکی  

 

ر  هه  یمانی لۆزان، تورکیه ستنی په دوای به  که  یه جێگای ئاماژه

قازانجی خۆی   دا و به لی کوردی فریوده ک گه بیانویه  به  جاره

ی  وه نگار بونه هر کرد. بۆ به کانی پێشێلده هێنا و مافه کاری ده به

ر  ی داگیرکه دژی تورکیه  اوڕێکانی لهپیران و ه  م بارودۆخه ئه

ڕین. ڕاپه  
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ند  پیران چه یعید سه شێخ ، ڕینه م ڕاپه ئهداڕشتنی بەرنامەی  بۆ

ئاوایی   هل ٤/٢/٢٨١٥ میان له که یه  کهخست ڕێک یک یه وه نهبوکۆ

  میان له و سێهه  سپیه  گوندی کانیه  میان له هوقیریکان، د

وڵدانی بۆ  ی هه درێژه  ران لهعید پی سه شێخ. گیراکانێ  له مه

  یان له وه ڵک و وشیارکردنه هێنانی پشتگیری خهست ده به

ی  که زار سواره دهه گەڵ سوپا سه لەری کوردستان وکانی باک ناوچه

و سەردانی خەڵکی  ۆشنبیرانەڕ ڕامیاری هەڵمەتێکیایه د یست ده

 ئەم شوێنانەی کرد: 

ی  شارۆچکه ،٢٥/٢/٢٨١٥  لە ، داراهێنێ٢١/٢/٢٨١٥  لە خچور به چه

. ٥/١/٢٨١٥   لە و پیران ١٥/٢/٢٨١٥ لە هێنێ ١٢/٢/٢٨١٥لە  لیجێ  

 

 هاوکارییپشتیوانی و  توانی پیران دا  یه شه بانگهلەم 

  و زنجیره دوای ئهێت. بێنست  ده به  و ناوچانه دانیشتوانی ئه

نی الیپ و ی زانی وه بزوتنه م ماڵ پاشا به فا که ، مسته وانه کۆبونه

حوسێن "تی  رایه بهێژێر ڕ  له یک و سوپایهڕشت بۆ داناوبردنی  لە

ی  بۆسه  وته که  و سوپایه ر گوندی پیران. ئه سهناردە  "حوسنی

م  . بهنبوو بریندار  نکوژرا تورکی کدار ند چه کوردان و چه
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 یە م ناوچه له  و سوپای تورکیهگیرسا ڵ ڕ هه شه  یه شێوه

. شکێندراتێک  

هێنێ نج و دارا کانی هێنی، گه ن ناوچهعید پیرا سه شێخشۆڕشی 

ی  ی ناوچهیختی کات پایته  کرا بهنج  شاری گه کرد وئازاد

و رێندرا زەمی کوردی دااڵت سته دهپاشان . کان کورده اڵتی هتس دهژێر

پیران  یعید سه شێخ و  که هاڵت سته دهرۆکی  سه  به بو "وسێنقێ  فه"

 یعید سهشێخ ی ی وه ته شۆڕشی نه رۆکی سوپای کورد. سه  به بو

 یست ده ٢٨١٥ ساڵی  لهی کوردستان یخۆ ربه ئامانجی سه  ۆپیران ب

دی باکوری  ی ئامه ناوچه  له چەند مانگێکی  و بۆ ماوه کردپێ

 یعید سه شێخدا ڕێک شه  نجام له رئه سه .اڵتداربو سته دهکوردستان 

  وتنه کهۆڕش تی ش رکردایه هاوڕێیانی سه  س له که ١٥پیران و 

ناو   له ١٨/٠/٢٨١٥ی وت ڕێکه  و له  ی تورکیهاڵت سته دهستی  ده

  رهم جۆ . بهراند  سێداره  ڵک له ر چاوی خه به  د له شاری ئامه

  کاتی له  یران لهپ. شکای کوردیش تێک مجاره شۆڕشی ئه

: وتنپێی  کان و تورکه  ژنڕاڵهکردە  یودانی ڕ سێداره  

اڵم باش بزانن  ن، به ده ده  سێداره  ڤااڵنم له من و هه  مڕۆ ئێوهە"ئ

واکانی و  ڕه  پێناوی ستاندنی مافه  لی کوردستان له گه  که
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تان لێ  ی ئێمه ڵهدا و تۆ ڵده رهه یدا دیسان سه که ی واڵتهیخۆ ربه سه

." وه ستێنێته ده  

        
         عید پیران سهشێخ             یدا که ینهس واڵ کاتی هه له
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پیران ش و هاوڕێیانیکانی شۆڕ رکرده سه  س له که ١٥ڵواسینی  هه  
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ی زاینی٢٨١٥ ساڵی  مخێر له ده شۆڕشی قه .١٨-١  

 

  كێک له یه  دی" بو كهن الوه ندی قه قهدمخێر كچی میر" قه 

  لهوی"  هله زا شای په ی "ڕه وه پاش ئهلوڕستان بو. كانی  میره

  خان"ی برای شامراد"  كه لوڕستاندواین میری  ٢٨١٥ ساڵی

شانی و  تی كرده كی كوردایه قەدەمخێر چه، كوشت، مخێر بو ده قه

زاشای  دژی ره اڵتی كوردستان ڕۆژهه ی لوڕستانی ناوچه  له

یاند. خۆی کوردستانی ڕاگه ربه داخوازی سه ڕی و ڕاپه  ویی هله په  

 

ستیکرد  ر لوڕستان و ده سه  نجامدا سوپای ئێران هێرشیکرده ئه  له

یان دێیان كاول و  هد  و به  که ڵکی ناوچه ڵکوژی خه کۆمه  به

هێنا و  نهست ده  وتنیان به ركه سهشدا  وه ڵ ئه گه  اڵم له تااڵنكرد. به

كانی لوڕستان بگرن. یان توانی شاخه نه  

  بری هێز و سوپا كۆتایی به زه  زانی ناتوانێت به  شای ئێران كه  

فێڵكردن و قوڕئانێکی   وته مخێر بێنێت، كه ده ی قه كه شۆڕشه

ی لێبوردنی رمخێر نارد و بڕیا ده دیاری بۆ قه  هواژۆکراوی ب

ی  رکرد. زۆربه ده  م شۆڕشه کانی ئه کداره مو چه رجی بۆ هه بێمه
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ڵێن و  به  یان بینی، بڕوایان به كه قوڕئانه  كان كه شۆڕشگێڕه

ست سوپای ئێران.  ده  داخۆیان  وه كانیانه كه چه  د و بهکر  که بڕیاره

زانیان هیچ   وانیش كه ێت، ئهب س نه که دهڤ مخێر وهه ده ها قهن ته

رچی  ، گه وه سته ده دا بهناچاری خۆیان  ، به تانیان نییه ره ده

بو.  نه  و لێبوردنه بڕواشیان به  

 

ی  مدا ،زۆربه كه وی یه شه ر له ئێران هه ی سوپای دڕنده

كانی  ركرده سه  له  ڤده هه مخێر و ده و قه  كوشت یكان شۆڕشگێڕه

  ڤده ر هه شیان ناردن بۆ تاران. دوای ڕۆژێک هه كه شۆڕشه

بە پرچی  مخێریشیان ده دران. قه  سێداره  تاران له  له  كه ركرده سه

. لە ئاکامی  ڕكلكی ئێسترێكی تۆ  ست به به سەریەوە

مو گیانی شكا و خوێنی  ههلوشکهاویشتنی ئێسترەکە،  قەدەمخێر 

مخێر زۆر ئازا و  ده قه . بەندیخانە  خستیانه، ئینجا  وه چۆڕایهێل

ر  به  ئاکامدا له  کرد و له زاشا نه ڕه  لێبوردنی لهداوای خۆڕاگربو و

م  وت ڕۆژ ئه وت و پاش حه خۆش كه کانی نه برینه هێش وئازاری

ختكرد .  بهگیانی  رزی ربه سه  زینداندا به  له  كچه شێره  
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دستانی ترس بو و كور زۆر دلێر و چاونه  سوارێكی دمخێر شۆڕه قه

  بو كه وه هیوا و ئاواتی ئه گیانی و ژیانی الشیرنتر بو.  له

رست و بێویژدان ڕزگار بكات.  زپه گه رانی ڕه داگیركه  كوردستان له

گیانبازی و مردن سڵی   له  پیرۆزه  م ئامانجه دی ئه بۆ هێنانه

. وه ری نایه سه ٢٨١٨كۆتایی ساڵی   له  كرد و شۆڕشگێڕانه نه  

 

 
مخێر ده قه  
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ی زاینی٢٨١٠ساڵی   له پاشا شۆڕشی ئیحسان نوری. ٣١-١  

 

کانی  پیران، کورده یعید سهشێخ  یونی شۆڕشچدوای تێک

ڕۆژئاوای   چونه ٢٨١٠ساڵی   شۆڕشگێڕی باکوری کوردستان له

زراند.  یان دامهن(بوخۆ ربه سه) "نبوی خۆیی هڵ مهکۆ" کوردستان و

تی ئیحسان نوری دا سێ  رکردایه سهژێر   له  یه ڵه و کۆمه ئه

ی اڵت سته دهدژی   ی شاری ئاگری له چهونا  ڵدانی له رهه سه

  ن بهبوی خۆیی ڵه . کۆمهتی کرد هرای بهێڕ  ری تورکیه داگیرکه

ژێر   یڤیلی لهس اڵتێکی سته دهرمانی ئیحسان نوری پاشا  فه

 له  اڵته سته ده و زراند. ئه پاشا دامه یمابرتی  رپرسیاره به

یاند و ئااڵی  ی کوردستانی ڕاگهیخۆ ربه سه ١٧/٢١/٢٨١٧ 

ڵدا.  ر شاخی ئاگری هه سه  کوردستانیشی له  

 

  له کە دێتڵدان پێک ههر سێ سه  شۆڕشی ئیحسان نوری پاشا له

ن. چو  وهڕێ  به ٢٨٣١ و ٢٨١٠،٢٨١٧ کانی ساڵه  
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  ڵدانه رهه سه و له "ێسکێ تێل ۆیا حهربی"ڕێخراوی  ٥/٢١/٢٨١٠  له

 ڕ . شهکردییش هاوکاری"الل بدولقادر جه عهشێخ "و کرد ی شداری به

ردیش، چاڵدێران،  روک، ئه نده کانی ئیخدر، ته ناوچه و بوفراوان 

.نبو  که ڵدانه رهه اڵوی سه د تێکه ڵیس و ئامهتوان، بۆتان، ب  

   ڵدانه هه ر م سه دژی ئه کی دڕندانه یه شێوه  به  وپای تورکیهس 

  نی کرد بهکوردستا "بێرماس ن لم کوێرم که شه"و  دکر یهێرش

  سوپای تورکیهگۆلی خوێنی مندااڵن و الو و پیری کورد. 

  مزینان که شه و باب یتوشه اری، بهکک ی حه کانی ناوچه یهئاوای

ستی  خه  ، بهنبویحسان نوری پاشا شۆڕشگێڕانی ئباتی  خه یکۆ مه

. سوتاند  

 

شاری   له "ددین سامی پاشا ماله که" رمانی ژێر فه  له  هێزی تورکیه

و تا  کردلی کورد  و قڕکردنی گه ڵکوژی کۆمه  به یست وان ده

ی  ناوچه  . لهکوشت یس زار که یان هه ده  ران بهێچاڵد  یشته گه

ر  سهی بۆ مالیست ئاسا هێرش ربازی ئێرانیش، که اداژ هێزی سهڕپا

ڕشگێڕانی ئیحسان نوری ۆلی کوردی باکوری کوردستان و ش گه
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لی  دژی گه  له داومێژ  زۆر جار له  هاڵت سته ده وو د . ئهکرد پاشا

.  ستیان گێڕاوه قه ک مه و تیغی یهد وری ده کورد  

کانی  ر کورده سهکرد بۆ یهێرش  شکری تورکیه له ٢٨٣٨ساڵی   له

و  ادی تێک و ناوچانه کانی ئه بازید و گوندهو  اگریئنی کا ناوچه

ت ژنانی  نانه ته  ایهپم سو . ئهکوشت یبێتاوانسی  کهزار  هه  پازده

  له یورچ به  کانی دایکانی له ک وکۆرپه ته ور ک به  دایهدوگیانی 

  دوازده  ن ده مه . کچانی تهکردرچاوی دایک و باوکیان ورد ورد  به

 ستدرێژیان دهو کردن تک س و کاریان ئه پێش چاوی که  هل یان ساڵه

  به تابڕین ڕا بن   تی کوڕەکانی کوردیان له سیره. کردنپێ

. بمرنهێش و ئازار   به وێنڕێژی وخ  

 

 ٢٥١١٠د و گوندی وێرانکر  ٠٠١ ا د م هێرشه له  ی تورکیهاڵت سته ده

ی  ماڵه . پاشان بنهشی سوتاند که کرد و ناوچهنماڵێشی تااڵ

 جێ به شار و گوندی خۆیان  که کردرشۆڕشگێڕانی کوردی ناچا

  ڕێگادا به  ون. له ڕێکه وه  رکیه وزمیری ت و شاری ئه ره ێڵن و بهب

رمان گیانیان  سه  برسان و له  کورد لهکانی  ئاواره  س له دان که سه

دا. تس ده  له  
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تورکی کانی  کداره زمیر، چه شاری ئه  یشتنه کان گه ره کاتێک کۆچبه

رچی زێڕ و سامانی پێیان  و هه یانر سه بۆ کرد هێرشیان  شاره و ئه

پێکردن.  تی سوکایهزۆریان لێیان ستاندن و  بو  

 

دژی   ی له وێنهبێکی  ڵکوژیه کۆمه  ی تورکیهاڵت سته دهها  روه هه

 ری وروبه دهو  شاری ئاگری  شۆڕشگێڕانی ئیحسان نوری پاشا له

هێنا. پێک  

 

 کانی ناوه  به  شۆڕشه و ی کوردی ئه رمانده فه دو  که  باسه نیەشای

 مو ک هه یای ئاگری وهچ  و باڤێ تۆژۆ" له سکێ تێلێ  حه"

دژی   ک له و دوا فیشه  ناسه کانیان تا دوا هه ره نگه هاوسه

  ند جارێک نگاریان کرد. چه ره به  شۆڕشگێڕانه  ،ری تورکیه داگیرکه

داوای   وه کانیانه هماڵ ڕێگای بنه  له  سوپای تورکیه

  ، یه رمانده فه و دو اڵم ئه ه، بکردنلێوەدانیان  دەسته خۆبه

پاش شکستی کرد. ن ڕیا شه ختکردنیان  بهتا گیان   شۆڕشگێڕانه
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شۆڕش، ئیحسان نوری پاشا لە ناچاری ئاوارەی شاری تاران بو و 

کۆتای تەمەنی بێدەنگەی لە کوردایەتی کرد. تا  

 

  لهڵکوژی چیای ئاگری  کۆمه  لهسی  زار که ن ههیا ده  سوپای تورکیه

کوردستان " ییان نوس که ر چاڵه سه  کرد و له گۆڕ به زینده داچاڵێک

دا ژێر خاک کراون".  لی کورد لێره و گه  

 

 ٢٨٨٤ساڵی   کوردستان له یکارانێی کرتشۆڕشگێڕانی پار

ان راوی چیای ئاگریژکوڵ کۆمه  بهکوردانی ر گۆڕی  ی سه که نوسراوه

ێن نوسیان "شۆڕشی کورد و ومان ش هه  و له  وه قانده بۆمبێک ته  به

د".ستی پێکر ده  وه کوردستان لێره یئازادیخوازان  

  

 
 ئااڵی شۆڕشی ئاگری
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ئیحسان نوری پاشا . جیج یاشار ی خه که ره ئیحسان نوری پاشا و هاوسه

تاران   له ١٥/٣/٢٨٧٠  له و بودایک   له ڵیستب شاری  له ٢٨٨٣ساڵی  له

.دوایی کردکۆچی  
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ی زاینی ٢٨٣٧ ساڵی  لهدەرسیمی زا  ڕه سەیدشۆڕشی . ٣٢-١  

نیمچە  رسیم ی ده کانی ناوچه کورده ٢٨٣٧ تا ٢٨١١ ساڵی  له 

ڵکی  خه . ستی سوپای تورکیه دهژیر  نهبووت که ن و نهبوخۆ بهر سه

کرد  ده هن  تی تورکیه وڵه بازیان بۆ ده سه  و کاته ئهرسیم  ی ده ناوچه

داوای  تی تورکیه  وڵه ده  له هاوکاتو دا  ده پێنه باجیشیانو 

تی  ئاکامی سیاسه  له کرد. دهستانیان کوردباکوری  گشت ئۆتۆنۆمی

ی  کانی ناوچه کورده ، تی تورکیه وڵه ی ده رانه داگیرکه و ملهوڕانه 

  له دەرسیمی زا تی ڕه هرای ڕێبه  رسیمی باکوری کوردستان به ده

ری  دژی داگیرکه  خۆ له ربه بۆ کوردستانێکی سه ٢٨٣٧ یساڵ

  ڕین.  ڕاپه  تورکیه

ر  رابه به  ڕکردنی له ی شه تا وره ره سه  ری تورکیه داگیرکه

ک  وه   تورکیه. بو دا نهرسیم کانی ده شاخاویه  انی ناوچهک کورده

. بو ی  کهر وسامان پێدانی سوپا سه  پێویستی به نوێی ێکاڵت سته ده

کانی  ربازیه سه گرت و هێز و توانا دا خۆیند ساڵێک ی چه ماوه  له
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کان  ر کورده هێرشی بۆ سه  فاشیستانهالنێکی یپ  بهکرد و زیاتر

  رد.ک

  ری لهکۆچگنجان و  رزه رسیم، ئه کانی ده چهونا ٢٨٣٧ ساڵی  له

دا  و کاته هلن. بوزا دەرسیمی دا  ڕه سەید اڵتی شۆڕشی هتس ژێر ده

ی  رمانده فهبۆ شی  النێکی ڕهیپ  ری تورکیه ی داگیرکهاڵت سته ده

تێیدا   داڕشت کهلی شێر"  "عهکورد ربازی شۆڕشی  سه هێزی

 برازای  ر" که هبه ناوی "ڕه  تکارێک به یانه هستی خ ده  بهناوبراو 

.اتڕۆرکر بوزا دەرسیمی  ڕه سەید  

 تورکماڵ پاشای  فا که بۆ مسته لی شێری وی عهری بڕا ر سه هبه ڕه

ی و زێڕێکی زۆر دراودا ر رانبه به  ماڵیش له که  فه ستهم د.بر

تورکەکان خۆیان سەری  پاش سەرکەوتنیان. کرد ر هبه ڕه اڵتی خه

 ڕەهبەریان بڕی و سامانەکەشیان تااڵنکرد.

ت  نانه . تهبوتوانا  و زۆر به  مانێکی بێوێنه لی شێر قاره عه

  شێر لهلی  شانی عه  ان به، شبو  ریفه ناوی زه  که یش که خێزانه

شداری  به  چاالکانه ،کردنی کوردستانکانی ئازاد ڕه و شهم هه
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کردنی ند سه په ناوی  ر سه  له  ی تورکیهاڵت سته دهکرد. پاشان  ده

بانگێشتی زا دەرسیمی  ڕه سەید لی کورد، ئۆتۆنۆمی بۆ گه

  و به اناد ی بۆ ۆسهنجان ب رزه ئه  له  النهیو پ به و کرد نجان رزه ئه

و زا دەرسیمی  ڕه  یه م شێوه هب  ی تورکیهاڵت سته ده. گرت یدیل

ی  وانه و ڕهرکرد  سه بهست  نجان ده رزه شاری ئه  ی له که ماڵه بنه

تا  ره سه ترپی اخشاری   . لهکردی زیز( لعه )ئه ترپیاخشاری 

ا و رد  سێداره  ی باوکی لهوپێش چا  لهزا دەرسیمی  ڕهی  که هکوڕ

ندامانی  و ئهم و ههزا دەرسیمی  ڕهمان شوێن  هه ن لهپاشا

  ن لهبون منداڵ  مه ته  به  که یکانیش وه نه ت نانه یان ته که ماڵه بنه

نجان  رزه رسیم و ئه ی ده ناوچه  هاوکات له دران.  سێداره

کوژی و  شه ڕه  ستی به ده  ییانه زه بێبه  رکیه وی تاڵت سته ده

ترین  وره گه  کێک له یه  به  هکرد کلی کورد  گه ڵکوژی کۆمه

  زیاتر له  جۆرێک که  . به ناسراوهلی کورد  کانی دژی گه سایدهوجین

ستی سوپای  ده به  یه م ناوچه کانی ئه کورده  س له زار که د هه سه

دران.   سێداره کوژران و له  رکیه وت  

  وه واستهی گ وانهکوژرا  و کورده کانی ئه منداڵه  رکیه وی تاڵت سته ده

 ی وانهتیدا  ی تایبه ناو قوتابخانه  کان و له نشینه تورک  بۆ شاره
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فاشیسترین   مندااڵنه م لهپاشان ی کوردی پێدان.  وه ته دژی نه

لی کورد و بۆ  ڕی دژی گه شه  له  کرد که  رده روه په رکیان وژنڕاڵی ت

هێنان.  کاریان  کانی تری کوردستان به ناو بردنی شۆڕشه  له

  ر له هه  چونکه ،کوردن  زانی که یانده نه  مندااڵنه م ئه  یارهد

ی  وه ته کوردی و نه ن، و زمانیبونی تورکیان فێرکردازم  وه منداڵیه

و م هه  له  ی تورکیهاڵت سته دهن. بوتسرخ مێشک ده  کوردیان له

تا   بودانا سیخوڕین، بواقوتابی کوردی تێد  ک که یه قوتابخانه

زمان و   مجۆره به ی وه ن. بۆ ئهدوێ زمانی کوردی نه  به انک قوتابیه

  نی باسهە. شای وه و بتوێته بچێتو نا هتیان ل ستی کوردایه هه

و  ئه  ر بۆیه و هه یه ویان هه له رسیم ئاینی عه ی ده ڵکی ناوچه خه

. ناسراوه یشکان ویه له عهڵکوژی  کۆمهناوی   به  کوژیهڵ کۆمه  

      

یزا دەرسیم ڕه             لی شێر عه    
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ی زاینی ٢٨٤٥ ساڵی  له محەممەد قازی وا شۆڕشی پێشه. ٣١-١  

 ٢٨٤١ ساڵی  له م دوهڕی جیهانی  ستپێکردنی شه ڵ ده هگ له

ش  کرد و سوپای ڕوسیهیرباشوری ئێرانیان داگ بریتانیامریکا و  ئه

اڵتی  ستالین باکوری ئێران و ڕۆژهه یاڵت سته دهکاتی   له

کرد. کوردستانی داگیر  

اڵتی کوردستان  ڕۆژهه  ی چوار ساڵ له ماوه بۆ  سوپای ڕوسیه

ناوی   کورد به ڕامیاریڕێکخراوی مین  که دا یه کاته و . له وه مایه

 وتی ڕێکه  ی ژ.ک( له ڵه هم)کۆ "ی کورد وه ی ژیانه ڵه کۆمه"

شۆڕشگێڕی کورد  ند ن چه یهال  هاباد له هشاری م  له ٤/٨/٢٨٤٣

  ی کورد له وه ته ی ژ.ک ڕزگاری نه ڵه کۆمه ی هرنام کرا. بهدروست

 قازی ،ی ژ.ک ڵه کۆمه ینبو. پاش دروستبوران  کهرست داگی ده

  به ،یی شاوه هۆی لێوه  به و کرا  که ڵه ناو کۆمه بانگێشتی محەممەد

ناوی  ٢٠/٧/٢٨٤٥ له را. پاشانڵبژیرد ی ژ.ک هه ڵه ۆمهی ک رکرده سه

گۆڕدرا بۆ حیزبی دێموکڕاتی کوردستان. حیزبی  ی ژ.ک  ڵه کۆمه

ی یخۆ ربه سه بۆ تێکۆشان مای ر بنه سه  له دێموکڕاتی کوردستان

اڵتی  ڕۆژهه یخاک  ک لهێش به  وکاته ئه .ازر کوردستان دامه
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ۆ لێکی باش ب هه و بودا  ی ڕوسیهاڵت سته دهژێر   ن لهاکوردست

ی کوردستان  شه بهو   هل ی کوردستاناڵت سته دهزراندنی  دامه

. بوخسا ڕه  

 ١١/٢/٢٨٤٠  موکریان له ی ڵکی ناوچه هخپشتگیری   به او پێشه

 هاباد هچرای شاری مچوار یدانی مه  کۆماری کوردستانی له

 ی کوردستانمانتارانی کۆمار پاڕله ٢٢/١/٢٨٤٠ یاند. له ڕاگه

یمانی  په١٣/٤/٢٨٤٠  کرد. لهکار  ستیان به ندیان خوارد و دهوێس

کرا. واژۆری و کورد  النی ئازه گه هاوکارییتی و  دۆستایه  

  و له بو ههناو کۆماری کوردستان ژنانیش جێگای خۆیان   له

ی اڵت سته ده. دا ڕۆڵیانگێڕاکۆمار  و له کرد انشداری به دات سیاسه

پشتگیری کرد. دستان کۆماری کور  مانگ له  ازدهی ی بۆ ماوه  ڕوسیه  

 نی کۆماری کوردستان، مه ر ته سه  همانگ ب  نی یازدهبوڕ  پاش تێپه

  ی خۆی له هات و سوپاکهی ئێران پێکاڵت سته دهڵ  گه له  هڕوسی

نی کۆمار  مه ته   کاته و ئه. وه هشاندکاڵتی کوردستان  ئێران و ڕۆژهه

دا اڵت هتس ژێر ده  هابادی له هی م نیا ناوچه و ته بو مانگ( ٢٢) ساوا
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، دژی ی کوردبۆ پێشگرتن لە کۆمەڵکوژی گەل پێشەوا .بو

هاباد بۆ  هم ٢٧/٢١/٢٨٤٠ له نەکرد وی شەڕ داگیرکەری ئێران

  یه شێوه م . به وه سوپای ئێران داگیرکرایه  ن هیال  جارێکی تر له

یفی  دری قازی برای و سه ڵ سه گه له او و پێشه شێندرا ڵوه هه کۆمار

ڵکی  ری خه ئێران نوێنهپارلمانی   میان له که یه  ئامۆزای کهقازی 

 له بوڕ  زیری شه کۆماری کوردستان وه  ی تریان له وه هاباد و ئه هم

ستی  ده هاباد به هیدانی چوارچرای شاری م مه  له ١١/٢/٢٨٤٧

دران.   سێداره  ری ئێران له داگیرکه  

وا و  فاداری پێشه وه هاوڕێیانی  س له که ١١دا مان کات هه  له

قز و  هاباد، سهەکانی م شاره  رانی کۆماری کوردستان له بهێڕ

دران.   سێداره  ری ئێران له ن سوپای داگیرکه الیه  بۆکان له  

شکری سوپای کۆماری کوردستان  رله سهکات  ئەوفا بارزانی  مسته

کرد و پێش هاتنی  ڕی نه ی ئێران شهاڵت سته دهدژی   اڵم له به بو

  یه شێوهم  و بهچون   و ڕوسیه ره کان به شی ئێران، بارزانیه تهر ئه

هاباد ەی سوپای ئێران بۆ ناو شاری م وه دژی هاتنه  س له چ کهیه

کرد.  رگری نه به  
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محەممەد وا قازی پێشه  
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       پێشەوا    سەیفی قازی           سەدری قازی   

 
 ئااڵی کۆماری کوردستان
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ی زاینی٢٨٠٢ ساڵی  بارزان له شۆڕشی. ٣٣-١  

 

 ،فا بارزانی مستهمەال تی رکردایه سه  به ٢٨٤٥ تا ٢٨٤٣ ساڵی  له

دژی   ی بادینانی باشوری کوردستان له ری ناوچه ماوه جه

کان  شکستی بارزانیه به  ڕه و شه کرد. ئه ڕیان ری ئێڕاق شه کهرداگی

وکات کۆماری  ئه  هاباد کهەشاری م  کرده یانوهات و ناچار ڕیکۆتا

اش ڕوخانی کۆماری پ .بواڵتدار  سته ده  یه و ناوچه کوردستان له

فا بارزانی لە ڕوسیە  مسته ٢٨٠٢ا ت ٢٨٤٠ مەهاباد لە ساڵی

.بونیشتەجێ   

 

و پالنی دەوڵەتی  هاوکاریی بارزانی بە فا مسته ٢٨٠٢ ساڵی لە

 ڵکی خهبە پشتگیری  ٢٢/٨/٢٨٠٢ لهڕوسیە گەڕایەوە ئێڕاق و 

 "ریم قاسم بدول که عه"ی اڵت سته دهدژی   له کوردستان باشوری

و  کرد. لهباشوری کوردستانی ئازاد زۆربەی ناوچەکانیڕی و  ڕاپه

تێیدا   کی دانا که ی یاسایهناچار  ریم قاسم له بدول که ا عهد کاته

ب  ڕه شی کورد و عه ێکی هاوبهاڵت سته دهدروستکردنی   له یباس

ریم  بدول که ، عه که دۆخهی بارو وه نهبوم اڵم دوای ئارا ه. ببودکر
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 و کانی ئه یاند. کورده ڕی ڕاگه دژی کوردان شه  قاسم خۆی له

ڕێکی قورس و  دژی ئێڕاق شه  له ٢٨٧٢ تا ٢٨٠٢ ساڵی  له  یه ناوچه

ی ئێڕاق اڵت سته دهرانی کورد و  رێک نوێنهجا ند دژواریان کرد. چه

 ٢٢/٣/٢٨٧١  . لهیاند اگهڕ یانتس و ئاگربه کرد یانوتن هکچاوپێ

ر ئۆتۆنۆمی بۆ  سه  ی ئێڕاق لهاڵت سته ده رانی کورد و نوێنه

ری کوردستانی  ند نوێنه چه ٢٨٧٤وتن و تا ساڵی کوردستان ڕێککه

لی باشوری  گه تی رایه پاڕلمانی ئێڕاق نوێنه  ئۆتۆنۆم له

  د.کر کوردستانیان ده

 

ر  سه  ی ئۆتۆنۆمی له مهوتننا کانی ڕێککه نه الیه  که  نی باسهەشای

 تۆنۆمی کوردستانۆی ئاڵت سته ده. بو ناکۆکیان ههرکوک  ی که هناوچ

اڵم  بهکوردستان،  ر سه کرد بۆ دهرکوکی  کهی  وه ڕانه داوای گه

نجام  رئه کرد. سهدە نه ند سه په ی داخوازیه و ی ئێڕاق ئهاڵت سته ده

زایریان  لجه نی ئهیما ی ئێران و ئێڕاق پهاڵت سته ده ٢٨٧٥ ساڵی  له

. اتاڵکر ئۆتۆنۆمی باشوری کوردستان به  م جۆره کرد و بهواژۆ  
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 هاوکارییزاشای ئێران  ڕه د همم محه ٢٨٧٥ تا ٢٨٠٨ ساڵی  له

زایر،  جهل یمانی ئه کردنی پهواژۆ دوای  شۆڕشی بارزانی کرد. به

 )خۆدۆڕاندن(یتاڵ تاران و ئاشبه بۆ کردشای ئێران بارزانی بانگ

پاند.  دا سهر سه  به  

ی  رگه زار پێشمه ههد سه  چی زیاتر لهر گه کات ئه و شۆڕشی ئه

دی ومانی خز  له شۆڕش کۆتایهێنان بەبیستنی   اڵم به ، بهبو هه

ت  نانه و ته یز ڵکی دابه ی خه وره ، وه فا بارزانییه مسته

. کوژیان کردخۆداخی ئاشبەتاڵی بارزانی  لە یەکی زۆر رگه پێشمه

ی ئێراق اڵت سته ده گەڕانەوە ناوناچاری  به  ی کهەرگان شمهو پێ ئه

 تی سوکایه ڵک پێش چاوی خه  له یستانی ئێراق ده ن کاربه الیه  له

پێکرا.  زۆریان  

 

  له بارزانیفا مستهمەال وی کڕه اڵت و ته سته ی ده هۆی کێشه  به

بانی و  الل تاڵه تی جه رکردایه سه  ک به یه سته هد ٢٨٠٠ساڵی 

  نهوڵبڕان و چ ههپارتی دێموکڕاتی کوردستان   د له حمه ایم ئهبر

الل  . پاشان جهاڵت سته دهکداری  چه  نهبوی ئێڕاق و اڵت سته دهناو 
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شانی  ن، شانبهبوناسرا "اللی جه"  به بانی و الیەنگرانی کە  تاڵه

ڕیان کرد.  دژی شۆڕشی کوردەکان شه  ی ئێڕاق لهاڵت سته ده  

 

شۆڕشی ڕاگەیاند،  تاڵی ستەفا بارزانی ئاشبهپاش ئەوەی مەالم

  ر بۆیه هه ما و کان نه اللیه جه  ی ئێڕاق پێویستی بهاڵت سته ده

ساڵی   ڕایان کرد و له ترسی دەستەاڵتی ئێڕاق کان له اللیه جه

زراند.  یان دامه"تی نیشتمانی کوردسان کیه یه" ٢٨٧٥  

 یت هرای بهێله ڕ بو ههچاالکی ورێکی  رچی ده گه فا بارزانی ئه مسته

ر جوتیاران و  سه  له ی بارزانی سته دهدارواڵم  ، به شۆڕشه و ئه

تی  رایه ن و نوێنهبو نگ زهبرو زه به  ژارانی کوردستان زۆر هه

  .کرد زۆردارانیان ده

 

اڵتی  شۆڕشگێڕانی ڕۆژهه ڕادەستکردنەوەی ربڕین و سه  بهبارزانی 

سی  یان که ح الجانی و دهیمان موعینی، ساڵ ک سوله کوردستان وه

عید قرمزی توپراز(  شای ئێران و کوشتنی دوکتۆر شوان )سه  تر به

تی  خزمه شۆڕشگێڕانی باکوری کوردستان،   ڵچی له عید ئه و سه

. کرد دهرانی کوردستانی  ی داگیرکه ره به  
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توانای باکوری  دارانی به تمه سیاسه  له  شۆڕشگێڕه وو د ئه

ن، بواشوری کوردستان هاتهانای شۆڕشی ب  به  ن کهبوکوردستان 

فا بارزانی  مستهبە بڕیاری دا یالنێکپ  له ٢٨٧٤ ساڵی  لهاڵم  به

 کوژران. 

عید  نگ سه زهبر و زه  کان به ک بارزانیهوێ دا شه کوژیهم برا له

 ێدا دوکتۆر شوانی هاوڕیی بکوژو خه  له  ن که که لچی ناچار ده ئه

کوژن.  ڵچی ده ئه عید ی تر خۆیان سه که وه و شه  

ەی و ک ماڵه بنهو  فا بارزانی ستهم ،تاڵ بهیاندنی ئاش دوای ڕاگه

 ی ئێرانج ره که  له شاریالیەنگرانی کە بە "مەالیی" ناسرابون، 

ی  وانه ڕه  ڕا تاران  له فا بارزانی نشینکران. پاشان مسته خانه

. مرد  نجه رپهێشنەخۆشی  بە ٢/٣/٢٨٧٨ و له مریکا کرا ئه  

 
فا بارزانی مستهمەال   
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و بارزانی  بە فەرمانی مەسعود ٢٨٧٨ جێگای زانینە لە ساڵی

کەس لە پێشمەرگەکانی یەکیەتی  ٧١١ی سوپای تورکیە یهاوکار

ق ئاوارەی چیاکانی  ێڕائ اڵتی سته دهترسی  نیشتمانی کە لە

کاری باکوری کوردستان ببون لە شەڕێکی خەیانەتکارانەدا کحە

ارتی پ سەرکردەکانی عەلی عەسکەری یەکێک لە کۆمەڵکوژکران.

، بو نیشتمانی کوردستان یەکیەتی و پاشان دێموکڕاتی کوردستان

کوژرا. دەستی بارزانیەکان بە نیگیرابەدیلپاش   

 
(٢٨٧٨ -٢٨٣٠عەلی عەسکەری )  
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ی زاینی٢٨٧٥ ساڵی  زایر له لجه یمانی ئه په. ٣٤-١  

 

  زایر به لجه واڵتی ئه  له ٢٨٧٥ ساڵی  زایر له لجه یمانی ئه په

  اڵم له سترا، به ئێڕاق به و کانی ئێران هاڵت سته دهنێوان   له فەرمی

،  هواڵتانی تورکی نیرا نوێنه ، یمانه په و ستنی ئه ی به که وه نهبوکۆ

 و ن. لهبوشدار زایر به لجه و ئه بریتانیامریکا،  ، ئه یهسور

ر ئۆتۆنۆمی باشوری  سه له  که ٢٢/٣/٢٨٧١ یمانی دا، په یمانه په

ر  سه  له شدار نی بهات وڵه رانی ده پشتگوێخرا. نوێنه ، بوان تکوردس

 وم هه کانی شۆڕشگێڕه  رکوتکردنی هێزه و سه کورد چۆکردنیال قه

 هەمەالیەنەی هاوکارییڕێککەوتن کە  انکانی کوردست پارچه

و  له کانیان ئامانجه  یشتن به بۆ گهران  داگیرکه. بکەن کتر یه

تر یان کیلۆمی ده ودای مهسوپاکانیان بۆ   که وتن ڕێککه دا یمانه په

و  بێت هه ە دەستکردەکانی کوردستانیانسنوربەزاندنی  مۆڵەتی

ی ڕیی و سیخویرباز سه هاوکارییدژی شۆڕشگێڕانی کورد   له

دا  یمانه و په کانی ئه خاڵه  کێک له یه  . لهن تر بکه که یه

شۆڕشگێڕانی کورد بە  بۆ ڕادەستکردنەوەی که نبووت ڕێککه

. یەکتر بکەن هاوکاریییەکتری   
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 ساڵی  له بدوڵاڵ ئیسحاقی(  د تۆفیق )عه حمه ئه شۆڕشی .٣٥-١ 

  ی زاینی٢٨٥١

 

اڵتی  ی ڕۆژههشگێڕنجی شۆڕ ڵێک گهەکۆم ٢٨٥١ساڵی   له

دی  هێنانه و وا قازی ڕێگای پێشه  به دان کوردستان بۆ درێژه

ری  ی داگیرکهاڵت سته دهدژی   کانی کۆماری کوردستان له ئاواته

 شاری  . لهکردتی  اڵیه کۆمه یێکتبا خه  به یانست ده ،ئێران

مان موعینی، ەینی بلوریان، سول د تۆفیق، غه حمه ئه ؛هابادەم

 شیدەڕ مامۆستا ؛قز شاری سه  ، له ریفزاده زی و سمایل شهمیر قا ئه

شاری   له ،کی اڵ زهڵوبد عه ؛شاری پیرانشار  حوسێنی، له

د  حمه )ئه  ئاواره امۆستام مامۆستا خدر عەبباسی و ؛شت رده سه

و حیزبی دێموکڕاتی   م شۆڕشه تی ئه رایه شڵماشی( ڕێبه

. گرت  وه سته ده یان بهکوردستان  

 

سکرتێری حیزبی   د تۆفیق به حمه ئه، یی شاوه لێوه هۆی بهپاشان 

نی بوهۆی نایاسایی . بهڵبژێردرا موکڕاتی کوردستان ههدێ

باتی  ، خهی کوردستان شه و به یی له وهاڕێکخر ڕامیاریڵسوڕانی  هه
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 ٢٨٥٤ تا ساڵی بووام  رده کی نهێنی به یه ێوهش  به ڕامیاری

وژمی  ژێر ته  هاوڕێیانی له  ڵ هێندێک له گه د تۆفیق له حمه ئه

ری  نگه ، سهربازی و پۆلیسی ئێران زگای سه دهی  هێرشی ملهوڕانه

  ناچار به بۆ باشوری کوردستان و   وه باتیان گواسته خه

ن. بوڕی پارتیزانی  ڵبژاردنی تاکتیکی شه هه  

 

 
د تۆفیق حمه ئه  

 

یق د تۆف حمه تی ئه رایه ڕێبه  حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به

ی  وه ره خۆ و دهناو  یی خۆی لهکدار و چه ڕامیاریباتی  خه

ڕێبەرایەتی  ی وکاته هدا تا ئپێ  اڵتی کوردستان درێژه ڕۆژهه
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وی حمان قاسمل ڕهدوکتۆر عەبدو ٢٨٥٧ ساڵی  لهحیزبی دێموکڕات 

. نارد تارانبۆ ، ڵ خوێندکارانی کورد گه  اڵوی له بۆ تێکه  

 

  له لە گەڵ سمایل قاسملو تاران  لهقاسملو  حمان ڕهدوکتۆر عەبدو

دوکتۆر  .نستگای سیخوڕی ئێران( گیرا ساواک )ده ن الیه

ڵێنی  بهو  دۆڕاند ی و خۆزۆر ز زیندان  قاسملو له حمان ڕهعەبدو

. ائازادکر کاتژمێردا ١٤و لە  ساواک دا  به سیخوڕییی و یهاوکار

 ڕەوانەیوه  ن ساواکه یهال  لهقاسملو حمان  ڕهدوکتۆر عەبدوپاشان 

رسانی  رپه د تۆفیق و به حمه الی ئه . قاسملوکراباشوری کوردستان 

ر  سه  ته هو"کاڵوم نا یبووتی کوردستان تری حیزبی دێموکڕات

ئازاد کراوم."   پێداون و بۆیه مهاوکارییڵێنی  درۆ به ساواک و به  

 

دوکتۆر  کە ئامۆزای زیندان سمایل قاسملو  ساواک له

 حمان ڕهدوکتۆر عەبدودانی  وه سته ده خۆبه  له ،بو حمان ڕهعەبدو

پێناوی ئازادکردنی خۆی   له شقاسملو ئاگادارکرد. سمایل قاسملو

توانا و نهێنی حیزبی دێموکڕاتی  کادرانی به  س له که ١٥١ناوی

ی  که سه که ١٥١ هێرشێکدا  ساواک دا. ساواک له  کوردستانی به
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س  زیز یوسفی دو که ان و عهنی بلوری ستگیر و زیندانی کرد. غه ده

  ساڵ له ١٥ ی بۆ ماوه و  ندیخانه به  وتنه که، نبو  و کادرانه له

  ری ئێران شۆڕشگێڕانه ی داگیرکهاڵت سته دهکانی  هندیخان به

نگاریان کرد.  ره به  

 

دوکتۆر   ی بهڕ حیزبی دێموکڕاتی کوردستان باوەهەربۆیە 

ویستیان  ،یچانەوەو پاش لێپێ کرد قاسملو نه حمان ڕهعەبدو

. دادگای کەن  

 بواڵتی زۆر  تهس ئێڕاق ده )کۆمەنیستی( وعییحیزبی ش  وکاته ئه

 ،بوتی زۆر خۆش  دۆستایه ی ئێران ڵ حیزبی توده گه ئێڕاق و له  له

 حمان ڕهدوکتۆر عەبدون. بو  ڕوسیه  ر به وکیان سهدر هه چونکو

 پك.ج. هاوکارییو  بو  توده حیزبی ندامی نهێنی ئه  به  قاسملو که

حیزبی  هاوکاریی  کرد، به ی ده ( سیه ڕو سیخوڕی)ڕێکخراوی 

وانی خۆی لە دادگایکردن قوتار بکات و لە ت ،وعی ئێڕاقیش

فەرمی ندێکی  ک کارمه غدا وه به هەاڵت بۆ بەغدا. لەسلێمانی ڕا 

. مەزرادا ئێڕاق دارایی بودجە و تی زاره وه  له  



 

131 

   

زراندنی  ند دامه ک کارمه وه وکات ئه ئێراقی  له  که  باسه نیەشای

ئێرانی( شتێکی  فەرمی اڵتی کوردستان )هاوواڵتی ڵکی ڕۆژهه خه

. بو و جێگای گومان یر س سه و کهم و الی هه بوزۆر نائاسایی   

 

  می حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له هوی د کۆنگره ٢٨٠٤ ساڵی  له

د  حمه ێیدا ئهت  که الدزێ گیرا شاری قه  ر به ێی سهگوندی سون

دوکتۆر  دا کۆنگره و ر له ا. ههڵبژێردر سکرتێری گشتی هه  تۆفیق به

  ت به یانه خه ی ساواک ویتاوانی هاوکار  قاسملو بهحمان  ڕهعەبدو

رکرا.  ده ی کوردستانحیزبی دێموکڕات  ی کورد له وه ته شۆڕشی نه

 ککانی ساوا ندیخانه به  له  زیز یوسفی که نی بلوریان و عه غه

حیزبی  ندی ی ناوه ندامی کۆمیته ک ئه نواند، وه تیان ده مانه قاره

.  وه ێردرانهڵبژ دێموکڕاتی کوردستان هه  

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، می  وهی د ستنی کۆنگره پێش به

حیزبی دێموکڕاتی   له بوندامی حیزب  ئه  دی که الح موهته سه

بی ڕزگاری حیز"ناوی  و حیزبێکی به  کوردستان جیا بۆوه

ی  ناوچه دەرەبەگەکانی  زۆربەی  زراند که دامه "کوردستان

دی  موهته حال سه  که بواڵم پاشان ئاشکرا  . بهنبوڵ  گه کریانی له مو
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  اون  ته ناردراوه سیخوڕیو بۆ ناکۆکی و   ساواکه سیخوڕی

 دی موهته حال ، سهنیبوئاشکراپاش   ر بۆیه دێموکڕات. هه

ی موکریان.  جاشی ناوچهرۆک سه  به بوساواک و  شی باوه  وه ڕایه گه  

 

شۆڕشی باشوری   کجار زۆری به تێکی یه د تۆفیق خزمه حمه ئه

ساڵ  ندین چه. فا بارزانی کرد مسته ال مه خودیکوردستان و 

 ڕی شه ری ئێڕاق دژی داگیرکه  کانی له شانی هاوڕێیه بهشان

د تۆفیق بۆ  حمه هی ئ باتی شێلگیرانه وڵ و خه کرد. هه چەکدارانەی

ی  ر چوار پارچه هه  کانی شۆڕش له باڵه مو کگرتویی هه یه

. بوکوردستان   

 

  ی ئێران لهاڵت سته دهڵ  گه فا بارزانی له مسته ال اڵوی مه دوای تێکه

رانی حیزبی دێموکڕاتی  ڕێوبه به  س له که ند چه ٢٨٠٨ ساڵی

  النی که جهر حیم مه ال ڕه مه و یجیرن دیق ههک سە وه کوردستان

فا بارزانی  ستهم مەال ن بە بڕیاریبوندی  ی ناوه ندامی کۆمیته هئ

شوێن کران. رو گیران و بێسه  
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ڵ  گه سولێمان موعینی له ٢٨٠٨ هاری ساڵیەب  له  م ڕوداوه دوای ئه 

پایزی   له گیران و  وه کانه ن بارزانیه الیه  وباش له لیل شه خه

  . له ی ئێران کراناڵت سته دهتی کوژراوی ڕادەس  دا بهمان ساڵ هه

ن  الیه  تری له ێیهاوڕ  دا ساڵح الجانی و دهان کاتمهە

ڕادەستی ئێران دا ران مه سنوری حاجیه  گیران و به کان بارزانیه

  هاوڕێی تری له الجانی و دو جێ ساڵح ست به . ساواک ده کران

ڵک  هپێش چاوی خ  شاری خانێ له  به ر ڵدیانی سه گوندی جه

روشوێن کران.  زیندان بێ سه  ی تریش له وانه . ئهگۆڕکرد به یندهز

پێناسی   را کهی گردێنێ ئازاد ک ناوی شێخه  سێک به نیا که ته

. بودا گیرفان  ئێڕاقی له  

 

  له ٢٨٠٨ ی ساڵییکۆتا  د تۆفیق له حمه ئه  م ڕوداوانه پاش ئه

ی ئێڕانی اڵت سته ده ستی ڕادهکا  نه  فا بارزانی که مسته ال ترسی مه

کرد و داوای  یغدا ڕا و به ره باشوری کوردستان به  ، ناچار لهکات

ی ئێراق کرد. اڵت سته ده  له ڕامیاریری  نابه مافی په  
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ی  و هاڵۆزیهەقاسملو ب حمان ڕهدوکتۆر عەبدودا مان کات هه  له

ە هاوکاری کەریم حیسامی، مەالحەسەن ب کوردستانی زانی و

دژی ئەحمەد تۆفیق  لە ڵاڵ حەسەنزادە توانیڕستگار و مەالعەبدو

لە شاری کۆیە و لە ماڵی  ٢٨٧٢لە ساڵی   پیالنگێڕیبکات.

