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 سرەتا 

ب من  نووسراوی  برھمی  دوایین  ودەچی  وتارە   کۆم بو ئم  کتب  وەک   ک ت 
. بیرۆکی چاپکردنی دەگڕتوە بۆ برای بڕزم د. کامران ئمین ئاوە ک پشنیاری  دەکرتوە

 تی خۆم کو گۆڤار و سایتی ئینترن وەکانی ناو ڕۆژنامربی وتارە بشو بم ئکرد الیک
کتب بویان بکموە. منتیقی پشت کارەک    ب شوازیلبردەستدا ماون، گردوکۆبکم و  

وە بوو بک و  ئگۆڤار رکام لت و ھدەرەوەی و یان لکی دیکشناوخۆ و ب کیان لش
ماپڕکدا بوبوونتوە و لباری ناوەرۆکیشوە لک جیاوازن، جا ئو تووی ھرزە مگر 
ھر خۆم کۆی بکموە دەنا دوای من وەک ڕەنجی زۆرکسیتری پش من، ببا دەچت و 

چند وتاران ل فوتان ڕزگار  دەفوتن. وا ب ھیممتی ئ و و یارمتی خۆم توانیومان ئم 
 . بیانخین برچاوبکین و لرەدا 

  ناوی خوازراوەوە ل ب بوو کک کاری نووسینم ھندران، ھئ ماوەی ژیانم ل من ل
یی  چاپمنیی فارسییکاندا بو دەبوونوە، بۆ نموون، گۆڤاری 'خوش'ی سردەمی سرنووسر

دەوروبری   (سانی  شاملو  دواتر١٩٦٨(  ١٣٤٧ئحمدی  ساک  'موسیقی'،  گۆڤاری  یان   ( ،
ل ماوەی خوندکاری ل زانکۆی ئدەبیاتی زانستگی تارانیش بابتکم سبارەت ب    ھروەھا

ژیان و شیعری الھووتی کرماشانی نووسی، ک دەرەتانی بوکردنوەی نبوو. ھوکیشم دا  
بابتک سبارەت ب مژووی ڕۆژنامگریی کوردی ل گۆڤاری زانکۆی ئدەبیاتدا  بۆ ئوەی  

  ،گۆڤارەک سرنووسری  پاریزی  باستانی  دوکتۆر  ماوەیک  دوای  بم  بکموە،  بو 
  ل یانی   ک لقاند  شانکیشی  نابت،  بوکردنوە  بۆ  گوتی  و  داموە  بسردا  وتارەکمی 

دەکرد لو سانی ڕژیمی پھلویدا کوردی نووسین ل فرۆشتنی  دەستی مندا نیی، ڕاستی 
)شدا چند بابتی فارسیم ب ١٩٧٩( ١٣٥٧تریاک زۆر قاچاختر بوو. ل سردەمی ڕاپڕینی سای  

 ناوی خوازراوەوە بو کردەوە. 
سای   دەرەوەی   ھاتن دوای   فتھ چند  ماوەی   ندەنیش،   ١٩٨٦بل  ل بوونم  جگیر  و 

اتوچۆی "کتبخانی بریتانیا" و "سواس" و دۆزینوەی دەستنووسی کۆنی کوردی و کوتم ھ
سر ھگرتنیان، دواتر  کمبدانیادداشت لبر  و  و  ر ی کتبخانکانی زانکۆی ئۆکسفۆرد  یج 

گی
وکردی بوکرد
سسسستگزانسزانستگتگانستگیزانستگی

یان١ یان)  نن) 
ون،وون، گ

))٦٨٦٨

کارکاری
موون
ککک ک ک

 و ی و یاررمرمتیتی 
 دو
وو و و
ە دەناە دەنا
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پادشاھی   ئاسیایی  ئۆفیس"ی  مکۆی  ڕیکۆرد  "پابلیک  لندەنو   و  یشل ھاتوچۆ  ئو  کرد.  م 
ب  وەیپشکنینانۆ دۆزین  ند بچ سبارەت بکورد،  و دەستنووسی کوردی یا  و کتب   گ

ل برھمھات ک درەنگتر ل چاپمنیی کوردییکانی دەرەوەی وت   و دەیان وتاری کتب
(وەک ڕەھند، ڕووناکبیری، دەروازە، یکگرتن، پیڤ، ڕابوون، ھتاو، ھنگاو، ھیوا، ژینی  

و...)،    ١چرا   نوێ، مبند  پیام،  باشووری  ڕۆژ،  ئینترنتییکانی   سایت و  چاپمنی  بنکی  و 
و...) و  ، واتکوردستان (ئاکادمی، ژین، ڕامان، ئاون، ھاوتی، شارپرس، کوردستانی نوێ

 )دا بو بوونوە. ، مھابادتنانت ڕۆژھتی کوردستانییش (ئاون، سروە
م  چاپکردنیبۆ   و  سیاسی  بارودۆخی  بگورەی  کۆماری  بابتکان،  ڕژیمی  ترسییکانی 

  کم لک و خۆم، کر خسال    ١٥-١٠ئیسالمی لناوی خوازراو وەرگرت (وەک قادر، م
قادر، حبیب، ئاالن سوتانی، جوان بۆکانی، ئنوەر میرزا عبدوال، محمد ئنوەری، علی  

ر ئو ناوانشدا ک لبیرم نماون) بم ھندیک جار لژ  ،ڕ، و زۆرکیتر  .محموودزادە، س
پرستی ژمارەیکی  دە  ھریار لش حیدەربابای   ب سبارەت  بابتکم   نموون بۆ  و  ناسراموە 

تنیا   و  نبوو  دیار  خۆی   کتباب بم  ھاتبوو،  ورمدا  چاپی  سروە  دی    ١٢-١٠گۆڤاری 
کوردە گۆڤارەک، وەک خۆی مابوون! جا ئو    ئاخیریکۆتاییکی ک کوتبووە الپڕەکانی  

مشایی"   "ڕەحیم  دەست   ب بت  کشا  ڕەنجکیان  چ   دەب  گۆڤارەک برپرسی  ھژارانی 
ڕاوژکاری    کرای درەنگتر  و  بوو   گۆڤارەک یکمی  چاودری  ئودەم   ک سلککرەوە 
ئحمدی نژادی سرەک کۆمار. لودا ناسناوی ئنوەری میرزا عبدوم بۆخۆم ھبژاردبوو 

 و شۆڤار پان زانی! بم شیتان 
وەفا) سانکی  -ل سردەمی ژیانمدا ل بۆکانیش، ب حوکمی ئوەی کاکم (عومر سوتانی

زۆر ڕۆژنام فرۆش و کتبفرۆش بوو، ل ناو کتب و ڕۆژنامدا گورەبووم و ھۆگرییکی  
خوندنوەی کتب   بۆ  ھۆگریی لگمدا  ھبوو  زۆرم  و د  ھاتو ئو  و تورز  وای تاران 

بۆ نب،  ئوروپاش  کۆچکردن  لکۆم  ک  وەوەلرە  شوەیک   دا   بپازدەسا دە  ماوەیکی   ل
بۆ چاپمنیی کوردییکانی دەرەوەی    وئرکی ڕانانی کتبی کوردی   ب کوردم   سبارەت 

بۆکان و -وت و تلفیزیۆنی ڕۆژ تی ڤی ل بوکس و چند ماپڕی ئینترنتی (ڕۆژھت
دەنگی   بۆ  بووم    رکئ ئو  ھر  خریکی  ساکیش  دوو  ماوەی  و  برد  بڕوە  ھوست) 

 
1 Enwer Sultani, “Chend belgeyen Wezareta Kar u Bare Derve ya Britanyaye li ser Kurden”,  
Chira Kovara Komeleya Nviskaren Kurd li Swede, saL 3 Hejmar 9, Bihar 1997, Ruper 3-
18
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ک ھۆمر دزەییدا؛ شریت و ڤیدیۆی بشک کوردیی ڕادیۆ ئمریکا ل سردەمی سرۆکایتی کا
  فیزیۆنلر ڕادیۆ و تژی سوە وتار و وتووواننیشت ئت الی خۆم ماون. ب رنامانو بل
 کوردییکان و  کۆڕ و کۆمی فرھنگی و ئدەبی ل لندەنیش بشک ل کارەکانم بوون.

ۆکیان ھمچشنی و مژوویی و بابتکانی ئم کتب بشک لو ھوڵ و خباتن؛ ناوەر
فرھنگی و ئدەبین و ھر بو شوەیش دابشکراون. بشکیانم خۆم نووسیوە و بشکی  
دیکیانم ل زمانی ئینگلیزییوە وەرگاون. ھروەھا بشکیان پشتر لرەولوێ چاپکراون و 

 دەرفتی بوبوونوەیان نبووە.پش ئم کتب ھندکیشیان 
ساڵ و زیاتر پش ئستا و دەستیکیان ھی   ٢٠ووی بشک لوتارەکان دەگڕتوە بۆ مژ

ئم دواییانن. ھربۆیش ل نویاندا واھی جیاوازیی بۆچوون و تنانت ڕنووسیش برچاو 
بکوت، گرچی ھودراوە ڕک وپک و ھاوشوە بکرن، بم ب دنیایی مۆرکی ھوست 

یی نووسریان لسردەمی نووسراندا پوە دیارە. نمویستووە کو بنم سر و باوەڕی سیاس
کسی دیک ب درژایی تمن،   زۆرخونر و نھم بزان ک بیر وبۆچوونی منیش وەک  

ڕگایکی پ ھوراز و نشوی بیوە و تنانت ڕەنگیشی گۆڕیوە. ئو گۆڕانکارییان ب دی 
 شدەبن یان نابن، ک ک   !ی من نیی 

دەزانم سدان وتاری دیک، بۆ نموون ڕانانی کتبم لرەولوێ ھن ک دەقی تایپکراویان 
 ،وە. بۆ نموونمنوێ تایپیان بکرلس یوەشم ھتی ئتاق کات و ن وە نین و ندەستمب

 وەی خۆم دەخۆم کینکۆک لندمی ھنیی دەور ١٥خمر چاپسستا لش ئک پەیی سا
و ل گۆڤاری ھیوا چاپی ئنستیتۆ کوردی پاریسدا    بڕوەم برد  کوردی ل کتبخانکانی لندەن

ی ئران دوابدوای  "کتبی سوز"  بتی سبارەت ب بگنامکانییاخود ئو با  ٢بوکرایوە
لندەن   ل کوردی  ڕۆشنبیریی  مبندی  پیڤی  گۆڤاری  و  نووسیم  جیھانی  یکمی  شڕی 

کردەوە ب بکموە.   ٣وی  بۆ  شونیان  کتبدا  لم  بتوانم   نیی تایپکراویانم  دەقی  ئستا     بم 
ھندک وتاریشم ب ئینگلیزی ھن ک ل کۆڕ و کۆمی جیاجیادا خونراونتوە و بویش  

وانوە، لتبوون،   ی بدلیسی لرەفنامی نووسرانی شدەمین سارانسی یادی چوارسبۆ کۆنف

 
گۆڤارکی ڕووناکبیریی گشتیی،    -ئنوەر سوتانی، "ڕۆژنام و گۆڤاری کوردی ل کتبخانکانی شاری لندەن"، ھیوا    ٢

 ٥١تا  ٢٧، لل ١٩٩٢ھاوینی  ٨ئنستیتووی کورد ل پاریس دەریدەکات، ژمارە 
٣      ،کی ڕۆشنبیریی وەرزیی گشتیییڤ گۆڤارژووی کورد"، پک بۆ مرچاوەیوز وەک سبی ستانی، "کتنوەر سوئ

 ١٤٤٩ - ١٤٢٩، لل. ١٩٩٢، فیبریوەری ١٥مبندی ڕۆشنبیری کوردی، لندەن، ژمارە 
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گۆڤاری ئینگلیزیی ل ل رلین کندەن و بKurdish Studies و بووەوەمریکادا بو  چاپی ئ
 ٤.بداخوە دەقکیم لبردەستا نماوە

و ئوی ماوەتوە  خریک با دەیبات  دەنکن ک    ھندێ  ھرچۆنک بت، "کا"  "دان" و 
بشکیان لرەدا ھاتوون. چاک یا خراپ، ئوان بشک ل برھمی تمنی کسکی نعامالوی  
ڕانھاتووی کوردە ک ل بۆکانوە گیشتۆت کۆمگایکی ئوروپایی و ھاندەری بۆ پشکنینی  

دسۆزیی  کتبخانان و نووسین و ترجمی بابتی سبارەت ب فرھنگی گلکی خۆی،  
 نتوایتی بووە.  بگردی یکھست خک و

ئو نووسینان  دیارە من بشکی تمنی خۆم و کات و ساتی ژیانی بنمایی خۆمم بۆ  
ئوە ل ھموو    و پشتیوانیی خکم ب نسیب بووە؛، بم لوالشوە پزانیی  ەترخان کردوو

ختک بۆ من گرنگترە، بۆ نموون، ئو شانازییم پدراوە ک دەقی ب کرمانجیکراوی کتبی 
"٣٥   رەفناممین چاپی شکپاشکۆی ی کانی جیھان"م بۆتبخانکت ل رەفنامدەستنووسی ش

 . ئوە بۆمن گلک بنرخ و لسریشم زیادە. ٥ب زاراوەی کرمانجی 
ئو ڕاستییش بدرکنم ک ئگر ئودەمی وا گیشتم ئرە، بیرکردنوەی ئمۆم  بم با  

بوای، لجیاتی ڕابردوو، زیاتر لگڵ دواڕۆژ  خریک دەبووم و واھی لو بوارەدا سوودی 
زیاترم بۆ وتکم و خککی ببوای، بم ئیتر درەنگ و ئوی ڕابرد، ڕابردووە، تمن و  

 یش تشریفیان ل کورتییان داوە! توانای من 
سادا    ٣٥دەھنم ک ل ماوەی ئو    شکدا لیستی بشک لو وتارانکتب  ل کۆتایی

نووسیومن و ل ڕۆژنام و گۆڤارەکاندا بو بوونتوە، ئگر دەرەتانم ببوای واھبوو ئوانیش  
یان بکموە، بم ئارەزوو  بو وەک برگی س و چوار و پنجی ئم کتب گردوکۆ بکم و

 ! درژ و تمن کورت، وا وازم لھنان و  ب ناوھنانکیان قناعتم کرد
ئوەی خوارەوە ئو خرمان ببا کراوەی ک دوای شن کردنی تمن بۆم  ب کورتی،  

یان  وەک دەبینرت ڕکوتی نووسرانی بابتکان گلک لک جیاوازن و واھی بشک ماوەتوە.
  دا زەمان و بارودۆخ    ٣٠بو ماوانت. لبنیی ھودای زەمیاندا موی دیکڵ ئگیش لسا

بابتکان  ناوەرۆکی  ھربۆیش  ھاتووە،  وبۆچوونمدا  بیر  بسر  گۆڕان  منیش  و  گۆڕاوە 
 

4 Anwar Soltani, “The Sherefname of Bitlisi, Manuscript Copies, Translations and 
Appendixes”, The International Journal of Kurdish Studies, The Kurdish Library, Vol. 20, 
Nos 1& 2, 2006, PP. 208 - 214
5 Sherefxane Bedlisi, @Sherefname- Tarixa Kurdistane ya Kevn, mWegera Kurmanji Ziya 
Auci, Apec 1998, Rupera525 = 546.   ISBN: 91-89014-29-4 
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ھمچشنن ل سیاسییوە بۆ کۆمیتی و ئدەبی و  ڕۆژنامگری. ئاشکرای وەک ھموو  
ئگر ھۆکاری کات و شون لئارادا نبواین، زۆرشت جیاواز دەبوو لوەی ک  نووسرک،

ئستا ھی، بم ک توانیویتی لو جیھان پ گۆڕان و پشکوتدا ئو ماوە دوورودرژە  
 ھزر وبیری نگنخ و بزیندوویی نمرت!  ئگریش نگۆڕ مایوە، ڕ بمنتوە وۆنگ

ەگرم بۆ ئوەی سپاسی زۆری بڕوەبرانی ھموو ئو چاپمنیی لم دەرفت کک وەرد
دەورەیی، ڕادیۆ، تلفیزیۆن و ماپڕە کوردییان بکم ک بابتی کاڵ و کویوی منیان بو  

بۆکان" و "ھوست"ن. قرزداری  -دوو ماپڕی "ڕۆژھت  یانوەکردۆتوە. لژوور ھموو
  ب تایبت برایان نادر فتحی، برایم فرشی و   و ماپڕەکسرنووسر و بڕوەبرانی ھردو

ھروەھا سپاسی برای بڕزم کاک عتا موفتی دەکم ک بۆ ماوەی چند دەی   م.یغزەخلیل  
ل پشت بوبوونوەی زۆرک چاپمنیی دەورەیی کوردی ل لندەن بووە ب ئوەی ناوی  
 وە کتوکراوندا بنییانمو چاپوتاری نووسراوی منیش ل ک لت، زۆرنیخۆی ڕابگ

دەکم   ھروەھا سپاسی زۆری دوکتۆر کامران ئمین ئاوە  بووە.ئو سرنووسری بدەنگیان  
کانی  کتی منی گردوکۆ و ئامادە کرد.    باببی دیکند کتو چ بم کتتیشم سپاسی  ئتایب 
 . مای ھمووالیکیان ئاوابت! ب ڕەخنگر و ھاندەرەوە- گلی دەخونرانبۆ 

 
 ئنوەر سوتانی 

 ٢٠٢٢کۆتایی بھاری  
 لندەن
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 خۆیبون

 جڤاتا وت کوردا 
 نظامنام عمومی و پیمان ملی 

 
پکھاتنی   "ئساسنام"ی  حیسابی ئمۆیی   ب خونر،  ئوەی لرەدا دەکوت برچاوی 
بیاری   ئویش   ک نتوایتی"  "پیمانی  دەقی  لگڵ  ھاوڕێ  "خۆیبوون"ە  ڕکخراوەی 
یکمین کۆنگرەی نونرانی کوردی ناوچ جیاجیاکانی باکووری کوردستان وا بۆ یکم  

 خۆیبوون کۆببوونوە.   جار ب ئامانجی پکھنانی
ی    ١٩٢٧ل پنجمی ئۆکتۆبری سای  "  ٦خۆیبوون، وەک یکمین حزبی سیاسیی کورد،

زایینی ل مای "واھان پاپازیان" ل شاری بحمدوونی لوبنان ب بشداری نونرانی ھموو  
کوردستانی عوسمانی دامزراوە... ب زەننی یقین ئرمنییکان یارمتیان کردووە  ناوچکانی  

  ٧."بۆ ساز بوونی خۆیبوون
ئیحسان خۆیبوون  (  دامزرنری  پاشا  ل  ١٨٩٢- ١٩٧٦نووری   دیک کسی  چند  و   (

باکووری   دیکی  شونکانی  و  وان  و  دیاربکر  کوردی  ھۆزەکانی  سرەک  و  ناوداران 
کوردستان، وەک قدری جمیل پاشا، ئکرەم جمیل پاشا، ممدووح سلیم، میر جالدەت 

  ٨بدرخان و دوکتۆر کامران بدرخان بوون. 
و پ وە  دەقی "نیزامنامو بۆتکاندا برچاوە کوردییس شتر لیمانی میللی"ی خۆیبوون پ

و بابتی زۆریش ب تایبت لسر نیزامنامک نووسراوە. بۆ نموون، مامۆستا حسنی قازی 
ل وەمی داخوازیی مندا س ڤیدیۆی بۆ ناردم ک ل ئارشیڤی تلفیزیۆنی سترک تی فیدا  

 
 ل ئستموڵ دامزراوە، "حزب"ی سیاسی نبووە.  ١٩٠٨دیارە "جمعییتی ترەقی و تعاونی کورد" ک ل سای   ٦
 سرچاوەی زانیاری، ئیمیلکی مامۆستا حسنی قازی.    ٧ 
 امانی کۆنگرەی یکمی خۆیبوون، من ککم لم ماپڕە وەرگرتووە: بۆ ناوی ئند  ٨

https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%8
6%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-
%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8E%D
9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C-
%D8%A8%D8%B2%D8%A7%DA%A4%DB%8C-%D8%AE%DB%86%DB%8C /

شا، ممدپاشا، ممد
و ووان  وان 

پاشپا
وان وان  ووووان 

)  ١٩٧٦٩٧٦- پاشا پاشا 

وە.زراوزراوە...وە... ب
ریری
ز

ری شار شاری
سیاسسیاسی
ش شار شل شار
ی سی س

لل
 حزب حزبی

"ن"

خۆیخۆیبو
ن

نرا
خۆخخۆنیانی



  18    چوو، ما دانی کا
  

دوو    ل بریتین  و  و  پارزراون  خۆیبوون  بمژووی  سبارەت  ڤی  تی  کوردستان  برنامی 
ڤیدیۆیکی دیکی ھاوشوە. بم ھۆکاری ئوەی من لرەدا بوی دەکموە ئوەی ئم 
دەق تایبت، بگنامیکی دەستی یکم و سرچاوەیکی بواپکراوی مژوویی و دەکرێ  

د لکۆینوەیکی   شنرچھ بۆ  سرچاوە   تو بب ئامانج  و  خۆیبوون   ب سبارەت  واڕۆژ 
 برنامکانی. 

 ردەمو سرەبی/ سوریانی نووسراوە؛ دەزانین لپیتی ع زمانی تورکی و ب ب کدەق
تایبتی سانی دوای شڕی یکمی جیھانی و کۆنگرەی ئاشتی پاریس و پیمانی سیڤر  

ئ تی الوازی عوسمانی لنگرانی حکوومکان  و لۆزاندا، الیکۆن ودانر پسشتا لموڵ ھست
کوردانیش   ل بشک  و   سوریانیی عرەبی/   پیت بو  بوو  نووسین  یکیان   ک دەڕۆیشتن، 
پشتگیرییان دەکردن. ل کاتکدا حوکمی تورک الوەکان ب ڕبرایتی مستفا کماڵ پاشا  

ی عوسمانی دەستی ) ل ئانقرە و ناوچ ڕۆژھتییکانی خاک١٨٨١- ١٩٣٨(ئتاتورک) (
سندبوو و توانیبووی سوپای یۆنانی و ئیتالی و ب شون ئواندا ھزی فرەنسی و ئینگلیزی  
لو خاک کمی عوسمانی ک ب دەست سوتان عبدولمجیدی دووھموە مابوو، دوور  

سای    ل و  عوسمانی ١٩٢٣بخاتوە  ورانکانی  لسر  نوێ  تورکیای  حکوومتی  دا 
 رنت.  دابمز

سیاسی ھنگاوە   ک لو   -ی خت  تورکیا گۆڕینی  فرھنگییکانی حکوومتی تازەی 
 چوو تا بکی زۆری پم کارە ماوەیی التینی. ئوازی نور شنووسی کۆنباو بوو بۆ سڕ
تواوەتی جگیر بت و وەک دەبینین، تنانت پنج ساڵ دوای دامزرانی کۆماری تورکیاش  

ب و  ئلف  ئو  ھشتا  نووسرانی  نموونکشی  و  ماوە  برەوی  خکدا  ناو   ل ھر  کۆن  ی 
خوار  دەم  وەک  کارە  ئم  دەکرێ  گرچی  کۆن.  بی  و  ئلف   ب  یژووییم  نامگب
کردنوەیک ل الین دامزرنرانی خۆیبوونوە بۆ حکوومتی تورک الوەکان سیر بکرت  

ی ب کورد برت سرێ و ل ئنجامدا، شۆڕشی  ک ئامادە نبوو ھیچ بنکی پشووی خۆ
دا، دژ    ١٩٣٠و    ١٩٢٧"ئاگری" (ئارارات) ی پسندکراوی جڤاتی خۆیبوون، ل سانی نوان  

 ب ھمان ئو حکوومت تازە دامزراوەی تورکیا سری ھدا. 
ی  ی تشرینی یکم [ئوکتۆبر]   ٥ئوەی ل "نیزامنام"ک دەردەکوت ئوەی ل ڕۆژی  

قراری    ١٩٢٧سای   بگورەی  و  دت  پک  کوردان  یکمی  [کۆنگرە]ی  "قۆنغرە"  دا 
  کتمعیید یان ئامانجی جقست. مزرناوی 'خۆیبوون' دادەم ک بتمعییج" کۆنگرەک
پکھنانی دەوتی سربخۆی کورد دەبت ل تورکیا". دەگوترت شۆڕشی ئارارات ب پسند  

دەستی پکردووە. دیارە ل سر ڕۆژ و مانگی دەسپکی شۆڕشک قس  و ھاندانی خۆیبوون 

ی دام
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  ١٩٢٧ی ئوکتۆبری    ٥ھی و ئگری ئوەش ھی ک دەسپکی شۆڕشک پش ڕۆژی  
 بووبت. ل حاتی وادا، خۆیبوون دەب ڕەزامندیی لسر درژەی شۆڕشک دەربیبت. 

نامک و ئو مۆرەی وا ب سریوە  چند سرنجک سبارەت ب الپڕەی یکمی بگ
 دراوە:

 "جڤات"، کۆبند، و ڕکخراوەی و دەکرێ وەک حزبیش واتا بکرتوە.  .١
 "جڤاتا وت کوردا"، کۆبندی وتی کورد ک کوردستان بت. .٢
کاک  .٣ (بۆچوونی  سرکردایتی  واتای   ب  دەب "سرنوک"  یان  "سرنیوک" 

نووسراوەی سر مۆرەک، ب واتای کومیتی  حسنی قازی) یان ب حیسابی دەقی  
 ناوەندیی حزبک بت. 

 ل سر مۆرەک ئم وش و پیتان نووسراون: .٤
 ج. و. ک. سرنیوک"  -خویبون 

 پاشان ئم وش و پیت فرەنسییانش ھاتوون:
XOYBOUN - L. N. K. - COMITE CENTRAL" 

وت کوردا" س پیتی "ج. و. ك" دەب کورت کراوەی "جڤاتا -
 ;بن

یان - سرکردایتی   شتر گوتم، دەبپ نوک]،وەک  [سر  سرنیوک 
 کۆمیتی ناوەندی خۆیبوون بت؛

- خۆی گرتووە کی لتباب و سمان ئش ھکرەنسییف دەق
 ل کوردییکدا بوون:  

 سرەتا ناوی خۆیبوون ب فرەنسی نووسراوە-
پیتی  -  س زۆر،    .L. N. Kئینجا  و  کم   دەب  ک ھاتوون 

بن:    رەنسییف  وش  س ئم   League Nationale duکورتکراوەی 
Kurdistan  .(ژاربۆچوونی کاک خانی ھ) 

کۆتاییشدا-  ل  Comite Central   یکومیت  ک نووسراوە، 
 ناوەندیی [خۆیبوون]ە. 

- ،کیمانو پ وەی نیزامناموبوونی چاپ و بو  ١٩٢٨ساە و ئ
وتکندی   ڕب  ل بم  دەبینرت.  بگنامکوە  یکمی  الپڕە  بسر 

ی مانگی ئوکتۆبری   ٥یکمی نیزامنامکدا گوتراوە کۆنگرەک ل ڕۆژی 
دا بستراوە. دیارە ئوە دوو ڕکوت دەکرێ لیکتر جاواز بووبتن    ٢٠١٧

ئو ئون ئو سو س  ئونن
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سای   کۆتاییکانی   ل کۆنگرە  ئوەی  پس١٩٢٧لبر  نیزامنامکی  ند  دا 
 وە، دوو ستو ببو ب چاپخان تسندکراوە بچپ و دەقکردووە و تا ئ

 دا بڕوە چووە.    ١٩٢٨مانگکی خایاندووە ، ل ئنجامدا چاپکی ل سای  
 
٥.  ی خۆی داوە بدا جکخراوەکلۆگۆی ڕ ل ۆی ناو مۆرەکی ھنو

"کورد خۆیبون ۆ نموون  قم. ئو لۆگۆی لسر ھندک چاپمنیی خۆیبوون، ب
ل "المطبعة    ١٩٢٨، تورکیادە کوردلرین قتل عامی" چاپی  ١جمعیتی نشریاتی عدد  

  ٩، ب زمانی تورکی دەبینرت. العربیة بمصر"
سرنج: س دری الی سرەوەی الپڕەی یکمی ئم بگنامی ل ڕاستیدا یادداشتی  

سای    ل ک ،٢٠٠٦من    کۆپیم ل دا کات  ب خۆم،  بۆ زانیاریی  ھگرتووە   کنام گب
گشتیی   تایبتمندیی  من  یادداشتکی   .نووسیوم  کنامگب سر   ل سوور  قمی 

 :ی خوارەوەیوەیم شدەردەخات و ب کنامگب 
ی لندەن،    Public Record Officeی    AIR.23/415"بشک ل فایلی ژمارە   

 یوەندیدار بی پکوردستان، سا وایی بریتانیا لزی ھکانی ھ١٠." ١٩٢٨ڕاپۆرت   
وەک ل یادداشتکشدا گوتراوە، بگنامک بشک ل فایلی پیوەندیدار ب ھزی ھوایی  

سای   بگنامکانی  ناو   ل  ک کوردستان  باشووری   ل وەزارەتی    ١٩٢٨بریتانیا  ی 
یدەخات ک ل ھمان سای نووسینکیدا کوتۆت دەستی  دەرەوەیبریتانیادا تۆمار کراوە و دەر 

شتکی سمرە    کناوچ بۆ بارودۆخی ئو سردەمی  سوپایی بریتانیا، ئوەش  برپرسانی 
) و سانی دوای  ١٩١٤-١٧نبووە لبر ئوەی ل ھموو ماوەی شڕی یکمی جیھانی (

ڕ و پی تورکیاش، شتی نوزرانی حکوومو، تا دامردوو  ئوان ھن کی زۆر لکدادان
 کی گرنگ لشبوو و بالوەکاندا ھ تی تورکسوپای بریتانیا و عوسمانی و ئینجا حکووم
مژووی کوردستانیش لو پیوەندییدا ڕەقم لدراوە ک سرۆک و برپرسانی کورد فریوی  

ئیسالمی ناوی   ب  ک خوارد  عوسمانییان  دەستدارانی  درۆیینی  خکی  دروشمی  تییوە 
نیشتمانی   ڕۆی  زۆر  گیانی  و  ئیستیعماری  گوی  شڕکی  برەی   شایڕادەک کوردیان 

 ئمیان ل شڕکدا بخت کرد ک ن پیوەندی ب کوردەوە ھبوو ن ب ئیسالموە. 
 

٩   :بک م ڤیدیۆیرەتای ئیری سسhttps://www.youtube.com/watch?v=4JUT6rPlfzI&t=9s   
کۆماری   کردنی نیشانی سر ئای  دروست  خۆیبوون بووبتن ھونی  لۆگۆکی  مۆر و  دووری نازانم ئگر  من 

 ھابادیش. ل م ١٩٤٦کوردستانی سای 
١٠     :ستا بۆترە ئنتو سناوی ئNational Archives    کیوو گاردن'ی' ی لکنتی و شووایتئاڕشیڤی ن وات

  .ندەنڕۆژئاوای ل 
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ھزە  لگڵ  شڕ   وتنک و  ھدا  سریان  الوەکانیش   تورک  کات دواتر،  تنانت 
، باوەکوو ڕبرایتییکیان الئیک و ب باوەڕی ئایینی بوو، بم ل پیوەندی  ئوروپاییکانوە

گرتن لگڵ سرانی کورد دا، ب ئامانجی ڕاکش کردنی ھۆزە کوردەکان بۆ برەی شڕ، 
ککیان ل ھمان چکی ئیسالمیت وەردەگرت و بو ناوە خۆیان ل چاوی کورد دەکرد.  

ڕادە و  کووژراوان  پاشانیش  ژمارەی  و   نگریس شڕە  ئو  قیی  و  قات  و  ماورانیی  ی 
پکدادانی سوپای ئینگلیز و تورکیا ل کوردستان، ب وردی دیاری نکراوە بم بۆ تگیشتن 
لوەی کورد لو ماوە دوور و درژەدا چی ب سر ھات، ھر ئوەندە بس بین ل زۆر  

ەگیان ھبوون ک گیا وگژ، یان گۆشتی مردوو  شونی کوردستان خکی ھشتا زیندووی نیو
 بژیویان بووە. 

یادی نمر ئیحسان نووری و دامزرنرانی جڤاتا خۆیبوون بخر بت! سپاسی زۆری  
بڕزان حسنی قازی و خانی ھژار و نادر فتحی دەکم ک یارمتی ئامادە کردنی ئم  

 بابتیان دا.
 منامی عموومی و پیمانی میللی خۆیبوون": ئوە دەقی ھموو الپڕەکانی "نیزا

٢٠١٨/ ٢/١   
 

مناممنامیزانیزا ککانیکانی " "نیز "نیز

 و خ
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ژئاوای  ۆ بۆ ڕزار کورد ھه ٧٠٠ڕی کۆچاندنی گهمین ساوهدهسه
 ناتۆلیا ئه

 
نی پ ناسۆری مهکانی تهساتی مرۆڤیی کۆتاییهڕی دوو کارهگهمین ساوهدهسه  ٢٠١٥سای  
عوسمانییهحکوومه که تی  تورکهردهسه   له  ،  حوکمی  ده نجهگه  می  و  کهسهکان  مال تی 

 ی کشا. درژه وهکی زیاترهتوند و تیژییه تاتورکدا بهئه
دوو کاره ئه سیاسه و  عوسمانی ڕۆژھه  له  ی تورکانرستانهزپهگه تی ڕهساته،  خاکی  تی 

لی ردوو گهکان ھه رچاوهی سه گوره  نی و کوردی ھنا و تیدا بهرمهلی ئهر دوو گه سه به
نران کهخاک و زدی خۆیان ھه  رچاویان لهشکی به تی عام کران و بهنی قهرمهکورد و ئه

 . کهستی ڕۆژئاوای وتهدهکانی دوورهناوچه اگوزرانهڕ وهتهڕۆژھه ملی لهزۆره و به
نهسیاسه  پاکتاوی  لهتی  تورکان  بهڕواه  ژادی  ئیسالمه  تدا،  ھهده  ڕوهبه   وهناوی  ر  برا، 

کۆ    وهیهکه تهت و سیاسه وری حکوومهده  ی فریوخواردووی زۆر بهکانی ساویلکهش خه بۆیه
کانیان کرد قسه  یان بهی وا متمانهسانه و کهبوون ئهم نهناو کوردیشدا کهله  وهداخه   وبه  وه بوونه
و تاوانانهو له ھیچ  تی تورکان، کهسیاسه  ستیان. دیارهدهداره  دا بوونهو کوشتار  تا زۆر،  م 
بهیوهپه سه نه  وهئایینه  ندکی  ئامانجی  و  په رهبوو  گه رهکی،  و  'وهکردنهورهپدان  خاکی ی 
تورکستانی   ک بگرت و پاشان به ربایجاندا یهڵ ئازهگهله ک کهیهشوه زی تورک' بوو بهگهڕه

 ندهوهر ئه، ھهکهمکهیشتنی چهبلکت. بۆ تگه  وهندییهکانی ئاسیای ناوهناوچه  مژوویی واته
 ین: تی تورکیا بکهوایهتهرۆکی سروودی نهناوه چاوک له سه به

 
 ین کهشانازی ده ئمه وایهتورکین، که "ئمه

 وهردوونهدروستبوونی گه له مژووی ئمه
 دا ناو دماندا ل ده تی لهڵ تورکایهگهله

 ویستکی تر نییهخۆشه ھیچ پویستمان به ئمه
 ند له ناو دمان ست، خوداوه ده له رنزهم، سه ر دهبه ئا له
 رداری جیھان سه ببینه وێمانهده ئمه

سه
پدانپدانرهپه

ک

سهسیاسهسیاسه  سسسسیاسسی

وو
سسسساو کهو کهه
 زۆر زۆر به
نون

   ڕوڕوا له لهن   
رانهوزراوزرانانهرانه
ششو به و به
ووووزروگوز
ن ون و
گگ
کران کران
 و و کو
ک

سیا  
یییی ونینی و
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 یهرستگای ئمهپه که نیشتمانی تورکه وهئه
 ١١." خشانیشهرز و درهتوورانی به وهئه

 
ویش کوشت شوندا ھات ئهمیان بهساتکی سھهنگتر، کارهک درهیه، ماوهکهساتهدوو کاره

بوونیان یان و ئاوارهزارساهند ھه خاک و زدی چه  کان بوو لهر کردنی ئاسۆرییهدهربهو ب و ده 
  ڕی جوغرافیا به ر ڕووپهسه  چیتر خاک و ووتیان له ک کهیهشوه ، بهدام جیھانهپانتایی ئه له
وه نه  وه ستهده و  ھه ما  تووی  ھهک  کهرز  ئه   وتنهرکام  و  ئوروپا  کورته شونکی    مریکا. 

 : کانساتهارهر کسه ک لهزانیارییه
 

 کان نییه رمه کوشتار و ڕاگواستنی ئه .١١
سه  له شهرهسانی  یهتای  ڕهکهڕی  جیھانیدا  خهرستییهزپهگهمی   ب وش کی 
  ١٩١٥/ ٢٤/٤ل  کان  نییهرمهرمانی ڕاگوزرانی ئه"فهنا کرا.  تکی ب پهمیلله  ق بهرحهده

رچوونی  ی پنج مانگی دوای دهماوه  له  برا که  ڕوهبه   ھا دڕندانهرچو و وهدا ده
مافه گه  ٩نگی  رمان تا  و تاقهئه  یشته،  ئهکه  نجام  ست ده  ناوچه  نی لهرمهسکی 

نی  رمهر چواری دوو ملیۆن ئهسهر کردنی س له"کۆچبه    ١٢ما." کان نهنیشانکراوه
شک بوون  دا]، به  ١٩١٥ [له وانهک ملیۆن لهرکردنی یهدهدا و کوشتار و به  ١٩١٤ له
 له  نی کهرمهناوبردنی توخمی ئهپناو لهۆ داڕژاو و وورد له ب  رنامهتکی بهسیاسه   له

رک ت سهتایبهکوردیش به   یشک له ئمهبه   وهداخه به    ١٣..." وهتوانهدهژیانی تورکدا نه
ناوی داکۆکی  تی عوسمانییان کرد و بهکانمان ھاوکاریی حکوومهگهبهرهخ و ده

ر  سه   یشتن بهست ڕاگه وی وزار و دهداگیر کردنی زه  یان بۆ  وهئایینی ئیسالمه  له
مژووی    شیان بهکی ڕهیههموسومان بووبوون، په نییاندا کهرمهی ئهو کچ و ژنانهئه
وهنا.    وهمانهکهلهگه نۆکهک نونه"حاکمی  تورک، کوردی  و  بهر  کرگیراوی  ری 

 ١٤ھنا..." کار دهنی بهرمهخۆی دژی ئه
 

11 . F. Ustel, Turk Ocaklari. Imparatorkuktan Ulus-Devlete Turk Milliyetciligi (1912 -
1937), Istanbul, Iletifiim, 1997, P.111

تورکیای ھاوچه الن، حه رسه:  بۆزئه رگیراو لهوه "مژووی  د. نهرخ"، وه مید؛  عه رگانی  چاپی دووھهجاتی   ،م،  بدو
 . ا. س.من کشاومه که. ھه٣٢، ل. ٢٠١٢ولری ئاراس، ھهوهزگای چاپ و بوکردنه ده
 ٤٠مان، ل. مید؛ ھهالن، حه رسه . بۆزئه ١٢
دی قازی،  حمهئه وهئینگلیزییه رگان له ئاست تورکیادا"، وه  ی کوردستان له یا؛ "کشه سوڕه ، شازاده درخان . به ١٣
 ٤٦، ل. ٢٠١٠ولر ی ئاراس، ھهوهزگای چاپ و بوکردنه ده
 ٤٤، ل. رچاوهمان سه. ھه ١٤
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 شتار و ڕاگواستنی کوردان کو .٢٢
 شک لهڕای ھاوکاری کردنی بهرهنییان و سهرمهڵ ڕاگواستنی ئهگه ھاوکات له

بۆ ڕاگواستنی کوردانیش   کی ھاوشوهیهرنامهتی عوسمانی، بهڵ حکوومهگهکورد له
کهرچاوهسه  له  میانئه  که  برا،  وهڕبه لوهکاندا  باسی  ئهرهسه  کراوه  متر  و ڕای 

کان  نییهرمهی ئهوهم ئازارتر لهمتر و کهی ھیچ کهکهبردنهڕوهشوازی به  ی کهڕاستییه
 . متر لی ئاگادارهی نوی کورد خۆی، کهوهت نه نانهبوو، ته نه

خهنجهگه   "تورکه توانییان  ڕه  لیفهکان  پنجهسوتان  مهشادی  بکه م  ن جبوور 
لهدا کوردهی دهئیجازه  رمانک ئیمزا بکا کهفه باووباپیریان    کان  و نیشتمانی  زد 
 ی کهرجهو مه ن به جیان بکهنادۆیی ڕۆژئاوا نیشتهئه  نو تورکاندا له  نن و له کهھه

  تورکی قسه   ب به بت.... ئیتر کورد ناچار ده  دا دهنو تورکدا سه  لهی کورد  ڕژه
و   بهدووه  نوەیبکات  کورد  دهته  می  دهواوی  و  ....  وهتوتهترکندرێ 

سهنووسراوه گهبه لهرۆکایهکانی  ڕاگواستن  کاروباری  گشتیی  ئهسته ئه  تی  و  موڵ 
 زار کوردیان لهھه  ٧٠٠نج  دا تورکانی گه  ١٩١٥سای    له  ن کهدهپیشان ده  ڕاستییه

ن مهم ته.... کچ، ژن، مندای ساوا و که ناتۆلی ڕۆژئاوا ڕاگواستووهبۆ ئه   وهکوردستانه
 ١٥و غوم... " کۆیله زاران کرانهھه  الو بهو تازه

 
 کان کوشتار و ڕاگواستنی ئاسۆرییه .٣
م و زۆر چوار یا پنج  دا، کهزییهگهڕه  تهو سیاسه جکردنی ئهبواری ج به  له

کان ئاند  ئاسۆریه  ڕیان لهمجار تورک گه، ئهزنهو دوو ڕووداوه دتهساڵ دوای ئه
سه  ڕاستهرهو  ئینجا  تا  کردن،  ئرانیان  دیوی  ئاوقای  و  لیاندان  ھاوکاریی  وخۆ   ب

 وهریانهی سمایل ئاغای سمکۆ و کوشتنی ماڕشیمۆنی ڕبهڕگه  لهحکوومتی ئران،  
ربایجانی  ئازه  کوو لهتورکیا به  ر لهک ھهنه  ی وایان لدان کهندهگورزکی کوشه

نیا  نج و ئازار، تهکۆچکی دوور و درژ و پ ڕه  و به  وهیانتوانی بگیرسنهئرانیش نه
 ! هوخاکی عیراقدا خۆیان گرته له

دوای ئه  له نه ، ئیتر ئاسۆرییهو لدانهڕاستیدا  بۆ  خاکیان  نه کان  ی ئستای  وهما، 
باشووری   ش وا لهرایهو تاک وتهو ئه  یان کردووهمریکا و ئوروپا بالوهئه ئاسۆری له

تی کۆنی  یاڵ پوی ئیمپاتۆریهمژووی ڕابردوو و خه  نیا له، ته وهتهکوردستان ماونه

 
 ٤٧، ل. رچاوهمان سه. ھه ١٥
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ساتکی  کاره  وهکانن. ئهرزی واقع ب شون و مهر ئهسه  ژین و لهیاندا دهکه وهتهنه
 . وهمهساتی بیستهی پ کارهدهر سهسه  به یهکی دیکهیههو په ی مرۆڤییهورهگه

 
 ر ئستا: سه   ، با بینه مژوو بوو   وه ئه  

  ئاماده  وهکان خۆیان بۆ ئهنییهرمهئه ک دوو ساهیه زانمم ده، بهکان نییهئاسۆرییه  ئاگام له
  وه رهده  نستان و چ لهرمهناوخۆی ئه  دا چ لهتهو جینایهڕێ ئهگهمین ساوهدهسه  ن لهکهده
لهتایبهبه وڕه  ت  ڕێ  ڕۆژئاوا  وه وتانی  بۆ  شایان  مه   وهبیرھنانهسمی  کردنی  و  حکووم 

 .وهنهتانی جیھانی ل ئاگادا بکه وهالن و دهن و گهببه ڕوهه ب  کهساتهکاره
 

 کورد چی؟ 
لهئمه کورد  ساوهه  ٥٠٠  ی  شهگهمین  یهڕی  و  چادیران  دابهکهڕی  بوونی  م  ش 
دا، کهشبوونهڕی دابهگهی ساوه  ٨مانگی    ، ڕاست لهوانهپچه  کرد و بهماندا ھیچمان نهکهخاکه
ڕی داعش و تی تورکیای نودا، شهرگی حکوومهبه  مجار لهئه  ی عوسمانی،پهتی چهسیاسه 

  ھیدی خستۆته دان شه و سه   مۆش ئاوقای ملمانهتا ئه  پاندین کهردا سه سه  ی بهتی ئیسالموهده
 ستمان. ر دهسه 

مین  دهسه  له  ٢٠١٥ب سای  م ده ین، الیکهمانتوانی ھیچ بکهدا نه و قۆناغهر لهگه م ئهبه
لهگهساوه باووباپیرانمان  ڕاگوزرانی  و  کوشتار  عاسمانییهڕۆژھه  ڕی  ڕۆژئاوای    وهتی  بۆ 

ر چاوی به  وتهبت و بکه ڕ نه ست وخوست تپه ب ھه   کهلهسه ین مهناتۆی، کارک بکهئه
ری دونیا  رانسهسه  م دۆستانی کورد لهالنی جیھان و الیکهین گهوڵ بده. با ھهخۆیی و بگانه

ستی عوسمانیان و  ر دهسه  هل  ببن که  ساته و کارهموو بهو ھهگوێ بیست و ئاگاداری ئه
ید  م خونی سهودهئه  تی تورک کهکان تووشی باوباپیرانمان ھات و حکوومهنجهگه  تورکه

ی تهپشت تاقمی چه  مانانی کۆچگیری و ئاراراتی ڕشت، ئستاش لهعید و قارهزا و شخ سه ڕه
گیانی کچان    داتهردهبه  وهخۆیه  خاکی  له  و مرۆڤکوژانهو ئه  تی ئیسالمی خۆی مات داوهوهده

 ی کوردستان.کانی دیکهشه نگال و بهکۆبان و شه و کوڕانمان له
  یه تکارانهجینایه  و ڕاگواستنهنگ و ھاوڕا، یادی قوربانییانی ئهدا، ھاوده ڕهگهو ساوهبا له

موو و ھهک له. با کهگوی جیھان ینینهزیندوو  ڕابگرین و بانگی ئازادیخوازیی خۆمان بگه
یسبووک و  و تۆڕی مدیایی فه  کوردییهڕهو گۆڤار و ماپه  فیزیۆن و رادیۆ و ڕۆژنامه  لهته

نگی خواست و  ده   وهوانهی ئهڕگه  ستی کورددان و له ر ده بهمۆ لهئه  ربگرین کهوه  تویتر
ی وهھا نه روهو ھه  النی دیکهی گهگو ستی و ئازادی و دیموکراسی بهربه زوومان بۆ سهئاره
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گه بدهنوی  خۆماندا  کهلی  بهبه  ین  ڕووداوهشکی  ئاگاداری  پ    مژووییه  رچاویان 
 ین! نین و کاری بۆ بکهست دانه ر دهسه ست لهکانی باو وباپیرانیان نین. با دهساتهکاره
 
١/١٢/٢٠١٤ 

 
ژی نووسرانیدا بوکردەوە ماپڕی ڕۆژھت بۆکان ئم وتارەی ل ڕۆ  





  

 

 کانزهیڵ ئینگل گهکانی سمکۆ لهسیاسییه ندییهیوهپه

 ریتانیادا ی به وه ره تی کاروباری ده زاره کانی وه نامه گه ی به ئاونه  له 
 

  ک نووسرا کرانسر، بۆ کۆنفولھ میای کوردی لکادر داوای ئس م وتارە، لئ"
بیار بوو دوو ساک پش ئستا سبارەت ب سمایل ئاغای سمکۆ، ل ھولر بڕوە بچت 

دواتر   نووسینی  بم  بۆ  ئودەم  من  نچوو.  بروە  کۆنفرانس  و  ھوەشایوە    یارەکب
 ب و  ل لندەن  "ناشناڵ ئارکایڤ" ی بریاتانیام کرد  سردانی   فتھ چند  وتارەک ماوەی 
بابتی   وا  بگنامانی  ئو  ژمارەی  دیارە  چووموە.  پیوەندیداردا  بگنامی  ھندک 

و عیراقی سردەمی ئویان تدا بت گلک زۆرن و کارەکی  سبارەت  ب سمکۆ و ئران
  ١٩٢٢من تنیا لبر ڕووناکایی ھبژاردەیکیان بڕوە براوە. ھبژاردەکی من زیاتر سای 

دەگرتوە ک تیدا باس ل مسلی "پیوەندیگرتنی بریتانیا لگڵ سمکۆ" زیاتر دەکرت  
وەکینکۆل سرەکی  خای  ئوە  وکوتی  و  ھس  ھوای  بگشتی  ئوانیتر  بوو.  من  ی 

من ونی ژمارەیکی زیاتر ل بگنامکانم سمکۆن و ھات وچۆکردنی بۆ عیراق و تورکیا.
  ل ککیان   وەیینکۆل ئم  کردنی  دەومندتر  بۆ  دواڕۆژدا   ل دەکرێ   ک ھگرتووە 

 ٦/١٢/٢٠١٧وەربگیرت." 
  

م و بارودۆخکی ئاۆزی  ردهسه  )، له١٩٣٠  –  ١٨٨٧ سمکۆ (سمایل ئاغای شکاک ناسراو ب
مک  ردهسه  -سیاسی کوردستان و بگشتی ڕۆژھتی ناویندا ژیا و کووژرا  –تی  یهکۆمه
 بوو: وهرهسهی بهم دیاردانهمۆرکی ئه که

ی نوان  کشه  یی و بهشیرهتی شونی ژیانی سمکۆ، عه یهچنراوی کۆمه-
ھه کاھۆزه  ب و  گه ن  و  تهوستیی  و  ھاوکاری  جاریش  دارهنانه لک  ستیی دهت 

ندی ل الین ھندکیان و سربژوی ل حاندی دەوت لالین تی ناوهحکوومه
 کرا؛ده ھندکی دیکیانوە، پناسه 

شکاک،شونایه- ھۆزی  ژیانی  کوچکه  تی   یهسدراوس و  ی  تورکیا  تی 
 تی ئینگلیزدا بوو؛سهل ژر ده وهبنیات نراویشه عیراقی تازهی ڕگه ڕووسیا و له

کردنیی کردردنیکردنی  کردر  ککککردر 
 ونین ونی
ک تت
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ک
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ھۆزه  له- و  سمکۆ  ئرانیشدا،  لهکهناوخۆی  تورکی دراوسیه  ی  تی 
 ژیان؛ربایجاندا دهی ئازهکهنی و جوولهرمهربایجانی و ئاسۆری و ئهئازه

-  شرووتم شۆڕشی  دوای  ئرانی  کۆمگای   ل )دا  ١٩٠٦(سرمایداری 
 خریکی گشکردن بوو.

تی کوردستان، ھشتا ھر فیئۆدای  تیی ڕۆژھهیهکۆمه  -قۆناغی ئابووری -
 مابووەوە. 

  کۆتایی به  شۆڕشک که -وتبوو رکهخوازیی ئران سه شرووتهشۆڕشی مه-
قاجارهسه ده سنووری   ب پشتیوانهتی  و  بهڕووسه  کان  و  ھنا  شونیدا  کانیان 

 زرا؛ ئران دامه کان لهئینگلیزییه پشتیوانی وی بهھله تی پهمهحکوو
 وت؛ رکهوتی عوسمانیش سه  له شووتهدوو ساڵ دواتر، شۆڕشی مه-
  ی ئران واته شرووتهوتنی مهرکهرئاغای برای سمکۆ ساک پش سه وھه جه-

ورز  ته  وان لهستی ئهدهتی ئراندا، بهت کردنی حکوومهکاتی خزمه  ، لهدا  ١٩٠٥  له
 کووژرا؛

مه  ١٩٠٧  له- دوای  ساک   ووتهواتو  ش تزاری  ڕووسیای  ئیران،  ی 
: باکوور بۆ رووسیا، باشوور بۆ وه شهس به  یان کرد بهکهتی ئینگلیز وتهحکوومه

؛ وهایهخۆ مربهک ئرانی سه، وهوهختی تارانهپتهڕاست بهشی ناوهنیا بهئینگلیز و ته
ھۆزهناوچه  و  سمکۆ  وهکهی ژیانی  بهی  شی به  وتهباکووری ئران که  شک لهک 

 ؛ ڕووسیاوه
مه  ٩- دوای  شهشووتهساڵ  ئران،  یهی  لهکهڕی  جیھانی  دا، ١٩١٤  می 

 ڕوویدا؛
س   به  ی ڕووس و ئینگلیز ئرانهکهئیستیعمارییه  تهسهدا، دوو ده  ١٩١٥  له-

بهکهشکراوه به کرد  خۆیانیان  به   تاقه   ی   ھه   وهشه دوو  نیوهو  خاکی رکام  ی 
 -ماخۆ نهربه ئرانی سه  یان خست ژر دەستی خۆیانوە، ئیتر نیشانیک لهکهوته
ھۆزهناوچه  و  سمکۆ  وهکهی ژیانی  بهشی  پشتر،  ژر  باکووری ئرانی    شک لهک 

 ؛  ھناتی ڕووسیای پک دهسه ده
ی ڕووسیا   ١٩١٧دا شۆڕشی ئوکتۆبری  ڕی جیھانییهو شهر ئهی ھهماوه  له-

خاکی ئران و عوسمانی    رچاو لهشکی بهکان ھنا و بهتی تزارهسهده  کۆتایی به
 و دوو والتهکی ئهخه  به  وهتی ئیستیعماریی ڕووس داگیری کردبوو، درانهسیاسه   که

یه ممکهکهیه 

ب  له له
ووهنه

للک لک لهشک له


ختیختی تاه
سس     به به
و

به  بهردرد
دوا دوا  د  دکک  ککککک  ککککک
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ی ژیانی  ، ناوچه وهشایهوهنوان ڕووسیا و ئینگلیزدا ھه  ان لهشکرانی ئری دابهقشهو نه 
 ھی ئران؛  به وهسمکۆش بووه 

لهئینگلیزه- په  ١٩١٩سای    کان  دۆستایهدا  بریتانیایان  یمانکی  و  ئران  تی 
الدولهگهله وثوق  سه  ڵ  وهرهی  کهک  کردبوو  مۆر  ئران  له   زیرانی    زۆرک 

بوون  دهنه  ئاماده  یمانهو پهدوای ئه  ستان، ئاشکرایهوهئرانی دژی دهرانی  روهنیشتمانپه
ری بریتانیا  ن. نونهتی و ھاوکاری بکهتی ئراندا دۆستایهیارکی حکوومهڵ نهگهله

  ندووبی سامی له مه  دواتر بوو به  ، سر پرسی کاکس بوو کهیمانهو پهبۆ ئیمزای ئه
 عیراق؛ 

 وتهزرا و که دامه  تیی عیراقناوی حکوومه   تک بهحکوومه  دا١٩٢١ل سای  -
 خۆ؛ربهوالتکی سه  واندا بوو بهدری ئهژر چاوه  ر ئینتیدابی ئینگلیز و پاشانیش لهبه

ت و ئران تی سۆڤیهکیهنوان یه  یمانکی دۆستی لهدا په  ١٩٢٢سای    له-
دوابه و  کرا  ئهمۆر  په دوای  ئهیمانهو  یارمهو،  نیانویست  سه انیش  ھۆزی  رهتی  ک 

ئران و    دا بوو ک له و سانه ی نوان ھر ئه ڕوانگه  له  ن کهلکی بچووک بدهگه
ڵ  گهوتیان لهنجان و کینی نهیمانی ھهکان پهو ئینگلیزه  وهوت دۆزرایهعیراق نه

رکی  فاکته  وت بوو بهنه  دواوههب  و کاتهست؛ لهبه  کهردوو وتهتی ھهتداریهسه ده
  کانی ئینگلیز له تهدیاریکردنی سیاسه  کوو سیاسیش له ک ھر ئابووری، به گرنگی نه 

 دا. کهناوچه 
 ژیا. له دا دهئاۆزه  و بارودۆخه کان لهستی ئرانییهسمکۆی الوی  باوک و براکووژراو ب ده

ی  کهلهرھاتنی گهخۆیی کوردستان و دهربهدی و سهودا، چشن خولیایکی ئازاتی ئهسایهکه
چهله ئارهژر  لگڵ  ئران  تۆهپۆکی  کهوهندنهسهزووی  خونی  وکارهی  ق ناحه   به   س 

ساڵ پشتری    ٤٠تی  وایهتهباتی نهی خهی خۆیدا ئاوت ببوو. ئامانج و ڕۆح و فیکرکهکووژراوه
 کانی سنووریی ئران و عوسمانی و لهزای ناوچهفه  ت لهھری، بتایبیدیلالی نهشیخ عوبه
بنه عه  ماهناو  ئهکهتهشیرهو  مابووهی  بهوهودا  سمکۆ  دهخزمایه  ؛  شیخ    وهیشتهگهتیش 

 یدیلالی نھری).   ھا (کوڕ و کوڕەزای شخ عوبهید تهبدولقادر و سهعه 
  تی سهده  ، کۆتایی بهنجزاخانی میرپهی و ڕهبای باتهددینی تهید زیائهی سه  ١٩٢٠کۆدیتای  
تداری سهم دهکهیه  زاخان بوو بهک ڕهیهئران ھنا و دوای ماوه  نگری ڕووس لهقاجاری الیه

زاشا ڕه  تک که کانی سیاسهندییهتمهتایبه  ک لهپادشای ئران. یه  ئران و دوای چوار سایش، به 
کدا گژ یهکان و بهک ھۆزهرهندی و لدانی سهتی ناوهسهھزکردنی دهکرد، بهوی دهیهپه

  وه زاشادا مابوونهزیندانی ڕه  کان لهکورد و لوڕه  ک ھۆزهرهکی زۆری سهیهکردنیان بوو. ژماره
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ان  زراوی ئردامه  بوون. سوپای تازهدواڕۆژی خۆیان دنیا نه  گیرابوون، ھر له ش وا نه وانه و ئه
دهناوچه  له و  حاکم  ئران  ڕؤژئاوای  و  باکوور  سهسهکانی  ژیانی  رهتداری  و  بوون  کی 
  ی خۆیان کردبوو. ئازادییه ڕۆیانهرهکانیان پشلی حوکمی توندوتیژ و سهنیی شار وگوندهدهمه

کانی تر  وهتهکورد و نه  تی لهوایهتهرگی نهک زمانی زگماک و جل وبهکان وهتییهیهکۆمه
 یاساخ کرابوون.  

سه   له حکوومهرهسانی  رهتای  چهتی  ئران  ڕاپهزاشادا،  لهند  شۆڕشی  و   ناوچه   ڕین 
 بینی:   وهخۆیهی ئرانی بهکانی چوار گۆشهستهدهدووره

تی خاۆقوربانی  یارمه  کان بهییهنگهڕینی کوچک خان و جهو ڕاپه  وهبزووتنه-
 گن؛  کورد له

 باشوور؛   ل لهزعهسرھدانی شخ خه-
 خۆراسان؛   سیان لهقی خانی پهد تهممهڕاپڕینی محه-
 ورز؛ ته کان لهندرمهبولقاسم الھووتی کرماشانی و ژاڕاپڕینی ئه-
 ر و کوردستان؛  ڕوانسه ن لهردهشیدی ئهردار ڕهسه ڕاپڕینی-
 ربایجان و کوردستان؛ و ئازه ڕاپڕینی سمکۆ له-
ڕاپڕینی محموودخانی دزی و محموودخانی کانی سانان ل مریوان و  -

 ھورامان.
ک جار  ندکتر و ھهیه، کم وزۆر، ھاوکات بم لک داباو و ب ئاگا لهڕینانهو ڕاپهئه
نجامدا  ئه  دا و لهویتریان نهتیدانی ئهلکان و یارمه  وهوی پکهکیش بوون و ھیچکام ھهیه  دژ به
یانھن. جگی  تکیان بشکنن و نه کهیه کهھاسانی و یه زاشا و سوپای ئران، توانییان بهڕه

سر سمکۆ،  بوون:  کورد   ڕینانڕاپ حوت  لو  شش  سرکردەی   رنجڕەشید،  س دار 
  ب 'پسیان'یش  و الھووتی کورد بوون،  سانان  محموودخانی دزی، محموودخانی کانی 
گورەی ھوای مامۆستا محممد علی سوتانی، کورد بوو ھر دەرەبگی کوردی قوچانیش 
 ب کرماشان  کوردەکانی   رسینییھ  ل جنگیش  بزووتنوەی  سوپایی  ھزی  کوشتیان؛ 

تی خارایبک ھاتبوو! ڕۆ مراد پۆ قوربان و خا 
سمکۆ ئاقهڕاپه لهک یهیهڕینی  نه  ڕینانهراپه  و زنجیرهک  سمکۆ  عهبوو. بم  تفی  یتوانی 

کی  سییهمایهکه  وهو خۆی ڕابکشت و ئهرهی ئران بهکانی دیکهڕیوهک و ھاوکاریی ڕاپهخه
کان و ھندک جاریش ئرمنییکان،  ڵ ئاسۆرییهگهی بوو. تک گیرانی لهکهی ڕاپڕینهورهگه
شه روهھه لهھا  وپکدادانی  ئازهگه ڕ  لهخۆجییه  ربایجانییهڵ  دوو  ناته کان   برچاوانه   واوییهو 
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که ئهکهڕینهڕاپه  بوون  دهی  دیاری   پ بهویان  ڕۆژی  یهنامهگهکرا.  ی    ١٦/١٠/١٩٢٦کی 
 ت: ی بریتانیا دهوهرهتی کاروباری دهزارهوه

ت  حکوومه  ، که ربایجانهکی ئازهو ترسی خه ی ڕق و کینهجگه  ندهوه"سمکۆ ئه 
ربایجان و کوردی ئازهیرهر ھاوکاری کردنی دانیشتووانی غهسهتوان حیساب لهده
  ١٦وێ [بۆ لدانی سمکۆ] بکات."کانی ئهکورده ندک لهت ھه نانهته

قزیش  ھاباد و سهک مهی وهندک ناوچهکی کوردی، کوردانی ھهیهرچاوهی سهگوره به
لهناڕه زۆریان  مهسهده  زایی  و  خۆی  واتهخۆجییه  ئموورهتداریی  سهھه  کانی  ک  رهندک 

ی  وهر ئهبه ر، لهسه  ھاسان چووه  ھاباد بۆ سمکۆ به. گرتنی شاری مه١٧ھۆزی موکریان بوو 
 ستانئوانیشریدا وهرانبهبه  بوون له لیکزادهکانی مهنیا ژاندرمهکرد و تهتییان نهدژایه که کهخه

به  و کوشتارهتووشی ئه ھاتن؛   ورەیسهگ خهرهم  پشوازی کردنی  شارهڕای    له   کهک، 
کانی  ئوروپاییه  رهی ڕاپۆرتی میسیۆنهگوره  تان کرا و به   و سوپای سمکۆوه   ن سوارهالیه

ر تان وبۆ و به  وتنهکه  کهکی شارهک خهوانیش وهھاباد، ئهمه  ریی کوردستان' له'میسیۆنه
بهکه سواره ده   سکیشیان  عهست  شکاکه شیرهی  کووژرا  وهتی   نه١٨ل ھه.  سه ک    رچاوهر 

ئهئرانییه کتبی  دوو   نموون بۆ  کهحمهکان،  به ١٩ویسرهدی   ،ھه سه کوو  ی رچاوهندک 
ن. خهردهده  ڕاستی ئو تان و ڕووتاندنوان   ٢٠ژاریش کانی مامۆستا ھهرییهوهک بیرهکوردی وه

بنه نانهته خهیهماهت  وهکی  قازییهباتکاری  لهک  کشهگهکان  تووشی  سمکۆدا  و   ڵ  ھاتن 
  له   تداریی سمکۆوهسه ن دهالیه زی لهیفولقوزاتی قانی سهسهبولحهمر میرزا ئهگوترت نهده

 ر کرابت. سهست به ورم ده
واھی بتوانین پاساوی ئو دەقی و دەستدرژی و دوور ل یاسابوونی سوپای سمکۆ بو  
قسی بدەینوە ک دەگوترت ھموو ھزکی عشیرەتی ل ھموو شونکی دیکی جیھانیش  

ک  بووە  کردەوانیان  ئو  دوای  ھمان   ک ئاسۆرییکان،   نموون بۆ  بم  بوویان.  ئوان   
کووژرانی ماڕ شمعوون ل زد و خاکی خۆیان ھکنران و ھرگیز وتی لدەستچوویان  

 دەست نکوتوە، ئو پاساوان قبووڵ ناکن، ئازەربایجانییکانیش ب ھمان شوە. 
***** 

 
16 E6217/95/34

نگاھی ب تحوالت کردستان در فاصل جنگ اول جھانی تا اعادە اقتدار    -تیمورزادە، "وحشت در سقز . مصطفی   ١٧
 ١١٤تا  ٩٤، صص ١٣٨٠شمسی"، نشر شیرازە،  تھران  ١٣٠٢تا  ١٢٩٢دولت مرکزی 

18 Hassan Ghazi, “Kurdistan Missionary”, Kurdistanica.com 
 ان تاریخ مشروط و تاریخ ھیجدە سا آذربایج  ١٩
 ١٣، ل. ١٩٩٧عبدوڕەحمانی شرەفکندی (ھژار)، "چشتی مجور"، چاپی یکم، پاریس   ٢٠
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 با بگڕینوە سر باسکمان. 
ی  کهلهبوو و پش گه ک و ھزی ناوخۆیی کورد نهخه  کی قورس و قایمی بههسمکۆ بوای

ک یی وهوهرهھزی ده  نی، پشتی بهرمهربایجانی و ئاسۆری و ئهئازه  خۆی و دراوسکانی، واته 
تورکیا و    له  وهنزیک بوونه  تی) بستبوو.تی سۆڤیهکیهتورکیا و بریتانیا و ڕووسیا (دواتر یه

رچاوی  کی بهیهمعون نیشانه کان و کوشتنی ماڕ شهلدانی ئاسۆرییه وکاری کردنی ئوان لهھا
ندی کردن  یوهپناو په  وی زۆری سمکۆ لهو پشت بستن و ھاوکاری کردنی بگانان. ھهئه

 ڕاستییه و  مان ئهستانی ئینگلیزیش ک بابتی ئم لکۆینوەی بت، ھه دهڵ کاربهگهو وتووژ له
 خات. ردهده

لهبه  له شۆڕشهگهراورد  بایهڵ  زیاترین  سمکۆ  کورد،  پشووی  بهکانی  ندییه  یوهپه  خی 
ک  ت ئرانیش وهنانه تا بریتانیا و ڕووسیا ته تورکیاوه ر لهھه کانی خۆی داوهکییهالوه سیاسییه

ی  کهزده  وهڕتهگهکانی ئران دهڵ ھزهگهڕ و پکدادانی لهدان و شهرھه چۆن دوای سه
زاشا ل ت ڕهنانه گرت و تهردهت" ل حکوومتی ئران وهردار نوسرهخۆی و ناسناوی "سه 

بارودۆخی ئران و   یهواھه   تفهو عهکانی ئهھۆکاره  شک لهوتنی. بهچاوپکه   "چاری" دەچته 
له بووبت  شهیوهپه  کوردستان  یهندی  وهکهڕی  و  جیھانی  سمی  و  ربوونی  ڕووس  وپای 

زرانی  ھا دامهروهوێ و ھهکان لهدا و پکھاتنی عیراق و حزووری ئینگلیزهکهناوچه   عوسمانی به
لهسه ده کوردی  مه  تکی  (شخ  بهسلمانی  و حموودی  تورک  تکگیرانی  و  رزنجی) 

 .  کهناوچه کان لهئینگلیزییه
تا کووژرانی    ١٩١٨کی دوورودرژی دوای  یهماوه  ، سمکۆ لهوهکان بگرتهی ئینگلیزهوهئه

ستانی بریتانیا  دهنووسین بۆ کاربه  ی نامهڕگه  وخۆ لهدا، ڕاسته  ١٩٣٠سای    ی لهناجوانمرانه
  وه رهکرئاغای پشدهمزینی و بابهھای شهید تهک سهسانی وهھۆی کهھا بهروهعیراق و ھه  له
بوو و ھیچیان ل شین نه  ونهو ھهم ئهکان نارد بهلیزهیامی دۆستی و ھاوکاری بۆ ئینگپه
عیراق    تی بریتانیا لهچوار وپنجی حکوومه  جهرهئموورانی دهڵ مهگهک دوو دیداریشی لهیه

 .وهوتهکهی زیاتر، ھیچی ل نهوهوتنهساردوسی و دوورکه له جگه 
ی واھی لم خاندا  کهوهر سمکۆ و بزووتنه بهرانبه  کان لهھۆکاری سارد وسیی ئینگلیزه

 پۆلین بکرت: 
کشهئینگلیزه.١ ھشتا  لهکان  یهگهیان  برزنجی  محموودی  شخ  کالیی  ڵ 

 وه؛کوردستان بنرته  تر لهورهگه  یهتر و واھهکی تازهیهویست کشهیاندهو نه  وهببوهنه
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ڵ تورکان بوون گهکانی سمکۆ لهندهوهیت ئاگاداری پهتایبه  ئینگلیزەکان به.٢
باوه تنانت  و  یان  دارەدەست  سرکوتنیدا  حاتی   ل نبوو  پی  ئوەیان  ڕی 

 ھاوکارکی باش بت بۆیان؛
مهدوابه.٣ شۆڕشی  ھاتنه  له  شووتهدوای  و  ڕهسه  ئران  حوکمی  زاشا، ر 
لهسه ده بریتانیا  په  تی  سه رهئران  نه ی  و  ئههیاندندبوو  په ویست  بۆ    ندهیوهو   باش

 ک بوو لهیهزانی و ئاقهھی خۆیانیان ده  به  ن و ئرانک کهخاتری کورد تک بده
تا ھیندستان و ئران و عیراق و میسر،   وهچینه   تیان ھر لهسهی حوکم و دهزنجیره

یان    ١٩١٩ستنی سای  یمان بهت دوای پهتایبهن بهی بکهپارچهن یا پارچهالواز بکه
پشتی ئران بۆ کورد، یان   وهکردهدهش نه وهسیان بیری لهکه   ڵ وثوق الدوله،گهله

 ن.ستی ئران، بتاڵ بکهدهجی قوژبنکی دوورهنی نیشتهرمهئاسۆری و ئه
 کاندا ھاتبووهییهوهتهنونه  ندهیوهپه  له  ساک بوو دیاردەیکی تازه  ٢٠-٤.١٥
شفیان  کان کهنسییهڕهتا فهرهسه  کهوتی ناوچهوت بوو. نهی نهویش دیاردهئه  وهئارا

به بهسهم دهکردبوو  سپایی ئینگلیز لهتی  و  سیاسی  ھموو ڕۆژھتی   ربوی 
ست  ن و دهکان خاوه دا ئینگلیزهتهتایبه  و بگهندبوو و لهوانی سه ستی ئهده  ناڤین له

 وهیمانهندک پهی ھهڕگه  له  کانیان بوون که وتهنه   ئران و عیراق و چاهڕۆیشتووی  
ھه گهله و ئران،  عیراق  ھهڵ  و  ڕه  ناردهنجان  'ئاتوونی  خۆیان کردنی  بۆ  ش'یان 

 ر کردبوو؛ مسۆگه
ست خۆیاندا بوو و ده  له  کهردوو وتهی ھهلی ھاوردهل وپهبازاڕی که.٥

ی  روازهده  ربایجان و کوردستان کهک ئازهشونکی ستراتیجیکی وه  لهویست  یاندهنه
کی  ی شتومهناردهستک دروست بکرت و ھهندوبهگرنگی رۆژئاوای ئران بوون، به

 تگوزاریی بۆ ناوخۆی ئران تووشی گرفت بت؛ بازرگانی و خزمه
لهھه.٦ په ر  دهندییهیوهو  ئاماژهدا   ناوچه   دیکهکی  یهدیارده  به  ب   بکرت: 
سنوورهسه   ستهدهدووره لهر  فئۆدای،  ئرانی  سهالیه  کانی  فیئۆداه رهن  و  ھۆز    ک 
ندیی  تی ناوهسه ده له وهوتنهبران. خواستی دابان و دوورکهدهڕوهبه  وهکانهورهگه
و فئۆداڵ و  تی ئهندی چینایهزاشا خواستکی قانوونمهمی ڕهردهزراوی سهدامه  تازه

له   ک بوو،   ھۆزان ده الیهسرەک  ڕهتداریهسهن  دژایهتی  دهزاشاوه    - کراتی 
ڵ  گهبینی و لهھزی دهندیی بهتکی ناوهونی دروستکردنی حکوومهخه  ڕەزاشایک که

موجته بهرهده و  واتهگ  ئایینی  ده  ھیدانی  قوتبی  سردەمی سه دوو  نریتیی  تی 
لهفئ کهچوارگۆشه  ۆدای  ئراندا  به شه  وتبووهی  و  ھهوهکانییهرهربهڕ  ش ربۆیه. 
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ت بن یان سانکی  ی حکوومهگوایه  بوایهیا ده   شیرانه،ک عهرهو سه ی ئهزوربه
تی نگی حکوومهجهڕهک و شه چه   نهست بده یان ده   دوورودرژ ل زینداندا بخون،

تی ، حکوومهکدارانهڕی چهشه  یکشایهده  کهکاره  ش کهندهوهر ئه. ھهنندی بکهناوه
ری وسنهی ناردنی سوپای چهڕگه  و له  وهدانهمی دهمستی پۆیین وه  زاشا بهڕه

بهترنه وهرخۆری  تانکهتیل  و  به   رەوەرگر  سه یارمه  و  وەفادار رهتی  ھۆزانی  ک 
به  ب دهڕیوهڕاپه  له  ییانهزهبخۆیوە،  سهکانی  و  دهدا  نه رکوتی  سمکۆ    کردن. 

نووسیشی زاشا بوو و چارهمی رهردهڕیوی سهک ھۆزی ڕاپهرهدوامین سه  مین و نهکهیه
 بوو. وانیتر جیاواز نهله

قی نواندن تی و دهیهرینی کۆمهی بهبوونی پگهتی سمکۆ خۆی و نهسایهرچی کهگه
بگانهگهله و  خۆیی  واھه ڵ  ئهبه   یهش  ھۆکاری  له  بووبتن  دوورییهشک  و  پارز  ی  و 

کان  ی ئینگلیزهوهر ئه بهبوون له کهلهسهشکی بچووکی مهنیا به م بگومان تهکان، بهئینگلیزه
وی  وتیژیدا گرهقی و توندده له  بوو کهندی نزیکیان ھهیوهزاشادا پهک ڕهسانی وه ڵ کهگهله
بردبووهھهله سهوهمووان  ھۆکاری  ئهره.  کردنانهکی  دووری  بوو  و   ندییهوهرژهبه  له  بریتی 

ڕ و تکگیرانیان ک و شهالیه  زراو لهدامه  ئران و عیراقی تازه  کانی بریتانیا لهئابوورییه  –سیاسی  
 کیتر.  الیه یا و ئران و عیراق لهکانی س وتی تورکر سنوورهسه ڵ تورکیا لهگهله

سایکس پیمانی   ک نچت  (-لبیرمان  ئویش ١٩١٦پیکۆ  ھر  و  مۆرکرابوو  تازە   (
دەرفتکی گلک باشتر ل فڕانسی بۆ دەستوەردان ل ناوچک ب ئینگلیزەکان دابوو. ئوان  

ان دەدای گوێ لمست  وەک فڕانسییکان الینگری ئیستیعماری ڕاستوخۆ نبوون و دەستی
ئوانوە   ڕگی   ل وتکانیان  و  عیراق  فیسی  و  ڕەزاشا  وەک  خۆیان  ییکانی   خۆج

 بڕوەدەبرد. 
تی  کیهتی یهک سیاسهمتر گرنگی وهندێ ھۆکاری کهو ھه  کییهرهسه  رهو چند فاکتهئه
بوونی پۆگرام ت و نه ڕۆژھهبوونی کوردی  نگ نه ست و ھاوده کده، یهکهناوچه   ت لهسۆڤیه
به  کهیهرنامهو  سیاسی،  کراوی  ڕۆژین  گۆڕانکارییهگهله  کی  ناوچه سیاسییه  ڵ  یهکانی  ک  دا 

 رزی لهپه تی بریتانیا بۆ دوورهجامی جیھان نمای سیاسه   بووبوونه   وهکهریهسه   ، به وهبگرته
  کانی بریتانیا له رات، باوزخانهعمهتی موستهزاره، وهوهرهتی دهزارهموو وهدا ھه وهو له  سمکۆ

یی و حاکمانی سیاسی و سپایی  ئموورانی ناوچهنگ بوون. مهغدا، ھاودهو به رهتاران و ئانقه
م واندزیش کهک سلمانی و ڕهی باشووری کوردستان وهندک شار و شاروچکه ھه بریتانیا له
ندیی کاتی و  وهرژهندک بهر ھهگهنگاو بوون و ئهدا ھاوھهگشتییه و ڕوانگهڵ ئهگهو زۆر له

وهوهھۆی ئه  یی بووبتهبگه سهی ڕاسپرراوی  شهیدتهک  بابهھای  و  پشدهمزینی  ر  کرئاغای 
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وتنی بوونی چاوپکه ح بوون یان نهیاندبت و پرسی سه غدا ڕاگهبه  داواکاریی سمکۆیان به
لهئه دامهگهویان  نهڵ  جیددی  ھیچکامیان  به   بوونزراندبتن،  و  کاتی  ی  گوره  یاخود، 

غدا  تی نواندنی بهڕووی دژایهتکیشدا ڕووبهموو حاهھه  ، لهکانی ڕۆژ بوونکاتییه  پداویستییه
  ی کشا ساڵ درژه  ١٢  ی زیاد لهماوه  که  ی باس وخواسکهکورته  وه. ئهوهن دەبوونهندهو له

ی و کوردی  کهوهکی بۆ خۆی و بزووتنهروبوویهدا ھیچ به  ١٩٣٠  و تا کووژرانی سمکۆ له
تی زاڕهی وهگهندک بهھه  وهی خوارهوانه بوو. ئهتی کوردستان و کورد بگشتی، نه ڕۆژھه

ده لهوهرهکاروباری  بریتانیا  نه  ی  ئاڕشیوی  یان  ئارکایڤ  "مهوایهتهناشناڵ   تهکهملهتی 
لمنن  سهڕوونی ده  مان بهوهرهی سهیهو ڕوانگهبینین ئهک دهوه  کانی بریتانیا"ن کهکگرتووهیه

 : سی، کاتی و خۆج یی بووهکه  ، تاکهئاراوه  و ھاتبتهکی دژ یان جیا لهیهوستهر ھهگهو ئه
کان  ی کلدانییهلهسهجیھانیدا مهمی  کهڕی یهکانی شهکۆتاییه  چت لهوده.١

بووبته به   وهگرنگ  کهتۆمه  وهو  کرابتن  له  تبار  بریتانیایان  و  و   پشته  ڕووسیا 
ش ر بۆیه، ھه وهنگی کوردهجهڕهشه   ونهن و بکه ربایجان داگیر بکهوت ئازهیانهده

که وئران  له  قاژهلهپه  وتبوونهتورکیا  سمکۆئه  و  شه  نجامدا  ماڕ  به و  گژ  معوونیان 
دا   ١٩١٩سای    معوون لهی کووژرانی ماڕ شهناخۆشه   و ڕووداوه کتردا کرد و ئهیه

 ڕووی دا. 
سای    وتی تورکیای  ت بهبارهیان فایلی ناشناڵ ئارکایڤ ک سهده  ک لهنیا یهته
.  کانی تدا پارزراوههکلدانی و ئاسۆریی  ت به بارهی سهنامهگهبه  ٥٠  زیاد له ٢١، ١٩١٩

تی کلدانی  وایهتهی "شۆڕای نهوسالهک و دووی ئهی مانگی یهکان نامهتهبابه ک لهیه
یه ئاشۆری"  کهو  سهئاڕاسته  ،  فهرهی  کۆماری  سهڕهک  جۆرج  للۆید  و  ک  رهنسا 

کراونوه بریتانیا  کلدانییهزیرانی  نامهکاثۆلیکه  .  تهکان  سهیان  بۆ  کۆماری  رهنیا  ک 
ر  ی بریتانیا و شۆڕای ناوبراویش بۆ ھهلیکهکان بۆ مهعقووبییهنسا ناردووە بم یهفه

یاندا بۆ للۆید  نامه  تی. لهتی سۆڤیهکیهمریکا و یهنسا، ئهتی بریتانیا، فهچوار حکوومه
وبی سامی و ندوڵ مهگهکانیان بدرت لهرهنونه  به  ئیجازه  جۆرج داوایان کردووه

بهنونه سیاسی  بکه  ریتانیا لهری  بهسووریادا وتووژ  ھهکی دیکهیهگهن.  و  ر ئهی 
نونهالیه  له  فایله لهن  کلدانی   گورجستانه  رانی  تفلیسی  مان ھه  به  وهشاری 
به  نرراوه  وهرۆکهناوه چهیهنامهگهو  ھهڕهندالپهکی  کۆپی    له  بریتییه  که  یهییش 
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ی باسیل نیکی تین جگری    ١٩١٨ی نوامبری سای    ٨کی دوورودرژی  یهوهتوژینه
  ٢٢ری ورم. وروبهکانی دهکلدانییه ت بهبارهورم سه کۆنسوولی ڕووسیا له

بهبریتانییه.٢ ھمنایه  کان  خوازیاری  ناوچهگشتی  به  کهتی  و    و دژ  ئاۆزی 
بوون.ئاژاوه عیراق  و  ئران  ناو  تهئه  ی  لهوان  ئهبهنیا  تاقهر  بووبت  ھۆکاره  و  ش 

کرد و  دهکانیان نهن و ئاسۆری، یان کلدانییهرمهھاوکاریی یان پشتگیریی کورد و ئه
له نانهته شه  ت  ماڕ  کووژرانی  دوای  ئاۆزیی  و  بهبشوی  ھانای    معوونیشدا 

ئهنه  وهکانهئاسۆرییه نموونهوه چوون.  خوارەوە  بهھه   لهک  یهی  به رانبهوستیان   ر 
 غدا:به ندووبی سامی لهی مه  ١٩٢١ی   ٩ی مانگی   ٧: ڕاپۆرتی ڕۆژی کورده

 
ده ڕهکه"پشنیار  ھاوکاریی  سهم  ھۆزهرهسمی  لهکورده  ک  ڕی  وپهکان 

تی رفهده  ر پویستی کرد، لهگهم ئهین بهکهعیراق] نه   کانی خۆمان [واتهسنووره
کانی عیراق  تی سنوورهالمهی سهوهربگرین بۆئهک وهکانیان کهھاتنی خواستهدیوه

ڵ حاکمانی ئستایاندا  گهوان لهی ئهکشه  یهواھه  زانین کهنه  وهین. ناکرێ ئهزامن بکه
 ی ئم تنانت به کهگرم. کارهنگیرییان دهالیه دنیایی خۆ له م من به به وهقتهبته
ھاوکاریمان    کرین کهتبار دهتۆمه  وهش بڕوە ببرت، بهکی وریایانهیههر شوهھ

 ٢٣”کردوون.
تی  زاڕهبۆ وه  غداوهبه  ندووبی سامی لهی مه  ١٩٢٢/ ١١/ ٢ی ڕۆژی  نامهگهبه.٣
 ن: ندهله ی بریتانیا لهوهرهده

په  گه"سمکۆ  دۆستانهیامکی  ناردووهلک  چاوپکه  ی  داوای  لمان  و  وتنی 
ر پشنیارەک  گهبت ئه ترسیدار دهکان مهکورده  ر ناسیۆنالیستهبه   م و لهسته. ئهکردووه

ک  یهھیچ شوه  به  ح نییه] تاران پی سهی بریتانیا له. ئایا [باوزخانهدواوه  ینهبده
 ین؟"  دا بکهگهلهی قسه

 ): ٣/١١/١٩٢٢تاران ( ین، باوزی بریتانیا لهمی سرپرسی لۆرهوه
یدا  گهندکمان لهیوهھیچ په   ین کهب وای پیشان بدهب ھیچ گومانک ده   "به 
 ٢٤."ھانمان داوه ئمه تاوهرهسه ر لهھه بت کهنا ئران الی وا دهده نییه،
ندووبی سامی بۆ  ی سر پرسی کۆکس مه  ٣/١١/١٩٢٢ی ڕۆژی  نامهگهبه.٤

 ن: ندهله
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  یشتۆته گه  وتنی ئمه،ئامانجی چاوپکه  کراو و به ڕوان نهھاتنکی چاوه   "سمکۆ به 
ھه نزیک  دهگوندکی  و  مۆهیهولر  ھهوت  بۆ  بت  بدرت  ھهولرت  چ  س  . 

 ٢٥"؟دا بکرت باشهگهوتکی لهوکه
 ن:  ندهی له  ٧/١١/١٩٢٢می ڕۆژی وه

 ٢٦."دات باشه غدا ھیچ ھانی سمکۆ نهبه "باوزمان له
 ن: ندهین بۆ لهڕاپۆرتی سر پرسی لۆره ٨/١١/١٩٢٢ی نامهگهبه.٥

کانی بریتانیاوه ندییهوهرژهی بهڕوانگه  ن سوپای ئران لهالیه  "شکانی سمکۆ له
ی بریتانی بۆ ل وپه کهکردنی    ناردهنا ڕگای بازرگانی و ھه سووده؛... دهشتکی به

و باشوورتر [ی ئران] رهبه  کهڕینهڕاپه  یه؛... واھهوهترسییهمه  وتهکهناوخۆی ئران ده
  27لیخاو بگرن." دراوسکان، ماسی له داتهتان دهرهعیراقیش؛... ده بکشت و بگاته 

لۆره.٦ پرسی  ئه١٩٢٢/ ٩/١١ین،  سر  سهتاشهبۆ  کهی  بریتانیا  وای  ھه   ربازیی 
 :  سمکۆی بۆ ناردووه تی ئران دژ بهی حکوومه١٩٢٢ڕی مانگی ئۆکوستی شه

و رهرێ یی (ئیجابی) بهنگاوکی ئه، ھیچ ھه وهھۆی ناسک بوونی پرسی کورده"به 
 ٢٨."وهھننهمهسمکۆ ھه 

 رات:عمهتی موستهزاڕهبۆ وه وهتارانه ین لهرسی لۆرهرافی سر پتلگه.٧
به"حکوومه  ئران  له  تی  داوای  کردووهمالیستهکه  ئاشکرا  بگرن.    کان  سمکۆ 

 دژ به  یندهریکی پوپاگه خه  بانه   له  حموود، که شخ مه  له  یهھا شکاتیان ھه روهھه
ده  له  ئرانه چۆن  کورداندا.  مۆهناو   بدهب کهت  سمکۆ  لهین  میزۆپۆتامیا    ک 
ڕین؟  ناو کورداندا و ھانیان بدات بۆ ڕاپه   ئران له  ی دژ بهندهربگرت بۆ پوپاگه وه

  کمان له ندییهوهرژهھیچ به  ئمه  که  یاندووهتی ئرانم ڕاگهولهده   ند جار بهمن چه
.  وهومهکهدرۆ ده  منیش به   وهک ببینهر بت و لی نزیگه. ئستا ئهھاندانی سمکۆدا نییه
 دژ به  وهکرده  ی کورد [ناب] به لهسهتی مهساسیه ر حه بهله  که  ھیچ جی پرسیار نییه

 ٢٩."وهنینهنگاو ھه سمکۆش ھه 
 غدا:ن بۆ بهندهله رات لهعمهی موستهئیداره  نامی 'کۆلۆنیال ئۆفیس' واته

  ٣٠بت."ھه  سمکۆوه کمان بهندییهیوهپه شنهھیچ چه گونجاوهنه "شتکی 
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به.٨  گهل  ڕۆژی سه١٩٢٢/ ١١/ ١٣ی  وهرهدا،  لهک  داوای  ئران    زیرانی 
 تی بریتانیا کردووه: حکوومه

  ٣١دەست ئم." وهنهعیراق بیگرن و بیده ر سمکۆ ھاتهگه "ئه 
ڕۆژی   به  ١/١٢/١٩٢٢بۆچوونی   ل بریتانیا  باوزخانی  سه ی  بو بارهغدا   ت 

 :  داواکارییه
ری  نابهو ببت په  ئره  ر بتهگه؛ ئهدا نییهتی ئمهسهی ژر دهناوچه  "سمکۆ له

 وهتهو بدر ی ئهگورهبه  که نوان عیراق و ئراندا نییه یمانک لهالمان، په  سیاسی له 
 ٣٢مان." کهناوچه  تهیهم باھر نهئران. به به

وای تکشکانی سمکۆ و چوونی بۆ تورکیای  ی سوپایی ئینگلیز ھهتاشهئه.٩
ی داوای وهتورکیا بۆئه  رکی ئرانی چۆتهفسهتی ئهن و گوتوویهندهبۆ له  ناردووه

ڕاده   وهئه بکهبکات  ئرانی  دیکهیهنامه  له  ٣٣.وهنهستی  نووسیویانهکی  کۆپی   شدا 
"شه  ٥/١٢/١٩٢٢کی  یهنامه ئهی  ناو،  فهفسهیبانی"  لهرماندهری  سوپا  بۆ    ی  سابغ 

 : دا نووسراوهیهنامه و. لهستده یشتۆتهسمکۆمان گه
له"ئه جهمیر  فهنهشکر  لهرماندهڕای  غهی  ئیجازهشکری  پتی  رب  پداوم  ی 
 وهنگهزیری جهن وهالیه  دا لهم دواییهی وا لهگشتییه  و لبووردنهئه  ینم کهڕابگه
 ."وهگرتهینرا، تۆش دهراگه

ڕۆژی  نامهگهبه.١٠ مه  ١٩٩٣/ ٢/١ی  وهی  بۆ  سامی  تی  زاڕهندووبی 
 واندا: رافی ئهمی تلگهوه رات لهعمهموسته

. من  گوزراوهو ڕاست ڕانه  وهتهکراوه  ورهگه ھا  ید تهسه   به  دانی ئمه"یاریده
ک  کانی باکووری عیراق و کوردستان که ندک بۆ پشتگیریی کشهک ناوهنیا وهته
ستن. ناو عیراقدا راوه  ر ھرشی تورک لهرانبهبهی لهوهگرم بۆئهردهھا وهید تهسه  له
رگری  کات؛ بهدیی کوردانی ئراندا نهنیوهپه  ھیچ کارک له  رمانی جیددی پدراوهفه
ده  له ئهسمکۆش  بۆ  کارهکرت  ئهو  پش  سمکۆ  لهوه.  لبووردنی  ن الیه  ی 

نوبژیگری    وهوهن ئهالیه  من کردبوو له  پ بدرت داوای له  وهتی ئرانهحکوومه
 ٣٤ئران."  وهڕتهبگه یهواوی ھهو ئازادیی تهم. ئستا ئهبکه 
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ڵ  گهی سوپایی بریتانیا لهتاشه، باس ل وتووژی ئه١٩٢٤/ ٥/٤ی  نامهگهبه.١١
 زاشا دەکات:ڕه

مه"ڕه شخ  گوتی  مهزاشا  پیاوکی  له  ترسیدارهحموود  ھهو  بۆ  ردوو ناوبردنی 
 یهریوان و واھهمه  ته. گوتم ژن و مندای ھاتوونهخهوالتی ئران و بریتانیا جی بایه

بته ھهئه  خۆیشی  ھهوهمهڕوون بکه  کهلهسهم مهدهوڵ دهوێ. گوتی  وای  . گوتم 
م به  ویهوتووژداین، سمکۆ له ڵ تورکان لهگه؟ گوتی لهکویه  له  یهسمکۆت ھه 

 ٣٥ ."وهنهی بکهستی ئمهتورک بیگرن و ڕاده وانییه
کان  ست ئرانییهده  باسی کووژرانی سمکۆ به  ١٩٣٠ی سای  نامهگهند به چه.١٢

ک ھۆزی کوردی عیراقیش  رهند سه چه  که  یهش ھهوهمگۆی ئهن دهن و دهکهده
  ٣٦ج بووبتن. عیراق نیشته کانیشی لهدا کووژرابتن و منداهلیاتهمهو عه له

 
 ئنجام   

سیاسی ومرجکی  ھل  پروەردەی  جوغرافیایکی  -کۆمیتی- سمکۆ   ل عشیرەتی 
ڕوات    ب تنیا   تانو ئو  تازەدامزراودا.  عیراقی  و  عوسمانی  ئران،  نوان  تایبتمندی 
سربخۆ بوون و  حاکم و بڕوەبری بکردەوەی ھموو ناوچک، زلھزە ئیستعمارییکان  

ب ئینگلیز  تایبت   ڵ  بگل کورد  نتوەیی  شۆڕشی  ڕبرانی  پیوەندیگرتنی  نریتی  وو. 
زلھزەکان  ب ئامانجی کک لوەرگرتنیان ل پناو ئامانجی سربخۆیی کورد دەگڕایوە  

) و تنانت پش ئویش. سمکۆش،  ١٨٨٠بۆ سردەمی شۆڕشی شخ عوبیدیلالی شمزینی (
ئرانی، ل ناو ئو نریتدا دەژیا و سیاستی    وەک گلک سیاستمداری تورک و عرەب و

دەکرد. ل ناو دەیان سرەک وەزیرانی ئرانی سردەمی پھلوییکاندا تنیا یک دوو کس  
نبت ھرھموویان ئنگلۆفیل (وات الینگری سیاستی ئینگلیز) بوون و سیاستی ئوانیان  

یکدو ئو  دەدیت،  وتکیاندا  برژەوەندیی   مانۆفیل  لئا یا  نبوون،  وا   ک وکسش 
 وانڕاستیدا ھیچکام ل سمکۆ ل .(نگری ڕووسالی) بوون یان ڕووسۆفیل (ماننگری ئاالی)
ئینگلیزییکانوە   و  ڕووس   ب پیوەندی   بتوان ئوەی  بۆ  دا  زۆری  ھوکی  بم  نبوو 

بو  زیاتر  لوە  ئراندا   ل ئوان  برژەوەندییکان  بم  و  بگرت  بگرن  لخۆ  سمکۆ   ک و 
سرەکی   پیوەندییان لگڵ ئرانییکان بپچت، بتایبت ئینگلیزەکان ل عیراقیشدا حاکمی  
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بوون و کم تا زۆر نیاندەخواست کوردستانی باشوور ل کشی سمکۆ و کوردی ئرانوە 
 بتلت. 

پشتگیریی ئوەی  سر  دەگڕاندەوە  سمکۆی  ئینگلیزەکان   ل ھیوایی   کان    بتورک
حکوومتک ک یکم دوژمنی کیان کوردی بوو و نیدەویست ل   –مسۆگر بکات  

ببیس کورد  دەستدارییکی  ناوی  تریشدا  جاروبارە  تکوولکی  ئگر  ھربۆیش   !
تنیا ل پناو ئوەدا بوو ماری دوژمنانی    یا چککیان دەدای،   دەراوکیان بۆ خۆش دەکرد

ئو بگرن، وەک گرتشیان و ب کوشتنی ماڕ شمعوون، ھر ھموو گلی  خۆیان ب دەستی  
ئاسۆرییان پ ل خاک و ئاوی ئابا ئجدادییان ھکند و کردیانن کۆچبری ب ئاو و خاک، 
ک دوای ئو ڕووداوە و شڕی ئاسۆری و موسومان ل ورم، ئیتر ل ھموو ئیمپراتۆریتی  

؛ بداخوە سمکۆ و سپای کورد   خاکیان بدەستوە نماوە مژوویی ئاشوور، تاق یک بست
. ئوە تنیا بشکی بچووک  بوون کرەسیک بۆ جبجبوونی ئو سیاست گوەی تورکیا

بوو ل سیاستی ڕەگزپرستانی حکوومتی تازەدامزراوی تورکیای دوای شڕی یکمی  
جینۆسای  سیاستک ک ئنجامکی دیکی  گلی ئرمنجیھانی،  و    بوو  دی  و ڕاگواستن 

ب کوردانیش  دیکی  شکوشتاری  پکدەھناکی  ھر    سیاستکیان  ئستاش  تا   ی.وەھاو 
 

ی و    سمکۆ کاتتی ھۆزەکمنیئ ران و بھیوا دەبوو، ڕووی دەکردەوە ئ وانیش بل
دەبوو ڕازی  خۆی  بۆ  حکوومی  وپاییکی   کی    ،پلسمکۆی جیاتی   ل ئرانییکان  بم 

ئارەزوویک ک    -دەکرد ی ئویان  سربزوی خاوەن دەست، تنیا ئارەزووی دیتنی جنازە
 ھنایان دی! نمران بشوەیکی ناجوا دا١٩٣٠ل سای 

 
سای    ل بابت، یکمجار  و ڕۆژھت    ٢٠٢١ئم  خندان  دوو ماپڕی  لسر    – دا 

 بۆکان بوکرایوە.  
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 ران و عوسمانی (بئ ی واتکرانی خاکن داگیرکالی دە لندین سژایی چدرکورد ب
ورە ھاتووە، بتاوە و تووشی زیانی گختی تورکیاوە) ھتداریک دەسم دوای ماوەی

سرلنوێ دەستی خستۆت ناوھمان کونماری پشوو، پوەیدراوە و ھمیسان جارکیتر! ئو 
بیتی بلی بداخوە تا ئمۆش درژەی ھی، ب ئوەی گلکمان ب ھۆکاری برینکانی 
تانحا ئو  زورک   ل  وەیئ سمرە  فربت.  لڕابردوو  وانیک  و  بزانت  دا خۆی 

داگیرکرانی خاک، کوردیان کردۆت کواسووری بر لشکر، بگژی ناحزانیاندا کردوون  
و خۆیان وەک برزەکی بانان، لوالوە قیت ڕاوەستاون، ب ئوەی چاوی قووچاوی کورد  
بیانبینت! دەزانم یادی ڕووداوەکان و ڕزی کسایتییکانیان الی خک زۆرە و منیش وەک  

نی کۆمگا خۆشویستی و ڕیزم بۆیان ھی، بم لگڵ ڕاستقینی مژوویی  یک ل ئنداما
سدە وسانی   خباتی   ب شانازی کردن  و  پداھگوتن  چ دەکرێ؟  باوەکوو تایش بت 
و  شیکردنوە  بم  بکرت   دەشب و  کراوە  جار  ھزاران   ب  ککار کورد،  رابردووی 

یش ئرکک دەب پسپۆڕان بڕوەی برن و ئگر  ھسنگاندنی ھۆکارەکانی شکست ھنان
بڕوەی نبن خیانتیان پکردووین. ئوانی خوارەوە چند بگیکن ل الینی نرنی 
ئنجامی    یشتۆتگ  ک نزیکدا  و  دوور  ڕابردووی   ل کورد  سرھدانی  و  ڕاپڕین  چند 
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  شکستان ئو  ھۆکارەکانی  شیکاریی  و  نخوازراو  گرتنی  شکستکی  ڕز   ل  نیی برگر 
 بشداربووان و تنانت ڕبرەکانیشیان ل الین کوردەوە: 

برادۆست- ئحمدخانی  خان  لگڵ     شڕی  دمدم  قی  زینی  لپ  خانی  و 
) سفوی  شاعبباسی  ب  ١٦٢٩-١٥٧١سوپای  ئو  برچاوی  نموونیکی   (

سیاستییی کورد بوو. چ عقک باوەڕدەکات خانک ک لپی زینی ب فرمانی 
، ل ٣٧ھمان شاعبباس بۆ چکراوە، ب خونپوی یارمتیدانی سوتانی عوسمانی

بر نابرانبر پانتایی  شڕەجنگکی   تبچ ورموە  و  شنۆ  نوان  قیکی  تنگی 
و پیاوە مرۆڤخۆرەکانی شای سفوی ک    ٣٨لگڵ "پنست ھزار بیداخ سوور"

ھموو ھۆز و عشیرەت فارس و تورک و کوردەکانی ئرانیان خستبووە شون خۆیان  
وپای وتکی وەک عوسمانی  و ھنابوویانن سر قک. شڕکی ئوتۆ تنیا ب س

دەکرا نک ب خانکی کورد ک تنانت نیتوانی ئاوی خواردنوەی دانیشتووانی  
ئنجامدا،    ل و  بپارزت  شا  سوپای  سیخوڕەکانی  ژەھراوی   ل خۆی  قکی 
"دمدمی بردی دەالن" بوو ب "مسکنی خرتن"، ئوەش ک بۆ کورد مایوە  

اوان، ترمی ژنانی ڕووسووری خۆکوژ، شیعرکی ئحمدی  تنیا خونی ڕژاوی پی
  ٣٩خانی و بیتکی فۆلکلۆری بوو. 

شخ عوبیدیلالی نھری، شخکی جگی ڕزی خک ل شمزینانی باکووری  -
ماکی  و  مک  خاوەن  و  عوسمانی)  داگیرکرانی  خاکی   ل (بشک  کوردستان 

  ١٨٨٠کوت خیای ڕاپڕینی سای  زەبالح، ب چ ھسنگاندن و لکدانوەیک  
ئویش نک ھر ل موکریان و ڕۆژھتی کوردستان بکوو لشکرەکی   -ل ئران 

سرۆکی   ک خنک  ئندامیتی  و  کوڕی  عبدولقادری  شخ  سرکردەیی   ب
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ناو   چووە  کردبوو،  تکڵ  ئرانییکان  لگڵ  دەستیان  ژرەوە   ل بشکیان 
اری تورزی 'وەلیعھد نشین' ئاژوا و ب حیسابی ئوەی دایکی  عجمستان، برەو ش

)، کورد بوو، ویستی شا ل سر تختی  ١٨٩٦  -١٨٣١زڕبرایکی ناسرەدینشای قاجار (
دەست البرت و ئو کوڕە بدەست (عباس میرزای مولک ئاڕا)، ک تازە 

وە خزمت شا، بکات  ساڵ ژیان ل منفای ئستموڵ و بغدا گڕابووە  ٢٧دوای  
لیکمین   ھر  بم  بکات.  ئران  حوکمی  ناڕاستوخۆ   وات باوکی  جگرەوەی 
و   شل  سوپا  و  ھات  شکان  تووشی  ئازەربایجان  بناوی  شاری   ل ھنگاوەکانیدا 
شوقکی دەم لسرپشت گڕایوە دواوە و تا ناو خاکی عوسمانی بند نبوو، 

کوردنشینکا گوندە  موکریان  دانیشتووانی   ل بشک  و  میاندواو  دەوروبری  نی 
لالین سوپای ئران و تورکانی داغ لدی خۆج ییوە تووشی کۆمکوژییک  
ھاتن ک نموونی کمتر بینرابوو، سدان گوند تانکران و سووتنران، سدان کس 
کووژران و ھزاران کس ب پنابری چوون خاکی عوسمانی و ب ئوەی لوێ  
ئاوڕکیان ل بدرتوە گڕانوە ئران. ک نخشی ئو بزووتنوە ب برنام و 
ب وردبوونوەیی داڕشتبووجگ ل داگیرکری عوسمانی ک دەیویست ماری ئران  

 ب دەست دوژمنکی خۆی (شخ عوبیدیلال) بگرێ! 
ل    سمایل ئاغای سمکۆ، ک بیرۆکی سربخۆیی کوردی ژر دەستی ئرانی-

 نی و ئاسۆرییرمجیاتی ھاوکاری کردن و ھاوپشتیی ئازەری و ئشکدا بوو، لم
جیلۆکانی ناوچی ورم و یکخستنیان دژ ب دەستی ناوەندیی ئران بۆ گیشتن  

سیاسی ڕبری  مارشیمۆن،  عقییتوە  کام   ب سربخۆیی،  ئاواتی   ئایینی    -ب
، لکاتکدا ک بۆ وتووژی سیاسی و ئاسۆرییکانی ل گوندەکی خۆیدا کوشت

میوانی   ببووە  چھریق  گوندی   ل کورد  لگڵ  یکگرتوو  برەیکی  پکھنانی 
سمکۆ! ئو کارە دوور ل ئخالق و سیاست تنیا ب فیتی عوسمانییکان و بنی  
و   کورد  ئمۆ  تورکیای  وەک  عوسمانییکانیش  بڕوەچوو.  ئرانییکان  بتای 

ئرمنییان ب میوانی نخوازراو و مۆزمی سر ڕگای یکیتی خاکی    ئاسۆری و
تورک و ئازەربایجانی دەزانی و ب ھموو تواناوە ھوی پاکتاوکردن و کۆچاندنی  
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ھرس گلکیان دەدا بۆ ئوەی خاکی تورکیا و ئازەربایجان بیکوە بلکنن و 
ش ک ماڕشیمۆن کووژرا ، علی  ئیمپاتۆریتی تورکی ل پک بھنن، ھرئوەندە

ئیحسان پاشای تورک کوت گیانی جیلۆ وات ئاسۆریی شاخاوییکان و ل سماسی  
دەرپڕاندن. لوالوە، ئرانییکانیش ک ب ھاسان نیاندەتوانی ھزی سوپایی جیلۆ  
تک بشکنن، ب ھندک بنی ب بنما سمکۆیان بگژ مارشیمۆن و ئاسۆرییکاندا 

رد و خۆیان لپشت کورد شاردەوە. ھردو دەوت ئاواتی چپی خۆیان لمڕ ک
پاکتاوکردنی ئاسۆرییکان ب دەستی سمکۆ وەدی ھنا و گلی ھژاری ئاسۆری  
چیتر  عوسمانییکان،  ڕاونانی  و  ڕەگزیی  پاکتاوی  و  مارشیمۆن  کووژرانی  دوای 

ک خاکیان بۆ بستموە و تا ئگرتنی خۆیان نماوە. شووە ندەست 
- کانی کوردستان، بشموو بمی جیھانی، کوردی ھکڕی یکی شش دەسپپ

گیان و سامان یاریدەی سوپای عوسمانی و لڕگای ئوانوە سیاستی پاوانخوازیی  
ئامانییکانیان دا. بۆ نموون، تنیا نمر حاجی بابشخی سیادەت سرۆکی لقک  

'اتحا داتاشراوی  حزبی   کوردستانل ڕۆژھتی   ل اسالم'  ھاندانی   -د   ب  ک
عوسمانییکان و ب ئامانجی یارمتی گیاندن ب لشکری چسی ئوان، ل ئران 

دا ل گوندی جمیانی نوان بۆکان و سقزەوە ب  ١٩٠٤دامزرابوو، ل زستانی سای 
باری    ٣ کرد  ٢٥٣کاروان  عوسمانییکان  باربووی  شتوومکی  ئو ،  ٤٠وخ  ھر 

دەمارگیریی ئایینییی حاجی بابشخ ل نمر قازی فتاحی قازیشدا ھبوو ک ھاوڕێ  
لگڵ کوڕەکانی خۆی و خکی شاری مھاباد بۆ پشتگیریکردن ل عوسمانییکان  

کرد. بخت  گیانی  ئوانیش  گولـلی   ب و  ڕووس  سوپای  شڕەجنگی   ٤١چووە 
اشانیش ئو دەمارگیریی ئایینیی کوردی خست ھندک برەوباشوورتر، ل سن و کرم

برەی عوسمانی و ئامانیاوە و ئنجامکی شڕوگری ئوان بوو لگڵ سوپای  
ئینگلیز و بۆمباردمانی ناوچی سنجاوی ل الین فۆککانی بریتانیا و ھتنی  
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متیی  سردار موقتدیری سنجاوی بۆ خاکی عوسمانی. ئم واھی ئاگاداری یار
فریوخواردووانی دیکی داگیرکری عوسمانی نبین، بم دەزانین کات ک سوپای 
ھر ئو عوسمانییان گیشت موکریان، لیکم ھنگاودا حمحوسن خانی سردار  
بابای   شخ  و    بان حمخانی  سقز،  حاکمی  ئردەن  سیفوخانی  موکری، 

بوون سر ماڵ و سامانی ئوان ب خکی شاری  غوساباتیان ئیعدام کرد، ئینجا وەر
ئیسالمکان؛   عوسمانیی لگڵ  بوو  کورد  ئایینی  برایتی  ئوە  مھابادەوە. 
ھزاران  قوربانیکردنی   ،بارودۆخ نناسینی  و  سیاستی   ب لو  دەسکوتکانیشی 
بۆ  بوو  ڕووسکان  ھخالندنی  و   کناوچ ئابووریی  ئیفالسی  و  کورد  ڕۆی 

 ل مھاباد.   ١٩١٦رە دتزنکی ساڵ کوشتا
کاری کورد لگڵ عوسمانییکان ب گۆڕانی سیستمی خالفت کۆتایی نھات و -

ھاوکاریی کورد لگڵ تورکالوەکان و بنیاتنانی کۆماری تورکیاش نبووە ھۆکار 
بۆ گۆڕانی بارودۆخ و تورکیای سرھداو ل گژەووکی شڕی یکمی جیھانی  

و تکشکاندنی    ١٩٢٥ھاوبیرەکی ل سای    ٤٧دامی شخ سعیدی پیران و  ب ئیع
کۆتایی    ١٩٣٠خباتی مافخوازانی خۆیبوون و ئیحسان نووری پاشا ل ئاراراتی سای  

نھات و تا ئمۆش درژەی ھی. سرکوت کردنی ڕاپڕینی عفرین ل ڕۆژئاوای 
سر باشووری کوردستان و پالن و لشکرکشانی ئمسای ئردوغان بۆ    ٢٠١٨سای  

چپکانی ل ڕۆژئاوا و باشووری کوردستان بۆ سای دادێ، تنیا چند نموونی 
ئو سیاستن ک بداخوە کورد چاوی ل دەقووچنت و لبرانبر درۆنکانی  

 تورکیا ل بادینان و شنگال و کالر دەنگی دەرنایت. 
ۆنیتی پیوەندی سیاسیی کورد لگڵ عوسمانییکانی پشوو ئوان چند ئاماژەیک بوون ب چ

و  غاب  سباحی  دوکتۆر  ڕچشکنی  کتبی  دەرچوونی  بیانووی   ب ئمۆ،  تورکیای  و 
ورووژاندنی باسک سبارەت ب دۆخی کورد و تورک و ئینگلیزەکان ل سردەمی حوکماتی  

سانی    ل برزنجی  شخ محموودی  ب  ٢٠و    ١٩١٩یکمی  اشووری کوردستان. دوو  ی 
شیکردنوەیکی ڕووداوەکانی   برگی ئستای کتبی کاک سباح ترخانی ھسنگاندن و 

دا. بم ب حیسابی ناوی کتبک (مژووی    ٢٠و    ١٩١٨کوردستان کراوە ل سانی نوان  
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 کورد و کوردستان)، خونر دەتوانی ھیوا بخوازت ک ئو دوو برگ سرەتای ھوی
تیدا    ک کوردستان  و  کورد  ڕەخنگرانی  مژوویکی  ئامادەکردنیی  لپناو  بن  نووسر 
قۆناغکانی دیکی خباتی ڕزگاریخوازانی گلکمان بخرت ژر نشتری ڕەخنگران و  

 بوران، ھر بو شوەیی وا لم دوو برگدا دەبینرت.
نوەی بخونموە، لم چند دەدا ناموێ  من ک بختی ئوەم بووە کتبک پش بوبوو

ب ھموو بشکی کتبکدا بچموە بکوو دەموێ ل سر یکدوو خای گرنگ بوەستم. 
یکیان تاقیکردنوەی تای پیوەندییکانی شخی بردەقارەمان لگڵ حکوومتی عوسمانی  

رد و نگونجاوییان لگڵ  و تورکالوەکانی ئو سان و دووھمیان ڕژدیی سرۆکانی کو
یکتر ل بگی گلک ھستیاری کۆتاییکانی شڕی یکمی جیھانی و لتوپت بوونی  
خاکی عوسمانی، ک چندەھا دەوتی سربخۆی عرەبی لکوتوە بم کورد ب کای  

 دڕاوەوە ل ڕگدا مایوە.  
و  وخوو  خوق  و  کسایتی  ھسنگاندنی  بۆ  کراوە  ترخان   کبکت برچاوی  بشکی 
ھروەھا   دەوروبری،  خکانی  و  ڕاوژکاران  و  برزنجی  محموودی  شخ  ڕۆحیاتی 
پیوەندەکانی لگڵ تورکیا و بریتانیا و شوازی حوکمدارییکی. لوبوارەدا کک ل زۆر  

بریتانیا فرمیی  وەک بگنامی  سلمانی  و  بغدا   ل ئوان  سیاسیی  ئفسرانی  یادداشتی   ،
ویلسن، مجر نۆئل، مجر سۆن، تۆینبی و میس بل، ھروەھا نووسینکانی ڕەفیق حیلمی  
بۆچوونی  و  ھواڵ  سیری  ڕەخنگرانوە  چاوکی   ب و  وەرگیراوە  تقی  ئحمد  و 

، دوکتۆر کماڵ مزھر، محمد  مژوونووسانی کورد وەک مامۆستایان ئمین زەکی بگ
ئویش بشوەیک ک تا ئستا لناو    -ڕەسووڵ ھاوار، دوکتۆرعبدالرحمان قاسملوو و.... کراوە

بخمی   و  کوردە  ئسقان  مۆخی  تا   ک نووسر،  بینراوە.  کمتر  کورددا  مژوونووسانی 
غیرەکور و  ھیچ کورد  چاو لھی   ،نوە دەنایکلو بندەستبوونی گ دک ناپۆشت 

 وەک دسۆزکی گل و نیشتمان چوتییکانی ھرکامیان ب بگ ڕاست دەکاتوە.  
دوکتۆر سباح سبارەت ب کسایتی و ڕۆحیاتی شخ محموود ل زمان ڕەفیق حیلمییوە  
دەنووس: "شخ محموود تریقت و خزمایتی بۆ فرمانەوایی بکار دەھنا. ب ھکی 

د و  تریبی  بینی  زۆریآن  ککی  شخدا  پنا   ل  بوودە خکی  و  کسوکار  ەروش، 
  زابت ندێ لدا ھردەمو سمۆ کرد...لرژەوەندیی خۆیان ڕام و دەستحوکمدارییان بۆ ب
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و  بوون  لوێ  نیشتمانپروەر  و  باش  خوندەواری  ھندێ  و  سلمانی   ھاتبوون کوردەکان 
و یارمتی حوکمدار بدەن، بم ڕکوتنی تاقمی   ئیانویست دەس ل ناو دەس تبکۆشن

نبوو بربستکانی [ی  شخ ل توانایدا  و ئمانی تر ندەگونجا...  حوکمدار  دەوروپشتی 
عشایری  و  پشت   ر لنجخ نۆکری  دوای تان کوتوو،  و  چاوبرسی  دەروشی  نوان 

ری ئو چوتی و ناتواوییی  تفنگ لشان لگڵ زابت و مونووەر] نھ." و وەک ھۆکا 
نبوونی بنمای فیکری، نبوونی کارەکانی شخیش، دەنووس: "دیارە ئوە دەگڕایوە بۆ  

ئازایتی و پشوایتی، ھروەھا شارەزا نبوونی کارگی و نبوونی سیاستی ناوخۆیی و 
خ ل چوارچوەی  پیوەندیی نودەوتی الی شخ محموود. ب مانایکی دی، ئستم بوو ش

و   خۆی  و فرمانەوایتی  ب بایخی قۆناغی تازە  ھست  و  دەروەوە   تب سردەمی کۆن 
 ) ٦و ٣٦٥(ل.   نتوەی کورد بکا."

شار  خکی  لگڵ  حوکمدار  پیوەندییکانی   ل تنیا  بڕوەبرایتی  شوازی  ناتواویی 
گرتنی پیوەندییکانی لگڵ  وناوچک خۆی ننواند بکوو ل شوازی حوکمداری و ڕا

ئیدارەی ئینتدابی بریتانیاشدا برچاو کوت: "کات شخ محموود کرای حوکمدار و نونری  
خک  و  حوکمدار  بۆ  بریتانیا  برنامی  سلمانی،   ل کوردستان  فرمانەوایتیی  بۆ  بریتانیا 

دە خک  ھنانژرباری  بۆ  یکمیان  بوون:  گرنگ  زۆر  خاکی  حوکمدار  چند   بوای
دادپروەر بی، ژیرتی و خزمت بکار بن نک زۆر و ستم؛ دووەمیان پاراستنی ترازووی  
کسایتیی   ک بشوەیک  وەربگرێ  بھند  ڕەعیتکانیان  و  خلکان  سرۆک  پیوەندیی 
تاکی خ و دەرەوەی خ ھاوسنگ بن و ئگر حوکمدار و سرۆک خ ئو سنوورەیان 

ندای، بریتانیا ھقدار بوو لیان بپرستوە؛ سیم برژەوەندیی بژوی و کار و بازرگانیی ببزا
سیستمی   وانل ،رجی دیکوم ھل  و گلک  پارزراو بوو  خک لالین حکوومتوە 
و   ھاووتییان  دیکی  ئرکی  و  ماف  ھروەھا  ئابووری  و  دارایی  سربازی،  کارگی، 

نگ وەرگیرابوون. بم ب ماوەیکی کورت دوای دانانی شخ محموود فرمانبران ب گری
خک،  سر  چاکی نکردە  کاریگرییکی  ھر  نک  حوکمدار، باری فرمانوەوایتی   ب
بپچوانوە ھندەی دیک شیرازەی پیوەندە کۆمیتییکان تکچوون و بۆشاییکی گورە  

 مان شون) کوت نوان حوکمدار و خکوە."(ھ
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و    تورک  لگڵ  چۆن  نیزانی  و  نناسی  جیھانی  و   ناوچ سیاسیی  ومرجی  ھل  شخ 
ئو ئینگلیزەی وا ئوی کردبووە حوکمداری کوردستان و خ و    -ئینگلیزەکاندا بجوویتوە

ھزی  بوپڕی  کرا  بۆی  "تا   ،وانچپب حوکماتی!  ژر  ھنابووە  ناوچکی  شارنشینانی 
بۆ داکۆکیکردن ل دەولتی عوسمانیی و کۆمی ئیتیحاد و    بیرۆکیی و جستیی خۆی،

)... لگڵ ھموو  ٣٧١ترەققی، لگل تورکدا ھاوجووت و ھاومبست و ھاوکار بوو." (ل.  
ئو پیوەندیی ناجۆر و سووکایتییش وا تورک ب شخ محموودی کردبوو [گرتن و بردنی  

سریدا]، ب ددانوەیکی علیی ئیحسان پاشا بۆ کرکووک و سپاندنی فرمانی خنکاندن ب
ھزار لیرەی ئاتوون و ھرچی کرەسی چک و تقمنیش پویستی    ٥ک فرمان دەدا  

)، بۆ برژەوەندیی  ٣٧٧بت بیدرتی بۆ ئوەی ناوچ سلمانی ل ھزەکانی ئینگلیز بپارزێ." ( 
ئف وەردەگت،  ئینگلیز   ل سیاستکی  ڕووی  کارگییکانیان  تورک،  و  سیاسی  سرە 
 دەگرت و ماوەیک دواتردەچت شڕە جنگی سوپاکیان.

دوای   الپرەی  چند   ل یکمی    ٣٩٢نووسر  حوکمدارتی  دامزرانی   ب سبارەت  دا 
کوردستان ل الین ئینگلیزەکانوە ھندک ھۆکاری مژوویی، چوغرافیایی و کۆمیتی بۆ  

وویی و دابانی ناوچکانی کوردستان لیکدی دەست نیشان دەکات بربوی و یکنگرت
و دە "...وەختکیش ل دوای جنگی یکم بیرۆک و نخشیک بۆ دامزرانی حکوومتی 
کوردستان ھبوو، کارەکان ب دامزراوەیی و ب ڕکی بروە نچوون و لوەدا کورد پشکی 

). ئو، ٣٩٤کردنی دۆزەکی خۆی برکوتووە." (ھرە سرەکیی بۆ نگیشتن ب چارەسر
حکوومتی   قوارەی  "دامزرنری   ک  ندەناس بریتانی  ئفسرکی   ب نۆئل  مجر 
کوردستان" ب حوکمدارتی شخ محموود بوو و...."پیوابوو ئامانجی سربخۆیی حکوومتی 

کردن فراوان  زیاتر  و   کقۆناغ  ل وەرگرتن  کک  بۆ  حکوومتی  کوردستان  سنووری  ی 
) وان."  گۆلی  کنارەکانی   یشتۆتگ سلمانییوە   ل سلمنری  ٤٠٨کوردستان  وەک   .(

وە  ١٩١٩بۆچوونکی خۆیشی، ئم دان ل ڕاپۆرتی بروەبرایتی تیپی سلمانی بۆ سای 
زمانی ڕەسمیی حکووم تت: "زمانی کوردی دەبزغدای ناردووە، ڕادەگول بۆ بنۆئ ت، ک

بۆ قانوون دانان کک ل داب و نریت و مامی ڕۆژانی کۆمگ دەبینرێ. دەب سیستمی  
کۆکردنوەی داھات و باج لگڵ پداویستییکانی خکدا یک بتوە... وتک خاوەنی  
  کتوتنی وشکی و پوە بۆ کارگتی کۆدەکرو باجو ئ یی خۆی دەبی ناوچبودج
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تکاردڵ  ٣٩٦وە." (بگمانی لسل ندووبی سامی لسنی موی  روەھا دەس    ٦٠) ھک
خوارووی   سیاسیی  بارودۆخی  باسی  ودرژی  دوور   ب و  کۆدەبتوە  خک  نونرانی   ل
بناوی   محموود  "شخ   دە و  بۆدەکا  کوردیان  سربخۆیی  نخشی  و  کوردستان 

[ی نوان زی گورە تا ڕووباری سیروان (جگ   حکوومتی بریتانیاوە فرمانەوایی ناوچکان
ل کوردەکانی ئران)] دەکا. مرجیش شخ ئیتاعتی فرمانکانی بریتانیا بکا. تا ئو ئامادەی  

 ). ١١و  ٤١٠دۆستایتی ب ئمش ھاوکاری و پشتیوانیی دەکین." (
ودەزگای ئینتداب ل بوشوەی نووسر ھوڵ دەدات بیسلمن ک حکوومتی بریتانیا و دام

 ت کبی ھی متمانگکی جروەبڕک و برۆکوەدا بوون کورد سی ئوھ غدا لب
بتوانن کوردستانی پ بسپرن وەک ل حیجاز و سووریا و عیراقیش وایان کرد، بم "جۆری  
  کسایتی و تگیشتنی شخ محموود ھی ئوە نبوو لگڵ قانوون و کارگیدا بگونج

) و ل زمان میس بوە دەگتوە ک "ناحزیی کسایتی و سردارانی ٤٥٢و ھبکا." (
کورد برامبر ب یکدی، کارەسات و بی کورد بوو. ئوان پویستیان ب "فیسی کورد" 
بوو، یکک ک بتوان قورسایی و ناوەرۆکک بۆ بزووتنوەی کورد دابمزرن." بداخوە  

خ مدا شی ئول ھنوئ" :وە دەزمان ڕەفیق حیلمیی بوو و لو کارە نسی ئحموود ک
ک چوتییک کرا ڕاستی بکاتوە، مبسی بیانوو گرتن نبوو بکوو ئیویست شخ محموود  

زەمان بدی نوئل بچوای بڕیوە، پبگینت و بۆ حوکمداری ب ڕاستی دواڕۆژ ئامادەی بکا.  
)...ئینجا خۆی لی  ٤٥٣" (نیی ک بناغی "کوردستانی گوورە"ی دائمزراند.  شکم لوەدا

زیاد دەکات و دەنووس  "ڕەنگ ل مژوودا نبووب بب لھاتوویی و ب ھاوکاریکردنی  
  ردارەکس دروست بکا ک لو گک بۆ ئتدەو ز ھاتبکی زلھتدەو ،[کردارس]

ی ئو ساندا] زەمین خۆشکرابوو بۆ برقراریی دەستی دەوتی نوێ! لو دەرفت[
کوردی، بم وەک دەبینرێ کاربدەستی کورد ک شخ محموود بوو نیتوانی بیپارزێ."  

)٤٧٣  .( 
نووسر لسر ئو بۆچوون و ھ فیکرییی خۆی دەڕوات و ھ وپی دەستدارییکی 

ک بووبووە ڕاوژکاری سرەکیی   -ئفندیی تورکخواز  شخ محموود و ئاژاوەگیی تایر
شخ، دەخات ڕوو تا دەگات شڕ و شکستی دەربندی بازیان ک بوو بھۆی بریندار بوون و  
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بدیل گیرانی شخ و ھاتنی سوپای ئینگلیز بۆ ناوشاری سلمانی، بم ڕستیش ناوەرۆکی 
  :نیڕادەگ خۆی  ھسنگاندنکانی  ئنجامی    "ئوسرەکیی   ک نابرامبرە،  شڕە 

نبوو  بۆ کورد تدا  ھیچ برژەوەندییکی  نک  بوو،  شخ محموود  عینادی  و  سرگرمی 
) ھی ژر دەکان  ٤٨٠(ل.  بکوو لگۆڕنانی ھموو خۆزگ و ئاواتکانی کوردیش بوو."  

 من کشاومن (ئنوەر) 
ئینگلیزی ل سلمانی و شڕی دەربندی  دیارە، وەک لکوتیکی دەستبسرکرانی ئفسرانی  

  ندێ گۆڕانکاری ھاتوە ھن ئینگلیزەکانالیتی کوردستان لرایوەبڕوازی بش بازیان، ل
وەک ئفسری   سۆن بوو  گڕاندەوەی مجر  و  سوپایی  ھزی  ھنانی  کایوە، ک یکیان 

خووەوە ل نۆئلی ھدی    سیاسی و جگرەوەی مجر نۆئل ل سلمانی. سۆن لباری خولق و
  ھ ھبوو،  خۆی  تاککسیی  توندوتیژییکی  ھر  بم،  جیاوازبوو،  گلک  ھمن  و 
 ندە ڕقی لدان. "سۆن چی النوە دەبرد و لڕتی ئینتدابی بریتانیای بکانی سیاسرەکییس

و   عرەب بوو، لوەزیاتر کوردی خۆش دەویست. ب ھموو توانایکی سیاسی، کارگی 
سربازیی خۆیوە مبستی بوو خزمت ب کورد بکا..." ل دوو بگنامی بریتاننیاشوە ئم 
دان ڕادەگوزت: "سۆن سلمانیی کاولکراوی دەستی تورککانی بنیاد نایوە، چندان جادە  
پروەردە   بۆ  تایبتی  و  گورە  بودجیکی  دروستکردەوە...  و  کرد  دروست  پردی  و 

گشت    ترخانکرد، ب کشتوکاڵ دەدا، بۆ  قوتابخان دروستکرانوە... گرنگییکی برچاوی 
بش و دەزگاکانی حکوومت فرمانبرانی کوردی دامزراند، لبرکردنی برگی کوردی  
ببن ونیکی تواوی   و دەوروبری  سلمانی   کی کرد ککی، کارخ کردە نریتکی 

 )   ٥٠٠و  ٤٩٩کوردتی و کوردستانی" (لل. 
**** 

برگی دووەمی کتبک ترخانی ھسنگاندنی ژیان و کار و چاالکیی بشک ل ڕبرانی 
و مودای حوکماتی  ٢٠تا  ١٩١٨سیاسیی کورد کراوە ک لو سروبندە وات سانی نوان 

شخ محمووددا، ل باشوور، باکوور و ڕۆژھتی کوردستان ناو و پگ و دەستکیان 
کارتکریی    بووە و  یکتر  لگڵ  دوژمنایتییان  و  دژایتی  و  ناکۆکی  و  ڕژدی  و 

 یماننامتی نووسرانی پز و چۆنیتانی زلھیاری دەور بۆچوون و بسوان لکانی ئواویینات
ناونتوەییکان دەخات ڕوو. ئو کسانی وا الپڕەیکی برچاوی کتبکیان بۆ ترخان  
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ای خندان، سید تھای شمزینی، شخ عبدولقادری شمزینی و سمایل  کراوە، شریف پاش
لپناو   دەرەوە  و   ناوچ ھزەکانی   ب پیوەندیگرتنیان   دە  ک (سمکۆ)ن  شکاک  ئاغای 
دەست سندن بۆ کورد و سرجم کوردستان نبوو، بلکوو بۆ ئوەبوو ھرکام لقوژبنک  

پردرێ و سرۆکایتی خکک بکن، ئویش لو و شار و ناوچیک دەستیان پ بس
قۆناغ ناسکدا ک ل ناوچکدا خریک وتانی سربخۆ یک بدوای یک سرھدەدەن؛  
  ،ھاتوواننت و لسیاس رە ببو ڕر دەستی ئبووی ژ پارچ لی کوردی پارچم گب

اتی یکگرتوویی و یکپارچیی ب دەبوای ھرکام سوات لدیداری یکیان لبدەن و ئاو
سردارەکوردەکان   نوان  ناکۆکیی  و  لنھاتوویی  ناتواویی،   دە نووسر  ببینن.  خون 
ناوی   پاریس"  ڕابورەکی  خۆش  قۆزە  "پیاوە   ب پاشا  شریف   ک ڕادەیدک  گیشتبووە 

دنی یکتر  لدەبرت،  شخ عبدولقادر و شخ تھای شمزینی (مام و برازا) ب دژایتیکر
ھوای   ئرانیش   ل بریتانیا  کۆنسولخانیکی  فرمانبری   ک  کات و  چک   دەدەن دەست 
شڕی دەربندی بازیان و بدیل گیرانی شخ محموود ب سمکۆ ڕادەگین، ل جوابدا 

 دە "باشتر!" ئایا مامۆستا ھمن حقی نبوو ب "پش سوارەکانمان قورس و ناوەستان"؟ 
رچۆننگی  ھرھکی گرنگی فب ڕووداوباحی غابی دوکتۆر سوەی کتوبوونت،  بک ب

و ڕچشکنییکی گورەی بۆ نووسینی مژووییکی ڕەخنگرانی کوردستان بدەست کورد،  
 ل دواڕۆژکدا ک ھیوادارم زۆر درەنگ نبت. 

٢٤/٠٦/٢٠٢٢ 
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 حزبایتی و "چپایتی" ل کوردستان

 یادداشتک لسر نامی دوکتۆرای د. سمایلی بازیار  

 
گالنی ڕۆژھتی پش ھبسترانی پردی پوەندی سیاسی ل نوان وتانی ئوروپا و  

ناڤین ل سدەکانی ھژدەھم و نۆزدەھمدا، ئم بشی جیھان نک ھر ھوای حزبی سیاسی  
وەک   دەستواژەی  ھندک  بکوو  نبیستبوو،  ئمۆیی  تعبیری   ب حزبایتیکردن  و 
ا  پارلمانتاریزم، دیموکراسی و تنانت چمکی وەک 'ئازادی' ش ل ناو ئدەبیاتی خککید

ئوروپاییکان ل پناو بفرمی ناسینی    ٤٢نبوو چ بگات ب خبات ل ڕگای مسۆگر کردنیان. 
مافکانی کۆمنی خک و بربست دانان بۆ دەستی ب سنووری شاھان، گلک پش 
پیمانی  ھبوو.  دەسکوتیشیان  و  کردبوو  خباتیان  سیاسییکانیان،   حزب یکم  بنیاتنانی 

زاینی ل نوان شا 'جۆن' و    ی ١٢١٥/  ١٥/٦ڕۆژی  ٤٣'ماگناکارتا' (بیاننامی مزنی ئازادی) 
نجیبزادەکانی ئینگلستان مۆر کرابوو، ک ب گورەی ئو، بۆ یکم جار ل جیھان، سنوورک 
بۆ دەستی شا دانرا. سمرە نیی ئگر بگوترێ ئوەی ئوروپای ل تاریکایی سدەکانی  

پیشسازیی شۆڕشی   ن ئمۆ،  ئاستی   یاندیگ و  کرد  ڕزگار  دووھمی    ناوەڕاست  نیوەی 
 . ٤٤سدەی ھژدە، بکوو ماگناکارتای سرەتای سدەی سزدەھم بوو

 ) رانسزنی فدان ٩٩تا    ١٧٨٩درەنگتر، شۆڕشی مشکۆی س وە کدروشمی الئیسیت ب (
ی ڕووسیا، ک سیستمکی    ١٩١٧سدەیی ئایینی بردە ژر پرسیار، ھروەھا شۆڕشی ئوکتۆبری  

ئوروپایی ل ڕەگ و ڕیشوە ھتکاند، وردە وردە جمووجۆی سیاسیی    ئابووریی ل وتکی
 و حزبایتییان ل ناو ڕووناکبیرانی ناوچکی ئمشدا برھم ھنا.  

 
ئگریش وشی ئازادی بوونی ھبوو ل پوەندی گردن ئازایی دووکسیی ڕۆژانی جژندا بوو ب ئوەی بارکی    ٤٢

فزی شیرازی، یان مالی جزیری و شاعیران و خاوەن بیرانی  سیاسی ھبت. ک ل شیعری بیرمندانی وەک سعدی و حا
 کۆنی کورددا ڕووبڕووی ئو چمک بۆتوە؟ 

43   Magna Carta Libertatum, Great Charter of Liberties 
 ئم تعبیرەم ل وتارکی دوکتۆر عباسی وەلی وەرگرتووە.   ٤٤
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  ک بووبت،  حڤدەھم  و  شازدە  سدەی  دیاردەیکی  ئوروپا   ل سیاسی  حزبی  ئگر 
درەنگتر    ٤٥بوو،  گلک   مئ ناوچی  سیاسییکانی   حزب خستنی  یکم  پش  ئامانجی   ب

ڕووناکبیری   ھندک  الین   ل پشکوتوو،  وتانی  ڕادەی   ب گیشتن  و  کۆمگا 
باوەکوو   دامزران؛  ئوروپاییکان  چاولکریی   ب و  کارتکری  ژر   ل پشکوتنخوازەوە 
ئشافییتی فیئۆدای و دیسپۆتیزمی ڕیش داکوتاوی ڕۆژھتی برگر بوون ل سرھدانی 
بیری نوێ ک ھاوڕێ لگڵ چکرە کردنی بنماکانی سرمایداری دەھات ناوچکوە و 

حزب دامزرانی   ب دەرەتانی  ھمگیرە  ئیستیبدادە  الین    ئو   ل سیاسی  ھسووڕانی  و 
  حزب یکمین  ئنجامدا،   ل ندەدا.  ئوانوە  الینگری  ڕووناکبیرانی  و  خک  ئاپۆرەی 

  ٤٦ناوچ، کمتر ل سر خاکی خۆیان و زیاتر ل دیاسپۆرا دامزران. سیاسییکانی گالنی 
ل کوردستانی داگیرکراوی دابشبووی دواکوتووی ئابووری، بارودۆخک جیاوازییکی  
ئوتۆی نبوو. "کۆمی ھاریکاری و پشکوتنی کورد" (کورد تعاون و ترەقی جمعیتی) 

ی کورد" و "ھڤی" و "کۆمی خوندکارانی کورد"  ک ب چند ناوی جیاواز وەک "کلووپ
و "فلسف"ش ناسراوە، ل سر نموونی "جمعیتی یکیتی و پشکوت" (اتحاد وترقی  

 زرا.  ١٩٠٨/ ١٩/٩جمعیتی) عوسمانی لمول دامستئ ٤٧دا ل  
 

ی بریتانیا، ک وەک یک ل یکمین حزب سیاسییکانی ئوروپا دەناسرت،    )The Whigs(حزبی موحافیز  . دەگوترێ   ٤٥
 دا دامزرابت. ١٦٧٨ل سای 

دا ل میسر دامزرا ؛    ١٨٧٠حزبی ناسراو ب "الحزب الوطنی الحر" سید جمالدین ئسدئابادی ئفغان ل دەیی   ٤٦
دا ل تفلیسی  ١٨٨٩داشناکسیۆنی ئرمنییکان ل سای دوای چند ڕکخراوی خوندکارانی ئرمنی ل مۆسکۆ، حزبی 

دا ل باکۆی خاکی ئودەمی    ١٩٠٤گورجستان دامزرا. حزبی "اجتماعیون عامیون" یا سۆسیاڵ دیموکراتی ئران ل سای  
 دا ل پاریس دامزران.  ١٩٠٦ڕووسیا و حزبی "اتحاد و ترقی" عوسمانییکان ل سای 

جودەت و ئ    ٤٧  بدوکوڕی  ع دامزرنرانی و بۆ ماوەیک سید عبدولقادر ئفندی   ل حقی بابان  یسماعیل 
عوبیدیلالی نھری سرۆک  و پیرەمردی سلمانی خاوەنی گۆڤار(غزت)کی بوون.   بوان ئم س  بچووکی شخ 

 :رچاوەیس 
زریان ڕۆژھتی ، پداچوونوەی مامیسانژ، "جمعییتی تعاون و ترەقی کورد و ڕۆژنامکی"، وەرگانی  -

 .١٥تا  ١١، ل ٢٠٠٧سدیق ساح، بنکی ژین، سلمانی 
http://www.historyofkurd.com/2017/01/06/%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%85
%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%ad%db%95%d9%82%db%8c-
%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-
%da%95%d9%88%d9%88%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%
b1%db%8e%da%a9%db%8c-%d9%87%db%95%da%b5 /
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%95%DB%86%DA%98%D9%86%D8%A
7%D9%85%DB%95%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D
8%AA%DB%95%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%AA
%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%BA%D8%B2%DB%95%D8%AA%DB
%95%D8%B3%DB%8C
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ب پشتگیری و ھاندانی    ١٩٢٧سای    ٤٨"خۆیبوون"، وەک یکمین حزبی سیاسیی کورد، 
زبی داشناکسیۆنی ئرمنی ل ھاوینھوارکی "شاری بیحمدوونی لوبنان" و ل مای یک  ح

کوردی   نونرانی  بشداریی   ب پاپازیان"  مسروب  "واھان  ناوی   ب  حزب ئو  ڕبرانی   ل
ب گورەی ئو ڕکوت، ئمی کورد ئستا    ٤٩ناوچکانی کوردستانی عوسمانی بنمای دانرا. 

