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سانوەی گۆڕان نووسراون، ھی د. سردار یکک لو نوسراوە کورت و پوخت، بم گرنگانی، ک لسر پرسی ھ 1

  "ڕامان ل ھستانوەی گۆڕان عزیزە ب ناوی "
یوەندییم پئ وانب :https://www.facebook.com/sardar.aziz.77/posts/4611466835576518 یشتن دەستگ
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  پشکی
تا رادەیکی زۆر پشبینی کراو بوو وە  ١٠/١٠رھات و شکستی مژوویی گۆڕان ل بس

وو بئو ھاوپیمانییشی ک گۆڕان لگڵ یکتی کردی، ل باشترین حاتدا، بۆ رگری 
لم شکست. بم دەشکرێ ھر ھاوپیمانییک خۆی، وەک موفارەق یا پاڕادۆکسکی 

سای  سەکانی. بش ب حای خۆم پشتر ل یادی سیاسی یکیک بووبت ل ھۆکار
 ل فادا (واتوشیروان مست١٩/٥/٢٠٢٠کۆچی دوایی رەوانشاد ن م بترسییو مئ (

 راشکاوی خست:ک   
تی ئگر ھموو الین پیوەندیدارەکان ب پل و ب خواستکی دسۆزانوە ب ئاراس

 ئگری زۆر بزاڤی گۆڕان برەو دوو چارەسرکردنی کشکان نجون، ھوا ب
سیناریۆی: 

 خواستک ھی بۆ "قوتدانی" گۆڕان ل الین یکتی نیشتمانییوە، ئم ئگرەش )١
 !دەب ب جددی وەربگیرت

سینارۆیی دووەم ئوەی ک گۆڕان ل داھاتوودا بچووکببتوە (ل گشیا، یا  )٢
بوونوەی نوشیروان و "ئیرسی" ئویش راستتر بم ب کاریگری ئم بچووک

 تد."بچووکببتوە) و بب ب بزووتنوەیکی "شکت، بریندار، بچوکتر، و . . . ھ
    

دواتر، بوونیادنراو لسر ئم نیگرانیی پشبینیکراوە، ل سرەتای مانگی ئۆکتۆبری پار 
وەی گۆڕان؛ ناڕازییکان؛ پۆژەیکم دای الین پیوەندیدارەکان (ب تایبتی بزووتن

ل سرەتای ئم سادا پۆژەک واریسانی رەوانشاد نوشیروان مستفا)، ک ب داخوە 
   2ب بنبست گیشت.

  

ھسنگاندنکی ھم الین و ورد و وەمکی تر و تسڵ  ی بردەستئم نووسراوە
مدا کردوومن، بکو ھوکی نیی بۆ ئو دوو پرسیارەی ک ل ناونیشانی ئم نووسراوە

ل  ،ارەسیسر ئم دوو پربخم  تیشکئوەی ب شوەیکی گشتی ب پلی بۆ 
نووسینکی سرپیدا. ب ھر حاڵ ئم نووسین بشی ئوە دەکات بۆ ئوەی خونری 

ک چاوەڕوانیان ھی بندە شتک  خمخۆرانیبڕز، زۆر ب تایبتیش ئو گۆڕانخوازە 
  ، ل ھ گشتییکاندا زانیبتییان بۆچوونی من چیی!ربارەی ئم دوو پرسیارە بدە
  
    

                                                           
بۆ وردەکاری زیاتر دەربارەی ب بنبستگیشتنی پۆژەک تکای بوان ئم راگیاندراوە: "کاتک زامدارەکان ناخوازن  2

   زامکانیان ساڕژ بکرێ."

http://burhanyassin.com/Katek%20Zamdarekan%208.pdf   
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  ؟روویدا ١٠/١٠/٢٠٢١ئوە چی بوو ل زەمینلرزە: 
رە سھ شتدەرھاو ک لکی راق لکانی عبژاردنکانی ھش١٠رنج ڕاک  ،م مانگئ

  ئو شکست بوو ک بر بزاڤی گۆڕان. 
  