 ٣١مەالحەسەن ڕستگار کۆبونەوەی کادرانی حیزب بە بەشداری

نەفەر پێکهات. لەم کۆبونەوە دا کەریم حیسامی پیشنیاری گرتن 

 زۆربەی بەشداربوان کرد، بەاڵم مەد تۆفیقی بەتنی ئەحو کوش

هەر لەم . ستیان گرتهەڵوێ کادرەکان دژی ئەم بڕیارە

کۆبونەوەدا کەریم حیسامی ڕایگەیاند کە ئیتر حیزب ناتوانێت 

تی ئەو کادرانە بکات. هەربۆیە ئەحمەد یەهاوکاری ماڵی و ئەمن

نستانی کە یەکێک لە بەشداربوانی ئەم کۆبونەوە بو، پاش ئەم 

یاندە الی ئەحمەد پێشمەرگەی تر خۆیان گە ٢٥بڕیارە لە گەڵ 

 تۆفیق لە بەغدا. 

 

ی ئێڕاق و خۆی کارمەندی فەرم قاسملو حمان ڕهدوکتۆر عەبدو

 بو، دەستی ئاوەاڵبو بۆ پیالنگێڕی لە ئێڕاق هاوکاری ئیستخباراتی

بە هاوکاری  غدا به  لهدژی ئەحمەد تۆفیق و هەربۆیە 
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 انید نست حمه ڵ ئه گه اڵوی خۆی له تێکه مەالعەبدوڵاڵ حەسەنزادە

الیەن دەستەاڵتی ئێڕاق  پاشان ئەحمەد تۆفیق لە یداکرد و په

 زیندانیکرا.

 

ڵ  گه له  کانه قاسملو زیرهحمان  ڕهدوکتۆر عەبدو ٢٨٧٢ ساڵی  له

  ربه سه  اڵتی کوردستان که هێندێک کوردی دۆڕاوی ڕۆژهه

کرد و  ئێڕاق هاتوچۆیان ده  له  ن و ئازادانهبوعس  ی بهاڵت سته ده

ی اڵت سته دهستگای ئیستیخباراتی  ی دهفەرمندی  ن کارمهشێکیا به

  ی کادرانی حیزب له وه نهبوناوی کۆ  کیان به وه نهبون، کۆبوعس  به

ش ی دێموکڕاتیەند کادر چهئەم ست و  به شیراتۆنی بەغداوتێل ه

:کران  وه نهبوو کۆ بانگێشتی ئه  

حیزبی  ریڕامیارزی  دێری به چاوه - ندیل( قهکی ) اڵ زهبدوڵ عه -

 دێموکڕاتی کوردستان

ڕامیاریکادری  - لی قوتبی( شاعیر مامۆستا ساالر )عه -  

شان ڕه رده کاک خدری به -  

عەواڵی مام سەعیدی -  

مەال محەممەد خانە خەڵی سەردەشت -  
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 حمان ڕهدوکتۆر عەبدودژی   که وه نهبوکۆ   له  سه که پێنج و ئه

گوت:و پێیان  وه ستانه ههقاسملو   

رکراوی و  م ده وهی د کۆنگره  حیزب له  ت به یانه ی خهنەبۆ "تۆ به

،  وه کاته ندام قبوڵ نه ئه  وكڕاتی کوردستان تۆ بهمتا حیزبی دێـ

  ت بهچ بگا   نیه دای حیزب وه نهبوکۆ  کردنت له یشدار مافی به

." ستنی کۆنفڕاس و کۆنگره به  

 ،نبوی ئێڕاق اڵت سته ده  ر به سه وشداربوانی تر چونک به

  نهوچ  که وه نهبوکۆ  له  سه که پێنجو  ئه پاشانکرد.  قیان نه مرته

و گەڕانەوە شارێ کۆیە و ڕوداوەکانیان بۆ ئەندامانی  رێ ده

 حیزب باسکرد.

لە  کە لە باشوری کوردستان بون یەکادر و ئەندامان ئەو پاشان

عەبدوڵاڵ  یی قەندیل لە ماڵرلە گوندی ورتەی بنا ٢٨٧١بهاری 

کۆنفڕانسیان بەست و تێیدا کۆمیتەی بەڕێوبەرایەتی زەکی 

 کاتی حیزبی دێموکڕاتیان دامەزراند. 

 

دەگەڕیتەوە  لە بەغداوە ئەحمەد نستانی ٢٨٧١لە ساڵی 

بانگێشتی مقەڕی کۆمیتەی بەڕێوبەرایەتی  باشوری کوردستان و
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 یکاتی حیزبی دیموکڕاتی کوردستان دەکرێت و لێپرسینەوە

لێپرسینەوەدا ئەحمەد نستانی وتبوی کە لەگەڵ دەکرێت. لەم 

ئەگەر لە " :می گوتعەبدوڵاڵ حەسەنزادە لە بەغدا پێمەال 

و پایەی  هاوکارین بکەیت، پلە دا  بەگرتدانی ئەحمەد تۆفیق

. منیش بەڵێنیم "تیشت دەپارێزینیەو ئەمن ێباشت دەدەین

   پێدان.

 

رمانی بە فە مەال عەبدوڵاڵ حەسەنزادەئەحمەد نستانی وتبوی: "

 امەیەک لەکە ن دوکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملو منی ڕاسپارد

ومە کە ئەم نامەیە چیە و منیش وت .کوردستان بێنم بەغداوە بۆ

یق کە ئەم نامەیە بەناوی ئەحمەد تۆف . پێیان وتمبۆ کێیە

  له  که ین که پاشان کارێک دهبۆ مەالمستەفا بارزانیە. و نوسراوە 

ستانی  ده ن کاربه الیه  رکوک له که ی( ره یته سه)ویستگای پشکنین

 ت لێ که بگیرێی و نامه  وه عسی ئێڕاقه منی به ستگای ئه ده

د تۆفیق  حمه و ئه  ڕاسته  وه ئاشکرابێت. تۆش پاش گیرانت بڵێ ئه

و  بۆ ئه  زۆر منی ناردوه  و به  مریکایه بارزانی و ئه  ر به سه

." چاالکیه  
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،  به رانی خۆت مه ی هیچ نیگهد نستان حمه "کاک ئه :پێیان وتم

د تۆفیق  حمه ئه  م شێوه ین و به که پاشان تۆ ئازاد ده  ئێمه

ر حیزبی دێموکڕاتی  سه  ست به و خۆمان ده ین به لەناوده

."زبن حی خاوه  بینه گرین و ده کوردستان داده  

 

قاسملو دایڕشت بو، حمان  ڕهدوکتۆر عەبدوچۆن   که پیالنه

د  حمه ری گرت و ئه و سه داخوازی دڵی ئه  هو ب  مان شێوه هه به

 بو ی ئه ندیخانه به  ی ئێڕاق گیرا و خرایهاڵت سته دهن  الیه  تۆفیق له

 غرێب.  

 

تاهیری هاوڕێی ئەحمەد تۆفیق و غەفوری   که  رنجه جێگای سه

بو  زیندانی ئه  ودا له ڵ ئه گه له  که د تۆفیق حمه زای ئه خوشکه

مین  ده مه حه  و کهبب ستراوی گوێیان لێ چاو به  غرێب بون، به

 قاسملو شکنجەیحمان  ڕهدوکتۆر عەبدو فەرمانی سیڕاجی به

. بوی کردد تۆفیق حمه ئه  

: پرسیبومین سیڕاجی  ده مه حه لەد تۆفیق  حمه ئه  
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رگێک  ر به هه  ڕێوی، خۆ له هی شین که م ده نجهەئاخر بۆچی شک "

کم  یه پهۆفرۆش، من چ خراردی خ ی نامه ، هه وه تناسمه دابی ده

." تۆ کردوه  ق به رهه ده  

 

ی:بواڵمدا وت وه  مین سیڕاجی له ده مه حه  

ناو   بێ له تۆ دهو   هیقاسملوحمان  ڕهدوکتۆر عەبدوستوری  ده  وه "ئه

دا بکوڵێندرێت".سید( تیزاو )ئه  

 

اڵتی کوردستان و  وسای ڕۆژهه رۆکی شۆڕشی ئه سه  یه م شێوه به

  د تۆفیق به حمه ی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ئهسکرتێری گشت

دوکتۆر  ستوری ده  مین سیڕاجی و به ده مه ستی حه ده

دا  ناو تیزاو  ددام حوسێن له قاسملو و سهحمان  ڕهعەبدو

شوێن کرا.ور شی بێسه که رمه کوڵیندرا و ته  

 

 

روشوێنیان  سهبێ  که ٢٨٧٢ تا ٢٨٥١ ساڵی  د تۆفیق له حمه ئه

اڵتی کوردستان و سکرتێری حیزبی  ری شۆڕشی ڕۆژهه کرد، ڕابه
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ل  ڕ و دڵسۆزی گهمرۆڤێکی شۆڕشگێئەو . بودێموکڕاتی کوردستان 

دا ڕامیاری ڵسوڕانی کار و هه  ت له قه کە بو ەکەیو نیشتمان

یگوت  ت ده نانه ته  که بو روەر نیشتمانپه  وەندە ئه. بو پشودانی نه

بێت، من  ردستان ئازاد نهو تا کو  هزگیرانی من کوردستان ده

ئاواتی   ر به ختکردنی هه بهیانم. تا گ ند ناکه ماوه زه

. بوخۆیی کوردستان  ربه سه  

 

ر  سه  له  یه م شێوه ختکردنی به بهندیل پێش گیان ز قهڕێ به

: د تۆفیق دواوه حمه ئه  

لی  ناو گه  لهو  بوتوانا  به  کی زۆر یه هرکرد د تۆفیق سه حمه ئه"

لی  یزانی گه هد تۆفیق د حمه ئه  ی که وه . ئهبو ی نه وێنهکورد دا 

زانی و تێی  یان ده نه ،دکانی تری کور رکرده کورد و سه

 و  دا بێوێنهڕامیاریباتی  و خه کار  یشتن. له گه ده نه

ڵ هاوڕێ  گه له  که بوک  یه رکرده و سه . ئهبو ناس ده نهوماند

ک  ت وه نانه ته. بوچیا   م له رده کانی هه رگه پێشمه

ڕۆیشت و  پێ ده  و به بوشان  ک به م چه رده ک هه یه رگه پێشمه

اڵتر  هتس ده  زلتر و به  بڕی و خۆی به ده ڵنه هاوڕێیانی هه  خۆی له
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تکاران و  یانه خه  ی که وه ئه بوش  و هۆیه به ر زانی. هه ده نه

ئێستا ا د تۆفیقیان هێنا ت حمه ر ئه سه رانی کوردستان به داگیرکه

." هاتوه  س نه ر که سه به  

 

بە هاوکاری  ٢٨٧١ ساڵی  قاسملو لهحمان  ڕهدوکتۆر عەبدو

ناوی  به لە بەغدا کی نهێنیێدانیشتن عسی ئێڕاق ی بهاڵت سته ده

ناوی   ی به ست و حیزبێکی تازه می حیزب به هیی سێ کۆنگره

ی اڵت سته دهزراند.  دامه "حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران"

زیادکرد و   وه ناوی حیزبی دێموکڕاته  ی به"ئێران"ی  عس وشه به

  م حیزبه سکرتێری ئه  قاسملوی به حمان ڕهدوکتۆر عەبدو

. دیاریکرد  

 

ندامانی  ، ئه٢٨٧٥ ساڵی  فا بارزانی له تاڵی مسته بهاش ئاشپ

هاوڕێیانی   تی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان که رایه به وهێڕ به

ئێڕاق  الیەن دەستەاڵتەکانی ئێران و لەن، بود تۆفیق  حمه ئه

ری  نابه ناچاری بڕیاریان دا داوای مافی په  لهگەمارۆدران و 

  س له که ٥٥  که بو  وه ن. ئه ی ئێڕاق بکهاڵت سته ده  له ڕامیاری
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ی  شارۆچکه  کڕاتی کوردستان له وتی حیزبی دێم رایه ڕێوبه به

بایزی " ارییهاوک  ری باشوری کوردستان، به سه نگه سه

، بو  یه چهوو نا رۆک خێڵێکی ئه سه  که "پکان رکه باساغای سه هه

ی ئێڕاق کرد. اڵت سته ده  ان لهڕامیاریری  نابه داوای مافی په  

ڕاگیران و پاشان   شاری ڕانیه  ڕۆژ له ٨ی  بۆ ماوه  سه که ٥٥و  ئه

 دابپێان ڕامیاریری  نابه مافی په  که ای ئێڕاق بڕیاریداڵت سته ده

دوای  اڵم به جێ بن. به وێ نێشته  و کوێیان پێخۆش بێت له

 ،ڕامیاریری  نابه رگرتنی مافی په وهر  سه ڕۆژ به ونی دبوڕ تێپه

ی یرباز رگی سه جل و به مین سیڕاجی به ده مه داد و حه ریم حه که

ی )زیل یرباز ی سه وره ند ترومبێلی گه )مغاویری( و چه ئێڕاقی

 ٥٥و  و ئه  شاری ڕانیه  هاتنه  وه ێکی زۆرهسەربازری( و  سکه عه

رکوک و  و که ره کانیان و به ێلهبناو تروم  یان خسته سه که

ی سنوری  ڕێگه  مان ڕۆژدا له هه  قین و پاشان له خانه

ە رمجۆ به.  ری ئێرانیان کردن ژاندرمهڕادەستی   وه یهو خوسره

، لوقاسمڕەحمان دوکتۆر عەبدوشی داڕێژراوی  نی هاوبهالیپ

 د،دا ریم حه کهحەسەن ڕستگار، مەال مەالعەبدوڵاڵ حەسەنزادە،

ددام  سه هاوکاریی  یم حیسامی به ەرک و مین سیڕاجی ده مه حه
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  شه هڕ  النهیم پ ئه نجام. ئه  یشته عس گه ی بهاڵت سته دهحوسێن و 

  . دکراوه ت" ناوزه یانه "شانۆی خه  دا بهلی کوردستان وی گهمێژ  له

  

ی شای اڵت سته دهن تاکو بوزیندان   له  وه کرانهڕادەستی  وانه ئه

وخا. ڕ ٢٢/١/٢٨٧٨ لهئێران وان تکوردس نیال شۆڕشی گه  ئێران به

لی کوردی  ن گه الیه کان له ندیخانه به یرگا ده  ی که وه ئه پاش

د تۆوفیق  حمه ، هاوڕێیانی ئهشکێندران  وه اڵتی کوردستانه ڕۆژهه

.  هبوان ئازاد تو کوردس  شۆڕش کراوه  هزانیان ک و نبوئازاد 

تی کوردستان و ڕوخانی شای ئێران، اڵ نی ڕۆژههبوڵ ئازاد  گه له

 حمان ڕهدوکتۆر عەبدو دارودەستەیعسی ئێڕاق  ی بهاڵت سته ده

ی  وانه ڕه  وه کجار زۆره یه دراوێکیک و  چه  قاسملوی به

 عس به بهی اڵت سته ده  م شێوه اڵتی کوردستان کرد و به ڕۆژهه

ر  سه ستی به ناوی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران، ده 

داگرت.   که ناوچه  

 

حیزبی  کاتی رایتی ڕێوبه ی به شۆڕشگێڕانی کۆمیته  شێک له به

ی  وه زیندان ئازاد بونیان، بۆ ئه  لهپاش دێموکڕاتی کوردستان 
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کسانی  ی یه ڵه کۆمه"بێت،  ڕی ناوخۆ دروست نه شه  که

دژی   له  و ناوه راند و بهز دامه ٢٨٧٨ ساڵی  یان له"کوردستان

  شێکی زۆر له باتیان کرد تاکو به ری ئێران خه کهداگیر

یی کوردستان گیانیان خۆ ربه پێناوی سه  کانیان له رکرده سه

کرد. خت به  

 

بێ کورد بۆ  ده  که بوڕی وا  کسانی کوردستان باوه ی یه ڵه کۆمه

هێچ   بکات و گرێدراو بهاتب ی کوردستان خهیخۆ ربه سه

  ناسه تا دوا هه  که بو  ش ربۆیه . ههبێت رێک نه کهداگیر

رۆزی پێناوی خاکی پی  ش له رزانه ربه ژیان و سه  رزانه ربه سه

قاسملو حمان  ڕهدوکتۆر عەبدوک  . وه وه ریان نایه ، سهکوردستان

ست  دهتی  وتی ئاغایه اڵتێکی چه هتس ده  یشتن به بۆ گه  ن کهبو نه

رن.  ر کارێک به بۆ هه  

 

شاری ابارانی یقاسملو ڕۆژێک دوای کیمحمان  ڕهدوکتۆر عەبدو

  بجه ڵه هه دا وتی: "فیزۆنی ئێڕاق له ته وتووێژی  له  بجه ڵه هه

. کوردی ئێڕاق  کیمیاباران کراوه  وه ی ئێرانهاڵت سته دهن  الیه له
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بان  ی هه مافانهو  ر کوردی ئێران ئه گه . ئه یه ئۆتۆنۆمی خۆی هه

زمانی خۆی بخوێنێت و بنوسێت، ئیتر   به  با کهێدراتی پ و مۆڵه

و  له قاسملو حمان ڕهدوکتۆر عەبدو ویست." ده چیترمان نه  ئێمه

گوت.  نه  بجه ڵه هیدانی هه ر شه سه کی له  یه وشه  دا تاکه ێژهوووت  

 

 ٥٥ی  وه کردنهست ڕادهد تۆفیق و  حمه کردنی ئهروشوێن سهدوای بێ

 حمان ڕهدوکتۆر عەبدو وکاتی کی ئه هاوڕێیانی، هاوڕێیه  س له که

لوی پرسی قاسم  له  "وره سوی بابی گه یدڕه سه"ناوی   به قاسملو

کانی حیزبی دێموکڕاتی  کرده و سەرم بۆچی هه  ، کهبو

د تۆفیقت بۆ  حمه اڵم ئه ، به وه ئێران کردنهستی  ڕادهنت تاکوردس

ڵێت:  اڵم دا ده وه  قاسملو له حمان ڕهدودوکتۆر عەبخۆت کوشت. 

ر  هه  ، لهبوتواناتر   کتر و به من زیره  لهد تۆفیق زۆر  حمه "ئه

ی من دروست  که حیزبه  تواناتری له  شوێنێک با، حیزبێکی به

، بو و نه ڵ ئه گه م له وه کردنه ینگار ره کرد. من توانای به ده

م.  تی بکه ی خۆم سکرتێریهی ئاسوده  بتوانم به  ینم برد که به له

  ، ئیتر ساواک له وه ساواک کرانهستی  ڕاده  ی تر که وانه اڵم ئه به
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رگیز  هه  دات که رسێکیان پێده یان ڕزێنێت و ده ناو زیندان دا ده

ون." رکه دا سهر من رنابه به  توانن له نه  

 

پیالنەکەی شانۆی خەیانەتی  له  ی که سانه و که هێندێک له

سلیمی ساواکی ئێران  ته دااسملو قحمان  ڕهەبدوعدوکتۆر 

ن:بو  مانه ، ئه وه کرانه  

ندامی  یدای کوردستان( ئه شید حوسێنی )شه مامۆستا ڕه -

سکرتێری گشتی ندی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،  هی ناو کۆمیته

تی جوتیارانی  کیه رۆکی یه کسانی کوردستان و سه ی یه ڵه کۆمه

  کرێگیراوانی ئێران له ڕی دژی به شه  لهان ڕێزی . بهبوکوردستان 

گیانی  قز شاری سه ر به فتۆی سه ره ی که ناوچه  له ٢٧/٨/٢٨٧٨

.  قزه گۆڕستانی سه  له  م شۆڕشگێڕه کرد. گڵکۆی ئهخت به  

 ڕامیاریرزی  دێری به چاوه  ندیل( که کی )قه اڵ زهڵوبد عه -

ی  تی کۆمیته رکردایه ندامی سه ئه ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

تی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و پاشانیش  رایه به ڕێوه به

 .بوکسانی کوردستان  ی یه ڵه ندی کۆمه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه

  له ١٨/٨/٢٨٨١ ری ئێران له ڕی دژی داگیرکه شه  لهڕێزیان  به
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کرد. خت شاری پیرانشار گیانی به  ر به سه گوندی بادیناوێی

  ر به شی سه گۆڕستانی گوندی ترکه  له  ڕهم شۆڕشگێ گڵکۆی ئه

.  شاری پیرانشاره  

لی  ورامی)عه ی کورد مامۆستا ساالر هه وره گهستوانی  ڵبه هه -

توانای حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و  قوتبی( کادرێکی به

. بوکسانی کوردستان  ی یه ڵه ندی کۆمه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه

دەستەی سوپای ڕزگاری کە داروڕی دژی  شه  لهڕێزیان  به

ر  گوندی بێسارانی سه  له ١٨/٧/٢٨٨١ له نبو ئێراق یکرێگیراو به

  له  م شۆڕشگێڕه ختکرد. گڵکۆی ئه بهمەریوان گیانی شاری   به

.  گۆڕستانی گوندی بێسارانه  

شت  رده ڵکی شاری سه مامۆستا خدر قادر )خدر کوردستانی( خه -

تی حیزبی دێموکڕاتی  رایه به وهڕی ی به و کادرێکی چاالکی کۆمیته

وردستانه کسانی ک ی یه ڵه و کادرێکی بااڵی کۆمه بوکوردستان 

  باتی کردوه خه  یارانی کورد شۆڕشگێڕانه دژی نه  لهەمیشە که ه

.  هبوران  نده ناچاری توشی ژیانی هه  و پاشان له  
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ژێر   زیندانی ساواکدا له ناوی قادرئاغا له  ڕێزێک به به -

 ٢٨٧٥ساڵی   ئێران له (کانی الده جه) کانی ڕبره سهی  جهن شکه

  دا. ست ده  گیانی له

 

 
بدوڵاڵ ئیسحاقی(،  د تۆفیق )عه حمه : ئه وه ستی ڕاسته ده شۆڕشگێڕان له

.ندیل( )قه کی زه اڵڵوبد یدای کوردستان(، عه ێنی )شهشید حوس ڕه  
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ن)ئاپۆ( ال بدوڵاڵ ئۆجه عه سەرکردایەتی  باکور به یشۆڕش. ٣٠-١

  ٢٨٧١ساڵی  له

 

ی کورد و زمانی کوردی  هێنانی وشهکار  باکوری کوردستان به  له

  جێ له بهست ده ،کورد کردبا  س باسی له کهر و هه بوکرا غه ده قه

ی بۆ  تکی سێداره ، په وه ری تورکیه ی داگیرکهاڵت سته دهن  الیه

ک الوێکی  هوئاپۆ ، دژوار و هەستیارەدا کاتە و ها. لرس ڵداوه هه

خۆناسین و   ستی به ، ههکۆر و خوێندکارێکی زان تێکۆشه

ری  کانی داگیرکه هاڵت سته ده  کوردناسین کرد. ئاپۆ زانی که

ریکی  و خه  کۆیله  کردۆتهی کوردیان  وه ته کوردستان، نه

ی کورد  وه ته ی نه وه بۆ زیندوکردنه  ر بۆیه هه .بردننیناو له

  وڵ و تێکۆشان کرد. ئاپۆ له هه  ستی به ده  بوێرانه و  شۆڕشگێڕانه

ماڵ  ک که ند دۆستێکی وه ناو خوێندکارانی زانکۆکانی ئانکارا چه

ری دۆرمیش و ی خهد ممه محهدۆغان،  زڵوم میل بایق، مه پیر، جه

کرد. یدا رای په قی قه حه  
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  شاری ئانکارا له  میان له که ی یه وه نهبوکۆ  سانه که و ئه

  که بڕیاردرا  وه نهبوم کۆ هێنا و لهپێکن دارێک ب هل ١٢/٣/٢٨٧٤

ن. بکهکی شۆڕشگێڕ دروست یه سته ده  

 

 ٢٨٧٠ ساڵی  نی ئانکاڕا له کی دیکمه ڕه گه  میان له وهی د وه نهبوکۆ

 ئانکارا ڕا  بات له خهدرێژەدان بە بۆ تێیدا بڕیار درا   هێنا کهپێک

شارێک و   تهێبچ وان ئه  کێک له ریه کوردستان و هه  وه ڕێنه بگه

مان  هه  له  سانه و که . ئهاتبک ر ماوه ی جه وه وشیارکردنه  ست به ده

و  هێنا و لهناوی گروپی ئایدۆلۆژی پێک یان بهک یه سته ڵ دهاس

ڤاڵ  هه ٢٨٧٠ ساڵی  کرد. له باتیان ده هخناوی ئاپۆچی  بە  وه کاته

ستی  هد  به بوکە یەکێک لە ئەندامانی ئەو گروپە ن گوڵ  ئایده

شاری دێرسیم کوژرا.  کانی تورک له په چه  

 

گوندی   کان لهیەی ئاپۆچ م کۆنگره که یه ١٧/٢٢/٢٨٧٠ ڕۆژی  له

تێیدا   سترا که د به ی ئامه ی لیجێی ناوچه شارۆچکه  ربه فیسی سه

زرێندرا.  پارتی کرێکارانی کوردستان دامه  
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  له نتاب)دیلۆک( شاری ئه  رار له قی قه ڤاڵ حه پاشان هه

کوژرا.، نبوکورد   نگ که پێشه یستی پارت ده به ٢٨/٤/٢٨٧٧  

 و دوای ئاپۆ به بومین دۆستی ئاپۆ  که یه  که "ماڵ پیر که"پاشان 

  له ٢٨٧٨ ساڵی  زانرا، له ده  یه وه م بزوتنه ئهری  مین ڕێبه که یه 

  له "یری دۆرمیش زلوم خه مه"ڵ  گه  له (زیز لعه ئه) خارپیت شاری

د.  زیندانی شاری ئامه  گیران و خرانه  ی تورکیهاڵت سته ده ن الیه  

 

  له، بو ندی پ.ک.ک ی ناوه ندامی کۆمیته ئه "زلوم دۆغان مه"

سوتاندنی  ی خۆی و به سته جه  ردایه به ئاگری ٢٨٨١ ورۆزی نه

ک  و نه پیرۆزکرددا ناو زیندانی دوژمن  ورۆزی له نهشی خۆی  له

م  ڵکو به نواند، به دانی دوژمن دانه وه سته ده ری بۆ داوای خۆ به سه

 کاموسی بە بوو   وه ڤااڵنیه دڵی هه  ڕوناکی خسته  چاالکیه

. ران داگیرکهشەوەزەنگی   

رخۆدانی ناو  به  له "یری دۆرمیش د خه مهم حه مه"و  "ماڵ پیر که"

  ستیان به ده ٢٤/٧/٢٨٨١  له یا مردن یا ئازادی بە دروشمیزیندان 

گیانیان   مانگ شۆڕشگێڕانهوو پاش دخواردن کرد  لە مانگرتن

کرد. خت به  
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    ماڵ پیر که                 زلوم دۆغان مه   یری دۆرمیش              خه

 

 ٢٨٧٨ ساڵی له بوناچار  ڕامیاریباتی  وامی خه رده ئاپۆ بۆ به

ێلێت. جێ ب  و لوبنان به  و سوریه ره به باکوری کوردستان  

 

ی بۆ گشت یخۆ ربه ئامانجی سه  پارتی کرێکارانی کوردستان به

پێدا.   باتی درێژه ش خه مایه و بنه ر ئه سه له زرا و کوردستان دامه

عسوم قورقوماز(  گید)مه ڤاڵ عه تی هه رایه بهێڕ  به ٢٥/٨/٢٨٨٤  له

دژی   ، لهوب کوردستان ڕزگاری شی ڕته ی گشتی ئه رمانده فه  که

کرد.  رباڵو ی بهیکدار ڕێکی چه شه  ستی به ده  ر داگیرکهرکیەی  تو

  له و بود  ئامه ر به سه ی(ڵکی فارقین)سیلوان گید خه عه
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  ەی داگیرکەرتورکیڕی دژی  شه  ڕ له ڤه چیای گه  هل ١٨/٣/٢٨٨٥

کرد. خت گیانی به  

 
دگی عه  

 

ستی  بهپارتی کرێکارانی کوردستان ئاگر ٢٨٨٣ ساڵی  له

  کۆماری تورکیهر سهیاند و تورگوت ئوزاڵ  ی ڕاگه نه کالیه یه

ڵ  گه ان لهتکانی باکوری کوردس کورده  مانتاره پاڕله  له کی یه لێژنه

ری  سه چارهئامانجی   بهوان  ند ڕۆژنامه چه بانی و الل تاڵه جه

پێش . شقیمەد  نارده ئاپۆڵ  گه ێژ لهووتو و بۆ ی کورد  کێشه

تورگوت ئۆزالی کوشت و   ی تورکیهاڵت سته ده گەڕانەوەی لیژنەکە

م  . بهدوەمر نەوەستا ڕاوهدڵ بەهۆی ئۆزال   که  وه باڵویان کرده
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 بوخۆی کورد و هاوشاری ئاپۆ   وڵی تورگوت ئۆزال که هه  یه شێوه

یشت.  گه نجامێک نه هیچ ئه  به  

 

نی بونایاسای ر  سه ساڵ به ٠٨ نیبوڕ ای تێپهود  اماژەیهجێگای ئ

  به فتنەئاخ ٢٨٨٢ ڵیاس  تورگوت ئۆزال له ڕێز به زمانی کوردی،

. کردو باکوری کوردستان ئازاد  تورکیه  زمانی کوردی له  

 

پشتگیری  ۆ وتنا هاوکاریی  به  ی تورکیهاڵت سته ده ٢٨٨٨ ساڵی  له

هێنا و   ی سوریهاڵت سته دهر  مریکا گوشارێکی زۆری بۆ سه ئه

 دیمەشقشاری   رکردنی ئاپۆ له ده  ی ناچار بهەی سوریاڵت سته ده

 کرد. 

 

و یونان و پاشان  ره به ڕا  سوریه  له ٨/٢١/٢٨٨٨ ڕۆژی  ئاپۆ له

ری  سه ستی چاره به مه  وت. ئاپۆ به ڕێکه و ئیتالیا وه  و ڕوسیه ره به

  کرده ویڕ  و ئاشتیخوازانه  هانڕامیاریێکی شێواز ی کورد به کێشه

الی گریالکانی پارتی کرێکارانی   یتوانی بچێته گینا ده وروپا، ئه ئه

ستنی  داوای بهئاپۆ ئیتالیا لە .  وه چیاکان بمێنێته  کوردستان و له
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 لی کورد ی گه ری کێشه سه ی بۆ چارهی وه ته کی ناونهێکۆنفڕانس

مریکا و  ت ئه تایبه ان بهکانی جیه هاڵت سته دهو م اڵم هه ، بهکرد

و   وه ستانه هوکانی ئاپۆ  دژی داخوازیه  له  ڵمانیا زۆر نامرۆڤانه ئه

ڵ  گه تیان له کانی خۆیان و دۆستایه هئابوری  ندیه وه رژه به

. بولی کورد بۆ گرینگ تر  مافی گه  رانی کوردستان، له داگیرکه  

ی ئیتالیای اڵت سته دهڵمانیا،  مریکا و ئه و ئه  کانی تورکیه گوشاره

 ویان ئاکامدا ئه له رکات و ی ده که واڵته  ئاپۆ له  کرد کهناچار

ئاسمانی   ی ئاپۆ له که ڵداشت. فرۆکه و نادیارێکی تر هه ره به

  دا، له  پێنه ی وه نیشتنه مۆڵەتی و هیچ واڵتێک  وه خوالیه وروپا ده ئه

 .چوفریقا  ای ئهکستان، یونان و کینییتاج ، و ڕوسیه ره دا بهئاکام

  مریکا له ای ئهیتگای سیخوڕی موسادی ئیسڕائیل و سس ده پاشان

به   و زۆر نامرۆڤانه ڕفاند  فڕۆکه  ئاپۆیان به ٢٥/١/٢٨٨٨ ڕۆژی

. فاشیستی تورکیە دەستەاڵتیست  ده  وه بێهۆشکراوی دایانه   هنیو  

 

ۆک چ لی کورد به یان شۆڕشی گه و کاره واڵتانی ڕۆژئاوا ویستیان به

 ەیو ئه بۆ وام بێت رده کوردستان به  ڕ له هدابێنن و هاوکات ش

بپارێزن. کانی خۆیان چاتر  هڕامیاری ئابوری و  ندیه وه رژه به  
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  یدان و به مه  هاته  انهڕلی کورد شۆڕشگێ ، گه ساته م کاره ئه شپا

نگ  بر و زه زه  ت به کورد قه  لماندی که تی خۆی سه زایه ناڕه

. وه چێت و ناتوێتهین نا به له  

ی کوردستان و  رچوار پارچه هه  کورد له ٢٥١دا تیانە زایه ناڕه و له

  له  یه م شێوه ی خۆیان به ران خۆیان سوتاند و ڕق و کینه نده هه

تی  ڤایهناو مرۆ  ویی جیهانی بهوڕرانی کوردستان و د ی داگیرکهدژ

کانی  دهکانی کور خۆپیشاندانه  دا لهمان کات هه  ربڕی. له ده

ر  به  وته لی کورد که ئاپۆ، گه  له یاڵتی کوردستان بۆ پشتگیر ڕۆژهه

ۆماری ری ک ی داگیرکهاڵت سته دهخوێنڕێژانی ی للەگوتڕێژی س ده

  که  شاری سنه  لهس  که ١٧ داڕۆژێک  ئیسالمی ئێران و له

سی تریش  و کهن کوژران. دبومان ڕۆژ  کی ههبوسیان زاوا و  وکهد

  ن و خرانهبوسیش بریندار  یان که ده  ێ کوژران و بهشاری ورم  له

.  وه ندیخانه به  

رگای  رده به  هکانی ئاڵمانیا ل کانی کورده خۆپیشاندانه  له

ستڕێژی  ر ده به  وتنه ک کهێنج ند گه ، چهئیسڕائیل خانەیباڵوێز

نجی  دا چوار گهئاکام  و له  که وێزخانهندانی باڵ ی کارمهوللەگ

ن. بو ریانیش بریندا ده  و بهکورد کوژران   
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رتی کرێکارانی ڵدانی پا رهه پاش سه  که  پێکردنه جێگای ئاماژه

،  کانی تورکیه شاره خۆی باکوری کوردستان و لهناو  کوردستان له

 یانپ( ل)هه ڕوناکبیرانی شۆڕشگێڕی کورد، پارتی گه  هێندێک له

ن  الیه  له وەڕێکخراو  زراند. پاشان ئه دامه ٧/٠/٢٨٨١وتی ڕێکه  له

کانیشی  رکرده و سه کرا غه ده قه  ی تورکیهاڵت سته ده

ناچاری   هێندێکیشیان لهرکران و هێندێکیان کوشتن و سه هبست ده

و  دا ڕوناکبیرانی کورد کۆڵیان نه ئینجان. بوران  نده ی هه ئاواره

  زراند که دامه٢٨/٢١/٢٨٨١ له یانپ( پارتی دێموکڕاتی ئازاد)ئوزده

کرا.  غه ده قه  وه ی تورکیهاڵت سته دهن  الیهلە ٢٨٨٣/ ١٣/٢٢  له

 ٧/٥/٢٨٨٣وتی ڕێکه  له یانپ( )دهت دێموکڕا یپارت  مه دوای ئه به

ی اڵت سته دهن  الیه له ٢٠/٠/٢٨٨٤وتی ڕێکه  له  کهزراند  مهدا

 یپارت ١٣/٥/٢٨٨٠ کان له کورده ئینجاکرا.  غه ده قه  وه تورکیه

کردنی  غه ده زراند. پاش قه ان دامهپ(ی ده )هه ل دێموکڕاتی گه

یان  په ده ش، به په ته ده کردنی غه ده و پاش قه  په ته پ، ده ده هه

 ١٢دا توانی  ١١١٧لەهەڵبژاردنی ساڵی   کرد کهدروست

باکوری  یدار شاره ٨٨و   تورکیهمانی  پاڕله تەبنێرێ نتار ما پاڕله

. یش بەدەستبخاتکوردستان  
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 ناوبردنی النی لهیپ  تی تورکیه وڵه ده ٢٨٨٣ لەساڵی

  سینجار کهد ممه محهئاکامدا   شت و لهڕدا کوردی یتارانمان لهپاڕ

ن  الیه  شاری باتمان له  له ٤/٨/٢٨٨٣  له بوری شاری ماردین  نوێنه

ک  وهک ێمانتار له ند پاڕ چهکوژرا.   وه ری تورکیه داگیرکهسوپای 

لیم  ن، سهبود  ری شاری ئامه نوێنه  که  تیب دیجله خه و یال زانا له

 ن لهبوری شاری ماردین  نوێنه  رهام دۆغان که ئه و ق ساده

ساڵ  پازده ی که ریه ی ئانکارا و هه ندیخانه به  خرانه ١/٣/٢٨٨٤

ەی وان . ئه وه دورخرانه ڕامیاریکاری   هلو زیندانیان بۆ بڕایەوە 

تین  نیزامه ، مزی کارتاڵ، یاشار کایه ڕه ک زوبێر ئایدار، تریش وه

  له و نبوران  نده ی هه ناچاری ئاواره  له و عەلی یگیت توغوچ

بلژیک   ی کوردستانیان له وه ره پاڕلمانی ده  ٢٨٨٥ ساڵی

زراند.  دامه  

ی کوردستانیان  وه ته ی نه کۆنگره ١٧/٥/٢٨٨٨-١٤  لهپاشان 

زراند.  دامه ند هوله  .ن.ک( لهک)  
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             ٢٨٨٨  ربازی تورکیه دادگای سه  له رگریکردنی کاتی به   له ئاپۆ
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لی کورد گه  ق به رهه ده  ی فاشیستی تورکیهاڵت سته ده کانی  تاوانه  

 

کان  کرا و کورده غه ده قه "ل پارتی دێموکڕاتی گه " ١١٢١ساڵی  له

زراند. جێگای  )بدپ(یان دامه "ڕاسیپارتی ئاشتی و دێموک"

تی  وڵه کانی ده ڵکاریه نده مو گوشار و گه هه  به  که  رنجه سه

ی  که ڵبژاردنه هه  ، پارتی ئاشتی و دێموکڕاسی توانی له تورکیه

دست بێنێت. به  رکیه مانی تو پاڕله  کورسی له ٣٠دا  ١١٢٢ساڵی  
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ەتی بەرپرسیارکارانی کوردستان تی کرێپارجێگای پێزانینە کە 

جێ و ەشەکانی تری کوردستانیش هێناوەتەی خۆی لە بیمێژو

و  ڕێکخستنلە  بەشەکانی تری کوردستانیهاوکاری کوردەکانی 

. کردوە خۆپێگەیاندنیان  

 

لە چیای  ١١١١ پارتی چارەسەری دێموکڕاتی کوردستان لەساڵی

و ئیستا  قەندیل بە ڕابەرایەتی دوکتۆر فایق گوڵپی دامەزرا

ەرایەتی دیار غەریب لە باشوری کوردستان خەباتی بەڕاب

دەکات.  ڕامیاری  

 

ەندیل قلە چیای  ١١١٣پارتی یەکیەتی دێموكڕات لەساڵی 

ڕیکخراوی ڕۆژئاوای کوردستان  دامەزراو ئێستا وەک بەهێزترین

کوردستان دا جەماوەر  ئەم بەشەی ڕامیاریلە کارەکانی 

کات.بەڕیکخستن دە  

 

بۆ  ١١١٤وردستان)پژاک( لە ساڵی ئازادی ک یپارتی ژیان

ی مەهەندیس لی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەڕێبەرپاراستنی گە
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پژاک  ڕەحمان حاجی ئەحمەدی لە چیای قەندیل دامەزرا.عەبدو

 نەتەوەییبەنرخی خەباتێکی لە ماوەیەکی کورتدا توانی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان  ڕێکخراویو وەک بەهێزترین  بەڕێوەبەرێت

خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەدەست بێنیت. پشتگیری و ئێران  
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  ٢٨٨٢ ساڵی  لهباشوری کوردستان ری  ماوه شۆڕشی جه. ٣٧-١ 

 

واڵتی  ٢٨٨١کانی هاوینی ساڵی دوا ڕۆژه  ی ئێڕاق لهاڵت سته ده

ژێر   کانی جیهان له هاڵت سته دهداگیرکرد. پاشان   قه تهێیتی ب کوه

دژی ئێڕاق   له مریکا هتی ئ رایه ڕێبه کان و به کگرتوه یه وه ته ناوی نه

ویستی و  ر خۆشه به  له  که ڕه شه  دا. دیاره ڕیان بڕیاری شه

ڵکو بۆ  به بو یت نهەلی کو مافی مرۆڤی گه  پارێزگاری له

. بودا  که ناوچه  اڵت له هتس ستی ده ده  وت و گرتنه ویستی نه خۆشه

تا   که ڕه و شه ر ئێڕاق سه  کرایهرشێه ٢٧/٢/٢٨٨٢  له  یه م شێوه به

  زیاتر له  ڕۆژ به ٤٢ ی ئێڕاق پاشاڵت سته دهی خایاند. ١٨/١/٢٨٨٢

، وه وتو و برینداره ککه زار په دان هه و سه زار کوژراو دهه سه

هێشت. جێ یتی به ی کرد و کوه کشه اشهو پ تێکشکا  

 

، بوی ئێڕاق زۆر الواز دەستەاڵت  وکاته باشوری کوردستان ئه  له

تا  ره سه ٥/٣/٢٨٨٢ ژیۆڕ  تی زانی و له رفه ده کورد به لی گه  بۆیه

دژی   گشت باشوری کوردستان له  و پاشانیش له  هڕانی یشار  له

کی کورتدا گشت باشوری  یه ماوه  ڕین و له ری ئێڕاق ڕاپه داگیرکه
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ن  الیه رکوک له شاری که ٢٨٨٢ ورۆزی نه  کوردستانیان ئازادکرد. له

را. ئازادک ەوەڵکی کورد خه  

 

  وه ته مریکا و نه چۆن ئه  که بولی باشوری کوردستان پێیان وا گه

  یتیان له لی کوه ندی خۆیان گه وه رژه پێناو به  کان له کگرتوه یه

پارێزن و  وان ده ددام حوسێن پاراست، ئاواش ئه رشی سهێدژی ه

لی  ڕینی گه کان ڕاپه کگرتوه یه وه ته اڵم نه ن. به که پشتگیریان لێده

 یاڵت سته ده  که بو و ترسی هه ە بەرژەوەندی خۆی نەزانیلکوردی 

  تیان به ڵهۆم  ر بۆیه دروست بێت، هه ستانربخۆی کورد سه

 ده سته اڵتی ئێڕاق دا که  هێرش بکاته  سه ر خه ڵکی کوردستان. 