 سا حزبی سیاسیمان ھی.   ٩٣دا،  ٠٢٠٢ل سای 
دا ل سلمانی دامزرا. سرۆکی ھیوا،   ١٩٣٨ل   حزبی ھیوا کۆپییکی خۆیبوون بوو و

  ٥٠ڕەفیق حیلمی، ل پروەردەی عوسمانیدا دەرسی خوندبوو. 

 
 
) و ل ماوەی شڕەکدا بۆ پشتگیری کردنی سپای تورکان دژ  ١٩١٤- ١٨ل سانی پش شڕی یکمی جیھانی (   ٤٨

ب بریتانیا و ڕووس و فرانسا، جمعییت یان کۆمی "ئیتیحادی ئیسالم" ل الین حاجی بابشخی سیادەتوە (دواتر  
ت زرا کقز داموان بۆکان و سمیان"ی نگوندی "ج رەک وەزیرانی کۆماری کوردستان") لبوو.  "سژی نکی درنم

بم   بکرت،  شخ   باب حاجی  ئیسالم"ەکی  'ئیتیحادی  سیری  کوردی"  'حزبکی  وەک  بتوانرت   مستئ باوەکوو 
ئایینییوە. تورکیای سرھداو ل خۆمشی ئیمپاتۆریتی عوسمانی،   -ھرچۆنک بت کۆمیک بوو ب ئامانجی سیاسی

ناوخۆی و وەی لرەڕای ئناو  س تی خۆی و لسنوورەکانی ڕۆژھ ەو دەکرد، لیی پکی الئیسیتتتدا سیاس
دراوس کورد و عرەب و ئرانییکانیدا الفی ئیسالمییتی لدەدا و پشتی ڕکخراوەیکی گرتبوو ک ناوی "اتحاد اسالم" 

دەت لقی ئو کۆمیی سرۆکایتی  بوو و ل تاران و شونکانیتری ئران الینگری ھبوون. حاجی بابشخی سیا
دەکرد و ب گورەی بگی بردەست، یارمتییکی زۆری دارایی و پداویستی دیکی بۆ سپای ئیسالم (تورککان)  
کۆ دەکردەوە بۆ ئوەی باشتر بتوانن ب ھاوپشتیی ئامانیکانیان ک دەیانگوت ویلھمی ئیماتۆریان موسومان بووە و 

جار ن.  ڕۆژانر بخنگن و ئیسالم سنسی بجکافران' ی  ڕووس و بریتانی و ف' تم دەکات،  دژ بک قورئان خ
]، ٢٠١٠[  ١٣٨٩بوان: ڕەحمان محمدیان، "بۆکان ل سدەی بیستمدا'، برگی یکم، پخشانگای کۆپشتی، تاران  

 . ١٧٣تا  ١٨٦الپڕە 
٤٩  :رچاوەیس م سئ وانب 

لکۆینوەیکی سیاسی و ئابووری"، وەرگ: عبدالل حسن    -ن قاسملو، "کوردستان وکورددوکتۆر عبدالرحم-
 . ٦٢، الپڕە ١٩٧٣زادە ، شون؟ 

https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8
C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%
AF%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8E%
D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C-
%D8%A8%D8%B2%D8%A7%DA%A4%DB%8C  
%D8%AE%DB%86%DB%8C

https://paknehaad.blogspot.co.uk/2012/05/blog-post_5249.html
 
بوونی دوو کۆمی بچووکی 'دارکر" و "برایتی" ش وەک بنمای حزبی ھیوا، ناب کو حیساباتدا لبرچاو     ٥٠

 نگیرن. 
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جوونی   مانگی   ل کوردستان"  "ئازادیی  ڕووناکبیری    ١٩٣٨حزبی  چند  الین   ل
موکریانییوە ب سرۆکایتی عزیز زەندی ل مھاباد دامزرا. زەندی ل ڕگی تورکیاوە 
سردانی ئامانیای کردبوو و ھر بوبۆنیوە ب "عزیز ئامانی" ناودەبرا. زەندی دەب لو 

رەی دەروەی ئفوتی  سشکتی و پکیتی یمعییڵ جگموڵ ناسیاویی لستئ راندا، ل
ھندک   یارمتی   ب ئازادیی  حزبی  دا  مھاباد  گڕانوەی   ل و  کردبت  پیدا  کورد 
ھسووڕاوی سیاسی ل سر نموونی ئو جمعییت و ب ئگرکیش، ل سر نموونی  

سای نابت.  بنیات  تازەدامزراو  ھیوای  حزبی    حزبی  و  سلمانی   ل ھیوا  حزبی  دامزرانی 
  .کر یھاباد ھم ئازادیی کوردستان ل 

ھاوشوەی   جگرەوەی حزبی ئازادیی کوردستان،   وەک درژە، یان  ژکاف  کۆمی 
"ھیوا" و واھی لپیوەندی ئویشدا، ل مھاباد دامزرا. سای ب فرمی دامزرانی ژکاف  

ژکاف    ٥١. ١٩٣٨و ھندک جار مژووەکی دەگڕننوە بۆ سای  ی زاینیی باوەکو١٩٤٢
 ئاوتیک بوو ل نریت سیاسییکانی ھردوک کۆمگای باشوور و ڕۆژھتی کوردستان.  

دووھمی جاری  گڕانوەی  دوای  ئران  کوردستانی  دیموکراتی  کسایتیی   ٥٢حزبی 
سۆڤیتی،   باکۆی  بۆ  موکریان  کوردی  قازی  ناسراوەکانی  "پشوا")  (دواتر  ڕبرایتی   ب

محمد، لسر پشنیاری سۆڤیتییکان (ل زمانی باقرۆف سرەک کۆماری ئودەمی کۆماری  
 دا ل مھاباد دامزرا و شونی ژکافی گرتوە.  ١٩٤٦سۆڤیتی ئازەربایجانوە)، ل سای 

') وەک کۆپییکی حزبی  پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق (ئستا 'باشووری کوردستان
 و، لک دوای ئران، سایدا کرد. ١٩٤٧دیموکراتی کوردستانی ئدا بوونی پ 

دا  ١٩٥٧پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا (ئستا 'ڕۆژئاوا') دە ساک دواتر، ل سای  
 ل سر نموونی پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق دامزرا. 

دا ١٩٦٦ی سیاسی" ی پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق، ل  ئندامانی ناسراو ب "دەفتر
بارزانی  مستفا  لگڵ  ناخۆشیی  نوان  ئنجامی   یلوول  ٥٣لئ شۆڕشی   ل خۆیان  ڕیزی   ،

 
ئوە واھی بگڕتوە سر مژووی حزبی ئازادیی کوردستان ک ھندک کس چاوپۆشی ل بوونی دەکن و .    ٥١ 

 مژووەکی دەخن سر مژووی ژکاف. 
دا بوو. سفری دووھمی ڕبرانی   ١٩٤٢سفری یکمی کسایتیی کوردەکانی ناوچی موکریان ل سای      ٥٢

  د، لموا قازی محشتی پرۆکایس ڕ (تیر)ی    ٥کورد ب١٣٢٥ی پووشپ  دا بووە ک  م  دەکاتکن ر ھگئ
 مم٢٦/٦/١٩٤٦ڕۆژی چوارش  . 

٥٣    ب "یدانی دەزگو" واھران (ساواک).   دنای سیخوریی ئ 
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دەفتری   الینگرانی  و  ئندام  ھمان  الین   ل دواتریش  نیشتمانیی  یکیتی  جیاکردەوە. 
ل سای   ٥٤ی ڕزگاریخوازی فلستینی" سیاسییوە، ب "کۆپیکردنی نیمچ برەیی ڕکخراو

 دامزرا.   ١٩٧٥
(و 'کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان'ی دوای    ١٩٦٨لنینی سای    -"کۆمی مارکسی

گشتی"،  ١٩٧٩سای "ختی  و  کوردستان"  سوسیالیستی  "بزووتنوەی  لگڵ  ھاوڕێ   (
مزران و ل ڕاستیدا  ھرسکیان ل الین کسی یکم و دووھمی یکیتی نیشتمانییوە دا

  ٥٥ئوەی پی دەگوترا یکیتی نیشتمانی، پکھاتیک لو س ڕکخراوە سیاسیی بوو.
دوو بردی بناغی بنیاتنانی کۆمی شۆڕشگی کوردستانی ئران، ک بوونی ل سای  

کۆمی    ١٩٨٠ و  'سھند'  ئرانیی  گرووپی  بۆچوونی  و  بیر  ڕاگینرا،  ڕەنجدەرانی  دا 
  ٥٦باشووری کوردستان بوو. 

چریکی فیدائی خلقی ئران و موجاھیدینی خلقی ئران، بای شۆڕشگری حزبی توودە  
بزووتنوە   شونکوتووی  ئران،  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  شۆڕشگی  بای  و 

مائۆ  لی  کانیاوی   ل ئوانیش   ک بوون  التین  ئمریکای  و  فلستین  ئیزمی  چریکییکانی 
و  دەدیت  گیڤارا   چ ئاونی   ل خۆیان   الوان ئو  دەخواردەوە.  ئاویان  شست  دەیی 
دەیانویست شۆڕش ب ب تیئۆریی شۆڕشگان سر بخن و وەک مۆتۆڕکی بچووک، قتاری  

فانتزیایک ک تیدا گلک پارامیتر و یک    -کۆمنی گڵ بشون خۆیاندا ڕکش بکن
 کانی سیستمی سرمایداری، نگیرابوون برچاو. لوان کاردانوە

موجاھیدەکان ب گواییی یک تاکی ڕبری حزب، ئستا نزیکی چل سا ل عیراق  
و ئابانیای ئوپڕی سنوورەکانی ئرانوە ب خیاڵ خریکن شۆڕشی گالنی ئران ڕبرایتی  

کسئ) خلق  فیدائیانی  سیاستی  وەرچرخانی  بگورەی  بکن.  کوردستانیش،   ل رییت) 
فرمانک بوو ک ل تارانوە ھاتبوو و ل ئنجامدا ب یک تاق شو، خومینی و خخای و 
پاسداری کوردکوژ برگی 'ضد امپریالیست'یان لبر کرا و ل ئنجامیدا سووک و سانا چکی  

 خک  دانرا ھیچ، تحویلی پاسدارەکانیش درا!  

 
بۆ مسلی خۆخزاندنی ساواک بۆ نو ڕیزەکانی شۆڕشی ئیلوول و پیوەندیگرتنیان سرەتا لگڵ ئندامانی ناسراو     

ب 'دەفتری سیاسی' و پاشانیش ڕبرایتی شۆڕشی ئیلوول، بوان: عیسی پژمان، "کردھا و کردستان"، جلد چھارم،  
 و زۆر سرچاوەی تر.  ١٩٩٢ریس انتشارات ژن، پا 

 ١٣٤ل.   ٢٠١٧بوان ھڤاڵ کوستانی، "ئو ڕۆژانئ نیشتمان ھی ھمووان بوو'، بوکرەوە نووسر، سلمانی    ٥٤
 .  ھمان، الپڕەکانی دواتر.   ٥٥
. الینگرانی کۆم مژووی خباتی پشووی چند کس ل دامزرنرانی ڕکخراوەک وەک بشک ل مژووی   ٥٦

 ساڵ پش ئو ڕکوت.   ١٠خۆیان سیر دەکن و دەیبن نزیکی 
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ی شۆڕشگوە  باداخ چوو و ب ژەنگرخزانی جاسووسانی ساواک لت ی حزبی توودە ب
چارەنووسی بای شۆڕشگی حزبی دیموکراتیش ل ھموو ئو س ڕکخراوەی دڵ تزنیتر  

  ل ئندامکانی  ھموو   ب نزیک  قارەمانانی  بختکردنی  گیان   ب  ک کۆتایی  ١٩٦٩بوو  دا 
 پھات.

سیاسی و دیموکراسیتی ناوخۆیی  -ی بھزی تیۆری کۆمیتیئاشکرای، بوونی بنمایک
سیاسیی  -ل ناو ئندام و الینگرانی ئو ڕکخراواندا، دەیتوانی دەرگا ل کارەساتکی مرۆیی

ئوتۆ دابخات؛ بم ئو پسپۆڕایتی و لزانیی سیاسیی ل کوێ و الوانی ب ئزموونی نیوەی  
! ھیوادارام الوانی ئستا و دواڕۆژی کورد ب چکی زانیاری  دووھمی سدەی بیستم لکوێ

و لبر شوقی چرای ئزموونی تای دوو س نسلی پش خۆیان، چیتر چواش نبن و  
 ڕدۆز و ڕناس، ڕگای پ کند وکۆ برەو بختوەری خک بپون.  

دروشمی کومۆنیست  ھموو ئو حزبانی ل سرەوە ئاماژەیان پکرا، یان چپ بوون و  
و سوسیالیست بوونیان ب فرمی ھگرتبوو، یان چپیتی بشک بوو ل برنام و ئساسنامیان 
و الینگرەکانیان شان ب شانی حزب و گرووپی چپ، خۆیان ل برەی "دژە ئیمپریالیستی"دا 

تیجاعی حاکم  دەدیتوە و گلک لوانیش زیاتر ب قمیش نبووبت ب قدەم لگڵ ئیر
دەجنگین.  کۆمگای کوردستان ل ھموو بشکانیدا پناگیک بوو بۆ ھتووانی چپ 
 ی حزبکھاتپ رچاو لکی بشدا دەژیان. بی وا کوردی تتانو ودەست حاکمانی ئ ل

یی کم خۆپیشاندان و ناڕەزا  ٥٧چپکانی ناوچکش ب ئندام و الینگرەوە ھر کورد بوون. 
دەربین ل سر شقامکانی بغدا و ئستموڵ و تاران بووە کوردی تدا نگیرابت یان  

 نکووژرابت. 
ل الیکیترەوە، حزب چپکان و بۆ نموون حزبی توودەی ئران و حزبی شیووعیی عیراق 
زوربی کات ل چوارچوەی پاراستنی دۆخی موجوود وات "تمامیت ارضی" وتکان و  

دیموکراتیک"ەکانی کورد  م" نگر و پشتگری خواستطلبی" دا، الی حکووم کردنی "تجزی
چارەنووس"  دیاریکردنی  "مافی  دروشمی   ل کک  ویستبتی  کورد  ھرکات  بم  بوون 
  زگرتن لناوی  ڕ وە، بکناوچ نایاننینی' ھکی لسوان وەک 'ئر ئھ ت، کوەربگر 

Sovereignty  تنانمان وەستاون و تکلتوندی دژی گ کان، بتندێ قۆناغدا    وھ ل
بۆ لدانی کورد بوونت ھاوسنگری سدام و پھلوی و ئایتوکان. مافی دیاریکردنی  
چارەنووس و سربخۆیی وت دووڕیانک بووە ک ھردەم کوردی ل غیرەکوردی ئران  

 
ی سای  نموونکی، سربدارانی گیانبختکردووی ڕکخراوەی پیکار ل شاری "ئامول"ی مازەندەرانی ئران، پایز    ٥٧

١٩٨١ . 
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رگیز خۆیان و عیراق و تورکیا جیاکردۆتکان ھپچ وە. دۆستوتۆتریک کوەش توە و ب
بۆ پکردنوەی ئو کلبرەی نوان و کورد و غیرە کورد و نزیک کردنوەیان ل یکتر،  
  خواست  ب دژ  برەی   تچوون کشکاندا  ھستیاری  شونی   ل و  نکردووە  ماندوو 

 انت خودموختاری و فدڕالیزم. بنڕەتییکانی کورد وەک سربخۆیی خوازی یان تن
وەک ئاکامکی ئو دۆخ نابرانبرە، کوردی بندەستی ھڕەش لکراوی ڕپنراوی ل چیا  
وبندەنان توندکراو، الی کم ل دوو سدەی ڕابردوودا، چاوی بۆ ھموو ھزکی ھاوڕێ و  

ینییکان کوتووە  ھاودەنگ گاوە ک بدەنگی داواکارییکانیوە بن. ماوەیک لگڵ ئای
و  موفتیزادە  ئحمدی  ئیسالم؛  الینگری  عوسمانییکانی  و  حفید  محموودی  (شخ 
ئایتوکانی ئران؛ حدک و موجاھیدینی خلق)، یان دۆستایتی چپی کردووە (گرووپی 
حاتکاندا  ھموو   ل بم  سھند)  و   کۆم ئران؛  توودەی  حزبی  و  کسیی  حوت 

شکاوەوە گڕاوەت  ڕووبڕووی د سری   ب و  یواری کۆنکرتی دۆگمکانی ئوان بۆتوە 
سر سینگوە و کشینکۆفی    کوش و داس بی کورد، نیشانی چرگشمدواوە. زۆر پ
گرووپکی چپ ب دەستوە، چوونت مزگوت و ل نوژی جماعتدا بشدارییان کردووە.  

ک و زیاتر لوان، ل دۆست و ھاوپیمان گراون  نوخب و ڕووناکبیرەکانیش وەک ئاپۆرەی خ
و لو دنیا پ ناتباییدا، ڕگیان ب شون ڕگدا تاقی کردۆتوە و ڕبازیان لموە بۆ ئو  

 :م نموونانئ واناوە. ببنیان دڕاوە و ھیچیان پنیا کام تگۆڕیوە ب 
وردستان و حزبی توودەی ئران  حسنی قزجی ل سر دووڕیانی حزبی دیموکراتی ک

وەستا، ھمنی شاعیر و مام غنی ب کانای گرووپی حوت کسیدا ل حدکاوە برەو حزبی  
توودەی ئران ئاژوان؛ گۆران و ڕەفیق چاالک و خالید دلر ب شیووعیت کوردایتییان کرد، 

نالیزم و کومۆنیزم  پ ک ک ل پروەردە کردنی ئنداماندا سنوورکی دیاریکراوی بۆ ناسیۆ
داننا. 'کۆمی شۆڕشگری زەحمتکشانی کوردستانی ئران'یش ل پکھنانی "جمعییتی 
و  ئران  کومۆنیستی  حزبی   ل تووانوە  و  'سھند'  ھاوپشتی  تا  ەوە  زەحمتکشان" 
نموونیکی  بوون،   قدووش پاشانیش  و  سیاست  واقیعی  سر  گڕانوە  و  سرھدانوە 

 ئو دۆخن ک کوردی تکوتووە.  کمی 
عزیز   :سمرە نیی ک بشک ل سرۆکایتی حزب چپکانی ناوچ، خۆیان کورد بوون

عیراق   د لمم٥٨مح  ت لجونب وەلید  و  جونبت  سووریا، کماڵ   کتاش لخالید ب  ،
سرەک کۆماری  لوبنان. ھروەھا  تورگوت ئوزالی سرەک کۆماری تورکیا، حیدەر علییۆف  

 
حیدەر     ٥٨ لنین بوو. سانک پش ئو و  ختی ئاشتی  دیکی ھگری  کوردکی  محمدیش  عزیز  مامۆستا 

 علییۆف، الھووتی کرماشانی یکم کوردک بوو ک ئو ختی ل دەست ستالین وەرگرت. 
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سردەمی   و  سۆڤیتی  کۆتاییکانی تمنی یکیتی   ل ئازەربایجان، ک کۆماری  پشووی 
گورباچۆفدا، وەک یکمین کسی کۆمارە ئاسیاییکانی سۆڤیت، گیشت پلی ئندامیتی  

پبخشرا لنینی'  ئاشتیی  'ختی  و  سۆڤیتی  یکیتی  سیاسی  ل    -دەفتری   ک ختک 
کوردبوون بم برھمی    ٥٩ی سۆڤیتیدا وەک برانبر بۆ ختی ئاشتی نۆبل دانرابوو، سیستم

  ت؟ حیسابی سکی دیتبشت یس ھچی بووە؟ ک ورەپیاوانو گی ئوپای پل کورد ل
سرەوە   سدام حوسین تا ڕادەیک لو کسانی  دوای  عیراقی  سرەک کۆماری کوردی 

 جیاوازە. 
ی تای گلک ک بشون ئاوی حیاتی سفرازی و سربخۆیی وتکیدا  ئوە حیکایت

گڕاوە، ل ھموو دەرگایکی داوە و گلک ڕبازی تاقی کردۆتوە، باوەکوو ھندک جار  
بۆ   و  دەئاژوت  و  زیندووە  ھر  ئستاش  بم  بووبت،   واشچ و  کوتبت  شوارە   ب

ڕبا نتوەیی  ناسنامی  ئگر دۆزینوەی  بوارەدا  لو  کورد  دەکاتوە.  تاقی  نوتر  زی 
قۆستوویتوە،   جدەستب بچاوکردبت،  سوسیالیستییوە  وتانی  الین   ل دەرەتانکی 

 ٦٠دژایتی ھزی ئیستیعمار و سرمایداریی کردووە و ب شان و بای ڕبرەکانیدا ھگوتوون 
وە بۆ ھکرابت، ھیوای پ بستووە و  ئگریش چرایکی سوزی ل الین برەی ڕۆژئاوا

جا الینکان واھی ھاوڕی ڕاستگۆی ڕاستقین   ٦١سواتی ل دیداری برپرسانی لداوە،
 بووبتن یان ب پچوان، ڕەفیقی نیوە ڕێ. 

*** 
مژووی سیاسیی کورد ل دوو سدەی ڕابردوودا، یک ڕاستی دەسلمنت: ئگر وتانی  

و   دیاریکردنی  سوسیالیستی  وەک  گرنگی  دووڕیانی  سر   ل ڕۆژئاوا  چپکانی   حزب
باوەڕە   ئوسووی   ب کورد  چپی  سرەکیی  بژنی  بردابت،  کوردیان  پشتی  چارەنووس، 
سیاسییکی وەفادار ماوەتوە، لی پاشگز نبۆتوە و وەک دۆگمک ل مشکیدا پاراستوویتی 

نتوەییکانی گلی خۆی کوتۆت ناتباییوە.    ب شوەیک ک بۆ درژەی خبات لگڵ
سیرکی چارەنووسی الھووتی کرماشانی، وەک نموونیک بۆ سدان و ھزاران ڕووناکبیری  
  ناوی "کورد و کوردستان" ل و بو وتارەی ئئ .کی باشمان دەداتپ، دەرسی چدیک

نتوایتی کوردی ب دارەدەستی    دا ل مۆسکۆ بوی کردەوە و تیدا بزووتنوەی  ١٩٢٣سای  
 

 ردی نخجوان.ئیلھام علییۆف سرەک کۆماری ئستای کۆماری ئازەربایجان کوڕی حیدەر علییۆف، کو    ٥٩
٦٠    "ین ئاککوردان ھ ،بۆکوردان وەک باب وای ،وایشردەمی کۆماری    "ئیستالین پرە'ی سوسسروودی 'ئاوی ک

 کوردستان. 
دروشمی خۆپیشاندانک ل سلمانی، سردەمی شڕی کنداو و   "جۆرج بوش و تابانی، دوو برای گیانی گیانی"   ٦١

 ستان ل باشوور. دامزرانی ھرمی کورد

یتی
گرن گریانی  نی 
ک

ڕاستی ڕاستی
ا

ستی
ا 
ڕاڕاڕاڕاستڕاڕاس کک

**

نالی الجا الجا ال الی 
ەیرەیرەیی ڕەی ڕ
 کردی کرد

رەببر
یداریداریییییی ک

سو سی  ی 
ا

یوەیی
ستانیتانی  یییی 



 حزبایتی و "چپایتی" له کوردستان              73
   

 

قادر،   جبار  دوکتۆر  گورەی   ب دا،  قم   ل ئینگلیز  و     ئیستیعماری   وت  ل "ھندێ 
نتوەیی   بزاڤی  و  ناسیۆنالیزم  لمڕ  ستالینیدا  ڕاڤکردنی  و  لکدانوە  لگڵ  تۆمتکانی 

ب بنشتی   ب بوو  ئنجامدا   ل و  دەگرتوە  یکیان   ،ردەستژ و گالنی  کوردناسان  دانی  ن 
ڕۆژھتناسانی یکیتی سۆڤیت و وتانی تری بنو سوسیالیست و تاوەکوو شستکانی 
سدەی بیستم ل ئدەبیاتی سیاسی ئو وتاندا ب شوەیکی زەق برچاو دەکوت... و  

  ٦٢تنانت دەگوترا لنین دووجاری خوندبتوە." 
ھندک کسایتی ناو بزاڤی چپ ھاوشان لگڵ  ئو چواشکاری و دۆگماتیزمی  

زۆر ھۆکاری جیھانی و ناوخۆییدا بوون ھۆی ئوەی خبات و لخۆبووردوویی ڕووناکبیرانی  
چپی کورد لپناو سرفرازیی گل و وتکیان ب گورەی پویست بایخی پندرت، 

و پشتگوخراندا وون بت و ن ناوی ھزاران گیان بختکردووی ڕیزەکانیان ل تاریکایی ئ
ل مژووی بزووتنوەی کرکاری و کومۆنیستی جیھان و ن ل مژووی حزبایتی کورددا  
شونی پویستیان پندرت. ئو دۆخ ب پوانی شخسی، زومکی ئاشکرا و ل پیوەندی  

شوە  ب  ورەیگ کمایسییکی  کوردستانیشدا  سیاسی  مژووی  وەک  ک  گشتیتری  یک 
بۆشاییکی ل مژووی ڕکخراوەیی کوردستاندا پکھناوە و کاری لکۆینوە و بنج و بناوان  
دۆزینوەی دواتری ڕووداوەکان و دەوری ئو قارەمانانی ئستم کردووە. کسک چۆن  
 دەپوەی دەست نیشانی کارەکانی ھئ وە بترخی تورکیا بنووسژووی ھاوچدەتوانیت م

ەکانی بکات ک ھر ئستا ب تاوانی مافخوازی بۆ گل بندەستکیان ل زیندانی  و ڕبر
سیاسیی  ھسووڕانی  و  کار   ل ناوک  دەکرێ  چۆن  شوە،  ھمان   ب ئسیرن؟  ئردۆغاندا 
یکیتی نیشتمانی کوردستان ببرت بم کۆم و ڕبران و ئندام مارکسیستکانی بکات 

نووسینوەی مژووی حزبی دیموکراتی کوردستان (حدک و حدکا)  بژر لچوە؟ یا خود  
و   موعینییکان  و  شریفزادە  سمایلی  و  ئنجیری  سدیقی  ئگر  دەبت  گونجاو  جۆن 

 ی ل دەربھاوژرت؟    ١٩٦٨ -٦٩لخۆبووردوویی شۆڕشگانی دیکی سانی 
س  ل ھر  کوردی،  حزبایتیی  دوانی  وەک  پشکوتنخواز  و  چپ  رەتاکانوە بیری 

لگیدا لدایک بووە، جا ئگر ئستا یک لو دوان سیندرلالی مژوونووسان بت و ئویتر 
مراویی ڕەش ناحزەکی ھانس کریستین ئاندرسن، ئیتر ئوە کشی مژووە و ئنجامی  
ھرەسی سیستمی سوسیالیستی ل یکیتی سۆڤیتی و وەرچرخانی چین برەوە سیستمی  

تی. سداری دەورمای 

 
بۆ وتارەکی دوکتۆر جبار قادر، بوان ئنوەر سوتانی، "الھووتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگی کورد"، بنکی     ٦٢

 .٢٥٦تا  ١٨٥، پاشکۆی دووھم، لل ٢٠٠٦ژین، سلمانی 
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***** 
نامی دوکتۆرای کاک سمایلی بازیار ک ئستا ل بیچمی کتبکدا دەکوت برچاوی  
خونری کورد، ھنگاوکی بسوودە برەو قرەبوو کردنوەی ئو خسارە برچاوەی ناو  
حزبکی ڕەگ داکوتاوی کورد، ک حزبی دیموکراتی کوردستان (حدک و حدکا) بت.  

ز و  ئرک  برھمی   وەکینکۆل  ل دوور  نگونجاوی  ھلومرجکی   ل زۆرە  ەحمتکی 
ژیاو،   ئودا  بارودۆخی   ل دیکی  خکانی  و  ئو  بۆ  ژیانیدا.  شونی  و  نووسر  باوەڕی 
دەستاگیشتن ب سرچاوە و بگ ھاسان نیی، ل کاتکدا ھر ئو دەستاوژان گوھری  

سرەکی لکۆینوەی زانستیان پک دنن.  
نووسر ل نزیکوە ناناسم و تاق شتکم ل باسی ئودا خوندبتوە بیرەوەرییکانی  من  

کاک برایم چووکی یان کسکی دیکی ئندامی حزبی دیموکرات بووە، ک ل گانوەی  
ڕووداوەکانی شڕی گوندی نۆباری الی بۆکاندا، ھوای ئازایتی و ورەی برزی ئوی  

برینداربوونک الین سرەڕای   ل بوبوونوەی،  پش  کتبشی  ئم  داوە.  خونر   ب ی 
 ت بۆ ناردم، منیش بر ئینترنفی سوە وەک پی دی ئردووالمانویستی ھکی خۆشدۆست
زەوقوە خوندموە. ئم دانی خوارەوە بشکن لو یادداشتانی وا ل کاتی خوندنوەیدا  

 ھمگرتوون: 
  رچاو لی بم خاکم  یک ن، کگب ستوور بکی زۆری پشت ئدا زانیارییکبکت

و زۆر ل ھموو الپڕەیکیدا ئاراستی خونر کراون و گلک الینی تاریکی مژووی  
ڕ حزبی  نوان  پیوەندیی   ،وانل یک  کردۆتوە.  ڕوون  کوردیان  گاریی زھاوچرخی 

ک وامدەزانی کۆمی ژکاف ل  کوردستان و کۆمی ژکاف. منیش وەک زۆر کسی دی
سای   ڕوون    ١٩٤٢کۆبوونوەکی  بۆشم  و  سریھداوە  مھابادەوە  مکایلی  باغی  ی 

و سدەمی ڕەزاشا؟   ١٩٣٨ندەبووەوە بۆچی ھندک جار مژووەکی دەگڕننوە بۆ سای 
حزبی  ل ڕگی نووسینکانی دوکتۆر سمایلوە تگیشتم کم و زۆر ھر ئو کسانی وا 

دوای   (زینگران)،  فروھر  حوسن  لوان  یک  و  دامزراند  کوردستانیان  ئازادی 
ھوەشانوەی حزبک، ل دوخکی ھموارتری دوای حوکمی ڕەزاشا و تشنی شڕی 

دا کۆمی ژکافیان بنیاد    ١٩٤٢دووھمی جیھانی بۆ ئران و ناوچی موکریان، ل سای  
ۆ ئوەی تبگم لم ساندا کسانک، لبر ھر ھۆکارک و نا، ھر ئوەش بس بوو ب

 یان داوەتژووەکوە و مر لچژ زیزی زەندییان کردووە بی عکک، حزبرژەوەندییب
 دەم مژووی کۆمی ژکاف. 

ندی
وامدەزاک وامدەزا


یوەندپیوەندی
کک

ەند
ک
یییویوەپیپیو

پ
و ن و گون و گ

ی زۆرکی زۆری
کک

کک

شب شب ەوە بەوە بە ب
 وەک وەک 

ەوەوەوەوەەورەوە
مانوالمانوەوە ووە و

خون خو   
ال

ی نۆ
خ  ب  ب خ   



 حزبایتی و "چپایتی" له کوردستان              75
   

 

وا  ژینگیی  لو  ئوەش  بالینی،  پاراستنی  پناو   ل نووسرە  ھوی  دووھم،  خای 
وسراوە، وات باشووری کوردستان و ل براورد لگڵ ئو بیرەوەرییانی وا کتبکی تدا نو

ئندامان و برپرسانی دیکی حزب کوردییکان لم ساندا بویان کردۆتوە، دیاردەیکی  
 بارەت بو س ستوخاوەن ھ ،کی دیکسموو کوەک ھ ئاشکرای ر، کنووس .ندەگم

یبت بخۆی ھی، ب ووردی  و ب دەستقسد خۆ ل دەربینی ڕووداوەکان بۆچوونی تا
ڕاستوخۆی ھوستکانی دەپارزت و ل ھموو شونکدا ھسنگاندن و داوەری کردن  
بۆ خونر بج دەھت. بوان  شیکردنوەکی سبارەت ب برنام و پەوی ناوخۆی 

کریمی حیسامییوە ھواک ڕادەگینت،    ک تیدا سرەتا ل زمان  ١٩٧١'حدک'ی سای  
  رچاو. لب ی زەق دەخاتقینک ڕاستندی حدک، ھرنامو ب ساسنامتی ئیارم ئینجا ب
ئنجامدا خونر ک ناتوان ئو ڕاستییان بدات دواوە، خواست و نخواست دەگات ھمان ئو 

 ی ب سرەوە بت!ئاکامی وا نووسر دەیوت، ب ئوەی ناوی ئو 
"کریمی حیسامی دە 'دانان و ئامادە کردنی گ و پۆگرام ب قاسملوو 

) ١ئسپردرا و ل ڕاستیدا بڕیوەبردنی ئو ئرک ھر ل دەست ئویش ھاتووە'.(
برنامی نوی 'حدک' ل سر چارەکردنی دوو پرسی گرینگ داڕژرا بوو: پرسی 

دا دابینکردنی  و  پرسی  نتوەیی  چارەسری  بۆ   ک کۆمیتی،  دپروەریی 
کوردستان'(  بۆ  'خودموختاری  دادپروەریی  ٢نتوەیی،  دابینکردنی  بۆ  و   (

) بم پرسی نتوەیی پ پرسی سرەکی ٣کۆمیتی 'سوسیالیزم' دیاری دەکات.( 
 ل  مئ و   تدایوییولئ  ل  پ پرسی  ئم  چارەسری  و   کوردستان بنڕەتی  و 

    ٦٣) ٤دەی یکمی ئامانج گشتییکاندا ڕەنگی داوەتوە."(ما
 تمجار دست گرتنی خۆی ئامادە کرا، ئوبۆ ھ زەمین کیش ککۆتایی کار و کات ل

 :وەی بر بۆئنخو وخۆ ڕوودەکاتوە و ڕاستشپ 
"بم جۆرە، ب الی نووسری برنامکوە [ک دوکتۆر قاسملوو بت]، کشی 

تی ل کوردستان کشی بنڕەتی نیی و پرسی نتوایتی ل کانای خباتی چینای
چینایتی تناپڕێ و ناکۆکی نوان کار و سرمای ب ناکۆکی سرەکی کۆمگای  

   ١٩٢ل.  کوردستان دانانرێ."
  م لدوکتۆر قاسملووە ب واڵ، ڕووی لیاندنی ھیان ڕاگ ،ت یان ڕەخنوە پالر بئ

ر پی ژکناوەرۆک ی بر خۆی الی بدات و پنخو دەب وە کتکدا دەشاردرردەی
 ببات. 

 
 ن. ژمارەکان من دامناون بۆ ئوەی ببن جگری ڕیفەنسکانی نووسر بۆ پراوزی الپڕەک ب   ٦٣
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ئگر لرە و لم دەرفتدا شایدی ڕەخن گرتن یان بۆچوونک ڕاستوخۆی نووسرین، 
  ر بوەی  نووسر ئبوە لتدووپات ب تو حاش ئکانی دیکنشو ما بین لت ب ناب

پڕەکانی کتبکدا دەوری ڕاوی یان گەوەیکی ساکاری ھواکان گشتی ل ھموو ال
  ک بن کی شانۆیرەکان دەدات دەورگکتو ھانی ئ ک دادەنیشر کورسییس ؛ لدەبین
ئو ئامادەی کردووە، ناڕاستوخۆ برەو الیکیشیان ڕکش دەکات ک خۆی دەخوازت و 

ۆاستی خۆین. ئوە بۆ من ل کارکی سرکوتووی ئو قسانیان ل زمان دەردەکشت ک خ
  ب بم   نووسیوی خۆی  نووسر   ک کتبک   بۆت ئاکامکشی  و  دەچت  نووسین  مژوو 
کوردستان،  ئمۆی  بارودۆخی   دەب دنیام  ئوانوە.  زمان   ل و  ئکترەکان  قمی 

ھاوچشن، ھموو    دووبرەکی ناو حزبی دیموکرات، ھل ومرجی ئمنی و ھۆکاری دیکی
بسریکوە ئو ڕبازەیان خستبت برپی نووسر، بالم لژوور ھموو ئوانوە کسایتی 
نووسر خۆیتی ک ویستوویتی سربخۆ بمنتوە و نکوت داوی ناتبایی الینی و حزبی  

 داوک ک زۆر کسی دیکی تکوتوون!      -و جوغرافیاییکانوە
بھزی دیک ل ھسنگاندنکانی نووسردا ئوەی کات باس ل دیاردەیکی  خاکی  

شوەیکی    ب ئنجامکانی  و  پیوەندیی  و  دەسپک  و  ھۆکار  دەکات،  مژوویی  تایبتی 
دیموکراتی   حزبی  دامزرانی  مسلی   ل  بۆنموون ڕووندەکاتوە.  خونر  بۆ   نالیمھ

کوردستاندا   کۆماری  و  ئازەربایجانیش کوردستان   ل ھاوتریبکان  ڕووداوە  ھوای 
  ت حزبی دیموکراتی کوردستان لدەزان ر بۆ نمووننت و خونیو   ٧/١٩٤٥/ ١٦ڕادەگ

ڕۆژی    ل ئازەربایجان  دیموکراتی  میللی    ٣/٩/١٩٤٥فیرقی  حکوومتی  یان  دامزراون؛ 
دواتر ل کۆبوونوەی    ڕۆژ  ٤١و کۆماری کوردستانیش    ١٢/١٢/١٩٤٥ئازەربایجان ل ڕۆژی  

  ٦٤ی ڕبندانی ھمان سادا ڕاگینراوە.  ٢گرنگی 
  زمان خۆی و چ ل ندا چ لرملی ئکانی گکخراوە سیاسییڕ ئاماژە کردن ب یان ل
زمان سرچاوەکانوە ل پراوزی الپڕەدا دەست نیشانی "اتحادی رستگاری"ی ئرمنییکان 

ی شاری وان و پاشان ئنجومنی 'پیامھنری ئازادی' خوندکارانی  ١٨٧٢دەکات ل سای  
. ئوان ھموو ١٨٨٩، ئینجا حزبی داشناک ل تفلیسی سای  ١٨٨٣کۆی سای  ئرمن ل مۆس

بۆ کسانک ک بیانوت شونی زنجیرەی ڕووداوە مژووییکان ھبگرن و ل بنماکانیان 
 بکۆنوە، گلک بککن.  

 
 من ئو ڕکوتانم ل الپڕەی جیاجیای کتبکدا دۆزیوەتوە.    ٦٤

 دیارە ب گورەی ڕۆژژمری زاینی، دامزرانی کۆماری کوردستان دەکوت سای دواترەوە.
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غیرە   حزب ئو  و  کوردییکان   سیاسیی  حزب فیکریی  سربخۆیی  الینگری  نووسر 
ئوانیتر، کوردیی یا  بووبت  خۆی  حزبکی  جا  بوون  کورددا  پیوەندی   ل وا   یان

 ھسنگاندنی ھمووشیان بو پوانی بڕوە دەبات:
"لم چارەنووسدا ک حزبی توودەی ئرانی تووش ھات (کوتن بر ھرشی  
ۆ  کۆماری ئیسالمی)، تسلیم بوونی حزبی توودە ب ستالینیزم و گوایی تواو ب

 ٢٤ل.  یکیتی سۆڤیتی ل نو کۆمک ھۆکاردا سرەکیترینیان بوو."
  بزان ر دەتوانننگری، خوالی ر بۆ خۆ پاراستن لکی نووسوموو ھرەڕای ھس
  گندن و بمی دوکتۆرا و خبۆ نام کتبژاردنی بابو ھ پکی بیری چنگرالی ک

زیندوو ڕاگرتنی ناوی ھسووڕاوانی چپی ناو حزبی لسر کۆکردنوەی ڕووداوەکان و  
 دیموکرات ب ھکوت و ب برنام نبووە:

   ب کبشکردنی کتشکتی  پی ڕۆژھکدارانڕینی چانی ئارمانخوازی ڕاپشۆڕشگ"
مۆرکی پسندە ک نووسر ل ڕاپڕینک و بشداران و  "  ١٩٦٧-٦٨(  ١٣٤٧-٤٨کوردستان  

  - ات و لعینی کاتدا تئییدی کاری ئوان بۆ جیابوونوەیان ل حزبی دایکڕبرانی دەد
حزبی دیموکراتی کوردستانی ئو سان. واھی بکرت شونی ئو الینگریی، ل دەگمن  
دەکانی کتبکشدا ھبگیرتت، بۆ نموون،  کات ھوای بسترانی کۆنفرانسی سھمی 

 ) ب خونر دەدات، دەنووست: ١٩٧٦/ ٢١/٩حزبی دیموکرات (
و  کسایتی  ھژاریی  بۆ  چپ  بای  سرکوتنی  سھمدا،  کۆنفرانسی   ل"
چپ  بای  ئوتۆریتی  خاوەن  کسایتی   وانچپ  ب و  ڕاست  بای  فیکری 

 ١٩٠دەگڕتوە ک توانییان ھژەمۆنیی فیکریی خۆیان بچسپنن". ل. 
ئوتۆری و  الینک  فیکری  ب  ھژاریی  پویست   کداوەریکردن تر،  الینکی  تی 

ڕوونکردنوە و  بگھنانوەی زیاتر دەکات، ک بداخوە ل درژەی نووسینکدا تووشی  
 نایین.  

ل ھندک دەرفتدا، کار تنیا ب داوەری کردن تواو نابت و نووسنکانی نووسر شان 
 ل شانی پشگویی کردنیش دەدەن: 

ئ کۆماری  "دواجار  [ی  برھرش   وتک ئران]  توودەی  [حزبی  حزبش  م 
  ..." پناچ تازە ڕاست بتوەئیسالمی]، بجۆرک ک داری بسر بردەوە نما و  

 ٢٤ل.
ئو "پناچ"ی ل کووە ھاتووە و بگی سلماندنی کامن؟ ئایا سیستمی سرمایداری  

ب بازاڕی   پشت ئستوور  سیاسیی  و و لیبالیزمی  شکان   و ل دوو دیاردەی ئبدین  ئازاد 
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سرەکیی  گوھری  وەک  کۆمیتی  دادپروەریی  دەتوانن  ئوان  ئایا  ناین؟  فوتان 
ئایدیۆلۆژیی حزب کومۆنیست و سوسیالیستکان ل ھموو جیھاندا دابین بکن؟ ئی ب چ 

ابردوو وەربگرت و  پوانیک دەتوانین بین حزبکی شکست خواردوو ناتوان دەرس ل ڕ
دروشمی یکسانی و برانبریی چینایتی و کۆمیتی لسر شان، ل داھاتووی دوور یان  

 نزیکدا ڕێ وشونی تازە بگرت بر؟ 
برچاو  کتبکدا  لوی  لرەوە  پشداوەریش  و  داوەری  ترایک  و  تاک  ئگر  بم 

ایتی و جنو ب ھاوبیر و ھاوحزبی بکون، ل ھیچ دکی کتبکدا ھرشکاری و سووک
پشوو، یان تاکی ھاونیشتمانی نابینرت و ئوە الینکی گرنگی کاری نووسر و دەرسکی  
مزن بۆ ئو حزبییانی وا ل دواڕۆژدا بیرەوەری سانی کار و خباتی خۆیان دەنووسن بۆ  

پشوو و شادکردنی سیخوڕان ئوەی ل یکتر پووچاندنوە و سوکایتیکردن ب ھاوسنگرانی  
و دوژمنانی گل خۆ بپارزن و بو شوەی جیھانی فیکریی کورد ل پتاپیسیک پاک بکنوە 
و  و داگیرکر لبیر دەکن  دوژمن  بیرەوەرییکان  نووسرانی  و  داونی گرتووە  ک ئستا 

ڕووی ڕمبی تووڕەیی و دوژمنایتییان دەکن دۆست!
ی کاک سمایل دەتوان ل باری بالینییوە خاکی وەرچرخان  ب بۆچوونی من، کتب

بت ل مژوو نووسینی ڕکخراوەیی کوردیدا، وەک چۆن یکم ھنگاوی جیددییش بۆ تۆمار  
 کردنی ڕووداو و زیندوو ڕاگرتنی ناوی شۆڕشگانی چپ ل ناو حزبکی نتوەیی کوردی. 

یکم   وەک   ،کارەک کاری دیارە  برەوە  ئو  ھنگاوی  یکم  و  نووسر  برھمی 
و   دوکتۆراکیتی  نامی   ک تایبت   ب  نیی وکووڕییش  کم   ب مژوویی،  توژینوەی 
ئاشکرای ئوە خۆی دەب بربستکی زۆری ل سر ڕگی ڕاگیاندنکان و ھوست  

رم و نیانی مرۆڤانی و ئو  گرتنکانی دانابت، بم کسایتی نووسر خۆی و ھوستی ن
 ل بدات ک وەمان پھیوای ئ یبژاردووە، دەتوانی خۆی ھوەکژینبازەی وا بۆ توڕ
دواڕۆژدا کموکووڕییکانی چارەسر بکات و کتبک بکات سرچاوەیکی جگی باوەڕ 

 ڕکخراوەیی کوردستان.-بۆ لکۆرانی دواڕۆژی مژووی سیاسی
ب بۆچوونی من، نووسر بپی توانا و ب گورەی دەرەتان، پویست ل بواری تکمیل و  
تواو کردنی کارەکی خۆیدا، ئوەندەی بگونجت، کک ل ھندک سرچاوەی بیانی  
ئازەربایجان،  کۆماری  تورکیا،  ڕووسیا،  بریتانیا،  ئمریکا،  وەک  وتانی  بگنامی  وەک 

تنان و  ک  ئرمنستان  ھواک  بکات.  دەومند   پ بابتکی  و  وەربگرت   ئران  ت 
نونرانی وتان ل ئرانی ئو ساندا بۆ حکوومتکانی خۆیان ناردووە، دەتوان گلک 
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واقیعیتر و ووردتر و ب ھتر بت ل بیرەوەری گانوەی کسانکی خۆیی ک ئستا دوای  
 پشوو دەدون. پنجا شست ساڵ ل سردەمی 

ھروەھا نووسر دەتوان ل بابتی پیوەندیدار ب دامزرانی حزبی دیموکراتی کوردستان  
وەک جگرەوەی کۆمی ژکاف بکۆتوە و بزان ئایا ھبژاردنی سیفتی 'دیموکرات' بۆ  

ناوە ناوی حزبک ل الین ئازەربایجانی و کوردەوە دەگڕتوە سرچی؟ گلۆ دانانی ئو  
بی   ،نموون بۆ  بنمایک؟  چ  سر   ل بووە  ئگریش  و  بووە  باقرۆف  خواستی   ب تنیا 
بزاڤی   ئاسمانی   ل جیاوازیخوازی  ومژی  تم  ڕەواندنی  بۆ  نیانویستبت  سۆڤیتییکان 
ئازادیخوازیی ئازەربایجانی و کورد، لم ڕگایوە پردک ل نوان ئو دوو حزب و 'حزبی  

ان' ھبستن ک سرەک وەزیرانی ئران، قوام السلطن، ماوەیک پشتر بنیاتی  دیموکراتی ئر
نابوو؟ ب ھمان شوە ڕوونی بکاتوە ناسناوی 'کومیتی شۆڕشگ' بۆ خباتکارانی سانی 

لکووە ھات و ئو ناوە کی و ک و ب چاولکریی چ ڕکخراوکی دیک لسر   ٦٧-٦٨
سان دانرا؟ ئایا خۆیان ئو کارەیان کرد و ئگر وابت بۆچی ل الوە شۆڕشگەکانی ئو  

 ھندک بیرەوەریی چاپکراوی برپرسانی حزبیدا ئوە ڕەد دەکرتوە؟ 
 ل کردن  حزبایتی  پشینی  بۆ  نووسر   ک بت  ئوە   ڕەنگ برچاو  دیکی  خاکی 

نی دەست نیشان کردووە و ڕۆژھتی کوردستان، مژوویکی دەومندی حزبایتی ل ئرا
دووھمی   شڕی  پش  سانی   تیاندوویگ تا  ھناویتی  عامیون'ەوە  'اجتماعیون   ل ھر 
جیھانی، ھمووشی وەک سرەتا بۆ دەسپکی حزبایتی ل ڕۆژھتی کوردستان، ل کاتکدا  

سیاسی  چاالکیی  ل ئاوڕی  ل-کمتر  و  داوەتوە  کرماشان  و   سن باسی    ڕکخراوەییکانی 
بدەنگ ماوەتوە. ئو ناوچان پش    ١٩٥٨باشووریشدا کم و زۆر، تا کۆدیتای قاسم ل سای  

دامزرانی حزبی دیموکرات خاوەنی ڕکخراوە و حزبی سیاسی بوون، ب تایبت کرماشان 
 ک پگیکی مزنی حزبایتی بوو تنانت ب پوانی ئرانیش.

نی بشی فیزوبگی و ناوچکانی نیوان میاندواو و  ڕاپڕینی خکی بۆکان و وەرزرا
دا، دەکرا بایخی    ١٩٥٣مھابادیش، وەک خباتکی جماوەریی خکی ڕاپڕیو ل سای  

زیاتری پبدرای و بۆ نموون ل دەوری سرکوتکرانی سرھنگ مظفر زنگن ('سرھنگ  
 موزەفریی' کتبک) زیاتر بکۆرایتوە. 

ئوان، کتبی دوکتۆر سمایلی بازیار نموونیکی باشی توژینوەی سیاسیی ب  سرەڕای 
پوانیکی کوردستانی و ئوالتریش.  
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و ل ئنجامدا کۆمگای وتانی     ک سرەتا و بنماکانی چند ساک بوو ب چاو دەبینران
و   دابشکران. ئگر ناتبایی  چین دا  و  سۆڤیتی  یکیتی  بسر الینگرانی  سوسیالیستی 
دژکارییکان لناوخۆی ئو دوو وتدا ھۆکار و بنمای ئابووری، سیاسی و ئایدیۆلۆژیکی  

دەرەتانی ب خککی   ھبوو، ل وتانی جیھانی سھم، ک دیکتاتۆری و نبوونی ئازادی
ندەدا تنانت بشکی کمیش ل ئدەبیاتی سیاسیی چین و یکیتی سۆڤیتی بخوننوە و  

عقیدەتییان بناسن، حزب کومونیست نریتییکان ب ماوەیکی  -جیھانبینی و ڕوانگی فلسفی 
خوازیاری   و  خونگرم  الوانی   ل برچاو  ژمارکی  و  بوون   ققش دوو  کردەوەی  کم 

 کان جیاکردەوە کریتیین حزب ر شان، ڕیزی خۆیان لسی مائۆئیسم لئا ،انشۆڕشگ
ئیمپریالیستیان دەزانین. دیارە ل وتانی  -ب ڕڤیزیۆنیست و ڕیفۆڕمیست و تنانت سوسیال

نوە ڕۆژئاواییدا حیسابکان تا ڕادەیکی زۆر جیاواز بوو و کمتر وابوو کسک ب ب بیرکرد
 ببوو بکیش نڕۆژ مائۆئیست، وەک ب ت بک ببوش نگاندن، بسوە و ھندنو خو

 کومۆنیست! 
حزبی توودەی ئران و حزبی شیووعیی عیراقیش، ب ئندام و الینگرانی کوردەوە، لو  
پارتی   و  ئران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  تنانت  نمانوە.  بدوور   گۆڕانگارییان

و  دیموکر  ئندام   ب ناسیۆنالیستی،  برەی  دوو  و  حزب  دوو  وەک  عیراق،  کوردستانی  اتی 
دووفاقیی   تووشی  و  بسردا ڕووخا  شکاوەیان  دیوارە  ئو  ڕاستوە،  و  چپ  الینگرانی 

ی حزبی دیموکراتی کوردستانی   ٦٩و  ١٩٦٨ھاتن. ئگر بزووتنوەی چکدارانی سانی 
وخۆی ئنجامی ڕاستئ ران ببزانین، دەتوانین  ئ کریتیین حزب و پشتکردن رەکییو دووب

ی تمنی شۆڕشی ئیلوول  ٦٦تا    ١٩٦٤دووبرەکی نوان بای بارزانی و جاللی ل سانی  
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باوەکوو  ١٩٦١( برچاو،   بگرین  جیھانیی دیاردە  ئو  ناڕاستوخۆی  دەرەنجامی  وەک  )یش 
 زۆریش ناڕاستوخۆ نبوو!

بداخوە الوازبوونی الینی تئۆریک و خریک بوون ب شڕی چکدارانوە، بزووتنوەی 
تئسیری    ل شونھگرتن  ئامادەی  و  ڕزاندبوو  ناوخۆوە   ل کوردی  نتوەیی  و  چپ 
ڕاستوخۆی بیری حزب چپکانی گالنی بادەست ل ھموو پارچکانی کوردستان کردبوو.  

تی و  ڕبران  حزبی ھربۆیش  و  ئران  توودەی  حزبی  لناو   شۆڕشگ بای  ئۆریسینانی 
"تیئۆریی    ل وەرگرتن  بیارمتی  توانییان  تورکیادا  کومۆنیستی  حزبی  و  عیراقی   شیووعی 
شۆڕشگانی"ی باوی ئو سان، ک کورد تیدا کۆڵ و ناتواو بوو، فزای فیکریی خۆیان  

  و ڕەوتنن و ئپر کوردستاندا بسسردەوامی  بب شووەوە بدەی پستی سی شدەی ر لھ
 ل بکوو  ڕۆژھت،   ل ھر  نک  "حیکمتی"  بیری  تیدا   ک ئمۆ،   یشتگ تا  مایوە 
باشووریش بسر بزووتنوەی ناسیۆنالیستیی کورددا، زا و خباتکارانی نتوەیی کوردی  

 خستۆت تنگژەیکی ترسناکوە. 
کو کارترەتای ئس  شوو کدەی پستی سی شکانی دەیوە بۆ کۆتاییتڕدەگ ریی

"سازمان انقالبی" ل ناو بشک ل الوانی ئندام یان الینگری حزبی توودەی ئراندا سریھدا  
کردەوەی   و  "کار  خوازیاری  و  دەژیان   ئران  دەرەوەی   ل  ک حزب  ئندامانی  ئو  و 

دەرفتی ھاودەنگی و ھاوکاریی الوانکی شۆڕشگی    شۆڕشگان" ل ناوخۆی ئران بوون،
کورد وەک نمران ئیسماعیل شریفزادە و مال ئاوارە و ئوانیتریان ل ناو حزبی دیموکراتی  

قۆزتوە ئراندا  ل    -کوردستانی  ھزرەوە  و  بیر  ھمان   ب حدکاش  شۆڕشگ"ی  "کومیتی 
ی شۆڕش و قتاری خکی چوساوەی بژنی حزبک جیاببووە و دەیویست ببت لوکۆمۆتیڤ 

ئو تیئۆرییی وا ب کۆتایی ژیانی   -کورد ل ڕؤژھتی کوردستان بشون خۆیدا بکشت
کوردستانیش    ل و  ھات  نشوست  تووشی  التینیش  ئمریکای   ل گیوارا   چ قارەمانانی 

 سرکوتوو نبوو.  
ڕاست ئو  بھۆی  و  بستران  پیوەندییکان  بت،  ئندامانی ھرچۆنک  ئودەم   ک ییوە 

کومیتی شۆڕشگی حزبی دیموکرات ل عیراق و ل پراوزی شۆڕشی ئیلوولدا دەژیان،  
"سازمان انقالبی" ھاوکات کوت پیوەندیی لگڵ بای جاللیی شۆڕشی ئیلوول و بشک 

  - خزمتیان کرد  ل ئندامانی بۆ ماوەیکی زۆر ل ڕزەکانی ئواندا مانوە و کار و خبات و
چپ بۆ ناو دەمارەکانی  وبۆچوونی  بیر  ھاوڕێ بوو لگڵ ڕژاندنی   ک کتخزم و  کار 
بزاڤی نتوایتی گلی کورد ل باشووری کوردستان و "کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان"  

 برھمی ڕاستوخۆی ئو پیوەندییان بوو. 
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ھ لڕگی  کوردستان"  و  ئینقیالبی  "سازمانی  و  کتبی  ھڤپیوین  و  بیرەوەری  ندک 
یادداشت و ھبژاردەی کتبوە، مژووی کار و ھسووڕانی ئو ڕکخراوە ئرانییی ل ناو 
بزاڤی نتوەیی گلی کورد ل باشوور و ڕۆژھتی کوردستان خستۆت بر باس و لکۆینوە.  

  ن، کسنی قازی ئامادەی کردووە. کاک حسمامۆستا ح کبکی  کترەدا وەک ئامادەکارل
کومیتی   بکردەوەی  الینگری  وەک  چ  ڕاستیدا   ل دەردەکوت،   کبکت ساکاری 
کۆنفدراسیۆنی  ھسووڕاوی  ئندامی  و  ئران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  شۆڕشگی 
  ل  ک بوو  ڕووداواندا  لو  گلک  لجرگی  ئوروپا،   ل ئرانی  خوندکارانی  جیھانیی 

کبو  کتل گلک  ناسیاوی  و  کارەکان  ڕەوتی  شارەزای   ،یوپب و  لوەکراوە  باسیان  دا 
 یی، دەوری خۆی لمیشوەی ھشم  بت، بنمانی دەناسپ کبوا کت یتییانسایک
ڕووداوەکاندا کمەنگ پیشانداوە و زیاتر وەک کسکی الوەکی، تنیا بسرھاتکانی بۆ 

ئنجامدا، زانیاریی ناو کتبک تا ڕادەیکی زۆر دەستی ئوەڵ و ھی  خونر گاوەتوە. ل
 ناوخۆی ڕەوتکن، ھربۆیش دەکرێ پشت ب ڕاستی و دروستییان ببسترت.  

  شک ئو  ھموو   ل برچاو  بشکی  شڕگی  وونی  سربازکی  حسن  مامۆستا 
ربازوە، سدا ڕەنگی داوەتکبکت وا ل ،یرەکانی ئایدیۆلۆژیکنگباتی ھاوسخ ک ک

گرنگتر ل کارەکانی خۆی دەبینت و ل ئنجامدا خۆی دەخات سبری ئوانوە. خونری  
بزاڤی  ھسووڕاوانی  و  ڕبران  بیرەوەریی  دەیان  ڕابردوودا  سای  چل  سی   ل  ک کورد 

خاوە  وات ڕووداوەکان  "ڕاوی"ی  ھموویاندا   ل خوندۆتوە،  کوردی  نی  نتوایتی 
بیرەوەرییکانی وەک قارەمانک بینیوە ک ل سنتری ھمووکردەوەیکی شۆڕشگاندا بووە،  
ھرگیز ھی نکردووە و تنیا نیار و ناحزەکانی ئو بوون ک تاوانبار و برپرسی شکست  
نک  ئگر ببین لرەدا قارەمانی دوقان  سیربت  پی   نیی دوور    و نھامتییکان بوون، 

"ڕاوی" خۆی، بکوو کسانی دیکن! ل عینی کاتدا، خونری شارەزای بسرھاتکانی 
ئو سان، ئگر ناسیاوییوکی کم و زۆری لگڵ ژیان و کسایتی و قمی مامۆستا 

 حسن ھبت، دەتوان بباشی پی ب حقیقتی ڕووداوەکان برت. 
و   شکست  ھموو  دوای ئو  و شڕی گلی کورد  دووبرەکی  و  ھرەس  و  نشوست 

ناوخۆییی وا ل ماوەی حفتاسای ڕابردوودا تووشی ھاتووە، ئستا دەب بگڕتوە سر بنما  
و بنچینکانی سرەتایی و چاو بۆ ھۆکارەکانی سرنکوتنی خۆی بگت. کتبی مامۆستا  

انین و ئاوڕدانوەی بت. حسن دەکرێ سرچاوەیکی جگی باوەڕ بۆ ئو گڕانوە و ڕو
ئمۆ سردەمی دروشمی قب و الفیتی گورە نیی و کاتی بخۆداچوونوە و بیرکردنوە 

  .وەی ھۆکارەکانو دۆزین 
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کتبی مامۆستا حسن ل الیکوە ڕزگرتن لو ئندام ئرانییانی "سازمانی ئینقیالبی"  
 ٦٥و ڕۆژھتی کوردستاندا کار و خباتیان کرد،  ک ل ناو کورد و بزاڤی نتوایتی باشوور

ل الیکی دیکشوە یارمتیدەری خونرە بۆ تگیشتن ل ڕەوتی سرھدان و ھرەس 
و بگشتی، بشک ل مژووی    ٦٦ھنانی کومیتی شۆڕشگی حدکا، کۆمی ڕەنجدەران 

 بیری چپ ل باشوور و ڕۆژھتی کوردستان. 
کت بابتکانی ھسنگاندنی  شیکردنوەی  و   ویستپ زیاتری  کاری  و  دەرفت   کب

  ھۆی تووشبوون بوە من بداخب .نو ساژووی ئسانی شارەزای مستۆی کئ تودەک
 نخۆشیی کوڕۆناوە تنیا ئم چند دەم پ نووسرا. 

١٨/١١/٢٠٢٠ 
 

        

 
گرچی ھندکیان وەک خانبابا تھرانی، دواتر ھوستیان گۆڕی و ب قورس و قایمی ل برەی دژایتی بزاڤی     ٦٥

 نتوایتی گلی کورددا وەستان. 
تی کوردستانيش  تهنانهت و   ٦٦ شانی ڕۆژهه هی زەحمهتک گهی ئهوەوە کۆمه  .له ڕ



 
   

 
ب ھندک الینی مژووی سیاسی ل    سبارەت گفتوگۆ لگڵ ئنوەر سوتانی

 کوردستانی ئران 
 

ئوە لتان کۆیوەتوە ھوەین کاری  : ب پی بگی مژوویی تا ئو جیی ک  پرسیارر
بنمای سر   ل  ک   ناسنی   ،  ب  کوردی  ھووییتی  داوخوازیو  ڕۆژەڤ  ڕکخراوەیی 

 دەکا؟  پ دەست کنگ کوردستان ڕۆژھتی ل ئران، کوردستانی ل ب کوردی

 کوردییوە ھووییتخوازی ب حیزبک ک  : تبعن پشینی حیزبایتی زیاترە لوەیوم
زرابدام  .ک  ،ڕەنگ   کدیارە  شت  کبیرۆک  ،ڕۆژئاوایی  ک  یشتووەتران  گو  ئ  دوای 

یشتووەتتی گی کوردستان ڕۆژھکشینپ یوانوە بتوانین لنینڕکانی  بۆ بگننجومئ  
مھاباد بم ئگر بو ڕوانین  ووتییت. ل سن، ل کرماشان، ل سقز، ل  مش  دەورەی

تایبتوە بۆ ھووییتخوازی کوردی سیری بکین ڕەنگ ئوەی ک پی دەگوترێ ' کۆمی  
بووە  ماکۆ   ل و  خۆی   ل دامزراوە  دا  سمکۆ  شۆڕشی  سردەمی   ل گۆیا   ، جیھاندانی' 

 عبدولەزاق خانی دونبوی دایناوە . 

 نیی؟ وا بدرخان، عبدولەزاق ھر خان عبدوەزاق ئو پرسیار:

: ب ب، عبدولەزاق بدرخان. من ئوەم ل کتبکی کاک نوشیروان ئمین  وم
دا دیوە، ھر وەھا 'کۆمی ئیستیخالسی کورد' ک ئویش سید تھای شمزینی دایناوە 

. پشینک  ١٩١٨ی دابووە ک دەکات  یی شڕی یکمی جیھانکۆتا   ئویش دە ل سای
بم ئاگادار  من    درەنگترە   ئیدی  دای  ئوە  شون  ب.  سان  ئو  بۆ  دەگڕتوە  ئوەندەی 

  حیزبی '    یا'  کورد  ئازادیی  حیزبی'    یا  ە"  کورد  ئازادیخوای  حیزبی'    ک  دەچ  پ  ماوەیکی
  ئیدی  ک  دای  ئو  شون  ب  و  مھاباد دای دەن  ل  زەندی  عزیزی  ک  'کورد ئازادیخوازی

 . دێ پک ژکاف کۆمی

: جا ئستا ل سر حیزبی ' ئازادی کوردستان ' یا ' حیزبی ئازادیخوازانی کوردستان  پرسیار
  ١٩٧٧  سای  ل.  کراوە  باسی  نو   دووک  ھر  ب  ڕاستیدا  ل   دا  بگ   ل  چونک  ڕاوەستین،  '
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کتبکی  ت  ئاغای  نوی  ب  کسک ایران'  اسناد  مرکز   ' بگکانی  بنمای  سر   ل یرانی 
  ک   دەرخستووە ب نوی ' اسناد احزاب سیاسی ایران' یانی بگکانی پارتی سیاسییکانی ئران

 سرەتایکوە  ب  دا  مادە  ٢٨  ل  بووە  چاپ  یش'    کوردستان  ئازادیی  حیزبی'    مڕامنامی  لودا
پی  دەرد  جوان  لوێ  ئیدی  و  ب نووسیوە.  ئوەی  زەندی  عزیزی  ڕەحمتی   ک ەکوێ 

 دەو  مڕامنامی  ئو  مادەی، ئو مڕامنامی چیی؟ پتان وا ھی  ٢٨تخوندنوەی ئوە لو  
  ئسنادی   ناو  ل  ئاوا   و  گرتووە  دا  سر  ب  دەستی   پۆلیس  بگیک  وەکوو  دا  سروبندی

 برنامی؟  ئو  ک چووەت ناو کۆمڵ شوەی ب ئوە یا ماوەتوە ئرانیدا

  ب  ڕەنگ  : من ڕەنگدانوەی ئو شتم ل شونی دیک دا ندیوە جا بۆی بۆچوونکومم
ت ب دەستوەی ئوە ب ک ئو شت شتکی زۆر محدوود  ش  ک  ئوەندی ئلئان، بۆ  گشتی

  ل ت دا ڕەنگکی تایبیناوچ نیبووە لرممیاندواو چونکوو ئ ھاباد، لئاسۆریشی   و  م  
  بۆ   داواکاریی  ھموو  داواکاریکان  چۆن  ک  تیدا  گرینگ  دیاردەیکی  ئم  بوون  تکو
ھاتۆت ئوێ و تا کوێ ڕۆیشتووە، کی ل پشت    فکرە  ئو  چۆن  ئاسۆڕیش،  بۆ  و  ئرمنی

بووە؟ ل قولی مال قادری موسریسی یوە باس کراوە ک ئارامکیش لگڵ بووە، بم  
  ئو   گشتی  دیاردەیکی  بووبت  شت  ئو  ک  ناچم  بۆ  وای  ئمن  حاڵ  بھر  ئویش بووبت

 ی ژکاف بوو،کۆم یا بوو کوردستان دمۆکاتی حیزبی دواتر ک جۆرەی

: باش، وەک دەزانین برزیشت حتمن ئو داکومنتانت دیوە ک ل ھندکیان پرسیار
دا باسی ئوە دەکرێ ک کۆمی ژیانی کورد یا کۆمی ژیانوەی کورد ، کۆمی  

  ل   ک  دەزانین.  کردووە  پ  دەستی   ١٩٣٨  ژکاف بین دە ڕاستیدا چاالکییکانی ل سای
' سعدئاباد' ئیمزا کراوە ل نوان ئران، عاق، ئفغانستان و تورکیا   ١٩٣٧  سای پیمانی 

بسترا گۆیا ب مبستی پشگیری ل دەستدرژی و دژایتی لگڵ ھر جۆرە ھتزینوەیک  
. کوردە  مسلی  لگڵ  برەوڕووبوونوە  ل سنوورەکانیان بم جوان دیارە ک مبست

 ژکاف  کۆمی  ئی  سندەکش  ک  دەکرێ  ئوە  باسی   ی یکک ل سندەکانپ  ب  دوای
  باشووری   ل  ھیئتک  و  ئوان  ھیئتکی  نوان  ل  دا  دیدارک  ل  دەکرێ  ئوە  باسی

 خبرەی  ئو   ک  بووە  عاق  ئڕتشی  ئفسرکی  کسان  لو  یکک  دا  عاق  کوردستانی
وەندی عاق و ئوانیش ب ئرانیان گوتووە و ئوە بووەت نا  حکوومتی  ب  گیاندووەتوە

ھۆی ئوە ک ژمارەیک خک ل ناوچی سابغ تبعید بکرن. وەک دەزانی ل شعری  
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'سیف ' یش دا ئوە باس کراوە، دوای ل کتبی بڕز سید محمد سمدی ' 'ئاوڕک 
اد ' دا لیستیکی تدای لو کسانی ک تبعید کراون. دە ناو ئوانی دا  ل مژووی مھاب

ک زۆر ناسراو بن حوسنی زینگران (حوسن فووھر) ھی ک زاندراوە ئندامی ژمارە  
ی کۆمی ژکاف بووە، یا سید پیرەی نیزامی ک ئندامی کۆم بووە، یا حمدی  -١

ەی ئو جۆری ک ئوە بۆی دەچن و ڕەنگ لشتان کۆیبتوە ئایا  مولوودی. پرسیارەک ئو
  ک لشب تاریخی حیزبی ئازادیخوازانی کورد یان حیزبی ئازادیی کوردستان ب ناکرێ ک

 تاریخی ژکاف دابنین؟ 

  پوەندی   ئلئان  دەگوترێ  ھی   شت  زۆر.  بۆچوون  نیی  فاکت   : بشکی زۆری مژووومم
دان د، دوو دان ووش وجوودی نیی ل   دوو  بنوە  بۆ   بگی  فرموو  ماد  لگڵ  کورد

زمانی مادی ک تۆ بنی تتابوقی بکی لگڵ کوردی ل ئنجام دا بۆچوون. لوە دا بۆچوون  
دەتوان دوان ب. دەتوان ئوە بت ک ب ل سر ئو بنمای ک ' حیزبی ئازادیخوازی  

بوو  ' ھمان  کورد  بشکیان  ئندامکانی  وەھا  ھر  و  داندراوە  ژکاف  کۆمی  ە 
 مژووی  ل  بشک  وەکوو  دەکرێ  وابوو   ک  بوون  کورد  ئازادیخوازی  حیزبی  ئندامانی
  سای   بۆ  بگڕتوە  دەب  ناچار  ب  بکا  ئوە   بتوان  ئگر  ک  بکرێ  سیر  ئویش  ژکاف،
١٩٣٨ ی کزرانی ساکورد  ئازادیخوازی حیزبی دام  م. بئیدی ب م  خ من بۆچوونۆم پ

 وا ب ی  چونکوو  وا نییمن  ھۆکارەک  وەیو  'کورد   ئازادیخوازی  حیزبی'    ئی   ئرەیپ  
 محدوود  زۆر  جمعکی  نو  ل   کسی  تاکزۆر  شتکی  بوو  ئگر  دا،   خک  ناو  ل  نسند

 دیارە  خکوە،  کۆمنی  نو  بچن  بوو  نیانتوانی  کراوە  بربست  جمع   ئو  بوو،  دا
ئو  بیاننا لگڵ   شھاوب  ک  دایت شتیشی  گلک   کیاننامب دەیبینین  ئلئان   یھ  کم

 بم.  بووە   کوردستان  دمۆکاتی  حیزبی  دواتر  و  ژکاف  کۆمی  شتانی ک داوخوازی
  نازانم،   خۆم  من  بووە،  جمعک  پچووکی  کۆبوونوەیکی  ،   محفیلک  ک  ھۆیی  بو  ھر

سر   کۆمی  سر  نایبموە  ل ئلئان   .بۆچوون گوتم  وەکوو  ئوە  ژکاف. 
 بۆچونک.  ب  دوان  دەتوانی  بۆچوون  ئستا  ھر  ئران  کوردستانی  شۆڕشگی  کۆمی
  ک   ئوەی  دیش  بۆچوونکی  داندراوە  ئران  شۆڕشی  وەختی  ل  ١٣٥٧  سای  ل  ک  ئوەی
 . داندراوە پشتر زۆر
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: یانی مبستتان ئوەی ک ئگر فاکتکی تاریخیش ھبوو ب ل سر ئو فاکت  پرسیارر
  ڕامنامم ئو   لجگب  .بھ  دەتوان جۆراجۆر  بۆچوونی   میشھ  ی    ٢٨تاریخییمادەیی

  باسی   دا  سرچاوە  ھندک  ل  ستانحیزبی ئازادیی کوردستان یان حیزبی ئازادیخوازانی کورد
  ئازەربایجان   بۆ  سوور  ئڕتشی  ی ھاتنیبۆن  ب  کردووە  دەر  بیاننامیکیشیان  ک  دەکرێ  ئوە
  ئگر   مسلی  بو  سبارەت.  ئران  کوردستانی  باکووری  ل  ناوچ  ھندک  و

 .ھب ڕوونکردنوەیکت

تنیا بیستووم ک بیاننامیکی ئاوایان دەر کرد  : من خۆم ئو بیاننامیم ندیوە.  وم
شوازییان  بپ  کرد  ل  وەش  بیی نابینمنائاسا  من  ئ  وەی  ھۆی  بتی  ئڕەزا   دیکتاتۆریی  

ک  ڕووخاوە،  شایشوازی  خدەکا  پ  شی  لڕتکی  سوور،  ئتییسایورەی  کوەکوو   گ  
  وەکوو   و  ناوچک  ھاتۆت  ک   دا  سوور  ئڕتشی  ب  دە  ھڵ  پدا  شعری  سیف

دەم فعال   ئو  ک  حیزبکیش  نازانم  دووری  من  وابوو   ک  دەکا،  تماشا  ڕزگاریکرکی
 یار دان لت بدیبی نکشت وەختک ئینسان  بوو ب بیاننامیکی دەر کرد بت بم 

 .مستک ئمری کس 

وەندەی ک بگمان ب دەستوەی  ر: ئستا با بین دەوری دووەمی یانی دە ڕاستیدا ئپرسیا
ئی کۆمی ژکاف ھندک شت تواو ڕوون و ئاشکرای ک کنگ دامزراوە. زۆربی  
دامزارانی  ڕۆژی   ک دەکن  ئوە  باسی  جۆر   ب جۆر  زمانی   ب چاپمنی  زۆری  ھرە 

لژی  ی   -٢٥  کۆمالوی  گتاوی  ی١٣٢١  سابووە  ھ  ک  ١٦  یان  ئووت  ی  -١٦  دەکات -  
 کۆم  ڕۆژمری  ل  وات  دا  ژکافیش  کۆمی  چاپمنییکانی  ل  تایبتی  ب  و  ١٩٤٢  ئابی   ی
  یانی .  ڕاگیندراوە  ی گوژ وەکوو ڕۆژی دامزرانی کۆم- ٢٥دوو ساڵ ل سر یک    دا

  سیاسی   برنامی  ک  ئوەی  سر  ل  ھب  جیاواز  تفسیری  دەکرێ  یانی  نامن  گومان  دا  لوە
م  بووە  چۆن  کۆمب  ر  لو  سئ  یلسگومان  م  ننام  موو  چونکک  ھدەنگن  ی   جگ  

ک  لدو  ی  تی ئیگلتن دەڕەحم جیاتی مانگی ئاگوست بۆ نموون ل ک برچاوە نو س
وەی  مانگی سپتامبر ک ئوە دەتوان ھ ب. ئستا پرسیارەک ئوەی، پرسیاری ئساسی ئ

و ب تایبتی ل قسی پشوا  ئو کۆمی ل زەمانک ک کۆماری کوردستان دامزراوە 
  حیزبی   پشوای  ھم  قازیی محمد ک ھم سرۆکی حیزبی دمۆکاتی کوردستان بووە و

  ژمارەی   ل  بووە  جمھووریی  ئو  کۆماری  سرۆک  و  پرزیدنت  و  بووە  کوردستان  دمۆکاتی
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  ل   ھندک  و  کوردستان  دمۆکاتی  حیزبی   ئۆرگانی   ک  دا  کوردستان  ڕۆژنامی  ی  -١
تاران  نووسانی  ڕۆژنام  ک  ز  ھاتوونورڵ کردووە    تگیان لھاباد قسم وە ھاتوونوو ل

 ییمان ھخودموختاری داخ چوار سا مئ وە دەکا دەیاندنی کۆمار باسی ئش ڕاگپ
چی یانی   و  سوت  ژر  ک  ناوچانی  ل   ک  چاالکیانی  و  فعالییت  ئو  یانی  ئوە 

ب تاریخی حیزبی دمۆکاتی    یانی خۆی  تاریخی  بنماوە  مرکزی  حکوومتی  دەستی
'  کوردستان'    سرنووسری  کوردستانی دەزان. ھر ل ڕۆژنامی کوردستانی ئو دەمی دا

  دە   لودا  و  نووسیوە  درژی  و  دوور  زۆر  مقالیکی  حمیدی   محمدی  سید
 چوارساکی  یانی  ئوەش.  خۆی   دامزرانی  سای  پنجمین  دەنت  پ  خباتکمان

ئینسان  کۆم ژووییانم گو بپشت و ئیستیناد بپا وا بوو ب شی حیساب کردووە. ک
  و تاریخئ ب ک    ٧٠دەتوانن حیزبی    ٦٧سا ینی حاڵ دا کع ل ک ساڵ ھۆی چیی

  زرانی خۆی، دیارە لبژاردووە وەکوو ڕۆژی دامو ڕۆژەی ھاتری کوردستان ئمۆکد
 ساڵ؟ ٧٠سا نک  ٦٧بم ئستا دە ئوە   بو الیوە ١٩٤٥سای 

: تبعن ومی پرسیارەک حیزب دەب خۆی بیداتوە. ھر دوو بای حیزبک وم ومم
 م وانییمن خۆم پ .یی بۆچوون ھلسوەش دا مل کالم دیسانب .بۆچی وای وە کبدەن

  بتوانی   بکی  حیساب  ژکافوە  کۆمی  دامزرانی   ل  وەخت ک دەتوانی ڕۆژ و مانگکی
  سای   گالوژی  ی-٢٥  ل  ڕاست  نکی. ھۆکارک بۆ ئوە نیی، مگر  حیساب  ساکی

.  مبنا  بۆت  ئوە  بن  ک  دابت  ڕووی  تایبت  شتکی]    ١٩٤٦  ئوورت  ی- ١٦[    دا  ١٣٢٤
  بیاننامی  یکم. نیی تایبت  شتکی  دا مانگ و ڕۆژ لو و دا سا لو بزانم من ئوەندەی
ی خزەوەر. یانی دوو مانگک دوای    -١ی ئابان دای، - ١  ل کوردستان ذمۆکاتی حیزبی

.رەیانو جئ 

 : کۆنگرەکی ، کۆنگرەی یکم لو تاریخ دا گیراوە. پرسیار

وابوو ئگروالم  وە  : کت  ئو  دەبوو  بوەرە  ی  -١  ئزەت،  خڕۆژی   وەک  دابندر  
 ئوەی  و  نکراوە  ئوە  . بمحیزبیش   دامزرانی  بۆ  بنما  ب  بکرابا  ئو  کۆنگرە  پکھنانی
 سید تبعن کردوویتی، حمیدی محمدی  سید ک قسانی ئو و ھبژردراوە ژکاف

  ئیدئالیستیشی   شتی  ھندک  دەتوان  ئو  بووە  ڕۆزنامک  سرنووسری  حمیدی  محمدی
پشوا قسی   قسی  بم  حیزبک  بۆ   بب  ناتوان   تواو  فاکتکی . ب  کرد   شتک  تکوی

داب  یڕووی
ککی

 ڕڕا رر
ووڕوڕو
رگرگر
کۆمم

گگگگممگ

ش دش دا
زرانیمزرانی

وەشوەش
حیحیحیحیزبحیحیزحیزبحیزبزبزب

دەستاتا دەتا دەدەسم ئئ 
و ڕو ڕۆ


ون ئن ئو



  90    چوو، ما دانی کا
  

مئ و دەی ڕابردوو دەکا ئو باسی چوارسائ یوەندە دا، کو پبووە   خودموختاریمان  لھ  
ی  لوە  ئایا.  دا  ڕابردوو  چوارسائ  عنای  بوە  موەردەگرین   ئ  وە  کی  ئکۆم   کافیشژ  

 .دەکا فعالییت

 : ئخر چاالکی سیاسی ڕکخراوی ب ناوی کۆمی ژکاف بووە ئیدی. پرسیارر

: تبعون ئوە ڕاست. بم ئو موشخسن باسی خودموختاری دەکا ک دەتواندرێ  والم
بکرت تفسیر    دەوتییکان،   دەستگا  شوق  شلو  نماوە،شا  ڕەزا  حکوومتی  بوە 

تحکووم  کییتیش  یانی  ناوچتوانین  حکوومین   نتی  یانی  بیی  دەسکورد   ناوچ  
 و چوار سا دا خۆی خۆێ بڕوە بردووە. ل  لودا

بمپرسیار   وەکوو   حمیدی  محمدی  سید  سر  ل  فرمووت  ک  شتی  یک  : 
  ئۆرگانی   کوردستان  ڕۆژنامی  چونک   سرە   ل   قسی  ئوە  کوردستان  ڕۆژنامی  سرنووسری

کی بن سرنووسرە  ک  ئوەی  ئیمکانی  یانیبووە  کوردستان  دمۆکاتی  حیزبی  ناوەندی
 . نیی معقوول ھندک  نزەری شخسی خۆی باس بکا

  وابووە   جاری  نووسسیوتی،  ھمن  وابووە  جاری   ڕۆزنامک  وتارەی  سر  : ئوە ڕاستوم
 . بکی تعبیر ناتوانی ڕەسمی بۆچوونی ب دەین خۆیان بۆچوونی ئوان نووسیوتی ھژار

: زۆر باش، ئوەندەی ک مڕبووت ب حیزبی دمۆکاتی کوردستان ب دوای ئو پرسیار
 شووڕەوی سیاستی ل بووە گۆڕانک ک ئوەی پاش یانی  سفرەی ک کراوە بۆ سۆڤیت

  قازیی   پشوا   سرۆکایتی  ب  کسی  ھشت  بزانم   وا   ھیئتکی  کورد   مسلی  نیسبت  ب  دا
  میر   خودالخۆشبوو  ر لگڵدیدا  و  شووڕەوی  ئازەربایجانی  بۆ  دەکرن  دەعوەت  ک  محمد
  باسی   سرچاوە  زۆر  بووە  سۆسیالیستی  ئازەربایجانی  بای   برپرسکی  ک  باقرۆف  جعفر

 لبر  کۆم  ل  ھبووە  گومانیان  و   شک  ھندک  ئازەربایجان  سرانی  ک   دەکن  ئوە
ان.  ئینگلیست  نیسبت  ب  بووە  دا  ژکاف  کۆمی  چاپمنی  ل  ک  ھوستی  ھندک

  ھیئتک   ئندامانی  ل  یكک  قسی  ب  مھاباد  ھاتووەتوە  ھیئتک  ک  ئوە  دوای  وە
 داوە  ئاگایی  سفرەک  ب  سبارەت  پشوا  ھبووە  کۆبوونوەی  کریمی   منافی  ڕەحمتی

ک بو خ ککسندیان خش و کردووە پدوای ی بوانچوەی پئ  کان کندباس  ھ  
دەزانیج  و  دەکن  ھشت  داوا   و  کوردستان  دمۆکاتی  حیزبی   بیاننامی  ک   نابیشت 
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کشتر  زۆر   مادەییپ  ستنی  لب رح  داکۆنگرەکیانی  کراوە،  ت  وان  لژ   مانگی  نالوتا   گ  
 دوای  مانگک  چوار  ک  کۆمار  ڕاگیاندنی  تا   کراوە  ئعالن  حیزب  ک  خزەوەر  مانگی  کوو
دەن تا سروبندی ژکاف داوای کوردان داوای پکھاتنی دەوتکی    ھندکان  .بووە  ئوە

 و داوایک ھاتووە ئات پمۆکحیزبی د روبندی ڕا کو سم لوەیی ئازاد بووە بتن
  ل   ھم  و  عراق   کوردستانی  ل  ئاوگۆڕی بسر ھاتووە ھم ل کوردستانی ئران و ھم

جیاواز بووە ل سر داوخوازی پک ھاتنی ناسنی کوردی؟   ئاوگۆڕی   لوێ  دیارە  ک  تورکیا
 ئوە ئو بۆچوونان چۆن لک دەدەنوە؟

: ھۆی گۆڕانک ڕەنگ ئینسان بتوان ل چند شت دا بۆی بگڕت. ئگر بشتوانرێ  ومم
بدۆزرتوە. یکیان ئوەی ک ئم شتکی وەک رئال پۆلیتیکمان ھی، تۆ موحیتکی خۆت  

تگیشتوویی  دەن و  تیژبینی   ل  مئ  . دەناسی   کبارودۆخ دەناسی،  دەوروبرەکی  اسی، 
بارودۆخکیان   دەب ئوان  پشوا.  تایبت   ب  نیی شککمان   گۆن ھیچ  کۆمار  ڕبرانی 
  ڵ شا قسگبۆ تاران ل وا، دەچشدەکا پ قس کان کنووسڵ ڕۆژنامگل نگاندبسھ

  خراپ  سر  پشت پردی بییوێ ک  توندرەوییکی ئوتۆی تدا نابینی دەکا ل ھیچ کوێ دا
  ک   ب  سۆڤیت  سیاستی  ڕەنگ  بشکی  ب،  ئوە  ڕەنگ  شتک  بشکی  دا  ئنجام  ل  بکا
 ژکاف  کۆمی.    ئوەی  ئویش  بیکم  دەموێ  ھی  قسم  یک  ئمن  دا  پیوەندە  لو

لگڵپ  زەبیحی  مامۆستا  ک  ئوەی  عالڕەغمی بووە  نزیکی    کۆنسوولگری   وەندکی 
  عتفکیان   دەدا  پیشان  ک  ھی  دا  نیشتمان  گۆواری  ل  بۆچوون  ھندک  تورز  ل  سۆڤیت
  دا   شتک  الی   ب  دا  قاسملوو  دوکتور  کتبکی  ل.  ھبووب  ئینگلیس  سیاستی  برەو

تی ئینگلیسی ب دۆستی  سیاس  ژکافی   کۆمی  دە  پی  دیویتی  قاسملوو  دوکتور  ڕۆیشتووە
 لی کورد. کویش گوان ئکیش لکالن یگری ئازادی گھتا ئاکورد ناو دەبرد و ح

  دابنین   داوەتوە  ڕەنگی  تبعن ئو دە وا نیی. ئایا ئوە ئو سیاستی ک لو ڕستیو دا
نای  لک  پندشتی  ھ  ی  من.  دیککندخوادنژار  امۆستام  سوھ  ک  شتی'  لور  چدا   ' مج  

یھ  ک  کوەخت  ی  لکاف  کۆموێ  دا  ژند  دەیبخوا  سو  تی  دەچید  ماس   کاک  
  ل  دەست ڕاوەستاوە کسک درگا  بر ل و ئوێ چۆت دا شو تاریک ل  دەکا باس نوک
  و   میزک  و   دەبن  ال  پردەیک  و  تاریک  ژوورکی  دەیبن  دا  ژوورەک  ل  دوای  و  دەمانچ  سر

 سوندم  ک  من  دەی  ک  چشن  لو  ئا  شتی و  سریوە ب  ڕووت  ختجرکی  و  قورئانک
  دیفاع   قسانی  ئو  فزای،  نوع  ئو.  گرتبووم  دای  لرزک  و  ترس  یانی  دەلرزیم  خوارد
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تی  لوەی  و  ئینگلیس  سیاسئ  کان  کداوا  ڕووس  وا  لشو  پ  وت  لی  حکسک  دیک 
مادە  ئوەی   نک  دەکن دوو   بکوو  بگۆڕن  ژکاف  کۆمی  برنامی   ل  مادەیک، 

 دەبینم دا پیوەندک ل ئوان من. دمۆكرات حیزبی بیکن  بگۆڕن  حیزبک نوی ئساسن
 .ھی ژکاف سر ل  ' فاماسۆنری'  ل  کارتکرییک ئوەی کورتی ب ئویش

 چیی؟ ئوە بۆ بگت  معنا یانی : ب چپرسیارر

: بگم بۆ ئوە ئو س شت ک ئلئانک باسم کرد ھر وەھا ھندک شتی دیک  وم
ک ئلئان ئیشارەیان پ دەکم ، بم پش ئوە ئیشارە بوان بکم با ئوە بم من ب ھیچ  

 کم .شوەیک ل شوەکان ھچ یک ل ڕبرانی ژکاف تاوانبار نا

: ھیچ گومان ل نیتی بڕزت دا نیی بم ئوەی ک دەی فاماسونری تئسیری  پرسیار
 دەی؟  ئوە بگیک چ پی ب  ل سر ھبووە

 دتوە، فاماسۆنکان  : یکیان ئو شوە سوندخواردنی ک عینن دەگڵ شتیوم

مرکزی غیبی ل بزووتنوەی مشووتییت دا  : نک فاماسۆن مامۆستا، ئوە ل پرسیار
ئوە ھبووە. ل بزووتنوەی مشووتییت ئوە بووە ل تورز ئگر تماشای کتبی تاریخی  
مشووتییت بکی ئوە ھی ل تورز ک ب شو ب تاریکی کابرایان بردووەت شونک  

سوندی خواردووە، ئوە چ ڕەبتی ب  لوێ ب ئوەی بۆخۆی بزان شونک کوی لوێ  
 فراماسۆنانوە ھی؟

 تماشا  ئگر  تۆ.  پشتری  بۆ  دەگڕتوە  مشووتییتیش  پشینکی  ئو،  پشینکی وم:
 ئرانوە  ھناویت  ئاخوندزادە  فتحعلیمیرزا  یکمجار  حیزبایتی  بیرۆکی  ئو  ھر  بکی

 سدەیک  ئی   ئوان  داناوە  ی'  فرامۆشخان'  خۆی فراماسۆن بووە. مالکوم خان بۆ خۆی  بۆ
. ە  تالیبۆف  دا  ئو  شون  ب  ی،  کرمانینازیمولئیسالمی  دا  ئو  شون  ب  چاک،  ئوەن  پش

  جمادینی   سید  نموون  بۆ  تنانت  بوون،  فاماسۆن  شوەیک  ب  ئوان  ھمووی
گری بیری ئیتیحادی ئیسالم، سید جمادینی ئسد ئابادی شک نی ھ  ک  ئسدئابادی

 ل ئندامتی ل گرووپی فراماسۆنکان. 

 : جا ئوە چۆن گرێ دەدەی ل مسلی ژکاف؟ پرسیار
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  حیزبک   دەن  دەکن  داوا  سۆڤیتکان  ک  ئوەی   ھۆکاری  دەدەم  گرێ   ئاوای   من وم::
 دمۆکاسی  تان، شتکی ئوەی بوالی دا بکن شتکیبیرۆکک  مادەیکی  نان  بگۆڕن

ن  تن،  بخن  فن  دەکول  کبگۆڕن  حیزب  و  من  بۆچوونی  بئ  یترس  یانوان.    ھئ 
  کۆنسوولگری   بۆ  نووسیویتی  زەبیحی  ک  دا  نامکانیشی   ل  دەکن،  دیفاع  علنن  وەختک

م دەنووس بۆ مۆسکۆ پیان ڕادەگین  نا  وەختک  کۆنسوول  ودال  تورز،  ل  شووڕەوی
 دە ئوان ل گۆوارەکیاندا دیفاعی ئاوایان ل ئینگلیس کردووە .

  یا   کورد  ژیانی  کۆمی  ک  ئوەی  بر  ل  کراوە  باس  : باش ئوەش تا حدکپرسیار
م یا  یک ژمارەی ل نیشتمان ل حتتا و ھیوا حیزبی لگڵ ھبووە پوەندی کورد ژیانوەی

 ل مبست  سرۆک،  بژی   نووسیوی ئاشکرا   ب زۆر  برگکی  سرەوەی   ل دا  دووەمی 
 ک  سرۆک، ڕەفیق حیلمی ی دە ڕاستیدا ل بر ئو پوەندیی و ئو مقالش ک دەفرمووی

 برانبر  ل  ب  کاردانوەیک  ئوە  لوانی  یانی  زوملکراوە  نتوەی  پشتیوانی  ئینگلیستان
 حڕەکتی ل بووە، تجروب ب  زۆر ک  دا. یانی ڕووناکبیرکی وەکوو ڕەفیق حیلمی ئوەش
  تورکیا،   بۆ  کردووە  سفری  کردووە،  بشداری  چاالکی  ب  زۆر  دا  محموود  شخ

 فکرەش  ئو  مومکین  دا  کوردەواری  کۆمی  ل  یانی  ئاتاتورک  لگڵ  ھبووە  چاوپکوتنی
بووبھ  بریتانیا  ک  وە پاساو   دەتوانئ یلسو موە ئر ئب جا ل .تیدەری کورد بیارم

 نادا ئوە وەکوو کارنامیکی کۆمی ژکاف دابندرێ. 

  نیشتمان   : کاک حسن ھر ئوەیک ئیشارەت کرد، ھر ئوەیک ل ژمارەی یکمیوم
ۆخۆی پرسیارە. چۆن  ب ئوە نامن دیکدا ژمارەکانی ل تدای، ی ' ھیوا  و سرۆک بژی'  دا

 ن  ل ژر کام کارتکری دای ک ئو شت نامن؟ کام ھزی کوردی ئوە ال دەبا. من دنیام
  ئوان  چونک  دەبن  ال  ئوە  ناوچک  کوردکی ھیچ  ن  دەبا،  ال   ئوە  ژکاف  کۆمی 
گڵ کوردی  ل  یانی  خۆیبوون  لگڵ  ئوان،  لگڵ  ھر  نک  دابوون  پیوەند  ل  کورد  وەکوو

باکوور یانی لگڵ ئوان ل پیوەند دابوون. ک وابوو ئوان نین ک ئو دروشم الدەبن،  
  ٧بۆچی ل    .دا نییو شیعارەی توە ھیچکامیان ئتو دەبب ژمارەی دواتری نیشتمان دا ک

الوەکی ئو شتی ال بردب. ئوان ھموو شکن، ھموو گومانکن ک تۆ  دەب سیاستکی 
 وانکیشیان ئد دا دەیبینی بۆی دەچی، ھیچ کامنو س گدیتنی ب وە دا، لندنخو ل

 قتعی و حتمی نین. 
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کۆمی  پرسیارر  دە گۆڕێ   نمبھ بڕزتی  لگڵ  ناردووە  پرسیارەی  ئو  کسک   :
 حیزبی دمۆکاتوە نیی و سڕچاوەش بۆ پشتاستکردنوەی ئو بۆچوون ژکاف ھیچ فی ب

کم نین. ئستا ئمن بۆ خۆم ھمووم بۆ ناچتوە سر یک ک ئاماژەی پ بکم. ب بۆچوونی  
 بڕوەبرانی  ل   کس  چند  ک   باس   ئو  من ئو دوان تواو دوو ڕەوتی لک جیاواز بوون

وە    بووبن  یک  دوان  ئو  ک  ناکا  قانیعم  ھبووە  دەوریان  دا  کۆمار  ەد  دوای  ژکاف  کۆمی
 یکیان ل سر بنمای ئویدی دامزراب. بۆچوونی بڕزت چیی لو بارەیوە؟ 

  یھ کر دوو الی شتفاکت بۆ ھ ،گب ،وە بۆچوونئ کم دیسانوە دەم: من ئو
 ی لسانو کر ئی ھکاف دا بووندەتوانی بی ژک  کۆموەخت دەگیرێ  زەبیحی ک  

دەچ تتا  تاران دەبرریان نادا ھھاباد بم سای ئیدارات دەگرێ لک حیزب روئیقس ب
دوای   جژنیان  ٨ئوان  ھدەکوترێ،  پدا  شعریان  دنوە   ک دەکرن  ئازاد   کبۆ   مانگ  

  ک   دا  دیکی  الیکی  ب  ئمما.  ندیپیوە  نوعک  ئوە.  دەکرێ  بۆ  چراخانیان  دەگیرێ
 ژکافی  بۆچوونی  و  بیر  ک  ئوەدام  لگڵ  منیش  بۆچوون  و  بیر  وەکوو  دەکی  تماشای
 . دمۆکات حیزبی ئی لگڵ ھب جیاوازی

، ١٩٤٥: باش، ب بۆچوونی بڕزت سبب چیی لو تاریخی دا، نک ل تاریخی  پرسیار
گڕانوەی ھیئتکی ل باکۆ، بم پش ئوە دە ڕبرایتی ژکاف دا  ک ئوە دوای  

  بگیکمان   ھیچ  ئم  ک  چیی  سبب  پشوا قازیی محمد جی گرتووە. بم ئو دەمی
وە بدەست وەی بۆ  نییت ئفک و موخالتییڵ  دژایگو  لئ بی؟   کرا گۆڕین 

 ندیوە. : من خۆم ھیچ شتکم وم

 : بم وەکوو مژووزانک چۆنی لک دەدەیوە؟ پرسیار

: سبک بۆ من ئوەی ک کۆمی ژکاف عالرەغمی ئوەی ک ئلئان ھندک  وم
یھ   چپ   دا  لوە  ڕەنگ  بووە  جیاوازی   گلک  بیروبوایکی  ژکاف  ک  بۆچوون 

 دەزانم  ئوی  سیاستکانی  درژەدەری   ب  منبم  دەکرێ  قسان  ئو  ک  بت  تئسیری
 ل  ئوە  پش  ساک  وەکم  النی   ب  بکرێ   ئعالن  حیزب  ک  ئوەی  پش  پشوا  چونکوو

 ب  ئستا   بۆچوون  و   بیر  ھمان  کسایتی،  ھمان  باش  دەی .  بووە   دا  ژکاف  کۆمی  نو
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  ل   ھب  ئوتۆ  جیاوازییکی  نیی  وا  پم  من  گۆڕاوە  نوەک  باکۆ  بۆ  چوون  ک  گۆڕانک
کدا شت. 

 : جیاوازی ئوتۆ یانی ل باری سیاسییوە مبستت؟پرسیارر

 : ل باری سیاسییوە، ل باری بیروبۆچوونوە، ل باری ئساسوە.والم

دەکرێ پرسیار باسی   ک شتکی  تنھا  نیی؟  بگیک  ھیچ  بۆ  ئی   :  پارچ  ،کعرش 
کی  پارچعرک  شکی  ی  شاعیرانی  لقوتابخان  ،موکریان  مین  خا  ویش  کیی  ئو  گل 

،کگازن  و  کیی  ئو  گل  گازن  ویستی  بوە  پئ  نیی  وەندی  کپ  بڵ  ھگگۆڕانی   ل  
کۆم  دووکیان    یانی  ،  حیزب  ب ھر  باسی   چونک دمۆکات  حیزبی   تبووب ژکاف 

 ئو ھۆی  ک  بووەتوە  دووبارە  جار   زۆر  و  بیکوە دەکا. یانی بۆ زۆر کس ئوە پرسیارە
وەشانک چۆن ھوە؟  لتدەدر 

بیرمندکی وم  مئ بم   خا ئو  با  پشتر،  وەکوو باسم کرد  ھوەشانوەک تنیا   :
 وەکوو بکات تئۆریزەی بت  و کاتوە شی بۆ حیزبایتیمان و حیزب بت ک  وامان نبووە

  فتحعلی  میرزا  وەکوو دیک یکی ئرمنییک، ھبووە ئوەیان بختی ئرانییکان  مسلن
  لووە   ئوڕووپایی  بیری  ئران  ھاتووەتوە  بووە  دایک  ل  شیروان  و  شکی  ل  زادە  ئاخوند

  ڕووناکبیری   گورەی  مرکزکی  بووە،  ڕۆشنبیری  مرکزی تفلیس  دەمان  ئو  وەرگرتووە،
  تفلیس   ل  زانیبتم  من  کورد  کسکی  تنیا  نبووە،  لوێ  کسکی  کورد  بداخوە.  بووە
ردار  بووبلیخانی  سوە موکر   عمای لوێ   ک ساک  دوای  علیخان  سردار  بووە.  ی 

  حمحوسن  مڕاغ ل  وەختک ئعدام کرا ھاتوە بۆکان، ک تورککانحمحوسن خان  
 مسلن ھناوە  چی  خۆی  لگڵ  ھاتۆتوە  ک. دانیشت  بۆکان   ل  ھاتوە  کرد،  ئعدام  خانیان

لووە ھاتووە بم بۆ ئم کم بووە.    نوێ  بیری  یانی  ھناوە  دوچرخی  ھناوە،  کامرای
.  نیمان  ئم  بایتی بۆ خک ڕوون بکاتوە پش دانانی حیزبکئو تئۆریسیینی ک حیز

مو ئل ردەماندا س  ین باسی  کو.  دەکری لر سس  جنووب ل توردووخ ئایمان م 
،یوالتر  ھخمان  حاجی  لشباب  یھ  قز  الی  لب  و  س  ییفولقوزات مان ھمالتر سۆکان، ئ

 ھیچکام.  ورم  الی  ھی  مان ئفندی   عبدو  سید  بۆی  ئوالتری . میاندواو  و  ل مھاباد
وانک  لنئۆریسیبوون  تن  ک  بتوانن   کمک   بدەن،  وبنووسن  شت  لئان   کم  ئو  ب  .وانئ 
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گر لم بپرسی دەم ل برنام دا  ئ  من   کوتم   وەکوو .  بوون  پیدا  ئمۆ  ک  بۆچوونکن
 جیاوازی ھبووە دەنا بۆ دەگۆڕا لوەوە بۆ ئو؟ ئمما ئم درژەی ئویدیکی. دیارە 

: باش وەک جنابیشت باست کرد ئو قسان ووراژاندنی بابت، ھیچ شتک موتق  پرسیارر
نیی. بم ساخکردنوەوی ڕووداوی تاریخی چ تئسیری ھی ل سر ھلومرجی ئستا؟ بۆ  

 مر ئگئ نو و تاریخم  ٦٧بزانین ئب ؟  ٧٠ساڵ نییرقی چییف سا 

: فرقک ب گشتی دەب ئوە ب ئم دەروای برچاوامان ڕوون نیی. ئم زۆر شت وم
  سا   ٦٠  –  ٥٠  ماوەیکی   بۆ  ئم.  خراپ  یان  چاک  دەزانین  دەڕۆین دوای ئوەی ک چووین

  وەشون   ئلئان.  نیی  ھو  دەین   ئلئانک  ایدو  کوتووین  ەشون دروشمی خودموختاریو
  ئوەمان   بۆی  ئم  بوو  چاک  داندرا  باشوور  ل  عاق،  ل  چونکوو  دەن  ک  کوتووین  فدرای

 فرموو  باش  دەی  .الیان  دوو  ھر  ئران  کوردستانی  دمۆکاتکانی  حیزب  ،  ھبژاردووە
  ئوەی   مبستم  .زۆرە  چندە  گیروگرفت  لوێ  بزان  وری مالکی، ئوە شھرستانینو  ئوە

  ھکانی   ئگر  بکینوە،  شی  ئگر  وەرگرین،  تواو  دەرسکی  ڕابردوو  ل  بتوانین   ئگر
 ب  ئیم منیش و  خۆشت ١٣٥٧ سای ل ئم. نکوین تازەدا ھی  سر  ب دەب بدۆزینوە

بوون ل  ب  بیرمان  ل  باشی و ئو  شک  چووین   چیمان دەزانی ک  مکان دەی ئرەیانج
 خکش وەشونمان کوتن و بردمانن لو قوڕەمان ھچقاندن.

 : زۆر سپاس بڕز سوتانی بۆ ئم گفتوگۆی،قازی

 مکشرۆژی ی ژە لو وتوونجام دراوە ٢٠١٢ی ئووتی - ١٩ئئ . 

 سرچاوە:ڕوانگه  

http://ruwange.blogspot.com/2020/06/ 
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لگڵ ئنوەر سوتانی مژووناس و نووسر ل سر  ھاوپرسکی  
 ھندک الینی ئزموونی کۆماری کوردستان

- ٢بینرانی بڕز: بخر بنوە بۆ برنامیکی دیکی ڕاوژ.ل ڕاوژی ئمجارە دا باسی  
 . ڕبندان دەکین ی

  دامزرانی   ل  ساڵ  ٦٩   ھتاویی    ١٣٩٣وەک دەزانین ڕۆژی پنجشم دووی ڕبندانی  
  ئزموونکی   ئزموون  ئم  ئاگادارن  ئوە  وەکوو.  ڕادەبرێ  مھاباد  ل  کوردستان  کۆماری
ل کردن   توێ  تاو  بۆ.کوردستان  سیاسی  مژووی   بنرخی  زموونئ ئو  الینی  ھندک  ی 

  ل   دەدەین   حول  نووسر  و  مژووناس   سوتانی   ئنوەر   مامۆستا  گڵ  ل   تاریخی کوردی دا
 .بکین مھاباد ل  کوردستان کۆماری تجروبی باسی تازەترەوە ڕوانگیکی

 . بیت خر ب زۆر زۆر  مامۆستا 
 
 سپاس گلک:  سوتانیی
  بوو  خۆش  پم  پرسیارەکانم   ب  بکم  دەست  ئمن  لوەی  بر   بر ل ھموو شتک :قازی

 ئسیر   نرخ،    گشتی  بکی    و  تالیوە  بوەی    دیکک   کاردانکوردستان  کۆماری   ھاتنی   پ  ل  
 ؟ بکی  گ   دەتوانی   چۆنی   ب   کورتی   ب   ئگر   دا  ئستا  مژووی 

کوردستان  سوتانی  کۆماری  دامزرانی  ساوەگڕی  پیرۆزبایی  ھمووشتک  پش  من   :
دەکم ل ھموو گلکمان. الم وای دەستکوتکی گورەی مژوویی بوو و ھر بوەندەش  
کۆتایی نھات چونک ل درژەی خۆیدا ، ل گڕانوە دا بارزانییکان بۆ ئو دیو پارتیی 

ب شون پارتیی دمۆکاتی کوردستان دا حیزبکانی دیکی    دمۆکاتی کوردستان دامزرا،
 حیزب   شوە  ھمان  ب  وەھا  ھر  کوردستانیش  دیکی   بشکانی  ل.دامزراون باشوور  

  کوردستان،   ل   ھی  ئلئانک  ک  ئزموونک  وای  الم   و  دامزراوە  نو  ھمان  ب  دامزراوە،
و    کوردستان  باشووری  ل  وەرانختمان  بکلگ   ک  تا  باشوور  لڕادەی  ی   لپۆکرچژ  

  بووە   وەرگرتن  دەرس  و   کۆمارە  ئزموونی  ھمان  درژەی  ئویش   ڕزگاری بووە   داگیرکر

ککم
ھھپپپپککککککی



ککتت کببکبببببب بببب تتتتتت

ککۆ یوبیوبی
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 ھیبوو  ک  کورتی  تمنی  سرەڕای   کۆمار   نیی  دا  لوە  گومانم  ھیچ  من  بۆی  جا.  لو
  تا   و  کورد  مژووی   سر  ل   بووە  درژخاینی  و  زۆر  گلک  کارتکری  و  شوندانری

 نوەکشی  ل  دوژمن  ک  ئوەی  نیشانیکیشی  و   رییکارتک  ئو  بردەوام  ھر   ئمۆش
یانی.  دەترس  کلئانئ  وخۆی  لراندا  نر   ئگوێ  ئک  بتبک  کتی  چاپ  شتر    بکگئ  
  بکنوە   چکۆی  دەیانوێ  بۆی  جا.  دەکرت  سانسۆر   حتمن  بنی  کوردستان  کۆماری  نوی

ییتی ک دوژمن وای ڕوانیی شتک دیارە  گورە  نیشانی  ئوە  و  بکن  تحقیری   دەیانوێ  ،
!یوانچپ 

  یھ  کی کیلسم ،  قازی: باش    مم   دەزانین   ئھ    ین   کوردی،   زمانی   لکوردیی   ب  
  ب   دواییدا   سانی   لو   و   ھی   نووسراوە    ئینگلیسی  ب   ھم   و   فارسی   ب   ھم    و  سۆرانی 
  تیڤی  مد  زەمانی  ل  ک   تادیسیۆنک  وەکوو   مانگیل  تلڤیزیۆنی بوونی  پیدا  دوای تایبتی

  بووەت    سا  ھموو   ووت   دەرەوەی   ل  کان   کوردیی   تلڤیزیۆن   ،   پکرد   دەستی   یوە 
.  دەکرنوە   بو   ئوان   تلڤیزیۆنوە   ڕگای   ل   و   دەکرێ   شت   ،   دەکرێ   سمینار   نریتک 
  و   فاکتکان   ل   ھندک    ب کۆمار  سبارەت   بم  ک   بوو   ئوە   زانیاریی   کورت   لو   مبستم 
  زمانی    ب  گوتم   ک   سرچاوانی   ئو   تماشای   ئگر   بم   کراوە،   باس   گوتراوە،   شتکان 

  زۆرجار   بگرین   برچاو   ل   ئینگلیسییکانیش   سرچاوە   ئگر   کراونتوە،   بو   جۆر   ب   جۆر 
ە و ل بر نبوونی داو  بووەتو   دووپات   ئاوا   و   وەرگرتووە   یکی   ل   یک   زانیارییک   دەبینین 

و دەزگایک ک ل ڕوانگی کوردییوە بابتک ببین ، یانی کورد ل تاریخی خۆی بکۆتوە  
  وەک  کشراوە  دا  ئزموون  ئو  دەوری  ب  پیرۆزی  و  تقدوس  ھالیکی   ک  ھی   زۆر جار

  یانی    وردی نیی، ک  بزووتنوەی  تایبتمندییکی  ئوە  دیارە .  دیک  مژوویی  ئزموونی  زۆر 
  شتکی   ھموو   ل   زیاتر   ناسیۆنالیستی  بزووتنوەیکی   ھموو   ک   دەکرێ   ئوە   باسی 
ی    دیکوجح   ب  دەکا   دروست   تاریخ   و    .تاریخ  . وە  بۆچوونی   بر  ئگئ   کی   لیڕوانگ  

  ئوە   ئایا    بکرێ  کوردستان   کۆماری   ئزموونی    کمایسییکانی  تماشای   ئۆبجکتیڤوە 
 بات   دەتوانشخستنی خپ ت بکا بخزم    رجی  للومستا    ھوەی   یا   دا   ئئ   وە   کئ   دەتوان  

 بگین؟   خبات   بو   سدەمیک 
 ئگر    دا  نا  دیاردەیک  ھیچ  ل  زیانک  عینی  لکۆینوەیکی  ھیچ  وای  پم!  نا   :سوتانی 

کی دیاردەکدیاردەی قینت ڕاستت  و بستاوبھ ل خواستی  لک ج گیھیچ نیشان ا بۆی
نابینم بۆ   ڕاستقینکان   باسی  وابوو   بۆچی  بین  بکین  ئوە  تئییدی  ئم  ک  ئوەی   من 
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 ب   لوان  کام  ھیچ  من.  نین   زەعفکانی   نکۆینوە  الوازەکانی  الین  ل  بۆچی   نکین؟
دوسی ک باست  تق  ھالی  ئو  بکۆدرتوە  لی   ک  ئوەندەی  وای  پم.  نازانم  دروست

  ب    بوو  دروست  تدا  کۆماری  ک   دۆخک  و  بار   چونکوو  کۆمار  دەوری  ل  دەب  زیاتر   کرد
 ھیممتی بوو دروست ئگر  و  بوونی دروست بۆ نبوو ئامادەیی شوەکان ل شوەیک ھیچ

  مر   ل  دەگوترت  ک  ئوەی  پچوانی   بوو  دروست  ک  بوو  گل   خواستی  و   ڕبرانی
  ئازەربایجانوە   نو  ھنای  الوەکی  سیاستی   ایجان دا ک ئوە دیاردەیکی واریداتی بووئازەرب

 سیاستی  ن  چونکوو  نیی  ڕاست  شوەیک  ھیچ   ب  شت  ئو   کوردستان  بۆ   وای  الم  من  ،
 میللی  حکوومتی  ن  و  ،   ھی  فاکتم  ھی  قسشم  ئوان  بۆ  ،  دەویست  ئوەی  سۆڤیتی

  حکوومتی   پشتیوانکانی  ن دەویست، ن حکوومتی ناوەندیی ئران و    ئوەی   ئازەربایجان 
  عشیرەتکان   ل  ھندک  ن  کورد،  خۆیدا  ووتکی  نوخۆی  ل  تنانت  ن  و  ناوەندی
 حدی  ل  نام  من  بوو  شتک  بوو  دروست   لوێ  ک  شتی  ئو  وابوو  ک.دەویست  ئوەیان
ۆی ڕبرەکانی ئو ھالی تقدوسی ئتۆ باسی ب  جا.  بوو  گورە  کارکی  بم  موعجیزە

  تی . چۆنیان توانی لی خۆیج ریان بدەوری س ل ی کدەکک دا کھیچ    بارودۆخ  
  پک   میللی  حکوومتکی  بتوانی  تۆ  ،   تۆ  حکوومتکی  دامزرانی  ب  نیی  ڕازی  کسک
 بھنی؟ 

   وەی کورد بر ئب ل م کوە بوێ ئمن دەم ،یو قسستی من لبم قازی: ب
ل بر   سر چارەنووسی خۆیدا زاڵ نیی بتایبتی ئگر باسی ڕۆژھتی کوردستان بکین 

ئو ھرش و ھجوومانی ک ل سر دەستکوتکانی خباتی گلی کورد ل ڕابردوو ڕا  
  ش ١٩٧٩  سای    ل   چ   و   ئران   ل   پادشایتی   حکوومتی   زەمانی   ل   چ    ھبووە

  چواش   یان    بکرێ  ل   نکووی   شوان   ل   شوەیک   ب   دەکرێ   کوردان   مژووی    الیوەبم 
  کورد   ئگر    ئوەشدا  برانبر   ل   بم   ئوەی   من   مبستی .    ھی   ھموو   ئوان .  بکرێ 

  بم   دەکا   خۆی   ھبوونی   و   ھووییت   ل   پارزگاری   ک   ڕا   ڕوانگیی   و   ل   بۆخۆی 
بییوێ باس بکا گلۆ ئوە سدەمیک ل مژووەکمان دەدا    بووە  ک   جۆری   ئو   ڕابردووش 

 یان نا ؟ مبستی من ئوە بوو. 
: نا، ب بۆچوونی من ھیج لتمیک ب ھیچ شتک ناگین، یارمتیش دەدا. ئم سوتانی

  مانھ  ک  ی گورە  کمایسییکی   چشن  ئو  ،  نیی  لکۆینوانمان  چشن  ئو ئوە 
  ھب   باشوور  ل  دەب  یانی  –  جار  ھندک  ھی  ئگریش   داخوە  ب.    نیی  دامودەستگایمان
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 ئویش  ک  دای  حیزبکان  سیاستی  ژر  ل  لویش   -ک ئیمکانی نیی  دی  شونکی  ل  خۆ
 ھی پوەندییان ، حکوومتکن وەکوو دەستتدارن حیزبی حیزبکان. دەگین  پ زیانی
  دا   ئنجام  ل  ،  دراوسکان  گڵ  ل   دەرەوە،حکوومتکانی  لگڵ  الوەکییکان،  لگڵ

 ..  ھی خۆیان برژەوەندی ئوانیش
  ھنان   بۆ  دەکم   ئامادە  زەمین   ئمن   دا  ڕاستی   دە   کرد  ئوەت   باسی   ئستا   باش    قازی::

  لو   یکک   ون   بۆ   کرد،   باشوورتان   باسی   ک  ئوەی   ھر   بم .  دیک   پرسیارکی   گۆڕی 
  کوردستان  باشووری  ل  ئستا   ک  ئایی   ئو . ئای  باسی  برچاوە  و  زەق  زۆر  ک   شتانی

 ندر   کار  بک    ێدەھندرچاوە،   ھک   سندن   ھوێ  الین  دەیانب   وە   کینی   ئو   عئ  
 ییئا    ک   بووە  دا   کوردستان   کۆماری   زەمانی   لت    ھنانر   تگئ   بیرت   ل   ھاتن   ب   ل  

  ئو   گوتی   خانمک   و   ھنا   خانمکیان   و   دا   نیشان   سرەونخوون   ئایکیان   دا   مڕاسمک 
یمن    ئا   خۆم   دەستی   ب   درووم    کاری ئاوا؟ چونکواشوە بۆ؟ بۆ چیانی ئ .وانو ئ

  کوردستان  ئای  دیارە  و   ھموو کس دەزان ئو ئایی ک ئستا لوێ بکار دەبردرێ
  ئا   ھمان  عینی ئوە    بم ،  سیاسی  پارتیی  و الین  زۆر  کردووە قبوویان  خکیش و 

 نیی   ک   رماوەزی  ی ٢٦   ڕۆژی  لت   ی ١٣٢٤  س١٩٤٥ی دیسامبری  ١٧اوی / یان  ھ    ھاباد  لم  
  جگای   ل   و   باالنش   ل   و   دھات    ل   و   نغدە   ل   و   شنۆ   ل   و    بۆکان  ل   ئودا   دووی   ب   و 

 ڵ   دیکو .  کراوە   ھئ   کارییواش؟  بۆ   چ 
دەکرێ  سوتانی چووزانم  برژەوەندی.  ھندک  غیری  ئوە  بۆ  نابینم  ھۆکارک  من   :

حیزبک کسایتییک ئو شتان بکا بۆ نوعک تبلیغات بۆ خۆی، بۆ حیزبکی بۆ کسکی  
سانک  دیک. چواشکاری ل مژوو دا وا ھاسان ناچت سر . ھر شتک بت دوایی ک

ئلئان   تلڤیزیۆنی   ٣٠  ب  نزیک.  نیی  ڕابردوو  وەکوو  دەژین  دا   سردەمک  ل  ئم   ھن، 
باس ھا  ھن  کوردییکان  غیری  ھی،  کوردی دەبینن  شت  دەکن  کوردستان  توچۆی 

شراییتی ئاوا دا تۆ ناتوانی  ل.یھ  ب دەنووسرێ، ڕۆزنامن، کتئاوا  شتی   دەک   جناب  
  چواش   پ   خککی  دەکرت  تاقمک،  بۆ  دەکرت   یان  ماوەیک  بۆ   دەکرت.  بسلمنی
ل ن  ئیدی  شتان  ئو   ھیوادارم.  ناکرێ  چواش  کس  ھموو   بم  بکی  نم

کبوو، شت کی ھوە ، چونکوو کارینکورە نوە زۆر گش ئمئاشکرا    کوردستان.ئ  
 ھی  وەکوو  ھر  شتک  بگڕن  ل  و  نبتوە  دووپات  ئگر   دا  ئنجام  ل  نیی،  وا  بوو

  پویستیش   دای حیزبکانیش برژەوەندیل دای، کوردیش برژەوەندی ل ئوە  دەرکوێ

برژە بر 
ۆی، بۆخۆی، بۆ

بر بک  برک  ب  ب  ب  کککککک 
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ژووید  بم ل کدا  کورد   رۆکاری نییو  زۆرل  ر  کراوە  کارانی  ھزییق  کئا  نیی  .
  درۆیان   ئو  یانی  دییوە   جگا فن  ل  پستکمان  نازانم   کردووە  دروست  وایان  شتی  ھزار
  و   نیی ئوە وەختک. زۆر یانی و کوردە ئفشار شای نادر ، ناگین کویک ھیچ ب کورد

کتھیوادارم  باب نوع چواشکاریان باس بکین گلکک زۆرن.  نیی دەنا ئو  ش ئوە 
  ب و  تگیشتوویی   ب  نمو ن گورە  گلک  پوەندییکی   کلئانئ  ک ئوەی  حیسابی 

بربو ھی ل نو خک دا ل ڕگای ئو ساتیت و ل ڕگای بین مدیای گشتی یوە  
. ئو شتان ئیدی دووپات نبتوە، مژووی کورد خۆی ڕووناکی زۆری ھی، دەتوانی ئو  

 ست کی. ڕووناکییان دەربخی پویست ناکا بۆی درو
   زموونو ئنی ئباسی دووالی مستم بوو ئبرە دا ممن لمامۆستا ئ ،قازی: زۆر باش
  میشستاش ھسلی ئبۆ ن ک کنکیان الیکین، یلی کورد بکباتی گدرەوشاوەی خ
پرسیارە و بشک لو کتبانش ک ل سر ئو ئزموون نووسراون و لرە دا دەیانبینین بۆ  

و    ئو  شکان  و  ھوەشان  ئویش  جۆرەوە،   ب جۆر  ڕوانگی   ل چوون   یلسم
دەستنکردنوەی کۆمارە ک دیارە ئوە ل ڕوانگی جۆر ب جۆرەوە باس کراوە. جا ئمن  
ڕوانگی   بین  دەتوانین  یککیان   ک کموە  کورت  دا  لرە   ڕوانگ دوو  داوە  حولم 

ڕا مسلک تا و توێ کراوە، یککیشیان ڕوانگی  کوردیی، یانی ل ڕوانگیکی کوردی  
ە  ئڕفع  ژەنڕاڵ  وەکوو    کۆماری   زەمانی   ل   نک   ئرفع   ژەنڕاڵ   دەزانین  ک    کسکی 

  ئران  ئڕتشی  ستادی  ڕەئیسی  ١٩٤٦ تا  ١٩٤١ سای  نوان  ل   یانی  پشتر   بم  دا  کوردستان 
  وەکوو    ، بم  - ۆی  خ   جگای  ب   ئوە   –  کردووە   کوردی   شڕی   زۆر   خۆی  زەمانی  و  بوو 

  ١٩٦٦  سای   ل   ک   نووسیوە  کورد   سر   ل   کتبکی  ھبووە   ئنتلکتولی   الینی   ک   کسکی 
  ئویش   کوردی،   کراوەت   دوای   و   بووەتوە   بو   ئینگلیسی  ب   ئینگلیستان   ل    کتب  ئو 

 سر  ل   جیاواز   ب   خۆش   پم   دەکم،   باس   بۆچوونکان   دوو   ھر   ئمن   جا   ھی،   بۆچوونکی 
بۆچوونکان ک گوتراون لرە دا جنابت نزەری خۆت بی. یکک لو کسانی ک لو  
  ل یکک   ل  ک قاسملووە  عبدولەحمانی  دوکتور  شھید  کۆیوەتوە  مسلیی 

. ل  ڕبرایتی بوو  نووسراوەکانی دا دە : "(یکک ل ھۆ سرەکییکانی ڕووخانی کۆمار)
مانگ ھبوونی کۆمار دا مومکین نبوو ک کادری توانا و فیداکاری سیاسی و    ١١ماوەی  

نیزامی پ بگیندرن. و ئو الوازیی ل ھموو بوارک دا خۆی نیشان دا. دیارە ھۆکاری  
جوونوە   دابوو  بیاری   ک تاران  حکوومتی  ھبوو.  گرینگیان  دەورکی  دەرەکیش 
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زەربایجان و کوردستان سرکوت بکا کلکی ل پشتیوانی ئانگۆ ساکسۆن  پشکوتووەکانی ئا  
ب تایبتی ئمریکا وەرگرت. لوەش دەرچ حکوومتی ئران ب دژوارییکی کم توانی  
  رچاو گرتنی لب ل شدا، بوانموو ئڵ ھگبکا. ل (نالی ب) تی نیوترالیزەتی سۆڤسیاس

نیزامی  و  سیاسی  کۆماری    شکانھاتوویی  (خۆشویستی)  جماوەرتی  و  تاران  حکوومتی 
کوردستان، دەیتوانی خۆ ڕاگرییکی کاریگر بکا، ھر وەک ئزموونی بارزانییکان نیشانی  

 دا و ڕەنگ توانیبای سرکوێ." 
 :وە دەو بارەیع یش لڕفمر قاسملووە. ئوە بۆچوونی نکورتی ئ ب 

نمانی یارمتی دەرەکی نبوو ، ل بر ئو ڕاستیی  " ھۆی ڕووخانی خرای کۆمار ھر 
بوو ک ھیچ یکایتییک ل نوان کوردەکانی ئران دا نبوو بۆ شان وەبردانی شڕکی  
سخت، تحمولی ناخۆشی و فیداکاری ل پناو سربخۆییکی دڕدۆنگ ل ژر سوتی  

 و سن ر وەھا لتی و ئازەری دا. و ھکوردەکانیش دا ھیچ  کۆمۆنیزمی سۆڤ شیرەترۆک ع
تا    ١٩١٩ھاوکاری و مبستکی یکگرتوو ل گۆڕێ دا نبوو. شکاک و سمکۆ ل سانی  

زۆر باش شڕیان دەکرد چونک ئو دەمی تاق سرۆککیان ھبوو و تان و بۆی   ١٩٢٢
سای    ک بوو بۆیان. لھاندەر ھیچ دەرەتانی    ١٩٤٦دراوس ئازەرییکانیش  ئو جۆرە  دا 

  ئستانی [    تان نبوو، چونک ئازەرییکان، ب نابدیش ب، ھاوپیمانک بوون و کوردەکانی
  ل   بوون   بریندار   یان   کووژران   بدیل   تنیا .  بوون   توانایکییان   ھاوپیمانکی ]  کوردستانیش 

  و   ندەکردنوە   ل   الیان   قت   کوردەکان   ک   ڕووسکان   بر   ل   بوو   دا  نادیار   ئیدەیکی   پناو
ییکانیشیان خۆش ندەویست ل چاو ئرانییکان ل تاران و ل جی دی. کوردەکان  ئازەربایجان 

ئرانییکانیان ب ڕەگزکی زۆر نزیک ل خۆیان دەزانی و ھستی دوژمنایتییان ل ئاست  
ئزمو  دوای  جیرانیان بوون.   زی دی کند ڕەگچ چاو   دەکرا لن بدی  ونی  ئوان تدا 

سرسوان ل کۆنتۆی حکوومتی مرکزی ل زەمانی ڕەزا شا دا، ئوان ئیدی دەیانتوانی  
  زۆر   تا    ل پشکوتنی گشتی ووت دا بشدارییان ھب و سرھدانی ئو جارەیان کم

 ر   بپا   دا   سوەی   یانی  ! "  بوو   سئ   ک   ر   لرانبتی   بک   ڕاوەستابوون   دا   ناوەندی   حکوومشت  
 و! بو   کرا   تحمیل   ڕا   دەرەوە   ل   بوو 

و   بم ئگر الینی کوردی  شکانی کۆمار   ب ھی سبارەت  دیارە بۆچوونی دیش 
الینی غیری کوردی ھر دووک الی ل برچاو بگرین دەکرێ لو دوو بۆچوون دا کۆ  

 بکرتوە. جنابت ئو لکدانوان چۆن دەنرخنی؟ 
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ل  سوتانیی  وای پم  ئمن  و  :  بیک  دژ  الینی  دوو  ئگرچی  دا،  قسکان  دوو  ھر 
  ب ئینگلیسی  مۆرەیکی   ک بوەی  دەرکردبوو  ناوی  ئڕفع  بگومان.  یکن  ڕووبڕوی 

 وەکوو زۆربی .. 
 قازی: ب ئوەی ک مۆرە ب مۆرە نب ل سر قسکانی بۆن باشترە! 

کسوتانی بدەم  نیشان  برەکیکی  دوو  منزوور  تبعن!  قاسملووە  :  شھید  الیکی   
قسی    ل دا  کات  عینی   ل بم  بن،  شت  یک  ناتوانن  خۆ   دوان ئو  ئڕفع.  الیکی 
ھمووالیک  ئوە   ب  کدەرەکیی ھۆکارە   ک ئوەی   .دایت ڕاستقینی  دا  ھردووکیان 

 موتفیقین و ئران بۆ ئوان بھاتنی  دەیزانین وەختی ل سر نگیرێ چونکوو سۆڤییت بوو
ی ڕەزا شا ڕەنگ بوو ئو دەرفت دروست نبت و  الچوون ب  ب البرا، کار  سر  ل شا ڕەزا

ی  ٣ندەکرا بۆ دروست بوونی، دەگوترێ ل فاسیلی بینی شھریوەر ک ڕەزا شا ڕۆیی ،  
 شھریوەر نیووی موتفیقین ھات دە نو ئرانوە. 

 ١٩٤١قازی: 
شھریوەرەوە تا مانگی ئابان دەکا دوو مانگ، دەگوترێ  ی  ٣، ل  ١٩٤١: ب  سوتانی

 حیزب ل ئران سری ھدا. ئوە معنای بوونی ئازادییک ک پشتر نبووە.  ١٥٠
 قازی: مبست دوای سرکوتی بیست سای زەمانی ڕەزا شای ؟ 

حکوومتسوتانی نانی  بنیات   ل تبعن  دەرەکی  بن   ک ئوەی   بۆی جا  تبعن.  ی  : 
دامزرانی   ل بم   ، بینیوە  بگومانی  یکمی  دەوری   کدەرەکیی ھزە  دا  ئازەربایجان 
 وانو لبوونی ئ ب وێ، بر بوونی خۆی لبووە ھدەور ن تی کوردستانیش دا بحکووم
 م پرسیارە نییمی ئوو ، یکی دیکوە دوایی شتم ئگرێ، بر نس زموونو ئبوو ئ

ب گومانی من نا،   ک ئگر ویستیان، ئوان کۆماری کوردستانیان دەویست ؟  ئایا ئوان 
بت  ئمریکا  ئوەی   ،ب تاران  حکوومتی   ک ئوەی  دامزرا.  بم  نیاندەویست  ئوان 
ھمووی ئو شتان ڕاست، ھیچ گومانکی تدا نیی ، ئوە ل قسکانی ئڕفعیش دا باسی  

یکنگرتوویی کورد کراوە، ئوەش ڕاستی تدای بم ئیدی    عشیرەتکان کراوە، باسی
عڕفوە ئیدی ئئ ،و شتانن و ئو باسی دەکا وەکوو تائ ی کو شتوە  ئئ دەنا  دە  

  ئوانی  و ھۆکار بکات کوردستان کۆماری باسی تحلیلگرک کسک، ناکم باوەڕ ئمن
  ھبووە،   ھزی  نبووە،  عشیرە  خۆ  بم.  دەویستتانی  کورد  ک  ئوەی  سر  بھنتوە
سوپایی ھبووە، فرماندەی ھبووە و ڕاھنانی ھبووە ئوان تانیان ن دەکرد، ئوان    ھزی
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کوشتاریان ن دەکرد، ل ھموو ماوەی قودرەتیان دا خون ل لووتی کسک نھات، غیری 
  ژمارەیک   ھاتن  ک   موورانی ناردراوی سۆڤییت بوونیک دان تۆر ک ئویش ب ئاشکرا مئ

 ل ئازەربایجان کرد، یککیشیان ل مھاباد کرا.   تۆڕیان
 قازی: مبستت کووژرانی غفووری محموودیان ە ؟  

نبوو، دەستی  :سوتانی شوەیک تدا  ھیچ   ب ھیچ دەستکی حکوومتی کوردی  ئوە 
ک  حکوومتی   بوون  سوڤییت  نردراوەکانی  مئموورە  بم  نبوو،  تدا  ئازەربایجانیشی 

 ھاتبوون ئوەیان دەکرد ک پشتر خۆیان ھر ل نو خاکی سۆڤییتیش کرد بوویان. 
قازی: باسکی ئاوا ھی، دیارە ل قسکمان دوور نکوینوە، قسکانی خۆشت ل بیر  

 لسم ئو  باسی   چونک جنابت   کوردستانیش  ب  ل  ک  وەیئ ئویش  کرد.  یت 
  تو حکووموەی ئبووە بۆ ئوەیان ھبوون فکری ئوێ ھل تی کژکارانی سۆڤییڕاو
بتوان خۆ بگرێ و لرو لوێ ئگر تاکوترا ھبووبن ک ویستبتیان لگڵ حکوومتی  

ن و سست کردنی ئو  مرکزی ل پوەندی دا بن و ئو پوەندیی ببت ھۆی بنکۆڵ کرد 
دەستکوتی کوردان لوێ باشتر ئوەی ک ھندک لوان ل ناو بچن و تنانت باسکی  
ئاوا دەکرێ یک لو کسانی ک گیراوە و یک ل پیاو ماقوونی سابغ بووە ؛ میرزا  

ل کوشتن  ڕەحمتی شافیعی ک تنانت پشوا ل وەسییتنامکشی دا باسی دەکا دە ئمن  
وا   و  داوە  نجاتم  ل کوشتن  و دە من  بکا  گردنی ئازا   ک و داوا دەکا  داوە  نجاتم 

  چووە   چۆن   ک   دەکا   ئوە   باسی   کریمی   منافی   ڕەحمتی   ،   ھی   دا   بیرەوەرییک   ل    بزانم
  ڕەحمتی   میرزا  پشوا  دەستووری  ب   میاندواو ل    ل زیندانی سرھنگ ئارام توانیویتی  و 

 ! کا   ڕزگار   شافیعی 
 : ئارام ی ئرمنی سوتانی

 !ردەوام برموو ببووە، فقازی: جا شتی ئاوا ھ 
 ئوەی  نیم دا بشکیان لگڵ. ڕاست زانیارییان لو بشک  ئوەی منزوورم جا :سوتانی

ھید کت، دەیتوانی.. قا شدەیتوانی خۆڕاگر ب سملوو دە 
 سربکوێ، مبستی ئوەی! قازی: ڕەنگ بوو  

  بۆ   دەکرا  کردیان،  بارزانییکان  وەکوو  بکرێ  موقاوەمت  دەکرا  من  بۆچوونی  ب :سوتانی
 سۆڤییت  سوپای  وەختک  ڕووخا،  جبھکت  پشت  وەختک  بم  بکی،  خۆڕاگری  ماوەیک
وە  دەرێ،  ڕۆیشت  ل مھاباد   ل کوردک  ڕووخا.  ئازەربایجان  میللی  حکوومتی  ختک 
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موقاوەمتکیش   ئگر  بوویان   ک عشیرەییوە   دوژمن ھموو  بو  محدوود  ناوچیکی 
 بکرای موقاوەمتکی ئوەندە ندەبوو ک ئم نوی بنین ڕاگرتنی ئزموونی کۆمار! 

وانین ب قتعییتوە بین ، ھر وەک بۆچوون : ئبت ل بر ئوەی ک نبووە ناتقازیی
 دەتوانین بین.. 

 : وای. ھیچ شتک قتعی نیی.سوتانی
قازی: بم ئوەی ک ڕەحمتی قاسملوو لرە باسی دەکا ئوەی ک بارزانییکان توانییان  

جار بزانم  وا  عاقییکانیش  لگڵ  برخورد  تنانت  و  ئران  سپای  گڵ   ل شڕ   ک  ب
سپای دا   ٣چوونوە نو خاکی وێ، لگڵ تورککانیش، ھرچۆنک ب توانیان ب نو ئو 

 .وەیئ کزموونئ ستی لبت مخاکی سۆڤیی ننیخۆیان بگ 
دەکرا،  سوتانی  نیی شکم  ھیچ  جۆرە موقاوەمت ئمن  لوێ    ٥٠٠: تبعن. ئو  کس 

ی خۆمان لگیان بوای پڕیبانوە، بم  کسیش کوردی ناوچ  ٥٠٠پڕیونتوە، دەکرا  
ئوە ئزموونکی ن دەپاراست. یانی من قسکم ھمووی لوە دای شراییت جۆرک نبوو 
  ل  ک کرد  ئوەمان  باسی  برنامش  پش   مئ بپارزدرێ.  کۆمار  بتوانرێ  تازە   ک

م دراوە  بیار  پشتر   ک  یھ دا  ھمن  مامۆستا  . بیرەوەرییکانی  بکرێ   وقاوەمت 
 

  یو زەمینم لوە. بینوێ دەکرێ زیاتری شی بک ینستا دەگکرا ئت نقازی: بۆ موقاوەم
 دا ل سر بۆچوونکانی قاسملوو و ئڕفع شتی دی ھی بیی؟ 

: لو زەمینی دا یک دووشت ھی ک ئمن پم وای نگوتراوە. ئوەش یکیان سوتانی
  م واینایکا ؟ من پ ڵ دەکا و کگتی لقمواف بۆ من جا نازانم ک زۆر گرینگ ک
تجروبی خودموختاری ل کوردستانی ئران و ل ئازەربایجانیش دیاردەیکی واریداتی بوو.  

گو ک بوو بورە یانی شتکی گبرای تی دا ککی سۆڤییتو حکوومن زموون لرەی ئ
جمھووری دروست کرد بوو، ئو ب  ١٦ک ب ئیستیالح پی دەن " برادر بزرگ" ھبوو . 