ئم شکست وەک تکان و زەمینلرزەی پویست ک  ئوە جخت بکموەا گرنگ سرەت
سیاسی ببینرێ، ب تایبتی بۆ ئوانی دەخوازن ئم رووداوە بکن ب خای لوەدەرچوون 

 لوەی ک وت جگکبۆ ھسانوەی گۆڕان. ئم تکان و زەمینلرزەیی ک بر گۆڕان 
ب دەست کۆمک  ١٠/١٠بر ل کی زۆر ماوەیگۆڕان ک  کردەوە ئوەی پشاست

کشی جددی و بنڕەتییوە ناندوویتی، بم ل ھمان کاتیشدا وە ب ھمان راددە 
ئوەی روویدا شۆکک بوو ک بۆت . . بۆ بخۆدا چوونوە کردەوە. مژوویی دەرفتکی 

وەی زۆرگۆڕانخوازانھۆی وشیاربوون راستیدا بزاڤی گۆڕک ل گشتی، ل ک ان بن .
مر ئبۆھ وەیم وشیاربوونکو ئھۆی، ب و گۆڕانخوازان تک لزۆر وەی کئ  ب

  وە دوو پرسیاری جددی بکن:انھموو ئاگایی
  ) ئرێ ب راست ئم چی بوو روویدا؟؛ ١
٢ (ویستوە پسانچی بکرێ بۆ ھ رپوە سوتنی بزاڤی گۆڕان؟ و ک  
  

و پۆزەتیڤ ک ھر زوو روویدا بیاری دەست لکار کشانوەی  شتکی ھرە ئرنی
رکخری گشتی و خانی راپڕاندن بوو. بم دەب ئوە بم ک بش ب حای خۆم، 
 ،ھر ل یکم چرکساتی راگیاندنی دەست لکار کشانوە، لو باوەڕەدا بووم ک گۆڕان

 قۆناغک ک تیایدا دوو ۆتکوت ،کشانوەیراگیاندنی ئم دەست لکار لگڵ ھر زوو 
کمکردنوەی جددیتی قوارە بۆ ) ھودان ١ئاراست لبرامبر یکتر وەستاونتوە: 

، بم مانایش ھودان بۆ کاکردنوەی و کاریگرییکانی ئم تکان و زەمینلرزەی او مان
م دەست لکانی ئنی و پۆزەتیڤرری و مانا ئکاریگ وەیشانش کار کم واتایب .

ب ھندێ قس و بیان دەرکردن و ھنگاوی زۆر سنوورداری ک کارکردن لسر ئوەی 
؛ ، یا راستتر بین پردەپۆش بکن"جوانکاری و نرنرم" ئم کاریس و شکست تپڕنن

ی خودی ) بم ئاراستی دووەم دەخوازێ جددیتی ئم تکان ببین و بۆ تگیشن٢
روداوەک و لکوتکانیشی، ب تایبتی مسلی ھسانوە، بچت قویی و بنج و 

و ھۆکارەکانی، وە دواتر بکاربردنی ئو ئاگایی و دەرنجامانی ک  کاریسکبنوانی 
بکار ببات ل  ،بنج و بنوانی کشکانریش و ل،  لم وردبوونوە و تگیشتن

ندازیاریی" ھوەی گۆڕان.  "ئسان  
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جگ لم شوە بینین بۆ ئاراستکانی دوای زەمینلرزە، من پم وابوو ل چرکساتی 

بۆ ئوەی  گۆڕان کاتی زۆری لبر دەستدا نیی وەراگیاندنی دەست لکار کشانکوە
 ١٠، بکو ب تقدیری خۆم ل ماوەی ھفتیک تا بژاردەیکی یکالکرەوە ھبژرێ

. ب پی تگیشتنی ھر یکک ل دوو ئاراستک دەردەکوێھماکانی سرکوتنی  3دارۆژ
ئاراستی یکم، ک دەخوازێ ب ھندێ قس و جوانکاری و خۆم ھماکانی بادەستیی 

"رتوش" ئم قۆناغ سخت تپڕن بمش کارک  بکات ک رگا ل دەرفتی راستقینی 
دەخوازێ  ، کئاراستی دووەملگڵ ئوەشدا بم  4ن!ووت، دەرکوھسانوە بگرێ

بچت رەگ و ریشکانی بسرھاتی ھاتی گۆڕان و ھر لوشوە دەست بۆ ھموو 
  ، ھموو دەرگاکانی لبردەمدا دانخراون!کشکان ببات

  

 یم ئاراستر گرنگی ئبل ،(ی دووەمئاراست وات)و باو ر متمانبتی لتایب ەڕیب 
ل پۆسی لم ئاراستی، وات ھندک ل گۆڕانخوازان ک بندە دەتوان رۆکی 

ل خوارەوە وردتر دەرفت و کشکنای بردەم ئم  ھبت، ،ی گۆڕانداھسانوە
  راستی شن و کو دەکم.