 

ی کیمیابارانی  شه ڕه هه ەکانیدایاندن ڕاگه  ی ئێڕاق لهاڵت سته ده

  کان له کگرتوه یه  وه ته پێش چاوی نه  پاشان لهو  دلی کوردی کر گه

ن  الیه  فڕینیان له  کانی که نگیه جه  فڕۆکه  به ٢٥/٤/٢٨٨٢

، بوکرا هغ ده باشوری کوردستان قه  له  وه کانه کگرتوه یه وه ته نه

زار  هه ده  و زیاتر له دکربۆمباران یکانی باشوری کوردستان شاره

دا  هێرشه و ی ئێڕاق لهاڵت سته هد. شتدا کو هێرشه و له دیکور
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ترسی   کان له کورده . وه ک و موسڵی داگیرکردهوکر کانی که چهونا

م  اڵت و باکوری کوردستان کرد. له ڕۆژهه  ویان لهکیمیاباران ڕ

کانی تری  شه ی به ملیۆن کورد ئاواره دو  زیاتر له ڕەوەکۆ

  کانیان به رهسنو و ئێران  کانی تورکیه هاڵت سته دهن. بوکوردستان 

م  س به یانهێشت که نهرتا  سه کاندا داخست و  وی ئاوارهڕ

 مردن و لهبرسان   ۆر لهڵکێکی ز خه  ڕبێت. بۆیه دا تێپه سنورانه

سنوری   ری ئێران له ت ژاندرمه نانه اڵتن. ته ههەقرمان ڕ سه 

 ڵک و ر خه سه  رشی کردهێنزیک شاری پیرانشار، ه تەمەرچیانی

  ش له ری تورکیه بریندارکرد. ژاندرمه سیان کوشت و که یان دهبە 

ر  بهدایە کانی کوردیان  مزینان، ئاواره کانی سڵوپی و شه شاره

لەم شت و بریندارکرد. سیان کو یان که ده و به للەگوستڕێژی  ده

دا و ست ده  مین گیانیان له  به دا بە سەدان کەس کۆڕەوە

ن. بو  وته ککه په  

 

بۆ ن یا پله ٣٠ی فڕێنی  غه ده کان هێڵی قه کگرتوه یه وه ته پاشان نه

کانی  ناوچه  لهتا فڕۆکەکانی نەتوانن  دیاریکردی ئێڕاق اڵت سته ده

 ی ناوچانه و ئه هاوکات و هۆک و سلێمانی بفڕن ولێر و ده هه
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 دا کان کگرتوه یه  وه ته دێری نه وهژێر چا  باشوری کوردستان له

خۆی   رکوک و موسڵی له کانی که ناوچه  پله ٣٠. هێڵی  وه هنما

  ردستان لهکی خاکی باشوری کو سێ یه  یه شێوه م و به گرت ده نه

.  وه مایه اڵتی ئێڕاق هتس ژێر ده  

 

باشوری کوردستان  ەکانیڕێکخراوی  رکرده سه  که ڕینه کاتی ڕاپه

 ر حازری سه  وه ڕانه نی باشور، گهبوو پاش ئازاد  ژیان ئێران ده  له

و  ددام حوسێنیان ماچکرد تی سه ر ڕومه کسه و چون یه

فرۆشت. ناشیاوانە  یان هڕین ڕاپه م کانی ئه تهو ستکه ده  

 

ری  نیا نوێنه ته  هێنا کهشیان پێک هاوبه مانێکی پاشان پاڕله

ی  ر کێشه سه  . لهبوکانی تێدا  کورده  هڕێکخراو  هێندێک له

گرت و  ری نه سه  که پاڕلمانه ڕێکخراوەییوتی  اڵتی چه هتس ده

 ڕی براکوژی شه  کردیانهسعود بارزانی  بانی و مه الل تاڵه جه

 ٤ کوشت دا. پاش کتر به ستی یه ده زار کوردیان به هه ده  زیاتر لهو

ی  شه م به بانی ئه ڕی براکوژی، بارزانی و تاڵه ساڵ شه

مانی خۆی  ی پاڕله که ریه ههو   دو پارچه  کوردستانیان کرده
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سلێمانی   ی ئێران لهاڵت سته ده هاوکاریی  بانی به هکرد. تاڵدروست

ی اڵت سته دهولێر  هه  ی ئێڕاق لهاڵت سته ده هاوکاریی  و بارزانی به

کرد.خۆیان دروست  

 

ی  کوردستان جێگه  ر له ری شومی داگیرکه مانی سێبه نه  ئاشکرایه

و   هبوی تینوی ئازادی کوردستان ر کوردێک خۆشحاڵی و شانازی هه

وی  ڕی ناوخۆیی زیانێکی زۆری براکوژی و کۆچڕه اڵم شه ، به هی هه

ناو   به  و حیزبه ئه ویمێژ و بو  دواوه لی کورد به رانی بۆ گه نده هه

  ی ئێڕاق لهاڵت سته دهی یاساکانی  زۆربه  هایه ساڵه  ی که کوردانه

شترکرد. پارتی دێموکڕاتی کوردستان  ن، ڕه به ده ڕێوه کوردستان به

تی نیشتمانی  کیه ی بارزانی و یه ماڵه تی بنه رایه هبێڕ به

بانی، باشوری  ڵهی تا ماڵه تی بنه رایه بهێڕ  کوردستان به

ی یر گه ته و چه ییسیخوڕیدانی  مه  هکوردستانیان کرد

سوپای  جارە ر ری کوردستان. هه کانی داگیرکه هاڵت سته ده

ڕێت و  په دهێدا تی کوردستان شه م به به رێکی کوردستان داگیرکه

شی کوردستان مافی  رته نیا ئه زرێنێت. ته هم ی خۆی لێدا ده که بنه

  داگیرکەران گینا ، ئه باشوری کوردستان نیه  ی له وه ن و مانهبو هه
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دا کوردستان  وپا و سیخوڕی خۆیان لههێنان و مۆڵدانی سپێک لە

پاش ئەوەی  دا( ئاب ٣٢) ٣٢/٨/٢٨٨٠ وێنە لە بۆ  ستن. ربه سه

لە گەڵ یەکیەتی نیشتمانی   اتی کوردستان زانیڕدێموک یرتپا

نیە، داوای لە ان هەڵناکات و جێگای لە هەولێرداتکوردس

وسێن کرد کە بە تانگ حئەنفالچیەکانی سوپای ئێڕاق و سەددام 

 بکات. لەان و سوپایەکەی لە هێرشکردنە سەر هەولێردا یارمەتی

 ەدان ڕۆڵەی کوردس بارزانی دا ئەو خەیانەتەی مەسعود ئاکام

کەوتنە ژێردەستی  شمانیهەولێر و سلێکانی  ناوچه ن وکوژرا

یەکیەتی نیشتمانی کوردستانیش لە  بارزانیەکان. سوپای ئێراق و

ی سپای ینەکرد و ناوچەی سلێمانی بە هاوکار خەیانەت دوری

ەرهێناو پڕیکرد لە ارتی دێموکڕاتی کوردستان ددەست پ ئێران لە

  سیخوڕی ئێران.  

 
 ئااڵی باشوری کوردستان
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کانی بارزانی  ماڵه بنه  ساڵه ١١زیاتر لە   که  رسوڕمانه جێگای سه

ڵکی کوردستان  ی خه رمایه سه  وه کانیانه سته داروده  به بانی و تاڵه

.  بێت هه  وه لێپرسینه  باکیان له  ی که وه بێ ئه  به ن، به تااڵن ده به

  ن له که کی ده ره به تان، ڕکهکوردس  سامان دان بهرو جیاتی سه به

رانی کوردستان و  کانی داگیرکه بۆ بانکه  وه دراو گواستنه

ی  مۆڵگه  باشوری کوردستانیان کردۆتهکانی تری جهان.  بانکه

ران  ب. داگیرکه ڕه کانی تورک، فارس و عه رسته زپه گه ڕه  ئیسالمیه

  وه انیهربازی و بازرگ نگی، زانستی، سه رهه ناوی ئاینی، فه به

نجانی کورد  و میشکشۆریان بۆ گه سیخوڕییی  یان بنکه ده

ی  وره دهناوی خوێندنی زانکۆیی  به ران داگیرکه . وه کردۆته

ی  وه نه  ن که ده رپرسیارانی کورد ده کانی به منداڵه  تی به تایبه

یان سیخوڕی تورک و  کانی دواڕۆژ زۆربه رپرسیاره دواڕۆژ و به

 اڵتداری باشوری کوردستان سته ده ڕێکخراویدو ئێران و ئێڕاق بن.

یان پشتیان دراو ڕاگوێستی  شی ده یش به"پدک و ینک"

ستی  داهاتی دزی ده  کانیشیان له تیژه نه  که  رانکردوه نده هه

بن. ند ده مه هره وان به ئه  
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رێمی  ی ههاڵت سته دهمان و  پاڕله و ئه  که  جێگای زانینه

و  پارتیو   زرێندراوه شوری کوردستان دامهبا  له  ی که کوردستانه

 ڵک و به نیا بۆ چاوپۆشی خه ن ته به یده ڕێوه به ەکیەتیی

ر  گه ئه . کوردستاندایه ر سه  یاسایکردنی خۆیان و یاساکانیان به 

پارتی و   ر له ده اڵتێکی کوردستانی به سته لی کورد بۆخۆی ده گه

مێژویاندا   ک له روه هه ڕێکخراوەئەم دو زرێنێت،  تی دامه کیه یه

رانی کوردستان  داگیرکه مو ی هه سته داروده  بنه ده ، نیشانیانداوه

رچی  گه ێک، ئهاڵت سته دهها  وهبۆ تێکدان و ڕوخاندنی 

کانی  ندیه وه رژه به بێت و ڵک ی خه ڵبژارده هه  که هاڵت سته ده

  بپارێزێت.پارتی و یەکیەتی   باشتر له زۆر نیشتیمانیش

 
مەسعودبارزانیو  جەالل تاڵەبانی  
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ساڵی   کوردستانی سۆر )سور( له  لی کورد له شۆڕشی گه. ٣٨-١ 

٢٨٨١ 

 

کی خاکی کوردستان شێکی بچو م به که ڕی جیهانی یه پاش شه

شی رها پاش هێ روه . هه ی ڕوسیهاڵت سته دهستی  بنده  وته که

ر باکوری کوردستان،  بۆ سه ٢٨٢٥ ساڵی  ی عوسمانی لهدەستەاڵت

کورستانی  ئاوارەیی( تشدەر زیدی )زه زار کوردی یه یان هه ده  به

می  رده سه  ن. لهبوت  تی سۆڤیه کیه کانی یه اڵته وو سۆر 

کانی  وه ته نهو م هه ی سۆسیالیستیدەستەاڵتتداری اڵ تهس ده

ی  وه ته اڵم نه کرا، بهپەسەندیان یو ته ت مافی نه تی سۆڤیه کیه یه

  لهو  ێندراناس ج( ره دۆم )قهک  بڕیاری خودی ستالین وه  کورد به

نستان، گورجستان،  رمه ک ئه ت وه تی سۆڤیه کیه ناو واڵتانی یه

ش کرا.  ش دابه دابه  سیه وو ڕ زاقستان ربایجان، قه ئازه  

 

ت  تی سۆڤیه کیه ی یه وه شانه ڵوه ههو پاش لێک ٢٨٨١ ساڵی  له

و  یاند. له ڕاگه یانخۆی ربه ، سه تیه کیه یه م کانی ئه وه ته ی نه زۆربه

تی  رایه ڕێبه  شتی کوردستانی سۆریش بهدەر کانی زه دا کورده کاته
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شی  ڕته کورد، ئه ی وه ته هبۆ داخوازی مافی ن "فا کیل مسته وه"

ی کوردستانی سۆریان یخۆ ربه زراند و سه لی کوردیان دامه گه

ختی کوردستانی  ک پایته یان وه"الچین"تێدا شاری  که یاند ڕاگه

ستان و  نه رمه کانی ئه هاڵت سته ده ٢٨٨١ ساڵی  د. لهدیاریکرسۆر 

ڕیان  ر داگیرکردنی خاکی کوردستانی سۆر شه سه  ئازربایجان له

فا  کیل مسته وه  نستان داوای له رمه ی ئهاڵت سته دهڵگیرساند.  هه

ی اڵت سته دهڵ  گه  شی خۆیان له ڕته کان ئه کورده  کرد که

دوای   کاته و ئه .ن کبخه ربایجان یه دژی ئازه  نستان له مهر ئه

 کوردستانی سۆر  مافی ئۆتۆنۆمی بهنستان  رمه وتنیان، ئه رکه سه

دات.  ده  

 رگرت و به ی وهکل ئاینی ئیسالم که  ربایجانیش له ی ئازهاڵت سته ده

کانی  شتگیری کوردهکان، پ ئاینی و ناسینی مافی کوردهناوی هاو 

تاند.  ڵه ڵخه ڵمانی ههکانی موس کورده  م جۆره ێنا و بههست ده به  

نستان  رمه ئهدەوڵەتانی   ک له ی کام یه وه ر ئه سه  لهئاکامدا   له

ڕێکی  بکات، شهخاکی کوردستانی سۆر داگیرزیاتر یجان و ئازربا

 به دا ڕه و شه خایاند. له یساڵ سێ ستی پێکرد و خوێناوی ده
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  ناچاری له  زاریش به یان هه ده  کوژران و به زاران کورد هه 

هێشت. جێ کوردستانی سۆریان به ن وبور  کۆچبه  که ناوچه  

ر  سه  له ٢٨٨٥ اڵیس  ربایجان له نستان و ئازه رمه پاشان ئه

کانی  ی کورده هاتن و زۆرینهشکردنی کوردستانی سۆر پێک دابه

واڵتانی ی  رکرد و ئاواره کوردستانی سۆر ده  شۆڕشگێڕیان له

  م شێوە شۆڕشی سۆر بهوروپایان کردن.  و ئه  ، ڕوسیه فقازیه قه

.  وه کرایهکوردستانی سۆرێش دیسان داگیرشکستی خوارد و   

 

 
فاوەکیل مستە  
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  کانی تری کوردستان له ڵدانه هه ەرو س ڕاپەڕین. ٣٨-١

ی زاینی١١و  ٢٨کانی  هد سه  

  

و  فشاربه هۆی   که  نهبو لی کورد هه ڕینی تری گه زۆر ڕاپه

ئاستی   به  یان توانیوه ن تێکشکاون و نهار زۆرداری داگیرکه

و  ی ئه رکرده . سهرباڵوتر بناسرێن و بهن  بگه بونیی وه  ته نه

  کوژراون یان له  وه رانی کوردستانه ن داگیرکه الیه  له  ڕینانه ڕاپه

  و شۆڕشانه و ئه  و شۆڕشگێڕانه شێک له دراون. ناوی به  سێداره

  :ن مانه ئه

 

باکوری کوردستان -  

درخان  ، میر بهی زاینی٢٨٢٨ ساڵی  بڵباس له سەرهەڵدانی

 ەڵدانیسەرهی زاینی، ٢٨٥٥ تا ٢٨٥١ ساڵی  گی بۆتان له به

 ١٢/٨/٢٨١١  کان له زیدیه ، شۆڕشی یه٢٨٨٥ ساڵی  ککاری له هح

قولو.   شه تی داود لداود و ڕه رۆکایه سه  به  
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اڵتی کوردستان ۆژههڕ -  

لیلی  الخه ورامان، مه شید جوانڕۆ، جافر سوڵتانی هه ردار ڕه سه

 ر ڕینی ئۆمه ، ڕاپه ره ی دیواندهکان ڵباخیه شت، گه رده میراوێی سه

. ٢٨٣٥ تا ٢٨٣٤ساڵی   له شت رده ی سه ناوچه  له پاشا  

 

باشوری کوردستان -  

زاینی، ی ٢٨١٠ ساڵی  حمان پاشای بابان له ڕه ڕاپەڕینی

زاینی،  ی٢٨١٠ ساڵی  ( له واندزی )پاشا کۆره ڕهی  مه حهمیر

، ٢٨٢١ تا ٢٨٢٢ ساڵی  الم بارزانی له بدولسه عهشێخ  ڕاپەڕینی

کانی عوسمانی  دژی تورکه  نجی له رزه بهعید  سهشێخ ڕینی  ڕاپه

، ٤/٤/٢٨٢٨  زاخۆ له  ڕینی گۆبان له ، ڕاپه٢٨٢٤ تا ٢٨٢٣ ساڵی  له

دی  حمه ئهشێخ ڕینی  ، ڕاپه١١/٨/٢٨١١ ڵۆ له ئیبڕاهیم خانی ده

      ی زاینی. ٢٨٣١ تا ٢٨١٢ ساڵی  بارزان له

 
حمان پاشای بابان ڕه  



 

176 

   

م هیشی سێ به  

 

ای کوردستانجوگڕافی یگگرین کانی  خاڵه – ٣  

 

شوێنگەی کوردستان. ٢-٣  

 

ناوەندی  و ئاسیا ی قاڕڕهباشوری ڕۆژئاوای   وێته که کوردستان ده

ن:  وهێم ش کانی به سنوره ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و  

 

  .و تورکیه ش ریای ڕه ، دهنستان رمه ئازربایجان، ئه :باکور  له

  .امەدینداوی  ئێران و که :باشور  له

  .ر زه ریای خه و ده ئێران  :اڵت ۆژههڕ  له

. ئێڕاق و سوریه : ڕۆژئاوا  له  
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و  لهران کوردیان  اڵم داگیرکه ، به یه یای ههر کوردستان چوار ڕێگای ده

بیان  ڕه عهکانی تورک، فارس و وه ته و نه  هکردونر کۆچبه  ناوچانه

جێکردون. نیشته  
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اکی کوردستانڕوپێوی خ. ١-٣   

 

ر  ده قه به و  یه زار کیلۆمیتری چوارگۆشه هه ٥٥١خاکی کوردستان 

زار  هه ١٣١  نیا له اڵم ته بێت. به ده نسەڕا خاکی واڵتی فه

ژیت.  لی کورد ده ی کوردستان گه کیلۆمیتری چوارگۆشه  

 

ڕب، تورک و فارس کردنی کوردستان  عه  به ڕامیاری)سیاسەت(ی 

ب  ڕه کانی تورک، عه وه ته ملی و جێگیرکردنی نه و ڕاگواستنی زۆره

 خانەقین، رکوک، موسڵ، ک که ی ستراتژی وه زۆر ناوچه  و فارس له

) گازی ی قازی په تهرزڕۆم،  رزنجان، ئه ئه ئەرزین، ،خارپیت

 الیر،  دان، مه مه ، میاندواو، هه ده غه ورمێ، نه حەڵەب، (، په ته

 کورد، دیزفول و خۆرستان ، کۆهگیلۆیە، شاریکرماشان، ئیالم

ی کوردستان.  خشه نه واندنیێلکردن و شۆهۆی چ  بۆته )خوزستان(

  ک ڵه چه تواندنەوە و بە ڕه  وه کرده ران به ی داگیرکهڕامیاریەیو  ئه

کوردستان.   له   ی کورده وه سڕینه  
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کوردستان یگرینگ یو پارێزگاکان کانشارە. ٣-٣  

 

. شار پێکهاتوه ١١١ و پارێزگا ٣٨واڵتی کوردستان له   

ژمارەی   که  کر(ه د)دیاربه ختی کوردستان شاری ئامه پایته

س  که ک ونیو ملیۆن یه  به ١١٢٣ ساڵی  دانیشتوانی له

ی  ژماره  که  ترین شاری کوردستان کرماشانه وره گه . مڵێندراوه خه

  . وهم درا ڵه قه لهس  کهملوێن  دو  دانیشتوانی به

  

دستان ئەمانەنکور پارێزگاکانی  

 

:پارێزگا( ٢٨) باکوری کوردستان  

 ئامەد ئادیامان ڕوحا سێرت گازی ئانتەب

 مەرەش مەالتیە خارپیت بینگۆل دەرسیم

 ئەرزنجان ئەرزڕۆم موش بتڵیس وان

 بینگۆل ئاگری ئیخدر حەککاری
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:پارێزگا( ٢١) ڕۆژهەاڵتی کوردستان  

 سنە ورمێ کرماشان لوڕستان خۆرستان)خوزستان(

هر( شه )بوکازرون ختیاری به  شاری  ئیالم کوهگیلویە 

 کورد

 

:پارێزگا( ٠) باشوری کوردستان  

 خانەقین سلێمانی کەرکوک

(موسڵوا ) ینه نه دەهۆک  هەولێر 

 

:پارێزگا( ١) ڕۆژئاوای کوردستان  

 قامیشلو حەڵەب

 

:پارێزگا( ٢) كوردستانی سۆڕ  

 اڵچین
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تاندانیشتوانی کوردس سەرژمێری .٤-٣  

 

د ی کور وه ته رژمێری نه و سه  وهکوردستان واڵتێکی داگیرکرا

 ر به  له  رانه و داگیرکه هیچکام له  چونکه  نیه کارێکی زۆر ئاسان

کانیان ناگونجێت، دان  ندیه وه رژه ڵ به گه پێیان وایە له ی کە وه ئه

زۆر   یه هه  ی که وه یان له ی کورد دانانێن و ژماره وه ته نه  به

نوسن.  متر ده که به  

 

  ی زاینی له١١٢١ تا ساڵی  ی که رژمێریانه و سه ی ئه گوێره  به

 ١٥  به ی کورد وه ته نه کراون،  وه رانی کوردستانه کهن داگیر الیه

لی کورد زۆر  گه سەرژمێری. بێگومان سەرژمێرکراوەملیۆن کەس 

  یان وێراوه ڵکی کوردستان نه خه  شێک له به  ، چونکه زیاتره  وه له

کورد بنوسن یان   رانی کوردستان خۆیان به ترسی داگیرکه  له

بیان  ڕه یان عه فارستورک،   زۆر به ران به داگیرکه  ی که وه ئه

شێکی تریش بۆ ئەوەی پێیان نەڵێن تورکی کێوی و بە  نوسیون. به

وەی  ئه ێک بۆهێند.  تورک نوسیوه  دواکەوتویان نەزانن خۆیان به

ش  بڕێن و بێبه ڵنه تی هه اڵیه کار، خوێندن و ژیانی کۆمه  له
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خۆیان  ن که یان لێنه وه ته می نه و ستهزی  گه هڕکرێن و جیاوازی  نه

. نوسیوه کورد نه  به  

 

ک  کانی وه ستگا کوردیه ن ده الیه له  ی که رژمێریانه و سه له

ملیۆن  ٤١لی کورد به  یی کوردستان کراون، گه وه ته ی نه کۆنگره

 ، کراوه ماڵندن خه  به  رژمێریه م سه ئه  . دیاره م دراوه ڵه قه س له که

ت مافی  نانه لی کورد ته و گه  کراوهکوردستان داگیرواڵتی   چونکه

کان  رژمێری کورده رژمێری خۆشی بکات. سه سه  که  نیهی  وه ئه

یۆن مل ٣١  به ١١٢٣ ساڵی  وروپا له تی واڵتانی ئه کیه ی یه گوێره به

: دراوهم ڵه قه  له  م شیوه س به که  

س،  ملیۆن که ٢٥  باکوری کوردستان و تورکیه  

س،  ملیۆن که ٨ اڵتی کوردستان و ئێران ڕۆژهه  

س،  ملیۆن که ٥اق باشوری کوردستان و ئێڕ  

س،  ملیۆن که ١  ڕۆژئاوای کوردستان و سوریه  

س،  زار که هه ٤١١  فقازیا و ڕوسیه کوردستانی سۆر و واڵتانی قه  

س،  زار که هه ٣١١ئاڵمان   

س،  زار که هه ٢١١ و ئیرلەند بریتانیا  
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س،  که زار هه ٠١  ڕانسه فه  

س،  که زار هه ٥١لوبنان   

، س زار که هه ٤١ند  هوڵه  

س،  که زار هه ٣١ئاوستریا   

س،  زار که هه ٣١سوئێد   

س،  زار که هه ١١سوئیس   

س،  زار که هه ٢٥ئیتالیا   

س،  زار که هه ٢٣ک ڕدانما  

س،  زار که هه ٢١یۆنان   

س،  زار که هه ٢١بلژیک   

س،  زار که هه ٢١نروێژ   

س،  زار که هه ٥فینلەند   

س،  زار که هه ٤قیبریس   

س،  زار که هه ٠١مریکا  کانی ئه هکگرتو یه  واڵته  

س،  زار که هه ٣١ئوستڕالیا   

س،  زار که هه ٢٥یت  بستانی سعودی و کوه ڕه میسر، عه  

س.  زار که هه ٢١١ئیسڕائیل   
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ئابوری کوردستان. ٥-٣  

 

  ڕێوه به کشتوکاڵ  شێکی زۆری به ری کوردستان بهبوژیانی ئا

 زۆر وکاڵان بۆ کشتکوردست و خاکی وا هه ش و که چونکە ،تێچ ده

  .گونجاوە

 

ر چوار  هه وی بن زه  له و ستاوه وت وه ر نه سه له  هکوردستان واڵتێک

  که بن یداده وت په نه گەورەیکوردستان چاڵی  ەیپارچ

باشوری   یرکوک ی که باباگوڕگوڕی ناوچه  له زنترینیان مه

.  کوردستانه  

 

  وته و نه ر ئه سه تا لهری کوردستان تا ئێسبوئا  که  یه جێگای ئاماژه

و سامانێک بۆ   رمایه سه  بۆته نیا نه ته وت نه نه و  رخاوه چه نه

  نیشتمانه و ئه کی داگیرکردنی ره هۆی سه  ڵکو بۆته لی کورد، به گه

نستان و  رمه ، ئه ، ئێران، ئێڕاق، سوریه ن تورکیه الیه له

  . وه ربایجانه ئازه
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ند  مه وڵه ی ده مایه  کان بۆته به ڕه عه  هواڵت  وت له نه  که  ئاشکرایه

لی کورد  ی گه وه وساندنه هۆی چه  کوردستان بۆته  اڵم له ، بهاننیبو

.  یه وه ته م نه رگی ئه و مه و کوشتار  

  له  ن که جۆر ههی جۆراو کوردستان کانه  وت له نه  له  بێجگه

  تان بهرانی کوردس تا ئێستا داگیرکه  م کانانه کانی ئه رده به

.  هوزاران تۆن ئاسن، زێڕ، مس، گرانیت و ... پااڵوت هه  

 

  که  هیردێکی تێدا و بهم وی کوردستان هه ژێر زهجێگای زانستە کە 

رانی  داگیرکه  ربگیرێت. دیاره هوکی لێل ێ بپاڵێورێت و کهرک ده

ری  سه ر له و ئێستاش هه  یان کردوه کاره و م ئه رده کوردستان هه

زارن تۆن  هه  کانی کوردستان به شاخه  له  ن و ڕۆژانهوام رده به

کانی  بۆ ناوخۆی واڵته  وه یکێشنه دزن و ده ت ده قیمه  ردی به به

  . و سوریه  ئێران، ئێڕاق، تورکیه

 

  کی که ره سه کانی ههۆی  له نشێک به  وانه ئه  که  یه جێگای ئاماژه

تێچونێکی  ڵناگرن و ههست دهکردنی کوردستان داگیر  ران له داگیرکه

ی خۆشیانی بۆ  وه ته ت خوێنی نه نانه ته ن و که کجار زۆری بۆ ده یه
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و  ڕ و شهم هه و پاش ئه  زانن که ان باش دهر ڕێژن. داگیرکه ده

  ێکی زۆرتر لهقازانجدا ئاکام  ن، له یکه ده تێچونەیو  کوشتار

ران  هربۆیه داگیرک رن. ههگ رده کانی خاکی کوردستان وه مه رهه به

وێت.  بکهپێشکوردستان   لهی کنۆلۆژ زانست و ته  هێشتوهیان نه

وتنی  پێشکه  لهو جۆرێک م هه و به  وه که مو الیه هه  ت له نانه ته

زیاتر . داگیرکەران و نەیارانی کوردستان گرن ده لی کورد ڕێگه گه

ئاینی ئیسالم،   زۆر به دانیی، گرینگکان خێڵهی  وه کردنهوزیندبە 

و   قوتابخانه ، قێخانه فهوت،  مزگهکردنی و دروست  وه دانکردنه ئاوه

ن. هەروەها بە  که دهمێشکشۆر  لی کورد ، گهزانکۆی ئاینی

ی فارسی، تورکی و سوک و بێناوەرۆکمۆسیقای پەرەپێدانی 

لی کورد  بۆ گه ی چاوەشانت شارستانییه  له دورو بی  ڕه عه

  ی مادده وه اڵوکردنهببە  کیتر الیه ن. له که سازی دهکولتور

  ور لهسانی د زراندنی که دامه و ره، بێکاری جگه ،کان ره بێهۆشکه

، تی وڵه کانی ده ر پۆسته سه تی له مرۆڤایه ڕەوشتیپڕنسیب و 

. تی کوردەواری دەشێوێننەروخساری ڕەسەنی دابونەری  
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کوردستان  یوت نه کانی   چاڵه. ٠-٣  

 

ندی  مه وڵه واڵتانی ده  لهکێک  وت یه بواری نه  کوردستان له

وتی تێدا لێدراوه. ناو و شوێنی  یان چاڵی نه و تا ئیستا ده  جیهانه

ئاوان:  وتانه نه  و چاڵه  هێندێک له  

 

  باکوری کوردستان *

   هنزیک شاری باتمان  له -چاڵی ڕامانش

ده نزیک شاری ئامه  له -چاڵی سێرت  

  وت له نه  ی تورکیهاڵت تهس ده  ڕا ٢٨٥٤ یساڵ  له  که  جێگای زانینه

خا و دەیدزێت. رده ده  و چااڵنه  

  

ڕۆژئاوای کوردستان *   

. پارێزگای قامیشلویه ی همالكیی شارۆچکە  له -شوک ره چاڵی قه   

وتوه. ڵکه شوک هه ره باشوری چاڵی قه  له -چاڵی سۆری  

وه. وته ڵکه نزیک چاڵی سۆری هه  له -چاڵی ڕۆمیالن  
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  ڕۆژانه ڕا ٢٨٨١ساڵی  له  ی سوریهاڵت سته ده  که  نی نوسینه شایه

ت.ێدز ده  چااڵنه و وت له نه  بۆشکه هەزار ٥١١  

 

باشوری کوردستان *  

  وتوه. ڵکه باکوری ڕۆژئاوای موسڵ هه  له - ینزاله چاڵی حه

  وتوه. ڵکه نزیک شاری موسڵ هه  له - چاڵی بێتمه

 ٢٥١تا ئێستا   که  رکوکه نزیک شاری که  له -چاڵی بابەگوڕگوڕ

وتی تێدا لێدراوه و لە سەدا شەشی نەوتی جیهان لە  بیری نه

 چاڵی بابەگوڕگوڕە.

رکوکه. باکوری ڕۆژئاوای شاری که  له -ن سه چاڵی بای حه  

  رکوکه. اڵتی که باشوری ڕۆژهه  له -ربون چاڵی زه

  قینه. باشوری شاری خانه  له - وتخانه چاڵی نه

  ر به قی سه قته ی ته ارۆچکهنزیک ش  له -شۆک چاڵی شێوه

ولێره. پارێزگای هه  

پارێزگاکانی   چەند چاڵەنەوتی تریش له ١١١١ دوای ساڵی

کە لەالیەن  هۆک دۆزراونەتەوە ولێر و ده سلێمانی، هه

.نکراوانیەوە هەرزانفرۆشبنەماڵەکانی بارزانی و تاڵەب  
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اڵتی کوردستان ڕۆژهه*    

ی اڵت سته دهە و وڵکەوتلە شاری ئاغاجاری هە -چاڵی ئاغاجاری

  دزێت و له کاناڵ کێشی ده  ی به که وته ویدا نه زهژێر  ئێران به

  زیاتر له  می ڕۆژانه رهه به  خات که ری ده ی ئابادان ده پاڵێوگه

  یه. زار بۆشکه هه ٢١١

هان و  هبه کانی به ی نێوان شاره ر ڕێگه سه  له -چاڵی پازنان

.  ئاغاجاریه  

  وتوه. ڵکه چساران هه شاری گه  له -چساران چاڵی گه

یمانه. سجید سوله شاری مه  له -یمان سجید سوله چاڵی مه  

فتکۆل  باکوری ڕۆژئاوای شاری هه  له  -وتی سپی چاڵی نه

وتوه. ڵکه هه  

باشوری ڕۆژئاوای دامێنی چیای   وێته که ده  -وتی شا چاڵی نه

 زاگرۆس.

 

یان  ده  ناویان براوه، به  وه ره سه  له  ی که و چااڵنه له  بێجگه  دیاره

ویان م سود و قازانجی هه  ن که ویش ههخرا رنه وتی ده نه  چاڵه

داهاتی   ت به نانه . ته رانی کوردستان گیرفانی داگیرکه  ڕژێته ده
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کڕن و بۆ کوشتنی  نی ده مه قه ک و ته ران چه داگیرکه  ،ته و و نه ئه

دا  سه  ر له گه دێنن. ئهکار ی به که نیشتمانه کورد و کاولکردنی

کار هێندرابا،  لی کوردستان به بۆ گه  ته وه و نه نجای داهاتی ئه په

ئاست واڵتانی   وتن له بواری پێشکه  یتوانی له کوردستان ده

کی بکات. ره به که کنۆلۆژیای جیهان ڕ سازی و ته پیشه  

   

کان. ٧-٣  

 

  ن که هه ن(ی جۆراو جۆر عده )مهدان کان سه کوردستان به  له

رخستن و دزینی  ریکی ده خه  ر چوار الوه هه  ران له داگیرکه

ڕینج،  ڕ، ئاسن، زه ڕمه کانی مه کانه  کانیانن. بۆ وێنه مه رهه به

ساس، فۆسفات، مس، یورانیۆم، زێڕ،  نێز، گوگرد، ڕه نگه کڕۆم، مه

.هتد زێو، ئاڵماس و  
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کوردستان   له سامانی ئاو. ٨-٣  

 

  و به  نده مه وڵه ت ئاوی شیرن زۆر ده ابهب  کوردستان له

ژمێردرێت. سامانی  گی ئاوی جیهان دهینوگر  وره کی گه رچاوە سه

  زاران ملیۆن میتری سێگۆشه هه  ی کوردستان به ئاوی سااڵنه

ڕوات و  خۆڕایی ده  زۆری به  ره شێکی هه اڵم به نرێت. به داده

ر. زه خه گۆلی و  رانه دیته ی مهریا ، دهامەدیکانی  نداوه که  ڕژێته ده  

  و پێشبینیکراوه  ن دایهبوزۆر   ڕۆژ له جیهان ڕۆژ به  ڕۆڵی ئاو له

بێت.  وت گرانتر و گرینگتر ده نه  ڕۆژدا ئاو زۆر له پێشه  له  که

وروپا و  باکوری کوردستان بۆ ئه  ی ئاو له وه کانی گواستنه پڕۆژه

ی  وه ریکی گواستنه ن خهئێرا ها روه . هه پێکردوه ستی ئیسڕائیل ده

. ەاڵتی کوردستان ڕا بۆ ناو قواڵی خاکی ئێران ڕۆژهه  له  ئاو  

رانی کوردستان و  داگیرکه  که  و نیشانی داوهک مێژ روه هه

ی ئاگری  بڵێسه  لی کورد به گه  کانیان ویستویانه یمانه هاوپه

رد وشیار  ر کو گه ئهکانی کوردستان بسوتێنن،  وتی چااڵوه نه

ناو   له  له و گه ڕۆژدا، ئه پێشه  وێت له یان هه ده  وادیارهبێت،  نه

یدا بخنکێنن.  که کانی واڵته پۆلی ئاوه شه  
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نگترین ڕوبارەکانی کوردستانیگر. ٨-٣  

 

 فوراتن. ڕوباری  رات و دیجله ودرێژترین ڕوبارەکانی کوردستان ف

ڵ  گه تا له  وه یه که رچاوه سه  ، له درێژترین ڕوباری کوردستانه  که

 فورات. درێژایی  کیلۆمیتره ١٨١١ بێت اڵو ده تێکه  ڕوباری دیجله

 فورات. ڕوباری  کیلۆمیتره ١٢٧١ ی ناوخاکی کوردستان نزیکه  له

  گرێت و له ده  رچاوه ڕا سه  چیاکانی باکوری کوردستانه  له

 ٠٢٥ کیلۆمیتر و مورات ٤٠ وس ره کانی قه اڵوی ڕوباره تێکه

ێت. کیلۆمیتر پێکد  

 

  وه باکوری کوردستانه  ک لهوگوڵچ )گۆلی( گراوی  له  ڕوباری دیجله

ڵ  گه ی تا له که رچاوه سه  ی له که گرێت و درێژایه ده رچاوه سه

  کیلۆمیتری ٨٤٧  که  کیلۆمیتره ٢٨١١ بێت اڵو ده تێکه فوراتڕوباری 

بێت. ڕده ناو خاکی کوردستاندا تێپه  به  
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دارستانی کوردستان. ٢١-٣  

 

. کهاتوەپێڵ  نگه لە دارستان و جهوی کوردستان  زه  %ی٢١ ی نزیکه

ن،  به خێزانی داره  % له١١،وڕ خێزانی داربه  % له٠٥  و دارانه  له

داری جۆراوجۆرای   ی تریش له وه و ئه  قاله چه  خێزانی دار  % له٥

نه.ر، ترش و... پێکهاتو وبه ر، سنهنار، چنا ، ههونجیر، ت کو هه وه  

 

کوردستانچیاکانی  بەرزترین. ٢٢-٣  

  

میتر  ٥١١١ تا   ٥١١ رزایی کوردستان چیای زۆربڵیندی بە به

ی ەکانرز چیا به  شێک له به.  هەیەوە ریا ر ئاستی ده سه له

ن: مانه کوردستان ئه  

 

 ٤٥٤٨ ( رد کوه رد)زه زه  کێوه

لە ناوچەی لوڕستانە ، میتر  

 ٥٢٣٧)ئارارات(   وره ئاگری گه

لە نزیک شاری ئاگریە،  میتر  

 ، میتر  ٤٢٣٤ شکۆ ڕه تەپێ

 نزیک شاری حەککاریە

نزیک شاری  ، میتر ٤٤١٨ دینار

 دێهلۆڕانە
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  میتر ٤١٥٨سیپان   میتر ٤١٥١وشترانکێو 

  میتر ٣٨٨٠  ئاگری گچکه  میتر ٣٨١٧مۆر 

  میتر ٣٧٨٤سامری   میتر ٣٧٥١داغ  ره قه

  رمیت ٣٠٨٤ق  باشته  میتر ٣٠٠٨سپیرین 

  میتر ٣٠٠١ندروک  ئه  میتر ٣٠٤٥رین  گه

  میتر ٣٠١٨ش  ڕه رده به  میتر ٣٠١٨ش  ڕه رده ده

  میتر ٣٠١٧سومبول   میتر ٣٠١٧رد  ڵگو هه

  میتر ٣٥٧٨سیاکێو   میتر ٣٥٢١مورات باش ئااڵداغ 

میتر ٣٣٨١شاهۆ    میتر ٣٤٥١ندیل  قه 

   میتر ٣٣٥٧رۆ  په و ...
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کوردستان  له  رمایی سااڵنه ی گه لهودای پ مه. ٢١-٣  

 

و  سفره  ەیو ره سه  پله ٤١رمایی رزی گه بهلە کوردستان بە گشتی 

چوار واڵتێکی . کوردستان  ژێر سفره  پله ٣١رماش نزمی سه

یە و هەر وەرزەش سێ مانگ دەخایەنێت. وەرزەکان بریتین رزی وه

وردستان باشور و ڕۆژئاوای ک ەهار، هاوین، پایز و زستان.ب لە

گەرمەسێرترن لە باکور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان. باکور 

وڕۆژهەاڵتی کوردستانیش کوێستانترن لە باشور وڕۆژئاوای 

 کوردستان.

 

کوردستان  واری له خوێنده ی نه ڕێژه. ٢٣-٣  

 

  له  نزیک به ١١٢٣ ساڵی  کوردستان له  واری له خوێنده ی نه ڕێژه

ری  وروبه واڵتانی ده مو هه  له  که خەمڵێندراوە سی و پێنجدا  سه

ر  سه  وه ڕێته گه ده  ک الیه  واریه له خوێنده نه و هۆی ئه.  خۆی زیاتره

ر  به  ران له داگیرکهکیتر  الیه و له نی کوردستانبوست ژێرده

واری  خوێنده  به یانگرینگو ئابوری خۆیان،  ڕامیاریی ند وه رژه به
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کورد   ویستوهیان کوردستان نه رانی داگیرکه.  داوه نه کوردستان  له

  ی خۆی و مافه وێت و ناسنامه کهپێشهیچ بوارێک   له

ر  کورد هه  وێت که هیان دوژمنان دهکانی خۆی بناسێت.  تاییه ره سه

ا دوان ستی ئه ژێر ده  ر له هه  ی وه بێت بۆ ئه وار خوێنده و نهزان  نه 

  به واڵتان زۆربەی  ی لهیتا ره سهت خوێندنی  نانه . ته وه بمێنێته

ی  ی چوارپارچه زۆربه  اڵم له ( به )دایکیه  زمانی زگماکیه

زمانی   به  وه تاییه ره سه ر له ااڵن ههدکوردستان خوێندن بۆ من

.  رانه داگیرکه  

 

رانیش  کهرزمانی داگی به ت نانه کوردستان ته  له  باسه نیشایە

رانی کوردستان  هتی خوێندنی پێنادرێت. داگیرک رفه س ده و کهم هه

ڕ و  شه  ن به ده وتن، زیاتر گرینگی ده خوێندن و پێشکه ێیج به

و ک  یا و زانست، چهژکنۆلۆ جێی ته هاڵۆزی ناوخۆی کوردستان و به

دێنن. م  رهه تەقەمەنی بۆ وێرانکردنی کوردستان به  
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کشتوکاڵ. ٢٤-٣  

 

تی اڵ تی ڕۆژههنترین واڵ مه وڵه دهبواری کشتوکاڵ   تان لهکوردس

نم، جۆ، برینج،  گه کو ک وه یه وێڵه دانه  مو جۆره . هه ڕاسته ناوه

وزی  و سه  میوه  دێت. لهم رهه ، نیسک، لوبیا و ... لێ به ماشهنۆک، 

یسی،  ، سێو، ترێ، قهێرم هه وک ی وه و میوه نده مه وڵه زۆر ده

 و اغر، سپین وه ، که ماته کو پیواز، ته وزی وه نار، ئاڵوباڵو و... سه هه

بێت.  دهشینلێ ...  