سریاندا نزاڕەتی دەکرد ل شرایتکی وا دا ئو حکوومت خودموختارە گونجاو بوو، یا  
وایی دا. ئوە ب بۆچوونی من لو بارو دۆخ ک  خود ل شڕاییتکی دمۆکاتیکی ڕۆژئا

  شای کی ناوەندی کتتی ناوەندی، حکوومڵ حکوومگدا بوو لکورد و ئازەربایجانی ت
ل رەئسی دا، قوام وە مسئلی نوت و ئیمتازاتک ک ھموو الینکان ب تمای بوون  

انی خودموختاری ندەدرا. ئایا ئوە دروست وەریبگرن، لو شڕاییت دا ب کورد و ب ئازەربایج
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بوو ئم ئو دروشممان ھگرت یان نا؟ و ئایا دوای ئویش دوای ھرەسی کۆماریش 
ئم ئو دروشممان بۆ ماوەیکی زۆر درژە پدا، شھیدکی زۆرمان ل پای دا. ئایا ئوە 

  خودموختاریش   درژەی  من  یبۆچوون   ب.    نبوو  دروست   دروست بوو یان نا؟ ب بۆچوونی من
ئویش  حیزب  ل  زۆرک  دروشمی  بووەت  ئلئانک  ک  فدرالیسم  مسلی کانمان، 

ئزموونکی سرکوتوو نابت چونکوو نموونکیمان ئلئان ل باشوور ھی ب ئیشاڕەیکی  
ی نووریی مالیکی شتک تک دەچ، ب ھنانی داعش، داعشک ک ھاتووە ، دروستکراو

دەستی ووتانی عڕەبی سوننی ی بۆ دژایتی شیعی ئران دروست کراوە و ھاتووەت نو  
  یری تورکیا نییبۆچوونی من غ ب کی الوەکی کتی سیاسوسارەکری ھوە ساقع
خودموختاری    ک دەدەن  نیشان  ھموو   مانئ کورد.  گیانی   دەیخات و   ندەسووڕ وەری 

لو بارو دۆخ دا. ئوە یک ل ناتواوییکان ک ڕەنگ لرە دا باسی    دروشمکی تواو نبوو
 م وایمما من خۆم پبۆچوونی من الگیریشی کراوە ئ کراوە بر باسی نک ھت ، نکرابن
شون کوتنی ئو دروشم ھیک بوو و ھۆکارک ل ھۆکارەکانی ڕووخانیشی ھر ئوە  

 بوو ئو شت سری ندەگرت.
ئران.  ق    ل سوور  ئڕتشی  دەرکوتنی   ب کرد  کورتتان  ئیشاڕەیکی  ئوە  دیارە  ازی: 

ھات ھندک ناوچ ک کوردستانیشی    ١٩٤١دەزانین ک ئڕتشی سووری سۆڤییت ل سای  
دەگرتوە تا ڕادەیک و بۆ ئازەربایجان و دیارە ئینگلیسییکان و ئمریکاییکانیش ل الی  

راردادک ھبوو ل نوان ھزە ھاوپیمانکان ئگر بتوانین ئاوایان ناو  باشوورەوە ھاتن. ق 
برین ک ئویش ئوە بوو دەبوو ل تاریخکی موعین دا خاکی ئران ب ج بن و ھر  

  ک   دەگرت   بوە   پشی    وەھا بوونی ئو قراردادە ل نوان ئینگلیسییکان و سۆڤتکان دا
  ھندک   گورەی   ب   و   بکن   نیزامی   عملییاتی   ژوور   برەو   سقز   ختی   ل   بتوانن   کوردەکان 

ترحی ئاوا ھبووە ک ئو عملییات بکن، بم دواتر ئو    ک   ھبووە  وا   جاری   سندان 
  م لت ھشی سۆڤییڕتدوای چوونی ئ ک وەیئ کراوە. پرسیارەکن ج ب ج رحت

و ھمیش    – دیارە جمھووری نبووە   – للی ئازەربایجان  نووسراوەکانی زەمانی حکوومتی می 
دەکرێ   ئوە  باسی  دا  کورد  ڕبرانی  بیاناتی  ھندک  و  کوردستان  ڕۆژنامی   ل

تیجاعی   کران  ئیرستی  ،  ئپران  کۆنکار  ئیرتیجاع  زاراوەی  جار  زۆر (  ئنن  بدەھ ( مئ  
  ئمش  ئوان   ڕۆیشتنی  ب  و  بستراوەی  جوونوەیکی جوونوەکمان  ک  دەکا  موتھم 
بیرەوەرییکانی  ل   ساڵ   چند   تنانت .  دەکین  موقاوەمت   ئم   بم   نامنین،   ل پش  وە 
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مڕحوومی الھروودی دا ک لو دواییان دا وەفاتی کردووە، سرەخۆشی ل دۆستانی دەکین   
ری    کتی   گشتی  سکراتی   فیرقمۆکو   ،   بوو   یجان ئازەربا  ددا   ئوکی   لیوا   نامشپ  

ودا گازەندەی  ل   و   نووسراوە   ئازەربایجان   ڕبرانی   بۆ   ک   بووەوە   کرد   بو   محمدی   قازیی 
  دین کازمۆف کالحالحی عیسا زادە؛ سوان سدەکا ئ وەیان لیی ئوە دەکا یان گلئ

ئڕتشی سۆڤییتی بووە، دە لو  قارەمانی نتوەیی سۆڤییت بووە و ئفسرکی کوردی  
من   مبستی  پیتی.  حوجمان  و  شڕە  وەختی  چونکوو  برنوە  ئو  ندەبوو  دا   وەخت

وەیئ    م   کم   و  ئازەربایجان   ھوەیان  باسی  کوردستان   ھدەکرد   ئ   ک   بوونی   لت   نسۆڤیی  
  بم   برین   پش   برەو   خباتکمان   دەتوانین   یانی .  بکین   موقاوەمت   دەتوانین   ئم   دا 

مستمان    ئبم  وەیوە  ئر  ئموو  بھک  لگای  شتڕب  دا  ئاشتییان  ج  جو .  بکرێ  بئ  
 ج   ب   م  ک   جی آذربایجان و ھڕۆژنام م لدا ھ رم و ئاشتییانگای نڕ ردنی داواکان ب

  تو موقاوەمبۆ ئ وە. باشکوردستان دا ڕەنگی داوەت ل  دی جۆر بنکرا؟ چونکوو سن
ی سرماوەزە یانی  ٢٠جۆر ھی ئوە من لرە نوسخی ژمارەیکی ئازەربایجان م ھناوە ئی  

ڕۆژنامی   ژمارەی  ئاخرین  ئوە   . تورزێ   ل نکراوە  موقاوەمت  ڕا  سبینکی  بۆ 
، ئی   پش  ٢٠ئازەربایجان ە  مانگ یانی  و ت ٢١ی  ھاتووەتوە  نیوو   ک ورزی  ی ئازەر 

گرتووەتوە ، ل ودا ئیعالمیییک ھی "" آذربایجان دموکرات فرقسینین مرکزی کمیتسی  
ایل آذربایجان ھمکارالر اتفاقین مرکزی شوراسی مشترک اعالمیسی" یانی لودا باسی ئوە  

 نین. وەکوو باسیشتان کرد بۆ وت دەکموقاوەم مئ کانی   دەکا کبیرەوەریی من لھ  
  ب ھبوو  خبرک  ئوەی ئگر  بۆ  بووە  حیزب  شوێ ل دەفتری  ئوە دەکا  دا باسی 
  ی دەک پسرێ ، کبوو بۆ خوارەوەتری بنک ھر دەستوورگیان ئ نیوای بگشپ
ئوە ڕادیو خبری تسلیم بوونی تورز دەخونتوە تعجوب دەکا، دە دوای ئوە  

ێ. یانی چۆن ک ئو شووڕای دروست دەکرێ، دوای پک نای،  شووڕای شڕ دروست دەکر 
 دوای موقاوەمت ناکرێ یانی ب چی دەبستتوە ئو شتان؟ 

وەختک باسی ئاشتی سوتانی ناب بگرین. یانی  وای دیاردەکان زۆر موتق  پم  : من 
ک الیسانچ ک و  چ الینک الینگرتی، چ کسک  بزانین   ین دەبدەک ، نگری نین 

دژین. ل نو حکوومتی ئازەربایجان دا الینگری ئاشتیش ھبوو ، دژی ئاشتیش ھبوو ،  
حکوومتی   نو   ل بوو.  ئاشتی  الینگری  بوو  وا  ئی  دەویست  موقاوەمتی  ھبوو  وا  ئی 

بوو   دوای   موقاوەمت  بۆ  دەدرێ  پشدا  ل  بیارک  دیشمان   و   کوردیش دا قتعن ئوە 
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  ھر   نک  دەب،  شتکان  بۆی  جا.  دەدرت  دیک  بیارکی  ئاغا  ھباس  مزگوتی  کۆبوونوەی
ەب ھمالین بیبینی.  د  دەسنگنی  ھی  وەختک  مسئلی  ئو  ئی  شتکیان  ھموو  ئوە

مسلن وەختک باسی سیاستی سۆڤییتی دەکرت سیاستی سفاڕەتی شووڕەوی ل تاران 
 یانی  دەچوو  بڕوە  باقرۆفوە  ڕگای   ووە ل سیاستک ک ل تورز و لھمیش جیاواز ب

  و   باقرۆف  حکوومتی  لگڵ  سۆڤییت  ناوەندی  حکوومتی  سیاستی  بینی  جیاوازی
مئموورەکانی باقرۆف ک ل ئازەربایجان بوون و سۆڤتییکانیش ھر عمدەن مجبووریش  

ڕژاندووەت زۆریان  ڕووسکی  نکوترێ  ئوەی  بۆ  بکن  کارە  ئو   بن  و  ئرانوە   بوو 
  دەکی   باسی  ک  ئوەی  ئنجامدا  ل. بوو  جیاواز   ئوان  سیاستی.  ئازەربایجانین   ھر  ئوانش

 .. 
یانی مبستت ل جیاوازی چیی؟ چونکوو بڕوەبردنی سیاستی سۆڤییت وەکوو  قازی:   

دەوتی سۆڤییتی ل پوەندی لگڵ ئران و ل گڵ مسلی ئازەربایجان و کوردستان دا  
ل الین کۆماری سۆڤییتی سوسیالیستی ئازەربایجانوە بڕوەچووە یان جۆرکی دی بووە؟  

 زی دەبینی؟ ل چ ڕوویکوە جیاوا 
چونکوو :سوتانی ھبووە  ڕووەوە  زۆر   ک   لوەخت  ک  تی  دەگاتناوەندی  حکووم 

  مئموورەکانی   ب  جۆرک  فرمان  و  دەچ  شتک  بۆ  جۆرک  ئو  تاران  ل  شووڕەوی  سفیری
. دەبن  دیکی  الینکی  برەو   ھاتوون  ئازەربایجانوە  ل  مئموورەکانی.    دەدا  خۆی

دەب ئو تزادە ببیندرت. ل ئنجام دا تبیعی ی ک   ھی  ئواندا  نوان  ل  زۆر  تزادکی
  ئنجام   ل  ئوە  بڕوەبری  ھر  ،  بگۆڕێ  ناوەندی  حکوومتی  سیاستی   خۆ ناتوان باقرۆفک

 گرچی  دەکات  پاشکشک  ئو.    دەدرت  پاشکش  دەستووری  وەختکیش  و  دا
 کرت ل ئازەربایجانی ئران؟ ب کش پاش نیدەویست باقرۆف شوەیک ھیچ ب نیویستووە،

 قازی: یانی باقرۆف؟ چ بگیک ھی بۆ پاپشتی ئو مسلی؟ 
 شت زۆرک  : ئلئان ئمن ئامادەیی زەینیم نیی بم ل چ شونک دا ھی بمسوتانی

یھ  ر   لو  سی  ئگانب   ک  سنادی  لکیان  و  شووڕەوین  ئیتیحادی  کۆمۆنیستی  حیزبی  ئشب 
 رجوم کراون. ت

دمکرات    فرق فرود  و  فراز   " وەکوو   ک  ب  ینامیلک ئو  مبستت  ئگر   : قازی 
آذربایجان" ب فارسی بو کراوەتوە ، دیارە ئوە ترجومیکی تحریف کراوی نووسینی  
جمیل   نوی   ب ئازەربایجانی  مژوونووسکی   وات کسکوە  الین   ل  ک  یتاریخ ئو 
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وکراوە   نووسراوە  شتان  حسنلی  لو  بشک   ک دەرکوتووە  ئستا  ئوە  بم  فارسی.   ت
تحریف کراوە . تحریف کراوە ب مانای ئوەی ک ویستوویان لو ڕوانگیوە باسی بکن  
ک ئو نھزەت، ئو جوونوەی بزووتنوەیکی دەسکردی سۆڤییت بووە و بۆ خۆی ھیچ  

  .ک بوەی پبووە بۆ ئی مادی نردەوام  زەمینرموو بف .وەیئ کحریفت ست لبیانی م
 !شپ شم بۆ ھاتکی دیکمن پرسیارئ ب 

: کتبک ڕاست وای. کتبک ل بر ئوەی " بابک امیر خسروی " دەستی ب سر  سوتانی
دا بردووە و ل ژر چاوەدری ئو دا بو بووەتوە حتمن دەب ئو الین الوازەی تدا  
بت بم بگکان..، کاک حسن یکک ل شتکانی ک من دەمویست ئیشاڕەی پ بکم 
 .یھ ، ل ئینگلیس   یھ ھی، ل ئمریکا  ، لوێ   یھ گلک زۆر  بگیکی   :وەیئ
نمر  تنیا   مئ  . ناچت  دا  ھیچکامکیان  بالی   ،مخ کمتر  کورد  ڕووناکبیری  کورد، 

می ، ئمن نازانم چندە، سرییک ووتاری ترجوم کرد ، سرییک بگنام ئفراسیاو ھورا
یارمتییکی  وەکانی  زۆری   کینکۆوە.  داین  لژەی  بۆچی  ئدر   ک   بۆچی.  نییسک  

بیکا؟  نیی  مئ میل دەبنلی جسبۆ شتمان ح بنووس ! 
لکۆینوەی   بۆ   بھ میلی   بھ عالقی   ک  بھ ئاوا  کسی   دەب دیارە  قازی: 

  دا   حالیش   عینی   ل   بم   کردووە   گورەی   کاری  مژوویی و زمان بزان. دیارە ھورامیش  
 گا   زۆر   لڵ   خۆشی   بۆچوونی   جککردووە   ت   ک   بۆی   ئینسان  کوە   لتناکر   ھک   یرجومت  
 خۆیتی؟   ئی  کام   و 

: لوەی جمیل حسنلی ش دا عینی شت ، بم ھر چۆنک ب بگیک  سوتانی
 لوێ داندراوە. من ئوانی وەزارەتی .. 

چونکوو    ،دیوت جنابیشت  حتمن  بپرسم  ئوە  دەمویست  دا  لرە  ئمن  قازی: 
  پۆلیمیک   جۆرک   دا   نامی   لو   و   نووسراوە   پیشوەری   نمر   بۆ   ک   ھی   ستالین    نامیکی

یکی سرانی حکوومتی میللی ئازەربایجانیش ھی  د  نامیکی   دیارە  –  دەکرێ   ئوە   باسی 
  لگڵ   دەب   ب  ھرچۆنک   ئوە   ک   دەگرێ   ل   ئوەی  ڕەخنی   و   - ک بۆ ستالین ناردراوە  

  و   ئیرتیجاع   ک   ئوە   ھۆی   دەبت   ئوە   نسازن   قوام   گڵ   ل   ئگر   و    بسازن  قوام 
ەوام ب. بم دە برانبر ئوە دا  برد    ئران  ل   فن   و  ئینگلیس   ئیمپریالیستی    سیاستی

پیشوەری و ئوانیش نازانم ل چاوپکوتنک دا ، ل جگایک دا چندین مانگ پش ئوەی  
انی  ک مسئلی ھوەشانی سرماوەز بت گۆڕێ قسی خۆیان ل گڵ سرانی ئازەربایج 

بم ، بم ،
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و    کوردستان   ل دەستنکردنوە  مسلی  ئو  جنابت  یانی  کردووە.  سۆڤییت 
 چۆناوچۆن؟   یان   دەبینی   ئۆرگانیک   شتکی   وەکوو   چندە   ئازەربایجان   ل    دەستنکردنوە

  کوردستان   حکوومتی  وای  پم  من.  نین  یکتری  لگڵ  ئیرتیبات  ب   وای  پم  من :سوتانی
نیا  تاقی  بو  تزەی ئبوو  ھن  ک  ت  بتوانوا.  بکا  موقاوەمشکی  پبوو  بین  واقیع   ئینسان   ،

  ک کی دەزانی . وەختکی خۆی و ناوچی داخی چاک دەناسی ، موشکیلکبارو دۆخ
سرەکی   ستوونی  دەرەوە   ڕۆیشت و  کرد  عقبنشینی  سۆڤییت  ھزی   ،کالوەکیی ھزە 
پشتیوانییکی ڕووخا ، ب دەلیلی ئوەی ئوان بوون ک برگرییان دەکرد ل ھاتنوەی ھزی 

 ک. ل ئنجام دا دوای ئو ھۆکارک ندەما بۆ ئوەی بۆچی ... سپای ئران بۆ ناوچ
قازی: دیارە کوردەکان بۆخۆشیان ل جبھی سقز زۆر باش ڕاوەستان، تلفاتی زۆر  
ھزەکانی بارزانی ل ژر   و  خۆشناو  مستفا   .یقنتو مران دا لشی ئڕتئ ل گورەیان 

 فرماندەیی مستفا خۆشناو دا! 
: دروست! لو پوەندیی دا شتکی سیرم من دی. ئویش ئوەی ئو سربازانی  سوتانی

ک ئوان ھنایان شڕ وات ھزەکانی ئران، ھموویان کورد بوون. یانی ھرچی کووژرا  
لوبریش ھمووی ھر کورد کووژرا. بم ئوە گرینگ نیی . ئوەی ک ھی ئوەی. لو  

یت   ناوچققز رک  موافس ڵ ڕەزمئارا دانیشتن و لگ وا لشر دوو الوە ، پھ ا بوو ل
قسیان کرد. موافقت کرا بوو ک لوێ دەرگیری نب. حکوومتی ناوەندیش ب فرماندە  

وەکوو  نک  مکن،  موقاوەمت  دەگوت  ئوانی  و  ھومایوونی   فزوی   ناوچییکان 
  دوو   ھر  ل  ،  بوو  پارزراو  چاک   م دا ئو ناوچیائنج  ل!  مکن  شڕ  مکن  موقاوەمت

 پیوەندی  بیکوە  جمسرەکی  دوو  ھر   ک  بوو   ختک  چونکوو  پاراست   دەیان  الوە
  ئوەش .  بوو  سیاسی  توافوقی  معنای  ھبوو  ئارمشک  و  ئاسایش  لودا  ک  ئوەی   .دەدا

ناوەندی ب توافوقکی ئاوا    حکوومتی  لگڵ  توانی   ک  کۆمارە  گورەکانی  کارە  ل  یکک
  ن لب ، شپ نن، دەکرا برش بکدا بوو، دەکرا ھزی تبوو ھقز ھبگا دەنا پادگانی س

 نبوو کمتر ئمال  ھزی بدا، ل   و بچت دەیتوانی  سرا لی بدەن و ب ھر شوە. ئوالش
زی  لوان  ھئ  قز  لمن.  س  ک  خۆم  بۆچوونی   بشنی  دوو   یشان  ھی   ی  لرۆزنام     "

  ل   ک  شراییتی  ئو  دەن  دەکن   داوا  دت  سنوە   ل  تلگاف  ک  ھی  دا"    کوھستان
  ک   ئوەی  مانای  ئوەش.  بگرتوە  ئمش   -  مھابادە   منزوور  –  ھی  ئلئانک  کوردستان
ک بوو  بش  و  توافوق  لو  بوو  بشک  ھمووی   نکرا  ئگر.  دەکرد   ھاوراھییان  ئوانیش
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حکوومتی  ندەدا  ئیجازەی  سۆڤییت   ک ئوەی   ، کرد   پ ئیشاڕەتان  پشتر   ک لوەی 
واتب ختک   ل  و  ئوان   بینی  بوو  فاریق  ختی  خت  ئو  ک  پشوەتر   کوردستان 

 . ئینگلیزەکان 
  ئوەی   ئویش   دەکرێ   باس   دا   پوەندییان   لو   ک    قازی: زۆر باش. مسئلیکی دیکشش

 دەزانین   ک   ڕی   مانگی   لمک   دا   ١٣٢٥  بانوافوقکرا   ت   وان   لتی   نمیللی   حکووم  
  دا "  آذربایجان "     ل  شوەیک  ب   یکیان   ھر   دیارە   ک   کوردستان   کۆماری   و    ئازەربایجان

 وافوقی   ناوی  بح   تلی کورد ھاتووە و لتی میللی ئازەربایجان و گکوردستان "   کووم  "
  ھر   یانی   ھاتووە    ئازەربایجان  و  کوردستان   میللی  حکوومتی   توافوقی  ناوی   ب   دا   یش

  تایبتی   ب   لوێ   و   لر   لوانی   ک   دا   حاڵ  عینی   ل   دا   ئوەش   دوای   ب   و    ھی  لحنی   عینی 
 ی   لقنتباکووری   م   یان  ڕۆژھ بووبو گرژی ھ شک میشوانناخۆشی  تی کوردستان ھن

  ر بوە و ھداوەتکان دا ڕەنگی نڕەسمیی ئۆرگان و ل ڕۆزنام ل وانم ئب ،بووبھ
  ب    بکی  تماشا    " آذربایجان "    موسبت باسی یکتریان کردووە. ئگر ئتۆ ھموو ڕۆژنامی

شوەیکی  پ  پسنی   ل   تدای   شعری   دەیان   ب یان  کردووەتوە  بویان  دا  زۆر  شوا 
  ل  ک  بتوە  ڕوون  مسلیش  ئو  ئوەی  مبستم . کراوە کورد مسلی   باسی   پۆزیتیڤ

  ئازەربایجان   بینی   بووە   توافوقک   پاشتر   و  ئاوریل   مانگی   ل   سۆڤییتی   ئڕتشی   ڕۆیشتنی   دوای 
تنانت  موقا   دە   موقاوەمت   مسئلی    بۆ  کوردستان   و   ک دا  مرکزی  حکوومتی  بیل 

فرماندەییکی موشترەکیش داندراوە، ک بۆ ون مال مستفای بارزانی وەکوو فرماندەی  
موشتڕەکی نیزامی ھر دوو ھزەک دیاری کراوە و ل بیرەوەرییکانی ڕەحمتی ڕەئیس  
  ک ( زیمیڕاڵ عژەن ) زیمینگ عرھس وەی کردووە کزی دا باسی ئوکری حب

ک ل ئفسرانی ئڕتشی حکوومتی میللی ئازەربایجان بووە ھاتووەت  دواتر ئعدام کرا، یک 
منتقی میاندواو و یارمتی ھناوە و یارمتی کردووە. یانی مبستم ئوەی بپرسم ک ئو  

 ؟توافوق نیزامیی چۆن ک ب ھیچ نگیشتووە
ھبووە و ھی و ل ھر دوو الوە یارمتی : توافوق نیزامییک واقعییتک، ڕاست.  سوتانی

یکتری دراوە. ھر ئوەش نبووە ل ئازەربایجانوە ئگر تۆ بزانی و ل بیرت ب، ئوەی 
  دەیاننرن   خۆراسانوە  ل  دن  ک   ھی  دا  فرارییکان  ئفسرە  و"  تفرشیان"     ل یادداشتکانی

دروست بکن لو ناوچی. یانی ھاوکارییک مای ئوەن ک فۆکخان  ت  ب  تنانت   ئوێ،
گومانی تدا نبووە. ئوەی ک بۆچی ئو ھاوکاریی سری نگرت و نبوو ب موقاوەمتکی  
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گشتی من ھر ئاوای بۆ دەچم پم وای ئو ھال تقدوسی ک ل ھوەڵ دا باستان کرد 
ربایجان زۆر لوە گورەتر و  ئم ھزی کۆماری کوردستان و ھزی حکوومتی میللی ئازە

  خۆیان   تقابولی  ھبوو،  خۆیان  دەرگیری  ئوان  ھمووی  بووە،  ڕاستیدا   ل  ک   زیاتر دەبینین 
  لشکر  یمین وەک کسانی لگڵ ئاغا، و مالیکین لگڵ ئازەربایجاندا حکوومتی  ل ھبوو
ھبوو،  میاندواو  لوالی  ئم  منتقکی  ل  ھر دەرگیری  ھبوو  ەوە  زۆر  ھزکی 

زولفقارییکان ڕکیان خستبوو بۆ شڕ کردن لگڵ حکوومتی میللی ئازەربایجان. عینی  
  کزە الوەکییک ھئاوا وەختکی ئتشاییر دا. حکوومو عن بوو لکوردستانیش ھ شت ل

وای زیرەک پم  ئایا دەکرا ؟ من   نو نام پشتیوانییکی دەڕوات  و  ییکی  دەڕوات دەرێ 
  ئوەی   ئگر  یانی.  گرتوە  سیاست  ب  ی"  زەنجان"    ک  بوو  ئوە  قوام  و   سیاستی ئران

،کرداین وە زەنگان لتزی بمایتی ھئازەربایجان میللیحکووم ... 
 قازی: تکای زەمینکشی ب ک چۆناوچۆن بووە؟  

توافوقک بوو ل گڵ حکوومتی  : چۆنتی ئوەی ک زەنگانی چۆن گرتوە؟  سوتانیی
  ب بدرێ  و  لیان  وەربگیرێ  سردەشت  و   پتیکانت منتقی  الیک   ل  ک ئازەربایجان 
حکوومتی ئازەربایجان ک ل ئس دا حکوومتی کوردستان بوو ئو ناوچی ، ل برابر  

، بیرەوەرییکانی ئوە دا " زەنجان" بدرێ ب حکوومتی ناوەندی. ئوەیان زۆر ب ف کرد
  تارانوە   ل  دە  دە،  ئاشکرا  ب   ھومایوونی ک ھر خۆت ترجومت کردووە ب کوردی

  تحویل   بۆ  التان  بۆ  دن  کوردەکان  کردووە  وامان  توافوقکی  ئم  کوتیان  گوتین،  پیان
بتوانین م  ئ  بکن  محتلیان  بتوانن  ھفت  دوو  ،  مدەن  تحویلیان  تیکانتپ،  وەرگرتنی

زەنجانیان ل وەربگرین. ک وا بوو زەنجان ب ف وەرگیراوە. ک زەنجان ب ف وەرگیراوە  
میللی   حکوومتی  لدانی  بوو  ھاسانتر  زەنجانوە   ل ئیدی   ، زەنجان  ھتاکوو  ھات  نیوو 
ئازەربایجان ھتاکوو زەمانک ک ل قزون بوون. وەختک ک ل قزون بوون و سپای 

ش لوێ بوو نیدەھشت بجوونوە تبعن ندەکرا ئو شت. ئوان لوێ ڕۆیشتن، سووری
کرا   موقاوەمتیش  خۆ  زانم  چوو  ئیدی  ئنجامدا   ل بوو  دەستیانوە   ب بوو  گیرا  زەنجان 

 وەکوو.  دا  شڕەکان  ل   کووژران  زۆر  خککی  ئازەربایجان  ل.  لوێ  بوو  شھید   خکیش
زئعدامییا  ،  ئعدام ئوانیش  ن  ئعدامی  ژمارەی  بزانم  وەک   ، نبوو  ک   ١٩ۆر  بوو  کس 

ووشی ئعدامی ڕەنگ  –شھیدی ھبوو  ١٩ئعدامی ھبوو،   ١٩حکوومتی کوردستانیش 
  من   دەکرێ  کس  ھزاران  ل  قس.    کووژران  زۆر  خککی  دا  شڕ  ل  ئمما   -چاک نبت  
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کی  نیمم.  دەقیق   ئاماری  تۆ  بر  موقاو  بھ زەکمما ھت کرا ئکرا بوو موقاوەمت نەم
ژوور    ب تییارە  شش   دە ھومایوونی  تییارە.   ب و  تانک   ب و  تۆپ   ب  ، بوو  ئوەندە 
سرمانوە بوون بۆ فقت ئو ھزەی ک ل میاندواوە جوو برەو مھاباد ڕویی. دەی ئوە 

  حکوومتی میللی ئازەربایجان
 کوردستان ئوەی ل کوێ بوو؟ تفنگکی بنووی ھبوو وەسالم  حکوومتی یان

   شدار دەبن جا بیدا برانیش تبین ک ئاوای میشژ: ھکانی "ڕاورنامقازی: مامۆستا ب
 ڕگای الپڕەی فیس 

  بزانم   وا  ماب   وەختمان  ک   جگای  ئو   تا   ھاتووە   پرسیار   حوت   شش   بووککمانوە  
  ب   دارم   ھیوا .    پرسیاران   ئو   وومی   بۆ   دەکین   ترخانی   ماوە   دەقیقیکمان   ١٥  نزیکی 
 دەنووس:   کسک .  ڕابگین  پرسیارەکان   بھموو   بکرێ   ئوەی   بۆ   بدەیوە   ووم   کورتی 
 

 وای سو بۆ بڕز سوتانی ئم س پرسیارانی لدەکم. 
وتم خوندوە، ھست ئکم  من وەک کسک ک ل بلژیک مژووی ئوروپا و ئو    -

ئوان ڕۆژ بڕۆژ ھوڵ ئدەن ل سر مژوو لکۆینوەی نوێ ئنجام بدەن ب مبستی ئوەی 
مژوو ل قسی ئو و بۆچوونی ئو ڕزگار بکن و ڕووە ڕاستقینکی نیشانی خک بدەن، 

مبوک و سستی خھ ب داننن گویکئ مین کار ککوەی یبۆ ئ کانیان. بۆ نمون
پاشا لرە موقدەس بم ئوان کاتک باسی لیۆپۆدی دووەم دەکن ک ووتی کۆنگۆی 
داگیرکرد و کاولی کرد الت وای باسی ھیتلر دەکن. پتان وانی پویست کورد مژووی  
حیزبی ڕزگار  و کۆماری کوردستان بتایبتی لو دەستاودەستانیی  گشتی   ب   کوردستان 

 بکات؟
 

ھر ل پیوەندی لگڵ ئو ھزرەی ک ل پرسیاری یکمدا باسمان کردوە،    پرسیاری دووەم
ئایا لۆژیکی پشوا قازی محمد چووبت بر پتی سدارە ک ئن گوای زانیویتی لسدارە  

بۆ  دەدرێ؟ ئایا پش ئوەی پشوا دەستگیر بکن یان خۆی بدات دەست، ھیچ ئاماژەیک  
 گفتوگۆ ھبوە؟ 

ئا ب تم تایبیکۆماری    پرسیاری س ر لڕین و ڕووداوی وەک کۆمار بندین ڕاپچ
کوردستان ل مژوودا تۆمارکراون، بم ھیچ کامیان بقد کۆمار ب دۆکومنت نین. ئایا  

دو دووەم
پتانن. پتان 

 خ
ددد دووی دی دوو
یستیستی
ووڕووە
تتستیھستی ھستی

بکن بکن و
ووووووژومژوووو لوو لک

 مژک مک مژمژو مژو
س پرس پر

ککککیکژیک
م سمم سمی ئنی ئ

ۆ
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سی بۆچوونی جنابت لسر ئای کۆمار چی؟ ڕاست قازی جگ ل بارزانی خوالخۆشبوو ک

 دیکی ندۆزیتوە بۆ ئوەی ئاکی بۆ بپارزێ؟ 
 ب سپاسوە: ئارام ڕەسووڵ

 قازی: تکای ب کورتی ووم بدەوە بۆ ئوەی بگین ئوانیدیکش.  
  کورد   مژووی سر ل بکرێ نوێ لکۆینوی ک ئوەی سر  ل ، سرچاو ب:  سوتانی

 قسکانم  ل  پشتریش  من  ھم؟  من  یا  ؛   ھب  قسیکی  دەتوان  کس  ھی؟  قسیک  ھیچ
  بگیکی .  ناکین   تازە  کاری  ک  الیکمان  ھموو  دەکین  کمترخمی  ئم  کرد  باسم  دا

یکی زۆر دەکرێ . میدانی دەکرێ لوش بیکین. بم ھیچ ناکرێ.  لکۆینوە  ھی،  زۆر
نیی. ھیوادارم چووزانم ئگر گۆڕانکارییک ب ل  ل ئنجام دا من لوە دا ھیچ قسیکم  

چۆنیتی بۆچوون و ل فکر کردنوەی ڕووناکبیرەکانمان ک ل باتی شڕەدندووکی یکتری  
  وانتاڵ و ئشتی ب ە لپ ی کو شتانو ئ ڕ و ڕۆژنامپموو سایت و ماو ھکردن ، ئ

وا ب. ئمما ئوەی ک گوێ ندەی    دوو کاری جیدی بکرێ. لکۆینوە بکرێ ھیوادارم
ھستی خک من نازانم ئوە ئگر ل بلژیک دەکرێ ئایا ل کوردستانیش دەکرێ یان نا؟ 

  چوارسد    پم وای ئوە دەب بافتی کۆمیتییکی بگیرت برچاو. ئمان ڕەنگ نزیکی
. ھی شارییان فرھنگی نشینن، شارئوان. نماوە تدا عشیرەتییان بافتی ب ساڵ سد پنج
ملئانیش  ئمان  ئکنگرھنگی  فرھگوندی   ف  بار.  یکی  و  لدا  وا  دۆخ  و  ڕەنگب  ھاسانیی 

. ھر ئو کشیی ک ئخیرەن یکک ل بگرت  ڕەھبران  ل  ڕەخن   کسک  ک  نبت
ڕابرانی    ل یکک   ل گرتبوو  ڕەخنیکی  ل  ڕۆژنامنووسکان  یکک  نیزامی 

  مونجر   دوای  و  سنگاوی  محموود  ؛  دنم  نوی   ھر  ئمن   ببوورە   کوردستان،   حیزبکانی
برخورد بکرێ .    حکیمانتر  دەب  ،  نیی  ئامادە  کۆمگاک  ک  دەدا  نیشان  ئوە..  بوە  بوو

وە نییتر ئکیمانح نزوورم لزەکار   من می  ڕاستی  بی  موحافمما.  نئ  ڵ   بنی  لنجم  
  کۆمدی   برنامیکی  ل  بکم  پ  ئیشارەی  با  حسن  کاک.  ناکرێ   لوێ  دەکرێ،  لرە  دان
ند  ستا برنامیکی  بوو خریک دەن  پ مکدۆنادی شتک  ئینگلیس  ل  ھی کسک دا

و  ویلیام  کریسمس   ل  ، بوو  پش  لوە  مانگک  قدرایی   ب دەبرد  بڕوە  کۆمدی  ئاپ 
ژنکی ھاتبوون، یانی کچزای ملیک ، ھاتبوو لوێ دانیشتبوو لگڵ ژنکی ، تعزیمکی  

رھاتنی کردن و دوایخکی بۆ گرتن و بامبۆ کردن و ئیحت  یت ببیستووم گوت ی ک   
ن نای باوکی منداکت کی؟ دەی باش تۆ بی ل کوردستان ئوە ب یکک پما  دووگیانی

ششیی
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ل ڕبرانی کورد بی ک ل ژنکی پرسی پم ب باوکی منداکت کی؟ ناب. یانی  
 منزوورم ئوەی زۆریش توندڕەوی نکین. دەنا ڕاستی گوتن تبعن دەب بگوترێ.

 خراتر بۆ ئوەی بگین ئوانیدیکش. قازی : بک ب  
  ئعدامی   بۆچی  پشوا  ک  ئوەی.  ئمجارە  ناھنموە  میسال  چاو  بسر  ئی:   سوتانی

 برچاو  بیگری  ئگر  بوردووییک  خۆ  ل  ئازایتییک،  وەکوو  ئوە   نازانم  من.    کرد  قبووڵ
ک ک وەکوو بیگری دەبنب ک ی بککتی  دەنا دابوو خبوو دەست ڵ  بگوات، ل

 ب  ئوە   بارزانییکان دەیتوانی بوات. زۆر ڕگای دیکشی ھبوو بۆ ڕۆیشتن نیکرد. من
  لو   ئوە   تۆ  ئوە  مگر  دیک،  شتکی  ب  نک  دادەنم   خک  بۆ   وەفاداری  ب  و  ئازایتی 
وەندییببینی  دا  پ  ر  کگو  ئئ  ۆیشتایعدام  و  دەرێ  بئ  ،کرایران  یان  نبۆیش  ڕب  تتان

دەرێ ل دەرەوە موقاوەمتکیان سازمان بدای ک ڕەنگ بوو ئو موقاوەمت ب ئنجامک 
بگا. ئوە دەکرێ باس بکرێ. گفتگۆ من نمبیستووە. ل سر ئاک باسمان کرد با وەخت  

گۆ ھبووبت لو قۆناغ  نگرین.ئمما ل سر گفتوگۆ ئمن پم وا نیی شتک ب ناوی گفتو
  وەی کرد کوا ھات و داوای ئشپ ک کوەخت ی ھومایوونی دەزلودا چونکوو ف
و   شان  ڕەعییتی   ، مملکتن  ئو  ڕەعییتی  ئوە  گوت  پم  کین  ئیمزا  ئاشتی  پیمانی 

 پیمانی ئاشتی لگڵ ڕەعییت نابسترێ. 
 :دەپرس کی دیکربین ،قازی: زۆر باش 

ئەوە ساغ ب ویستت پکانی رووخاندنی کۆماری کوردستان بکرھۆی وەی باس لر ل
یان  نخشبۆکشراوبوو  خۆمای  سیاسی  پرۆژەیکی  کوردستان  کۆماری  ئایا   ک بکرتوە 

کاتی پرۆژەیکی  تنیا  یان  بوو   کمرھ دیکی  ئەزموونکی  بۆ   الساییکردنوەی  بوو 
نا دەستی  بۆشایی  ئەو  پکردنوەی  خکی  کاروباری  ڕاپڕاندنی  و   کناوچ  ل وەندی 

 ناوچانی ک لژر قمەوی کۆمار دابوون؟ 
چندە  ناوخۆیی  کۆمیتی  و  ئابوری  نیزامی،  رکخراوەیی،  سیاسی،  ھلومرجی  ئایا 

 یارمتیدەر بوون بۆ ڕاگیاندنی پرۆژەیکی لو جۆرە؟ 
تدا   کۆماری   ک جۆگرافیایی  خودی ئەو  پاراستنی  بۆ  بوو  لبار  چندە  ڕاگیندرا 

 کۆمارەک؟ کاتک چندە گونجاو بوو بۆ راگیاندنی کۆمار؟ 
  کۆمارەک رووخاندنی   ل نوت  رۆی  تایبتی   ب و  نودەوتیکان   رژەوەندیب رۆی 

 چندە کاریگر بوو؟

کورکوردس
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رووخا کۆمارەکی  ئران،  ئەوسای  رژمی  سربازی  تکنۆلۆژیای  و  ئامادە ھز  یان  ند 
  نبوون و کمترخمی، پارزەزانی کۆمارەک." تکای ب کورتی.

: ب سر چاو. من پم وای وومی زۆرک لوان سلبی ی، منفی ی.چونکوو  سوتانیی
ڕۆیشتنی    ل بوو.  بۆشایی  پکردنوەیکی   وای پم  من  داڕژراون.  وا  پرسیارەکان  یانی 

ڕۆ  ل و  ناوەندی  ھتاکوو  حکوومتی  شا  ڕەزا  ڕۆیشتنی  و  ناوەندی  حکوومتی  یشتنی 
دامزرانی کۆمار، ھرچی ھی لو فاسیلی دا بۆشاییک دروست بووە ک ھزی ئۆردووی 
سوور لوی کورد لوە سوودی وەرگرت، ئم عیبک نیی، ئیرادک نیی ئیشکالک نیی وە  

بار بوو؟ من پل کرجلومم ئایا ھبار  بوو برجی ئابووری للومبوو. ھبار ن ل م وای
 رجی ئابووری بلو ممما ھک ئتا ڕادەی رجی سیاسی ڕەنگلوموە.ھمالی کبوو بن
ھیچ شوەیک ئامادە نبوو. من خۆم یکک ل پرسیارەکانم ئوەی ک ئایا ئگر حکوومتی  

ەبرا ل باری ئابوورییوە؟ ل کام  کوردستان دەوامی بکردای حکوومتک چۆن بڕوە د
و   نوت   ل و  ئران  کولی   ل  بوای داباو  ئگر  وەردەگیرا؟  کلک  ئابووری  سرچاوەی 
 بوو. جوغرافیاکبار نل کرجلومھ م واینا؟ من پی دەھکو ل او بوایران دابداھاتی ئ

. ئمما ئو برژەوەندییانی ک  بۆ ئو شت و ب ھاتنی ھزی سۆڤییت لبار بوو جوغافیاک
  دیوم   دا  جگا  کم  زۆر  ل  شتک.  گرینگ  زۆر  نوت  کشی  ئو.  نوت   ئو باسی کردووە

  شومالی   نوتی  داوای   سۆڤییت،شووڕەوی  ک  ئوەی  پش.  بیم   من   با   بکرێ  پ   ئیشاڕەی
 نوتی  داوای پانییکی ئمریکایی ب ناوی " سینگلر"  کۆم  دەکرد  داوای  ئمریکا  بکا  ئران

  و   ئواندا  و   شووڕەوی  بینی ل  بوو  دروست  کشیک  ئوە  سر  ل و  دەکرد  ئرانی  شومالی
  ئنجام   ل  کوشتیان  نخۆشخان  تختی  سر  ل  تاران  ل  ئمریکا   کۆنسوولی  وای  پم  موعاوینی

رێ . ئوە گلک گرینگ ک سۆڤییت ب تنیا نبوو  دە  ڕۆیشت  کۆمپانییک  نومایندەکی  دا
ک داوای نوتی شومالی ئرانی دەکرد. نوتی شومالی ئران بشکی ل کوردستانیش بوو.  

 ئوان تحقیقیان کرد بوو. 
 

 قازی: پرسیاری بینرکی دیکمان بڕز ئحسن نخشبندی 
 برز کاک ئنوەر سۆتانی ، ورای سوو رز بۆ 

 
کۆماری  ١ بوونی  جوانمرگ  و  قازی  پشوا  شۆڕشی  چۆنیتی  نوان   ل جیاوازیی  چ   .
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  ی شۆڕشی بارزانی لکسییشتنی    ١٩٧٥کوردستان و نست گبنب و بکدا ئحال ل یدا ھ
 ؟  پالوی رژیمی یارمتی لۆجستکی سۆڤیت تکشکا و ئمیش ب بیاری 

 
و    دەوتی  ستراتیژی  و  سیاست  بگۆمان  ٢ ئمریکا نۆچیدا  و  بریتانیا  ھمبر   ل رووس 

دوچاری شکست بوو ، ئایا داڕمانی سیاسی دەوتی روس بوی ھۆکاری شکستی کۆمار یان  
لئاستی   ئۆمیدی  نا  قۆناغی  دوا  گییشتبوە  سیاسی  و  ئیداری  سیستمی  ناوەڕۆکی  الوازی 

بات و بردەوامبونی خرخۆدان ؟ب 
 

نمر پشوا دەگل    ١٩٤٦دسامبری    ٥وەک لمژوو ی کۆماردا تۆمارکراوە ل ڕکوتی    ٣
زۆربی پرپرسانی سیاسی و نیزامی بریاری برگری و ڕوبڕوبۆنیان دژ ب سپای حمڕەزاشا  
پسند کرد بم ب گییشتنی ھزەکانی حکومت ل شاری تورز و ھتنی پشوەری  

ن  ھۆکارە  ل جنابت  بڕای   ! ھلبژارد  ڕادەستکردنیان  خۆ  ڕیگای  و  گۆڕدرا  بیار  اکاو 
سرەکیکانی ئم ئالوگۆڕە و شپرزەیی ل بیاەکاندا چ بوون ، وابستیی مۆتق ب دەوتی 

 ڕوس یان ب متمانیی ب یکتی ھزی پشمرگ و سرانی عشایر ؟ 
 

 ئحسن نقشبندی 
دیارە مسلی ھتنی پیشوەری ب کاوی دی خۆی جی پرسیارە. تکای ب  قازی :   

 کورتی چونک ھر وا دوو س دەقیقیکمان کات ماوە 
: ب سرچاو. ئو قیاسی ک کراوە ل بینی حکوومتی کوردستان و شۆڕشی سوتانی

ت ش بھاوب و دەتوان ستوە دەبکیانیب ک کنیا شتیلوول تووی  ئیاندا حزووری نی
 کییداخ ،کزە دەروونییھ ،وەیپرسیارەکانیشی ئ ک لکی ،م وایمن خۆم پ .الوەکی ی
 دەروونی خۆیدا، ل ک لزر ھگئ م وایمن پ .کالوەکیی ل رەکیتر دەبیندەوری س

  ی بکا بپ زی الوەکی ناتوانیکا ھوێ و نیت و نبزۆر. کورد خۆی  ناوخۆی خۆیدا ن
مژوویکی چوارسد سای ھبووە بۆ سرفرازی، بۆ سربخۆیی، بۆ ئیستیقالل. ل ئنجامدا  
شخ  بین  با  و  بدرخانییکان  شۆڕشی   ل کموە  بالی  بیلین،  ئگر  کموە  بالی 

بووە،   ساڵ درژەی بووە ئو خواست. ل ئنجامدا ئوە خواست دەروونییک  ١٥٠عوبیدیالوە  
داخییک بووە. ل سر ئساسی ئو خواست داخییی ک ھزی الوەکیش دەتوان یارمتی  
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بدات ک من گومانم نیی ھزی الوەکی یارمتی دا. ئم ئینکاری ئوە بکین ک شووڕەوی  
ب ھاتنی بۆ ئوێ نبووە ھۆی دامزرانی کۆمار ئم شتکی ب بگ دەبت چونکوو ڕاست  

ب   فیقین ھاتزی موتھ ک ڕۆییشت کزرا. ڕەزا شاش وەختدام و شتڕۆیشتنی ڕەزا شا ئ
ئرانوە و ھزی سۆڤییتیش ھات ناوچکی ئم. ک وابوو ئوان یکک ل ھۆکارەکانن.  
 کزە الوەکییتاکوو ھک دا دەبینم ھخواستی خ ک و لخ رەکی من لمما ھۆکاری سئ

خ ئگر  بوایدەنا  سۆڤییت  نیدەویست ل  شوەیک  ھیچ  ب  سوڤییت   واستی  شوەکان   
  کی پبا ئیشارەی چوو بیم  شت ل بیرم  چونکوو یک  حکوومتی کوردستان دامزرێ 
بکم. تجروبیکی زۆر تای ئی شووڕەوی ھبوو پش ئم کشیی ئازەربایجان ل گالن.  

عینی شت ھاتن ئنزەلی یان گرت، ڕەشتیان بۆمباران   ل گالن ل جونبشی جنگڵ دا ئوان
گڵ    ل دا  توافوقک  ئسری   ل بم  ڕۆیشتن  ئردەویش  ھتا  دابزاند  ھزیان  کرد، 
 ک وەییر ئش دا سو دەمران دا پشتیان چۆل کرد و ڕۆیشتن. لتی ناوەندی ئحکووم

بوو. قوام نو ئران ئودەمیش قوام  خان سرەکوەزیرانی  بوو، ڕەزا  خست وەزیری ئران 
 وەزیری جنگی بوو ک ئو پیمان بسترا یانی قوام دوو جار کوی کردە سر سۆڤییت. 

 
   یرنامو بشداریتان لتانی بۆ بمنوون مامۆستا سوک ملمامۆستا. گ قازی: زۆر باش

 سر ھندک الینی  دا. بینرانی خۆشویست ھیوادارم ک ئو موناقشیی ئوشۆمان ل 
ئزموونی کۆماری کوردستان فایدە و کلکی خۆی ھبووب. تکای ئوەش ل پوەندی دابن  

مان بگ گای   لڕەکانمان  ڕالپ   یس  و تویتر  لر . دا  بووک  فمۆ  وەھا  ھنجشوارێ،  پئ  
  دووی   یادی   کردنی   پیرۆز   بۆ   ھی   تایبتی   برنامیکی   تیڤی   سترک    شویش  پنجشمۆ 
 ئوەمان خۆش.  الی   دیک   کی "  ڕاوژ "    تاکوو .   ڕبندان 

: ئم   تلڤیزیۆنی   ل  ژانڤیی  ی١٨  یکشم  ئوارەی  ل"  ڕاوژ"    ھاوپرسکییی   تبینی 
 . کراوەتوە بو سترک
 

 سرچاوە: ناوەندی نووچ و شرۆڤی ڕۆژ
post.html-http://ruwange.blogspot.com/2015/01/blog 
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وابزانم ده   وهئیسماعیل ئیسماعیل زاده  ڕزداریلکی  ئیمه  له  کهموو کارهھه پکرد.    ستی 
ڕشی و کاک نادری یلکی بۆ کاک برایمی فهبوو کاک ئیسماعیل ئیمه  ٢٠٠٧کانی سای  کۆتاییه

"ڕۆژھهماپهتحی لهفه نووسیبووی   -تڕی  و  به"مامۆستایه  :بۆکان" ناردبوو  رگدرووی  کی 
می  ردهریی سهوهلک بیرهو گه  کی بۆکان بووهیم خهدقه  ژی کهسلمانی ده  ساچوو له به

ھه بۆکانی  ئه  یهژیانی  دهنوهو  سوتانیش  وایهری  الم  ئهگهئه  ناست،  نامهنوهر  بۆ  یهر  کی 
یان دەبت، ناوی وهی نووسینهکانی لبکات ئامادهرییهوهبنووست و تکای تۆمارکردنی بیره

  ".سن' هئووفی مالحمامۆستاش 'ڕه
 

مانی  قاره  -یات  ئووفی خهڕهمهیان ڕاستقینی؟ میرزا حه  ونهخه  وهبیسم؟ ئهئای چی ده
وینداری  یلوول و ئهتداری شۆڕشی ئهینهی بهرگهبۆکان، پشمه  تی دژی ئاغاواتیباتی چینایهخه
پناو کوردستان،  بات له خه  دهنیوسه  و دوای زیاد لهژیاندایه خۆیی کوردستان ئستا لهربهسه 
ساری ! دوای خهرییمبهزانی و بخهو نهوام! ئای بۆ ئهژیت بم من لی ب ھهسلمانی ده  له
ده ده  له چوونی  بیرهرفهست  تۆمارکردنی  بۆ  نهرییهوهت  کهکانی  قاسمی  حاجی  ریمی،  مر 

و ئم ھل ل    وهدووپات بته  یههم ھههئووف، ئیتر ناب ئباتی مامۆستا ڕهھاوڕێ و ھاوخه
ساتکی  ھین تووشی کارهبگرین و نه  کهلهسهب شونی مهده  یهرچۆنک ھه دەست بچت، ھه 

 ببین!   دیکه
ڵ کاک ئیسماعیل پبدات.  گهوخۆم لهندیی ڕاستهتی پوهرفهکاک برایم کرد ده  تکام له

 وهمنداییه  له  مانیك کهقاره   نگم بهیشتنی دهھۆی گه   و، بووه م  و ڕووخۆشیی ئه تی ئهھیممه
ریمی،  وب تنیشت حاجی قاسمی کهیایی ئهی خهو ونه  ینمدا تۆمار کراوهی زههتهته  ناوی له

عهعه  و  ئرانی  میرهبدوال  سهبهلی  و  بیره  وە، لهیدکاکهگ  و تا    دراوه  کانمرییهوهدیواری 
 رگیز الناچت.  ۆ لبرچاوم النچووە، دەشزانم ھه ئم

ڵ مامۆستا بۆ  گهندیم لهلی پوهتی کاک ئیسماعیل ھهھیممه  چوو به دووس ڕۆژی پ نه
چ  مانهرخی زهڵ چهگهالمان! چۆنی و لهرعل شیرین که"مامۆستای سهخسا. بۆم نووسی: ڕه
کاک ئیسماعیل برد    ییم بهئیره  ر ھناوی؟"سه   چی به   موو ساهو ھه ری ئهسهرمهی؟ چهکهده

یانی
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لهده  که نه ده  وهنزیکه  یتوانی  سالوی  و  بکات  ماچ  ھهستی  ھی ک  من،  ئهھه   ر  ی وانهموو 
ناو   زانن لهون و ده ی زیاد ل نیوسدەی ئهپساوهباتی نهئاگاداری خه  ت کهخزمه  ینتهبگه 
بعی و ته  وهتهپاکی و ساغی ماوه  ی ئستای وتدا چۆن بهرستییانهو خۆپهی  ندهموو گهو ھهئه
 سوت. گورد دهی ھهلووتکه رزی شان لهبه

  ی کاک ئیسماعیل بتوانت له وهھۆی ئه  ئووف بووه دسۆزی و ڕۆح سووکی مامۆستا ڕه
تی مامۆستا  خه  نووسین وات به  بهتۆمار بکات:   دوو شوه  کانی بهرییهوهمدا بیرهکی کهیهماوه

ر سی دی. مامۆستا دوای تواو بوونی کاری تۆماری بیرەوەرییکان، سه  نگیش لهده  خۆی و به
بۆکان، کاک ئیسماعیل و    -تڕی ڕۆژھهماپه  ی ب ھردوو شواز به وهتی بوکردنهمۆه

. بۆ ئاگاداریی  رمان نیشتووهسه  زکی وا لهبا  زانین کهر دهوهختهبه  خۆمان به  من دا و ئمه
بم نه ویستوومان و   وهتی قایم و قورسی مامۆستا ناناسن، ئهسایهکه  وهنزیکه  ی وا لهوانهئه

دا ی لرهوهین. ئهکانی زیاد وکم بکه قسه  ک لهیهپیتک و ووشه   ن ل ترسی مامۆستا وراومانه
م یا زۆر ھیچ شتکی ل  و که  وهتهنووسراوه  تی مامۆستاوهستخهر دهبهق لهقاو دهیبینن دهده
 ین: دهوڵ دهر، ھهی زیاتری خونهھا بۆ متمانهروه. ھهگۆڕاوهنه

 ؛وهینهم بو بکهب زیاد وکه کانی مامۆستا بهتهستخه، کۆپی ده مکه یه  
تهگهئه   م،دووھه  ئیمکاناتی  ئیجازهر  چاپ  و  دهبده  کنیکی  دی  سی  نگی ن، 

که تی کارهنایهسهڕه  ی ھیچ گومانک لهوهین بۆ ئهبکه  کهمامۆستاش ھاوپچی کتبه
 نمنت. 
ئه م سھه  لهگه،  ھهبه ر  دییه ر  سی  ھۆکارک،  نه کهر  بو  بۆ  ھه وهبووهمان  موو ، 

ویندارانی مژووی ی ئهوهبۆکان دابنین بۆ ئه –ت ڕی ڕۆژھهاپهر مسه  کانی لهشه به
ڕینی سای  رانی ڕاپهڕبه  ک لهک یهکانی مامۆستا وهرییهوهبیره  بتوانن گوێ له  و سانهئه

ئه١٣٣٢ بۆکان،  بهی  و مهئه  ندامکی  ئران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  گی 
 یلوول ڕابگرن. شۆڕشی ئه تداریینهکی بهیهرگهپشمه

 
 ند خاک بگوترت و چند بابتک ڕوون بکرتوە: چه لرەدا پویسته

نیا  ته  یلی مامۆستا تۆمار کراون و ئمهت و مهر مۆهسهکان لهرییهوهبیره   ،م که یه 
 ؛ تی کردووهی خزمهندک پرسیارمان ئاراستهھه

کانی ر ڕووداوهسه   و ڕابردنی سانکی زۆر به  نمهڕای تهره، مامۆستا سه مدووھه 
بیره  ١٩٥٣سای   بۆکاندا،  خۆی  رییهوهی  کهتایبه  به  -کانی  ناوی  کانی، تییهسایهت 

ی ، پاره بۆ نموونه -م و ژمارهقهندک ڕهھه دیاره .وهتهگاوه هلک وورد و ب ھه گه
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رانی سوپای  فسهئه  به   رتیلک کهی بهادهی برگدروون و ڕکینهکین و فرۆشتنی مه
دراوه ھه ئران  وا  ئه  یه،  سه بۆ  ئه  مانهردهو  و  بنونت  ته وهزۆر  به ش  ھۆی   نیا 

  ھاتۆته   کوهئران و بارودۆخی ئابووریی وته  ی مامۆستا لهست ساه ی شه وهدوورمانه
که  ،کایه و  لهزیاد  سیفرک  بوونی  ژمارانهم  ئه  شو  له  شتک    که لهسهمه  سیھیچ 

 ناگۆڕن؛
کاک ئیسماعیل و من،    مان شوهھه  موواندا مامۆستا خۆی و بهپش ھه  له   ، م سھه  

ی  وهڕوونکردنه   له  کان ئامانجکمان جگه رییهوهی بیرهوهتۆمار کردن و بوکردنه  له
ندک  و ھنانی ناوی ھه  بووهنهموومان  ویستی ھهمژووی کوردستانی خۆشه  قوژبنک له

و ڕبه وانهله  -س  که و ھندک ئندام  بۆکان  و ، ئاغاکانی  حزبی دیموکرات  رانی 
ھه ئیلوول،  شۆڕشی  لهالینکانی  پهر  بووهندییهیوهو  و  نه  دا  ناوک  زڕاندنی  ک 

کهڕه وه نجاندنی  و  کار  و  ئهچهس  ئهی  کهمۆی  زده   که  -  سانه و  یان  ۆربهزانین 
ک تاک، ڕزی زۆرمان بۆ  کانن و وهسیاسییه  سووڕاوانی حزبهباتکاری سیاسی و ھهخه
 . یهموویان ھهھه
خستۆتهرییهوهبیره تیشکیان  مامۆستا  مژوویهسه  کانی  ڕهر  شه کی   پ و  زاریی  رمهش 
سووڕاوکی  ین ھیچ ھهو دنیاش ماوهچیتر نه تی فئۆدای، کهیهکۆمه –می ئابووری  سیسته
گۆڕهقینهڕاسته خهی  چینایهپانی  نهباتی  یا  لهوایهتهتی  داکۆکی  خه تی،  و  تاوان  ی  تانهیانهو 

ناسراو؛ بۆ کسانی  و نه   ڕابردوو ناکات، جا باوک و باپیرمان کردبتیان یا خزم و ناسیاو یا بگانه
ناب ئه  سیاسی  پوهخاوەن بوای  حه  تییانهخزمایه  ندییهو  خهبه ت لهقیقهبتوانن  چاوی  ک ر 

 .  وهبشارنه
ناناسن و   رییانهوهم بیرهی باسی ئهباشی ڕووداوی جگه  به  رانک کهبۆ ئاگاداریی خونه

  رگیی نواندووه جهتی و بهباردا ئازایهچ بارودۆخکی ناله  کوێ و له  ئووف لهنازانن، مامۆستا ڕه
م کهده  تییانهیهکۆمه  -سیاسی  و ڕووداوهک بهیه، من ئاماژهڕیوانی کردووهڕاپه  تیرایهو ڕبه

 . وری بینیوهو ده شدار بووهمامۆستا تیاندا به که
*** 

 
ت بارهربو سهندک زانیاریی بهھه  له  . جگهلک ل و نادیارهمژووی کۆنی بۆکان گه

ند پش زاین و چه  شکانی و ساسانی، واتهماننا و ماد تا ئه  تیو سانی حکوومه  دهسه   به
ت مژووی دوای  تایبه  نازانرت. به  کهمژووی کۆنی شاره  له  دوای زاین، شتکی دیکه  دهسه 

گه بۆکان  نادیارهئیسالمی  ته  لک  ھهو  خراوهنیا  ڕووناکایی  سانی سه  تهندک  ر 

وانن وانن  بتوبتوانن   
 ناس
ببببتوت

یی
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پته کی کهیهۆ ماوهب  تی مغول کهتداریهسه ده ھنابووهم  خۆیان  ی بن گوی  راغهمه   ختی 
 بۆکان. 
تاریکییهئه کشاوه  و  وناوچهسه  تهبای  شار  دواتری  مژووی  ناوه کهر  تا  کانی ڕاستهش 

ددین شا  تی ناسرهمی شایهردهت سهتایبه  ز) و به  ١٧٩٧   -   ١٩٢٥ئران (    حوکمی قاجار له
ز) گوندی بۆکان  ١٧٩٠  –١٨٧٠ردار موکری (زیزخانی سهگوترێ عهده  ز) که١٨٤٨  –  ١٨٩٦(

وت کت یان لیان زهگی' دهردانبهی 'خاکی' و 'مهماهبنه  لیاباد) ی لهو چاوان (دواتر، عه 
 فرۆشت، بهورزی دهتاجرانی ته  ناھی واتهی پهماهبنه  به  تا کات که  وهو ساه کات و لهده
سهماهبنه ست  ده موکرییهی  سه (عه  وهمنتهده  وهکانهردار  خان،  حه یفهزیز  خان،   مهددین 

 ز) به  ١٩٤٤(  ١٣٢٣سای    کان لهناھییهلی خانی میر موکری) و ئینجا پهین خان و عه حوسه 
فرۆشن. دی دهو موھته ی ئلخانی زادهماهبنه

م، کهکرت: یهقی گرنگ دیاری دهدوو شه  دا به  ١٣٢٣سای    مژووی نوی بۆکان له
ساهله دهو  بۆکان  گوندی  به دا  واته   بت  فهشوه   به  شاروچکه،  وهی  'بهرمی  یان  ک  خش' 
لیاباد  مان گوندی عهکی ئاغاواتی دبوکری بۆکان و ھه یهماهم، بنه ناسرت. دووھهبه' ده سه'قه
لیار،  لی ئاغای عهباب پک ھاتبوون: عهرهس به  له  کهماهنهکن. بده  کهورزییهته  تاجره  له
زادهمه ئلخانی  زاده  حموودئاغای  ئلخانی  بایزئاغای  حاجی  موھته  و  به(دواتر،  ی  رهدی). 
خاوهعه  چهلیار  بوون له   ند پارچه نی  به وروبهده   مک  شارهری بۆکان  به   کهم    خۆی ببوو 

ک  ) دا بۆکان وه١٣٢٤-٢٥می کۆماری کوردستان (ردهسه  ی تر. لهئامۆزاکه  ماهمکی دوو بنه
 بوو.    وهیهماهو دوو بنه ست ئهده مین شاری کۆمار، بهدووھه 
 ٥٣و    ١٩٥٢تاوی (ی ھه  ١٣٣٢و    ١٣٣١سانی    له سی کۆمار واتهرهش ساڵ دوای ھه شه

له دا  زاینی)  گونده  ی  و  دهبۆکان  ڕاپهوبهورکانی  دوو  و ری  ھاوکات  مژوویی  ڕینی 
تی سلهھۆی خه   به  -  ڕینی جیاواز بوون که، لڕاستیدا، دوو ڕاپهوانهدا. ئهریان ھهھاوتریب سه 

ر  گرت و ھه   وه ندکی سروشتییان پکه، پوه وهگه بهرهکانیکردنی ئاغا و دهرهربه شی بهھاوبه 
بۆنه به جار  وهشهیهم  بیره  نووسراوه  له  زۆر  سهرییهوهو  بهبارهکانی  سانه ت  جیا و  لک  دا، 
 :  کان بریتی بوون لهڕینهک زانراون. ڕاپهیه و به  وهتهکراونهنه

، وانهوت کراویان و لهی مافی زهوهندنهبۆ سه  کی بۆکانباتی سیاسی خهخه.١
ست ده  ناوی خۆیان، له  ان بهمافی تاپۆ وات تۆماری ماڵ و مک و باغ و دووک

  له   کی بۆکان پشتر واتهی خهباتهو خهئه  دی؛ دیارهو موھته  ئاغایانی ئلخانیزاده
 کهبوو و کشه   کهورزییهته   بۆکان مکی تاجره  ستی پکردبوو کهده  وهسانکه 

ی ئاغا و ت کشهنانهته  .هوکراوی مابوهر نهسهسرراوی و چارهپهھه  به  وهمهودهله

  یی١٣٣٢٣٣٢و  
ه

و.و.و.و.و.و.  و. و.   
دردکورد کوردس

رریروبهوروبه
اماری

غازئاغیزئاغاغایغای 
  سس سلهله    هه

 ئاغای ئاغاو
لههههکهکه
کیکی
ک

کیهیههماه


به تت 
ا

سای
ده ده  ببببتببت 
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دهعیهڕه بۆکانی  واتهردهسه  وهڕتهگهتی  زووتر  سانهئه  مکی  بهو  وا  ست  ده  ی 
ردار دا لی خانی سه م عهردهسه  له  بوو. بۆ نموونه  وهی بابامیرییهکانی تایفهردارهسه 
وان بوو،  ک لهیه  وه الی دایکه  ی من لهباپیره  کی بازرگانی بۆکانی کهیهماهند بنه چه

کات تا  وێ دووکانداری دهھاباد و لهمه  چتهڕۆن، باپیرم دهج دن و ده  شار به
نونهوهئه سهی  نامهری  دنهردار  دهی  بۆ  ئهواییان  و  دهنووست    وه ڕنهگه وانیش 

 یان.  کهشاره
 

چینایهخه.٢ گوندهباتی  دانیشتووانی  ڕۆژھتی  باکووری  هکانی  و  ت 
ن مکانی  ئاغا وخاوه   گی)، دژ به یزوبهی فه ناوچه   (ناسراو به   تی بۆکانڕۆژھه
خهکهناوچه  که.  پهگه  باتک  زوو  سهرهلک  کشایهسی  بای  و  کانی  گونده  ند 

دا  یهو ماوهھابادیش. لهی شاماتی نوان میاندواو و مهری میاندواو و ناوچهوروبهده
وی و مک  رکران و زهکان دهگونده  گی لهوبهیزی فهئاغاواتی ناوچه   زۆرک له
تن بۆ  ندکیان گیران یان ھهستندرا و ھهل ئه شوازکی شۆڕشگانه  و مایان به
که ببووه  بۆکان  مۆگهقه  ھاوکات  و  شۆڕش  دژهی  چاوه  ی  و  ڕوانی شۆڕش 

الوژ دژ ی گه  ٢٨ۆدیتای  دا کرجهل و مه و ھه بوو. ڕاست له   ورهکی گهیهوهقینهته
وما و، ئاغاواتی شار و گوند پشت تاران قه  ددیق لهدی موسهممهدوکتۆر محه  به
بر ست و زه ده   وهتیان گرتهسه رستی شا، ده په پۆلیس و سوپای کۆنه  ستوور بهئه

 ستی پکرد.  کان دهڕیوهنگ و گرتن و زیندانی کردن و کوشتنی ڕاپهوزه
ی ناوشاری شکۆداره  ڕینهو ڕاپهکی ئهرهڕبران و کارگرانی سه  ک لهئووف یههمامۆستا ڕ
ی  کانی ناوچهڕیوهندی ڕاپهیوهپه  رپرسکی حزبی دیموکراتی کوردستانیش لهک بهبۆکان و وه

 گیدا بوو. یزوبهفه
کی ناوشاری  باتی خهخه   واتهم،  کهڕینی یهی مامۆستا ڕاپهرییانهوهم بیرهکی ئهرهتی سه بابه
ھاوبیر    س لهدان کهو و سهنجامی کۆدیتادا، ئهئه  یبینین، لهکاندا دهرییهوهبیره  ک لهو وه  بۆکانه

شی ئاغاوات و پۆلیس و سوپا، زیندانی شاری نگی ھاوبه بر وزهر زه به  وتنهکانی کهو ھاوکاره 
لهمه لهڕاپه  ھاباد  و  ئاخنرا  ڕبه  ڕیوان  وکاسبی  کار  شونی  و  ماڵ  بۆکان  شاری  ڕانی  ناو 
که(نه  کهڕینهڕاپه حاجی قاسم  عهمران  و  بهبهلی میرهریمی  نۆکهده  گ)  گزیری  ست  و  ر 

جهبه   له  وهئاغاکانه ڕۆژی  ڕبهیانی  سووتنرا؛  قورباندا  ھه ژی  و  ھهران  ردوو سووڕاوانی 
ش وا  وانهکران و ئه  نجهشکه ی ئاغاکاندا ئهویلهته  ، لهکان گیرانڕینی بۆکان و گوندهڕاپه

ن، ی گزیری ئاغاکان و پۆلیسی شا ڕزگار بکهییانهزهست ھرشی ب بهده  توانییان خۆ له

ڕیپپه
و ڕو ڕی ئهکی ئه
ی ڕاپهی ڕاپه
ک

ڕڕڕڕاپه
ک

ا،
ڕاڕ
،شا،ی شا،ی شا،

تتار   لهق له
ووت له ت له 
ق
ت لستست
ییه هققه  هه

ڕشگڕشگ
ههههوهوه

ی شکی شۆشۆڕششۆڕش
تی نتی ناو

ک

اندو
تیتیتیتیاواتیاواتی
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شارهئاواره دهی  بهوروبهکانی  و  بوون  بهر  گهشکی  خۆیان  تا  گه  یاندهرچاویشیان  و  رمن 
ر ماڵ وزدی خۆیان، ھه  وهڕنهیانتوانی بگهو نه  وهو سلمانی مانهولر  ھه  ن لهمهکۆتایی ته

سهئاواره  له نایهییشدا  ڕهوهریان  مامۆستا  که.  قاسمی  حاجی  و  دووکهئووف  لهریمی  و  س 
 بوون.  ئاوارانه

راپه دوو  باسی   ئهکات سانهڕینی  ده کهده  و  سهم،  ھاوبهردهزانم  جوغرافیای ش،  می 
  ندکی سروشتیی له یوهپه ش  ش و بارودۆخی ھاوبهش، دوژمنی ھاوبهش، ئامانجی ھاوبهھاوبه 

به وهئه   -ر کردبوو  بهستهنوانیاندا ده ھه   له  وهکردهش  پهندک ئاقهڕگای    وه رهندیدهیوهی 
 : بریتی بوون له بوو، کهر دهمسۆگه
 

سووڕاوانی کیش ھهیهو تاڕاده  ٦٧بۆکان   ان لهلقی حزبی دیموکراتی کوردست.١
 ی ئران. ملی' و حزبی تووده 'جبھه
مر حسن فاتیحی و  تا، نهرهسه  –رپرسانی لقی حزبی دیموکراتی کوردستان  به

 ال حسن؛ ئووفی مهپاشان مامۆستا ڕه
کهھه.٢ خوندهسایه ندک  بهتی  و  بهوار  ناحزبی  رپرس  مهوه  –م  و ک  ال 

و مامۆستا    م زادهفخهال ھادی ئه، مامۆستا مهق و مامۆستایانی قوتابخانه، بۆ نموونههف
عیزهمه شخ  حوسهال  لهودهئه  که  ینیددینی  جه  م  و  'گۆل'  ی نگهگوندی 

 کرد؛ کاندا مالیتی گوندی دهڕووداوه
 وو، بۆ نموونهبکان ھهڵ گوندهگهندیان لهیوهپه  ی شار کهو دانیشتووانهئه.٣

حوسه ینی مهک حوسهکان وهرگدرووهبه  ی زۆری، زۆربه  ھایی و ینی تهجیدی و 
کهئاسنگه و  تهر  و  وهکهنهوشدروو  سهسازی  تهک  غهید  تهھای  و  ت نانهفووری، 

وار و ڕووناکبیرانی  گی، یان خوندهگی سامبهنبه سهک حاجی حهکووتاڵ فرۆشی وه
 فرۆش)؛ ری سوتانی (ڕۆژنامهر) و عومهرمانبهمی (فهفخهک برایمی ئهوه

که.٤ گوند،  لهپوه  دانیشتووانی  ھهگهندیان  شار  وهڵ  کاک، بوو،  سید  ک 
 می.  فخهدی ئهممهدی نووری دواتر) و محهممهتری گۆنیی (محهعه 
دهگرنگایه ڕهتی  مامۆستا  لهوری  ئهڕووداوه  ئووف  ناوەرۆکی   لهوسردەم،  کانی 

بهوهگانه بیرەوەرییکانیدا  ده   ی  لهکهردهباشی  مامۆستا  ژیانی  حیکایه   وت.  تی بۆکان، 

 
م کرد، بهر ده سهکاریان له  بوو که دا نهوانهر ئهسهبه   ویوزارش کردنی زه تی گشتیی حزب دابه رچی سیاسه .  گه ٦٧

خهگهوانیشی له ڕین ئهھزی ڕاپهالفاوی به خواسته   کهکهڵ  ڕووداوهگهله  خواستهو نه  خستبوو و  نگییان  دا ھاودهکه ڵ 
 .  نی بلووریانغهریم حیسامی و مامه مران که کانی نه رییهوهبیره  کرد. بوانهده

 گ
جیدیجیدی مه

ه

گڵ گگهگه ڵڵ ڵگگگهگهڵگگهه گ

وودهئهئه   
،، مونهونه
که
وووووووونهموونموون
وندخونخوندندهنده
سنسن
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زبیزبی د
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فیئۆدالیزمی  لگڵ  سرھداو  تازە  سرمایداریی  تکگیرانی  دیاردەی   ب  ک  کردەمس
ھه حیکایتی  دەکرت،  دیاری  داکوتاو  سه ڕەگ  خهکهرنهوی  شارکوتووی  بۆ   کی 

دهوهخته به و  لهری  چه  رچوون  باری  دەرەبگ.    وهوسانه ژر  و  مک  خاوەن  زۆرداریی  و 
، ئو وەک وهتهھناوهلو خبات و بربرەکانییدا ب تاککسی ھنگاوی ھنه  –مامۆستا  

کوو  باوه  برپرسی لقی حزبی دیموکاتی کوردستان ل بۆکان، خباتی حزبایتی کردووه
لک وەپش کوتبوون و  گل لو قۆناغی مژووی ناوچکدا ل حزبکان گه  کۆمنی

چ حزبی دیموکاتی کوردستان، چ   -حزب سیاسییکان ب شلشل ب دوایاندا دەڕۆیشتن 
 حزبی توودەی ئران و چ 'جبھ ملی' دوکتۆر موسددیق و دوکتۆر سنجابی. 

– ی وجوودی مامۆستا  ک ئاوتهیهشوه  باتی سیاسی بهل و خهتگوزاریی گهرۆحی خزمه
که چه  ببوو  ئاوارهسهرمهدوای  و  زیندان  و  گهرێ   کات بهناگهپه  یشتهییش،  ی  متمانه  ی 

ندیی حزبی  ی ناوهڵ کومیتهگهتا لهرهبوو و سهوتن وحجمینی نهباشووری کوردستان، سره
ی ڕاوژکاری  ست پکرد و تا پله کاری دهی باشوور ببوون، ھاوڕیوهپه دیموکراتی ئران که

بدو  ڵ بای عهگهمی حزب لهی دووھه، پاشان دوای کۆنگرهوهرز بووهندی بهی ناوهکومیته
 ، ڕووی لهی حزبو باه ی ئهوهکردهوتانی به و و فه ھیدبوونی ئهشه   وت و به کهئیسحاقی  
و  شۆڕشی ئه ھهیلوول کرد  پشمهوه  ١٩٧٥سی  رهتا  سه   رگهک  شۆڕشی  خزمهرلق، لهو  ت 

و ڕای ئهرهقۆچی قوربانی شۆڕش و نیشتمان، سه   الوی بوو به   و کوڕکی شۆڕه  وهلدا مایهگه
روشکی خالیس  ک دهسیش وهره، دوای ھهکووژراوییهشی و ڕۆهنج و ببهموو ئازار و ڕهھه

 .  وهمر مایهرزانی نهوات با -رەکی و موخلیسی شۆڕش و ڕبه
لهگرنگایه  یهواھه زۆر  مامۆستادا،  رییهوهبیره  تی  له  بدرتهکانی  ژیان  و    سانی  بۆکان 

شی زۆری  به  ی کهو ڕاستییهر ئهبه  ویش له، ئهکهئاغاواتی شاره  بات دژ بهتیکردنی خهرایهڕیبه
  ی له نگاندنکی زانستییانهسهر ھهک ھهو نه  وهتهپوپستدا ماوه  کانی ئو سان لهڕووداوه

و    وهتهم ومژدا ماونهته  کانیشی لهمانان و قوربانییهکان و قاره کوو ڕووداوه، به کراوهر نهسه 
کارییان  واشهوی شواندن و چهھه   وهئاغاکانه  ر بهستی سهدهم بههندک قهن ھه الیه  ت لهنانهته

، سردەمی خباتی مامۆستا ل ماوەی کۆنگرەی دووھمی حزبی دیموکرات  وانهپچه  . بهدراوه
ئو  و  داوەتوە  ڕەنگیان  سرچاوەدا  گلک   ل ئیلوول  شۆڕشی  لڕیزەکانی  پاشانیش  و 
دوای    ک ڕاپڕینک   ،یھ بۆکاندا  ڕاپڕینکی  بیرەوەرییکانی   ل  ک  نیی تازەیییان 

ڕبوونی نزیک بپزۆر که  ٦٠  ت .یاندن و ناساندنوە و ڕاگینکۆشتا چاوەڕوانی لس، ساڵ ھ
نهتایبه  به ھۆکاری ڕاپهکه،  ئاگاداری کشهی تازهوهت  خه،  و ڕبهک، ڕهڕینی  رانی و 

و ئهکهڕینهڕاپه وگیراو  و ئاوارهنجهشکه، قوربانی  سووتاو  ماڵ  و  و  بووهکراو  کان، یا زام 
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ک پیاوانی وهورهگه  نازانن که  رییانهوهوای ئو کورهھه  کان ناناسن و بهو ملھوڕهزۆردار  
گ بهلی میرهئووفی مالحسن و عه ڕهمهبدوال ئرانی و میرزا حهریمی و عهحاجی قاسمی که

وانیتر تووشی ھاتن. دەستی مامۆستا ڕەئووف خۆش بت ک پردەی و حوسینی تھایی و ئه
جگی متمانی ل خاو بم  و الی کم ماتریای  سر زۆر ڕووداوی ئوسان ھمای 

خکی  مزنی   باتخ ئو  لسر  بیانوت  بدواوە  لمۆ   ک لکۆرانک  بردەم   خست
 بۆکان و ناوچک توژینوە بکن. 

خۆشی  ن و نهمههڕای ترهسه   م که کهحای خۆم، سپاسی زۆری مامۆستا ده  ش به من، به
ھات   وهوپیری پشنیار و تکای ئمهرهبه  وه نجانهوقکی گهشه   ، بهریی ڕۆژانهوهو کارو کوره

دا بو لره  ی تۆمار کرد و نووسی کهتانهو بابهموو ئهدا ھهند مانگهمی چهکی کهیهماوه  و له
م کرد و درکاندن و باس کردنی ئه نه  کای ئمهر چاوی  بهی لهم کارهزانم ئه. دهوهکرنهده

شک رخستنی بهوی دهی خۆی زانی و ھه پساوهباتی نهخه ک قۆناغکی نوێ لهی وهڕاستییانه
س و که   وهتهتاریکیدا ماونه  له  ساه  ٦٠  ئستا زیاد له  وه داخهبه   ی دا کهمژووییانه  و ڕووداوهله
لهردهپه السه  ی  لهداوننه ر  مامۆستا  ئامانجی  کاره.  کردنهم  ئاگادار  نهوه،  نوی  وهی  ی 

ربازانکی باتی سهتی و خهچینایه –ندک ڕووداوی سیاسی وتی ھهڕه له مان بووهکهنیشتمانه
ڕایانبگوزین و    وهمان ڕۆحه ھه  ر بهگهبت ئه ڕی شادی و شانازی دهوپهش ئه وون؛ بۆ ئمه

یی  زهکانی زۆر ب بهرهنگهڵ مامۆستا و ھاوسه گهله  ک کهمژوویه  -می مژووردهبه  ینهبیانخه
ی  و پایه  وپله  وهرزکردهمانی بهکهلهوان و نیارانی گهکانی ئهبوو و ب پچوانوە، دوژمنه

 خشین. پ به
م کهیه  ر لهھه  م که کهده  ی کاک ئیسماعیل ئیسماعیل زادهھا سپاسی خۆم ئاراستهروهھه

تا دوایین ھنگاو، ب تاککسی ئرک و کارەکانی بڕوە برد و خۆی خوازیاری    وهنگاوه ھه
ئه خستنی  چاوپکهڕک  لهگهله  وتنانهم  ھر  و  بوو  مامۆستا  مامۆستا  سه  ڵ  ساکاری  ردانی 

کان و ناردنیان بۆ  نووسراوهنگ و تایپ کردنی تا ڕازی کردنی و تۆمارکردنی ده وهئووفهڕه
 بۆکان ھموو قۆناغکانی کارەکی ب تاککسی گیاندە ئنجام.  -تڕی ڕۆژھهماپه

فه 'برایمی  کاک  زۆری  فهسپاسی  'نادری  کاک  و  ده ڕشی'  ھه کهتحی'  بۆ  چه م   شنهموو 
     یان. وهکان و کاک نادریش بۆ بوکردنهنگاویی  کارهھاوفیکری و ھاوھه

ت بارهکانی دواڕۆژ سهوهکی باش بۆ لکۆلینهیهسهرهکه رییانهوهم بیرهلک ھیوادارم ئهگه
و   گرنگه  و ڕبازهوانی ئهر پی ڕهبه   وقک بخاتهپک بھنت و شه   شکۆداره  ڕینهو ڕاپه به

 نووسرانی دواڕۆژی مژووی ئو بشی نیشتمانکمان. 
*** 

دده  زادهل زاده
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ب پویستی دەزانم دەست نیشانی خاکی گرنگ ل پیوەندی ئو کساندا ل کۆتاییدا،  
بکم ک ل بیرەوەرییکانی مامۆستادا ناویان ھاتووە. مامۆستا ڕەئووف ژیانکی پ چرمسرێ 
و ناخۆشی ل ڕیزەکانی خبات و کاری سیاسی و حزبایتیدا بردە سر. ل ھموو ئو ماوەیدا 

ووی بو ڕباز و ڕگای ھبوو ک ل سری دەڕۆیشت؛ ب ڕادەیک ک  باوەڕی لبن نھات
ھیچ دیاردەیک نیدەتوانی شلوی بکات و بیروباوەڕەکی ل مشک دەربھنت، ن زیندان،  
ن ئاوارەیی، ن ھژاری و ن مترسیی گیانی خۆی و بنماکی. ئو باوەڕە قایم و نگؤڕە،  

بوو ک تا ڕادەیکی زۆر یک بوعدی بوو و جگ ل ڕبازی  کسایتییکی ل دروست کرد
ھر   نک  و  نبوو  قبووڵ  دیکی  کسی  ڕبازە،  ئو  ڕەوانی  و  خۆی  باوەڕی  جگی 
مامۆستا   دونیای  دەزانین.  نیشتمانی  و  گل  و  خۆی  دوژمنی  و  ناحز   ب بکوو  ئوەش، 

دیک تدا نکرابووەوە. ئوە   دونیایکی ڕەش و سپی بوو و ھیچ شونکی بۆ ھیچ ڕەنگکی 
  روە ئامنج و دژ بردەست بسو گیان ل یانھ قینی ڕاسترگشمپ ک یو دونیایر ئھ
ناحزانی ئامانجکیان دەئاژون. لو دونیایی مامۆستادا، ڕاپڕیوەکانی بۆکان وەک حوسینی 

ینی فاتیحی، دۆست بوون و ئاغاکانی بۆکان، ھجیدی و حوستی و  ممی شایروەھا ڕژ
سوپا و پۆلیسی ئران، نیار و دوژمن، ئویان سپی سپی و ئمیان ڕەشی ڕەش. ل زیھنی  
  یان پگۆڕکوە یا جک نزیک بکاتل رەیو دوو بیدەتوانی ئک نزمامۆستادا، ھیچ ھ

بۆکان   ئاغاکای  و  مانوە  خۆشویست  ئودا  زیھنی   ل  میشھ بۆ  ڕاپڕیوەکان  و  بکات. 
 ری و ڕژمی شا بۆ ھمیش، نیار و دوژمن. وروبهده

تی و زاتی مامۆستا، ب  سایهکه  شک لهبه  ببووه  ئو شوە بۆچوون و ھوست گرتن، که
گۆڕینی جوغرافیا، وات کۆچکردن بۆ باشووری کوردستانیش ھیچ گۆڕانکی بسردا نھات.  

ئه نهبۆ  نوان  ملمالنی   ل و  کوردستان  باشووری   ل دوکتۆر  و،  و  توفیق  ئحمد  مران 
نک ھر ڕبازەکان بکوو کسکانیش یا ڕەش بوون یا سپی، یا خزمتکاری قاسملووشدا، 

گل بوون یا خائین ب گل و نیشتمان. ل قۆناغی چوون ناو ڕیزەکانی پارتی دیموکات و  
ھه  و  ھدا  سری   ڕوانگ ھمان  ئیلوولیشدا،  کهشۆڕشی  چاویلک  سایهمان  ھمان   ب تیی 

ڕبری شۆڕش چاکی موتق بوو و دەفتری سیاسی، خراپی  سیری پیوەندییکانی کرد: 
 ڕەھا. 

کوو زیھنیتی ڕۆژھتی ل برانبر خراپ و خراپکاردا ب و، بهر ئهک ھهئاشکرای نه
بزەیی و نیار و دوژمنی بیروباوەڕ ب شیتان و خائین ناودەبات. ئو دیاردەی ل ھوست 

ڕەئووفی  مامۆستا  و گرتنکانی  الین  ھندک  دا  لئنجام  و  دەنونت  خۆ  زەقی   ب شدا 
  ت یا لخائین ناو دەبر مر قاسملوو بن ،ی توند و بۆ نموونر ڕەخنب ونتی دەکسایک
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باسی ئاغاکانی بۆکاندا حمدەمین ئاغا ب ماکی خراپ دادەنرت و بھمان شوە، حزبی  
سیاسی پارتی دیموکرات و دەفتری  و دەخرن    ڕزگاری  توندیان ل دەگیرت  ڕەخنی 

 چاوی نفرەت و ڕقی شۆڕشگرانوە.
نیگرانییانمان  ئو  بیرەوەرییکاندا  ئامادەکردنی  و  نووسینوە   ل من،  و  ئیسماعیل  کاک 
  ل کسانی  ئو  وکاری  کس  و  برادەر  و  دۆست  و  الینگر  و  ھاوحزبی   ک ھبوو 

کیان کراوەترشکاندا ھبیرەوەریی   ب کان بتن بۆچی بابیی بکش بن و گلر، دڵ ئس
 کلسم کی زۆر بیرمان لماوەی مئ وەیی ئکوە. ڕاستییتو کراونوەردان بدەست ت
کردەوە و الینی چاک و خراپیمان ھسنگاند. دوو ڕبازمان لبر بوو، یا ھموو ئو ناوانی  

و نیشتمانی زانیون بکووژنینوە و نیانھین، یا کارەک   وا مامۆستا ب نیار و ناحزی گل
 وەک خۆی بو بکینوە و لبگڕین خونر ب ئرێ و نرێ داوەرییان لسر بکات. 

ڕبازی یکم چاکییکی ھبوو ئویش ئوەی گلیی شخسی و تاککسی ندەھاتوە  
ەمانان و ڕبران و بکری کردارەکان سر مامۆستا و ئمش؛ بم زیانی ئوە دەبوو قار

ھموو دەشاررانوە و ئوەی دەکوت بردەستی خونر و نوەکانی داھاتووی گل، دەبووە 
 چیی وە و بزانتیدەتوانی بیناسس نھیچک یاڵ و ورگ و کلک، ک ری بتی شحیکای

 ک شکاندوویتی! و لکووە ھاتووە و چی کردووە و ل کام شڕەجنگدا تک شکاوە و
ل ئنجامدا ھردوکمان ھاتین سر ئو باوەڕەی ک ھرچۆنک بت، بھۆی ئو ھۆکارە  
و ھروەھا بۆ ڕزگرتن ل قمی مامۆستا و ئو ئمانتی پی ئسپاردبووین، دەستکاریی  
کارەکانی نکین ب تایبت ک سی دی دەنگکشی ھی و ئگر ل نووسینوەی بابتکدا  

سووک و  بو  سنگ  و  ناکرت  ھیچ   کدەنگ تۆماری  لگڵ  بکرت،  یادداشتکان  کی 
دەست توەردانی ئم، ناتباییکی زۆر ل نوان نووسین و تۆماری دەنگکدا پک دت، 

وت خیانت ب ئمانتکی گرنگی وەک ئم بیرەوەرییان بکین و  مانویست و نامانهئم نه
مامۆس  ک ھین  ئوە  کوردستان ئاگاداری  دادی  نوەی  بۆ  قسکانی  بایخکوە  چ   ب تا 

 دەگایوە و چندە بتنگی خباتی دواڕۆژی گلکمان ل پناو سربخۆییدا بوو.  
بۆ ئاگاداریی خونر دەب بین ک دوای ئوەی یادداشتکان و سی دی دەنگی مامۆستا  

اوەیک ل پیوەندکی تلفونیدا ب منی  ئامادە کرا، نوسخیان ل الی خۆی مایوە و دوای م
بھۆی  مامۆستا   ک بوو  کاتک  ئوە  نکموە.  بویان  جارێ  و  ڕابگرم  دەست  فرموو 
 وە مابووەوە. من زانیم کما دەکرا و لن وە، ئیتر ھاتوچۆی دووکانی پخۆشی و پیریین

کسک ک پش بینی مرگی   نایوت بابتکان ل ماوەی ژیانی خۆیدا بو ببنوە و وەک
 جرمانمان بش فمئ وەیان ڕابگرم، کوکردنکردم "جارێ" بخۆی بکات، داوای ل

گ
دەنگک دەنگکی   

ا ۆ

گگ و ئگ و ئ
یی
ئ و و و و و و ئ 

ر
یییتینتی پ

ەیڕەی ک
ئم ئو

شڕ شم شڕشڕەشڕەج
ک ،کلک،لک، ک ک ،
ردەسردەست

لکلکلکلک،لککلک
 بر بر
ک
وتکوت
 زیان زیانی

ک

یی ھ
 زیام زم زیا



 پشکی بۆ بیرەوەرییکانی نمر"ڕەئوف مال حسن"              129
   

 

بۆکان دا بو   –ھنا دەنا ھر ئودەم دەکرا تۆماری دەنگک لسر ماپڕی ڕۆژھت  
تکانیشی  بکینوە و تنانت کاک ئیسماعیل ب ماوەیکی باش پش مرگی مامۆستا، یادداش

 مئ گرفتی  و  مامۆستا  بارودۆخی   ب خونر  ھیوادارین  کردن.  ھبی  و  تایپ 
 لوپیوەندییدا، بزانت. 

ھروەھا گرنگ خزم و کس و کاری ئوانش وا ناویان ل بیرەوەرییکانی مامۆستادا  
لخۆبووردوو خزمتکارکی  نکن ک مامۆستا ڕەئووف  و   ھاتووە ئو ڕاستیی فرامۆش 

  ب خاکی کورد،  سنووری دەستکردی  و ل ھردووبری  نیشتمان بوو  و  گل  ڕاستقینی 
گیان و دڵ خزمتی ئامانج سیاسیکانی خۆی کرد. ئو بابتکانی ل پیوەندی بختوەریی 
دژایتیکردنی   برتنگی  چوارچوەیکی   ل نک  دەدیت  کوردستاندا  سربخۆیی  و  گل 

، دژ وەستانی برانبر ب فن ئاغا و دەرەبگ، دژوەستانیتی برانبر تاککسیدا. بۆ نموون
ی. با  و بنماکه  ب چمکی فیئۆدالیزم و چوسانوە و زوم و زۆر، نک برانبر بو کسه 

ئوانیش مسلک ب تاک کسی و بنمایی وەرنگرن و بزانن کسک ک پشوازیی لو  
و ئاوارەیی و ھژاری و پشمرگیی کردووە و کوڕکی الوی خۆی    ھموو سای زیندان

کردۆت قوربانی ئو ڕبازە و بۆ ماوەی سایان، برھمی ڕەنجی ڕۆژانی برگدرووییکی  
لجیاتی ژن و منداڵ و بنمای خۆی، خرجی ھاوسنگرەکانی کردووە، مافی ئوەشی  

نیاران بدات دواوە و تنانت ب پوانی   ھی دۆستان و ھاوبیرانی خۆی خۆش بوت و
  یه وهکاری حزبایتی ل کوردستان، ھرشیان بکات سر. تکای کاک ئیسماعیل و منیش ئه

  کتو باب کلسم واننوە بدڵ فراوانیی ب سانو کس و کار و ھاوحزبییانی ئخزم و ک
 سیاسی ببینن نک تاک کسی.    

 
 ٢٠١٥تای سای  رهسه ، نندهله

  ئم بابت بۆ یکمجار لرەدا ىالو دەبتوە.
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ھبج بکونوە دەست  و با نھین بگنامکانی ئنفال 
 و ھاوبیرانیانئنفالچیان 

 
ڕۆژی   ھوای  گورەی   ٩/٢/٢٠٢٠ب  کۆم ئو  "بیارە  کوردی،  ماپڕکی  ی 

ل بنکی ھواگریی عیراقی [ئیستخبارات]  ٢٠٠٣بگنامانی وا ئمریکییکان دوای سای 
دا بدرن دەست  ٢٠٢١ای ھگیانگرتبوون، ھاوڕێ لگڵ ئاڕشیڤی جووەکانی عیراق، ل س

عیراق."[ ناوەندیی  کوردیدا    - ]  ١حکوومتی  مدیای   ل بداخوە   ک گرنگ  ھواکی 
 !ڕەنگدانوەی نبوو و ودەچت بایخی خۆی پندرابت

ئمریکاوە   دوورەدەستی   ل بگنامکان  ئوەی  لبر   خۆش الیکوە   ل  کواھ
ب و  خاوەنیان'  'وتی  بم  دەگڕنوە  حقدار؛  دەست  دەدرتوە  حق  ڕوات،   

لالیکیترەوە ناخۆش لبر ئەوی تعبیری 'وتی خاوەنیان' ئاوی زۆر ھدەگرت و ناکرێ  
  .ب ب ڕوونکردنوەی تواو، بازی بسردا بدرت

'عیراق'ی  ' ناوی   ک دەگوترت   یکھاتپ ئو  ھمان   ب بگنامکان'  خاوەن  وتی 
ە، ل الین دەستدارییکوە بڕوە دەبرت ک ناوی 'حکوومتی عیراق'ە، ئندامی  لسر

فرمیی نتوە یکگرتووەکان، ئای خۆی ھی و سنووری جوغرافیاییکی لگڵ وتانی  
دا ب گورەی پیمانی سیڤر ل   ١٩٢٠دراوسدا ب ڕوونی دیاری کراوە. ئو وت ل سای 

اتۆریتی عوسمانی جیا کرایوە و ماوەی دوو ساک ل ژر ئینتدابی بریتانیادا  بژنی ئیمپر
دا فۆڕمی   ١٩٥٨مایوە، ئینجا بوو ب دەوتکی سربخۆی شایتی؛ درەنگتریش ل سای  

کۆماریی بخۆیوە گرت. گالنی جیاجیای عرەب و کورد و ئاسۆری و کلدانی و ئرمنی  
دانیشتووی و کی  و جوولک درەنگتر، دوای کۆدیتای ساماوەی ن ککیاسای    ١٩٥٨ت ل

  .بنڕەتیی عیراقی نودا ب 'خاکی عرەب و کورد و پکھاتکانی تر' ناسنرا 
ل دامزرانی 'عیراق'دا خواستی گالنی غیرە عرەب بتایبت کورد نگیرای برچاو 

امندیی کورد بڕوەچوو. ھر ئو  و لکانی خاکی کورد ب وتکی عرەبوە ب ب ڕەز
نتوەییکانی کورد پشل بکرن    -پکوەلکاندن بزۆرەش بوو ب ھۆی ئوەی ماف سیاسی  

و ھاوکات لگڵ دامزرانی عیراقدا دیاردەیک ب ناوی 'پرسی کورد' یان 'کشی کورد'یش  
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یشتۆتنی گمت ۆش کمتا ئت و ھدایک بو، لی ئی  وەک دواند ساڵ، لی سنزیک
 .جیا نبتوە

ل ماوەی ئو سد سادا، کمتر وا بووە کورد و ب گشتی ھموو کوردستان ل ئاسایشدا  
ژیابتن. بۆمبابارانی ئینگلیزییکان ل سردەمی شخ محموودی حفید، شڕ و بۆمبابارانی 

وران و  کوشتار  قاسم،  عبدولکریم  سردەمی   ل عیراقی  ھمچشنی سوپای  کاریی 
لو   بشکن  تنیا  حوسینوە،  سددام  ھبجی  و  ئنفال  کارەساتی   ب بعسییکان 
نھامتییانی وا ل "نیشتمانی عرەب و کورد"دا بسر کوردی بزۆر ب عیراقیکراو ھاتوون.  
ی  ئستاش وا حشدی شعبی ل الیک و داعش لالیکیتر، ل کرکووک و شنگاڵ و خانق

و کالر، حکوومت دەکن و ب برچاوی حاکمانی بغداوە کورد ل خاکی ئابا و ئجدادیی  
 قاسم جگرەوەکانی و پروەردە دەست ک نابینرت نیشانیکیش ھیچ دەنن؛ وەدەر خۆی 

ھندیس و چکدارانی موقتدا سدر و عمار حکیم ل سددام مو  مھدی  ئبو  و  سولیمانی
کیمیاوی دسۆزتر بن بۆ کورد. ئزموونی ھوستکانی نووری مالیکی، عبادی و  و علی  

   .ئستاش عالوی ھیچ شتکمان جگ لوە پیشان نادات
ب ھۆی دژایتیکردنی حکوومت یک ل دوای یککانی عیراقی دوای ڕووخانی حوکمی  

ە، تنانت تا ئمۆش  بعس و کم کاری و کم ترخمیی حکوومتی ھرمی کوردستانو
 ناو خودی عیراقیشدا ب گای جیھانی و لناو کۆم نفال لئاشکرا جینۆسایدی ئ تاوانی ب

نناسراوە و نبۆت خاکی وەرچرخان ل سیاستی بغدا دەرحوق ب کورد.  ''کۆمکوژی
ستا لش ئک پدسای وا سژووییم مو زوو ئ کلسی مسکورد کرا و    جا ئیتر ئ

  .شدا نوێ کرایوە، ل شونی خۆی بوەستن٢٠١٧ل ڕیفاندۆمی سای  
*** 

 ل بغدا  پشووی  حکوومتی  بگنامکانی   ک دەبیسینوە   وتۆدایئ بارودۆخکی   ل
ئمریکاوە پشکش ب حاکمانی ئستای ھر ئو شون دەکرنوە. مانای ئم کارە چیی؟  

ئو ھموو  دەبت  تۆمار    چلۆن  کیمیایی  چکی  و  ئنفال  تاوانی   ب سبارەت  وا  فایالنی 
کراون بدرنوە دەست جگرەوەی ئنفالچیی تاوانبارەکان؟ بۆ بڕوەبرانی سر حوکمی  
ئوان   ھر  کرد؟  خاپوور  کوردستانیان  گوندی  ھزار  چند   ک نبوون   غدایب ئو  ھر 

ب تاوانی 'کورد بوون' ئنفال کرد و پنج ھزار   ھزار خکی ب تاوانیان تنیا  ١٨٢نبوون 
دەکرت   ئستا  چۆن  ئی  بردیان؟   ک برد   ینامرۆڤان دەردە  بو  ھبجیان  دانیشتووی 
بگنامکانی ھمان ئو تاوانان بنررنوە بغدا و بدرندەست جگرەوانی ئو کسانی  

  کام ب پیوەندیدارەکانی  وا تاوانکانیان بڕوە برد؟ ئو کارە  لۆژیک ڕاست؟ ڕکخراوە 
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نتوە یکگرتووەکان ل برانبر ئو بدادگرییدا چ ھوستکیان گرتووە؟ گرنگتر لویش 
ئایا لم بارەیوە ھوستی حکوومتی ھریم چیی و دەب چی بت؟ ئوان تنیا بشکن  

واشو چیوەندی ئپ ی وا لرەکییانو پرسیارە سدەدەنلرھدا سکاریی. 
ڕوویدا، ک من    ١٩٧٩تاوانکی ھاوشوە ل ڕۆژھتی کوردستانی دوای شۆڕشی سای 

خۆم ئاگاداری ڕاستوخۆی بشکی بچووکی بووم و لرەدا دەموت ئاماژەی پبکم بو 
ھیوایی خوشک و براکانم ل باشوور، بتایبت دام و دەزگای پیوەندیدار ل حکوومتی  

رم، وشیار ببنەوە و تا درەنگ نبووە بجوونوە بکوو ب ھزی ھاوبشی ھموومان  ھ
  .پش ب کارەساتک بگیرت ک بیارە ب برچاوی ھموومانوە تا ساکی دیک بقومت

) ئران   ل شایتی  حوکمی  ھرەسی  پش   فتھ دوو  ڕکخراوی  ٢/١٩٧٩/ ١١یک   ،(
ئرانی   دواین  ئیستخباراتی  بختیار،  شاپووری  فرمانی   ب و  فرمی  شوەی   ب (ساواک) 

ھموو  زۆر  و  کم  شونیدا   ب و  ھوەشایوە  پھلوی،  حوکمی  سرەکوەزیرانی 
فرمانگکانی ل تاران و شارەکانی دیک کوتن بر دەستی خک و سووتنران یان دەستیان  

  .بسردا گیرا
ارزگای ڕۆژئاوای ئراندا دابش کراون: پارزگای کوردی ڕۆژھت ب سر چوار پ

 ،شاری کرماشان ناوەندەکی   زگای کرماشان کپار ،ئیالم شاری  ناوەندەکی   ئیالم ک
  ک ڕۆژئاوا  ئازەربایجانی  پارزگای  و   یسن شاری  ناوەندەکی   ک کوردستان  پارزگای 

]یی شاری ورمڕۆژانی کۆتایی ڕژیمی شا .[٢ناوەندەک کانی ساواکی شارە  لنامگدا ب
  دا کستیارانو ڕۆژە ھزگاکان یاخود تاران. لناوەندی پار زران و برانکان ڕاگوبچووک
دام ودەزگاکانی ڕژمی شا ل ئران تق ولق بوون یان کۆکرابوونوە و ڕکخراوەکانی  

کوردست شارەکانی   ل تایبت   ب دانمزرابوون،  ھشتا  نوش  بۆشاییکی  حکوومتی  اندا 
دەست ھاتبووە ئاراوە ک ھوڵ دەدرا ل ڕگی "شۆڕای ئینقالب'ەوە پ بکرتوە. ئو  
شۆڕای ئینقالبان ل نونرانی ھبژاردەی خکی شارەکان پکھاتبوون و ئرکی سرپرشتی 

ھر    کردنی کاروباری ئیداری و ئاسایش و شارەوانی و تنانت ئاو و کارەبای شارەکانیش
ھموو    ل زۆر  و  کم  من،  ئاگاداریی  گورەی   ب ئوان.  شانی  سر  کوتبووە  ھمووی 
ھوەشانوەی   گرنگی  قۆناخی   ل بم  دامزرابوون.   شۆرایان ئو  کوردستاندا  شارەکانی 
ساواکدا، ن ئندامانی شۆڕا، ن حزب سیاسییکانی کورد، نخکی ئاسایی و ن ڕووناکبیر 

یان نخوارد ئوراق و بگنامکانی ئو دەزگا سرکوتکرە بپارزن و دەستیان مشووری ئوە
ب سردا بگرن، گرچی دەگونجا ب پالن و برنامیکی باش و زەحمتکی کم، کارەکیان 
 ک و جاش و خۆفرۆشالیل کانی دەزگاکئموورە حکوومیینجامدا ناوی مئ ت و لبۆ بلو
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الیک  ل چۆنیتی  خۆجیکان  و  خک   ل کردن  ھواگری  شوازی  ھروەھا  یتر، 
ھاوچشن   و زۆرشتی دیکی  جاسووسکان لگڵ دەزگاکانی ھواگری  پیوەندیکردنی 
ڕگایوە   لو  و  بتوە  ڕوون  خک  بۆ  شایتیش  ڕژمی  کۆتایی  ھرەسی  پش  تنانت 

کۆما سردەمی  ئیتالعاتی  داپۆسنری  سیستمی   ل کار  ک  شوازی  ئیسالمیش  ری 
دەگوترت ک بشک ل ساواکییکان ھر ل سانی    -درژەپدەری ھمان ڕگای، بناسرت

یکمی حکوومتی ئیسالمیدا چووبتن پاڵ ڕژم تازەک و بووبتن ب مامۆستا و فرکری  
  .پاسدارە ب ئزموونکانی خومینی

لرەدا زیاتر باسی شارەکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا من ب حوکمی ئوەی خکی بۆکانم، 
ئو  شارەزایانی  بۆ  دادەنم   دیک شونکانی  ھیو  لیان  ئاگادارییکم   شنچ  ک دەکم 

.ناوچان  وە بداخ کانی شارە  لشبینی ڕۆژئاوادا ئازەربایجانی کوردنشینکران  کارەکا پن ن
مھاباد و سردەشت و نغدە ب ماوەیکی کم و بۆ نموون ھموو بگنامکانی ساواکی 

پش ڕووخانی حکوومتی شا و دەستگرتنی شۆڕاکانی ئینقالب، ڕاگوزران شاری ورمی  
ناوەندی پارزگاک ک لودا کورد ھیچ دەستکی نبوو و سرەپتی ھموو ئیش وکارک 

ی پیوەندیدار ب شاری بۆکانیش ک  ب دەست برادەرانی ئازەربایجانییوە بوو. بگنامکان
لگڵ  بڕوەدەبرا،  مھابادەوە  ساواکی  الین   ل و  دانمزرابوو  تدا  ساواکی  فرمانگی 
و   خۆی  و  سماس  و  میاندواو  شارەکانی   ل دەب .شاری ورم  بران ئوانی مھاباددا، 

 .ماکۆش ھمان بارودۆخ حاکم بووبت
ی وە ئاگادارم کنزیک ندامانی  من لزرانی کۆماری ئیسالمی، ئک دوو مانگ دوای دام

 ت، ویستیان لکی تایبیمای بنشینپ یشتن بردەشت بۆ ڕاگشۆڕای ئینقالبی شاری س
و   و تلفون کردن  دوای نامنووسین  سردەشت بکن.  ساواکی  سیری فایلکانی   ورم

 کسی ئندامی شۆڕاک درا بۆ  پیوەندی گرتنکی زۆر، ب زەحمت ئیجازە ب دوو س
  و فایلکان و یادداشت لنامگژووری ب بچن ورم ل عاتس می دوو سکی کماوەی
تایبت ھبگرن ب مرجی ئوەی ل کۆتایی کاردا پشذکنینیان بۆ بکرت و یک تاق پڕە 

رد. دیارە ئوە کاتک  ل ژوورەک نبن دەرەوە، ئوانیش ب ناچاری مرجکانیان قبووڵ ک
بوو ک ھشتا ئاگری ڕاپڕینی خک دانمرکابووەوە و دژایتییکی ئوتۆ نکوتبووە نوان 
کورد و حکوومتی ناوەندییوە. ماوەیکی کم دوای ئوە، شڕل کوردستان ھگیرسا و 

ندەدرا بکوو ئیتر نونرانی کورد نک ھر مۆت و دەرەتانی چاوپکوتنی بگنامیان پ
لترسی گیران و زیندان و ئیعدام، ھر نیاندەتوانی بالی ورم و شارەکانی عجمستاندا 
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  جلیسی خیبرەگان' لم 'مکمان و یرلم پکرراو بۆ یبژرانی ھنت نونانۆن، تبش
 ] ٣کوردستانیش نیانتوانی بچن بۆ تاران.[

بگنام گرنگکانی ساواکی ئو شارانی وا ناویان برا، بو شوەی، ھموو ئوراق و  
ناوچیی   و حکوومتی  و کوتن دەست حکوومتی ناوەندی  دەرھنران  ل دەست کورد 
 تدار بوون. بارودۆخ لیدا دەسنی'ی دژە کورد تسال حسانی وەک 'مک ک ،زگاکپار

لوە چاکتر نبوو. بینایی فرمانگی شارەکانی ئوستانی کوردستان و ئیالم و کرماشانیش  
زەحمتکشان'   'جمعییتی  دەست   وتک شۆڕش  دوای  سقز  شاری  وەک    -ساواکی 

بگنامکانی  بم  کوردستان؛  زەحمتکشانی  کۆمی  بۆ  سرپۆش  ڕکخراوەیکی 
ب ئگری زۆر دەب تاران بووبت  کی نادیار، کنشو  زرابوونڕاگو   - ئوش لپشدا 

شونک ک کورد ب گشتی و برپرسانی سیاسیی کورد ب تایبت، ھیچ دەستکیان تیدا  
  !نبوو و تنانت نیاندەتوانی خۆیانی ل دەربخن

کوردی    ب وای  کارکی  دواڕۆژ،   ل بیرنکردنوە  و  کورت  ڕوانگی  کورتی،   ب
الپڕە لو ئوراق بکوت ڕۆژھت کرد ک ئودەم و دواتریش نتوانن چاویان ب یک  

ک دوژمن و شۆفاران لسر ئوانیان نووسیبوو و ل شوازی ئو فۆفش تنگن ک دام  
  .و دەزگا سرکوتکرەکان بۆ داپۆسینی کورد بکاریان دەھنا

وەرگرتنی   بۆ  و  نجوونوە  ھرمیش  حکوومتی  و  باشوور  کوردی  ئگر  ئستا 
ب کورد ھوک لگڵ ئمریکییکان ندەن، ھمان ئو ئزموون تا  بگنامی سبارەت 

مژووی   نووسینی  و  لکۆینوە  بۆ  کورد  دواڕۆژی  نوەکانی  و  دەبتوە  دووپات  لوش 
بۆ    دەب و  نابت  دەستوە   ب دەستاوژکیان  و   گب ھیچ  عیراق،   ل کورد  بندەستیی 

ەستی کرەم و مرحمتی ھر ئو حاکمانی  چاوپکوتنی الپڕەیک و دوانیش چاولد
نبت  النوە  و  پاڕانوە   ب ئستاش  و  ھنا  کورددا  بسر  کارەساتکیان  وا  بن  بغدا 

 !مووچی فرمانبرانی کوردستان نانرن
ئستا، کوردی باشوور و حکوومتی ھرم دەوروبری ساکیان لبر دەستدای بۆ ئوەی  

یان کانی کم بشی پیوەندیدار ب کوردی ئو بگنامان بدرن دەست ھوڵ بدەن ھموو،  
 ۆتوکۆلپ پی   ب و  سرنگرت  ھرمی کوردستان. ئگر تنانت ئوەش  حکوومتی 
  بتی ناوەندیی عیراق، با ھیچ ندەست حکووم نموویان بدرویست بکات ھکان پرمییف

سر کاغز یان ئلکترۆنی بدرت نونرایتی حکوومتی کۆپییکی  و  ھبگیرت   یان ل
  .ھرم ل ئمریکا و لووە بنررن کوردستان
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برپرسی    ،تو لو  ھرم  حکوومتی  نونری  عبدولەحمان  سامی  بیان  بڕز 
ڕاستوخۆی بۆ مسۆگر کردنی ئو پداویستیی گرنگ، ک دەزانم زۆریش ئستم نیی و 

ئگ ھگرتنیان تنانت  کۆپی  مسرەفی  و  ئرک  نبت  ئامادە  ئمریکاش  حکوومتی  ر 
بگرت ئستۆ، حکوومتی ھرم دەتوانت ب مسرەفکی گلک کمتر ل یک کۆنفرانس  
لو ھموو کۆنفرانس و کۆبوونوە ب سوود و ب ئنجامانی وا ل کوردستان و دەرەوە  

کدەھپ ھرم  حکوومتی  خرجی   ستا  بئ ببات.  بڕوە   ژووییم  رکئ ئو  نرن، 
  ت لرگر بب تی عیراق ناتوانمریکاوەن و حکوومتی ئدەست حکووم کان بنامگب
داواکاریی کورد، ب مرجک ک کورد ژران و خرا بجووتوە و تا درەنگ نبووە مافی  

 .خۆی لو مسلیدا مسۆگر بکات
ل مئ وەرانختدا برەتای کارەکس  ر لھ و  تایبتدا ب ئزموونیش نین  بوارە  و 

و   بگنامکان  جیاکردنقوەی   ب زۆر  ماوەیکی  و  ئمریکا  بۆ  چوون  کسکمان  چند 
ھسنگاندن و وەرگانیانوە خریک بوون، ک دوکتۆر شۆڕش حاجی یک لوان بوو و  

تر بابسکی لبشدا کتنو سات لنانو کردەوەتب ک.  
***   

 
ھر لپیوەندیی ئو باسدا ئزموونکی دیکی ڕاستوخۆتان بۆ دەگموە ل ناشارەزایی  
و لنزانیی ئندامانی شۆڕای ئینقالبی شاری بۆکان بخۆموە، ل سرەتای شۆڕشی سای  

ور تووشی  ی ئراندا بۆ ئوەی دەرسی ل وەربگیرت و بیکی ھاوشوە ل باشو  ١٩٧٩
 .خک و برپرسانی حزبی و حکوومی نبت

، ئایتو  ١٩٧٩شش مانگک دوای شۆڕش و دامزرانی کۆماری ئیسالمی ئران ل سای  
خومینی بگورەی فرمانک داوای ل خک کرد ھر سکایکیان ل مئموورانی ساواکی 

ان لبر دەستدای، ئاراستی 'دادگای ڕژمی شا ھی و ھر بگنامیکیان دژ بو مئموور
ئینقالب'ی بکن دەنا دوای مانگی حوت یان ھشت (؟) ی ھمان ساڵ چیتر ب سکاکیان  
ڕاناگن. دیارە ھۆکار ئوە بوو ک خومینی دەیویست سیستمی ساواکی شا دەستمۆ بکات  

 !و بیھنت خزمت حکوومت نویکی خۆیوە و ھر واش کرا
ی ئرمانگدا فشارەک کی 'شۆڕای ئینقالب'ی شاری بۆکان بووم. لندامودەم من ئ

دەکرا   گومان   ک ھبوون  حکوومی  دیکی  فرمانگی  دوو  بم  نبوو  بوونی  ساواک 
یکیان پۆلیس (شھرەبانی)   :پارزرابت تدا ئیستخباراتیان و ئاسایش بگی کمتاکورتک 

بوو بۆ کاروباری ناو شار و ئویتر ژاندارمری بۆ ئیش و کاری گوندەکان. دوای دەست 

یی
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بسرداگیرانی دائیرەی پۆلیس (شھرەبانی) ل الین خکوە، ناوەندی "شۆڕای ئینقالب" 
یش ڕاگوزرابوون ھر لو بینایدا ل نزیک حوزەگورە دامزرابوو و بگنامکانی ژاندارمر 

بوو ک شۆڕای ئینقالبی بۆکان دوو ئندامی    ١٩٧٩ئوێ. ل مانگی س یان چواری سای  
خۆی کردە مئموور بۆ ڕاگیشتن ب بگنامکان، ک من یکیان بووم. ئم ب یارمتی 
لو   یک  ناو  بردە  بگنامکانمان  ھموو  شار  قوتابخانکانی  مامۆستایانی   ل کس  دوو 
قوتابخانان و ل دوو کنتۆردا داماننان؛ کلیلیش ب دەست مودیری قوتابخانکوە مایوە.  
ئم ھرچوارمان ل ڕۆژانی پشووی قوتابخان و پاشانیش ل پشووی ھاویندا ھفتی دوو 

  لکمان   سیاسی،  گرنگایتی  و  بابت  بگورەی  و  بگنامکان  سر  دەچووین ڕۆژ  
 .جیادەکردنوە

ب ل وا  کسانی  ئو  ناوی  یکم،  بوو:  تدا  ئاسایشیان  بابتی   دەست دوو  گنامکان 
ھیچ   ڕگایوە  لو   ک مھاباد،  ساواکی   کرابوون بانگ  (شھرەبانی)یوە  پۆلیس  ڕگی 
ناوەکانیان  لیستی  و  بوون   شنچمھ  کانخ ئو  ئوەی  لبر  ندەبووەوە  ڕوون  شتک 

ۆشناوەکان تا خکانی ئاسایی و دووکانداری ب پیوەند ب سیاست  کسایتیی سیاسی و خ
  [٤ھردوکیانی دەگرتوە.[

 ل یک   ک بوو  ئوە  شھرەبانیدا  بگنامکانی  ناو   ل سرنجاکش  بابتکی 
پاسوانکانیان برپرس و پیوەندیکری ساواک بوو ب خکوە و بۆ ئم ئرک 'پیرۆز!'ەی 

تاق تمن دەرمای وەردەگرت ک ل یک دوو سای کۆتایی ڕژمی شادا ببووە مانگی دە 
بیست تمن! لیستی چند سای ئو دەرمای ب ناو و ئیمزای ھردوو کسکوە کوتبووە 
بردەستی ئم. ئو مئموورە تایبت سرەتا کسکی خکی مھاباد بوو و دواتر گؤڕابوو  

کی خوانبۆ پاس شک ناو شاردا ب من و لدی و ھسانی ھردوکیان کھ کی بۆکان ک
  .وھرا بوون

  ری شاری بانئاغاوەتی دەوروب ک لی وەبوو کت ئبیرم مابل ی ککی دیکخا
ھاتبووە شھرەبانی بۆکان و گوتبووی من دەموت ھوای ناو شاری بانتان پ بگینم  

کوڕەکم بدەن ل زانکۆی ئفسری ل تاران وەربگیرت و ببت بمرجک ئوەش یارمتی 
سوپا خۆت؟   .ئفسری  شارەکی  شھرەبانی   نادەیت  نواھ ئو  بۆچی  پرسیبوو  لیان 

گوتبووی لوێ خک دەمناسن و ناموت زۆر ھاتوچۆی پۆلیسخانی ئوێ بکم! ئوانیش 
شک ل ڕاپۆرتانی وا ئو جناب ناردبووی ب ڕوات لان قبووڵ کردبوو. من ھر زوو ب

بۆکان، تسلیمی برادەرکی بانیی خۆم کرد ک پشتر ل تاران پکوە خوندکار بووین و 
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لو سردەمدا ل حزبی دیموکراتی کوردستانی ئران برپرسیایتی ھبوو. ئیتر چی کرا و 
  .چییان لھات ئاگادار نیم 

ش کی دیکنامگک بدەرەوەکانی    یتاجر و ناوب ک لشک بوو بیبیرم ماوە نامل
کۆدیتای   دوای  بۆکان  گالوژی    ٢٨شاری  موسددیق    ١٩٥٣ی  حکوومتی  ھرەسی  و 

ئیمزایان کردبوو و ناردبوویان بۆ شھرەبانی شارەک؛ لودا داوای سزادانی ڕاپڕیوانی سای  
دیارە نامک ب ھاندان و گوشاری ئاغاکان  ی بۆکان دژ ب ئاغاوەتی شاریان کردبوو.  ١٩٥٣

ھیچکامیان کشی   ئیمزاکان  خاوەن  سیری ناوەکانمان دەکرد،  نووسرابوو دەنا ئوەندەی 
شخسییان لگڵ ئو ڕاپڕیوان نبوو. ئو کسانی وا لودا سکایان لسر تۆمار کرابوو،  

سم کریمی و ڕەئووفی حافزەلقورئان  ئوەندەی لبیرم بت بریتی بوون ل نمران حاجی قا
(ڕەئووفی مالحسن) و عبدول ئرانی و علی میرەبگ و واھی ناوی حوسینی تھایی 
و حوسینی مجیدیش لناویاندا بووبت بم زۆر دنیا نیم. دوو کسی یکم و دووھم  

سلم و  ھولر  پڕیوەی  و  ھتبوون  و زۆر  لدەست زوم  عبدو لمژبوو  ببوون،  انی 
ئرانی و علی میرەبگیش ل ترسی ئاغاکان ل ئاوارەییدا سریان نابووەوە ئوانی دیکش 

چقۆی   لژر  یان  بابووەوە،  بۆ  زیندانکیان  ئم 'ھرکام  بوون.  نیزامی'دا  دادگای 
و ئوەندەی ئاگا عبدو ئرانی  نمر  دار بم  بگنامکمان دای دەست یک ل کوڕانی 

ئوانیش سکایان ل سر کس تۆمار نکرد لبر ئوەی دەیانزانی کارەک ب فیتی ئاغاکان 
 .کراوە و ئوانی نامکیان ئیمزا کردووە بتاوانن

ل ناو بگنامکانی ژاندارمریشدا، ھندک ڕاپۆرت بوون ک چند کس ل ئاغاوەت  
ویان بنکی ژاندارمری بۆکان. ل ناو ئواندا  و کوخا سجیل(موختار)ی گوندەکان ناردبو

  ل خۆی  ویستبووی   ک ماوە  لبیر  بۆکانم  دەوروبری  ئاغاوەتی   ل یکک  نامی  چند 
بو   سبارەت  درۆی  و  ڕاست  ھوای  کۆمک  و  بکاتوە  نزیک  دەوت  و  ژاندارمری 

ھسووڕاو و  دەژیان  باشوور   ل  ک ناردبوون  بۆ  ڕۆژھت  بوون، کوردانی  سیاسی  ی 
وات سردەمی خباتی    ٦٩و    ١٩٦٨مژووی بشک ل ھواکان دەگڕایوە بۆ دوای سانی  

چکدارانی بای شۆڕشگی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئران. ھندک لو نامانشمان  
 .ل سر شقامی سرەکیی بۆکان بدیواردا دان بۆ ئوەی خک بیانبینن

ف خومینی   ئموورەکانی  کاتم و  ساواک   ب دژ  سکای  و   نامگب دەرکرد  رمانی 
  سی دیکبوو. من و دووکن دەست دادگاکانی ئینقالب، بۆکان دادگای ئینقالبی ل نبدر
لو مامۆستایانی وا ب بگنامکان ڕادەگیشتین، بشکیانمان ئامادە کرد ک تیاندا ڕاپۆرت  

ردن دادگای ئینقالبی شاری مھاباد ک سرپرشتی کاروباری  لخک درابوو و ھموومان ب
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بۆکانیش بوو و تسلیمی ئوانمان کردن. بداخوە ھیچ کردەوەیک ل دادگای ئینقالب و 
سرۆککی نبینرا و گوتیان دەب 'شاکی خوسووسی' ھبن ک سکا لسر کسکان 

ل خاوەن ئیمزاکان و سکا لکراوەکان   تۆمار بکن دەنا ھیچ لدەستی ئم نایت. بشک
لمژ بوو نمابوون، بشکیش ل سکاکارەکان مئموورانی حکوومیی ئودەمی شارەک و  
  کشک الینکی  ئمش  ندەناسرانوە.   مئ بۆ   ک بوون  عجمستان  شارەکانی  خکی 

ە بدرخۆن کرا ھیچ، نبووین ک سکای ڕاستوخۆیان لسر تۆمار بکین؛ کوابوو دیز
تنانت گچکیش بۆ من سازکرا، ک ل بیرەوەرییکانی چند ساڵ پش ئستامدا باسم  

 ] ٥لوە کردووە.[
دوو س مانگ دواتر و دوای فرمانی خومینی بۆ ھرش کردن سر کوردستان، ئرتش  

چک بۆکانیش   ل و  کوردستانوە  شارەکانی  ناو   ڕژان پاسداران  سوپای  حزبکان  و  داری 
شاریان بجھشت و شار کوت دەست ئرتش و سوپای پاسدارانی ئرانوە. ل ئنجامدا،  
شۆڕای   ن خوارد،  مسلکمان  مشووری  بگنامکان   ب ڕاگیشتن  برپرسی  ئمی   ن
ئینقالب پی گوتین چییان لبکین، ن ھیچ حزبک لگڵ خۆی بردنی دەرەوەی شار و ئیتر  

ب  ل  ک مانوە  ھژارەدا  مامۆستا  دوو  ئو  سردەستی   ب و  کوتنوە  ھتیو  گنامکان 
 ک بتایبت  بوو؛  گویاندا  بن   ل ئیعدام  و  گیران  ترسی  و  ڕایانگرتبوون  قوتابخانکدا 
  ل ما بتوانس نناو بۆکان و ک لالد ھاتی جخاخ تووە ئایم دوای ئکی کماوەی

یی خۆی دنیا بت. ئو مامۆستایش وا بگنامکان ل قوتابخانکی ئوا  ژیانی ڕۆژی دوا
  زم، چار ناچار بردمنی خۆم بیانپارما وێ یان لرا لمدەوڕاگیرابوون، دواتر گوتی چیتر ن
 مدان، ئیتر چییان لتی بۆکان فڕۆژھ گای گوندی 'گۆل' لر ڕس دەرەوەی شار و ل

 .دنی و مان یان نمان، ھیچم نبیستوەبسر ھات و ک بر
 ساواکی ل بوون ک ھیچ فرمانگیکی  بۆکان  ب شاری  سبارەت  گوتران،  ئوانی 
نبوو؛ بارودۆخ لو شارانی کوردستانیش ک ئۆفیس و بینایی ساواکیان تدابوو، لوە چاکتر 

اڵ مایوە وات ب ھۆی نبوو، لو شارانشدا ھموو شتک لکیس کورد چوو و گل مایبت
ساویلکیی و کم ئزموونی ئم و ووشیاریی دوژمنوە، ھمووشتک ل دەستی ئم دەرچوو  

  !و پشتی ل دۆست و ڕووی ل دوژمن کرد 
ھیوادارم ئو ئزموون تاڵ بم ڕاست و ب درۆیانی ئم ل ڕۆژھت ککی بۆ  

ڕرپرسانی بب ت و بتوانبت،  باشووریش ھبر وانگوە. ئوێ وشیار بکاتل زی کارەک
ل کۆتایی کاردا دەستکی بتامان پ دەمنت ک دواڕۆژ ب ئژنۆی خساریدا بدەین و  

 !تکای با نھین وای لبت .ئیتر ھیچ
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[1] https://www.kurdistan24.net/so/news/0949766d-abfc-4cb8-

80c2-dd058d19695a 
کوردانی خۆراسان و ھندک ناوچی دیکی ئران وەک لوڕستان و ھمدان و... لم     [2]
گرچی ئوانیش ل چارەنووسکدا ھاوبشی کوردانی ئو   حیسابدا نگیراونت برچاو

پارزگایی سرەوەنچوار  . 
ئایتو خومینی دواتر ل وتارکدا گوتی ئم چاوەرڕوان بووین ئو کسان بن    [3]

 !بۆتاران و لوێ ب سزای خۆیان بگینین 
پۆلیسکی     [4]  سرەتا  بانگکرابوون  وا  کسانی  بو   کواھ ڕاگیاندنی  برپرسی 

بوو.بۆ بڕوەبردنی ئو ئرکش سرەتا مانگی    خکی مھاباد و پاشان پۆلیسکی بۆکانی
  .تمن دەدرا ئو کسان ٢٠تمن و پاشان  ١٠

ماپڕی    [5]  لھات؟"،  چییان  بۆکان  سیاسییکانی   نامگب" سوتانی،  ئنوەر   :وانب
 ٢٨٩تا  ٢٨٧بابتی "بۆکان ل مژوودا")، بشی )بۆکان، بشی نووسران -ڕۆژھت

 
 بۆکان بوکراوەتوە.  –ئم بابت بۆ یکمجار لسر ماپری ڕۆژھت 

. 
ییییی ڕۆری ڕری ڕۆی ڕۆژی ڕۆژ ریریریریی

سرانسران
وتانی
سسسسروسوسر



 
 

 نین" لتی لتی کورد و "ختی سۆڤیکیی 

 
           

 :کالتی خژوولکم 
 ) لنین  ئیلیانۆڤیچ  ڤالدیمیر  یادی   ل ڕزگرتن  بۆ  وا  ختانی  و  میدایا   –  ١٨٧٠ئو 

ئوکتۆبری  ١٩٢٤ شۆڕشی  دوای  سۆڤیتی  یکیتی  ڕبری  یکم  یکیتی  ١٩١٧)،  لو   ،
 :تگوزار،  بریتی بوون لکانی خزمخ تی دەدرانسۆڤی 

 التی لنین خ.١
 ختی ئاشتی لنین.  .٢

 ل تی کتی سۆڤیکیی یو ھاونیشتمانانئ ت بوو و دەدرایمیان بۆ ناوخۆی سۆڤیکی
بواری زانست، ئدەب، ھونر، میعماری و تکنۆلۆجیدا سرکوتنکیان وەدەست ھنابوو؛ 

یتی بوو و بو کسان  بم دۆۆھمیان تایبت ب ھاوتیانی ووتانی غیری یکیتی سۆڤ
 دەدرا ک ل بواری سیاست و ئاشتی جیھانیدا خزمتی گورەیان ل وەشابووەوە.

دا وەستنرا    ١٩٣٤دانرا؛ بالم درەنگتر ل سا    ١٩٢٥'ختی لنین' یکمجار ل سای  
ن، ساڵ دوای مردنی ستالی  ٣وات     -١٩٥٦و 'خالتی ستالین' ی ل جگ دانرا و تا سای  

سای    وە. لردەوام مای١٩٥٦ب    وات سای   و تا  دامزرایوە  سرلنوێ  خالتی لنین  دا 
بردەوام بوو. (ویکی پدیا). بگورەی شونکی    ١٩٩٠کۆتاییکانی تمنی یکیتی سۆڤیتی

دا دانراوە و ئوە ھندک  ١٩٤١دیکی ھمان سرچاوە، سرەتای ختی ستالین ل سای 
کس ل ھگرانی    ٢ومی لم لکۆنوەی ئمدا پک دەھنت ل بر ئوەی الی کم  گژوگ

 دا ختکیان پگیشتووە.    ١٩٤١و  ١٩٣٥ختک ل ماوەی نوان 
'خالتی نونتوەیی لنین بۆ بھزکردنی    - 'ختی ئاشتی لنین' یا ب ناوە تواوەکی

ل سردەمی نیکیتا خرۆشۆف (خۆشچۆف)    ١٩٥٦ل سای    ئاشتی لنوان گالندا'، سرەتا
ڕا و بوو ب 'خالتی نونتوەیی ئاشتی لنین' و دوو    ١٩٨٩بناغی دانرا. ل سای   دا ناوی گ

ھات.  ختش  ئم  مژووی   ب کۆتایی  سۆڤیتدا،  یکیتی  ھرەسی  لگڵ  دواتر  ساڵ 
سری ھدا و بوو ب جگری خالتی لننی  دا    ١٩٤٩ختی ستالینی نونتوەییش ل سای  

ساڵ دوای مردنی ستالین وەستنرا و بختی ئاشتی لنین ی    ٣نونتوەیی، بم ئویش  
 نونتوەیی سرلنوێ دامزرایوە. (ھمان سرچاوە) 
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ناوبدەرەوە، جگ ل ختی فرمی ک ل مۆسکۆ دیاری دەکرا و دەدرای خکانی  
و   ھبوو  خۆیان  لنینی  خالتی  سۆڤیتیش  یکیتی  ناو  سوسیالیستییکانی  کۆمارە  ھموو 
 پشکشی خزمتگوزارانی زانست و ئبد و ھونری ناوچی دەسالتداریی خۆیانیان دەکرد. 

ئو   ھوەشانوەی  و  دامزران  سای   ب سبارەت  گژوگومییک  بگشتی  بم   ویستپ
 ھی ک دوور نیی ل بۆچوونکانی منیشدا شونیان دانابت و ل دەست نیشانکردنی  ختان

 ساڵ و ڕکوتکاندا تووشی ھی کردبتم. 
 

کتکوردو خ 
ب گورەی زانیاری من، کوردانک ک ختی لنینیان پ بخشرابت بریتی بوون لم 

 کسانی خوارەوە:
 خکی کوردستانی سۆڤیتی (ختی لنین)؛ جعفر ئحمدۆف کوردی  .١
 ئبولقاسم الھووتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگری کورد (ختی لنین)؛ .٢
 حیدەر علیف، سرەک کۆماری ئازەربایجان (ختی لنین)؛ .٣
 کماڵ جونبالت، کوردی دەرووزی لوبنان (ختی ئاشتی لنین)؛ و.٤
ووی حزبی شیوعی عراق (ختی مامۆستا عزیز محممد، سکرتری پش .٥

 ئاشتی لنین).  
 

لوان، جعفر ئحمدۆف مامۆستایکی قوتابخان بوو ل کۆلجی پروەردەی شووشای  
ئازەربایجان دەرسی خوندبوو و وەک مامۆستا نررابووە ناوچی الچین و کلبجاڕ بۆ ئوەی  

ی ھبۆن ری زمانی زگماکیان بکات. بنی کورد فمندا رکو ئسووڕاوی و کارا بوونی ل
  کجشی کوردی کۆلب ی کو ڕاستییرەی ئگو خشرا. بب نینی پتی لدا خگرنگ

دا ھوەشایوە و جگی خۆی   ١٩٣٥دا دامزرا و ختی لنینیذش ل سای    ١٩٣٢ل سای  
سای   دەوروبری   دۆف لحمر ئعفج  ستالین، دەب ختی   ب دا    ١٩٣٥یا    ١٩٣٤دا 

 ) ١ختکی پ بخشرابت. (
)، ئندامی کارای حزبی سوسیال دیموکراتی ئران، ١٩٥٦  -   ١٨٨٧ئبولقاسم الھووتی ( 

وەزیری فرھنگی کۆماری سوسیالیستی تاجیکستان و بۆ ماوەیک جگری ماکسیم گورکی  
وولی ل کوردبوونی ل ئرکی سرۆکایتی یکیتی نووسرانی سۆڤیتیدا بوو. الھووتی نک

)، بم تا کۆتایی  ٢پارچ شعری کوردی کوتۆت بردەستمان (  ٣خۆی ندەکرد و النیکم  
 تی کورد بوو و لوایتوەی نورەی بزووتنکی گست و دژکارکی خرانیچیینی ئمت
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سۆڤیتیدا    ١٩٢٣سای   پراودای  ڕۆژنامی   ل  ک نووسی  ڕووسی  زمانی   ب وتارکی  دا 
رژەوەندیی بب ی کورد و لوەی ئازادیخوازاننر جوورشی کردە سیدا ھوە و توکرای

  سا وان دانا. الھووتی لدارەدەستی ئ رەکانی ببکان و ڕمپریالیستی    ١٩٣٥ئکتدا خ
  رەتای دیوانس ردەستی مندا، واترچاوەکانی بموو سھ دەستی ستالین وەرگرت. ل ل

رەکانی شیعری الھووتی، ئم خت ب ختی لنین ناوبراوە. بم بھۆی ئو جۆربجۆ
  نین لتی لخ وە کالھووتی    ١٩٣٥ڕاستیی وە، دوور نییوەشایودەم زۆری   –دا ھئ ک

ب شان و بای ستالیندا ھدەگوت و ل الی ستالین تواو خۆشویست بوو، یک لو یکمین  
بووب سانی کمان ساھ یای ستالینی لمیدا ت. ( ١٩٣٥ت ل٣دا وەرگرتب ( 

)، کوردکی ئزەدی بوو ک ل نخجوان لدایک بوو  ٢٠٠٣ –  ١٩٢٣حیدەر علیف (
و ھرلوش خوندی. درەنگتر چووە گۆڕەپانی سیاستوە و تا پلی سرۆکی پرلمان و  

ت و  سۆڤیتی  ئازەربایجانی  کۆماری  کۆماری  ڕای  سرەک  ش سرۆکی  جگری  نانت 
بڕوەبرایتی یکیتی سۆڤیت، وات دووھم کسی دوای لئۆنید برژنف ھکشا. تا ئستا  
کم کس بوەی زانیوە ک علیف کورد بووبت و خۆیشی نک ھنگاوکی بۆ کورد  

ی دا ل پناو  ھنھنایوە و ب پجوان، یارمتی سیاستی باقرۆف و ڕبرانی دوای ئو
ئسیمیل کردن و ڕاگواستنی بزۆری کوردی ئازەربایجان و گورجستان و ئرمنستان بۆ  
  ک تورکمنستان  و  قزاقستان  قرقیزستان،   وات ناوەندی  ئاسیای  سۆڤیتییکانی  کۆمارە 
ھموویان ب زمان یا ڕەگز دەچنوە سر تورک و بم پی بشکی زۆری کوردیان لو  

خشرا.  ناوچانب تی پرەی سووری سۆڤیستنین و ئتی لف چوار جار خلیدا تواندەوە. ع
)٤ ( 

) جانپۆد  یا  جونبالت  و  ١٩٧٧-   ١٩١٧کماڵ  خۆی  و  بوو  'دەرووزی'  کوردکی   (
ک دوای مردنی باوکی بوو ب ڕبری دەرووزییکان، برپرچی کورد    - وەلیدی کوڕی

تنا و  نداوەتوە  خۆیان  لگڵ  بوونی  ھاوھنگاوییان  مژووییدا  بگی  ھندک   ل نت 
بزووتنوەی نتوایتی کورد ل باشوور و باکووری کوردستان کردووە، بم ل گۆڕەپانی 
سر    ل جختیشیان  ھرگیز  کورد،  وەک  نک  دەرکوتوون  لوبنانییک  وەک  سیاستدا 

لوبنان یا دەرەوەی لوبنان ن چارەنووسی سیاسی کورد ل نین لتی ئاشتی لکردووە. خ
دا دراوەت کماڵ جونبالت.  ١٩٧١- ١٩٧٠سای 

....) ب گشتی ل ھموو ئو س کسی تر جیاوازە و ل    -مامۆستا عزیز محممد (؟  
خوشی   ب کوردایتییکی  ڕابردوودا،  دەیی  دوو   ل تایبت   ب تمنی،  ماوەی  ھموو 

و و خزمتکاری گل ناوی دەرچووە. ل ماوەی شڕی  کردووە و وەک مرۆڤکی خۆش نا
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دەوری  بیستم)،  سدەی  نوەدی  (دەیی  کوردییکانیشدا   حزب نوان  کشی  و  ناوخۆ 
ناوبژیکر و دابینکری ئاشتی بینیوە. خالتی ئاشتی لنین ل سانی ھشتای سدەی بیستمدا  

 ) ٥(؟) ب مامۆستا عزیز محممد بخشراوە.(
اییدا پویست بم دوور نیی کسانکی کوردی دیکش ل کۆماری ئرمنستان یا  ل کۆت

 –گورجستان و ئازەربایجان ئو خالتیان پ بخشرابت. بۆ نموون، سمند سیامندۆڤ  
)، ک لوساندا ١٩٤٥  –  ١٩٤١کوردی گورجستان و قارەمانی شڕی دووھمی جیھانی (

ز ڕزی  سۆڤیتی  یکیتی   ل  پ ستالینیشی  ختی   یوانل و  نرا   ل ئازایتی  ۆری 
) یشدا  ١٩٤٦بخشرابت. ناوی سمد سیامندۆڤ ل سردەمی کۆماری کوردستان (سای  

 )  ٦بانگوازکی زۆری ل ناو کوردانی ڕۆژھتدا ھبوو. (
   ____________________________________________ 

١  :وانب . 
Nizameddin Rezayev, @Another Sad Story – [The] Red Kurdistan@, Kurdish 

Media, Monday June 5th, 2006
ب سپاسی زۆرموە بۆ كاک حسنی قازی ک ئو وتارە بککی بۆ ناردم و ھکانمی 
ڕاست کردەوە. ھیوادارم کاک حسن خۆی یا کسکی دی وتارەک وەربگن سر کوردی  

ی وتارەکش بو چند الپڕەی نوەستت و زانیاریی زیاترمان ل سر و نووسری بڕز
ئو پیالن گوە ڕەگزپرستانیی وا ب برچاوی کوری ئم جیھان ب بزەییوە بڕوە 
چوو وزۆربی زۆری نزیک ب یک ملیۆن کوردی سۆڤیتی تدا ئسیمیل و شاربدەر کران،  

   .بدات 
ئنوەر٢  :وانب سوتانی،  .  کورد"ی  شۆڕشگی  شاعیری  ژین، "الھووتی،  بنکی   ،

 . من ل کتبکدا ئاماژەم ب 'ختی ستالین' نکردووە. ٢٦، الپڕە ٢٠٠٦سلمانی
خواروو. ٣ و  ژووروو  کرمانجی  کوردی  سر   ڕاوەەتوەرگ الھووتی  ووتارەکی   .