  

  ھسانوە: دەرفت و پشمرجکان
وەیکیان ب واتای کش و تنگ و ھر وەک چۆن قیرانی سیاسی دوو نیوەی ھی، نی

مت چدشری کت بۆ چارەسی تریان دەرفم نیوەکب ، منگ و چکان. و ت
 ی بوونی کۆمما و دەربرزەی سیاسی دەکرێ ھوەر، زەمینلمان مانا و پھ ب

تکی کشی گورە بت، بم لوالشوە ئم تکان و زەمینلرزە سیاسیی دەکرێ دەرف
رزەیو زەمینلوە لسانکان و ھشیی کریی ریشت بۆ چارەسینیش بن و زدەگم، 

 ک یتو حاک ئر موە. ئی راست و دروستز و توانا و ئارستھ دوای ب ل
  گۆڕان خۆی تیایا بینیوەتوە. ١٠/١٠ھبژاردنکانی 

  

ی بزاڤی گۆڕان، بم ل ھمان کاتتدا ئگر چی دەرفتکی راستقین ھی بۆ ھسانوە
کۆمک ئانگاری جددیش ھن ک ھر ل سرەتادا دەب ببینرن و ھسنگاندنیان بۆ 

                                                           
  .کس و الینی پیوەندیدار ب شکست و ھسانوەی گۆڕانئم بۆچوون ل کنا تایبتییکانوە گیشتۆت زۆر  3
ھبت دەب ھر زوو بین ک یکک ل لکوتکانی سرکوتنی ئم ئاراستی ئوە دەبت ک خودی ئو جوانییی  4

  ەبت. . .ک پی دەن "دەست ل کار کشانوە"، نک ھر ب مانا و کاڵ دەبتوە، بکو تنانت ناشیرینیش د
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 دەکات ک سانو کزن چاوەڕیی ئکی موەی شانازییدەر ئق ش، بم واتایبکرێ. ب
ندازیاری دەبن بمان کاتیشدا بۆ ئھ م لوەی گۆڕان، بسانھ  ،وەیسانو ھئ

، یھندک پشمرج ھدیدکی روون و ھر ل سرەتای سرەتادا پویستی ب بوونی 
 رجانشمو پبوونی ئتی نحا ت وە لدەستدانی دەرفوەی سیناریۆی لو بچووکبوون

  :وەیگۆڕان ل پشزیاتر 
تی زۆر ئرنی و راست دەست لکار لشانوەی خانی راپڕاندن و رکخری گش )١

 کرێ بن وەیشانکار کم دەست لزویی ئ ر بگم ئن و پۆزەتیڤ بوو، بوھ
سرەتایکی ھرە راستقین ل ئاراستی پۆژەی ھسانوەی گۆڕاندا، ئوا، ھر وەک 

ئم دەست لکار کشانوەی کادەبتوە و دەبت سرەتایکی گوج،  ،وتراپشتریش 
وەی ببت سرەتایکی باش. من ل جگای تر وتوم ئگر ئو دەست لکار لبری ئ

نچت دۆخی تماویبوون و  شکشانوەی راست و راستقین بت و ھر زوو
% پۆسی ٢٥ئیفلیجبوونوە، ئوا بگومان دەبت ئو ھنگاوەی ک ھر زوو 

مرج: ھرچی زوو بوو دەبوای، یا ئنجام داوە. . . کوات وەک پشگۆڕانی ھسانوەی 
ئستاش زۆر پویست، ئم ھنگاوی دەست لکار کشانوەی بکرێ ب ھنگاوکی راست 

ندوای خۆیدا بھ نگاوی دووەم بو ھ قیش، و راستمنگاوی دووھم ھدەکرێ ئ .
یا وەک ھندک ل  بپلینۆمکی ب پل ل گۆڕانخوازان داوای دەکن،  ھندکھر وەک 

 ک" دەستنیشانکردنگۆڕانخوازان باس لیرشتیکردن و راییکردنی ی "دەسترپبۆ س
  ؛کارەکان ل ماوەیکی کاتی و راگوزەردا دەکن، تا بستی کۆنفرانسی نیشتمانی یا. . . ھتد

  

ل سرەتای ھرە سرەتادا پمرجکی گرنگی ھسانوە دەب ئم بت: ھیچ کس  )٢
دەستی بۆ نبرێ، ناب ھیچ پرسیارک، ب تایبتی ل ک دەزگایکی گۆڕان پیرۆز نی  و

ب بکرێ وە ھیچ بابتک ھوردی ل شکستی گۆڕان، تابو و قدەغ بواری برپرسیتیدا 
 کرێ، وەک بۆ نموونوریسی"پرسی نماوە  تو ج تی گردەکسیاسی'، خاوەنداری