 

ڵ ئاژه .٢٥-٣  

 

و ک ڵی وه و ئاژه  نده مه وڵه ی دهیڵدار بواری ئاژه  کوردستان له

ڕ، بزن، مانگا،  مااڵت )مه (،، ئێستر، گوێدرێژپس کسم )ئه یه

توانن تێیدا بژین.  ده و... (، ئاسک، بەرازگامێش  

ل، کۆتر،  مریشک، مراوی، قاز، قهک  ۆراوجۆر وهری ج وه له زۆر په

  .دەژینکوردستان   له... و   که و، چوێله که
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ی کورد وه ته نه. ٢٠-٣  

 

بەختیاری، ڵهوڕ،  کرمانج، سۆران، لوڕ، که  ی کورد به وه ته نه

ندن ێخو نیبو دەغه قه هۆی  به گوترێ. ورامی ده گۆران، زازا و هه

اڵم  هب  وه ته وتونه ور کهکانی کوردی لێکد زاراوهزمانی زگماکی،   به

ی تر  کهوەازار  ئاسانی له  بدات بهوڵ ک هه یه ڕادهتا هەرکوردێک 

ی  ناو زۆربه  له  ت. دیارهنێێکاری ب ێ بهتوان گات و ده تێده

کە ن  ی جۆراو جۆر هه زاراوه نکانی تری جیها وه ته نه

 فەرمیاڵم زمانی  به ن کتریش تێناگه یه  ت له نانه تهخەڵکەکەیان 

دا پسپۆڕانی ش وه ته ناو زۆر نه  . له زمانه ک و خوێندنیان یه

.  هێناوهییان پێک وه ته کگرتوی نه ێکی یهناو زم  وه ته زمانزان کۆبونه

  کورد که ڕۆژ پێشه  له کرێت و ده  بۆ کوردیش زۆر گونجاوه  وکاره ئه

سین ی کوردی بۆ نوگرتوک ، زمانێکی یهبەدەستهێنای یخۆ ربه سه

شێوازی التینی   کهشێوازی نوسین چون بۆ ێنێت.هبکار وخوێندن به

وا   بۆیه ، م گونجاوتره رده ڵ ژیانی سه گه و له  ییتره وه ته ناونه

کار  کرمانجی به پیتی  تی التینی واتهیڕۆژ پ پێشه له  که  باشتره

ێندرێت. به  
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  له ڵ گه گه  هلتوانێت خۆی زیاتر  شێوازی پیتی التینی ده  کورد به

کی تر  الیه  . له وه جیهان نزیک بکاته کانی وتوخوازه پێشکه

پیتی   سراون تا به والتین ن  کانی جیهانیش زیاتر به زانسته

.ئارامی  

 

  ن بهاسوریانی خۆی و ی ئاسوری وه ته نه  که  یه جێگای ئاماژه

دانیشتوانی کوردستان وی دا د سه  زانن و نزیک له کوردستانی ده

دێنن.پێک  
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م شی چواره به  

 

کانی کوردستان نهیئا -٤  

 

ستهێنانی  ده  بۆ به  ستی مرۆڤه کی دروستکراوی ده یه ئاین دیاریده

ژو ویستی درێژای مێ  . مرۆڤ بهخۆی کانی خواست و ویسته

  ی به یستهم و و ئه  بوه ندبونی تێدا هه مه ڵهو اڵتداری و ده سته ده

 ،ئیمپڕاتۆڕی ،ری یامبه په، تی خوایه ک شێوازی جۆراوجۆر وه

.  پاندوه ری داسه وروبه ی ده ڵگه ر کۆمه سه  به ڕامیاری و تی هپاشای

واو  ته  ر و زۆرجاریش به واوکه ته  اڵتانه سته و ده زۆر جار ئه

ان بۆ بەدەستخستنی ، بەاڵم هەرهەمویکتری بون یه ی  هوان پێچه

زۆر شوێن شتێکی دیتراو   . خوا لهبونە و ژن سەرمایە دەستەاڵت،

 ک یه ڵگه کۆمه ر . هه بیندراوه زۆر ئاینیشدا نه ک مرۆڤێک و له وه

یان و اڵخو   وسامانی بهر کانی سه ی پێداویستیه گوێره به

ر  یامبه دان خواڵ و په ئاکام دا سه  له انی داوه.ر یامبه په

اڵداران  سته ندی ده وه رژه ی به ێرهوگ مویان له هه  دروستکراون که

تی  ستی و زانستی مرۆڤایهڕا  ڵ گه و هیچکامێکیان لهپێکهاتون 
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و  شی خۆی خواڵ و زۆریش ناکۆکن. لێردا کوردیش به ناگونجێن

ی  وه . ئهدا زۆر ناکۆکن فه لسه و فه  کردوه  له  که  نه ری هه یامبه په

کانی تری جیهان و دراوسێکانی کورد  وه ته نه  که  رنجه سه جێگای

یی  وه ته نهی  مندبون و ناساندنی ناسنامه وڵه مویان بۆ ده هه

  ی وانه پێچه  اڵم کورد به ، به رگرتوه لکیان وه که ەکانئاین  له خۆیان

  کورد  ی که وه ی ئههۆ  اڵ و بۆته به  ، ئاینی لێبۆتهک یه وه ته مو نه هه

. کات تی نه کوردستانی بونیه  ۆی کهخی  ناسنامه  ست به هه

 ٢٧  ا ڕۆژانهد ردوهک  گینا له ، ئه نێو کورده نیا به کورد ته ی زۆرینه

 ،ڵمانسوت کوردی م تایبه به . ب ڕه با بۆ عه جار کڕوشمده

  به و  کردوهند سه وای په ته فارس و تورکی بهب،  ڕه ی عه ناسنامه

  تاوانه م ست به هه  کهی  وه بێ ئه به ا،ب ی ده ڕێوه ش به وه هکرد

یکات.  دژی خۆی ده  که بکات  زنه مه  

 

مو  بێت، هه هه کیتر دنیایه  ک له یه وه ێپرسینهل ر گه ئه  من الم وایه

 سالمئی ئاینی ی عەڕەبیان بەناویکولتور  که ی و کوردانه ئه

ترین سزایان  وره گه و  وه پای لێپرسینه  درێنه ده  ،ندکردوه سه په

   . بێتماڵند یانخه ت نه خۆیان قه  درێت که پێده
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گەمی نوح. ٢-٤  

 

 ی نوح و به که گەمیه  ی باس لهنئایکانی  ڕتوکه ی په زۆربه

می  رده سه و ڵکانی ئه خه  نوح داوای له  ن که که ی ده که رهاته سه 

  له  ڵگه ی کۆمه وه ڵکاریی وازبێنن بۆ ئه نده گه  له  خۆی کردوه

کسانی و  یه  کان به و مرۆڤهم بایی دابێت و هه شتی و ته ئا

ی  وه وت و بۆ ئه که رنه یدا سه که باته خه  له یی بژین. نوح ئاسوده

دروستکرد   ی وره کی گه ، گەمیه وه راپکار بسڕێته خه  تی له مرۆڤایه

  کی خسته ڵێک نێر و مێیه ر ئاژه هه  ڕپێکراوانی خۆی و له باوه  و

خوا کرد الفاوێکی جیهانی   و گەمیە. پاشان داوای له ناو ئه 

  که الفاوه دوایڵکاران تێیدا بخنکێن.  نده گه مو هه  ت کهستێنێ هه

ر  سه  له پاشانو   وه ناو ئاودا مایه  ک له یه بۆماوه  و کەشتیه ئه

م  ریگرت. به نگه باکوری کوردستان له  وتو له ڵکه چیای جودی هه

. بوراپکاران ڕزگاریان  ست خه ده  ڵکانی باش له خه  جۆره  

 

ی  که رانی پسپۆڕ پاشماوەی گەمیه لێکۆڵهجێگای پێزانینە کە 

میتر  ٤٥ ی که و پاناییه ٢٧١ ی که کە درێژاییه  ۆزیوەتەوهیان دنوح
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د  بۆ نزیک سه  وه هنڕێن گه ده  و گەمیه یی ئهمێژو ە . توێژەرانبو

ساڵ پێش.   زار هه  

  

شاری   له میتر( ٨ی و درێژای میتر ١بەرینایی  )بە گڵکۆی نوح

.  و دەکەوێتە داوێنی چیای جودی  جزیری باکوری کوردستانه

  به بو ، ده رشوێنکی جیهان بوایه هه  له  م گڵکۆیه ر ئه گه ئه

رانی  اڵم داگیرکه ڵکانی جیهان. به خه مو بۆ هه ترین پیرۆزگا وره گه

کوردستان   شارێک له  وێت که و نایانه  یانهێشتوه کوردستان نه

لیم.  ال و ئوڕشه ربه و که  کهک مه  تر له وره کی گه پیرۆزگایه  ببێته

بۆ   وه چیای جودی یان گڵکۆی نوح بگوێزنه  که  وه توانیه شیان نه

کرد.    یان ده کاره م گینا ئه ناو واڵتی خۆیان، ئه  
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نی گەمی نوح ( بوچیای جودی ) شوێنی جێگیر  

 

گەمی نوحچوارچێوەی   
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شت هرد زهئاینی  .١-٤  

 

 و  ی کورد ناسراوه وه ته نترین ئاینی نهۆک  شتی به هرد ینی زهئا

کریستیانی ینی ساڵ پێش ئا هەزارنی بۆ نزیک بویدا تای په ره سه

  شت له هرد . زه وه ڕێته گه ده ( ورۆزی کاوه ساڵ پێش نه ٣١١)

ناوی سپی   ک به یه ماڵه بنه  و له شت( رده )شاری سه ی ورمێ ناوچه

واو  مانای تهئاوێستایدا زمانی   . سپی تاما لهبوک دای  تاما  له

ناوی   ماڵه و بنه . ئهدەدات واو دروستی ی و تهاو ڕاستو سپی، ته

  ی ئاشۆ له شترا سپی تاما. وشه هرد ئاشۆ زه  بویان نا که کوڕه

  و له  بوزۆر وشیار  ڕا یمنداڵی  ر له شت هه رده . زه هاتوه  وه ئاشتیه

ریکی  و خه تورخسڵک د خه  خۆی له ڕاساڵی ٣١نی  مه ته

ڕەو و ێپوەی فەلسەفیانە  کردنهبیر  . بهبون بویاند و فێر گهخۆپێ

لە می خۆی  ه در سهی ەڵگ کۆمهچۆنیەتی بەڕێوەبردنی  بەرنامەی

.داڕشت یئاینڕوانگەی   
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 نار ڕوباری که  ساڵی له ٤١نی  مه ته  لهبۆ یەکەمجار شت  هرد زه

ی  موژده و کردێشتبانگی زەردەشتی ئاینر  ڵکی بۆ سه ئاراس خه

کو گاتا هێنا.  وه اەدیملی  ی بۆ گه)خوا( زدا مهئاهورا  

چیاکانی نێوان باکوری کوردستان و کوردستانی   ڕوباری ئاراس له

اڵتی کوردستان دا  روی سنوری ڕۆژهه سه کات و به ستپێده سۆر ده

سنوری   ر. )ڕوباری ئاراس زه ریای خه ده  ڕژێته بێت و ده ڕده تێپه

 ، مان واته تورکیه که رانی نیشتمانه ستکردی داگیرکه ده

نستان، ئازربایجان و ئێران پێکدێنێت(. رمه ئه  

  

ا و مەدیالنی  گه ،رکرد ناوبانگی ده شت هرد زه  ی که وه دوای ئه

شت بۆ  هرد هێنا. زه یشت هرد ی زهئاین  ڕیان به ارس باوهپ

 کرد. (پاشا گشتاسب )ڤیشتاسپ پاشا  ی ڕوی له که نهناساندنی ئای

پارچەی کوردستانی  رچوا هەر واڵتی گشتاسب خاکی ئێران و

  ئەمڕۆی لە خۆی دەگرت.

 

 له شت دهر زه و پەسەندکردشتی  هرد ی زهئاینپاشای گشتاسب 

نێوان  لە شەڕی تا بووام  رده ی خۆی به که ینهئار ناساندنی  سه 
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و ئەمڕۆ(  کانی ریه )تورک و ئازه رجاسب پاشای واڵتی تۆران ئه

رجاسب  ستی ئه ده  دا به ڕه م شه کرد و له دا بەشدارییگشتاسب

 کوژرا. 

 

و ناساندنی   وه ساڵ تێکۆشان بۆ باڵوکردنه ٣٧شت دوای  هرد زه

دا کوژرا. ساڵی ٧٧نی  مه ته  ی له که هئاین  

 

ڕوناکی و هێزی  دو  جیهان له شتیەرد نی زهئای ڕوانگەی لە

  کتر له ڵ یه گه وامی له رده به  به  هێزانه و دو . ئه وهتاریکی پێکهات

ی  رکرده . سه کردوهش بهدانێوان خۆیان   ان و جیهانیان لهڕد شه

بەپێی ئەم  . نه هریمه شی تاریکیش ئه به و  زدایه ڕوناکی ئاهۆرامه

ی  نیش سێ فریشته هریمه و ئه  وت فرشته زدا حه نە ئاهورامهئای

.  یه هه  

 

ت و دوای مردن بۆ ناو ناچێ  لهگیان شتی دا  هرد ینی زهئا  له

کات. ئینجا  خۆشی و ناخۆشی ده ست به ڕۆژ ههو و  هی سێ ش ماوه

 دادوەرم سێ  رده به  و له  وه بێته ده  وه وی دادگا و لێپرسینهڕ و ره به
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  خرێته ی مرۆڤ ده و خراپه  چاکه  م دادگایەدا کرێت. له یی دهدادگا

کانی مرۆڤ  ر چاکه گه ێ. ئهدر ر ده سه  و بڕیاری له  وه رازوه ته

 ر گه ئهو   وه مێنێته ڕوناکی و خۆشی دا ده  له یگیانبن، زیاتر

.  وه مێنێته دا دهتاریکی و ناخۆشی  له گیانی  بن،ی زیاتر خراپه

،  سه و که ئه گیانی، یەکسان بنی  و خراپه  چاکهبێت و ر  گه ئه

بینێت.  خۆشی و ناخۆشی ده  

 

  هو پای  پله  رزترین به  ی گیان به وه شتی بۆ ئه رده نی زهئای  له

ی چاک و  بیری چاک، وته"یسێ  قۆناغ  به مرۆڤ بێ بگات، ده

ڕێت. دا تێپه ی چاک" وه کرده  

 

شتی دەر تا زه ره ی کورد سه وه ته و نهم ئاینی هه  که  ەنی باسهشای

ب  ڕه ری عه که، سوپای داگیراڵم دوای داگیرکردنی کوردستان به  هبو

نگی  رهه وانیان فه، تڵکوژی کۆمهر و خوێن ڕشتن و ێشمش زەبری  به

. وشەی ێنپ سهب دا لی کورد ر گه سه  ناوی ئیسالم به  خۆیان به

 رشۆڕیی سهکوردی دەبێتە  ئیسالم لە تەسلیم بونەوە هاتوە کە بە

خۆی  کان به ڕه ر سوپای عه رانبه به  له  ر تاکێک که . ههملکەچیی و
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  ان، بهبردب ی بۆ نه و سوجده کڕنۆشری  و سه دابا نه  وه سته ده به

. ردباران دەکرا چاڵ و به به زینده ناوی کافر و گاور  

 

زمانی  به  که  یه"ئاوێستا"کان ناوی شتیه رده نی زهئای وکیڕت په

کانی  . نوسراوه وهنوسراسەردەمە  و زمانی کوردی ئه  ئاوێستا واته

.  هاتوه  وه ی گوتنه وشه  . گاتا له یان نراوهوگاتا نا کو ئاوێستا وه

شت.  دهر کانی زه شت، یانی گوتنه دهر نی زهگاتاکا  

ربەندیەک بۆ هیچ سنوشتیدا  هرد ینی زهئا  لهکە   یه جێگای ئاماژه

وه.  ته ستراوه به دا نهک یه چوارچێوه  و له  کراوه نهدیاریمرۆڤ 

و ڕێنوێنی   گرتوه ڵک نه خه  وتنی له شت ڕێگای پێشکه هرد زه

 ئاوێستا یئاینڕتوکی  په.  داوه کانی ڕپێکراوه باوه  خشی به هیوابه

ر  به چ ده و  رکه به خۆ، چ ده چ مه ورگیز باس ناکات چ بخۆ  هه

کات  تی ده اڵیه باسی ژیانی کۆمه  کسانیخوازانه . ئاوێستا یه که مه

یەکسان کانیان  بینێت و مافه ک ده ک یه و ژن و پیاو وه

مافی تەنیا  کتاکێر  هه دایری هاوسه  له  نگێنێت. واته سه ڵده هه

هاوسەرەکان خاوەن مافی  و  یه ری هه ک هاوسه نی یهبو هه

. یەکسانن  
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ن  الیه  له شتی هردەکانی ز ویهو مێژی ئاین  ی شوێنه زۆربه

وردستان زۆر جار ک  و سوتێندراون. له نکان تێکدراو ڵمانهسمو

 خێرایی  ران به اڵم داگیرکه ، به وه دۆزرێنه ی دهیواری مێژو شوێنه

. بۆ ن ده شوێنەوارەکان تێکدهدزن و  کان ده نرخه به  کان و شته هڕزێ

شت  رده ختی ئاینی زه پایته   به  که تش دهر سه  شاری  له  وێنه

ری  یکه وار و په و شوێنه  کهندین جار شارۆچ ، تا ئێستا چه ناسراوه

ون کردونی ی ئێران شوێنەاڵت سته دهاڵم  ه، بدۆزراونەتەوە یویمێژ

. یونو دزی  

 

 ١١١٨ساڵی   له  نزیک شاری سنه  له  ی که مومیایانه و دو ئه

شت و ەرد کێکیان زه یه )سەیری وێنەی خوارەوەکە( وه دۆزرانه

کردن و  روشوێنی اڵم ئێران بێسه ، به هبوشتاسب  گهی تریان  وه ئه

بردن.  تااڵنی به کانی تری کوردستان رمایه سه مو ک هه وه  
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ی کە تا ئێستاش شتی رده زه ویەکانیە مێژوار شوێنههێندێک لە 

ن: مانه ئه ماون  

   

 ٠١  وێته که ده  ( که په شی جان ته و هوشیگیان ) ن پکی نه تهـ 

تری ڕۆژئاوای شاری یکیلۆم ١١دان و  مه تری باشوری ههیکیلۆم

و  ەتریم ٣١ی  که پانایهە، تریم ٨١ی  که الیر. درێژایه مه

. ترهیم ٣٧شی  که بڵندایه  

  

باشوری  یترید کیلۆم سه  له  گیان )بابا جان( که پکی بابه تهـ 

.  وتوه کهڵ ان ههوشی گی پکی نه ڕۆژئاوای ته  

 ،نکراویان ئاگردان دروست ده به ەکەداشوێنەواروک رد هه  له

.  هیپیرۆزی و جوانی هێمایدا ردەشتی نی زهئای  ئاگر له  ونکهچ  
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ساڵی    له   کهچێت  ده  و مۆمیایه ک ئه شت زۆر وه رده هی ز م وێنه ئه

ری ئێران  ن داگیرکه الیه وه و له دۆزرایه  نزیک شاری سنه  له ١١١٨

  .رو شوێنکرا بێسه
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ی جوئاین. ٣-٤  

 

ڵکی  نێو خه  ی پێش زاین له٢٤رخی  چه  موسا له پەیامنێر

ڕتوکی  پهو  ینی جو کردی ئا وه باڵوکردنه  ستی به یم دهل ئوڕشه

  . هێنا ری بە دیا خەڵکی بۆ وڕات ینی تهئا

 

ی ٥٨٧ساڵی بۆ   وه ڕیته گه کوردستان ده  ینی جو لهنی ئابویدا په

 "ر سه بوخودنه ئه"تی رکردایه سه  کان به لیهبابسوپای   زاینی که

و  گرتندیل  ڕدا به شه  له یلیم کانی ئورشه که جوله  ک له یه ژماره

  ههاتن  کانه و جوله له هێندێک  وه هبابل  . لهی بردنبۆ بابل

نی بون. پاش دروستبو  که ڵکی ناوچه هاڵوی خ کوردستان و تێکه

  له  ی که هکان و جوله شێکی زۆر له ی ئیسڕائیل بهاڵت سته ده

ئەو ئیسڕائیل.   وه ڕانه ن، گهبوبدایک  وێ له ژیان و له کوردستان ده

ر دۆزی کورد تا  سه لهۆ ئیسڕائیل ب نەتەوەڕاو گه جولەکانەی

.  نهبو ڵوێست ئێستا بێ هه  
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( له فه)کریستیان ی ئاین .٤-٤  

 

شاری   له م ناوی مریه و بهکرد نهوکچێکی ش  لها عیس پەیامنێر

  ی له که ینهی ئا وه ر باڵوکردنه سه  و له بودایک   حم له یتوله به

درا. خاچ  ساڵی له ٣٣ی ن مه ته  

 

کوردستان   له  وه کانه وارییه ڕێگای خێڵی حه  کریستیان لهنی ئای

  ڕوحا و دیانان که شارەکانی  له  . بۆ وێنهیەوەباڵو کرا

  وه اڵو بۆتهب ینی کریستیانئا،  هاتوه  وه که ینهئا  شیان لهانیک نێوه

.  کردوهیدا نگری په و الیه  

 

دا زمانی کوردی  له  که  وی ئینجیلهناکریستیانەکان ڕتوکی  په

ی کوردستان ی دانیشتواندەدا  ی سه دات. نزیکه واتای مزگێنی ده

 ەکانیکریستیان  شێکن له کان به ئاسوری و سوریانه کریستیانن و

 کوردستان. 
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ئیسالمینی ئا. ٥-٤  

 

هەر لە تەمەنی  )درودی خوای لێبێت(د همم محهحەزرەتی 

وتنی باشی  رکه سه بازرگانی وکاروانچیەتی لەگەنجیەوە 

داری ال  رمایه اڵتخوازی و سه هتس بیری ده و ئینجا هێناست ده به

ب و  ڕه وتێکی زۆری عهشوڕ ی ڕه وه نهاش کۆکردپ. بودروست 

 تۆقێنەرهێزی  کی به ایه، توانی سوپەکۆیلزاران  ی هه وه ینهڕک

)درودی خوای د ممه محهحەزرەتی  ی رکات سوپاکه ت. ههێبێنپێک

 ک تێکی یه ر ناوچه ر کاروانێک و هه ر هه کوتابا سهڵی ههلێبێت( 

)درودی خوای د ممه محهحەزرەتی  کانی سحابه چونکو ئه .شکاند ده

. بۆ بوو مرۆڤێکیان پێدرام ردنی ههکزنی کوشتن و تااڵنئی لێبێت(

گۆمی   ڵکیان له خه ،کردبا ک یان شارێک هێرشیان یه چهور نا هه

خۆی دا ریان رانبه به  س له رکه ند و ههوزا گه دا دهخوێن

توانی   سوپایه و ئها لە ئاکامدکوشت. یان دهدابا  نه وه سته ده به

 ێتو رکه سه دا ەی مەککە و مەدینەکانی ناوچ زهێه بەیزۆر ر سه به

)درودی خوای د مهم محه تی زره حه پێنێت. سهب دار سه و خۆیان به

هۆزەکانی ی  مایه ر و سه اڵت هتس ده ستهێنانی ده بهپاش  لێبێت(
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ئاینی  اویبەن ی که اڵته هتس وکردنی ده ، بۆ پته(بستان ڕه عه)حیجاز

 واڵتانی دراوسێی لەگەڵ بیرۆکەی شەڕ ئیسالم، توانی

حەزرەتی  ی ر سوپاکه رانبه به  س له ر که هه دامەزرێنێت.

لە ڕێگای دابا،  نه وه سته ده به خۆی )درودی خوای لێبێت(د ممه محه

. کوشتیان دهدا  ئەڵاڵ  

هَ  ِه َواْعلَُموا أَنَّ اللَـّ َسِميٌع َعلِيٌم. َوَقاِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَـّ   

 بشزانن کە ئەڵاڵ بیسەر و زانایە بکوژن لەڕێ ئەڵاڵ دا، چاک

.(١٤٤ی تیە]مانگا[ ئاالبقرە)سوڕەی   

 

موسڵمانان پەڕتوکی پیرۆزی قوڕئانیان پێ بەنرخترین نوسراوەی 

جیهانە و الیان وایە کە هیچ ناکۆکیەکی تێدانیە، هەروەک ئەڵاڵ 

 خۆشی دەڵێت:

ا ُۚروَن ٱۡلقُۡرَءانَ أَفَََل يَتََدب    را  ِۡن ََ ا 
ً۬ا  ٰف َ تَن ۡۡ ِن ٱ ُدوا  فۡن ََ َۡ ن لَ رن ٱَّل  ۡۡ ددن َغ ۡۡ عن ِن اَن  ََ  ۡۡ   َولَ

لەالیەن هەرکەسێک  ئەوە بۆ چاک لەم قوڕئانە ڕانامێنن، ئەگەر

ناکۆکی ئالۆزیان تێدا وە بوایە، بێگومان گەلێک ئەڵاڵبێجگە لە 

(. ٨١یئایەتسوڕەی النساء، دەدۆزیەوە)  
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یارە هەر دەستەاڵتدارێک هاتوە قوڕئانی بە شێوازی د

بەرژەوەندی خۆی شیرۆڤە)تەفسیر(کردوە، چونکە شیرۆڤەگەران 

ئان وەک خۆی وەرگێڕدرێت، ڕزانیویانە کە ئەگەر دەقی قو

 ەندچ بۆ ناسینی ئاینی ئیسالمپڕیەتی لە ناکۆکی. لێرەدا 

:هەڵدەسەنگێنین ی قوڕئانی پیرۆزەکانئایەتناکۆکی   

 

 ََ ۡۡ َعََق  َۡ ِن  َۡ ٰف نَس َق ٱۡۡلن  

(.١مرۆڤی لە پارچە خوێنێک بەدیهێنا )سوڕەی العلق، ئایەتی   

 

   ۡ بۡن ُِّ ۡم    صن َۡ  َۡ  فَإنَذا هُ
ۡ نُّۡطًَ۬ة   ِن  َۡ ٰف نَس َََق ٱۡۡلن َۡ   

مرۆڤیشی لە نوتفەیەک بەدیهینا، کەچی خێرا دوژمنێکی 

(.٤ئاشکرایە )سوڕەی النحل، ئایەتی   

 

ََۡقدَا َۡ ۡسدُۡن    َولَقَۡد   ِ  
 
ۡۡ َحَمإ  ِِّ ل    ٰف َص َۡ ۡ َص ِن  َۡ ٰف نَس ٱۡۡلن  

بێگومان ئێمە مرۆڤمان لە قوڕێکی وشکبوی ڕەشی بۆگەنیو 

(.١٠ی تدروستکرد )سوڕەی الحجر، ئایە  
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ارن  ٱۡلًَ۬خ  ََ ل    ٰف َص
َۡ ۡ َص ِن  َۡ ٰف نَس َََق ٱۡۡلن َۡ  

مرۆڤی لە گڵێکی وشکبوی وەکو سواڵەت دروستکرد )سوڕەی 

(.٢٤تی الرحمن، ئایە  

 

ا فََجَعََُِ   َۡ ٱۡلَمآءن بََشرا  ِن َََق  َۡ َۡ ٱل ذنى  ا َوهُ ۡهرا  ا َوصن ا ۗۥ نََسبا  يرا  ََ ََدن اَن َربُّ ََ   َو

ئەویشە کە مرۆڤی لە ئاو دروستکرد، ئەوسا کردنی بە توخم  هەر

 بە و تۆرە و ڕەگەز، ژن و ژنخوازی، پەروەردگاریش هەمیشە

.(٥٤ی )سوڕەی الفرقان، ئایەتتوانایە   

 

ُرونَ  ۡ تَُراب   ثُم  إنَذٓا أَنتُم بََشر   تَدتَشن ِِّ ََقَُكم  َۡ ِنۦۤ أَۡن  تن ٰف ۡۡ َءايَ ِن  َو

لەنیشانەکانیشیەتی ئەوەی کە ئێوەی لە گڵ دروستکردوە، پاشان 

(.١١ئێوە لەپڕدەبنە مرۆڤ و باڵودەبنەوە )سوڕيی الرم، ئایەتی   

 

   ۡ ۡ هن  ِ آء     ِ  ۡ ِِّ م   أَلَۡم نَۡخَُقكُّ

ئایا ئێوەمان لە ئاوێکی بێ بایەخ دروست نەکرد )سوڕەی 

(.١١المراسالت، ئایەتی   
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َنقَ  ُۡ م   ِن  ُۡ ٰف نَس َۡدظُرن ٱۡۡلن
َۡ  فَ

آء   َدافنق     ِ  ۡ ِن َنَق  ُۡ  

بن َوٱلت َرٓاٮ نبن 
َۡ ۡن ٱلصُّ ۡۡ ۡۢ بَ ِن  يَۡخُرُج 

ستکراوە. لە ئاوێکی وا با مرۆڤ وردبێتەوە کە لە چی دردەس

دروستکراوە. کە لەنێوان بڕبڕی  )بە توندی هاتنەخوار(سبازرقەبە

)سوڕەی الطارق،  پشت و قەفەسەی سینەوە دێتەدەر

(. ٧،٠،٥ئایەتەکانی  

 

قوڕ، ئەڵاڵ دەبێ مرۆڤی لە چی دروستکردبێت، لە ئاو، گڵ، گەلۆ 

نوتفە، یان خوێن؟ ئەم هەمو ناکۆکیانە سەرەوە چنە؟ گەڵۆ ئێمە 

ئەمە زۆر لە  ئەرێ باڵودبینەوە؟لەپڕ دەبێنە مرۆڤ و پاشان 

ڕاستی دور نیە؟ دروستبونی مرۆڤ لە ئاوی نێوان بڕبڕەی پشت و 

قەفەسەی سینگ زۆر ناکۆکە لە گەڵ زانستی پزیشکی ئەمڕۆ؟ 

 کەواتە پێویستە مرۆڤ بیربکاتەوە و ڕاستیەکان ببینێت؟ 

 

ا ِفي األَْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْستَ   اُهنَّ َسْبَع ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ َماء َفَسوَّ َوى إِلَى السَّ

.َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ   
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ئەو خودایە ئەوەی لەم سەر زەوییدایە، تێکڕا بۆ ئێوەی  هەر

دروستکردوە، پاشان خواست و ویستی، ڕویکردە ئاسمان، حەوت 

ئەویشە کە ئاگای لە هەمو شتێکە  ئاسمانی بەدیهێنا، هەر

.(١٨ی ئایەت، رەالبق)سوڕەی   

  

زۆر ناکۆکە. ئەگەر  هەبونی حەوت ئاسمان لەگەڵ زانستی ئەمڕۆ

؟ تێدابێتی نادروستی رئاگادا دەبێ قوڕئان وتەی خودایە بۆ  

 

َ َيْهِدي َمن َيَشاء َوَما ُتنِفقُوْا ِمْن َخْيٍر َفألنفُِسُكْم َوَما  لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

ِ َوَما ُتنِفقُوْا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظلَُمونَ ُتنِفُقوَن إِ  .الَّ اْبِتَغاء َوْجِه َّللاَّ  

 ئەڵاڵ سڵمانکردنی خەڵکی لەسەر تۆ پێویست نەکراوە، بەڵکووم

ڵمانی دەکا، وسهەر کەسێک هەبێت هیدایەتی دەدا و م کەیفی لە

 ونکە تەنیا هەر لەخێر بۆ خۆتانە، چ چاکە و ئەوەی دەیدەن لە

سامانێک دەدەن،  ماڵ و سامانتان بەخشیوە، هەرماڵ و ئەڵاڵ بەر

تێر و تەسەلی پێتان دەدرێتەوە، ستەمیشتان لێناکرێت  بە

.(١٧١یئایەت ،البقرە  )سوڕەی  
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ڕێگای  قەڕە، ئەڵاڵ دەفەرموێت کە لە ی سوڕەی بە١٤٤ی ئایەتلە 

ی ١٧١ی ئایەتم لە ئەڵاڵ دا خەڵکانێک کە بێباوەڕن بکوژن، بەاڵ

تۆ  سەر ڵمانکردنی خەڵک لەوسهەمان سوڕەدا، دەفەرموێت کە م

ە کە پێی خۆش بێت کەسانێک ئەڵاڵیپێویست نەکراوە و ئەوە 

واتە  هیدایەت دەکات و پێشی خۆش بێت گومڕاهیان دەکات. کە

بون و کافربون هەردوکیان کاری ئەڵاڵن. ئەم دو ئایەتە انڵموسم

 گەڵ هەمو ئیسالم دا و هەم لە یەکتری گەڵ ناکۆکیان لەهەم 

یان بەجێگەیاندوە ١٤٤ی ئایەتڵمانان هەمیشە وسهەیە. چونکە م

ە.کەسی پێیان خۆش بێت کوشتویان دا هەر و دەرێگای ئەڵاڵ  

 

ًة أَن َيْفَقُهوهُ َوِفي آَذاِنِهْم وَ  ن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعلَٰى قُلُوِبِهْم أَِكنَّ ْقًرا َوإِن َوِمْنُهم مَّ

َذا إاِلَّ  ـٰ ٰى إَِذا َجاُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُوُل الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َه  َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة الَّ ُيْؤِمُنوا ِبَها َحتَّ

لِينَ  .أََساِطيُر اأْلَوَّ  

هەندێکیان گوێت لێدەگرن، بەاڵم چەندها پەردەمان کێشاوە 

کانیشمان کەڕکردونە، بەسەر دڵەکانیانادا، تا تێی نەگەن، گوێ

ئەگەر چاویان کەوێ بە هەمو بەڵگە ونیشانەکانیش هێشتا 

هەربڕوای پێناکەن، دەڵێن ئەمە بێجگە لە ئەفسانەی پوچی 

(.١٥ی ئایەتپێشینیان هیچی تر نیە )سوڕەی االنعام،   
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ُ لََجَمَعهُم  َعََى ال هَُدىف  ۡ  َشاَء َّللا   َولَ

هیدایەت و ڕێنوێنی  ئەگەر ئەڵاڵ بیویستایە، هەموی لەسەر

(.٣٥ی ئایەت)سوڕەی االنعام،  کۆدەکردنەوە  

 

م  فني الظََُُّماتن  بُۡا بنآيَاتندَا ُصمٌّ َوبُك  ذ  ََ  َۡ ي َ ُِ َعََىف   َوال ذن َع ۡ يََشأ  يَج  َِ َ ُِ َو َن ُ يُض  ۡ يََشإن َّللا  َِ

م   تَقۡن س  ُِّ َراط    صن

انی، لەناو ئەوانەی وا ئایەت و نیشانەکانی ئێمەیان بە درۆدەز

تاریکایەکاندا کەڕ والڵن، ئەڵاڵ کەیفی لەسەر هەرکەس بێ، 

ڕێگای ڕاستی ڵێ ون دەکات، کەیفیشی لە ڕێنوێنی هەرکەسیش 

(.٣٨ی ئایەت)سوڕەی االنعام،  ڕاستەڕێگا بێ، دەیخاتە سەر  

 

يَُِ  ُ أَن يَۡهدن من  ۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرهُ  فََمۡ يُرندن ٱَّل  ٰف ۡسََ ۡ يُ  ۖۥ لنۡۡلن َِ ُ  َو  َِ ۡد أَن يُضن ۥ  ۥ يَۡجَعۡل َصۡدَرهُ  رن

َمآءن  ُد فنى ٱلس  ع  أَن َما يَص  ََ ا  َا  ََ  َۚضِّۡقاا َحَر  َۡ ي ََ َعََى ٱل ذن َۡ ُ ٱلرِّ ََ يَۡجَعُل ٱَّل  َذللن ََ  

دُۡنَ  ِن .يُۡؤ  

جا هەرکەسێک خودا بیەوێ ڕێگای ڕاستی پیشان بدا، دەرونی 

ەوێ لە سەر ڕێگای الدا، دڵ فراوان دەکا بۆ ئیسالمەتی، گەر بیشی

می بەرەو دەرونی تەنگ دەکا، هەر دەڵێی زۆر بە ئاستە و

شێوەیە خودا خراپە و ناپاکی و سزا ئاسمان سەردەکەوێ، بەم 
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)سوڕەی االنعام،  دەدا بەو کەسانەی کە بڕوا و ئیمان ناهێنن

(.٢١٥یئایەت  

 

َى لَُِ  ُ فَََل هَادن ۡ يُۡضَنلن ٱَّل  دنہنۡم يَۡعَمهُۡنَ   َويََذُرهُمۡ  ۥۚ َِ ٰف فنى طُۡغَۡ  

کەسێ کە ئەڵاڵ گومڕای بکات، هیچ ڕێنۆێنی کەرێکی نیە، وازیان 

لێدێنێ با لە یاخی بونی خۆیاندا بتلێنەوە )سوڕەی االنعام، 

(.٢٨٠یئایەت  

 

َۡ لَهُمۡ  ُبَِّۡ ۦِن لۡن ِن ۡۡ نَسانن ََ َ  بَن ُسۡل  إن ۡ ر  ِن دَا 
َۡ آ أَۡرَس َِ ُ  َۖو لُّ ٱَّل  ۡ   فَُۡضن َِ ۡ يََشآُء َويَۡهدنى  َِ

كنۡمُ  ۚيََشآءُ  ََ ُِ ٱۡل ِني َۡ ٱۡلَع   َوهُ

هیچ پێغەمبەرێکمان ڕەوانە نەکردوە، بەزمانی هۆزەکەی نەبێ، 

ڕونکاتەوە، پاشان خوا ویستی لەسەر  ۆتاکو هەمو شتێکیان ب

هەرکەسێ بێ گومڕاهی دەکا، ویستی لەسەر هەرکەسیش بێ، 

وە زاڵ و کاربەجێ )سوڕەی بەرەو شارەزای دەیبا، هەر ئە

(.٤ی ئایەتابراهیم،   
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آٮ نر    ََ ۡدهَا  ِن لن َو بۡن ن ََۡصُد ٱلس  َۡ  َۚوَعََى ٱَّل  ۡ َمعن َۡ ُُۡم أَ ۡۡ َشآَء لَهََدٮف   َولَ

ڕونکردنەوەی ڕێبازی ڕاست، هەندێ لە  ئەڵاڵیە سەر لە

ڕێبازەکانیش، الر و خێچ و نالەبارن، ئەگەر خودا بیویستایە، 

(.٨ی ئایەتهەموتانی شارەزادەکرد )سوڕەی النحل، بەڕاستی   

 

ۡ يََشآءُ  َِ ۡ يََشآُء َويَۡهدنى  َِ لُّ  كنۡ يُضن ٰف  َولَ
َدةا   َولحن

ةا   ِ ُ لََجَعََُُۡم أُ ۡۡ َشآَء ٱَّل  ۡ   َۚولَ  َولَتُۡسٰلََُ

دتُۡم تَۡعَمَُۡنَ  َُ ا   َعم 

 ئەگەر ئەڵاڵ بیویستایە بێگومان دەیکردن بەیەک گەل، بەاڵم

خودا ئەوەی بیهەوێ گومڕاهی دەکا، ویستی لەسەر هەرکەسێکیش 

بێ، بەرەو ڕێبازی ڕاست دەیبا، بێگومان پرسیارتان لێدەکرێت 

(.٨٣ی ئایەتسەبارەت بەوکارانەی کە کردوتانە )سوڕەی النحل،   

 

رنهن  ٰف هنۡم َوأَۡبَص ُ َعََىف ََُُۡبنهنۡم َوَسۡمعن َۡ طَبََع ٱَّل  ي ََ ٱل ذن ن ٓٮ  ٰف لَ ُۡنَ  ۖمۡ أُو  ًَ۬ن ٰف ََ هُُم ٱۡلَغ ٓٮ ن ٰف لَ   َوأُو 

ئەوانە ئەو کەسانەن کە ئەڵاڵ مۆری ناوە بەسەر دڵ و دەرون و 

النحل،  سوڕەیگوێچکە و چاوەکانیاندا، هەر ئەوانەشن بێ ئاگا )

(.٢١٨ی ئایەت  
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د ةا أَن يًَ۬ۡقَهُۡهُ َوفنٓى َءاَذاننہنمۡ ... َن
دَا َعََىف ََُُۡبنهنۡم أَ

َۡ َع ََ ا إنن ا  را  َۡ  َوإنن تَۡدُعهُۡم إنلَى ٱۡلهَُدىف  َۖو

ا ا أَبَدا   فَََۡ يَۡہتَُدٓوا  إنذا

...بەڕاستی ئێمە پەردەمان کێشا بەسەر دڵەکانیاندا، هەتاکو 

لێی تێنەگەن و گوێکانیشمان کەڕکردون، ئەگەر بانگیشیان کەیت 

بۆ الی هیدایەت و شارەزایی، هەرگیز ڕێگای هیدایەت و 

(.٥٧ی ئایەت)سوڕەی الکهف،  ەبەرشارەزایی ناگرن  

  

ا
هُۡم أَز ا  َۡ تَُؤزُّ ً۬نرني ٰف َۡ َعََى ٱۡلَك ۡ طن ٰف َۡ دَا ٱلش 

َۡ  أَلَۡم تََر أَن آ أَۡرَس

و دڵ و دەرونی ئایا نەتانزانی ئێمە شەیتانمان ناردە نا 

ی ئایەت)سوڕەی مریەم،  بێبڕوایان، تا هانیان بدا و هەڵیانخڕێنێ

٨٣.)  

 

ۡۡ َشآَء رَ  اَولَ ۡعا من ََ َُّهُۡم  َُ ۡ فنى ٱَۡلَۡرضن  َِ  َۡ َِ ََ ََلَ ََ َحت ىف يَُكۡنُۡا   ۚبُّ ََ تُۡكرنهُ ٱلد ا  أَفَأَن

 َۡ دۡن ِن ۡؤ ُِ  

ئەگەر پەروەردگارت هەویستبای، بێگومان ئەوەی لەسەر زەویە 

زۆری لە هەمویان بەتێکڕا ئیمانیان دەهێنا، ئایا ئیتر ئەتۆ 

(.٨٨ی ئایەت)سوڕەی یونس،  خەڵکی دەکەی هەتاکو ببنە بڕوادار  
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د ةن وَ  َۡ ٱۡلجن ِن هَد َم  ََ ََلَن   ِۡ دِّى ََلَ ِن ُل  ۡۡ ۡۡ َحق  ٱۡلقَ كن ٰف هَا َولَ َ  هَُدٮف َُل  نًَ۬ۡ دَا  ۡۡ ۡئدَا ََلَتَ ۡۡ شن َن َولَ ٱلد ا

 َۡ ۡ َمعن َۡ  أَ

ئەگەر ئێمە بمانویستایە، شارەزای و هیدایەتمان دەبەخشی بە 

ە الی منەوە جێگیربوە، بێگومان هەموکەسێ، بەاڵم تازەبڕیار ل

تێکڕایی )سوڕەی السجدە،  ۆزەخ پڕدەکەم لە جندوکە و مرۆڤ بەد

(.٢٣ئایەتی   

 

ردەکەوێت کە ئەڵاڵ خۆی بڕێاری ی سەرەوە دەەئایەت چەند لەم

بەرانبەر  ڵمان یان کافر بێت و مرۆڤەکان لەسومکێ  داوە

شەڕ و  ئەڵاڵ دەبێ حەزی لەگەلۆ . بێدەستەاڵتن چارەنوسیاندا

نێوان مرۆڤەکان دا  خوێنڕشتن کردبێت کە ئەم ناکۆکیانەی لە

مرۆڤ بێت کە ئەڵاڵ خۆی چەندین  دەبێ تاوانبار بۆدروستکردوە؟ 

پەردەی بەسەر دڵ و گوێیان دا کێشاوە کە چاکە نەبیستن و 

 خراپە ڕەچاوکەن؟

  

ََ لَُِ  ُل ٱۡلُمسۡ  ۥۖ ََ َشرني ۡرُت َوأَنَا  أَو  ِن ََ أُ َۡ  َوبنَذللن ۡ .َنمن  

ە فەرمانم پێدراوە، خۆشم یەکەم ڵی نیە، بەمشەریک و هەوا

(.٢٠٣ی ئایەتڵمانم )سوڕەی النعام، سوم  
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 َۡ َنۡ َۡ ٱۡلُمۡشرن ِن اَن  ََ ا  َِ ا َو
ۡسَنما  ُِّ ا 

ً۬ا  اَن َحدۡن ََ كنۡ  ٰف ا َولَ
ََ نَۡصَرانۡن ا  ا َو

ي ا  اَن إنۡبَرلهنُۡم يَہُۡدن ََ ا  َِ  
ی، بەڵکو هەقخواز و موسڵمان جولەکە بو نە عیسا ئیبڕاهیم نە

(. ٠٧ی ئایەت)سوڕەی العمران،  هاوەڵدانەرانیش نەبو بو، لە  

 

هەزار ساڵ پێش لەدایک بونی حەزرەتی  ئیبڕاهیم  حەزرەتی

محەممەد کۆچیدوایکردوە. ئەمە ناکۆکیەکی مەزنە کە قوڕئان 

موسڵمان بوە، لەالیەکیتر دەڵێت حەزرەتی ئیبڕاهیم لەالیەک 

تی محەممەد )درودی خوای لێبێت( یەکەم حەزرەدەڵێت 

کە نوسەری  گومان دروستدەکاتڵمانە. ئەم ناکۆکیە شکوموس

  ؟ئەڵاڵدەبێ کێ بێت، مرۆڤ یان  قوڕئانی پیرۆزی

 

ِنُع َعۡدہَُما لنبَاسَ  َۡ ٱۡلَجد ةن يَد ِِّ ۡيُكم  َۡ َرَج أَبَ
ۡۡ َمآ أَ ََ  ُۡ ٰف طَ ۡۡ ُُم ٱلش  ََ يًَ۬ۡتندَدُ  بَدنٓى َءاَدَم  ٰف ہَُما يَ

َءلتنہنَمآ  ۡۡ ُرنيَهَُما َس ُ  ۗلۡن َُُِ   إننِ  َۡ َوََبۡن ُكۡم هُ ََ تََرۡونَہُمۡ  ۥ يََرٮف ُث  ۡۡ ۡۡ َح ِن َۡ  ۗۥ  ۡ طن ٰف َۡ دَا ٱلش  َۡ َع ََ  إنن ا 

دُۡنَ  ِن ََ يُۡؤ  َۡ ي َآَء لَن ذن  أَۡولۡن

ئەی نەوەکانی ئادەم! شەیتان هەڵتان نەخەڵەتێنێت، هەروەکو 

ناو ئەو بەهەشتە دەرکرد، جل و بەرگی لە  باوک و دایکتانی لە

بەرداڕنین، تا شەرمگایان پیشانی یەکتربدات، شەیتان و دار 

ودەستەکەی بەجۆرێک ئێوەدەبینن، کە ئێوە ئەوان نابینن، 
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 بێگومان ئێمە شەیتانمان کرد، بەدۆست و یارمەتیدەری ئەو

(.١٧ی ئایەتکەسانە کە بڕوا و ئێمان ناهێنین )سوڕەی االعراف،   

 

کەسانێک  ئەڵاڵ خۆی شەیتانی درستکردوە و کردویەتی بە دۆستی

ئیمان نەهێنن، کەواتە بۆ دبێ مرۆڤ تاوانبار بێت لە  بۆ ئەوەی

لە ڕێگای شەیتانەوە پێیدەکات؟ ئەڵاڵکردەوەکانی کە   

 

 َۡ ي َۡ ٱل ذن ِن رنُعَۡن فنى ٱۡلُكً۬ۡرن  ٰف َۡ يَُس ي ََ ٱل ذن ن ُِ َۡ ََ يَ ُسُۡل  ٓأَيُّهَا ٱلر  ٰف لهنهنۡم  يَ َۡ د ا بنأَۡف َِ ا  َءا ٓۡ ََالُ

ۡ ََُُۡبُهُمۡ  ِن َۡ هَاُدوا   َۛولَۡم تُۡؤ ي َۡ ٱل ذن ِن ََ  ۛ َو َۡ لَۡم يَۡأتُۡ رني َۡ م  َءا ۡۡ ُعَۡن لنقَ ٰف َُذنبن َسم  َۡ ُعَۡن لن ٰف   ۖ َسم 

ۦِن عن اضن َۡ َِ ۡۢ بَۡعدن  ِن فَُۡن ٱۡلَكَنَم  رِّ ََ َذا فَ  ۖيُ ٰف تُۡم هَ هُ فَٱۡحَذُروا   يَقُۡلَُۡن إنۡن أُوتۡن ۡۡ   ُۚخُذوهُ َوإنن ل ۡم تُۡؤتَ

ُ فنۡتدَتَُِ  ۡ يُرندن ٱَّل  َِ ََ لَُِ  َو ٰلاا ۥ فَََۡ تَۡمَن ۡۡ ن َش
َۡ ٱَّل  ِن ُ أَن يُطَهَِّر  ۚۥ  َۡ لَۡم يُرندن ٱَّل  ي ََ ٱل ذن ن ٓٮ  ٰف لَ  أُو 

ى    ََُُۚۡبَهُمۡ  ِۡ ۡن ۡنَۡا  َرةن  ۖ لَهُۡم فنى ٱلدُّ ۡن ۡم    َولَهُۡم فنى ٱَۡلَ َعَذاب  َعظن  

روایدا پێشبڕکێ دەکەن، بێب کە لەئەی پێغەمبەر! ئەوکەسانەی 

هەرکەس ئەڵاڵ بیەوێ بیخاتە ناو پەرۆش و خەمبارت نەکەن،...