وتووە، ئکنپ چاو  وەرگاوی کرمانجی ژوورووم  وەرگراوی  بداخوە  وە تایبتمندی 
، دوکتۆر جبار  "کورد وکوردستان"کرمانجی خوارووی ووتارەکی: ئبولقاسم الھووتی،  

 . ١٩٩٨قادر ل ڕووسییوە کردووی ب کوردی و پشکی و تبینی بۆ نووسیوە، ھۆلندە، 
پڕی ، وتار، ما"میللت ک نگبتی ھات، زاوا دەب ب بووک". ئنوەری سوتانی،  ٤

 بۆکان.  -ڕۆژھت
نکوت.  ٥ دەست  محممد  عزیز  مامۆستا  ژیانی  لمڕ  ئوتۆم  زانیارییکی  مخابن   .

راست   ھکانم  و  بدەن  یارمتیم  بابتکدا  سرجمی   ول بوارە  لم  خونران  ھیوادارم 
 بکنوە. 

شگیۆڕشگی

ی تی تددا
یری ئ
یتیتیتیتیڤیتی ت

یی
وی کچاوی کو

ڕەیڕەالپالپ
ک ی یا
الالپالپالپالپالپ
ی یای یا
زی
یخۆیخۆی ۆیۆیۆیۆی

قازی قازیی قازی
خخ
سنحسنینی قنی ق

[TheThhe] Ree] Rehe]



ل یکیتی سۆڤیتی   "ختی لنین"کورد و               145  
   

 

دا  ١٩٤٦/ ٢١/١، ڕکوتی  ٦)  بۆنموون، ڕۆژنامی کوردستان ل الپڕە یکمی ژمارە  ٦
  ،وە . وتارەکو کردۆتندۆڤ بند سیاممورەی سکی گینڵ وگکی ھاوڕێ لوتار
فاشیستی   دژی  خباتی  و  ژیان  باسی  تیدا  و  نووسیویتی  شاپسندی  محممدی  نمر 

 سیامندۆڤ کراوە.   
 

 بۆکان بوکراوەتوە.  –بت بۆ یکمجار لسر ماپری ڕۆژھت ئم با
  



 



  

 

تاوانکانی کۆماری   ب بۆ پاگیشتن خک'دادگای  
   ئیسالمیی ئران'

 چند وانی گرنگ بۆ گلی کورد 

 
کۆماری   تاوانکانی  لکۆینوەی  و  ڕاگیشتن  بۆ  حکوومی  غیرە  دادگایکی 

  ران لئاشتیخوازەکانی مانگی  ماوەی  ئیسالمیی ئ ی  ٢٠١٩ی  )نڤامبرئابان ( خۆپیشاندان
  لئوستان،    ٢خۆپیشاندانکان جگ ل    .٦٨پکھاتووە ئستا ل لندەن    ،شارەکانی ئران

کوردی ڕۆژھتیش تیاندا بشداریی    وئوستانکانی ئراندا بڕوەچوون    ٣١  ھموو
 کرد. 

ھیممتی    ب  ڕۆژانی    ٣دادگاک  ل مرۆڤ،  مافکانی  یا    ١٥تا    ١٠ڕکخراوی 
ات و  ئمسادا ب بشداری کردنی شش داوەری ناونتوەیی ل وتانی جیاواز، پکھ

  و کارەساتباسیان ل و ڕووداوانوخۆی ئدانی ڕاستشای رچاو لکی بیدا ژمارەیت
مرۆڤایتییان کرد ک ل ئنجامی توندوتیژی نواندنی مئموورانی چکداری کۆماری  
نرخی   گرانبوونی  بۆنی   ب  ک پشوە،  ھاتبووە  خکک   ل تقکردن  و  ئیسالمی 

 می شارەکان. بنزین ڕژابوون سر شقا 
ئو س ڕکخراوەی ل ماوەی دوو سای ڕابردوودا، ل ڕاست و چوتیی 'نزیکی  

' وە کیوەتد ڤیدیۆ'یان کۆسزار و س٣١٠دوو ھ    کردن لقیان پیشاندەری تدان
  جازی یا لدیای مم یانگرتوون و لکی ئاسایی ھخۆپیشاندەرانن'. ڤیدیۆکان خ

برپرسانی ئو ڕکخراوانش ھندک تلڤیزیۆنی   پیشاندراون.    ئوپۆزیسیۆنی ئرانیدا 
وەک شاید ھاتوونت ناو دادگا و وەمی    ھاوڕێ لگڵ شایدانی دیکی ڕووداوەکان،

سرجم   ئایا  بزانرت   وەیئ  کارەک سرەکی  ئامانجی  داوەران دەدەنوە.  پرسیاری 
 

68 The Iran Atrocities Tribunal 
به فارسی: دادگاه بين المللی مردمی آبان 
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سیستمی سیاسیی کۆماری ئیسالمیی ئران و شخسی ئایتو علی خامنیی و حجة  
ڕەئیسی ابراھیم  تایبتدا    - االسالم  ڕووداوە  لو  کۆمار،  دژی  'سرەک  تاوانی 

 یان بروە بردووە یان نا.  'مرۆڤایتی
  سدا کراوەیمووکھ بخوازتدەرگای دادگا بڕووی  دەتوان ب    و ھرکس 

ئینترنتینیناونووس  ساکاری  بیسری    ،کی  و  بینر  و  دابنیشت   دادگاک ژووری   ل
ئینگلیزی  وتووژی  زمانی   ب بت   دادگاک  .  ب ئگر  ئرانییکانیش  شایدە  قسی 

 فارسی بن، وەردەگدرن سر زمانی ئینگلیزی.  
شوازی   ١٢/١١/٢٠٢١من ل ڕۆژی ھینی     وەک بینر ل دادگاکدا ئامادەبووم و 

بڕوەچوونی دادگا و شایدیدانی ھندک ل شایدەکان و پرسیاری داوەرەکانم بینی.  
و   ڕکخراوە  ئو  زەحمتی  و  کار   ل بوو  ڕزگرتن   ،کئامادەبوون  ل ئامانجم 
کسایتییانی وا توانیویان ب خۆبخشی و ب یارمتیی حکوومی، ئرککی وا گرنگ  

  رن و ببن بوەبڕژوویی بسوکاری  و مروودا خنکاوەی کگو ھاوارە لدەنگی ئ
بش   ویستم  کاتدا  لعینی  بم   .ڕووداوەک گیراوانی  و  برینداران  و  کووژراوان 
  ل زیاد   ک کورد،  گلی  برچاوی   توبک  کزموونئ بدەم  ھوڵ  خۆم،  بحای 

  کی دیکگایس و کۆمموو کران    تووشیھمارەی  ژ  ھاتوون ودڕندەیی حاکمانی ئ
ل ھموو    یکانیان ب نیسبت ڕژەی دانیشتووان،کووژراوان و ئیعدامکراوان و زیندانی

 گالنی دیکی نیشتجی ئران زیاترە.  
ب بۆچوونی من، ئزموونک نک ھر بۆ کوردی ڕۆژھت، بکوو بۆ ھموو  

اتی وەک  بشکانی دیکی کوردستانیش بسوودە و دەتوان بۆ ڕاگیشتن ب کارەس
ی کردەوە  ئنفال و ھبج ک تائستا دیزەبدەرخۆن کراوە، ببت نموون و سرمشق

. ھروەھا دەتوانرێ ل باکووری وت ککی لوەربگیرت ک حکوومتی  و خبات
زیاتر ل مستفا کماڵ کارەساتی  گلک  ئردۆغان لماوەی دەستداریتی خۆیدا،  

ئمی  وە و ل ناوخۆی تورکیا ئوەی توانیویتی دژ ب  ھنا مان  گلک  بسردتزنی  
پالنی  کردووە و  داگیرکردووە  کوردی  خاکی  عیراقیش  و  سووریا   ل چپی  ، 

 بۆیان ھی. داگیرکاریی دواڕۆژی 

 ڕژت ڕژەی
مانکمان
ڕڕڕت ڕت ڕت ڕ
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من لرەدا دەموێ ھندک خای سرەکی باس بکم ک ل رەوتی بڕوەبردن و  
دادگا نیم و ل  پرسیار و وەمکانی ناو  دیارە من مافناس  کدا سرنجیان ڕاکشام. 

الینی یاسایی مسلک ھیچ نازانم، بوپی، قسکانیشم ناب زۆر ب ھند وەربگیرن.  
سد بریا لو ھموو مافناس و حقووقییی وا کورد ل ئوروپادا ھیتی، چندکسکیان  

وانگی خۆیان سبارەت بو الینانی  ل ماوەی ئو دادگا مژووییدا ئامادە دەبوون و ڕ
دواڕۆژدا    ل بکوو  ڕوو،   تبخستای وەربگرت،   ل ککیان   دەتوان کورد  وا 
ھاندەربواین بۆ کارکی ھاوچشنی ئم دژ ب دەستدارانی ئو چوار وتی وا  

 کوردی تدا دەژین.  
اسکانی دادگا و ل  حکوومتی کۆماری ئیسالمیی ئرانیش بانگ کرابوو بت ناو ب

  دان، داکۆکی لشای ب سکای  برانبر  بۆ ئوەی  بشداری بکات،  دانیشتنکانیدا 
ئوەش کارکی چاوەڕوانکراو بوو لبر    -خۆی بکات، بم ئوان کسیان نناردبوو

ئوەی حکوومت نیویستووە دان ب دادگاکدا بنت و ب فرمی بیناست بۆ ئوەی  
 ەچوونی بیارەکانی کم بکاتوە. ھزی بڕو

ھرچۆنک ب، خا گرنگ سرنجاکشکانی دادگا بۆ من بریتی بوون لوانی  
 خوارەوە:

 
بشک ل شاید و ئامادەکارانی دادگا، مافناس و  .١ سرەڕای ئوەی 

  ڕاستیی ئو  ھشتا  ژیاون،  ئوروپا   ل لرە  سانکیش   ک بوون  حقووقی 
  رەکیییشتسگنو  بت 'فکت'  بشون   تانو ئم  دادگاکانی   ک ووون 

'بگ'دا دەگڕن و ب ب دنیابوون لو دوو دیاردە سرەکیی، ھیچ بیارک  
دەرناکن. فکت دەب ڕوون و ئاشکرا و دوور ل گومان لکردن بت، دەنا  

الی  و  ئران')  ئیسالمیی  'کۆماری  (لرەدا  دادگا  دیکی    ،نگرانیالینکی 
بکوو   ئوەش،  ھر  نک  دەکنوە؛  پووچڵ  ھوکان  و  دواوە   دەیاندەن

  ی داکۆکیکاریش ھر ناتوان و نبوون   دادگای بالین تنانت ب ئامادەبوون
، ئگر 'فکتی ڕوون'ی  بسلمن و محکوومی بکاتالینک  سر  لتاوان  

او ئاماد ا

ینی د کشاکشک
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نبت  برجا    -   بدەستوە  ھزی  کۆتایی  نا،  قراری  یان  ھبت  وەبردنی 
 یکی دیکیلسم  . 

سدر' .٢ 'شادی  شایدیدانی   ل گرنگم   خا ئو  نموونیکی 
برچاوکوت. دوای ئوەی   دابڕوەبری ڕکخراوەی 'دادپروەری بۆ ئران'

شادی خانم ژمارەیکی برچاو ل ڤیدیۆکانی ئو ڕووداوەی پیشانی دادوەران  
سیاسیی سیستمی  بۆ  ڕکوپکی  خشتیکی  گی  خۆی  و  - دا 

ھویدا  بڕوەبرایتی دادگاکرد،   ب پشکش  ئران  تق    بیسلمنت ی   ک
چکی    ب ئاشتیخوازی  خۆپیشاندەرانی   ل و  کردن  'ناپویست'   ،ڕۆژان ئو 

ئران'    ئیسالمیی  کۆماری  'ڕبرانی  فرمانی   ب ئوەش  و  بووە  'ناقانوونی' 
  ری کۆمارەکبڕ 'ئایتو خامنیی'  ھموویانوە  سر   ل وەچووە کڕب

ھموو سرپچییک ل قانوونی    برپرسی یکمیلو ڕووداواندا،    ک  ،وەستاوە
 وتک بووە.  

داوەر، بڕز زاک یاکوب، یک ل داوەرانی پشووی یاسای بنڕەتیی    یکم 
بۆ    چیی بگت  لکرد  پرسیاری  جاران  چند  خواروو،  ئفریقای  کۆماری 
لالین   یان  بووە  ئیسالمییوە  کۆماری  مئموورانی  لالین  تقکان  ئوەی 

وونک ک ل  خۆپیشاندەرانوە. وەمی ئو پرسیارە بۆ ئم ساکارە و ب ئزم
کۆماری ئیسالمیمان ھی، گومان لوە ناکین ک    سوپایی- سیاسیسیستمی  

خک ل شارەکانی ئران چکیان بدەستوە نبووە و پاسدار و بسیجی و  
ئیتالعاتییکان بوون ک تقیان ل خکی ب تاوان کردووە، بم ئوە بۆ  

بووە و نران نئ ل ن کالیکی بت  داوەربووڵ ناکرھاسانی قژیاوە، وا ب
کارەکیان   بشی  ئو  ئرانییکان  ڕکخراوە  بداخوە  دەوت.  بگی  و 

ندەدا    شایدەکی بباشی نبینیبوو و دووپاتبوونوەی پرسیارەکان یارمتییکی  
 نجامدا داوەری پئ ل ،یکلسزموونی مخۆی مافناس و خاوەن ئ ک

  زیاد ل دوو ش ناتواوییکی برچاوی کارەک بوو. ئوان  ڕازی ندەکرا. ئوە

ئیسئیسالم
کااکارە

ری
ئیس ئیی  ئیسی  ئیئیئی 
پرسیارسیارسیار سیسیپرسیا 
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پشکشی   ھگرتبوون و  لبر  یادداشتیان  و  کردبوو  سیر  ڤیدیۆیان  ھزار 
رەکییس  خا لو  بم  کردبوو،  ڕاست    دادگایان  و  نبووبوونوە  وورد 

 دا کورتییان دنا. لرەش 
 لداوەران پرسیارکی گلک گرنگی ئو داوەرە و چندکسی دیک.٣

  ل تقکردن  بکین  قبووی  ئگر   ک بستبوو  چقی  ئوە  لسر 
ە ب فرمانی  کارخۆپیشاندەران، ل الین مئموورانی حکوومییوە بووە، ئایا ئو

یا   ئنجامدراوە  کۆمار  سرەک  و  ئیسالمی  کۆماری  ڕبری  خامنیی 
بۆ  ' و  ودۆخکل بار  خۆیان  تگیشتیمئموورانی خۆج یی ب گورەی '

لخۆ کردن  پرسیارە  داکۆکی  ئو  وەمدانوەی  کردووە؟  کارەیان  ئو   ،
گلک ئستم بوو و پویستی دەکرد یاسای بنڕەتیی ئران و ڕادەی دەستی  
و   کۆمار  سرەک  و  ئران  جۆربجۆرەکانی  شۆڕا  و  'ڕبر'  قانوونیی 

فرمانکا و  بکرتوە  شی  چکدارەکان   تدارییبۆ  دەس خامنیی  نی 
سرکوت کردنی خکک بخرت برچاو، ک دیارە زوربیان نھنی یا 'نا  
ڕوون' بوون و ل ئنجامدا داوەرەکان قانع ندەبوون و ھر وەمکان خۆیان  
داوە   ھوکیان  ھموو  ئران  مالکانی  زیاتر.  پرسیاری  بۆ  ھۆکار   دەبوون

ب  گب و  بشارنوە  خۆیان  کاری  تاوانکانی  ئوەش  ندەن،  دەستوە 
فیلمی    ک داوەرەکانیش  واھبوو  کردبوو.  ئستم  گلک  شایدەکانی 
کارەساتکانیان بچاو دەدیت، دیان بۆ خک بسووت، بم بۆ دەرکردنی  

داد    لخمی، دەبوای ل دادگایکی بازی ئوتۆ و بابتکی وا گرنگ  قرار
و القیان لسر زەوییکی قایم و ب    دا بنو دادپروەری و بالینیی خۆیان 

دابوو   خۆیان  ھوکی  ھموو  ئرانییکان  ڕکخراوە   .ڕاوەست  متمان
ک فرمانک  و ب گورەی دەرەتان، بیسلمنن  چارەسری ئو مسلی بکن  

ل چندەھا  مئموورانی دەوت  ، دەنا بۆچی دەبوای  بوول الی سرەوە درا
ب   ناوچ و  بجوونوەشار  شوە  یک       یستج سرەوەی  الی   ل  قت و 
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بکن خۆپیشاندەر  ل  خکی   ک  مئ بۆ  بوو   دیک ئزموونکی  ئوەش   .
  ب دادگایکی بالینی دموکراتیکدا دەب بزمانی فکت قس بکین نک 

 ھست و گومان، یان ب قیاس و 'استقرای منتیقی.
٤.  کران لقکاتی ت ھر'لندەری ماھشی باشووری  خۆپیشاندەرانی 'ب
، ک خککی عرەب بوون و ڤیدیۆی پیشاندراو، دەنگی ئوانی ب  ئراندا

'الله اکبر'  ل کاتی تقکراندا ک    بودەکردەوە زمانی عرەبی   یان  ھاواری 
ئوە بوو ک چۆن    ئیزاک . پرسیارکی دیکی داوەری بئزموون زاک  دەکرد 
ی  یدا بزچو بر گولـلب توتوونو ک ھی خۆپیشاندەران و دەنگت ئانر

مئموورە   ھی  یاخود  حکوومی،  و  مئموورانی   کانرانییئ    توتوونک
بشوەی   و  خک  ئران،  برگولـلی  ئو  باوی  دەکن؟  خودا   ل ھاوار 

ھموو   ئو   ک دەنونت   ساویلکان ئران  ناوخۆی  خکی  بۆ  پرسیارەش 
بالینی  کوشتوبە  داوەرکی  بم  بینیوە،  ئران  بسیجی  و  پاسدار   ل یان 

وتکی دیک ب شوەی ئاسایی ئو پرسیارە دەکات و ڕاستیش. ئوە ئمین  
ک دەب ئیدیعای خۆمان بسلمنین. چۆنی دەسلمنین کات ک ھیچ معلووم  

 ؟  نیی ئو دەنگ تۆمار کراوە ھی کام الینی ئو تکگیرانی
بندەر  .٥ خۆپیشاندەرانی  ئوەبوو  داوەر  ھمان  دیکی  پرسیارکی 

پمان ب ئوان دەن چی؟ خانمی  تۆی شاید  ماھشھر بعرەبی دەدون،  
سدر داوای لبووردنی کرد و گوتی من عرەبی نازانم بم بنی دا دواتر  

ئرانییکان  ترجمیان بکات و پشکش بدادگایان بکات. بۆچی ڕکخراوە  
کوردستان    ل  ئگر خۆ پیشاندانک  واتئو خا گرنگیان پشتگوێ خستبوو؟  

  ککی کوردی و تورکیی خت ھاوار و قسوا  ئایان ئازەربایجانیش بوای
و    فارسیی ئراندا   ل ڕەسمی  زمانی  ئوەی  لبر  دەدرا  بسردا  بازی 

وردبوونوە    لماو وەگرتووە؟وەک ڕاستییکی س انئوپۆزیسیۆنی ئرانیش ئوەی
داوەری   بۆ   دەب  ک سکاکارە  ئرکی  الینکان  بچووکی  و  گورە   ل
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دادگای ڕوون بکاتوە و ناتوان ب ئوە بگی من بم نازانم چی تدا  
 گوتراوە. 

شکاندنی  .٦ بسلمندرت  بوو  ئوە  پرسیار  جگی  دیکی  خاکی 
 ی دووکان و ئوتومبیل، کاری کت بووە  شووشسانی 'نفووزی' ی حکووم

ک تکڵ ب خۆپیشاندەران کراون و ئوان بوون ک بۆ ناحز کردنی ناوی  
ئو  بردووە.  بڕوە  قیزەوەنیان  کارە  ئو  ناساندنیان  ئاژاوەچی   ب و    خک 

 یلماقسدەسن ھاسان  ھر  کسانک    ،ش  شایدیدانی   ل یارمتی  بم 
دامودەزگا ئاسایشییکانی ئراندا بوون و دەیانگوت  وەردەگیرا ک پشتر ل ناو  

کاری وا کراوە و دەزگا ئیتیالعاتییکانی ئران بۆ بدناو کردنی خۆپیشاندەران، 
 کسانی خۆیان خستۆت ناویان و کاری نشیاویان پکردوون. 

٧.  رچاو بوو و داوەرەکان  بدا بموو ڕەوتی دادگاکھ ل ک کخا
ییوە ئو پرس بوو ک ئایا خۆپیشاندەران دژ ب مئموورانی  تایبتی لیان دەکۆ

ب گشتی و چکی گرم بتایبتی وەرگرتووە   حکوومی ککیان ل چک 
یان نا؟ ئوە ل ھموو ماوەی دانیشتنکی دادگادا خای وەرچرخانی باسکان  
و   جیھان ئم  ھرکویکی   ل  .گرنگ گلک  کورد  بۆ   یلسو مئ   بوو. 

  کات سکاندیناویاشدا  حکوومتکانی  دیموکراتترین   ل یان  تنانت  کس 
گرووپک و  دەوتک    ڕکخراوە  مئمووری  برانبر  و  ھدەگری  چک 

دەددەوەست  تقانییح ئو  چک  ات،   ب بتوانن   کتدەو و   ئموورەکم  
 .  اتبدەنوە و داکۆکی ل خۆی بک  یوەم

د ل سدەیک لو زەلدا گیرمان خواردووە وات  ئمی کورد بۆ ماوەی زیا
ب چک دژ ب حکوومتکانی ناوچ وەستاوین و داوامان ل حکوومت و  
ڕکخراوە جیھانییکان کردووە بھانای 'کوردی مزووم و بندەست'ەوە بن  
و ھرگیز نھاتوون و ناشین! تنانت ل 'زەوی' و 'ئاسمان'یشمان ویستووە  
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و  خجاتی   نچرخن  کورد  مزوومییتی  ئو  خاتری  لبر  و  بکشن 
   ٦٩بووخن.

بداخوە نیتوانی  بم  کورد جارک ئو دەرفت زینی بۆ ھکوت  
  ل ئویش  وەربگرت.   ل ککی  تایبتوە   خا ئو  بھۆی  ڕاست 
موحاکمی سددام حوسیندا بوو ک تلفیزیۆنکانی ھموو جیھان قسی  
باشترین    ب عیراق  شیعکانی  و  دەکردەوە  بو  داکۆکیکاریان  و  سکاکار 
قامیشنکانی   کوشتاری  لسر  سددامیشیان  بینی،   ل سوودیان  شوە 

کرد ئیعدام  و  محکووم  عیراق  ماورانی    . باشووری  خکانی  کورد  بم 
 ر شانسل تو پیاوە بائ بۆ نموون ،بجنفال و ھبرینداری ئ  ییبجی  ھ

نکردە شاید و نیھنا ناو دادگا، ک ل فیلمکدا ھاوار دەکات و دە "ئستا  
 م بدەم، لکدەرگای ما ر لگماو ٣٨ئکیان نسم ککماندامی بنن ئ  

پشمرگدەرگ چند  لجیاتییان  بکنوە"؛   ل شایدی  مانام  ب    کردە  دژ 
عس لددام و حزبی بش    ؛دادگا سددام و تاوانبارەکانی دیکزەرانی سپار

و   بحکوومت  دژ  چکوە   ب ئوە  گوتیان  وەمدا   ل سانا  و  سووک 
ھیچ   بئوە  دژ  ئوان  بن  چاوەڕوان   دەب بۆچی  وەستاون،  مئموورەکانی 

 ارک نکن!   ک
ر  برانبب  ل ئستاش  کردووە  وای   رەکییس  خا لو   مئ ئاگایی 

تاوانکارییکانی تورکیا ل ڕۆژئاوا و باشوور و باکووری وتدا، ھیچ الینکی  
  ڕاستیی بو   ک دوژمنیش  و  بداتوە  کورد   ل بخر  ئاوڕکی   نیی الوەکی 

سپی ھرشکاریی خۆی بۆ سرمان  ئناوی تیرۆریستمان لدەنت و  دەزانت،  
ئم یا ئو ڕکخراوەی بدەست بۆ  جا ئگر لرەولوێ    .  تاو دەدات

'کی 'مافی مرتۆڤانیانبۆوە  یان کرد، لترموکی داکۆکیکردن    ناپچ و ب
وەردەگرن.  لی  بداخوە  جیھانیش  دەوتانی  دەداتوە،  وەمین  خۆ   ل  

 
  کوندی شووم ل ڕووخای ئاسمانی پیری پشت کووڕ  //  کدێ بدەی سووڕ؟  /  نڕووت ھستاش لزەوی ئ" .
 گوندی کورد دەخون /  ک گنجی کورد دەخنکن لخون..."، شیعری 'ڕەوەز ورد ناب' ی مامۆستا ھمن.69 
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وا ل ماوەی   یان و ئو ھموو کارەسات  ١٩٦١ی گلکمان دەبوای دوای سا
و  ڕگا چارەیک    بسرمان ھاتووە دەرس وەربگرت   حفتا سای ڕابردوودا

بۆ ئو گرفت سرەکیی بدۆزتوە. 
ل ڕۆژھتی کوردستانیش لو ساڵ و مانگدا،   ی ئرانتاوان و کوشتوبی ڕژیم
وان کاتک بوو ک ئفسرکی پشووی  . یک ل ی دادگاکوت بر پرسیار و وەم

ئران باسی فرمانی تقکردن ل خۆپیشاندەرانی شاری مریوانی کرد و جارکیش  
  - ئو کاتی ک کاک کامیار ئحمدی ھوای گیران و کووژرانی کوڕەپووری خۆی

گرتیان،   ئوەی  دوای  ماوەیک  گوتی  و  ڕاگیاند  ڕەحمانیانی  ئیشاد  شھید 
دوابدوای  جنازەکیا گوتی  ھروەھا  دۆزییوە.  ناوچکدا  بنداوکی   ل ن 

ڕانگینراو بشوەیکی  بڕوە    ،خۆپیشاندانکان،  نیزامی  حکوومتی  شارەکدا   ل
ا. ل ڕۆژی پنجمی دادگاکدا کاک ئارام مردۆخی باسی ڕووداوەکانی شاری  دەبر

ندامانی ھزی نیشان شکن ل  سنی کرد ل ماوەی ناڕەزایی دەربینکاندا و گوتی ئ
نیشتج کرابوون، سرھنگ جوانمردی یک ل فرماندەرانی   سربانی بانککان 
  ل و  دەگرت  خۆپیشاندەریان  خکی   زەکھ و  بوو  ئامادە  لوێ  ئینتزامی  ھزی 

 ئامبۆالنسی وادا ڕایاندەگرتن ک شوازی قفزی پدرابوو. 
و دادگا مژوویی و ڕزگرتن ل ئرک و زەحمتی  لبر ڕووناکایی وتووژەکانی ئ

ئامادەکارانی، پویست ئمی کوردیش سرنج بدەین سر دۆخی خۆمان و بزانین چۆن 
  کانی کوردستان لموو پارچھ م و زۆری حاکمان لدەتوانین دۆزی کورد و زو

ئو کارە، پش  مسلی ناوخۆیی حکوومتکانوە بکین کشیکی ناونتوەیی. بۆ  
ھمووشت دەب بزانین خکی دنیا ب چ چاویلکیک دەڕوانن ئم و چۆن دەتوانین  
و    متمان ھنانی  بۆ وەدەست  وەربگرین   ئرانییکان  ئزموونی  لو  سوود   دەب و 
جیھان   ھلومرجی  ئگر   ئاشکرای جیھان.  وتانی   ل خک  کۆمنی  پشتگیریی 

لگ  خۆمانی  برژەوەندییکانی  نناسین و   ل دوور  دنیا  خکانی  نخین،  ڕک  دا 
خۆیان، ھوی چارەسرکردنی کشی کورد نادەن و ئگر ئو ڕاستیی زەق ب چاو  
نبینین، دەب ھر ل ناو بازنی ئستاماندا بخولینوە، شانازی ب مژووی س ھزار  
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ندا ھبین و بدەست زۆردارانوە  ساڵ پش ئستای مادەکانوە بکین، شیعر ب خۆما
 پرس بگرین و خۆمان بالونینوە!  ئوەش وناچ بژاردکی دروست بت! 

   :رچاوە فارسییانم سئ وانب ،دادگاک بارەت ببۆ زانیاریی زیاتر س 
  

https://www.bbc.com/persian/iran-features  
59277498                                                                                
https://www.iranintl.com/20211113311619

١٥/١١/٢٠٢١

 بۆکان بوکراوەتوە.  –ئم بابت بۆ یکمجار لسر ماپری ڕۆژھت 
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 ڕۆژنامگریی کوردی ل ڕۆژھتی کوردستان

 
 سای "ڕۆژنامی کوردستان" و ١٢٢ب بۆنی یادی 

 بۆڕزگرتن ل مامۆستای مژوونووسمان دوکتۆر کماڵ مزھر 
 
 

ک ب ئامادەبوونی دوکتۆر کماڵ مزھر و   ,سای ڕۆژنامی کوردستان  ١١٠ل یادی  
ژمارەیکی برچاو ل مامۆستایان و ئدیبانی کورد ل شاری لندەن بڕوەچوو، منیش بختی 
دۆخی    ب سبارەت  خولکک  چند  مامۆستادا  قسکانی  پراوزی   ل ھبوو  ئوەم 

ی ژمارە   ل دواتر   ک بدوم،  کوردستان  ڕۆژھتی   ل ڕکوتی    ٧٤٧  ڕۆژنامگری 
 ی  ڕۆژنامی ئاسۆدا بو کرایوە.  ١٨/٦/٢٠٠٨

 باسکی من لسر دوو توەر دەگڕا:
 ل ژمارەکانی  ھموو  پموابوو   ک کوردستان  ڕۆژنامی   ب سبارەت  بۆچوونم  یکم، 
بۆ   تنیا  فۆلکستن  و  لندەن  و  جنیڤا  بۆ  لووە  ئدرەس  گۆڕینی  و  دەرچوون  قاھیرە 

ڕز و   گومکنشو ب بووە.  عوسمانی  حکوومتی  و  میسر  خدیوی  گوشاری   ل گاربوون 
قاھیرە    ل ھر  ڕۆژنامکشیان  تایبتانی  ژمارە  ئو  بدرخانییکان   ،بۆچوون ئو  گورەی 
چاپ کردووە، بالم ب نھنی و پاشان بردوویانن بۆ ئو شاران و لووە بڕیان کردوون بۆ 

 کردنی ڕۆژنامکەکیان گۆڕیبت! ئابوونکان، ب ئوەی شونی چاپ
  ی موکریان کو ناوچ ورم ریی کوردی بوو لگکی ڕۆژنامیژوولکم، مدووھ
چاپمنیی دەورەییکانی کۆمی ژکاف و حزبی دیموکراتی کوردستانی ھاوڕێ لگڵ 

دەرەوەی  یک ڕۆژنامی چاپی تارانی دەگرت خۆ بم تیدا ھیچ ئاماژەیک ب ڕۆژنامکانی 
 موکریان نکرابوو. 

لرەدا دەموت باسکی تازەتر دابمزرنم ئویش ئو ڕۆژنامانن ک کوردانی سن و  
کرماشان دەریانکردوون و ژمارەشیان گلک زۆرە، بم ب پی بارودۆخ و نبوونی ئازادیی  

ردستان دەرچوون نووسین ب زمانی کوردی ل ئرانی شایی و مالییدا، سرەڕای ئوەی ل کو
و بڕوەبر و خاوەن ئیمتیازیشیان کورد بوون و ھندکیان ناوی کوردییان لسر دانراوە، 

و
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بم بابتکانیان ب فارسی نووسیوە. ئگر شیعر یان بابتکی کوردیشیان چاپ کردبت، 
م ب و گۆڤاران و ڕۆژنامستا ئوەشدا، ئڵ ئگزکراو بووە. لراوکی پی کارک و ما

کورد دەژمررن و دەب ل مژووی چاپمنی کوردستاندا شونی تایبت ب خۆیان بۆ دیاری  
 بکرت. 

ساڵ تمنی   ٧٠واھی بۆ خونر جگی باوەڕ نبت ک تنیا ل کرماشان ل ماوەی  
چوون، ڕۆژنام و گۆڤاری ھفتان و مانگان دەر  ٦٧)، سرجم  ١٩٧٩تا    ١٩٠٩ڕۆژنامگریدا (

ماوەی    ل  سن شاری   ل نوان    ٦٢یان  و    ٣٢دا  ١٩٦٨تا  ١٩٠٦سای  چاپ   ڕۆژنام
بوکراونتوە!  ب داخوە ئمی کورد لو ھوڵ و خبات ڕووناکبیرییان، ک بوونت ھۆی  
گیران و زیندان و شاربدەرکرانی زۆرک ل خاوەن ئیمتیاز و نووسرەکان، ئاگادار نین وەک 

کسان پیوەندیان ب کوردەوە نبووبت و گلکمان خاوەنایتی ڕۆژنامکانی ئوەی ئو
نکردبت! من بش بحای خۆم خجاتی ئو مژووە پ ل شانازییم ک لبیرم کردووە 
 راندا و بناو ئ ل و نیشتمان لسۆزی گکی دکانداوە باوەکوو خی ناساندنیم نوو ھ

ئ ئو  فارسی  مژوو زمانی  بۆ  گلکمانیان  قارەمانانی  ئو  ناوی  و  بڕوەبردووە  رکیان 
 تۆمار کردووە.  

برگیدا ک سبارەت ب مژووی   ١٠دوکتۆر محمدعلی سوتانی ل کۆم کتبکی  
فسی   نووسیوە،  مژوولکیکی    ٦کرماشانی   ب کردووە  تایبت  یکمی  برگی   ل
  کان لدەورەیی نییممچاپ  بارەت بکی پوختی سدا زانیارییو٦٧شاری کرماشان و ل  

ی ئران و    ١٩٧٩وە ھتا شۆڕشی سای  ١٩٠٩چاپمنی ڕاگیاندووە ک ل سرەتای سای 
ھاتن سرکاری مالکان، ل کرماشان چاپ و بو کراونتوە. لودا ھندک ناوی کوردان  

 م: دەبینرت ک من لرەدا ئاماژەیکیان پدەک
  ١٩١٧ئبولقاسم الھووتی کرماشانی، شاعیری ناوداری کورد ک ل سای  -

 دا پنجمین ڕۆژنامی شارەکی ب ناوی "بیستون"ەوە بوکردۆتوە. 
مھدی فرەھپووری سنیی ک ڕۆژنامنووسکی کورد بوو و ساک دواتر  -

 ل کرماشان درژەی ب کارەکی الھووتی دا.  
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دەولتشا- سالی  عمادالدین   ل بو    ١٩٥١ھی  گنجوری  ڕۆژنامی  دا 
  ٧٠کردۆتوە. 

سای - ھمان   ل کورد"ی  "رەھبری  ڕۆژنامی  ئکبری  خوسرەو  کاک 
دا    ١٩٥١کاک ئیبراھیم وەکیلی سنندەجی ھر ل سای    دا چاپ کردووە.١٩٥١

 ڕۆژنامی "دیوان بلخ" ی چاپ کردووە. 
می "صدای کورد" ی بو دا ڕۆژنا  ١٩٥٢کاک ئیسماعیل شاکری ل سای  -

 کردۆتوە. 
و  -  سن شاری  وەزیرییکانی   ل موعتمدوەزیری  فرەیدوون  دوکتۆر 

دانیشتووی ئودەمی کرماشان، وەرزنامی ڕازی  ل زانستگی ڕازی شاری کرماشان  
 بو کردۆتوە.

ی ئران    ١٩٧٩ھروەھا، ڕۆژنامی "گوگاڵ" ی کوردی دوای شۆڕشی  -
 ە. ل کرماشان دەرچوو

- وە کو کردۆتت"ی بیوەزیش گۆڤاری "مانگ ھد باقرعمکاک مح
 ل پیوەندی شاخوانیدا بووە. 

  موە ئداخب نی دەورەیی شاری کرماشان کمچاپ ک بوون لبژاردەینیا ھت وانئ
 لیان ب ھواین. ئستا با سیرکی شاری سنی ئردەن بکین:  

"نامداران علم، فرھنگ و ھنر کردستان" نووسینی سیید عبدولحمید حیرەت کتبی  
ڕۆژنامنووسی کوردی لیست کردووە ک ھرکام خاوەن و بروەبری   ٣٢سجادی ناوی  

دا بوکراونتوە. بشک لو   ١٩٦٧تا    ١٩٠٦ڕۆژنام یان گۆڤارک بوون و ل نوان سانی 
 :بریتین ل سانک 

 ل سن ١٩٠٧اء مظھر االسالم، خاوەنی ڕۆژنامی "تمدن"، سای ابوالبق-
- یکی کورد" لی "پن خاوەنی ڕۆژنامردەنسوور ئی شاری   ١٩٤١م 

       سن 

 
نمر عمادالدین دەوتشاھی نووسری کتبی "چوغرافیای غربی ئران" ە ک بشک ل ئاڤستای ترجمی کوردی     ٧٠

کردووە و سلماندوویتی ب پچوانی بۆچوونی زای ئستا، زەردەشت ل گۆلی چیچست (ورم)وە برەو کوردستان  
 ڕۆژھتی ئران. و کرماشان و لوڕستان چووە نک 
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ب   ١٩٤٤دوکتۆر ئیسماعیل ئردەن خاوەنی ڕۆژنامی کوھستان، سای -
 فارسی و کوردی، ل تاران 

 ، سن١٩٥٠"پیکاری کورد"، سای غومعلئ ملیکی خاوەنی ڕۆژنامی 
 ی سن ١٩٥١کریم کورد، خاوەنی ڕۆژنامی کورد و کوردستان، -
ل   ١٩٥٢دوکتۆر محمدی موکری خاوەنی گۆڤاری بغستان، سای  -
 تاران
علی ئسغر ئمیرانی بیجاڕی، خاوەنی گۆڤاری ھرە ناسراوی -

 "خواندنیھا" ل تاران
ل   ١٩٥٩وەنی ڕۆژنامی کوردستان سای عبدولحمید بدیع الزمانی  خا-
 تاران
 .ل تاران ١٩٤٧محمد سدیق موفتی زادە خاوەنی ڕۆژنامی ژین -

  ک بر،   گرتۆت ڕۆژنامنووسیی  و  قم  دیکی  خزمتکاری  گلک  ناوی   کلیست
  ل زمانی کوردی ک کی زۆر بو گۆڤار ر بوون بۆ دەرچوونی دواتری ڕۆژنامخۆشکڕ

دا ل سن چاپ و بوکرانوە.  پاگیشتن و کۆکردنوەی    ١٩٧٩دوای شۆڕشی    سانی
زانیاری لسر ئو ڕۆژنامان کارکی پویست و ناب ئیجازە بدرت ئو خزمتکارە بدرغانی  
ئیسالمیدا   کۆماری  حاکمانی  مۆتدانی  و  ئیجازە  و  سانسۆر  تیغی  لژر   ک گلکمان 

 ۆش بکرن. ناندوویان ، فرام
ئستاش ب کورتی دەچموە سر باسی وتارەکی پشووم. من بۆ چسپاندنی بۆچوونم 
سبارەت ب نگوزرانوەی چاپخانی ڕۆژنامی کوردستان بۆ ئو شارانی جیا ل قاھیرە،  
نامیکم ئاراستی کاونسی شاری فۆکستن کرد ل ناوچی کنتی بریتانیا و ئو ئدرەس  

دەیم بۆ نووسین ک ل ڕۆژنامکدا وەک شونی چاپی ڕۆژنامک ڕاگینراون، و ناوی جا
تکام لکردن ئگر ھیچ تۆمار یا پشینیکیان ل چاپی ڕۆژنامیک ب ناوی کوردستان لو  
شون و ئو شارە ھی ئاگادارم بکنوە. ئستا ک دوو ساک ب سر نووسینی نامکدا  

ھ ھیچ  دەبت  ب  تپڕ  سبارەت   ک سرچاوەیشدا  چند  لو  نبیستوونتوە.   ل واکم 
کنت و فۆکستن نووسراون، چاوم ب ھیچ نیشانیک لو ڕۆژنامی نکوتووە. بۆچوونم  
ئوەی ک ئوان و ھیچ کسکی دیک ب ھوای دەرچوونی ڕۆژنامک لوێ یان ل لندەن  

شتی   نزانن لبر ئوەی  جنڤا  دوور ل  و  سانا،  و  سووک  بوونی نبووە! بدرخانیکان  وا 
چاپ   قاھیرە  شاری  ھمان   ل نھنی   ب ڕۆژنامکیان  عوسمانی،  و  میسر  حاکمانی  چاوی 
لووە  و  شارە   س ئو  بۆ   بردوویان بلكوو  نکردۆتوە  بویان  لوێ  بم  کردووە 

وم.وم. من
بۆ ئون بۆ ئو
ک

ووومووم.شووشووم. شششششش
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برادەر و ھاوخباتی خۆیان بوون خستوویانت پۆستوە. ئو ئدرەسانش ئدرەسی دۆست و  
لو شاران، لبر ئوەی دەزانین بشکی زۆر ل ڕووناکبیرانی دوورخراوەی کورد و تورکی  

 عوسمانی لو شاران و ل کانتربری بریتانیا ل بن گوی فۆلکستندا دەژیان. 
 

ز دوکتۆر کڕکانی مامۆستای بتتی و کار و خزمسایک زلکۆتاییدا ڕ ر لزھماڵ م
 دەگرم و ھیوای چاکبوونوە و بردەوام بوون ل خزمت ب مژووی کوردی بۆ دەخوازم. 

٢٢/٤/٢٠٢٠ 
 

  :م نووسینرچاوکانی ئس*  
محمدعلی سلطانی، "چغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاھان"، جلد  .١

 ٣٤٧تا  ٣٣٣] صص ١٩٩٥[ ١٣٧٤اول، نشر سھا، 
سجادی، "نامداران علم، فرھنگ و ھنر کردستان"،  سید عبدالمید حیرت  .٢

  ٣٦٥]، صص ٢٠١٣[ ١٣٩٢پژوھشگاه سازمان میراث فرھنگی و گردشگری، تھران 
 . ٣٦٧تا 

سید عبدالمید حیرت سجادی، "سنندج قدیم"، انتشارات کردستان، سنندج .٣
 . ٦٧٩تا   ٦٧٧]، صص  ٢٠١٦[ ١٣٩٥
]، ١٩٨١[  ١٣٦٠، ؟  برھان ایازی، "آئین سنندج" ، ناشر مولف،چاپ پیام.٤

   ٨٠٠تا  ٧٩٦صص 
 
 

 
 
 

 ر مشر م ناشر مووو
 . 

، "ج"

سجادسجادی
٦
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ئایا ب ڕاستی یکمین ڕۆژنامی کوردی ل س وت و چوار شار  
 ؟ چاپ کراوه

 
 ؟ پرسیار: ئایا ڕاست ک شونی چاپکرانی ڕۆژنامی "کوردستان" پنج جار گۆڕاوه

، نا! وهوەمی من: ب ئگری زۆره
  بۆچی؟

بگی  میدحت  میقداد  نمر  خباتی   ب کوردستان  ڕۆژنامی  ژمارەی  یکم  وەم: 
  درخان لم    ٧١دا   ٢٢/٤/١٨٩٨برجختی میسر دەرچوو و ستشاری قاھیرەی پ ژمارەی    ٣١ل

بووەوە که  بو   که  لیی مانگی یازده٢٩وتی دواژمارەی  ڕسا ب  ی زاینییه  ١٩٠١ی    .
  ١٩تا   ٦ی ل قاھیرە،  ٥تا    ١گورەی راگیاندنکانی سر الپڕەی ڕۆژنامک خۆی، ژمارە  

، ٧٢ی ل فۆلکستن   ٢٩تا    ٢٥ی ل لندەن،    ٢٤قاھیرە،    ی جارکی تر ل  ٢٣تا    ٢٠ی ل جنڤ،  
ی تازەی جارکی تر ل قاھیرە ورهی ده  ١١تا    ١ی جارکی تر ل جنڤ و ژمارە   ٣١و    ٣٠

 ٧٣دەرچوون.
ئوەی تا ئستا زانرابت و گوترابت ئوە بووە ک بدرخانییکان ککیان ل دووریی  
مسافی نوان میسر و عوسمانی وەرگرتووە و توانیویان دوور ل چاوی سوتانی فناتیکی  
دین پنا عبدولحمیدی دووھم، یکم ڕۆژنامی کوردی ل شاری قاھیرە بو بکنوە و 

پ  مژوویه فه   لهکی  و  خۆیان  بۆ  گه رھهشانازی  بکهکهلهنگی  تۆمار  سوتان یان  ن. 
کرد،  ل ئستموڵ حکوومتی ده  ١٩٠٩ەوە تا    ١٨٧٦ل سای    م، که عبدولحمیدی دووھه

  ل کوردستان  ڕۆژنامی  وەستابوو.   کڕۆژنام بوبوونوەی  و  چاپ   ب دژ  ئاشکرا   ب
نوسخک و  دەرچوو  ئوتۆدا  و  بارودۆخکی  کوردستان  دەگیشتنوە  قاچاغی   ب تنیا  انی 

 تورکیا.  

 
٧١   وەی کنجامی ئئ یشتۆترەکان گراوردکاریی ڕۆژژمب لی برھاد شاکت و    ٢٢. وابزانم کاک فبی مانگ ن

 ڕۆژک زووتر یان درەنگتر بت، دنیا نیم کامیان. 
72  . Folkestone

یادی تپڕبوونی سدەیک...."، بوەی   ٧٣  رەداغی، لریم قژمارە  . ھۆشیار ک ،"ڕۆژنام  ١٩٩٨، ھاوینی  ١"تیشکی 
 .١١تا   ١٠سای ڕۆژنامی کوردستان، لندەن، لل.  ١٠٠ژمارەی تایبتی سمیناری 
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به میقداد  برای  بگی  عبدولەحمان  دوای  نمر   ک درکاندوویتی  ڕاشکاوی   ب گ 
ژمارەی کوردستان، ل ژر گوشاری سوتان عبدولحمیدی دووھم و خدیوی    ٥دەرچوونی  

بوکردنوە و  چاپ  وەستانی  داواکاری   ک نیاراندا،  و  میقداد میسر  بوون،   کڕۆژنام ی 
ئو   دوای   کڕۆژنام کارەکانی  و  ئستموڵ  بگڕتوە  کرا  مجبوور  سرنووسر  بگی 

تا     ٦م عبدولەحمان بدرخان ژمارە  ستانکی کاتی ھات به ڕووداوە ل قاھیرە تووشی وه 
بو کرده  ٣١تا    ٢٤و    ١٩ جیاجیای ئوروپا  شاری   س  ل باسهوهی  شایانی  دواتر،    هک  . 

ر ل قاھیرە دەرچوو و نووسراوی سر ش ھه ١١تا   ١دەورەیکی نو کوردستان ل ژمارە 
 الپڕەکانی ئو ژمارانی کوردستان ئوە دەسلمنن.  

ڕاگه  ئو  ئایا  ئایا    یاندنانهبم  ڕاستن؟  وپنا  پچ   ب و  مژوویین  ڕاستقینی  ھمووی 
ی  میسر جادەینو ساتی ئسیاس  ب ،کتکی وگرێ وگۆڵ بوو و خ کی سافی ب

تایبت گلی کورد ب میل و خواستی خۆیان چییان دەویست دەیانکرد و دەیانگوت و  
 !وەیی ئوانچپ دەیاننووسی؟ بۆچونی من ب 

چهرهسه  چاپی ڕۆژنامهتا   ج چاپخانی  پوەندی   ک لخا   قاھیره   ی کوردستان لهند 
 باس:  ربه  مهخهده

١.  وای الم  و  جیاوازن  یکتر   ل "چاپ"  و  "دەرچوون"  ترمی  دوو  واتای 
ده  چاپمنییک  کردنوەی  بو  و  دەرکردن  ھمان ئیدارەی  "ضرورتا"  کرێ 

بت. ئو دووان دەتوانن ل دوو شونی شارک و وتک یان تنانت چاپخانکی نه
 ل دوو وتی جیاوازدا بن؛ 

٢.کانی سیاندنڕاگ   پشتی پ وە نابم بارەیخۆی ل کڕی ڕۆژنامڕووپ
ببسترت ل بر ئوەی گوشارکی زۆری سیاسی و پۆلیسی لسر بڕوەبرانی  

بووە و مجبوور بوون بۆ شون گومک و ھتن ل دەست ناسرانوە   کهڕۆژنامه
بابهکهباتهخه  و برگریکران له ھندک  ب شونییان،  سبارەت  و    ت  دەرچوون 

 ڕاست نبووبتن؛ یهچاپی ڕۆژنامک ڕابگینن ک واھه
ھندک .٣ ئگر  بیستمدا  سدەی  سرەتاکانی  بارودۆخی   ل  ،وانل زیاد 
ی ڕاگواستن بگرین  سهرهی وەک کل وپلی چاپ، ئامازی پیوەندی و کهسه رهکه

ووە ڕووناکبیرکی کورد  برچاو، دەبینین کارکی ئستم و تاڕادەیک نگونجاو ب
ردوو ب ب پشتگیریی دارایی حکوومتک وتنانت ل ژر گوشار و ڕاونانی ھه 

ھاوپه  و  میسر  و  عوسمانی  چاپی یمانهحکوومتی  پداویستییکانی  کانیاندا، 
ک پیتی عرەبی و کل وپلی چاپ ل قاھیرەوە ببات ڕۆژنامیکی نیوە نھنی وه

ۆی لم خۆی لم
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  ینته ا، ئینجا لووە بیانپچتوە و بیانبات لندەن، پاشان بیانگه جنڤ ل وتی سویسر
ربھنت! ر دهشاری فۆکستن و ل ئنجامیشدا سرلنوێ جنڤ و ئینجا قاھیرە سه

 ئوان زیاتر ل حیکایتی گوی ئاگردان دەچن تا ڕاستقینی ژیان و سیاست.
نو ساتی ئڕ سیاسمکیش لند خاروەھا بارودۆخی  با چی عوسمانی و ئوروپا و ھ

شکی زۆریان  به  موومان بهھه  یهرچی واھهکۆمیتی شاری "فۆکستن" ڕوون بکموە، گه
 بزانین :  

- ) تنزیمات  ھنگاوەکانی ١٨٧٦تا    ١٨٣٩سردەمی  یکم  سرەمی   (
نوخو بۆ  بوو  عوسمانی  ئیمپاتۆریتی  دانیشتووی  خکانی  و  و ڕووناکبیران  ازی 

خبات ل پناو گۆڕینی قوارەی سیاسیی حکوومتکی کۆنباو و داواکاریی ل پناو  
کۆمیتی    ماف و  قضای    –ئازادی  و  شرع  کردنوەی  نزیک  و  سیاسییکان 

 ئیسالمی لگڵ حقوق و یاسا نوباوە ئوروپاییکان. 
بن- شوە ئوروپایی ل ئستموڵ  ھندک ڕکخراوەی  یات  ب شون ئودا 

 تا "یکیتی نیشتمان پرستان" ی نامیق کماڵ و چند کسی دیکیهرهدەنرت: سه
سای    که  ھاتۆته  ١٨٦٥ل و وهکایه  دا  الوەکان"   تورک" ڕکخراوەی  ئینجا   .

"عوسمانلیی نوییکان"ن ک خوازیاری دانرانی "یاسای بنڕەتی" ن و بۆ ڕاگیاندنی 
وو ڕۆژنامی "موخبیر" و "حورییت" ل شاری لندەن  خواست سیاسییکانی خۆیان د

بو دەکنوە و دەینرن بۆ ئوپۆزیسیۆنی عوسمانیی دانیشتووی ئوروپا و ھروەھا 
 بۆ ناوخۆی عوسمانیش.

سای  -  ل ڕووناکبیراندا،  چاالکییکانی  درژەی   کخراوەی    ١٨٨٩لڕ
ک دوو   ک دادەمزرت  ئستموڵ   ل پشکوتن"  و  چوار "یکیتی   ل س 

دامزرنرەکانی وات عبدو جودەت و ئیسحاق سکووتی کوردن. لرە بدواوە 
 شونی ھسووراوانی کورد ل ناو ئوپۆزیسیۆنی عوسمانیدا ب ڕوونی ھدەگیرت. 

سای  -  ١٨٩٦ل   ک دەکرن  تاوانبار  بوە   کخراوەکڕ ئندامانی  دا 
بدولحمید بڕوە ببن. "میزان" ڕۆژنامی  ویستبتیان کۆدیتایک دژ ب حکوومتی ع

ڕکخراوەک دەپچرتوە و مراد میزانچی سرنووسر ھدت بۆ قاھیرە و ھوڵ  
 دەدات ڕۆژنامک لوێ بو بکاتوە.

دا، خدوی میسر عبباس حیلمی پاشای کوڕی   ١٩١٤تا   ١٨٩٢ل سانی -
تی عوسمانییکانی دەکرد ک ئو تۆفیق پاشا بوو. خدیو دژایتی بریتانیا و نزیکای

ل لیراندا،  دا، 
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پیوەندە نزیک ل چارەنووسی میزان و وەک دواتر باسی دەکین یکمین ڕۆژنامی  
 کوردیشدا دەوری بینی.  

  ی کوردستان واتنی دەرچوونی ڕۆژنامرم    ١٩٠٢تا    ١٨٩٨ساسووڕانی گنی ھسا
دا تووشی ئینشیقاق    ١٩٠٢وگوڕی ڕکخراوەی یکیتی و پشکوتن ک ڕاست ل سای  

دت و دووبای ناسراو ب ناوی ئحمد ڕەزا و سباحددینی ل دروست دەبت و ڕوانگی  
سیاسیی دووھمیان زیاتر ل ڕوانگی کمایتییکانی ناو کۆمگای عوسمانی وەک کورد و 

ستن  وهندن دهئرمن نزیک. الینگرانی یکیتی و پشکوتن ل ئوروپا دژ ب توندوتیژی نوا
بم زوربی الینگرانی ناوخۆی وت لگڵ کاری سوپایی و ھمت کردن سر دام  
بر   وندەک توندی   ب بۆیش  ھر  سوتاندان،  دەستی  البردنی  و  میرییکان  ودەزگا 

 مننوە. چاوەدری و گیران و ل زینداندا ده
ی برای ل دەستی یکم بووبتن، ودەچت میقداد مدحت بگ و عبدولەحمان بگ

ب نامی کراوه نیشاندا دەردەکوت: یکم  دوو   ب ب ئوەش  بگ  ی مقداد مدحت 
  ل برگری  دەکات   ل داوای  تیدا   ک عبدولحمید"  سوتان  بۆ"حزرەتی  تورکی 
خکانی   بگیش  عبدولەحمان  و  نکات  وت  ناوخۆی   ل  کڕۆژنام بوبوونوەی 

جوامری" ناودەبات بم  دەو و نیاری  نسب  و   سئ و ب "خائین   ب سوتان  روبری 
باسک ل خودی سوتان ناکات؛ دووھمیش بو ڕاستییدا ک میقداد بگ ل کۆتاییکانی  

دا گڕایوە ئستمووڵ ب ئوەی بکوت زیندان و تووشی کشیکی گورە  ١٨٩٨سای 
 ببت. 
تان وەک یکمین ڕۆژنامی کوردی، لو بارودۆخ سیاسیی و ڕاست  ڕۆژنامی کوردس 

لو شارەدا دەست ب وەشاندن دەکات ک "میزان" یش لوێ دەردەچوو. قاھیرە ژینگیکی  
گوشاری   ئستموڵ  چاو   ل و  کورد  و  تورک  ئوپۆزیسیۆنی  سیاسیی  کاری  بۆ  بوو  لبار 

 ٧٤ەوە بوو. ڕاستوخۆی حکوومتی عبدولحمیدی کمتر بسر
ڕۆژنامک ب گورەی ڕاگیاندنی سر الپڕە یکمی، دەبوای ھر دوو ھفت جارک 

دەیکردە   دەرچوونیدا  چوارسای  ماوەی   ل  ک  رەی    ١٠٠دەربچوایگو  ب بم  ژمارە، 

 
ڕاست سد ساڵ پش دەرچوونی ڕۆژنامی کوردستان، یکم ڕۆژنامی شاری قاھیرە ب زمانی  .  ٧٤

 داگیرکردنی میسر ھنابوونی ئوێ.فرەنسی ل یک لو دوو چاپخانیدا چاپ کرا ک ناپلیۆن دوای 
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سرجم   ئستمی    ٣١زانیارییکان،  ھل ومرجی  ئوەش  و  دەرنچوو   ل زیاتر  ژمارەی 
  ٧٥خات.ردهده کهری ڕۆژنامهرنووسهکانی سهمانی و میسر و گرفتهعوس سیاسی له

تا  و  بووە  بگ  میقداد  یخی  ئاوقای  ژمارەکانوە  یکم   ل ھر   چاپخان کشی 
ل چاپخانیک ب ناوی "الھالل"  و ژمارەکانی دواتر    ٣تا    ١کۆتاییش لکۆی نبۆتوە. ژمارە  

کوردستان "جریدەیا  چاپخانی   ریدەیا لج چاپخانی   ک دەگوترت  کراون.  چاپ   "
بووبت.  "الھالل"  چاپخانی  ھر  ھمان  ژمارە    ٧٦کوردستانیش  یکمی  الپڕەی   دا   ١٦ل

ئاماژە  بو ناتواویی کراوە و گوتراوە ک ھۆکاری دواکوتنی ڕۆژنامک، کمی یان نبوونی 
 چاپخان بووە. 

" جیاواز بووە ل "مطبعة العلمی کردستان" ی شخ  ئایا چاپخانی "جریدەیا کوردستان
سای    ل ریوانی کزەکی م رەجوو    ١٩٠٢فو ب چاپ  خریکی کاری  دا ل قاھیرە 

کردنوە بوو؟ من سای یکمی دامزرانی چاپخانکی فرەجو زەکی نازانم و دنیا نیم  
سای   بووە یان  ١٩٠٢ئایا   کچاپخان بھی فرەجو زەکی  سرەتای دامزرانی   -پشتر؟ 

کچی شخ فرەجو، ل بیرەوەرییکانی خۆیدا  باس ل ئازایتی و نترسیی باوکی دەکات 
دا، بم   ١٩٠٠بۆ چاپکردنی کتبی "الدرر البھائی" ی میرزا ئبولفزل ناوی بھایی ل سای 

ا چاپ کردووە یان ل شونکی ڕوونی ناکاتوە ئایا کتبکی ل ھمان چاپخانی کوردستاند
.العلمی   ٧٧دیک "مطبعة  و  کوردستان"  "جریدەیا  چاپخانی  نوان   ل پوەند  دۆزینوەی 

"چاپخانی   ناوی   ب شتک   نیی وا  الم  من   .گرنگ گلک   مئ باسکی  بۆ  کوردستان" 
نیشانه ھیچ  بهیهجریدەیا کوردستان" بوونی بووبت  برایانی  وهبۆ ئه  نییه  وهستهده  کیش  ی 

 
 بووبتن. وتنانه و دواکهر ھۆکاری ئه ت و نووسهبوونی بابهگرفتی دارایی یا نه  که  نییه وهستهده کمان بهیه. ھیچ نیشانه  ٧٥
"تی.    ٧٦ بوەی  کوردستان"،  ڕۆژنامی   ب "ڕوانینک  کورد،  جیھانیی  مدیای  حقی،  کرمانج  و  فتاح  شکی  ڕبوار 

 . ٩تا  ٧سای ڕۆژنامی کوردستان، لندەن، ل.  ١٠٠ژمارەی تایبتی سمیناری  ١٩٩٨، ھاوینی ١ڕۆژنام"، ژمارە 
.  شخ فرەجو زەکی دوای ڤالدیمیر زنۆفی ڕووسی بۆ جاری دووھم کتبی شرەفنامی بدلیسی ل ھمان   ٧٧

گورەی    ب کردووە.  چاپ  کوردستاندا  زانستیی  ترجمی  چاپخانی   ل  ک عونی  علی  محممد  نمر  سرەتای 
سای   کۆتاییکانی   ل عونی  ھاتووە،  دا  ھشتا)  تا  حفتاوچوار  (الپڕە  ھژار  مامۆستا  نمر  دا    ١٩٢٢شرەفنامی 

بۆ میسر و بم پی دەب چاپی فارسی وعرەبی    وھناویه  کی دەستنووسی لبر نوسخی حب ھگرتووه نوسخیه 
دا بڕوە چووبت ک پیوەندک ب بابتکی ئموە پیدا ناکن.    ١٩٢٦و    ١٩٢٣یخ فرەجوش ل نوان سانی  ش

دەخونت، دەچت سر   شخ فرەجو دوای ئوەی ل شاری سنوە دەچت بغدا و قاھیرە و ل زانکۆی ئزھر وانه
  ھائوتی دارایی بیارم ھایی و بناوی  ئایینی بک بب فرۆشییرەتا کتھائیانی قاھیرە سو یاریدەی ب کری ئایینبڕ

وە. شخ فرەجو زەکی ل  کاته"کتب فرۆشیی پادشایی" و پاشان "چاپخانی زانستیی کوردستان"  ل شارەکدا ده 
: بھی فرەجو  ە. بوانه دا ژیاوە و ل قاھیرە کۆچی دوایی کردووە، ھر لوش نژراو١٨٦٩  –  ١٩٣٧سانی نوان  

ھولر،   ئاراس،  بنکی  سوتانی،  ئنوەر  وەرگانی  خۆشویستم!"،  ئی  "کوردستان  مریوانی،  فسی ٢٠١٠زەکی   ،
 دووھم.
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خا خۆیان  لهبدرخانی  جریدەکیان  و  بووبتن  سربخۆ  چاپخانیکی  چاپ وەنی  ودا 
ئوە دەردەخات ک چاپخانی    ١٦کردبت. دەربینی ڕاشکاوانی سر الپڕەکانی ژمارە  

ئو ناوە بۆ شونگومک و گوماکردنی مئموورانی حکوومتی  خۆیان نبووە، کوابوو  
ھیچیتر. و  بووە  ڕووپه  عوسمانی  سر   ل سه   ڕیچی   کبهبارهڕۆژنام و   ت  چاپ  شونی 

ھۆی گوشاری    ویش بهنی گرنگایتی بت ئهڕاگینراوە، ناتوان خاوه  سی چاپخانهدرهئه
یا  ریدهی جهناوی چاپخانه   که  یهو خاه. ئوەی گرنگ  ئهوهدرخاییهر برایانی بهسیاسیی سه 

 .کی خوازراوەیڕاستیدا ناو کوردستان ل 
ئوان بۆی دەم ک پویست ڕوون بتوە ئایا ڕۆژنامی کوردستانی میقداد بگ دوای  

ل چاپخانکی شخ فرەجو چاپ کراوە یان ل شونکی دیک؟ دیارە مطبعة   ٥ژمارە  
ده عوسمانی  ئوپۆزیسیۆنی  و  نبووە  قاھیرە  چاپخانی   تاق کوردستان  شونی  العلمی   ب

کانی خۆیان و یک لوان ڕۆژنامی تورکیی میزان ھبووبت  اپمنییهدیکشیان بۆ چاپی چ
 و دەرەتاناندەستی ب ،و ئوپۆزیسیۆنسووڕاوی ئکی ھندامدرخانیش وەک ئو میقداد ب

 راگیشتبت. 
نیشانکان  ھموو  و   نیی لسر  خیالفکی  کرابت  چاپ  قاھیرە   ل  کڕۆژنام ئوەی 

حت بگ لو ساندا لوێ ژیاوە و ڕۆژنامکشی لوێ چاپ دەریدەخن ک میقداد مد
ژمارەی بت  نیقاش  جگی  ئوەی  گورەی   ٣١تا    ٢٤و    ١٩تا    ٦کردووە.   ب  ک ن 

ڕاگینراوی سر الپڕە یکمی ڕۆژنامک خۆی، گوای ل چند شاری ئوروپایی چاپ 
بۆ کسانک ک شارەزای نھنی کاریی  . ئامانجیشم ل نووسینی ئم بابت ئوەی بم  ٧٨کراون. 

سرنووسری   ئگر   نیی سمرە  و  سیر  شتکی  بوارەن،  ئو  ھسووڕی  یا  سیاسین 
  ،نموون بۆ  و  بکات   گومک نشو راونران،  و  سانسۆر  دەست   ل ھتن  بۆ  ڕۆژنامیک 

نخات شونی دەرچوونی ڕۆژنامی خۆی یان ھر بیان و ڕاگیاندنکی سیاسی ڕاستوخۆ 
 بر چاوی پۆلیس و مئموورانی حکوومت.  

  ینی کاتدا کع و کارەیان کردووە و لردرخانی ڕاست ئبۆچوونی من برایانی ب ب
بو   و  نووسیوە  لسر  ئوروپایان  شاری   س ناوی  کردووە،  چاپ  قاھیرە   ل ڕۆژنامکیان 

ب الڕدا برن. بتایبت شوەی ھویانداوە "پۆلیسی سیاسی" ی حکوومتی عبدولحمید  
ک گۆڕینی ناوی شارەکان خرا خرا و یک بدوای یکدا بووە و ئوەش گمیکی کتک  
 م شار واتکی نیان لشو تا دام ودەزگای پۆلیسیی عوسمانی بتوانھ و مشک بووە ک

 
ی ل الین سوڕەییا بدرخان بگوە ب  ١١تا    ١لرەدا حیسابم بۆ دەورەی نوی کوردستان نکردۆتوە ک ل ژمارە  .   ٧٨

حمنی ناوی ئسا زیزی لوە ١٧تا  ١٩١٦د عو دەکرایقاھیرە چاپ و ب ل 

نک
نیی نییمرە  رە 

گ

انکسانککسانک

سساککس

و
ل گوای وای

کک

کککک

٩  تاتا      ٦٦
ۆی،

ندندا
٦
ن سا سان
کرابرابترابت کرا   ککراب کرپ   

دامکدامکی
کییه

ندام ئند ئندام



 ئایا به ڕاستی یکمین ڕۆژنامی کوردی له س وت و چوار شار چاپ کراوە؟  171
  

 

نیا پداون و  ڤیینا ھبگرت ئوان ئدرەسکی تازەیان لو بری ئاو وات ل جزیرەی بریتا
شوە   و ب ھمان  حوای فۆلکستنیان کردوون  بشونیاندا بگڕن  ھتا ئوان ل لندەن 
گڕاندوویاننتوە ڤیینا و قاھرە! ئوەش زیرەکی و لزانیی سیاسی و بیاری قورس و قایمی  

 ئو دوو خباتکارە مزنی کورد و ھاوکارەکانیان دەگینت. 
بشکی زۆ بۆ   نی ڕەنگندەن بۆ نھو ل وەک ڤیینا  ھبژاردنی گورەشاری   مئ ر ل

دا ناوی شاروچکی فۆکستنی  نزانین بۆچی لره یهوتۆ سیر نبت، بم واھه کی ئهکارییه
  وه گ. ئهحمان بهبدولهبریتانیا ھاتۆت گۆڕێ و چی ئو شارەی کردۆت یک ل بژارەکانی عه

 : تهو بابه ت بهارهبندک زانیاری سهھه
، کوتۆت سر  ٧٩فۆکستن شاروچکیک ل باشووری بریتانیا و نزیک شاری "کانتربری" 

دەریای مانشی نوان بریتانیا و فرەنسا. کانتربری، ک ل سدەی چوارەمی زانییوە نیشتجی  
 ٨٠ارانی ئنگلیکنخکانکی بڕەگز ئمانی و ناوەندی سرەکیی کاروباری ئایینیی ئیماند

حشارگ و پناگیکی   ، ل سدەی نۆزدەھمدا بۆتهبووه   ٨١وەک لقکی ئایینزای پۆتستان 
ی وا ل ماوەی دوور ودرژی شڕ ل نوان  گرنگ بۆ پۆتستان ئاوارەکان و ئو پۆتستانانه

کاثۆلیسیزم  ئایینزای  بژ  ٨٢دوو   ل ناوەندیدا  ئوروپای  پۆتستانیزمی  قاڕەی و  سرەکیی  نی 
وە. ل سردەمی  دوورگی بریتانیا، ل شاری کانتربری حاواونته  ڕوویان کردۆته  ئوروپاوه

کانتربری  کلیسی   وات کاثیدڕال  قشی    ٨٣ئمۆشدا  و  پاراستووە  خۆی  گرنگایتی 
بۆ   ٨٦اتیکان ڤ  ٨٥بۆ ئیماندارانی ئنگلیکنی بریتانیا و ئمریکا و ئوسترالیا وەک پۆپی   ٨٤کانتربری 

 کاثۆلیککان. 
ب بۆنی ئو ناوجرگایتی و گرنگایتییوە، شاری کانتربری الی گالنی دانیشتووی  
سدەی  کۆتاییکانی   ل تنانت  بووە.  ھرواش  دەرکردووەو  ناوی   ناگپ  ب ئوروپا 
سوتان  حکوومتی  ڕاونانی  ترسی   ل  ک عیلمانی  ڕووناکبیری  ھندک  نۆزدەھمدا 

ی، خاکی عوسمانییان بج ھشتبوو، بۆئوەی دەستی  عبدولحمیدی دەمارگیر و پۆلیسک
 ئویان پ نگات ھاتبوون کانتربری و لوێ حاوابوونوە. 

 
79 . Canterbury
80 . Anglican
81 . Protestantism 
82 Catholicism
83 . Canterbury Cathedral 
84.  Archbishop of Canterbury
85 . Pope
86 . Vatican
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ئستا پرسیاری ئوە دت پش چاالکانی "یکیتی و پشکوتن" (اتحاد وترقی) بۆچی  
کرەسی   ب فۆکستن  شاری  کۆببوونوە؟   "فۆکستن"  شاری   ل زەمنییدا   گب لو 

خولک ل کانتربرییوە دوورە، ڕاست ل سر دەریای مانش   ٢٠ھاتوچۆی ئمۆیی، تنیا  
ی فرەنس    ٨٧ل شاری "کال"  ھکوتووە، قتاری ژر دەریای نوان فرەنسا و بریتانیا که

ده ژر  تونلی  ناو   تر  ٨٨ریاوهدەچس فۆکستن  شاری  نزیک   ل بریتانیا  خاکی  بری   ل  ،
نی  دەردەھشاروچک  ندەگ بلجیکاوە  و  فرەنسا   ل بریتانیا  و  ئوروپا  نوان  گمیی  ت. 

که   ٨٩دۆڤر ئویش   لهک شاروچکیک   ٣٠  متر  فۆکستن  دوورە.  فۆلکستنوە   ل خولک 
گرنگایتیی کانتربری نیی ونیبووە، خککی ھژارترن و ماڵ بۆ کین و بکرێ گرتن،  

سای ڕابردوودا سدان جار ھاتوچۆی ئو    ١٥ی. من ک ل ماوەی لوێ ھرزانتر ل کانتربری
  متا کورتیان کژووەکتی و میر دوو شار و بارودۆخی کۆمدوو شارەم کردووە، ھ

 ینم.  گهراده وهمتمانه به و زانیارییانهدەناسم، ئه 
ن کۆ ببتنوە  تاق ھۆکارک بۆ ئوەی ھسووڕاوانی یکیتی و پشکوتن ل فۆکست

ئو راستییی ک شارەک ل الیکوە ھمان پارزگاریی لسر بووە ک لسر کانتربری  
قرەباغیی لوێ کمتر و ھمنایتییکی زیاتری تدا بووە ک  وهکی دیکشه الیه ھبووە، له 

عوسمانییان دە ب حکوومتی  چشنی ئوەی ئوان دژ   سیاسیی ل بۆ کاری  کرد، ئوەش 
و دوای ھموو ئوانش،    وێ ھرزانتر بووهھا ژیان و نرخی شتوومک لهروهپویست بووه؛ ھه 

ئو گرووپ خک، ئیمانداری مسیحی نبوون ک ب کاثیدڕال وات کلیسی کانتربرییوە 
 رن. زک فۆکستن دابمهشونکی ھمنی وه والتر لهنگاو لهکرا چوار ھهبسترابتنوە و ده

ئایا بڕاستی عبدولەحمان بگی بدرخان ل بارودۆخی ئو ساندا گیشتۆت فۆکستن  
و ماوەیک لوێ ژیاوە؟ ئایا پش فۆکستن ل لندەن بووە و پش لندەن ل شاری جنڤ  

؟ بگ بۆ ئو ھاتوچۆیان  و ژیانی خۆی چۆن دابین کردووه  ژیاوە؟ ئیش و کاری چی بووه
ئا لهچیی؟  کسک  بزان   ئمه  یا  پشکنیوە  والتانی  ئو  سنوورەوانیی  و  پۆلیس  ئاڕشیوی 

ل قاھیرەوە بۆ جنڤ    کهنیشانیک لو ھاتوچۆیان بدەستوەی؟ ئگر ڕاگواستنی ڕۆژنامه
بۆ لندەن  جنڤوە   ل ھۆکاری ڕۆیشتن  عبدولحمید دا بووبت،  پۆلیسی  لژر گوشاری 

ش ل ژر ڕکفی پۆلیسی عوسمانیدا بووە؟ ل ھمووان سیرتر، خۆ چیی؟ مگر سویسرا
لندەن و فۆکستن ل یک وتدان، ئی ئو ڕاگوزران ل لندەنوە بۆ فۆکستن بۆچی و  

 
87 . Calais  

 لدرا. دا  ١٩٩٤سای  له نگتر و که، دره. تونله ٨٨
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و    رەسم حولـلی  سر  چووتوە  ھمیسان  فۆکستن  دوای  بۆچی   باش جی؟  لبر 
 توە جنڤ؟ گڕاوه

کمپیوترکی    ل وپلی چاپی ئو سردەم وەک ئستا بووە که ر چاپخان و کگه بۆچی مه
 تانر و ڤیزە وئیجازە وەرگرتنی دەوفو ست؟ ئکی دوو کیلۆیی برپ تۆپ و پرینتل
و ئو ڕاگواستنی کل وپالن چۆن لو ماوە کمی نوان دەرچوونی ژمارەکاندا گونجاو  

چۆن ب خونرانی ناوخۆ راگینراوە و ئوان بووە؟ ئدرەسی ڕۆژنامک لو چوار شارە  
 چۆن ھواڵ و بابتیان بۆ ئدرەس تازەک ناردووە؟   

جیاوازیی نوان پیتکانی ئو ژمارانی ڕۆژنامکی ئیمتیحان کردووە؟    ئمه  ئایا کسک له
کاغزی   دەکرت  ئایا  جیاوازن؟  لک  چاپیان  کیفییتی  و  ژمارەکان  کاغزی  جنسی  ئایا 

 چاپی ڕۆژنامک ل قاھیرە و جنڤ و لندەن و فۆکستن وەک یکتر بن؟  
 نو چوار شودا لمو ماوە کی کوردستان لگونجاوە ڕۆژنامکی نشت ،کۆتایی قس

 دەرچووبت! 
، ب بوای من ھموو ژمارەکانی ڕۆژنامک ل سرەتاوە تا کۆتایی ل ھمان شاری  واته

بدواوە تا کۆتایی، ل "مطبعة   ٥ل چاپخانی الھالل و ل    ٥تا    ١ە  قاھیرە دەرچوون (ژمار
چاپخانه یان  شخ فرەجو زەکی مریوانی  دوای  یهالعلمی کردستان" ی  کی تر)؛ بم 

و ل ژر گوشاری خدیو و ل ترسی مئموورانی سوتان، ناوی قاھیرە و چاپخانکیان    ٥ژمارە  
نشو و بۆ  و  لسر ننووسراوە  و لندەن  جنڤ  ناوی   گومک نشو بۆ  و تنیا   گومک

 .  ینراوهفۆکستن ڕاگه
 :چۆن بووه کهئوە کشی چاپخان بوو، ئستا بزانین شوازی بوکردنوەی ڕۆژنامه

ست  ده  ، بشک ل نوسخکانی بهقاھیره  ب بۆچوونی من، پاش چاپ کرانی ڕۆژنامک له 
نرراون بۆ ھاوبیران و ئندامانی ئوپۆزیسیۆنی عوسمانی لو شارە تایبتان   جومله  براون یان به

ریان  ک و خونه(جنڤا، لندەن و فۆکستن) و ئوان لووە خستوویانن پۆستوە و بۆ خه 
نتوانن  و  بشونن  عبدولحمید  پۆلیسی   ل سر   ک کراون   بۆی کارانش  ئو  ناردوون. 

و ونیان لبگرن. شوت ھکی تایبت 
*** 

ب تواوی، دەب ئم   کشوەی کبوونکاو ی بۆ ڕوون بوونوەی یکجاری  دیارە 
توژینوانی خوارەوە بڕوە ببرن دەنا بۆچوونی من و ھموو بۆچوونکی دیک سبارەت  

 بم مسلی وەک بۆچوونی تاککسی دەمننوە و ناسلمنرن: 

ردنوەیوکردنوەی
،
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باب  .١ ڕۆژنامهناوەرۆکی  ھمان    کهتکانی  ئایا  بزانرت  ئوەی  بۆ  بکرن  سیر 
تاراوگشدا   ژمارەکانی   ل قاھیرە  سردەمی  بابتکانی  ھمان  و  نووسران  دەستی 

جاران ردهبه وەک  خونران  نامی   ،نموون بۆ  ھاتووە؛  بسردا  گۆڕانیان  یان  وامن 
نرەکان ھمان ئوانی پشوون یان  گیشتۆت دەستیان یان نا و ئایا نامنووس و ھوا

 کسانکن ک دەکرێ بین پیوەندیان ب شون تازەکانوە ھی؛
چند ژمارە    .٢ و ئو  چاپی قاھیرە  سر ژمارەکانی   کنیکی لکی توەیژینتو

:ت بۆنموونوە ببرڕوە چاپ کراون بکستنندەن و ڤۆنا و لناوی ڤیی ی وا بتتایب 
شوازی نووسینی ژمارەکان لگڵ یکتردا براورد بکرت؛ لم پیوەندییدا    -

"بگشتی، کوردستان ل یک شوە نووسینی ستاندارد سرچاوەیک گوتوویتی:  
کک وەردەگرت... ل ژمارە ششموە شوازی یکم ژمارەی کوردستان 

 ١دستان ل  کمک دەگۆڕێ و ئندازەی ھکی ژرەوەی دەرچوونی کور
  ب وە دەبڕەکان  ٢پۆینترووی الپکانی سروەھا ھھ ،پۆینتی جووت ھ

  ١ل    وە دەبن بھ کان تا ژمارە      ٩٠پۆینت."  ٢پۆینتی جووتندازەی فۆنتئ"
، چاردەی "ثالث" ی عرەب و دوای ئم ئندازەکان نزیکی دوو پۆینت  ٦

باب] [ەوە]، تنیا  ب ئندازەی  چووک[تر] دەبن  و زین  سبارەت ب] مم  تی 
  ژمارەکانی    ١٤خۆی ب ل وە. جگتنستوونی   ٢٢تا    ٢٠پۆینتی دەم س ک

 ٩١بوون، ھموو ژمارەکانی تری کوردستان ب شوەی دوو ستوونی داڕژراون..."
لگڵ   - و  یکتر  لگڵ   ژمارەی چند  ئو  بکارھاتووی  پیتی  براوردی 

 بکرت؛ ژمارەکانی قاھیرە
 جنسی کاغزی ئو چند ژمارەی لگڵ یکتر و لگڵ ئو ژمارانی وا -

 ناوی قاھیرەیان بسرەوەی براورد بکرت؛
گڵ  -  ل  دیک ژمارەکانی  و   ژماران ئو  چاپی  بۆ  بکارھاتوو  مرەکبی 

 یکتردا براورد بکرت؛
٣.  ل وا  ئدرەسانی  بزانرت ئو  بدرت بۆ ئوەی  و    ھوک  لندەن  جنڤ، 

فۆکستن ککیان ل وەرگیراوە ڕاستقینن یان نا و ئگر ھن، مان یان ئۆفیس و  
 ئایا سر ب ک و کام بای ئوپۆزیسیۆنی عوسمانین؛ 

 
 ٣.  بوان پشتر، پراوزی ژمارە  ٩٠
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و کسایتیی ب شوەی ئرانی و عرەبکان ک دەگڕن و شونی ژیانی ئه  .٤
چند سد ساڵ پش ئستا   دەدۆزنوە که ی خۆیان ل  شارەکانی ئوروپادا  مژووییانه

وێ ژیاون، ھوڵ بدرت ھوی و پشینی بدرخانییکان و خودی ڕۆژنامک ل له
و  شار  ئو  پۆلیسی  تنانت  و   خانپۆست کاونسل،  شارەوانی،  سنوورەوانی،  فایلی 

لوێ  وتاندا بدۆزرتوە و دەربخرت ئایا ب ڕاستی لوێ ژیاون و ڕۆژنامکیان  
تۆماری   و   شینپ ناکرێ  شاراندا  لو  ڕۆژنامیک  دەرکردنی  نا؟   یان  دەرکردووە 
نبت؛ بم ئوە ئرک و کار و شون کوتنی دەوت و من دنیا نیم ل بارودۆخی  
ئستا ژیانمدا بتوانم شان بدەم بر ئرککی وا قورس و درژخاین. بم گلک  

نابپ ستا، کھیوادارم ئ ر لک ھئوروپا دەژین و ن کی زۆری کورد لرر و کۆچب
ئاشفرد   و  دۆڤر  و  کانتربری  و  فۆکستن  شاری   ل ڕاست  بکوو  ڤیینا  و  لندەن 
دەوروبری چند سد پنابری کورد نیشتجن، کس یان کسانک پیدا بن ئو 

 ئرکان بڕوە برن و بابتک یکال بکنوە. 
و مسالن ل ڕگی توژینوەیکی میدانی و عینییوە ڕوون نبنوە  تا ڕۆژک ک ئ

بیاردان لسر ئرێ یی و نرێ یی بۆچوونکی من ئستم و من خۆم یک لو کسانم  
ک ب گومانوە سیری سوغرا و کوبا منتیقییکی خۆم دەکم بم الم وای پرسیارەکم  

ئا ۆکتو مبارەت بت سکی کۆنکرمو ڕۆژەی وەوە تا ئتننی خۆیدا دەمشو ۆزە ل
 وەردەگرتوە. ھیواداریشم ئو ڕۆژە زۆر دوور نبت.

ڕی گهسمی ساوهڕێ و ڕه  م س چوار ساک پش ئستا لهو بۆچوونه ئه  ش بم که وهبا ئه
ڕووناکبیرانی    کی زۆر لهیهژماره  ربی کهکۆڕکدا ده  ی کوردستان لهرچوونی ڕۆژنامهده

به تیدا  بریتانیا  دانیشتووی  بهکوردی  مامۆستای  و  بوون  کهشدار  دوکتۆر  مهڕز  ر زھهماڵ 
رکووکی ست کهربهڕزم کاک سهودا، برای بهش کرد. لهی پشکهکهکی کۆڕهرهوتاری سه

کوو  گ بهحمان بهبدولهر عهک ھهدا نهمهردهو سهستا و گوتی لهی من وهکهبۆچوونه  دژ به
فۆکستن    اتهژیان وشاری فۆلکستن ده  ندامانی ئوپۆزیسیۆنی عوسمانی لهئه  کی زۆر لهیهژماره
 ،شونی خۆیدایه و گومانی تدا نییه  ست لهربهندی چاالکییان بوو. بۆچوونی کاک سهناوه
موو و ھهی ئهوهرچدانهرپه ی ئوپۆزیسیۆن ناتوان ھۆکارک بت بۆ بهیهوهو گردبوونه م  ئهبه

لهنیشانانه وا  عه   وهرهسه  ی  کردن.  بهبدولهباسم  نهحمان  دهگی  کهمر   لهب و کی 
واتای ڕاگواستنی   به  وهم ئه ، بهریشی گرتووهرگرتبت و وهی ئوپۆزیسیۆن وهیهوهگردبوونه
چاپ له سهرهیان که   چاپخانه و له  وهقاھیره  ی  جنڤ  دیسان  ندهبۆ  و  و ئینجا فۆلکستن  ن 

 و نابت.   نییه جنڤ و قاھیره
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یان ل شارەکانی دیک و ل ھرشونکی دیکی ئم جیھاندا،  ھر چۆنک بت، ل قاھیرە  
 مابن و  بدرخانی  بگی  عبدولەحمان  و  بگ  میقداد  نمر  پیاوانی  مزن  یادی 

 خباتکارەکیان بخر بت ک ئمیان قرزداری ڕچشکنیی ب ونکی خۆیان کرد.  
ھنم  ده  ٣٠و    ٢٥،  ٢٤،  ٢٠،  ٦،  ١  هل کۆتایی ئم وتارەدا ونی الپڕەی یکمی ژمار

ن نده(دوو جار)، جنڤ (دوو جار)، له قاھیره  له  کهر ڕۆژنامهینراوی سهی ڕاگهگوره  به   که
 بۆ شونه  قاھیره  له  موویان جگه، ناوی ھه م وتارهرۆکی ئهپی ناوه  رچوون و بهو فۆکستن ده

کر  بوبهمید ئهکه کاک حهمی کۆپیی ڕۆژنامهچاپی سھه  ربه  کان لهگومک نووسراون. کۆپییه
تاران    دا له  ٢٠٠٦سای   ن یاسین لهسهمال فوئاد و کاک حهدوکتۆر که  ساسی چاپی ر ئهسه  له
و ی ئهر کردنی نوسخهبه ستهم بۆ دهکهتا موفتی دهڕزم کاک عه. سپاسی برای به براوه  ڕوهبه

ز و رنجی کاغهن بتوانین سهمان پنادهوهتانی ئهرهده  مهم وسھهچاپی دووھه م  ئه  . دیارهچاپه 
 یهم واھه ین بهراوردیان بکهکتردا بهڵ یهگهین و لهکان بدهکارھنراوی ژمارهری بهوھه جه

 نین. ک دابر یهرانبهبه کانیان لهتی فۆنتهشنایهیاندن و چهبکرت شوازی نووسین و ڕاگه
جید  کاک مه  " کهناوی "تیشکی ڕۆژنامه  به  کی کوردییهیهرگی بوه، کۆپی ڕووبهدوا ونه

  بووه   و زانیارییانهشک لهی بهرچاوهو سه  وهن بالوی کردهندهله  دا له  ١٩٩٨سای    قی لهحه
ک دەبینن نووسراوی  هم. وکهقی دهجید حهدا نووسیومن. سپاسی ڕزدار مهم وتارهمن له  که
 ودا کراوەت کرمانجیی خواروو.  ی کوردستان لهمی ڕۆژنامهکهڕی یهر ڕووپهسه 

٢٤/٣/٢٠١٤ 
 لندەن 
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 پاشکۆکان

، قاھیره١ ژماره
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 ، جنڤ ٦ ژماره
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 م) (جاری دووھه ، قاھیره٢٠ ژماره
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 ن نده، له٢٤ ژماره
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 ، فۆکستن ٢٥ ژماره
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 م ، جنڤ بۆ جاری دووھه٣٠ ژماره

 
 

 ١٩٩٨ن، ھاوینی نده" چاپی له ی "تیشکی ڕۆژنامهرگی بوهڕووبه 
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به سرنووسریی کاک مجید  ڕۆژنامی "تیشکی ڕۆژنامه"  ژمارە یکمی  ل    وتارەئم  
 بۆکان بوکراوەتوە. –ماپری ڕۆژھت  چاپی لندەن وحقی 



 
  

 ئایا "کور ئۆغی" کورد بووە؟ 
 

له ئه  ئامانج  وتاره،نووسینی  بهدابه  نه  م  و  شه شکردنی  کورد  نه کورده  یرهغهمای   ، 
باشی   ک کورئۆغی. من بهکی مژوویی وهتییهسایهکه  له  تیوایهتهی نهی ناسنامهوهندنهسه 

یان ندهزانم چهم و دهربایجانی ھهلی برای ئازهالی گه  ی کورئۆغی لهو پگه  زای جگهشاره
ده  لدهخۆش  ڕز  چۆنی  و  ئهگرنوت  دهوه.  من  مژووی  کهیی  وردی  پشکنینی  م، 

نه   که   که،تییهسایهکه و  وهبوون  کاوهبوونی  ڕۆسته   ک  گه و  و  قارهم  دیکهلک  ی  مانی 
  ر ئیجماعک له گهت ئهنانه و ته  و مژوودا وونه  فسانهمتوومانی ئهته  النیتر لهیی گهئوستووره

ھهسه  بوونی  کاتی  ر  و  شون  ناتوانرت  دیسان  بهبت،  بکرت.    ژیانی  دیاری  ڕوونی 
ر ھه   یهش ھه کهی ناوچهالنی دیکهمانی گه، قارهربایجانهلی ئازهمانی گهک قارهکورئۆغلی وه

 ک و تاجیک و ھتد. تا کورد و تورکمان و ئۆزبه تورکی تورکیاوه له
 

  ب سبارەت  کتبکم  ڕۆژاندا  ئفسا  –'کورئۆغو'لم  مژوویی/  گلی  قارەمانی  نیی 
 . ٩٢"کوراوغلو در افسان و تاریخ" ئازەربایجان خوندەوە:  

ئازەربایجانی   ناوداری  نووسری   ،کبو    -کت  نووسیوی ب فارسی  'ڕەحیم ڕەئیس نیا' 
 ٩٣دەیان سرچاوەی ئازەری و تورکی و تورکمنی و ئوزبکی و ئرمنی و تنانت کوردی 

و زمان ئوروپاییکانی پشکنیوە و خۆی گوتنی، ویستوویتی ئو قارەمان مزنی ئازەربایجان 
و گالنی ناوچی خۆرھتی ناوەڕاست "ل بر ئاونی مژوو و ئفسان دا" سیر بکات.  
  ژووییدا ککی متقیقدوای ح ڕان بگ ت، واتنیدەگ و ڕاستییر ئش ھکبناوی کت

 
  ISBN]،  ١٩٩٩[١٣٧٧رئیس نیا، رحیم؛ "کوراوغلو در افسان و تاریخ"؛ چاپ سوم؛ انتشارات دنیا؛ تھران' زمستان  .   ٩٢

964-464-007-1      
ب سرەتای    ١٩٥٣کتبک بناوی "دەقی کوردی وئرمنی 'حماس کویراوغلی"' دەناسنت ک سای  ر،  .   نووسه  ٩٣

ی  بژارده شی ھه)، بم دەق کوردییک ڕاناگوزت ل کاتکدا به٣١٢چاپ کراوە (ل.  ڕووسییوە ل ئرەڤانی ئرمنستان  
یاخود باسی ناوەرۆکیان    وهھنته دەقی ئرمنی و گورجی و ئوزبکی و تورکمنی و تاجیکی ل ھمان ئو الپڕاندا ده 

کتب کوردییه   بارەت بمن س جلیلدەکات.  د. جلیلی  ڕزدار   ل  کرد، به ک کتبه نوسخه  وهداخه م پرسیار  ی کهی 
ندک بابتی براگورەی خۆی، لو بوارەدا ھه   -بدەستوە نبوو و وەک باسی دەکرد، دەب نمر ئۆردوخانی جلیل  

 نووسیبت. 

ڕ ڕەئی
کی و ئکی و ئزب

م ڕحیم ڕەحیم ڕەئ
خ
یمیمحح
خ ٩٢٩٢یخ"ریخ" 

رئۆغورئۆغو

ومان و کمانرکمانرکمانمان
ربایجربایجازه
رکرکرکرککک
ئازهئازه ئالی ئازه لی
ناتو ناان  ان 

ته  
انانانانیسانیسان
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وازی  توە شکویستیی خھۆی خۆشب کی شیرین کیفسانبووە، یا ئ فسانوی ئک
یدا، پابندبوونی نووسر ب ئسی ب الینیی ل لکۆینوەکه  ٩٤مژووی بخۆیوە گرتووە. 

  ی لرئۆغژوویی بوونی کویی یان  مفسانکی وای کردووە واقیع و ناواقیع یاخود ئکار
کانی دواڕۆژ بج  وتهسکه بمنتوە و دوایین بیار لم بارەیوە بۆ خونر و بۆ دهپوپستدا  
   .بھرت

ئوە خۆی ڕادەی زۆری پابند بوونی نووسر ب ئمانتداریی زانستی دەگینت؛ دەنا 
  ت کوەدابڵ ئگل یو وا ھ ر ئازەربایجانیینووس ست بکات کت ھر دەتواننخو

'قوتوور'    "چنلی ناوچی   ل تر،  ەکانی  'قاچاغ'  و  کورئۆغو  ڕاپڕینی  شونی  وەک  بل" 
خکی   ب پی، کورئۆغوش  و بم  دابنت، ک کوتۆت ئازەربایجانی ڕۆژئاوای ئرانوە 

بم ئمانتداریی زانستیی نووسر ب شوەیک، ک خۆ لو   ٩٥ھمان ناوچ ل قم بدات. 
گرت و وەک مرۆڤکی برپرس، تنیا ب ڕوون کردنوەی ڕگاوە ینان دهبۆچوون یک ال

ئاکام بۆ خونر بج دەھت. ئو دیاردەی، بتایبت لم    یشتن بهخریک دەبت و گه 
سانی دواییدا ک ھستی نتوایتی ل ناو گلی ئازەربایجاندا گیشتۆت ڕادەیکی برز  

وا   ئوانی  نین  کم  ب  و  دەستیان  و  تورکیا  کمایستکانی  دروشمی  شون   توتوونک
 ی عیلمی و ل عینی کاتدا سیاسیش.  ورهنیشانی گورگی بۆر برز دەکنوە، غنیمتکی گه 

خونر ھاوڕێ لگڵ نووسری کتبک، سر ب دەیان کون و کاژی نادیاری مژوو  
سرچاوە   دەیان   ل و  دەکات  ئفساندا  کورئۆغی  و  ئایا  بزانت  بۆئوەی  دەکۆتوە 

کسایتییکی ڕاستقین بووە یان نا و ئگر بووە، کی و ل کوێ ژیاوە، وات ئو 'چنلی  
بئل' ەی وا ل داستانکدا وەک شونی ژیانی ئو و ھاوڕکانی ناو براوە، ل کوێ ھکوتووە 

بووە وھی یان نا؟ نووسر سبارەت ب بوونی و ئایا ھر ب ڕاستی مل و چیایک بو ناوە ھ
و  ئینکار  یا  یی  نرێ  ھوستی  ئازەربایجان   ل ژیانی  شونی  ھکوتنی  و  کورئۆغی 
  و بۆچوونانوەی ئرچ دانرپش بکبنووسینی کت گرتووە و ئامانجی لوەی نڕەدکردن

بپچوان دەزانن.  ئازەربایجانی   ب کورئۆغلی   ک ناڕاستوخۆوە نبووە  ڕگایکی   ل  ،
دەیوت ھمان ئو ھوان ب ڕاست بقبنت و  بیانگینت گوی خونر ک کورئۆغی  

 
٩٤     .روەھا 'ڕۆستکاوە' و ھ' ،و بۆ نموون نیی نو ی جیھانیشدا بالنی دیکناو گل م دیاردەییی  ئفسانم' ئ ئ

شانامی فیردەوسی، بۆ کوردیش وەک ئرانییکان قارەمانی مژوویین و شانازییان پوەدەکرت یا نقکی ب بنمای وەک  
ل سدەی بیست ویکمیشدا ل ناو   زوحاک وماری سرشان والوانی ڕزگاربووی ناو چشتخانکی، تنانت ئمۆ 

کم نین ئو خک ناشارەزایانی ک    وهداخهب ڕاستقینی مژوویی وەردەگیرت و به  وهکورده یرهھندک کورد و غه 
 وەک سرەتای مژووی گلی کورد سیر دەکن!  یهستهبه و درۆ و ھهئه
 .کهو شونی تری کتبه  ١٩٣و    106 بۆ نموون، بوان الپڕه.    ٩٥

 کو
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  ب زیاتر  بایخکی  ناڕاستوخۆیش  شوازە  ئو  ھر  تورکیا،  تورکی  نک   ئازەربایجانیی
گرتنی   ھوست   ل دەخاتوە  دووری   ،نموون بۆ  و  دەبخشت  ب وانهئهکارەکی  وا  ی 

ن مای الینک و ل الینکانی دیکی داببن یا وەک  زۆرەمل دەیانوت کورئۆغی بکه
ن ک کسک ب ناوی کورئۆغی  سیاستی دەوتی تورکیا بگ و سند دروست بکه

  انی له کانی ژیرمییهفه  ی تورکیا ژیاوە و تۆماره٩٦فن ساڵ ل فن گوندی شاری 'بولو' 
 ش. می ئمهردهسه تهیشتوونهپارزراون و گه کهناوچه 
 

 بم ئامانجی من ل نووسینی ئام بابت؟   
 ربیوه ڕوونی دهی بهوهتی، ئهئیس نیا کردوویهکاری و پشکنینک ک ڕهدوای ھموو ورده

ک کورئۆغی ل ھۆزی "جاللی" ی. ئو ھۆزە باوەکوو ئستا بشک و لقکی ب تورکی  
 می ژیانی کورئۆغی بهردهساک پش ئستا بۆ سه  ٤٠٠ر مزندەی  گهقسدەکن، بم ئه 

(بوانهوهڕاست   ب   ربگرین  'خۆی'،  وناوچی  شار  دونبولییکانی  وەک  ئوانیش  دواتر)، 
 تواوەتی کورد بوون و ب کوردی دواون و فیان بسر تورک و ئازەربایجانییوە نبووە. 

ل الیکی دیکوە، کورئۆغی ب شایدیی چیرۆکی "عاشق" ەکانی ئازەربایجان، "قاچاغ"  
وم وزۆر داویت چیا. قاچاغ بوون و چوون چیاش بۆکورد دیاردەیکی  بووە وات لدەست ز

نییه دەستی    نامۆ  ئاوارەی  کوردی  ئستاش  سردەمی  ئم  تا  بکوو  کۆندا   ل ھر  ونک 
تاککسی وەک حمتاڵ    گ و خان و شا و سوتان پشتیان ب چیا بستووە و بهبهرهبدادی ده

ک پشمرگ و خباتگ بۆ درژەی خبات سی و حیزبیشدا وهشوازی سیا  و خولپیزە، له
 ت قاچاغ بوون.  حکوومه چیا و له تهداویانه

کی ناسیاوی کورئۆغی و ھاوڕکانی جگ ل چیا، دۆستکیان نبووە، ئوەش دیاردەیه
مارۆدراوی هکانی گکان خهوییهفهمی سهردهی دمدمی سهقه  و بۆ نموون، له  مژووی کورده
شاعه چهبباس تا دواکهسوپای  دوا  و  بهس  لهک،  چیای  کهیان دهکهزده  رگری   ل یان  ن. 

ستالیتی   و  تورکیا  تیارەی  و  تۆپ  و  تانگ  بسر  باوەڕ  ھزی  ئمۆدا  قندیلی 
ئمریکییکاندا سرکوتووە. بسرھاتی کورئۆغی چ ل زمان عاشقکانوە و چ ل چیرۆکی 

 
لرەدا ب 'بولو' نووسراوە ھمان 'پالوو' ە یان نا. ئگر ئو دوان یک بن، ل ڕاستیدا  نمتوانی بزانم ئایا ئوەی  .     ٩٦

 ش باس لڕەفنامکی نووسراوی ش [ذیل] دا ناوی ھاتووە و پاشکۆڕەفنامش ل کی کورد بووە کمیرنشینپالوو ئ
ەوە دوورە. بوان: "دوو ذەیلی شڕەفنامی    کیلۆمتر ل ئامد (دیاربکر)   ٩٥حاکمانی ئگیل و ۆپالوو دەکات. پالوو  

 ٢٠٠٥بتلیسی"، ئامادەکردنی ئنوەر سوتانی، بنکی ژین، سلمانی 

گ

،
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دا،"ئف کماڵ  یاشار  نووسینی  کورئۆغی"  ئه  ٩٧سانی  لگڵ  دەکرت  براورد   و  کات
ی خۆیان  وهتهندیل و شنگاڵ برانبر ھزی دوژمن داکۆکی ل نهی وا ھرئستا ل قهگریالیانه

م ل ریتهو نهر ئهھه  –ری نریتکی کۆن بن  دهب درژهده  ی کهو ڕاستیهئه  ینهگه دەکن، ده
ی باشووری    ٧٥شۆڕشی ئیلوول و شۆڕشی نوی سای    سانی دواییشدا جارکی تر له

مان سری  کۆبانی قاره  ، له باتی پشمرگی ڕۆژھت و ڕۆژئاوا بۆ نموونهوتکمان و خه
 ھداوەتوە. 

  ھروەھا کورئۆغی ل ئدەبی کوردیدا شونکی تایبتی ھی و کوردانی باکوور و 
ڕۆژئاوای کوردستان و کوردی کۆمارەکانی پشووی سۆڤیت ھۆگری کورئۆغین و ئو 

ل شعر و ڕۆمان و گۆرانی کوردیی کرمانجی ژووروودا شونکی برچاوی   زنهقارەمان مه
یبه ٩٨ھ وانک ده وهکهریهسه   . ئرای بیرنه، گشکی خوم نر'   وهرهر و بیسهخگو 'ئ

بوون یا الی کم، پیوەندی ئو قارەمانر مزن لگڵ کورد، وەک دیاردەیکی    ی کورد
 . یهنانهی ب الیهوهخوازیاری لکۆینه ک کهیهدیارده –رچاو به خاتهجیددی ده

من ناموت ب منتیق و دەمارگیر بم، ھیچیش ناموت مافک ل گلی برای ئازەربایجانی  
نم، ھیچ بوتت  بفوە بدەستمکی بکنیا چت ،م نییکلماویشم بۆ بۆچوونکی سیگ

ده وک   کتباب سروبری   کات  :ک  یئیستیدالل یهھنرتهئو  الی  سرەتاکان  و  ک  وە 
ک ل نو تمتوومانی مژوو و ئفساندا وهوتهکهنرن، ب ناچاری ئاکامی ئوەی ل دهداده

ی بوون و نبوونی کسایتییک بناوی کورئۆغی و ئگری ئرەیی و و ل ئگری حقیق
ری  گهئه   که  یهش ھه ئوێ یی بوون و ئم سدە و ئو سدەیی بوونیدا، ئگرکی دیکه

قاچاغ اللییو جیهکوردبوونی ئ  . 
  لی له الی ھۆزی جهرگهی ناوجه  ی "قوتوور"ناوچه  ژیان لهک،   الیه  له  جاللی بوون

و  الیه ئازایی  و  تر  بوونکی  جوانمرییه  قاچاغ  و  ڕگری  لهکهو  له  -والترشی  و  ھیچکام 
ھیچکه  له  ندییانهتمهتایبه بۆیش  ھر  نین،  دوور  بهکورد  الینه  س   ب ، وهتگیشتنکی 

 
و  .     ٩٧ چاپ  دەزگای  کوردی،   ب  کردووی تورکییوە   ل مستفا  شوکور  کورئۆغی"،  "ئفسانی  کمال،  یشار 

ل الین کاک ڕەحیم ڕەئیس نیاوە وەرگراوەت سر  ئم کتبی یشار کماڵ    ٢٠١٠بوکردنوەی ئاراس، ھولر  
ی ھر ئم کتبی جگی باسی مندا بو کراوەتوە.   ٤٤٠تا    ٣٣٥زمانی فارسی و ب ناوی "ظھور کوراوغلو" ل الپڕە  

 ١بوان پراوزی ژمارە 
 ناوی "بابۆ کورئۆغی" له ش شان' به م خان' و 'ئایستچووی کورد 'مریه ده ندانی لهرمه گوێ بگرە ل  گۆرانی ھونه.   ٩٨
نگی ئایش  ده   کانی گۆرانی 'بابۆ کور ئۆغی' بهقی شیعره ی دهوهڕی یوتیووب و ساوند کود. بۆ خوندنه ر ماپه سه

 .م وتارهپاشکۆی ئه شان، بوانه 
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خۆ له ھه  که  وهبدزته  وه ناتوانت  پا  یهبۆی  و  خۆی  وانه ه کورئۆغلی کورد بووبت یان 
 .   کورد بووبتنری وروبهکانی دهقاچاغه 
سرچاوەی  رهسه   ل وە کنمڕەحیم ڕەئیس نیا دەھ کتبی ڕزدار   ک لبژاردەیھ تا 

جیاوازی وەرگرتوون و ئاماژەی ب ناوی نووسرەکانیشی کردوون، ئینجا دەگڕموە سر 
 :کباس 

"...کورئۆغو قارەمانک ل نو خک ھستاوە و پاسوانی برژەوەندیی خک؛ 
عاشقک ئازایتی و جوامری ب گۆرانی دەت، خاوەن ز و زۆران ب چتی  

)... بربویی ناوچی  ١٠٢دادەنن بم خک ب ڕزگارکری خۆیانی دەزانن (ل.
تی تر، بوونت ھۆی رئۆغی] و ھندک بابه بوبوونوەی ڕازەک [وات داستانی کو

ئوەی لکۆلری جیاجیا، پشینی مژوویی ئو و سازدانی چیرۆککی بگیننوە 
ەکان   تورک"  "گوک  شڕی  بیرەوەریی  وەک   نموون بۆ   ... ئیسالم  پش  سردەمی 

ان ...  لگڵ ساسانیان .... یا شڕی نوان تورکانی ئۆغوز لگڵ سنوورەوانکانی ئر
)  'ئاغایان' ی ئرمنی ڕەگزی کورئۆغو دەگینتوە سر ئرمنییکان و ١٠٣(

'بڕبڕیان' ل پیوەندی شڕی ئرمنی و ساسانی و سردەمی ئارشاکی دووھمیدا  
باوکی   چاوی  زامک   ک ڕازەی  ئو  پشینی  فڕەنسی  'دومزیلی'  دەیبینت... 

نڕدەگ دەرھنابت  ( قارەمانکی  زایین."  پش  ششمی  سدەی  بۆ  )  ١٠٤توە 
....'خودزکۆ'، کورئۆغو ب تورکمنکی تایفی تک دادەنت ک ل سردەمی  

ز) دا ژیاوە وچۆت قیکوە ب ناوی "چملی ١٦٤٢-١٦٦٦شاعبباسی سفوی (
چتیی کردوە....  خۆی بۆ ئرزڕۆم  ، و لسر ڕگای [شاری]  سماسبل" ل دۆی  

ھموو ئو بابتان سبارەت ب کورئۆغوویکن، ک بۆی ھی وەک کسایتییکی  
  ژوویی لوی مرئۆغی کۆچ کردنی کولسر مگت... ئژوویی، بوونی بووبم
خۆراسانوە بۆ ئازەربایجان ڕاست بت، ئوا دوور نیی یک لو 'تکلوو' ان بووبت  

ل ئازەربایجانوە کۆچیان کردبت بۆ خۆراسان...   ک پشتر ل ڕۆژئاوا و بتایبت
نووسراوە:   ئازەربایجاندا  ئنسیکلۆپدیای   ل  ل ل   جاللییکان"تاقمک  وا 

ئازەربایجاندا سرەتا دژ ب داگیرکرانی عوسمانی و پاشانیش دژ ب سفوییکان و  
 )١٠٩تا    ١٠٦(   فیئۆدا خۆج ییکان دەجنگین، کورئۆغو ڕبرایتی دەکردن..."

 نووست:دا دهکهی باسهدرژه ئیس نیا لهڕه
مسلی   گۆڕێ   نانھ دوای  قولیف'  ئوست  'علی  و  "...  ئران  شڕی 

  ڕینڕاپ و  عوسمانییکانوە  لالین  ئازەربایجان  خاکی  داگیرکاریی  و  عوسمانی 
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بۆ    جاللیوەرزرییکانی   پرەسندنی  و  تورکیا   وانلخجن  :دە لو ،  "یک 
گل   قارەمانی  کورئۆغو  دەجنگین،  تورک  داگیرکرانی   ب دژ  وا  تاقمانی 

دەکرد." نڕبرایتی  زوربی  خکی  ...   ب تورک  زانیوە،  ئناتۆلیووسرانی  یان 
بۆنموون 'کیرزی ئۆغلو' ب قرەقۆیونلووی پروەدەکراوی الی ژووری ڕووباری  

ی زانیوە... 'ئومید کافتانجی ڕۆژھتی تورکیا لوپڕی    قارسئاراس و ویالیتی  
  :دە دئۆغو'  و  بووە  لدایک  ئرزەنجان  ی   ڕیفاھی بشی  ئاقچاکوی،   واتر "ل

'فاروق سومر' پشتی ب   ."سیواس چۆت شونک بناوی چاملی بل ل ڕۆژئاوای  
 :دە و  بستووە  ئستمووڵ  وەزیرایتی  سرەک  ئارشیوی  گرنگی  دەفتری 

بولو  ئیالتی   ل ساییق  گوندی   ل له   ٩٩"کورئۆغو  بووە؛  گوتراوە  لدایک  ودا 
کی تاالن کردووە و دووکسی  کسک بناوی کورئۆغو لو گوندەدا مای خ

".ئامان، ئیتر گرتوویان تدەستی ھاتوونک لوو  بریندار کردووە... وخرئۆغکو ...
نوان    توتوونک ل کب چملی  چیاکانی   چۆت ل  توقاتو    سیواسدرەنگتر   ...

"عبباسقوی ئاغا باکیخانۆف دەری خستووە ئنسیکلۆپدیای ئازەربایجاندا ھاتووە:  
، حاکمی خۆی، [دوای ئوەی ل سوپای عبباس  جعفرقوی خانی دونبی  ک

  ک لک شکا]، ماوەیلی شا تتحعمیرزای کوڕی ف وو لرئۆغنلی بئلی کوچ
... ھۆکاری سرەکی ڕاپڕینی ھۆزەکانی کوردی دونبی   ژیاوە" نخجوان نزیک

ل خۆی و سماس، زیادبوونی گوشاری مایات بوو... ئوەی ک زوربی لکۆران  
  ل ییرئۆغشداری کردنی کوب ،یدا نییگتییان لکانیدژایڕیناللی  ڕاپو  جدا. ئ

حڤدە، بپچان و خواروژوور   ڕاپڕین وەرزرییانی وا ب درژایی سدەی شازدە و
بوە....   وهکردنه حیدەردرژەیان  جاللی   جان فوالدو     کورد  سردەستکانی   ل

بوون... شاعبباس ل سر ڕگای چوون بۆ تورز چاوی ب ھندک ل سرانی  
کوت...شاعبباس ھموو جاللیانی    کوردعلیو    قوی بگی کوردجاللی وەک ...
ردستان ... دوای ھتن و پنابریتی جاللیان ل ئران، مراد پاشا کۆچ دا بۆ کو

ھموو ئوکسانی وا ل وتی ڕۆم دا ڕۆژک ل ڕۆژان ناسیاوییکیان لگڵ ئو 
و وت پاک  ر ئهتایفی پیداکردبوو، ناردە دیاری نبوون و ناوی جاللی ل سه 

 )  ١٢٩تا   ١٠٩(  وشتن...ھزار کسی ل ک ٦٥کردەوە... دەوروبری 
 

ن نا. ئگر ئودوان یک بن، ل ڕاستیدا پالو  نمتوانی بزانم ئایا ئوەی لرەدا ب 'بولو' نووسراوە ھمان 'پالو' ە یا     ٩٩
ئمیرنشینکی کورد بووە ک ل شڕەفنامدا ناوی ھاتووە و پاشکۆ [ذیل] کی نووسراوی شڕەفنامش باس ل حاکمانی  

دەکات. پالو   ذەیلی شڕەفنامی بتلیسی  ٩٥ئگیل و ۆپالو  دوورە. بوان: "دوو  ل ئامد (دیاربکر) ەوە  "،  کیلۆمتر 
 ٢٠٠٥ئامادەکردنی ئنوەر سوتانی، بنکی ژین، سلمانی 
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 ،کبرەوەی کتو بژارەی سرەی ناوەرۆکی ئگوب 
ئگری ئوە ھی ک قارەمانکی خباتکاری الینگری خک و دژبری زۆرداران  .١

  ١٥ب ناوی کورئۆغی کسایتییکی حقیقی بووبت و ل دەوروبری سدەی  
  کهلهسه ، مهمۆی ئمهکانی ئهیارییهی زانگوره  ی زاینیدا ژیابت، گرچی به  ١٦و  

 لی مژوو و ئفساندای؛ ل بوومه
و .٢ سفوی  ئرانی  و  عوسمانی  دەستی  چوساوەی  ھۆزکی  جاللی  ھۆزی 

ئهتهحکوومه دوای  ڕاپڕنکانی کانی  و   شؤڕشگ پشینی  بھۆی  و  بوون  وان 
زاراوه  عوسمانییکان،   ب دژ  تایبت   ب 'جھۆزەکوە  خاکی ی   ل بوون'  اللی 

 کدا واتای ڕاپڕیو و سربزوی بووە؛ نی خهعوسمانی و ناو کۆمه
٣. ڵ حاکمانی خۆجگوە لوچیا و ل تاللی داویانکی زۆری ھۆزی جندامانئ

کوردعلی،    ،وانل جنگیون،  عوسمانی  حکوومتی  لگڵ  بگشتی  و  یی 
 تر)؛ وهرهسه (بوانهکوردحیدەر، جان فوالد و قوی بگی کوردن  

حاکمی خۆی، دوای تک شکانی سوپاکی    -جعفرقوی خانی [کوردی] دونبی.٤
ل شاعبباسی سفوی، ماوەیک ل چنلی بلی کورئۆغی ل نزیک نخجوان 

 تر)؛  وهرهژیاوە (سه
، بوونی کسایتییک ب ناوی کورئۆغی بڕاست بزانین، دەب یک ل  ئگر ئمه.٥

ناوی   ئوەی  لبر  جاللی'   تبووب' خود  یا  بووبت  جاللی  ھۆزی  ئندامانی 
 کورئۆغی و جاللی ل سرچاوەی زۆردا، ئاوتی یکترن؛  

ە ڕبرایتی خباتی  گرچی شونی لدایکبوونی کورئۆغی و ئو چیایی و لوو.٦
)، بڕوونی  ١٠٠کردووە وات "چنلی بل" یا "چملی بل" (ب واتای ملی تماویی 

دیار نیی، بم زوربی لکۆران ناوی ئم ناوچان وەک شونی ژیان و خباتی  
کورئۆغی دەبن: " نزیک سیواس، ویالیتی قارس لوپڕی ڕۆژھتی تورکیا، 

ڕۆژھ شاری  ئناتۆلی  سر ڕگای   ماس لس دۆی  و  نخجوان'  'نزیک  ت، 
ئرزڕووم؛   بۆ  ژیانی خۆی  شونی  ئستاش  و  ئودەمیش   ،نانوشوئ ھموو 

 ؛ کوردبوون و ھن

 
کان زیاتر  ماویی بوونی ڕووداوهو ته  یهوهی وردبوونهش خۆی جگه ی کوستانه ماویی بوونی ملهو تهر ئه.    ھه ١٠٠
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  "ھۆزی کوردی جاللی"ھۆزی جاللی ل دەیان سرچاوە و کتبی مژووییدا وەک  .٧
 ١٠١ناسراون.

*** 
 ردر سژو ل کژەی باسدر ر لنووس کان لاللییوە جش رییوە وەرزی "بزووتن

ئازەربایجان" دا ل ھندک ڕاپڕینی وەرزریی ناوچک دەدوت ولگڵ ئوەدا ک ناوی  
گالنی ئازەربایجانی و ئرمنی دەھنت، ئاماژەیک ب کورد ناکات، ب بۆچوونی من، ئوە  

 ۆی:سرچإوەکانی بردەستی ئون ئو ختای دەکن نک خ
  دەست ناو   ل'... و  حوسینۆف  نووسینی  ئازەربایجان  مژووی  کتبی  گورەی   ب"

ئو ڕاپڕیوانی وا ل تورکیاوە جاللییکاندا وەرزرانی ئرمنی وئازەربایجانی شان ب شانی  
بزووتنوەی  ھاتبوون بنمای  لسر  شاعبباس  سرکوتنی  دەکرد....  بشدارییان   ،

دژی ئوتۆی   ئازادیخوازانی  ناوکی  عوسمانی  دژی  ڕاپڕینی  ...بوو.  خک  عوسمانیی 
دەرکرد ک  فسانوە ئی شر زمان،    داستانی حیماسی  وقارەمانانس وتوە ککن خالی ل

 '.ییرئۆغداستانی ئازەریی کو ،وانک ل١٣٩تا ١٣٧(ی ( 
، لو ناوچ تایبتدا دەژیان، لژر گوشار 'ئو ڕاپڕیوانی وا ل تورکیاوە ھاتبوون'ئایا  

  و کوشت وبی مرادپاشادا بوون و ھاوخباتی ئرمنی و ئازەربایجانی بوون، جگ ل کورد 
ھه ئایا  دیکن؟  ئهکی  مرادپاشایه ر  ئزهنه  و  قهکورده  دییهبوو  ئایا  کانی  کرد؟  عام  تی 

ڕی نوان عوسمانی و ی شه ماوه  حماسی 'قی دمدم' ی کوردان ھر لو سردەم و له
اعبباس،  ش  نیا بو جیاوازییوە ک ئوی دواییان ڕووی له؟ ب دنیایی، با! تهخوقاوهئراندا نه

ڕی عوسمانییکان. ئایا نووسرانی مژووی ئازەربایجان ئو ڕاستییان نازانن شه   چووه ده  که
 یانخن پشت گوێ؟ یان ب دەستقسد ده 

ده  له ئاماژهمهکۆتاییدا  له  به  وت  گرنگ  ڕهبۆچوونه  خاکی  بکهکانی  نیا  کهئیس   م 
 ت: ده

  باری زمان، پکھاتهکرت، لهچوکوراوا باسی ل ده  ی وا لهو کورئۆغییه"ئه
  له   ک کهڵ کورئۆغییهگه، لهوهوانی] و جیھان بینییهوی]، بینا [ی ڕیزمانه[ی لۆغه
له خهسه  قارس  زمانی  ھهکهر  جیاوازی  ئازهیه،  کورئۆغوی  ربایجانیش  ؛ 

 ) ٤٩(ل. .." . یهکی دیکهکورئۆغلویه

 
١٠١     .  دھ سالھای  در  ایران  کردھای  "وضعیت  حسرتیان،  آ   :وانب  ،نموون کردستان،  میالدی  ١٩٣٠بۆ  تاریخ   ،"

نسوور  ڕداکتۆرھا: م. س. الزاریف و ش. م. محۆی؛ نووسینی م. س. الزاریف و ... وەگانی کامران ئمین ئاوە و مه
 ، فسی پنجم.١٩٩٩صدقی، انتشارات فروغ، ئامانیا 
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کی  ڕی خهبیر وباوه  له  دوور نییه  ی کهوهنجامی ئهئه  ینتهکرێ بمانگهو بۆچوونه دهئه
شاره  و  ھهکوردنشینه  گوند  ناوچه کانی  ھۆگریی ی قارسیشدا کورئۆغییهمان  و  ک بووبت 

گشتی، ر بهھه  دابت.ی ھهرسه  وهیهرچاوهو سه له  ی،تخوازانهداهی عهوهو کار وکردهکورد به
ھه گه جیھان  مسۆگهالنی  بۆ  به موویان  کردنی  جگر  و  دادپهرانبهربوون  و  ریی  روهریی 

ک یهگه. ھیچ بهزیھنیاندا خوقاندوویانه  ت لهنانهمانک یان تهشون قاره  وتوونهتی، کهیهکۆمه
به قاره  نییه  وهسته دهبه ھمانک  ڕۆبین  له ناوی  بریتانیا  ناوچه   وود   مانسفیدی  و  نۆتینگھام  ی 

دان کتبیان  و سه بووه مۆش الیان وایهئه کهکهم خهت بوونی بووبت، به نانهژیابت و ته
کرێ کوردی  ، ده مان شوهھه  . بهر چ کردووهسه یان فیلم و شانۆیان لهو ده  ر نووسیوه سهله

 فراندبت.  ندی کورددا ئهیوهپه کیان لهنی خۆیاندا کورئۆغوویهزیھ  ی قارسیش لهناوچه 
*** 

 رچاوهی سهوهم من بۆ دۆزینه، بهی گومان نییهاللی جگهرچی کوردبوونی ھۆزی جهگه
ناوی سک بهکه  ودا تووشی وتارک ھاتم کهکرد و لهیری ئینترنتم  وان، سه ت بهبارهسه 

فه نھاشم  کهرھادی  لهوده  ووسیویه،  خۆی  له  چت  بت.  خۆراسان  دا کهوتاره  کوردانی 
   ١٠٢. ناودر کراوه "اللی فیروزه"کوردی جه کورئۆغیی به

م خان" و "ئایش شان"م مران "مریهزنی کورد نهندی مهرمهکی دوو ھونه ھا گۆرانییهروهھه
 ١٠٣دات.و دهباتی ئهسنی ژیان و خهو په ناوی "بابۆ کۆرئۆغی" یه که وهدۆزییه
ڵ کورد و کوردستان گهی ژیانی لهتی کورئۆغی و ناوچه سایهندی کهیوهکورتی، په  به
سهجگه و ڕامانهی  لهده  وهو بۆ ئه  رنج  دوور  دهھه  بت  و دژبهموو  کی  تییهرایهمارگیری 

 کهلهسهئیس نیا بۆ مهحیم ڕهکاک ڕه  که  وهیهو سینگ فراوانیمان ئهھه   یی، بهوهتهزمانی و نه
ک بت بۆ کار و  تایهرهتوان سهنیا دهی من تهم وتارهر بکرت. ئهسه  ی لهوه، توژینهچووه

 یسبووکی! و من من و تۆ تۆی فه قهچهڕهک شهوتۆ نهی ئهرککی زانستییانهئه
 

 کان'اللییه جه 'کوردبوونی    ت به باره ک سه یه رچاوه ند سه چه  
ی  اللی دانیشتووی ناوچهکانی کورددا، ھۆزی جهمژووییه  موو کتبهھه   م و زۆر لهکه

ک ھۆزکی  کورد ناسراون و وه  کوردستانی باکوور، به  ودیوی سنوور لهری ئهماکۆ و به
ھه  گرنگی کورد ناوبرده و کوردستانی ئه  هر لکراون،  بهمین زهمژووی کورد  وه گهکی 

مژوونووسانی   ی کهیان کتبی دیکه) و ده٨٦، ل.١ردوخ (ب. ) تا مژووی مه٣٥٢، ل. ١(ب.

 
 که.کۆتایی وتاره  کان له رچاوه شی سهبه.   بوانه  ١٠٢
 .کاندا گوی بۆ ڕابگره رچاوه سهشی مان بهھه .   له ١٠٣

موو
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ژماره  له  کورد نووسیویانن.  دواتردا  ئهسانی  وبلۆگهی  فارسییانه  و  و  وا  کوردی  ی 
 لک زۆرن. ن، گه کهکان دهاللییهوونی جهکورد ب به کانیان کوردن و ئاماژهرهنووسه 
 س نییه و که  ڕوونه یهھه  وهرانی کوردهکورد و نووسه  ندیی بهیوهی وا په وهکورتی، ئهبه
 تهکورد چونیان ڕوانیوه  یرهم با بزانین غه نی کورد، به الیه  وهزانت. ئهکورد نه  اللی بهجه
ن  الیه  اللی' لهڕاستیدا چۆن کورد بوونی 'جه   اللی و لهکورد و جه ی نوان  ندییهیوهو په ئه

خه و  شارهمژوونووس  بیانی  ناوچه کانی  کراوه   وهکهزای  ئهوهتهپشتاست  ند چه   وه. 
 ی بیانی: رچاوهسه 

مه  له.١ ی  الذھب'  'مروج  کهکتبی  دا  سزدهدهسه   له  سعوودی  کۆچی ھهی  می 
لیسته٥٣ل.  ،  ٣(ب.    نووسراوه لهیه)  ھاتووه   ھۆزی  ١٦ناوی    ک  پک   که  کورد 

 ١٠٤تی. میهھهده اللی' ژماره'جه
لهربهندهسکه ئه.٢ تورکمان  ھه  گی  ناوی  دا  عباسی"  آرای  "عالم  له کتبی    ندک 

زار  میان ھهئه  ر' کهیدهک 'جان فوالد' و 'کورد حهبات وهاللی دهپیاوانی جهورهگه
س و د و چل که سه   گی کورد بهھا قوی به روه، ھه بووهر] ی ھه ڕکهه سی [ش که

 ). ٧٩١و  ٧٧٤، ٧٦٩. لل. ٢(ب.  وهسه د کهسسه لی بهکوردعه
ڕینی کوردان  یی ڕاپهمیشهشدارانی ھهبه  کان لهاللییه"جهنووست:  تیان دهسرهم. ئا حه.٣

     ١٠٥"  تورکیا بوون.  له

 
 ته رمگاوه ر خۆم وه ھه  که  رگرتووه ناوی 'گۆران' وه   وتارکی مینۆرسکی به   مروج الذھبم له   ت بهباره.  زانیاری سه  ١٠٤
وتار"،    ٦ی  هکۆمه   -: ڤدیمیر مینۆرسکی، "مینۆرسکی و کورد  . بوانهوهدا بو بۆتهیهرچاوهم سهر کوردی و له سه
 . ١٥٥، ل. ٢٠٠٦ولر، ی موکریانی، ھه وهزگای تۆژینه م، ده ر سوتانی، چاپی دووھهنوهرگانی ئه وه
در    شركت كنندگان ھمیشگی قیام كردھاكردند از  كه عمدتا در دامنه شرقی آرارات زندگی می   ھاجاللی"...  .    ١٠٥

یروھای نظامی تركیه نیز غیرقابل دسترس بود. دستجات سركوب برای نبودند و منطقه زیست آنھا در خاك ایران   تركیه
ھای كوھستانی در امتداد مرز تركیه و ایران به عقب نشینی كرده، سپس از طریق راه  منطقه اینكرد در جنگ به  هشد

گذار  به وا    م،١٩٣٢-١٩٢٩ھای  زادگاه خود برمی گشتند. به ھمین دلیل حكومت تركیه پس از قیام كردھا در سال 
م، ١٩٣٦ورزید. در سال از آنجا به عمق خاك ایران اصرار می  ھاتبعید جاللی ھای آرارات ایران به تركیه و كردن دامنه 

درصد از افراد این عشیره در نتیجه كوچ داده شدن كشته شدند و ٤٠ھا در قزوین و اصفھان اسكان داده شدند. جاللی 
سر بردند. به  ھا در نھایت تنگدستی و نكبت و نیمه گرسنگی به ست داده، سال ھا و تمام دارایی خود را از دبقیه، دام 

كرد اجاره بازگشت داده شد. آنھا در    م، تخت سلطنت را ترك ١٩٤١این عشیره فقط پس از آنكه رضا شاه در سال  
ود....با زندانی شدن  شان به آنان واگذار شده بھای مصادره شدهھای سابق خود ساكنین جدیدی یافتند كه زمین سرزمین 

، بلكه زبان كردی دست مامورین ایرانی افتاد. نه تنھا سخن گفتن به تدریج تمام قدرت حكومتی به ، به رھبران كردھا
میھن غیر  حركت  یك  چون  نیز  محلی  لباس  ...."                      پوشیدن  شد.  می  تلقی  پرستانه 

وا، م. آ. حسرتیان، او. ای. ژیگالینا؛ "تاریخ کردستان"؛ مترجمان کامران  س. الزاریف، ش. خ. محۆی، ی. ای. واسیلییه م.  
 ، فصل پنجم، صص. ١٩٩٩، منصور صدقی؛ انتشارات فروغ، آلمان، امین آوه

رگن ون' وه 
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٦ر،

نننن' وۆرانگۆران' و

ل کاککالییهاللییهکانکان
٢٢ب. ب.  ب.(ب(ب.

روهھهھه 
((ب(ه

، ھ، ھ ،  بووبووهه ھه 
ببات ده ده
ورک

یییی دهاللیاللی ده



 ئایا کورئۆغی کورد بووە؟   195
  

 

کان  کورده  وری ھۆزه" و ده١٩۴۶کتبی "کۆماری کوردستانی    ویلیام ئیگتن له.۴
کوردانی    الی باکووری ڕۆژئاواوه دا دھنووست: " لهمهردهو سهکانی ئهڕووداوه  له
 ١٠٦تی و..." تی سۆڤیهکیهکانی الی خاکی یهر سنوورهسه اللی ھرشیان بردهجه

کانی  کورده  'ھۆزه  ھاباد" دا کات باس لهوتاری "کۆماری مه  ئارچی ڕۆزوت له.۵
ڕهکوستانه ڕۆژئاوای  ده  زائیهکانی   '[ورم] ده و  به کات      دهنه التی  سه بوونی 
 وهکانه ھۆزه  ندیان بهیوهوخۆ په کان ڕاستهتییه، سۆڤیه کهناوچه   تی ئران لهحکوومه

چیاکانی   باکوور، شکاک له  اللی لهجه  تی بوون لهبری  و ھۆزانه ئهگرت و دهده
    ١٠٧ڕۆژئاوای ورم..." رکی لهڕۆژئاوای شاپور و ھه

)، کات  ١٢سی  رخی کورد" دا (فهکی ھاوچهکتبی "مژوویه  کداول لهیڤید مهده.۶
الوژی سای  ری کۆدیتای گهوروبهسانی ده  بارودۆخی کوردی ئران له  باس له
اللی کوردانی جه  وهکانهی ئینگلیزهڕوانگه  : "... لهکات دهز) ده١٩۵٣(   ١٣٣٢

ر ئران  تی بۆ سه تی سۆڤیهکیهست درژیی یهده  نگرییان لهباکوور [ی ئران] الیه  له
 ١٠٨کرد..."ده

 ژر ناوی  چت، له ردهمریکا دهئه  زمانی فارسی له  به   نسیکلۆپدیای 'ایرانیکا' کهئه.۷
 –اللی  تی: "جهیهکهعینوانه   وهئه  که  یی نووسیوهڕهتکی دوو الپه اللی' دا بابه'جه

ئه کوردی  ڕۆژھهھۆزکی  نووسهناتۆلیی  ئران".  ڕۆژئاوای  باکووری  و  ری ت 
کان  اللییهنووست "جه ده  وهزمان 'باسیل نیکی تین' ه  ر ئۆبرلینگ' له، 'پیهکهوتاره
 ١٠٩کورد کراون".  نیی بهرمهئه

اللی" ناوی  "جه نووست:  ر ئینترنت دهسه  آزاد) له  ویکی پدیای فارسی (دانشنامه.۸
لهیه کورده  ک  ئرانهعله  ئازه  له  کانی  ماکۆ،  ئوستانی  شاری  و  ڕۆژئاوا  ربایجانی 

 ...." کوردی کرمانجییه کهکردنی علهچادران و خۆی. زمانی قسه
رچی اللی و کورد نابینم، گه ندی جهیوهڕ په مهله  وهھنانه   گهبه  زیاتر پویست به   وهمن له

  ر له م ھهدا ڕابگوزرن. بهکرێ پشتیان لرهن و دهش ھهی دیکهی بگانهرچاوهلک سهگه
ستان' ی ئینترنت ر وبلۆگی 'کرمانج سه   تکی فارسیم لهباسی کورئۆغلی و کوردبوونیدا بابه

 
 ٣٦ناشر؟، سال؟ محل؟، ص. صمدی، سید محمد  کردستان"، ترجمه  ١٩٤٦.  ویلیام ایگتون جونیر، "جمھوری  ١٠٦
ابراھیم یونست،    کتاب درک کینان، "کردھا و کردستان"، ترجمه   .  آرچی روزولت (پسر)، "جمھوری مھاباد"، ضمیمه  ١٠٧

 .١٧٦، ص. ١٣٧٢انتشاراتی نگاه، تھران،  موسسه 
108 . David McDowall, “A Modern History of The Kurds”, I B Tauris, London, 1996, P. 
252
109 . Jalali, in Encyclopaedia Iranica,  
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اللی فیروزه" کوردی جه   کورئۆغلی (کوراوغلو) به  روشن جاللی ناسراو به تیدا "  بینی که
کانی مان ناوچه ھه  ک پش ئستا لهیهدهچوار سه   چت کوردانی خۆراسان که ناسنرا بوو. وده

جه لهاللییهژیانی  و  تهھاتوونه  وهعوسمانییه  کان  سه ل  به  ئران  شاھانی  قاجار فهوتفی  تا  وی 
  ١١٠ھی خۆیانی بزانن.  ن و به کورئۆغلی بده خی زۆر بهری خۆراسان کراون، بایهدهشاربه
 ش که کورته  و وتاره؛ ئه وهتوانی بدۆزمهم نه و وتارهی باسی ئه من کتبی جگه  وهداخه   به

اللی  کوردانی جه  کورئۆغلی له  که  ی گوتووههندوهنیا ئهته  کورئۆغی نووسراوه  ت بهبارهسه 
 .  وهتهتورکی ھناوه کانی بهم شیعرهبه بووه فیروزه
 ونه  کورئۆغی ناسنراون که ت به بارهندک کتبی سهی فارسیدا ھهڕکی دیکهماپه له

له کورئۆغی  کوی  و  پچ  ھهو  کوردییه.  لهودا  ئاماژهر  کراوه  هب  وشدا   که  کتبک 
بریتییهکهعینوانه له  له  ی  گهدهئه  'کورئۆغی  ودهالندا'بیاتی  زانیارییه.  لهچت  ن  الیه  کان 

 .١١١گردوکۆ کرابتن وهکوردانی خۆراسانه

 
 مۆسیقای کوردیدا   کورئۆغلی له  

مریهنه (مران  خان  (١٩٠٤  –  ١٩٤٩م  شان   ئایش و  'بابۆ  به)  ١٩٣٨  –  ١٩٩٦)  ندی 
گۆرانیی   وه. ئهنگی خۆشی خۆیان تۆمار کردووهده   کورئۆغلی' یا 'باڤ کورئۆغی'  یان به

  د عارف جزری' له ممهمر 'محهم خان' و عوودی نهمر'مریهنگی نهده به 'بابۆ کورئۆغلی' یه
 ١١٢ھی. ر یوتیووبسه 

 ر ساوند کود:سه  ند لهمان بهھه

Babo Kwer-ughli.ram 
  .وهم خانی گوتۆتهندی مریهمان بهئایش شانیش ھه مر نه

 
١١٠2569-http://www.ellahmezar.ir/?p=2569#more 

111 http://www.adinehbook.com/gp/search/406-1394051-3572685?search-
alias=books&chooser-
sort=relevancerank&fieldkeywords=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88
%D8%BA%D9%84%D9%88&Go.x=0&Go.y=0 

١١٢https://www.youtube.com/watch?v=dYI5f1uf1as  
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 وهتهی ئایش شانی نووسیوهکهر تکای من، شیعری گۆرانییهسه   ڕزم کاکشار، لهبرای به
لک زۆری کاکشاریش  رچاوتان و سپاسی گهبه   مهیخهدا دهوهخواره   له  و بۆی ناردووم که 

 م:کهده
Le hêêê… 
Eezê bi diyarî Mûşa şewitî ketim lê nêvî(nava) dara
Wezê bi diyarî Mûşa şewitî ketim nêvî dara
De bejna bavê Koroxlî fena darçinara
Yadê rebenê vê sibekê telxirafek hatî
Ji Bavê Koroxlî nizanim çima?
Minê xeberkê girtî Bavê Şûkrî ji li kozika bilind
Bi sê gulê darê Modelî ye birîndar e
Ax de wey babo, wey babo, wey babo....
Tu gula mala Emer î, tu beranê mala Temer î
Tu dewleta ber destkê Alî Osmanî(3)
Wey de bavo, ay de bavo, ay de bavo

Le hêêê...
Perîxanê bi sê denga dikir gazî, digo:
Xwekê korê, serê min û te bi qûr(kur) bî 
De wexta şerê li Babê Koroxlî diqewimî
Fena siwarê Motka(4) li ser darê têlê bi xwe disekinî
Wey bavo(babo), ay de bavo, ay de bavo
 

 
٢٠١٥/ ١٠/٠٢  

 
 بۆکان بوکراوەتوە.  –ئم بابت لسر ماپری ڕۆژھت 
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 سرەتا بۆ کتبی چوار کسایتی ب ڕەچک کورد 

  
  ی وا شانازی بتانو وکی ئم نین خژوودا، کم وە لوەیی خۆیانتکی نقارەمان

دەکن لکاتکدا خکی وتانی دراوس ھمان ئو کس ب تانکر و مرۆڤکوژ دەناسن.  
دا، دەتوان نموونیکی باشی ئو دیاردە  ١٣و    ١٢چنگیزخان سرداری مغول ل سدەکانی  

و چنگیزی سرداریان   جیھانیی بت. لکاتکدا ھموو میللتانی ناوچی ئم سوپای مغول
غولستاندا دەیان   ب داگیرکر و ورانکر و خونژ دەناسن، ڕاست ب پچوان، ل وتی م

پیکری شانازیی بۆ چ کراوە و خککی تا ئمۆش بوپڕی ڕزەوە سیری مژووی  
سوتان   سردەمی ئو و کسایتییکی خۆی وەک قارەمانکی کم ونی نتوەیی دەکن.