د نوشیروان مستفا، پرسی دەستور و شوازی رکخراوەیی دوای رەوانشا مادییکانی
  و زۆر بابتی دیک؛گۆڕان 

  

) دەب ئم ھسانوەی ھی ئوان بت ک مبستیان گۆڕان ھسننوە و سرەتایکی ٣
نوێ بۆ ئم جونوەی تۆمار بکن. ئم ھسانوەی دەب دوور بت ل کاریگری 

ناو یکتی نیشتمانی، وە تنانت ئوانشی ل ماوەی  و کوتلکانیئاراست و حز ھموو 
یکتی ببن بشک ل پۆسی  یا راستتر ل ناو/دواییدا کشیان ھبووە لگڵ
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 دەب وەی گۆڕانسانستیان ھبی موانکو ئوە بر ئک ھوەی گۆڕان. نسانھ
لم ئاراستیدا بنبکردنی حاتی  لبر چاو بگرن ک شتکی پویست راستییش ئو

 ی" بسر گۆڕانوە، جا چ ل شوەی یکتییکانی دونیی"بوونی سبری قورسی یکت
ی جۆرک ل ک ئمۆ ل ناو گۆڕانن، یا ب کاریگری ئو ئیرس سقتناو یکتی 

ی تکتول و ک ل یکتییوە ھاتۆت ناو گۆڕان، ب تایبتیش ئیرس کلتوری سیاسی
و رگا برەو  . ئم ئیرس رک ئو کرمی ک ناخکان کۆڵ دەکاتتکتولکاریی

یا ئو تگیشتنی ناو یکتی ک دەخوازێ  ئاراستی دروستییان ل تاریک و بزر دەکات
ب "دواڕۆژی گۆڕان تنھا گڕانوەی بۆ ما گورەک" وات ئوەی من پم وتووە 

  ؛ن ل الین یکتییوە""قوتدانی گۆڕا
   

٤ ی وە بم کوە، بننجامبدرنوێ ئرلکانی ناوخۆی گۆڕان سبژاردنھ ویستپ (
  پی چ خشتیکی کات، ئمیان پرسیارکی دیکی؛

  

٥ ی، بکدەنییرە ممانا ھ ب تبنگ (ھرەتاییدا جرە سنگاوی ھھ ل ویستپ (
 ی کلتوری سیاسییوە) دژی دیاردەی دزوی تکتولکاریتایبتیش ل گۆش بینین

. ئم دیاردەی ھر ل سرەتا زووەکانی دروستبوونی یکتی نیشتمانی رابگیندرت
کوردستانوە ھۆکارکی نرنی بووە بۆ کۆمک کشی جددی بۆ ئو حزب، ل راستیدا 

 تی بکوەی یگریش بووە لت رنانت م دیاردەیحزبئ ب بب مانای وشکی توکم .
ئم دیاردە ورانکارە ل ناو یکتییوە ھنرا بۆ ناو گۆڕان، ھبت ب ناوی 
"سرووشتیبوونی دیاردەی گروپبندی، ب حیساب وەک دیاردەیکی تندروست ل بوونی 

ک زووتر یا چند سا ١٩٩١" نوەی راپڕین (وات ئوانی سای دا!دینامیزمکی دیمۆکراتی
بم رۆژک ل  ،دانشیا تنانت ئوانی ل تمنکی ھکشاوبوون) کیا درەنگتر ل دای
باجی ئو بۆچی و ب چ پوەرک حقیان بن جا ئم وون ل یکتی، بنرۆژان بشک 

ھموو ملمالن و بابان و تکتوالن بدەین ک ل راستیدا دەگڕنوە زەمانی 
  . . . ھتد؛و بنگو و خەی ناوزەنگ وش، سرگڵ سمڕەاق
  
  

دەب ھر زوو ئو دروشم برز بکرتوە ک ل ناو گۆڕاندا ھیچ جۆرە تکتولکاریک 
کنھا یوە: گۆڕان تتگای نابج یکخراوەیی و کوتلک دەستورر و فۆڕمی ری ،

یزراوەیی ھدەستو ھتد. . . .و دام ل ش دەبم مانایب فۆڕمکراوی گۆڕاندا بری ر
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بندی و شوازەکانی تییارکردنی ئاراست جیاکان پناس پپناسی تکتول، گرو وردی
  ب جوانی دیاریبکرێ؛ ی ئم چمکانناوەڕۆکو بکرێ 

  

سربخۆ بت ل پۆسیکی ) پویست ھسانوەی گۆڕان ھر وەک چۆن تواو ٦
: تۆ ناکرێ دت الی یکتی ی دەست (پارتی و یکتی)کریگریی نگتیڤکانی دوو حزب