بەرابەر خودا هیچت پێناکرێت، ئەوانە  گومڕایەوە، ئیتر ئەتۆ لە

ئەو کەسانەن کە خودا نایەوەێ دڵەکانیان پاک و خاوێن کاتەوە، 

دا ڕسوا دەبن و لە پاشەڕۆژیشدا جەزرەبەیەکی لەم دونیایە

(.٤٢ی ئایەتگەورەیان دەدرێ )سوڕەی المائدە،   
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کەواتە انێک پاک کاتەوە، ئەگەر خودا بۆ خۆی نەیەوەی دڵی کەس

اردوە کە زەحمەتیان لەگەڵ بکێشێت؟ ئەم ەمبەری نغبۆچی پێ

دەری دەخات کە دەبێ نوسەرێ ئەم پەڕتوکە پیرۆزە کێ  ناکۆکیە

 بێت؟

 

هَُما ٰف ا فًََ۬تَۡقدَ
انَتَا َرۡتقا  ََ لتن َوٱَۡلَۡرَض  َۡ ٰف َم ًَُ۬رٓوا  أَن  ٱلس  ََ  َۡ ي َۡ ٱۡلَمآءن  ۖأََولَۡم يََر ٱل ذن ِن دَا  َۡ َع ََ  َو

دُۡنَ  َُۖل  َشۡىء  َحى   ِن   أَفَََل يُۡؤ

ئایا ئەوانەی بێ بڕوان ورد نابنەوە کە بەڕاستی ئاسمانەکان و 

ن جیامان کردنەوە. هەمو ئەم زەویە پێکەوە لچکابو

دروستکردوە، ئیتر بۆ ئیمان ناهێنن )سوڕەی  زیندەورێکمان لە ئاو

(.٣١ی ئایەتاالنبیاء،   

 

ا
ًُ۬ۡظا  َۡ  ِ ا 

َمآَء َسۡقً۬ا  دَا ٱلس  َۡ َع ََ ۡعرنُضۡنَ  َۖو ُِ تنہَا  ٰف ۡۡ َءايَ   َوهُۡم َع

ئاسمانمان کرد بە بانێکی پارێزراو کەچی ئەوان لە نیشانەکانی 

(.٣١ی ئایەت)سوڕەی االنبیاء،  خۆدەبوێرنئاسمان   

 

َُ أ رنهۦن َويُۡمسن ِۡ
رن بنأَ َۡ ََ تَۡجرنى فنى ٱۡلبَ

َۡ ا فنى ٱَۡلَۡرضن َوٱۡلًُ۬  ِ َر لَُكم  َ َسخ  لَۡم تََر أَن  ٱَّل 

ِنۦۤ  َ  بنإنۡذنن َمآَء أَن تَقََع َعََى ٱَۡلَۡرضن إن حن  ۗٱلس   ر 
َن لََرُءو ٌ۬   َ بنٱلد ا ۡم    إنن  ٱَّل   
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ئەی نەتدیوە ئەوی لەزەویدایە خۆدا بۆی ڕامکردون، گەمیشی 

دەریادا دێت و دەچیت،  بەفەرمانی ئەو لە ڕامکردوە هەر

سەر ئەرزا، مەگەر خۆی  ئاسمانیشی ڕاگڕتوە تا نەکەوێ بە

ویستی لەسەر بێ، بەڕاستی ئەڵاڵ لەگەڵ خەڵکدا زۆردڵسۆز و 

(.٠٥ی ئایەتدڵۆڤانە )سوڕەی الحج،   

 

 وتەی ئەم و سەربانی گۆی زەوەی نیە.ن تەنیا بەتااڵیە ئاسما

ە لە گەڵ ڕاستیدا. ئەڵاڵ ئەڵاڵ لە بواری زانستی  زۆر ناکۆکی هەی

لە ، سوتێنەر، سزادەر، تۆڵەستێنەر و رچۆن دەکرێت هەم ترسێنە

ربۆیە ئەم هە هەمان کاتیشدا لەگەڵ خەڵکدا دڵسۆزو دڵۆڤان بێت؟

هەڵبەستراوی ئاستی  راوەکە ئەم نوس خەندەیەرئایەتانە د

 اڵشەشی زاینی بوە و لە گەڵ وتەی خووشیاری مرۆڤی سەدەی 

خوازی نوسراون.بۆ بەرژەوەندی و دەستەاڵتتەنیا و  ناگونجێت  

 

ۡمن   ۡبعن َوَربُّ ٱۡلَعۡرشن ٱۡلَعظن لتن ٱلس  َۡ ٰف َم بُّ ٱلس  ۡ ر  َِ َُۡل   

ختە و پەروەردگاری ئەم تە بڵێ ئەی پەروەردگاری حەوت ئاسمان

  (. ٨٠منون، ئایەتی ٶ)سوڕەی الم گەورە کێیە
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دانە  ٧و سەر و بنی نیە تا  لە بواری زانستی ئاسمان بەتااڵیە

گۆی زەویش خڕە نەک تەخت، کەواتە زانست و وتەکانی بن. 

 ئەڵاڵ ناکۆکن؟

 

ا ُكم بَۡعضا  ُدَعآءن بَۡعضن ََ دَُُۡم  ۡۡ ُسۡلن بَ َُۡن  ََۡد يَ  َۚ  تَۡجَعَُۡا  ُدَعآَء ٱلر  َۡ يَتََسََ  ي ُ ٱل ذن ۡعََُم ٱَّل 

ا
اذا  َۡ دُكۡم لن م   ِۚن ۡبَہُۡم َعَذاب  أَلۡن ۡبَہُۡم فنۡتدَة  أَۡو يُصن رنهنۦۤ أَن تُصن ِۡ

ۡۡ أَ َۡ يَُخالنًَُ۬ۡن َع ي َذرن ٱل ذن َۡ َۡ
َۡ   فَ

نی هەندێ لە هەرگیز بانگکردنی پێغەمبەر بۆ ئێوە، وەکو بانگکرد

، بێگومان ئەڵاڵ ئاگای لەم دامەنێن هەندێکتان لە خۆتان

کەسانەیە کە بە خۆدانە پاڵ ئەم و ئەو لە ناو ئێوەدا خۆیان 

، دەدزنەوە، با ئەوانەی لە فەرمانی پێغەمبەر سەرپێچی دەکەن

لەوە بترسێن بەاڵیەکیان توش ببێ، یان سزایەکی بەژان 

(. ٠٣ی ئایەتبەرۆکیان بگرێت )سوڕەی النور،   

 

ەی مێشکشۆرکردوە کە کڕنۆشبەر و خەڵکانی ساوێلک ەئایەتئەم 

ملکەچی پێغمبەر و عەڕەبەکان بن. خەڵکانی ئەمریکا، ئەوروپا، 

ئوستڕالیا، کانەدا، چین و ژاپۆن بە درێژای مێژو سەرپێچیان لە 

و ئەڵاڵ کردوە و ئیستاکەش هیچ  فەرمانەکانی پێغەمبەر

ن، بەڵکۆ باشترین  سزایەکی بەژان بەرۆکی نەگرتو
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 و زانستی پیشکەش بە شەسازیە بواری پیخزمەتگوزاریان ل

 یڵمانیش بە پشتوانەگەالنی جیهان کردوە. خەڵکانی موس

دەترسێنن و گەالنی تری جیهان بە جیهاد  ،قوڕئانی پیرۆز

و دیاری ئەڵاڵ بۆ مرۆڤایەتی  ئەمەش بە شانازی و داهێنەر

نن.دەبی  

 

َََق ٱَۡلَرۡ  َۡ ۡن َوتَۡجَعََُۡن لَُِ َُۡل أَٮ ند ُكۡم لَتَۡكًُُ۬روَن بنٱل ذنى  ۡۡ َِ ۡۡ ا َض فنى يَ ََ َربُّ  ۚۥۤ أَنَدادا   َذللن

 َۡ ۡ ََمن ٰف  ٱۡلَع

بڵی ئایا ئێوە لە ڕاستیدا بێ بڕوان بەو کەسەی کە ئەم زەویەی 

لە دو ڕۆژدا بەدیهێنا؟ شەریکی و هاوەڵیشی بۆ بڕیاردەدەن! 

(.٨ئائەوە پەروەردگاری جیهانیانە )سوڕەی فصلت، ئایەتی   

 

َرهَافَقََضٮف  ِۡ َُلِّ َسَمآء  أَ ۡن َوأَۡوَحىف فنى  ۡۡ َِ ۡۡ ات   فنى يَ َۡ ٰف ۡ  َسۡبَع َسَم ۡنَۡا  ۚهُ َمآَء ٱلدُّ  َوَزي د ا ٱلس 

ا
ً۬ۡظا  َح َوحن بۡن ٰف من  ۚبنَمَص ِن ٱۡلَعَۡن ي ِن يُر ٱۡلَع ََ تَۡقدن   َذللن

 ئەوساکە حەوت ئاسمانی لە دوڕۆژاندا بەدیهێنا، لە هەر

 باری تایبەت بە خۆی پێڕاگەیاند و ئاسمانیئاسمانێکیشدا کار و 

ئەمەیە ئاندازەگرتنی دنیاشمان بە چرا ڕازاندە و پاراستیشمان، 

(. ٢١سوڕەی فصلت، ئایەتی زاڵی زانا )  
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ىف َعََى ٱۡلَعۡرشن  َۡ ت ةن أَي ام   ثُم  ٱۡستَ دَهَُما فنى سن ۡۡ ا بَ َِ لتن َوٱَۡلَۡرَض َو َۡ ٰف َم َََق ٱلس  َۡ ُ ٱل ذنى  ا  ۖٱَّل  َِ  

ع   ََ َشً۬ۡن  َو
ۡ َولنى   ِن ۦِن  ۡ ُدونن ِِّ َ ُرونَ  ۚلَُكم    أَفَََل تَتََذ

ئەو ئەڵاڵیەیە کە ئاسمانەکان و زەوی و ئەوەی لە  هەر

نێوانیاندایە لە شەش ڕۆژدا دروستی کردوە، ئەوسا لە سەر 

هیچ جگە لە و بێتەختی فەرمانڕەوایەکەی خۆی دامەزرا، 

ا بۆ بیرناکەنەوە )سوڕەی السجدە، یارمەتیدەرێکتان نیە، ئای

(.٤ئایەتی   

 

 ەەیە له ڕئان بیری نەکردبێتەوە کە ناکۆکیقو سەری بۆ نودەبێ 

دو ڕۆژ لە گەڵ دو ڕۆژ دەکاتە  یەتەی سەرەوە.ناو ئەم سێ ئا

.(٠ناکاتە   ١+١=٤چوار، لەالیەکی تر دەڵێت شەش ڕۆژی خایاند)  

 

ََ َُۡرءَ  ۡۡ دَآ إنلَ ۡۡ ََ أَۡوَح َذللن ََ ََ َو َم ٱۡلَجۡمعن  ۡۡ َر يَ لَهَا َوتُدذن ۡۡ ۡۡ َح َِ َر أُم  ٱۡلقَُرىف َو تُدذن
ا لِّ
اناا َعَربۡن ا 

ِن  ۡرن  َۚرۡيَب فۡن  فنى ٱلس عن
 فنى ٱۡلَجد ةن َوفَرنيق  

  فَرنيق  

بەم شێوەیەش قوڕئانێکی عەڕەبیمان بۆ ناردوی، هەتاکو  هەر

 ەسانەش کدانیشتوانی شاری مەککە و ئەو کە ترس بخەیتە بەر

وان لە دەوروبەریدا، ترسی ڕۆژی کۆبونەوەش بخەیتە بەریان کە 
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بهەشتا و دەستەیەکیش هیچ گومانی تێدانیە دەستەیەک وان لە 

(. ٧سوڕەی الشورا، ئایەتی ) لە دۆزەخدان  

 

ان تەنیا ئڕوی سەرەوە دەردەکەوێت کە نوسەری قلەم ئایەتە

ە، نەیزانیوە کە زانیاری لە سەر شاری مەككە و دەوروبەری هەبو

گۆی زەوی خڕە و لە ئەمریکا و ئوستڕالیاش مرۆڤ دەژین کە لە 

زمانی عەڕەبی هەر تێناگەن، یا خود قوڕئان تەنیا بۆ خەڵکی 

هانی نیە؟ دەبێ پاش ئەم یعەڕەب هاتوە و پەڕتوکێکی ج

خوێندنەوە، مرۆڤ هەرخۆی لە مێشکشۆری دابێڵێتەوە یان وشیار 

ی عەڕەب بکات؟کولتورتۆبە لە ببێت و بەخۆی دابشتەوە و   

 

اَن نَكنۡرن  ََ َف  ۡۡ  فََك
ًَُ۬روا ۖ ََ  َۡ ي ۡذُت ٱل ذن َۡ  ثُم  أَ

ڕوا بون، ئەدی سزا و جا غەزەبم گرت لە وانەی کە کافر و بێب

(.١٠)سوڕەی فاطر، ئایەتی و تۆڵەم چۆن ب  

 

 ، ئەمریکا، ئوستڕالیا،خەڵکانی چین، ژاپۆنئەگەرچی زۆرینەی 

نەکەوتونەتە بەرغەزەبی ئەڵاڵ، کافرن، بەاڵم ئەوروپا و کانەدا 
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. هەرچی زانست و پێشکەوتنە یبەڵکو کەوتونەتە بەر بەرەکەت

شە لە واڵتانی کەوتودایە و هەرچی مرۆڤکوژ و دوا لەم واڵتانە

. موسڵمان دا پەروەردە دەکرێت  

 

َُ تَۡجرنى لنُمۡستَقَر   ل هَا ۡم ِن  َۚوٱلش  ِني يُر ٱۡلَع ََ تَۡقدن من  َذللن ٱۡلَعَۡن  

 کە بۆی دیاریکراوە، ئا ئەوەشخۆریش دەڕوا بەرەو ئەو قۆناغەی 

ئەندازەی دیاریکراوی خودای زاڵ و زۆر زانایە )سوڕەی یس، 

(. ٣٨ئایەتی   

 

ُل َسابنُق ٱلد ہَارن  ۡۡ ََ ٱل  ََ ٱۡلقََمَر َو ى لَهَآ أَن تُۡدرن َُ يَۢدبَغن ۡم َُ  ََۚ ٱلش  َ   يَۡسبَ  فنى فَََ
لٌّ  َُ   ۡنَ  َو

نەخۆر دەتوانێ و بۆی هەیە بگات بە مانگ، نە ئەویش پێش ڕۆژ 

مەلەدەکەن )سوڕەی یس،  دەکەوێ، هەر یەکێکیان لە جغزیکدا

(.٤١ئایەتی   

 

ئایەتەی سەروە ڕۆژ و مانگ هەردوکیان لە  گوێرەی ئەم دو بە

حاڵی گەڕاندان! ئەمە زۆر ناکۆکە لە گەڵ زانستی ئەمڕۆ کە 

لە مە  دەسوڕێت و خۆر بێجوڵەیە.زەوی بەدەوری خۆر دا 

دەردەکەوێت کە ئیسالم دروستکراوی پێغەمبەرە نەک خودا. 
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چونکە خودا کە خۆری دروستکردوە دەشزانێت کە بەدەوری زەوی 

 دا ناسوڕێت.

 

اَعةُ َوٱنَشق  ٱۡلقََمرُ  َن ٱلس  تََربَ َۡ  ٱ

ە و مانگیش لەت بوە )سوڕەی تەوپەساڵن)قیامەت( نزیک بۆئەوا 

(. ٢ئایەتی ، القمر  

 

ساڵ پێش گوتراوە، ئەی بۆ تاکو ئێستاش  ٢٤١١ئەم ئایەتە 

مانگیش لەت نەبوە؟ قیامەت ڕانەبوە و  

 

 ًَُِ۬ عن ٰف ا فََُۡض ا َحَسدا  َ ََۡرضا ۡ َذا ٱل ذنى يُۡقرنُض ٱَّل  رنيم    ۥ َولَُِ  ۥ لَُِ  ِ  ََ  
ر   َۡ ۥۤ أَ  

 ە ئەوەی قەرزی جوان دەدا بە ئەڵاڵ، تاکو ئەڵاڵش چەندیکێ

بەرابەری بۆ بکاتەوە، پاداشی شیاویشی هەیە )سوڕەی الحدید، 

(.٢٢ئایەتی   

 

 کەس بێنیازە، کە هەمو لە زۆر ئایەت دا گوتراوە کە ئەڵاڵ لە

خەڵ وەردەگریت؟ گەڵۆ پێغەمبەر خۆی نیازی بە  واتە قەرز بۆ لە

 سەرمایە هەبوە و بەم جۆرە کاسپی کردوە؟
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 َِ ٰف ٓ إنلَ ََ ُ ٱل ذنى  َۡ ٱَّل  ُِ ٱۡلَجب اُر  هُ ِني ُۡ ٱۡلَع من ۡۡ ُۡ ٱۡلُمهَ ِن ُم ٱۡلُمۡؤ ٰف ََ َُ ٱلس  و َُ ٱۡلقُدُّ َۡ ٱۡلَمَن َ  هُ إن

ۡنَ  ۚٱۡلُمتََُبِّرُ  َُ ا يُۡشرن ن َعم  َۡ ٱَّل  ٰف ََ   ُسۡب

هەرئەوە  ئەو ئەڵاڵیەی کە هیچ پەرستراوێک بێجگە لەو نیە، 

غ و پاشا و خاوەن دەستەاڵتە، پاک و خاوێن و بێخەوشە، سا

سەلیم و بێعەیبە، ئارام بەخش و هێمنی دەرە، چاوەدێر و 

، پارێزەرە و بە هەمو شتێکدا ڕادەگا، زاڵ و خاوەن دەستەاڵتە

ەکە، هەموکەم و کوڕیەک چارەسەردەکات، شایستەی هەمو گەوری

لە هاوبەشانی کە بۆی دادەنێن  ڵاڵیە،ەنە ئەم ئخاوێ پاک و

(١٣)سوڕەی الحشر، ئایەتی   

نی تورک، ئازەری، عەڕەب و گەال کە وکوڕی نیە کەم مەگەر ئەمە

هەمو ڕۆژێک مرۆڤکوژی و کورد  ە وکوردستانیان داگیر کردو فارس

؟ دەبێ بۆ ئەڵاڵ چاوپۆشی لە دڕندەی ئەم نەتەوانە دەکەنکوژی 

 بکات؟

 

ًُِ۬ۡ لَُكۡم َويَۡغً۬نۡر لَُكمۡ  عن ٰف ا يَُض ا َحَسدا  َ ََۡرضا ُ  ۚإنن تُۡقرنُضۡا  ٱَّل  م   َوٱَّل    َشُكۡر  َحَۡن

 بەرابەر ، خوداش چەندباشقەرزی  ئەگەر قەرز بدەن بە خودا بە

زیادی دەکات بۆتان، لە گوناح و هەڵەکانیشتان خۆشدەبێ، خوا 

(.٢٧پێزان و لەسەرەخۆیە )سوڕەی التغابن، ئایەتی   
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 هەموشتێک و هەمو کەس لە ەگەر هەرئەم قوڕئانە ناڵێت ئەڵاڵم

 ای قەرزی لە بەندەکانی کردوە، دەبێ، ئەدی بۆ داوبێنیازە

بێ؟ مەگەر قوڕئان ناڵێت سود وەرگرتن ناڕەوایە  بۆچی قەرزی

ا دەیهەوێت سود و قازانج بداتە د)حەرامە(، ئەدی بۆ خو

؟ دەبێ ئەم قەرزانە بە کێدا بۆ ئەڵاڵ ڕەوانە بکرێنبەندەکانی؟ 

ش ئەم ئەرکەیان هەبوبێت، ێئەگەر پێغەمبەر و ئیمامەکانی پ

ئەمرۆ خامنەی و شێخەکانی سعودی ئەم دراو و زێڕانە  دبێ

ناکۆکی نەبن، دەبێ چی  بدەنە دەستی ئەڵاڵ؟ ئەگەر ئەمانە

دەبێ مرۆڤ کەنگین مێشک و بیری بەکاربێنێت؟ ؟ناکۆکی بێ  

 

ْلُتُكْم َعلَ  .ى اْلَعالَِمينَ َيا َبِني إِْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي َفضَّ  

بەرچاوبێت کە  نازونیعمەتەتان لە ئەی ڕۆڵەکانی ئیسڕائێل، ئەو

هەمو خەڵکی  بەسەرێزی ئێوەم دا ڕسەرتاندا، کە من  ڕشتبوم بە

.(٤١ی ئایەت، البقرە)سوڕەی  سەردەمی خۆتاندا  

 

لێرەدا جیاوازی خستۆتە ناو نەتەوەکانی کە خۆی دروستی  ئەڵاڵ

وازانە نیە.کردون، وتەکەی یەکسانیخ  
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ِ لَِيْشَتُروْا ِبِه َثَمنً  ا َقلِيالً َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبأَْيِديِهْم ُثمَّ َيقُولُوَن َهَذا ِمْن ِعنِد َّللاَّ

ا َيْكِسُبونَ  مَّ ا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّ مَّ .َفَوْيٌل لَُّهم مِّ  

بەدەستی خۆیان  انەی کەوا، هەرکەس سەرەنجام هاوار بۆ ئەو

وەیە، تاکو لەالیەن ئەڵاڵ کتێبێک دەنوسنەوە و پاشان دەڵێن ئەمە

 کااڵیەکی کەمی پێبکڕن، دەک تێدابچن و سەرنەگون بن، بۆ ئەو

، البقرە)سوڕەی  وەش وەدەستی دێننشتەی کە دەینوسن و بۆ ئە

.(٧٨ی ئایەت  

 

سانێک ەک بەلێرەدا ئەڵاڵ جنێو بە خەڵک دەدات و سوکایەتی 

وسن. دەبێ ئەڵاڵ بۆچی خۆی دەکات کە نوسراوەی تر دەن

ناشیرنی  بونە و بە هێنابێتە ڕێزی ئەو مرۆڤانە کە پێی خەراپ

سەردەمی ئەمڕۆدا مرۆڤی تێگەیشتو ئەگەر  گەڵیان دواوە. لە لە

ڕەخنەی لێبگیرێت و دژی نوسراوەی ئەو، نوسراوەیەکی تری 

ەوە بە دڵێکی فراوان وەری بەهێزتر یان بێهێزتر بنوسرێت، ئ

دەگرێت و دەڵێت با کۆمەڵگە بڕیاردەربێت، کام شتەیان پێخۆش 

هەڵوێستەی  ست بێت، با هەڵی بژێرن. ئەگەر ئەمپێیان ڕا بێت و
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 ەکانی، ئەمڕۆ کەسێکیبەند)عەبد( ئەڵاڵ گرتویەتی لە بەرامبەر

 ئاسای بیگرێت، پەسەند ناکرێت.

 

ُ َسكنۡدَتَ  َل ٱَّل  َِ ا ل ۡم تََرۡوهَا َوَعذ َب  ُِ ثُم  أَن دُۡدا  َُ َل  َِ َۡ َوأَن دۡن ِن ۦِن َوَعََى ٱۡلُمۡؤ ۥ َعََىف َرُسۡلن

ًَُ۬روا   ََ  َۡ ي َۡ  ۚٱل ذن ً۬نرني ٰف ٓاُء ٱۡلَك َِ ََ  ََ   َوَذللن

پاشان ئەڵاڵ ئارامی و خۆڕاگری خۆی ڕژاند بەسەر پێغەمبەرکەی 

 ای ئەوت، سزیپایەکیشی نارد کە ئێوە نەتان دەدو بڕوادارن، سو

)سوڕەی التوبە،  کەسانەشی دا کە کافربون، ئاوایە تۆڵەی کافران

(.١٠ئایەتی   

 

دەبێ ئەڵاڵ بۆ سوپایەکی نەدیتراو نەنێرێت بۆ دەرکردنی 

ری لە کوردستان؟، تورک و ئازەداگیرکەرانی عەڕەب، فارس  

 

ثُ  ۡۡ َۡ َح َنۡ  ٱۡلُمۡشرن
تَُُۡا  َۡ ُرُم فَٱ َُ ُذوهُۡم َوٱۡحُصُروهُۡم  فَإنَذا ٱنَسَََخ ٱَۡلَۡشہُُر ٱۡل ُۡ دتُُّمۡهُۡم َو ََ َو

ۡرَصد    َِ ل   َُ ُعُدوا  لَهُۡم  َۡ ََهُمۡ  َۚوٱ ا  َسبۡن ةَ فََخَُّۡ ۡف ََ  ِ ا  ٱل ُۡ ةَ َوَءاتَ ۡف ََ ۡا  ٱلص  ُِ  إنن   ۚ فَإنن تَابُۡا  َوأَََا

ۡم    حن َ َغًُ۬ۡر   ر    ٱَّل 

ی جێگایە کاتێک مانگە یاساغکراوەکان تەواو بون، لە هەر

موشریکەکانتان دەستکەوت بیان کوژن، بیانگرن و ئابلوقە و 

گەمارۆیان بدەن، لە هەمو حەشارگەیەکدا خۆتانیان بۆ 
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حاشاربدەن، جا ئەگەر تۆبەیانکرد و نوێژیان کرد و زەکاتیاندا، 

ئیتر ڕێیان بۆ چۆلکەن و لێیان گەڕێن، بێگومان خودا لێبوردە و 

(.٥دلۆڤانە )سوڕەی التوبە، ئایەتی   

 

ہنمۡ  ۡۡ َۡ َوٱۡغَُۡظ َعََ ً۬نقۡن ٰف هندن ٱۡلًُُ۬ اَر َوٱۡلُمدَ ٰف ََ ٓأَيُّہَا ٱلد بنىُّ  ٰف هَد مُ  ۚيَ ََ هُۡم  ۡأَوٮف َِ ۡرُ  ۖ َو ََ ٱۡلَمصن   َوبنۡئ

بکە، ەڵ کافر و دوڕووەکاندا جیهادئەی پێغەمبەر! لەگ

دۆزەخە، و ماوەشیان  و تیژی بنوێنە، جێگا دەربارەشیان توند

(.٧٣ئایەتی  ،التوبەسوڕەی ی خراپە )چەند چارەنوسێک  

 

 
ظَةا  َۡ ُكۡم غن ُدوا  فۡن َۡ ٱۡلًُُ۬ ارن َوۡلَۡجن ِِّ َۡ يََُۡنَُكم  ي ُۡا  ٱل ذن تَن ٰف دُۡا  ََ َِ َۡ َءا ي ٓأَيُّہَا ٱل ذن ٰف ا  أَن   ۚيَ ٓۡ  َوٱۡعََُم

 َۡ َع ٱۡلُمت قۡن َِ  َ  ٱَّل 

ئەو دراوسێ بێ  و ئیمانتان هێناوە،ئەی ئەوانەی بڕوا 

ایانەتان قەتڵ بکەن، با توند و تیژیشتان لێوە بەدی بکەن، بڕو

، التوبە لەگەڵ پارێزکاراندایە )سوڕەیبشزانن بە ڕاستی خودا 

(.٢١٣ئایەتی   

 

لەم ئایەتانەی سەرەوە دەردەکەوێت کە ئاینی ئیسالم ئاینی 

و دڵفراوان بون.  و بەخشش نەک ئاینی ئاشتی ،و کوشتنە شەڕ  
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للنهن  َۡ ِۡ ۡۡ أَ ِن ۡذ  هنمۡ ُۡ ۡۡ ۡہنم بنہَا َوَصلِّ َعََ َِّ َِ  تُطَهُِّرهُۡم َوتُ
ۡ   ل هُمۡ  ۖۡم َصَدََةا  ََ َسَك تَ ۡف ُ  ۗ إنن  َصََ  َوٱَّل 

م ۡع  َعَۡن  َسمن

لە ماڵ وسامانیان سەدەقە و خێر وەرگرە، تا کو بەهۆی ئەوەوە 

وە، دوعا و نزایان بۆ بکە، چونکە دوعای ەپاک و خاوێنیان بکەیت

و زانایە )سوڕەی التوبە،  بۆ ئەوان، خوداش بیسەر تۆ ئارامیەکە

(. ٢١٣ئایەتی   

 پێغەمبەر بەم بهانەیە سەرمایەی لە خەڵک ستاندوە، هەر

بۆیەشە مەالکانی کورد زەکات، بەرات و سەرچاککردنەوە بۆ 

  .خۆیان وەردەگرن

 

ۡن  ي يدُُكۡم َولنَى دن  لَُكۡم دن

ەی الکافرون، ئاینی خۆتان بۆ خۆتان، ئاینی خۆم بۆ خۆم )سوڕ

(.٠ئایەتی   

 

و دەستەاڵتی زۆر بوە، بڕیاری  کاتانەی کە هیز پێغەمبەر لەو

وتویەتی ڕوبەشکست بوە، قەتڵ و جیهادی داوە، بەاڵم کاتێک کە 

 سەردا دین خۆتان بۆخۆتان، ئێمە دینی ئیسالمتان بە

 ناسەپێنین.
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ُ بُۡدَۡ  ۡ ََۡبَنهنۡم فَأَتَى ٱَّل  ِن  َۡ ي َََُِر ٱل ذن َنهنۡم ََۡد  ۡۡ ۡ فَ ِن ہنُم ٱلس ۡقُف  ۡۡ دن فََخر  َعََ اعن َۡ َۡ ٱۡلقَ ِِّ دَهُم  ٰف

ََ يَۡشُعُرونَ  ُث  ۡۡ ۡۡ َح ِن هُُم ٱۡلَعَذاُب   َوأَتَٮف

کەسانەی کە پێش ئەمان بون، پالن و نەخشەیان  بەڕاستی ئەو

نی لە بنچینە و بنەڕەتدا کیشا، سەرئەنجام خودا خانوەکانیا

 ە سەردا تەپی و ڕوخا، سزا و، سەربانەکانیان بدەرهێنا

د هات، کەوا هەستیان پێنەدەکرعەزابیان لە جێگایەکەوە بۆ 

(.١٠)سوڕەی النحل، ئایەتی   

 

ا يدا  ا َشدن بُۡهَا َعَذابا  َعذِّ ُِ َمةن أَۡو  ٰف َ من ٱۡلقۡن ۡۡ ُۡهَا ََۡبَل يَ ۡهَُن ُِ  ُۡ َۡ َ  نَ ۡ ََۡريَة  إن ِِّ ََ  َۚوإنن  اَن َذللن ََ  

 َِ بن  ٰف افنى ٱۡلكنتَ ۡسطُۡرا   

و دێیەک نیە ئێمە لە پێش ڕۆژی پەساڵن)قیامەت(دا  هیچ شار

کاولی نەکەین، یاخۆ سزایەکی توند و پڕ لە ئازاری نەدەین، 

ئەمەش لە کتێبی خودا دا تۆمارکراوە )سوڕەی االسرا، ئایەتی 

٥٨.)  

  

رنى فَإنن  لَُِ  َۡ ۡۡ أَۡعَرَض َعۡ ذن َِ ُشُرهُ  َو َۡ ا َونَ  َضدكا 
َۡشةا  عن َِ َمةن أَۡعَمىف  ۥ  ٰف َ َم ٱۡلقۡن ۡۡ ۥ يَ  

هەرکەسێکیش پشتی لە یادی من هەڵکرد، بێگومان ژیانێکی 

کوێری ە ڕۆژی پەساڵنیشدا ب ژواری هەیە، لەتەنگ و د

(.٢١٤حەشرونەشری دەکەین )سوڕەی طە، ئایەتی   
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ئەم سوڕانە سەرەوە هەمویان هەڕەشە و ترسن. لە بواری 

 نن کە سەرشۆڕ و خۆسایکۆلۆژی ورەی مرۆڤەکان دادەبەزێ

 هەربۆیە موسڵمانان هەم لە بەدەستەوەدەری ئەم ئاینە بن.

جار وشەکانی  ٠٨٢لەئاخرەت زۆر دەترسن. زیاتر لە و هەم دونیا 

ترس، عەزاب، ئاگر، سوتان، هەڕشە و گوڕەشەکانی ئەڵاڵ لە 

رونناسی ئەم قوڕئان دوپاتکراوەتەوە. پێغەمبەر گەورترین دە

دوپاتکردنەوەی وتەکانی زانیوەیەتی  گۆیەی زەوی بوە و بە

سەرکەوتوبێت. وێلکە دادەتوانێت لە مێشکشۆری خەڵکانی سا  

 

َل َربُُّكمۡ  َِ اَذٓا أَن َِ ا   ۡۡ َۡ ٱت قَ ي َل لَن ذن ا َۚوَۡن را  ۡۡ َۡ   ۗ ََالُۡا  
ۡنَۡا َحَسدَة   هن ٱلدُّ ذن ٰف َۡ أَۡحَسدُۡا  فنى هَ ي   ۚ لَِّ ذن

ر    ۡۡ َۡ َرةن  ۡن َۡ  َۚولََداُر ٱَۡلَ   َولَدنۡعَم َداُر ٱۡلُمت قۡن

خودا ترس بون، پەروەردگارتان چی  وترا بەو کەسانەش کە لە

 ناردۆتە خوارەوە؟ وتیان چاکە، بۆ ئەوانەی لەم دونیایەدا چاکە

 پاداشی چاکەیان بۆ دانراوە، بە و و خێریان ئەنجام داوە، خێر

ی ڕاستی ماڵی پەساڵنیش چاکترین ماڵە، ئای چەندە خۆشە ماڵ

(.٣١لە خوداترسەکان )سوڕەی النحل، ئایەتی   
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رُ  ٰف تنہَا ٱَۡلَۡنهَ َۡ ۡ تَ ِن َُۡنَہَا تَۡجرنى  ُۡ َُ َعۡدن   يَۡد ٰف د  ا يََشآُءونَ  ََۖ َِ ہَا  ُ  ۚ لَهُۡم فۡن ِنى ٱَّل  ََ يَۡج َذللن ََ  

 َۡ  ٱۡلُمت قۡن

باخ و باخاتێکە کە جێگای مانەوەیە، دەچنە ناوی، چەندین ڕوبار 

وێ بۆیان  و درەختەکانیانەوە جاریە، هەرچیان بوێ لەژێردار  لە

ئامادەیە، بەم شێوە خودا پاداشی لە خودا ترسەکان دەداتەوە 

(.٣٢)سوڕەی النحل، ئایەتی   

 

جار لە قوڕئان دا  ٢٨١ئەم پاداشەی ئەڵاڵ زیاتر لە 

بونەتە هۆی سەرەکی  دوپاتکراوەتەوە. ئەم دوپاتکردنەوانە

ە و لەئاکامدا ئاینی ئیسالم شکشۆری خەڵکانی ساوێلکێم

 ڕۆژبەڕۆژ پەرەی ستاندوە.

 

 
َلا  َرةن أَۡعَمىف َوأََضلُّ َسبۡن ۡن َۡ فنى ٱَۡلَ هنۦۤ أَۡعَمىف فَهُ ذن ٰف اَن فنى هَ ََ  ۡ َِ  َو

ەڕۆژیشدا کوێرە و زۆرتر هەرکەس لەم دونیایەدا کوێربێت، لە پاش

(.٧١ن بوە )سوڕەی االسرا، ئایەتی ڕێگا لێو  

 

دروستکردوە، چۆ دەبێت بەشکانەوە و بێڕێزی خودا خۆی کوێری 

کە سوکایەتی بە  دەبێ زۆر لەمە مەزنتربێتباسی بکات؟ خودا 
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 قوڕئان وی خۆی بکات؟  گەلۆ ئەمە دەریناخات کەرادروستک

؟ەهەڵبەستراوی مرۆڤ  

 

ۡرَ  َُ ََ أُ ۡۡ تنٓى َءاتَ ٰف ََ ٱل  ََ ََ أَۡزَول دَا لَ َۡ ٓأَيُّهَا ٱلد بنىُّ إنن آ أَۡحََ ٰف آ أَفَآَء يَ م  ِن  ََ ۡدُ َۡ يَمن َََك َِ ا  َِ ۡ  َو هُ

 ََ َع َِ ۡرَن  ََ تنى هَا ٰف ََ ٱل  تن ٰف ََ ٰف َۡ ََ َوبَدَاتن  الن َۡ ََ َوبَدَاتن  تن ٰف ََ َوبَدَاتن َعم  ََ َوبَدَاتن َعمِّ ۡۡ ُ َعََ ٱَّل 

د بنىِّ إنۡن أََراَد ٱلد بنىُّ  َۡ نًََ۬ۡسہَا لَن دَةا إنن َوهَبَ ِن ۡؤ ُِّ  
َرأَةا  ِۡ ۡ ُدونن  َوٱ ِن  ََ  ل 

النَصةا  َۡ ہَا  ََ أَن يَۡستَدكن

ََل  ۡۡ دُهُۡم لنَك ٰف َۡ أَۡيَم َََُ َِ ا  َِ هنۡم َو َن ۡم فنٓى أَۡزَول هن ۡۡ ا فََرۡضدَا َعََ َِ َۡۗ ََۡد َعَنۡمدَا  دۡن ِن  يَُكَۡن ٱۡلُمۡؤ

ََ َحَرج    ۡۡ ا َعََ ۡما  حن ا ر  ُ َغًُ۬ۡرا  اَن ٱَّل  ََ َو  

ژنانەت کە مارەیەکانت ئەی پێغەمبەر، بێگومان ئێمە ئەو 

تۆمان حەاڵل کردوە، ئەو کەنیزانەش کە لە جەنگدا  پێداون بۆ

نسیبت، کچەکانی مام، خاڵ، پورەکانت و  ئەڵاڵ کردویە بە

ئەوانەی کە لەگەڵتا کۆچیان کردوە، هەرژنێکی موسڵمانیش 

ئەگەر هاتو خۆی پێشکەش کرد بە پێغەمبەر، ئەگەر 

وە تایبەتی تۆیە نەک پێغەمبەریش ویستی مارەی بکا، ئە

سەر پێویست  موسڵمانان، بێگومان ئێمە چاک دەزانین چیمان لە

کردون، سەبارەت بە ژنەکان و کەنیزەکانیان، تاکو گیروگرفت 

نەیەتە ڕێگای تۆ، خوداش هەمیشە لێبوردە و دڵۆڤانە )سوڕەی 

(. ٥١االحزاب، ئایەتی   
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ەیفی خۆی دەبێ ئەڵاڵ بۆچی ئازادی بە پێغەمبەردابیت تاکو بەک

تەنانەت کەنیزەکان بە بێ مارەیش بەکیفی خۆی  ژن مارەکات و

لەگەڵیان ڕابوێریت؟ کەس لە موسڵمانان مافی هەڵبژاردنی 

ۆ هەبونی لتا پێغەمبەر ئیشتیای لێبوبن؟ گە کەنیزەکانی نەبوە

ۆ لمرۆڤیە؟ گە و وەنیزە بۆ خۆشڕابواردن کاریکی شیادەیان ژن و ک

ەوەی موسڵمانان بیربکەنەوە کە ئەم ئایەتە بەس نیە بۆ ئ

بەڕاستی ئیسالم یانی تەسلیم بون لە بەرانبەر خواستەکانی 

گشتیش نەتەوەی عەڕەب؟ ئەرێ زۆر  تایبەتی پێغمبەر و بە

 زەحمەتە لەم ئایەتە تێگەیشتن؟

 

ا فَإنن َما يَقُُۡل لَُِ 
را  ِۡ ٓ أَ  فَإنَذا َََضىف

َُۖ ۡ ىۦن َويُمن َۡ َۡ ٱل ذنى يُ َُۡ فََۡكُ  هُ ۡنُ ۥ   

دەکاتەوە و دەشمرێنێ، کاتێکیش ویست و خواستی  ئەو زیندو هەر

تەنیا پێیدەڵێ ببە، ئەویش دەبێ )سوڕەی  لە سەر کارێک بو، هەر

(. ٠٨عافر، ئایەتی   

 

دەبێ کەنگین ئەڵاڵ خواستی لەوەی بێت کە بڵێت داگیرکەرانی 

کوردستان؛ فارس، ئازەری، تورک و عەڕەب لە کوردستان 
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تر بەسیەتی قەتڵ و داگیرکەری؟ یان بڵێت بچنەدەر و ئی

 انئەگی، گەلی کورد بڵێن مامۆستایانی ئاینی، ڕاستیەکان بە

و تیژم  سەرتان دەگۆردرێت و لە قیامەتدا سزای توند خواستم لە

 بۆتان دەبێت؟

 

ةَ  ۡف ََ بن َوأََنمن ٱلص  ٰف َۡ ٱۡلكنتَ ِن  ََ ۡۡ َى إنلَ آ أُوحن َِ ةَ تَۡدهَ  ۖٱۡتُل  ۡف ََ َشآءن َوٱۡلُمدَكرن  إنن  ٱلص  َۡ ۡن ٱۡلًَ۬   ۗىف َع

بَرُ  َۡ ن أَ ُر ٱَّل  َۡ ا تَۡصدَُعۡنَ  َۗولَذن َِ ُ يَۡعََُم     َوٱَّل 

هەرچیت بۆ نێردراوە لە کتێب بیخوێنەوە، نوێژیش بکە، بەڕاستی 

نوێژ بەرگری دەکات لە کاری ناشرین و خەراپ، یادی ئەڵاڵش 

)سوڕەی العنکبوت، گەورە و مەزنترە، ئەڵاڵش دەزانێ چی دەکەن 

(.٤٥ئایەتی   

 

حەزرەتی عومەر ، ئیمام خومەینی، خامنەی، سەددام حوسێن، 

، ئەدی بۆ غان هەمویان نوێژکەربونە تەیب ئەردوبەشار ئەسەد و 

و قەتڵکردنی دەبێ نوێژەکانیان پێشیان پێنەگرتبن لە کاولکردن 

خەڵکی بێتاوانی کوردستان؟  گەلۆ نوێژکردن نابێتە هۆی 

ری خەڵکانی ساوێلکەی کوردستان بۆ ئەوەی کە هەم مێشکشۆ

خۆیان قەتلی برا کوردەکانیان بکەن و هەم چاوبنوقێنن لە 
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بێڕەوشتی و دڕەندەی داگیرکەرانی عەڕەب، تورک، ئازەری و 

 فارسی موسڵمان لە کوردستان؟

 

َُ ٱلۡ  ٰف د  ََ َن فَََهُۡم  ٰف ََ َن ٰف َُۡا  ٱلص  دُۡا  َوَعمن َِ َۡ َءا ي ا ٱل ذن  ِ انُۡا  يَۡعَمَُۡنَ أَ ََ  بنَما 
ََۢ ُِ َمۡأَوىف نُ  

کردوە چاکەکانیان  بەاڵم ئەوانەی بڕوا و ئیمانیان هێناوە و کار و

کارانەوە کە کردویان، باخ و  ئەنجام داوە، بەهۆی ئەو

باخاتێکیان هەیە کە جێگای ڕاستەقینەیە و میوانداریان 

(.٢٨لێدەکرێت )سوڕەی السجدە، ئایەتی   

 

حەزرەتی عومەر، خومەینی، سەددام،  ەوایەهیچ ڕگەلۆ 

ەشت لە ناو باخ و ئەردوغان و هەمو دارو دەستەکانیان لە به

بە دیان حۆری  ،ڕوباری شەڕاب و هەنگوین باخات و لە دەم

 و هەزار کەنیزەی کوردی ڕفێندراوبەاڵم دە ،لێبکەنمیوانداریان 

سەدهەزار کوردی قەتڵکراوی بەدەستی حەزرەتی عومەر و 

کوردی ئەنفالکراو، دەهەزار کوردی  هەزار ٢٨١ودەستەکەی، دار

 بە ردەکانی کوژراویکوکوژراوی جیهادەکەی ئیمام خومەینی، 

لە دۆزەخ دا تەیب ئەردوغان،  مستەفا کەماڵ پاشا تا فەرمانی
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 سەرشۆڕ ونەک  ،بون ئازادیخواز و ە کورد، چونکدرێنسوتێنب

 داگیرکەرپەرست؟

 

كندنهنمۡ أََولَۡم يَۡهدن لَهُۡم  ٰف َس َِ َۡ ٱۡلقُُرونن يَۡمُشَۡن فنى  ِِّ ۡ ََۡبَنهنم  ِن ۡم أَۡهََُۡدَا  ََۚ  ََ  إنن  فنى َذللن

  َ ٰف    أَفَََل يَۡسَمُعۡنَ  ََۖلَيَ

ئایا بۆیان دەرنەکەوتوە، چەندین بەرەمان پێش ئەوان قڕکردوە، 

کە لە خانوبەرەکانی خۆیاندا لە جموجۆڵدابون، بەڕاستی ئا 

ین نیشانە و بەڵگە هەن، دەبۆ نابیسن؟ )سوڕەی لەمانەدا چەند

(.١٠السجد، ئایەتی   

 

ئەرێ دەبێ بۆ خوا پشتی کردبێتە خەڵکی کورد، دەبێ کەنگین 

نەتەوەکانی ئازەری، تورک، فارس و عەڕەب لە کوردستان لە 

ماڵەکانی خۆیاندا قڕکات؟ ئەرێ دەبێ ئەڵاڵ بۆ ئەم پاڕانەوەی 

ملوێن کورد نەبیسێت؟ ٤١  
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زاینی لە  ٥٧١لە ساڵی  بێت( سەر )درودی خوای لەد ممه محه  حەزرەتی

لە ئەشکەوتی حیرا کە سێ  ٠٢١ساڵی  شاری مەککە لەدایک بو. لە

قوڕئانی بۆ نارد.  کە دورە، ئەڵاڵ لە ڕێگای جوبڕائیللە مەک کیلۆمیتر

 ەماوەی ملە ککە ڕا پەنابەری شاری مەدینە بو.لە مە ٠١١ساڵی  لە

لە هێرشێک دا شاری  ٠٤١ساڵی  الیەنگری زۆری پەیداکرد و پاشان لە

واتە پێغەمبەر لە هەمو تەمەنی  گرتە ژێر فەرمانڕەوای خۆی. یمەککە

انی شاری مەککە و مەدینە بکاتە دانیشتو ەشێک لەدا تەنیا توانی ب

( نۆ ژنی بێت سەر لە)درودی خوای د ممه محهڵمان. حەزرەتی سوم

لەگەڵ عایشەی کچی عومەر و سەلمەی کچی ئەبوبەکر ، بەفەرمی هەبو

زەماوەندی کردبو. فاتمەی کچی دابو حەزرەتی عەلی و سومەییەی 

ەو خزمانەشی بونە کچی دابو بە حەزرەتی عوسمان. واتە هەر ئ
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دەستەاڵت و  خەلیفەی ئیسالم. خەلیفەکانی ئیسالم لەسەر

 تێگەیشتنیان لە ئیسالم ناکۆکیان هەبو، تەنانەت حەزرەتی عایشە

گەڵ حەزرەتی  سواری وشتر لە )خوای لێڕازیبێت( لە نزیک مەدینە بە

شەڕهات کە بە شەڕی جەمەل)وشتر(  عەلی)خوای لێڕازیبێت( بە

ی ساڵی کۆچ ٠٣لەتەمەنی  ٠٣١مبەری ئیسالم لە ساڵی پێغەناسراوە.  