محموودی غزنوی ک ل سدەی یازدەھمدا شای ئران بوو، الی ئرانییکان شایکی  
ینم وکی کرنککان تاوانبار و تام الی ھیندییزە، بربجراندۆستی بحموود    –ئم

جار لشکری کشای سر ھیندوستان و    ١٦ساڵ شاھیتی خۆیدا    ٢٧ل ماوەی دەوروبری  
نج و جواھیری ناو پرستگاکان بوو، ب تان ھنای ئران ب شوەیک ک خۆی  ھرچی گ

'عسجودی' تنانت  بوون؛  نقوم  ئاتووندا   ل بینقاقا  تا  وپوەندەکانی  دەست  و   ١١٣و 
 ل سجودی کاتدەدا، عدیداری ل واتیان لس ی کعونسوری'، دوو شاعیری دەربارەک'

می پشتن زین، دەست لسر سینگ و خنجر لبر کمر،  غو  ٤٠ماڵ دەھات دەرەوە  
بدوایدا دەڕۆیشتن و عونسوری کرەسی مۆبقی ماکشی ل ئاتوونی ھیندییکان دروست 

 .  ١١٤کردبوو
بردنووسی بستوون ل باکووری کرماشان، وەک گورەترین بردنووسی ناسراوی جیھان،  

بۆ بت  باش  پیشانگیکی  شون.    دەتوانت  یک   ل  بۆچوونان ئو  ھردوک  کۆبوونوەی 
 

و     ١١٣ محموود  سوتان  دەرباری  شاعیری  کۆچی)،  پنجمی  و  چوارەم  (سدەی  مروەزی،  عسجودی 
 زنوی. مسعوودی غ 

 "ب دە بیت، صد بدرە و بردە یافت      ز یک فتح ھندوستان عنصری  ١١٤
 شنیدم ک از نقرە زد دیگدان          ز زر ساخت آالت خوان عنصری..." (خاقانی شروانی)   

کۆیل تنیا بگوتنی فردک شیعر سبارەت ب یک 'فتح!'ی [شا] ل ھیندوستان، سد کیس ئاتوون و سد  
ختی عونسوری دەکرا و تنانت بیستووم قاپ و قاچاغی ماکی ل زو و کرەسی سفرەی خوانکی 

 ل ئاتوون دروست دەکرد! عونسوری بخیش لھمان دوو سدەدا ژیاوە. 

یدیدار
سر سینلسر سینگ
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 ب سنوور   ب شانازییکی   ،ردنووسب بو  بستن  پشت   ب ئرانییکان   وەییتن لکاتکدا 
داریوشی یکم، شای ھخامنیشی (سدەی پنجمی پش زایین) و کردەوەکانی ل پناو  

تی ئران دەکن و سیفتی 'مزن'ی  داگیر کردنی وتانکی زۆر و پرەپدانی ئیمپاتۆری
پدەدەن، کم نین ئو کسانی ک بردنووسک وەک بگیکی تاوان و دەستدرژیی ئو  
شای بۆ سر خکی ماد و عیالم و بابیل و ئاشوور و سکا و ئرمن و یۆنان و بخ و  

و   و    ٢٢خواڕەزم  سیر دەکن   تی دیکن  وی فتووحاتیددەزورب  ر  لس  ب ا، داری 
کردنووسب شتووە و لھوە نتانردی وستوونیشبستی  ی بتی "پوە گوتوویشانازیی دا ب

 ١١٥حاکم و دەستدارانی ئوانی لبر دامایون". 
و   پاوان   ل ھر  کردووە.  تۆمار  زیاتر  گلک  حاتی  ئو  پچوانی  مژوو  بم 

ئفسانی و  ئوستوورەیی  و  کسایتی  ڕز  جگی  شاعیری  و  ھونرمند  تا  شاھانوە  و  ی 
تنانت خودا و پغمبر و ڕبری ئایینیش زۆرک ھن ک بوونت نزەرگ و جگی 
شانازیی و وەخۆگرتنی ھاوبشی چندەھا کۆمگا و خک و نتوەی جیاواز ل پانتاییکی  

ل ھیندەوە تا ئران و کوردستان و نوچۆمان    جوغرافیایی بریندا: خودایانی وەک میترا و ئاناھیتا 
ناوی    ب و  ھبوو  پرستنریان  و  و الینگر  پیەو  و بشک ل ئوروپا  و ئاسیای بچووک 
جیاوازەوە دەیانپرستن. زەڕدەشت تنیا پغمبری دانیشتوانی سر گۆلی ورم نبوو بکوو 

جیاجیا   خکی  نوچۆمان  تا  ناوەندییوە  ئاسیای   ل ک بانگوازەکانی  شون   تبوونک
وەمکی تازەی بۆ پرسیارە ھمیشییکانی مرۆڤ سبارەت ب ژیان و مرگ و چارەنووسی  
دواڕۆژی ئینسان پبوو. ھموو ئو خکان میترا و ئاناھیتا و زەردەشتیان ب ھی خۆیان زانیوە 

ی میترایی  کورد  منی  ئوەی  لبر  نیگوتووە  کس   نموون بۆ  ناب  و  زەردەشتیم،  ان 
 قومییتکانی دیک خۆیان ب پەو و الینگری ئو ڕوخسارە ئایینیان بزانن. 

نموونی گلک برچاوتر ل ئوستوورە یۆنانییکاندای ک ب ناوی خۆج ییوە کم و  
زۆر ل ناو ئفسان و ئایین و ئوستوورەی زۆرک ل قومییت و خکانی جیھانی کۆندا  

گیان داوەتوە و تایبتمندی و ناوی شونی جیاجیایان پدراوە، ب ئوەی باسک ل بنما ڕەن
 ۆمتئوستوورەی یۆنانیدا، پ گۆڕێ. ل تیان بکسوورە دروست  ١١٦یۆنانیی گ مرۆڤی ل

ژیانی پ بخشی و ب پۆمتی گوت شتی پویستیان فر بک، ئویش   ١١٧کرد، ئینجا زئوس 

 
١١٥  ک ،کردنووساوی ئینگلیزی و فارسیی بوەرگ وانو  برمانی ئف و و ببۆ تۆمارکردنی فتووحاتی ئ

 نووسراوە. 
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ئستا با سیرکی    ١١٨قس کردن و ناوی شتکان و خوندن و نووسینی فری مرۆڤ کرد.
باوەڕی مووسایی و ئیسالمی بکین ک تیدا، 'الل' بۆت جگری پۆمت و کسک جیھان و  

 ١٢١و "علم آدم االسماء کلھا"   ١٢٠و "علمه البیان"  ١١٩ندوە مرۆڤی ل قوڕ (وات خاک و ئاو) خوقا
 وات [خودا] قسکردن و ناوی ھموو شتکانی فری ئادەم [مرۆڤ] کرد.  

 ب ئیسالمی  و  عیسایی  و  یھوود  ئایینی   س ئیماندارانی  ڕیوایتی  و   فسانئ گلک 
ئ ئوستوورەکانی یۆنانی وەرگیراون، ب وە لمکجار ککی یۆنانی جیاوازیی یسوەی ک

 تی ناڤینیش، بکانی ڕۆژھت، ئایینبگریان لت و ڕەخنت، دژیان بوەستی ناخۆش بپ
 موویان داوەتن، ھبک و باوەڕ و ئوسوورچاوەی یۆنانی ئس ک بت ئاماژەینانوەی تئ

 پاڵ 'الل' و پغمبرەکانی خۆیان.  
دۆزەخ، ئفسانی ئاوی حیات و مار ل ناو    بھشت و جھننم و ئشکنجکانی ناو

کی پاندۆرایخلووقی خودا کۆپیییتانی من، شزەقی دەبینر کاندا بو  ١٢٢ئوستوورە یۆنانیی
ی ئوانی ھی، قوربانیکردنی بران  ١٢٣گمیی نووح ھمان تایبتمندیی گمیی دیئوکالیۆن 

ئات  ل موسومانکان  و  مووسایی  ئیسماعیلی  نفل  ١٢٤اماس لجیاتی  یۆنانییکان  ١٢٥و  ی 
وەرگیراوە و تنانت س "مالئک مقرب" وات جبەئیل و میکائیل و عیزرائیلی موسومانان  

ن ک ڕیسی تمنی خکیان دەڕست. زوربی ١٢٦ھاوشوەی س خوشکی سردەمی' ئاپۆلۆن' 
ی میسر ل الین  ئوان، ب ئگری زۆر، دوای دروستبوونی کۆلۆنیی ئسکندەرییی خواروو

یۆنانییکانوە، ھاوڕێ لگڵ فلسف و عقنییتی ڕۆژئاوایی گیشتۆت ناوچی ڕۆژھت  
 و ڕۆژھتی ناڤین.  

ھاوشوەبوونی باوەڕەکان تنیا ل بواری ئاییندا نیی. وچووییکی زۆر ل نوان ئوستوورە  
النی ناوچکانی گوانییی پافسانکان و ئقارەمانی و یۆنانیی ک لزۆر .یدا ھمی ئ

ئازایتییکانی ڕۆستم و حوت خوان و کوشتنی دوی سپی و جنگی مازەندەران ھمان  
 

118 Rojer Lancaelyn Green, “Tales of the Greek Heroes”, Puffin Publications,  UK 
2010.

 ل و ناوە یۆنانیانی زۆری ئرەوە وەرگیراون. زورببی سکت  
 ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين (قورئان، سووڕة الموءمنوون)   ١١٩
 سورة الرحمن   ١٢٠
 سورة البقرة   ١٢١

122 Pandora
123 Deucalion
124 Athamas
125 Nephele
126 Apolon 
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ھرکول  ب سبارەت  یۆنانییکان  پشتر  وا  ھوانن  دیکیان    ١٢٧ئو  خوداکانی  و 
و ئفسانی ج  ناو شانام رشانی لوە. 'زەحاک' و دوو ماری ستاویانورۆزی گژنی ن

مینوتۆر  وچووی  ناوچکدا،  دیکی  گالنی  و  کی  ١٢٨کورد  نیوە  و  مرۆڤ  نیوە  ی 
یۆنانییکان، ک سای حوت کور و حوت کچی عازەبیان ب دیاری بۆ دەنارد بۆئوەی  
بیانخوات. کوی نسیمی عییاری ناو کتبی ئسکندەرنامی فارسی، ک کراوەت کوردیش 

کوی بھۆی  ھاوشوەی   و  دەکات،  نسیم  کردنی  وون  لبرچاو  خۆ   ل باس  سریوە 
ھیدس  ھرکس ١٢٩کوی  و  دروستکرابوو  سگ  پستی   ل  ک  ،یۆنان ئوستوورەیی  ی 

 بیکردایت سری لبرچاوی خک وون دەبوو!
گلک    ل یۆنانییکان  ئوستوورە  وباوھاوشوەیی  گوی    بیت  حیکایتی  و   فسانئ و 

و براوردکاری وورد  سرنجی  و تنیا  بۆ ئوەی یئاگردانی کوردیشدا دەبینرت   ویستپ ان 
تووشی  ئنجامدا   ل و  دەکووژت  خۆی  دەستی   ب خۆی  کوڕی   س ھیراکلیوس  بزانین 

و ملکوانی کوردی    ، ک ئگرخمۆکی دەبت نچیروان  و  سیدەوان  بیتی  ئوە الی 
منداکانی  د کوشتنی  دوای  داسنی  عبدولعزیزی  دەروونیی  حاتی  وچوویی  و  ابننین 

ست پرمس دەھت ھنانین. ت١٣٠ک   وەی دریۆپکان بۆ ئڕازی   ١٣١ی ناو ئوستوورە یۆنانیی
بکات ببت ب ھاوسری، دەچت و برگی خۆی دەگۆڕت و دەبت شوان؛ ئم ل حیکایتی  
تیتل و بیبلی کوردیشدا ھمان ک گورگ دەچت و برگی خۆی دەگۆڕت (لرەدا، ڕەنگی  

 دەکات) بۆ ئوەی تیتل و بیبل ل نبوونی بزنۆکدا، دەرگای مای خۆیانی ل بکنوە. 
وەک بشک ل ئوستوورەی یۆنان وورد بتوە، ١٣٢ل حیکایتی شڕی تۆوا  ئگر کسک

  مئ ناوچی  قارەمانییکانی   داستان ھاوشوەی  کسایتی  یان  ڕووداو  چند  ڕووبڕووی 
ئو سیفتی "دای"ی بۆ ژنانی    ١٣٣دەبتوە: ھراکلسی پاوان ھاوسرەکی ناوی دای نایرە بوو 

ندا گلک سرنجاکش و گرچی دەکرێ واتای دایکی ھبت؛ بم  ڕبر ل ئایینی یارسا
دەشکرێ ڕاستوخۆ ھاوشوەی ئفسان یونانییک، بشک بت ل ناوەکیان: دای ڕزوار، 

 دای خزانی، دای تورزی ھورامی و.... 

 
127 Hercules
128  Minotaur
129 Hades
130  Hermes 
131 Dryope   
132 Troy, Trojan

 ھومر ل سدەی نۆھمی پش زاییندا ژیاوە.  .شڕە ل کتبی ئیلیادی ھومر دا ھاتووە داستانی ئو 
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شا  ب الومدۆن  خزمتک ک ھراکلس   ب چیرۆکدا، برانبر  ھمان   ی کردبوو١٣٤ل ،
دەبوای دوو ئسپی جادوویی ب خت بدرت ک وەک با دەفین و ل دەشت و دەریا تپڕ  
 سپو ئبۆ نارد. ئ دوو ئسپی ئاسایی  و  وەفای نکرد  خۆی  ب قولی  دەبوون، بم شا 
جادووییان ھاتوونت ناو گلک داستان و ئفسانی ئایینی و پاوانیی گالنی ڕۆژھتی  

ناڤین نیا سرئۆغلی تم و "قیرئات"ی کوری ئیسالم، ڕەخشی ڕۆستمبغی پدودو وە، ک
 ١٣٦ل ساالمیس   ١٣٥نموونین. ھر لو چیرۆک حماسییی شڕی تۆوادا ھاوسری تالمن 

). ئو ناوە گلک ھاوشوەی 'ھیاسی خاس'ی  ١٣٧کوڕکی بوو ک ناویان نا ئیاس (ئاژاکس 
و 'ئیاز'ی خۆشویستی سوتان محموود و 'ئیوەز'ی زڕکوڕی    ناو چیرۆک کوردییکان

 ر ئۆغلی'ی١٣٨'کو  
ب گشتی، ھیچ وتکی ئم جیھان، ھرچندە خککی لخۆبایی و ڕەگزپرستیش  
بن، ل خکی وتانی دەوروبری خۆیان ب نیاز و داباو نین. سنووری جوغرافیایی وەک  

سروش دیاردەی  ڕووبار،  و  گۆڕانی  چیا  دواندا  و  نسلک  تمنی  ماوەی   ل  یواھ و  تین 
ی  برچاویان بسردا نیت. بم سنووری سیاسی دەسکردی مرۆڤ و سیاستوانانی وتان

 و ل بارودۆخی سیاسی و جوغرافیایی جیاوازدا دەگۆڕت؛ وتک گورە دەبتوە و  جیھان
ش، گۆڕانی ھربۆیوە. ھتدەپووچ کی دیکر یسست و خواست و ئیرادەی مرۆڤ لو

  ت دەتوانسیاس .نیی نکی عاقتوان، کارو سیاسم یان ئتی ئمای گۆڕانکاریی سیاسبن
سی سا و سدسای ئوروپاییکان لگڵ یکتر، شڕی یکم و  ڤیتنام، شڕی  شڕی  

پک بھنت ک ب شوەی    دووھمی جیھانی، یاخود شڕی ئران و عیراق ل نوان کسانکدا
سروشتی دۆست و ھاو سنوور و ھاو چارەنووسی یکترن؛ ب پچوان، دەشکرێ خکی  
ھردووبری سنوورەکان ل ئاشتی و دۆستایتیدا بژین، ب یک ڕادە چژ ل ژیانیان وەربگرن 

  . ئمۆ ینین وەک ئوەی ک ئستا ل یکیتی ئوروپادا دەب  -و برژەوەندیی ھاوبشیان ھبت
نزیکترین پیوەندی ل نوان ئامانیای داگیرکر و فڕانسای داکۆکیکاری شست ساڵ پش 
ئستادا ھی؛ یا ئو سربازە عیراقییانی وا ل سردەمی بعسدا دەچوون شڕەجنگی سپای 
'کتائب اھل الحق'دا  و  شعبی'  'حشدی  و بسیجی ئرانی، ئمۆ ل ڕیزەکانی    پاسداران 

 
134 King Laomedon
135 Telamon
136 Salamis
137 Ajax 

بشک ل چیرۆکی   -یوەز نیت و نگات ئرە ناخومئ"ئیوەز گلیپ، چاتمیونجا یاتمارام"، ھتا  ١٣٨
 تورکی ئازەربایجانی کورئۆغی. 
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سوات ل دیداری خامنیی لدەدەن!  ئمۆ چیتر ئمریکا بۆ سیاستوانانی چین ئو "ببری 
کاغزی'یی سردەمی مائۆ نماوە بم ب 'ھواوی' و 'تیک تۆک' و 'ڤی چات'، و ب تقاندنی  

 گولـلیک، چۆکیان ب تامپ داداوە!  
دەیان ڕ واڵ و زانیاری لھ ۆدا کمجیھانی ئ دەست مرۆڤ،  ل گای جیاوازەوە دەگات

سروشت   و   ژینگ پاراستنی  و  مرۆڤ  مافی  یاساکانی  و  مرۆڤدۆستی  و  عقنییت   دەب
یان   و قومی  حزبی، ئایینی  نک دەمارگیریی تایفی،  ھواکان بن  ھسنگاندنی  پوەری 

سن سر  خستن ناو کۆمگاکانی مرۆڤ. دیواری  جیایی  بۆ  ووری  نتوەیی ک کرەسن 
ئمریکا لگڵ مکزیک و دیواری سر سنووری تورکیا لگڵ سووریا و ئران ل خزمت 

وەک دیواری    -برژەوەندییکی برتسکی ڕەگزپرستاندان و ھرگیز ناتوانن سرکوتووبن
م گلی   ل بت  برگر  نیتوانی  و چین  مرۆڤ  ھزاران  گیانی  تنیا  و  دراوسیان  غولی 

کی زەبیۆچوو.  بودجفیدا بی تکالحی والت 
ناوچی ژیانی ئم ئستا ب بارودۆخکی نالباردا تپڕ دەبت. ئاگری شڕ و دوژمنایتی  
گالن و ئتنیککان ل پرەسندندای. شڕ ل سووریا بداد دەرکات، حکوومت ل لوبناندا 

ئران دووگیان ب زۆر ڕووداوی دواڕۆژ، تورکیا پالن و برنامی زۆری   ل گرژەن چووە،
داناوە ک سدسای پیمانی لۆزان کۆتایی دت. ھمنایتی ھرم و  ٢٠٢٣بۆ دوای سای  

بگشتی باشووری کوردستان ل مترسیدای و ھرس گورگک لمۆزیان ل ھناوەت پشوە.  
ئرمنست  و  ئازەربایجان  سریھداوەتوە،  شڕی  کوتۆت  ان  گرژی  ئران  ئازەربایجانی   ل

پیوەندییکانی نوان دوو گلی کورد و ئازەربایجانییوە و ھاوخباتی و ھاوسنگرییکی 
بوەی  داوە  خۆی  شونی  کوردستان  کۆماری  و  ئازەربایجان  میللی  حکوومتی  سانی 

ل ناوخۆ    یشە و و ھندک دەستی چپوندروشمی "مردن بۆ کورد" برزبکئازەرییکان  
  بارودۆخ ئو  دەدەن.  نوانیان  دوژمنایتی  ئاگری  خۆشکردنی  ھوی  سنوور  دەرەوەی  و 
کشی   لھردووالوەی؛  دووربینی  و  سیاسی  قووی  عقنییتکی  خوازیاری   ترسییمپ

 مژووییدا نیی، ک سووریا ھنان ناو ئرانوە ل برژەوەندیی ئو دوو دراوسو  تورکیا  
ماوەی سدە و سانکی زۆرە نک ھر ل شارەکان، بکوو ل زۆر گوندی ناوچکشدا  

سایتی  در و  تلفیزیۆنی  ئیزگی  چند  ئستا  یکترن.  ھاوبرژەوەندیی  و  ھاوماڵ  و   اوس
ییھاوما و  خریکن دۆستایتی  حزبی ب مسئولیت ل دەرەوەی وتوە  و  ک  ئینترنتی 

 .   ابینرتدوور نزۆر تکدەدەن و دەیکن ب ناتبایی و دژایتی و شڕ و خونشتنیش 
دروستکردنی    ن و   ورم ئوستانی  بۆ  ڕۆژئاوا  ئازەربایجانی  ئوستانی  ناوی  گۆڕنی   ،ن
نخشی جوغرافیایی بو ئامانج ل الین بشک ل کوردەوە کارکی دروست و ن ناوھنانی  
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ۆریست و میوان ل الین ھندک الینی ئازەربایجانییوە لجی خۆیدای. کورد  کورد ب تیر
ل تورکیای کمای ب ئشقیا ناوی لدەبرا و ئستا ل سیاستی ئردۆغانیدا لفزی ئشقیا جی  
  چلۆن دەب وە کو پرسیارە بداتمی ئوە س نییواژەی 'تیرۆریست' و ک خۆی داوە ب

ب سدا بیستی دانیشتووانی تورکیا پکدەھنن ھموویان تیرۆریست بن و   گلک ک نزیک
  کنانی دروشمت، ھنتیق بم ما و ببنوێ بل کتر سیفگن. ئوە ناو ببرتو سیفب
بۆ ناو ئران و دووپات کردنوەی ل تورز و ورم دەرحق ب کوردی ئران، لکاتکدا  

ڕوویداوە و ن ھرایک ل شونک سریھداوە، چ منتیقکی تدابت  ن شڕک ل نوانیاندا  
 کی لت!  دەو چ ناونر 

  ل ھر  نک  ھی؛  ھاوبشیان  مژوویکی   کناوچ  ل ئازەربایجانی  تورکی  و  کورد 
ک گردی   -وە بکوو پش ئوانیش ل سردەمی ماننا و ئورارتووەبچووک یسردەمی ماد

رتوی قیچی دوو نموونی ئو ھاومایین. جا ئگر دۆستی و دراوسیتی حسنلوو و ئیزی
ل ھندێ بگی وەک سردەمی شخ عوبیدیلالی شمزینی و سمایل ئاغای سمکۆ و شڕی  

تووشی ی چۆمی مجیدخانیش  نغدە و کوشتاری قاڕن و قتان و سوزی و سرچنار
شایتییک وەک خۆی ماوەتوە و ل زەمینی واقیعدا  نسکۆ ھاتبت، ئسی دراوسیتی و ھاوب

ئندامانی ھردوو گلک لگڵ یکدا دەژین، ل کاری کشتوکاڵ و بازرگانیدا ھاوبشی  
ئازەربایجان بکوو ئوستانی کوردستان،  ھر ئوستانی  نک  و گوندەکانی  شار   و ل یکتر 

ھاوس و ھاوکار و ھاوبشی یکترن، کرماشان، ھمدان و خۆراسانیش ئگر ھاوماڵ نبن  
 ن.   یژنخوازییان لنودای و خزم و کسوکاری یکتر 

دیارە ل مژوویکی چندھزارسای پکو ژیاندا ھموو شتک ب ئاشتی و ھمنایتی  
دژ ب یکتر کردووە  یاننچۆت سر و ھردوو گلکمان ل ھندک بگدا کاری نشیاو

لھردوو برەوە دەست بنن سر ھندک خای ناتبایی    ی شڕخوازالینو دەکرێ کس و  
وەک کۆچی ملیۆنیی کورد ل ڕۆژھتی تورکیاوە بۆ ناوچی ئاناتۆلی و و ئاسیمیل بوونی  
شیخ  سردەمی  بناوی  و  میاندواو  شڕی  یان  ئازەربایجان،  کۆماری   ل قرەباغ  کوردی 

شڕک ک ل کرکووک و  ھیسا. بم ئوان دەتوانن   عوبیدیلال  ب تورکمانکان  دژ 
برژەوەندیی نوەکانی    لقترەیک بن ل دەریای سدەوسانی پکوە ژیانی میللتکانمان و  

جی خۆیان بدەن ب بیرەوەیی شیرینی ھاوکاری و ھاوخباتیی   دا دەبداھاتووی ھردووال
 ڕابردوو.   

'نیزامی گنجیی' دەکرێ جگی  یکتر  دەگینوە  ئم ل زۆر وستگی مژووییدا  :
شانازیی کوردیش بت (ک دایکی کورد بووە)، ئازەربایجانیش (ک خکی شاری گنجی  

ھموو ا ھموو ش
ی

  
ادا

وو ھاھاھاھاون  بن  
وستانئوستانی
اڵماڵ

دەژدەژین
ئ
 دەدا دا دە

بببششوباوب
ک

ھاوبو ھاوو ھاوب
ن و ن و س

ھ وووو ھاوو
 قو قتتانتان

ردەمردەمی
ی

رررردە سر سردە



  206    چوو، ما دانی کا
  

گوتووە) شیعری  فارسی   ب  ک) فارسیش  و  بووە)  تنانتئازەربایجان  جگی    ،   دەتوان
 میراتی فرھنگی جیھانی شانازی بت بۆ ھموو خکی جیھانیش وەک چۆن ل یونسکۆدا ب

ناسراوە. شانازیکردنی گلی تورکی ئازەربایجان ب 'بابکی خوڕڕەمدین'یش ب ھمان شوە 
کاتدا   عینی   ل و  ئازەربایجان   ل خوازی"  "ھوییت  بۆ  بت  سیمبولک  و  نماد  دەکرێ 

خواز و  شانازییک بت بۆ کورد و ھموو گالنی فالتی ئران ک وەک قارەمانکی ڕزگاری
 خباتکارکی دژی داگیرکر سیری دەکن.  

  ، کات ک ھستی خلک ل ناوچیکی جوغرافیاییدا برانبر ب چوساندنوە و چوسنر
ھاو و  ب   تریبھاوشوە  سبارەت  ڕیوایتیش  و  داستان  و   فسانئ دەکرێ   ،ھاوکات و 

  ١٣٤٧نگی ل دەوروبری سانی  نمر سمدی بیھرە  ئودەمی واڕووداوەکان ھاوشوە بن.   
(  ٤٨و   ھتاوی  زاینی  ٦٩و    ١٩٦٨ی  ئازەربایجانی  )ی  ئاگردانی  گوی  حیکایتکی  دا 

ل یک ل ژمارەکانی گۆڤاری    ،سردی 'بی نام' وات 'ب ناو'   ب ترجمی فارسی کرد و  
'خوش'ی ئحمدی شاملوودا بوی کردەوە، من گلکم پ سیر بوو لبر ئوەی ھمان  
چیرۆک ب ھمان ڕووداوەکانیوەم پشتر ل سردەمی مندایدا ب کوردی و ب ناوی 'حیکایتی 

ئۆگری. چیرۆک زمانی دایکم بیستبوو و ببووم ک' دەیان جار لشکوریایی  ک باس ل ک
وا   و ئو ڕووداوانی  ساویلکیی مردەکی دەکات  و  بسر ل درژەیدا  و ژیری ژنک 

  ل ژیانی ڕۆژاندا بۆ کۆمگای نریتیی دیاردەیکی نامۆی لبر ئوەی    . ئوانپیاوەک دت
  ربۆیش کمتر بینراوە، ھ  ھمیش پیاو بووە ف و تکی ل ژن کردووە و پچوانکی

بۆ بیسر سرنجاکش، جا ئو بیسرە کورد بت یان ئازەربایجانی یاخود ئرانی و عرەب  
وەک ھموو فۆلکلۆرکی دیکش ن   دیارە  -شیرینھر  و... گانوەشی ب ھرزمانک بت،  

دانرەکی دەزانرێ ک بووە و ن سردەمکی و ن جوغرافیاکی دەتوانرێ دەست نیشان 
بکر  ر لبیس وەیک بووە، گرنگ ئوەیتک و نومرەتا ھی چ قت سدەشزانر ت، ن

بت یان 'اقتباس'    ١٣٩یکی خۆیوە و ب زمانی نتوەیی خۆی دەیبیست، جا 'توارد' ازمان د
نابت،   جیاوازیی  بیسر  و  خونر  چین ھیچ  بۆ  مرۆڤدا    کدیواری  ھزری  و  بیر  نوان   ل

وداوی ھاوبشی نوان میللتان ڕەنگدانوەی ھاوبشی دەبت و من  دیاردە و ڕو  ! نکشراوە
ھیچ بدووری نازانم چیرۆککی ھاوشوەی ب ناو و کشکک ل ناو عرەب و ئرانی و  

نق و حیکایتکان و سرکوتوویی   ڕازاوەییتنانت گالنی ئوروپاییشدا ھبت؛ ئوە  

 
١٣٩    ت، بند دا درمزەینی دوو ھون ب وە کش یان ھاوشکی ھاوببیر و بۆچوون ل وارود بریتییت

 ئوەی یکتر بناسن و ل یکتری وەربگرن و بیدزن، توارد ل 'سرقات' ادبی جیاوازە.. 
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 کراوی ھر ئو حیکایتەڤڕۆژ ش ل ڕاستیدامۆ؛ چیرۆک و ڕۆمانی ئنوژەر و دانرەکانیا
 . ک مشکی نووسرانی ھونرمند دەیانخوقنن  ننخیاوییا

  لی دراوسدوو گ گشتی، کات کدا دەژین و  بجوغرافیای وە لکو ھاوچارەنووس پ
زوم  ب یک شوە ل الین حکوومتکانیانوە دەچوسنوە، کات ک ھردووالیان لژر  

  ئاشکرای دەنانن،  ودەرەبگدا  ئاغا  ھاوبشی  ژیانیش  وزۆری  ومرجی  ھل   ب سبارەت 
شۆڕشگانی ئدەبیاتی   و  چیرۆک  و  شیعر  و  دەبت  ھاوشوەیان  ئوتۆ   ڕەنگدانوەی 

ھاوشوەی یکتر یاخود    جاریشزۆردەخوقنن ک پیشاندەری بارودۆخکی ژیانیان بت و  
ل  دیارە  ی ئو خکانش. قارەمانانی چیرۆک و ئدەبیاتی برھستکاریو بنلیکتر وەرگیرا

  زیان لگاوە ڕردوو کۆمکی ھنی خن کۆمکی  دەالیالنم قارەمانی گت. ڕۆستگیر
زۆری فالتی ئران و دەوروبریتی، ھر ل گالنی ئاسیای ناوەندییوە تا ئاسیای بچووک، 

  رە نییمرئۆغلی' بچجا سر قارەمانانی وەک 'کوگند  نئستکاری چرھدەبیاتی بناو ئ 
؛ گل و قومیتی جیاجیاوە ھر ل ئاسیای ناوەندییوە تا قفقاز و ئاسیای بچووک و کوردستان

کوردان  یان   نبی'ی   بی'  و  'کاکن بخوقن  ی  'قاچاغ  ھردووال   کئازەربایجانییکان 
 .  کندەشانازییان پوە 

چوار    ل  تسبابئ لکی  ممد  لتیف  مامۆستا  زەحمتی  برھمی   بکت رکی  ۆ م 
کورئۆغی،   ڕووسیی ک زمانی ڕووسی نووسیونی:خاوەن ئزموون ل کوردانی دانیشتووی  

"پال  نووسرکی نادیاری ڕۆژنامی  ؛ بابتی چوارم وات 'قرە فاتم،  قاچاغ نبی و فزوولی
مامۆستا ممد گلک   رت. ل خوندنوەی بابتکاندا دەبینەن نووسیویتیلندچاپی    مال"

 ک لندبنج و بناوانی ھ وەی بگاتشیی کردووە بۆ ئرچاوەی پشکنیوە و زۆر  مووقس
 وەی لجیاتی ئوە لخۆی کوردییربیانی سبوونی کھۆی ن ب کان کژوویییوەندە مپ

ک لگڵ  بھنت  ل ئاڕشیوی ئو ووتانی دەر  دەبووا ڕابگیرن،  ئاڕشیڤی نتوەیی خۆماند
نووسر   میھرەبان نین!  یارمتی    ھویداوەکورددا زۆر   و  ب جوغرافیایی  ھندک نیشانی 

بتوان بۆ نموون، کۆمناسیی کورد،  و ڕیوایتی جیاجیا و    یکانھۆزایتی  ەپیوەندمنتیقی  
، زوربی زۆری ئو ھۆزەش چ ل ئران  ەھۆزی جاللی بوو  بت 'کورئۆغی' قارەمانکی

و  خوو  لگڵ  چیاشی   چوون و  بوون  قاچاغ  ھن؛  و  بوون  کورد  عوسمانی،   ل چ  و 
  نیی زۆر سیر و سمرە  کوابوو،  دا یک دەگرتوە،  و ئستا  خسلتکانی کورد ل ڕابردوو

لو  نیی برگر  ئوەش  دیارە  بزانرت؛  کورد   ب ھمیش ئگر  بۆ  ئازەربایجان  گلی  ەی 
کورئۆغی ب قارەمانی نتوەیی خۆیانی بزانن و ڕزی ل بگرن و 'عاشیق'ەکانی ئو وتش 

دیارە مامۆستا ممد ن یکم کس و ن دواکس    ب ئازایتی و جوامرییکیدا ھبن.
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یاخود کات ک 'نبی' قارەمانکی ھاوشوەی   ک پیوەندی کورئۆغوی ب کوردانوە دابت.
کورئۆغی، ل بیتی کۆنی کوردیدا ھی و بیت وژەکانمان سانکی گلک زۆرە بیتی  
'کانبی'مان بگودا دەخونن، و ب ئازایتی و نبزییکیدا ھدەن، کارکی نا ئاسایی  

  نیی  داکۆکی ل  تییسایو ککبوونی ئی یژووییبیرۆکم-  ییفسانبی'ی   ئڵ 'قاچاغ نگل
بشون    ،ئو دوو قارەمان  گوروت و بۆ سلماندنی یکبوونیبل مشکیدا  ئازەربایجانییکان  

ب ھمان شوە، کات ئم ل ڕگی لکۆینوەکانی مامۆستای   گڕت. ببگ و دەستاوژ دا  
ن مای محمد فزوولی شاعیری ناوداری  شونوارناسی کورد 'عبدالرقیب یۆسف'ەوە دەزانی 

، بۆ کسک ک زۆر  ١٤٠گلی ئازەربایجان ل قۆناغکی ژیانیدا ل سر قی کرکووک بووە
وکم شارەزای ھۆزی گورەی تورکی 'بیات' و لق وپۆپ تورکمانی و کوردەکانی بت، 

 تورکی و فارسی گڕان بدوای ڕەچکی کوردیی فزوولی، سرەڕای ئوەی شیعرەکانی ب
ب و نامۆ بنونت؛ بۆ مگر شخ عبدولەحمانی تابانی شرۆڤ یگوتبت، ناب شتکی غر

ل سدەی نۆزدەھمدا ل کرکووک نژیاوە و سرجم    ،نووسی مسنوی مولوی ڕۆمییش
وا گ کیناوچندیی ژیان لتموە تایبگوتوون؟ ئفارسی و تورکی ن النی  شیعرەکانیشی ب

لبگڕت  ئمی  ھمچشنی   برژەوەندیخوازی  و  سیاست  ئگر  و  نیشتجن  تدا 
 . ی و دۆستیی نوان گلکانیتیھۆکارک بۆ جوانی و ڕازاوەییک

ڕووسی  ل ئاوە  ئمین  کامران  دوکتۆر  خۆشویستم  دۆستی  ئینگلیزییوە   وتارەکان    و 
یکوە کورد، لالین باوکوە ئازەربایجانی  وەریگاونت سر کوردی. وەرگ، ل الین دا 

، مرۆڤکی برپرس و دوور ل ڕەگزپرستی و دەمارگیریی قومیی، ک شو وەک کسایتی
ل ڕگی نووسین و وەرگانی کتب و وتاری زانستی و پیشییوە، خزمتکی زۆری زمانی 

م وتارانانی ئماوەی وەگ تیمانی کردووە. من لوایتیوەندی نزیکندا پوە یانکارەک  م ب
باس   ەبوو و  شاراوە  بابتی  ھندک  برچاوی   خستن  ل  جگ ئامانجکی  ھیچ  دەزانم  و 

برای  گلی  مافی  نیویستووە  زۆر  تا  کم  و  نبووە  کورد،  گلی  مژووی  نکراوی 
ئازەربایجانیمان زەوت بکات. ئیتر قبووڵ و ڕەدی بۆچوونکانی نووسر دەکوت سرشانی 

 ٢٠٢٠/ ٢٤/٩خونران.  
دئم   وەرگانی  کورد"  بڕەچک  کسایتیی  "چوار  کتبی  سرەتای  بۆ  ئاوە    .وتارە  ئمین  کامران 

سای   بھاری  ژمارەی   ل و  فارسی   کراوەت دواتر  و  دا    ٢٠٢٢نووسراوە  مھاباد  چاپی  بیان  گۆڤاری  ی 
   بوکراوەتوە.

 
گرنگی قت ل بواری -کرکووک و ھودانم بۆ ڕزگار کردنی  عبدالرقیب یۆسف، "وران کردنی قی ١٤٠

 . ٦٢، الپڕە ٢٠١٠کلپورییوە"، چاپی یکم، وەزارەتی ڕۆشنبیری، ھرمی کوردستان، ھولر 
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ھونهڕگه  له لوتفی  بهرمهی  ھۆمهندی  دزهڕز  لهوهییهر  سای  وروبهده  ،  دا،   ٢٠٠١ری 

کی کوردیی جو زهرهمر فهمندای نه  تاقه  -کی"جو زهرهفه  ھیهمر "بهڵ نهگهناسیاویم له
پهمه خزمهریوانی  فرەجوال  میرزا  کرد.  ڕاستهیدا  فهقینهتگوزارکی  مژووی رھهی  و  نگ 
ری میستر  ھاوسه   ی ببوو به وهدوای ئه  لی کورد بوو. بھی خانمی کچی میرزا فرەجوالگه

، و ناسیاو بوونمناسرا. دوای ئهده  وهگیولیک" ه  ھیهناسناوی "به  یکی، بهمر گیولیک، پیاوکی ئه
ندیم  یوهنامه په   ک دوو جاریش به فون و یهلهته  لک جار بهگه  ٢٠٠٥تاکانی سای  رهتا سه 

 بوو. یدا ھهگهله
و ر باوکی و ئهمهکانی خۆی بوو لهرییهوهریکی نووسینی بیرهدا خه و سانهخانم له  ھیهبه
ئایینی    تی "المطبعة العلمی کردستان" بهنایهو خاوهقاھیره  ی ژیانیدا لهماوه  ی وا لهتانهخزمه

تی بۆ  وح" کی تایبه "لهھائوبه  ک کهیهڕاده  یشتبوونهگه  تانهو خزمهھایی کردبوون. ئهبه
ھایی ھائو الی ئیماندارانی بهکانی بهوحه جو نازڵ کرد و ڕزی ل گرت؛ لهرهشخ فه

جو وەک قیددیس و  ره، شخ فهم پیهکرن و بهیر دهی قورئانی موسومانان سهک ئایهوه
 ا ناسرا.  موو جیھاندھه ھایی لهیی ئایینی بهمیشهپیاوچاککی ھه

بی و  رهنیا عهی تهوهر ئهبهنووسین لهزمانی ئینگلیزی ده  کانی خۆی بهخانم یادداشته   ھیهبه
ی  ند ڕستهباوکی فر بوو و چه  له  کی کوردی کهیهند وشهچه  له  زانی و جگهئینگلیزی ده
ندک پرسیارم ھه   ١٤١زانی. دهی نهو دوو زمانه دایکی فری کردبوو، ھیچکام له   فارسیش که
و   نووسی چاپخانهچاره  ت بهبارهی زانیاری سهوهھیوای ئه  دا بۆم نارد بهپۆسته  نووسی و به
گشتی  ر باس وبه به  کراوی بخاتهجماو و چاپ نه ی بهی باوکی و نووسراوهکهکتبفرۆشییه

ی ڕوانگهتی بدات به و گرنگایه  وهھتهڕی ئایینیدا نهی باوهچوارچوه  نیا لهژیانی باوکی ته
 جوش.  رهیی شخ فهوهتهنه

نی بھیخانم مهی تهوهی ئهگوره  و به  وهم مانهکانم ب وهفونهلهدا ته  ٢٠٠٥سای    له
ستم کرد  یناند، ھه خۆشی دهست نه ده  لک جاریش لهبوو و گه   وهشتا سانه ژوور ھه   له

 
 دایک ببوو. له  قاھیره م لهس شیرازی بوو به ئه کی به الیهمه خانم، کچه ھیه. دایکی به  ١٤١

،، شخی
سرا.   ناسرا.  
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جماوی  به   خانمی تاقهھیهبه   وهداخه ر وابوو: به ڕاستیشدا ھه  ش ڕووی دابت، له شتکی ناخۆ
ی زیاتر  وهزانی تکا و ڕجای من بۆ ئاوڕدانهمدهچی دوایی کردبوو. ئیتر نه، کۆزن پیاوهو مهئه
  کانی توانیویانه ییهروهنجامک یان نا و ئایا بیرهئه  یشتۆتهتیی ژیانی باوکی گهوایهتهنی نه الیه  له
تیس ی ئاییندا قهبازنه  له  کهیان کاره  ١٤٢ن ربخهجو دهرهری شخ فهروهپه وهتهتی نهسایهکه
ھیچ دهوهتهماوه ھهره.  شون  بۆ  یادداشتهتانکم  نهگرتنی  بۆ  و کارهکان  زا  م الی قهکهما 
 ج ھشت. ر به دهوقه

ڵ  گهم لهکهمامان. باسه  وه ھاتهیهوتی دوبه  ھایی ئرانی لهبهندساڵ دواتر میوانکی  چه
واوی کردم، کی تهتیم لکرد. ڕگای باشی پشاندام و ھاوکارییهزراند و داوای یارمهو دامهئه

بانی  وان ژنکی میھرهک لهس و یهندکهن و چهندهله ھاییان لهی بهی سانهوهکۆبوونه بردمیه
ئه خه و  ناساندم   پ بروجردی  شاری  بردمیهکی  به   ویش  ی الی  العدل"  "بیت  رپرسکی 
رگک کتبی فارسی "عنقای  ، بهو ژنهر ئه. ھهکهوهکۆبوونه  ھاتبووه  یفاوهحه  له  ھائیان، که به

سانی  ژیانی    تیدا له  ت پدام کهمانهئه   بقا در قاف وفا" نووسینی "امیر ھوشنگ ایمانی" به 
کی  یهوو دوابوو و ونه رگهوتی سه شکه ورامان و ئه سلمانی و ھه   ھائو لهی به  ٥٦تا    ١٨٥٤

بهھیهبه کوردییهبه  خانمیشی  له  وهرگی  بوو.  ژیننامهبه  تدا  بهشی  کتبکدا  ھیهی  خانمی 
ا باسی ژیانی خۆی و تید  که  زمانی ئینگلیزی  نووسیوه  نووسرابوو ناوبراو "کتبکیشی به

بنه  و  کردووهکهماهباوکی  "مه   یانی  ئهو  [واتهقاماتی  چاپ  به  مری"  العدل]  بیت  رپرسانی 
  نامه   رکی باش و من لهتیدهیارمه  بوو به  یهک دوو ڕستهو یه." ئهیان بۆ دواڕۆژ داناوهکهکردنه

کانی  ستن و چاپ کردنی یادداشتهرخستن و داوای دهنووسین بۆ بیت العدل دا پشتم پ به
کانی  ی کتبی ئیمانی و شون گرتنهک دوو دهو یهب ئه  خانمم لکردن. دنیا نیم بهھیهبه

 دیت یان نا. خانم ڕووی ڕووناکییان ده ھیهکانی بهمن، یادداشته
و  وهکان دۆزرانهنجامدا یادداشتهئه نووسین بۆ "بیت العدل" و له نامه وتمهکورتی، که به

ی  وهسلمانی بۆ ئه ی ژین لهالی بنکه  وانیش بردیانهھائیانی عیراق و ئهحفیلی بهنرران بۆ مه
کوردی؛ لوێ، کاک ڕەفیق ساح وسدیق    بیکاته  وهئینگلیزییه  له  وهرگکیان بۆ بدۆزنهوه

رھاته دوور سه و بهخانم دوای ئهھیههکانی بنجامدا یادداشتهئه ساح منیان پ ناساندبوون و له
وت کهھه   واو بهی چوونی ل ئمریکاوە بۆ حیفا و لووە بۆ بغدا و سلمانی، ته ودرژه
 کیش بهیه، دوای ماوهوهکوردی و بۆم ناردنه  کردمه  ! منیشمهرجهالی خۆم بۆ ته  نررایه

 ولر چاپیان کرد. ھه ی ئاراس لهنکهالی ب ویستم" لهی خۆشهناوی "کوردستان ئه

 
ی مان چاپخانه ھه  و له  قاھیره  دلیسی له ی بهفنامهرهشه  س بوو کهم کهدوای زنۆفی رووسی، دووھه   جو ره. شخ فه ١٤٢

 ھائو دابینی کردبوو. به که فی چاپخانهسره رج و مه خه عیلمی کوردستاندا چاپ کرد. گوایه 
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*** 
و ست پدەکات! ئهده   م داستانکی دیکهدا کۆتایی ھات به کان لرهتی یادداشتهحیکایه

کی یهنگتر نوسخهرز پیاندام و درهقه  به  نگی ئیمانی کهمیر ھوشهی ئهییهڕهالپه  ٦٠٠  کتبه
 ت بهبارهکی زۆری سهرگرت، زانیارییهت وهمانهئه  ریمیش بهلی کهڕزدار عه  یم لهدیکه

به الی  بۆ  دانیشتووانی  ھاتوچۆی  و  سلمانی  تدایهشاری  بهودهئه  که  ھائوی  ناوی    م 
 ژیا.  وو دهرگهوتی سه شکهئه  سلمانی و له  له  وهدی ئرانی" یهممهروش محهی "دهخوازراوه
ھه  کهکتبه دمۆرکی  بههندک  ئایینی  پوهمارگیریی  ته  دیاره  ھایی  کهو  تی  سایهنیا 

کوردستان  له قا" واته"قافی به  ش وا له سانهو که موو ئه، ھهوهتهکراوه ورهھائوی تدا گهبه
سانک پیشان  ک کهھائو، یا وهروش و مورید و موخلیسی بهده  به  ویان کردووهھاتوچۆی ئه

شونی    خشتی  بینای بۆچوونکان زۆر له   ، واته ر بووهسهویان لهریی ئهکارتکه  دراون که 
و میواندارییان    ھائو گرتووهبه  ک میوانک ڕزیان لهش وا وهوانهی ئهنراون. زوربهخۆیان دانه
تی  قانیهحه   ان بهڕیو و باوه گر و موریدی ئهشونھه  تهبوونه   کانک ناوبراون که خه   به  کردووه
و ی ئهتی و ڕادهچۆنیه   ن پم خۆش بوو لهرکی ب الیهک خونه. من وهی ھناوهکهئایینه

، وهپشه  ک چۆتهیهو تا چ ڕاده  ستی پکردووهچۆن ده  کهو بزانم کاره  وهبکۆمه  رییهکارتکه
ن  الیه  ر لهھایی نووسرابن و ھهدارانی بهنیا بۆ ئیمان ر تهکانی نووسهچت بۆچوونهم ودهبه
ک من  کی وهیه  که  ھزی منتیقی، یان بگییان نییهکی بهمایهنا بنهربگیرن دهوه  وهوانهئه

وو  رگه سلمانی و  سه   یان له  قای بیارهخانه له  کانکی موسومانی سوننهبکات خه   وهڕ به باوه
 ھائوال.  وازی بهت و بانگهعوهشون ده وتبتنهھایی و کهبه وو بووبتنهرگه و به

ناوبانگی ندی شاعیری بهیوهپه کانی کتبی ئاغای ئیمانی لهتهبابه ک لهرچۆنک بت، یه ھه
ک  یهڕاده  ب به ر، دهی نووسهگوره  به  که  ) دایه،١٨٥٠  -١٨٠٩گی کوردی"(فا بهکورد "مسته
ی  گوتبت و ڕچکهشیعری پدا ھه  بووبت که  ھائووهت بهنیسبه  تی بهرادهئیخالس و ئی 

 گرتبت. ھایی ھهبه
  –   ١٨٥٠دی بابی شیرازیی (ممهلیمحهمیرزا عه  ی ئایین بابی بوو کهھایی درژهئایینی به

. دوای ئیعدامی  ناساندمان دهی ئیمامی زهروازهباب یان ده  ری بوو و خۆی به )  بانگده١٨١٩
ئایینه به  کهباب،  لقه  بوو  ئهوهدوو  بهزه:  و  بهلی  و  لهھاییهھایی  ڕچکهسه  کان  میرزا  ر  ی 

م و ھهی نۆزدهدهمی سهی دووھه نیوه  له  و ڕووداوانهموو ئهڕۆیشتن. ھهھائو  لی بهینعهحوسه 
ڕای کوشت ره. سه) ڕوویاندابوو١٨٣١  –  ١٨٩٦ددینشای قاجار دا (تی ناسرهمی شاھیهردهسه 

تیان حفیل و شونی عیبادهئران و ڕووخاندنی مه  ھاییان لهو ئازاری زۆری بهوبی نامرۆڤانه
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پهپهی لهمانی له
 گ

و بت و بات و بان
ا

یی
و تتتت وتت

یی
ییقای قایقایانهخانه 
 منتی منتیقی
لله

ا بۆیا بۆ ییینیانینیا ته ته
چچکهکههه چۆچۆ 

کی کی ب
ککککهههههککهره

رخونهخونهرکرک
ک

اوناون ک
ی ئ

رررراوناوبرااوبراون



  212    چوو، ما دانی کا
  

مهالیه  له ئاپۆرهن  و  دهال  ئایینهوهوروپشتیانهی  باوه  به  که،  بهھۆی  برایهیه  ڕ  و  تی  کسانی 
 .  یهنگر و ئیمانداری ھهزۆر وتدا الیه و له وهدا بو بۆتهموو جیھانھه ، ئستا لهوه النهگه

یری موسومانیشدا  نو موسومان و غه   نگری لهالیه  که، ئایینهوهوستهو ھهمان ئهھۆی ھه به
موسومانی    م دوورنییهتی شیعی دانراون، به ئیمامه  ڕ بهر باوهسهماکانی لهرچی بنهو گه  یهھه
 نگرانهالیه  شنهو چهی ئهدنیایی ژماره  ر ڕاستیش بت، به گهئه  وهنگری. ئهالیه  ش بووبتنهوننهس

ش ر بۆیه. ھهسیفره  ھایی، نزیک بهبه  تهی وا بوونهیهشیعه  کهو خهچاو ئهو له  مهئگجار که
  نیا بۆچوونه ته  وهم ئهھایی. بهبه  گی کوردی بووبتهفابهمسته  بۆ من زۆر ئاسایی نانونت که

  ری تارانیدا له فهسه  ندی کوردستانی، لهیوهپه له گ جگه فا بهبت و مستهڕاست نه یهو واھه 
 بووڵ کردبت.ھائوی قهو ڕبازی به وهکان نزیک بووبتهھاییهبه

ئه  له سیراجهسعه ڕزدار  کهدی  بیست  ماوهله  ددینیم  بهیهو  وا  لهدا   بووه  بیاره  ھائو ،
ی کردبوو  وهنعی ئه؟] مهماوهبیر نه ناویم له ددین [یا شیخکی تر کهتی شخ حیسامهزرهحه

 ببته  سکی دیکهزای شخ بوو، ھیچ کهی لزان و شارهلیفهدووکس ک یکیان خه  له  جگه 
  ی که وهران بوون لهھزی ئیستیداللی ناوبراو و نیگه  ربهش لهوهھائو و ئهتی بهھاوسوحبه 

 .  کانیڕهشون باوه ونه بکه که کهخه
ر سه  کی فیکریی لهرییهھائو کاریگهر به گهت ئهنانهته  که  یهوهدا خای گرنگ ئهلره
ر  ندهلهروشکی قهده  ککوردستان وه  له  که  بووه  وهو ڕووهگیش بووبت زیاتر لهفا بهمسته
ی  دهکانی سهکۆتاییه  دا واتهمهردهو سهری ئایینکی نوێ. لهک ڕبهنه  وتی کردووهس وکهھه

کۆمهھهنۆزده کوردهم،  (لهگای  سوننهبه  واری  گه  شی  تکهنشینیدا)  دیاردهلک  ی  وی 
و   لیفهخه  متر شار وگوندکیش بووهه ، کقشی)  بووهتی (قادری یان نهتی و موریدایهشخایه

ی شخک و  رسپاردهسه  سکیش بووهمتر کهبووبت، کهی ل نهو ڕچکانهک لهسۆفیی یه
روشکی  "ده  ندیان بهیوهکان پهشوه  ک لهیهشوه  به  و شخانهندک لهبت. ھهک نهقایهخانه 

 بانی لهزای تالهحمانی خالیس باوکی شخ ڕهبدولهعهشخ  ، بۆ نموونهبووهھه وهھیندی" یه
 ھاباد بهروشی مهوتی شاده. مزگهتی پدراوهتی شخایهشارهبه  وهروشکی ھیندییهن دهالیه

ھیندییهناوی ده   دی باب له ممهلیمحهعه   مکدا کهردهسه   ت لهنانهو ته  کراوه  وهروشکی 
وتنی و ئیخالسی  چاوپکه   روشکی ھیندی ھاتۆته، ده١٤٣ریق) زیندانی بووهھی چاری (چهقه

  ١٤٤. ربیوهی دهکهتی ئایینهققانیهحه و و به خۆی به

 
 .ی سمایل ئاغای سمکۆپگه ی وا سانک دواتر بوو به یهو قه. ئه ١٤٣
بۆ کوردستان بنووسم.   ھیندییانه روشهو دهمز و ڕازی ئه ڕه رھاتوچۆی پ له سه خۆ له ربهتکی سهمام بابهته . من به ١٤٤
  ھایی له دانی ئایینی باب و به رھهکوردستان و سه  له   تیوی شخایه بره  ی که نجامهو ئهئه  تهیشتوومه دا گهم داوییانه له
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ی بزان  وهروشکی ئرانی ب ئهشون ده  وتبتهگیش کهفا بهمستهدووری نازانم    م پیه به
به  شدەرو ڕبهئو  و   بهری  ھائو لهھاییهئایینی  ھیچکام  که!  لهسانه و  سهی  دا مهردهو 

و    ھناوهو نهھائو بوونی ئهھایی بوون و به به  ناوکیان له  ھائووهندی بهپوه  تهوتوونهکه
ک ئاشکرا خه ی خۆی لهویهش ھه کهج ھشتنی ناوچهھائو تا دوا ڕۆژی به چت بهوده
روشکی  تی دهگ، موریدایهفا بهتی مستهڕاست بت، موریدایه  وهر ئهگهۆ ئه کردبت، خنه

ئیسالم   خۆ لهربهری ئایینکی سهوی کردنی ڕبهیهک پهنه   زانا و زمان پاراوی ئرانی بووە،
 ھایی.به واته

تکی خه   گی بهفابهی مستهکهناسراوه   ندهوت به موو حه قی ھهھا ده روهکتبی ئیمانی ھه
کراوه  ڕازاوه چاپ  یهسهبه  که  تدا  به ته  وهکهر  دهڕجیع  پک  ئهندک  و  ردی فه  وهھنن 

 تی: میهکهیه
 "ای زشیپور تو جھان پر شور / وز نوای تو عالمی مسرور...." 

 که  هخستوو  که ڵ شیعرهگهشی لهوه راوز و ڕوونکردنهندک په ک و ھهتایهرهر سه نووسه 
ر ژیانی فرھنگیی کورد  سه  نهمیش بت بخهکی کهی ڕووناکییهو ھیوایهیانھنم بهدا دهلره

 کانی جیاواز بهبووی بیر وبۆچوونی خه تی کوردان و قهمیوانداریه  کیش بن لهیهو نموونه
ده  مهبئ دفراوانییه،ئه  مارگیری.  ده  و  دهئستاش  و  الیبینین  گههزانین  ئایینی  نگرانی  لک 

کوردستان   ن، لهکهی ئران و عیراق و تورکیا ڕادهکانی دیکهشونه  له  ئیسالمی که  یرهغه 
 ڕت!  ی سعوودیا و داعشی تورکیا لبگهالکانی قوم و قاعیدهر فیتی مهگهئه  دیاره  -وهحاونهده

  کتبی عنقای بقا... دا پویسته   ئیمانی لهنگ  میر ھوشهکانی ڕزدار ئهبۆچوونه   ت بهبارهسه 
 :وهمهڕوون بکه  م خانهئه

دوور   و سانه و ئه   دا ژیاوه  ١٨٥٠و    ١٨٠٩سانی نوان    گی کوردی لهفا بهمسته.١
له سهردهسه   نین  (رھهمی  باب  ئایینی  به ١٨١٩  –  ١٨٥٠دانی  پاشانیش  و  ھایی  ) 
 دوای ئیعدامی باب؛دوابه

 ر شاری سنهبۆ سه  وهڕتهگهک دههچهڕه  م بهبه  دایک بووه  سلمانی له  کوردی، له.٢
ناو    دا لهو سانه . لهبووه   ھا موسومانکی سوننهروه. ھهی کردووهو ھاتوچۆی سنه 

سنه په   قوروه  ھا له روهھه   شاری  سنه نادهو بیجاڕی  به  داستی  م ھایی کهئیمانداری 
کانی  ھاییهگای بهکۆمه  ی وا لهنگهبروزهموو زهو ھهت ئستاش دوای ئهنانهبوون ته نه

 
ھیندوستان و حوزووری   کان له می حوزووری فیزیکیی ئینگلیزییه رده مووی ھی سه ھیندوستان ھه  ئایینی سیک له ئران و 

 ی جیددین. وهشایانی لکۆینه ندییانهیوهو پهو ئه تی ناوین بووه ی ڕۆژھه م ناوچهرجه ئران و سه  سیاسییان له
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 یان س جار خاپوور کراوهکهگۆڕستانه  و ئوستانی کوردستان دراوه و بۆ نموونه  سنه
 م نین؛وێ کهھایی لهی به، ھشتا ژمارهکانیان شکنراوهبرهو کلی قه

ڵ شاعیران و  گهھاتوچۆی تارانیشی کردووه و له  گی کوردی کهفا به، مستهم پیهبه.٣
سهئه ئرانیی  وهدهدیبانی  خۆی  پهمی  دا  "قائانی"  ھهیوهکوو  دهبووهندی  کرێ  ، 

باوه بهئاگاداری  وبۆچوونی  بیر  و  نییهڕ  دووریش  و  بووبت  ئهرهبه  ھاییان  وان  و 
 کشابت؛

نهقه  ب زۆر لهکوردی ده.٤ باوی کۆمهیدی  و  نهریت  وای گادا  و کاری  بووبت 
شون   وتنهک کهزانرابت، وه باش نه   مدا بهودهستراوی ئهگای بهکۆمه  له  کردبت که

 :  ١٤٥وینی "قادر" ناوکئه
 

 ب و دینتزھهپرسن مهالئیک دن دهس کوردی! مهبهعه 
  ١٤٦دینمب و زھهر کام مهسه زان من لهقادر خۆی ده که
 یا: 
 سی یار،شت و وه ھهینی بهمابه ر بم لهییهر موخهگه
 وێ! ت، نامهننه جه م پ لهننهھهسی تۆ بۆ من، جه وه

 
موسومان   یرهکورد و غه  یرهڵ غهگهی کوردی لهندییانهیوهو پهڕای من ئه  م به به.٥

ی  و پشینه  مینهی زهوهر ئهبهھایی و لهبه  بووبته  شونک که  تهیشتونهگهنه  رگیزھه
ھایی.  به  ببته  خساوهڕهی بۆ نهلهو ھهبوون، ئه  بیروباوەڕی ھی موسومانکی سوننه

تهئه به و  بهندهرجیع  لهگهئه  شی  زۆر  دهپه  ری  محهسنی  ئرانیدا  ممهروش  دی 
ھردوکیان یک کس بووبتن! لبر  باوەکوو  –ھایی  ھائوی بهک بهنه   وهھۆندۆته

خوازراوهممهروش محهئوەی ده ناوی  بهد   کوردستان له  له  ، کهھائو بووهی 
 ھایی. رکی ئایینی بهک وەک ڕبهنه وتووهرکهروشکدا دهبیچمی ده

و ئه ناگۆڕت و    کهھاوکشه  گ شتک له فا بهبوونی مستهھایی بوون یا نه به  دیاره.٦
.  وهمنتهک شاعیرکی ڕزلگیراوی کورد دهموسومان، وه  یرهچ موسومان و چ غه 

بکرت و بزانرت   کهندهرجیع بهیری تهسه  ، باش وایهوهتکی توژینهک بابهم وهبه
 ن. کهکانی تر دهھاییهسندی بۆچوونی ئیمانی و بهک پهیهکان تا چ ڕادهشیعره

 
 ٣٠٨تا  ٢٩٦جادی، لل. دین سه دالئهبی کوردی عه دهمژووی ئه. بوانه ١٤٥
 ی. کهویستهخۆشه ھا بۆ قادرهروهند و ھهخوداوه بۆ قادر واته  ئیھانی تدایه  که. شیعره  ١٤٦
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تی  یهکهی ڕزی شاعیرهکی ئایینی و جگهتییهسایهکه  بگومان ڕووی له  کهشیعره.٧
واته  به   که جبریلی"  واردات  "مورد  و  الحق"   "نور  و  الھدی"  رگری  وه   "شمس 
ناودهوه قسهحی  و  بهبرت  قسه  کانی  حهدوایین  دادهی  کهق  نهوه  نرن  فخی  ک 

به کۆتایی  له  ئیسافیل  مرۆڤ  دهرزهسه  ژیانی  کهوی  ھه کهسه ھنت.  بهروه،   ھا 
ده  معنوی"  ده "شاھد  و  وهشوبھنرت  جبرهگوترت  پهک  وه ئیل  و  خۆی یام  حی 

  و له  و روح القدس و عیسا بوونهگرت. ئه وهخۆیهیاند ئینجا بیچمی عیسای بهڕاگه
به  وهکیانهیه س قۆیئه  بوون  دوو قۆڵ له  پک  سیحییه"تثلیث" ی مه  ویتر،  کان 
، قۆی  رگیراوهقورئان وه  له  ی "ارنی" کهوشه  رد دواتر دا بهدوو فه  ھنت و لهده

شیعره  میشی دنتهسھه  شیعرهسه و کهئه  واته  وهکهناو  وا ڕووی  ھه وهله  کهی  م ، 
  بته )، ئیتر ده! ت "ارنی!" (بمبینهمووسا ده   به   م عیسا و کاتکیش که و ھه   ئیلهجبه

  ئاشکرایه   شی دن کهبهد و بیاللی حهممهدا ناوی محهکهشیعره  ھا لهروهخوداش. ھه
 ریی ئیسالمین. ڤوکابیوله

زاران ووفی ئیسالمیدا ناسراون و ھهسهته  موویان لهھه  ندییانهتمهو تایبهگشتی، ئه  به.٨
له که  جار  و  بهشیعر  ھاتوون  سۆفیاندا  لهالمی  ھیچکامیان  دهگهم  و  ڵ  رس 
بهفرکردنه ئایینی  یهکانی  ناگرنهھاییدا  واتهوهک  ب  تییهسۆفیایه  کهشیعره  ،  کی 

بۆچوونی   ووف نامۆ نین. بهسه بیاتی تهدهئه  کانی بۆبارت و زاراوهوشی ل ده خه
دی ئرانی  ممهروش محهی بۆ دهندهڕجیع بهم تهگی کوردی ئهفا بهر مستهگهئهمن  

سبه  گوتبت که بهناوی  وه ھائو بووهری  پیرکی دهک ده،  ستگیر روشک یان 
ویش  ئه  یهری زۆر ھهگهئه  ھایی کهری ئایین بهداھنهر و  ک ڕبهنه  ڕووی تکردووه

زوربه ھهو  ئه  رهی  کوردانهزۆری  لهو  وا  سانهی  کهو  ندی  یوهپه   تهوتوونهدا 
ر ئاگاداریش  ھایی ھهتیی ئایینی بهرایهی و ڕبهمهدووھه  تییهسایهو که، لهھائووهبه
 بووبتن. نه

بکه.٩ به،  وهمهکورتی  ھۆکارکم  ئهرپهبه  نییه  وهستهدهمن  بۆچوونه رچی  ئهو  میر  ی 
بدهھوشه  ئیمانی  بهته  که  وهمهنگی  مستهکهفارسییه  ندهرجیع  بهی  کوردی  فا  گی 

ئه بۆ  کهساحیبقان،  بهگوتراوه  سه و  له؛  ئهسه  م  باوهر  کهڕهو  له به   م   ھائو  
ی  کی دووانهتییهسایهکه  م مستر ھاید! واتهو ھه  کیل بووهم "دۆکتۆر جه کوردستان ھه

ناوی   که   دی ئرانی گوتووهممهروش محهی بۆ ده کهگیش شیعرهفا به. مستهبووه ھه
ک ش گرنگتر، نهوهھائو و لهک بۆ بهکوردستان نه  له  ھائو بووهی بهخوازراوه

.  ھائوی گوتووهی بهکهخوازراوه  تییهسایهوو بۆ کهکبه  کهخوازراوه  ر بۆ ناوهھه

 د
ھایی کھایی که به
   ک دک دهوه وه 
ه

ب
کوهوهوهوهکوهوه

یی
ه بهنندیع بهجیع به

ئه  ی بۆی بۆ
تته

کک یه
ن
یه یدا  کییییها 
سۆسۆفیاسۆفیا سۆی  سۆی 

ھهھه  نهانه
یییی یمی

ییانهییانه ندندیتمهتمه
المینالمین

ھ
سالم ئیسال ئیسالم
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منه  وهئه  دیاره سه  بۆچوونی  بابهدوای  کردنی  وسووک  ھیچ    کهتهنگ  و 
واو بزانم،  ڕاست و ته   به   کهلهسهمه  یشتنی خۆم لهی تگهوهبۆ ئه  کیشم نییهپداگرییه

  لمنن که پمی بسه  گهبه  ستن بتوانن بهوهی من دهو بۆچوونه سانک دژ بهر کهگهئه
 یان. ر قسهسه  چمهوا دهم، ئه کهده هھه

قی کتبی  ر دهبهم لهکهندهرجیع بهندی تهوت بهم حه رجهمن سه بم که  وهکۆتاییدا ئه  له
 مهیخهدا دهرهو ل  وهتهتی خۆم نووسیوهخه   "عنقای بقا در قاف وفا" ی امیر ھوشنگ ایمانی به

  له   جارکی دیکه  م نییهوهی کاتی ئهوهم بۆ ئهکهر. داوای لبووردنیش دهر چاوی خونهبه
کرێ بۆ  ر دهو خونه  نییه  هب ھه  کهقهده  ئاگادار بن که  . تکایهوهر بیاننووسمهمپیوتهر کهسه 
ستی  ر دهبه  له  لره  وهداخه   به  بکات کهردانی دیوانی کوردی  کان سهقی پاگژتری شیعرهده

مر بابامردوخ  ی "تاریخ مشاھیر کرد" نووسینی نه   ٣٨٦تا    ٣٨٠  ڕهیری الپه، یان سه مندا نییه
که  بکات  حهھه   روحانی  به ر  ھاتووهکهندهوت  تدا  ئه  ی   ئاماژهوهب بهیهی  ندی  یوهپه   ک 

ردوخ و ئیمانیدا  قی بابامهنوان ده  ندک جیاوازی لهت. ھهھائو بکاڵ بهگهی لهکهشاعیره
ردی  قی ئیمانی چوار فهمدا دهندی دووھه به  م له. الی کهراوردکارییهبه  پویستیان به  که   یهھه

له مهده  زیاتر  سھهبه  ، لهردۆخی تۆمار کردووهقی  یهندی  وهمترهردی کهک فهمدا    ک له ، 
جوابه دوو فهرهندی  پنجهبه  ، لهمترهردی کهمیشدا  س فه ندی  ندی  به  ، لهردی زیاترهمدا 
.  ردیان تۆمار کردووهردوکیان نۆ فه ھه   که  مهوتهندی حه نیا بهو ته  ری زیاترهک فهمدا یهشه شه
شی  و ئاماژه  کردووهی تۆمار نهکهجادی شیعرهبی کوردی مامۆستا سهدهمژووی ئه  وهداخه   به

نه  کهنه  ندهوهئه  داوهپ "لهگوتوویه  بت  ئه  تی:  شیعرانهنو  کهو  وتوویه  له  دا  تی،  ئران 
 ) ٣٠٨." (مژوو، ل.  یهلیاتکی زۆری فارسی ھهزهغه 

شاعیر و    ی مافی خۆی بدرتهوهبدون بۆ ئه   کهتهبابه  زا زیاتر لهکانی شارهھیوادارم خه 
دوور لهکهشیعره ئهبوایه  شنهرچهھه  ی. من  ئایینی  نووسیوهم دانهکی  نه  م    ویستوومه   و 

وستم ڕاست بت یان ناڕاست  ق، جا ھه حه   م بهقک بکه ناحه   خواستوومه   وتنم، نهمافک بفه
 دەب خونری شارەزا بزانت.  وهئه

ده وهئه ھهش  حه قی  به ر  تهکهندهوت  مستهبهرجیع  ی  فارسی  بهندی  کوردی  فا  گی 
تی  ستخهده  ر کتبی "عنقای بقا در قاف وفا" نووسینی امیر ھوشنگ ایمانی بهبه  ساحیبقان له

خۆم. شیعرەکانم بۆی نووسینوە و لبر دەقی بابامردۆخ کۆپیم نکردن، ک جیاوازییکان  
بخوقت   کسانک  بۆ  ھسنگاندن  دەرفتی  و  ل  دەربکون  بیانوت  دواڕۆژدا   ل  ک

 بابتک بکۆنوە:
  ___________________________________________ 

رانه

ی

شیشیشیشیعرشیشیعرانشیعرانهشیعرانه
یکهکهعرهشیعره کک

 ککه    همه
ی

ندیندی ندببببهند  بهبه هه
هله  له، ل، لهوهوه
مم کهی که

وووهوهوووه
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 : کانی کاری منرچاوه سه  
 به  ء اللهھجرت حضرت بھا  -ایمانی، امیر ھوشنگ، "عنقای بقا در قاف وفا.١

  ٢٠٠٧و کوه سرگلو، وقایع دوران بغداد و کردستان"، نشر دوم، سال    سلیمانیه
 (؟)، ناشر:؟، جا: ؟ 

شعرا"، جلد   –روحانی، بابا مردوخ، "تاریخ مشاھیر کرد  .٢ علما، ادبا،  عرفا، 
 ٣٨٧تا  ٣٨٠]، صص ١٩٨٥[ ١٣٦٤اول، انتشارات سروش، تھران 

،  ١٩٥٢غدا  معارف، به   بی کوردی"، چاپخانهدهسجادی، عالءالدین، "مژووی ئه.٣
 ٣٠٨تا  ٢٩٦گی کوردی، لل فا بهشی مستهبه

  دا نووسی و ناردم بۆ گۆڤارکی خوندکاریی له   ٢٠٠٩تای سای رهسه  م لهم وتارهمن ئه
الکان و داخرا. دواتر دووجاران  تی مهتی حکوومهمهرحهر مهبه وتهکه کهم گۆڤارهئران به

  ٢٠١٤/ ٢/٣کیان ل . یوهنوێ نووسیمهرلهسه وهردانهست توهندک دهھه  و به وهپیدا چوومه
 . ٢٠١٦/ ١٢/ ٢٠و ئویتر ئمۆ 

 
٢٢ . .
دک
٢٠١٦٢٠١٦٢٠
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 موفتی پنجوینی پشەوی 'نوێ کردنوە'* ل کۆمگای کوردستان

 
 یکم، نوکردنوە  

 سرەتا 
ھیچ دیاردەیک واتای   شون  و  ل دەرەوەی زەمن  خۆیتی.  سردەمی  مرۆڤ ڕۆی 

کۆنباویش ھر ل پوەندی زەمندا واتا پیدا دەکن. ھزار ساڵ  منتیقی نابت. نوباوی و  
 وانیسبووک و مانگی دەسکرد بکات، ئت و فرنئینت ل یدەتوانی قسس نستا کش ئپ
  فوندا ھاتنلفیزیۆن و تلوەندی تپ نانی کارەبا و لسازی و داھدوای شۆڕشی پیشدواب

پش ئوان تنیا دەیتوانی ل خون و خیادا بیانبینت.    کایوە و ئاشکرای مرۆڤی زەمنی
ھر دەزگایکی  و  ھرکسک  جوغزە منتیقیی، ل الین  باوەڕک ل دەرەوەی ئو  ھر 

 فیکرییوە بت، فکردن ل خک یان الی کم، خۆ ماندوو کردنکی ب سوودە. 
نو ئمۆ  ئوەی  نین.  کۆتایی  قسی  مۆدنیزم  و  ئاو نوباوی   ککۆنباو سبی  باوە، 

ناپاوت و چۆت پاڵ دیاردە کۆنکان. ھسنگاندن و دەرخستنی نوباوی و کۆنباویی تنیا  
و تبگات ئو   ھیسنگنت   ناس دەبری کۆمکۆگونجان. ل تن دی زەموانپ  ب

ل ڕۆحی زەمان نزیک چندە  لی دەکۆتوە  وا  کۆمگایی  و  کسایتی یان  و فیکر  ن 
کردەوەیان چندە یارمتی برەوپش بردنی کۆمگای مرۆڤایتی دەدەن، یان چندە کۆسپ  
و برگر ل سر ڕگی ئو پشکوتن دادەنن، گرنگ نیی کسک ک بت، یان کۆمگا 
کام بت، تنانت ئگر ئو کس و کۆمن ل برچاوی خک، پیرۆز و جگی ڕزیش  

 بن. 
ل کۆمگایکی ئازاد و ب بربستدا، بیری ئندامان کراوە دەبت، دەرفتی ئینکشاف  
پیدا دەکات و پیرۆزایتی و ئبدییتی دیاردەکان واتایان نامنت. کۆمگای داخراو ئو  
ھسارەیکی   زەوی  بن  ئوەی  بۆ  گالیلکان   نادات دەرەتان   ،نموون بۆ   ک  یگایکۆم

نیی سدان  وەستاو   ب ئنجامدا   ل دەگڕت؛  ھتاودا  و  خۆی  دەوری   ب  کرەیستئ و   
دەرفتی داھنان و دەسکوتی نوی خک و کۆمگا دەفوتنت و مجالی سرھدانیان  

 پ نادات.

ب
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 رەسنانی کوتی ژیان و داھشکڵ پگین، ھاوڕێ لناو ئازادیی بیر و دەربپبات لخ
باشتر کردنی بژیوی مرۆڤ، مژوویکی دوور و درژی ھی و ل ڕاستیدا  و ئامری نوێ بۆ  

خۆی   شامپانزەکانی  ھاوڕەگزە   ل توانیویتی  مرۆڤ   ک پکردووە  دەستی  کاتوە  لو 
جیابتوە، ل دار و درەخت بت خوارەوە، لسر پاشوو بوەستت و دەستی خۆی بۆ دروست  

وونی دەست و جیابوونوەی پنج گورە ل چوار کردنی کرەس ئازاد بکات. ب ئازاد ب 
پنجکی تر، ھوی مرۆڤ بۆ خوقاندنی کرەس دەستی پکرد و ئامری نوێ یک بدوای  

ل بردەوە بوو ب مفرەغ و ئاسن و لووە تا ئمۆی سردەمی دیجیتاڵ و    -یکدا ھاتن 
ک مرۆڤ ل ئسترە و ھسارەکان     کمپیوتر و فیسبووک، ھتا دواڕۆژکی ل ئم نادیار

و   نادیار   مئ ئستای  بۆ  ڕەشکانی   چا و  کاکشان  قوویی   دەگات و  تدەپڕت 
 دوورەدەست.

ئوان ھموو ل ڕگی بیری تیژی 'مرۆڤی ئازاد' و ھودانی بۆ نوێ کردنوەی کۆن، 
ی دەگوترێ نووەی پخوازی و ئڕاستیدا، نو م ھاتووە. لرھڕۆژگارە  ب ر لوە، ھکردن

سرەتاییکانی مژووی مرۆڤوە دەستی پکردووە و کاروانی برەوپش چوون و نوکردنوە 
ھندک  دۆگمی  دەستی   ک تاریکانی   ردەمس لو   جگ بووە،  ئاژواندا   ل  میشھ

وەکانی لدەکانی ناوەڕاست و ھاوشی سبوو وەک کلیسگادا زار کۆمسرە و دەزگای ب
لوێ، توانیویان بۆ ماوەیک ڕەوتک بوەستنن، یان باوی ھنگاوی مرۆڤ بۆ پشکوت و 

 نوێ کردنوە و نوخوازی خاو بکنوە.  
 سردەمی نوێ کردنوە  

و ل ھموو ماوەی   کانی ژیانی مرۆڤرەکییرە سوھگ ک لروھگ داھنانی نوێ 
ب و دەیبت،  بووە  پیدەگوترت  مژووی مرۆڤدا بوونی  جیھان  وا ل ڕۆژئاوای  م ئوەی 

سردەمی نوکردنوە یان "مۆدنیزەیشن"، ل کۆتاییکانی دەستی زای کلیس وات دوای 
ڕووناکبیریی ل   -سدەکانی ناوەڕاست و ب سرھدانی ڕنسانس و بزووتنوەی فرھنگی

سدەی   ل  ١٥ناوەڕاستکانی  برچاوتر  شوەیکی   ب شۆڕشی    و  و  شازدەھم  سدەی 
پیشسازییوە ل شونی جیاجیای ئوروپا وەک ئیتالیا، ئامانیا و فەنسا و بریتانیا سری ھدا  
و پاشان ل چوار قوژبنی جیھاندا پرەی سند. 'مۆدنیتی' ب ھی ئو سردەمان و ب گشتی،  

لو قۆناغ بدواوە، مرۆڤی ھی دوای شۆڕشی مزنی فەنسا و کشفی ئمریکا دادەنرت.  
ئایینییکان ل سر ڕگی خۆی البرت و زانست ب   -ئازاد توانیویتی لمپرە کۆمیتی 

یارمتی بیری تیژی ھندک زانای پشەوی ڕچشکن، وەک داروین، فۆید و ئنیشتاین، 
 بسر خراف و پوپووچدا زاڵ بکات. 

انی مر ژیانی مرۆ
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رۆڤی گیاندە ئو شونی ک ل سر گۆی بچووکی ئوەی وا مۆدنیزمی سرخست و م
زەوییوە دەست بگینت میخ و ھسارەی دوورتریش، سرەتا ب ئازادیی بیر وباوەڕ دەستی  
وتانی   لویش،  زیاد  و  پیشسازی  شۆڕشی  پش  تنانت  وا  ئوەی  دەگوترت  پکرد. 

  - ن' یان پیمانی 'ماگناکارتا' بووئوروپی لپاشماوەی جیھان خست پشوەتر، 'منشووری مز
شای ئینگلترەی مجبوور کرد ھندک   - دا بسترا و 'جۆن'  ١٢١٥پیمانک  ک ل سای  

ئنگوستیلی   نقمی  ژر   ل ئودەم  تا   ک دادپروەری،  و  ئازادی  وەک  دیاریکراوی  مافی 
سروشتیی 'خکانی ئاز ب مافی  دەستداران دا زەوت کرابوو،  و  اد'ی وتکی  شاھان 

و    بناست. ل ئنجامی ئو پیمان و ل درژەی خباتی خکدا، دەستی ب سنووری شا 
 خاوەن دەست   درای و  کرا  بربست  دا،  قضا'  'سیستمی  وەک  بواری  زۆر   ل  ،کلیس
بۆ   بوار  و  سند  پرەی  پرلمانی  دموکراسیی   .کتو دانیشتووانی   وات سروشتییکی 

 و نوکردنوە خۆش کرا.  گۆڕان
 ک لردەمەنسا، سزنی فسازی و شۆڕشی م دوای 'ماگنا کارتا' و شۆڕشی پیشدواب
مژووی مرۆڤایتی دەستی پکرد ک ب 'سردەمی مۆدنیزم' دەناسرت. ئامانج ل مۆدنیزم 

ڕکخستن  و ئوەی وا ب مۆدنیتی یان نوباو دەناسرت، گۆڕانکاریی کۆمیتی و خۆ  
  گاکان لموکراسیی سیاسی ناو کۆمتی بوون و شارنشینی و دنعس ئسیراتی بڵ تگل

 شارەگورەکاندا بوو.
 

 'نوکردنوە' ل ڕۆژھتی نزیک و ناوین   
مائاوایی ل جیھانی کۆن و بخرھنانی دنیای نوێ، دیاردەیکی ئوروپی بوو ک بیرمند 

ئامان،    ل کۆمناسان  ل  و  بیرۆککی  بم  ئاراوە   نایانھ ئیتالیا  و  ئینگلترا  فەنسا، 
 یشتڕی جیھانیش گوپم لکی کماوەی و ب مایتیس نوروپادا قوەی کیشوەری ئچوارچ
وتانک ک الی کم بشک ل خککیان تامزرۆی گۆڕانکاریی و فدانی نریتی کۆن  

ەی دەستی نریت کۆن مژووییکان بوو، ل سرەتای  بوون. وتی وەک ژاپۆن ک گیرۆد
سدەی حڤدەھمدا ل خوی دوور ودرژی ناو کھفی سدەکانی ڕابردوو ڕابوو و چووە  
پشوازی مۆدنیتی و ل درژەی ئو ڕابوون و برھستکارییدا بوو بو نموونیکی برچاو  

  ۆ لمئ ک کوەیش ردەم، بسازیی سپیش ورەی جیھان لمین ئابووریی گھی سپل
 وەستاوە. 

ئاشکرای خک ل ڕۆژھتی نزیک و ناوین، ک ل بن گوی ئوروپا و ل پوەندی 
  - نزیکی ئودا دەژیان، دەبوای گلک زوو ھست ب برامی خۆشی ئو گۆڕانکاریی زانستی
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ھاتبوون  -کۆمیتی  ئوروپادا   ل  ک بکن   رییانوا    ھون دیاردانی  لو  یک  کایوە. 
ڕۆژھت ل ئوروپای وەرگرت، سکیوالریزم یان عیلمانییت ب واتای ئازادیی بیر وباوەڕی  
ئایینی و فدانی جزمییت و موتق بینی بوو و ل سرەتاکانی سدەی نۆزدەھم بدواوە،  

 گوزرایوە بۆ ڕۆژھتی جیھانیش. 
و نوکردنوەی   گۆڕان  ناوچ، ک برەوپیری  خکی یکم وتانی   ک نیی سمرە 

) عوسمانی  ئیمپراتۆریتی  ناو  گالنی  چوون،  کۆن  بووبتن.  ١٩٢٤تا    ٣٠٧دیاردەی   (
ئو  عوسمانی،  ئیمپراتۆریتی   وات نزیک،  ڕۆژھتی  ناوچی  دەستداریی  گورەترین 

ا شڕی دەستی دەکرد و ل ڕگی شڕ و ملمالنییوە  سردەمان ڕاست لگڵ ئوروپاد
ھر ل یۆنانوە بگرە تا بوگاریا و    -خونی پرەپدانی خاککی ل ناو ئوروپادا دەبینی

 سربیا و ئیسپانیا و نمسا.   
شڕی سردەمی فئۆدای ل شڕی سردەمی ئم زیاتر گوشاری دەخست سر ئابووریی  

ئ ژمارەی  و  و  خک  شڕ  برەکانی   دەبران دەست  زەبری   ب  ک شڕکرانی  و 
دەکووژران، ل چاو ژمارەی دانیشتووان، گلک زۆر بوو و ئو دوو ھۆکارە سرەکیی وای  
ئو   و  شڕ   ب دژ  سنوورییکان   ناوچ  ل تایبت   ب خک  کۆمنی   ک کردبوو 

 بوون.   دەستدارییان بن ک ھگیرسنری ئاگری شڕەکان
 ب ککانی دانیشتووی ئیمپراتۆریم ختداریی عوسمانی بوو، بڕ، خواستی دەسش
ئاقارکی جیاوازدا دەڕۆیشتن و دژ بو شڕ و خونشتنان دەوەستان. ئوان پیامی ئاشتی و 
ئازادی و دادپروەریی کۆمگا نویکانی ئوروپایان وەرگرتبوو و دەیانویست کۆمگای  

انیش ڕۆژک ل ڕۆژان ئو ڕگای ببت و بو ئاسایش و بختوەریی بگات ک الی  ئو
 کم بۆ بشک ل کۆمنی خکی ئوروپا مسۆگر ببوو. 

و   مۆدنیتی   ب برانبر  عوسمانی  ئیمپاتۆریتی  ناو  گالنی  ڕەنگدانوەی  یکم 
ع ڕووناکبیری  تاقمک   ل ئوروپی،  مۆدنیزمی  دانیشتووی  بزووتنوەی   ک بینرا،  وسمانی 

شاری پاریس، وەک یکک ل سرەکیترین ناوەندەکانی نوخوازیی ئوروپا، بوون: مدحت 
پاشا ( پاشا (١٨٨٤-١٨٢٢علی  پاشا  ١٨٩٦- ١٨١٥)، محمد فوئاد  علی  و محمد ئمین   (

بم ئوان    )، ب پشەوی نوخوازی ل ناو ئیمپاتۆریت نخۆشک ناسراون، ١٨٧١- ١٨١٥(
تنیا نبوون و کۆمنکی برینی خک بتایبت ڕووناکبیرانی ناوخۆی ووتیشیان لگڵ 

 ھاودەنگ بوو.
ھر بۆیش قتاری نوخوازیی گالنی ناو ئیمپراتۆریتی عوسمانی ل وستگی پاریسدا  

عوسمانی ڕووناکبیرانی  و  خک  کۆمنی  ووت.  ناوخۆی   یشتگ و  ب    نوەستا  بوون 

تبو
 و بخش و بخت

رگرتبورگرتبو
ش

رتب
ش
رگرگرگرگرەرگەرگر
د دنان دشتنان دەو

 بم، بم 
ون

 شی شی ش شڕ شڕەک
ل لت  تیبتیبتت 
لگ ،لگ 

تیبتایبیبیبیبیب
گ شتوویشتووانن،ن،

کرانکرانی
ش

یی ل
کراڕکڕکر



کردنوە ل کۆمگای کورستانموفتی پنجونی پشەوی نوێ   229  
  

 

  ر و لمپل تیتوانی ببتی کۆنباو نخوازان وەستان. دەسپشت نو ز و لھکی بسوپای
ل سردەمی   ١٧٩٣برانبریاندا بوەستت. ڕاگیاندنی 'نیزامی جدید' وات تنزیمات ل سای  

بگوڕی  الفاوی  برانبر   ل بوو  دەست  دانواندنی  مل  دووھمدا،  عبدولمجیدی 
- ١٨٠٠نوخوازی و نوکردنوە. ئاھگری ئو ڕیفۆڕمش ل ناوخۆ، مستفا ڕەشید پاشا (

 ) بوو ک ب ئیلھام بخشی 'تنزیمات' دەناسرت.  ١٨٥٨
ی بشون    ١٨٥٦و    ١٨٣٩تنزیمات ھر ل یکم ھنگاوەکانیدا دوو 'مڕسووم'ی سانی  

درا و "مافی خاوەنداریتی تایبتی و یکسانی  خۆیدا ھنا و بوان، جاڕی سردەمکی نوێ 
بۆ ھموان" وەک مافکی سروشتیی خک، الی کم ل سر کاغز، مسۆگر بوو و کۆمنی  
خک ب ڕووناکبیر و ئاپۆرەوە ھاتن ناو گۆڕەپانی سیاستوە. پروەردەی عیلمانی دەرەوەی  

دەس  ل سربخۆ  دادپروەریی  و  مزگوتکان  غیرە حوجرەی  سوپای  و  مالکان  تی 
فئۆدای و ڕک و پکی شوە ئوروپی، بشک بوون ل بروبووی تنزیمات. ب گشتی ئو 
  وتنرە کرەبکان بوو، بو دام و دەزگا ئایینیی لیفخ ت بودەم تایبتا ئ ی کگۆڕەپانان

سیاسی ڕکخراوە  یکی  دوای   ل یک  دامزرانی  و  خک  دەستی    - کۆمیتی  -بر 
 فرھنگییکانیش دەرئنجامی سروشتیی ئو ھاتن میدانی کۆمنی خک بوو.

بم   پکردبوو،  دەستی  وەزارییکانوە   نووسینگ و  کۆشک   ل چاکسازی  باوەکوو 
ڕووناکبیرانی وتکش دەستوەستان نبوون و ل ھوای ئازادتری دوای تنزیماتدا گلک  

 فرھنگی وەک ڕۆژناموانی، ڕۆماننووسی و شانۆگرییان پرەپدا.  چاالکیی ھونری و
 

 نوخوازی و 'ماسۆنی' ل عوسمانی   
ل ناو مۆدنیستکانی عوسمانیدا، ھر ل سوتانوە بگرە تا وەزیر و کاربدەست، ئو  
دروستکردنی  بۆ  ھودان  و  کۆمگا  نوکردنوەی  و  نوخوازی   ک ھاتبوو  پک   وایب

خراتر  'مۆد و  گونجاوتر  'فراماسۆن'ەوە  نھنییکانی  ڕکخراوە  ڕگی   ل ئوروپی'  لکی 
بڕوەدەچت. ھر بۆیش ئو سوتانانی عوسمانی ک بۆ یکم جار ھاتوچۆی ئوروپایان 

)،  بوون ب ئندامی یک ل "لۆژ" یان  ١٩٠٤-١٨٤٠کرد و لوان، سوتان مورادی پنجم ( 
سۆنیش و ب ھمان شوە سرەک وەزیران و پاشا و گورەپیاوانی وەک ڕکخراوەەیکی ما
) ک ماوەیک بایۆزی عوسمانی ل وت ئوروپییکان بوو، ١٨٥٨-١٨٠٠مستفا ڕەشید پاشا(

 ئندامیتی لۆژە ماسۆنییکانیان وەرگرت.   
 

 جمعییتی ئیتیحاد و ترەقی عوسمانی 
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دانی بزووتنوەی ناسراو ب 'تورک گنجکان' یک ل بروبووەکانی تنزیمات، سرھ
دا دەستی پکرد و ل درژەیدا، ل ناوخۆ و دەروەوەی وت چند   ١٨٨٩بوو، ک ل سای  

) ھاتن ١٩٠٦کۆم و جمعییت و گرنگترینیان 'جمعییتی ئیتیحاد و ترەقی عوسمانی' (
جمعییتان، ڕووناکبیرانی سر ب  دروست بوون. بناغدانر و شونگری بشکی زۆر لو  

و   عرەب  و  ئابانی  و  ئرمنی  و  کورد  وەک   کتئیمپراتۆری ناو  تورکی  غیرە  گالنی 
چرکس بوون ک 'ناسیۆنالیزمی ئتنیکی' تورکیان دژ ب برژەوەندیی گالنی خۆیان دەبینی 

مانیدا دەکرد، ل ئنجامدا  و ھستیان ب پراوزخرانی ئو گالن ل ناو ئیمپراتۆریتی عوس
گۆڕانکاری و ب ئوروپی کردنکانیان ل برژەوەندیی خۆیاندا دەدیت. لو چوارکسی وا  
جمعییتی ئیتیحاد و ترەقییان بنیات نا، دوویان (عبدو جودەت و ئیسحاق سکووتی)  

مد ڕەشید) خکی  کورد بوون، یکیان(ئیباھیم تیمۆ) ب ڕەگز ئابانی و ئویتریان (محم 
 قاوقاز بوو. 

 
 مشرووتی عوسمانی  

و   ١٨٧٦ل ژر گوشاری ئازادیخوازاندا، عبدولحمیدی دووھم، ک ل نوان سانی  
دا ئیمزاکرد   ١٨٧٦دا سوتانی عوسمانی بوو، فرمانی مشرووتیتی وتکی ل سای ١٩٠٩

شپ واتنیزم بڵ ڕەوتی مۆدگیتوانی لم نب جکانی ئازادیخوازان بوە و داخوازیی
بگینت. ل ئنجامدا، چاکسازییکانی وەستاند و مشرووتیتی ھپسارد. دەورەی دووھمی  

دوای    ،شرووتی    ٣٠مسا  ڕەتیی    ١٩٠٨ساڵ وچان،  لبن و یاسای  پکردەوە  دا دەستی 
نووسرا. ئحمد شفیق عوسمانیی نوێ ب ھوڵ و کۆششی نوخوازانی وەک میدحت پاشا، 

) پاشا  بنڕەتیی  ١٨٨٣-١٨٢٢میدحت  یاسای  دانری  و  یکم  مشرووتی  'میعمار'ی   ب  (
ئویشی   ھوەشاندەوە،  ئنجومنی  دووھم  عبدولحمیدی   ک  کات و  ناسراوە  عوسمانی 
عوسمانی لرەبدواوە تا  مشرووتییتی  یان کووژرا.  ھر لوشدا مرد،  و    خست زیندانوە 

و ڕاگیاندنی کۆماری تورکیا ل الین مستفا کماڵ (ئتاتورک)ەوە، درژەی    ١٩٢٤سای  
 کشا. 
 

 بارودۆخی ئران 
) عوسمانییکان، ئرانی قاجاری  دوای  خوی ١٩٢٥تا    ١٧٨٥ب ماوەیکی کم   ل )ش 

خۆ   و  پشکوت  و  شلشل کوت شون کاروانی زانست   ب و  سان ڕاپڕی  و  سدە 
پش  ڕکخست  ماوەیک  اخبار)  (کاغذ  فارسی  ڕۆژنامی  یکم  باوەکوو  ئوروپا.  لگڵ  ن 
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قاجار( ناسرەدینشای  و ١٨٩٦-١٨٣١حکوومتی  جیددی  ھنگاوی  بم  کرابووەوە،  )بو 
 بردەوام ل پناو بڕۆژکردنی سیستمی حکوومتداری، ل سردەمی ئودا ھنرایوە.  

دین شا، دووجار سردانی فرەنگستانی کرد و ل لندەن  ل ئرانیش وەک عوسمانی، ناسرە
ئابوورییکانی ئو ووتانی ب چاو بینی. کابین ب   -زانستی   -و پاریس پشکوت سیاسی

وەزیر و سرەک وەزیرانوە پکھنرا و ب ھیممتی 'میرزاتقی خانی ئمیرکبیر'ی سرەک 
" ل تاران کرایوە و مامۆستای ل ئوروپاوە  )، "مدرس دارالفنون١٨٥٢  –  ١٨٠٧وەزیران، (

بۆ ھنرا، تاقمک ل الوان بۆ خوندن و فربوونی زانستی نوێ نرران ئوروپا و ئستموڵ و 
 'یددەزگای 'ع .کناوچ خوازیی لرەکیی نوتفلیسی گورجستان وەک دوو ناوەندی س

ران، ڕۆژنامناو ئ نرایی چاکتر ھگای دانرا، چاپخانم ڕکچاپ کرا، ی 'ی 'وقایع اتفاقی
ئاسن و ھی تلگراف و کارەبا  کشرا، سوپا ب شوازی ڕۆژئاوایی ڕاھنرا و بگشتی،  
دەگوترێ  کرایوە.  ڕۆژئاوا  ڕووناکایی  برەو  تاریک  ووتکی  داخراوی  پنجرەی 

یی 'میدحت پاشا'ی  سیاستمدارانی ئو سردەمی ئران ل زۆر کار و کردەوەیاندا السا
 عوسمانییان کردبتوە ک ب میعماری دەستوورخوازی دەناسرا. 

 
 بابییکان  

ئو گۆڕانکارییان، تنانت ل دەزگای قورس و قایم و نگۆڕی ئایینی شیعشدا خۆیان 
نواند و "بابی"یکان، وەک بانگدەرانی گۆڕان و نوکردنوەی ئایین و سیاست، ل شاری 

س ھردوو  شیرازەوە  تنییوە.  ئرانی  ھموو  کم  ماوەیکی   ب بزاڤکیان  و  ھدا  ریان 
دەزگای حکوومت و مزگوت ب توندی دژی بابییکان وەستان و و ب کافر و بدین و 
 دانل و  پکرد. بم ئوان لو کوشتار  'بابی کوژی' دەستی  و  'مھدور الدم'یان ناساندن 

شاعیرە و زمان پاراوی قزونی    -بوکردەوە. "طاھرە قرة العین"نسمینوە و بیری نویان  
جماوەریدا  ١٤٧) ١٨٥٢  –  ١٨١٥( بوو ک ل کۆبوونوەیکی گورەی  ، یکم ژنی ئرانی 

حیجابی فدا و بانگی ئازادیی ژنان ل بند و بستی داسپاوی کۆمگای کۆنی ب گوی  
)، ١٨٥٠-١٨١٠'علی موحمدی باب' (  -پشواکی خۆی خکدا دا، گرچی ئویش وەک  

سری لو ڕگی دانا. ھزی کۆنباو تنیا ب زەبر وزەنگ دەیتوانی پش ب الفاوی نوخوازی  
 بگرت.

 

 
١٤٧    ل ک ساکی یجیاوازیی ینی، واھوە بۆ زایکۆچیی کان لساڵ و مانگ ک لشوتی بکھۆی گۆڕینی ڕب

 یخاندا ھبت ک ل ھموو ئم وتارەدا دەکون برچاو.نوان ڕکوتی ڕاستقین و ئو تئر
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 السایی کردنوەی عوسمانی و ئوروپپیکان   
کانیان کۆمیتیدا پیان دەنای ج پی عوسمانیی-ئرانییکان ل گلک بواری سیاسی

 و وەک ئوان و ھاوڕێ لگڵ ئوان، السایی وتانی ڕۆژئاوا، ب تایبت فرەنسایان دەکردەوە. 
دا پسند کرا، کۆپیی یاساکانی    ١٨٧٦دەستوور یان یاسای بنڕەتی عوسمانی ل سای  

  ران کڕەتی ئەنسا بوو. یاسای بنر یاساکانی   ٤٠فبوە، لکای ساڵ دوای عوسمانی ھات
یاسای  ب  یشتدەگن گرنگدا  بواری  ھندک   ل بم  کرابوو،  کۆپی  فەنسا  و  لجیکا 

عوسمانییکان ب تایبت ئو ئازادیی سیاسییانی وا ب گورەی دەستوور ب ھموو گالنی  
و    شیع و   سونن  ب ئیماندارک،  ھموو  بۆ  ئایینی  ئازادی  یان  درابوو،   کئیمپراتۆریی ناو 

رە موسومانوە، ل یاساکی ئراندا نگیرابوون برچاو. ئازادی ئایینی ل موسومان و غی
ئران تنیا تایبت ب موسومان و خاوەن کتبان وات عیسایی مووسایی و زەردەشتی کرابوو. 

)، گلک ڕەوتی پشکوت ١٩٠٧ساک دواتر، کات "متمم قانون اساسی" ئران پسند کرا (
ڕانرەو دواوە گکاندا، برستپر گوشاری ئاخوندە کۆنژل و "متمم"ە کرەی ئگو وە. ب

بۆ "ھموو سردەمک ل سردەمکان" پسند کرا بوو، ھیچکام لو یاسایانی وا ل مجلیسی  
شۆڕای میللی ئراندا ھموار دەکران، ندەبووای لگڵ یاساکانی ئیسالمدا دژایتییان ھبت 

پنج موجتھید و فقیھی شیع پسندیان بکن. بم پی، ئستم بوو ل   و دەبووای الی کم
و   نشبوو   ک بت،  جگر  ئوروپی  وتانی  شوازی   ب مدەنی  کۆمگایکی  ئران 

 کۆتایی ب ھموو دیموکراسییت و ئازادی و برانبرییک ھنا.    ١٩٧٩ڕاپڕینکی سای 
ھ  وروپا لوەی ئزرانی  کاری السایی کردندام ب و ئراندا  عوسمانی  ووتی  ردوو 

سیستمی سیاسیی مشروت و دانانی یاسا ی بنڕەتی و بوکردنوەی ڕۆژنام و کرانوەی 
قوتابخانی نوێ تواو نبوو. خک تینووی ئازادی بوون و دەیانویست دیوارە سیاسییکانی  

نن. ئزنن و سنووری دانراو ببووخدەوری خۆیان ب ت، ئاگایان لوان، دووراودووریش ب
پشکوتکانی وتانی ڕۆژئاوا و دواکوتووییکانی خۆیان بوو، بۆ گیشتن بوان پلیان بۆ  
ھموو شتک دەھاویشت و ھندک جار کاری سیر و سمرەیان دەکرد. لووئی شازدەھم،  

یعدام کرابوو. پازدە ساڵ  ) ئ١٧٩٩تا    ١٧٨٩شای فەنسا، ل ماوەی شۆڕشی مزنی وتکدا ( 
) و عبدولعزیزی یکم ل عڕش ١٨٠٨دواتر، ل ئستمووڵ، مستفای چوارەم ئیعدام کرا ( 

ئرانیش،   ل دەرەوە.   نرایھ زیندان   ل ترمکی  دواتر  ڕۆژ  پنج  و  خوارەوە   نرایھ
ارەنووسی لووئی  دا ل نزیک تاران تیرۆر کرا و کووژرا. چ  ١٨٩٦ناسرەدینشای قاجار ل سای  

 شازدەھم ببووە سرمشق و شاکوژی ببووە مۆدەی سردەم!   
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  می ئکڵ ناوچگوروپا لنیزمی ئکانی مۆدجیاوازیی 
کشی سرەکی و ناتواویی گورەی وتانی ناوچی ئم ل ڕەوتی نوکردنوەدا ئوە 

کوابوو، ھم!" ئم بیرمندی وەک کانت  بوو 'دیکارت'کمان نبوو ب "من بیر دەکموە 
و مۆنتسکیو و ژان ژاک ڕۆسۆ و لووتر و دەیڤید ھیووم و نیچمان نبوو ک ئزموون کردن، 
وەک   دیموکراسی  و  کۆمیتی  دادپروەری  فلسفی،  شککاکیتی   ،زانستییان ناسینی 

و وەک فرھنگ ببن ناو کۆمنی   وەک باوەڕ  بیر،  وەک  و تکوی  چمک،  خکوە 
دواتر  نوەکانی   ننیبیگ و  بکن  خکی  ژیانی  و  خون  و  وخدە  خوو  و  .  ھوست 

سرەتا ژرخانکی قورس  وقایمی    ،انو دیاردە نوئ سقامگیر کردنی  بۆ  ئوروپییکان 
ڕاسیۆنالیزم   -سیاسی و  کردبوو  بربست  کلیسیان  دەستی  نابوو،  بنیات  کۆمیتییان 

 عقل) یان کردبووە جگرەوەی دۆگمای ئایینی.  (ت
ناو   ھنرابووە   ک بوو  ھاوردە  الوەکیی  دیاردەیکی  نوخوازی   ،مئ بۆ  بم 
ناوچکوە،   عرەبی  و  کورد  و  ئرانی  و  تورک   ب ھموومان،  و  کۆمگاکمانوە 

تر جوغرافیایکی   ل تر  خکانی   ک بووین   مکانچ ئو  ساکاری  ب    الساییکرەوەی  و 
فرھنگ و بیر وبۆچوونکی ترەوە دایانمزراندبوو و ھنابوویان ناو ئمش. ئم ب ئوەی  
بۆچوونی   و   رافخ لسر  ئوروپیمان  ئازادی  بیری  دەربھنین،  کۆنکان  باوەڕە  ڕیشی 
نازانستی مۆنتاج کرد و معجوون و مغمیکمان ل پک ھنا ک ئستاش و ل داھاتووشدا  

ت   بخوازی و عیلمانیینو جاڕمان لتکی گایکۆست کورتی، ئیم نین. بوە دەنادەستیی
  رەیمیر و سوەرە سو بوونبوو؛ ئڕیشی پانی ھ و دیموکراسی و ئازادی دروست کرد، ک
نیدەتوانی ل جیھانی واقیعدا بوونی ھبت و دیتمان ب سرھدانی کسکی وەک خومینی، 

ڕیسک بووەوە پمۆ و ھموو ناوچک، سووک و سانا، گڕایوە سردەمی جمجم  ھموو  
 سوتان!  

و   و کۆمناس  بیرمند   وروپا، کئ پچوانی   ب  ت کبگوتر  کی گرنگخا ئوە 
ھونرمندان پشەوی نوخوازی بوون، ل ڕۆژھتی ناویندا، سرەتا حکوومتکان بوون 

ی دەچوون! ھۆکاری زۆرک ل ناتواوییکانی  پۆسی مۆدنیزم  ک برەوپری نوخواز
ل ووتانی ئمش ھر ئوەی. سفری سوتان و شاھان و حاکمانی عوسمانی و ئران بۆ  
  ینوو ھکی ئیوروپا، نموونزانکۆکانی ئ ندن لنیان بۆ خورەنگستان و ناردنی منداف

دەستداریتییکان الین   و ل بیرمندان   ک خباتک  کورتی،   ب ئموە.  ناوچی  ی 
فیلسووفان و کۆمناسان ل ئوروپا دەیانکرد، بشکی برچاوی لپناو بربست کردنی  
بوو، ل کاتکدا الی  و زاکردنی دیموکراسیدا  و ئایینی  سیاسی  دەستی دەستدارانی 
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یان لگڵ سردەمدا ڕک دەخست، ب  ئم حکوومتکان و بوروکراتکان بوون ک خۆ
  دەچوون چکانشوە  بو  ھر  و  دەبوون  چکدار  نوێ  تکنۆلۆجی  و  زانست  چکی 
شڕەجنگی خککیان و ھموو ھوڵ و کار و خباتک بۆ گۆڕانکاری و نوخوازیی  

 کۆمنی گلیان سرکوت دەکرد!  
سردەم، ک تا ئستاش درژەی   ئوە کارەساتی ھرە گورەی ووتانی ئم بوو لو

 کشاوە.   
 

 مۆدرنیزم ل کوردستان  
'کورد' ل ھردوو وتی جگی باسی ئم، وات عوسمانی و ئراندا، بشکی برچاو 

 ل دانیشتووانی پکدەھنا.  
ل ناو کوردیش وەک گالنی دیکی ناوچک، پیامھنرانی نوخوازی و دیموکراسی  

بی  یکسانی،  و  و  نووسران  و  شاعیر  تنیا  بکوو  نبوون  خۆیی  فیلسووفی  و  رمند 
کۆمگای   نوکردنوەی  جاڕی   ک بوون  حکوومییکان  دەزگا  و  دام  ناو  سیاستکارانی 
کۆنیان دەدا. نخوندەواریی کۆمنی خک، نبوونی شارنشینی، شوازی ژیانی خکی،  

نبوونی حکوومت و دەستداریتی نتوەیی و بھزبوونی نریت کۆنکان و بتایبت  
دابشبوونی خاک بسر دوو داگیرکر، وات دوو ئیمپاتۆریتی بھز، تنیا چند ھۆکارک  
بوون لو کۆم ھۆکارانی وا کوردیان دوور ل پشکوت و پگیشتن و تگیشتنی ژیانی  

کورد ب یارمتی دەست دەیانتوانی  سردەمان ڕادەگرت، ل کاتکدا داگیرکرانی خاکی
 گلک دەسکوت و پشکوت بۆ خۆیان مسۆگر بکن، ھیچکام لوان بۆ کورد نگونجا.    
ئیمپراتۆریتی   ناو  خکانی  ناسیاویی   ک ڕاستییی  ئو  گورەی   ب بت،  ھرچۆنک 

تووی ناو ئران  عوسمانی لگڵ چمکی نوخوازی و مۆدنیتی ماوەیک پش گالنی دانیش
حکوومتکشدا ڕاست   پکرد، دەکرێ ئو مسلی ل قیاسی کوردانی ناو دوو  دەستی 
بت و چاوەرڕوانی ئوە بکین ک نونران و ھبژاردەکانی گلی کورد ل چوارچوەی 
چینی کۆمیتیی کورد ل ئران، ناسیاوی   و  ھمان توژ   عوسمانیدا، زووتر ل دەوتی 

روا  مۆدراستیشدا ھ تن؛ لگای خۆیان بووەبخوازیی کۆموروپی و خوازیاری نونیزمی ئ
 ١٤٨بوو.

 
ڕاست شرەفنامی مژووی کوردان ل ئران نووسراوە، بم پاشخانی شرەفخانی نووسرەکی ل بدلیسی باکووری     ١٤٨

و ئیسفھان  کوردستان بوو و بنمایان ل سردەمی شڕی ئران و عوسمانیدا، ل بدلیسوە پرەوازەی قوم و قزون  
 ببوون.
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باکووری    ل نودا  سردەمی   ل کورد  خواستنی  خۆ  مافی  و  خۆناسین  بزاڤی  یکم 
کوردستان و ل ڕاستیدا ل شاری ئستمووە سری ھدا و یکم نیشانکانی خۆ ڕکخستنی  

 میش، ھر ل بشی کوردستانی عوسمانیدا دەرکوت. کورد لگڵ سردە
سای    ل عوسمانی  کورد"ی  ترەقی  و  تعاون  جنگی   ١٩٠٨"کۆمی   ل  وات

مشرووتدا ل ئستموڵ ب ئندامیتی و سرۆکایتی شخ عبدولقادری شمزینی و ئمین  
عالی بدرخان  دامزرا. بڕوەبرانی جمعییت بایخی زۆریان ب الینی ڕووناکبیری و  

کۆم خوندنی  و  ھوستی  پروەردە   ک سلمانی،  'پیرەمرد'ی  دەدا.  کورد  گلی  نی 
نیشتمانپروەرانی بۆ ھمووان ڕوون، سرنووسری ڕۆژنامی جمعییتک بوو. جمعییت،  
ڕۆژنامیکی دیکش ب ناوی 'کوردستان' و چند کتبی وەک "ھدایة الحمیدیة فی اللغة 

حو برف و ندین و "سلیل    الکردیة"ی یۆسف زیائلفبای کرمانجیی" خکوردی" و "ئ
خیای و "دیوانی موالنا خالد"یشی چاپ کرد. گلک جمعییت و ڕکخراوەی دیکش 
و  کورد'  ئیتیحادییی  تشکیالتی  'جمعییتی   ک ھاتن،  تعاوندا  جمعییتی  بشون 

 'جمعییتی نشری معاریفی کورد' دوو لوان بوون.  
 ،و دیاردانموو ئب، دیاردەی   ھو کت وە تا چاپی ڕۆژنامت و حزبمعییزرانی جدام ل

ڕۆژئاوایی بوون و ب چاولکری لوان پک دەھاتن. تنانت نک ھر فۆڕم و قاب، بکوو 
دروشمی سرەکی حزب و ڕکخراوەکان ناوەرۆکی ھمووان 'فرەنگی' وات ئورووپی بوو.  

سرەکی   بابتی  شوە  ھمان   ب و کتبکان، ئازادی، دادپروەری، و   نووسراوەی ڕۆژنام
یکسانی و عیلمانییت بوو ک دروشمی شۆڕشی مزنی فرەنساش بوون. کۆمنی گڵ و  
ڕووناکبیرانی پشەوی کورد ل دروشمی 'ئازادی'دا بربست کردنی دەستی دەستداران  

و   دام  بسر  یاسا  زابوونی  'دادپروەری'دا   ل ل و  و  "قضا"  ھزی  نریتییکانی  دەزگا 
'عیلمانییت' یان سکیوالریزمدا گڕانوەی مال و موجتھید بۆ ناو مزگوت و حوجرەی  

 دەرس، وات جودایی دین و دەوتیان دەبینی.  
کات ب مژووی ژیانی کوردانی پشەوی مۆدرنیزمدا دەچینوە، دەبینین جیا ل ئندامانی  

ای بدرخانی وەک عبدولرەزاق بگ، میقداد مدحت بگ،ئمیر سورەییا خباتکاری بنم
بگ، ئمیر جالدەت بگ، عبدولرەحمان بگ، ئمین عالی بگ، دوکتۆر کامران بگ  
و ئوانیتر،  ک یک ل دوای یک و ب پسانوە، بۆ ماوەی دوو سدە ل شانۆی خبات و  

بو کورددا  فرھنگیی  و  سیاسی  (شۆڕشی  نالی  خدری  مال   مئ )، ١٨٥٦-١٨٠٠ون، 
) و حاجی  ١٨٥٠- ١٨٠٩)، مستفا بگی کوردی (١٨٦٦ -  ١٨٠٠عبدولەحمان بگی سالم ( 

تنزیمات (١٨٩٧-١٨١٧قادری کۆیی (  سردەمی  ھن ک ڕۆی  و ١٨٧٨-١٨٣٩)مان  )ن  
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کوتوونت   سرەڕای جگ و پگی کۆمیتییان، لژر یئسیری ئو فزای تنزیماتدا،
دژایتیکردنی دیاردەی کۆن و دام و دەزگا نریتییکان ب کۆمیتی و ئایینییوە، ھر ئو 

 نوخوازییانش بوونت ناوەرۆک و بابتی بشک ل شیعر و نووسراوەکانیان.  
ڕەوتی نوخوازیی کورد ل قۆناغی تنزیماتدا ناوەستت و درژە ب ڕگا دەدات. ماوەیک 

دادەمزرت دوا کورد  سیاسیی  حزبی  یکمین  وەک  (خۆیبوون)  کوردان   تو جڤاتا  تر، 
)، حاجی توفیقی پیرەمرد  ١٩٣١-١٨٦٣) و بیرمندانی وەک جمیل سیدقی زەھاوی (١٩٢٧(
)  ١٩٤٣-١٨٧٦) و مالی گورەی کۆی (١٩٣٢  –   ١٨٦٩)، عبدو جودەت ( ١٩٥٠- ١٨٦٧(

ای خۆیان بۆ درژەی ڕگا دەیدەن دەست نوەی نوێ  مشخی بیری نوێ ھدەگرن و دو
) و پشەوانی وەک ڕەفیق  ١٩٢٦  -١٨٥٣ک بریتی بن ل ناودارانی وەک زیھنی پاشای بابان (

 ).  ١٩٥٢-١٨٨١) و موفتی پنجوینی ( ١٩٦٥-١٨٩٨) و قانعی شاعیر (١٩٦٠  – ١٨٩٨حیلمی (
- ١٨٨٧ە. الھووتی کرماشانی ( ل ڕۆژھتی کوردستانیش ڕەوڕەوەی نوخوازی نوەستاو

دا کووژراوە)، ھرس   ١٩٢١) و قازی لتیفی قازی (ل  ١٩٣٧-  ١٨٦٥)، مستفا شوقی (١٩٥٧
)،   ١٩٤٥  -  ١٨٧٦ل ئستمووڵ ژیاون یان ھاتوچۆی ئویان کردووە. سیفولقوزاتی قازی ( 

) و  ١٩٥٤-١٨٧٣)، علی بگی حیدەری ١٩٧٥- ١٨٨٦شخ محمد مردۆخی کوردستانی (
  - ١٨٩٥)، مال محمدی تورجانی زادە (١٩٢٥  -١٨٩٨براکی وات مصباح الدیوان ادب (

)، ١٩٩٢-١٩٩٠)، مال قادری مودەڕڕیسی (١٩٨٨- ١٩١٠)، دوکتۆر ئیسماعیلی ئردەن( ١٩٦٣
)، حسنی  ١٩٨١- ١٩١٨)، عبدولەحمانی زەبیحی (١٩٧٩-١٩٠٣سید محمدی حمیدی (

شەوانی ڕۆژنامنووسی ل کرماشان و سن و قوتابیانی قوتابخانی  ) و پ١٩٨٤-١٩١٥قزجی (
) ھژار  موکریان:  ( ١٩٩٠- ١٩٢١شیعریی  ھمن   ،(١٩٨٦  -١٩٢١) ئاوات   ،(١٩٨٩- ١٩٠٣  ،(

) تنیا ژمارەیکی کمن  ٢٠٠٩- ١٩٢٦) و نووری (١٩٩٦-١٩٠٢)، حقیقی ( ٢٠١٦- ١٩٢٧ھدی( 
 راسی ل ڕۆژھتی کوردستان بوون. لو خباتکارانی وا ڕخۆشکری ئازادی و دمۆک

و   نوخوازی  ڕەوتی  لو  بووە  بشک  و  ژیاوە  سردەماندا  لەو  پنجوینیش  موفتی 
بشی   ھردوو   ل کۆمگاکی  نوکردنوەی  پناو   ل قدەم  و  قم   ب  وات نوکردنوە 

 باشوور و ڕۆژھت دا خباتی کردووە.    
         

 
************** 
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 دووھم، موفتی پنجوینی، وەک کسایتییکی نوخوازی ڕچشکن  
ئدەبیی کوردستانی سانی   -سیاسی  -ل پداچوونوە و ھسنگاندنی ژیانی کۆمیتی

نیوەی یکمی سدەی بیستمدا، ئم س جار و ل س بواردا ڕووبڕووی کسایتی مال  
 ) دەبینوە.  ١٩٥٢- ١٨٨١عبدوی مالکریم ناسراو ب موفتی پنجونی (

سیاسییوە کوردستانیی بزاڤی نتوایتی ل باری  خوش دەبینین ک تکوی   کی ب
دانی   کورد لرھس ینی کاتدا، بع م لزراوە، بباشووری کوردستان و عیراقی تازە دام
ھاودەردی  کۆماری  و  ھاوبیر  ھاوڕێ لگڵ  ووتکی،  کوردستان ل بشی ڕۆژھتی 

مھاباد دەبت و ل ڕۆژی ھکردنی  خۆی قانعی شاعیر، ب پیان ل پنجوینوە ڕگی  
ئای نتوەییدا دەچت ژر سبری ئاک و سروودی نتوایتی دەخونت. دواتریش تا  
و ئاواتی بختوەریی   ل ڕبازی کوردایتی  و  دەڕوات   ودانپ سر ئو   ل ژیان  کۆتایی 

 گلکی النادات. 
دو و  لباری کۆمیتییوە، باوەکوو مالیکی  پش نوژ   تبب  دەتوان و   عیلم ازدە 

ژوورەوەی  الی  شارک،  گڕەکی  مزگوتی   ل کۆمگا  قائیدی  وەک  و  نووس   نووشت
ھمووان دابنیشت و لو ڕگیوە، جگ ل جگ و پگی کۆمیتی، ژیانکی ئابووریی  

و دەرفئ ،خواست خۆ  بنماکی مسۆگر بکات. بم  و  خۆی  بۆ  ت و دەرەتان  باشتر 
بج دەھت و ل پنجوین دووکانکی بچووکی تووتن و جگرە فرۆشتن دەکاتوە و بۆ  

دروستکردن    ٩بخوکردنی   جگرە  ساکاری  دەزگایکی  پشت   ل بنماکی،  ئندامی 
دادەنیشت. موفتی ب پچوانی داب و نریتی سردەم، ل شاروچکیکی وەک پنجوینی  

ساندا،  و بو کارەی   ئو  خۆی ل سر دووکانک دادەنت  شکنک، کچی   وەک ڕچ
دەکوت بر ڕق و کینی کۆنسرڤاتیوە نریتخوازەکان و ھر ئوان ناوونیتکی 'بابی'بوونی 

 دەخن شون ک لو سردەماندا دەخرای دووی ھموو پشکوتنخواز وڕچشکنک.  
   کشاعیر برپرسی کورد،  ل باری فرھنگییوە،  شاعیرانی  دەردی  زیاتر ل زوربی 

و    کۆمیتی  نخوندەواریی  مسلی  دەریدەخات.  شیعرەکانیدا   ل و  دەبینی  گلکی 
 تی نوێ لو زانست و سنع خۆشخانی عیلمانی و نبوونی قوتابخانک، نوتوویی خدواک

خاوەن ناو شاعیری  ھندک   مافیی ژن،  ک و ب  گاکبۆ کۆم مان بسریدا تپڕیون، 
  و ل  ژیانی ڕۆژان و ل خم بت   یان بل ناتوان ک ورەیگ وەھا  موفتی، کشیکی 
شیعرەکانیدا ئاماژەیان پنکات. ھربۆیش کمتر شیعرکی موفتی ھن ک یک یان چند  

بابتی کۆمیتی و سیاسییان تدا نگونجابت.  
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 مندک موفتی پنجوینی وەک بیر  
پداچوونوەی شیعرەکانی موفتی گیاندوومیت ئو بۆچوونی ک ئگر "شیعر" ھونری 
یکمی کۆمگای کورد نبوای و لجیاتی شیعر، پخشان و ڕۆمان نووسین دابی باوی ناو 
  ورەی کۆیالی گنجوینی و مسانی وەک موفتی پودەم کت، ئندەوارانی کورد بوایخو

سیاسی   -ری کۆیی و قانعی شاعیر دەیانتوانی بۆچوون و ڕوانگی کۆمیتی و حاجی قاد
خۆیان ڕوونتر و ب تفسیالتکی زیاتر، ب پخشان ڕابگینن و ل جیاتی بیری تپڕی ناو 
و   کۆمگا  پشکوتی  و  گۆڕانکاریی  لمڕ  پشنیارەکانیان  و  بۆچوون  وغزەل،    چوارین

کانی، لندامیشتنی ئگی کورد دەمانتوانی   پمودەم ئن. ئبک برگک کتبدا تیۆریزە 
ناویان،   بربوەی  بیرە  ھموو  ئو  و   مانھ  ک شیعرەی   دیوان ھموو  ئو  لجیاتی 
ڕچشکنکی وەک مۆنتسکیۆ و ژان ژاک ڕوسۆمان ل مژووی ناودارانماندا ھبت و کتبی 

'ئمیل'مان ل دوو بو اری گرنگی یاسا و پروەردە دا بخین ناو وەک 'ڕۆحی یاساکان' و 
کتبخانکانی جیھانوە. بم داخکی گران ک شیعربو دەرەتان برتنگوە وا عرووزی  

  ل بووە و نییوەی نروای داناوە، توانای ئش و سیان    ٢کالسیک بۆ ک ،ردی چوارینف
ۆمیتی شرۆڤ بکات و بیری فردی قسیدەدا فلسفی ک ٧٠ - ٦٠فردی غزەل و  ١٤

 قووی نوخواز و ڕچشکن ب خک ڕابگینت و ڕوونی بکاتوە. 
بابتکی  ھموو  ڕابردوومان  بیرانی  خاوەن   ک  یمئ کۆمگای  گورەی  خسارکی 
ئندش و فیکر (وەک مژوو، چیرۆک، شانۆگری و تنانت تزی سیاسی و کۆمیتی و  

  ل تنیا  ...ھتد)یان  دەرئنجامک،  وەک  و  ڕاگیاندووە  کالسیکدا  شیعری  برتنگی  قابی 
و  خک  کۆمنی  گوی   ننیبگ شواو  و   پچ  پچ ناتواوی  بیرۆکیکی   توانیویان
 رکئ ئو  ئنجامدا   ل کۆمگا.  ئندامانی  بۆ   فلسف و  فیکر  مامۆستای   ببن نیانتوانیوە 

ڕۆژئاواییکان   بۆ  ساکاری گرنگیان  الساییکرەوەیکی   تبوون خۆیان  و  ھشتووە   جب
و  ئورووپییکان  ڕیزی   تنیبگ  مئ نیدەتوانی  بتنیایی  نووسین  پخشان  دیارە  ئوان. 
  و ڕۆژە ڕووناکوەی بت بۆ ئرمان بسپشتندی زانستی لمکی دەویرمایس دەبوای

ب سرماییش   ئو  داخکم  بم  عرووزییوە بگین،  ھبستی  لڕگی  و  شیعر   
 دەستبر ندەبوو! 

من دنیام ئگر گوھری بیر وبۆچوونی موفتی ل ڕاگیاندنی پچ پچی ناو شیعرەکانی  
دەربھنین و گردوکۆ و پوختیان بکینوە و ل قابکی غیرە شیعریدا دایانبژنوە، ئودەم 

نی و ڕا و بۆچوونی پشکوتنخوازیان ل برھم دت ک دەستیک تز و پشنیار و ڕنموو
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جیاوازییکی زۆریان لگڵ بیر وبۆچوونی پشەوانی مۆدرنیزمی ئوروپای سردەمی ژیانی  
 ئودا نابت. 

موفتی پنجوینی ل ماوەی ژیانیدا چند جار و ل چند بواردا سنووری نریت کۆن و  
و داھاتووبینی ل مسلی گۆڕانکاریی کۆمیتییکان و  پرپووتکانی بزاند و بیری تیژ  

  ل ھر  نک  مۆدنیستی،  باوەڕی   ل برز  لووتکیکی   یشتگ نودا  بیری  وەرگرتنی 
 کوردستان بکوو ل ھموو ناوچکدا. 

کشی سرەکیی موفتی پنجونی ل شیعرەکانیدا ڕاست لو خادای ک پورندگرتنی  
ی قسکانی ب شیعر بووە ئویش ل زوربی حاتدا ب غزەل، ک پوەندی  لگڵ برگۆ

جیاواز بت.  ھر فردک دەتوان ل فردەکانی تر  بابتی  و  ستوونی نین  ناو فردەکانی 
ھر لرەوە ئاو دەخوات. موفتی    ١٤٩ئوەی ک دەگوترێ شیعری موفتی ساکار و شعبین،

پبوو ڕایبگینت، بم چ کردەن، قابی  پیامی گرنگی  و  ھبوو بیکات  قسی زۆری 
شعر ئویش ل شوەی عرووزی عرەبدا لوە زیاتر دەرەتانی ندەدای و میدانی تراتنی 

 بۆ ئامادە ندەکرد.  
ی دەکرد، لو چوارچوە برتنگی موفتی ک ب زمانی شیعر لگڵ برگۆکانیدا قس

شیعردا دەبوای ھبژاردنی ھبت و ل ناوەرۆک و قاب، یکیان بکات فیدای ئویتر. گورەیی  
 ئو لوەدای کاک و ناوەرۆکی ھبژارد و گوێ ندای پست و قاب:

 
 زمانم کۆ، ڕی تحریر و تقریرم نما، چیبکم

 (شعری 'ڕیابازی')   یای بیکری کوەوەئیلال فیکری من ئرزی خ
 

)ش ھمان ئو گلییی ل دەکرا و تنانت ھبوون ١٢٧٣  –  ١٢٠٧موالنای ڕۆمی (
دەیگوت   چونکو   ،نیی شاعیر  ھر  مولوی  دەیانگوت   ک سروا  کۆنپرستانک   ل "بیر 
  ل وە جگکک مھیچ شت ت بیر لمدەم پکویستم خۆشوە بم١٥٠.دیداری من"دەک 

بوو! نوکی   یامپ و  فیکر  مولوی  خۆشویستی    ١٥١خۆشویستکی  پنجوینیش  موفتی 
 خۆی ھبوو:

 
 گرچی موفتی ل ڕوتبیی شیعرا   نیگیاندۆت شاعیری درین،    ١٤٩

 غایتی، چونک باش موزووعی  الی ھموو بۆت مزھری تحسین (زوەر)     
 قافی اندیشم و دلدار من   گویدم مندیش جز دیدار من    ١٥٠
دە مولوی ڕۆمی جاڕی ئایینکی نوی داوە ک تا ڕادەیک  عبدولکریمی سرووش، نوخوازی ئایینیی ل ئران      ١٥١

 ل چوارچوەی ئیسالم بو شوەیی وا ئم دەیناسین چۆت دەرەوە وعینی ئو نبووە.
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 بۆ کسکی عاشقی خاکی وەتن گر بت الم 
 (شیعری 'بۆ نیشتمان')  گر کبابی مڕ نب، جرگ و دم بریان ئکم

 
دیوانی   زۆری  بشکی  نیشتمان  و  خاک  ھیچ  ئوینی  و  داگرتووە  موفتی  شیعرەکانی 

 :وشخ کی بموفتی پان کوردستانیی وە کتر ناھنک الی خوگومان 
 

 پنجوین ب ب تۆ نزیک مرگم 
 (شیعری 'شیوەنک بۆ پنجوین')  لوبنان شکن بووی، داخی بجرگم

 و:
 قیبلکی ژینم ئم سابخ، من ڕووی ت ئکم

 (شیعری 'بۆ کۆماری مھاباد')  ی من تازە ئاوی زەمزەممحوزەکی بۆکان، ال
 و:

 ناحق نیی گر شادی مرگ بم ل سروورا
'م تازە 'ھوەیی ئدیم ش ک ۆکمی چاپی بۆکان   ئ'شیعری 'بۆ گۆڤاری ھ)

١٩٤٦ ( 
 

سیاستی   ک مدا، کاتبیست سدەی  سرەتاکانی  و  نۆزدەھم  سدەی  ل کۆتاییکانی 
دوو برەی دژبیکی ئامانیا و بریتانیا (و ھاوپیمانکانیان) ل عوسمانیدا ڕووبڕووی یک 
وەستان، ناسیۆنالیزمی کوردییش گشی زۆری ب خۆیوە بینی. لو قۆناغدای ک حزبی 

بو دەبتوە ک تیاندا ناسیۆنالیستیی   و ڕۆژنامی کوردی  کوردی بنیات دەنرت، کتب 
ناسیۆنالیستیی کوردی   شیعری  ھرەزۆری  و زوربی  جاڕی ناسیۆنالیزمی کوردی دەدرت 

 دەگوترت و کۆمنی گلی کورد خۆیان دەناسن و بخۆیاندا دنوە.  
س ئو  سیاسیی  ڕەوتی  زۆری  کارتکریی  پنجوینی  شیعرە  موفتی  و  لسرە  ردەمی 

لو    کناوچ ومرجی  ھل  و  ئو  سیاسیی  باوەڕی  بانونی  ئاونی  ناسیۆنالیستییکانی 
 سردەمن.

 
 موفتی پنجوینی وەک ڕیفۆرمیستکی ئایینی    

قانعی  وەک  ئویش  بووبت بم  موسومان  ئیماندارکی  موفتی   وەیئ بھز  ئگری 
چاو سۆفییکی   ویشک زەرگ  ھاوڕی،  توەزەلی  دەروشکی  یان  تھلیلکر  قووچاوی 

ل 
وە بینی. لبینی. ل
دی

یان) لن) لل 
یی
نننن)یانیان)
ییەیسدەیسدەی
اا

کانکان

''ھ' ھ' ھ
 سروو سروو

ھ' ھ 'ھ'ە  
گگگ بمگ بم ل ل س ل س

ی من
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ساندا   ئو  کراوەی  فزای   ل و  بووە  عیلمانیت  سردەمی  ڕۆی  ئو  نبووە.  وەشن 
 ھناسی ھکشاوە. 

سیدقی زەھاوی'   'جمیل  جیاوازییکی زۆری لگڵ  ب تمن،  ل الیکیترەوە، موفتی 
بووە. زەھاوی کنی ژیانی خۆی و    کوڕی موفتی زەھاوی نسا ر لغدا دەژیا، ھب ل

خۆی  عیلمانییتی  و  ئایینی  باوەڕیی    ب فارسیدا  شیعرکی   ل ڕاشکاوی   ب موفتیدا 
 ڕادەگینت: 

 
 "بخدا نیست اعتقاد مرا 
 مادر از ... خر نزاد مرا 

 من ب حکم طبیعتم جنبان  
 میبرد پیش گردباد مرا... 

 نیست،یا خرد ڕاست گفت، ایزد 
   یاک ایزد خرد نداد مرا..."

 
باوەکوو دەکرێ ل سر ئو باوەڕەبین ک موفتیش ھوستکی ھاوشوەی بووبت، بم  
ڕاستییکی ئوەی بۆ کوڕی موفتی زەھاوی ک ل بغدا دەژیا و ل ھاتووچۆی ئستمووڵ  

و شتم ئت بو تارانیشدا بوو، گونجاوتر بوو بیری وا دەربب  بۆ موفتی و قانعی شاعیر ل ،
 شونکی وەک پنجوین و مریوان ئستم بوو.  

کارە   ئو  ناڕاستوخۆ   دەکرد کن لوە  ودوویکیان   س ھیچ  ئوان  ئوەشدا،  لگڵ 
و    کیوەک ت ب ئایین  ھندک ئنستیتووتی ئایینی یان بستراوە  بگژ   ،نموون بۆ  و  بکن 

 وت و مالدا بچن و ترۆیان بکن:خانقا  و شخایتی، یان مزگ
 

 :  موفتیی
 دەس ھئبی دەفعی نبووتی ب دۆعاکی!  

 و:
 ب دۆعا نمدی فلس یان قرووشی 

!خۆشن ستھ جوری لوەیا ف 
 و:

 چاکتر ل دووسد خوەکشیی تکیی معلووم

ندەکرد ندەکروە 
 ن

ئ بم ئم مم
ل ی کی ک
تت

نننن کینبین کن کن ک م

..  
 نیایزدایزد 
"

مرا..
ییی ایزدت، ایزت، ایزد
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 یک لوقم ب دەس بنی ب ڕەنج و ب کسابت 
 

 : قانعع
 باڵ و فیکری خۆت چاری وەتن ئکرێ ب ڕەنجی شان و 

 ل تکی و خانقا ھیچیان دەوای دەردی وەتن ناکن  
 و:

 ووتت چاوەڕوانی سنعت تا پرچ و زەرگ و ڕیش 
 خرافات و درۆ الب ئگر تۆ ئھلی ئیمانی! 

 
ب باوەڕی من، موفتی نک ئاتئیست و ب خودا، بکوو ئیماندارکی پشکتنخواز بووە  

  ر  کژکی تر بینیوە و لالیکانی لئایینیی رافک و خالی ڵ لکانی کۆموتووییدواک
کارتکرتیی باوەڕی ئازاد و ڕۆحی ڕیفۆرمیستیی ئوروپا و ئستموول و بغدای ئو ساندا 

 خوازیاری ڕیفۆڕم و ئیسالح بووە ل ئاییندا. 
 
 

 باوەڕی چینایتی 
 

لو  ڕوانگکی  تنانت  و  ھبووە  چینایتی  بیری  و   ڕوانگ کاتدا،  عینی   ل موفتی 
ڕیفۆرم ئایینییدا دەردەخات و ھموو دژایتییک لگڵ خراف و کۆنپرستی تکوی 
مسلی چوسانوەی خکی ھژار ل الین شخ و مالی نووشتنووس دەکات. موفتی  

 ست ب یکتر دەبینت و لکیان جیا ناکاتوە: ئو دوو دیاردەی پیوە
 

ندەواری خوو و ڕەوشتی خۆم و باوامالیی و خوم 
 کچی من ئارەزووی نان و ژیانی وەک مال ناکم 

 و:
 بۆ بینی دەستی بچارە و فقیر و ھیچ نزان 

 چندە وەستای پرچ و ڕیش و ڕشتنی چاوان کورد 
 

 چینایتی: تا ئوەی دەگات باوەڕکی قووی 

و ە 
راف وخراف و

ن

و بووەھبووە 
خ

وە
خ
بوبوبوبووھبوھبوو

 لە ل ئائاییندئاییندندا. ییندا. 
ڕ ۆحیۆحی

ڵ
ۆۆۆۆحیو ڕۆحو ڕۆحی
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یچا گ لراری ئاغا و بی پکنمزەەخیرە و گ 
 ھمووی ئسپ سری تکرد و من مردم ب ب نانی  

 و:
 چنگای چنگی تیژی خستۆت جرگی مردم 
 کشی ئکا ب جارێ، ئیکات موک و پارە 

 
 موفتی پنجوینی وەک الینگرکی بتاو وتینی مافی ژنان 

 
و ل ژیان و شیعرەکانی موفتی پنجوینیدا، گرنگیدانیتی ب مافی  الینکی گلک برچا

 ژنان تا ئو ڕادەیی ک الی نریتخوازانی دواکوتوو، بدناو بووە و تۆ کراوە.   
باسیان ل ئازادبوونی ژنی   بتایبت گڕۆکانی ڕۆژئاوا  ھندک بینر  سرەڕای ئوەی 

ئرانی کردووە و ژنی کوردیان ل ناو ڕەشماڵ  کورد ل قیاس لگڵ ژنانی عرەب وتورک و  
و خوەتی ناو چیاکاندا بینیوە ک خواردن و چاییان لبردەم داناون، بم ل سر ئرزی 
واقیع ژنی کورد ھیچ مافکی زیاتر لوانی نبووە، ن میرات وبشمای لوان زیاتر پ باوە، 

وە، ن ل شریکات و دەوائیردا توانیویتی  ن دادگاکان ب زیاد ل نیوەی مرۆڤ وەریگرتو
ئیش بکات و ن تنانت مۆتی پدراوە ب ب پیاو سفری ئم شار و ئو شار بکات و 

 بگشتی، وەک ئوان و تنانت زیاد لوانیش ل مافی ئینسانی ب بش بووە.
بینیوە و ب داب  بیری موفتی ل پش زەمانی خۆیوە بووە، ھر بۆیش ئوانی ب ڕوونی  

بعداتی   چاوی ل بووە  و نریتکی قیزەوەنی زانیون. گرنگایتییکی کارەکشی لوەدا 
 دەرحق ب ژنان نپۆشیوە و ب قم و ب قدەم دژایتی کردووە. 