بت و ئندازیاری ھسانوەی گۆڕانیش بیت، یا بڕک و برژەوەندی ماددیت الی پارتی 
دەب ئم ھسانوەی ل ژر  بت و ئندازیاری ئو ھسانوەی بیت. ھر وەھا

رەس کۆمیتی و مرۆییکی دەب کدواجار  .کاریگریی ھیچ ھزکی ئیقلیمی نبت
وەیسانم ھنھا  شئو تسۆز ئد مخۆرانبن و خندام و  کئ ۆ خۆیان بمئ

دواتر  الینگری گۆڕان دەزانن یا ئوانی ل دونیکی دور یا نزیک ل ناو گۆڕان بوون
  ؛بونیادنراو لسر ھوستکی دیاریکراو ئمۆ ل بزووتنکوە ناڕازین

  

ناکرێ ناڕازییکان تنھا ب "فرمووکردن بۆ گڕانوە بۆ ناو گۆڕان" مام بکرن،  )٧
بکو ئو دەستیی ک ھسانوەی گۆڕانی پی دەسپردرێ دەب پۆسیکی دایلۆگی 

دەست پی بکات وە ل پۆسیکی ئوھاشدا دەب گفتوگۆکردن  ، داھن و برھمھنکراوە
دیدگا چوارچوە و وە ھر  ،بۆ دواڕۆژی گۆڕانیا جیاکان بت جل دید و نخشڕگا 

 وەر بجیاوازانداپکۆسپ ی خۆش و جوانکاریی و. . . ھتد؛ ن لک قسن  
  

) بب کشانوە ل حکومتی ھرم و حکومتی لۆکای پۆسی ھسانوەی گۆڕان ٧
!ت وەھمیشنانکو تب ،مستر ئک ھن  

  

ئستا وتووم، تۆ ناکرێ ل گردی زەرگتوە بی "ھولر ھی ھمووان" ) سانک پش ٨
بم لوالشوە، ب ئاگا یا ب ئاگایی، ئوەت قبوڵ کردب ک زۆر یا کم ھزکی لۆکای 
بیت. کردنی ھولر ب سنگ و چقی ھسانوە و ملمالن، یاریدەرکی گرنگ دەبت بۆ 

  ھسانوەی گۆڕان.
  

  نجامدەرە
ل ئستادا بزاڤی گۆڕان ل چرکساتکی یکجار یکالکرەوەدا گوزەر دەکات، ک تیایدا 
نک ھر کاتژمرک بکو ھر خولککیش کاتکی زۆرە. لم راگوزەرەدا بیاری بور 

 ک کلیارگم بب ،ویستپوسیت بونیاد نرابوە و ئاگایی پندنمای خور بنسل .
م حاتی سایکۆلۆژی راگوزەرەدا، ب تایبتی ب کاریگریی دەروونیی ئگر چی ل
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شکست، ھست و نست ل ھسوکوتی گۆڕانخوازاندا حزورکی برچاوی ھی، بم 
گرنگ ئوە بزانرێ ک ئگر چی ھست و نست کرەسیکی گرنگ بۆ جۆش و 

ل شکست، بم ئوەی  خرۆشدان و تنانت ھوشیارییکی گشتیش روو ل حاتی
ئوا دەکرێ ب  ،ب ھست و نست ھست سر پ تیپاپشب تنھا جیھانی سیاستدا 

  دانیشتوە! کی گورەوەخسارەت
  

کوەی گۆڕان، ،قۆناغسانبۆ ھ ویستمخۆری و ئاگایی پسۆزی، خڕی دو پر  .ئھ
پویستی ب دوو جۆر نشترگریی  گۆڕان گوتوم، وەک ل ھندێ نووسراوی پشوترمدا

ھی: یککیان نشترگری ل رابردووی ئو جونوەیدا، ئوەی دیکشیان 
  بزاڤکدا.و رکخراوەیی نشترگری ل ھنووکی حاتی سیاسیی 

  

ل راستیدا بشی دوایی ئم نووسراوەم ک ل ھشت خادا کۆبۆتوە، دەکرێ نک ھر 
دەرفت و پشمرجدا بخونرتوە بکو لم ھشت خادا رەھندی ل ژر سردی 

 تگیشتنی گشتی ل حاتک و ، ک دەکرت وەک بشک لجگایان بۆتوەتریش 
  ڕگای" ھسانوە چاو ل بکرن. ش"نخ

  
  سوید،

١٨/١٠/٢٠٢١   
 