  ی لەپاش بەجێما.چەندین ژن و کەنیزەدوایکرد و 

 

ی  ده بۆ سه  وه هڕێت گه کوردستان ده  یدابونی ئاینی ئیسالم له په

لەم کاتەدا  ی.ی زاین٠٤٤تا  ٠٣٤ی ەکانساڵ  واته م وته حه

ەڕی ئیسالم بەناوی بیرو باو (ێتلێڕازیب یخوا)عومەر حەزرەتی 

 ڵمانانوسم ی ی گوت ئه سوپاکه  به و نکوردستابۆ  کرد یهێرش

 لەو  (و زەردەشتیەکان )کوردەکان انەکر کافر سه  رنه رش بهێه

 و و ژنبەرن تااڵن یان بەەکەکوژن و سامانیانب ڕێگای ئەڵاڵدا

بگرن."ۆیلەی سێکسی )کەنیزە( ک بۆ خۆتان بهکچەکانیان   

  

 کان هێرشیان به ڕه ، عهینی ئیسالمی ئا انهەهب  و به  یه م شێوه به

ردیان کوشتن و دا تا توانیان کوئاکام  ر کوردستان. له سه  کرده

و  بو شتیان هه رده ینی زهکان ئا کورده . نکردکشیان خاپور واڵته
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 لێڕازیبێت( )خوای حەزرەتی عومەراڵم  ن بهبوخوا   ند به ڕمه باوه

،  نی نیهبو خوایەکهیچ  دەیگوتناسی و ەدەن بەفەرمیخوای 

(.ال إله إال َّللا)ڵاڵ  ئه  له  بێجگه  

ی  وه و تواندنهب  ڕه نگی عه رهه پاندنی فه بۆ داسهکان  به ڕه عه

  کانیان به کانی کوردیان کوشتن و منداڵه ، پیاوهنگی کوردی رهه فه

ئەسحابەکانی کردن.  ی عەڕەبیو ڕۆژو نوێژ  رهێک ف زۆری کوته

 تۆبزی  زانین و به ده (حەاڵڵ) وا ڕه  کانیان به دهکور  کچهئیسالم 

تی و  سوکایهی ئەو ئاکام  له. کردن دهپێدەستدرێژیی سێکسیان 

  ڵبژارد و له هه یانکچی مێرمنداڵی جوان هەزار دە بێڕەوشتیەدا

 حەزرەتی عومەر .حجازبۆ   یاننستاندن و برد انکانی ماڵه بنه

ۆیلەی کردە ک کوردەکان کچی لە منداڵە ٢٢٣ )خوای لێڕازیبێت(

خۆی. سێکسی  

ینی ئیسالمی ئا  که بو ی نهخۆشی خۆ  لی کوردستان به گهدیارە 

 کان بۆ به ڕه عه. بوڕشتن و خوێنشمشێر بری  زه  ڵکو به ، بهقبوڵکرد

ر  سه  کرده رشیانێهدارایی کوردستان  و امانس یندتااڵنبر  به

کانیان  کوژراوه کرد.ڵکوژ ڵکی بێتاوانیان کۆمه و خه ردستان کو

  کی گاوریان له ڵه زۆر شوێن که  لهو   وره دان چاڵی گه سه  کرده



 

254 

   

برینداری گرت و   زاران کوردیان به . ههدروستکردنر  سه

 کاندا به هڕ ری عهێر شمش رانبه به  له  ی که و کوردانه کوشتیانن. ئه

شچاوی پێ  گرتن و لهگڵ  دیان له تا ناوقه ، وه سته ده دا به خۆیان نه

. نبارانیان کردەرد س وکاریان به که  

 

  ئێستاش له تا ەم رده و سه کانی ئه ڕبه عهدڕندەیی  یشوێنەوار

 رێژ  کان ماون. له کی گاوره ڵه زۆر شوێن که  له و   یه ههکوردستان 

و  ر وهر زاران کوردی نیشتمانپه هه  بهتەرمی   گاورانه  که ڵه که و ئه

ب  ڕه رانی عه ر بۆ داگیرکه سه  نهبو نه ئامادە  ن که هه شۆڕشگێر

 دانوێنن. 

وسای  کانی ئه و شۆڕشگێڕترین کورده ندترین تمه رافه کان شه گاوره

ڵمانەکان موس  ڕبه عه رە رکهدژی داگی  له  که  نهبوکوردستان 

 گیانیان یو ئازادی سەربەرزییپێناوی   و له  ڕیان کردوه شه

.  ختکردوه به  

کردنی ڕی داگیر شه له کە ی بانه ڕه عهەسحابە ئ و ئهلەسەر گۆڕی 

  پیرۆزگه به اونکرتۆبزی   بهو  شاڵ هەڵدراوە ،کوژراونکوردستان  

دوژمنانی باب و  سحابەکان دا ئهڕاستی  بۆ کوردان. له  (د رقه مه)
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ر خاكی  سه  ی کوردیان له وه ته و خوێنی نه  نهبوباپیرانمان 

.  کوردستان ڕشتوه  

 

کورد ەوەی ت نه بێچارەیکانی  هۆیه  کێک له هی  که  جێگای زانینه

  ته ۆب نی تری جیهان نهال وەکو گهو   هوتو که نهپێویستە پێش وەک  که

 کان له به ڕه عه  که  یه وه ئه ،خۆ ربه و کیانی سه  ناسنامه ن خاوه

  کوردیان بهگەلی  (بێتڕازیخوای لێ)ر عومه حەزرەتیمی  رده سه 

  ستاش لهئێ  کرد کهش دابهدا ک خێڵۆر سهو  ند شێخ ر چه سه

  ویهوت م دواکه ستی ئه ده  لهکورد دا م که ی بیست و یه ده سه

 کوردستان  ند ساڵێک له ی چه ب بۆ ماوه ڕه سوپای عه. ێنێناڵ ده

سەقامگیرکرد.   م واڵته واوی له ته  ی خۆی به تاکو بنکه  وه مایه

 سیخوڕیهاوکار و ێندێک کیش بێت ه ته زۆری کو  کان به به ڕه عه

والدی  یدی ئه سه یداکرد و ناویاننان په ستانرد ناو کو  خۆیان له

و  )نەدار( روێش ده (،پیرشێخ ))کاکی کوڕی پەیامنێر(،  ر مبه پێغه

کان  به ڕه نیا بۆ عه کان ته یده شێخ و سه (.خۆبەدەستەوەدەر) سۆفی

  وه کرده ن کۆدهمو سامان و دارایی کوردستانیا کرد و هه کاریان ده

  ره شی هه مڕۆ به رچی ئه گه ئه کرد. کانیان ده به ڕه ستی عه ده  و ده
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کان  و ڕاستی ڕوداوه  وه ته ڵکی کوردستان مێشکیان شۆراوه زۆری خه

ی دارای زۆرینەیاڵم ئێستاش  به، ڵمانسوم  ته نازان و بونه

می کوردستان بۆ  رهه ستیان و به ده  کوردستان نادرێته

.  رانه کهداگیر  

 

 یانکڵ که ینی ئیسالمناوی ئا  م له رده ههرانی کوردستان  داگیرکه

بن و زاڵ دایر سه به  و توانیویانه  هداوفریوکوردیان و   گرتوهر وه

بیدزن و بۆ   هکوردستانیش ییرچی دارا و هه  وه وسێننه چهبی

 فارس بۆیە گەالنی عەڕەب، تورک و هەر.  وه خۆیانی بکێشنه

 بهی  که واڵته و خۆی ییوکورد مێژ  یان هێشتوه هنک  الیه له

و  بێتگرتوک کورد یه  هێشتوه یان یتر نهک الیه له و فێربێتدروستی  

لی  ی گه ران زۆربه یرکهگ. دازانێتب ی خۆیی هو ته ندی نه وه رژه به

داخوازی و   ردوهدا گێژکینریای ئا ده  له  یه م شێوه ان بهکوردی

و شتێک م هه  کوردان له  که  زاندوه ابهد  نده هو لی کوردیان ئه گه

تریان  ویستیبن و رم رگه سه ەو ئیسالمه نیی ئای کێشه  زیاتر به

شتی  هه به  وه دا بێت، ئهئاشتی  ر له گه کوردستان ئهبێت.  نه

و   رانه ی بۆ داگیرکه که مڕۆ قازانج و خۆشیه اڵم ئه به  رجیهانه سه
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و  ئیسالم ینیزمانیش، ئا سته بهلی کوردی  ی گه شی زۆربه به

. دیاراشتێکی ن هه هیوای به  به ەواندن ردانه سه  

  

 ن هه  وه ی خواره انهجۆرجۆراو بیروڕاو  ئه دا ئیسالم نیناو ئای  له 

ی تر  وه و ئه  ی تر باشتره وه وان خۆی پێ له  ک له ر یه هه  که

ێبازی ، مالکی، ڕیڵ نبه فی، حه نه شافعی، حه :پەسەند ناکات

لی  کتاشی، عه فاعی، به بازی ڕهێندی، ڕ قشبه ، ڕێبازی نهیقادر

و  وی له یلی، عه ، فهکان ریه وه م حاجی، به ڵه ک، قه به شه ،ئیالهی

ری. شه سنا عه ئه  
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زیدی یه ئاینی. ٠-٤  

 

.  لی کوردستانه کانی تری گه ینهئا  کێک له زیدی یه ئاینی یه

  وایه یانن و بڕوا که دهرستی  واپهخکوردی  زمانی  کان به زیدیه یه

 باڵێک  کان خۆیان به زیدیه دوێت. یه کوردی ده  شیان به خواکه  که

هێندێک   ی خۆیان به که ینهئا  وزانن  شتی دهەرد نی زهئای  له

ڵکوژی  کۆمههێرش و   له  وه زیدیه ناوی یه  گۆڕانکاری و به

.  ڵمانان پاراستوهموس  

 

  و به  زدانه ناوی یه  که  ک خوایه یه  بهکان باوڕیان  زیدیه یه

ی  وره گه  که زانن دهمی  و ئاده  وت فرشته ردون و حه گه ری کهدروست

  که  کان بڕوایان وایه دیهیز . یه ه"تاوس  که له مه"کان ناوی  فرشته

وت  حه  له  که  وه بێته ک ده ڕوی دادگایه ڕوبه دوای مردن گیان

.  هاتوهر پێک  وهداد  

 

 و . ئهتاریکی  ونه که ده ، خێر زیاتره  ڕیان له شه  ی که سانه که و ئه

  شوێنێک به  نه خهیان ، ده ره رانبه ڕیان به و شه خێر  ی که سانه که
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  که ی وانه بینن. ئه ێدا خۆشی و ناخۆشی دهتێ  خ که ناوی زینه

.  شت هه به  چنه ده  یان زۆرترهخێر  

 
ی باشوری نزیک شاری موسڵ  له و  هکان ناوی اللش دیهیز یه ڕوگەی

 ر زبه ڕه م ڕۆژی مانگی که یه  کان له زیدیه . یه وتوه ڵکه هه کوردستان

اللش.  چنه ده  عودهتی گۆڕی پیر بۆ زیاره (ئۆکتۆبر)  
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ئاینی یاری. ٧-٤  

 

ی ئاینی یاری )یارسا( ر ک دروستکه " وهییۆبنیامین شاه پیر"

 ٢١٥١ساڵی   له "نجی رزه ههاک ب سوڵتان سه"اڵم  ناسرێت به ده

یاند.  ی ئاینی یاری ڕاگهزاین  

  ری پردیوری(ه فته )ده ر فته کان ناوی ده ڕتوکی ئاینی یارسایه په

ن.  به نجام" ناوی ده رئه ری سه فته " یان "ده وره "دیوانی گه  به  که

تێدا  "بهلول" و "پاشا خۆشین لوڕستانی" کانی وته دا  ره فته و ده هل

گی  ری ئیلبه فته ک "ده رێکی تریشی وه فته ند ده چه .نوسراون

 پیرری  فته ری خان ئیلماس" و "ده فته ، "ده ی پازده ده سه  جاف" له

ی زاینی دا  ژده ی هه ده گۆران" له سه  ری براکه فته میر" و "ده ئه

کانی ئاینی یارسان. ره فته " و "گۆران" دواین ده نوسراون. "ساوه  

برایم، " ک نێکی وهراانک خاوه  له نی یارسا خوای ئای گوێره به

هاک، پیرموسا، داود دودانی، بابا یادگار،  شت، سوڵتان سه رده زه

، ر ی ئاسنگه و، کاوه یخوسره کهک " کی وه و زانایانه مزبار" ڕه  دایه

نگ دودانی،  رهه ماهی، بابا سه ، بهلولفالتون، سوقڕات، حافز ئه

مرۆڤ.   یاندۆته " خۆی گه شاهۆپیر ،بابا ناوس جاف، بابا جیل  
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و ناوی   رونیه ی ده کیان ڕوگه . یه نه یان هه کان دو ڕوگه یارسایه

  و  "پڕدیور"ه وی تریان و ئه  م(ه )جهندگاری" ستگای خواوه "ده

ورامانی  هه  له  که )شێخان(انپیرنزیک گوندی   وێته که ده

 شێکی زۆر له و به هاک گڵکۆی سوڵتان سه  . اڵتی کوردستانه ژههڕۆ

  ن.  م شوێنه زانایانی یارسای له 

 

  گوێره ڵکو به به  م نیه نده شت و جهه بهه  ڕیان به کان باوه یارسایه

نوسرێن و  دهموسا" ن "پیر الیه کانی مرۆڤ له کرداره ،ئاینی یاری

مرۆڤ   راپ بونیان له ی ئاستی باش یان خه گوێره کان به مرۆڤه

. وه بنه دایک ده له  دا دوباره اڵنێکی تر یان ئاژه  

 

هۆی  یی به کاکه و  ققه حهک  وهی کان هڕێباز  که  یه جێگای ئاماژه

 ناسرێن. وانی ئاینی یارسا ده یڕه په  شێک له به  نزیک بونیان به
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م شی پێنجه به   

 
واری ی کورده ڵگه وتنی کۆمه که نهکانی پێش هۆیه -٥  

 

لی  گه بە بواریان ران داگیرکه و  کراوهکوردستان واڵتێکی کۆڵۆنی

  کانی تر به وه ته ک نه بخات و وهخۆی پێش  که  داوه نه کورد

خۆی  نیبوو   ناسنامه  داکۆکی له  وتوخوازانه شێوازێکی پێشکه

 بکات. 

 ر هه ،وتنی لێگیراون ڕێگاکانی پێشکه وم واری هه ی کورده ڵگه کۆمه

فی،  لسه فه امیاری،ڕ کنیکی، ته کانی ئابوری، بواره  له  بۆیه

.  وتوه که نهک پێویست پێش وه کۆمەاڵیەتیکولتوری و   

 

  ندیه وه رژه به  یشتن به بۆ گه رانی کوردستان داگیرکه

ر  سه خۆیان به کراو ش و تۆکمه النێکی هاوبهیپ  به کانیان ئابوریه

  وڵی دابێت له دێک ههر کور . هه پاندوه سه داکوردستانڵکی  خه

  وخۆ له ڕاسته واری پێشبخات، ی کورده ڵگه ی یان کۆمهدا خۆبوارێک

شێوازی   به  ستانری کورد رست و داگیرکه هپ یارانی کۆنه ن نه الیه
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دورخستنەوە  و روشوێنکردن کردن، بێسهکوشتن، زیندانی

ک  وه و ئامانج  کورد بگاته  ێشتوههیان نه  م شێوه به . کراوهرکوت  سه

دا ئارامیت و  وتن و شارستانیه هشکپێ  ی تری جیهان لهنال گه

واری،  خوێنده نههۆی   ته نهبو داگیرکەرانی کوردستانبژیت. 

 ڕێکخراوەنی بو، دروستکی نگی خێڵه رهه ستاندنی فه ره انی، پهز نه

ی ەڵگ ناو کۆمه  از لهندیخو وه رژه تی به سایه که و دارزۆرهێزی  و

دا. واری کورده  

 

بواری  کانیش له ڕێکخراوه وبێت   کوردستان تا چوار پارچه

ی  هڵگ کۆمه بن، ئیتر  یان پارچه ده وه کانه ندیه وه رژه ڕامیاری و به

 داستی تویی و ژێرده دواکه  له  یه و شێوه ر به واری هه کورده

.  وه مێنێته ده  

 

  به کانی ڕێکخراوه وم هه  وێت که که کاتێک پێش دهکوردستان 

دامەزراندنی  و ی نەتەوەیی همناسنا بۆ بەدەستهێنانی  وه کرده

.نکسانیخواز تێبکۆش یهکۆمەڵگەیەکی دادپەروەر و   
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  خساوه نرخی بۆ ڕه لی به ند هه لی کورد چه گهکە   یه جێگای ئاماژه

ند  چه  جاره ر ههاڵم  بهکانی  ئامانجه  تهو بگا وێت رکه سه  که

 و ه. ئنگ ئاسته  ته نهبوپێشی   له  ڕۆژگار ەیەکیم ڵه نگوچه ته

 توانێت ورد نهک  کی که ره هۆی سه  ته نهبو  وه ی خواره انهر فاکته

  :ێتگرر لک وه که  کان هیومێژ دەرفەتە  لهجۆرە کە پێویستە  مبە

 

ناو   له بتوانێت  ی کوردی کهی وه ته نه دامەزراوەیەکی نیبو نه -٢

لی  تی گشت گه رایه نوێنه شئاستی جیهانی  له کوردستان و

کات. ب ستانکورد  

یەکخستنی تایبەتمەندی و توانای بێ  ده  ییه وه ته نه ڕێکخراوە و ئه

جێخستنی  و ناساندنبۆ و  هەبێت ڕیزەکانی گەلی کوردستان

لە ناوخۆی واڵت و لە ئاستی جیهانیدا  دستانیی کور ناسنامه

خاوەن  دامەزراوەیەکی وەها کوردستان  لهتا ئەمڕۆ . تێبکۆشێت

.  هبو نه زن کارێزمای مه  

 

بروکسێل   ی کوردستان لهی وه ته نه  ەیکۆنگر ٢٨٨٨ ساڵی  له

  هڵاڵ گه ڤ توانای ڕۆژه  گوێره به یی وه ته نه مانیفێستیزرا و  همدا
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لە ئاستی پێویستدا کاریگەریی   یتوانیوه  رچی نه گه . ئهکرد

بکرێت.  گەشەستاندنیشێ کار بۆ  ده اڵم بههەبێت،   

 

پشتگیری  کانی کوردستان هێکخراوڕکوردستانیان و    ستهپێوی

یران و  قه  ی له وه ئه بۆن  بکه ر روه نیشتمانپه دامەزراوەیەکی

. نر به ڕێوه به  چاالکانهخۆیان ی ی وه ته رکی نه ئه ،کان کێشه

 دامەزراوەیەکی  له ر روه نیشتمانپه کانینە الیه وم پشتگیری هه

ئاستی   له دۆزی کورد ینبوو  هۆی پته  بێته ی دهی وه ته نه

 دەتوانێت یەینەتەوە دامەزراوەیە ئەو  چونکه .یداەیو ته نهناو

بات  کان کار و خه ری کێشه سه و ستراتژی بۆ چارهبەرنامە  ک یه به

.بکات  

 

بایی و  نی تهبو یی کورد یان نه وه ته تی نه کیه نی یهبو نه -١

.کانی کوردستان هڕامیاری  هڕێکخراونێوان   ئاشتی له  

  بهکردنی کوردستان ش لی کورد و دابه کداپچڕاندنی گهلێ هۆی  به

  کی به تیه کیه دا تا ئێستا یه )هۆڤی( ری دڕنده ر چوار داگیرکه سه

 و  ی ناسنامه وه ره اڵمده وه  که  هاتوه نهی کوردی پێکی وه ته هێزی نه
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ش  و لێکدابچڕاندنه ر ئه ی کورد بێت. ههی وه هت تی نه سایه که

  جۆراو جۆری کوردستانی که ێکخراویڕنی بووستهۆی در  بۆته

خسی و  شه  ندیه وه رژه به  یشتن به نیا بۆ گه هێندێکیان ته

و  شێک له ه. ب ر خۆ داناوه سه ناوی کوردستانیان له یەکانیانحیزب

ری  سه چاره  نیا له ته ی کورد، نه خوازانهندی وه رژه به  هڕێکخراو

و  سپۆک  نەتەبوو ڵک ، به ەبوەن یاننئەرێ دا ڕۆڵێکی دۆزی کورد

و تەنانەت  ان ناوەتەوەڕی براکوژی ک شه ی فراوانتری وه کێشه

رانی  داگیرکه هاوکارییتری کوردستانی  ڕێکخراوەێکیدژی   له

. ەوکرد یانکوردستان  

 

ناو هێندێک   خسی له و شه ڕێکخراوەییسکی  رته تی به سیاسه -٣

کانی کوردستان.   هڕێکخراو  

ی  پارچه نێوان چوار  ران له ستکردی داگیرکه وری دهنی سنبو هه

ری کوردستان  کانی داگیرکه هاڵت سته دهڕی نێوان  کوردستان و شه

نی بوهۆی دروست  لی کورد، بۆته ڵ گه هگ کتر و له ڵ یه گه له

  انەڕێکخراوو   هێندێک له  .لە کوردستان ی جۆراو جۆر ڕێکخراوه

ناوی   و به نەبو دانخسی خۆیا هندی ش وه ژه بیری به  نیا له ته
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 ی هنیا کێش ته نه  انهڕێکخراو و . ئهەوبازرگانیان کرد تی کوردایه

و گرێدراویان  هاوکارییهۆی   و بهڵک ن، به ر ناکه سه کورد چاره

هۆی   ته نهبو رانی کوردستان، داگیرکه  کێک یان هێندێک له یه  به

کوردستان.  نی دۆزی کورد و نائارامیبوکی ئاڵۆزتر ره سه

و   رکرده سه   و پێویستهوێت ەرناک سه  انهڕێکخراوم  تی ئه سیاسه

بزانن  و  وه نه دواڕۆژی خۆیان باشتر بیر بکه  کانیان له کادره

وێت و  که ر پاش ده هه  تانه سیاسه  م جۆره ان بهەمک وه ته دۆزی نه

زانجی ر قا گه هبێت. ئەند د رمه ره لی کورد زه گه وم دا ههئاکام  له

و  دا خودی ئهییکۆتا  و له  کاتیه  وه شی تێدابێت، ئهینێک الیه

بێت.  ند ده مهر ره ش زه نه الیه  

 

دروست  ڕامیاریەکینی بو  دا نه لی کورد ی گهومێژ  ک له ر وه هه

 دا ر دۆزی کورد رانبه به  کوردی له ڕێکخراوەیپاکی هێندێک  و

رکی  . ئه انهکخراوڕێو  نی ئهوچو تێک نبوی بێهێز مایه  بۆته

ندامێک یان  ر ئه ێک و ههڕێکخراور  تی هه رپرسیاره یی و بهوژمێ

 وه ی کورد بکاته ری کێشه سه چاره  بیر له  که  یه وه نگرێک ئه الیه

کانی  یه وه ته ها نه ندی و به وه رژه پێناو به  و کاریان له ڕامیاری و
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  لهردستانی هەر تاکێکی کو بێ دهلی کوردستان دابێت.  گشت گه

  که  . پێویستهاتبکریوخسی د شهو  ڕێکخراوەییندی  وه رژه به

کی کوردی، کاتێک  یه ندامێکی ڕێخراوه ر ئه ر کوردێک و هه هه

نوێنی ێترسیدا دیت، ڕ مه  له یەیو ته ندی نه وه رژه به

 و وتی ئه تی چه م دوای سیاسه کهیان النی اتبک ەیک رکرده سه

 ڕی براکوژی هۆی شه  ببێته  تێک که ی سیاسهت تایبه ێت. بهو که نه

 ناکرێت. ک بێت هەرگیز پەسەند ر ناوێک یان بیانویه هه  به

شداریکردن یان  به  له  که  ر تاکێکی کورده رکی هه ئه

.خۆی دوربگرێت ییکوژیالنی کوردکردنی پپشتگیری  

 

 ، نیه دا ندی کورد وه رژه به  ڕی ناوخۆ له شه  که  یه جێگای ئاماژه

خۆیانی  ڕامیاریکی ل ران که که ک داگیه الیه  له  چونکه

  هاتنیدی بۆ به ڵپشتێکاپبێته  ک ده الیه  له و گرن دهر لێوه

دا ییکۆتا  له  .ێکڕێکخراوو   ماڵه بنه، کەسسکی  ندی ته وه رژه به

ند  رمه ره ی زه وه بێ ئه  به ر ڕکه کانی شه هڕێکخراوی  رکرده سه

دانی شتکو بهکوژرابێت و پاش یان  ماڵه بنه  سێک له بن یان کهبو
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  وێنهبۆ .  وه بنه خۆیان ئاش ده ی،کتر ستی یه ده زاران کورد به هه

 سەیری ئەو شەڕانەی خوارەبکەین:

 

 پارتی دێموکڕاتی کوردستان و یەکیەتی نیشتمانی کوردستان - 

براکوژیدا بە هەزاران کوردیان  چەندین شەڕی یلە ماوە کە

 و  هوبارزانی و تاڵەبانی ئاشبونە پاشانەاڵم ب ،کوشتتێدا

 براکوژیانە شەڕە بەڵکۆ بەو ،کامێکیان زەرەرمەند نەبونچهی

 نخۆیان پڕکرد بانکەکانی  ژماره و کی زۆریشیانکردەبازرگانی

ە و ئێڕاق.یرکوی ئێران، تەکانلە دراو  

و ی زەحمەتکێشانی ئێران شەڕێ براکوژی نیوان کۆمەڵە -

کوردستانی ئێران کە بەهەزان کەسی تێدا ی دێموکڕاتحیزبی 

دوکتۆر بەاڵم هیچ زەرەرێک بە بنەماڵەکانی  ن،کوژرا

 و اڵی موهتەدی، برایم عەلیزادەوڕەحمان قاسملو، عەعەبدو

یکمەت نەکەوت.حمەنسور   

  

 تی رایه ڕێبهحدکا و حدکا نێوان شەڕەکانی هەروەها لە -

و جەلیل بنەماڵەکانی عەبدوڵاڵ حەسەنزادە  ،داشۆڕشگێڕ
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دابینکردنی  و گادانی پێدەوڵەمتر بون و لەخۆگەیاندە ئەوروپا

هەمان  دەکرد، لە انئاسایش بۆ منداڵەکانی خۆیان ڕکەبەرەکی

 و کات دا بە سەدان ڕۆڵەی کوردیان بەدەستی یەکتر بەکوشت دا

بونەوە.تپاش چەندساڵ دیسان ئاش  

شەڕەچەقوەکان و مشتومڕی نێوان حدکا بەڕێبەرایەتی  -

ستەفا هیجری و حدک بەڕێبەرایەتی عەبدوڵاڵ حەسەنزادە کە م

کان  رکرده سه ،تێیدابۆتە دوبەرەکی نانەوەی ناو گەل بەاڵم

چەواشەکاریەکانیان  خۆیان کاسبی پێوەدەکەن. هاوکات بە

زڕاندنی ناسناوی خۆیان یەک  مێشکشۆری کۆمەڵگە دەکەن و بۆ

ەیانەتی لەخ دوای یەک ژیاننامە و بەسەرهاتەکانی پڕ لە

دەسەپێنن.دا خۆیان بە دروست بەسەر کۆمەڵگە  

 

 ناو  له  ی کورد که وه ته جێگا و ڕێگای ستراتژی کوردستان و نه -٤

و   له  که ریه هه و  وتوه ڵکه خۆی هه  تر لهووت ی دواکه وه ته سێ نه

ی کورد  وه ته نی نهبو  نکۆڵیان له  ومێژ یدرێژای  وانه به ته نه

.   کردوه  
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ر  سه  له ومێژ  درێژایی  ب و فارس به ڕه هی تورک و ع وه ته سێ نه

ڕیان  شهر داگیربکات، کامیان خاکی کوردستان زیات  ی که وه ئه

ڕ و  یدانی شه مه  کوردستانیان کردۆته  یه م شێوه بهو   هبو

رسێکیان  هه ومێژ بە درێژایی تریک الیه ی خۆیان. له ملمالنه

تۆوی کۆمەڵکوژی دڕندانە بە و   کورد فرۆشتوه  ڕیان به شه

.  وه ته ناوهلە کوردستان و ناوچەکە تیان  کی و دوژمنایه ره بهود  

 

دا ومێژ  ت له قه  ی که وه ر ئه سه  وه ڕێته گه ده  شی دیاره که هۆیه

و  زئازادیخوا  سوریه و ئێران، ئێڕاق، تورکیه اڵتدارانی هتس ده

اڵتدارانێکی  هتس ده وڵک . به نهبو خواز نهووت پێشکه

و   ڕ و ئاژاوه شه تامەزرۆی  که  نهبوندیخواز و دیکتاتۆڕ  وه رژه به

. یان کردوەخوێن ڕشتن  

 ور ززۆ ری کوردستان کانی داگیرکه وه ته نهکی تر  یه ال  هل

  . بۆیه اکی کوردستان کردوهنی خبوند مه وڵه ده  ستیان به هه

پێ   ەیانو خاک  لهبەشێکی زیاتر   که  وڵیان داوه ویان ههم هه

چەندە  زانیویەتی رانەداگیرکە مهەرکام لە  چونکهببڕێت. 

تر  ی کەبەرەکهڕ  له ندە وه بکات، ئهخاکی کوردستان داگیر
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نی بو  نکۆڵی له ەویستویان  وانه ته و سێ نه ئهبەهێزتر دەبێت. 

و   وه ا بیتوێننهخۆیاندونا  له ن و کی کوردستان بکهکورد و خا

ی  وته چه  ته و سیاسه بۆ خۆیان بدزن. ئه شی که رمایه سه

خۆشیان.  یکان وه ته وتنی نه که نههۆی پێش  داگیرکەران بۆته

کانی  وه ته و نه  کردوه ڕیان وازی شه بانگه  م رده هه  هچونک

ر  گه ئهکردوە.  پەروەردە یکوژی و مرۆڤڕخواز شه ۆیان بخۆش

ت بیری وێ یانه دهی جیهان ووت کانی تری پێشکه وه هت نه

ن،  بکههێزتر بها ناخۆیاند  کنۆلۆژیا و زانست له هوتویی و ت پێشکه

 ڕ و ک و شه نیا بیری چه ب و فارس ته ڕه کانی تورک، عه وه ته نه

  م بیره ر ئه راپتر هه ش خه مه . له وه نه که خوێنڕشتن ده

ن.  که دهوەچەی پێشەڕۆژیان کانیان و  ش فێری منداڵه نامرۆڤانه  

 

وتنی خۆشیان بێت  ت بۆ پێشکه نانه ته  که  پێویسته  وانه ته و نه ئه

نی بو نه  چونکه دا پێک بێنن. که ناوچه  ک له ئاشتی و ئارامییه

و   وانه ته نه و وتنی زیاتری ئه هۆی دواکه  بێته ئاشتی ده

 مڕۆ. وی ئهوت کنۆلۆژیا و پێشکه تهجیهانی   ڵبڕانی زیاتریان له هه

رانی  ڕێوبه ت به نانه و ته  که انی ناوچهڵک کی تر خه یهال  له
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تر و ژیانێکی خۆشتریان ئارام سایکۆلۆژیەکیکانیش  هاڵت سته ده

ی ماڵوێرانی  مایه  ڕ بۆته دا. شهڕ شه  بێت تا له ئاشتیدا ده  له

یی وتنی کولتور هۆی ئارامی و پێشکه  بێته و ئاشتیش ده  که ناوچه

  . که چهکانی ناو وه ته نه یزانستیو 

 

 و فارس ب ڕه النی تورک، عه دا گهکردنی ئاشتیر مسۆگه  له

ن بوئازادیخواز  دا شانازی بهالنی تری جیهان ناو گه  توانن له ده

ترین  نی تازه خاوه  توانن ببنه ن. ده نیان بکهبوخوازوتن و پێشکه

النی تری  خۆیان و گه  ت به ی بۆ خزمهتزانس یکنۆلۆژیا ته

 جیهان. 

 

کانی  هاڵت سته ده  ، پێویسته ن و ئارامییهوت و پێشکه یشتن به بۆ گه

ی  وه بێت. بۆ ئه خۆبردوییان هه  و له  توانای بوێرانه  که ناوچه

دەبێ ر بکرێت،  سه ئاشتی و دیالۆگ چاره  به  که ی ناوچه کێشه

ڵ  گه رگای دیالۆگ له باوێن و ده  انهنگاوی ئاشتیخواز هه

النی  گه وم ی هه ی ناسنامه ر کێشه گه . ئه وه نه ی کورد بکه وه ته نه

و دەرفەت بۆ ئازادی و بەرابەری  ر بکرێت سه  چاره  که ناوچه
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دا  که ناوچه  وتوخوازی له ، ئاشتی و پێشکهدروستبکرێت

النی  گه وم شانازی هه  بێته ده  م ئاشتیه ئه .بێت قامگیر ده سه

نی تری ال ناو گه  نیان لهبوهێز   ڕاست و به اڵتی ناوه ڕۆژهه

  النی تری جیهانیش حیسابێکی باشتر له گه  وکاته جیهان. ئه

بە چاوی ڕێزەوە ن و  که ڕاست ده اڵتی ناوه النی ڕۆژهه ر گه سه

. سەیریان دەکەن  

 

وبارهو دکانی کوردستان  هڕێکخراو ڕامیاریی  ڵه هه -٥  

یان. وه کردنه   

نین خۆ بهر هتوانا و س  به  نده وه کوردستانی ئه ڕێکخراویهێندێک 

 .باوێن  نگاوی بوێرانه هه بۆ کوردستانپێناوی ئاشتی   له  که

ر  مبه هه  یان لهتێکی دروست و سیاسه  یان نییهودخۆبر  له  واته

نی بورکار سه  اڵت و له هتس ده  نیا بیر له ته.  دا نییه دۆزی کورد

 . وه نه که ی خۆیان دهیکدار کی و چه نی خێڵهبوهێزتر  و به خۆیان

بێ و  انەکارێكی نامرۆڤ ر ست بۆ هه ده ئامادەندا  م پێناوه له

ئامادەن بۆ هەڵگیرساندنی ت  نانه رن و ته به ڕامیاریپڕنسیپی 

بۆ وێنە  .شەڕی خوشک و براکوژی دەستپێشخەریش بکەن
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پدک،ینک، حدکا، حدک، هەمو کۆمەڵەکانی کۆمەنیستی و 

   ئیسالمی.

 

  انهڕێکخراوم  کانی ئه رکرده سه دام که نگاوی یه هه  له  پێویسته

نیا  ، ته انهستانیکورد وم کوردستان ماڵی هه  باش بزانن که

  نه بیکه  که   نیه ڕێکخراوەو   ماڵه ند بنه چه خاکی تاپۆکراوی

 یڕێکخراوەی ی وتاکەکەسسکی  ندی ته وه رژه پانی به گۆڕه

  که  دان و پێویسته ڵه هه  له ڕێکخراوانە  ۆرهجم  خۆیان. ئه

و   وه نه ر بخهود  نادروسته ڕامیاریەم  ویی خۆیان لهزەب

ری  سه چاره  ستی بیر لهودر  بێت به ده .بەخۆیاندا بێنەوە

ری  سه بۆ چاره  وئاشتیخوازانه  و بوێرانه  وه نه ی کورد بکه کێشه

هانگاو بنێن.   کێشه و ئه  

 

 بەرژەوەندیکه   یەڕامیاریڕەوتێکی  هەموی یرکی نیشتمان ئه

نەتەوەیی لە سەرەوەی بەژوەندی ڕێکخراوەیی خۆی ببینێت و 

اشتی ناوخۆیی و هێزیەوە بۆ سەقامگیرکردنی ئ هەموبە 

  چونکهبکات. ی کورد کار کێشهبنچینەیی  یر سه چاره
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بەاڵم  بەرژەوەندییەکی کاتیە ڕێکخراوەییندی  وه رژه به

ی شانازی  مایه  بێتە و ده ییە میشه هه یی وه ته ندی نه وه رژه به

  .لی کوردستان گهیی سەرجەم ومێژ

 

 نی ناسنامەی کوردستانبوالوازی هەستی نەتەوایەتی و نامۆ -٠

.الی کوردستانیان  

 هۆکارەکانی دانەمەزرانی دەوڵەتی کوردستان و  کێک له یه

وەیی  ته ستی نه ههئەوەیە کە د کێشە سەرەکیەکانی تاکی کور

  بڵێت من کوردستانیم.شانازییەوە  بە الوازە و الی شەرمە

خۆی  ربه خۆن و واڵتی سه ربه کانی جیهان سه وه ته ی نه زۆربه

ر  هه  ن. له که ی خۆیان شانازی ده وه ته نه  و به  وه یه خۆیان هه

ی  وه ته پشتگیری نه  رزانه ربه دا بژین، سهر واڵتێک وێنێک یان ههش

رچی  گه ئه ن یش هه ری بچوکی ت وه ته ن. هێندێک نه که خۆیان ده

ی خۆی  وه ته ناوی نه  به  که وه ته اڵم خودی نه به  واڵتی خۆیان نیه

.  کگرتوه یه یەیو ته کانی نه و گرفته  رکێشه سه  و له  رزه ربه سه  
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و  دا، ئهشگەریمی جیهانی رده سه  لهت  نانه تهی کۆن و ومێژ  له

،  توهرز ڕاگر زۆر به خۆیان ییەو ته ستی نه هه  ی که  النه گه

 ناو  ست بێنن و له ده نی خۆیان بهبوخۆ  ربه سه ەتوانیویان

ی خۆیان بن.  ن ناسنامه کانی تر خاوه وه ته نه  

 

نیا  تهکۆمەاڵیەتیەکان   کێشه وم هه  که  پێکردنه  جێگای ئاماژه

ڵکو  نابن، بهر سه تی چاره وایه ته ستی نه هه نیبورز به  به

و   اتەوەبک یش بیر وه ته نهناو هەر ئەندامێکی کۆمەڵگە  پێویسته

بەرچاوگرتنی  هەستی هاوپشتی و یەکسانی هەبێت و بە لە

نەتەوەیەک بگرێت. هەمومافەکانی مرۆڤ ڕێز لە   

تی  کیه یه  ک پێویست به یه وه ته ر نه هه کانی شهێری ک سه بۆ چاره

رز  تیش به وایه ته ستی نه تا هه.  یه هه  وه ته و نه ی ئهیکردار

و  تی خۆی دروست بکات کیه یهناتوانێت   وه ته و نه ئه بێت نه

کان،  ژاپۆنیه کان، سوئێدیه  بۆ وێنه ن.بو وه ته نه  ئاستی به  بگاته

، ئااڵ،  وه ته نه  رزن به ربه ان سهموی ر هه و... هه ئینگلیسەکان

ڵکی کوێی،  ر تاکێکیان بپرسی خه هه  له  خاک و زمانی خۆیان.