وەستابت ک ژن ل کۆیلیی    فیکریی نیزام دیارە موفتی تاق کسک نبووە دژ بو 
ھ ڕابگرت.  کرد،  پیاودا  باسمان  سرەوەتر   ل وا  زەھاوی'یی  سیدقی  'جمیل  ئو  ر 

:ت و دەحیجابی ژن دەوەست تیدا دژ ب ک یرەبی ھزی عھکی بسیدەیق 
                                     "... اسفرک فالسفور للناس صبح

 ظاھرو ا الحجاب لیل یھم..."    
             .وی تاریکو حیجاب ش حیجابی ڕۆژی ڕوون ب ت الدە، کچپ 

       "... زعموا ان فی الحجاب حفاظا" 
                    

سانی
 ئوانش ئوانی

ل

 ئینسانی ئینسانی
ش
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ش
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 شوم..." کذبوا فھو فی الحقیقه   
حیجاب   برئوەی   ل کرد  درۆیان  بالم   ،یھ ئاسایشک  حیجابدا   ل وابوو  الیان 

.چارەڕەشیی 
ناوچی کرماشان.  دایکی   بۆ  بنچکی دەگڕایوە  و  زەھاوی ل کوردانی فیلی بوو 

 ل باسی  زیاترەوە  وتیژییکی  توند   ب و   تماسح بو   ک ھبوو  دیکش  کرماشانییکی 
مسلی ب مافیی ژن دەکرد: الھووتی کرماشانی دەیان شعری فارسیی ھن ک ناوەرۆکیان  

ان برەو مافخوازی و خۆی گوتنی "بج ھشتنی کۆیلیی  ھاودەردی لگڵ ژنان و ھاندانی
 پیاو". ئوە نموونیک ل شیعرەکانیتی: 

         "پس کی تو این نقاب زرخ دور میکنی؟
 کی ترک این اسارت منفور میکنی؟ 

                     بامرد ھمسری تۆ، کی این حق خویش را
 آن ستمگر مغرور میکنی؟"  ثابت به 

کنگ ئو نیقاب ل ڕووی خۆت النادەی؟ کنگ ئو کۆیالیتیی قیزەوەن ب ج تا  
 خۆباییل مو زاب و ڕاستییت ئودەت نگی کنگی، ئڵ پیاودا ھاوسگی؟ تۆ لدەھ

 بسلمنی؟ 
  ش لکی دیکسانو حاجی قادر و قانع و ک ورەی کۆیالی گوە، ممان شھ ب

بو بعداتییی کۆمگاکمان دەرحق ب ژنی کورد وەستاون و خباتیان  ناوخۆماندا دژ  
کردووە. کوابوو، بارودۆخی سردەم، لو ساندا، دەرەتانی ب کسانی وەک موفتی دابوو  
دژ بو داب و ڕەسم چپ کۆنباوە دەنگ ھبن، گرچی بداخوە ئستا سد ساک  

خریک سردەمانش،  ئو  نکین،  دوای  کارک  ئگر  و  دەبنوە  برئاوەژوو  کارەکان   
دواکوتوویی ھاوردەی دراوسکانمان جارکی دیک بسر کۆمگاکماندا زاڵ دەبتوە و 

 پش ھمووشت داونی مافکانی ژن دەگرت. بڕە لالی تنکییوە دەدڕت! 
 

 شیعری موفتی پنجوینی  
بسر   شیعری موفتی  و دیوان من ناموێ  ئوکارە لمژە کراوە  دابش بکم.  بابتدا 

و   ئوسلووب   ب سبارەت  بم   .یتییانباب  شکردنداب ئو  باشی  نموونی  چاپکراوەکی 
 ناوەرۆکی شیعری موفتی بۆچوونکی خۆم ھی ک لرەدا دەیخم برچاو.

موکریا    ئدەبیی  'قوتابخانی  قوتابییانی   ل یک   ب موفتی  دوای  من   ک دەزانم  ن' 
سیف    دا بنیات نرا. و) و لژر کارتکریی شیعری ئ١٩٤٥  -   ١٨٧٦سیفولقوزاتی قازی( 

ی ب
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) ئران  مشرووتی  سردەمی  شیعری  کارتکریی  شیعری  ١٩٠٦خۆی  ناڕاستوخۆ،  و   (
سردەمی تنزیمات و مشرووتی عوسمانی و تاڕادەیکیش شیعری ئازەربایجانی سۆڤیتی 

و لو فزا ئازادەدا توانی شیعری کوردیی ل عڕشی بابت سواوە کالسیککان  لسر بوو  
بنت خوارەوە و ل سر زەویی ڕەقنی کۆمگای دابنت. فۆڕم و زمانی شیعریی سیفیش  
ساکار بوون بم لبر ئوەی زمانی ئوتۆ لگڵ فزای گشتیی ژیان و سیاست و شعری  

ئ سردەمی  ئو  پرس  فارسیی   ب سردەمیانی  وەمی  و  بوو  ھاوڕا  و  ھاودەنگ  ران 
کۆمیتییکان دەدایوە، خونرانی شیعرەکی گویان ندای جیاوازییکانی   -نتوایتی 

لگڵ شیعری کالسیکی وەفایی و مالمارفی کۆکیی و ئحمدی کۆر و ب پخۆشییوە 
رایکووخوەش، بر ئک ھیان وەرگرت، نژار و  لشق بۆ الوانی وەک ھرمس ک بوو ب

شوازی    ب شیعری ئواندا بوو  و لگڵ  و نووری  حقیقی  و  خامین  و  ئاوات  و  ھمن 
لالین  سیف  شیعری  قبووی  ھۆکاری  خک.  کۆمنی  خۆشویستی  و  پسندکراو 

ڕ قوتابییکانیشی  بوو!  خۆی  سردەمی  ڕۆی  سیف   :ڕوون خکوە،  چکی  کۆمنی 
 ئویان ھگرت و بوون ب ڕۆی سردەمی خۆیان.  

 
 موفتی پنجوینی و قانعیش ل ڕیزی قوتابیانی سیفدا بوون.  

 ری کۆماری کوردستان، (بنی دەوروبکانی 'شیعری موکریان'ی ساندییتمموو تایبھ
زمانی دەردەکون:  قانعدا  و  پنجوینی  موفتی  شیعری   ل ژکافیشوە)،  ساکاری   کۆمی 

شعبی، ناوەرۆکی پ واتای نزیک ل ژیانی ڕۆژانی خک، ڕەنگدانوەی ئاوات سیاسییکانی 
کۆمنی گل، عیلمانی بوون، دژایتی کردنی خراف و بایخدان ب عق و ھسنگاندن 
لجیاتی ڕیوایت و نق و گانوەی ب بگی قسی ئم و ئو، بربرەکانی کردنی 

ی چوسنر و زام و زۆردار، دژایتیکردنی شخ و مالی نووشتنووس و فباز، زمانی  چین
تنز و توس دژ ب داگیرکرانی خاک و دارەدەستکانی ناوخۆییان و گلک بابتی دیکی  

  ١٥٢ھاوشوە.
برپرس  شیعری  دەنگی  کۆمار،  و  ژکاف  سردەمی  دیکی  شاعیرانی  وەک  موفتی 

شان دەوەستت،  و  و باسی زولف   عاشقان شیعری   ب و دژ  ئوان ل    ١٥٣ھدەبت  وەک 

 
ژیانی ھردوو ئو کسان بۆ ماوەیکی برچاو ل مھاباد و بۆکان و مریوانی ئو سان و پیوەندیگرتنیان لگڵ     ١٥٢

. بوان ئو خکی شار و گوندی ڕۆژھتی کوردستان، بۆچوونمان سبارەت ب مسلک بھزتر دەکاتکۆمنی 
 شیعرە زۆرانی وا موفتی و قانع بۆ کۆمار و ئای کوردستانیان گوتوون. 

١٥٣   ب ف و شانر یاری زوم زەمانشاعیر ل یبع 
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وەک ئوان تان و توانج ل واعز   ١٥٤جیاوازیی چینایتی سکا دەکات و یکسانی دەخوازت،
بانگوازی ج ھشتنی    ١٥٥و نووشتنووس و مالیانی دەرەوەی ئاقی کوردایتی دەدات، 

داب و نریتی کۆن و خوندنی ناو حوجرەی مزگوتکان و ڕووکردن خوندنی ناو مکتب  
انی سرەتاکانی ئوان ھموو، نیش ١٥٦و فربوونی سنعت دەگینت گوی ڕۆکانی گل. 

سرھدانی سیستمی سرمایداری و بج ھشتنی سیستمی دەرەبگایتی ل کۆمگای  
تنانت موفتی وەک شاعیرانی دیکی قوتابخانی موکریان ب شان و بای   ١٥٧کۆنی نریتیدان. 

ھدەت  ستالیندا  شخسی  و  پبپستی    ١٥٨سۆڤیت  عیلمانییکی  لوان  بشک  وەک  و 
خۆیتیسر ل    ١٥٩دەمی  مۆدنیتی  سرەکییکانی   ئامانج  ل یک  عیلمانییت  دەشزانین 

ئگر   موفتی  بوونی  سکیوالر  ئو  کردنوەی  پشتاست  بۆ  بووە.  ئوروپا  کۆمگاکانی 
ھندک بیرەوەریی ئندامانی بنماکی بگرین برچاو، دەبینین موفتی ل بگیکی زەمنیدا  

  ١٦٠وژ و ڕۆژووشی کردووە. تنانت ترکی ن
زۆر واھی سیفتی 'بابی' بوون، ک نیاران داویانت پاڵ موفتی، ھر لووە ھاتبت لبر  
ئوەی بابییکانی سردەمی قاجاری ئران خکانکی پشکوتنخوازی الینگری ئازادی و  

مال دوژمنی  و  کۆمیتی  ومرۆ  -دادپروەیی  خودا  نوان  واسیتی  و  وەک  بوون  ڤ 
ئاخوندەکانی ئرانیش لبرانبردا دژی ئوان دەوەستان و دەیانبوغزاندن ھیج، تنانت سیفتی 

 
 بم مندای تۆ تر نان ودۆی   ل مای ئم، حوا نانی جۆی؛ یان    ١٥٤

 فرقی نامن بگ و شخ و مال و ئربابی دین 
 لگڵ ئاغا و بگ و خاندا ھتاھم تکی ناکم  ١٥٥
 لسایی مکتب و تحسیلی سنعت   وتی ئوروپا خۆی کردە جننت   ١٥٦
 سرەتای سرھدانی سرمایداری ل ئران و بگی دامزرانی کۆمی ژکاف  ) ب١٩٠٦مشرووتی ئران (  ١٥٧
 ) ب سرەتای سرھدانی سرمایداری ل ڕۆژھتی کوردستان دادەنرت. ٤٢تا  ١٩٣٨(

بم من ناوەکم وەک    ی موفتیدا چند خاڵ ل شونی ناوی ستالین دانراوە  ١٩٩٠ل دیوان چاپکراوەکی سای      ١٥٨
  خۆی نووسیوەتوە:

 سبری شاھی ستالین نجات و مرھمم؛ یان: 
 ستالین پنا وپشتی فقیری عالمی دنیا؛ یان: 

 ھر ستالین دەوا بۆ جرگی ھقرچاوی کورد 
 ممدی دۆعا تۆ دامنیش! یان ب ئو  ١٥٩

 دەزگای جگرەی ناو دووکانکم   ڕژگاری کردم ل ڕاتب کردن؛ یان: 
 دەس ھئبی دەفعی نبوونی ب دۆعا کی!  یان: 

 بزن بخوکی ل دەشت  وسحرا   چاترە ل سڕ بۆ دین و دنیا 
١٦٠  الکافر دەشژووی مدە می سپناڕەش؛ "کمردار حس :وانڕی کوردستانپۆست، بپت"، مان٢١/٣/٢٠١٦و 

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=80501 

ت

ان  یان 

دەون دەن دەودەوەسدەوەست
وو - --مالمال

ان خن خ
ممممالممال
ریاری ئررانران

وونوون،
ا

ووش
ووووونی' بوی' بوون



کردنوە ل کۆمگای کورستانموفتی پنجونی پشەوی نوێ   247  
  

 

بابی بوونیان دەدای پاڵ ھموو بیرمندکی پشکوتنخوازی سردەم و بو شوەی، نیارەکانی 
 خۆیان تۆ دەکرد. 

نی شیع و درژەی مسلی جگی پرسیارە، ئو سیفتی بابی بوون ک تایبت ب ئایی
ئیمامت و غیبتی ئیمامی زەمان، چۆن و ب چ حیسابک ھاتۆت ناو کوردی سوننی غیرە  
ئیمامییوە، ئویش ل باشووری کوردستان؟ بۆ نموون، بۆچی شخ ڕەزای تابانی ل شیعرکی  

ۆ کۆمگای ئم  فارسیدا، ھجوی بابییکانی کردووە: "در جھان ھرک میشود بابی..." خ
خکانی بابیی تدا نبووە تا شخ ڕەزا یان کسکی دیکی وەک ئو ناخۆشیان ویستبتن و  
کوردی   لیان،  ھگرتن  شون  و  عجم  سیاستی  شونکوتنی  کردبتن!  ھجویان 
ڕووبڕووی گلک کارەساتی مژوویی کردۆتوەو بداخوە ئو شون کوتن ل سردەمی 

و قزون لکوێ،   موفتیشدا شیراز  و بابییکانی  لکوێ  ھژار  ھر باو بووە، دەنا موفتیی 
 کوجا بر کوجا!

کسایتییکی     نوخوازی،  چمکی  پوانیکی  ھموو   ب موفتی   وەیئ ڕاستییکی 
مۆدنیست و دژبری کۆمگای کۆن بووە، ھر ئو بیرە نوخوازەشی ڕووبڕووی ناحز  

و کۆن شیعران الی کم  و دژبر    ٨٠-٧٠پرستی ناوکۆمگای کردۆتوە. فرموون، ئم 
  ک بتوانسک مستمانی ئو سل بجھ ۆش لمت ئنانستا گوتراون. تش ئساڵ پ

 ھاوشوەیان بت و بکرگیراوی مالکانی ئران لیان وەجواب نین: 
 (شیعری 'ڕیابازی')  !دیانت کی ل جگی سنعت و کسب و فالحت بوو

موفتی بختوەریی مرۆڤی کوردی لوەدا دەبینی ک باوەڕە کۆن نریتییکان وەالبنت و 
 برەوپیری جیھانی نوێ بچت: 

 
 ل سایی مکتب و تحسیلی سنعت
 (شیعری 'مکتب')  ووتی ئوروپا خۆی کرد ب جننت

 
ی ئوروپای دەبینی و کات قیاسی  ئو ب بیری تیژ و زەکای بھزی خۆی جیھانی نو

ئو کلبرە  خۆی دەکرد، نیدەتوانی  خککی ئوی لگڵ ئندامانی کۆمگاکی 
قابی    ل ئاواتکانی  و  ئارەزوو  و   موفتیی ئوە  ئیتر  ببت.  لخۆی  متق  و  ببینت   زنم

خان و فۆکخان و برتنگی شیعردا بۆ ھبستنی پرد و کرانوەی جادەی قیرتاو و نخۆش
مکتب و ئاش مکین وکشرانی ھی کارەبا و ھبوونی چرای فرەنگی ل پنجوین [و 

کککک بکک باوک باوە ک باوەاوە
ححالح فالحت

کککک

ران لران ئئ 
و ب

ۆشۆش ل
ئ
ۆشۆشۆشۆشۆشمۆش
ی کگایگای ی کری کر
کۆنکۆن ب
گگگگایگگای
گایگایی کۆی کۆ

ک

موفتموفتی
گگ
مو  می  موفی  
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دیارە ل ھموو کوردستان]، بۆ ئوەی شارکی کوردستان ک پنجوین، ل لوبنان و بغدا  
 جوانتر و ڕازاوەتر بت و ڕگای ھاتوچۆی بۆ مریوان بکرتوە. 

ۆتایی، بتنیا، نیشانیکی ڕوون بۆ 'کوردستانی بوون'ی موفتی، دەنا  ھر ئو خای ک
بۆچی ناوی مریوان ل ڕۆژھتی کوردستان دەھنت؛ مگر بۆی ندەکرا ب ڕگا بۆ  

 سلمانی یان بۆ ھولر و ھبج و بغدا بکرتوە؟  
ڕچشکنی   مودنیستکی  و  ڕیفۆرمیستک  پنجوینی  سردەمکی  موفتی  کوردی 

و   کۆمیتی  خرافی  و  ئایینی  دەمارگیریی   ب  کتوو پۆی  و  تان   ک  کوردستان
بوو. تنرا  نووشتنووسی  و  دیکی   شخایتی  کسانی  و  ئو  دواتری  نوەی  وەک   ،مئ

 خشین لب دەرەتانیان پ ین کنییانشک و ڕچتباری ئرزدار و منخوازی، قگۆڕەپانی نو
ایکی کراوەتر و جیھانکی فیکریی پشکوتووتردا بژین، بیر بکینوە و ھبژاردنمان  فز

ھبت. ب ب ئوان، ھیچ دوور نبوو ئم ئستاکش زەرگمان بوەشاندای و ئاگرمان قووت  
  !بدای 
 

ھسنگاندن و شیکردنوەی شیعری موفتی پنجونی و پوەندیدانیان ب ژیانی ڕۆژان و 
ەمی ژیانی شاعیرەوە کاری زۆر و ووردبوونوەی زۆری دەوت. من دەزانم ئو چند سرد

الینی کسایتییکی وا لرەدا لیاندواوم تنیا ھشتکن ل مشتک. بۆ نموون، دژایتی  
کردنی چک و شڕ، پسنی کار و زەحمت و نان پیداکردن ب ب منتی خاوەن پارە و  

ن بابتی تر ھن ک من بالیاندا نچووم. ھروەھا دەزانم ھ وپی دەستداران و دەیا
زۆر کوتۆت ناو دیوانی شیعرەکانی موفتییوە و لرەدا باسم لنکردوون. بو ھیوایی کسانی  
شارەزای شعر فریایان بکون و بیرمندانی ووردبین ل شیکردنوەی ژیان و ساغکردنوەی 

   شیعرەکانی غاف نبن.
 . یادی موفتی پنجوینیی نوخوازی ڕچشکنی کورد بۆھمیش زیندوو بت! 

 
 لندەن

٢٠١٨/ ١/٨ 
 

   ____________________________________ 
 سرچاوە:

ھ .
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ل ئامادە کردنی ئم وتارەدا، کک ل ھندک سرچاوە وەرگیراوە ک ئوانی خوارەوە 
 بشی سرەکییانن:

 مۆدنیزم و مۆدنیتی: . بۆ چمکی ١
Heller, Agnes; A Theory of Modernity, Blackwell Publishers, USA 1999.
Hall, Stuart and Gieben, Bram; “Formation of Modernity”, Polity Press in 

association with The Open University, UK 1992
Hall, Stuart; Held, David and McGrew, Tony; “Modernity and its Futures”, 

Polity Press in association with The Open University, UK 2001 
 ]، فارسی٢٠١٠[ ١٣٨٩پھلوان، چنگیز؛ "تجدد و ڕوشنفکری"، نشر قطرە، تھران 

دعوت ب مبارزە"، ترجم دکتر    ١  -پالمر، پرفسور رابرت روزول؛ "عصر انقالب امکراتیک
 ، فارسی١٩٥٨شارات امیرکبیر، تھران حسین فرھودی، انت

 
 . بۆ بابتی تنزیمات و جمعییت کوردییکان: ٢

تنزیمات   "سردەمی  پۆل؛  نجاتی ١٨٧٨- ١٨٣٩دۆمۆن،  فرەنسییوە   ل وەرگانی   ،"
 .٢٠٠٨عبدو، دەزگای چاپ و بوکردنوەی ئاراس، ھولر

ھاوچرخ"،   تورکیای  "مژووی  حمید؛  عبدو، بۆزئرسالن،  نجاتی  د.  وەرگانی 
 . ٢٠١٢دەزگای چاپ و بوکردنوەی ئاراس، ھولر 

کورد  ترەقی  و  تعاون  "جمعییتی  زریان    -مالمیسانژ،  وەرگانی  ڕۆژنامکی"، 
 . ٢٠٠٧ڕۆژھتی، بنکی ژین، سلمانی 

زریان  مامیسانژ، "پگی کمال فوزی بتلیسی ل ڕکخراوەکانی کورددا"، وەرگانی  
 . ٢٠٠٧ڕۆژھتی، پداچوونوەی سدیق ساح، بنکی ژین، سلمانی 

ڕۆژھتی،  زریان  وەرگانی  کوردستان"،  تعالیی  "جمعییتی  ئیسماعیل؛  گوداش، 
 . ٢٠١١بنکی ژین، سلمانی 

٣تییسایژووی ڕووداوەکان و ککوردەکان:   . بۆ م 
 ناودارانی کورد و ئینترنت. سرچاوەی جیاجیا وەک مژووی 

 . بۆ شیعر و ژیانی موفتی پنجوینی: ٤
مال عبدوی تووتنچی، "دیوانی موفتی ۆپنجوینی"، کۆکردنوە و ئامادە کردنی ئومد  
ئاشنا و عبدالکریم مفتی، پداچوونوەی عوسمان ھورامی، چاپی یکم چاپخانی الشرکة  

 ١٩٩٠العراقیة للطباعة و النشر، ىغدا 
و  ئینترنت  سر  وتاری  چند  و  کرماشانی  الھووتی  و  قانع  مامۆستا  شیعری  دیوانی 

 برنامی سر یوتیووب. 

وەکاوەکانی
٧٧مانی سلمانی 
اوووراوەکخراوخراوەک خخخخ

-د رد 
رر
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یرکی ر
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تورکتورک
و
تو تی  تتتوتوری 
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 :نپزانی  
بشک لو کتب و زانیارییانی وا سرچاوەی کارەکی من بوون، ل الین چند دۆست  

 و برادەری خۆشویستوە گیشتن دەستم. سپاسی زۆری ھمووالیکیان دەکم. 
 

ئم وتارە بۆ کۆڕی ڕزگرتن ل کسایتیی موفتی پنجوینی ل سلمانی نووسرا و بیار 
بوو ل چاپمنییکی زانکۆی ئدەبی سلمانیدا بو بکرتوە. ئستا ک دوو س ساک بسر 

 مسلکدا تپڕ بووە، بباشم زانی لرەدا بوی بکموە.
 
 
 



 
 

  چۆن مالیکی دوازدە عیلم بوو ب
 کومۆنیستکی خاوەن بوا   نتوەییکی دسۆز و

 

حسنی قزجی ل شاری  ٢٦/١١/٢٠١٦"ئم وتارە ل کۆڕیادی ڕۆژی   ی نمر مامۆستا 
  یز. واھر کاغس نموڵ دەدەم بیھستا ھش کرا و ئشکنووسراوە، پ ب مان، بنی ئاکۆ

دەق وەک یک دەرنین، بم گوھرکی ھاوبشیان ھی و ھردوکیان دوو بابتک دەقاو
  یم واھوە کداخوە: بمش روون بکو خالشدا ئپو بۆچوونن. با ل ک ڕوانگی یدەرب

کۆمیتییکاندا بتوانرت یاسایکی گشتی بۆ ھموو  -ل ھسنگاندن و شیکردنوە سیاسی
انت ل یک پارچشیدا، بۆ ھموو بشکانی بگیرت برچاو. بۆ پارچکانی کوردستان و تن

نموون، ھر ل ڕۆژھتی کوردستان، ئوەی ل کرماشان گوزەراوە، گلک جار جیاواز 
بووە ل ڕووداوەکانی ئردەن یان موکریان، یان باکوورتر ل ناوچی ژیانی کوردی ھرکی 

 ارەدا ترکیز ل سر موکریان دەکرت."و شکاک و جاللییکانی ماکۆ. لم وت

نسـلی ئم (ئوانی ل ناوەڕاسـتکانی سـدەی بیسـتمدا ھاتووینت جیھان)، نسـلکی 
بختوەر بوو. یک دوو نسـل پشـتر، بۆ ڕزگاری ل داو و بندی نریتی کۆن و ژیانی ناو 

کی بباتی، خگای فیئۆداش وچان کرا و ڕەنجی زۆر کۆممــلی دوای ئ ــرا. نسـ کشـ
  ونن المیی ئران) و داعـشی ـس یع (کۆماری ئیـس رپنجی داعـشی ـش وەک دەبینین، تووـشی ـش
تبر ببوون، لی زەوت   ام) بووە و ئو مافانش ک بۆی دەـس المی عیراق و ـش (دەوتی ئیـس

 کراونتوە.
ئم، وەک نســلی نوان ئو دووە، ب ئوەی قدری بزانین، گلک خروبرمان ھاتبووە 
ســــر ڕێ و ککمان ل بینیبوون: دەرس و مدرەســــی دەرەوەی حوجرەی مزگوت،  
 جوغرافیا (جیا ل ،(رمبغی نووح پکوڕەک ی ســـفســـانئ جیا ل) ژووی مزانســـتی نو

ــانی زەوینی تخت و کوی   ــیمی و بایۆلۆژی،  ئفسـ قاف و بحری قولزوم)، فیزیک و شـ

و و بندداو و بند
کر

یسـتمدیسـتمد
داو داوا
ییییسـت بیسـت بیسـت

س س 

ی

ی
ترکیز ترکیز
یانیانیانیان،کریانکریانیان،یان، یان

ن، ئنننان،ستان،ستان،ن، ئ
 یک یک
تتتتانتتا
ی ی ل ل ت لتانن

وەوە سی
بۆچو
ووەردنوکردنوە



  252    چوو، ما دانی کا
  

ار ازادیی ھبژاردنی ئیش وـک دن ل دەرەوەی وت، ـئ ازادیی  ١٦١چوون بۆ زانکۆ، خوـن ، ـئ
اســـــی، بیری چپی   ام، حزبی ســــــی ب، ڕۆژـن ۆیی، کتـمرگی ئر کردنی جـل و ببل

ک ب ماوەیکی کم  پـشکوتنخواز و گلک دیاردەی دیکمان ئامادە لبردەـست دانرابوو 
پش ئم، ھیچکامیان بوونیان نبوو و ئـستاش، ئیـسالمی ـسیاـسی ھوڵ دەدات براوەژوویان 
ــکوتان برھمی گلک  ــون دابنت. ئو دەس ــایان ل ش بکاتوە و خورافاتی ھزاران س

ــتش بت ئاماژەیان  ــھات و خبات ل ناوچکدا بوون ک دەب وەک لیس پ ڕووداو و پش
 بکم: 

 ھاتنی ئوروپاییکان بۆ ناوچک؛  
 سفر بۆ دەرەوەی وت (میرزا جوادی قازی و ...)؛ 

بوونی کرەسی ھاتوچۆ بۆ شارەکانی تر و کرانوەی ڕگای ئو دابین
   ١٦٢ھاتوچۆیان؛

چوونی کورد بۆ دوو شاری گورەی فرھنگیی ل ناوچک، ئستموڵ 
 ١٦٣خانی سردار موکری) بدیعولزەمان) و تفلیسی گورجستان (علی(مال سعیدی  

 خوندن لو فزا ئازاداندا؛ و دەرس
کردنی خکی ناوچک ل خبات دژ ب شۆڕشی مشووت و بشداری

   ١٦٤ئیستیبداد؛ 

 
١٦١.   کاندا بتی حازورب ر ئیش و کاری باوک و باپیری و لبژاردن، دەچووە سھ ب س بموو کھ مش ئپ

 زەوییوە بسترابووەوە.
ھروا نسلک پش ئم، تاجرکی سقزی سبارەت ب سفری خۆی ل سقزەوە بۆ تورز ل پشت لۆرییکی    .١٦٢

وەی کتبکی سرنجاکش بوی کردەوە: مصطفی تیمورزادە، "وحشت  بارھگر سفرنامیکی نووسی و بش
 .١٣٨٠شمسی"، ب کوشش شھباز محسنی، نشر شیرازە،  ١٣٠٢-١٢٩٣-سقز

لوێ   ١٦٣ ئرانی  ڕووناکبیری  گلک  و  دەبرا  ناو  ڕۆژھت  'پاریسی   ب تفلیس  جیھانی،  یکمی  شڕی  پش   .
ادە' و 'دەروش خان'ی مۆسیقار. 'علی خانی سردار'یش ب الویتی  خوندبوویان وەک 'میرزا فتحعلی نئاخوندز

دا ل مراغ ئیعدام کرد،   ١٩١٤نررابووە ئوێ بم کات تورکی عوسمانی حم حوسین خانی باوکیان ل سای 
ماشن'یان  -گڕایوە بۆکان و لگڵ خۆیدا کامرایکی ونگرتن و دووچرخ (پاسکیل)کی ھنا، ک ناوی 'کر 

 لنابوو.  
مشرووت و دژایتی   ١٦٤ خبات بۆ   ل کرمانی، کورد  . بپچوانی نووسینی ئحمدی کسرەوی و ناظم االسالم 

کردنی ئیستیبدا دا، بشدار بوو. ل کرماشان و سن و سقز و مھاباد ئنجومنی پشتگیری ل مشرووت پکھات، لقی  
کس فیدائی ل سقزەوە چوون بۆ تورز و تنانت   ٢٧ەربایجان ل سقز پکھات،  'فیدائیان' ب چاولکری ل ئاز

خ خک کردکردنییی
؛ا؛  

تفلیو تفلو تفلیفلیسیفلیسی
 شاری شاری

ت و وووو تفو)
ۆبۆ د بۆ دووووو ش د
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 ب مھاباد   ل خیابانی  محممدی  شخ  'ئازادیستان'ی  لقی  کرانوەی 
 اتی قازی؛ سرۆکایتی نمر سیفولقوز

ھاتنی   و ل کیسی ئمدا   سن و  بۆ کرماشان  'متفقین'  ھزەکانی  ھاتنی 
 سوپای سۆڤیتی بۆ موکریان؛ 

خونی   گڕانی  و  پھلوی  ڕەزاشای  ئیستیبدادیی  حکوومتی  ڕووخانی 
 کۆمیتی خکدا ل ئران ب کوردستانوە؛  – ئازادی ب ڕەگی ژیانی سیاسی 

 بۆ باکۆ (دوو جار)؛ چوونی نونرانی کورد 
و   کوردستان  ل باشووری  ھیوا  و  باکوور   ل خۆیبوون  حزبی  دامزرانی 

 کۆمی ژکاف ل مھاباد و موکریان؛ 
 ھاتنی چاپمنی کوردی ل باکوور و باشوورەوە بۆ موکریان؛ 

 دەرچوونی گۆڤاری نیشتمان ل تورز؛ 
 ؛ ١٦٥دەرچوونی ڕۆژنامی کوھستان ل تاران 

 نی حزبی دیموکراتی کوردستان ل مھاباد؛ دامزرا
 سرھدانی کۆماری کوردستان ب ڕبرایتی پشوا قازی محممد؛ 

و گۆڤاری ھ   ١٦٦دەرچوونی گۆڤار و ڕۆژنامی کوردستان ل مھاباد 

 ؛ ١٦٧ل بۆکان

 
  ل ،ردەوئیستیبدا چوون بۆ ئ ڕی دژ بڵ باقرخاندا بۆ شگتتار خان و لھبانی سنیگ سیان بوون بند کچ

نوقیان بسردا دەباراندن.   گڕانوەی کوردستان، کات ب کۆنکانی تورزدا تپڕ دەبوون، خک ل مانوە
خاطرات مرحوم حاج شریف نیلوفری"، ب اھتمان عمر فاروقی،    - بوان کتبی: "زندە باد مشروط، پایندە باد قانون

 .١٣٨٨نشر گوتار، سقز 
خباتی سربخۆییخوازیی   ١٦٥ چواشکردنی  حکوومتی ناوەندی بۆ  ل سیاستی  ڕۆژنامک وەک بشک  . باوەکوو 

ن  کۆمردەئ ئیسماعیل  نمر  سرنووسرەکی،  دسۆزیی  و  خمخۆریی  بم  دەکرایوە،  بو  ژکاف  ی 
(کتنانت دەگوترێ ئندامی ژکافیش بووبت)، ڕیسی دەوتی کردەوە خوری و ئیتر ئوانیش دوای دوو ساڵ،  

تی سیاسیی کورد بابتیان تدا نووسی  مۆتی بوبوونوەی زیاتریان پ ندا. لو ماوەی دوو سادا گلک کسای
 و لوان، مالحسن و مال محممد سادق قزجی، ھژار، علی بگی حیدەری و سعیدی ھومایون.  

 ب سرنووسریی نمر سیدمحممدی حمیدی . ١٦٦
 . ب سرنووسریی نمر حسنی قزجی  ١٦٧

ستاردستردستانستان
ڕ ڕب
وروردسوردسوردسکوردسکوردس

ردستانوردستان
کککرکراموکموکرکراتیکراتی

یمیمی کوی کو
 نیشی نیش
میامژنامی
ریری

ژۆژ
 گۆ گۆڤا
ۆ
گنی گ ن
ی چای چاپ
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ھیممتی    ب موکریان  ناوچی   ل کوردی  شیعری  بوونوەی  نوێ 
سیفولقوزاتی قازی، ک 'نیوەنووزە'ی ناو شیعری نالی و وەفایی کردە بانگوازی 

 مافخوازیی قانع و ھژار و ھمن و ھدی و خامین و حقیقی و نووری؛ و .... 

ناو    یشتنگن ھاسانیش   ب و  دەستبر نبوون  سانا  و  سووک   وتانو دەسکھیچکام ل
دەسکوتکدا خبات کرا و زەحمت کشرا و تنانت خون  کۆمنی خک. لپناو ھر  

ڕژا. پشەوانک ھبوون ک دەستیان ل خۆشییکانی ژیان ھگرت بۆ ئوەی ببن ب دەنگی  
                                            زەمانی خۆیان و ل ڕابردووی کۆن دوور بکونوە.

*** 

رکی بشک ل گۆڕانکارییکانی کۆمگای خست سر قزجی یک لو کسان بوو ک ئ
مۆدنیتی   پیامھنرانی   ل بوو  بشک  ئو  کشا.  زەحمتی  پناویدا   ل و  خۆی  شانی 
مال   نوەی  قزجی،  علی  مال  وەک  گورەی  مالیکی  کوڕی  کوردستان.  ڕۆژھتی 

بۆ ئامادە بوو ک دوای   محممد حسن و نتیجی علالمی قزجی، ھموو کرەسیکی
ھینی بچت ناو  شاری بۆکان، ڕۆژانی  جومعی  و ئیمام  گورە مال   تبب و باپیری  باوک 
میحراب و باسی گۆڕەوشار و پردی سیات و مالیکی دۆزەخ و ڕووباری شیر و ھنگوین 
  ی ژیانی گرتکی دیکوازبازی گۆڕی و شڕ م چی ڕووی دابوو کک بکات. ببۆ خ
بر، وات لو ئاسمان خیاوییوە ھات سر زەویی ڕەقنی واقیع؟ چۆن بوو دەستی ل ملی 
  وساوەی بکی چلت گخزم شت کردەوە و خۆی خستھکانی بزییفتا گح حۆریی
بش و خککی ھژاری چارە ڕەش؟ چۆن بوو ب نووسری وتارکی نتوەیی ک پشوا 

و چۆن بانگی سوسیالیزم و    ١٦٨زۆری وامان ھبان'   دیدا بت 'بریاقازی محممد ل پسن
  م دەبوەی وەا؟ بۆ دۆزینژە چۆن بگا دوور و درو ڕکدا دا؟ ئی خگوکسانیی بی

 چاوک ب کسایتی خۆی و ژینگی دەوروبریدا بخشنین: 
ە نبوو ک مالعلیی یکم، ئو موکریان و کوردستان و ئرانی ئوی تدا دەژیا، ئو 

باوکی و مال محممد حسنی باپیری بینیبوویان. حوکمی ڕەزاشا ھوەشابووەوە، ھستی 
نتوایتی کورد دوای شۆڕشی شخ عوبیدلالی نھری و سمکۆ و شخ سعید و شخ  

 محموود و بارزان گیشتبووە ئوپڕی ھز.  

 
 مامۆستا ھمن، سرەتا بۆ چاپی 'پکنینی گدا'   ١٦٨

واق واقیع؟
زمت خزمت
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ومومومومعجومجومع
ززززج قز قزجزجیزجی
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ی بسر ھموو جیھاندا کشا بوو و بتایبت دووھم، بیری سوسیالیستی لو ساندا با
ل وتانی ھژار و ژر ئیستیعمار و چوسانوەدا وەک تاق ڕگای ڕزگاری خۆی دەنواند و 
گلک وتی ئفریقا و ئاسیا سربخۆیی خۆیان بدەست ھنابوو، یان ل پناویدا خباتیان 

 دەکرد.  
. یکیتی سوڤیتی ھگر یان نونری بیرکی  سھم، سوپای سوڤیتی ل ناوچکدا بوو

سیاسی بوو ک تیدا یکسانی ماف بۆ ھموو زەحمتکشان و گالنی ب بش، دروشمکی  
قازی  سیفی  وەک  مامۆستایکی  و  پشەو  بوو.  ھژار  ١٦٩سرەکی  و  قانع  و   ١٧٠و  وھمن 

  دا ھگوتبوو.زەبیحی ب شان وبای سوپاک و سیستمک و ڕبری حکوومتکیان
ئو  پسندی   ل گۆڤار،  سرنووسری  و  وتار  نووسری  وەک  خۆی،  قزجی  چوارەم، 

و ھوی چسپاندنی بیر و بۆچوونی    ١٧١نیشتمانپرستی و برانبریی مافدا بابتی نووسیبوو
بیری   ئاوتی  وەھا  نتوەیی  بیری  قزجیدا  کسایتی   ل دابوو.  خکدا  لناو  یکسانیی 

 یستی ببوو ک لک جیاکردنوەیان ئستمی دەنواند. سوسیال
سلمانی،  و  'سیتک'   ل کۆمار،  ھرەسی  دوای  ئاوارەیی  سردەمی   ل قزجی  پنجم، 
حزبی  و الینگرە کوردەکانی  ناسیۆنالیستکانی باشوور  پیوەندکی دووالینی  کوتبووە 

رەی ئندامانی پارتی دیموکراتی  شیووعی عیراقوە، ک ئودەم ژمارەیان شانی ل شانی ژما 
 کوردستان دەدا. 

و لوێ ل پوەندی حزبی توودەی    ١٧٢ششم، ھر ل ڕگی ئوانوە چوو بۆ بوغاریا
  ل ک ،(شی کوردیب) رانیکی ئکانی ڕادیۆی پرەکییس رپرسب ک لی راندا، بوو بئ

،  ١٣٣٢ی گالوژی    ٢٨کۆدیتای  سردەمی تاریکی مژووی سیاسیی ئران، ب تایبت دوای  
 تاق بیندگۆی ئازادیخوازی و خبات و خۆڕاگری دژ ب حکوومتی پھلوی بوو.

 
ڕووسوورە ھرکس ک "قزڵ ئوردوو'ە پنای / بۆ م ئوە بس، ک پنای دیکمان نیی... قوربانی پشوایکی وا    ١٦٩

بۆ نب حسن؟،،،، تا ڕووس بمن، کاک، ل تاریخی عالما / بیداغیشی ک سوورە، ب خونی ڕژاویی (دیوانی  
 سیف).

١٧٠   بژی ئیستالین، خۆش ب . (ژارکۆک، ھشیعری ئا کۆم) السر ئیستیبداد کوردی کرد خژکچوداس / لچ 
ی گۆڤاری    ٢. شادب لنین و بژی ئیستالین بۆ ئوردوویکی ئازا و بجرگی وەک ھزی سووریان ڕەنو ھناوە (ژمارە   ١٧١

.(ھ 
 چشتی مجوری مامۆستا ھژار.   ١٧٢

یکپیکی
  کۆدیتکۆدیتی  

وو 
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گوھری  خۆیدا،  زاتی   ل خۆی،   ک ئوەی،  گرنگتر  ھمووان   ل  یواھ و  حوتم 
وەرگرتنی ئو بیرۆک نتوەیی و یکسانی خوازەی ھبوو و ئوەش لھموو قۆناغکانی 

 دا ب باشی دەردەکوت. ئوە نموونکانیتی: ژیانی
) و ھ (ھر ٤٠تا   ٣٣) و کوردستان (ژمارە  ٢١وتاری ناو ڕۆژنامی کوھستان (ژمارە  

چوار ژمارەکی) و نووسراوەکانی باشووری کوردستانی (گۆڤاری ھیوا، ڕۆژی کوردستان، 
  - (چیرۆککانی پکنینی گدابیری نوێ، ڕۆشنبیری نوێ، ...) و بابتکانی دەرەوەی وتی 

ک نموونی باشی شوازی ڕیئالیزمی سوسیالیستین؛ و وتارەکانی سر ڕادیۆی پیکی ئران؛  
سرنووسریی   سرئنجام،  و  و...)،  چیخۆف  و  وەرگاوی کارەکانی ماکسیم گورکی  و 

وای دەرچوونک ئران، ک من الم  حزبی توودەی  'نام مردم' ی  ی، ڕۆژنامی کوردیی 
  ردوم بی مکوردستان، دەنا بۆچی نام کانی حزب لتت تا سیاسو بووبزیاتر خواستی ئ

 زمانی گالنی دیکی ئرانیش بو ندەکرایوە؟ 
سایدا،   ٨٦ب بۆچوونی من مامۆستا قزجی ل ھموو ئو ماوە دوور و درژە و ژیانی  

یاسییکانی ناوچ، وەک کسایتییکی  سرەڕای وەرچرخانی زۆری سردەم و گۆڕانکاریی س
نیشتمانپروەر و خمخۆری کوردستان مایوە و ئوەش ھیچ جیاوازی یان دژایتییکی لگڵ  
ھستی   دەبوای خۆیدا  زاتی   ل  ک نبوو،   قینڕاست پشکوتنخوازی  چپی  بیرۆکی 

 خۆشویستیی کۆمنی گل و نیشتمان ناوەرۆکی سرەکیی بوایت.  
*** 

نسلی ئم قرزداری خباتی زۆر کسان، ک قزجیش یکیان. ئوان ڕێ خۆشکر و  
 ،جیشتینگر نگدا ڕۆیشتین، جا ئوەر پختی بمئ ک بوون کگاینی ڕشک ڕچ
پرسیارک وەمدانوەی ل دەست من نایت. یادی مامۆستای دسۆز و خمخۆری گل و  

قزجی ھمیش زیندوو بت و سپاسی ئو دۆست و برادەرە بڕزان دەکم نیشتمان حسنی  
ک ئرک وەرگانی چیرۆککانی پکنینی گدایان بۆ سر زمانی فارسی کشاوە و زەحمتی  

 بڕوەبردنی ئم کۆڕەیان بۆ ڕزگرتن ل مامۆستای نمر گرتۆت ئستۆ.

    سرکوتوو بن

کیانکش یی 
شتین، ج

شیش یش ی

یییی ی سکی سر
**
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 کسایتییکی 'پۆلی ھیستۆر'  -ئمیری حسنپوور 

 
ھندک کسایتی ھن ک ناساندن و باس لکردنیان کارکی ھاسان. فن کس شاعیرە،  
فیسارەکس ڕۆژنامنووس، ئویتر سیاستوان، مژوونووس، مۆسیقارە، گۆرانی بژە و... بم  
کات دەتوێ کسایتییکی وەک 'لئۆناردۆ داڤینجی' بناسنی، تدەمنی بی ونکش بووە، 

یان  polyhistorنای ھندەس بووە، میعمار بووە یان چی؟ یۆنانییکان ل کۆنوە وشی زا
یان داناوە کpolymath  بۆ ئو کسان ھبووە و چند سدەیکیش ئوروپاییکان وشی 

ھردوکیان، ب سووک جیاوازییکوە، ئو بیرمندە دەگرنوە وا پسپۆڕایتی و لزانییکانی  
 د بواری جیاوازی ھونر و زانست دەگرنوە. ھاوکات چن

کاک ئمیر، ب زدەڕۆیی، یک لو کسان بوو ک ناساندنی ب تاق وش و سیفتکی 
ئاسایی گونجاو نابت، زمانوان؟ کۆمناس؟ نووسر؟ لکۆر؟ ڕۆژنام نووس؟ وتارنووس؟  

زانکۆ؟   پرۆفیسۆری  میدیا؟  بواری  مامۆستای  مرۆڤ؟  سیاستوان؟  مافکانی  الینگری 
داکۆکیکاری مافی ژنان؟  کوردی ناسیۆنالیست؟ مارکسیستی شۆڕشگ؟ فمینیست؟ ھموو 
و وتاربژی   و وتارنووسی ئینسیکلۆپدیا  سرنووسری گۆڤار  وەک  و زۆرشتی تری   وانئ
و لسرخۆی   ھمن  تاککی  ھاوکات ل وجوودی  و کۆبوونوە زانستییکان  کۆنفڕانس 

ب بی ھستت دەکرد ل ژیانی ئاساییدا ئازاری   وە، کھیستۆر" دا کۆببوون "پۆلی  و  مت 
بنماکانی   ب سبارەت  گرتن  ھوست  سر   دەھات  کات بم  ناگات،  مروولیکیش 
سرمایداری    ک تیژ  تیغکی   ب دەبوون  ھرکام  قسی  و  قدەم  و  قم  باوەڕەکی، 

مگای داگیرکری مافی ژنان و تاکی ب پەنسیبی دەدای  چوسنر، دەرەبگی زام، کۆ
 بر ھرشی ب ئمان. 

ئوان پداھگوتنی ب بنما و شینگیی دوای مردوو نین، بکوو تنیا بشکن لو  
شتانی ک دەگونجت سبارەت ب کسایتییکی وا ھمالین بگوترت و بنووسرت. من  

ختی کاک ئمیر زانیم تمنی تاق یک ساڵ ل من زیاتر بووە، کات ک دوای مرگی ناوە
گلکم پ سیر بوو؛ ئو بۆ من ھمیش پیرکی دەستگیر و ڕێ پیشاندەر بوو و بگورەی  
ئزموون و لزانییکی، ھستم دەکرد الی کم چل پنجا ساک خوندەواری و ئزموونی  
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ن ھسنگاندنان ب چندایتی و ژمارە دەکرن؟  لپش منوە بووبت، بم کوا ئو چش
 مگر پوان "چۆن بژی" نیی؟ 

من ئاگاداری ژیانی کاک ئمیر بتایبت ل سردەمی مندای و الویتی ئودا، نیم. بم 
ل ڕگی شون و سای لدایکبوونیوە دەتوانم بزانم وەک ڕۆیکی سردەمی کۆمی 

دا ل مھاباد لدایک بووە. ل تمنی کورتی کۆماری کوردستاندا    ١٩٤٣ژکاف ل سای  
درنگتر   بم  وەرنگرتووە   ل ڕاستوخۆی  ئزموونی  سان،  چوار   س منداکی  وەک 
ئاسواری زەقی ھرەس ھنانی کۆمارەکی، وەک فزای قورسی سیاسی ناوچک، دۆخی  

مای ئیعدامکراوان و گیراوانی شاری  خراپی ئابووریی شار و ھل ومرجی ب سامانی بن
ژر    وتۆتک و  پکردووە  ھستی  بینیوە،  بچاو  بۆکان)ی  و  سقز   یواھ (و  مھاباد 

 کارتکریی ئنجامکانیوە.  
و ڕووخانی حکوومتی میللی موسددیق دا کاک ئمیر    ١٩٥٣ل سانی پش کۆدیتای  

ی ھل ومرجی سیاسیی ناو شاری مھاباد  مرمنداکی فرگی ناوەندی بووە و ب گورە 
ھروەھا ئو ئازادیی ڕژەییی ک بۆ چاپی کتب و ڕۆژنامکانی ئرانی ئو سان برھم 
ھاتبوو، ئاسایی ک لگڵ بیری چپدا ناسیاوی پیدا کردبت. مھاباد لو سان و سانی 

انت تاق حزب سیاسیی نتوەییکش،  دواتریشدا جنگی خباتی نتوایتی بوو بم تن
حزبی دیموکراتی کوردستان، ھگری بیری چپ بوو و یکسانی و سوسیالیزم، ڕاستوخۆ 

 و ناڕاستوخۆ، ل پیەو و پرۆگرامکانیدا ڕەنگیان دەدایوە.  
  ٢٨ل فزایکی ئوتۆ و ل جرگی زوم و بدادی حکوومتی شای دوای کۆدیتای  

گالوژ ڕگی    ی   ل ئینجا  و  بختیار  نیزامی  حکوومتی  ڕی   ل سرەتا  کوردستان،   ل
ساواکوە، گلک ئاسایی بوو ک گرای بیری نتوەیی و الینگریی چوساوان، ھاوکات  
ئو   ھر  بگوورون،  دا  ئمیر  کاک  وەک  خوندەواری  کوڕەالوکی  مشکی   ل پکوە 

خ سردەمی  و  دواتر  سانی   ل چقرەبکات، گرایش  تاراندا  زانستگی  وندکاریی 
بپشکوت و گوی کسایتییکی شۆڕشگر برھم بنت. ھر بۆیش ک ئم ل پشکنینی  
و   ھوای کار  ھاوڕێ لگڵ  خوندکاریی زانکۆی تارانی،  ھوای  ڕووداوەکانی ژیانیدا، 

 خباتی سیاسییکی، پکوە دەبیسین.       
الویتی   باشووری  سردەمی   ل ئیلوول  شۆڕشی  شقی  ئمیر  کاک  خوندکاریی  و 

کوردستان، چوونی الوانی خباتکار بۆ ناو شۆڕشک، کۆنگرەی دووھمی حزبی دیموکرات،  
  ٤٨و    ١٣٤٧دامزرانی حزبی ڕزگاری، سرھدان و تکشکانی خباتی چکدارانی سانی  

کی وەک زانکۆی تاران و لزایف دراوە. لالوانی   ی ل کی زۆر لی کۆمرگناو ج
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کوردی شۆڕشگی دانیشتووی ئوشارەدا، گلک ئاسایی کسکی ھستیار و برپرس وەک 
 کاک ئمیر لگڵ الفاوی شۆڕش و خباتدا بوات، ک ڕۆیشت و چاالکانش ڕۆیشت. 
ستی درەنگتر، کات ک بۆ درژەی خوندن چوو بۆ بشی ڕۆژئاوای جیھان، ڕۆح و ھ

 رگیز لرشی کوردستاندا ھرھگای بندەست و بر کۆمرانبب میر لی کاک ئرپرسانب
کمیی ندا ھیچ،  بھزتریش بوو و نک ھر ل خباتی خوندکارانی کوردی دەرەوەی  
  شداریی کرد و لستیشدا بی شی دەیڕەنسندکارانی فڕینی خوڕاپ کوو لت، بو

وەستانک ک تا دوایین    -کوتنخوازدا دژ ب سیستمی سرمایداری وەستابرەی چپی پش
 ڕۆژەکانی ژیان، دانیشتن و کۆندانی بشوندا نھات.   

مانوەی دەرەوەی وت، ب پچوانی زۆر خکی دیک، گل و نیشتمانی لبیری کاک 
دا برز بووەوە، ڕووی  ١٣٥٧ئمیر نبردەوە و ھرئوەندەی دەنگی شۆڕش ل ئرانی سای  

 کردەوە وت و ل مھاباد و مریوان و سن بوو ب ھاوھنگاوی کۆمنی ڕاپڕیوی خک.  
کاتکیش ک شۆڕشی گالنی ئران ل گرژەن چوو و ئایتوکان دەستیان بسردا 

ایی  گرت، کاک ئمیر ھاتوە دەرەوەی وت و ل کنادا گیرسایوە، شونک ک تا کۆت
 . ١٧٣تمن لی مایوە، ب ئوەی پیوەندی لگڵ ناوخۆی وت بپچت 

تایبتمندیی کسایتیی شامیلی کاک ئمیر گلک زۆرن. واھی پداگیریی قورس وقایم  
کۆمیتی و دسۆزیی گل و نیشتمان، دوو دیاردەی ھرە برچاو  -لسر باوەڕی سیاسی

نرم   خووی  لگڵ  ھاوڕێ   ک خک، بن  یاریدەدەریی  و  برپرسیایتی  و  توازوع  و 
کسایتییکی جگی ڕزیان پک ھنابوو ک تنانت نیار و دوژمنکانی (چوسنرانی 

 سرمایدار و دەرەبگ)یش نیاندەتوانی ڕز لو خسلت ئینسانییانی نگرن.  
ب ماف فوتاوەکانی ژن،   الینکی ھرە گرنگی کسایتی کاک ئمیر باوەڕکی بنچینیی

ب تایبت ژنی کورد بوو. لم بوارەدا من ب کسکی پشەوی ئوتۆی دەناسم ک تا ئمۆ  
ھیچ کوردکی ناسراوی تر ب تۆزی ڕگاشی نگیشتووە. ئو فمینیستکی خاوەن بوا بوو 

نکوت شون قسی و ئو ھوست ل نووسینکانیدا ڕەنگیان داوەتوە. کاک ئمیر ھرگیز 
ئو گڕۆک ئوروپاییانی وا ژنی کوردیان ل چاو ژنانی دیکی گالنی دراوس، ب 'ئازاد' 

 ناو دەبرد. 

 
من "ئه. بۆ نموون ل ئیمیلکدا بۆی نووسیبووم ک بۆ کاری لکۆینوە ل ڕاپڕینی وەرزرانی ناوچی موکریان   ١٧٣

 ).٢٠١٦(ئیمیلی مانگی می  "یهق و ئاغاکان ھهال و فهرزر و مهل وهگهوتووژم له  ٣٠ی نزیکه
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ئو ئاگای ل قوویی نریت کۆمیتییکانی کۆمگای کورد بوو و دەیزانی کشی  
چارەسر ناکرت و  ب مافیی ژن ل کوردەواریدا ب بوون یان الچوونی چارشو و دەسماڵ 

ئایین و دابی  سرچاوەی مسلک ل قوویی ئایین و ئو نریتاندای ک لسر بنمای  
دانراون. دەزانم کاک ئمیر خباتکی زۆری ل پناو محکووم کردنی سوننت    عشیرەتی

ی کۆمگاش  عشیرەیی دواکوتووکان کرد، بم دنیا نیم ئایا ب ھم شوە لگڵ ئایینی زا
 ڕووبڕوو بووەوە و تکوت یان نا؟ 

***** 
 چند ئزموون و بیرەوەری شخسی بۆ ڕوونکردنوەی ھوستکانی کاک ئمیر: 

دنیا نیم کاک ئمیرم کی و ل کووە ناسیوە. لو بابتوەی وا ل سرەتای الویتیدا بۆ  
شارەک شارەداریی  و  نووسیبوو  مھابادی  شاری  ژمارە   ناساندنی  لو  یان  کردەوە؟  بوی 

دوایی مامۆستا گۆرانی شاعیر   تایبتی ڕۆژنامی کوردستان چاپی تارانوە ک بۆ کۆچی 
دەرچوو و کاک ئمیر لگڵ کاک سوار و کاک علی حسنیانی و کاک فاتیح بابتکانیان  

خباتکاری  نووسیبوو؟ یا خود ھر ل زمانی خکوە، ک وەک خوندکارکی لھاتوو و  
کورد ل تاران ناویان دەبرد؟ ھرچۆنک بت لو یکم ڕۆژانوە ک دارەدارەی خوندن و  
لکۆینوەدا  و  نووسین  گۆڕەپانی   ل ئمیرم  کاک  دووراودوور  کردووە،  کوردیم  نووسینی 

 وەک ھاوڕیکی ندیتوو بم ڕێ پیشاندەر و دسۆز.   -حازر و نازر بینیوە
دا کتبی "کشکۆ شیعرکی کوردی گۆرانی"م ئامادە دەکرد،    ١٩٩٨  کات ک ل سای

  کبکت ئینگلیزیی  بشی  بۆ  پشکییک  لکرد  تکام  و  نارد  بۆ  چاپکردنیم  پش  نوسخی 
بنووست. کاک ئمیر، ب شوەی ھمیشیی خۆی، ک بۆ ئرک و کاری ئوتۆ دەستی بڕووی  

الپڕەی نووسی ک یک ل توەرەکانی باسکی   ١٥کسوە ندەنا، منیشی ب ھیوا نکرد و  
برپرچدانوەی بۆچوونی پرۆفیسۆر مکنزی بوو ل مسلی پیوەندی زمانی کوردی و  
الپڕەکانی   ئینجا  مکنزی،  دوکتۆر  بۆ  نارد  وتارەکم  کۆپییکی  سرەتا  منیش  مادی، 

 کتبکم پ ڕازاندەوە. 
ڕاپ بارەت بکم ستباب ک کات  گی نووسی و لالبیزوی فرانی ناوچڕینی وەرز

بوو)، کسک تۆمتی ئوەی لدام    ٢٠٠٧گۆڤاری گزینگدا بوم کردەوە (وا بزانم سای  
ئاغاوات   زۆری  و  زوم   ب سبارەت  ڕاستییکانم  'توودەیی'ەوە  ڕوانگی   ب  گوای  ک

ایدا ھوستی گرت ل ئیمیلکدا  شواندبت. کاک ئمیر ل برانبر ئو ھرشکاریی ب بنم
ری گزینگ رنووسهبو سه کا دهباسی تۆ ده  ی کاک ... کهی نووسراوهشهو بهئه"بۆی نووسیم:  

کولتووری رۆشنبیری    م له"، بهئینسانه  ی روو بهتهغه ویش "مهئه  چونکه  کردباوهبوی نه

بۆ ک 
 و کاریرک و کاری
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و ئیستیداللی    تهغلهنیوان مه  ھشتا جیاوازی داناندرێ لهنی کوردی و فارسی و ... دا  مهو چاپه 
 و تنانت گوتی ئگر کاتم ھبت وەمک بۆ ئو کس دەنووسموە.   زانستی"

دا، جارکیان ھات لندەن. ئودەم دایکیشم چند مانگک بوو  ٢٠٠٠ل دەوروبری سای 
بارەت بمیر سندەن دەژیا. کاک ئل ردان لس نی کۆماری    بسا بارودۆخی بۆکان ل

ی خکی بۆکان و وەرزرانی ناوچی فیزوبگی و   ١٣٣٢کوردستان و ڕاپڕینی سای  
شریتی   نوسخیکی  پۆستدا   ب دواتر  کرد،  تۆمار   ل دەنگ   ب وتووژکی  ژنان  دۆخی 

 دەنگکی دایکمی بۆ ناردم ک ئستاش الی من ماوە.  
کی بۆ ناردم ک ب ئینگلیزی سبارەت ب 'ڕاپڕینی وەرزرانی  دا بابت  ٢٠١١ل سای  

بۆ  خۆمی  و ڕەخنکانی  بۆچوون  و  بیخونموە  لکردبووم  داوای  و  نووسیبووی  موکریان' 
بنووسموە بۆ ئوەی پاکردەی بابتک بنرت بۆچاپ ل گۆڤارکی ئینگلیزیدا. دیارە من  

وە، بم وتارەک، لبر ھر ھۆکارک، بو  دەست بج کارەکم ڕاپڕاند و بۆم ناردە
 نکرایوە. 

 و بۆفیشنالیزم بوو. ئوەدا پینکۆنووسین و ل میر لکی گرنگی کاری کاک ئنالی
و   ١٣٣١سنگکی ئاواوە ڕەخنی خکی وەردەگرت. من لسر ئوەی ڕاپڕینی سانی 

٣٢  یزوی فرانی ناوچکی بۆکان و وەرزڕینی  ی خڕاپ' تی بۆکانی بڕۆژھ گی لب
وەرزرانی موکریان' ناودر کردبوو ڕەخنم ھبوو و ئستاش ل سر ئو باوەڕەم ک بداخوە  
'ڕاپڕینی   ناوی  بکرت  و  بگرتوە  موکریان  ناوچکانی  ھموو  ئوەی  پش   کڕینڕاپ

گمارۆ درا و تک شکنرا. وەرزرانی موکریان' ی ل بنرت،  ھر ل ڕۆژھتی بۆکان  
تنانت الم وای کات مامۆستای نمر ھمن ل سرەتای تاریک و ڕووندا سیفتی وەرزرانی  
تا   و  کوردستان  باشووری   ل  کبکت  ک بووە  ئوە  لبر  داوە،   کڕینڕاپ  ب 'موکریان' 

یاردەیکی گشتی  ڕادەیکی زۆر بۆ جماوەری ئوێ بو کرابووەوە و لوێ باس کردن ل د
وەک موکریان ھاسانتر بوو ل ناساندنی ناوچی فیزوبگی ب خکک، دەنا مامۆستا ھمن 
گوند و ژیانی گوندنشینان و مژوو و شونایتی ڕاپڕینکی گلک چاکتر ل ڕووناکبیرانی  

 شارنشین دەناسی و دەزانی و بردەوام ل پیوەندی ڕۆژانی گوندیشدا بوو.  
موو بگکانی بردەست دەریدەخن ک ئو بزووتنوەی سرەتا ل ناو شاری بۆکان ھ

سری ھدا و لڕگی ھندک ل ڕبرانی ڕاپڕینکی بۆکانوە بای کشای سر ناوچی  
و  محاڵ  و  مجیدخان  چۆمی  سر  وەک  شونی  چند   ل درەنگتر،  دیارە  فیزوبگی. 

ەستی پکرد، بم ئوان ھمووی پریشکی ئاگرکی شۆڕشگان  شارورانیش ڕاپڕین د
ھرشی   و  مایوە  فیزوبگیدا  بردەزەری  و  یکشوە  و  ئاباغ   ل سککی   ک بوون 
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ھر   ناوچکش لگڵ ئرتشی ئران  پیاوانی  و  بربرەکانی کردنی ژن  و  شا  ئرتشی 
 را.  لوێ بڕوە چوو، ھر لوش ئاگرەک خامۆش ک

تایبتمندی   ھندک  لوێ  خبات.  جرگی  نببوە  خۆوە   ل فیزوبگی  ناوچی 
ھبوون ک بۆ نموون ل بشی ڕۆژئاوای چۆمی بۆکان و پاشماوەی موکریاندا ندەبینران.  
لگڵ   خونییان  پیوەندکی  ھیچ   ک ئاغاکان  و  نمابوو  لمژبوو  عشیرەتی  پیوەندی 

دەتوانی ئو توندوتیژی و بگرە و بکوژەیی ئاغاوات و مزن و سرەک  ڕەعیت نبوو، نیان
برای ھر ئو ئاغاوات دوای   عشیرەتکانی موکریانیان ھبت.  حوت کس ل باوک و 
و   عشیرە  سرەک   ل زۆرک  وەک  و  کرابوون  ئیعدام  کوردستان  کۆماری  ھنانی  ھرەس 

م نبوو و لچاو ئاغاواتی دەماغ برزی دبوکری،  ئاغاکانی ناوچ، پشتیان ب ڕژیمی ئران گر
زیاتر ل ڕەعیتکانیان نزیک بوون تا حکوومت. ھروەھا کسانی شارنشین و ڕووناکبیر و 
شاعیر و ھونرمندیان تدا ھکوتبوو، تنانت یکیان لسر خواستی خۆی، زەوییکانی  

و یکیتریان دابش کردبوو  گوندییکاندا دا  ب بسر  ھاوھنگاو لگڵ ڕاپڕیوەکان دژ 
ی گالوژ ئاغاکانی خزمی خۆی    ٢٨چوسانوە و زوم ھستابووە سرپ و دوای کۆدیتای  

بۆ تۆ ل سندنوە، قسدی گیانیان کردبوو. ئو دیاردان ل شونکانی دیکی موکریان  
بوو و ھربۆیش لوێ   ندەبینران و ب شوەی سروشتی، زەمینی ڕاپڕین لوێ ئامادەتر

 ١٧٤سریھدا. 
کاک ئمیر ئو بۆچوونانی منی بیستوە، بم لسر ھوستی خۆی مایوە، ب ئوەی  
  وەیئ دوابیاری   ک نووسیبووم  بۆی   بیرمل تنانت  نوانمان.   توبک کشیک 
لکۆنوەکانی سبارەت ب ڕاپڕینی وەرزران ب زمانی فارسی بو بکاتوە؛ من ئوەشم 

بۆ  ک بوو  سیر   وە  پفراوان سینگکی   ب ڕەخنیشی  ئو  نایاننووست؟  کوردی   ب چی 
ندەبوو  نخۆشییکی  پشوەچوونی  و  ئو  دواییانی  ئم  بارودۆخی  بۆ  بم   دایگو

 
ی دوای شۆڕشی گالنی ئران. لو ساندا    ٥٩تا    ٥٧١٣پسندکی دیک بۆ بۆچوونکی من، ڕووداوی سانی  .    ١٧٤

 کدا دەدا. تاقی خگوشکرانی زەوی وزاری گوندەکانی بوازی داببۆکان بانگ لق لکخراوەی فیدائیانی خلقی ڕ
ئندامی  ئودەم   ک من  بوو.  فیزوبگی  ناوچی  ھمان  ھات،  بانگوازەکوە  دەنگی   ب  ک  ،ناوچ شونکی 

خراوەک و یک ل برپرسانی بووم، بچاوی خۆم ئو جیاوازیی زۆرەم بینی و تنانت لبیرم بۆ پوپاگندەی ھر ڕک
 م نی خۆم. بكی خاک بوو ببووە مماوەی بوکری کشی دبند لزیزکگوندی ع ررامن ،شکردنی زەوییو دابئ

ترم ھیچ ھ من و ن ھوی ھاوڕانی  ل ھاوینی سای  ل ھوی   بۆ نموون ک کات  عینی   ل دا  ١٣٥٨نوەرا و 
وەرزرەکانی گوندی 'حسار'ی سر ب فیزوبگی، حاسی گنمیان ل سر زەویی دابشکراوەکانی ئاغا ھگرت،  

 جیاواز بوو. ل بشی دبوکری ھیچ شتک ڕووی ندا و مسلک ل چوارچوەی قس و دروشمدا مایوە. فیزوبگی  
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سرلنوێ زمانی سرجم کتبک بگۆڕت؛ دیارە ڕزی منیش بۆ خۆی و کارەکی، ھرگیز  
 ل کمیی ندا و نگۆڕ مایوە.         

ی    لیات    ٢٠١٢ساخ ڕەئووفی  مامۆستا  نمر  بیرەوەرییکانی  تۆمارکرانی  ھوای  دا 
ی خکی بۆکان    ٣٢و    ١٣٣١(ڕەئووف مالحسن) وەک یکک ل ڕبڕانی ڕاپڕینی سای  

دژ ب ئاغاواتم پدا ک ڕزدار ئیسماعیل ئیسماعیل زادە ب ماوەیکی کم پش وەفاتی مامۆستا 
بڕوەی   ب ڕەئووف  سبارەت  و زانیاری   داوای نوسخ  جمیر دەست ببردبوو. کاک ئ

مسک لکردم، منیش ئیمیل ئدرسی کاک ئیسماعیلم بۆ نارد و دەزانم کوتن پیوەندیی  
ئاگادار   ڕەئووف  مامۆستا  قسکانی  ناوەرۆکی   ل کوێ  تا  ئایا  نیم  ئاگادار  بم  یکترەوە 

 کوت. کرایوە و چی ل بابتک دەست 
دا گلک ئیمیلمان گۆڕییوە ک زوربی ھرە    ٢٠١٧و    ٢٠١٢ل ماوەی سانی نوان  

ناحق    ب کسک  ماوەیدا  لو  بوو.  موکریان  وەرزرانی  ڕاپڕینی   ب سبارەت  زۆریان 
تاوانباری کردبووم ک گوای کتبی "بۆکان ل سدەی بیستمدا'ی کاک ڕەحمانی محممدیان  

. کاک ئمیر ل ئیمیلکدا ک بۆی ناردم، ناڕەزایی خۆی لو چشن ھوست  من نووسیبتم
 کلسم ت نووسیبووی ئاماژەی بمان بابھ بارەت بس کیشدا کوتار ی و لدەرب گرتن

 کرد.  
  ل ئمیر  کاک  ئیمیلی  دەستم  ٢٠١٧/ ١٣/٤دوایین   یشتگ کتبکی    دا  ناساندنی   ک

سبارە بوو  ناڤینئینگلیزی  ڕۆژھتی  کمایتییکانی   ب وتارکی    - ت  و  کورد،  کیسی 
کیسی    -ئینگلیزی کسکی تر سبارەت ب 'دەوری نوسخنووسان ل ڕاگواستنی دەستنووسدا

شرەفنامی بدلیسی'. ئوە تنیا من نبووم ک ئو لوتفم دەرحق دەکرا، بکوو بشک  
اری بو دەکردەوە و ھر بابتکی کوتبایت دەست  بوو ل خوو وخدەی کاک ئمیر ک زانی

 ک بایخی خوندنوەی ھبوای، خکانی پیوەندیداری ل ب بش ندەکرد. 
ب داخوە ل ماوەی س مانگی نوان ئو ئیمیلی دوایی و ھوای دتزنی وەفاتی،  

 چیتر ھواکم لی نبیستوە.  
ریی من لگڵ کاک ئمیر. دیارە من کسکی وا نبووم  ئوان بشک بوون ل بیرەوە

خۆم ب ھاوشان و ھاوڕێ و دۆستی نزیکی ئو ل قم بدەم. پیوەندی ئم گلک ساکار  
بوو و ل ھموو ئو سان و ھاتوچۆی لندەنیدا کاک ئمیر تنیا جارک ھات مامان و منیش  

ەک لگڵ خکانی دیکش میھرەبان و یارمتیدەر  ل کانادا جارک میوانیان بووم. بم و
بوو، ل زۆر کاری نووسین و لکۆینوەدا یارمتی منیشی دا و منتباری ئو یارمتییانی  

 ھشتموە.  
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 یادی بۆ ھمیش زیندوو بمنت!   
٣٠/٦/٢٠١٧ 
 

ئم بابتم بۆ بوکراوەیکی کوردیی زانکۆی شاری ئکستری بریتانیا نووسی و لوێ  
بۆکان   –یا لگۆڤاری بیر و ھزری چاپی سندا بوکرایوە، پاشن لسر ماپڕی ڕۆژھت  

 دانرا. 
 



 
  
 

 ١٧٥سبارەت ب ڕاپڕینکی مژوویی  مشتومی مامۆستا و قوتابییک
 
 

ب داخوە، چند مانگک مامۆستا ئمیری حسنپوورمان ل ناودا نماوە و ئوەی بۆمان  
 مابتوە، تنیا یادی شیرینی کسایتییکی و یادگاری بنرخی کارەکانییتی.  

ل دەستچوونی کاک ئمیر بۆشاییکی گورەی ل بواری لکۆینوە ل مژوو، زمانوانی، 
کوردستان پک ھنا. دەب ل ناوخۆی کوردستان و دەرەوەی وت    کۆمناسی و سیاستی

  ست بتی کوردستاندا ھژوو و زمان و سیاسوەی مژینکاری تو بن لکی زۆر ھکانخ
 ،بوای پویستیان  ھرکات   ک بکن  دسۆزک  و  ڕاوژکارک  مامۆستایک،  لدەستچوونی 

 و بیمت وەردەگرت.ککیان ل ھاوکاری و ڕنمایی پسپۆڕانی ئ
  وە و نیۆفیشناڵ دەجووکی پکدا وەک مامۆستایڵ خگکارکردن ل میر لکاک ئ
ھربۆیش  بوات.  الڕێ  تر  الینکی   دەدای دەرەتانی   ن و  الیدەدا  ڕبازە  لو  خۆی 
پرسیاری   و  بوون  دیاریکراو  ناوەرۆککی  سر   ل بستوو  چق  حیرفییکانی   یوەندییپ

ردای یان وەمی پرسیارکی بدایتوە ب وردی خاکی دەپکا و ڕیوایتی ب پیوەندی  بک
 تکو کارەک ندەکرد.  

من وەک تاکک ل سدان و ڕەنگ ھزارانی وەک خۆم، گلک یارمتیم ل پسپۆڕایتی  
قرزدار  ب خۆم   ،نامگب وەرگانی  کاری   ل بشک  بۆ  و  وەرگرت  ئمیر  ی کاک 

 ڕنوماییکانی ئو دەزانم.  
لرەدا دەموێ لکۆینوە ل بابتکی مژوویی بخم برچاو ک ئو وەک ڕچشکن  
 ویست بچممزان، دەمکی کوە ماندوو کردبوو و منیش وەک تازەکارک بوو خۆی پنسا

 گۆڕەپانکوە و خۆ بخم گۆمکوە ک ئو ملوانی لمژینی بوو. 

 
 ی گۆڤاری "دەروازە" چاپی ئستمووڵ دا بو بۆتوە ٢٠١٨، ئاپریلی ٢ئم وتارە پشتر ل ژمارە  ١٧٥

www.derwaze.net  
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ی ھتاوی    ٣٢و    ١٣٣١جی باس، ڕاپڕینکی وەرزریی مزن بووو ک ل سانی  بابتی  
ز) ل ناوچی فیزوبگی ل ڕۆژھتی بۆکان و ھندک شونی دیکی کوردستان ١٩٥٣(

 ھرەسی پھنان.   ١٣٣٢ی گالوژی  ٢٨ڕوویدا و ب داخوە کۆدیتای 
ی ڕووداوەکاندا مسا میر لدا منیش وەک کاک ئکڕینڕاپ وخۆ لک بووم و ڕاسترمندا

بشداریم نبوو، بم کارتکریی ئنجامکانیم ل دەستبسرکرانی خباتکاران و ئاوارەیی  
و ماورانیی ڕاپڕیوان و زابوونوەی ئاغاوات بسر چارەنووسی خکدا بچاو بینیبوو یان  

واھی ئو کارتکرییان ل مندا تا  ل بشداربووانی ڕاستوخۆی ڕاپڕینکم بیستب ووەوە. 
ڕادەیکیش زیاتر بووبت لبر ئوەی بشکی گرنگی ڕووداوەکان ل ناو شاری بۆکان و  

سان بوو و کمتاکورتک    ١٢-١٠گوندەکانی الدەستی ڕوویاندا، ئویش کات ک تمنم  
 شتم.  ل مسلی کشی نوان ئاغا و ڕەعیت ل ناوچک تدەگی

بۆ نموون، من خۆم ھرشی گۆپاڵ بدەستانی ئاغاواتی دبوکری و ترس و لرزی خکم 
ڕژان ناو بازاڕ و کۆنکانی  ٣٢ی گالوژی  ٢٨ب چاو بینی ک ئوارەی ڕۆژی کۆدیتای 

شاری بۆکانوە و دەرگی دووکان و مانیان شکاند و ڕاوی ڕاپڕیوانیان دەکرد. ھروەھا 
ە مو (و  من گینی برای ئریمی و کاک حوسر مالی حاجی قاسمی کی ئاگری سشخ

مامۆستای خۆم) و نمر علی میرەبگم ب چاوی سر بینی، ک ل برەبیانی ڕۆژی جژنی  
قوربانی دوای کۆدیتادا نۆکرانی ئاغاکان، ب فرمانی ئوان، ل ناوەڕاستی بۆکان ئاگریان  

دای حاجی قاسم و علی میرەبگی ڕاپڕیویان فدای کۆن و تبردان و سیپای ژن و من
 ئاوارەیان کردن. 

ئو ڕۆژە و ڕۆژانی دواتر، زۆرک ل ڕاپڕیوان و دژبرانی ئاغاکان گیران و ل تویلی  
  - مای ئوان قایم کران، یان ب یارمتی پۆلیس و ئرتشی شا، نردران زیندانی شاری مھاباد

نزیک ل ژیانی خۆم، گیرانی کاکم، عومری سوتانی، وەک یک لو دەیان   نموونی ھرە
الین    ل دەوروبر،  گوندەکانی  و  بۆکان  ڕاپڕینکی  ھرەسی  دوای   ک بوو   سانک
شھرەبانیی ژر دەست ئاغاکانوە گیرا و ئو ڕۆژەی وا ھاوڕێ لگڵ دوو ئاژان دەیانناردە  

من ئگر ورابتم دەست   ١٧٦م ل گاراژی شار بڕمان کرد. زیندانی مھاباد، لگڵ باوک
ئو  بھۆی  نزیکی،  گوندەکانی  و  بۆکان  ڕاپڕینی  بو  سبارەت  نووسین  کاری   بدەم

 زانیاریی ڕاستوخۆیان و ھاندانی کاک ئمیرەوە بوو. 

 
بیرەوەریی سبارەت ب گیران و ل تویل و زیندان خرانی خباتکاران، ل یادداشتکانی نمر میرزا حم ڕەئووفی     ١٧٦

 خیات (حافظ القرآن) دا ڕەنگکی زۆری داوەتوە. بداخوە ئو بیرەوەریی بنرخان ھشتا چاپ نکراون. 
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بۆ ئاگاداری ل دەسپک و ھۆکارەکانی ڕاپڕینی شار و ناوچی بۆکان، سرەتا چند  
خای سرەکی ڕوون دەکموە ئینجا دەچم سر بۆچوونی ھاوبش یان جیاوازی کاک ئمیر  

 و خۆم:
 
 ی شاری بۆکان چۆن سری ھدا؟  ٣٢و    ١٣٣١ڕاپڕینی دژە فئۆدایی سانی     

بۆکان لو ساندا شارەدیکی کوردنشین بوو سر ب ئوستانی ئازەربایجان، ب ژمارەی  
  وە ککدانیشتوان  س   ١٠خۆی لزارکری    ١٧٧ھدەوروب وەی لش ئپ ،یو شارەددەدا. ئ

دا ببت ناوەندی 'بخش'کی سر ب شاری مھاباد، گوندکی گورە بوو ک    ١٣١٨سای  
وەک ھموو گوندەکانی ناوچ، ئاغاوەت خاوەنداریتییان دەکرد و ب شوەی ھموو گوندکی  

 ماوەی س چوار ساک پش ئوەی ببت ب 'بخش' و دیک، دەکا و دەفرۆشرا. بۆکان ب
موکی  دابمزرت،   ل کنتری  و  شھرداری  و  بخشداری  وەک  دەوتی  ئیداراتی 

تاجرکی تورزی و دوو ئندامی دیکی بنماکی ئو بوو. پناھییکان   -حبیبو پناھی
خاوەن تازەکانی بۆکان،   ١٧٨کری فرۆشت.دا  بۆکانیان ب ئاغاواتی دبو ١٣٢٣دواتر ل سای 

شوھرەتی ھردووالیان   سرەتا   ک محموود ئاغا)  و  برابوون (حاجی بایزئاغا  دوو  برەی 
دا، برەی مای حاجی بایزئاغا (جگ  ١٣٤٠و  ١٣٣٠ئلخانی زادە بوو بم ل سانی نوان 

 تدی.  ل ئحمد ئاغای باوکی کاک سوارەی شاعیر)، شوھرەتیان گۆڕی و کردیان موھ
کشی نوان ئاغا و ڕەعیتی ناوشار پشینی ھبوو و مژووی دەگڕایوە سردەمی  
مکایتی تاجرە تورزییک و تنانت پش ئویش وات سردەمی سردارەکان ک لماوەی  

ی زاینی)دا خاوەنایتی    ١٩٣٦تا  ١٨٤٠ی ھتاوی (   ١٣١٥تا دەوروبری سای  ١٢٢٩نوان 
کر ک  بۆکانیان  بوو   ڕاستیی ئو  ئاغاکان  گڵ   ل بۆکان  خکی  بنڕەتی  کشی  دبوو. 

خکک داوای تاپۆ کردن وات "سبتی عرس و ئعیانی"ی ماڵ و دووکان و باغاتی خۆیان 
دەکرد، ب م ئاغاوات ئو مافیان پندەدان  و وەک ھموو گوندکی دیکی ناوچ، ئگر 

ک و مای کسک زەوت بکن، شەی بخن کۆن و و ل شار  بیانویستای دەیانتوانی م
وەدەری نن، ب ئوەی کسک ل دام و دەزگی دەوتیدا ھیچی پبکرت، لبر ئوەی  

 'خاوەن عرس' ب پی قانوون، ئاغاکان بوون نک خک.  

 
(نامی ھاشمی و کریمی بۆ کاشانی (تھران: كول پشتی،    ١  ، ب. بۆكان ل سدەی بیستم دارەحمان محممدیان،   ١٧٧

١١٣)، ٢٠١٠( ١٣٨٩ . 
 .٨٢ ، ھمان، الپڕەبۆكان ل سدەی بیستم دا رەحمان محممدیان،    ١٧٨

س
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وەی ساقینرەکی بوو بۆ تکی سھۆکار ،توان ئاغا و ڕەعیی نشو ک١٣٣١ی  ئ    ک
ی ناو شاری ل کوتوە و بای    ١٣٣٢راپڕینی زستانی ئو سا و بھار و ھاوینی سای  

 م لگی بوو، ببیزوکی ئاغاواتی فم تی شاریش کر گوندەکانی ڕۆژھس شایک
دھاتی بشی ڕۆژئاوای شاردا، ک مکی ئاغاواتی دبوکری و لژر دەستی توندوتیژی  

 ن تایفی ئاغاواتی شاردا بوو، ڕەنگدانوەی گلک کمتری ل برھم ھات.ھما
 چاکسازیی دەوتی موسددیق  

دا، دۆخی سیاسی و کۆمیتی ئران ئاۆز و ناسقامگیر  ١٣٣٢تا     ١٣٢٠ل سانی نوان  
حز و  بوو  ئارادا   ل سیاسی  ڕژەیی  ئازادییکی  ڕووخابوو،  شا  ڕەزا  دیکتاتۆریتی  بی  بوو، 

، و ل  ١٣٢٠سیاسی زۆر، ڕاست و چپ سریان ھدابوو. حزبی توودەی ئران ل سای  
  کاف لی ژرەتا کۆم١٣٢٢کوردستانیش س  دا  ١٣٢٥ئینجا حزبی دیموکراتی کوردستان ل

 دامزرابوون.  
دوای   سانی   ١٣٢٧ل  ب میللی  جبھی  لگڵ  الینگرەکانی  و  شا  نوان  کشی  دا 

دەوتدا  ڕبرایتی   شون   ب دەوت  و  ببووەوە  زەق  موسددیق،  محممدی  دوکتۆر 
  ب ھور بکنوە. دەست توەردانی وتانی دەرەوە   کبتوانن دۆخ پکدەھات ب ئوەی 
تیبت بریتانیا و یکیتی سۆڤیتی، ببووە ھۆی ئوەی بارستایی ھز ھرجارەی ب الیکدا 

ڕۆژ دەوامیان    ٤ڕۆژ و کابینیکی قوام تنیا    ٤٢سینی عال  بکوت؛ بۆ نموون، کابینی حو
ھنا و دوکتۆر محممدی موسددیقیش دوو جار بوو ب سرەک وەزیران و کابینی پک 

 ١٧٩ھنا. 
خکی ڕاپڕیوی ئران بگشتی داوای مافی سیاسی و ئابووریی خۆیان دەکرد و شقامی  

  ١٣٣١گری مافی کرکار و وەرزران. ل پایزی سای  شارەکان ڕۆژان پ بوو ل خکی الین
  ددیق دوو الیحتی دوکتۆر موسدا دەو(Bill)  جلیسی شۆڕای میللیم ش بشکی پ

.  )Act(دا  ھردوکیان 'تسویب' کران و بوون ب قانوون  ١٣٣٢ی گالوژی  ٢٢و ل    ١٨٠کرد 
 ،و قانوونرەی ئگو ب 

 
چاپ سوم. تھران: انتشارات  .  ١٣٥٧   تا بھمن   ١٢٩٩دولتھای ایران از اسفند  - از سید ضیاء تا بختیارمسعود بھنود،  .   ١٧٩

 ٣٥٧ - ٣٢٣  ١٣٦٩جاویدان، 
یکم:   ١٨٠ الیحی  ئوکتۆبری  ٦(  ١٤/٧/١٣٣١.  عمران    ١٩٥٢ی  سازمان  و  کشاورزان  سھم  ازدیاد   الیح" زاینی): 

 ٪ دەناسرا و چۆنیتی پکھنانی شۆڕای دھات. ٢٠کشاورزی" ک ب قانوونی 
 عوارض و سوروسات در دھات.   ی زاینی)" "الیح الغای١٩٥٢ی دیسامبری ٢٢( ٣٠/٨/١٣٣١الیحی دووھم: 
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 دەبوای ل ھموو گوندک 'شۆڕای دێ' ل نونرانی ئاغا و ڕەعیت پک بن؛  یکم،،
                  

، لو بش حاسی وا سان وەرزر دەیدای ئاغا و ئویش بگشتی ستا بیست  دووھم 
(دەو دوو) بوو، دەبوای دەیکی ئو دەو دووە (دوو ل سد)، بدرتوە دەست ڕەعیت بۆ  

گوند  ئاوەدا ناو  ئاوەدانی  بۆ  دێ  شۆڕای   تبدر دیکشی  یکی  دە  و  خۆی  مای  ناو  نی 
           ٪ی بشی سانی ئاغا ل کشتوکای وەرزر)؛   ٤٪ ە دەیکردە ٢٠٪ ی ئو ٢٠(سرجم 
                       
ە  ، خاوەن مک جگ لو ڕادەیی وا ڕەعیت دەیدای، مافی ھیچ چشن ڕووتاندنوسھم 

و چوساندنوەیکی نبوو وات نیدەتوانی  مریشکان و ھلکان و تپان و... ل ڕەعیت 
 بستنت؛ چوارەم، ئاغا مافی ئوەی نما بگاری وات کاری ب حقدەست ب  ڕەعیت بکات. 

ئو قانوون، باوەکوو چوسانوەی وەرزرانی ل الین خاوەن مکوە بنب ندەکرد و 
ب  زەوی   بوو  پشکوتوو  گلک   ردەمس ئو  بۆ  بم  دەمایوە،  ئاغا  بۆ  مک  وەک  ھر 

تایبت ک دەستی موتقی ئاغاواتی ب سر ژیان و داھاتی ڕەعیتدا بربست دەکرد و  
  ک کشۆڕای تی ناوگوندی دەداییدۆخی ئابووری و کۆم بارەت بیاری سب ک لشب

ل پکھاتکی؛ ئوە ھنگاوکی بوران و بردک بوو ک دەخرای ڕەعیتیش بشک بوون  
ناو گۆمی مندی پیوەندیی نابرانبری چند ھزارسای دوای پکھاتنی سیستمی فئۆدای  

 ل نوان ئاغا و ڕەعیت ل ئران، ب ڕۆژھتی کوردستانیشوە.
 

 کارتکریی قانوونک ل سر خکی بۆکان  
سر کوتبوون لو  ئاغاکاندا  لگڵ  پشتریش   ک بۆکان  خکی   ل بشک  وحددەدا 

بربرەکانیی مافخوازییوە، دەرفتی ئو قانوونیان قۆستوە و دووجار نونریان ھبژارد و 
ناردیان مھاباد و تاران بۆ سکا ل ئاغاکان ل پناو بربست کردنی دەستیان و نھشتی  

نو لسر کۆمنی خک. یک ل داواکارییکانیان ئوە بوو لقی 'ادارە ثبت زوم و چوسا
اسناد و امالک' ل بۆکانیش بکرتوە بۆ ئوەی خکی ئاسایی بتوانن کشی مک و مایان 
  ل ھاباد، کم ورە و بچووک بچنکی گموو کاربن بۆ ھن و ناچار نر بکوێ چارەسل

 
ی ١٩٥٣ئووتی    ١٣(  ١٣٣٢موردادی    ٢٢پسند وات تسویبی ھردوو الیح پکوە ل مجلیسی شۆڕای میللی ئراندا:  

،  کۆڤارا کوردییا زانستن جڤاکی و مرۆڤی   - دەروازە زاینی).  ئم زانیارییان لم سرچاوەی وەرگیراوە: ئمیر حسنپوور،  
 .  ٩٩و  ٩٨، ئستموڵ، لل. ٢٠١٧ن ، گو ١ژمارە 
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نو سام  بارودۆخی ئبوو، یان النیککی ھاسان نژار کارنگ و ھکی دەست تدا بۆ خ
 دەبوو ب خرج و مسرەف بۆیان. 

حاجی قاسمی کریمی، برگدروو و خاوەنی کارگیکی قند ل بۆکان، ھروەھا سید 
دا  ١٣٣٢بۆ ڕاگیاندنی سکای خک ل ئاغاکان، ل بھار/ھاوینی    ١٨١محممد ئمینی ھاشمی 

ن بۆ تاران. لوێ دوکتۆر محممدی موکری کوردی کرماشانی ک ئو سا کاندیدی  چوو
ھبژاردنی ئندامیتی مجلیسی شۆڕای میللی ل شاری مھاباد و دەوروبری (ب بۆکانوە) 
بوو و خاوەن بیروبوایکی پشکوتنخوازانش بوو، یارمتیدان بچن الی دوکتۆر کریمی  

کر  (کوردی  ل  سنجابی  بشک  وەک  ایران"  "حزب  دامزرنری  ئندامکی   ک ماشانی) 
پکھاتی 'جبھ ملی' و بۆ ماوەیک وەزیری فرھنگی کابینی دوکتۆر موسددیق و لو 
کاتدا ئندامی مجلیسی شۆڕای ئران بوو. سنجابی ڕگی بۆ کردنوە بۆ ئوەی بتوانن 

تۆر موسددیقی سرەک وەزیران و ئایتو کاشانی  نامی عرزوحایان بگینن دەفتری دوک 
  ران (کیانی نارد بۆ وەزیری ناوخۆی ئکینی نامددیق عجلیسی شۆڕا. موسرۆکی مس
ئودەم دەب دوکتۆر غالمحسین صدیقی بووبت). ل نامی نرراو بۆ کاشانیدا، حاجی قاسم  

و ب ناو، ناوی ھندک ل ئاغاکانی باسی زوم و زۆری ئاغاکان ل خکی بۆکانی کردبوو 
 ١٨٢ھنابوو. 

دوکتۆر موکری و دوکتۆر سنجابی دەرەتانیان بۆ حاجی قاسمی کریمی پک ھنا بۆ 
  و دژ ب ککی بۆکان و ناوچڵ خگباتی لکی ھاوخیامر ڕادیۆ تاران پس وەی لئ

یجازە ب خاوەن مککان بدەن  ئاغا و دەرەبگان بنرت و پیان ڕابگینت ک چیدی ناب ئ
  جبھ' ڕۆژنامی  ڕگی   ل ھاوشوەی  پیامکی  قاسم  حاجی  ھروەھا،  بیانچوسنتوە. 
آزادی' ئۆرگانی حزبی ئرانوە بۆ خکی بۆکان نارد، ئویش ل دوو توی چاوپکوتنکدا  

کوردییوە،  ک ڕۆژنامک لگی ڕکخستبوو و ھاوڕێ لگڵ ونیکیدا ب جل وبرگی
سھم (  ١٨٣ل الپڕە یکمی ژمارە   سای  و  ١٣٣٢/ ٣/٢ی  ھتاوی  ی زاینی)    ١٩٥٣ی 

 نوسخی ڕۆژنامک گیشت بۆکانیش.  ١٨٣بوی کردبووەوە. 
ئو کار و خباتان، بۆ ڕەعیتک و خکک ک تا ئودەم ل ھیچ کوێ ناویان نبوو و  

ییکاندا پندەدرا، ھیچی ل شۆڕشکی مزن کمتر دەورکیان ل بیارە سیاسی و کۆمیت
نبوو. خک ل بۆکان و گوندەکانی دەوروبر ب شادی و خۆشییکی ب ونوە شونی 

 
برا گورەی سید عبدولقادری ھاشمی (سیدی بننا). سیدی بننا کسایتییکی ناسراوی کۆمیتی ل ناو     ١٨١

 شار بوو، ک پشتر وەک نونری پناھییکان ل بۆکان، پارزەری برژەوەندییکانی ئوان بوو. 
 ١١٥ - ١١٣ڕەحمان محممدیان، ھمان، .  ١٨٢
١٨٣  .دیان، ھمم١٦٣ - ٨٩مان، ڕەحمان مح 
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ھواکانیان دەگرت. پیامی حاجی قاسم ترسی ل دی خکدا نھشت و ئاگری ڕاپڕین 
و ل ترسی قسی خک کمتر ل   ل ناو شاری بۆکان ھگیرسا. ئاغاکان ل ناومایان خزان

و   دەکرا  خۆپیشاندان  پشکوتووەکانی،  یاسا  و  موسددیق  پشتیوانی  بۆ  دەر.   دەھاتن ماڵ 
خریک بوو ترسی ساڵ و سدە ل ئاغاوات ب تواوەتی دەڕژا. حاجی قاسم ل ناوەڕاستکانی  

بۆکان ئامادە دەکرد، مانگی گالوژ، ل تارانوە ھاتبووەوە تورز و خۆی بۆ گڕانوەی  
قارەمانکیان    ڕۆ  ل پشوازی  دەبوون  ئامادە  بچووکوە  و  گورە   ب شاریش  دانیشتوانی 

 بکن.
ڕوویدا، ھموو ڕیسکانی    ١٣٣٢ی گالوژی    ٢٨لو دۆخ ھستیارەدا بوو ک کۆدیتای  

سر    ب ئاغاواتی  سرلنوێ  کۆدیتا  دوای  شای  حکوومتی  و  خوری  کردەوە  خکی 
ھرلووە  چا و  بۆکان  بگڕتوە  نیتوانی  قاسم  حاجی  کردەوە.  زاڵ  خکدا  رەنووسی 

  وە. ئاغاکان کی مایرگ لردەمی متا س ک کنئاوارەی باشووری کوردستان بوو، شو
ئاگر تبردا.عبدو ئرانی    ١٨٤دەستیان ب حاجی قاسم ڕاندەگیشت، مای خۆی و براکیان

فی خیات و علی میرەبگ و حوسینی تھایی و برایمی ئفخمی و  و میرزا حم ڕەئوو
برایمی تننازی و برایمی حریری و عبدوی سامبگی و محموودی ڕەزایی و عومری  
سوتانی و دەیان کسی دیک کوتن زیندان یان تویلی ئاغاکانوە و نونرانی ئاغاواتی 

نی کۆدیتا، چوون بۆ تاران و قاسم ئاغای موھتدی دبوکری بۆ عرزی پیرۆزبایی سرکوت
سر    ب سرکوتن  و  وتخت  تاج   ب خۆیان  وەفاداریی  لمڕ  تاووتینی   ب خیتابیکی 

دەستی ب سنووری ئاغاوات ل ئران گڕایوە   ١٨٥'خراپکاران'دا، پشکش ب شا کرد. 
 دۆخی ھزاران سای خۆی و ھندکیش ئوالتر!  

شارەکانی دەوروبری بۆکان وەک مھاباد و سقز و سردەشت و میاندواو ھیچکامیان  
ھل و مرجی بۆکانیان نبوو و ب گشتی ھیچکام لوان مکی ئاغاوات نبوون؛ ھر بۆیش  
ل ماوەی ھموو ئو ڕاپڕین و خباتدا ک خکی بۆکان دژ ب ئاغاوات کردیان، ھوای  

شاران  لو  و  ھاوچشن  نبوو  لواندا  ناوەرۆکوە  بو  ناتباییک  ئوەی  لبر  نبیسترا  وە 
ئاشکرای زەمینیکی عینی بۆ ڕاپڕینی ئوتۆش، بوونی ندەبوو. لو شاراندا ناتباییکان 
  کی شارەکان بباتی سیاسی و حزبیی ختی ناوەندیدا بوو و خڵ حکوومگگشتی لب

حز دەچوو؛  بڕوە  تاق  گرموگوڕی  و  کوردستان  دیموکراتی  حزبی   وات  کوەییتن  ب
 

کاک حوسینی کریمی، ل قوتابخانی بۆکان، یکم مامۆستای من بوو کاتی   -. برای بچووکی نمر حاجی قاسم  ١٨٤
  'ھییراندا پۆلی 'تروەردەی ئمی پسیست ندن کرد. دواتر لخومدا دەستم بکش پۆلی یی پ"ھییپۆلی "ت ل ک

 ناوی 'ئامادەگی' ل نرا. 
 ١٩٥٣ی سپتامبری  ٢٧و  ١٣٣٢ی مانگی میھری  ٥ڕۆژنامی کیھان، .  ١٨٥
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حزبی چپ ک حزبی توودەی ئران بت، ھروەھا جبھ میللی و حزبکانی پکھنری، 
خکی   -گۆڕەپانی سیاستیان داگرتبوو. بم حیسابکان ل بۆکان تا ڕادەیک جیاواز بوو

 ن مککان.    بۆکان لگڵ دوژمنکی خۆج ییش تکوتبوون: خاوە
 

 راپڕین ل گوندەکانی دەوروبری بۆکان    
گون بنڕەتدا   ل خۆیان  بۆکان،  ڕاپڕیوەکانی   ل زۆر  و  دیبشکی  کس  یان  بوون  ی 

بژیوی   دووکاندارەکان  زوربی  ھروەھا  دەژیان.  شار  دەوروبری  گوندەکانی   ل کاریان 
ن دەکرد. گوندییکانیش ب ھمان  خۆیان ل ڕگی سات وسودا لگڵ گوندییکانوە دابی

دیاردە   ئو  ئاغاوات  زۆری  و  زوم  و  چوسانوە  بۆکان:  خکی   ک دەیانناند  ئازارەوە 
ھاوبش بوو ک ھردوو الیانی لکگردەدا. خباتی خکی ناو شاری بۆکان گلک زوو  

 بای کشای سر گوندەکان.  
پ بکرت: گوندەکانی بری ڕۆژئاوای    لرەدا خاکی گرنگ ھی ک دەب ئاماژەی

  ت ببرا نبوکری و خزمی ئاغاکانی بۆکان بوون، تاک و تکی ئاغاواتی دم بۆکان ک
لو   وەرزری  یکگرتووی  بزووتنوەیکی  و  نھاتن  شارەوە  خکی  ڕاپڕینی  دەنگی 

وندەکانی شوناندا سری نگرت. ئاغاواتی دبوکری خاوەنی شاری بۆکان و زۆرک ل گ
ڕۆژئاوای شار بوون و دەرەتانی ئوەیان ب ڕەعیت ندەدا لگڵ خکی ڕاپڕیوی شاردا 
یک بگرن ھیچ، تنانت گرووپی گۆپاڵ بدەستیان ل پک ھنابوون ک دژ ب ڕاپڕیوانی 
  ب ناسراو  بشی   وات شار،  ڕۆژھتی  بری  لکاتکدا  وەردەگرتن.    ل ککیان  شار 

یزوگی فکوو    ١٨٦بکی شار کرد، بڕینی خڕاپ شوازییان لرم وگوڕی پگ ر بک ھن
ب ھۆی پداگری ل سر مافکانیان و داواکاریی گلک ڕادیکاتر لوان و ل گوندنشینکانی  
دیکی ناوچ و تنانت ئران، بوون ب پشنگی خبات ل پناو دابشکردنی زەویی ئاغاکان  

یی و جووت بندەدا. ئوە تنانت چند ھنگاوکیش پشتر بوو ل داواکاریی  ب سر ڕەشا
خکی شار و حزب سیاسییکان ب حزبی دیموکراتی کوردستان و حزبی توودەی ئران و 

 میللییوە.        جبھی
لگڵ  فیزوبگی  ناوچی  جیاوازییی  ئو  ھۆکاری  دۆزینوەی  پناو   ل ھودان 
ناوچی دبوکریو ناوچکانی دیکی شارەکانی دەوروبر، ئرککی گرنگ. ب بۆچوونی 

 
. شونایتی ئو ناوچی ل باری جوغرافیاییوە بریتیی ل چۆمی جغتوو ل ڕۆژھت، شاری بۆکان ل بری   ١٨٦

ل باکوور. ناوەندی میاندواو  ل باشوور و گوندەکانی نزیک شاری  سرەکی    ڕۆژئاوا، گوندەکانی نزیک شاری سقز 
 ڕاپڕینیش ل گوندی یکشوە، ئابغ، بردەزەرد، جامرد، تیکانتپ و گوندەکانی دەوروبریان بوو.
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ئابووری قۆناغی   ل پۆسیتپڕبوون  لودا  بۆ  - من،  عشیرەتییوە  سردەمی  کۆمیتی 
ووھمیاندا چوسانوەی وەرزر ل الین خاوەن مکوە زەق و  قۆناغی فیئۆدای، ک ل د

ک عشیرە و ئندامانی ۆبرچاوە، لمژ بوو کۆتایی پھاتبوو و پیوەندی خونی ل نوان سر
و   ئاغاکان   ل بوو  بریتی  تنیا  فیزوبگی  عشیرەتی  ئوەی  لبر  نمابوو   ،کشیرەتع

ن و فۆڕماسیۆنک لشت بکانی ڕەعیگی خبیزوئاغاواتی ف ک لشروەھا ببوو. ھ
 شارنشین و ڕووناکبیر و نووسر و ھونرمند 

بوون و تنانت یکیان ھر خۆی زەوییکانی ب سر گوندنشینکاندا دابش کردبوو.  
ھندک ل ئاغاکان لگڵ حکوومتی   بوو ک و ڕاستییرنج ئس جی  خاکی دیکی 

ساک پشتر وات دوای ھرەسی   ٦ناوەندیی ئران کوتبوون دژایتییوە لبر ئوەی تنیا  
ناو   ل  شت ئو  کردبوو،  ئیعدام  بۆکان  و  سقز   ل کسیانی  حوت  کوردستان،  کۆماری 
ئاغاکانی دبوکری ڕووی ندابوو و ب پچوان، ببوون پشنگی سۆپای ئران ل گرتنوەی  

 ١٨٧و مھابادی سردەمی ھرەسی کۆماری کوردستاندا.  شاری بۆکان
 ل گلک   ک شونک  کردبووە  فیزوبگییان  ناوچی  سریکوە،   ب  نخا ئو 

ل الی دبوکرییکان و ل ناوچکانی دەوروبری مھاباد و    ١٨٨ناوچی دبوکریجیاواز بوو. 
نبوو، یا سقز، جوونوەیکیئوتۆ بوونی  و  نبوو. ل  سردەشت  ھمگیر  بوو،  ن ئگر 

ھندکیان  کرا،  زەوت   ل زەوییان  و  ماڵ  ڕاونران،  ئاغاوەت  فیزوبگیدا،  گوندەکانی 
موحاکمی شۆڕشگان کران تنانت ل گوندی بردەزەرد پنجرەی مایشیان دەرھنرا.  

دە سر گوندی  موزەففر زەنگن ڕاست ھرشی کر ھزی ئرتش ب فرماندەیی سرھنگ
  ب ش بوو کور ئکی ھنی خڕیوانیگرت و کۆمڕاپ ک لغ، ژمارەیبوە و ئاکشی
بشداریی   ژنان   ک بوو  لوش  بوونوە؛تنیا  ئرتش  ھزی  برەنگاری  بتاڵ  دەستی 
ڕاپڕینکیان کرد و ب برد و دار و  تپا، ب گژ چکداریئرتشی ھرشکاریی شادا 

وە.چوون 
 

 
 ٨٨ - ٨٣ ،١٩٩٧. چاپی یکم، پاریس، چشتی مجور  ھژار، عبدوڕەحمانی شرەفکندی،  .  ١٨٧
(٥٩و    ١٣٥٨ل سای     ١٨٨ ڕکخراوی فیدائیانی خلقی ئران ل ناوچی بۆکان بانگوازی  ١٩٨٠شدا   نی) کزای ی 

ھمان   ھات،  بانگوازەکوە  دەنگی   ب  ک شونک   تاق بووەوە:  دووپات  مژوو  دا،  گوندەکانی  زەویی  دابشکردنی 
وندنشینانی  چند گوند، بۆ نموون گوندی "حسار"، ناوچی فیزوبگی بوو ک نریتکی شۆڕشگانیان ھبوو. گ

ک مکی یک ل بنماکانی ئاغاواتی فیزوبگی بوو، زەوییکانی ئاغایان ب سر خۆیاندا دابش کرد و حاسیشیان  
نمڤای ھگڕ رانیان دەکرد و منیش لوخۆ ھاوکاری وەرزڕاست کخراوەکریی" ڕی وەرزگرت. "کومیتوە  ھ

 ئاگاداری کارەکان بووم.
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 ڕەنگدانوەی ڕاپڕینکان ل بیرەوەریی خباتکارانی کورددا  
پیشکی ئاگری ڕاپڕین ل ناوچی فیزوبگییوە گیشت ھندک شونی دیکی 
ناوچک وات ناوچی موکریان. مامۆستای نمر ھمن باس ل "جووتیارەکانی کوردستانی  

. بم  ١٨٩ندنوەی دەرەبگکان ڕاپڕین"ئران" دەکات ک ل دژی زوم و زۆر و چوسا
حیسامی، عسری  ١٩٠نمر مامۆستا کریمی  عومری  نمر مامۆستا ئمیری    ١٩١بڕز مال  و 

ل الیکی ترەوە،   ١٩٣ڕاپڕینکیان ب دیاردەیکی "موکریانی" ناو بردووە.  ١٩٢حسنپوور، 
نمر مام غنی بلووریان ل دوو برگ بیرەوەری خۆی ک برھمی وتووژیتی لگڵ  
کاک حامید گوھری و کاک برایم فڕشین، تنیا دیاردە ب "ڕاپڕینی جووتیارانی ناوچی  

 ١٩٥و "جوونوەی جووتیارانی ناوچی بۆکان و خباتی جماوەری شاری بۆکان"   ١٩٤بۆکان"
 دەکات. 

موکریان جوغرافیایکی برین ل شنۆ و نغدە و پیرانشارەوە تا میاندواو و ساینق و  
  ل بشک  سقزیش  و  بۆکان  نوان  فیزوبگی  ناوچی  و   یھ درژەی   بان و  سقز 
موکریان. دیارە لجوغرافیای تاریخیدا ئو ناوچی گورەتر یان بچووکتر بۆتوە و ل ھندک 

ۆناغدا تنانت مراغش بشک بووە ل موکریان. دیارە ئو دابش کردن موتق نیی، بۆ ق
نموون، ل نخشیکداک کاک سولیمان چووکی ئامادەی کردووە ناوچی بان و بشک  

ل کاتکدا مامۆستا حبیبو تابانی ناوچی  بانی    ١٩٦ل سقز ل دەرەوەی موکریان دانراون 
  ١٩٧ەت ناو موکریانوە بم نغدە و میاندواوی ب بشک ل موکریان نزانیوە. ھناو

 
 . ٣٨سرەتا، ، ١٣٥٣. بنکی پشوا، تاریک و ڕوون ھمن، سید محمدامین شیخ السالمی.  .  ١٨٩
 ٢١٨ - ٢٠٦ ،١، برگیل بیرەوەرییکانم . کریم حیسامی،   ١٩٠
 ٣٦ -٣٤، ٣٧، ژ گۆڤاری گزینگ .  . مال عومری عسری ١٩١
ک ڕاستوخۆ لگڵ مندا ئاڵ وگۆڕی    ئیمیلک  ١٠نام و    ١٢و زیاد ل  ، پشتر  گۆڤاری دەروازە ئمیر حسنپوور.  .   ١٩٢

 کردووە.
دیارە وتارەکی کاک ئمیر، خۆی گوتنی، تنیا "گوزارش"ک بووە بۆ ناساندنی کارە سرەکییکی خۆی ل سر     ١٩٣

 پ ڕووناک بتوە.ھمان بابت، ک تا ئستا چاپ نکراوە و ھیوادارم ب زوویی چاوی ھموومانی 
 ١٢٤ -١١٩، پشتر، ئا کۆک   . ١٩٤
 ١٠٦ -٩٧، سدەی کارەسات   ١٩٥
١٩٦  " وانی سیاسی و دیمۆگرافیکی موکریانی کوردستان". بخشن 

١٩٧    وانکردستان مکری" (ب ١٣٣٨"بررسی اوضاع طبیعی، اقتصادی و انسانی کردستان در نمون رنجی سگج .(
چاپ کرا. دوور نیی ئو کتبک وەک پایان   تورز نووسرا و  ل تورزیش  نامی زانکۆی نووسر بۆ زانستگی 

 ھواردن ئاکامی گوشاری ئوان بووبت. 
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کۆدیتای   مۆتکی  ئگر  دنیام  من  بت،  وت ٢٨ھرچۆنک  گالوژی  ی 
ڕۆژئاواییکان و دارەدەست گوێ لمست ناوخۆیی و خۆجییکانیان وا زوو سواری سری  

ن وفیزوبگی  بۆکان  و  ڕاپڕینکانی  ل موکریان  ھاوزنجیرەکانیان  ئوەی  پش  و   بوای
ناوچکانی دەوروبر برەوپیری خباتکی ھاوبش بن، تکیان نشکاندای، ڕاپڕینک نک  
ھر پرەی دەسند و دەبووب موکریانی، بکوو ب ماوەیکی کم سرانسری کوردستان  

اخوە ل ماوەی کورتی تمنی ڕاپڕینکدا، و تنانت ئازەربایجانیشی دەتنیوە. بم ب د
ئو شت ڕووی ندا و ڕاپڕین ل ناوچی فیزوبگی و ھندک گوندی بربوی دیکی  

 موکریاندا قتیس مایوە.  
 

 جیاوازیی بۆچوونکان  
بدواوە   ١٩٩٠من بۆ لکۆینوە ل ڕووداوەکانی ئو ڕاپڕین ھر ل سانی سرەتای  

یم ب ھندک کسوە گرت ک یکیان نمر کاک ئمیر بوو. مامۆستا ئمیر، بگورەی  پیوەند
نریتی خۆی بۆ یارمتیدانی بدرغی خک، گلک یارمتی منیشی دا و ڕنومایی کردم.  
پیوەندییکان سرەتا ب نام بوون و دواتر ب ئیمیل. ل ناو نامکانی ئو ساندا یکیانم 

 ووە ک لرەدا کۆپی دەکم و دەیخم بر چاو.  ھبژارد
ئو، ک ھندک بگی لسر ڕاپڕینی جووتیارانی ناوچک، بۆ نموون، شاماتی نوان 
دیاردەیکی    کڕینڕاپ  ک بوو  سوور  ئوە  سر   ل کۆکردبووەوە،   مھاباد  و  میاندواو 

ڕینی گوندەکانی لگڵ شاری  موکریانی بووە.، بم کسکی وەک من ک پیوەندی ڕاپ
بۆکان ب کردەوە بینیبوو و قارەمانانی وەک علی میرەبگ و میرزا ڕەئووفی خیاتی ناسیبوو، 
ک وەک پشەوانی خباتی ناوشاری بۆکان ل پیوەندی ناوچی فیزوبگیشدابوون، بۆم 

دیقق کم  حیسابی   ب یان   ،ھ  ب کسانک  باوەڕ بکم  بوو  ب  ئستم   ڕینڕاپ ئو  تی، 
 'موکریانی' ناوببن. 

دیارە من ک ئم دان دەنووسم ئاگاداری ئوەش ھم ک وەرزرانی کوردی ھندک  
شونی وەک شامات و محای نوان میاندواو و مھابادیش لو سروحدەدا ڕاپڕین و نمر 

ال بم  کردووە،  تۆمار  لوانی  چندکس  بیرەوەریی  ئمیر  درژەی کاک  ئوانیش   وای م 
ناوچیک ک گوندەکانی ل میاندواوەوە دوور   -ڕاپڕینکی ناوچی فیزوبگی بوون

  ب بناسم.  موکریانی"  "پان  دیاردەیکی   ب  کڕینڕاپ ناتوانم  ھر  ئستاش   ،ربۆیھ نین؛ 
وندەکانی  بۆچوونی من ناسناوی 'موکریانی' دان ب ڕووداوک ک ل چوارچوەی بۆکان و گ
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بری ڕۆژھتیدا قتیس مایوە و ھر لو مودایشدا سرکوت کرا، قلب کردنی مژوو، 
 !ت ھیچ نییبکاری نواشنجامدا چئ یی و لدەمارگیریی ناوچ 

دا ئو بۆچوونی سرەوەم ب پاراستنی ڕز و حورمتی کاک   ٢٠١٦من ل بھاری سای 
یی ڕۆحی ئو لوەدا دەرکوت ک بو قس توندەی من ئمیرەوە، پ ڕاگیاند و گورە

 ،مدا بۆی نووسیم کوەنیا لبوو و تم تووڕە نژا، لشن 
نه  نگه "ره ئهپویست   کهوهب بم  لهئه  ی  خۆم  ناوچه تعه  من  ری  گهسوبی 

و م. ھیچ شتک لهخۆمی ل رزگار بکه  واوته  توانیومه  مژه  له  پارزم و پم وایهده
نییهدنیایه بسه  که  دا  بهپم  بهو باوهو ئهرهلمن یان  کهڕەم  یان    Xی  ناوچه   رێ  
 ١٩٨کانی باشترن." رزرهگی و وهیزوبهی فهناوچه کانی لهرزیرهوه

 من دەست بج ل وەمدا بۆم نووسییوە:
"سپاسی زۆر کاک ئمیر گیان. منیش دنیاتان دەکم تعسسوبی ناوچگریم 
کم تا زۆر نیی و ئوەی لسر بۆکان دەینووسم لبر ئوەی شارەزای ناوچکم  

بۆ نموون، شارەزاییم ل سقز یان میاندواو و مھاباد و شارەکانی دیک نیی. من و  
ک دەم فیزوبگی، لبر ئوەی ڕاپڕینی ئوێ پشت ئستوور بوو ب ڕاپڕینی 
خکی شاری بۆکان و ئو تایبتمندییی ل بۆکاندا بوو و شارەکی کردبووە 

نموون خاوەن مک بوونی ئاغا ل شار، ل شونی   کانگی خبات دژ ب ئاغاکان، بۆ
دیکی وەک مھاباد و سقزدا نبوو. ئو دوو ڕاپڕین ل پیوەندکی ئۆرگانیکدا  
و   شامات  وەک  دیکی  شونکانی   ل ئوەش  ناکرنوە،  جیا  لک  و  بوون 
بداخوە  و  سند  بسی  خبات  ئاگری  لوانشدا  باوەکوو  نبوو    گورکایتیدا 

سرکوت کرا. موزەففریش ب ھکوت نبوو خۆی و ھزی ئرتش چوون بۆ 
  پارد و تب ی و بکنر ماشرشی ژنان بۆ سروەھا ھگی؛ ھبیزوی فناوچ
پدادانی، ئوە نبوو ک ل شونکانی تر ڕوویاندابت. دیارە من ڕزی زۆرم بۆ 

بم    یھ جنابتان  ئزموونی  و  و بۆچوون  گورە  بھیکی  ئستاش 
  تموو موکریان بڕینی ھڕاپ ب کڕینر ڕاپگری دەزانم ئنکردنی خوواشچ
 کتباب من  پچوانی   ب ئگر  ئمیرە  کاک  تواوی  مافی  دەشزانم  ناساندن. 

 ١٩٩. ببینت"

 
   ی کاک ئمیر بۆ من.١٥/٦/٢٠١٦ئیمیلی .  ١٩٨
 ی من بۆ کاک ئمیر.  ١٥/٦/٢٠١٦ئیمیلی .  ١٩٩
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نیشانیک  دوای ئو وتووژەش، چندجار ئیمیلمان لگڵ یکتر گۆڕییوە ب ئوەی  
سر قسی   نووسیبووی ل نووسینکانی کاک ئمیرەوە دیار بت، تنیا  سر   ب ل دگیری 

  ل وەمدا بۆم نووسی: .خۆی سوورە و داکۆکی ل ھوستی خۆی دەکات
"ھیوادارم ل بۆچوونکانی من دگیر نبووبتن. من شتکان وا دەبینم بم دیارە 

  ٢٠٠تیش بۆ کاک ئمیر دەپارزم" مافی مامۆستایی و پسپۆڕای
 یک ڕۆژ دواتر، ئیمیلی کاک ئمیرم گیشت دەست ک نووسیبووی: 

وێ.  رناکهگرتن راستی باش ده  خنهب ره  ، به م زۆر پ خۆشهخنهم رهراستی ده  من به"ئه
ی ب خنه"ره   بی، و باشتره ی ب وچانمان ھهخنهزانیاری باش و تیۆری باش و ره   پویسته

ب و ی نهکهنجامهرهرانی سه نیگه  ی کهوهعنی ئهیه  ruthless criticism(بی  " ھه ییانهزهبه
وه نیگه نهرانی  کهی  ده سه ده   بی  ناخۆش  پیان  پلیمیک    ٢٠١." )بتداران  ئو  ئنجامی   ل

:کڕینڕاپ بارەت بی خوارەوە سنجامم ئئ یشتممیردا، من گڵ کاک ئگل یدۆستان 
ھاوکات لگڵ ڕاپڕینی خکی بۆکان و ناوچی فیزوالبگی، یان ب ماوەیکی کم 
دوای ئوان، ل ھندک شونی دیکی موکریان و تنانت شاری سنشدا، گوندنشینانی ژر  
ستمی فئۆداکان ل خاوەن موکی خۆیان راپڕیون و ھر ئوەش وایکردووە کاک ئمیر  

اوەک ب موکریانی ناوببن. باوەکوو ئستاش لسر ئوە سوورم ک ناوەند یان کسانیتر ڕوود
 گی و چ لبیزوی فناوچ کان چ لبات شاری بۆکان بوو و گوندنشینو کانوونی خ
گوندەکانیتر، ل درژەی خباتی ئواندا، ل ملھوڕان ڕاپڕین. جا بو تعبیرە، ھرچند کم  

سیفتی موکریانی یان کوردستانی دان ب ڕاپڕینک، بۆ کسانک    دیقت و ناتواویش بت،
 ک ل دەرەوەی بۆکان سیری مسلک دەکن، ب ھ نازانم.  

ئو ئاوگۆڕی بۆچوونم وەک نموونیک ھنایوە ک بم ئو ڕۆح گورەی بو ھموو 
وەک مندا ب نرم و نیانی دوا  زانیاری و پسپۆڕایتییوە ک بووی، چۆن لگڵ تازەکارکی  

لدەگرت، لم   و ڕەخنی توندم  خۆم درژتر دەکرد  و تنانت ئگر القیشم ل بڕەی 
 ی دەکرد. کم قسگمیھرەبانی ل وە و بتی دەکردمجاکوو خدەبوو ھیچ، بتووڕە ن

بت؟   ئمیر  کاک   زانس دەتوان ڕبازی  و  سالم  ئخالقی   ب  ب سالم  ئستم منتیقی  تی، 
 ھبت. 

 
 ی من بۆ کاک ئمیر.  ١٧/٦/٢٠١٦. ئیمیلی  ٢٠٠
 ی کاک ئمیر بۆ من.  ١٨/٦/٢٠١٦ئیمیلی .  ٢٠١

یانی
 نازانمھ نازانم.
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سینگ فرەوانیی و ڕزگرتن ل بۆچوونی دژبرانمان ل مامۆستا ئمیر فر بین. با وەبیر    اب 
خۆمانی بھنینوە ک ئم ل جیھانی نیسبییتدا دەژین و بۆمان نیی دۆگم و موتق بینیی  

 سدەکانی کۆن بھنین ئمۆ و زیندووی بکینوە.  
ی ھوست و بۆچوونی زانستیانی کاک ئمیر ل خوارەوەدا کۆپیی  بۆ ناسینی ڕاستوخۆ

ی بو دەکموە ک ھر ل پیوەندی ئو ڕاپڕین  ١٩٩٥/ ٢٨/٤دوو الپڕە ل نامی ڕۆژی  
 شکۆدارەدا بۆی ناردبووم. 

 نم وت!  -یادی مامۆستای کننپوور، زیندوو بمسمیری حدوکتۆر ئ 
 

 سرچاوەکان:  
  

. کۆکردنوە و ئامادەکردنی ئالکۆک: بسرھاتکانی سیاسی ژیانمنی. ریان، غه وبلو-
 . ١٩٩٧حامید گوھری. ستۆکھۆلم، 

غهوبلو- کارەساتنی.  ریان،  زیندوو  -سدەی  غنی  مژووی  لگڵ  گفتوگۆ   ،
 . ٢٠٠٨. ئامادە کردنی برایم فڕشی. سلمانی: بنکی ژین، بلووریان

  . ١٣٥٧تا بھمن    ١٢٩٩دولتھای ایران از اسفند  - از سید ضیاء تا بختیاربھنود، مسعود.  -
   .١٣٦٩چاپ سوم. تھران: انتشارات جاویدان، 

-حبیب الـل نمون  .  تابانی،  و انسانی کردستان در  بررسی اوضاع طبیعی، اقتصادی 
 . ٥٣ص، ١٣٣٨.   چاپ دوم. انتشارات سیدیان، کردستان مکری 

؟).  - (ساڵ  سولیمان.  موکریانی  چووکی،  دیمۆگرافیکی  و  سیاسی  نخشی 
 ب زمانی کوردی و فارسی و ئینگلیزی.  .کوردستان

، برگی یکم، وەشانن ژینا نوێ، ئۆپساال،  ل بیرەوەرییکانمحیسامی، کریم،   -
 .  ١٩٨٦سوئد، 

 . ٣٧، ژمارە . گۆڤاری گزینگعومرعسری، مال -
ڕەحمان.  - بیستمدامحممدیان،  سدەی   ل برگی بگنام  ٨١کۆی    -بۆکان   .

 . ١٣٨٩یکم. تاران، کۆپشتی، 
 . ١٩٩٧. چاپی یکم. پاریس، چشتی مجورھژار، عبدوڕەحمانی شرەفکندی. -
 . ١٣٥٣وا، . بنکی پشتاریک و ڕوونھمن، سید محمدامین شیخ السالمی. -
 

 وبووە.) دا ب٢٠١٨، سای ٢ئم وتارە ل گۆڤاری دەروازە (ژمارە  

١٣
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 وەفایک بۆ کاک جلیلی خۆشویست 

بانگوازی کاک جلیلم یکمجار کات ژنفت ک ل زیندانی شادا بوو و  ناو و  
دەگوترا ب ھۆی ئازایتی و کۆندەرییوە لگڵ نمران عزیزی یۆسفی و مامغنی  
و   خستوونتوە  دووریان  تارانوە  قسری  زیندانی   ل فرۆھر  حوسینی  و  بلووریان 

باشوو  بورازجان' ل' پلیی ھیچ،   ٥٠-٤٠ری ئران، ک گرمای  ناردوویانن زیندانی 
تنانت ئاوی خواردنوەی ئاساییشی ل دەست ندەکوت؛ بم ئوان ھموو، ئو  

شا  -منفا ساواکی  و  دوو  ڕوکنی  بۆ  ملیان  و  تپڕاند  سربرزییوە   ب زیندانییان 
کر ترجمی  فرەنسییوە   ل زینداندا   ل  ک بینی  کتبکیشم  سر  داننواند.  دبووە 

 فارسی وەک تاق زمانی مۆت پدراوی ئران. 

درەنگتر، دوای ئازادبوونی ل زیندان، بختی ئوەم پیدا کرد ل تاران چاوم پی  
  زیندانیی  ک شادا،  ڕژیمی  کۆتایی  سانی   ل بکم.  مایشیان  ھاتوچۆی  و  بکوت 

بخرھنان بۆ  جارکیش  دەکران،  ئازاد  یک  یک  عزیزی  سیاسییکان  کاک  وەی 
دوو   لگڵ  ھاوڕێ  دابزیبوو،  ئو  مای   ل و  کرابوو  ئازاد  زیندان   ل  ک یۆسفی، 

 برادەری خۆشویستم چووم خزمت ھردووالیان.  

بوو، ک من خۆم ل زیندانی ئڤینی تاران ئازاد کرام. بپی یاسای    ١٩٧٦سای  
و درابتن  حوکم  دادگا  قراری   ب  ک کسانک  دوای    ئودەم،  زیندانوە،   وتبنک

سر   بچموە  نکرا  وەربگرن، منیش  کاری دەوتی  و  ئیش  نیاندەتوانی  ئازادبوون 
دووکانی    ل و  بووم  بکار  مانگک  چند  بۆکان.  چووموە  و  مامۆستاییکم  کاری 
بوو و گلک   کاکمدا لبر دەستی ئو کارم دەکرد، ک زۆریش لگم میھرەبان 

ل بۆکان ئیش و کارکی سربخۆی وا دەست ندەکوت بککی  خاتری دەگرتم.  
من بت و شارەزای دووکانداری و کاری بازرگانیش نبووم دەنا کس وکارەکم  
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بکوو بچم شارەکانی   بازرگان بوون. بیرم لوە دەکردەوە  ھموویان دووکاندار و 
 عجمستان و لوێ ل شریکیک، شونک دابمزرم.  

ڕۆژکیان کاکم گوتی لرە نبووی، کاک حسنی ئییووبزادە (مامۆستا گۆرانی  
دواتر)، ل تارانوە تلفونی کردووە و گوتوویتی کاک جلیلی گادانی دە با ئنوەر  
ایران" ک خۆم ئیشی تدا   "انبارھای عمومی  من، لرە ل شریکی  بت تاران الی 

ای، گوتم، چی لوە چاتر! ھستام و چووم تاران. کاک  دەکم، دەتوانم دایبمزرنم. ئ 
جلیل پشوازییکی گرمی لکردم و گوتی ل لقکانی شریکک ل ئابادان و تورز  
و جوفا کامیانت پخۆش، ھر ئستا حوکمکیت بۆ بنووسم و بتنرم، بم ل تاران  

نزیکتر کوردستان   ل  باش تورز  گوتم   ،نیی حوکمی  شونمان  ڕۆژە  ئو  ھر  ە. 
 دامزرانی بۆ نووسیم و ڕەوانی تورزی کردم. 

سرمایکی   بوو،  زەبالح  و  گورە  گلک   ،کریکی    ١٦شریکش و  بانک 
وەک   دیکوە  کادیری  و  عمباردار  و  کرکار  ھزاران   ب و  نابوو  پکوەیان  مایی 

بڕوەدەبرد. مودیرەکی    کرتی تایبت، ئرکی قۆنتراتچی ھموو گومرکی ئرانی
ناوی دوکتۆر بیھزادی، خکی شاری ئاستارا و برای یک ل ڕبرانی حزبی توودەی  
سیاسیی   ھوستی   ل چاویان  جار  ھندک  گشتی   ب بۆیش  ھر  بوو،  ئران 
فرمانبرەکان دەقووچاند و بسر خۆیان ندەھنا ک کی و چکارەی، کاک جلیلیش  

 رانیاندا ڕەئیسی 'کارگزینی' و برپرسی دامزراندنی فرمانبر بوو.  ل دەفتری تا

ساڵ زیاتر لودا لسر ئیشک ماموە و پلم چووە    ٣ھرچۆنک بت، من ماوەی  
سرێ تا ئوەی بووم ب مودیری ئیداریی لقی ئازەربایجان ل تورز و گلکم دەست  

کی باشیشم وەردەگرت. بیی  دەڕۆیشت، مووچڕینی ساوەندەی ڕاپر ئ١٩٧٩م ھ  
ی گالنی ئران سرکوت و ڕژیمی پھلوی ڕووخا، حکوومتی کاتیی موھندیس  
بازرگان مۆتی ھموو زیندانیی سیاسییکانی دا بگرنوە سر ئیش و کاری خۆیان.  
منیش دوو مانگک دوای ڕاپرین چووموە سر کاری مامۆستاییکم و دوای یک  

کارکردن ل تاران، داوام کرد بمنرنوە بۆکان. سردەمی شۆڕش بوو و ئاۆزی    ڕۆژ
کتبووە کوردستانوە. ڕژیمی نگریسی مالکان سرەتا ب شڕی سن و ئیعدامکانی  
خخای دەستی ب دژایتی گلکمان کرد و وردە وردە ھموو ناوچکانی دیکشی  

 و
زراندنیامزراندنی
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ووموو گ
رکرک


کر کن  کرن 
الحالح
کر کن ران  ن 
ەبەب
انران
ز و  و    
زھزار
و رەرە 

وڕەوانی



 وەفایک بۆ کاک جلیلی خۆشویست   283
  

 

ساڵ دوای چووندەرەوەی    ٣٠یک ک تنانت ئستا  لشڕ ئاند. شڕ و ئیعدام و ورانی
حزب چکدارەکان ل ئرانیش، ھر بسر گلکماندا سپاوە و دنیام تا ڕۆژکیش  
و   پاسدار  و  دەکات  پیدا  درژەی  ھر  بت،  دەستدا   ل ئیسالمی  کۆماری   ک

چکد حزبی  ئندامی  و   رگشمپ ناوی   ب کورد  ڕۆی  ئگر  ارەوە  ئیتالعاتی 
نکووژن، ھیچ نب وەک کۆبر دەیانکووژن و وەک 'زارا'ی مامۆستای زمانی کوردی  
بۆی   میھرەبانییوە   ب جلیل  کاک  وا  کارەی  لو  من  ئیتر  دەکن.  توند  زیندانیان   ل
دۆزیبووموە و ژیانمی ب باشی پ بڕوەدەبرا، ھاتم دەرەوە و بووموە مامۆستاکی  

پزانیم بۆ ئو و د میھرەبانکی تا ئمۆ ھرماوە و تا کۆتایی  جاران! بم ڕز و  
 تمنیشم ھر دەمنت.      

شدا، کات  ١٩٧٩ھروا ھفتیک پش سرکوتنی ڕاپڕینی گالنی ئران ل سای  
ک ڕکخراوەی 'چریک فیدائیکانی گلی ئران' ل زانستگی تورز کۆنفرانسکی  

فت ھمبستگی با خلق کرد" بڕیوە دەبرد، لگڵ ڕزدار دوکتۆر  گورەی ب ناوی "ھ
  ل ئوەی  بۆ  کۆبکینوە  باش  خکانکی  دا  ئوەمان  ھوی  سالمی  کریمی 
بدەن. من چووم بۆ تاران و   بکن و وتار  کۆنفرانسکدا نونرایتی گلی کورد 

ق ی لکشتنبانگھ جلیل. دەست بی کاک جما ڕاست چووم  بووڵ کردم و ھات
و    وج بڕێ  وتارکی   ،کڕینڕاپ سرکوتنی  پش  ڕۆژ  یک  تنیا  و  تورز 
کاریگری لسر پشینی خباتی ڕزگاریخوازانی گلی کورد پشکش ب سدان  

  ٢٠٢خوندکاری ئازەربایجانی ناو ھۆک کرد. 

 باشووریش دووراودوور ئاگام ل لیل لنی ژیانی کاک جسا بات و  لکار و خ
ھوستکانی بوو و باوەکوو بۆ مسلی کرت بوونی حزبی دیموکرات و دوو جار  
  ل ڕەخنم  و  نبووم  ھاودەنگ  لگیدا  حزب،  سرەکیی  بژنی   ل جیابوونوە 
  ب جلیل  کاک  بم  دەگرت،  نووسینکانیشی  بیرەوەری   ل ھندک  ناوەرۆکی 

نی بۆ دەکردم و تنانت نوسخیک ل کتبی "با نبت  دئاواییوە جار وبارە ھر تلفو 

 
. من خۆیشم دوو ڕۆژ پشتر، وتاری کرانوەی کۆنفرانسکم سبارەت ب گرنگایتی ھاوخبات بوون لگڵ  ٢٠٢ 

 گلی کورد و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئران پشکش کردبوو. 

 گلیی گلی
ینکڕینک
ی گینی گ
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جلیل   کاک  ڕۆحی  گورەیی  و  دپاکی  ناردم.  بۆ  دیاری   ب مردوو"ی  پاش  درۆی 
 لوانش زیاتر و دەکرێ بگوترێ کم ون بوو.  

ڕبازی نتوەیی کورد، ک ئویش ڕبوارکی ب تاو وتینی بوو، سرەڕای ھموو  
و نزمک، ڕۆژک دەگات ئنجامی خوازراوی گل و "ئوی  کند و کۆسپ و برز  

 "نن ئاکری دەشبنگش" ک ،"لیلی  ٢٠٣ڕۆژی واناو و یادی مامۆستا ج ز لڕ ،
 گادانی و ھموو گیان بختکردووانی ئو ڕبازە دەگیرت. 

 ھیوای ئو ڕۆژە دوور نبت!   

٧/٨/٢٠٢٠ 

 بۆکان بوبۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 

 

 

 
بوار)  ٢٠٣ خولئيسالمی (ڕ کی کاک موسليح ش  وەرگيراوە. . له شيعر

ی ڕۆی ڕۆژھ



  
 

 ک ن زیرهسهماویی حهماوی و خهدنیای ته

  ر!" زهگهر، ئوزی لووت  زهلقی بهک خه"ئینه:   ده  یهھه  ک تهمه  ربایجانیدا ئازه  تورکی  له 
 ڕت.گهڕووتی ده  م خۆی بهبه  وهڕازنتهرگی دوورواو دهجل و بهک بهرزی، خهده  واته

و مایک  ندی مۆسیقار و گۆرانی بژ. ئهرمهت ھونهتایبهرزین! بهدا، دهم جیھانهس لهزۆرکه
خهجاکسنه مای  میوانی  ھهی  جان لنۆنی  کی  بوو،  جیھان  سهموو   ،عهبیت ر سغهلی ئهید 
تهوتایه محهر  و  ونه ممهوفیق  عارف  فهد  و  شیروان  وهتتانهسرین  سه ی  و   مامل و  ید لیدی 
ر،  ر و بینهرلوی بیسهسه  ھنایهیان دهندهخه  ندانی خۆمان، کهلی خهفایی و عهدی سهممهمحه
ک یا  ردی خهدار بوون، جا ده ردهسقان دهکوو تا قووالیی ئبوون بهر خۆیان شاد نه ک ھه نه
ندک ئاکار و ت و ھهی ڕواهوانهپجهک، بهن زیرهسه خسی. حهسی و شهکهردکی تاکهده

ڕی ناشادی و  وپهژیانی خۆیدا تا ئه  وێ ژن ھنانی، لهولهق خواردن و لرهی و عارهوهکرده
تدا  رفهدوو ده  کرد. من لهدهکی خۆشحاڵ نهیرهن زسهیلی ڕۆیشتبوو. ھیچ شتک حهدڵ که

بت   وهر دیهسه ت بهفهستووری خهکی وا ئهیهردهپه  سم دیوهمتر کهبینیبووم و دواندبووم. که
شاد   گۆرانییه  له   ن کهبکه   م شیعرانهیرکی ئهسه  چت.تک النه سهو ده  ھیچ ھز وئیرادهو به 

  ک ڕاگوزراون:ن زیرهسه ر شایی حهسه کانیو بن بزۆکه

 بدی خودا نیم ی عهجومله "بۆچ من له
 ھا نیم"ت ڕهست میحنهدهعات لهسه 

 ) وزه(گۆرانی سه

 "شل شل بمکوتن با بۆخۆم بمرم 
 ی ڕابگرم؟"رد تاکهت و دهم و میحنهخه

 (جوانی الی بانه) 

 ی من"ناهم سووتا له "عاله
 ی نار) نار، ھهی (ھه

ن:ن:
ی

ننونراون:زراون:
 یریرکسه سه ت.

گاگ

یهردهردهپپ رپپپپه   پهپه
ننهسه نسهسهحهحه
وێولهوله
ححححهححه
 و ل و لرهولولهرهره

خسخسیشه
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 مگین" دکی غه"یار خوداحافیز به
 ) (باران بارانه

 بادم"نج به"وا ئستا ڕه
 رمن) گه ی ئران، خۆشه (ھه

 برینم... "خوناو دێ له
 تم" سره م خۆر و پ حهغه 
 نینم) مخۆری نازه(غه

سه ھه و  بۆ  نموونهروا  لهدان  دیکه  خه ی  بنه  مهو   ب و  زیرهسه حهی  قووڵ  ک  ن 
چهوهببینه  کانیداگۆرانییهله  پ ژیانی  سۆراغی  بۆ  ئینجا  بگرهسه رمه،  پکیان  و  بزانه ری   ،  
 ویتریان کورتی دنت؟ بگومان نا! کیان دوو قامک لهیه

 
کابۆکبۆکاانکان ببۆکان بوبۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 

ورتیورتی
ب بنجا  نجا 
وووورتکوکور



  
 

 تاران  ك لهکۆڕی یادی نمر حسن زیره

  
 خوالخۆش بوو .  ژیامتاران ده  من له.  بوو  ھزار و سسد و پنجاو دووھاوینی سای  

كرد  من ھات وچۆی مایانم ده.  تاران بوو  له  وهمنداهژن و    ش به')دیاكۆ(بی  هن حه سه حه'
له بوومیدا  گه   و  دۆست  خانمزینه'ھاوسری    نسه حه .  گلک  كچی'ب  '  ك زیرهمینه'  ی 

 برازای ئو.  براگورەی حسن زیرەک بوو و دەبووە 
حهگه  له ئهسهڵ  باسی  دهوهندا  وتهمان  رادیۆ  و  لهكرد  ئران  رادیۆی تایبهبهفیزیۆنی  ت 

ك ھاوكاریی  ن زیرهسهی وا حهموو ساهو ھهدوای ئه  ،)جگری رادیۆ كرماشان (كوردی تاران
,  وتنیداكه  خانهستهخه  خۆشی و لهی نهماوه  چۆن بوو له,  وهكانی رازاندنهكردن و پرۆگرامه

ھهسه   ل ته  وهھنایهنهركیان  ناشتنانه و  ڕەسمی  و  ڕێ  بۆ  سه ت  و  ی  كهخۆشیهرهن 
!  مهجهتی كردنی عهاكامی دۆستایهئا  وهپاشان گوتمان ئه.  بگرننارد فیلمك ھهكیان نهكامرایه

 كار بین ست به خۆمان ده و باشتر وایه
ن  سهی كۆچی دوایی حهی چلهبۆنه  باش زانی به  ندێ باس و خواس وامان بهدوای ھه

با كوردی دانیشتووی تاران    وهینهین و ئیعالنیش بوبكه ك رك بخهیهوهكۆبوونه  وهكهزیره
ھه و  له  وهپكه  مووبزانن  رزگرتن  ھونهسایهكه  كۆڕكی  ئهتی  ھونهریی    زنه مه  ندهرمهو 

 .ستینببه
له ئهگه  ھیچكاممان  نه وهڵ  كۆڕهدا  ببهمزگه  له  كهبووین  به وت  و  مردنی   ستین  دابی 

شریتی  فاتیحه  ،تیعاده و  بخونین  بۆ  زیرهسه حه,  وهینهبوبكه  'عبدالباسط'  ی  و  ن  ك 
  ك ری زیرهری ھونهوتۆ به بهكراسكی ئه  ،دوور بوون  سمانهو داب ورهلك لهی گهكهرهھونه
 .نگ دە بووته

گهنیگه ئهورهرانی  كۆبوونه  وهمان  پۆلیس  و  ساواك  كوردایهوهبوو  وانهكی   ،ی 
خۆمان  ردوكمان لهھه . یدا بتر و گوكیان په ن و سه م بدههقه  كی سیاسی لهیهوهكردهبه
ماوەیک بوو ,  راكی ئه'نفامه'ر كرابووم و دوای  دهكوردستان شاربه  م لهو دهمن ئه.  ترساینده

  وامان به   ڕی ساواكی شه وهخستنهبۆ دور  .  ترساخۆی ده  ر لهنیش ھه سه حه,  تاران  ھاتبوومه
مای كوردكی خۆماندا    ستین و له بهوتۆ نی ئهورهو ھۆی گه   زانستگه  له  كهباش زانی كۆڕه

ڵ كاك حوسنی  گه  ن لهسه حه.  ھاتدهنه  وهكی ئهكه  به  ئمه  مای ھیچكام له.  رین ی بهروهبه

ی

وگه
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ی  ویش ئیجازهی كرد و ئهقسه,  ی تاران بوو'بیللسهسه'قامی  شه  م مای لهودهئه  نی كهدهمه
مان ی ھهوهرهقاتی سه   یش له' تاحی كاویانكاك فه.  سنینو ببهای ئهم  له  كهپ داین كۆڕه

ژیا وئویش ئیجازەی دا ئگر خکک زۆر بوو، بشک ل ڕێ و ڕەسمک برین مادا ده
 . قاتی سرەوە و مای ئوان.