و   که یه وه ته چ نه  ر به سه  که  وه داته اڵم ده وه  وه شانازیه  به  وه ئه
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  نده وه ی ئه کهوەییە ته ستی نه اڵم کورد هه . به ڵکی کام واڵته خه

  ره شێکی هه . بهکات خۆی ده نیبوستانیکورد  رم به شه  که  نزمه

 خۆیان بە ،چ لە کوردستان بن و چ لە تاراوگە  کان زۆری کورده

کو تورکیای، ئێرانی، ئێڕاقی و سوریای  ر وهکی ت یه وه تهەن

 ، ساته و کاره ئه ن. که ده  ناسێنن و شانازیشی پێوه ده

کانی تری  وه ته نه  که  یه وه شی ئه که و هۆیه  ونیهر کی ده خۆشیه نه

ر  بن. ههبێ کێ کێن و ده  که  کردوهێرجیهان بۆ خۆیان، خۆیان ف

و  هۆی شانازیان و ئه  ۆتهان بییەو ته ستی نه هه  وه منداڵیه له

اڵم  . به النه و گه ئه ناسنامەی  و بۆته  ی ستاندوه شه گه  سته هه

و دوژمانی   هبو  ر و کۆیله سه بهست ر ده هه ودرێژایی میژ  ورد بهک

  کوردیان به  و زانایانه  لی کورد چاک حیسابیان بۆ کردوه گه

  و له  ێکداوههۆشیان تو و بیر  ی ویستی خۆیان ڕاهێناوه گوێره

  .(فۆڕماتیان کردوەڕەشیان کردۆتەوە )دا خۆی اسنامەیڕاست ن

ئارمانجی هێرشی   بۆته  وهچوار ال  م له رده کوردستان هه

یی ەو ته رشی نهێه ،زن مه  ره ران. هێرشی هه ر و داگیرکه کهتااڵن

نی خۆیان بوکورد  له  وه منداڵیه  له  که ر مندااڵنی کورد بۆ سه  هبو

نیش بو دژی کورد  ناسن و له ت خۆیان نه نانه ن و ته بکهحاشا
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کانی ئێرانیم،  فێرکردنی وشه  و به  یه وهێم ش ن. به و کهر ده

هۆشی کوردیان  م، بیر و یان تورکیه  ڵکی سوریه ئێڕاقیم، خه

ییە ت وایه ته نه تواندنەوە و پاکتاوکردنەو  . ئه وه شۆردۆته

  ر کوردان که سه  ری خستۆته اریگهک  ندازه و ئه ( به)ئاسمالسیۆنە

  و شانازی به  وه ناسنه ی خۆیان نه دا ناسنامهەساڵیشور له گه

ناو   ی به ڵگه ناو کۆمه  ت له نانه ن. ته بکهناسنامەی داگیرکەران 

  ڕه باوهم بیرو کان به ی کورده ا، زۆربهدئازادی ڕۆژ ئاواش

 ن که ردهێرانیان ف لۆژیای داگیرکهیۆکانیان باردێنن و ئاید منداڵه

ناسێنن.  جیهانیان ده  به  وه رانه ی داگیرکه ناسنامه  به و  

تا   بگره ڕایی  وه ته کانی نه و سروده  کانی فێرگه وانه  ر له هه

 کولتوریەکان، مۆسیقا و بۆنە ،فیلم، ی کارتۆن رنامه به  گاته ده

داگیرکەرانی واڵتەکەمان  مندااڵنی کوردستان بە ناسنامەی

  پڕن لهبۆ وێنە پەڕتوکەکانی قوتابیان . کراونشکشۆرمێ

 ر لە زانست کەووانەگەلێکی گەوجێنەرانە و ئەفسانەیی د

وامی  رده بۆ به بێتناخۆش ییان پێ تبێخۆش یقوتابی پێ

  وانه بێ فێریبێت. ئه ده ،ی که پۆله  وتن له رکه ی و سه که خوێندنه

 انژن و مێشکیکو ده انەو قوتابی هزری ئه خۆ بیر وو ڕاسته
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هیچ کات بیری   که ئاینی (یخوڕافات) پڕوپوچاتی  ن له که دهپڕ

قوتابی کاتی نەمێنێت و   کەن ان نهی خۆیی وه ته نهی  ناسنامه

. بکاتەوە ەقینەکانڕاست  ی زانسته وه لێکۆڵینه تەنانەت بیر لە

هاوکات داگیرکەران زانایانە بۆ مێشکشۆری کۆمەڵگەی 

ئاینی دواکەوتو وەک  ڕێکخراویزراندنی کوردستان پەرە بەدامە

، کۆمەڵە یخوان، مەکتەبیەکان، موجاهیدین،یەکان، ئفسەلە

و یەکیەتیە ئیسالمیەکان دەدەن. بزوتنەوە، حەڕەکە  

 

  رنامه به  ن و بهبوزانا  به وم یان هه م کارانه ران، ئه داگیرکه

تی  وایه ته نهچەمکی   گرینگیان به  وان هێنده . بۆچی ئه کردوه

گرینگ   به  ی خۆیان هێندهینو ئا اجوگڕافی، وو مێژخۆیان داوە 

ای کوردستان جوگڕافیو  وو مێژ ر زمان سه لەاڵم  به . گرتوه

یارانی کورد زانیویانه  ن. نه و ئێستاش نایکه  کردوه قیان نه مرته

ن و  بدهمێشک و بیری کورد تێک  وه نداڵیهم  ر له ر هه گه ئه  که

  کاته و بەسەردا بسەپێنن، ئهخۆیانی  ەییو ته ستی نه هه

 بە بەرژەوەندی، بوش  وره گه  که  و منداڵه ئه یتوانن بیر ده

دی  وه دا نه سه  کە له نیەبێخود گرن. بر خۆیان سودی لێوه
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تەنانەت یی و  خوێندنی ئاماده  نجی کورد ئەوانەی گه

 ایجوگڕافیو  ور مێژ سه  له ،ەگرتووەر انزانکۆشی ەیبڕوانام

 انەوەالی  به و ی ئەوتۆ نازاننشتێک کوردستانڕاستەقینەی 

ن.  بێگانه  

 

ت  نانه ته  که   تریشهاوانفر  رونیه ده  خۆشیه م نه ری ئه کاریگه

، خۆی  دا ئازادهتێشی  ی که و واڵتانه  ی کورد لهر زۆر شێکی هه به

نی خۆی بوڵکو کوردستانی به ،کورد و کوردستانی ناناسێنێت  به

 سوریە و تورکی، ی،ئێڕاق ئێرانی،  و شانازی به  رمه پێ شه

ر و  که نه شه و ته  کوژه ڤیروسی کورد  مه کات. ئه دهەوە ینبو

. هۆش  وه ته بۆ کورد ماوه  وه کانی پێشتره وه نه  له  که  ره که ئاوێته

ك ێدرروپاش کو ئەو  له  که  دواخستوه وه  نده وه و بیری کوردی ئه

  وه رانه ناوی داگیرکه  شانازی بهبکات و شەرمنی بولە کوردستانی

من ئاڵمانیم،  بێک، فارسێک ناڵیت ڕه تورکێک، عهگیز  بکات. هه

  اشا لهح  بێت. واته بودایک   ئاڵمانیاش له  ر له گه ت ئه نانه ته

  به شیی خۆەک ر واڵته گه ت ئه نانه ته و اتی خۆی ناک وه ته نه

ستی  هه کەمی"،  رونیه ده  خۆشیه و نه دیبێت. ئه نه یشدیتن
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 گی ڕه  نجه ک شێرپه وه دا کوردو لە ناو گەلی  " تیه وایه ته نه

ی ەو ی نه کرێت، ئاوێته ر نه سه ر چاره گه . ئه داکوتاوه

بێت. داهاتوشمان ده  

 

وانی  تیزمی ڕه کی تر هیپنوشێوەیە  ڵکی کورد به خه  شێک له  هب

وەیی کوردستانی  ته ی نهست کورد مافی هه  وایهپێیان ە و کراو

 بۆ.  یه کی ناسیۆنالیستانه داخوازیه مە ئه  . چونکه نی نییهبو

ڕناسونالیستی بێت، بەاڵم  ن ئینتهبو ئێڕاقی یان ئێرانیدەبێ 

ناوی کوردستان   بۆ که ن ئینتەڕناسیۆنالیستی نیە؟بوکوردستانی

نی کا وه ته ناوی نه  م کهاڵ ناسیۆنالیست به  بێته هات، مرۆڤ ده

 ؟ڕناسیۆنالیست ئینته  بێته مرۆڤ ده ،ری کوردستان هات کهداگیر

وتاریان ئینتەرناسیۆنالیستییە و  ،ڕێخراوانەئەم جۆرە 

و   ڵکی ساوێلکه بۆ فریودانی خه یان و ته ڕەفتاریان شۆڤینیستی

گینا ئە جۆرە خۆیان پێناسە دەکەن. و  ئه  که  زانی کورده نه

ن و  لی کورد هیچ ناکه ۆچی بۆ گهمرۆڤدۆستن، ب  ر هێنده گه ئه

چی بۆ بۆ ؟ناهێنننالیستی کوردستان پێکۆڕناسی ینتهئ

ی  سته لی ژێرده گهڕزگاری سۆسیالیستیانەی واڵت و  سەربەخۆیی
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کانی فارس،  وه ته نه وم هه  خۆ کورد له ؟ن وڵ ناده خۆیان هه

ویستی  ژارتر و بێ مافتره. بۆچی خۆشه ب و تورک هه ڕه عه

وا نابینن و پێیان  کورد ڕه  یی کورد و خاکی کوردستان به وه ته نه

ڕی  باوهبیرو یزمەوەنالۆڕناسی ئینتهناوی  بە بەاڵم  تاوانه

م  به ؟ن ده پێده ره کوردستان په  له  ۆڤینیستانهو ش  رانه داگیرکه

رانی واڵتی کوردستان  تی زۆردار و داگیرکه رایه نوێنه  ناوه

 و یی وه ته دۆزی نه  ی کورد لهەو نه خسته ن و بۆ دورەک ده

بۆ وێنە کۆمەڵە و حیزبی  ن.ەک ی کار ده که ناسنامهشێواندنی 

 سیالیسەتەکانۆاڵەکانیانەوە، سهەمو ب کۆمەنیستی کرێکاری بە

  هەرچوار داگیرکەرەکەکی کوردستان. چەپەکانی و

 

پێناوی   له کان تیه سایه و کهکان  کوردیه  هڕێکخراو  یش لهکێش به

ر  کانی داگیرکه هاڵت سته ده هاوکاریییان  ی ژیانی ڕۆژانهبژێو

ی  چێوهچوار  نێک له ر الیه ڵ هه گه اڵوی له تێکه  ێویستهن. پەک ده

و  دا بێت. لهلی کوردستان کانی گه یهی وه ته نه  ندیه وه رژه به

ن و زمان  وت بکه کهڵسو هه  ەبێ وشیارانهدا کوردان د تیه یکایهنز



 

284 

   

 ،بکەندواڕۆژی کورد  وەچەیی فێری ەیو ته تی نهسهەو کولتور و 

  . بێترتر  روه وشیارتر و کوردستان په ،کە دروستکەرتر

 

 ١١نی بو تنی دۆزی کورد، ههەوکپێش  کی تری ڕێگری له هۆیه -٧

دا  ی کورد ر کێشه رانبه به  له  که  هب ڕه عهدیکتاتۆری واڵتی 

واڵتانی  وم ن. هه که ده  ئێڕاق و سوریه  م پشتیوانی له رده هه

  ش که رکیه ن. تو که ده ی هاوئاینش پشتگیری ئێرانیئێسالمی

و  کانی ڕۆژئاوا ن زلهێزه الیه له  ندامێکی گرینگی ناتۆیه ئە

ی  ی ڕزگاریخوازانه وه اڵنهۆر ج رانبه به  له  وه کانیه یمانه هاوپه

ی هۆ کرێت. به ک پشتگیری لێده یه ێوهش وم هه  لی کوردستان به گه

ن، و جیها  که واڵتانی ناوچه ڕامیاری ری وبوکانی ئا ندیه وه رژه به

و  . ئه وه ته ماوه  و بێ ناسنامهیمان، بێ دۆست  کورد بێ هاوپه

نیا  ن، ته ده ک دۆستی کورد نیشان ده خۆشیان وه  ی کهەتان وڵه ده

گینا  هێنن، ئه کار ده ی خۆیان کورد بهیندی کات وه رژه بۆ به

ی کورد  ی کوردستان و ناسنامهیخۆ ربه سه  کۆڵی لهیان نوم هه

ن.  که ده  
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کان  کوردستانیه  هڕێکخراولی کورد و  گه  که  پێویسته  ر بۆیه هه

کانی خۆیان بناسن و  تیه وایه ته نه دیەنەو رژه ماف و به

نگاو بنێن.  شی ڕزگاری هه و ئاسۆی هاوبه ره به  کگرتوانه یه

 کی کوردستانی یه ر ڕێخراوه ورد و ههرتاکێکی ک هه  که  پێویسته

ی  چوارچێوه  ی کاری خۆی بێت و له رنامه ئاگاداری پالن و به

بات بکات.  دا خهی که چوار پارچه  ڕزگاری واڵته  

 

بێوچانی باتێکی  خهیەکگرتوانە و بە  دستانیانر کور گه ئه

  نگی تاکه رچاوته ندی به وه رژه به ەر لودتی  اڵیه کۆمه

ر  و داگیرکه ی بۆ کوردستانیخۆ ربه دروشمی سه به، یەیڕێکخراو

ئامانجی   به نتوان دهیدان، مسۆگەرانە  بێنە مه  وه ره بۆ ده

کانی دراوسێش  وه ته ت نه نانه . تهەنبگ یانی خۆ ڕزگاریخوازانه

. دەبن ڕاست ڕزگار اڵتی ناوه ی ڕۆژهه یه مێژینه  له  م ئازاره له

ڵکی  اڵنی خه وشیاری کۆمهوتنیش،  رکه ومان دوای سهێگب

کی  گرینگیه ،پاراستنی دەستکەوتە نەتەوەییەکانکوردستان بۆ 

.  یه تی هه تایبه  
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تی و هاوپشتی  کیه یه  یارانی کوردستان بزانن که ر نه گه ئه

باتی ڕزگاری  ی خه ره به  کوردستان له کۆمەاڵنی خەڵکی

 زراندنی قازانجی دامه  نگی هێز به دا پارسهنیشتمانی

ران  کهداگیر  به  کشه و پاشه گۆڕێتدەخۆ  ربه کوردستانێکی سه

کی  ایهجوگڕافیک  ناسینی کوردستان وه فەرمی  هبکات، دە

 کان کگرتوه یه  یه وه ته کخراوی نهێئاستی ڕ  خۆ له ربه سه ڕامیاری

بە ئاسانی جێبەجێ دەبێت. دا   

 

ردیان مڕۆ دۆزی کو ئه  یش کهتسۆتانی دراوسێ و د وڵه ده ئەوسا

  ، له هگرتو  وه سته ده ئابوری به -ڕامیاریکو کارتێکی یاری  وه

دا، ڵ کوردستان گه ندی له یوه ی و پهی ئابور ڵه پێشبڕکێی مامه

ن.  که ری ده پێشخهست خۆیان ده  

 

ک ێش بواری ئابوری به نی پیشەسازیەکی مۆدێڕن و کزیبونە -٨

ستان.ی کوردڵک خه  له  

 کە زیاتر ڕیشەی دەگەڕێتەوە بۆ اڵوبێکارییەکی بەربهۆی   به

  شێک له به کوردستان،  نی پیشەسازییەکی سەردەمیانە لهبونە
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کانی  شاره ناچارن بۆ دابینکردنی ژیانیان ڕوبکەنەڵکی  خه

زگی  نەداری، بێکاری و"نیبوکانی کوردستان.  ره داگیرکه  واڵته

خەڵکی  ناسنامەییو  کولتوری بۆتە هۆی هەژاری "برسی

. انکوردست  

 

داگیرکەرپەرستی  -٨  

ناسیۆنالیستیە کوردەکانیش ە ڕێکخراوبەشێک لە 

ئێرانیەک پێ  هەموداگیرکەرپەرستن و بۆ وێنە خۆیان لە 

بەناوی  و ئێرانیسم پەرەپێدەدەنو بەم جۆرە پانترە ئێرانی

فدرالیسم و تەڕەماشی لەم چەشنە، ، الیەنگری خودموختاری

هەوڵێکیان  هەمواسیوە و خۆیان بە شۆڕشی کوردستانەوە هەڵو

نە لە دەستەاڵتی کۆنەپەرستانەی داگیرکەرانی بوشەریک

بە شەو بە نرخی ڕۆژ ناندەخۆن و  ڕێکخراوانەکوردستان. ئەم 

 بۆ وێنە کۆمەڵەکوردستانی و بە ڕۆژ ئێرانی و ئێڕاقی و ... ن. 

شاپەرستەکان،  حیزبی کۆمەنیستی ئێران، ،بەهەمو باڵەکانیەوە

.سالمی و چەپەکانی، ینک، هەمو ئحدکا، حدک، پدک  
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 هەمولە "نانە باش بزانن کە بەیتوباللۆرەیپێویستە ئەم الیە

الی  " ونی شاعیرانه کوردستان خه" یان "ئێرانیەک ئێرانی ترم

داگیرکەرانی کوردستان و ئۆپۆزیسۆنەکانیشیان گوێگرێکی 

انە بە درێژەدانی ئەم سیاسەتە ڕێکخراوئەم  .نیەڕاستەقینەی 

الی بیروڕای زیاترەیان خزمەت بە داگیرکەران دەکەن و چەوت

هەر بۆیە گشتی کوردستان خۆیان شەرمەزار و ڕیسواتر دەکەن. 

پێویستە هەرچی زوتر بەخۆیاندا بێنەوە و بۆ ڕزگاری 

واڵتەکەمان ڕێبازێکی نەتەوەیی کوردستانیی بگرنەبەر و بۆ 

پارچەکانی  هەموسەربەخۆیی کوردستان و یەکگرتنەوەی 

: نە کە دەڵێنوپێشینان چاکی بۆچ استگۆیانە تێبکۆشن.ڕ

ەڵێ، ڕوڕەشیی لەدوە ماچی دۆستت خەراپ بێ لەبەری ه"

."مەنجەڵێ  
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م شه شی شه به  

 
مرۆڤی کوردستانی  سەرەتایی  کانیەماف -٠  

 

ئازادی بیروڕا  ،خوازیکسانی یهی، ی وه ته ی نه نی ناسنامهبو هه 

مافە بەشێکن لە  اد و ڕیفڕاندۆمنگدانی ئاز مافی دهبڕین، ر ده

. سەرەتاییەکانی مرۆڤی کوردستانی  

 

بێ  ده  ڵگه ر تاکێکی کۆمه هه  که  انەیماف و ئه جێگای ئاماژەیە

 یاننکوردستا  له  وه هران ن داگیرکه الیه له لێیان بەهرەمەند بێت،

مافی نەک  کی کوردستانی تیه سایه کهک  کراون. تاکی کورد وهوت زه

  بێته ی نه وه ئه پێنەدراوە، بەڵکو بۆکردنی لەخۆ رگری هن و ببو

 یکەرانداگیرناسنامەی  ،خۆ ربه و کیانێکی سه  نی ناسنامه خاوه

پێندراوه.  سه دار سه به  

 

لی کورد  گه  شێک له ران به داگیرکه کانی النهیپ وم ر هه رانبه به  له

یدان و  مه تههاتۆ  ڵکو شێرانه ، به داوه نه وه سته ده ک خۆی به نه
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ی نیشتمان و یپێناو ڕزگار  خۆی له ی دان ساڵه باتی سه خه

.  پێداوه ره کان په ها مرۆڤیهەب  یشتن به گه  

 

 خۆیی خاکی پیرۆزی کوردستان ربه پێناو سه  لهی  وانه ئه

 ، کردوهخت گیانیان بهدا  رێگایهو  و له  کردوه باتێکی بێوچانیان خه

 و  وه یه هه ی تایبەتیاندا جێگاران روه پهناو دڵی کوردستان  له

تا دوا   رانه روه پهو نیشتمان ڕێگای ئهگرێت.  ڕێزیان لێده هەمیشە

دابینکردنی  و ی کوردستان ناسنامهبەدیهێنانی   ئامانج که

 ،بۆ گشت کوردستانیەک نەیەژیانێکی ئازاد و یەکسانیخوازا

ێزی ڕ ستانلی کورد ی گه پساوه باتی نه پێدانی خه درێژه به

.گیرێت لێده  

 

 بەرایەتیێڕ بەپێویستیمان  ەی کوردستانڵگ ۆمهکخستنی بۆ پێش

سانی  که بێ دهواتە  . یه ڵکی هه خهنەی ینوێنەرانی ڕاستەق

. ست بن ده بهبڕیار ر وهر پهو نیشتمان ویژدان، ئازادیخواز به

  له  یه گهکۆمەڵ و ستگاکانی ئه تی یاسا و ده رایه ڕێوبه به  پێویسته

بن و بۆ دابینکردنی  ڤیلدایس ڵکانی پسپۆڕی دێری خه چاوهژێر 
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 وم ههدەبێ  اڵتیان کاربکەن.وها داخوازیە دێموکراتیکەکانی

خاوەن مافی ر یاسادا  نبهرا به  لهبە بێ جیاوازی  اننیهاونیشتما

بن.کسان  یه  

 

ڵک  اڵنی خه کۆمه  ،یه ڵگه و کۆمه بردنی ئه ڕێوه و به دامەزراندنبۆ 

م  . ڕوناکبیرانی ئهبێننڵکی پێک ڕێخستنی خه  که  پێویسته

پێناو   ن و له تی بکه رسیارهرپ به  ست به بێ هه ده  یه ڵگه کۆمه

 سڤیلکانی  تی ڕێکخستنه رایه بهێ، ڕ یه ڵگه و کۆمه هێنانی ئهپێک

ل و  تی گه کیه هێنانی یهها بۆ پێک روه ستۆ. هه ئه  بگرنه

ی ڵک خه ،دەستەاڵت  ر به رانبه هکانیان ب ی داخوازیه وه رزکردنه به

 کاتێک. ن بده هانیان واکانیان ڕه و بۆ ستاندنی مافه  وه نه کهوشیار

بتوانن   که بورز  به  نده وه ئه ڵکی خهی یی وشیار ڕاده

 ویڕ  به  مرۆڤدۆستانه و  گای ئاشتیخوازانهێڕ  کانیان به داخوازیه

رجێک  مه به  وکاته ، ئه وه نه رزبکه به دارانی دەستەاڵت ڕێوبه به

کانی  داخوازیه توانن دهن،  بکه مافەکانیان  داکۆکی له  کگرتوانه یه

خوازیاری  تەنانەتو  پێنن بسه دەستەاڵتدا ر سه به خۆیان

بێنن و ڵبژارتنی گشتی پێک ههدەتوانن . پاشان شی بنگۆڕانی
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دا ی نوێاڵت سته دهناو   له ڵک ی خه قینه هترانی ڕاس نوێنه

  له وێی ناڵت سته ده  که  ش پێویسته وکاته بن. ئهارک ستبه ده

ڵک  کانی خه داخوازیه  ره به ره دا بهن خایهم ەیەکی کهپڕۆس

جێ بکات.  بهجێ  

 

ربڕین،  دهک ئازادی بیروڕا وهە سەرەتاییەکانی داخوازیبێ  ده

ێکخراوە هێنانی ڕچۆ و پێکویاندن، ئازادی هات ڕاگهئازادی 

  وه هاڵت سته دهن  الیه  له  وه مه که ڕۆژی یه  ر له هه دێموکراتیکەکان

بێ  ، دهتاکبپێشێل  و ئازادیانه ئه دەستەاڵتر  گه . ئهنندرێیە ڕابگه

و  ئه خوازیاریڕاشکاوانە   تاوه ره ر له سه بن و ههڵک وشیار خه

 اڵت سته ده  ێ لهین وڕۆ و سپه کی ئه بیانویهیچ بڕوو ه بن  ئازادیانه

ن.  که قبوڵنه  

 

ستنی زانست و خڵک و پێش ردنی باری ئابوری ژیانی خهکباش

کی  یه پڕۆسه  و له اڵت سته دهپالنی   بکرێته بێ کنۆلۆژیا، ده ته

بێ  دهکۆمەاڵنی خەڵک ی اڵت سته دهبێت.   وه ره اڵمدهەدا ون خایهم که

ستانی  ده جێ بکات. کاربه جێبه اڵتیانوهای  کانی ڕۆژانه داخوازیه
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 یشر گه ن و ئه کار بکه ل کانی گه پێی داخوازیه بێ به ده اڵت سته ده

ل  بێ گه ، دهدابینبکاتل  کانی گه یتوانی داخوازیه نه اڵت سته ده

ی بگۆڕیت. یوازێکی یاساێش  به اڵت سته ده  هێز بێت که به  نده وه ئه  

دا، هێندێک واری ناو کورده  له  یهڵک خه  ڵگه و کۆمه هێنانی ئهست ده به

ش  رانه گه و کۆسپ و ته . ئه یه تی خۆی هه ی تایبه مه ڵه نگ و چه ته

ی  ڵگه کۆمهبڕانی داولێک نی کوردستانبوش دابه به  وه ته ستراونه به

دا،  یاری کورد ی نهاڵت سته دهناو چوار   نیا له ته نه، واری کورده

ن و توێژی یچ  کورد به ،بەشەی کوردسانیشر  ناو هه  ڵکو له به

و  ید رۆک خێڵ، ئاغا، شێخ، سه ک سه ۆری وهتی جۆراوج اڵیه کۆمه

داخوازی کورد   به  شکردنانه و دابه ئه  . دیاره کراوهش دابهکرمانج 

کوردیان توشی  ران، کانی جیهان و داگیرکه هێزهڵکو زل به  هبو نه

کورد بۆ   ر بۆیه . هه کردوه  نهبو پارچه و پارچه   تیه ەگبهم ن ئه

کی  خۆیی، ڕێگایه ربه ی و سهددواترۆپکی ئازا  یشتن به گه

ڕێبوارانێکی   که  ،پێشه  وراز و نشێوی له هه  له پڕ درێژ ودورو

وێت.  ده ناسی یی نهندواڕوناکبیر و شۆڕشگێڕی م  

ی زۆر ی وه ته ستی نه هبێ ه ڵکی ده ێکی خهاڵت سته دهبۆ پێکهێنانی 

بە  کانی خۆیەتای ره سه  لی کوردستانیش مافه بێت و گهرز به
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  پێویسته ستانیانکورد  م ئامانجه یشتن به بناسێت. بۆ گه ستیدرو

و  ال، جاش خێڵ، ئاغا، شێخ، مه ک ی وهیکانی ناو خۆ گرفتهوگیر  که

 ل گه ،وتو پێشکه ڵکی خه ی ڵگه ناو کۆمه  . لهن هبکر سه ید چاره سه

 وم هه ڵکو ش ناکرێت، به دابه جۆراوجۆر و توێژی چین خێڵ و  به

لی  . گهدەبێتکسانیان  یهجێگەوڕێگەیەکی   گهڵ تاکێکی کۆمه

  ر له هههێنێت،  ناو خۆیدا پێکنه  له  و گۆڕانکاریه تا ئه ستانکورد

.  وه مێنێته دا دهوییوت کهپاش  

کانی ڕابردوی  ڵه هه نجان و خوێندکارانی کورد گه  که  پێویسته

ڵ  گه  توانن لهی ب وه بۆ ئه و  وه نه که وپات نهباب و باپیرانیان د

افی مرۆڤ و بواری م  بێ له ده ،ن دا ژیان بکهتو جیهانی پێشکه

ن.  بده  گهڵ وڵی گۆڕانکاری ناو کۆمه ههتنخوازی، زانستیانە  ەوپێشک
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م وته هحشی  به  

 

ی کورد وه ته کولتوری نه -٧  

 

  ،وشت ڕهووخو  ت ریه نهودابن، اوەک زم یکۆمەڵێک پێکهاتە

کە پێیان  ن ده گرێده  وه که یه بهە تاکەکانی ناو یەک کۆمەڵگ

  ە.ی وه ته و نه کولتوری ئهدەوترێت 

 

وه ته نی نهازمانی پێدوان یان زم. ٢-٧  

 

ئەندامەکانی ی  وه کردنهترین خاڵی نزیکتای ره نگترین و سهیگر

  شه هو زمان هۆی ئه  ر به . هه یه وه ته و نه ، زمانی ئه وه ته ک نه یه

جیهان   ی خۆی به ناسنامهتوانێت کولتور و  ک ده یه وه ته نه  که

  له  ری جیاوازی کورده بناسێنێت. زمانی کوردی گرینگترین فاکته

ی  ک ناسنامه وه  ر بۆیه هه و کانی دراوسێی وه ته ڵ نه گه

  ند زاراوه چه مانی کوردی بهناسرێت. ز ی دهی وه ته نه

بێت: دهش دابه  
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نی( )کرمانجی، شکاکی، بادی کوردی ژورو -  

کانی  ناوچه  له لی کورد گه%( ٤٥) چلوپێنجی دا ی سه نزیکه

هۆک و  پارێزگاکانی دهتان، ڕۆژئاوای کوردستان، باکوری کوردس

اڵتی  ژههورمێی ڕۆ پارێزگای باشوری کوردستان، موسڵی

نستان،  رمه کانی خوڕاسان، ئه کورده کوردستان، کوردستانی سۆر،

. دوێن ێیدهپو لوبنان  نزاقستا گورجستان، قه  

 

    ندی )سۆرانی(  کوردی ناوه -

 ، کانی سنهزگاێپار  لی کورد له گه %(٣١) سی دا سه ی نزیکه

.دوێن پێیده سلێمانی، هەولێر و کەرکوک ،موکریان  

 

ڵهوڕی(  )لوڕی، که وردی خواروک -  

کانی  رێمه هه  لی کورد له ی گه%(٢٥)  دا پازده سه ی نزیکه

. دوێن پێیده مو ئیال لوڕستان، کرماشان  
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  ورامی ههیان  گۆرانی -

کانی  لە ناوچهلی کورد  گه ی%(٥پێنج )دا  ی سه نزیکه

اڵتی  و ڕۆژهه ی کوردستان )خانەقین(نی باشوروراما هه

)پاوە( پێیدەدوێن.کوردستان  

 

  یان دمیلکی زازاکی  -

رسیم،  ده کانی لە ناوچهلی کورد  ی گه%(٥پێنج )دا  ی سه نزیکه

. پێیدەدوێنا راتدوری ڕوباری فەبورو دهو  ڕوحا  

 

لفوبێی  ئه  م جار که یه دا ٢٨٣٢ساڵی  له "درخان ت به الده جه"

ڕۆژنامەی  ٢٨٤٣تا  ٢٨٣١نا. لە ساڵی داالتینی و ئارامی  کوردی

بە هەردوک  ١٣کردوە. هاوار تا ژمارە "هاوار"ی  لە شام باڵو

وە تەنیا  ١٤ پیتەکانی التینی و ئارامی چاپدەکرا. لە ژمارە

 التینەیەکە بەچاپ دەگەیشت.
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   ٢٨٨٣ -٢٨٥٢ درخان ت به الده جه
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ی سەرەکی ئەلفوبێی کوردی ژورو:گرفت  

ژورو  وردیک ناوەندی وردیک    گرفت 

Heîran 

Herewez 

 Hefrîn, Efrîn 

ەیرانح  

ەرەوەزه  

ەفرینع  

" ع ،"ح یەکاننەبونی پیت

بە اننوسینی و  

  "E یان " "H" 

Raz 

Mizar 

ازڕ  

رمەزا  

" و ڕنەبونی پیتی "

"ر"نوسینی بە  

 

Gûl 

Gûl 

 

ڵگو  

لگو  

و  ڵ"نەبونی پیتی "

"ل"نوسینی بە  

 

 

 چارەسەری

"  ĥ  ،Ĥ" وەک  " ، عی "حەکانبۆ چارەسەری دەکڕێت پیت  

.نبنوسرێ  

بنوسرێت. ȓ -Ȓپیتی "ڕ" بە   

بنوسرێت. ł-Łپیتی "ڵ" بە    
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وشەکانیش دەکرێت بە  ەکوردی نیع" "یجێگای ئاماژەیە کە پیت

دروست نابێت،  لە وتنیاندا یشبنوسرێن و هیچ کێشیەک "ح"یپیت

 بۆ وێنە:

 

Be Latînî  وشە بە  پیتەکانی  "ع" چەند  

Ĥalîşîş وسین "حەلیشیش"نبەجیاتی "عەلیشیش" ب  

Baĥe ba  ĥ "باعە باع" بنوسین "باحە باح"بە جیاتی     

 

پیتی   به  هێندێک ناوچه  له کوردی ژورو  که  نی باسه هشای

 ژوروتی کوردی پی  ر له زازاکی ههنوسینی بۆ  نوسرێت. ئارامیش ده

گیرێت. رده ک وهل که  



 

311 

   

  وانه  و له پێویستە پیت ٣٤ لێرەدا بۆ چارەسەری نوسینی التینی

نوسرێن: ده  یه م شێوه نگن و به یان بێده ١٤و نگدار  یان ده ٢١  

 

D-d Ç-ç       د  C-c چ    چ - ب -ب      B-b      ج -ج    A-a     ا - ئ  

H-h گ -گ   G-g         ه  F-f ف -ف     Ê-ê     ێ-  E-e    - ه   

K-k ي -ی      Î-î ژ        J-j      ك-ک  

ێی کورت(ی)  

I-i  لە، بزرۆکه

دانیەئارامی    

ĥ ،Ĥ   ح -ح   

  ع -ع - ع -ع

O-o -M  ن -ن   N-n         ۆ -م  م  Ł-ł ل -ل      L-l        -ڵ   

S-s   س -س  Ȓ-ȓ         ڕ   R-r     ر Q-q      ق -ق  P-p    پ -پ  

V-v   ڤ  ڤ-  Û-û U-u  ئو)وو(  چوکەێیو  T-t       ت -ت  Ş-ş  ش -ش  

 Z-z         ز 

 

Y-y     ي -ی

ێی درێژ( ی)

 ئەم پێش لە

پیتانەی 

 دەنگداردێت:

a,e,ê,i,î,o 

X-x      خ-خ  

غ - غ - غ   

W-w و       

پێش و لە 

پاش ئەم 

پیتانەی 

 دەنگداردێت:

a,e,ê,i,î,o 
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ی پیت ٣١ی  گۆرانو  خواروندی، کوردی  ناوهکوردی ی بێلفو ئه

  شێوه م به یان بێدەنگن و ١٠ و  یان دەنگدارن ٠  وانه  و له یه هه

:نوسرێن ده  

 

ا، ئ ب پ ت ج چ ح خ د ر  

 ڕ ز ژ س ش ع غ ف ڤ ق

 ک گ ل ڵ م ن و ۆ ه ه

 ی ێ        

 

م اڵ به  اوهرک پیت دان یه  "وو" به دایکوردبێی لفو هێندێک ئه  له

  که کانی تردا پیتێک هزمان  . له ی پیتی "و" ه وه نهبو وبارهد "وو"

و  جیاوازلفوبێدا حسابی پیتێکی  ئه  لهوه  بێته وپات د

نگ  ر پیتی بێده گه وتندا ئه  له  چونکه،  ناکرێتبۆ  خۆی ربه سه

نگدار بێت کێشی  ر پیتی ده گه ستین و ئه وه ری ڕاده سه بێت له

کانی  رنجی وشه سه  ته م بابه ی ئه وه تر ڕونبونهبۆ زیا. ین ده ده

ن: بده  وه ی خواره که ناو خشته  
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ندی ینلهف ئینگلیسی کوردی  

 Green Kuusi کووڕ

ی  وه نهبووپاتد

و"پیتی "  

ی پیتی  وه نهبووپاتد

  " e  "  

ی پیتی  وه نهبووپاتد

 " u  "  

 

 ناکات ستیوو" پێ"تییی پ وه وپاتکردنهدجێگای ئاماژەیە کە 

نەکانی "بو" و فرما  درێت. بۆ وێنهڕگۆ مانای نه  که ر وشه گه ئه

هیچ و "و" نوسراون، کە بەیەک "و" بنوسرێن زیاتر بە د "هەبو"

 ناگوردرێت و فرمانەکانیش لەوتن دا کێشیان نیە تا ەیانکمانا

 ڕە و کاتی الپه ناکاتپێویست   واته که. بنوسرێن "و" بە دو

و زۆر کورد لێیان بۆتە چاولێکەری  نوسەرانیزیاتری پێبگرین. 

 اتیانپکرێنەوە بەاڵم دوتوشە کە پێویستناکات پیتەکانیان دوپا

 دەکەنەوە. 

ئەم کێشەیە لەگەڵ زۆرینە وشەکانی وەک "دو"، "دوپاتبونەوە"، 

کیشیان نیەو  لە وتندا هیچ کە  یه ههکردوە" ، ژماردوە" و ...  "

مانایەکەی  داان"و" نیە کە لەگەڵی وشەی تریشمان بەیەک

 بگۆڕدرێت.
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هەم   ، چونکهتبنوسرێ" دو "و  به  ی "کووڕ" پێویسته اڵم وشه به

"کوڕ" و مانای   بێته ک "و"  ده یه بهلەوتن دا کێشی هەیە و هەم 

دات. دهجیاواز  

  

نگ  پیتی بێده کردنەوەیەدوباری گرینگرنجتان بۆ  دا سه لێره

کە  "شەممە" و " ە" زلل ،"للە" گو کانی وشه  کێشم له ڕاده

بەاڵم  ن دەبێتە هۆی گۆڕانی مانای وشەکەدوبارەنەکردنەوەیا

 پیتی داندی ی کوردی ناوهکە لە ئەلفوبێ نیەئەوە بەو مانایە 

  شمان نیە. " مان هەبێت، کەواتە پیتی "وو"مم" یان "ل"ل

 



 

315 

   

 سێ گرفتی سەرەکی ئەلفوبێی کوردی ناوەندی:

Latini  گرفت  ئارامیئەلفبای     ئەلفبای 

 Tifinik    التینی به  

نوسرێت هدئاسانتر   

ئارامی.  تا به  

ی  وشه  بۆ وێنه

لوت(  کونه "تفنک" )  

نەنوسینی  -٢

  به  " کهiبزوێنی "

. ناسراوه  بزرۆکه  

التینی زۆر  به  بەاڵم

 باش جیاکراونەتەوە

 

Keyxusrew 

بۆ وێنە 

"کەیخوسرەو" 

هەردوک "واوەکە" 

وەک یەک "و" 

 نوسراوە. 

 

نی هیچ ونەب -١

جیاوازیەک لە 

نێوان "و"  لەگەڵ  

"و"ی کورت.  

 بەالتینی

“u” لەگەڵ    “w” 

التینی زۆر  بەاڵم به 

 باش جیاکراونەتەوە

 

Zerdeştî 

Zerdeştyar 

بۆ وێنە وشەی 

"زەردەشتی" لەگەڵ 

 "زەردەشتیار"

هەردوکیان بە یەک 

 "ی" دەنوسرێن.

 

نی هیچ ونەب -٣

جیاوازیەک لە 

لەگەڵ  نێوان "ی"  

"ی"ی کورت.  

 بەالتینی

“î” لەگەڵ    “y”    
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وشت ڕه و خو. ١-٧  

 

،  وه دانیشتن، خواردن و خواردنه ستان و کردن، ههازی ژیانوێش

  که دابونەریتانەیو  ئه وم گشتی هه بهو  کان تیهاڵ کۆمه  اڵویه تێکه

و  وشتی ئه دات، خووڕه دهێگر وه که یه  ک به یه وه ته نه  نهڕۆژا

دێنن. پێک  وه هت نه  

 

شتی خەڵکی وڕە و کن لە خوێبەش بەگشتی خااڵنەی خوارە ئەو

 کورد:

 

  وه هیکورد پێ  که  یه باشانه  و خاڵه  کێک له تی یه میوانداریه* 

ن و بوهۆی دڵفراوان  بۆته یەو میوانداری ر ئه اڵم هه به  ناسراوه

ک  دا وهتا ره هس  له  کانی تر که وه ته هکورد بۆ ننی بواڵ ئاوه رگا ده

ر و  داگیرکه  ته نهبوکوردستان و پاشان    ته هنومیوان هات

  کان له ریه هاتنی ئازه  لی کورد. بۆ وێنه ر گه سه اڵتدا له هتس ده

و   ده غه نهمیاندواو، شاهیندژ، ڵماس، خۆی، ەی ورمێ، س ناوچه

کان بۆ  به ڕه و عهکان  نه مه نی تورکهدیار یان هات همم محه
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کان بۆ  هاتنی تورکه هەروەهاقین.  ک و موسڵ و خانهورک که

 وم کان بۆ هه به ڕه ری کوردستان و عهوکانی باک شاره وم هه

کانی ڕۆژئاوای کوردستان.  شاره  

 

ر تاکێکی  هه  که  یه وه کانی کورد ئه راپه خه  خاڵه  کێک له یه* 

رتر،  ێکۆشهکوردێکی تر پێ زاناتر، وشیارتر، ت  کورد خۆی له

مان تاکی  اڵم هه . به ستره هه  مانتر، گرینگتر و به تر، قاڕهاستڕ

ب و فارس.  ڕه کانی تورک، عه وه ته نه  له  چوکەترەکورد خۆی پێ 

  له  خۆشیه م نه . ئه یه وه ره ی ماڵێ خۆی و ڕێوی دهرکورد شێ  واته

گرێت و  ده  رچاوه سه  یه ماڵه بنه  ڵ که کۆمه بناغەیتایترین  ره سه

.  وه ڵگه و کۆمه  کان حیزبه گاته ناو تا ده کردوە ی نه هشەت  

 

  له  نی زیادهبوگرێدراو دی کور وه ته راپی نه خهخاڵێکی تری * 

و   گرینگه النی زۆر ی کورد ئای کان. زۆربه ینهئا  تی به ریه ده به

 ر تاکێکی کورد . ههپێوەگرتوەوی و خ کات دهرم رگه سه  پێوه ۆیخ

  هیش ل وه شانازیه به و  دا خۆی پێ زانایهینیبواری ئا  له

 ی وه ر له به بێخه ،گریت ڵوێست ده هه داکان ینیهئا  ر کێشه رانبه به
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ئاگای لە خولەی  "و کورد گوتەنی  یشتوه گه تێنه هیچی لێ  که

  ."بێزەواد نیە

  

  لەی  وه کات بێ ئه ڕده نی تێپه مه ته وم هه  ڵکی کورد ی خه زۆربه

.  وه هتنێ رده زانی سه نه  م جیهانه تێبگات و به ئه کانی ڕاستیه

، "ما خوای ته به"، " ماڵی خواده  پاڵ وهڵێن: " و ده  ک باوه روه هه  

خواپەرستی  و  وه خهری خۆت دا "سه، "کات نه چاکی خوا  نیهکار "

 پکه." 

 

هۆی   بێته رشتێک ده ی هه وه وپاتکردنهدجێگای زانینە کە 

 ئەگەر خۆشی. نه  بێته ده گرتنیشوخڵ  گه له ژیانکردن ،گرتنوخ

کاتێک کەین ب سەیری ئەو نەزانیە و سەرلێشێواویەی کورد

 پێویستدەکات گەلۆ ناسێنێت، سێکی تر ده که  سێک خۆی به که

 و ئه کاتێک . وه بڵێته  سه و که جار ناوی خۆی به ٢٧ڕۆژێک  وم هه

و   یه رۆدهیو گ  ی دەرونی هەیەخۆش نه  سه و که ئیتر ئه کرد ی کاره

  کوردێک  ناکات که  وه پێویست بهبەهەمان شێوە .  ەبوگروخ

یه.  خوا هه  ڕم به جار بڵێت باوه ٢٧بکات و نوێژ اتڕک ٢٧  ڕۆژانه
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کجار خۆی پێ  با یه  یه ههڕی پێ درۆناکات و باوه ر گه ئه

و  ئیتر ئه  .یه ههڕم پێت م باوه تا هه خوایە ههبناسێنێت و بڵێت 

نی بە  مه ته پاشماوەیو   وه کۆڵ خۆی کاته  له  نیهور ده  یهخۆش نه

 ژیانگرفتەکانی تری  بە خۆی و بژیتدروستی  ساخی و

 ستانکورد دراوسێکانی  له  وشته و ڕه اڵم ئه کات. به رم رگه سه

 و خو یارانی کورد . نه کردوه ی نه شه ته و  هبو ی کورد ئاوێته

 ر کورد دا سه ڕ به باوهوک بیر وه کولتوری خۆیان وشت و هڕ

نیا  و ته  کات ی خۆی نه ی کورد بیری ناسنامه وه بۆ ئه  پاندوه سه

بۆ  یو کاتی ئەوە گرتوبێتورم و خ رگه سه  کان یه ینهئا  به کێشه

   . نەمێنێتەوە کە بەدوای پێشکەوتن و لێکۆڵینەوەکان دا بچێت

 

کورد   که  یه وه نگی کورد ئه رهه کانی تری فه خاڵه  کێک له یه* 

ا دپێچەوانەکەی  لهئەوەندەش ،  یه وێنهداکاریدا بێیف  لهچەندە 

توانێت گیانی خۆی  ئاسانی ده  کوردێک زۆر به  . واته یه وێنهبێ

مان  ڵ هه گه  له  س که که مان اڵم هه ی بکات، به وڕێکه ادای هیف

بوختانی   که  ر ئاساییه، الی زۆبوتوشی ناخۆشی   یهاوڕێ

شی کوژێت.  ت ب نانه و ته جنێوی پێبداتبکات، پێ  
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  تژمێرێکی کوردی خۆی لهاناسن و زۆر جار ک نهکاتکورد زۆر * 

رای چوار تا پێنج  ده قه  ی به تژمێرهار ک و هه  وه تهێکێش ک ده ره به

بێت.  ده دکاتژمێری ستاندار  

 

 و  و کورد له  یه ی ههیوکی مێژ یه خۆری ڕیشهنگی خۆ رهه فه* 

کی  نهوکان نم . جاش و سیخوڕهەم که یه ادجیهان  هل  بواره

کانی  نهازپارتی ی ژماره  له یان جار دهیان  ژماره  رچاون که به

بۆ هۆی ئەو سیخوڕیە دەگەڕیتەوە  . ترهو گریال زیا  رگه پێشمه

ی  وه ته وری نهژیانی ئاب کوردستان یران داگیرکه ئەوەی کە

و و  لی کوردستان شه ی گه زۆربه  که  زاندوه دابه  نده وه کوردیان ئه

خێوکردنی  و بههێنانی نانی زگ ست ده بیری به  ڕۆژ به

  نده وه ڵکی کوردستان ئه خه  هێندێک له. بن کانیان منداڵه

 لە ربیییه ن انتامەزرۆی مکراون کە تەنانەتنز خواست

  . وه نه یان بکه که ناسنامه

  

تی  اڵیه و کۆمه  ماڵه هناو ژیانی بن  ڵکی کورد له ی خه * زۆربه

و  کانی ژن، منداڵ . مافه کسانی نییه یه  بهڕی  باوه
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کرێن. پیاوساالری  دهی پێشێلیئاشکرا  ان زۆر بهندام ئهم که

تکارێکی ماڵ، کااڵی  ک، خزمه کۆیلەیەک  و ژن وه  اڵتداره سه ده

کرێت.  ڵ ده گه تی لهو کهڵسو هه  سته مرۆڤ و ژێر ده  یوهبازاڕ، ن

کان  پیاوه  کان که ی ناو خێڵه جار کێشه هێندێک  بۆ وێنه

 ی که وتنهکەڕێکو  ئاشتی اڵم به ن، که دروستی ده

کی  یه لۆتکه خشینی کچێک یا خود مه به  به (ی که ته سڵه مه)

  که  بیستراوه . تا ئێستا نهرێتک ر ده سه چاره  رالنکه کچی سه

ی  که دوژمنه  هبدات وتنێک ڕێککهخوێنی   ک کوڕێک له یه ماڵه بنه

 کارێکی گونجاووەک ، یشدوژمن  به کچ کردنییازااڵم  خۆی، به

.  وتوه جێکه ناو کورد  له  

 

  کێکی تر له ن یهکچا ی(نخەتەنەکردن )میتکەبڕی* 

ی ژنانی کورد  به . زۆر ڵکی کورده خه کانی نامرۆڤیی وشته ڕه

نی  هکرێن. شای دهتک خەتەنەکردن، ئه بە  وه منداڵیه  ر له هه

  بۆتهناو کورد   ینی لهئارکێکی  ک ئه وه خەتەنەکردن  که  باسه

کو  راو ناتوانن وهک خەتەنە ژنانی  ی که وه له بێئاگا ،نەریت

بێت و  تی خۆیان هه ستی ژنایه س ههبواری سێک  پێویست له
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ستی  نکو هه کردەوە چو ئەورگرن.  چێژی پێویستی لێوهتامو

وا و  ناڕه ێکیکار بات  ینده هب  له  میشه خۆشی مرۆڤێک بۆ هه

.  یه نامرۆڤانه  

 

 انیر گیرکهاندیکانی د تمه تایبه  له بوختانو  دوزمانی * درۆ،

دیاری هێندراون و کوردیش خوی   کوردستانن و بۆ کورد به

دابێت  ڕوشی نه  ڕوداوێک که  کورد زۆر ئاساییهی ال.  نگرتوپێ

کوردێکی تری تی  ایهس کهخود یا  ڕویداوه  مبدا که ڵه قه له یوا

دیارە زۆرینەی کورد  ر دابشکێنێت. سه و درۆی ده کاتسوک پێ

بەرانبەر  و لە  هێناوهتەنیا دژبە کورد بەکار  یئەو ڕەفتارە

ی و وسکوتی هەڵبژارتوە.ڕداگیرکەران دا سەرشۆ  

 

  له  واتا و بێمانا زۆر باوهێب )خوڵقکردنی(تی ماستاوچیه* 

ن دوکان  ک کڕیندا خاوه اتی شتومهک له  بۆ وێنهدا. تانکوردس

"،  ڵێت "میوان به ده کڕیار  ندین جار به ی و چهیئاسا  بهزۆر 

  که  ایهحاڵێکد  له  مه ئهم".  ی بده که "با من دراوه و ڕێ" "لێیگه

یان بنڕا ببڕێت.   کات قۆڵی کڕیار له دهز ت حه نانه فرۆشیار ته
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 ،ن که کتر ده یه وایی لهماڵئا کانیان و ماڵه ره به س که ود کاتێک 

  مه ئه، کانیان بۆماڵهن  که دهکتر کی زۆر بانگێشتی یه تکایه  به

یان کاتێک  ن. که درۆده  که زانن ردوکیان ده هه  که  حاڵێکدایه  له

ن،  ک بده وێت شتێک بکڕن یان دراوی تێچوه هیان هس د ند که چه

اڵ  ههو ت، کێشهبدا  که کامیان دراوه  که  وه ر ئه سه لهیان وم هه

 . زۆر ناشیرنه ت شارستانیهن  ڵکانی خاوه الی خه  ن که که دهساز

  که کڕینی شته کرێ پێش ده  جاڕه شانۆی گاڵتهو  ی ئه جێگه  به

ڵێ  کێک ده دات یان کاتێک یهب  که بڕیار بدرێت کێ دراوه

ی ال  که کارهبکات و ڕ باوهی تر  وه ئه  م، پێویسته ده ده  که دراوه

.تبێایی ئاس  

 

وای  ککاری ناڕه کوته و تی ناموسی ر بابه سه  * ژن کوشتن له

  شێک له  به  که  کی زۆر ناشیرینه یه کچان و ژنان دیاریده

  له  ی که وه رن له به بێخه  و کوردانه ئه شانازن. کان پێوه کورده

ی  وه ته نه  ان،ی هنامرۆڤان  و دیاریده هخۆشن و ب رونی نه بواری ده

.  ناساندوه و خراپکار کێوی  یهاندا بهجناو   له انیکورد  
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لێسی  رست و مێدیای کاسه په دا ژنکوژانی کۆنه م بواره له

ی کوردیان الی  وه ته نه ،یارانی کوردستان ران و نه داگیرکه

. هوبیروڕای گشتی دنیا سوک کرد  

و  دەگرنبەشیک لە کوردان زۆر دڵپیسن و هەردەم بەهانە

ەرەکانیان دەکەن و دەیاندەنە بەر کوتەک و بوختان بە هاوس

و جەستەیان دەکەن.  تا بۆیان دەکرێت شکەنجەی دەرونی

چونگاتی خۆیان لە  زۆرینەی ئەو کوردانە نەخۆشن و

وا بۆچونێکیان هەیە کە  ،ناوەرۆکدا کەسایەتی پیسیان هەیە

 هەمو کەس وەک ئەوان دەرون و داوێن پیسە.