به  وبۆنه   ئیعالنكمان  وشون  سات  رۆژو  و  نووسی  فارسی  كۆڕهزمانی  تدا  كهی  مان 
ب   ین بهك چووین گوتیان ناتوانین چاپی بكه یهر چاپخانهھه   .یاند و بردمان بۆ چاپخانهراگه
رانی رنیگهھهك  تی اطالعات و نه زارهبۆ وه  بمانبردایه  بوایهده.  تی اطالعاتزارهوهی  زهئیجا
كن    بووو بن ئوهشمان ھهوهپی ئهپهتهکوو دهبه  ،ندهی چاپی پ نهبووین ئیجازهوهئه
 ن؟كهبۆچی ده م كارهوئه

تی  زارهوه  شك بوو له ویش بهئه  شی كوردی رادیۆ تاران كهبیری به  وتینهدا بوو كهلره
وێ  له,  ر چۆنك بتگوتمان ھه.  بوو   شون ك  یه  ودا لهڵ ئهگه  ی لهكهاطالعات و ئیداره

شداریی  م به ھهرنن و  مان بۆ راپه كهم كارهكرێ ھهو ده  وهندێ كوردی دسوزی ل كۆبۆتهھه
 .نبكه كهكۆڕه
بووھه وه  وه پک.  رواش  بۆ  به زارهچووین  و  اطالعات  لهتی  كوردی  مینی  ژرزه  شی 
,  سی ل بووس چوار كه  بیرمه  م لهمان كرد بهڵ كدا قسهگه  له  بیرم نییه  له,  دابیناكه
گوتی    رانهو برادهك لهیه.  شدارییان دانی بهبهھاتن و    وهكهپشوازیی كاره  موویان بهھه

مكهواو دهھاسانتر و زووتر بۆتان ته  ،میبهمن ده  ،نبهمه  ش بۆ مۆركردن و ئیجازهكهئیعالن  .
 !وهرایهگه وهزی مۆركراوهكاغه ك بهیهقیقهند دهدان بت رۆیشت و دوای چهمای ئاوه

به  پکوە  وا ده انهو مئیعالنمان  شونی    واته  'خوابگاه '  بردمانه,  وهمانناسین بوكردهدا 
خوندكارهوهوانه حه و  سهرهمزوكورسی وكه  . ی تارانیشكانی زانستگهكورده  ی  چایی  ی 
 .كرد كرێ گرت و خۆمان بۆ ئامادهشمان بهمیوه

ی  خاه'  '،وری الر'ھه  '،من  له  پایزه'  كك وهن زیرهسهی حهم دواییانهك شریتی ئهیهژماره
دا بومان كهژووره  رم لهنگكی نهده  بژارد وبهوای خاو وھدیمان ھهھه  واته  'بارانه'ربوار' و  

ڵ ڕنمونی  گه  ستن ولهرێ راوهرگای دهر دهبه  ریشمان دیاری كرد لهدوو براده.  وهكردهده
نیا بۆ تهو    خوندن نییهخۆشی و فاتیحهرهجلیسی سهمه  وهینن ئهپیان راگه  ،كاندامیوانهكردنی  

بوو   ری ئران زادهنوهكیان نمر ئهو ھیچی تر. وابزانم یه  ندكهرمهیادی ھونه  رزگرتن له
 .ک دواتر بوو ب داوەری دادگا.

ی
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ك
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نیا  نیشتن تهداده وه رووی خۆش و شاده موو به ھه ژوورێ و  ھاتنهده  كه كهکهخه  بیرمه له
ر  به لهران وادیار بوو براده, ی داداھات و فاتیحه ' مامۆستای قوتابخانییمطلب باخچه' كاك
 !گوتبوورگا پیان نهده

باش  خه كهدەوروبری    کۆبوونوە،کكی  خان پنجا  کاک  لوان  یک  دەبوون،  سک 
  ی مامل(زیزع)ت دوكتور محمهیادیان به  ی رادیۆوهئیداره  له.  بوور بدیق موفتی  د سهخ

ند یانی و چه میلی رۆژبهال جه ناوبانگ مه   ھا زانای به روهھه  ی ئیلخانی زادهو كاك سواره   زاده
.  دیان كرقسه  سانه و كهرس ئهھه.  بیر نییه  من مخابن ناویانم له  تبوون كه ش ھاسی دیكهكه

زاده موفتی  به بارهسه  دوكتور  زیرهسهحه   ت  جهن  ماموستا  و  لهك  سوار  كاك  و  ر سه  میل 
ندیی  یوهی جافی كردو پهبیرم بت باسی ھۆره  ی لهندهوهمیان ئهكهیه.  مۆسیقای كوردی دوان

 .وهشتیهردهی زه'زداھورامهئه' به داوه
ل  ) بی لهحه(ن دیاکۆسه بداخوە كاك حه تا رۆژك كه كهسهكهرس نگی ھهشریتی ده

 ،و ساهچوار پنج ساك دوای ئه واته, ست چووده سادفی ماشن لهته بهدەوروبری ئیالم 
و نازانم ئهئیتر  ,  ب خانمی ھاوسریست زنهده   تهوهزانم كهو مابوو و پاشان ده ر الی ئهھه

یان نا. بیستووم کچکی زنب خانم و کاک حسن ل کندا دەژی، ھیوادارم   تیپاراستوویه
 ئو ھواکی شریتکی ھبت یان بتوان شونی ھبگرت. 

. ئوی مابوونوە جح بوون  خۆمانه  مان بوو بهكهكۆڕه  ،كانی رادیۆدوای رۆیشتنی میوانه
كیان  ن زیرهسه ندێ شریتی كرژتری حهكان ھههئینجا الو.  كتر بووینمووشمان ناسراوی یهوھه 

ن ساز كرد و  ماكی خۆشی كوردانهرکیهپهھه! ستی شایی گیراده ورده و ورده وهبوكرده
 .ری كوردی كاتكی خۆشمان رابواردی ھونهپیاوه ورهو گهبه یادی ئه

مهله  جگه  لهروهھه,  راسمهو  حهوتهحهبۆ    بیرمه  ھا  مردنی  رۆژی  زیرهسهمین  له ن    ك 
 وهکكی زۆر كۆبوونهك بوو خهیهرۆی جومعهدوای نیوه. راسمكی خۆش گیرا بۆكانیش مه

  ووت و وژكیشیان له .  گرتدهتاقمك ھاتبوون فیلمیان ھه  وهھابادیشهڤیزیونی مهلهته  و له
سوتانیعومه  -ڵ كاكم  گه لهدا   فا)وه(  ری  و  ھهگه  بڕوەبرد  خهڵ  .  شداکی دیكهندێ 

بت، تنانت شوی پش ری زۆری لی ھهوهب بیرهده  ك بوو وهن زیرهسهكاكم دۆستی حه
کۆچی دوایی حسن زیرەک ل نخۆشخانی بۆکان سردانی کردبوو. دوور نیی شریتی ئو  

 ڕۆژە ل تلفیزیۆنی مھابادیش مابت. 
٢٠/٩/١٩٩٦ە.  بۆکان بوبۆتو –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 
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(   ٢٠٤ی دیسمبری ئمساڵ، وات ھفتیک پش ئستا، کریستۆفر ئریک ھیچنز  ١٥ڕۆژی 

 ) نووسر و ڕووناکبیری ناوداری بریتانیایی ل ئمریکا کۆچی دوایی کرد.  ١٩٤٩ -٢٠١١
ھیچنز ڕۆژنامنووس بوو، ل باری سیاسییوە چندجاران ھوست و ڕبازی گۆڕی، دژ  
پسندی  دواییدا   م لوەستا، ب عیراق  و  و ئفغانستان  سیاستکانی ئمریکا ل ڤیتنام   ب

وەک    سیاستکانی ژیانی  کۆتایی  تا  سرەتاوە   ل ھر  ئوەشدا،  لگڵ  کرد!  بوشی 
کسایتییکی دژی ئایین مایوە و ژینی خۆی ل پناو دژایتی کردنی باوەڕی ئایینیدا بردە 
  کان دیاردەی 'بڕۆژئاوایی داگر بوو، کک خۆڕاگر و پڕادەی بازەدا بو ڕر. ھیچنز لس

مانگک پش مردنی،    ١٨دا پکوە دەھنا و تنانت کات ک  دینی' یان لگڵ ناوی ئو
تووشی شرپنجی گروو ھات، شرپنجیان وەک سزایک دادەنا ک خودا ئاوقای ھیچنزی  
کردبت. ل وەمدا ھیچنز دەیگوت من نووسرم، ئگر خودایک ھبت و بیوت تۆم 

 مگرم گۆج بکات نک گرووم!  لبکاتوە، چی ل گرووم داوە، دەب دەستی ق
ل مانگی ئوکتۆبری ئمسادا  برنامیکی پرسیار و وەم ل لندەن ڕکخرابوو و الینگر 

دانیشتن و ل ڕگای پیوەندی   ٢٠٥و دژبری ھیچنز ل ھۆکی 'ساوث بانک سنتر'ی لندەن 
ەکانی دەدانوە. ب چند  ڤیدیۆییوە قسیان لگڵ کرد و ئو ل ئمریکاوە وەمی پرسیار

سعاتک دوای ڕاگیاندنی برنامک، بلیتی ئو ھۆ گورەی فرۆشرا و ئاواتی چاوپکوتنی  
 یک لوان ل دی منیشدا مایوە.    -ڕاستوخۆی ھیچنز ل دی زۆر کس 

 ک بوو،  کتبکیوە  ڕگی   ل تنیا  ئو،  سر   ل زانیاریم  ناسی.  درەنگ  ھیچنزم  من 
اری ڕابردوو کوڕەکم پیدام و داوای کرد بیخونموە. خوندموە و ھندک یادداشتم  بھ

   :وەیی ئکعینوان ھیچنزە،  ناودارترین کتبی  ھگرت. ئوە  نیی"لبر  و    "خوا گورە 
 :یوەیم شمیشی بک ژەھراوی دەکات." عینوانی دووھمووشت٢٠٦"چۆن ئایین ھ   ستا کئ

 
204  Christopher Eric Hitchens
205  Southbank Centre
206  god is not Great – How Religion Poisons Everything; Twelve Publications, 2008 
New York, 377 pages.
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ندا نماوە، بۆ ڕزگرتن ل کسایتی خباتکار، پشەو، و نترسی ئو، لرەدا ھیچنز لناوما
لبریم   کتبکدا  خوندنوەی  کاتی   ل  ک دەھنم   یادداشتان لو  کم  ھبژاردەیکی 
ھگرتوون. ب ھموو پوانیک ھیچنز کسایتییکی ڕووناکبیر بوو و ب دفراوانییوە لگڵ 

با ئمش لو ناحزانی بیروب وگۆڕی بیروبۆچوونی دەکرد،  و ئاڵ  خۆی دادەنیشت  اوەڕی 
 .کوایموو بس و خاوەنی ھمووکھی ھ م جیھانئ ین کبگربین وتف 

ناوی    ،کبکت یکمی  وفسی  لسرە  ی   "کباس ھمنانی  تیدا   "دامزراندنی 
 بر باس و لکۆینوە. ھیچنز دەی:  داروینیسم و گرنگایتی زانست ل برانبر ئایین کوتۆت

" خودا مرۆڤی نخوقاندووە بکوو ئوە مرۆڤ ک خودای ئفراندووە... ئایین دەسکردی  
مرۆڤ خۆیتی؛ ژیانی ئخالقی بۆ مرۆڤ ب ب ئایینیش گونجاوە ومرۆڤ پویستی ب مال  

ردن ڕزگار نکات، ھر  و قش و مالم نیی؛ بم ئایین تا کات ک مرۆڤ خۆ ل ترسی م
 ) ١٥تا  ١(لل.   دەمنت..."

 ڕانو شدا لشم بر دانراوە. ھیچنز لست" ی لم ناوی "ئایین دەکووژی دووھسف
و دە: مرۆڤی   وەڕیان دەخات  خستوون یا  ب ناوی ئایینوە وەڕی  دەدوت ک مرۆڤ 

ت، ببکی دیکر ئایینس ل ک کش،    ئیماندار کوشتنی مرۆڤت.وەک نموونڕەوا دەزان
ئو  خکی  دفراوانی  ڕادەی  و   ... و  بۆمبای  بغدا، بلگراد،  شاری بیووت،  ڕابردووی 
  وتنرەکی کڕی ئایینی ھۆکار بوو بۆ جیاوازی و دووبش رباس، ئینجا دەب دەخات شاران

ڕووبڕو و  شارەکان  ورانی  ئنجامی   یشتگ  ک  ،شاران ئو  خکی  وبوونوەی ناو 
 دانیشتوانیان لگڵ یکتر، ھمووشی ب ناوی ئایینوە.  

لم فسدا ھیچنز س جار ناوی کورد و کوردستان دەھنت و باسی ب مافیی گلی  
وتک ک دابشکرانی پۆست سرەکیی سیاسییکان تیدا لسر   -کورد ل لوبنان دەکات

ی ئو شوە دابشکردندا کورد پراوز دەکرت و بنمای ئایین بڕوە دەچت و ل ئنجام
  دەخات لیاتمو عین و ئددام حوسی عیراق و سشروەھا کت.ھنادر کی پھیچ ماف
ب کوشت   تدا  ھزار کوردی  سدان  'ئنفال' ی قوڕئانوە  سووڕەی  ناوی   ب  رچاو کب

ی جیھانی کۆن دەبات ک دوای دەدرن. نووسر ناوی بغدا وەک گورەترین ناوەندی زانست
بھۆی   ئودا  دوای  و  ئو  سردەمی   ل و  حوسین،  سددام  بردەستی   تودەک ئوەی 
ئران،   لگڵ  شڕ  بحوکمی   دە ھیچنز  ئمۆی.  ڕۆژی   دەگات ئایینییوە  دووبرەکی 

کان) سددام گورەترین مزگوت ل سوودان بنیات دەنت و ناوی "ام المعارک" (دایکی شڕە
  زیاد دەکات و ڕاست یا درۆ، ب کتی وئا اکبر" ل ی "اللت، ووشر دادەنسی ل
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خونی خۆی قورئان دەنووستوە، ھرھمووشی بۆ شڕ لگڵ الینکی ئودیوی سنوور،  
 )  ٤٢تا   ١٧ک ئوانیش موسومانن! (لل.  

نووسر لپشدا ناتواوی   باسی س ئایینی مووسا، عیسا و محممدە.  ٩و  ٨و  ٧فسی 
و ب منتیقی و ھی زانستی ناو توڕات بۆخونر دەردەخات، پاشان ئینجیل ل شواوی 
و ب سرەوبرەییدا ب کتبک دەناسنت ک ل توڕاتیش فرھوودترە، ئینجا دە قورئان  

رە وکش و  ل ئوستوورە و ئفسانی توڕات و ئینجیل پک ھاتووە و ھگری ھمان گ 
 .یانشوو ھوانی پئ ک ،واویینات 

و  کوڕ  سر   ل کردوو،  باوک  تاوانی  تیدا   ک دادەنت  کابووسک   ب توڕات  ھیچنز 
  ر ددان برانبب ر چاو و ددان لرانبب ی چاو لزەییانب ت و سزای بوکوڕەزا دەک

خو "دە فرمان" ەی  پاشان لو  دەسپنرت.  ب مووسا  سر مرۆڤدا   گوای ت کدەدو دا 
دراون و دە س فرمانی یکمی ھر یک بابتن؛ ھتنی جوولک ل میسر ب درۆییک  
دادەنت ک ل ھیچ سرچاوەیکی مژوویی، بۆنموون ل ڕۆژژمری میسری کۆندا، ئاماژەی  

 گورەی ئایینی  پ نکراوە. ب توسوە ئاماژە ب پیرۆزایتی ڕۆژی شمم دەکات ک ب
مووسا، خودا دوای شش ڕۆژ خریک بوون ب خوقاندنی جیھانوە، لو ڕۆژەدا ئیستیاحتی  

 ) ١٢٧تا  ١١٥کردووە و پشووی بخۆی داوە. (لل. 
ل مسلی ئایینی عیسادا، ئسی 'سیتی' (تثلیث) ھروەھا لدایکبوونی عیسا ل مریمی  
نبوونی  ڕاست  بۆ  بگیک  وەک  ئینجیل  چوار  نوان  ناتبایی  پرسیار؛  ژر   دەبات 'باکرە' 
ئساسی ئایینک دەھنتوە و پ دەنت ج پی بتاندڕاس ک ل ڕگی ڕەتکردنوەی  

یتوە دەگات قۆناغی ڕەت کردنوەی ئایین بگشتی. ھروەھا گلک الینی دژی  مسیحی
زانستی ئینجیل و توڕات وەک باوەڕبوون ب وەستاویی زەوی و گڕانی ھتاو دەخات ڕوو.  

 )  ١٤٥تا  ١٢٩(لل. 
سبارەت بئیسالم، نووسر ھاتنی 'وەحی' ل الین جیبەئیلوە بۆ مرۆڤکی نخوندەوار 

ھنت گۆڕێ و دە دەب خودا کسکی "چند زمان" بت ک ب عیبی لگڵ موسا دە
دوابت، پیوەندی لگڵ مریم و عیسا ب زمانی ئارامی بووبت، ئینجا ل سردەم پغمبری  
 رز وەرگرتنی ئیسالمدا قسم فرەکی لتی ست. بابرەبی ناردبع ئیسالمدا قورئانی ب

ئایینی مووسا و عیسا و مسلی ما کعب ک بگورەی مووساییکان 'ئیباھیم'    ل ھردوو
دروستی کردووە بم بۆت ڕووگی موسومانان. ھیچنز ھۆکارکی سرھدانی ئیسالم بوە  
دەزانت ک عرەب شادمان نبوون بوەی خودا ب زمانی عیبری و ئارامی لگڵ مووسایی 

بت و سری عرەب ب کو مابتوە. جا دوای دەرخستنی ھاوشوەیی  و عیسایی قسی کرد
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سربخۆ بناوی  گلۆ ئایینکی  پرسیارە دادەمزرنت  دوو ئایینکیتر ئو  ئیسالم لگڵ 
ئیسالم بوونی ھی؟ مسلی نووسرانوەی قورئان ل سردەمی عوسمانی عففان و بوونی  

١٠  ونات جیاواز  ی  'حدیث'  بوونی  ھزار  وەک  دیکی  بابتی  وھندک  یکتر  لگڵ  با 
وشگلی سوریانی و ئارامی ل قورئاندا و زۆرک زانیاری و پرسیاری زانستیانی تر، ئم 

 ) ١٦٤تا   ١٤٧فسی دەومند کردووە. (لل.  
  تی ناوەڕاست ناگرنی خۆرھئایین و سنیا ئوە و پرسیارەکانی ھیچنز تڕوونکردن

ر. ھتی ئاسیا وەک بکانی ڕۆژھئایین ،وانو ل کموو ئایینھ و دژ بست گرتنی ئو
 شیوا و بوودایی. 

پداویستییکی   دابشکراوی ئمۆ  جیھانی  بۆ  و بۆچوونکانی  ھیچنز  ناسینی کریستۆفر 
حاشاھنگرە، خونری ئم کتبش، چ ئیماندارکی ئایینی بت  وچ ب ئیمانی الئیک، 

نت کک لچۆنیتی دامزراندنی باسکان و شوازی ئیستیدالل کردنی دوور ل ھرش  دەتوا
ھیچنز  وا  سرەکییانی  پرسیارە  ئو  وەربگرت.  ھیچنزە،   ب تایبتمند   ک سووکایتی  و 
 ل دایاندەمزرنت،  ئایینی  یکمی  پلی  ڕبرانی  ژیانی  مژووی  و  ئایین   ب سبارەت 

و تاکاتک ک ئایین ھبت، ھر دەمنن. برچاوتنگی و توندوتیژی    ڕابردووشدا ھر بوون 
مرۆڤی   پسندی  جگی  الینکیتر،   ب دژ   ،یژینمل  باس ئو  الینکی  ھر  نواندنی 

  .ڕووناکبیر نیی 
با ڕاستقینیک لبیر نکین: دوو برەی نیار و ناتبای ئیماندار و الئیک لجیھانی ئمۆدا  
ھیچ چارکیان جگ ل پکوە ژیان و ڕزگرتن ل بۆچوونی یکتر نیی. ن زەبری ستالین  
مالکانی   وگوڕەشی   ڕەشھ و  ئران  مالیانی  ئیعدامکانی   ن و  ببات  لناو  ئایین  توانی 

 لر دەتوانن ئاتئیسم بفوتنن. ئم دەب ب دفراوانییوە بوانین بۆچوونی ئویتر. ھو
 بۆکان بوبۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 
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 مرگی ناسری 

 بۆ یادی پشوا قازی محممد  
 

١.  .رانییوتنخوازی ئشکد شاملوو شاعیری پحمکی ئمرگ ناصری" شیعر"
'ناصری'، ھمان عیسای مسیح ک ل 'بیت اللحم' ی ناوچی 'ناصری' ل دایک  

شیعرەدا   .بوو؛ لو  شاملووش  و  دەبرت  ناو  ناصری   جارب ھندک  بۆنیوە  بو 
ھروای خیتاب دەکات. ناصری، ب گورەی تسویری شیعرەک، خاچکی درژی  
دارین ب کۆوە، ل گردی 'جولجوتا' دەچت سر بۆ ئوەی ب حوکمی حاکمی 

 شار، لوێ ب ھمان خاچوە بزمارکوت بکرت. 
 

ساک لرە ولوێ دەگوترت بۆچی پشوا قازی محممد    ماوەی چند.٢
) و پش گڕانوەی سوپای ئران، شاری  ١٩٤٦دوای ھرەسی کۆماری کوردستان ( 

مھابادی بج نھشت و نچووە شاخی، یان بۆچی لگڵ بارزانییکان نکوت  
وە ناچت  و نپڕیوە بری خاکی سۆڤیت؟ یان ئو، ک دەیزانی دوژمن ب سری

چارەنووسی ڕبرانی حکوومتی میللی ئازەربایجانی دیتبوو، بۆچی ل مھاباد   و 
 مایوە و خۆی بدەستوە دا؟

 
و قازی  .٣ وات عیسای ناسری  جیاوازە،   تییسایدوو ک ھودایک ک ئو 

تووشی  وا   کچارەنووس بدات،  پیوەندی  یکوە   ب مھابادی،  محممدی 
  ھردووالیان ھات.

من شیعرەکی شاملووم پشتر زیاد ل جارک خوندبووەوە، بم کات ئمۆ خوندموە، 
بدی   ب ئیختیار کوتم بیری چارەنووسکی خۆکردی ھاوشیوە ک ل ھردوو کسایتیدا

  دەم خۆکرد لبر ئو بشی شیعرەک، ک ل زمان ئلعازرەوە دەگوترت:   ٢٠٧دەکرت. 

 
ھی ھۆکارەکی، سرھدانی پرسیارەک ل مشکمدا ئوە بت ک مامۆستا حسنی قازی ل برنامی ڕاوژی  . بۆی  ٢٠٧

چند ھفت پش ئستادا سبارەت ب نڕۆیشتنی پشوا و خۆ بدەستوە دانی، پرسیاری  لکردم و ویستی بۆچوونی من  
 لوبارەیوە بزانت. 

ەربائازەربا ئازەربایربربایج
ک 
ازازازازەئازئازە

ن نی
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ئوە گیان و ڕۆح و ب تعبیری کالسیککان،    واست، وگرن میتوانست"."مگر خود نمی خ
'شاه بیت' ی شیعرەکی شاملووە و ڕوخسارک ک شاعیرە ئرانییک ل 'ناصری' دەکشتوە 

 :دە ک کات"[تدەست مردن دەرچ ل] یدەویست، دەنا دەیتوانیدیارە خۆی ن"  . 
ئ وتووی شیعرەکرکک سلشی گو  بری ئبین لعازر' دەکاتوا شاملوو 'ئ یو کات

شانۆیی وا ناصری برەو ئیعدام دەبرت. ئلعازر یان 'الزار'، ھمان ئو کسی ک عیسا، 
 ک کسو، کر ژیان. ئوە سڕاندیکان، زیندووی کردەوە و گئایینیی فسانرەی ئگو ب

ئاساییش،   کشانی   ناسھ و  بوون  زیندوو  دوای  بۆ   ک پرسیارک   .عیسای قرزداری 
ناوی  ئگر   ک ئوەبوو  منوە،  مشکی   ھات شاملوو  شیعرەکی  ئمجارەی  خوندنوەی 
'ناسری' ل سر شیعرەکی شاملوو ھبگرین و ناوی 'پشوا'ی ل دابنین، ئایا ناوەرۆکی  

حاک و  جولجوتا  و  عیسا  ڕووداوی  لگڵ  دژایتییک  و  دەگۆڕت   مووسایی  شیعرەک می 
شارەک، جا ئفسان بت یان واقیع، دت ئاراوە؟ ب بۆچوونی من، کات ئوستوورە ئایینییکانی  
وەمی   دەپشکنین،  کوردستان  کۆماری  سردەەمی  مژووییکانی  گانوە  و  مسیحیت 

 پرسیارەکمان 'نا' دەبت!  
ئنج  ل  نیاییاند  ،چارەنووس دوو  ئو  پیوەندیدەری  وا  خای  ڕچکیی  ئو  امی 

گرتوویانت بر و ئو خباتی وا بڕوەیان بردووە. دیارە چارەنووسی ئوان، ب پوانی 
 بوو ک دی بووناژو تر ئم ھرگۆی زەوی، تراژیک بوو، بژیانی ئاسایی مرۆڤی س

'ھمیشیی'.   کردە  دەیانتناویانی   وەیئ  بوون ھمیشیی  ئو  ناوکی  و  و گوھر  وانی 
ھنھاتن. بم  ھن،  دەستی   ل ھبوو  ڕوانگی   دەرەتانیان   ل  سک دوو  لو  ھرکام 

تایبت و ب گورەی ھوستی تایبت، خۆیان ئسپاردە دەست چارەنووس و لبر دەست 
بکورتی   مانوە،  بوو،دوژمندا  خۆیان  ھبژاردنی  ی    مرگ  'سوقرات'  ھبژاردنی  وەک 

 یۆنانیش بوو. 
لرەدا پرسیارکی دیک دت گۆڕێ: ئگر ئوان مردنی ئاساییان بدایت دواوە و ملیان  
بۆ خواستی بکوژەکانیان دابنواندای، چ دەبوو؟ ڕەنگ وەمدانوەی پرسیارەک ئستم نبت:  

ھزارەی ک ب گورەی ڕیوایت ئیسالمییکان، بۆ  ٢٤عیسا دەبووە پغمبرکی ئاسایی لو 
ئیشادی خک نرراونت سر زەوی و پشواش دەبووە مرۆڤکی ئاسایی، ک ب شنی  

 بایک ھوستی گۆڕیبوو و جگ ل خۆی، بیری ل کسیتر نکردبووەوە!  
ب کورتی، ھۆکاری ئوەی عیسا بوو ب کوڕی خودا و پشوا بووە سروەری شھیدانی 

ک ئو شت، ل دەرەوەی پوان ئاساییکانی ژیانی  گلی کورد، دەب ل شتکدا بدۆزرتوە 
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  :زی  مرۆڤدایھ نابت،  و   نیی ھموو کسدا   ل  دەرووندا دەجۆشا ک  کیان لزھ ئوان 
! شاملوو ئو ھزەی ب باشترین شوە و ل کورتترین ڕستدا ل زمان ئلعازرەوە دەربیوە:  باوەڕ

خۆی نیدەویست، دەنا دەیتوانی!" پاراستنی گیان، دەبوای    "دیارە  بۆ  ل یک قسدا، ئوان 
 تگا و  دابوو  خکیان   ب دەستۆیشتووییدا  سردەمی   ل وا  بنانی  ئو   نبک پشت 
  وانیش دەبرگ کردنی ئم شوازی لباتیان بۆ کردبوو. ڕەمزی پن وا خبک وئامانجانب

 ە. ڕاست لو خا گرنگ و لو "نا" گوتندا بدۆزرتو
شاملوو ب دەستقسد ئلعازری ھناوەت ناو شیعرەکیوە. ئلعازر ب ئاشکرا 'دەین' و 
ئاپۆرەی   خۆی ل ڕیزی  نیی، ھر بۆی ڕیزی  سپش  و  سرە. ناسپاس   ل عیسای  قرزی 
و   دەیکشت  عیسا  وا  ڕەنجی  ئو  سیری   تھاتوون  ک دەکاتوە  جیا  پرچی  ھرچی 

یکل الوازەوە بن ک خاچکی خۆی ڕادەکشت و دەیبات سر دەیانوێ بینری ئو ھ
  ل شاملوو   ک  شبۆی ھوەسرت.  خاچوە  ھمان   ب لوێ  بۆئوەی  جولجوتا  گردی 

"گامزنان  شیعرەکیدا ئلعازر نابات سیری ئو منزەرە تراژیک و ل ئاپۆرەی جیا دەکاتوە: 
ھنگاوی ھنا و دەستی ب مست  ر افکندە..."راه خود گرفت، دستھا در پس مشت بھم د
 کردوو ل پشتوە، ڕگای خۆی گرتبر...  

ئو دوو دەست لک گرێ دراوە، نیشانی بدەستیی حقیقت ل برانبر دەستی  
ناحق، نیشانی ھوستی تاکی پاک برانبر ب سیستمی گندەڵ. ئلعازری عیسا تاککی  

پاک بوو بکوەیتمی نرجوا سشلعازری پرگی   -م ئم ل .ماکۆوە تا کۆبان ر لھ
فیتی    ب وا  کسانی  ئو  ھبوو،  ئیسخریۆتی'ش  'یھوودای  ھبوون،  ئاپۆرە  پشواشدا 
بوون؛   ئیسخریۆتی  یھوودای  ھمان  کۆکردەوە  ھاوڕکانی  و  بو  دژ  ئیمزایان  دەست 

ن لوان جیاکردبووەوە. خکی مھاباد کات ل بیانیی  بم کۆمنی خک ڕیزی خۆیا
دا ل خو ھستان و بای برزی پشوایان ب مزەرە   ١٣٢٧ی خاکلوەی سای    ١٠ڕۆژی  

سپییکیوە ب سدارەوە بینی، ھمان ئلعازری شیعرەکی شاملوو بوون ک ڕگای خۆیان  
ھشت. ڕۆیشتن تا  جچوارچرایان ب و  بر   س تازە    گرتفنن، نەونگی بتوری دھ

  د و کۆبانئام ۆ لمئ ک کبدەن. کوردژە پدەستچوو دروای لشگای پوە و ڕنبک
شڕ دەکات و دون ل سردەشت و سلمانی بگژ دوژمندا دەچووەوە، ھمان ئلعازری  

سر د  دەست ل وەیعیسا ئ ئلعازری  جیاوازی ئو لگڵ   !وایشپ  ب و  ەست دانانت 
 دەستوەستانی تسلیمی بارودۆخ نابت.

ئاینی دوو ھزارە پش ئستا    –واھی خونر بپرست باش کسایتییکی ئفسانیی  
مژوویی سردەمی نودا براورد دەکرت؟ یکمیان،    -بۆچی لگڵ کسایتییکی سیاسی  
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ئم بردەستی  ئفسانکانی  و  ڕیوایت  گورەی   زەوی  ب گۆی  سر  ڕاستقینی  ژیانی   ،
دەکردە خون و خیاکی ئایینی و خکی ل واقیعی ژیان دوور دەخستوە، تنانت ئگر 
دوژمن زلـلیکی لبدای، الی دیکی ڕوومتی ڕادەگرت بۆئوەی زلـلی دیکی لبدرت.  

ل ئاسمانی خیاویی    بم دووھمیان، بپی بگ و نیشان مژووییکان، خکی خۆی
  ند و بر خۆی دادەکبتی لالیرگی مر زەوینی واقیع، جل و بڕاندەوە سوە دەگئایین

 برگی سوپایی و لشکری پشمرگوە بگژ دوژمن و داگیرکردا دەچووەوە.
ڕاستقین ئوەی ئو دوو مرۆڤ وەک ھموو مرۆڤکی دیکی سر زەوی لک جیاواز 

بوون ب  بوو کتییاندا ھسایک ش لی ھاوبک خاندشدا ھو جیاواز بوونڵ ئگم ل
  وەیانم خستۆترگی تراژیکی ھاوشت متایب و ب شانھاوب و خار ئس م ناوەتنجمن پ
ژر زەڕڕەبین. ئو سرنجدان و ئو زەق کردنوەی یک بگ ل ژیانی دوو کسک، واتای  

ھاو ھردوکیان ل  یکبوون یان  سرجمی کسایتییکیان ناگینت، بکوو  شوەبوونی 
ھر  ھاوبشیان کرد،  سرنوییاندا کارکی  و ژیانی   رفرازانس نوان مرگی  ھبژاردنی 
مژوو   وتارەدا  لم   ک نچت  لبیرمان  کۆتاییدا   ل وتارەبوو.  ئم  ناوەرۆکی  ئوەش 

کانیش لوە و بۆچووننووسراوەتدەرەوە. ن تچوونوی نیاکی خدۆخی شیعر 
*** 

بم   کوردییی.  وەرگاوە  ئینجا  بخونینوە،  فارسی   ب شاملوو  شیعرەکی  سرەتا  با 
پویست ئو ڕاستیی بدرکنم ک ھرگیز وەرگکی باشی شیعر نبووم، ڕەنگ ئمانتدار  

ی ھستی شاعیر و شیعرییتی شیعرەکدا  بووبتم و زیاد وکمم نکردبتن، بم ل ڕاگواستن
 !ی بکرداییمرجو تجیاتی من ئ کی شارەزای خۆش زەوق لسناوە. بریا ککورتیم ھ 

 
 مرگ ناصری  

 با آوازی یکدست
 یکدست

 دنبالی چوبین بار  
 در قفایش 

 خطی سنگین و مرتعش برخاک میکشید 
 تاج خاری بر سرش بگذارید!"  -"     

 و آواز دراز دنبال بار 
 در ھذیان دردش
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 یکدست
 رشتیی آتشین 

 می رشت.
 شتاب کن ناصری، شتاب کن!"  -"     

 از رحمی ک در جان خویش یافت 
 سبک شد

 و چونان قویی مغرور 
 در زاللی خویشتن نگریست 

 تازیاناش بزنید!"  -"     
 رشت چرم باف 

 فرود آمد 
 و ریسمان بی انتھای سرخ  

 در طول خویش 
 از گرھی بزرگ  

 برگذشت
 شتاب کن ناصری، شتاب کن!"  -"     

 از صف غوغای تماشاچیان 
 العازر

 گام زنان راه خود گرفت
 دستھا در پس پشت 

 ب ھم درافکندە
 و جانش را  

 از آزار گران دینی گزندە 
 آزاد یافت

 مگر خود نمیخواست، وگرن میتوانست!" -"     
 آسمان کوتاه 

 ب سنگینی 
 بر آواز رو در خاموشی رحم 

 فرو افتاد 

ب کنب کن!"

ھھھتھایی انتھی انتھاتھایتھای
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 سوگواران
 خاک پشت ب 

 برشدند 
 و خورشید و ماه

 بھم 
 برآمد. 

 
 

 وەرگاوی کوردی 
 

 مرگی ناسری  
 

 ب ئاوازکی ھاوشواز 
 ھاوشواز،

 کلکی دارینی بار 
 وەلدوای 

 ھکی قورس و لرزۆکی 
 ل سر خاک دەکشا 

 تاجکی دڕووی لسر بنن!"  -"     
 ھرام، ئاوازی برزی کلکی بار 

 ل وڕنی ئازاریدا  
 ھاوشواز

 ڕیسکی ئاگرینی  
 دەڕست 

     "- "!رابناسری، خ رابخ 
 ل بزەییک، ک ل گیانی خۆیدا دۆزییوە،

 سووک بوو و
 قوویکی لخۆبایی وەک 

 ڕوانیی زەییتی خۆی 
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 قمچی لدەن!" -"     
 ڕیسی ل چرم چنراو

 شۆڕبووەوە و
 پتی ب بانوەی سوور

 ل درژایی خۆیدا  
 گریکی گورەی  

 تپڕ کرد 
     "- "!رابناسری، خ رابخ 

 ل ڕیزی ئاپۆرەی بینرانوە،
 ئلعازر 

 گرت برھنگاوی ھنا و ڕگای خۆی 
 دەستان 
 ل پشتوە
 لکدراو، 

 گیانی خۆی 
 ل ئازاری قورسی قرزکی گزۆک  

 ئازاد دیتوە: 
 دیارە خۆی نیدەویست، دەنا دەیتوانی!"  -"     

 ئاسمانی کورت 
 ب قورسی 

 کوت سر  
ئاوازی ڕوو ل خمۆشیی بزەیی 

 ئازیتباران
 ب گردە خاکینکدا ھگڕان و

 ھتاو و مانگ
 ک ل

 .ھئنگووتن
 ئنوەر سوتانی 

٢٠/٣/٢٠١٥

انانانیانیتوانتوانی! انی!" وانی!"  

کزۆکک  ۆک  

نا و



 بۆکان بوبۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 

 
  



 

 

 یتی کۆبان به

    

 
  

 الن!   ردی ده ی دمدمی به "ئه 
 ن! وده ی خان و خان ئ ه جگه 

   الن!..." رته نی خه سکه مه   بووی به   ئسته                 
 یتی دمدم) (به                                    

 
 
 و موو ر ڕیشهر سینگیان ھه ک و دوو / تا سهیه ھاتن به ٢٠٨لرتهخه
 بارێ چاوانیان خون ده ل ھاتن سیان و چوارێ / لهرتهخه
 موهستهنزڵ ئهم مهکه/ یه پۆل پۆله ل ھاتن بهرتهخه
 زران دایانمه رهنقهئه زاران / لهھه  ڵ ھاتن بهرتهخه
 شن، مۆرن، بۆرن ژماران زۆرن / سپین، ڕهئه ڵ بهرتهخه

 
ش، الشخور  ٢٠٨  . دا
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 تهتی ئیسالمی'یهوه/ 'ده تهوه، دهناویان داعیشه
 ، زل و پانهیهرمانده/ فه ی چیچانهرتهمیان خهئه
 دیاری ببات  ر' بهھات / دوو س 'سه  وروپاوهئه ویان لهئه
 تی مای کابهزیاره/ دوای  بهی عارهرتهخه وهئه
 شت خۆش کات ھهی بهاڕگ زبحات / ھاتوهته سوات، به  به

 زانهگیانی، زۆر نه / دوور له ، شانی پانه ورگی زله
 ردۆغان میوانهمام ئه / له ی ئرانهرتهخه  شوهئه
ی ڕاکشاوهخانه/ جبه لشاوه ی تورک بهرتهخه
 ردنن فرۆش و دڵ بهتهکوردن / وه یرتهش خه وانهئه

 ! / گوێ ڕاگرتنت چاتره ن فرۆش گوێ ڕاگره!ته"وه 
 رشانهستیت پهب ھه /  له  نگی نیشتمانهده وهئه

 یهکهستی ڕۆه/ تغی ده زاماری تغکی تیژه
 ٢٠٩"گهھاوڕی دوژمنی سه / که گهست و ب ڕه په و ڕۆهئه
  
 نه روویان دۆشکا و ھاوه/ گه ندووکیان ئاسنهڵ دهرتهخه
 ستیان تانک و تۆپهده/  داره ق و زۆپهڵ چاویان زهرتهخه
مرن شت ده ھهئاواتی به فن / بهرعان دهبای دهبه
 گای بنه تهکورد بوونه / له ی ڕیشنهرتهرچی خه ھه

 ؟ ک دایناوه ؟ / سیناریۆکهوماوهقه؟ چ ؟ چ بووهچییه
ھن فن / ھاتوون تۆوی کورد نهکان بهبۆره گورگه

 ستوبردن ده وهژره دۆستی کوردن / له وهرهسه له
 ی نایه/ سوپای دوژمن بنه  رایه، ھه یهقه، ته ڕهشه

 وێ کوردستان بگرێ یهڕێ / ده وتۆتهنکیان کهقۆشه
 / کۆبان بکا ورانه" "داگیر بکات کوردستانه

 
نی ڕۆژنامه  م له ردهار فه م چو. ئه  ٢٠٩ ندۆته ١٩٦٠ی کوردستانی سا ستاش له  وهدا خو   وهداخه  بيرم ماون. به و ئ

 . ماوه بير نه ناوی شاعيرم له 

ه نه  ھا

ژدوژ دوژمننیمنی
ه
د
ییهیههکه

ررش
کهکهکههۆه
پپ
ڕۆهڕۆه
ستیتستیت
ڕۆ تی

و
سس ھه ھه

/ گ/ گو!!
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 ی شانازیی کوردستانمان / جگهکام کۆبان؟ وێ قاره
  

 تۆپخان  ن بهدهیدان / وا لی دهردی مهکۆبانم به
 بارێ  و بۆی ده یهر گولـلهسارێ / ھهردی حهکۆبانم به
 قهرحهرخۆدان به/ ڕگای به قهردکی ڕهکۆبانم به
 وژوورهرهبات به / ڕگای خه ردکی سوورهکۆبانم به

 ٢١٠ی کا؟ 'گۆڕنیکا' / 'پیکاسۆ' کوان ونه کۆبان بۆته
 سمینی داعش نایه / له ردی خارایهکۆبانم به

 مرن ندا دهتهڕی وه ژن و پیاویان خۆڕاگرن / له
 وێ شه  ناس نهڕۆژ ده وێ / نهدا نادا لهس ھهھیچکه

 ؟ / جیاوازی دانانیان چییه رقیان بۆ نییهکیژ و کوڕ فه
 

 ی دلر گریالکه شر/ کچه ێ ٢١١یالن' خر 'جهیادی به
 یری پینگان! سه رنهیدان: / وهمه کرد لهبانگی ده

 کانمج و مه وی شرانم / کوردستانه"غومی ڕه
 "م!تانوچه ردهک بب پشتیوانم / قاتی جهخه
  یهردهو جه تهدوژمنی چه /یهرماندهش 'نارین' فهوهئه

ه، قارهھۆ نارینڕۆ / !ی 'عهمان  !فرین' و کۆبان 
 ی ژیان!  یدان! / ڕناسی ڕگهژنی نو مهشره
 وێ!  نهستت نهده وێ / ئا لهگیانی من که ردت لهده
    وییه موومان به/ ھیوای ھه ر ئای تۆ نییهھه وهئه

 وین   ی زهوساوهری چهنیا کۆبان نین / نونهته ئوه
   / ھیوای دواڕۆژی پتانه ک چاوی لتانهدنیایه

 
کی ناوچه  ٢١٠ مانی و ئيتاليای سه بۆمبای إڕۆکه  به  ی باسکی ئيسپانيايه . گيئۆرنيکا ناوی گوند ر  رده ی ئا می هيتل

ران کر  نه ا و پابلۆ پيکاسۆ به و مۆسۆلينی و ژوويی بيره يهو  ی زيندوو ڕاگرت. که رييه وهکی م
کی قاره بوو دوای شه  گه پهڕوانانی يه کی شه يهرمانده يالن، فه. جه  ٢١١ ی  که نگه ی تفه دوايين گولـله  ، بهمانانه ڕ

تهکه ی نه وه خۆی کوشت بۆ ئه  ه کانی ده تهست چه ده و  تی ئيسالمی. و

م
!ینگانینگان
ککا

الکالک
نگ 
یالگرگریال گگه

یی د دا / ج/ جیجیاجیاو
وێ /وێ /
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 ستی ناپیاوانن  ھاواری ژنانن / دیلی ده ئوه
 نکهن / ڕی دیموکراسی خۆش دهده ت دهبانگی عیلمانیه

 رۆشی بارودۆختاننکی جیھان ھاوڕتانن / پهخه
 دانان   موانتان بۆ ھهمامۆستایان / فرگه بوونه ئوه
 باتتان فر کردن / داکۆکی و ھرش بردن ی خهوانه
 موو جیھان پانتایی ھه موو زۆرداران / لهه ر ھرانبهبه

واند دانه ری ڕۆمیتانسهزاند / دوژمنتان به ئوه
 ک گا بۆڕاندی ردۆغان وهیزانی و دۆڕاندی / ئهنه ڕۆمی

 ! ی دوژمنهبازهی حۆققه! / ئهی گای بنهردۆغان، ئهی ئهئه
 رینی تۆدایهژر سه/ له رایهو ھه یهرچی کشهھه
 ! نگزی ڕئهشه ی مامۆستایئهردۆغانی ماکی گزی / هئ
 وتنهوت / ئای کوردانیش دهکهکۆبان ده رمووتفه
 رچوودرۆ دهبه تیت وھووتھه /! رمووفه  تشکاند، پووچ تکرشه

 ی کۆبانش ناشکتکت / قهشهر دهئای کوردان ھه
 نننماتهیارانی وهشک دوژمنانن / نهوی دهئه

 و ھاناتان  یاریده التان / ھاته ش ھاتهرگهوا پشمه
 ریان ڕماند ی داگیرکهزاند / شۆرهسنووری دوژمنیان به

 وهینهساڵ پک گه ٥٠٠/ دوای  وهکتر شاد بوونهیه کورد به
 باکوور  چنهده شتیباشوور / ڕۆژھه  ڕۆژئاوا شاد بوو به

 وت رشانیان نانهک بت / ئای سهست یهده ستیان لهبرا ده
 

 الن!  ردی دهھۆ کۆبانی به

 یالن'، 'جه٢١٢یحان'، 'پیرۆز' 'ڕه یقه

 
نڕڤانی قه شه  يالن و پيرۆز دوو کچه . جه  ٢١٢ . ی کۆبان

 ناشکش ناشکت
تتوتووت
ن ش
وو وھ وھو
شیش

ت
یرداردانی
ڕڕهه
ککوردکورکوردان

ۆستۆستا
یی
 مامۆ مامۆس

ژژر له/ له
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 ی فرماندە نارین نمر                    جیالنی  دل                    ڕحانی            

ھوای بیتی دمدم  سر   کی دەنگخۆش لندرمھوەن ب دەنگی  دواتر  شیعرەی من  ئم 
ھۆی    ب نووسی  لژریدا  و  الیبد  یووتیووب  دواتر  دانرا،  یووتیووب  سر   ل و  گوترا 
  ب سر  خکانی  دەستی   یلسم ئو  بۆ  وەبزانم  البرا.   کسای ڕیساکانی  پشلکلردنی 

بۆکان دەست   –و. شیعرەک ئستا لسر ماپڕی ڕۆژھت  حکوومتی تورکیا لکاردابو
 دەکوێ. 

رەکیعریعرەک و. شو. شیو
ک
وودابدابو
سای سایی  ی 





  
 

 حشدی شعبی و تبدەستانی وەرەزیل! 

 
١.  ک یزە میلیشیاییھ شعبی ئو  ب یارمتی حشدی  عیراق   ل شیع دەستداریتی 

 رانئ ی  'بسیج'  دەقاودەقی  نموونی  ڕاستیدا   ل و  ھناوە  پکی  ئران  ڕاستوخۆی 
 لعیراق. 

٢.  ک  ییشانۆنام ئو  وەرەزیل'  [گوندی]  'تبدەستانی  یان  ورزیل'  بدستھای  'چوب 
نووسیویتی و یکم جار ل ) ب زمانی فارسی  ١٩٣٦  –  ١٩٨٥غوم حوسین ساعیدی (

ز) دا چاپ کراوە، ئینجا ب ماوەیکی کم دوای ئو، ل   ١٩٦٥ی ھتاوی (١٣٤٤سای 
 ٢١٣تاران چۆت سر شانۆی 'تئاتر شھر'. 

واھی بپرسرت ئم دوو دیاردە سیر و سمرەی چ پیوەندکیان ب یکوە ھی و        
کوجا مرحبا! بم ل ڕاستیدا وچووییکی گلک زۆر ل نوان خیای ھونرمندانی 

وا ئستا    یھ و ئو ڕووداواندا  و   ٥٠ساعیدی   ناوچ  ل ،کبچاپی کت دوای    ساڵ 
 و باشووری کوردستان ڕادەبرن. بتایبت ل عیراق 

دوو س ھفت پش ئستا ڕکخراوەی چاوەدری مافکانی مرۆڤ (ھیومن ڕایتس واچ)  
ل ڕاپۆرتکدا باسی ئو ورانییانی کردبوو ک ل سر دەستی میلیشیای شیع دوای ئازادکرانی  

ند پسپۆڕی دیکی  برپرسکی بای ئمریکی و چ  ٢١٤شاروچکی ئامرلی ھاتوونت ئاراوە. 
شارەزای سیاستی ڕۆژھتی ناوین ئاماژەیان ب "مترسیی حشدی شعبی بۆ پکھاتکانی 
شؤڕشگی زەحمتکشانی   سکرتری کۆمی  عبدو موھتدی  عیراق" کردبوو. کاک 

ل گڵ ڕۆژنامی ئاوندا، گوتبووی "حشدی ١٠/٣/٢٠١٥کوردستانیش ل دیمانی ڕۆژی  
  ٢١٥ ڕادەی داعش جی مترسیی"شعبی ب

ڕووداوە   ل گشتی  یاسایکی  دەتوانن   ک ھن  بیمت  نووسری  و  ئدیب  ھندک 
بچووککان دەربکشن و پش بینیی ھندک پشھات و ڕووداوی داھاتوو بکن. کسک  
ک شانۆنامی فارسیی "چوب بدستھای ورزیل" نووسینی غوم حوسین ساعیدی (گوھر 

 
 .  من کتبکم س جار خوندۆتوە و شانۆگرییکشیم ھر ئودەم ل تاران بینیوە. ٢١٣

214    .http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Iraq_Amerli/index.html
٢١٥  نیوز، ل ن١٢/٣/٢٠١٥. ئاو واندا بینراوە. ب :http://www.awene.com/article/2015/03/10/39534 

یستی
 ئمریکی ئمریک

 دەستیر دەستی


ستی


ماف 
دەس در دەدەدەدەسر

نن
ا مافی مافری ماف

ن ڕادتان ڕادە
د

 ئس ئستا
ا
وا ئ  ئوا 
وچوا وچا وچوچوووچوو
ردە سردە س

و وادا اااا
وو دوو دیادیارددیاردە

ی 'تی 'تئا
ویوی
ییییشانۆیشانۆی
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خوندبتوە، ھاوشوەییکی زۆر ل نوان چارەنووسی خکی گوندی وەرەزیل   ٢١٦مراد)ی 
 ل شانۆنامی ساعیدی و ھنان کرکووکی سوپای بدر و حشدی شعبیدا دەبینت!  

لم نووسیندا، من بارودۆخی ئستای عیراقم ل ئاونی شانۆنامکی ساعیدیدا بینیوە،  
 ۆنامک بناسین:بم با سرەتا کسکانی شان

دەکرت   ک دەکات  'وەرەزیل'  خیایی  گوندی  خکی   ل باس  ساعیدی  کتبی 
ساکیان، ک ئویش   ناوچکدا بت.  ھاوچشنی  ھر وتکی  یان  نموونکی ل ئران 
وەرەزیلدا   گوندی  مزرای   ب ڕەوەبرازک   ،ینسب یان   ،ندو یان  بت  ئمۆ  دەکرێ 

وکاییکان ھدەگنوە و بروبووی دەخۆن و خککی ماڵ وران  وەردەبن، زەویی کشت
  توک دەکسرکزرای ھم وەیش ئرنج ڕاکدا سو کارەساتن. لالوەنشین دەکو ک
بر ھرشی براز، خککی دیک گاتی پدەکن و شوکربژرن ک مزرای ئوان نبووە 

ەندەی شوک دواتر مزرای خۆشیان کوت بر ھرشی وای ل بسر ھاتبت! بم ھر ئو
 برازان، الی ماڵ وراننکانی پشوو دادەنیشن و تنیا ئو دەم ب دەردی خۆیان دەزانن!  

 ،ی ژاندرمر بنکب ننا دەبکی گوند پخ س لندکراز، چی بشری کبۆچارەس
ی خۆیاندا. لوێ گویان نادەن و ھیچیان  ک سیمبولی دەستی حکوومتی ناوەندیی ل وت

سیمبولی   و  خۆرە  براز  'موسیۆ'، ک مسیحییکی گۆشت  و تنیا دەیاننرن الی  بۆناکن 
حکوومت ڕۆژئاواییکان یان ھزە چوسنر و ئیستیعمارییکان. بشکی زۆر ل خکی  

ار لژر گوشاری خککی گوند لگڵ ئوەدا نین ک موسیۆ یارمتییان بدات بم ناچ
دەکرێ   ئستادا  بارودۆخی   ل بووە  دابش   کخ ئو  نان.  ھیچ  و  دەبن  تسلیم  دیکدا 
  یندای خۆیان ھو ئاج رنامرکام ڕوانین و بھ کان بن کسیاسیی ندامانی حزبسیمبۆلی ئ

ستن بدەب گانب کیان پشت بندت ھنانن، تکانی دیکحزب و دژ ب  تییڵ ھاووگم ل
 خۆییکاندا یک ناگرن! 

خک داوا ل موسیۆ دەکن چارەسری مسلکیان بۆ بکات. موسیۆ بیرک دەکاتوە 
منیش  بکووژن،  برازە  ھرچی  و  بن  دەنرم  بۆ  بدەستتان  تفنگ  ڕاوچی  دوو   دە و 

ئیستیراح شونی   دەب بم  دەیانفرۆشم؛  و  بۆخۆم  دەبم  س برازەکان  خواردنی  و  ت 
ژەمی ئو ڕاوچییان خۆتان دابینی بکن و چاکتان ئاگا لیان بت. ڕاوچی تفنگ بدەستیش  
دیارە دەب ھزی سوپایی وتانی ڕۆژئاوا یان دارەدەست ناوخۆییکانیان بن. ھرۆنک بت،  
دەبن،   کردنیان  خزمت  ترخانی  گوند  خکی  چندکسی  دادەمزرن.  و  دن  ڕاوچی 
ئوانیش برازەکان دەکووژن و چیتر مترسیی براز ل گوندەکدا نامن، بم مترسییکی  

 
 ).١٣٤٤چاپ اول ( ١٣٥٠نمایشنام، چاپ دوم، انتشارات مروارید، تھران  -.  گوھر مراد، "چوب بدستھای ورزیل" ٢١٦
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ھژار  خکی   ک ترنخۆرن  و  چاوچنۆک  ئوەندە  ڕاوچییکان  سرھدەدات.  گورەتر 
ھرچی ھیان دەرخواردیان دەدەن و ھر زیاتریان دەوت. خکک دوای ماوەیک دەست  

دەمننوە بم راوچییکان ناڕۆن و دەست ھناگرن، ل ڕاستیدا دەبن  بتاڵ و ب پخۆر  
 بوونوەرکی ل براز خراپتر! 

براز  چیدی  خۆ  دەن  و  موسیۆ  بر  دەبنوە  پنا  سرلنوێ  ناچاری  لبر  خک 
لمزراکاندا نماوە و ڕاوچییکانیش ئرککیان نیی بروەی برن، کوابوو، وەرە و لگڵ  

ۆت بیانبوە با ڕزگاریمان ل دەستیان بت. موسیۆ دە بم ئوان زۆردارن و من توانای خ
ئوەم نیی دەریانبکم، تاق ڕگ چارەیک ھبت ئوەی  دوو ڕاوچی لوان بھزتر بنم و 

ن! خن و بتوانن دەریان بکڕ بش یاندا بگوان لکوو ئنم بزردا دایانمگوندەک ک  ل
دنت   بۆ  نفسیان  تازە  فیلتنی  زەالمی  ڕاوچی  دوو  موسیۆ  و  دەبن  ڕازی  ناعیالجی   ب
ھرکام بقدرایی الدیوارک؛ ئم ڕاوچییانش ل ماکی ڕووبڕووی مای ئوانی دیکدا  
نیشتج دەبن. ئستا خک  دەب ئوانیش وەک دوانکی پشوو بخوبکن و کار وپیشیان 

ەی ب دەستی بتاڵ و کاسی خایی میوانداریی دوو تاقمی یک لیک برسیتر و  دەبت ئو
 ل راز دەکووژن و نب ن، نکتر دەکتی یدژای ر دەخۆن، نت ن ن، کچاوچنۆکتر بک

 گوندەکش دەڕۆن دەرەوە!
ن  ل کۆتایی شانۆنامکدا، خکی گوندی وەرەزیل دەبینرن، ک ھیچ داھات و سامانکیا

  ،کیکی دەستیان تچ لی دانیشتوون'، تاقر ساجی عسنی 'لماوە و کورد گوتبۆ ن
بۆ   گوند  ناوەڕاستی  گۆڕەپانی  ناو   تھاتوون و  شانیان  نڕەی  سر   تناویان ھرکام   ک
بربرەکانی ڕاوچییکان. ھموو چاوەڕوانن تاقمی دووھم، بکون گیانی تاقمی یکم و  

دەستی دوو م  کانیان لنگی تفم لوولناکاو تاقمی دووھ وە. لنبک خی یان لکۆزم
  ککن؛ خم دەککرەی تاقمی ینجپ دەرەوە، ڕووی ل ننوە دی خۆیانرەی مانجپ
شاد و بکیف، گوێ ھدەخن بکوو تقی تفنگکان بژنون. لناکاو، تاقمی یکمیش  

ەی مای خۆیانوە دنن دەرێ و ڕووی دەکن تاقمی دووھم. ئستا  تفنگکانیان ل پنجر
  دیک الینکی   راننوسچ ئو  الینکی  چاوەڕوانن  خولکک  ھموو   ککخ
ترس  و  دەمننت  سووڕ  سریان  بم    !نیی گرنگ  بت،  ھرکامیان  جا  لناوبرت، 

ھردووال وەردەسووڕت و ڕووی ل  دایاندەگرت کات دەبینن وردە وردە لوولی تفنگی
دت   پ کۆتایی   کرییشانۆگ  ،شیوەی بو  دەکرت!    گوندەک خکی   وات خۆیان 
ولکاتکدا ک پردە دادەدرتوە، تقی تفنگی ھردوو تاقم ل خکی ب تاوانی گوند  

 ل پشت پردەوە برز دەبتوە. 
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*** 
یسالمی عیراق و شام (داعش) و جیشی شعبیی ل  ئوە عینوبیلال حیکایتی دەوتی ئ

 بارودۆخی ئمۆی عیراق وکوردستاندا:  
 گوندی وەرەزیل، باشووری کوردستان؛-
 داعش، برازەکی، ک ل مزرای کوردستانی داوە؛ -
بنکی ژاندارمری، حکوومتی ناوەندیی عیراق، ک دەستی لسر دەست  -

 داناوە و ھیچ ناکات؛
حک- داوای  موسیۆ،  و  بۆ بردوون  پنای  وومت ڕۆژئاواییکانن ک کورد 

 یارمتی لکردوون؛ 
ئران تاقمی یکمی ڕاوچییکان ک ب درۆ ھاتووە و دە داعش ل ناو -

 دەبم بم ئامانج و برنامی تایبتی خۆی ھی؛ 
حشدی شعبی تاقمی دووھمی ڕاوچییکان، ک ھاتۆت سر سنوورەکانی  -

کوردستان و بڕوات ھزکی ناوخۆیی بۆ ئوە پک ھاتووە برگر بت ل دەست  
ەردانی الوەکی ل کاروباری عیراق و ب خیاڵ یارمتی خک ماڵ ورانک  تو

دەدات، بم کلکی لگڵ تاقمی یکم وات ئران تک و کات ک پردەی 
  رش بکاتر، ھنگواندا ھاوشان و ھاوسڵ ئگل یوە، بۆی ھتت دابدرسیاس

،نیا داعش نییودەم تر کوردستان. ئیتر ئعبی و سوپای    سشدی شکوو حب
 پاسدارانی ئرانن ک پکوە ھدەکوتن سر کوردستان. 

داوای   ساعیدیدا  چیرۆککی   ل وا  خککش  بشی  ئو   ،وەیئ ڕاکش  سرنج 
یک   کوردییکاندا   نالی  ل ھندک  بارودۆخی  لگڵ  ڕاست  دەکن،   گانب  ل یارمتی 

تاقمانن ک دەبن کوا سووری بر لشکر و سوپای بگان  دەگرنوە. لرەشدا ئو حزب و
بربویی  ئو  ھمان  گوندەکشدا  خکی  ناو  دیالۆگی   ل تنانت  وت!   ناو   نندەھ
بۆچوون زا، ک ئستا ل ناو حزب کوردییکاندا بۆت گوتاری سرەکی و ھرکام سوات  

   ٢١٧ل دیداری بگانیک لدەدەن. 
 

٢١٧  ویش پئ کی کورتی بۆ ناردووم کوە، چیرۆکدا چۆتتم بابوە بوبوونش بپ ویستم ککی خۆشبرادەر  .
  کری چیرۆکستران. ناوی نووسوە بگانب خۆ بوون یان بربپرسی س ت لبریتی ب ک یم گوتارە سیاسییستی ئپب

زانم ھر خۆی نووسیویتی یان ل کتبی 'کلیل و دمن' ی وەرگرتووە. ئوە چیرۆککی  "منوچھر احترامی" ی بم نا
 و من ل فارسییوە وەرمگاوەت سر کوردی.: 

: مار ھاتبوون بۆقیان دەخوارد. بۆق سکایان بردە الی لقلق. لقلق ھاتن ماریان خوارد  مار و بۆق و حاجی لقلقق"
ئینجا لقلق برسی مانوە و بربوون بۆق خواردن! جماعتی بۆق تووشی دووبرەکی   و بۆق پی کیف خۆش بوون.

ستاستان.
چیرۆک  چیرۆکل

ل
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ساڵ پش   ٥٠وم حوسین ساعیدی بخر بت بۆ ئو پش بینیی ڕوونی وا  یادی غ
 ئستا بۆ کوردستانی ئمۆی کردووە! 

٢٦/٤/٢٠١٥ 
 

 بۆکان بوبۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 

 
ھاتن: ھندکیان الینی لقلقیان گرت و ھندکی دیکیان خوازیاری ئوە بوون مارەکان بگڕننوە! ل ئنجامدا مار  

باوەڕەی ک ڕەگزی بۆق بۆ خوران و    ھاتنوە و دەستیان کرد ب بۆق خواردن. ئستا ئیدی بۆق ھاتبوون سر ئو
قووتدران دت سر ڕووی زەوی! تاق یک گرفت مابوو چارەسری بکن ئویش ئوەبوو نیاندەزانی ئایا  دۆست 

 دەیانخوات یان دوژمن!"
 





  
 

 گیانی مۆسیقای کوردی 

 
 

نیوە   ھرەک کوتووە، ئگر  و   جوو  و ل چقیوە  مۆسیقای ئمۆی کوردی لقوڕ 
ھدەستت  ھرکس   ک فۆلکلۆرەکیتی  دەوومندیی  ھی  مابت  تدا  نووزەیکیشی 

 م  دەتوانھم و سوفیقی دووھر تن زیرەک و تایسح تت و ببزگوھ کی لچالو
و دەیم و سدەم، خۆ ئگر ئوە نبت، گلی کورد وەک تاق نتوەی کڕ والی جیھان،  

 ک مۆسیقای نیی و دەنگی لوە نایت، دەچت کتبی ڕیکۆردی گینیسوە! 
ساک ک تیدا س کۆنسرتی مۆسیقای کوردی ل –  ٢٠١٦وا دەگین کۆتایی سای  

لندەن بڕوە چوون. کۆنسرتی س ئایکۆن وات س ئماسی سر تاجی مۆسیقای کوردی،  
مامۆستایان ناسر ڕەزازی، شھرام نازری و کامکارەکان. من بختی ئوەم ھبوو ک گوگری  

امیک لو کسانی وا ئم بابت دەخوننوە لو کۆنسرتاندا ئامادە  ھرسکیان بم. نازانم ک
 وە لندییڕەزام تی بوایتری نمخۆری ھونکی خم ھیچ کوردم باوەڕ ناکبوون ب

 ھۆی ھیچکام لو س کۆنسرت ھاتبت دەرەوە.  
*** 

مدیای مجازی، کۆنسرتی کاک ناسری ڕەزازی، ب گورەی ڕاگیاندنی سر    یکم،
مۆسیقای    ب مامۆستا  زۆری  سانی  خزمتی   ل ڕزگرتن  بۆ  بت  وڕەسمک  ڕێ   دەبوای
کوردی. چۆنایتی و ھۆکاری ڕێ و ڕەسمک ب تواوەتی دیاری نکرا بوو و ب ڕوونی  
ندەزانرا چیی. ئوەندەی دەگوترا، ئوە بوو گوای بۆ ڕزگرتن ل خزمتی ھونریی کاک  

 ھۆی زانکۆی سواسی لندەن بڕوە دەچت. ل ڕاگیاندنکی سر فیسبووکیشدا  ناسر، ل
دەگوترا گوای سرۆکی زانکۆی سواس ختک پشکش ب کاک ناسر دەکات ک نامۆی 
دەنواند و بۆ باوەڕ کردن ندەبوو لبر ئوەی  پیوەندکی منتیقی لنوان مۆسیقای کوردی 

سواس و سرۆککی لالیکیتر، ندەبینرا. دنیام ھونرمند خۆی   و کاک ناسر ل الیک و 
ن ئاگاداری ئو ھوا بوو، ن دەستی لو ڕاگیاندندا بوو، تنیا بڕوەبرانی کۆنسرت 

 بوون ک بۆ فرۆشتنی بلیتی زیاتر ئم کارە نابجییان کرد. 

 ڕاگیای ڕاگیان
ن

وو مخۆرمخۆری
ییییسانیسانیی وی وا
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م بژکی فارسی ھات سر شانۆ ل ڕۆژی کۆنسرتدا ھیچ ھواک لو شتان نبوو! مقا
ھمان  لگڵ  و  دەرکوت  ناسر  کاک  ئینجا  گوت.  فارسی  گۆرانی  سعاتک  نزیکی  و 
ئۆرکسترای ئرانیدا چند گۆرانیی کوردی پشکش کرد. بشک ل گۆرانییکان ھی خۆی  

 و بوون، نکاری ئ یان نکی دیکشم بی ئامادە بووان، بستایل و  بوون و ناسیاوی گو
شوازیان ل کاری ئو دەچوو. ب گومانی من کاک ناسر دەب تنیا لبر ناچاری قبووی 
لگڵ  نبووبت،  کردن  پرۆوە   ب زۆریان  پویستی   ک کۆن  گۆرانی  ھندک  کردبت 
ئۆرکسترکدا بتوە ک ن کوردیی و ن ئندامانی (جگ ل کمانژەنکی ئازەربایجانی)، 

مۆسیقای کوردین! دیارە مۆسیقارەکان دەب ل ناو گۆرانیی کوردییکاندا ھر ئو شارەزای 
سروودی نتوایتی   وەک  ئیتر   ک ،'جوان 'ئسمر یارم   نموون بۆ  دانیان زانیبت،  چند 

 کوردی ل ھاتووە و بگان و خۆیی دەیزانن! 
ناپوخت و ل دوو وشدا،  ب کورتی، کۆنسرتک بریتی بوو ل کارکی تکڵ و پکڵ،  

چشتی مجور؛ کارەساتک بوو نک ھر بۆ بیسر و بینر بکوو دنیام بۆ کاک ناسریش، 
 ک وەسواسکی ھونریی ھی و پشتر نبینراوە ل کاری وا نیوە و نیوەچلدا بشداری بکات.

ب زمانی فار ھمان گۆرانی بژی ئرانی  گۆرانییکان،  باسکی  دوای تواو بوونی  سی 
سپاسی  کوردی   ب خۆیشی  مامۆستا  و  کرد  پشکش  ناسر  کاک  کسایتی   ب سبارەت 
ڕکخراوەکی کرد بۆ پشکش کردنی ئو خت و وەک گلیی کردنکیش گوتی ئوکارە 
ڕکخراوەوە   ھمان  الین   ل ئرانی  خانمکی  ئینجا  ئمان.  نک   بیانکردای کورد   دەبوای

ب مامۆستا کرد و لودا بوو دەرکوت ک ھیت وھووتک ھیچی  ختکی پشکش  
ھو نبووە و تنیا کسانک لو ڕکخراوەیوە ویستوویان ختک پشکش ب کاک ناسر 

ناتواوەکش  رتکۆنس و  ئو   -بکن  بڕوەچوونی  بۆ  بووە  بیانوویک  خراپ،  یان  چاک 
 !یرنامب 

 بوو، چند خاڵ بوون: ئوەی ل کۆنسرتکدا برچاو
ڕاستقینی کارەک ب خک نگوترا و ئگر زیادەڕۆیی نکم دەب بم  .١

زۆری   ژمارەیکی  ئوەی  بۆ  بس بوو  ناسر  کاک  ناوی  دەنا  کرا،  خک   ل  ف
  خک ڕاکشی ناو ساۆنک بکات. 

ف ل کاک ناسریش کرابوو و ب ناوی خت پدانوە ھنابوویان سر  .٢
شانۆی کۆنسرتک ک ن ئۆرکسترایکی شایانی ھونرەکی ئوی تدا ئامادە بوو، 
ن پرۆڤی پویستی لگدا کرابوو و ن تنانت یک تاق گۆرانیی تازەیان پشکش  

ت ک
تک ختک

ک

توت کوت ک
خ

یی
ووووتکوکوت
ئرانی ئرانی 

کک
یینی

کککک

ت وت و و
کمک

کرد کر   
ت
ک کشش   
انھمانھمانن گن گ
بینراوبینراو

ھھھھماھھما
 پشتو پشترر نر نب

و نو نک
 بریتی
وووووووو ن بووک بوو ن



ی مۆسیقیای کوردی گیانه   317  
  

 

ب خکک کرد. گۆرانییکان ھر ئوان بوون ک سدان جار بیسترا بوون بم 
 تواوی دەستوەستان!ھاوڕێ لگڵ ئۆرکسترایکی نا

ختی ھونری، تنانت ئگر ب قوتابییکی تازە پگیشتووش بدرت، .٣
دەب لالین کسکی برپرس و پیوەندیدار ب کارەکوە بت، نک فرمانبرکی 
پل س و چواری ڕکخراوەیک ک کس نایناست و نازان کی. ئوە بۆ شانی  

 کاک ناسر گلک کم بوو. 
٤. کیش دەمارگیری فارسرانی و تاڕادەیکی ئکخراوڕ ،کخراوەیو ڕئ

"ئرانی  پیوەندی   ل دانابت،  برنامیکی  ھر  ڕابردوودا  سای  چوار   س  ل و 
برنامیکی   ھیچکاتک  بووە،  زمین"دا  ایران  پشکۆی  "ڕابردووی  و  عزیز"  

دیک گالنی  یان  کوردی  ئازەربایجانی،  زمانی   ب دانناوە.  ھونریی  ئران  ناو  ی 
ئوان و کاک ناسر، چۆن و ل چ ڕگیکوە بیکتر گویشتوون، پرسیارک من 

 .مم بۆی نییوە 
٥.  کی بخستایڕ کخراوەیو ڕر ئگکخستبوو؟ ئی ڕیرنامو بئ ک

ک ختکی پشکش ب کاک ناسر کرد، ب عادەت ل ھمان ئو ھۆ دەبوو  
نی دیکیان تدا بڕوە بردووە وات "لۆگان ھۆڵ" نک ھۆی بچووکی  ک برنامکا

 زانکۆی سواس ک تایبت ب وتاردان و سمینار و بۆ مۆسیقای جیددی نابت. 
من ڕەنگدانوەی کاک ناسرم سبارەت بو برنامی نبیستۆتوە بم دنیام .٦

نی کارەکان ناڕازی و  ئویش دەب ب ڕادەی ئامادەبووان ل چۆنیتی بڕوەچوو
ناڕەحت بت. ئم ھشت کس بووین و واھی دوای کۆنسرتک چاوم ب دوو 
ھشت کسیی دیکش کوتبت یان ب تلفون قسم لگڵ کردبتن. ل ناو ھموو  

 ئو کساندا، تاق یکیانم نبینی بیرەوەرییکی خۆشی ل کۆنسرتک بووبت.  
ا ناسر ک بشداریی برنامیکی ئوتۆی کرد و  سد حیف بۆ مامۆست.٧

سد مخابن بۆ ئم ک ڕز ل ھونرمندە نتوایتییکانمان ناگرین و دەب چاو  
.تیان بدەنواوە خوە ناتو شگانان بین بدەستی بل 

*** 
، کۆنسرتی مامۆستا شھرام نازری بوو ل "باربیکن ھۆڵ"ی لندەن. برنامی دووھم  

وەک ھموو کۆنسرتکانی دیکی نازری، ئمیشیان بسر دوو بشدا دابش کرابوو: بشی  
باو،  وەک قسی  و بشی دووھم کوردی. مۆسیقای کالسیکی فارسی یان  یکم فارسی 
  ەیو دەستگایانمان ئوەی ھویش دووپات بوونقامات و ئم ل تی، بریتییمۆسیقای سونن
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یان تدای و زیاتر خفت ھنرن. بم مامۆستا شھرام ب ھنانی ک شوق و زەوقی کم
  خستۆت برچاوی  جوویکی   قاماتم ئو  ناو  بۆ  ڕۆمی  موالنای  و  فیردەوسی  شیعری 
مۆسیقای چند سدسای مقامیی ئرانییکانوە. ھونری گورەی دیکی نازری، الیکم 

ی مۆسیقای مقامیی ئھلی حق و ھۆرەی جافیی ل ڕوانگی ئمی کوردەوە، نوکردنوە
 ک نک ھر بکوردی چیونی، بکوو بشوەیک بردوونیت ناو مۆسیقای فارسیشوە.  

ئوان، گورەیی کاری شھرام نازری دەگینن، بم ل کۆنسرتی لندەندا  بداخوە 
پل ک  ب نبوو. ئویش ودەچوو   ورەییانو گک لواو  ھ بۆ ڕکخرابت  ۆنسرتکی 

 تنانت تاق یک ھوا و ئاھنگی تازە، ن ل بشی فارسیدا بوو و ن ل کوردییکدا!  
کارم ب بش فارسییکی نداوە، ک ئرانییکان دەب قوڕاو بخۆنوە مامۆستایکی وەک  

ووی سوننتییانوە.  ئو خزمتی ھونرەکیان بکات و خونی تازە بخات دەماری مۆسیقای مرد
ئسیشدا    ل  ک بوو   کۆنان  گۆرانیی ئو  ھمان  گوتنوەی  دووبارە  کوردی  بشی  بم 
ھیچکامیان ھی ئو نین و ھمووی فۆلکلۆریکن. نازری، ک ل مۆسیقای مقامیی فارسیدا  
گوتنوەی  تنیا  کردبت،  ئگر  کوردیدا  مۆسیقای  بواری   ل برچاوی  کاری  نوخوازە، 

مان  موانیتر ھک، ڕۆژینی کردوون، دەنا ئکی ڕیک و پسترایئۆرک ب ک ،قاماتی یاریی
لت    داوی "شماڵ  وەک  کراوەی  دووپات  جار  سدان  شیعری   ب فۆلکلۆرییکانن  مۆسیقا 
چوار    م لھرام الی کش نیژم ماچت کریاگ" ک مامۆستا  شویاگ / ئر درۆ  زولفت 

ی گوتۆتوە و ھمووی ل سر یوتیووب ھن، وەک ئوەی کورد گۆرانیدا ھر ئو شیعرە
  دەتوان  ک ئو،  وەک  پایبرز  ھونرمندکی  نگونجت  و  نبت   دیک شیعرکی  ھیچ 
شانامی فیردەوسی لبر بکات، قاتی دوو فرد شیعری مال پرشان یان خانا و بسارانی 

 بت لگڵ گۆرانییکیدا بیتوە!   
  ھاوکاری ل  ب فارسییکانی  مۆسیقا  بشی  شھرام  مامۆستا  کۆنسرتکدا  شوی 

ئۆرکسترایکی ئرانی بڕوە برد بم ل بشی دووھم وات مۆسیقا کوردییکدا، ب تاکی  
  گۆرانیی یی  ھاوڕێ  دەیژەند،  خۆی   ک تار"ک   س"  ب و  شانۆ  سر  ھاتوە  خۆی  تنیا 

 گۆرانییکانیش چی بت باش؟ ئسمر یارم جوانی گۆرین!  کوردییکانی خۆی کرد. یک ل
ئم ئگر ئو ئسمرە جوانمان نبوای، چ قوڕکمان ب سر خۆماندا دەکرد و گۆرانی  

 بژەکانمان دەبوای برنامکانیان ب چی پ بکنوە!
ی تازە و  ناتواویی برچاوی ئم کۆنسرتش ئوە بوو ک تنانت یک پارچ مۆسیقا

نبیستراوی تدا پشکش نکرا، وەک ئوەی ھونرمند ل ماوەی دوو یان س سای نوان  
ئامادە  تازەی  کارکی  ھیچ  لندەن،   ل خۆی  پشووی  کۆنسرتکی  و   رتکۆنس ئم 
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  .ورەیگ داخکی  جگی  کوردی،  مۆسیقای  بشی  بۆ  کم  الی  ئوەش  نکردبت. 
وە کوردی  مۆسیقای  ھاتن ودەچت  توانای  کس   ک چقیبت،  فۆلکلۆر  قوڕی   ل ھا 

 ت بووە و بیکاتک بۆ داھاتووی مۆسیقای خۆی نر بیرگت. کورد ئبی ندەرەوەی ل
ب نوخوازی جیددی، ل سر شوازی پشینیان بوات و ھموو مۆسیقاکی ل فۆلکلۆردا  

ھۆ  و الوەکانی  و  خۆالس بکاتوە، دەب لبگڕت گنج  عرەبی  و  کۆنسرت ئرانی  ی 
تورکییکان پ بکن (وەک ھر ئستاش دەیکن) لبر ئوەی مۆسیقا فۆلکلۆرییک ڕۆژین  
نکراوە و وەمدەری نیازی نوەی ئمۆی ئم نیی. ئم کسکی پشەومان دەوت قوی  

 ھیممت ھما و ل بندی فۆلکلۆر ڕزگارمان بکات. 
*** 

، ھی ڕزدار کامکارەکان بوو (شش برا و خوشکک) ب ھاوکاریی  سھم کۆنسرتی   
سیمفۆنیای داکلندی لندەن و گرووپی کۆڕی "دەنگ ھاوچرخکانی لندەن"، ک ئویش 

 شونکی خاوەن ئیعتیبار بۆ پشکش کردنی مۆسیقا.   -ھر ل "باربیکن ھۆڵ" بڕوەچوو
روگس کامکارەکان  کاری  بم  و  سرەتا  باشتر  پشوو  کارەکی  دوو   ل ردنک 

سرکوتووتر بوو، ئویش دەتوانم بم ب ھۆی ئو ڕاستییوە ک دوو س کس ل ئندامانی  
 گای فۆلکلۆرەوە بڕ یشتوون لگردەشیر، تنگ و کاک ئتیپی کامکار، وەک کاک ھوش

 ھیچ کوێ ناگن و ھوڵ دەدەن مۆسیقاکیان ڕۆژین بکنوە. 
چند  بشی   بھۆی  ئویش  بوو  دیار  پوە  ئمۆیی  ڕەنگکی   کرتکۆنس یکمی 

ب ھاوکاریکردنی میھران   و بھارانی ئابیدەرەوە  و ئوین  و ئاشتی  "ئنفال"  وەک  سیمفۆنی 
ڕۆحانی کۆنداکتری ئرانیی و ھانی خانمی کچی (سوپرانۆ) و دەیڤید باسسۆ (تنر). ئم  

فۆلکل ڕەنگی   ،کرتکۆنس ھۆکاری  بشی   یواھ و  نبوو  دیار  پوە  کوردیی  ۆریکی 
جار دووپات   سدان  و  جوغزە دیاریکراو  ھر ئوە بووبت ک لو  سرکوتوو بوونیشی 

 کراوەی چووبووە دەرێ و ل ڕیزی مۆسیقای جیھانیدا وەستابوو. 
بم بشی دوھمی برنامک، گڕانوە بوو بۆ سر خوانی فۆلکلۆر و جگ ل یک  
گۆرانی تازە (ن شرت، ن پیمان)،  ئوانیتر دووپات کراوەی گۆرانیی کۆنکان بوون وەک  
(بیژەن،  برا  شش  بشداریی   ب  شب ئم   ... و   ھنارە  دار  النکۆکی  یان  ھنار  ھنار 
کامکار   خانمی  سبا  و  کامکار)  ئردەوانی  و  ئرسالن  ھوشنگ،  ئرژەنگ،  ئردەشیر، 

ب چوو.  ئسمر یارم  بڕوە   ب  رنامب بتای  شونی  ختوەران ئوانیش مجبوور نبوون 
پاژنی  ھمان  سر   ل کۆنسرتکش  کوردیی  بشی  دەرگای  بم  بکرنوە،   پ  جوان
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فۆلکۆریی دەسووڕا و ھوی ئوان بۆ ڕۆژین کردنوەی نیدەتوانی بتواوەتی سرکوتوو  
 بت.

رتی کامکارەکان بۆ یارمتیدانی "منانی شڕ" ل سووریا و با ئوەش بم داھاتی کۆنس
ئو  کۆمیتی  برپرسیایتی  و  ڕۆح  گورەیی  ئوە  و  کرابوو  ترخان  تر،  شونکانی 
 ھونرمندە بڕزان دەگینت. پشتریش کاری ھاوچشنیان کردووە؛ دەستیان خۆش بت.

******* 
مۆسیقای    ب سبارەت  ئوەی  سر بداخوە   تشبک باڵ  دەکرێ  گوترا،  کوردی 

  قیوە و لوە چدەوری خۆدا خوالن قوڕەسوورەی ب ۆ کورد لمی کوردیش. ئڕکپھ
سدان شوازی سما و دانسی ئمۆیی گالنی جیھان دوور کوتۆتوە، وەک ئوەی سوندی  

دە چاک  دەروشی  وەک  و  دابگۆڕت  جیھان  خکی  ھموو   ل دەنگ  لو  خواردبت  ست 
ئاقبستن و دەستی یکتر گرتن ھنگرت. ئم دەی ئرکی سرشانمان مۆت ب کوڕ 
و کچانی گنجمان ندەین بتوانن وەک تاک سما بکن و مجبووریان دەکین ھنپڕن  

 مگر دەستی یکتر بگرن!  
ھموو گالنی جیھانیش ھپڕکی فۆلکلۆرییان ھی بم سماش دەکن و بو کارە،  
قیبلی ھونریان کج نبووە. ھپڕکی کوردیش، وەک مۆسیقاکی، ئگر بت و نوێ  
 ل ئمۆ   ک ناکرت  بوە  کردنوەش  نوێ  مردووە.  ئستاش  ھر  و  دەمرت  نکرتوە 

نین؛ پاڵ بیکترەوە نان و شق ھاویشتن و الق برزکردنوە بۆ  ھپڕکی مریوانیدا دەیبی
سر لووتی کسکی تر نابت نوخوازی، ئوە کارکی ناشیرین و دوور لعق و جگی 
ھپڕکی  تنیشت   ب  وەیئ چقیوین  تی  قوڕەی  لو  بوون  ڕزگار  ڕگای   تاق  .داخ

 ۆسیقای پیوەندیدار بو چشن سمایمان ھبت.  ئستامانوە سمای ئاسایی گالنی دیک و م
ھرچند درەنگتر برەو ئو گۆڕانکارییان بۆین، زیاتر ل گالنی دیکی جیھان دوا  
دەکوین، ئوەش تاوانک نوەکانی دواڕۆژمان چاوی ل ناپۆشن ھیچ، ھر ئستاش نیوەی  

  گانب لگڵ  و  کوتوونتوە  دوور  لمان  ھپڕکی  الوەکانمان  و  مۆسیقا  کوتوون. 
  فۆلکلۆریی کوردی، وەمی نیازەکانی الوانی ئم سردەم نادەنوە، والسالم!

 
 بۆکان بو بۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپڕی ڕۆژھت 
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 دی ماملمممر محکی نکوردستان و گۆرانیی ئیجباری ل 

 
 "ڕەببی ڕەزا شا جووت کوڕت بمرێ 

 قت بووە ئیجباری ل کوردی دەگرێ!" 
 

  ،دی ماملمممر محکی نگۆرانیی گوێ گرتن بوو ل ،م یادداشتھۆکاری نووسینی ئ
گۆرانییک ل سر ھوای "ئای شل"ی ک برادەرکی خۆشویست ب دیاری بۆی ناردبووم.  

ک پشتر حسن زیرەک و ھندێ گۆرانی بژی دیک گوتوویانتوە.    فۆلکلۆریک دانراوە
ئیجباری    ب سبارەت  شیعری  فرد  چوار  دوای  جارک  ھموو  شل...."  'ئرێ  سربندی 

 گرتنک، دووپات دەبتوە.
سربازی، دیاردەیکی نوێ بو بۆ  الوان  پھلوی  بردنی  سردەمی  ڕەزاشای   ل  و ک

 ) دا بوو ب یاسا و ڕەچاو کرا.   ١٩٤٤ - ١٨٧٧(
بری  و دراوس دەستدارەکانی  ئران  سنووری  سر   وتۆتی ژیانی کورد کناوچ
ڕۆژئاوای وتک. لو ناوچیدا شڕ و ناکۆکی مژوویکی نزیک ب پنج ھزار سای 

دەوتانی وا ل بری ڕۆژئاوای ئران دامزراون، ل شڕ و  ھی. ھموو ئو حکوومت و 
ئینجا   کردووە  پشل  کوردیان  خاکی  سرەتا  ئراندا  دەستداریتی  لگڵ  پکدادان 
 ؛ بو فالتی دانیشتووی ئکانی دیکتومییش و قر بران و سناوخۆی ئ تیشتوونگ

یانکوتاوەتکان ھرانییئ ش کاتوانچخاکی    پ کانیان، سوپایان بڕۆژئاوایی ر دراوسس
کورددا تپڕ بووە و لم تپڕبووندا ھم خککیان ب سۆغرە گرتووە و ب زۆر بردوویانن  
  و حوکمناو بردووە. ئیان لگر ڕم ئابووری شار و گوندەکانی سخوازراو، ھڕی نبۆ ش

رتوە ک ل ناوچکدا پک ھاتوون، ھر ل ب گشتی ھموو ئو دەستداریتییان دەگ 
 سومرەوە تا ئاشوور و یۆنان و ڕۆم و عرەب و عوسمانی و لم دواییانشدا عیراق.  

ئو ھرشبرانی وا ل الی ڕۆژھتوە ھاتبن شونی ئستای ب کوردستان ناسراو، زۆر  
ییکان و دووھم، ب ھندک نین و دەکرێ ل دوو مقوولدا کورت بکرنوە: یکم ئاریا

جیاوازیی قومییوە، تورک و مغول. پاشماوەی ھرشکان ھمووی ھر ل الی ڕۆژئاواوە  
 بووە.
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ھزی شڕڤانی کورد ل ماوەی ھموو ئو شڕ وگڕاندا، بریتی بوون ل ھزی سوپایی  
ی، ک ب ب خواستی پکھاتوو ل خکی ئاسایی وات سوپای ڕانھنراوی فئۆدای و عشیرەی

 ب کردووە  شڕانیان  ئو  بشداریی  شاھان  و  حاکمان  زۆرەملی   ب و  خک  کۆمنی 
 ئوەی برژەوەندی یان خواست و ئیرادەی ئوانی تدا برچاو گیرابت.  

سرەھودای یکم سوپای ڕک و پک و ڕاھنراوی کورد لو لشکرەدا دەدۆزرتوە  
کوڕی ئحمدخانی موھاجیری ئردەن پکی ھنا ئویش ل نوان  ک خوسرەوخانی گورە  

ز) دا، ک ب پچانکی س    ١٧٨٩/٩٠ی کۆچی (  ١٢٠٤ز) و  ١٧٥٤ی کۆچی (   ١١٦٨سانی  
ساوە، حکوومتی ئردەنی دەکرد. خوسرەو خان یکم حاکمی ئردەن و تنانت یک  

نوی ڕک و پکی کردە جگری چکداری  ل یکم حاکمانی ھموو ئران بوو ک سوپای  
). ئو ڕەوت دوای خوسرەوخان ١٦٧و تحف ناصری، ل    ٥٣ڕەمکیی فئۆدای (سیر االکراد، ل  

 تریک کوتوە و شونوارکی وای ل مژووە نووسراوەکاندا بۆ نادۆزرتوە. 
پناو ھنان گۆڕی  ) دا ھوکی زۆر ل  ٢٦تا    ١٩٢١(١٣٠٥تا    ١٣٠٠بم ل ئرانی سانی  

  ل ئران  شۆڕای  مجلیسی  و  درا  سوپایی  کاری   ب الوان  کردنی  مجبوور  بۆ  یاسایک 
ز) دا بۆ یکم جار قانوونی خزمتی ئیجباری بۆ  ١٩٢٦ی ھتاوی (   ١٣٠٤کۆتاییکانی سای  

سان پسند کرد و ل ئنجامدا ئیجباری چوون   ١٨کوڕانی ھاوتی ئران، دوای تمنی  
 و ب کارکی ئیجباری! بو

ز) بو کارە ١٩٤١تا  ١٩٢٥ھتاوی/ ١٣٢٠تا  ١٣٠٤حکوومتی ڕەزاشای پھلوی (نوان 
و ھروەھا ب ھندک ھوی دیکی ل پناو ھاوچشن کردنی جل و برگ و کو و  
 وانیش چاک یان خراپ، بئ نعی حیجاب، کتاوی و مری مانگی بۆ ھگۆڕینی ڕۆژژم

و    و زۆرەمل نواندن  بڕوەبران، کوت ناحزی  خک  خواستی کۆمنی  پچوانی   ب
دژبرایتی خکوە و کم و زۆر، بۆ یکم جار کۆمنی گلیش دژ ب "اولی االمر"کی 
تاجدار وەستان ک پشتر، بۆ ماوەی سدان سدە و ساڵ ئیتاعت کردنیان ب واجیب زانیبوو!  

  ،ڕوو وەستانو ڕووبخ و  ئک شندو ھ الی سوننناو م کوردستان و ل ت لتایب ب
مشایخ (نک ھموویان)، ھروەھا ل ناو "برگدروو"ی شارەکاندا زیاتر ھستی پ دەکرا  
 ک فرمانی منعی لبر کردنی جل وبرگی کوردی بژیوی ڕۆژانیانی خستبووە مترسییوە.  

خک   و  کشا  درژەی   تییدژای ( ئو  کوڕەکشیدا  سردەمی   ل تا    ١٣٢٠تنانت 
ز) لگڵ سیاستکیان ئاشت نبوونوە و بربرەکانیان کرد. ١٩٧٩تا  ١٩٤١ھتاوی/ ١٣٥٧

کۆماری   دامزرانی  کوردستان،  دیموکراتی  حزبی  و  ژکاف  کۆمی  سرھدانی 
سای   ڕاپڕینی  کوردستان،    ٣٢و    ١٣٣١کوردستان،  ناوچی  چند   ل خک  خباتی ی 
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دەرەنجامی ئو بربرەکانیی بوون ک سرەئنجام گیشتن   ٤٨و    ١٣٤٧چکدارانی سانی  
 و ڕووخانی ڕژمی شاھنشاھی ب تواوەتی. ١٣٥٧ڕاپڕینی جماوەریی سای 

ئیرادەی  و  خواست  ھقووی  و  فۆلکلۆری  بابتکی   ،مامل گۆرانییکی  شیعری 
 ب م لک الی کنی خستی کۆمپیشاندەری ھ شیعرەک .تی کوردستانکی ڕۆژھش

خبات و بربرەکانی کردنی خک ل برانبر سیاستکانی دەوت و ب تایبت ل بندی  
یکمیدا ناچاری و ناعیالجی خک برانبر سیاستک ک ب ناعادنی دەناسن و ل بندی  

 ی خک دەبارت. با سرەتا شیعرەکان بخونینوە: چوارەمدا تووڕەیی و ھروەھا سرسووڕمان
 "کوڕم گورە کرد ب قندی شاری /  ڕەزاشا بردی بۆ الی ئیجباری 

 مانگ حوت قان، ڕۆژێ چوار شایی /  چ بدەم ب قند و چ بدەم ب چایی!
!نگکن 'یاوەر'ی زمانم لل  / نگرم تب رگی ئیجباری بب 

 بمرێ /  قت بووە ئیجباری ل کوردی دەگرێ!" ڕەبی ڕەزاشا جووت کوڕت 
:کندی گۆرانییربەوەش سئ 

 ئرێ شل وەی شل، شل و شواوی /  یان ماندووی ڕگای دەنا ھتاو لیداوی 
*** 

:کانی شیعرەککی وشوەیشیکردن 
 شکری ب کۆکراو  قند::

پشتر ل کوردستان و شونکانی تر ل ناو ئران زۆر کس ل ناومای    قندی شاری: 
 وە و کاتبند و دەیانکردە قائاودا دەکو کریان لش ندی دروست دەکرد واتخۆی ق
دەمیی و ڕەق ھدەگڕا لتیان دەکرد و لگڵ چایی دەیانخوارد. من ل سردەمی مندایی  

ن بینیوم دایکم قندی دروست کردووە و لبر تاوی داناوە  خۆمدا ل مای خۆمان ل بۆکا
 تا خۆی بگرت و بمیت. 

بشکیان   گوند،   دەبرای شارەوە   ل و  دەخورا  زیاتر  شارەکان   ل وا  قندەی  ئو  بم 
شکی کلـلقند (مخروط)ی ھبوو و زیاتریش پسند دەکرا لبر ئوەی درەنگتر لدەمدا  

برگ دەگرت. ئوەی ک پی دەگوترا 'قندی شاری'، یان ل کارخان   دەتوایوە و زۆرتری
وات سردەمی   ١٣١٢(بۆ نموون، ل کارخانی قندی میاندواو) دروست دەکرا ک ل سای 

ڕەزاشادا بنیات نرابوو، یان ل کارگی بچووک. قندی کارگکان کلـلیی نبوون و شکی 
ە ل کلـل قند بچووکتر بوون و قندی کۆیان پدەگوترا، 'ھشت گۆش'یان ھبو، ب قبار

نرخیشیان کمتر بوو ل نرخی قندی کلـل. منداڵ ب قندی شاری گورە کردن وات خرج  
 و مسرەفی زۆر بۆ کردن. 
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یکم شای زنجیرەی پھلوییکان ک دوای ئحمدشا (دوایین شای قاجار) ل   ڕەزاشا::
دوو   نوان  'خزمتی ئرانی  سردەمی ئودا  لر  و  کرد  پادشایی  جیھانیدا  شڕی گورەی 

 سربازی' کرای ئیجباری. بوان سرەوەتر.
مواجبی مانگانی سربازی ب ئیجباری گیراو ل ئران زۆر کم    مانگ حوت قان...:

سانی   تا  وابزانم  بوو.  تمنیش   تاق یک   ل کمتر  تنانت   انق حوت  ئو  دوای بوو. 
 ش ئو پارەیی وا دەدرای سرباز ھر وا کم بوو.١٣٣٢

 ڕیاڵ، دەیکی تمنک.  قان:
پیان   شایی:  بوو کھ شایی بوو ل قان کمتریش  بیست  قانک. قان  بیست یکی 

"پنابات"یان  موکریان   ل  نموون بۆ  کوردستان  بشی  ھندک   ل و  شایی  دە  دەگوت 
شیکی ڕووسی دەچت و ئو ناوە ل ئرانیشدا ھبووە، بۆ نموون پدەگوت. "پناباد" ل و

ل شیعرکی فۆلکلۆری فارسیدا ک باسی یکمین ھی ڕگائاسنی نوان تاران و شھرڕەی 
(شاه عبدالعظیم)دەکات ک یک ل وستگکانی ل گوندی "دەوت ئاباد"ی نوان ئو دوو  

دولت آباد / قران دادم جای پناباد" (ل کتبی "از صبا تا  شارە بوو، ئاوا گوتراوە: "تن آمد 
  ل ،نموون بۆ  بیست یکی قان بوو بم   بوو کھ 'شایی'ش  پشتر  وەرگرتووە).  نیما"م 

 سردەمی مندایی مندا چیتر لبازاڕدا نمابوو. 
ارە  ئو شیعرە ب گشتی باری ئابووریی و ژیانی ناخۆشی سربازمان بۆ دەگتوە و دی

دی کس وکاری سربازەکی سووتاندووە ک مندا نازدارەکیان ل سربازی چی بسر  
 دنن و چۆن ل نداری و ھژاریدا دەژی. 

جل و برگی ئیجباری ب بژنی کسک ندەبا و زوربی کات   برگی ئیجباری...:
بم نبوو  خراپ  بوونکی  گورە  دەردەچوو.  بچووکتر  یان  بری   گورەتر   ب ئگر 

کسک تنگ بوای، کشی دڕان و ھوەشانوەی ل پیدا دەبوو و سرباز مجبوور بوو  
خۆی ب دەرزی و دەزوو بیدروتوە. ئوەش بۆ کوڕەالوی دەست و پ سپیلک کارکی 

سان لو کۆمگایدا عادەتی ب خزمتکانی دایک و    ١٩و    ١٨ناخۆش بوو. کوڕی تمن  
گرتبوو و زۆربی کات، یکم جار بوو ل مای خۆی ھاتبووە دەرێ ب ئوەی  خوشک  

 ھیچ شتک ل کاری ناوماڵ بزانت. 
منداڵ ل وتانی ڕۆژئاوا گلک باشتر ڕادەھنرن و بھۆی نبوون (یان کم بوونی)  

روباریان  جیاوازی ل نوان کوڕ و کچوە، ل ماڵ و قوتابخان فری ئوە دەکرن ھندک کا
خۆیان بڕوەی برن. بم مندای نرینی الی ئم وەک باوککیان، کک ل خزمتی  
ئندامانی مینی ناو ماڵ وەردەگرت ھر ل ئامادەکردنی خواردنوە تا جل وبرگ شتن و  
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 دان و قاپ و قاچاخ شۆردن دەخاتسک لوەی و گگرتنوبان ڕاخستن و ھگت جنانت
ب   ئستۆی کورد  الوانی   کات ئستاش   روەردەیپ جیاوازیی  ئو  خوشککی.  و  دایک 

پنابری دن ئوروپا، ب باشی دەردەکوت. ل کاتکدا مندانی ئوروپایی ئو تمنی تین  
ئیجریی، ب کچ و کوڕەوە، الی کم دەزانن چۆن ھندک خواردن ئامادە بکن و جل و  

ارەباییدا بشۆن، الوانی کم تمنی کورد ب تایبت ل باشووری برگی خۆیان ل جلشۆری ک
کوردستانوە کات دەگن ئرە، دەن جگ ل ھلک وڕۆن ھیچ خواردنک ناتوانین ئامادە  
بکین و ئیش کردن ب جلشۆری کارەباییش نازانین، جل و برگیشمان ھمیش دایکمان  

 ووە بزانین چۆن ئیشی پدەکرت! بۆی شۆردووین و گسکی کارەباییشمان نب
 مجر، سرگورد، پلیکی سوپایی ل ئرانی سردەمی ڕەزاشا بدواوە.  یاوەر::

، دەرەجی 'یاوەری' بوو ب بشک  ١٣٠٠بگورەی پسندی "فرھنگستان ایران" ل سای 
سای    ل بم  ئرتش.  دەرەجاتی   سوپ  ١٣١٤ل ناسناوەکانی  فرھنگستان  ھمان  ای دا 

 سرلنوێ گۆڕی و ھموویانی کردە 'فارسی'، ک یکیشیان یاوەر بوو و کرای 'سرگورد'.  
کوڕ و چوار کچی   ٧ڕەزاشا سرجم ل چوار ھاوسری خۆی  جووت کوڕی ڕەزا شا:

بوون. س مندای یکمیان کچ و شش مندای دواتر کوڕ بوون ئینجا کچک و کوڕکی  
یک کوڕی  دوو  بووە.  ڕەزا.  دیکشی  علی  و  ڕەزا  محممد   ل بوون  بریتی  ڕەزاشا  می 

محممدڕەزا دواتر بوو ب جگری باوکی و شای ئران، علی ڕەزا دووھم کوڕی ڕەزاشا  
ھاوسری دووھمی   تاج الملوکی ئایرەملوو   دڕەزا بوو لمممح باوکی  و  برای دایک  و 

 ٢١٨باوکی. 
 شیعرەکان:  ھندک حیسابات سبارەت ب مژووی گوترانی

کات ک ل شیعرەکدا گوتراوە "ڕەببی ڕەزاشا جووت کوڕت بمرێ..."، ب ئگری زۆر 
سردەمک بووە ک ڕەزاشا تنیا ئو دوو کوڕەی بووە و بو حیساب، ڕکوتی ل دایکبوونی  
کوڕی دووھم گرنگایتی پیدا دەکات. ب گورەی سایتی ویکی پدیای فارسی، علیەزا  

ی ھتاوی (سرەتای    ١٢/١/١٣٠١ی ڕەزاشا، دووھم کوڕ و پنجم مندای بووە و ل  ی کوڕ
) ل دایک بووە. ئستا دەب بزانین مندای دوای ئو (سھم منداڵ)، ک  ١٩٢٢ی  ٤مانگی  

   م ڕەزا، کغو لی ڕەزا بریتی بووە لی دوای عدایک بووە. مندا ی ل١٣بووە و ک 
  دایک بوونی ئو ھاتۆت جیھان.  ڕۆژ دوای ل ١٢مانگ و 

 
) ل فۆک کوت خوارەوە و مرد. ھندک کس گومانیان ل شوەی مردنکی  ١٩٥٤(  ١٣٣٣علیەزا ل سای     ٢١٨

کرد و الیان وابوو ب فیتی برا گورەی خۆی (محممد ڕەزاشا) کووژرابت ک ترسی ئوەی ھبوو وت ڕۆژئاواییکان  
 بیکن جگری ئو. بم ئوە واھی ڕاستیش نبت. 
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ک وابوو، ئو شیعرە ل نوان ڕکوتی لدایکبوونی کوڕی دووھم و سھمی ڕەزاشادا 
   ١٩٢١ی ھتاوی (بھاری سای  ٢/١٣٠٢/ ٢٤و  ١٣٠١/ ١٢/١گوتراوە و ئویش دەبت نوان  

 ی زاینی).  ٢٣و 
ژەری شیعرەکو ت کوە دەبش ئکی دیکرگتی    دیارە ئش گوتبک خستنی کبۆ ڕ

'جووت کوڕ' و لو سردەمدا ڕەزاشا زیاتر ل دوو کوڕی بووبت، ک ئوەش نگونجاو 
ز)  ١٩٢٢( ١٣٠١/ ١٢/١نیی و ئگر بچین سر ئو باوەڕە، ئودەم دەب بین شیعرەک دوای 

کبوونی )گوتراوە ک ڕۆژی ل دای١٩٣٢(١٣١١/  ١٣/٤ی ل دایکبوونی کوڕی دووھم و  
 ت و لوە نازانردا؟ ئینو بک لم چ ساب .مید ڕەزا وەک دوایین کوڕی ڕەزاشایح

 شیعرەکش دەرناکوت.
  شیعران ئو  بگوترت.  خاڵ  یک   ویستپ شیعرەکان  گوترانی  شونی   ب سبارەت 
یکدەست و یک چشن نین و ناب وەک قتع، یان غزەلکی ستانداردی کالسیک چاویان 
  تی دیاریکراو کک بابی بارەت بک جیاوازن سرد شیعری لچوار ف وانت. ئبکر ل

و وەک نمر محممدی مامل لرەو  ھناونی،  ب شون یکدا  و  لوێ کۆی کردوونتوە 
زوربی ھرە زۆری گۆرانیی کوردییکانی دیکش ھر وان. بۆ نموون، فردی دووھم  
نوی   بیدعتکی  سربازی  لوەی   جگ  نیی ڕەزاشاوە   ب ڕاستوخۆی  پیوەندکی  ھیچ 

وە سدان جار بیستووە بم سردەمی ئو بووە. من ئو شیعرەم ل سردەمی مندای خۆم 
ئوانیترم گوێ ل نبوون. بم پی شونی گوترانیشیان واھی جیاواز بت بم بگشتی و  
ب حیسابی شوە زمان و زاراوە، دەب ھی ناوچی موکریانی نوان شنۆ ل باکوور ھتا بۆکان 

تا ڕادەیکیش جوغرافیاکی  و    ل باشوور بت، گرچی واھی بکرت  برینتر بکرتوە 
بگات ھوشار و سقز و بانش. ب حیسابی زاراوە، الم وانیی بتوانین لوە باشوورتر بۆین.  
یک خاڵ ل فردی سھمدا ھی ک پیوەندیی زیاتری ب ناوچی مھاباد و سردەشت تا  

اوەر ل بۆکان شنۆوە دەدات ئویش کاتک ک دە "لکن یاوەری...". ئو /ی/یی دوای ی
 و سقز و بان ناگوترت و تایبتمندی مھاباد و دەوروبریتی.  

 
 یادی مامل و وژەرانی نناسراوی ئو شیعرە فۆلکلۆرییان بخر بت! 

 ٢٠١٧کۆتایی ھاوینی 
 
 

وان
ادەیکی ڕادەیکی
ا ت

ی نواننی نوان
تا

وا
یی
ن یییی ننینی
ین واھواھ 

ا
ھ

مندای مندا 
ا ش ان ش ن

ج  نیی  نیی نیی  نییوە وە   
انیکانیکانینی دنی د
ۆی کۆی ک

ککککانکییکا
وێلوێ ک کۆ کۆ

 شیع شیعری
ل

ن و
 شیرد رد شی



 

 

 فستیڤای ئمسای "ناتینگ ھیل گیت"ی لندەن

  
ی ئۆگوست، ل دوایین پشووی س ڕۆژەی ئمسای بریتانیادا، کاڕناڤای    ٢٦و     ٢٥ڕۆژانی  

گورەترین    ڕووداوە ھونرییبڕوە چوو. دەگوترت ئو    ٢١٩دووڕۆژەی ناتینگ ھی گیت 
 سر شقام بت ل ئوروپا. سانی کاڕناڤای

ل ماوەی   جگ ل    ٣٣من  چوون دەرەوەی   ٢سای ژیانی لندەنمدا،  سفر   ب سای 
.و ڕووداوە خۆشیری ئس تک چوومموو ساتم، ھو 

گلک خکم بینیوە دژ ب فسیڤاک دەوەستن و ھۆکارەکی ل چند دیاردەی وەک  
رەباغی، ڕووت وقووتیی ژنان و پیاوان، دەنگ و سدای زۆر، خواردنوە و سرخۆش  ق

بوونی ھندک کس، حشیش کشانی ھندکی دیک و نبوونی ھمنایتی و ئاسایشدا  
سیری    تچوونن جارکیش  تنانت   کانخ ئو  زوربی  داخوە   ب دەکنوە.  کورت 

خ چاوی   ب ئوەی  بۆ   کندامانی  کاڕناڤائ چوونی   ل برگرییان  بکنوە،  تاقی  ۆیان 
 بنماکشیان کردووە ئزموونی بکن.  

پرسیاری   نموون ئگر  بۆ  و  و گۆشنیگای کسکان  ھوست  سر   وەستاوەت ئوە 
ھوست ل ئایتو خامنیی و مال کرکار و بچوەکانیان ل کوردستان بکرت، بگومان 

نرنی دەبت. بم گلی کورد ک سدان و ھزاران سا ب ڕەشبک و شایی  وەمیان  
بۆ خۆ    چیڕاھاتووە  چی؟  پشکوتنخوازەکانمان  ڕووناکبیرە  ناو   ب ئی  وابت؟   دەب

 !ک باشتر نییال کم وان لستی ئوھ 
دارە دوورە ک ب  بۆچوونی من سبارەت ب مسلک گلک لو ھوست چوارچوە

کوردی   کۆمگای  چپی  و  ڕاست   ل بشک  و  نیشتجی  داخوە  ھاوبش  تیدا  بریتانیا 
 ھاوبیرن. من کاڕناڤاک ب شوەیکی دیک دەبینم:  

 ی تازە، ١٠زیاد لڕکپعات مۆسیقا و ھس 
 جل و برگی ڕازاوەی ھرکام ل گرووپکان، 
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 ایکی خۆشی ھاویندا،سیر و تماشای ب تچوو ل ھو
ئازادیی گڕان و سیران ب دەیان کیلۆمتر ڕەوی گرووپ مۆسیقایی و 

 ھپڕککاندا، 
 ڕین و گۆرانی گوتن  و بپکان و ھڵ گرووپگڵ بوون لکمافی ت

 شقامدا ڕۆیشتن لگیان، 
 ئازادیی ون و فیلم گرتن،

 ھمچشنی گالنی جیاجیای جیھان،تاقی کردنوەی خواردەمنی 
 ب چینایتی،  و  نتوەیی  و  ڕەگزی  تکویی  گرنگتر  ھمووان   ل و 
شوەیک ک ڕەشی ئفریقی و کارائیبی و سپی بریتانی و ئوروپی و بۆری ھیند و  
 ند بمژار و دەورانی و چاوبادامیی چینی و ژاپۆنی، ھرەب و ئپاکستانی و ع

ین و توژی کۆمیتی، ل قابی باند و گرووپی ھونریی ناوچ ب جیاوازیی چ
و گڕەکی جیاجیای شارەکدا دەتوانن شادی و پکنین و دخۆشی بکن میوانی  
خک و خفتی ژیانی ڕۆژان و کار و ماندوویی و ڕووگرژی و خمی گرانی و  

ئویش   -ادا بدەنکم داھاتیی زۆرک ل بینران بۆ ماوەی دوو ڕۆژیش بت، بب
ل بارودۆخی تایبتی ئمسادا ک چارەنووسی "برگزیت"ەکی بۆریس جانسن و  
 ل بریتانیا  خکی  کمدا  ماوەیکی   ل  نیی دوور  و  نادیارە  کۆنسرڤاتیڤ  حزبی 
دراوسکانیان داببن و بۆ ھاتووچۆی ئاسایی ل وتانی ئوروپاییدا پویستیان ب ڤیزا  

ک ئوان و ڕوون نبوونی داھاتووی ئابووریی وت بشکی   و ئیجازە ھبت،
 زۆری خککی ل دتپدا ڕاگرتووە. 

ھوستی   خاوەن  تمنی،  درژایی   ب  ککارناڤا دیکوە،  الیکی   ل
سیاسی بووە و بۆ نموون پشتگیری ئو خکانی کردووە ک ماوەی    -کۆمیتی 
  ب ئفریقا  ٩٠نزیک   ل  مافی   سا ھشتا  بم  بریتانیا   تھاتوون کارائیبوە  و 

 ھاوتیبوونیان پ ندراوە.  
ل    ١٤/٦/٢٠١٧کسی کردەوە ک شوی  ٧٢ئمساڵ کارناڤاڵ یادی ئو  

ی    ٣ئاگرکوتنوەی بورجی "گرینف"ی لندەندا گیانیان ل دەست دا. سعات  
باندە مۆسیقا و ھپڕکیکان  دوای نیوەڕۆ، ب پی ڕاگیاندنی پشوەخت، ھموو  

چرک ب بدەنگی وەستان و من خۆم لوێ بووم ک ھموو ئوانی  ٧٢بۆ ماوەی 
ڕز  و  بدەنگی  ئو  کرد.  بدەنگییکیان  ڕەچاوی  بوون،  من  دەوروبری   ل وا 
  تی کتداریک دەسندھ ر برانبست گرتن بوو بوڕاستیدا ھ ل ،گرتنل
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قوربانیدا ل سر شان    ٧٢رپرسیایتی خۆیان ل مرگی ب تاوانی  ھوڵ دەدەن ب
 دابمان.  

الی من، ئو کارەی بڕوەبرانی کارناڤاک گلک سیاسی و ب پوانی کار و خباتی 
کۆمنی خک لم شونی جیھاندا، بورانی. بم ڕەنگ ئو ئرک  کۆمیتییو زۆری  

وەی ئی ھاوشخۆیان بدەن و دیک ب بن تا جووس نک بیری کۆن بندویش بۆ ھ
ھنگاوک ل دۆگماتیسمی عادەت پکراو دوور کونوە و ژیان و جیھان ب چاوی واقیع  

 سیر بکن نک ب چاویلکی تمگرتووی ئستایان.   
ن و   مئ  ک لندھ خۆ الدانی  بم   وەیئ ،اند نووسینی ئم   نیازی من ل چوون

مشرووب  مترسیدارە.  و   ھ کارکی   ،جناب بیانووی   ب  جوانیی ھموو  ئو  تماشای 
 کرییھون زنم ڕووداوە مرجس س بۆچی دەبک کندوە و دەرمانخواردنی ھخواردن
 ل و  نین   گانب لندەن  شاری  بۆ  سکر  مادەی  و  مشرووب  خۆی؟  سبری  بر   بخات

و ل ژیانی ئاساییشدا ھر ھن و پیوەندکیان ب فستیڤاکوە نیی.  ڕۆژانی دیکی ساڵ  
  ل وا  ئوانن  ھر  زۆر  و  کم  شاردا  ناو   ل ئاسایی  پیاوی  و  ژن  ھاوینی  وبرگی  جل 
فستڤاکشدا دەبینرن ب ھندک ھکشان و داکشان و گشی و جوانی ڕەنگکانیانوە؛  

ل خکی ئمی گرتووە و برگرە لو سیر و سیاحت    ئیتر ئوە چ ترسک داونی بشک
 خۆشیان؟  

واھی ھۆکارەکی لو ڕاستییدا بدۆزرتوە ک کۆمگای ئم، ب تایبت ل ھندک  
  ڕژیم ڕاگرە.  خۆ  ھونریدا  نوی  شوازی  لبرانبر  و  موحافیز  کوردستاندا  بشی 

بردوو ھویانداوە ئم ل گژاوی فۆلکلۆردا  سای ڕا  ٨٠  -  ٧٠داگیرکرەکان ب درژایی  
بخنکنن و نھن بیر ل نوخوازی بکینوە. ئوان کارکی وایان کردووە ک گلکمان  
فۆلکلۆر و بابتی کۆن و پرپووت نب دیاردەی نوێ قبووڵ نکات، ھر بۆی ئستاش  

 سغلی ئید عس ئاغا و سر کاوھ ،موو ساو ھن دوای ئسردان و حلی مر و ع
زیرەک دووپات دەکینوە و سدان کۆپیی بدەیی ئو ھونرمندانمان دروست کردووە  
ک کاوژی گۆرانیی کۆنکان دەکن و ب ناوی ئوانوە دەژین، ب ئوەی ھونرەکمان  

ی کوردی  ھنگاوک ل ھی سردەمی ئوان ببن پشوە. گرنگایتی ئو پشەوانی مۆسیقا
لوەدا بووە کاتی خۆی دیاردەی نویان ھناوەت ناو ھونری کوردییوە و السایی کسیان  
نکردۆتوە؛ بم ئو کۆپیی بدەییان جگ ل السایی کردنوە ھیچیان نیی بیدەن خک و  

 .رەوە نییشخستنی ھونخوازی و پنان ونور داھسی بوەش فالسایی کردن 
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ت مند و  ئب نین و لماندا بکریتیین ڕکپر ھس ک بمانتوانیوە گۆڕانت ننان
ڕەشبکی  ئراندا  مالی  گوشاری  ژر   ل لوەی   جگ بکین  ڕزگار  کۆنکانی  زنجیرە 
 ر وا کھ مخوازیی ئنو زار لشکی بر مگنیاشم ئد !و ژنان پیاوان ریتیمان کردۆتن

بمن  یھ و  ئستا  شعبی  حشدی  دەستی  پرەسندنی  دوای  و   دیک سای  چند  ت، 
  ڕکی لپجیاتی ھل ت و دەبومدەق تی لداعش، باشووری کوردستانیش وەک ڕۆژھ

 سینگی خۆیان بدەن! 
بۆچی    :یھ کوردیش   ب تایبت  پرسیارکی   ،کستڤاف گشتییانی   خا لو  جیا 

ی کوردی بڕکپکی ھناکات؟ بۆچی گرووپ و کاڕناڤاکچ و کوڕی   ١٥-١٠شداریی ئ
 کانی تر، بڵ گرووپگوە ھاوڕێ لوەییترگی نمۆسیقای کوردی و جل و ب کورد ب
شقامکانی لندەندا تپڕ نابن تا ھونری کوردی پیشانی سدان ھزار بینری ئو ڕووداوە 

تبلیغاتی سر تلڤیزیۆنکانمان بھزتر  گورە ھونریی بدەن؟ خۆ ئوە ل ھموو کارکی  
 ل و   یگانب بۆ  خۆمان دەیانبینین بم ئوە  پ بینرترە. تلفیزیۆن کوردییکان تنیا  و 
پیان   ،رکپھ و  شمشاڵ  و   و دەف ب زمانی گۆرانی  ل خۆشویستییوە   پ ڕگیکی 

مان بن. تیاندەگینین ک کورد  دەین گلی ئم دۆست و ھاوڕی ئوەین، ئوەش دۆست
تنیا ب کۆوەژی سر شانیوە مناسن، ئم جگ ل کوشتن و کووژران کاری دیکش 
دەزانین، مۆسیقای بن بزۆک و ھپڕکی جوان و جل و برگی ڕازاوەشمان ھی. جل و  

رگانو جل وبندیی ئتمک تایبلی، گبارەکق رگی ژنانی کورد، جیا لب  وا ل یی ھ
 کاڕناڤاکدا نمایش دەکرن.  

لبیرم، چند ساک پش ئستا گرووپکی کوردی بشداریی فستیڤالکی کرد بم  
شتکم بیستبت،  و  نبوو. ب ئوەی ئو کسان بناسم  و بردەوام  وەستا  دواتر  بداخوە 
سوننت   کوردانی  و  ناحزان  ھوستی   ،وەستان ئو  ھۆکارەکانی   ل یک  دەکم  ھست 

 ریان کردوون بۆچی بشداریی كاڕناڤاکی ئوتۆیان کردووە.  پرست بووە ک تاوانبا
زەلکاوی    ل  بتوان کوردی  ھپڕکی  و  مۆسیقا  ھونری   ک ڕۆژەی  ئو  ھیوای   ب

   فۆلکلۆڕ بت دەرێ و ل قوویی سدە و سانوە پ بنت ئمۆ!

 بۆکان بوبۆتوە. –ئم وتارە لسر ماپری ڕۆژھت 
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 جاڕی جیھانی مافی مرۆڤ 

 
 وەگان ل ئینگلیسییوە 

 
 
 ١ندی  به  
 

ق و  کسانن، عهنرخ ومافدا یه  بن و لهدایک ده  ئازادی له  موو مرۆڤک بهھه
خه   یشتنیان  کراوهتگه  ده  ت  بهو   برایانه  ب یهگه  له  گیانکی   کتردا  ڵ 

 ن.وت بکهسوکهھه
 
 ٢ندی  به 
 

دا یهجاڕنامهم له ی کهو ماڤ و ئازادیانهواوی ئهته له یهموو مرۆڤک بۆی ھهھه
نگ، جنس،  ره ز،گهک رهک، وهجیاوازییه  شنهب ھیچ چهربگرت بهسوود وه  ھاتووه

ئایین، ھه زمان،  یان  سیاسی،  بیروڕایهبوای  بنهر  یان  دیکه،  نیشتمانی  چهکی  کی 
لهیهوکۆمه و  ماڵ  و  مک  یان  وھهتی،  ھهدایکبوون  تر.  دۆخکی  ناب  روهر  ھا، 

سیاسی نه   دۆخی  نو  ئهوهتهیان  وته،یی  ئه  و  ناوچه یان  کهیهو  ی  کهمرۆڤه  ی 
 خۆ یان لهربهجیاوازیدانانک، جا  وته که سه   ی ھیچ جۆرهبناغه  دت بکرتهلوه

خاوه یان  بت  چاودریدا  دهژر  نهستهنی  خۆیی  سه تی  یان  ی   کهرییهروهبت 
 ند بت. رج وبهگردراوی مه

 
 ٣ندی  به 
 

 .یهسک مافی ژیان و ئازادی و ئاسایشی تاکه که سی ھهموو کهھه
 

یزییه
دیکیه دیککی  کی 

زییاواجیاوازییه
ماڤ
او یایایاویاواج

ماو ماڤه ئه ما ماو ی

.
ت ه  ه  
ۆڤک ۆ
خه  خه  خهخهخهخه   
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 ٤ندی  به  
 

که ھیچ  بهنابت  بکرت  به  کۆیله  سک  ھه نۆکه  و  بگیرت؛  چهر   شنه موو 
 . یهغه دهکی کۆیله قهبازرگانییه

 
 ٥ندی  به 
 

وتی ب س و که تی یا ھه نجه، و سووکایهشکهئه ربه   وتهناب بکه ھیچ مرۆڤک
   سزا بدرت. و شوازانهدا بکرت یاخود بهگه ی لهو نامرۆڤانه ییانهزهبه

 
 ٦ندی  به 
 

تی یاساییدا  سایهکه دان به یهی ھهوهر شونک بت، مافی ئهھه  سک لهر که ھه
 . بنرت 

 
 ٧ندی  به 
 

  ب جیاوازی به   یاسا به یهیان ھهوهکسانن و مافی ئهیاسادا یهم  ردهبه  مووان لهھه
کسانیان دژ  مووانیش مافی پاراستنی یهھا ھهروه. ھهکسان بیانپارزتکی یهیهشوه
ھاندان و    یا دژ به   و بت  وازهم بانگه ی ئهوانهپچه  به   که   یهک ھهر جیاوازییهھه   به

 وتۆ.  بۆ جیاوازیدانانکی ئه کیهوهنانهئاژاوه
 
 ٨ندی  به 
 

کهھه لهموو  ئه  سک  پاراستنی  مافهپناوی  قانوونتیانهڕهبنه  و  وا  یاسای  ی  یا 
تی خۆی وایهتهر دادگای لھاتووی نهبه   نابردنه، مافی په خشیوهتی وت پیان به ڕهبنه
 ست درژی. ده کانی لهمافهریکردن و پاراستنی بۆ داوه یهھه

 
 

ن
ش مافییش مافی

ز

یانیان ھوهوه
ش
ن
ش
اوهوهوهوهوهوه

 شور شوننکنکک بتک بت
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 ٩ندی  به  
 

ر بکرت، یاخود سهست به کی بگیرت، دهمهکی رهیهشوه  ناب ھیچ مرۆڤک به
 . وهدوور بخرته

 
 ١٠ندی  به 
 

 تاوانک که   شنهرچهکانی و ھهرکهر ماف و ئهسه  موو مرۆڤک بۆ بیاردان لهھه
ھهوهئهمافی   پای،  درتهده تهکسانییهیه  به  یهی  کشهکی  بهکهواو  کی یهشوه  ی 

 ن. خۆی ب الیهربهکی سهم دادگایهردهبه و ئاشکرا بخرته رانهروهدادپه
 
 ١١ندی  به 
 

تا کات    یهی ھهوهپاڵ، مافی ئه  تی تاوانکی سزاداری درابتهس تۆمهرکهھه.١
ب تاوان    ناسرت، به تاوانبار ده  کی ئاشکرادا به ادگایهد  ی یاسا و لهگوره  که به 

  موو زامنکی پویستی بۆ داکۆکی کردن لهب ھهدابنرت و له دادگا که شدا ده
 خۆی پ بدرت. 

 کردنی تاوانکی سزادار،تاوانبار ناناسرت بۆ کردن یا نه   سک به ھیچ که.٢
ئه  له  که بهکاتی  یاسایگوره  نجامدانی  نونهوهتهنه  ی  یان  بهوهتهیی  تاوانی    یی 

دانه ھهسزادار  سزایهروهنرابت.  لهھا  قورستر  سزایهکی  که  و  کاتی    له  نادرت 
 یدرایه.  تاوانی سزادار دا، ده نجامدانیئه

 
 ١٢ندی  به 
 

به رهیهشوه  نابت  دهمهکی  لهکی  تایبه  ست  یاخود  ژیانی  ماڵ،  خزانی،  تی، 
موو  المار. ھهر په به  وتهسک بدرت و نرخ و ناوبانگی بکه ی ھیچ کهوهگۆڕینهنامه
ئهکه مافی  ھهوهس  لهگوره  به  یهی  یاسا  دهی  توهو  په ست  و   المارانهردان 

 پارزراوبت. 
 

ردن
ییییوهوههتهنه

له

کرد کردۆ کردن  کبۆبۆ

مموو ھه ھه
ییییهدگایدگایهککییه
تاوانی تاوی تاوانوانکوانک یییی تایتی
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 ١٣ندی به
 

نیشتهموو کهھه.١ و  ھاتووچۆ  ھه  ج بوونی لهس ئازادی  سنووری  ر  ناو 
 . یهتکدا ھهوهده

 یه، ھه وهوتی خۆیه  موو وتکی، بهج ھشتنی ھهس مافی بهموو کهھه.٢
 .  و وتهبۆ ئه ی وهڕانهمافی گه یهھاروهو ھه 

 
 ١٤ندی  به  
 

وی  وژیان له  ر وتی دیکهبه  نابردنهر راونران، مافی پهبه  وتبتهسک کهر کهھه
 .یهھه

تاوانی ناسیاسی   له  قینهکی راستهیهشوه   به  سک کهکه  درتهنه  یهواھه   مافهم  ئه
 .وهشابتهکان وه کگرتوهیه وهتهتی نهڕهکانی بنهئامانجه ی دژ بهوهیا کرده

 
 ١٥ندی  به 
 

 . یهسک مافی ھاونیشتمانیبوونکی ھهموو کهھه
رگری  ھا ناب بهروهھه  وهسک بستنرتهکه  زۆر له  تی بهھاونیشتمانیهناب مافی  

 سک بکرت. تی کهگۆڕینی مافی ھاونیشتمانیه له
 
 ١٦ندی  به 
 

یی، یان وهتهزی، نهگهستکی رهربهبه  شنهرچهب ھه  یشتوو، بهپیاو وژنی پگه
مان  نی ھه ھا خاوهروه. ھهیهیان ھههمارگرتن و پک ھنانی بنهئایینی، مافی ھاوسه

 ش و لک دابانیاندا. ی ژیانی ھاوبهماوه کسانن لهمافی یه
 وهکه رهواوی ھاوسهستی و خواستی تهربهی سهرگه  نیا لهب تهرگرتن دهھاوسه 

 بت.
  له   که  یهو مافهنی ئهو خاوه  گایهتی کۆمهڕهکی سروشتی و بنهیهکهخزان یه

 بپارزرت.  وهتهوهو ده گان کۆمهالیه

تنرنرنر بستنربستبسبستبسبسبسبست
. . یهیههھه کک

ڕه بنهی بنه ب نینی کاکانیجهنجه
دردنهنهدردرته
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 ١٧ندی  به  
 

دا، مافی موکداری  کانی دیکهڵ خه گه  شی لهھاوبه   نیا یا به ته  سک به مووکهھه
 .یهھه

 کی مک ومای ل بستنرت.مهی رهشوه سک ناب بهھیچ که
 
 ١٨ندی  به 
 

ئازادی    م مافه، ئهیهڕ، وئایینی خۆی ھه، باوهئازادی مافی بیر سک بهموو کهھه
 ، وهگرتهش دهیا بیروبواگۆڕینی ئایین 

دهروهھه ئازادیی  پهھا  فرکردن،  ئهیهربین،  چاوهوکردن،  و  دری  نجامدان 
کانی  خهڵ گه گا و لهناو کۆمه نیایی یا لهته به یهھه ی خۆی کردنی ئایین و بوا

 گادا. م کۆمهردهبه ی خسووسی یا لهشوه دیکه، به 
 
 ١٩ندی  به 
 

کهھه وهموو  ئه  مافی  ھه  سک  خاوه  یهی  ئازادیی  بیروڕایهبه  ونی  بت   ک 
مافهئه  ؛ریببتده ھه م  ئازادیی  به،  بیروڕا  ده  بوونی   وهبت کهست  سانی ردانی 

دهدیکه ھهوهگرتهش  وهروه،  خواستن،  بوکردنهھا  و  و  وهرگرتن  زانیاری  ی 
ھهرگه  ڕ لهبیروباوه بهی  مدیاکان  خۆبه  موو   جوگرافیش    به  وهستنهب سنووری 

 ر. به گرتهده
 
 ٢٠ندی  به 
 

نی ئاشتی نجومهو ئه  وه، کۆبوونه به ئازادیی  یهی ھه  سک مافی ئه وهو که موھه
 . بکات  خوازانه

 . وهنکهنجومهناو ئه سک ناب ناچار بکرت بچتهھیچ که
 
 

به  
و ورگرتن  گرتن 

ه

به بهروڕا  وڕا 
گ

به  
گ
وڕوڕوڕوڕاروڕروڕا

ئاز    یه ئبه  ھ  به 

سووخسووسسیسی یا لهی یا له
ییواوا
ازاد

واو بو بوا
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 ٢١ندی  به  
 

کهھه راسته موو  لهسک،  یاخود  ھهرگه  وخۆ  ئازادانهی  ی  بژاردنی 
 . یهی خۆی ھهکهتی وتهحکوومه شداربوون لهمافی به وه،کانیهرهنونه
کانی  گشتییه تگوزارییهخزمه کسان بهیشتنی یهست راگه سک مافی دهموو کهھه

 . یهوتی خۆی ھه
خه بنهک دهخواستی   ت؛ ئهسهمای دهبحکوومی ب خواستهتی    ب له ده  م 

ھهشوه دهبژاری  راستهورهدنی  و  دهقینهیی  و  خۆبنونت  دهکهنگدانهدا  به  ش   ب
و یه جیھانی  وشوازکی  به کسان  یاخود   وهنگدانی ئازادهوتی دهھۆی ره  نھنی 

 بچت.   ڕیوهبه
 
 ٢٢ندی  به 
 

کهھه وه موو  ئهسک،  کۆمهک  کۆمهندامی  ئاسایشی  مافی  ھهیهگا،  و   یهتی 
لهده  گه  توانھهر نهی  نونهوایهتهوی  ھاوکاری  و  به وهییهوهتهتی  ی  گوره  ، 

دهروهوھهرکخستن   داھاتی  کۆمه  ومافهله  کهتهوهھا  و  یهئابووری،  تی 
تی خۆی  سایهوتی ئازادی کهشانازی و پشکه  بۆ پارزگاری له  ی کهنگییانه رھهفه

ت. ربگرک وه، کهپویستی پیانه
 
 ٢٣ندی  به 
 

کهھه ھهموو  کارکردنی  مافی  که  یهسک  بوارکدا  ھه  له  بژرت، یدهخۆی 
به  بارودۆخهراست  کهو  کار  و  ئیش  ده  ی  بهیهخۆی  و  له   وت  پارزران    مافی 
 . وهبکارییه
کسانی  یهی  رگرتنی مووچهک، مافی وهجیاوازییه  شنه ب ھیچ چه  س، بهموو کهھه

 کسان. بۆ کاری یه یهھه
ی رانه و جگهروهی داد پهرگرتنی مووچهکات مافی وهکارده  سک کهرکهھه

ی دابین بکات و کهماهی شیاو بۆ خۆی و بنهبایه خی مرۆڤانه  که  یهسندی ھهپه
 ری بن. واوکهتهتی  یهی پارزگاریی کۆمهر پویست بت، شوازی دیکهگهئه

شکشک پشکو پشکه
 کهکهتهته

ازازی

و تیتی 
ه
تیتیوایهوایه
ک کی  ددددامندنداممیدامیدامیی 
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کهھه بهموو  پاراستنی  بۆ  و ندییهوهرژهسک  ھنان  پک  مافی  خۆی  کانی 
 . یهیکای ھهندو سهتی کیهتی یهندامیهئه

 
 ٢٤ندی  به  
 

ڕێ  ی به، ماوهوانهو له  یهرانی ھهسک مافی ووچاندان و خۆشگوزهموو کهھه
 . وهمووچه به یینورهدهعاتی کارکردن و پشووی وجی سه 

 
 ٢٥ندی  به 
 

که ھه رادهموو  مافی  ئهیهسک  ھهکی  ژیانی  تهبه  که   یهوتۆی  و شی  ندروستی 
، رهرگ، خانووبه ، خواردن، جل و به وهس و کاری بکات و ئه تی خۆی و کهالمهسه 

خزمهچاوه و  پزیشکی  ھه پویسته  تیهیهکۆمه  تگوزارییهدری  مافی روهکان،  ھا 
له نه  ئاسایش  بکاربوون،  که کاتی  بوهمئهخۆشی،  بوهندامی،  تهژنی،  نی مهپیاوی، 

تی خۆی  سه ده  بارودۆخی دوور له  سووڕاویی لهی ھهوهم بوونه زۆر، یاخود که
 وه. گرتهده

ت بهتی تایدری و یارمهچاوه   ستیان بهن ده وه نی مافی ئهدایک و منداڵ خاوه
 دایک بووبت و چ له  له  وهتییهی ژن و مردایهرگه  موو منداک، چ لهرابگات. ھه 

 . وهتی بیگرتهیهکسانی کۆمهب پارزگاریی یه، دهندییهیوهو پهی ئهوهرهده
 
 ٢٦ندی  به 
 

رایی  خۆ  ب بهده  ردهروه. پهیهی ھهردهروهسک مافی خوندن و پهموو کهھه
که الی  لهبت،  سهپله  م  بنهرهی  و  سه رهتایی  خوندنی  دهرهتیدا.  بهتایی   ب 

دهمه بت.  تهجبووری  خوندنی   حیرفهب و  بهکنیکی  له  یی  دهبه  گشتی  ستی ر 
ر به  کان لهسهی لھاتوویی کهگوره  کسانی بهیه  کدا بت و خوندنی باش بهخه
 بت. موانداستی ھهده

په پگهده  ردهروهئامانجی   پتهب کهیاندنی  به سایهوی  و  مرۆڤ  ھزکردنی  تی 
  له   بدات به  شهب گهده  ردهروهکان بت. پهتیهڕهبنه  رزی مافی مرۆڤ و ئازادییه

دای
سانی ککسانی که

 مرداو مردای
کک

رد
ک

یی
م مو  م م م مرو

تییستیستیاستیانده  ده  ه

سوسسوھهھهسووسووڕا
نه نه،  خ  ن، وون،وون،
تگتگزمهخزمه
وووووووونووبوون
خز خز  و   وی  ی 

کک

سو کهو که
سک
وووو کی وی و ک
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تگهیه تهکتر  یهحهیشتن،  دۆستایهممولی  و  کردن  گه کتر  نوان  کۆمهتی  و   هالن 
کان بۆ پاراستنی ئاشتی  کگرتووهیه  وهتهکانی نهب چاالکیهکان و دهئایینهزیی و  گهره

 دابین بکات.
یه مافی  باوکان  و  ھهکهدایک  ھه   یهمیان  چهبۆ  پهبژاردنی   یردهروهشنی 

 کانیان. منداه
 
 ٢٧ندی  به  
 

شداربت و گادا بهکۆمهژیانی    ئازادی له  به  یهی ھهوهسک مافی ئهموو کهھه
کانیدا  مهرھهبه   رگرتن لهوتی زانست و سوودوه پشکه   ربگرت و له ر وهھونه   چژ له

 شداربت.به
 خالقی و ماددییانهئه  ندییهوهرژهو بهسک مافی پارزگاری کردن لهموو که ھه

بهئه   که  یهھه خوندهرھهنجامی  زانستی،  ھونهمکی  یا  پکی  واری  خۆی  وا  رین 
 . ھناوه

 ٢٨ندی  به 
 

و ماف  تیدا ئه  که  ییهوهتهتی و نونهیهسک شایانی نزامکی کۆمهموو کهھه
 دی.  تی ھاتبنهواوهته  داھاتوون بهوازهم بانگهی لهو ئازادییانه

 
 ٢٩ندی  به 
 

تان بۆ رهده  ودایهنیا لهته   که  رپرسهبه  گایهو کۆمهر بهرامبهسک به موو کهھه
 بت.و، گونجاو دهتی ئهسایهواوی کهندنی تهسهشه گه

و  ژر ئه وتهنیا بکه ب تهسک دهموو کهکاندا ھهبردنی ماف و ئازادییهڕوهبه له
ماف و   تن لهئامانجی دابین کردنی دانپدانان و رزگر  نیا بهی وا یاسا تهستانه ربهبه

ریت ریی پویست بۆ داب و نه روهدادپه  یشتن بهکانی دی و بۆ گهکانی خهئازادییه
 نت. کی دموکرات دایاندهگایهکۆمه ندیی گشتی لهوهرژهزمی گشتی و بهو نه
ئازادییانهئه و  شوه  به  و ماف  بهیهھیچ  ناب دژ  نه  ک  ئوسووی  و    وه تهئامانج 

 کار بھنرن. کان بهووهکگرتیه

بنهھاتبنه ھاتبنهنه
وو
ھا ھی ھھھھاتی

وو وتی وتی و نه مه

زانست زانس  ز  ی ی  مکمکیهھه
مافیک مافک مافیافیافی پا
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 ٣٠ندی  به  
بابه ئهھیچ  ناو  بانگه تکی  شوه  وازهم  به   تهیهناببدر لک   به  رگه   که  وهک 

کۆمهوهده تاکهخه هت،  یا  بهکه  ک،  بدات  یا  سک  چاالکی  شداریی 
ییانه بت  وماف و ئازاد  رکام لهناوبردنی ھهنجامیان لهئه  ن کهک بکهیهوهکاروکرده

 ینراون. دا راگهوا لره
 

ئم وتارە ل سرەتای سانی دوای ڕووخانی حکوومتی بعس و دامزرانی  
سر   درایوەرگ حکوومی  دەزگایکی  بۆ  کوردستان،  ھرمی  حکوومتی 

 . کوردی
 





  

 

 تراجیدیای کوردان

فسک ل کتبی بیرەوەرییکانی ھنری کیسینجر وەزیری پشووی کاروباری دەرەوەی  
 ئمریکا 

 وەرگان ل ئینگلیزییوە

 بشی یکم
 

دەرەوەی ئمریکا بیرەوەرییکانی  ھنری کیسنجر وەزیری پشووی کاروباری ١٩٩٩سای 
'سانی نوکردنوە'   خۆی ل س برگی چدا بوکردۆتوە، برگی سھمی کتبک، ناوی

 .بوو
ی ئم برگی ترخانی "تراجیدیای کوردان" کرابوو   ٥٩٦تا    ٥٧٦، الپڕەی    ١٩فسی  

ی ل نوان سانی و تیدا کیسنجر پیوەندی ڕاستوخۆی ئمریکا لگڵ شۆڕشی ئیلوول
 .دا خستبووە برباس١٩٧٥و  ١٩٧٢

ی شۆڕشی کورد  ١٩٧٥دەوری کیسینجر و بگشتی حکوومتی ئمریکا ل ھرەس سای  
جار   گلک  ھات  و شۆڕشکی  سر کورد   ب جزائیر  پیمانی  دوای  و ئو کارەساتی 

بی بیرەوەرییکانیدا،  ل کت  .قسی ل سر کراوە و بگی زۆریشی ل سر بوکراوەتوە
دەدات پال مژوو و جوغرافیای    ٧٥کیسینجر داکۆکی ل خۆی دەکات و تاوانی ھرەسی  

کورد و ئوروپاییکان و قارەمانیتی بارزانی ک دەل "انعطاف" ی سیاسی نبوو، ھروەھا  
شای ئران ک کوردی کردە قوربانی برژەوەندییکانی وتکی و کۆنگرسی ئمریکی  
ک ل کوردستان و ھیندۆچینی ئو سان خمی ھاوپیمانکانی خۆی ندەخوارد و داکۆکی 

ل برانبردا خۆی ب کسکی واقیع بین دادەنت ک ھرچییکی کردوویتی   .ل نکردن
 ب گورەی بارودۆخی جیھانی و دەرەتان گونجاوەکانی ناوخۆیی ئمریکاوە بووە. 