 

ردان زۆر پێسکێرن و * جێگای داخە کە بەشێک لە کو

کورد  ستیان نیە لەسەر پاکوخاوێنی. بۆ وێنەروزانستێکی د

لوتی  دەست لە چەندجارولەکێکدا لە خیە کە یالی ئاسا زۆر

یش بەهەمان نو نا تر بکات گەڵ یەکی لە و پاشان تۆقە رداەو

ی دەستی ئاسای  به دەست بخوات. یان لە کاتی جۆالبێنە زۆر

مان  هه و پاشان به ۆرێ بۆگەنیوانەە ناو ئەو گتن دەچهەموا

  خۆن. ده  ی جۆالبێنه که ی گرێوهکان خواردن نه بۆگه  سته ده
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کاتی دیدار و بە یەکترماچکردن ومڵچەمڵچ لە کوردستانیان 

. بەشیک لە ئاوێتەی یەکتری دەکەن یانڤیروسەکان ماڵئاوای

لەکاتی بەتایبەتی بێمباالتن  لە پاکوخاوێنی کوردان تاکوبڵێت

تا مو بگرە   له یێشتی کوردچ رجاهێندێک  دا.شتلێنانێچ

  تێدا پەیدادەبێت. ئەسپێ و کێچیشی

 

ە. بەشێکی هەرە زۆری تەمبەڵزۆر  ەوەدانلە خوێند * کورد

ی یەکدارێندەواریشی هەبێت، مەگەر زۆروکورد ئەگەر خ

بێت ئەگینا سەرنج بەخوێندنەوەی بێت یان ناچارلەسەر

ر نادات. زۆربەی خەڵکی گۆڤا پەڕتوک یان ڕۆژنامە و

ی  هبێ ئەو خۆیان پێ پسپۆڕی هەمو بابەتەکانە و کوردستان

. بڕیاری لەسەر دەدەن ،زانیاریان لە سەر بابەتێک هەبێت

. یانەكوردستانزۆربەی کاری  ،کوێرکوێرانە قەزاوەت کردن  واته

ە نەخۆشی دەرونی نەتەوەکەمانە و کەم کەس هەستی مئە

 و تەوەێێوسیتە کە کورد زیاتر بخوێنبەو بەاڵ گەورە کردوە. پ

ئینجا کە لەسەر  ،هەڵسەنگێنێت دەیان بابەتی جۆراوجۆر

چونکە هیچ  ،بە هەستیاریەوە باسی بکات ،بابەتێکیش دوا
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نیە و دەکرێت لەسەر  (سوڵوتئەب) یەقین کەزانست

لە  پاشان دەیان بیروبۆچون هەبن. ،هەربابەتێکی وژاو

یان وا  ،ت کە من وام پێباشەێبڵ تاکی کورد ،اردان و گوتندایڕب

وە، نەک ئەوە سەداسەد وایە یان دەبێ وابێت.ەبیردەکەم  

 

جێژنی   که  یه وه کان ئه ی کوردهیگرتوک یه کی هندی تمه تایبه  * 

م  ههدا ورۆز نه  زانن. له ده وەیی خۆیان ته جێژنی نه  ورۆز به نه

کات  ێدهپست ده ەهاررزی ب م وه هه ، وه بێته ده  ساڵی کوردی تازه

.   وه بێته دهی کورستانیش نوێ  و ژینگه  
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م شته ههبەشی   

 

ی کۆتای سەدەی بیستەم زێن دڵته کارەساتیند  چه -٨

  لە کوردستان

 

  اڵت و باشوری کوردستان له ساڵ بۆمبارانی ڕۆژهه ٨وداوی ڕ

.  وه رانی ئێران و ئێڕاقه ن داگیرکه الیه  

اڵتی کوردستان  ڕۆژههرد لە گەلی کو النی ئێران و شۆڕشی گه

ڕژیمی دەستەاڵتی   ی بهیکۆتای زاینی ٢٨٧٨زستانی  له

وی هێنا. پاشان  هله تی په پاشایه و نژادپەرستی دیکتاتۆڕ

   بهو  ینی خومه توڵاڵ تی ئایه رایه بهێڕ  ال به ند مه چه

  بریتانیا هاتنه و  نسهاڕ نگری والتانی فهەتی و الی دۆستایه

پاندن. هاوکات  سهداالنی ئێران  ر گه سه ان بهرکار و خۆی سه

 هاوکارییبە  حمان قاسملو ڕەدوکتۆر عەبدو یدارودەستە

ناوی "حیزبی  و به ی ئێڕاقتدەستەاڵچەکوچۆڵی  و ریبوئا

اڵتی  ههر ڕۆژ سه  ستی به ده دێموکڕاتی کوردستانی ئێران"

 کوردستان داگرت. 
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تی کوردستان لەو کاتە هەستیارەدا کە هەمو خاکی ڕۆژهەاڵ

چەند مانگێک یاری  ،ئازاد ببو، سوپای ئێران تا خۆی گرت

خۆی بە کوردەکانی ڕۆژهەاڵت کرد و پاشان ئایەتوڵاڵ 

هادی( دژی گەلی کورد ڕاگەیاند یخومەینی فەرمانی شەڕی )ج

پۆستاڵەکانتان دامەکەنن تا هەمو "و بە سوپایەکەی وت کە 

. "کوردستان داگیرنەکەن  

 

کە پارتی دێموکڕاتی کوردستان بە فەرمانی  ەئاماژەیجێگای 

شانبەشانی لەشکری ئێران بست بە بستی مەسعود بارزانی 

گەڕاندەوە بندەستی ی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی وخاکی ئازادکرا

داگیرکەری ئێران. لەو شەڕە داگیرکەر وخەیانەتکارانەدا بە 

دەیان هەزار کورد کوژران و ئاواتی کوردستانێکی ئازاد 

خوێن دا سورکرا. لەگۆمی  

 

هاوکاریی   به ٢٨٨١ی ئێڕاقێش لە کۆتای هاوینیاڵت سته ده

ی شاری  ر ئێران و ناوچه سه  مریکا هێرشی برده ی ئهاڵت سته ده

مشاری داگیرکرد. خوڕه  
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ستی  نێوان ئێران و ئێڕاق ده  ڕێکی زۆر قورس له ئاکامدا شه  له

ی  وه بۆ ئه  وه ڕۆژئاوا نایانه واڵتانی  که پێکرد. ئاژاوه

بفرۆشن و بازاڕی  م دوه نگی جیهانی ی جه کانی پاشماوه که چه

ئاکامدا   ست خۆیاندا بێت. له ده  ک له وت و چه مامەڵەی نه

ند بو و  رمه ره نێک زیاتر زه مو الیه هه  لی کورد له گه

 کوردستانیش کاولکرا. 

 

 کانی ی ئێڕاق شارهاڵت سته ده   شت ساڵ ڕۆژانه ههی  بۆ ماوه

کرماشان  سەقەز، هاباد، شت، پیرانشار، بۆکان، مه رده ، سه بانه

کرد.   اڵتی کوردستانی بۆمباران ده ی ڕۆژههکانی تر و ناوچه  

کانی باشوری کوردستانی  دا شارهاڵم وه  ی ئێرانیش لهاڵت سته ده

بجه، دوکان،  ڵه ، هه، دیانان ر، ڕانیه سه نگه ، سهێاڵدز ک قه وه

کرد. دهبۆمباران ... و قین  ، خانهچۆمان  

 

کرد شاری پیرانشاریان بۆمباران٨/٣/٢٨٨٥  کانی ئێڕاق له کهۆفڕ

سیش بریندار و  که ٥١١١س کوژران و که ٥١١  تێیدا زیاتر له  که

. انکرش خاپور ره به وزاران خان هه  ن و بهبو  وته ککه په  
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  کرد به ستی ی ئێڕاق دهاڵت سته ده ٠/٨/٢٨٨٨تا ١١/١ی ماوه  له

ە لی کورد ک کردنی گهچاڵ به و زیندهکوشتن بە پۆل گرتن و 

ڵکی  خه لە س ( که٢٨١١١١زار ) ههوتاود شه دوهه سها تێید

کرد.نفال ئه یبێتاوانی کورد  

 

کردنی کاتی داگیر  له و  رۆزەیپنی تێکی قوڕئا نفال ئایه ئه

 سوڕەی ڵاڵ ئه بەکار هاتوە. لی کورد گه کۆمەڵکوژی کوردستان و

)درودی خوای د همم تی محه زره حهبۆ ئاسمانان ڕا  له ئەنفالی

 ب ڕه عه موسڵمانانی کە  داوه فەرمانیو  ناردوه لەسەربێت(

و  کەنکۆمەڵکوژیانن بوناوی کافر  و به رانگاور سه بەرنەهێرش

ئەڵاڵ لە  .ەنیزە بگرنبەکژنەکانیان و  کەنەیان تااڵنسامانەک

رودی خوای )دئانی پیرۆز دا بە حەزرەتی محەممەدڕقو

: لەسەربێت( فەرموە  

 

ُتوْا الَِّذيَن آَمُنوْا َسأُْلِقي ِفي قُلُوِب الَِّذيَن  إِْذ ُيوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمالِئَكِة أَنِّي َمَعُكْم َفَثبِّ

ْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق األَْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ  .َكَفُروْا الرُّ  
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شتەکان، یردگارت، وەحی دەرکرد بۆ فرکە پەروە شئەوکاتە

، ئیمانیان هێناوە، دڵنیابکەن کەسانەی کە بڕوا و کەواتە ئەو

. بەم زوانەش ترس و لەرزە دەخەمە دڵ کە ئەمن لەگەڵیاندام

بدەن لە سەروی بڕوان، کەواتە  کەسانەی کەبێ و دەرونی ئەو

ی ئایەت، ل)سوڕەی ئەنفا گەردنیان، بدەن لە سەرپەنجەکانیان

٢١).  

واتە ئەڵاڵ مافی کوشتنی کوردەکانی زەردەشتی داوە کە خودا 

پەرست بون، بەاڵم ئەڵاڵ پەرست نەبون. زەردەشتیەکان هەم 

هەم ڕۆژویان دەگرت. تەنانەت وشەکانی ڕۆژ ژیان دەکرد ونوی

 و نوێژ لەئاینی زەردەشتیەوە وەرگیراون. 

 

ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعلَ  َها النَِّبيُّ َحرِّ نُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيا أَيُّ ى اْلِقَتاِل إِن َيُكن مِّ

ُهْم َقْوٌم الَّ  َن الَِّذيَن َكَفُروْا ِبأَنَّ اَئٌة َيْغلُِبوْا أَْلًفا مِّ نُكم مِّ َيْغلُِبوْا ِمَئَتْيِن َوإِن َيُكن مِّ

  .َيْفَقُهونَ 

ئەی پێغەمبەر بڕوادارن هانبدە بۆ شەڕکردن لەگەڵ ئەوانە 

تێدابێت، زاڵبدە  ناگەر بیست کەسی خۆڕاگرتێبڕوان، ئەکە ب

 بەئێوە سەدکەس هەبێ، زاڵبدەن دا، ئەگەر لە سەر دوسەد بە
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 ونکە ئەوانە هۆزێکی تێنەگەیشتونسەر هەزارکەسدا، چ

.(٠٥ی ئایەت، )سوڕەی ئەنفال  

 

ْنَيا َما َكاَن لَِنِبيٍّ أَن َيُكوَن لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي األَْرِض ُتِريُدوَن عَ  َرَض الدُّ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ ُيِريُد اآلِخَرَة َوَّللاَّ . َوَّللاَّ  

 ەمبەرێک دیلی جەنگی هەبێت، تا بەڕەوانیە بۆ هیچ پێغ

ریشیان لێ الواز نەکات و زۆ و زەویا دوژمن کز سەر باشی لە

 دنیاتان مەبەستە، ئەڵاڵش پاشە ماڵی نەکوژێ، ئێوە کااڵ و

، کاربەجێە )سوڕەی ئەنفال ش زاڵە وڕۆژی دەوێ، ئەڵاڵ

(.٠٧ی ئایەت  

و مافی  ەبو گرتنەردەکەوێت کە ئەڵاڵ دژی دیلەتە دلەم ئای

دیل کوشتن تەنانەت الی داوە.  یکوشتنی دیلەکانی جەنگیش

مرۆڤەکانی بەویژدان هەمیشە بەکارێکی زۆر ناشیاو دانراوە. 

ئەڵاڵ الی ڕونبوە کە موسڵمانان لە شەڕەکاندا مەبەستیان کااڵ 

 و ماڵی دونیا بەدەستهێنان بوە تا باڵوکردنەوەی ئاین.

 

ئاسا فەرمانی ام حوسێن پێغەمبەرلەسەر هەمان بنەما سەدد

ستی کرد  ی ئێڕاق دهاڵت سته دهپاشان ئەنفالی گەلی کوردی دا. 
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  ت له نانه ته  کانی باشوری کوردستان که ی ناوچهبارانکیمیا  به

دا  ٢٨٨٧اری ەهب  له  ۆرهم ج ن. بهبواڵتی خۆیدا  هتس ژێر ده

و جار دا دکاتژمێر ٤٨ی  ماوه  له یگوند ١٤ی ئێڕاق اڵت سته ده

رد، پاسیان  سان، کانی به وهشێخ "کانی  کیمیاباران کرد. ناوچه

  ی ئێڕاق و لهاڵت سته دهانی ر کیمیابار به  وتنه که "و کۆتیمان

  کهن بو  وته ککه سیش په که ٥١١١س کوژران و  که ٢٣١دا ئاکام

شیان  ر له سه ی لهیکی کیمیا واری چه ژیانیان شوێنه وم ههبۆ 

.  وه مایه  

 

 کانی ن فڕۆکه الیه  شت له رده شاری سهدا  ١٨/٠/٢٨٨٧ له

  س به که ١١١دا ئاکام  و له کراکیمیابارن  وه ی ئێڕاقهاڵت سته ده

 کەسیشزار هه ١١دا و ست  ده  ی ژیانیان لهیگازی کیمیا

ن.بو ەوت ککه په  

 

و   بجه ڵه هه ر ی ئێران هێرشی کرد بۆ سهسوپا ٢٠/٣/٢٨٨٨  له

ر  سه به ییکیمیا یبۆمبکردنی  کشه کاتی پاشه  له ئێڕاق سوپای

ئاکامی   له دا باراند. بجه ڵه بێتاوان و سڤیلی شاری ههڵکی  خه
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ان ی ده  و بهکوژران  س که ٥١١١  زیاتر له ئەو کۆمەڵکوژیەدا

ری  کاریگه  که  باسه نی هن. شایبو ەتو کهک سیش په زار که هه

ش  وتانه ککه و په ڕۆژی ئهپێشەنی وەچەکار  سه  له یهکیمیا و ئه

. وه مێنێته ده  

دا ڕاستی  دۆستی لهناو مرۆڤ  واڵتانی جیهانی به  ساته و کاره له 

ی اڵت سته دهی  که هات و تاوانه هن قیان مرته ،وڕودرۆزن و د

ن  الیه له  ی کهیکانی کیمیا . بۆمبه وه ئێڕاقیان شارده

ن  الیه  ، لهندرانێباردا ر کوردستان سه  به  وه ی ئێڕاقهاڵت سته ده

ن. بواری ئێڕاق فرۆشاڵت سته ده  به  وهدەن هڵمان و هوڵواڵتانی ئا  
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  بجه ڵه هه  ی ئێڕاق لهاڵت سته دهکانی   تاوانه
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م هه نۆشی  به  

 

ستانیتی شۆڕشگێڕی کورد سایه ند که چه -٨  

 

جزیری یال مه .٢-٨  

 

لە چەرخی  ناسراوی کورد هەڵبەستوانیالی جزیری  مه

 بە  و ری نوسی هرو ستی نیشتمانپه ڵبه یان هه ده  به پازدەهەمدا

ی ٢٤١٧له ساڵی . جزیری ەدان کوردی فێری خوێندەواری کردس

و له دایک بو شاری جزیری باکوری کوردستان لە   لهزاینی 

کۆچیدوایکرد. ٢٤٨٢ساڵی  

 
 مەالی جزیری



 

327 

   

خانزادی میری سۆران. ١-٨  

 

ینی ی زا٢٥٥١یساڵ  له کە  بو "گی سۆران شاقول به" ی كچ خانزاد

ی  وه . دوای ئهدایكبو  له باشوری کوردستان "یسۆرانشاری"  له

پیالنێكی   به ٢٥٨١ساڵی  برای خانزاد له "گی یمان به سوله میر"

 ناوی بە ی عوسمانیرماندار رفه سه و بەفەرمانی فریوکارانە

خاتون   خانزاده، اوکراررمانددەغدا  ڕێگای به  له  "شكری هل"

و كاروباری   گرت  ستۆوه   نی سۆرانی بهیی میرنشوای رمانڕه فه

  .ڕاند ی ڕاپه كه هیمیرنشین

 

نارد لەشکری"  "رسەرفەرماندا نامەیەکی بۆ خانزادپاش مانگێک 

ەڵبکات. چونکە خانزاد لە گ کرد کە زەماوەندی لەێلداوای و 

چەکداری  ١١١لەگەڵ شکری" لە "زۆر بەناوبانگ بو، جوانیدا

 بۆ سۆران. هەر نچوزەماوەندکردن  بۆ بانگێشتیعوسمانی 

 "و الیەن بنەماڵەیەکی کورد بانگێشتکرا چەکدارێکی عوسمانی لە

لە شەوی چلەی ماتەمینی لەشکری"یش میوانی خانزاد بو. 

لەشکری" " چەکدارەکەی عوسمانی و ١١١هەمو  سۆراندا،



 

328 

   

خانزاد تۆڵەی برایەکەی خۆی لە  بەم شێوە اوکران وردەرماند

  ڕاتۆڕی عوسمانی کردەوە. پئیم

 

 ڵک زۆری خه ،و رۆشنبیر بو وشیار خانزادی سۆران شاژنەکی

م شاژنه  . ئهنترسادەزۆریشی لێ دامان کات هه  له ون بەاڵمبازیلێڕ

ی شانازی ژنانی  بۆته مایه دااڵتداری سته دهله سوارچاکی و  کورده

 و توانا  شی جوان، ئازا، به بااڵ بەرزی پرچ ڕهژنێکی  کورد. خانزاد

میشه خۆی  هه دا،نگاری دوژمنان ره نگ و به کاتی جه بوێر بو. له

لێ  وایدا گه ساڵ فەرمانڕه ٧ی  له ماوه وت. ی دەکه پێش سوپاکه

تائێستاش  ندێکیانێاڵی دروستکرد که ه پرد و قه ڕێگا، قوتابخانه،

  لی خانزاد، كۆنه ن: گه مانه ئه واریان ماوه و دیارترینیان هشوێن

ی  ناوچه  كان له سوپاییه  ریر، قوڵغه ی چیای هه كه دیوار و وێنه

.ولێر نێوان پیرمام و شاری هه  له  اڵی خانزاده و قهریر  هه  

 

ی سۆران توشی ڵک خه ،سەرەتای دەستەاڵتداری خانزاد  له

ت  که ڵکه خه ،پێیان وتوە "خانزادێ خانان  ن، بۆیههاتوتی  هیبرسی

". نمرببرسان   له  خەریکە  
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مرن، با نان و  برسان ده دا وتویەتی "بۆ لهاڵم وه  خانزاد له

  ژاره ت هه که ڵکه خه  یاندەوە که شیربرنجی بخۆن". پاشان تێیانگه

. ۆنبیخ  هنیان و هیچی  

بازرگانی  و ی کشتوکاڵ پڕۆژه دای دوساڵ  ماوه  له خانزاد  بۆیه ر هه

  . ڵکی زۆر باشترکرد یانی خهو ژ ی سۆران دانا هی بۆ ناوچباش

 

دەستی  بەالیەن ئیمڕاتۆری عوسمانی  لە ٢٥٨٧ساڵی   خانزاد له

یەکەم  لە .اوکراردەرماند ی فاڵگرزانیکوردتورکومەنێکی ە پیرەژن

ن  الیه  له ،خۆی سۆران ربه سۆراندا، میرنشینی سه مینیشەوی ماتە

داگیرکرا.  ی عوسمانیڕئیمپڕاتۆ  

 

لینگی  مرد باوە دەڵێن "کورد کە کوردەواری دا هەروەک لە

بۆیە  ردەبن" واتە پاشمردنی ڕێزی زیاتر دەبێت. هە ژتردرێ

سۆرانیش پاش مردنی خانزاد نرخی ئەو ژنە ڵکی  خه

: ڵێن دهشۆڕشگێڕەیان بۆ دەردەکەوێت و   
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خانزادی سۆران میر بوتا  "هه  

نیر بو ستان په ردی به به  

."شیر بو ئاوی ڕوباران  
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دی خانی حمه ئه. ٣-٨  

 

  که  دی خانییه حمه کانی ئه شاکاره  ک لهێک م و زین یه چیرۆکی مه

واڵتانی تری جیهان   شێک له  به  م له کوردستان و هه   م له هه

شاری   هل ٢٠٨٥ ورۆزی ڕۆژی نه  زین له وم  ۆکی مه. چیر ناسراوه

یدای  زین ئاشق و شه و م . مه ڕویداوه جزیری باکوری کوردستاندا

رگیان  اڵم پاش مه به ،ن ک ناگه یه  ی بهیزیندو  به و بن ده کتر یه

  کی له برایه و بو ژار و کرمانج هه  کوڕه  م که ن. مه گه ک ده یه  به

 بو ی جزیر و بۆتان میری ناوچه  کچه  . زین کهبوهەزنتری  خۆی مه

 بێت و ی زین دهم ئاشق . مهبوهەی گەروترخۆی   کی له شکهوو خ

بێت.  ی زین ده که وره گه  م ئاشقی خوشکه ی مه که پاشان برایه

  نێت که سامانی خۆی داده وم زانێت و هه ده  و کاره م به باوکی مه

ی داب و  گوێره  بەت. ێکانی خۆی بخواز کانی میر بۆ کوڕه کچه

 ند هماو زه  وره گه  شکه وو خ  وره گهپێشتر برا واری تی کورده ریه نه

ن.  ند بکه ماوه زه  وه که یه  زینیش بهم و  پاشان مه بورار و قه ن که ده

 ،م مه  داته میر زین نه  ی که وه بۆ ئه ،رێکی میر اڵم نۆکه به

م زیندانی  ، مهمیر ،دای دوزمانیئاکام  له .کات سازی دهڵ گێچه
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چێت و خولیای زین  دهتێکزیندان   م له کات. دوای ساڵێک مه ده

 هەواڵەو  ئه  ێت و ئیتر خواردنی بۆ ناخورێت. پاشان زین کهب ده

م  تاوی مه  ویش له می نابێت، ئه دیتنی مه ئیزنیزانێت و  ده

ستی  ده  دا، به انی میرزیند  م له وێت. مه که خۆش ده نه

 هەواڵی  مرێت. زین که کرێت و ده ده اوردەرماند ی میر که ره نۆکه

چۆم.ناو   خاته و خۆی ده اچیر  سه  چێته زانێت ده م ده مردنی مه  

  

  وه بێته دهیمانشەی خۆی پ که کاره  زین، میر له و م رگی مه پاش مه

ر  . ههرێننێژ دا دهک گۆڕ یه  له  هو ڕێزێکی زۆره  زین به م و مه و

پێش چاوی میر،   م، له ی مه که وره دا برا گه  هنمی ماتهو  له

.کوژێت ر ده نجه خه  به ەک ره نۆکه  

  

ڵی سور گو وم و زین د ر گۆڕی مه سه  لهساڵێک  وم ڵێن هه ده

 ک و به ک یه وه  گواڵنه وو د هار ئهەرزی ب وه وم هه  و له ڕوێن ده

شاری جزیری   م و زین له ن. گۆڕی مه که ک ژیان ده درێژای یه 

.  باکوری کوردستانه  
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  ی باکوری کوردستان لهشاری بازید  له ٢٠٥١ ساڵی  دی خانی حمه ئه

و   شاری بازیده  گڵکۆی خانی له .کۆچیدوایکرد ٢٧١٠ دایک بو و ساڵی

 تی زیاره  لی کورد پێویسته ڵێن گه ده  که  الی کوردانی باکور باوه

.جێ بێنێت به  خانی گڵکۆیر  سه له جی( خۆی حه)  
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  حاجی قادری کۆیه. ٤-٨

 

ی  وره کی گه و مامۆستایه هەڵبەستوان  حاجی قادری کۆیه

و   یوهوسی ن ستی شۆڕشگێڕانه ڵبه یان هه ده  به  که   ەکوردستان بو

 اوەڵکی هاند و خه ئه.  وهیبڕر ده  م جۆره وەیی خۆی به ته ی نهست هه

 ران و داگیرکه رستی په وتن و دژی کۆنه بۆ زانست و پێشکه

حاجی قادری . گرتوە ی رانه روه و نیشتمانپه  ڵوێستی ژیرانه هه

  کان کرد که کورده  رکرده سه  داوای له ٢٨٨١ساڵی  له  کۆیه

ی ژیانیدا  ماوه  ێنن. له خۆی کوردستان ڕابگه ربه هکبگرن و س یه

  یوانهتی کرد. د زانستی کوردایه واری و سی فێری خوێنده زۆر که

. چاپدرا  له ٢٨٨٠ساڵی   له  ی کۆیهرکانی حاجی قاد سته ڵبه هه  

 
جی نزیک شاری  ره له گوندی گۆرقه ٢٨٢٥له ساڵی   ی کۆیهرحاجی قاد

کرد و له ژیانماڵ ئاوای له  ٢٨٨١ی کۆیه له دایک بو و له ساڵ

.نبول نێژرا سته له ئهد  حمه هج ئ ره گۆرستانی قه  
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درخان ت به دعه میقداد مه. ٥-٨  

 

بۆ   که  هبوی کوردی  ڕۆژنامه مین که ی کوردستان یه ڕۆژنامه

  له  وه درخانه ت به عهد ن میقداد مه الیه  مین جار له که یه

ی  ماڵه بنه  میقداد له . نوسراوه  یرهشاری قاه  له دا ١١/٤/٢٨٨٨

دا یی و ئاوارهری  نابه پهو لە  بوکانی باکوری کوردستان  درخانه به

رکرد.  ی کوردستانی ده ڕۆژنامه  

 
درخان ت به دعه میقداد مه  
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دڵدار ئوف  یونیس ڕه. ٠-٨  

 
لە   دا کهکێکات  ڵدار لهری کورد مامۆستا د ستوانی تێکۆشه ڵبه هه

ی  ئه"ی  هۆنراوه  بو ندانییز ی عێراقاڵت سته دهی  ندیخانه به

لی کورد.  ی گهیسرودی نیشتمان  به بوپاشان   که ی نوسی"قیب ڕه

رگرت و  ری وه پارێزهی  نامه ڵگه غدا به زانکۆی به  له ٢٨٤٥ساڵی  له

  کۆچیدوایکرد. ٢٨٤٨ساڵی   له

 

 

 

(٢١/٢٢/٢٨٤٨ -١١/١/٢٨٢٨) مامۆستا دڵدار  
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. مارگرێت جۆرج٧-٨  

 

ساڵی  لە کە ئاسوریەکی باشوری کوردستان بو رێت کچەمارگ

ناو ڕێزی پێشمەرگەکانی  ەوساڵیەوە چ ١١تەمەنی  لە ٢٨٠٢

دەیەکی ئازای مەیدانی شەڕ دژی رشۆڕش و وەک سەرک

 دەنگی ت زۆر زوێرکرد. ئازایەتی مارگ داگیرکەری ئێڕاق خەباتی

 یەکەم فەرماندەی نەترس و سەرکەوتوی شەڕی دایەوە و بو بە

 نێوان کوردستان و سوپای ئێڕاق. 

 

ی پێبرد و ترسی هەبو کە یرەئەنجامدا مەالمستەفا بارزانی ئێ لە

کرد ی بانگێشت بۆیە ڕش، هەرۆهەمو ش یمارگرێت ببێتە سەرکردە

بەفەرمانی مەال  بۆ بارزان. کاتێک کە مارگرێت گەیشتە بارزان،

شەوێک ویستیان  بارزانیی رچەکدا سێ ،مستەفا بارزانی

ت ئەوەندە ئازا و ێت، بەاڵم مارگرێمارگر ە سەررێژی بکەندەستد

سەرسورەکەی کوشت.  سێهەر و،نەترس ب  
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نەگرتوە، داوای لە ی بۆ بەیانی بارزانی زانی کە پیالنەکەی سەر

ی پێشەمەرگەکانی بەرەیەکی شەڕ بڕوا. امارگرێت کرد کە بەهان

 و کەوتبەرەو شەڕ ڕێ ینهەڤااڵ  له س که ٧لە گەڵ  مارگرێتیش

بارزانی. بەم شێوە مارگرێت  چەکداری ١١١ە کەمینێکینکەوت

زانی کە بارزانی خەیانەتی پێکردوە، هەربۆیە تا دوا فیشەک 

گیانی بەختکرد. ٢٨٠٨شۆڕشگێڕانە بەرەنگاریکرد و لە ساڵی   

 
مارگرێت و خوشکە چوکەکەی       مارگرێت و باوکی              
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  ر خوێن مامۆستا جگه.  ٨-٨  

 

گوندی   شاری ماردین و له  ی زاینی له٢٨١٣ساڵی   رخوێن له جگه

 ٢٨٢٤ساڵی   م له که نگی جیهانی یه . پاش جهبودایک لهسارێ  حه

کانی  قوتابخانه  له  وه ساڵیه ٢٢  له و بوی گوندی ئامودێ  ئاواره

 ،کردواو نی ته. خوێندنی ئایکردخوێندن  به یست دستان دهورک

ست  ڵبه هه  به یست لی کورد ده ر گه سه و له ەکردی نت الیه اڵم مه به

 وێژەی  تی باشی به درێژای ژیانی خزمه  رخوێن به . جگهکردنوسین

پاشان  و نی نوسی ستی شۆڕشگێڕانه ڵبه ان ههی ده  کوردی کرد. به

ساڵی   . له بوجێ  سوئێد نیشته  و له یی ناچاری توشی ئاواره  له

 شاری قامیشلوی ڕۆژئاوای کوردستان  لهو کرد  دواییکۆچی ٢٨٨٤

. بە خاکسپێردرا  

 
ر خوێن مامۆستا جگه  
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یال قاسم له. ٨-٨  

 

شی  ی بهێکخوێندکار و قین ی شاری خانهبودایک  هیال قاسم ل له

تی  کیه ندامێکی چاالکی یه و هاوکات ئهغدا  زانکۆی به  ییوێژە

وادی  ڵ جه گه  له ١٨/٤/٢٨٧٤  یال له . لهبوخوێندکارانی کوردستان 

ری  ی داگیرکهاڵت سته دهن  الیه  ڤاڵی تری له ری و سێ هه هاوسه

دران.   سێداره  له ٢٣/٧/٢٨٧٤  غدا گیران و له شاری به  ئێراق له

  که بومی خۆی  رده داری کوردی سه هتم سیاسه  م کچه که یال یه له

یی  وه ته دانی سرودی نه ارهدێس  کاتی له  و لهترسا  ر نه داگیرکه  له

. خوێند قیبی ڕه ی ئه  

 
یال قاسم له  
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وار( ی شاسواری )ته هر وست مه. ٢١-٨  

 

اڵتی  ی ڕۆژهه رگه پێشمه ردویختک گیانبه یم کچ که ستوره یه مه

ڕی  شه  له ٢٨٧٨ساڵی   له  ساڵیدا ٢٨نی  مه ته  له که بوکوردستان 

ری  کهری داگیاڵت سته ده ستی ده  وته که یبرینداربە   ناو شاری سنه

داوای  بوینی  توڵاڵ خومه ری ئایه نوێنه  ئێران. پاشان خاڵخالی که

دا اڵم وه  له  ستوره اڵم مه به ،کرد  ستوره مه  له یدان وه سته ده خۆ به

 فەرمانی. پاشان خاڵخاڵی  وه چاوی خاڵخاڵیهمو ده  کردە یتف

ر و  کی تێکۆشه یه رگه پێشمه  ستوره . مهاد  ەیستور مه گوللەبارانی

. بوکسانی کوردستان  ی یه ڵه توانای کۆمه  کادرێکی به  

 
ی شاسواری ستوره مه  
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مامۆستا هێمن موکریانی. ٢٢-٨  

 

 له لە گوندی الچینی سەر بە شاری مەهاباد موکریانی هێمن 

 کۆچیداویهاباد  مه  له ٢٨٨٠ساڵی   دایک بو و له له ٢٨١٢ ساڵی 

ن، ری کوردستای کۆماتوانا به هۆزانوانێکیهێمن  .دکر

ان ی ده  به  که بو کسانیخواز یه رێکی دڵسۆز و روه نیشتمانپه

 دۆزی کورد و و پشتگیری نی نوسی ستی شۆڕشگێرانه ڵبه هه

  له وی جودای د ن و ناڵهو. تاریک و ڕ ستانی کردی کوردژاران هه

کانی ناسراوی هێمن موکریانین.  دیوانه  

 
 هێمن موکریانی
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)ئاپێ موسا( ر نته موسا حه. ٢١-٨  

 

ژیانی بۆ  وم هه  که بوڵکی باکوری کوردستان  ر خه نته موسا حه

. بوکردرخان ی کورد تهوەوسا لی چه کانی گه مافه ر سه  نوسین له

وانی ڕۆڵێکی  بواری ڕۆژنامه  باکوری کوردستان و له  ت له تایبه به

وری دانی الوانی باکوانە فێرکردن و  . له رچاوی گێڕا کی و به ره سه

. بو هه بەرچاویڕۆڵێکی  ،کوردستان  

-ی کوردینگی زمان رهه فه  که بوس  مین که که ر یه نته موسا حه

کوردی  وێژەیو  خستنی زمانتکردن وپێش خزمه  تورکی نوسی و له

ممولی  حه ته  ری تورکیه داگیرکه  ر بۆیه . ههبو ی هه وێنهێڕۆڵێکی ب

  ی خۆی له که ماڵه  هل ١١/٨/٢٨٨١  و له کرد ری نه نته موسا حه

. کرد ید تڕۆر شاری ئامه  

 
ر نته مامۆستا موسا حه  
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مامۆستا ئیسماعیل بێشکچی. ٢٣-٨  

 

و  شاری چڕۆمی تورکیەیە یبودایک لەدوکتۆر ئیسماعیل بێشکچی 

ی ژیانی بۆ نوسینی  اڵم زۆربه به ،ەتورکئەگەرچی بە ڕەچەڵەک 

.  ەوکردرخان  تان تهو واڵتی کوردس لی کورد کانی گه ڕاستی ڕوداوه

 کۆکانیزان  و له  یه ڵناسی هه بواری کۆمه  بێشکچی دوکتۆرای له

ر  لە سهاڵم  به، تی کرد ند ساڵ مامۆستایه ی چه بۆ ماوه  تورکیه

ساڵ زیندانی پێدرا.  ٢٢٢کانی تاوانی  ی و نوسراوه که ڕه باوهبیرو

  و لهدا گیرا  کانی تورکیه زیندانه  ساڵ له ٢٨ی  بێشکچی ماوه

نرخی  ی به یان نوسراوه شکچی دهێئازادکرا. ب ٢٨٨٨ی ساڵی یکۆتا

ڕتوکی  نرخترینیان په به  لی کورد نوسیون که ر گه سه  له  

.ی"هی وه ته کوردستان کۆڵۆنی ناونه "  

 
 دوکتۆر ئیسماعیل بێشکچی
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م هه ده شی به  

 

کۆتایی -٢١  

 

کانی  کسانی مافه ئاشتی و یه  باس له دام که یه ی بیست و ده سه  له

 یکانی جیهان کیان و واڵت وه ته ی نه هبزۆر و کرێت مرۆڤ ده

  که تی مرۆڤایه وم زنه بۆ هه رمێکی مه . شهسەربەخۆیان هەیە

 ەفەرمیی ب که کیانه ، کەکان وه ته ترین نه وره گه  له  کیکه هکورد ی

ی  مهناسنا و  هێندراوه دانی پێدانه  وه ییه وه ته ن ناونه الیه  له

. کراوه نه پەسەندی ەیو ته نه  

  

کان،  کگرتوه یه  وه ته ڕێکخراوی نه ر سه  له  هییورکێکی مێژ ئه

  له  ستێک که ن هه خاوه وم و هه مرۆڤجیهانی مافی ڕێکخراوی 

لی  واکانی گه ڕه دیهێنانی مافه مافی مرۆڤ و به  ڕێزگرتن له وپێنا

کوردستانی   کورد کهی  ڕفراندۆمێک بۆ ناساندنی ناسنامه ،کورد

بێنن. پێکر کیانی کوردستان  سه  له تی نیهبو  
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دا ی خۆی که ناو واڵته  له مینه کی که یه وه ته ک نه م وه رده هه کورد

 جیاوازکولتوری  ،نی زمانی جیاواز خاوه  ک که یه وه ته . نه ناوبراوه

  له  ییهن  مینه و که  ازهکی جیاو وه ته نه  وه ئه ، خاکێکی جیاوازه و

انی ڵک بریتانیا خه  له  س ناتوانێت بڵێت که که خۆیدا. یواڵت

و  نگ رهه فه  . چونکه ن مینه کی که یه وه ته ڵشی نه ندی و وه سکۆتله

 کان. بۆیه ڵ ئینگلیسیه گه له  جیاوازه  که  یه انی خۆیان ههیک

لە الیەن   مینه که ەکیی وه ته ک نه دنی کورد وهناوبر  پێویستە کە

  ن کورد الیه  ت له قه ، ، ئێران، ئێڕاق وسوریه تورکیه دەستەاڵتانی

کرێت. نه پەسەند  

 

 بێت،  مینه ، ئانکارا و تاران کهدیمەشقغدا،  به  کرێت له کورد ده

 ەیە و دەبێ خاوەنماڵ و بڕیارزۆرین دا خاکی کوردستان  اڵم له به

. بەدەست بێت، نەک ژێردەستە  

   

م  کانی ئه شه به وم هه  ی باس کراو له کراوهیکانی ش گرینگه  خاڵه 

  و له  ناوی کورده  هک کن یه وه ته نی نهبو هه ری لمێنه سه  ،ڕتوکه په

ماڵی  ش کیانه و ئه و  ناوی کوردستانهکە ژیت  کیانێک ده ر سه
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کولتور  و زمان ی کورد وه ته نه . کردوه نهداگیری س که  تی و له خۆیه

کانی تورک  وه ته نه وم ڵ هه گه شی له  کیەکه ره هس  ینهت ئا نانه و ته

  کورد بوێرانه  که   پێویسته  بۆیه ر هه ، ب و فارس جیاوازه ڕه و عه

و  دراوسێکان ێت وننی خۆی داببو هه  یدان و دان به مه  بێته

ێن. ندانی پێداب  بکات که  وه به ناچاریش  وه ته ی ناونه ڵگه کۆمه

 ."بێ بستێندرێت دهو نادرێت  ماف" ەیانوک وت ر وه هه

 تی توانیویانه وڵه و گوشاری ناوده ڕاپەڕین  کانی تریش به وه ته نه

لمێنن. جیهان بسه  به نی خۆیانبو هه  

 

 یەکیەتی ی بەیە ناسنامەی نەتەوەبێ کوردستانیان بزانن ک ده

ان، کرێکاران، شێەتکزەحمڵگه؛  کۆمه یکان و توێژه چین مو هه

پێکدێت. ان شۆڕشگێڕ و نبیران ڕۆشه ،خوێندکاران  

 

ی  وه ره ناوخۆ و ده  ڕوناکبیرانی کورد له ڕامیاری چاالکیپێویستە 

نیشتمانپەروەر ببنە  یکان هڕێکخراو کاریڵ  گه  هاوکات له ،واڵت

ریی و داسەپاندنی  ماوه جه خەباتی وپێشچونی ره هۆی به

  که  ناونەتەوەیدا. زۆرگرینگه ناسنامەی کوردستان لە
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رشوێنێک بن بۆ  هه  له  که ی ئاسته و ئه  ران بگەنە روه شتمانپهنی

. تێبکۆشنبەدەستهێنانی ناسنامەی کوردستان   

 

  شەڕی ی گۆڕینی ر پڕۆژه سه  له ەتی کورد پێویستەسیاس

ریی  ماوه و جه ڕامیاریباتێکی  بۆ خه ڕێکخراوەیەوەکداریی و  چه

 ی وه ئهبۆ  بکرێت، یت اڵیه ئاشتی کۆمهپێویستە لە کوردستان  .بێت

 کانی تایه ره سه  و مافه ی خۆیتن و پێشکه  کورد بگاته ئامانجێک که

چاوکردنی شێوازی  ڕه  به  کوردستانلی  . گهاتبکر  مسۆگه تێدا

بوارەکانی زانست، زمان،   توانێت له ریی ده ماوه باتی جه خه

وتنی زیاتر  پێشکهدا کولتور، مافی مرۆڤ و چاکسازیی ئابوری

کی زیاتر  ئازادییه ئاسایش و  ست بێنێت و له ده به

بێت.ند مه هره به  

 

تورک،  ئاسوری، کورد، کانی وه ته نه ی هو نزیکبونهتی و لێک دۆستایه

لە کوردستان و  ئاشتی و ئارامی یقامگیر سه ب و فارس هڕ عه

تا ئاشتی و ئارامی  . ری کوردستان مسۆگەردەکات واڵتانی داگیرکه

ر و زیان دا  ره زه  دا له رێمه و هه کانی تریش له وه ته بێت، نه نه
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ر  هه   ویسته، پێ م ئامانجه یشتن به ون.  بۆ گه بن و پێشناکه ده

مافه و   رشوێنێک بێت، بۆ ناساندنی ناسنامه هه  هانیەک لدستکور

تێبکۆشێت.  لی کوردستان چاالکانه واکانی گه ڕه   
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ییامی ساڵی خه  

٢٣٨١ 

2013 ساڵی کریستیانی        

 

 March - 20 April 21 فروردین  لێوه  خاکه 

ڕ ( هم نه ) با گواڵن  April – 20 May 21 اردیبهشت 

ردان جۆزه  May – 20 Jun 21 خرداد 

ڕ پوشپه  Jun – 20 July 21 تیر 

الوێژ گه  July – 20 August 21 مرداد 

رمانان خه  August – 20 Septmeber 21 شهریور 

ر زبه ڕه  September – 20 October 21 مهر 
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ندان رێبه  January – 20 February 21 بهمن 
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چونکو ناوی  .اکات ساڵی کریستیانی بەکار بێنێتدەستەاڵتی کوردستان پێوسیت ن

ناو کوردی.   ته کانی بابولی و عیبری ڕا هاتونه زمانه  کانی ساڵی کریستیانی له مانگه

دا مانگەکانی کوردی لەگەڵ ساڵی کوردی دەگونجێن و ناوەکەشیان کوردیە. کاتێکلە

 .هێندرێنکارب  به ڕۆژژمێری کوردیدا ناو لە و کوردی  کان به ناوی مانگه  پێویسته بۆیە

  کان کوردی بن. ناوی مانگه شیاوترە، ێندراکاره بهانی یریش ساڵی کریست گه هئ



 

 

  پێویسته 

کار  به  مانگانه م کورد ئه

هێنێت نه  

ەی و مانگان ناوی ئه

 ناشیاون زمانی بێگانە

  کوردی نین و

کار  شیاوترن بۆ به  مانه ئه

 ڕۆژژمێریڵ  گه هێنان له

 کریستیانی
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