نووسین ھسنگاندنی  و تنیا دەم دەرسک ک  من  خونر دادەنم  بۆ  کانی کیسنجر 
تنانت دۆستکانی کوردیش تا   -واھی ل قسکانی ئو وەربگیرت ئوەی: وتانی جیھان 

رەسرە
و شۆ شۆرد  و

رررھرە ھ ھرەس

ڵگڵ ریکامریکا ل
م بم ئئ ی ئی ئئ ئ ئ ئ 

وکروکرددۆتدۆتتوە،ۆتوە،
جرنجر و


سنجرکیسنجکیسنجر
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 یی بمیشستنی ھن. پشت بی کورد دەککی دیاریکراو ھاوڕکی دیاریکراو و کاتڕادەی
گر تاکتیکی و کاتی بت. ئوان بۆ برژەوەندی  ھیچ دۆستک ل برژەوەندی کورددا نیی م

خۆیان تنیا کک ل "کارتی کورد" وەردەگرن و ئگر کورد بو ڕاستیی نزانت و کک  
و   ب ڕاشکاوی دە دام  ل کارتی ئوان وەرنگرت،ھی گورەی کردووە. کسنجر 

یانویستووە کورد سی  دەزگای فۆرد، نیکسن، بووش یاکلینتن نتانو وت و لبخۆیی ھرب
 تیدا دەژی جیابتوە. 

سیاستکانی   ڕابردووی  مانگی  ھرەسی  و  کوردستان  باشووری  ئستای  بارودۆخی   ل
گورە  وەک  کیسنجر،  وتارەی  ئم  ناو  بابتی  سربخۆیی،  لمڕ  ھرم  حکوومتی 

ب دەکات  پیدا  زۆر  گرنگایتییکی  ئمریکا،  سیاستی  دە    ستراتیجیستی   ک تایبت 
"ھیچکام ل دامودەزگاکانی نیکسن، فۆرد، بووش یا کلینتن ھرگیز پشتگیریی سربخۆبوونی 

و دەزانین   کوردی عراق و لویش کمتر، ھی کوردی وتانی دراوسی عراقیان نکردووە"
وو دام و  ک سیاستی ئۆباماش لو بارەیوە لوان باشتر نبوو، ئی چۆن بوو ئم المان واب

ترامپ   دەرەوەی  وەزارەتی  ک    ١٨٠دەزگای  دەرەوەیان،  وەزیری  و  جیاوازە  لوان   پل
دوای   عیراق  نازانت   ،جیھان نوتییکانی  کۆمپانیا  گورەترین   ل یک  پشووی  سرۆکی 
ب کورد    ینجینگ و ئوان ئو   جیھان پاشکوتی نوتی  خاوەنی گورەترین  سعوودیا، 

 نابخشن؟  
نجر لم و تارەدا ناوک ل "کوردستان" ناھنت و تنیا ب "ناوچی کوردنشین" ناوی کیس
 دەبات.

سرجم نووسینکانی کیسنجر لرەدا دەکوت برچاوی خونر. من بابتکم ل سای  
ی گۆڤاری گزینگ    ٣١دا وەرگای سر کوردی و ب دووبشی جیاواز ل ژمارە    ٢٠٠١

ی سود دا بوم کردەوە. یادی بخر بت کاک سولیمان چیرە  ٢٠٠١  چاپی بھاری سای
(ھرش) ھموو بابت دەستنووسکی منی تایپ کرد و بوی کردەوە. ئوە بشی یکمی 

.یکمرجت 
 بابتک لم سرچاوەی وەرگیراوە ک لبر ھۆکاری تکنیکی ب ئینگلیزی ناینووسم: 

نو "سانی  کیسنجر،  شۆستر،  ھنی  ئند  سایمن  چاپی  سھم،  برگی  کردنوە"،  ێ 
 .  ٥٩٦تا  ٥٧٦، الپڕە ١٩فسی  ١٩٩٩نیویۆرک، 

  

" یانیا بنیا بنیو تنیا ب تنیانیانیا تتتتتت

وو جیھا جیتی  ی 
ن پپپپانیاۆمپاۆمپانیانیاانیا 

   پلپل ١٨٠١٨٠
 باشت باشتر

٨٠٠٨٠٠٠٠
ە لوە لواانان

 ھی ھی


ی
ر، ھمتر،کمتر، ھ
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  رنامماکانی ببن 
بھاری    ڕاست  ١٩٧٥ل ئمریکا.  دۆستانی  لوی  سر   نایھن پکنینیان  خوداکان  دا، 

ژر    ونبک ھیندۆچین  گالنی  لگرا  ئمریکی[  ]ی  کۆنگرە   ک کوەی  لوکاتدا 
کۆمۆنیزموە، شای ئرانیش کوردی عراقی ل برانبر ڕژمی ڕادیکای بغدا دا، ب دیفاع 

ئو ڕژمی ک تنانت ئودەم، ب ڕسمیش نبوای ھر لالین سددام حوسنوە    -ھشتوە
 .کۆنترۆڵ دەکرا

سای    ل ئمریکا  یکگرتووەکانی   تدەدا،١٩٧٢و کوردانی  یارمتی  ل    ەوە  گرچی 
براوردکردن لگڵ ئو ھونی وا ل ھیندۆچین دەماندا، تکویمان لگڵ ئمیان ھیچی  

ک کاتکدا   ل بم  سای    -وانبوو.  ماوەی   ل ھموو  ١٩٧٥الیکم  ھاوپیمانکانمان  دا، 
نھن   ھۆیکان بۆ چاوەڕوان بوون ل ئم ھبوو بۆ ئوەی ل ڕگی پرەپدانی یارمتییوە

ھیندۆچین ل دەست بچت، پارزگاری کردنی کوردان پویستی ب کردنوەی پڕەیکی  
 .نوێ لو چیا سرکشان دەکرد ک کوتبوون نزیک سنووری سۆڤیتوە
ڕۆژئاوا برەو الوازی -ل کاتکدا ک ھیندۆچین ل گرژن دەچوو، پیوندی ڕۆژھت

ل ڕۆژھ و وتووژی ئاشتی  وەستابوو، دەبوای  دەڕۆیشت  ل ب ئنجامیدا  ناوەڕاست  تی 
 .[لوێ] برپرسایتییکی ئاشکرا بۆ ئنجامکی گلک گرنگی چاوەڕواننکراو بگیرت ئستۆ

ھرچۆنک بت، دەبوای ل ماوەی چند مانگکدا چارەنووسی کورد ببت شانۆیکی تر  
ی گشبینی لڕادەبدەری سرەتای شستکان  ل خۆبزاندن و تیدا خۆپرستی حفتاکان تاوان

بداتوە. کۆمیتکانی کۆنگرس ھرشیان کردە سر دەزگای بڕوەبرایتی "نیکسن" بۆ ئو  
خۆدموختاریدا    ب گیشتنیان  پناوی   ل کوردان  یارمتیدانی  لمڕ  دەیویست  وا  دەورەی 

بۆ ئوەی برگری ل شای ئران    بیبینت، ھروەھا ھرشیان کردە سر بڕوەبرایتی "فۆرد"
نکردبوو ئم ھو ھاوبش بوەستن. ئوەش مسلیک بوو، ک ھندێ لوانی وا زیاترین  

 .برپرسایتییان ل تسلیم کردنی ھیندۆچیندا ھبوو، ویژدانی خۆیان پ تیمار دەکرد
ب ھدا،  سری  جوغرافیاوە  و  مژوو  ھۆی   ب زیاتر  کورد  دابشبوونی تراجیدیای  م 

  ستا ژمارەیان دەگاتئ لی کورد کراتر کرد. گی خکش پرۆسم٣٥ئ    تملیۆن، بوون
  ستا. کورد لش ئپ سدە  چندین  بۆ  ھندێ ڕووداو، ک مژوویان دەگڕتوە  قوربانی 

ی  کاتی پکھاتنی دەوت نتوایتییکانی ڕۆژھتی ناوەڕاست ل دوای کۆتایی ھاتنی شڕ 
یکمی جیھانی، خۆی ب دابشکراوی ل نوان ئران، عراق، سووریا، تورکیا و سۆڤیتی 

لی لڕا ی
گای بڕزگای بڕ

رر
ییینی لشبینیشبینی ل
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پشوودا بینییوە، بنی وتکی سربخۆیان پدرا. بم کات نتوە ئوڕوپییکان دوای  
لمڕ   ئوان  داواکاریی  ئیتر  کرد،  دیاری  ناوەڕاستییان  ڕۆژھتی  سنوورەکانی  شڕ 

 ..چارەنووسی نتوەیی خرای پشت گوێ دیاریکردنی
نواندنی   دژایتی  بر   وتۆتک کوردان  نتوایتی  خباتی  تاوانی  ئستا  تا  کاتوە  لو 
  تو گل   ل پیوەندییان  گونجاوترین   ک خانخویانوە  وتانی  الین   ل ھاودەنگ 

ھندکیان وەک عراق،    یکگرتووەکاندا ھی. ھندکیان وەک تورکیا ھاوپیمانی ئمریکان و
میلیان ب دوژمنایتی ھی. ئران ل چندین دەرفتی جیاوازدا، ھردووکیان بووە. سووریاش 

ب الین دانانت نتوەکانی تر و ئوردەنیش  -خۆی  ھلومرجی   -وەک ئیسرائیل  ھۆی   ب
ەوبارە دەکون  بگشتی عراق، جار  -جیۆپۆلیتیکوە یاخود ب ئامانجی الوازکردنی دوژمنیان

(کقشن وانب) وەوانن. 
تکویی ئمریکا ل دوو ڕوانگی ئیدیۆلۆجیک و ستراتیجیکوە بوو. "نریتی ویلسن" 
برەو ئاقاری پشتگیری کردن ل مافی دیاریکردنی چارەنووسی نتوایتیمان دەبات، بم  

سیاستی ئمریکا ک ئویش بریتی ی ل عینی کاتدا دەبت ھۆی وەدیھاتنی کشی دایمی 
ل دۆزینوەی ڕادەیک بۆ ئیجباری ئخقیی ئمریکا ل ناوچیکی گلک دوری دەست 
پنگیشتوو وەک شۆنی شاخاویی کورد ک کوتۆت نوان وتانکوە ھر ھموویان شۆن 

ی ب ڕێ و ج بۆ  ل سر برژەوەندیی نتوایتی ئمریکا دادەنن. چۆن دەکرێ خاک
  شتنیان لھجو ب ھمالینی ئاواتی کوردان لالیک  پشتگیری کردنی  نوان   وەستان ل
ڕۆژھتی   ھیاللی   ل  ستراتیجیک پیوەندییکی  پیشانگی   ک بدۆزرتوە  ناوچیکدا 

 ناوەڕاست و خلیجی فارسی پ ل نوتدا؟
یا دەکرا ل ڕگی وتانکوە ئاراست بکرت  فاکتری ئاۆز ئوە بوو یارمتی ئمریکا تن

وەک ئرانی سردەمی "فورد" یا تورکیای سردەمی "کلینتن"   - ک ھاوپیمانی ئمریکا بن
بم ئو وتان تنیا تا ڕادەیکی دیاریکراو ھاوبشیی ڕوانگی ئمریکایان ل سیاستکدا 

کوردنشینکان    ناوچ دەوەستا  بوە  دژ   ک و  دەکرد  کۆمۆنیست  کۆنترۆی  ژر   ونبک
 .سوورەکانوە

  دەبینی کوەدا  نرژەوەندییان لمترین بوەدەکان کتورکیای ن فتاکان و نرانی حئ ن
ناسیۆنالیسمی کورد بگات ڕادەیکی ئوتۆ ل ھچوون، ک کوردی خۆشیان بگرتوە، وەک  

داندان ل
راتیجیکیجیک

ێرێ
ردردردردانکوردکوردان
کرەکر

ک

ن
ککدەکن دەکۆن دەکر

ن وتۆتوتۆت
 ئییقیی ئ ئم ئمری

شیکشکشییشی
دیاریکدیاریک
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ن بگیین ڕادەی دەوتکی کوردی.  چۆن ئامادە ندەبوون کمایتیی [کورد] ەکی خۆیا
 ل عینی کاتدا، ھر دوو وتک وەک ناوەندک بۆ سیاستی گشتی ئمریکا سیر دەکران.  
دەوتانی دراوس وەک تورکیا و ئران یارمتی کوردانیان بۆی دەدا، ک گوشاری عراق  
ل سر خۆیان چواش بکن بم ھیچ الیکیان ل ھیچ بارودۆخکدا ئامادە نبوون باوەش 

ھیچکام ل دامودەزگاکانی بۆ دروستبوونی دەوتی نتوەیی کورد بکنوە. ب ھمان شوە،  
ۆرد، بووش یا کلینتن ھرگیز پشتگیریی سربخۆبوونی کوردی عراق و لویش  نیکسن، ف

ئوەی دەخوازرا، تنیا بریتی بوو   کمتر، ھی کوردی وتانی دراوسی عراقیان نکردووە.
لوەی خودموختاریی کورد لگل پاراستنی یکپارچیی خاکی عراقدا لک گرێ بدرن  

وونی عراق دەبووە ھۆی سرھدانی دەیان سال ئاژاوە و ل ترسی ئوەی ک پارچپارچب
بتایبت دوای   -دراوسکانی عراق ل سر پارچکانی ئو وت بردەبوون گیانی یکتر

ئوەی ک ئران ل ژر حوکمی ئایتو خومینی دا، وەرچرخای سر دەوتکی دژبری 
عراق خاکی  یکپارچیی  ئیتر  برزەفیی    فاندەمنتالیست  پارسنگی  بۆ  ترازوو  تای  وەک 

 ..ئرانییکان سیردەکرا
کارتکرییکانی ئم دیاردە ئاۆزان ل سر یکتر، دەشبوای دساردی و تنانت تراجیدیا  

دا قوما، کات ک  ١٩٧٥بۆ کورد بخوقنن، ئوە ڕاست ئو شت بوو ک ل مانگی مارچی  
نک و ب گورەی ئو، برژەوەندیی نتوایتی ئو دوو وت، ئران و عراق گیشتن پکھات

 .خودموختاریی کوردی پ شل کرد
یشدا کات دووپات بووەوە ک ئو خودموختارییی کورد وا ١٩٩٦مسلک، ل سای  

ی خلیج ل ژر سیترەی ئمریکادا ھاتبوە دی، لالین سددام  ١٩٩١دوای شڕی سای  
ی ب تواوەتی نزم بووەوە و گیشت ئوەی تاقمکی کورد بۆ تکشکاندنی  حوسنوە ڕادە

دژبرە کوردەکی خۆی وا لین ئمریکاوە پشتگیری دەکرا، الینی ئو [وات سددام]ی 
 .گرت

برپرسیایتی   ئوەی  بۆ  ھبوو  "کلینتن"ی   ل باشتر  زەمینیکی  "فۆرد"  بڕوەبرایتی 
 ب بدات.   پ پرە  نبوونی خۆی  ڕوون  و  بوون  برتنگ   کدەرەتان ھردوو  م 

 .برژەوەندییکانی ئمی ل خاکی دوورەدەستی کورداندا دەخستبرچاو
دەگوترت،   و  باوە  وا  ئوەی  ھرگیز بپچوانی  "فۆرد"  و  "نیکسن"  بروەبرایتی 

ئوان یکم بوون ، بم  پشتیوانیی دەرەوەییان بۆ ئاواتی خودموختاری کورد دروست نکرد

ئ وە کئ ک 

ربر، برو، برژرژرژەو
ل وو کو ک

 س ل ل س س سر

ع خخاکخاککی کی  یی یی 
کمیکمی

وکم حوکر حوکم
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بکن.   ڕاستوخۆ ئاڕاستی کوردان  خۆی مسلک ئوەبوو ک ئم  لوەدا ک یارمتی 
و ل برئوەی وتانی    پشتگیریی کمایتییکی نتوەییمان دژ ب دەوتی قانوونییان دەکرد

دەبوا  کلیاتمع بوون،   کلسم تکوی  ئیسرائیل  و  ئران  بتایبت  ل دیکش   ی
 ..نوقتیکی خۆمش ڕەنگی نوان ھزی ئاشکرا و سیاستدا، ب "نھنی" بمنتوە

بنڕەتی تکویی ڕاستوخۆی ئم لگل کوردان. دەگڕتوە بۆ سردانی "نیکسن" 
و دوای ئوەی ل وتووژ لگل "بریژنیڤ" ل مۆسکۆ    ١٩٧٢ل شا، ل تاران ل مانگی مایسی  

کمکردنوەی  دەگڕاینوە،   سیاستی   ل ڕزگرتن  بۆ  "کرملین"  میوانداریی  ھفتیک 
ئاۆزیی. نیکسن ل سیاستی کمکردنوەی ئاۆزیی نوان دوو وتدا ھرگیز خواستی خۆی 
لمڕ دەرەتانی زیاتری مانۆر کردن ل ک برکی سیاستی جیھانی لگل یکیتی سوڤیت 

 .ل بیرنبردەوە
ب و کک لی  یشوە. ککای راندا ھاتئاستی دەرگای شای ئ راق و لع ل ،یانرک

داھاتوو، ڕوو ل کامال کردنی سیاسیی وتک بوو ک زەخیرەی نوتی دوای عرەبستانی  
سعوودی، ل جیھاندا دووھم و لم ڕووەوە دەرەتانی ھڕەشکردن بۆ تکدانی ھاوسنگی  

دا، حیزبی بعس ک ١٩٦٨ت خلیجی بۆ ھی. ل سای  ل ڕۆژھتی ناوەڕاست و بتایب
ل ناوخۆی وتدا برپرسیایتی برنامیکی ڕادیکای سۆسیالیستی گرتبوە ئستۆ و بیاری  
جگی  حوکم.  سر  ھاتوە  بغدا   ل دابوو،  ڕۆژتاوای  لگل  سوپایی  کردنی  دژایتی 

ددام حوسر حوکمی سراقی ژع بوو کرسووڕمان نتی  سکیی ل وە دەچوو کرەو ئن ب
  دا کو کاتویش ڕاست لوە، ئتتی نزیک ببمیسر بوون    ١٥سۆڤی تی لزار سوپای سۆڤھ

 توواوەتی بکت تی ناوەڕاست بت ڕۆژھبدوورن دا بوو کبن گو وە لترسی ئو م
ی ل ھر بارودۆخکدا ژر نفووزی ستراتیجی سۆڤیتوە. جا سیاستی کمکردنوەی ئاۆز 

 بوو. ل مکانی ستراتیجی ئرەکییس ئامانج ک لت یوەی نفووزی سۆڤمکردنک ،بوای
ڕاستیدا ئم سیاستی کمکردنوەی ئاۆزیمان وا سیر دەکرد ک ببت کرەسی لناوبردنی 

و ستراتیجییر ئس ترسی لم. 
ئم الینگرییی عراقدا دەدیت بریتی بوون ل  وتانک ک زیاتر خۆیان ل ژر مترسی  

ھروەھا   ھبوو.  گیدا   ل درژیان  و  دوور  سنووری  ھرددوکیان   ک ئران  و  ئوردەن 
ئیسرائیلیش ک بردەوام نیگرانی ڕژیمکی نوی ڕادیکای عرەب بوو وا چکی سۆڤیتی  

تووەکان بوون، ھرسش  پارزگاریی ل بکات. ھر س ئم وتان دۆستی وت یکگر
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 ناوچ ی کوردانیان بۆ خودموختاری لونی کوردان دەدا و ھتیدانی نھیارم ژەیان بدر
ئستم و شاخاوییکانی باکووری عراق وەک کارتک گرتبوە دەست ک ل ڕگی ئوانوە  

 ..دەرەتان و توانای ڕژمی بعسی عراق ل سنووری خۆیان دووربخنوە
گ  ،مدەزگا ئ بم  ندەکرد،  نھنییانمان   وھ ئو  بشداریی  ڕاستیدا   ل رچی 

  کلسوی مکت تانو ورکام لھ وە لھۆی ھاوکارەکانیان ب کانمان، کجاسووسیی
یارمتی   وتانش  لو  ھریک  دیارە  ھروەھا  دەکرانوە.  ئاگادار  ڕووداوەکان   ل بوون، 

 .ت یکگرتووەکان وەردەگرتئابووری و سوپاییان ل و
بۆ ماوەیکی کورت، وا دەردەکوت ک وا وێ بچت عراق و کوردان جیاوازییکانی 

  ل چارەسردەکن.  خۆیان  مارچی  ١١نوان  مستفا  ١٩٧٠ی  کوردان  ڕبری  و  بغدا  دا، 
کی بارزانی گیشتن پکھاتنک. حکوومتی بعس رەزامند بوو بوەی عراق بکات دەوت 

یارمتیدەری   بت،  پک  کورد  و  عرەب  سرەکی  نتوەی  دوو   ل  ک ڕەگزیی  چند 
  ل بشداریی  کورد  ونونرانی  ڕەسمی  زمانی   تبب کوردی  بت،  کورد  کۆمار  سروک 

وەک عادەت، ھرکات دەست ل نوان دوو تاقمی ڕەگزیی   .پرلمانی نوی عراقدا بکن
مسلی ئوتۆ دت گۆڕێ. ل مانگکانی دواتردا ئم پیمان ب   دژ ب یکدا دابش بکرت

ھۆی کشی واتاکردنوەی "خودموختاری" یوە ھات الواز بوون. خودموختاری بۆ بارزانی  
ئاماژەیک بوو بۆ سربخۆیی ب کردەوە، ل کاتکدا سددام حوسین پکھاتنکی وەک  

بدیھنان لپناو  تاکتیکی  یکپارچ ھنگاوکی  دەوتکی  بۆ  بعس  ئاواتکانی  ی 
  .سیردەکرد

پایزی   تاوانی  ١٩٧١تا  کورد  پچان،  قۆناغی   یشتگ بغدا  و  کورد  نوان  پیوەندی   ،
ئوەش  و  داوە  بارزانی  کوشتنی  ھوی   ک حوسن  سددام  ئستۆی   خست مسلکی 

یک حکوومتکی  برەو  عراق  وەی   ل بوو  گومانیان  ب  نیشاندەری  نتوایتی  گرتووی 
بشداریی کردنی حیزبی شیوعی دەئاژوت. ئوە خۆی، کوردی خست قوژبنوە و شڕی  

  ١٩٧١چریکییان دەست پکردەوە ک ئیسرائیل و ئران پشتگیرییان دەکردن، ل مانگی نومبری  
 دا، شای ئران داوای ل نیکسن کرد ل مسلی یارمتیدانی١٩٧٢و جارکیش ل مارچی  

  ل بکات.  ھاوکاریی  مستکاری ٢٨بارزانیدا  ئرکی  ئوردەن  حوسنی  ملیک  مارچدا  ی 
بڕوەبرد و داواکاریی ڕاستوخۆی بارزانی ئاراستی نیکسن کرد. ئیسرائیل گرچی ھرگیز 
 ک کبازڕ بارەت برانیی خۆی سم نیگخواستین، بن تی دارایی لوخۆ یارمڕاست
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گرتبوویبر خودموختاریی  عراق  مسلی   ل خۆی  برژەوەندییکانی  ھروەھا   ،
 ..ناوچکوردییکان ب ئم ڕاگیاند

ئم داواکاریی یارمتی ڕاستوخۆمان دای دواوە لبر ئوەی نماندەویست ببت ھۆی  
"جۆزف فیرلند" باوزی   و ل زیاددانی نفووزەکی.  سۆڤیتی  چکی  دابارینی زیاتری 
ئمریکا ل ئران چاوەترسی ئوەی کردین ک ئگر عملیاتکی نھنی کورد [ل الین  
ئمریکاوە] بڕوەببرت، مترسی ئاشکرابوونی ل دەکرت، خۆ ئگریش بوەستنرت ئوا  

 .ڕگ ب "تفسیرکی ھی جگی داخ" دەدات
دا،  ١٩٧٢ا ل مانگی ئپریلی  سفری سرەک وەزیری سۆڤیتی ئلکسی گاسگین بۆ بغد

ی ئاپریل، ٩بووە ھۆی ئوەی ئم ب "سیاستی دەستکشانوەی خۆماندا بچینوە". ل ڕۆژی 
توەردانی  دست   ب  ب تنانت   ک مۆرکرد،  عراقدا  لگل  دۆستانی  بیمانکی  ناوبراو 

ی سۆڤیتی [بۆ  ئمریکا ب قازانجی کوردیش، ئامادەیی بۆ ناردنی ڕادەیکی برچاوی چک
عراق] دەگرتبر. لوە بدواوە، عراق خۆی دەخست کشیکی جیۆپۆلیتیکوە و ب ڕگای 
ئوەوە دەبوو ک ببت ھاوپیمانی سرەکی یکیتی سۆڤیت ل ناوچکدا. ھزی سوپایی  
ڕادەی لو  و  پرەپدا  سر کورد  بۆ  ھرشیان   تیارکرابوون،  زدە  چکی   ب  ک  عراق 

دەرچوو ک بکرت ھاوسنگییکی ب ھۆی یارمتی نھنی ئران و ئیسرائیلوە ڕابگیرت.  
 .پکدادانی ھزەکانی عراق و ئران ل سر سنوورە گشتییکانیشی ب شوندا ھات

دا چووە ١٩٧٢ی مایسی  ٣١و    ٣٠ئوە، ئو باروودۆخبوو ک تیدا نیکسن ل ڕۆژانی  
ئم ب ھۆی ھردوو الینی ئیحساسی و فیزیکی دەنگدانوەی   چاوپکوتنی شا ل تاران،

و   بۆمباردمان  سرەڕای   ک حپسابووبن  مۆسکۆدا  وتووژەکانی   ل نیکسن  سرکوتنی 
برنامی  پش  حوتوو  دوو  ماوەی   ل سۆڤیت  ھاوپیمانی  باکووریی  ڤیتنامی  ئابلۆقی 

لی ھبژاردنی سرەک کۆمار  داڕژاوی چاوپکوتنکی نیکسن و شش مانگ پش مس 
 .[ی ئمریکا] دا، ھاتبوە دەست

میونداریتی ھمالینی ئرانییکان ناڕەحتی کاروان و ھروەھا تاقمی ڕۆژنامنووسانی 
سرلشوانی نیکسن بوو ل کاتی   ،تییو ناڕەحکانی ئشھاتپ ک لی دەرخست، یھاوڕ

ی ڕازاوەییوە ئامادەکرابوو. چرای [فیلم ھگرانی] نانی شوی بخرھاتنی شادا، ک بوپڕ
تلڤیزونی ل کاتی خوندنوەی وتاری ئامادەکراوی سرەک کۆماردا شوقی زۆریان ھبوو،  
  ت، لوە ببینرکی چاویینع ڤیزیۆن بلر تس بوو لی خۆش ننیکسن پ ت کتایب ب
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ت بکات و ئم کارەی ب تواناوە گیاندە ئنجام، بر ئم ھۆی بیاری دا وتارک ل بر ئاراس
تنیا ئوە نبت ک وا دەردەکوت ڕادەی کورت و درژیی وتارەکی نگرتبت برچاو.  
چند جارک ب دەوری بابتکدا ھات ئینجا گیشت خاکی گرنگ، ڕاستوخۆ چاوی 

شای شاھان ھنایوە ک گوتبووی   بی شا و ئو بۆچوونی پرزیدنت "ئایزینھاور" ی وەبیر
نیکسن  ورەیوە  بم  ھیناوە".  خۆیان   ل باتر  ژنی  دەیانناسم  سیناتۆرانی  ئو  "ھموو 
سرکوتووان کۆتایی ب قسکانی ھنا و گوتی با بیخۆینوە ب سمتی ئعالحزرەت و  

 ی خۆی.  عولیا حزرەتی پنادەستی! چپی الینی ئرانییکان گیشت ئوپڕ
نونتوەیی  ب ھسنگاندنی بارودۆخی  شا دەستیان  و  ھرچۆنیک بت، کات نیکسن 
کریملین    ل تردا  الینکی  لگل   ک نیکسن،  نما،  سرلشواوییک  ھیچ  ئیتر  کرد، 
 نیشانی دا ک و بوە گشابووەوە،  خواردبووەوە  سمتی یکتر   ب خواردنوەی زۆریان 

ریکا کمتر وا ھی ب ھۆی پیوەندی شخسی لگل ڕبری زلھزی  سرەک کۆماری ئم 
کۆمۆنیستوە ڕگ چواش بکات. ل وتاری کاتی گرانوەی وتووژەکاندا، جارکی تر  
ڕوونی کردەوە ک دەیوت شان بشانی دۆستانی ئمریکا بوەستت و برگری ل کردەوەی  

ڕو  ل سۆڤیت  ب .  بکات  تناوەراس  ژھتی◌ّ توندوتیژی  پش  دەمانویست   مئ گرچی 
ڕووبڕبوونوەیکی    ببن ندەین  ئیجازە  و  بگرین  ناوچییکان   منگوچت ھچوونی 
ھاوسنگی  یاخود  جیھانی  ھزی  ھاوسنگی  نماندەھشت  کاتدا  عینی   ل نونتوەیی، 

  .ھزەکانی ڕۆژھتی ناوەراست تووشی گۆران ببن
  ل مڕاستیدا ئ قازانجی  ل ب کنگییوەمان بوو ھاوسی ئوتی ناوەڕاست ھڕۆژھ

سۆڤیتی   چکی   ن و  عڕبی  ڕادیکالیسمی   ن بدەین  پیشانی   ک بوەی  بپارزین  خۆمان 
 مئ گوتم  و  قسکانوە  ناو   چووم من  ئامانجکانی.   ننیناگ عڕەب  ھیچکامیان 

قبوڵ ناکین ک بۆ من واتای ئوە بوو  "ھبژاردەیک" ل سیاستی کمکردنوەی ئاۆزی  
 ینندێ دوژمنی تر بخوەی ھین بۆ ئربکندێ دوژمندا چارەسل ھگل لسندێ مھ"
قوژبنوە، ئم مسلیمان ب گوی سۆڤیتییکانیشدا دا". ساک دواتر، ل مانگی جوالی 

وھری ترح و برنامی یشدا، کات شا بۆ وەمی سردانک ھاتوە واشنگتن، ج١٩٧٣
 ::داڕژاوی خۆمانم بم شوەی پ ڕاگیاند

ئم دەمانوەێ نفوزی سۆڤیت ل ھر کویک سرھبدات، کی بکین و ل ھر  
توندوتیژی نواندنکدا ک ئوان ھاندەری بن ب ھیوایان بکین. ئم دەمانوێ ل ھیئتی  
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نینک بھیشتنگدا ت [تیسۆڤی] تی  سیاسیڕۆژھ رجیان لخکی نواندنی پچا دی ک
 ..ناوەڕاست، ب ئنجام دەبت 

ھر بۆیش بوو ک شا، نیکسنی وەک کسک ھات پش چاو ک گوگرکی باش و  
باسی ئوەی بۆ کرد ک "سوڤیتییکان وا خریکی پکھنانی ھاوکارییکن ل نوان کورد  

ورد ل جیاتی ئوەی ببت دڕکک و ب گروویاندا  و بعسی و شیوعییکاندا و مسلی ک
 ."بچت، واھی ببت یاریدەدەری کۆمۆنیستکان

کردنی   بربرەکانی  بۆ  دەرکرد  بیاری  دوو  نیکسن  شا،  لگل  وتووژ  ئاکامی  وەک 
سددام، پسندی فرۆشتنی ئو فۆک پشکوتووانی کرد ک    -مامی چکی کاسیگین

نی کردبوو بم بھۆی چلحانی بۆرۆکراتیکی نو وەزارەتی برگریی  شا داوای کینیا
ئف   وەستنرابوو. ئوان لوە دەدوان ک ئایا فۆکی  پ ١٥ئمریکاوە  ھوایی  ھزی  ی 

ئف   یا  ک  ١٤بفرۆشن  چارەسرکرد   وەیش بم  مسلکی  نیکسن  دەریایی؟  ھزی  ی 
وتی دوابیار لمڕ ھلبژاردنی ئوەی کامیان  ئیجازەی فرۆشتنی ھردوو فۆککانی دا و گ

(ئوە بنمای ئو چاو و ڕاوە بوو ک گوای پنتاگۆن ھرچییک شا بیوت  بکت، بدرت شا
بیدات؛ ل کاتکدا فرمانک تنیا ئوەی تدا بوو ئیجازەی پ بدرت ل نوان فۆکیئف  

 دا، یکیان ھبژرت).  ١٥و ئف  ١٤
عی  ل ب دژ  کوردان  ئودەمی  ڕاپڕینی   ک ئنجامی  ئو   یشتگ نیکسن  کاتدا  نی 

ورەی   پاراستنی  بۆ  و  تکدەشکت  ئمریکا  پشتگیریکردنی   ب  ب بغدا،  حکوومتی 
ھاوپیمانانی وەک ئران و ئوردەن پویست بوو ئمریکا ب شوەیک ل شوەکان بشداریی  

ھ شداریکردنم ببکات. ئ کلسم بۆ پاراستنی مکانیان و ھوئامانج تو دوو وم بۆ ئ
بۆ  عراق  مسرەفی  ئوەبوو  نیازمان  بوو.  جیددی  گلک  ناوچکدا،   ل ھز  ھاوسنگیی 
ڕاگرتنی ڕژمکی زیاد بکین، وزەی کورد ل وتووژی سندنی دەستدا برین سرەوە  

ک بتین سیاسجبور بکغدا موە بگایو ڕئاسایشی  و ل زی زیاتر لڕ ت کروەبڕ
 .دراوسکانی عراق  ھروەھا خودموختاریی کمایتی کورد بگرت

وا دەردەکوت ک بشداریکردنک دەبوە ھۆی پیوەندیدانی ھندێ ئامانجی ئاۆزی  
تی  ئو وتانی وا یارمتی داراییان [ب کورد] دەدا و ھر ئو وتان ل عینی کاتدا گرنگای

زۆریان ب پیوەندییکانیان ل گل ئمریکا دەدا. ھروەھا دەبوە ھۆی ئوەی ک برگریی  
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داوەرییک ک، وەک دواتر دەببنن، دەرکوت   -لوە بکین ئو وتان پشتی کورد بربدەن
 ..زۆر گشبینان بووبت

 
 گرە و کشی ناوخۆیی 

لکۆینوە    ک کاتوە  کۆمیتیلو  ڕگی  Church and Pike ئاسایشییکانی   ل
تلڤیزیۆن و فیلم و چاپمنییوە، مسلکی کردە بابتکی دخوازی خک، ونی دەزگا  
 وە کشراوەتڕی سارد کردەمی شوتووی سمریکا وەک دەزگای دواککانی ئجاسووسیی

دارایی ئمریکا ب شوەیکی   تر دەیانول برانبر کۆنتۆی سیاسیدا وەمدەر نین و زیات
بردەوام بخن مترسییوە بۆ ئوەی برنام و پۆژەی شتانی خۆیان بڕوەبرن. ئگر 

فرمانی "سیا"یکی ئوتۆ بوونی بووبت، ئوا ل سردەمی فۆرد و نیکسن دا شاراوە بووە.  
کوردان و ئنگۆال، ل الین کاخی سپییوە  وەک شیلی،    -ھموو عملیاتکی مزنی سردەم

لبر ئو ھۆ سرەکییی ک ھیچ بۆنیکی سیاسی    دەرچوو و ب شوەی نھنی بڕوەبران
 .ئاشکرا و ب ڕێ و جیان نبوو

ڕاپڕینی کوردان ل خاکی ژردەستی حکوومتکی ب ڕەسمی ناسراودا ھات کایوە  
ت بوو و لیمانی سۆڤیھاوپ دەدا    کنییان پتی نھک یارمتند دەوشترەوە چک پماوەی

پشتگیریمان  داراییوە  لباری   مئ و  بوون  وتبکگرتووەکان  ھاوپیمانی  ھموویان   ک
دەکردن. مترسی ھچوون ل ئارادا بوو، بم یک لو شتانی وا ئیجازەی ب سددام دەدا  

وەبوو ل ناوچ کوردنشینکانی وتانی دراوسی  بتوانت حوکمی خۆی پ قایمتر بکات ئ
پرەسندووی   زوو  زۆر  چکداری  ھۆی   ب  ک  ،نییوگیرەش ئم  لوسردەمدا،  خۆی 
عراقوە پشتگیری دەکرا، دەیتوانی ببت چکک دژ ب دەوتانی خلیج و ئران تنانت 

 .تورکیاش
وەی ڕووداوەکانی ڕابوردوودا، الیداچوونپ ڕ پشتگیری  لمنی چاک و خراپی بریارمان ل

ئنگیزەی  بووبت  پویست   یھ وا  دەنونت  ھاوسنگ  زیاتر  کوردان  ڕاپڕینی  کردنی 
  ل یک  خۆکشانوەی  ئنجامی  و   بکردای تاوتوێ  بعراقمان  دژ  ھاوپیمانانی  بھزی 

بزانیای ک کوردان وا  الینکانمان بگرتایت برچاو و ل ژوور ھموو ئوانشوە ئوەمان  
ھی ل ھاوپیمانییکدا گرەشونی بکن و ئستم بتوانن ل ستراتیجی گشتیدا بگونجن، 
دان پدانی ڕبرەکانیان ھرچی بوای، ئاسۆی ئامانجی سرەکییان سربخۆبوون یان بالی  
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دەوەستا  نگاوانھ بو  دژ  بردەوام  و  بوو  تواو  خودموختاریکی  ئرک کموە   ک ن 
سرەکییکانی خۆیان ل پیوەندیی چمکی ھاوسنگیی جیۆپۆلیتیکی ھزەکانی دەرەوەییدا  

ئم تگیشتین ک گلک خۆشترە بابت ل سر قارەمانان بخۆنیوە تا  بربست تر بکن. 
ان، ئوەی ھسوکوتیان ل گدا بکی، ھر ئو توانایی ک دەبت ئیلھامدەری ئازایتیی

 ..شن و "انعطاف"یشیان لناو دەبات
"بارودۆخی   خستبوونی ڕووداوەکان  تگیشتنی  سوودی  زیاتر،  لوەش  تنانت 
ھۆبسن" ]وات مجبووری[یوە،  ک ل چارەک سدەیکی ڕابردووشدا نگۆراوە لبر ئوەی 

  کگرتووییبوو یبۆی ھ ،کردایر نر ھیچمان ھگک  ئر یبراق لی دژی عوجودەکم
بترازای، کوردان بکوتاینت بر دەستی بزەیی سددام حوسن و ورەی [حکوومتکانی] 
ھمان   تووشی  ھبوو  وا  کاریش  و  ئرک  بڕوەبردنی  کاتکدا   ل  ،ناوبچوایل خلیج 

ناردنی چکیان   موشکیلی پ ئازارمان بکات ئگر بگیشتایت ئنجامی ئوەی سۆڤیتکان
مترسییکی   و  دنیا  مترسییکی  نوان  ھبژاردنی   ل  .بکردای زتر  ئودەم  ڕادەی   ل
گوماناویدا، خۆ لو مترسیی ھاویشتن ک دوورتری دەنواند، سرنج ڕاکیشر تر بوو. ھر 

 .دا١٩٧٢ئوەش بوو ب دوابیاری ئم ل سای 
   یمزاکردنی فرمانک حوکمی بڕوەچوونی، نیکسن ب ئ١٩٧٢ی مانگی ھشتی  ١ڕۆژی  

 ٢٢٠ی دەرکرد.  Covert Prgramo"برنامی نھنی" 
ھزار دۆری بۆ  ٢٥٠دا، مانگان  ١٩٧٢وت یکگرتووەکانی ئمریکا ل سای دارایی  

پشتگیری ڕاستوخۆی کوردان ترخان کرد و دوو ملیۆن دۆریش بۆ تقمنی، ک سرجم  
دەبووە دەوروبری سان پنج میلیون دۆر. شای ئران بکی زیاتری ترخان کردبوو.  

  تی کوردان لک یارمی ی مانگاننزیک یشتوە دەگو ئیسرائیل و بریتانیا و ئیران من ئالی
 .ملیۆن دۆر. ئم بە پارەی، ب پی پوانکانی سردەمی شڕی سارد، ڕادەیکی زۆر نبوو

 
ئندامى کۆمیت ل ئارادا نبوو. لبر ھۆى ئاسایشى، فرمانک بدەست برا بۆ ڕوسکان   ٤٠چاوچکوتنى رەسمیى  ٢٢٠

و بۆ یاریدەدەرى وەزیرى دەرەوە، یاریدەدەرى وەزیرى برگرى و ھر دوو سرۆکى ستادى سوپا و جگ لوان، بۆ 
رکخراوى “سیا”. ھرکام لو کسان دەرفتى ئوەیان ھبوو ناحزیی خۆیان ل پیوەندیی برنامکدا    بڕوەبریی

 ڕەسمى ل ئارادا نبووە  دەیویست لو مسلیى ک دانیشتنى Pike دەرببن بم ھیچیان ئو کارەیان نکرد. کۆمیتى

 (کدانیشتن) رچىت گدەبووسوودى زۆر وەربگرکى جیاوازى ننجامئ. 
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ھزەکانی   دەکردەوە،  ئمریکا  عاقنی  کردنی  بشداریی   ل بیرمان   مئ کاتکدا   ل
و   جوالی  سۆڤیت  مانگی   ل مسلی ١٩٧٢ڕاویژکارەکانیان  ئم  دەرکران.  میسر   ل دا 

  ب بوو  و  کرد  زیاتر  ناوەڕاست  ڕۆژھتی   ل سۆڤیتی  سیاستی  بۆ  عراقی  گرنگایتی 
ھاندەرک بۆ مۆسکۆ ک پیوەندەکانی لگل ڕژمی بغدادا پتوتر بکات، ل کۆتاییکانی 

ئندامی دەفتری سیاسی، گوشاری خست سر بارزانی   مانگی ئۆگۆستدا میخائیل سۆسلۆڤ
 ب دەکرد.  پشنیاری  حوسن  سددام   ک ھاوبشوە   تحکووم ئو  ناو   تبچ ئوەی  بۆ 
 ت دوای دەرکران لتی سۆڤیکیی یاندبوو کی ڕاگی بارزانی، سۆسلۆف پرەی قسگو

پیوەند  ب جاران   ل زیاتر  تنانت  گرنگایتییکی  و میسر،  دەدات  عراق  لگل  ییکانی 
یارمتی خۆی بۆ حکوومت زدە دەکات. کبرک ب ئاشکرا سری ھدابوو، ل بشی 

  ن للیک حوسدا، شا و ممئ ر بتا  ٣١سکاخی شا ١٩٧٢ی ئۆگوستی  ٢ی جوالی ھ ل ،
کانی ئتییرھاتنی یارمخوت و بکتر کی ن چاویان بزوواری دەریای قل مریکایان  ل

کرد. ھروەھا لالین ئوانوە پشنیار کرا ک ھندک یاسای گشتی بۆ کاری ھاوبشی  
ھمووالیک دابنرت و زیاتر ل سر بھزکردنی دەرەتانی دیفاعی کوردان پیان داگرت بۆ  

 ..ئوەی کوردان بتوانن ڕادەیکی زیاتری خودموختاری وەدەست بھنن
ڕ ل توندیی دا و ب ھمان نیسبت، ڕادەی داواکاریی دارایی  ، ش١٩٧٣ب درژایی سای  

  ڕێ. من لکی "سیا"م بۆ ١٩٧٢ی مانگی مارچی  ٢٩کوردان چووە سدا پشتگیری داواکاریی
"سیا"دا   ل خۆی  برپرسایتی  کورتی  ماوەی   ل چلزینگر"  "جیم   ک کرد  زیاتر  یارمتی 

 .کردئیمزای کردبوو و نیکسنیش دەست ب ج پسندی 
  ت لرەکی [کاالی] سۆڤییاری سراق کع وەم کرد ککدا باسی ئیادداشت من ل
 ژە بن درددام حوستی سرایبڕ راق بعسی عتی بو حکووم تی ناوەڕاستڕۆژھ
عراق   ھروەھا  دەدات.  پاکستانیش  ھتا  ترۆریستییکان  ڕکخراوە  دارایی  یارمتیدانی 

"  ل  ییسئ ئاشتی  ھزیکی  مسلی   ل دەستپیشخری   ب بر  دەیوت  و  رەفز"  برەی 
ئیسرائیلیش بگرت ل بر ھموو ئم ھۆیان، من پشنیارم کرد یارمتی داراییمان    -عرەب

 نرادەی سا کانی  ٥لدارایی تیییارم زنتری لک ملکی گر بکات. شا ڕادەیپمیلیۆن ت
یلیۆن دۆر نزیک دەبووەوە، سرباقی ئوەش دڕژەی دەدا  م  ٣٠خۆی زیادکرد ک ل ڕادەی  

ئرانوەشی   خاکی  نو   ل دوورەمودا  تۆپبارانی   ک  ،تۆپخان و  لۆجستیک  یارمتیدانی   ب
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دەگرتبر. ھاوکات، من مترسی ئوەشم خست برچاوی نیکسن ک وای ل بت کوردان  
 ::ل ڕادەی برگری تپڕ بکن

خ ھی بمانوت  ۆ لو ھست[ی کوردان] دووربخینوە ک ڕادەی ئیلتیزاممان بۆ  وا 
ماوەی درژخاین ڕوو ل زیادبوون دەبت، ئوەش ل ڕگی ئاگادارکردنوەی بارزانییوە 
  ئاراست مای مانگانر بنس مساڵ و لنیا بۆ ئت دارایی تییدە یارمم زئ مئ ت کدەب

 دەکین. 
 

 بشی دووھم: 
لمڕ   شامان  ڕوانگی  ھمان   وەیئ لسر  جختمان  حاتکیشدا  ھموو   ل بم 
 وت کمدا وا دەردەککی یماوەی سا ت. لبرگری کوردان ھتی بدابینکردنی حا

  ئامانج. ل تیشتبکوردان گ [ڕمل مئ]نیی نھودا، من    ١٩٧٢ی مانگی ئوکتۆبری  ٥ھ
یا" "ڕیجارد ھلمز"م گیاندە نیکسن، ھلمز ک دواتر بوو ب باوزی  ڕاپۆرتکی بڕوەبری "س

[ئمریکا ل] ئران، ئاگاداری کردینوە ک کوردان دوو بش ل س بشی سوپای بعسیان 
 ب خۆوە خریك کردووە.

و قایمی گرتووە، درژە   پتو  شونی   بارزانی ک ...  نیی بعسی باش  "وەزعی ڕژیمی 
دوو بش ل س بشی سوپای عراقی ب خۆیوە خریك بکات و ئیجازە دەدات بوەی  

  ل رانکاری و کوشت و بوە کاری وونیا و لکی دیگخاوەنی پ کان ببنعسیینادات ب
 ئراندا بڕوە برن".

دا دەستی پکرد،   ١٩٧٣شڕی ڕۆژھتی ناوەڕاست [مصر و ئیسائیل]، ک ل سای  
می نوی بۆ ئم ھنای کایوە. ئوە بووە ھۆی بیرکردنوەمان لوەی ھندك تنگ و چ

سددام  ب ئامانجی ڕووخاندنی ڕژیمی  و  وەربگرین   تو دەرفك لت کویست بپ ئایا 
ھانی ھرشی کورد بۆ سر ناوچکانی بردەستی عراق بدەین؟ ئم پشنیاری ئفسرکی  

م بارەیدواوە  ئاسایشی ئیسرائیلمان ل ھۆی   -وە دای دواتردا بوە  ساکانی   یارە، لم بئ
 مشت و می زۆر. 

 ک نی زوو بوو. کاتتی سای کالسیکی قارەمانیمان دەگیرا، نموونی لیو ڕەخنئ
شڕی عڕەب و ئیسرائیل ڕووی دا، تمنی "برنامی نھنی" ھندک ل یك ساڵ زیاتر  

ژمارەیکی داوای  کوردان  ک    بوو.  تۆپخانیی  ئو  دەکرد.  قورسیان  چکی   ل کم 
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ئرانییکانی لسر بوو، ھرگیز ریسکی ئوەی پ ندەکرا ک ل سنوورەکانی ئران دوور 
بکوتوە. کوردان توانایی ئوەیان ھبوو داکۆکی ل وت شاخاوییکی خۆیان بکن و 

ونان بکون عملیات کردن، بم ھزی  تانك و تیارەکانی عراق ئستم بوو بتوانن لو ش
سوپای    ب دژ  خۆیاندا  خاکی  ئوالتری  دەشتاییکانی   ناوچ  ل کورد  سووکی  چکداری 
گورەی عراقی ک ب چکی قورسی پشکوتووی سوڤیتی چکدار کرابوون و سدان  

پگکانی خۆیان، تانکیان لگدا بوو، ھیچ بختکیان ندەبوو. ھرش بردنیان بۆ ئوپڕی  
 لناوچوونی ھموو ھزە سوپاییکی کوردی زامن دەکرد. 

مسلک ب تایبت بۆی وای ل ھاتبوو ک ب پچوانی نریتی پشوو، عراقییکان 
ناوەڕاست  ڕۆژھتی  شڕی   ل عڕەب  الینی  یارمتیدانی  ترخانی  برچاویان  ھزکی 

ر ئاگاداری کردبووینوە، ئستاش کوردان ب بردەوامی  نکردبوو. وەك "ھلمز" ساك پشت
دوو بش ل س بشی سوپای عراق ب خۆیانوە خریك دەکن. جا سمرە نبوو دوای 
حیسابی   ب عراق  سوپای  بریگادکی  "تنیا  تكچوو،  سووریا  لگڵ  عراق  نوانی  ئوەی 

  کیوش شڕیش  ئیسرائیل."  شڕی   رراین ئدەبوە  جوغرافیایی  "تواضع"و  ڕووی   ل
دەگوترێ، دەنا بریگادە عراقییک ب خراییکی ئوتۆ ننرران ک بتوانن بگن برەی شڕ،  
وا دیار بوو دە ڕۆژی پ چووب بۆ ئوەی بگن دەوروبری ناوچی پکدادانک و تنانت  

یانکیش ک ل شڕدا لیان دوای ئویش ب تواوەتی ل برەی شڕ دوور ڕاگیرابوون. تاق ز
  شکی سعوودی بۆیان ھاتبووە پڵ "بریگادگل کدا بوو، ککردنقت وت لوانیش   -کئ

ب ھمان شوە، دە ڕۆژی پچووبوو بۆ ئوەی بگن ناوچیك ک گویان ل تقی شڕ 
تك ئان. ھر    بت. ئم دوو شڕکرە ناشڕانیی ل دوا ڕۆژی شڕی ڕۆژھتی ناوەڕاستدا

نکراو  چاوەڕوان  شوەیکی   ب نبوو،  ئویتر  بوونی   ل ئاگایان   ک عڕەب  یکی  دوو 
 ڕووبڕووی ھزەکانی ئیسرائیل بوونوە و دەستیان ب تقکردن [لیکتر[ کرد.   

بیرۆکی ئوەی شڕی چریکی بڕوە ببرت، درەنگ ھات گۆڕێ، ئویش ل کاتکدا 
ی ئوکتۆبر وات نۆھمین  ١٥ئیسرائیل دا گڕابوە دواوە. ل    -ل برەی میسر  ک شپۆلی شڕ  

توندی   ب میسری  ھزکی  سینا  سحرای   ل ئیسرائیل   ک ڕۆژەدا  لو  ڕاست  شڕ،  ڕۆژی 
گڕاندبۆوە دواوە، ئم پیامیکی خرای بارزانیمان پگییشت ک تیدا ڕای ئمی خواستبوو 

نسیحتی ئ پکردبوو  بۆ ئوەی ئایا  پشنیاری   وەربگرێ ک فسرکی ئاسایشی ئیسرائیلی 
ھرش بکات سر دەشتاییکانی خاکی عراق یان نا. ئوە ڕاست لو چشن پشنیاران بوو  
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 رنب وتکیاندا   ل خۆیان  ئیعتباری  دەیانوت  وا  دەیکن   ئاسایشییان ئفسرە  ئو   ک
کی ئرگیز داخوازییھ مرەوە، ئیشت. سگن ڤیڤ'ەوە پلئت' وتۆمان ل 

بڕوەبری    -پیامک، ب شوەی ئاسایی ل ڕگای "سیا"وە گیشت و "ویلیام کۆلبی"  
شڕ   پرەپدانکی   شنچ ھر   ب دژ   ج  ب دەست  و  ندابوو  بفیرۆ  کاتی  "سیا"  نوی 

ڕاوژکاری ئاراستی    وەستابوو. کات ئم ڕاوژمان لگڵ شادا کرد ک زیاترین کرەس و
کورد دەکرد، ئویش ڕوانگی "کۆلبی" پسند کرد و گوتی کورد بۆ ئوە چکدار نکراوە 
ھبوو  وا  ئیسرائیل  پشنیاری  دەشتاییکاندا.   ل ئویش  ببات  بڕوە   رشکارانھ عملیاتی 

 "کارتی کورد" ب تواوی ل ناو ببات.
یرم لوە دەکردەوە ک عاقن نبت کورد  منیش پسندی مسلکم کرد. ھروەھا ب

زۆر ب زەقی ب سحیتی تاکتیکیی ئیسرائیلوە ببسترت و لو ڕگیوە ڕق و کینی  
وتانی عڕەب بخرت گیانی کورد ک ھر ئو دەمیش ئابلۆق درابوو. ھربۆیش، لسر  

بۆ بارزانی نارد: "ئم المان وا ی ئوکتۆبردا،  ١٦پسندی نیکسن، من ئم پیامم ل ڕۆژی 
 ی  -نییرییسکع رشو ھت ئوە دابرژەوەندیی ئب ل وە، المان وا نییمدووپاتی دەک

 ئیسرائیلییکان پیان پشنیار کردوون بڕوەبرن."
یارمتیکی  ئوەی   ب  ب کوردان  ناوچوونی   ل ھۆی  دەبوە  لوە،  جیا  بیارکی  ھر 

ت. بارزانی پیامی منی ھر ئو ڕۆژە پ گیشت ک جنڕاڵ "ئریان شاڕۆن"  ئیسرائیلیش بدا
ب ھزە چکدارەکیوە کانای سوزی تپڕ کرد. شش ڕۆژ دواتر ئاگر بس بای بسر 

 شڕی ڕۆژھتی ناوەڕاستدا کشا. 
 

 کۆتایی خودموختاری کورد  
ڕادەیی وا ئنوەر سادات زیاتر ل وەک ئاکامکی شڕی ڕۆژھتی ناڤین، ڕاست بو  

  ر عیراقیش بست لداگرتنی سۆڤینزیک دەبووەوە، پ [مریکای ئ] کگرتووەکانی تو
بۆ   قورس  تۆپخانی  ناردنی   ب دەستی  سۆڤیت  جار،  یکم  بۆ  دەبوو.  زیاتر  ڕادە  ھمان 

دان دەگۆڕی. سددام حوسین کرد، ک ئویش ل بنڕەتدا ستاتیجی عیراقی دژ ب کور
سای   و ل    ١٩٧٣ھتا  چیاکان بڕوە دەبرد   لیاتی لمع ھاویندا   نیا لت عیراقی  سوپای 

 سرەتای زستاندا دەگڕانوە پدەشتکان. 
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دا بۆ یکم جار سوپای عیراقی لو شوناندا مانوە ک ب ھرشی   ١٩٧٤ل زستانی سای  
بوو؛ ئوەش واتای ئوەی ھبوو ک شڕی ھاوینی ھاوین گرتبوویانن و قایمکارییان تدا کرد

عیراق   بوو  دیار  بڕوونی  پدەکات.  دەست  کوردنشینکانوە   ناوچ قوویی   ل دادێ 
دەیویست شونی قایمی کوردەکان تک بشکنت. ئم ستاتیجیی بوو ب ھۆی نیگرانیی زۆر  

قی دەبخشی بتوانت دەوری لبر ئوەی تۆپخانی قورسی سۆڤیتی توانای ب سوپای عیرا 
 ئو شون قایمی کوردان بدات ک تا ئودەم ل گیران ندەھاتن. 

  ل مارچی    ١١عیراقییکان  پشتر  ١٩٧٤ی  چوارساڵ   ک ڕۆژەدا  لو  ڕاست   ،
خودموختارییکیان پشنیار کردبوو، پالنی نوی خۆیان بۆ بڕوەبردنی ناوچ کوردییکان 

، گرچی ب شان و بای خودموختاریدا ھدەگوترا، بم ل ڕاستیدا  ڕاگیاند. ل پالنکدا
پشنیاری چاوەدری زیاتری سیاسی عیراق [ب سر ناوچک] دەکرا و پشنیارەکی بغداش 

 ل ھڕەش دەچوو. 
  بارەت بشوو سژەکانی پموو وتووکردەوە، ھسووڕانی سوپایی دەستی پھ ک کات

  تی کوردی لکشکانی  سیاست وەی دەکرد کوە. شا، ئینزاری ئدایری ھنتۆنیش سواش
کورد تای ترازووی ھاوسنگیی ھز ل عیراق تکدەدات و دەبت ھۆی ئوەی دەستی  
مترسیی   ھروەھا  شا،  بدات.  زیادی   ل  ناوچ  ل سۆڤیتکان   ب سر  و  ڕادیکاڵ   نالی

  برچاو.مسلکی بۆ سر خلیج و ئران دەخست
ماوەی   *ئیسائیلیش  ل کرد.   ئاراست کوردان  زیاتری  یارمتیدانی  بۆ  خۆی  داواکاریی 

می   مانگی  برزاییکانی    ١٩٧٤ھاتوچۆی   ل شڕ   ل برگری  ئنجامی   یشتگ  ک مدا، 
 گۆن [ی سووریا]، 'گۆدا مایر' ب تایبت بابتکی چند جار لگمدا باس کرد. 

لگ بۆ *بارزانیش  دەرەتانکی  بغدا  لگڵ  وتووژ  تکچوونی  بوو.  شڕ  ئامادەی  ک 
خوقاندبووک بتوانت ئو بند وبستانی وا ل الین ھاوپیمانکانوە بۆی دانرابوو، شل  
بکاتوە و دەستی خۆی ب شوەیک دابمزرن ک گرچی خۆی ب خودموختاریی دادەنا 

گوتۆی لکی ئم جیاوازییبوو. بخۆییدا نربڵ س 
بارزانی دوو بژاردەی لمڕ ستاتیجی پشنیارکراوەکانی خۆی خست   ١٦/٣/١٩٧٤ڕۆژی  

  ]نر دەستمان: [ساواو، یان    ١٨٠ببۆ خودموختاریی ت [تییارم] رملیۆن    ٣٦٠ملیۆن دۆ
 دەبرد. دۆر بۆ ئو شتی وا خۆی ب 'ژرخانی پویست بۆ سربخۆیی' ناوی 
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پناو    ل خبات  جار  چند  نیدەتوانی  ئو،   ب  ک ھبوو  یکی  یکالبینی  بارزانی 
سربخۆییدا بڕوە ببات. ئو خباتان ل بنڕەتدا دژ ب ھزە دەستدارەکان بڕوە چووبوو  
ھاوسنگیی  لمڕ  ئاسایی  حیساباتی  گوندانکی   شنچ و  بھز  بوایکی  ھۆی   ب و 

زەکانشا بوو.  ھژەی کر درودەمیش ھت  وە، تا ئرز زۆرجاران بتوانورەی ب یبۆی ھ
  ک یدا ھو دیاردانت لینییکی دیاریکراوی عم ڕادەیلی ماددی، بگری ھۆگج تبب

 ھیچ خۆ بختکردنک ناتوان بیانگۆڕت.  
تفسیری بارزانی ل خودموختاری ھرگیز ل الین شا (یان ل الین تورکیاوە بۆ ئو  
  خۆی ب بوو کن ستوو ھر ئس کگرتووەکانیش لی تکرابوو. وسند نپ ،(ستبم
تنیا ھموو ئو پارەیی وا بارزانی داوای دەکرد، ئاراستی بکات. تنانت بک ک ئو  

رد لو ڕادەی تپڕیبوو ک وت یکگرتووەکان گرتبووی ئستۆ. گۆنگرسی  داخوازی دەک
و ل لووتکی کارەساتی واترگیتدا ب شوەیکی سیستماتیک   ١٩٧٤ئمریکیش، ک ل سای  

لمڕ زیادکردنی   داواکارییکی   شنرچھ وەستاندبوو، بگومان  ھیندوچینی  یارمتییکانی 
ربتیی دارایی بتی  یارمراق و نزیک سنوورەکانی سۆڤیچیاکانی ع کی چریکی لڕو بۆ ش

دەدای دواوە. ھروەھا کارکی بج ندەبوو ئگر شا مجبوور بکرای ب ڕادەیکی زۆر، 
بوو سۆڤیت  نزیکی  ھاوپیمانی   ک وەربدات  وتک  کاروباری   ل لکاتکدا   -دەست 

 سۆڤیتدا ھبوو.  وتکی خۆی سنوورکی دوورودرژی لگڵ
  شنرچنی ھچاوترس بی" کی "کۆی نامژنداواکاریی بارزانی بووە ھۆپی دابارینی ڕ
  ڕادەی داواکاریی بیش ڕاست بی کۆتییو دژایمریکای دەکرد. ئتی ئکی یارمزیادکردن

ون ک  توند وتیژەکی بارزانی دوور لو واقیع بوو. ھموو چاوەدرەکان لگڵ ئوەدا بو
ئودەم   موجوودەکی   ۆگرامپ ئوا  برچاو،   تبگیر عراق  نوی  ستاتیجی    – ئگر 

تنانت ئگر ب ئامانجی برگریش بوای، ھر ھ بوو. من وەک ڕاوژکاری ئنجومنی  
ئاسایشی نتوەیی، ھوی زیادکردنی یارمتییکی کوردانم دا و داوام ل "دیک ھمز" و 

 ۆگرافت" کرد پشنیارک بخن برچاو. "بنت سک
دا بۆچوونی خۆیان ڕاگیاند    ١٩٧٤ھمز و سکۆگرافت ل سرەتاکانی مانگی چواری  

شاراوەی  یارمتی  دووقات.   ب نزیک  تاڕادەی  یارمتییکان  زیادکردنی   ل بوو  بریتی   ک
  نسا مریکا ل٥ئ    یشتوە گکیش بۆ ی  ٨ملیۆنر و ملیۆنران.  ملیۆن دۆنابتیدانی پارم
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ملیۆن دۆر.    ٧٥ملیۆنوە بگینت    ٣٠شا موافقی کرد ک یارمتییکانی خۆی ل سای  
 بریتانیا و ئیسائیلیش یارمتییکانی خۆیان ل ھمان ڕادەی پشوودا ھشتوە.  

ئگر نکرت "خواستی ھاوبش"ی پ بگوترت،    -بۆئوەی ستراتیجییکی یکگرتوو
 ەوپش ببین، داوام ل ھمز کرد ب شا و بارزانی ڕابگینت ک، بر

"وەک دەبینن، برژەوەندیی ئمریکا لوەەدای ک، (ئا) توانایک ب کورد بدات بۆ ئوەی  
ل وتووژی ناسرانی مافکانیان لالین حکوومتی بغداوە، بنمایکی معقوولیان ھبت؛  

تی عی حکوومکی (ب) دەست وباوەیش راق بوەی عک ئم (پ) نوە، بتسترراق بب
ھمیشیی دابش بکرت لبر ئوەی حکوومتکی سربخۆی کوردی لباری ئابوورییوە  
لگڵ  باش  پوەندیی  دەروازەی   نیی لوەدا  سوودیان  ئران  و  ئمریکا  و  نابت  ژیانی 

 ڕبرایتییکی معقوولی عراق ببستن. 
  

ونکی ھاوچشنیش ب 'کۆبی' درا. ڕگاوش 
  م لت، ببکاندا ھاودەنگ نڵ ئامانجگس لمووکھ وت کرچی وا دەردەکگ

دا ھندێ لو کسانی وا دەوریان ل مسلکدا ھبو، بۆچوونی جیاوازیان   ١٩٧٤سای  
کوت دۆخی بوو. ڕکخراوەی سیا، ک لالین ئمریکاوە بڕوەبری ئیش وکارەکان بوو،

برنامیکی نووە. شا ل کیش و ماتیی برگریکردندا قتیس مایوە و بارزانی ل ڕگی  
ئو یارمتییانوە ک ئاراستی دەکرا و ئویش ل ڕاستیدا ھر بشی داکۆکیکردن ل خۆی  

 دەکرد، کوتبووە شون ئوەی سرکوتن ب دەست بھنت.
بوو ئوە  کۆبی  پۆگرامی  خوقاندنی   گرفتی  سرێ   رمچ  ل برگری  بۆ  زیاتر   ک

گرفتی ستراتجیکی بارزانیش ئوە بوو ک  کۆنگرس دانرابوو نک برگریکردنی سر زەوی.  
شڕی   ڕگی   ل نک  ئامانج   بگات دەکرا  (سوپایی)یوە  ئاسایی  شڕی  ڕگی   ل تنیا 

وەدا بوو ک خودموختاریی  . گرفتی ستاتیجیکی کۆشکی سپی و ئرانییکانیش لچریکییوە
کورد پویستی ب چارەسر کردنی خرا و دایمی ھبوو، چارەسر کردنکی ئوتۆش ئستم 
بوو ل ڕگی دەرەتانی عملیاتی نھنی پسند نکراوەوە، دژ ب ویستی دژبرکی خاوەن 

 ئیرادە، برھم بت.
وازکی ئوتۆی ھبوو ک ئستم بگشتی، بڕوەبردنی ئیش وکار ل الین کوردانوە ش

دەتوانرا نیازە ڕاستقینکانیان بھنرت دی. ھندک جار تواو ب داماوی دەھاتن برچاو و  
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  ل شا   ،نموون بۆ  بوون.  خۆش  کیف  و  سرکوتوو  جاریش   لدا   ٢٧/٧/١٩٩٤گ
شی سبارەت داواکارییکی ب پلی بارزانی بۆ یارمتی پشکش کردین و چاوەترسی خۆی

ل ئران و سرانسری خلیجدا،   -ب ئنجامی مترسیداری تکشکانی بربرەکانیی کورد
 خست سر. 

دا بارزانی پشنیاری ھرشکردن سر    ٩چند حوتووی پنچوو ک ل سرەتای مانگی  
  ل مکردین. ئرکووکی پکانی کوتیین دواوە    ١٨/٩ناوچ مان دایشنیارەکر  دا پبل

نوتییکانی  دامزراوە   ل نواندن  توندوتیژی   ل تر  زنجیرەیکی  نماندەویست  ئوەی 
ڕۆژھتی ناڤیندا بخوقنین وبیکین سرباری ئو قیران ئستمی نوت ک ئودەم لئارادا  

ھی بنانو الیی ئرشکردنی کوردان، ڕوانگناوی بارزانی بۆ ھم گوشاری ناوبزتر بوو. ب
دەکرد ک دژ ب یارمتیدانی زیاتر دەوەستان و مۆتی پدەدان بن ئگر کورد داوای  
  ل داکۆکیکردن  بۆ  جی  و  بڕێ  دەرەتانی   دەب دەکات،  مزن  ھرشی  بۆ  زیاتر  چکی 

 شونکانی خۆی ھبت. 
سای   ھاوینی  تیئۆرییوە،  باری   وەی    ١٩٧٤لداچوونپ بۆ  بوو   ج و  بڕێ  کاتکی 

ل  با وا  ئوانی  تنیا  و  بوو  ڕگمان  سر   ل کۆسپ  دوو  بت،  ھرچۆنک   .کرودۆخ
ناچاریدا  کاتی   ل وا  ڕووداوانی  بو  برانبر  دەتوانن  بن  وەستا  مسلیک  دەرەوەی 

 ڕوودەدەن، ڕەنگدانوە بنونن.  
سای   سرنجی ئم  ١٩٧٤ھاوینی  بانگی   یرانانو قک لبوو. زۆر یان  دارمای قیران 

دەکرد: ل مانگی میدا، ھاتوچووی [من بۆ] سووریا؛ ل مانگی جووندا، سفری سرەک 
  ل قبرس؛  قیرانی  جووالیدا،  مانگی   ل سۆڤیتی؛  یکیتی  و  ناڤین  ڕۆژھتی  بۆ  کۆمار 
قبرس،  ڕاگواستن،  دواتریش،  نیکسن؛  کۆماریی  سرەک  ھسنگاندنی  ئۆگوستدا،  مانگی 

ی، ھرەسی الیحی بازرگانی، سیاستکی ببرەو لمڕ ھورکردنوەی ڕەواندنوەی ئاۆزی
بارودۆخ ل ڕۆژھتی ناڤین و، ل کۆتاییشدا سرھدانی تاجدیای ھیندوچین. کاتکی  
کم ھبوو بۆ ئوەی ڕبازمان لمڕ ناوچی دوورەدەستی کورد ب شوەیکی سیستماتیک  

 دیراس بکین.  
ئگر زیاتر،  دیکش    لوەش  دژایتییکی  ھیچ  ڕووبڕووی  سیاستمداران  تنانت 

 ل مر ئگئ .می ئکرنامب کی باشتر لشت نبگ بیانتوانیای یوە، گومانم ھتبووناین
 دا 'برنامی نھنی'مان بڕوە نبردای، کورد بخرایی تکدەشکنران.  ١٩٧٢سای 
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پدابووین ک ل گڵ شوازی کارەکانی سددام دەست توەردانی دوو دەی دەرفتی
حوسیندا ناسیاوی پیدا بکین و ئوەش گومانی کمی بۆ دەھشتینوە ک کورد ل ڕگی  

بژاردەکانی ئم ل    ١٩٧٤تسلیم بوونوە کارھاسانی بۆ ئامانجکانی خۆیان بکن. تا ھاوینی  
ەچاو بکردای و یارمتی زیاتری داراییمان بۆ  زیادییان ندا. ئگر ڕنوماییکانی 'سیا'مان ڕ

دەستبر نکرداین، کورد ب دنیاییوە دەشکا. ئم ئو بژاردەیمان نبوو ک پشتگیرییکی  
زۆر ل شڕک بکین ک ل باری منتیقییوە ئستم و دوورەدەست و بۆ کۆمنی خکی  

تنی جگی داخوازی بارزانی پویستی  ئمریکاش دوور ل تگیشتن بوو. چونکوو سرکو
ب دەست توەردانی زۆری ئران و پشتگیرییکی زیاتر ل الین وت یکگرتووەکان [ی 
ناڤین  ڕۆژھتی  ببوو،  لرزۆک  ڤیتنام   ک وھوایدا  کش  لو  بم  دەکرد.  ئمریکا]وە 

کردنوەی برەیکی نوێ، ناسقامگیر بوو، و سیاستی البردنی ئاۆزی کوتبووە بر ھرش،  
و بگومان ل الین  بزەییان دەخست مترسییوە   مانی بکی دیکیمانھاوپ چارەنووسی 

 کۆنگرسیشوە دەدرای دواوە.  
دا کورتیکی عملیاتی کوردیم ب سرەک کۆماری    ١٩٧٤/ ٢٦/٨کات من ل ڕۆژی  

ھ ئوەی  نیازی  شا   ک کردەوە  ئاگادارم  ڕاگیاند،  [ە نوێ  بنرت  سوپایی  ھزی   ی
ئوێ)،  ناردبووە  کوردییوە  وبرگی  جل   ب یارمتیدەرانکی  پشتریش  (شا،  کوردستان] 
ئینزاری ئوەشم کرد ک سرەڕای ڕواتکی ھاندەر، ئم کارە گلک ب پایان و جگی  

بوو مسلک   مترسیی. ئگر 'فۆرد' فرمانکی پچوانی پندایم، ئوا میلی خۆم ئوە
 بدەم دواوە. بم سرەک کۆماریش پسندی [پشنیارەکی شای] نکرد.  

  مئ ناگوزیر.  چارەسری  دوو  سر   یشتبوومگ و  مابووموە  ناوڕیانک  لسر  من 
  ر کرد. لنابی کوردانی پردەواممان ئاراستکی زۆر و بتییی ئۆگوستیشدا فۆرد   ٢٦یارم

گیی کرد ک باوزی ئیسائیل 'سیمشا دینیتز' و من چند ھفتیک بوو  پسندی ئو  
وا  چک ڕووسییانی  گک بریتی بوو لوەی ئو  بووین.  خریک  ب ئامادە کردنیوە 

دا کوتبووە دەستی، بدات ب کورد و ئمش ل بری ئو،   ١٩٧٣ئیسرائیل ل شڕی سای  
ین ئیسرائیل (ئوەش بوو ب ھۆی سرھدانی ناڕەحتییکی  چک و کرەسی ئمریکی بدە 

زۆر ک پویستی ب چند مانگ وتووژی نوان دائیرەکانی حکوومت دەکرد). ل کۆتاییشدا  
ملیۆن [دۆر] کرەسی سۆڤیتی ڕاگوزرا، تا ئو جیی ک کۆتایی ب ھموو   ٢٨نزیکی  

  ت ک شیاوی شڕ ل ناوچ کوردییکان بوون. ئو چک سۆڤیتییانی الی ئیسرائیل ھا
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بوو. ھرشی عراق بۆ سر کورد ل زیادیی دابوو، ئم داواکاریی    ١٩٧٤پایزی سای  
زیاتری کوردانمان لمڕ یارمتیی زدەتر پدەگیشت ک بزۆری ل الین شای ئرانوە 

دا    ١٩٧٤بۆ نموون، ل ئوکتۆبری  ئاراست دەکرا. سیا دژ ب ھموو ئو داواکارییان دەوەستا؛  
'کۆبی' ڕاپۆرتی ئوەەی ڕاگیاند ک باشترین ھی پوەندیی بارزانی بۆ یارمتی وەرگرتن  
ل ئران و شونی سرەکیی ئیدارەکی کوتۆت مترسییوە. ھرچۆنک بت، پی گوترا 

ھبوو نھنیکاریمان ل   ک، "ڕادەی پشتگیری کردنی ئم برزتر نابتوە" لبر ئوەی بۆی
کورد:"سرجم  داواکارییکانی   ل بوو  گرنگتر  گلک  نھنیکارییش  ئو  و  بشونت 

  ٢٠دا دەگات    ٧٥و    ٧٤و    ١٩٧٣دەسگرۆییکانی ئم ل بارزانی ل ماوەی سانی دارایی  
  زیاد ل ک دۆر  ھ  ١٢٥٠ملیۆن  ئرانییکان دەتوانن  بر...   تش دەگررەسک موو  تن 

  باشتر دەزانی ک ن و سیا وا بیان بکت، ئاراستی بویستی پکورد پ ک کتیییارم شنچ
 یارمتیدانی کوردان بۆ ئران ب ج بھرت."  
ڕادەی    ل خۆی  یارمتی  شا  ئگر  ئودەم    ٧٥بم  تا   ک تپڕاندبت  دۆر  ملیۆن 

فت دەبت ک ئیسرائیل تووشی ھات. جا  ئاراستی کوردانی کردبوو، ئوا تووشی ھمان گر
ئگر بت و ئم چکی جگری بۆ ننرین، ئوا ئویش خۆی الواز کردووە و ئگریش  

 بینرین، دەکوین شڕکی ب ئنجاموە لگڵ کۆنگرس. 
 

 بشی سھم 
،  ئا لم شوندا بوو ک عراق لسرخۆ، بم ب قورس و قایمی دەھات پشوە و شا  

  تتی ئیدارەی وو، دەسدا. ئی، تۆپی ناو دەستی خۆی فکوتوپ یاندن و بڕاگ ب ب
یکگرتووەکانی بینیبوو، ک ل ماوەی دوو سای ڕابردوودا برەو الوازی چووبوو. شا، ھیچ  
کات دژ ب بیارەکانی ئم لمڕ یارمتیدانی کوردان نوەستا بوو، جا ھۆکاری ئو بیارەی  
لسر  شون   مئ بھزی  ئیرادەی   ل کردنی  گومان   ک بووبت  ئوە   یواھ شا 
پیوەندییکانی لگڵ  ئمریکا دابنت و ئوەش ل کاتکدا ک ھموو برنامی ئاسایشی  
وتکی خۆی لسر بناغی ئو پیوەندییان دانابوو. بم بینی یارمتیی داراییمان بۆ 

کاتدا، ھیچ پای ب شاوە ندەنا ئران بخات شڕکی ئاشکرای دژ ب   ھیندوچین ڕاست لو
عیراقوە ک ئوەش تاق ڕگایک بوو لبردەمی مابووەوە یاخود گوێ ندات سنووری دوور  
  تو الین   ل پتو  زامنکردنکی   ب  ب سۆڤیتی  یکیتی  لگڵ  [وتکی]  ودرژی 

 و قایمس و قایمی
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بۆ یکگرتووەکانوە، ل کاتکدا ئ [ئو زامنی]  ھل ومرجی ئوەدا نبووین    ش لم
 دابین بکین.  

 ل بکات.   کشپاش سیاستمدارانوە،  نھنییکی   ب دا  بیاری  شا   ک بوو   بۆی ھر 
ڕۆژی   فبریوەری    ١٨چاوپکوتنی  سفری   ١٩٧٥ی  ھاتنی  کۆتایی  کاتی   ل زوریخ   ل

 ب ھیچ ڕاگیاندنکی پشتری مسلک، "دەرخستن"ی کشی ڕۆژھتی ناڤیندا، شا ب
ڕاپۆرتی   منیش  حوسین؛  سددام  لگڵ   کژوتوو پکھنانی  خریکی   ک گوتم  پی 

 مسلکم بم شوەی ب فۆرد ڕاگیاند:
بۆ    کردن ئامادە  خۆ  خریکی  عیراقدا،  لگڵ  کردن  ئاشتی  پشنیاری  وەمی   ل "شا، 

  ز واتھوتنی پیاوی بکین.  چاوپددام حوسکی  ستی حکوومبووق شا گوتی ناتوان
عراقدا   کومۆنیستی  ناوەندیی  حکوومتی  دەستی  لژر   ک بکات  کورد  خودموختاری 

ئو دنیا نیی لوەی عراقییکان ھندێ ڕووداو ل سر سنووری ئران و عراق بخوقنن    بت.
نونتوەیی بوونی کشی کور  ب ھۆی   تبب  وە کتشۆڕای ئاسایشی ن  ب  کلسد؛ م

ک ب بۆچوونی ئو، لوپڕی ب ککیدای. ب کورتی، وا   -یکگرتووەکانیش ڕاگینراوە
عیراق   ھاوبش لگڵ  برەو تگیشتنکی  دەردەکوت ک ناوبراو ل مسلی کورددا، 

، شا دەیوت درژە ب  بوات، بم نازانرت تاچ ڕادەیک بۆی دەلوت. ل عینی کاتدا
 یارمتیدانی کورد بدات." 

  کشکانی کورد دەیخستت بارەت بخۆی س وە کنایم وەبیری شا ھترسییانو ممن ئ
برچاو و دەیگوت ناوچک تووشی ئاۆزی دەکات. ھروەھا گوتم ئو زامنی وا سددام 

ل ببایخن  دەیدات،  کوردییکان   ناوچ بڕوەبردنی  ک لمڕ  ڕاستییی  ئو  بر 
سۆڤییتییکان پاشکش کردنی ئران ب الوازیی زیاتری ڕۆژئاوا دادەنن، دوور نیی کاری 
  دەچوو زانایانکانی من وزیادی بدات. ڕەخن ڕیشدا لرەکانی شب ت لنانیان تتانش

 بووبتن. 
درژەی   ندەپارزران،  ئموە  نھنی'  'برنامی  لڕگی  چیتر  کوردان  ئوەی  لبر 
خباتیشیان پویستی ب خۆ تھقوتانی زۆری ئرانییکان دەکرد. بۆ ئو کارەش، کم یان  

  نسا بودجیکی  و  ئرانی  لشکری  دوو   ب پویست  ھبوو.    ٣٠٠زۆر،  دۆری  ملیۆن 
ئرانییکان   ھیندوچین  ھروەھا  لمڕ  چۆن  بزانن  و  بکن   مئ مدیاکانی  سیری   دەبوای

  .ئارادا نیی ل تم سیاسک بۆ ئش ھیچ پشتگیرییول ن کبگوەی تن بۆ ئدەدو 
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  نیتز'   -ی فیبریوەری   ٢٢لڵ شادا، 'دگوتنم لکم دوای چاوپکی کم ئاگادار ٢٢١ماوەی
 کردەوە: 

 کدا کر"ڤیتۆ"یرانبب و لت. ئواو بووبکورد ئیتر کاری ت وە دەترسو [شا]، لئ"
لگڵ  وتووژک   ب دەست   نیی دوور   ،تبیدر  [کشک  ل] بارزانی  دەری   خستن بۆ 
عیراقییکان بکات ئگر ل ئۆپک چاویان ب یکتر بکوت. من دژ بوە ئینزاری توندی 

 ئوم کرد." 
ی ماڕچ و دوای پکھاتنی شا و سددام ڕاگینرا، ئم شتانم ب وردی ب     ٩ژی  ل ڕۆ

 ڕاگیاند:  ٢٢٢'ڕابین' 
"ئو [شا] ل زوریخ ب ڕیاکارییوە پی گوتم 'ئگر ل جزائیر چاوم ب سددام حوسین 

ک بیرۆکی بکوت..." ئینجا ھموو ئو بابتانی وا ئستا ل پکھاتنکدا ھاتووە، ھمووی وە
[ل   -خۆی ڕاگیاند ھیچ کومۆنیستک  عراقییکان زامنی ئوە بکن   وەی کت ئتایبب

 "ناوچی خودموختاری کورد] داننن.
تواو  کۆنتۆی  داوای  خود  یا   وەیگڕب وسوداکی  سات   ک نگوت  ئوەی  شا 

وەک ئنجامکی ناوچ کوردنشینکاندا دەکات.  سر   ب عراق  ھر  ئوەش،    وکمای  من 
ھاندانی بارزانی  ب داوای   ٢٠و ل    درژەم دا   وە ککم داییمی ناموە ی فیبریوەریدا 

 چاوپکوتنی منی کردبوو: 
ی جانیوەریتان خۆشحاڵ بووم. دەموت ئاگاداری    ٢٠"من گلک ب وەرگرتنی نامی  

ئا ھوی  و  گلکتان  خۆتان،   ب برانبر  بکموە  خۆمتان  ئو ڕزی  پناو   ل زایانتان 
لمڕ   ھسنگاندنتان  ڕزی  بۆتوە.  ڕووبڕووتان  وا  دژوارانی  گلک   منگوچت
  ل پیامکتان   ک بن  دنیا  دەتوانن  خوندموە.   ک دەگرم  سیاسی  و  نیزامی  بارودۆخی 
ھۆی   ب ئوەش  و   تدەدر جیددی  سرنجی  یکگرتووەکاندا   تو پلکانی  برزترین 

گییکوەی ک ئم پی دەدەین. ئگر بتانوت نونرکی باوەڕپکراوی خۆتان بنرن  گرن
واشنتن و زانیاری زیاتر ل مڕ بارودۆخک بدەن حکوومتی وت یکگرتووەکان، ئوا 

 ئم شانازی و پخۆشیمان بۆ میوانداری کردنی دەبت."   

 
 دا. ٧٩تا  ١٩٧٣سیمکا دینیتز، باوزی ئیسرائیل ل وت یکگرتووەکانی ئمریکا ل نوان سانی   ٢٢١
   دا. ٧٩و  ١٩٧٤سرەک وەزیرانی ئیسرائیل ل نوان سانی  ئیسحق ڕابین   ٢٢٢

شحشحاڵ
ھوی  ھوی 
ششحشحشحشحاخۆشحخۆشحاڵ ۆۆۆۆشخخ

 و یوەریدریوەریدا
داکاندکاندادا ددا دەک

ووودوداکودوداککوداکوداککیکی
ننننن.
یەی ک
ادانن

ب
ەی ئوەی ئوەی



 تراجیدیای کوردان    369
  

 

  ک وە، و کاتدوای ئ فتدوو ھ زیاد ل  ری    ٦لفریک بووم خۆم بۆ سی ماڕچدا خ
ڕۆژھتی ناڤین ئامادە دەکرد، شا ب ڕاگیاندنی ھوا ئوەی لگڵ سددام حوسیندا 
گیشتۆت پکھاتنک و ب گورەی ئو ئیتر کوردی بجھشتووە، گژی کردین. ل برانبر  

بارک سنووری ئران و عیراق  ک ڕوو  -دانپدانانی عراق ب سر ڕووباری شط العرب دا 
دیاری دەکات، شا سنوورەکانی خۆی [ب سر کورددا] داخست و ھموو چشن یارمتییکی  

 کوردانی وەستاند.  
کردەوەی شا ل باری مرۆڤایتییوە ببزەییان بوو و جگی ھیچ داکۆکیکردنک نیی؛ 

رانوە، بیارەکی بۆ ئوە دەب لی  بم ل الینی ھسنگاندنی سربخۆیانی ئاسایشی ئ
ھرچندە ب ئش و ئازاریشوە بت. ئستا ئیتر تنیا دەست توەردانی بربوی    -تبگیت

ملیۆن تپڕیبوو    ٣٦٠ئران دەیتوانی کوردان ڕزگار بکات؛ پیتاکی کارەکش ل ڕادەی ئو 
 دا داوای دەکرد.  ١٩٧٤ک بارزانی ل سای 
وەکان، ک ل توانوەی ھیندوچیندا خنکا بوو، نیدەتوانی تنانت بیریش وت یکگرتو

  تس بگیروازی کاری کۆنگرر شگوە و خۆ ئی سوپایی بکاتکی نورەیوەی بکردن ل
برچاو، تنانت پشتگیریکردنی سیاسیش ھر دژوار دەبوو. من گوم ندای کاری شا و 

وازە فش مدایمتر گووەش کلی. لکبازانم بۆ    ١٠کی سارد وسرافلگی مارچدا ت
 یھ گومانم  گوتم  و  لنکرد  کردەوەم   ب ئوتۆی  پشتگیرییکی  تلگرافکدا   ل نارد؛ 

 سوودی بۆ خۆیشی ھبت: 
"سبارەت ب مسلی کورد من ھیچی وام نیی لو قسانی زیاد بکم وا ل چاوپکوتنی  

ئاشکرای خاوەن شکۆتان دەتوان لسر  قازانجی گلکی بیار  .  ئم دواییانماندا گوتم
و   نزیک  دۆستی  وەک  ئران  پشتگیریی   میشھ وەک   ک دەبت  ئوە   مئ سیاستی  بدات. 

. دیارە من ب گرنگایتی زۆرەوە سرنج دەدەم سر وەفاداری وت یکگرتووەکان بکین
ئران و سیاستی عیراق ل ناوچکتان ب گشتی    گۆڕانکارییکانی پوەندیی نوان عراق و

 و ب نیسبت یکیتی سۆڤیتیشوە ب تایبتی."  
  وتنک زەییانب  وتوو، برەکانیی دواکرببوو، قارەمانانی ب ھمووشتک تواو   کات

ب ناوی ئوەی "کوردم بج ھشتووە". بم  -گیانی بڕوەبرایتی فۆرد و ب تایبت من
ئوە شا بوو ک بیاری دا و ئم ن پکھاتنکی ئوتۆمان کرد، ن ستاتیجییک ک پشی  

ک    -. ئو چارەسرەش ک ھندێ ل ڕەخنگرانمان پشنیاریان دەکرد کارەکی پ بگرین
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شا بکردای مان لڕەشوە ھتییھۆی وەستاندنی یارم ب دەبوای-   مبوو. ئکی نھیچ واتای
ەتوانی گوشار بخین سر ھاوپیمانکی سرەکیمان بۆ ئوەی خۆی ب تنیایی  چۆنمان د

ئوەش تاق شتک بوو، ک دەکرا لجگی کارەکی   -عملیاتکی سوپایی بڕوە ببات و
ل کاتکدا کۆنگرە یارمتی ئو ھاوپیمانانی دەوەستاند وا چقۆیان لسر مل    -شا دابنرت

 ڕاگیرابوو.    
ئمی ڕوودا داوەریکردنکانی  بایخی  شا،  حکوومتی  ڕووخانی  دوای  وەکانی 

دەرخستووە ک ئرانکی دۆست ل ھاوسنگیی ناوچیی و جیھانیدا پداویستییکی تواو بوو. 
ئگر  ئران،   ل یارمتیمان  بینی  خود  یا  شا  سر  بۆ  سیاسی  ھرشکردنی   ب منیش 

 ببردای، دەبووم کسکی ب خیاڵ و دوور ل  ھاوپیمانکی سرەکی خۆمانم ل گرژەن
  برپرسی. 

پی   ئگر   ک نبوو  چاکیک  ئران   ل داکۆکیکردن   ب سبارەت   مئ برپرسیایتی 
خۆشحاڵ نبواییین وەریبگرینوە، بکوو دەربینی برژەوەندیی جیئۆپۆلیتئیکای خۆمان  

ونی خککی دۆستی دیکمان و ئاگاداری ئو  بوو. دەنا من دەبوای ببم بینری بکۆیلبو
ڕاستییش بووم ک باوەکوو دەکرا کردەوەی شا بکرت بیانوویک و ککی ل وەربگیرت؛ 
 بم ھۆکاری کشک ئو قیران ناوخۆییی خۆمان بوو ک ب تواوەتی پکی خستبووین.  

ی و شوازپدراوی واشنتن بۆ  کات ک بربرەکانیی کورد تک شکا، مانۆڕکردنی ئاسای
  ی لقس دەبوای س بوو کم ککبی یکرد. کۆکانیش دەستی پرکۆنشکردنی سداب

  ناوبراو ل .تی   ١٣ببیستراییارم ب سبارەت  بارزانی  داواکارییکی   کی لی ماڕچدا ک
ووە. کۆبی  ڕاستوخۆی ئمریکا وەرگرت بۆ ئوەی ب سیا ل سرجم مسلک بدوور ب

نووسی: "لبر ئوەی سیاستی ئمریکا ئوە بوو یارمتی ل ڕگی ئرانوە ئاراست بکات، 
ئستا ک بربرەکانی کورد تکشکاوە، ئیتر ناردنی ھر چشن یارمتییکی ڕاستوخۆ کمتر  

 ل ڕابردوو دەتوان جگی دیفاع لکردن بت."  
شا دەکرد  لوەدا  گومانی  وەستاندبوو،   -ناوبراو  بارزانی  یارمتییکانی  خۆی  کاتی   ک

ئامادە بت درژە ب گیاندنی "سووک و سانا"ی یارمتییکانی ئم بدات. ئینجا بۆ ئوەی  
کاتی پویستی پبدرت، جختی لسر ئوە دەکرد ک داواکاریی کورد [بۆ یارمتیی خرا] 

گڕانوەی من ل سفری ڕۆژھتی ناڤین دیراس بکرت و دیارە ل ڕگی   پویست دوای
 سرچاوە ئاسایشییکانی خۆیوە زۆر ب باشی دەیزانی ک ئودەم ئیتر گلک درەنگ دەبت!  
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، با  کوردان گلک ئیحساساتی و ب ئیحتیاتنلبر ئوەی    کۆبی گوتیلعینی کاتدا  
ک ئوە لچاو ئو تاجیدیایی وا خریک بوو    - "شیان پبدرتیارمتی مانگی ماڕچی "سیا

ب سر کورد بت، چارەسرکی بچووک و ب ئیعتیبار بوو. کاتکیش ک شتک ڕوویدا،  
  مساردانکی وا خوتسوکھ یاندەتوانی ڕازی بش نکناوچ بی لرانی کۆنت نونانت

 بن. 
ژ ب زیادکردنی یارمتیی کوردان بوون و الیکم ئو  تا ئرە، ئوان ب ب ئیستیسنا، د

سددام   ھر ئوەندەی  سپی دەردەکوت. بم  بۆ کۆشکی  مسلی ل نامکانی کۆبی 
بھۆی   کناوچ  ل سیا  نونرانی  برد،  بڕوە  ھمووانی  دەرکردنی  ھرشی  حوسین 

خۆی پی  و  ببرچاویانوە دەقوما، دەست   وە ککتراجیدیای من ل وون کرد. کات ان 
یارمتیی   لمڕ  کوردیان  ڕبرانی  داواکاریی  چندین  بووم،  ناڤیندا  ڕۆژھتی  ھاتوچۆی 
 ی خۆیان بوە، کارەکم مانوەکان بداواکاریی ک یاندم و کاتڕاگ یان پجدەستب

 یادداشتکی سرکۆن کردن کۆتایی پھنا. 
 پشوە، ناوی یارییک بریتی بوو ل تاوان خستن وەک ل مسلی ھیندوچینیشدا ھات

سر خکانیتر؛ دائیرەکی منیش ڕاست ئو شون بوو ک تۆمتکاران ڕوویان لی بوو. بۆ  
ماوەی ساک ھر یارمتییکی زیادیی ئمریکا ب کورد درابت، ئنجامی ئو گوشارەی من  

دە زاڵ  سیادا  نواندنی  دژایتی  سر   ب  ک داواکاریی  بووە  وەمی  چیتر   ک ئوەش  بوو؛ 
یارمتیی خرایانم ندەدایوە لبر ئوە بوو ک ھیچم نبوو بیم و نووسران[ی نامکان] 
 ل جکی دەست بتیدانر داخرا، ئیتر ھیچ یارمسرانمان لسنووری ئ ک دەیانزانی کات

 گونجان ندەھات.
ساڵ دوای ئیشدا، لبر ھندێ    ٢٠وەک ل ماوەی    -قیرانی کورد گیشت ئنجامکی تاڵ

کشا:   درژەی  شوە  ھمان   ب بایختر،  کم  بوونی ھۆکاری  یاساخکراو،  جوغرافیایکی 
 ھاندەری ناتبا ل وتانی دراوس، و ڕوانگی نگونجاوی ناو خودی کۆمگای کورد. 

"خیانت" [ی ئم] دەکرد، ئوانی وا دواتر ب خرخواییوە قسیان ل "بدگومانی" و  
لرەدا بدەنگ مابوونوە و لوەش خراپتر، ھرگیز لمڕ تراجیدیایکی مزنتری وەک ئوەی 
  بمانتوانیای رچاو کب خستوتۆیان نگری ئکی جیرناموە، بکای ھیندوچین ھات وا ل

 بڕوەی ببین. 
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کرەس کورد  تاجیدیای  توژینوە،  بۆ  بابتک  زۆر  وەک  وەرگرتنکی  ئاکام  بۆ  مان 
:وەندیدانی    دەداتتی پرتاوە؛ گرنگایس ر لکان ھقینوەی ڕاستداویستیی ڕوونکردنپ

و؛  عملیات  پداچوونوەی ماوەبماوەی  پداویستیی  گونجاوەوە؛  ب دەرەتانی  ئنجامکان 
ان ل ڕاستیدا جارک لرە  . ھموو ئو نموونگرنگایتی ھاوکاری ل نوان ھاوپیمانکانماندا

جارک لوێ وەرگیراوە،    -و   کیان لت، کبووبن پویستیشوە  ب ووردییکی  باوەکوو 
 بم کک لوەرگرتنیان ل بارودۆخی نزیکدا سلماندوویتی ک کاتی و تپڕن.  

ن[ی  بھۆی چند ھۆکاری جیاوازەوە، ئم نماندەتوانی ئو یارمتییی وا بۆ سرکوت
کوردان] پویست بوو، ئاڕاست بکین؛ لوەش زیاتر، ئم نماندەویست [کورد] ڕووبڕووی 
 کشپاش و  سوپایی  ماتکردنی  ھوی  بۆیش  ھر  ببنوە.  دواوە   شانک خۆ  ئنجامکانی 
کردنی وردەوردەی دوژمنمان دەدا. ئوەی وا ل دەسپکی پۆگرامی کورداندا ندەزانرا ئوە  

ۆڕانکاریی ناوچییکان دەتوانن دەستی مانوەمان [ل ناوچک] بربست بکن.  بوو ک گ
تنانت ب ئاوڕدانوەی دوای دوو دەی، من جگری ئو کارانم پ باشترن ک ئودەم ھانی  

 بڕوەبردنیانمان دا و تنانت لوە کمتریش. 
  لیاتی کوردیمان لمع  مر ئگدواوە  ١٩٧٢ئ  تزەکانی    بدایھ  ین کڕاییبگو ل

  تیشتایتی ناڤین بگبوو کاروباری دیپلۆماسیی ڕۆژھریک بن، واھوە خلیجخ عیراق ب
 و دوای ئویشدا.   ١٩٧٣ئنجامکی تواو جیاواز، بتایبت ل ماوەی شڕی سای 

انوەیکی  ئو قوربانیی ھمیشییی مژوو، ھیچ دد  -دیارە ئوە قسی بۆ گلی کورد
 .دا نییت 

(سای   سوئد   ل چیرە  سلمان  نمر  گزینگی  گۆڤاری   ل بشدا  دوو   ل وتارە  )  ٢٠٠١ئم 
 بوبووەوە.
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 كوردستان ل ئراندا 

 قاسملو نووسینی: دوكتۆر عبدولرەحمان 
  
 
لی ببی (گكت ك لست فو كوردستان) كورد  -و 

 پك ھنانی ژرارد شالیان 
 

 وەرگان ل ئینگلیزییوە                                    
            

 
كورد  -وت گلی ب "دا چاپی دووھمی وەرگاوی فارسی كتبی ١٩٩٤ل سای     

  " كردھا"م ب ترجمی بڕز مامۆستا ئیبراھیم یۆنسی، چاوپكوت ك بناوی  "و كوردستان
ل تاران بو بووبوەوە. كتبكی شالیار خۆی ل پنج بشی سرەكی پك ھاتبوو ك ھر  

پا  وانییدەی یكیتی  بشكی  و  سووریا  عیراق،  ئران،  (توركیا،  كوردستان  رچیكی 
رانی لئ ت بشی تایبی مامۆستا برایم بمرجم تتی) بش   سۆڤیمردرا بوو ئالوھ

بۆ بارودۆخی سیاسی كوردستان و ئران زۆر سمرە نبوو، بیرم دەكردەوە ك ئگر ھمان  
 بشی تایبت بو وتانی ل  ترجم بكرت دەب  و سووریاكتب ل توركیا یا عیراق

وەالبنرت و ل ئنجامدا كتبك لسر كورد دەبت چوار كتب ك ھركام لوی تریان 
جیاواز! ئوەش دۆخی دیموكراسیت ل وتانی داگیركری كوردستان و چارەنووسی كوردە  

تانو ول. 
نكراوەكی      مرجت  شب فارسی   ویستم  سر   موەربگ كوردستان  ڕۆژھتی 

بم ئودەم بیارم دابوو ئوەندەی بكرت ب زمانی داگیركران ننووسم و ھر بۆیش 
 .وەرم گای سر كوردی

ڕەشنووسی وەرگاوەك ھر الی من مایوە و ھلی بوبوونوەیم بۆ نڕەخسا و      
سای وا بسر ترجمكی مندا تپڕ دەبوو، كسكی   ١٢پرسیار ئوەبوو ئایا لماوەی ئو  

راران،
 ئرانی ب ئرانی

ی
ئران ئا،  رئرا، 
ج بج ب
نسیۆنسی
نج بنج پجنجنجنجپ


یبراھی ئیبراھیم

و و و وەی ومی وە وەر وەرگ 
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ترجمو   ھوی  دیموكرات  حزبی  ئایا  ھمووانوە  لپش  و  ھنستاوە   ركوئب تر 
 بوكردنوەی وتارەكی نداوە؟ 

بكات     بۆ  مسلكم  پرسیاری  كرد  كریمی  ھاشمی  كاك  بڕزم  برای   ل و تكام 
ەرانی حزب ئاگاداری كردموە ك بدنیایی وتاری گۆڕین  وجۆ ل برادئویش دوای پرس

وەرنگڕاوەت سر كوردی. بۆ ئم ھاوكاریی لرەدا سوپاسی كاك ھاشم و برادەرانی دیكی  
 .حزب دەكم

     زیاد ل تم بابئ ت كئاگادار ب و ڕاستیل ویستری كورد پنش  ٣٠خوپ سا
ئودەمی حكوومتی شا ل ئراندا نووسراوە. گرچی ل ماوەی  ئستا و ل بارودۆخی تایبتی  

ئو ساندا گۆڕانكاریی زۆر بسر ئابووری و پیشسازی ڕۆژھتی كوردستاندا نھاتوە 
گۆڕاون   بگشتی  ژمارەكان  و  ئامار  دەكرێبم  تنیا   وتارەك ناو  زانیارییكانی  وەك   و 

ساندا چاو لبکرت؛ كتبكش ڕووی لھر ئو دیاردەیكی مژوویی و لپوەندی ئو  
ڕاستیان بووە ك ڕایگیاندوە: (ئم فس، پش تووڕ ھدرانی شا ل ئران نووسراوە. بۆ 

، بوان پاشبندی ژرارد  ]ی ئران[ ١٩٧٩گۆڕانكارییكانی كوردستان دوای شۆڕشی سای  
بم كتر ئسشالیان ل).  

     ویستروەھا پباتی  ھرم. خم وتارەدا ڕابدوەندی ئپ ل كی دیكدەست بۆ ڕاستی
ك   ڕزگاریخوازانی گلی كورد ل سدەی بیستمدا گلك كندو كۆی ھاتۆت سر ڕێ 

ھندێ  ل و  بت   زا بشكیاندا  بسر  ھرەس  توانیویتی  تووشی  شكان  دەرەتانیشدا  و 
وەست برانبر  و  براكوژی  شڕی  ك  ھاتووە.   نگریس دیاردەیكی  كورد  كوردو  انی 

 .چندەھاجار داری ل كوولكی ڕۆحی خباتی سیاسی كورد داوە
ھرەسی       ھندێ   ١٩٧٥دوابدوای  ئران،   ل ئیلوول  شۆڕشگانی  پنابریتی    و 
ك تنگ ئاراوە،   ھات كوردستاندا  ڕۆژھتی  و  باشوور  خباتكارانی  لنوان   مچ و 

یان بۆ خۆش كردداگیركگرانی كوردستان ڕ.  
ئم وتارەی شھید قاسملو ل بارودۆخی ئو سانی نوان ناخۆشی حزبی دیموكراتی      

ھندێ  ل نووسراوە  كوردستاندا  دیموكراتی  پارتی  و  تنانت    كوردستان  ڕەخنو  شوندا 
 .ڕبرەكانی گرتۆتبرھرشكاریی بۆسر پارتی دیموكراتی كوردستان و 

من وەك وەرگی وتارەك ڕەخنگرتنی ڕبری حزبك ل سیاستی حزبكی دیكی      
كوردی ب ھ نازانم، بم ل بارودۆخی ئمۆدا ك گلی كورد زیاد ل ھر سردەمكی  

وەك بابتكی    وای بۆچوونكانی نووسر تنیا دەبتر پویستی ب برایتی و ھاوپشتی ھی، الم
و توندییان، سا دوای ئو كرژی  ٣٠مژوویی سیر بكرت ك كاتی تپڕ بووە و ئستا  

رد
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  وە نییترسی ئترو نزیكترەو مك برایانلكتردا گی گكان لكخراوە كوردییوەندی ڕپ
ی دیككنھۆی ناڕەزایی و ھرووژانی الی تن ببك الیی یڕەخن ك. 

ئمۆدا بش       بارودۆخی  لم  لوەی  نبووە  ناپاكیشم  نیازكی  ھیچ  خۆم  بحای 
وتارەك بو دەكموە، ئو وتارە بچندین زمانی دنیا ترجمكراوەو لكاتی نووسرانیوە  
تا ئستا لبر دەستی خكدا بووە. بۆ منیش ھلك ھنكوتبوو ك پشتر بوی بكموە. 

و  نكا بیر لوە بكرتوە ك ویستووم بدەستقسد كای كۆن ب با بكم ئوان بۆی دەم 
تی پكی تایبنم الیبریندار بك. 

     
   ٢٠٠٤بھاری سای      

 
 :كوردی ئران ڕوانینكی گشتیی

      كی نزیك بیران ناوچئ ١٢٥كوردستان ل   تدەگر تری چوارگۆشزار كیلۆمھ
ئارار چیای   ل الی  بر،  سنووری  زاگرۆس.  چیاكانی  ئودیوی  بری  تا  باكوورەوە   ل ات 

  و ھی الی ڕۆژھتی ل گۆلی ورم ئران    -ئران و توركیا  -ڕۆژئاوای ل كوشنی عیراق
(رەزائی) دەگڕتوە. لم ناوچ شاخاوییدا، تنانت شارەكانیشی كوتوونت برزایی زیاد  

 ترەوە ١٠٠٠لم.  
ل  كش      سانی  بارانی  و   (قاڕڕەیی)ی ھواكی  تدەپڕت؛   ٤٠٠٠و  میلیمتر 

  ری خوارووتردا دەگاتروبخ و دەرەی پ دۆ رچی لتی    ٣٠٠٠،  ٢٠٠٠گشنایتر. چمیلیم
پلی سانتیگرادە. ل  ٨٠- ٧٠و سرمای زستاندا، نزیكی پلی گرما لنوان گرمای ھاوین 

پلی سانتیگراد و گرمای    ٣٠-ی سرمای زستان دەكوت خوار  سقز، جاری وا ھی پل
 .پل ھدەكشت ٤٥ھاوینی كرماشان تاڕادەی +

    كانی دیكشی بزۆربوەك ل  نیی ل كوردستان قیرانكی ئوتۆ  كم بوونی ئاو 
  ،(كی دیجللق) ی بچووكك ڕووباری وەك قزل ئوزەن (سفیدروود)، زلتی. گیران ھئ

وتوون. گۆلی ورمكھ و تتھووی تدا  چوار    جغتوو،  ھزار كیلۆمتری  شش   ب
 .گۆش و گۆلی زربار، گورەترین ئندامانی ئاوی ئم بشی كوردستان پك دەھنن

چیاكان ب دارودرەخت داپۆشراون. ل گۆلی ورموە تا لوڕستان، زیاد ل چوار ملیۆن     
چشن بروبووم دت برھم؛    ١٤ھكتار دارستان ھی ك زۆربیان داربڕوون و لو دارە، 

بم دارستانكان چ نین، ئویش لبر ئو ھۆیی ك خكی ناوچ شاخاوییكان ھیچ 
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  ەگات  ٠گات
ا

 ت
ی
ەگەگاتگگگاگات
سانی  نسانن

گ
انران

دا، ت،دادوییدویی
و تون ون و تو تور تور
تا تاوە  وە 

نننن ونران
كوواكووررەوەرەوە

ن ناون ناوچ
اك

كیكی
نننن ناورانران نا



  376    چوو، ما دانی کا
  

دیك سرچاوەیك سرچاوەیكی  و  دەھنن  بكار  زۆر  داركی  نییو  سووتمنییان  ی 
  .لناودەبن، ك جگی پ نابتوە

سبارەت ب كانی ژر زەوی دەرنھنراو، كوردستانی ئران لباری كانی ژر زەوییوە      
 ]كۆمپانیا[دەومندە. ل ناوچی كرماشان نوت ھدنجرت ئو شونی وا حكوومت و  

دام  نتوەییكانی  لبناو  دەزگایان  ل   و  دەبتوە  نزیك  برھمكی  بم  دامزراندووە 
  .وەمدانوەی پداویستیكانی ناوچ و سان ل یك ملیۆن تنی مترك تپڕ ناكات

    ر سسرانی بران كوردستانی ئتی ئم   حكوومش كردوە بشی ئیداریدا دابب
فرمی تنیا ناوچ ناوەندییكی وات سن (سنندەج) ناوی كوردستانی بسرەوەی،  بشوەی  

ناودەبرت،    ]وئیالم[بشی باكووری ب ئازەربایجانی ڕۆژئاواو بشی باشووریش ب كرماشان  
 .وات (خوڕڕەماباد)ەوە بگرتوە -لوڕستانیش ب ناوەندەكی  لباری رەگزەوە دەكرێ

 
 دانیشتوان  

ك شۆڤینیزمی ئو حكوومتانی وا ناوچ كوردنشینكانیان بڕوە بردوە دنین    تكا    
ناو حیسابی خۆمانوە، بھیچ شوەیك ڕوون نابتوە ك ژمارەی ڕاستقینی دانیشتوانی كورد  
بت دەست. حكوومتی ئران ھمیش گوتوویتی ك كورد (ئرانی خالیس)ن و ھمیشش 

ئرانی و    ]تیتری[ە دوورخستۆتوە ك ھیچ چشن جیاوازییك لنوان  ب وردی خۆی لو
و ھیچ ئاماركی ل پكھاتی نتوایتی دانیشتوان ئاراست نكردووە، بم  فارسدا دابنت  

  ئاشكرای ك زۆربی دانیشتوانی كوردستانی ئران، كوردن، ئم ژمارانی خوارەوە ھندێ 
  :باسك دەخین بردەست زانیاری لسر گرنگایتی

 
 خشتی یكم 

 دانیشتوانی كورد ل ئران 
ئران    ساڵ 

 (سرجم)  
  كوردستان ل

 ئران  
  کورد ل

 ئران  
   %ی كورد ل دانیشتوانی 

  ئران 
197028258800 4803860 4521280 ١٦ 
١٩٧٥32440000 5514800 5190400 ١٦ 

، تاران؛ بۆتنی مانگانی ئامار، نوامبری  ١٩٦٦، نوامبری  و شونی نیشتج سرچاوەكان: ئاماری نتوایتی دانیشتوان  
 ی نتوە یكگرتووەكان، نیویۆرك   1971
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دەژین،       ئراندا  كوردستانی   ل وا  دانیشتوانی  ئو  ئازەربایجانین   ٪١٢,٨لناو  ی 
سیی  ك٤٠٠٠٠٠ی  کم) كس. لالیكیترەوە دانیشتوانكی  ٢٣٥,٠٠٠) و فارسیش ( ٤٧٠,٠٠٠(
 .(2)ورد ل ئوستانی خۆراسان و بزۆری ل قوچان و دەرەگز دەژینک

چی دانیشتوان ل كوردستانی ئران دوو قاتی پاشماوەی خاكی ئران. وەك خشتی     
ئران    ٢ژمارە   كوردستانی  دەخات،  م  ٪٧,٦دەری  و  داگرتوە  ئرانی  خاكی    ٪ ١٧ای  ی 

راندانیشتوانی ئ. 
 

 ٢خشتی ژمارە   
 چی دانیشتوان ل كوردستانی ئران 

   پانتایی ب
كیلۆمتری  
 چوارگۆش 

   دانیشتوان   پانتایی (%) 
بكیلۆمتری  

  ی    چوارگۆشسا
١٩٧٠  

دانیشتوان  
بكیلۆمتری  

 ی    چوارگۆشسا
١٩٧٥  

 ٢٠ ١٧ ١٠٠ ١,٦٤٠,٠٠٠ ئران 
 کوردستان ل

 ئران 
٤٤ ٣٨ ٧،٦ ١٢٥.٠٠٠ 

 
 ٣خشتی ژمارە  

 ١٩٦٦دابشبوونی دانیشتوان ل چوار شاری كوردستانی ئران، 
 گوندنشین   شارنشین (%)   ناوچ  (%)  
 ٧٥ ٢٥ مھاباد 
 ٨١ ١٩ سقز
 ٧٣ ٢٧ سن 

 ٥١ ٤٩ كرماشان
 ٧٠ ٣٠ كوردستانی ئران 

 ٥٠ ٥٠ * ئران
 ب مزندە  ١٩٧٥* 

، تاران؛ بۆتنی مانگانی ئامار، نوامبری  ١٩٦٦، نوامبری  نتوایتی دانیشتوان و شونی نیشتج سرچاوەكان: ئاماری  
 .، نتوە یكگرتوەكان، نیویۆرك١٩٧١

 
 

ن، ئران ئران،ن،ن،  ئائ 

١١
١,٦١,٦٦٤٠٦٤٠٠,٠٠٠٠٠

وچواچچوچچچوچچووواررگ
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چوار دا بۆ    ٤ھاتنی گوندنشینكان بۆ شار بتوندی ل برەودای. ژمارەكان ل خشتی      
 :شاری سرەكین

 
 

 ٤  خشتی ژمارە  
٪ گش سندن   *  ١٩٧٦  ١٩٦٦  ١٩٥٦  شار 

  )٧٦   –    ١٩٥٦  ( 
 ٢٠٨ ٤٢٠٠٠ ٢٨٦١٠ ٢٠٣٣٢ مھاباد 
 ٢٠٤ ٢٦٠٠٠ ١٧٨٣٤ ١٢٧٢٥ سقز
 ١٨٧ ٧٦٠٠٠ ٥٤٥٨٧ ٤٠٦٤١ سن 

 ١٨٧٩٣٠٣٠٠٠٠٠٢٣٩ ١٢٥٤٣٩ کرماشان
 *مزندەی نووسر 

 
      ژە بر دركیش ھرماون و بۆ ماوەیستا ھكان تا ئتییھۆزای وەندییوە  دیارە پمان

دەدەن، بم ستراكتۆری كۆنی عشیرەیی ك تیدا دەست بدەست میروبگ یا ئاغاوەبوو 
ماندایڕووخان و ن ستوون، لوەی بككان پھیرارشیی وەندییو پ. 

ئگر نكرت كۆمگای كوردەواری ل ئراندا وەك كۆمگایكی عشیرەیی سیر     
  ین. ئاشكرایت، بكنر نامكان ھنشین گای ھۆزە ڕەشماكۆم بۆ باس كردن ل زەمین
گرچی ڕژەیكی كمی ھۆزی    -ھوارچی ل كوردستاندا ھر نماون  لبر ئوەی ھۆزێ

بۆ  بھاردا   ل و  دەبن  بسر  گوندەكان  لناو  زستاندا  لماوەی  ئستاش   ك ھن  كۆچر 
 .رچیا دەچنلوەڕاندنی ماتیان برەو ھواری س

  
 :ئایین 
     ی تری لدا دووەكمانن. سران موسشتی دانیشتوانی كوردستانی ئوەدو ھدا نس

 حیسابی نووسردا، دانیشتوانی  [لجوو پك ھاتووە  و ئاسۆری مسیحی و ھندێئرمنی  
ئنوەر پكران.   ئاماژە   تھاتوونن حق  ئھلی  و  (]ئزەدی  موسمانكان  زۆربی   .٧٥٪  (

 .و لوڕستان كۆبوونتوەسونین. شیعكان زۆریان ل كرماشان 
وات كسایتی جگی ڕزی سونن مزھبكان ئستاش كارتكریی زۆریان   –شخ      

ل كوردستانی ئراندا ھی. دوو تریقتی سرەكی بریتین ل قادری و نقشبندی. الینگرانی  
شخی    وئبرن. ھموو موریدك سای یكجار دەبشخ ب مورید، دەروش و سۆفی نا

خۆی چاو پوی پتی ئرەكت، دیاری بۆ ببات و دۆعاو بوبگات بك. 
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      ل كی دیكوەیناو كوردانی سوننی دا ھیچ شوە كردن، لی وا باسمان لوانجیا ل
كسایتییك  ل خۆی  ئیجازەی  كورد  گنجی  مالی   .نیی ئایینی  برزو  ھیرارشی   پای ی 
بستراوەتوە ب   ناوداری ئایینی وەردەگرت و پاشان دەنررت گوندك ك داھاتی لوێ

 دەب گنج  مالی  ھژارن،  وەرزران  زۆربی  لبرئوەی  نوژەكانیوە.  دوای    پشكشی 
 گل نزیك  و  ھاوپیوەند  ژیانی  بكات  ئاژەداری  و   كشتوكا كاری  بشداریی 

ن و ئاگاداربوونی تواو ل ھژاری و ھلومرجی ژیانی پ مینتی ئوان، ئم  گوندنشینكا
نجانگ ل  -ڕووناكبیرە  وا  گوندەكانن  خوندەواری   تاق زۆرجار   ك    ببن  ك دەكات 

 .بشداری چاالكی خباتی ڕزگاریخوازانی نتوایتی
    م سارانی حوكوومی لوەبڕدا، بتم حانجامی ئئ وەیان  لی ئوی دواییدا، ھن

ڕك بخنوە، ئویش ل ڕگی بینوەی مانگان بۆ   داوە ك ھیرارشی سونن سرلنوێ
 .مالكان، بو ھیوایی ك برەو خزمتكردنی دەوتیان ڕابكشن

 
 :زمان و ئدەب  

سرەڕای       ئرانییكی.   شنچ  ل  وروپییئ ھیندو  زمانكی  و  كوردی  نزیكایتی 
ندنی پراندا دەرس خوئ ل كنیا زمانت ی زمانی فارسی كئیجازە دراوە،   دەستی با

و ئدەبی كوردی ڕەسنایتی خۆی پاراستوەو پشكوتووە، یارمتی بھزبوونی ھستی زمان  
اری نتوایتیشی داوە. ئم پشكوت تایبت ل ژیانی كورتی كوردستانی سربخۆ ل كۆم

سانی   ئم    ١٩٤٦-١٩٤٥مھابادی  ماوەی   ل كوردی  زمانی  بڕوەچوو.  بخرایی    ٣٠دا 
سای دواییدا ل ئران بربست كراوە. لم ماوەیدا كوردی ئران برەو چاپمنی كوردی 

زمان   لودا   ك كشاون  شۆڕشی  عیراق  دوای  كوردی  ئدەبی  جوالی  ١٤و  ب   ١٩٥٨ی 
 .كوتوەڕادەیكی زۆر وەپش 

بداخوە ھیچ چشن ئاوگۆڕی ئدەبی لنوان كوردی توركیا و ئراندا نكراوەو      
و بی دوو وتكوە. ل ئران ھموو دەرس خوندنك  ئوەش بھۆی جیاوازیی نوان ئلف

وبی عرەبی دەنووسرت، ل توركیا دەرس خوندن ب توركیی و ب فارسیی، ك ب ئلف
دەبوئلف بدنیایی  و  توركیا  كوردی  زۆری  زۆربی  دەھنن.  بكار  التینی  بین    بی 

وبی عرەبی نازانن و ناتوانن دەقی چاپكراوی كوردیی ئران و  ھیچكام ل گنجكان ئلف
  تیشتوونگ ران ككوردی ئ م لكی كسییمایمان شت، كھ وە. نزیك بننعیراق بخو

نا قوتابخانی  ئلفپلی   ب كوردی  دەقی  دەتوانن   ،با خوندنی  و  التینی  وەندی  وبی 
 .بخوننوە

زما  
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    جیاوازە، كات كم بارودۆخوان    بننی لموگۆڕكردنی چاپر باسی ئاس دەچین
و زیاد لوە، زۆربی وبی عرەبی دەخوننكوردی ئران و عیراقدا. ھردوو وتك ب ئلف

 .عیراق ب (سۆرانی) قس دەكن ك زاراوەی باشووری كوردستانكوردانی ئران و 
      قاچاخی ل نی دەورەیی كوردی بمو چاپ ب و نامیلكی دواییدا، كتنم سال

كوردستانی ئران چاپ دەبن. ڕەسنایتی و دەومندیی زمان ك لم دەقاندا خۆدەنونن، 
دەردەكوت، سرەڕای ژمارەیكی برچاوی كتب   ل چاپمنییكانی كوردی عیراقدا كمتر
 .چاپ دەبن و چاپمنی دەورەیی كوردی ك لوێ

ھۆكاركی دیكش ھی ك شون دادەنت سر پشكوتی زمان و ئدەبی كوردی      
  تدا تاقو ھموو   ست كراوەو لربب ل ئران: گرچی زمانی كوردی بشوەی فرمی 

ردیش نیی، بم گلك ئستگی ڕادیۆیی برنامی كوردییان ھی، ك  قوتابخانیكی كو
گرنگترینیان ئستگی كرماشان. دەوری ئم برنام كوردییانی ئستگ ئرانییكان كم و 
 ل كان كستگوە، ئكالیل :یم كارە دوو ئامانجی ھران بۆ ئتی ئزۆر نادیارە. حكووم

عیراقیش    ل و  لالیكی  توركیا  دەكن؛  شا  ڕژمی  پوپاگندەی  خزمتی  و  دەبیسرن 
دیكشوە ب شواز و ئوسلوبی دەستنیشان كراو، ڕەسنایتی زمانی كوردی دنن خوارەوەو  
وەك زاراوەیكی زمانی فارسی دەیخن برچاو. بھرحا خوندەنوەی شیعری كوردی و  

ئگر بوبوونوەی زیاتری ئدەبی كوردی   گۆرانی گوتن خۆی لخۆیدا یارمتییك نادات
 .و تگیشتنی نتوایتی لگدا نبت

بھۆی ئو ڕاستیوە ك زمانی كوردی بربست كراوەو فارسی تاق زمانی فرمی      
وت، زۆرك ل ڕووناكبیرانی كورد ب فارسی دەنووسن و نووسراوەكانیان چاپ دەكن.  

كراوە، وات (مردی ئاسكۆ خانم)،   دواییدا زیاترین پشوازی لرۆمانك ك لم سانی  
ناو   ڕووداوی  نووسیویتی.  كرابوو،  زیندانی  سیاسی  تۆمتی   ب  ك كرماشانی  كوردكی 

و داستانكشی ھمووی باسی كۆمگای كوردە كتبك ھمووی ل كوردستان دەقومن  
 .لپش شڕی جیھانیدا

گلك       بم  ھبستی  دەكرت،  چاپ  و  دەنووسرت  بنھنی  گنج  ھونری 
بورەترین شاعیری كورد بتاریك  گ) ك ـ(منھ) ی  گومانسا ی لكدا  ١٩٧٤و ڕوون)ـ

 .چاپ كراو وەك سركوتنكی گورە سیر كراوە
     وە بریتییمووانژوور ھ ستا لو ئ وتندایشكپ روەھا لی كوردیش ھخشانی نوب 

بدواوە   ١٩٧٠ل ئدەبی سیاسی ژرزەمینی و بشوەی سرەكی، ڕۆژنامو گۆڤار. ل سای  
ل كوردستان ژمارەیكی كمی كتب و نامیلك لمڕ گرنگترین الین سیاسییكانی سیاسی 

اوەو
 نووسر و نووسر
ات

كرراوكراوە كراوەو كت ككككرت
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ھۆی   دەبن  ،كوردییان  دەق ئم  ی  بوبوونوە  بم  دەبن،  چاپ  قاچاخی  بشوەی 
نواندن   نھنی)  زەبروزەنگ  (پۆلیسی  ساواك  ڕژم.  دەمكوتكرانی  سیاستی  بگورەی 

زۆركس ئشكنج و زیندانی كردوە تنیا لبر ئوەی خاوەنی تاق یك چاپمنی كوردی 
 .بوون
 

 خوندن  
     قوتابیی  مندا كراوە،  یاساخ  كوردی  زمانی   ب خوندنك  ھموو  لبرئوەی 

ل قوتابخان   ئو زمانی ك دەب  -سی دەرس بخوننكوردەكان مجبوور دەكرن ب فار
مام  ژمارەی  پویست.  ڕادەی   ل كمترە  ژەمارەشیان  و  بچووكن  قوتابخانكان  ببن.  فری 

كسوەی. ل زۆر گونددا تنیا مامۆستایكی لی   ٤٠ناوەندی قوتابیانی ھر پۆلك ل ژوور  
دەب سووڕ   ٣٠٠تا    ٢٥٠كاروباری    كھ كان  مندائاوایی ت لتایبك شارو بلگ ت. لن

 .دەیان ھزار مندا ل تمنی قوتابخاندا ھرگیز چاویان بناو قوتابخانیك نكوتووە
دا زیاد ل ١٩٧٥، ناوسدی خوندەوارەكان پیشان دەدات. ل سای  ٥خشتی ژمارە      

ژنان نخوندەوار بوون. لوەش    سدا حفتای سرجمی دانیشتوان و زیاد ل سدا ھشتای
و چواریكی كوڕانی نوان تمنی حوت و پازدە سان لو سادا زیاتر، دوو ل پنج كچ

 قوتابخان یان ناوەتی ژمارە   .پكانی    ٥خشتشی دروشمرنج ڕاكراوەژووبوونی سڕوونی بب
(ئازاد وە  مزن)  (شارستانیتی  ئو   وەیئ ئایا   . دەردەخات  (ماس    شا   ك ژنان)ە  كردنی 

وو ڕۆژ الفی لم شدیا)ی ڕژدەدەن م. 
 ٥خشتی ژمارە  

 ١٩٦٦سان برەوژوور،   ١٠ناوسد (%)ی نخوندەواران ل تمنی 
 زگا   ناوچگشتی  پارب دانیشتوانی دێ   دانیشتووانی شار  ك  

 ژنانسرجم  ژنانسرجم  ژنانسرجم  
٩٩،١ ٨١،٦٩٤ ٩٤،٥٦٢،٥ ٨٥،٦ مھاباد 

٩٨,٧ ٨١,٤٩٣,١ ٩٥,٣٦٢,١ ٨٦,٩ سقز
 ٩٨,٨ ٦٩,١٩٢,٩ ٩٠,٥٥٥,٧ ٨٢,٤ سن

٩٨,٣ ٨٩,٢ ٦٦ ٨١,١٥٣,٢ ٧٠,٧ كرماشان

 كورد ل
  ١٩٧٥سای(ئران

 ) ب مزەندە

٩٥ ٨٥ ٦٠ ٤٠ ٨٠ ٧٥ 

 ، تاران ١٩٦٦، نوامبری ئاماری نتوایتی دانیشتوان و شونی نیشتج  ]بوەی[سرچاوە: 
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 ساغیتی  
پارزگاری كردنی پزیشكی ل شارەكاندا ناتواوە و ل گوندەكاندا ھر نیی. ل سای      
كس دانیشتوان تنیا یك دوكتۆر ھبووەو ل زۆر شون ب دانیشتوانی    ٤٨٠٠دا، بۆ ھر  ١٩٦٦

  ل ل  ھ  ٢٠زیاد   بریتیی  ژمارەی ئم  ئورپا   ل) نبووە  دوكتۆركیش   تاق كسیشوە  زار 
 .كس) ٥٠٠دوكتۆرك بۆ 

و ھوای لبارو لو كاتوە تا ئستاش ئاوگۆڕكی كم ڕوویداوە و سرەڕای كش    
و مالڕیا و ئازارە باریك ل ھموو   ]چاوئش[ئاوی خواردەنوەی نیسبتن باش، تڕاخوم  

 .شونكی كوردستاندا بوە
   

 بارودۆخی ئابووری 
وان دوو شڕی جیھانیدا، گرچی پوەندی سرمایداریی برھم ھنان ل سردەمی ن

دیار كوتووەو ل دەسای ڕابردوودا زیاترو زیاتر پرەی سندوە، كوردستانی ئران ئستاش  
 ن، كریكی كشتوكای، خدانیشتوانی كارام شی زیاتر لو بییكی كشتوكایر ناوچھ

 .وەك گرنگترین سرچاوەی داھات ماوەتوە
 

 ٦خشتی ژمارە  
 (%)، ١٩٦٦ئابوورییكاندا،  بش بسر بکردەوەدابش بوونی دانیشتوانی 

 سازی و كان كشتوكاڵ  ناوچو پیش
 بیناسازی 

 خزمتگوزاری

 ٢١,٥ ١٠.٧ ٦٧,٨ مھاباد 
 ٢٠,٧ ٨,٨ ٧٠,٥ سقز
 ٢٥,٥ ١١,٤ ٦٣,١ سن 

 ٣٦,٢ ١٦,٩ ٤٦,٩ كرماشان
 كوردستانی ئران 

 ب مزەندە)  ١٩٧٥(
65-70 20 ٢٠,٢٥ 

ئم ژماران ڕووناكییكی كم دەخن سر بابتك. جگ ل پیشسازیی نوت ل كرماشان  
بتایبت ھیچ كارخانیكی دەرھنان ل كوردستانی ئراندا نیی. ل ژوور ئوەشوە، ئیشی  

  ندەخ بیناسازی)یوە  و  (پیشسازی  بناوی   ژماران لم  زۆر  بشكی  برچاو. بیناسازی 
  .كمتر ل پنجی دانیشتوانی كارامی ب خۆیوە خریك كردوە پیشسازی نوێ

و
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      ٨٠داھاتی كشتوكا ٪  ت، كنك دەھتی پوایتداری    ٪٤٥ی داھاتی نشی ئاژاب ل
ل چاندنی دانو پك دت، داھاتی سرانی سان ل كوردستانی  ٪٣٥و برھمی شیر و  

  راندا، لی  ئی    ٨٠،  ١٩٦٠ساسا مریكی و لمریكی بووە.    ١٥٠دا  ١٩٧٥دۆالری ئدۆالری ئ
دۆالری    ٣٤٠ی ئران بگشتی  ١٩٧٥ب گورەی سرچاوە فرمییكان، داھاتی سران بۆ سای  

 .ئمریكی بووە
     مرھرای برەسندنی خھۆی پراندا، بئ تی لوایتی داھاتی ندانو ھی ئزۆرب

بشی  نوتی نوت.  نرخی  زۆری  زیادبوونی  بھۆی  ڕابردودا  سای  دە  ماوەی   ل و  یكان 
مك كلوت، گژراوی نداھاتی میلیاردھا دۆالر پارەی ھ ران لكوردستانی ئ. 

لو ھموو پیشسازیی گورەیی ئران، ھیچكامیان ل كوردستان دانمزراون. جیا     
ئران ب توركیاوە دەبستتوە، تنانت ن تاق كیلۆمتركی    ل ڕگ ئاسن ستراتژیكی وا

ڕگای ئاسن ل كوردستاندا كشاوە و ن حكوومت برنامیكیشی بۆ كشانی ڕگای ئاسن  
كراویش ئاسفات  ڕگی   تاق  .یستراتیژیكی    -ھ ئامانجی   سوپایی[ب درژایی    ]ی   ل

 .نی بیكوە بستۆتسنووری عیراقدا، باشوور و باكووری كوردستا
ستانداردی ژیان ل كوردستان ھروا ل خوارەوە ماوەتوە. بگورەی ئاماری سای      
خزانكان (ژمارەی مام ناونجی بۆ ئندامانی خزان، پنج یا شش كس)    ٪٥٠، زیاد  ١٩٦٦

) دەژین  ژووردا  یك  تنیا   خشت ٣ل  ل ماكان  ھشتای  سدا  كراون ).  دروست    وكۆ 
زۆربشیان ئاوی لوول یاخود كارەبایان نیی. ژمارەی مام ناوەنجی سعاتی ئیش ل شارەكاندا،  

 .سعات ٥٤حوتووی 
ب ئابووری ئرانوە   ]سدەیی بیستم[  وەك سرمایداری ل ئراندا ڕەوتی برەوپش      

ری ئران. ئگر ئران  بستراوەتوە، ل دە سای ڕابوردوودا بۆت بشكی یكگرتوو ل ئابوو
وەك وتكی دواكوتوو بمنتوە، سرەڕای ئو ئاوگۆڕە زۆرەی وا ھاتۆت دی، كوردستان  

راندا بئ ری خۆیدالموو دەوربھ وتوەكان لرە دواكھ ناوچ ل ككشك ی. 
 

 :ھۆزە كوردەكان و پرەسندنیان  
برەو      و چ لالینی ئابوورییوە،  لباری كۆمیتی  چ  ھۆزایتی  گرچی ئمۆ 

لناوچوون دەڕوات، بایخی ئوەی ھی ئاوڕك ل ڕابوردووی پشەوتی ھۆزە كوردەكان  
ھۆزایتییكانی   پوەندە  شقی  ب ڕادەیكی زۆر،  بدەینوە. كۆمگای گوندنشین ئستاش 

یكی ژمارەی دانیشتوانی  دا، ھۆزە كۆچكرەكان س١٩ی سدەی  بسرەوەی. ل ناوەڕاست

دەییسدەیی[  
ت

]]]
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شتایھشتای
اژمار ژ

م ناوم ناونج
ش
مممم ناماممام نا
ن ھستانستان ھ ھر ھر
ی كوی كو
ستستستستانستستان
اكوو باكووروریوری

كر كت  ت 
ا

ستاندا
تسفاتسفات



  384    چوو، ما دانی کا
  

كوردستانیان پك دەھنا و ب كۆم خاوەنی ئو زەوییان بوون ك ل شایان وەرگرتبوو و 
 .لژر پارزگاریی ئویشدا بوون

     ر ھۆز، خسوان خۆشیان بئ ك ھاتبوو، كو تیرە پتایف كوردستان ل شیرە لع
بنمادا دابش دەبوون. بگ (سرەك عشیرە) و ئاغا (سرۆكی ھۆز)، سرجمی ھزی یا 

بڕوەبرایتی حقووقی یان بدەستوە بوو. قسی بگ ل ھموو كاركدا، دوابیار بوو.  
ڕیش سپییان پ كان (؟) كوینشم عنی زۆریان دادەنا  بیارەكان شور بسدەگوترا، ل.  

    كی    كاتیرینر ھیچ نگوە یا ئی دەگرتورەی جكوڕە گ ،گ بمردایب ك
جپاش بوتیش ڕووی دەدا   لكھ دەبژارد. بری تازەیان ھبكان ڕڕیش سپیی ،ماین

خككی   نوان  ھموو كشیكی  سرۆك  عشیرەت.  سرۆكی   تبب  بیتوانیای ك ژنك 
و ەداو... ھتد. گرچی سرۆك خۆی ن خاوەنی زەوی چارەسر دەكرد، ئیجازەی مارەیی د

زاری عشیرەك بوو، ن خاوەنی مرگ و لوەڕگ، بم ھمیش كسایتییكی پل یكم 
ھندێ و  ھاومافدا  خكانی  وەرزرەكان بردەوام   ئیمتیازیان پ  بوو لناو  و  ڕەوا دەبینرا 

 .دەدای وكای و خورییان بشوەی پشكشیبرھمی كشت
     كدا دەتوانین سشیرەتر عناو ھرەك    لم، سكوە: یك بناسینیتاقمی جیاواز ل

عشیرە و بنماكی، ك ئندامی دەستداری عشیرەك بوون؛ دووھم، خزمتكارەكان 
ئاسایی   ئندامانی  دواییشدا،   ل بوو.  لسرشان  جۆربجۆریان  ئركی  چند   ك (خوم)، 

. ھموو عشیرەتك پیاوی ئایینی خۆی ھبوو ك پك ھاتبوو ل: شخ (نونرانی  عشیرە
ھندێ  خۆی  مالش  پغمبر)،  (نوەی  سید  و  (مال)  نوژ   پش  جۆربجۆر)،    بشی 

 .دەستی تایبتی ھبوو
لسر    ھندێ      ك دەبینرا،  عشیرەتدا  ئندامانی  لنوان  برچاو  ئابووری  جیاوازیی 

اغی خاوەنایتی یكگرتووی ئاژە دانرابوو. تنانت لو حاتاندا ك مكی شخسی  بن
ھندێ گرنگیان دەگا.  دەوركی   جیاوازییان چند   نبوو، ئم  عشیرەت تا  ئندامانی   ل

ھزار سر مڕیان ھبوو، لكاتكدا سرەك عشیرە و گورە پیاوانی تر، ژمارەیكی زۆری  
 .ھبوو مڕو بزنیان

ئاوگۆڕی نوان عشیرەتی كۆچر و نیوە كۆچر، پشەوتی كردو گیشت شونكی      
بۆ  مرەزەیان  خوری  و  پست  ئاژەكان  خاوەن   شیرەتع لبرئوەی  ئویش  گرنگ، 

  .و سودا ھبوو لگ شیرو برھمی لشیر دروست كراو و گۆشتگۆڕینوەو سات
ا بازرگانی جۆربجۆر وەك دارتاشی، كاری كانزا، چنینی قای  لنوان عشیرەتكاند    

سات گۆڕینوەو  كردبوو.  پشەوتی  جلوبرگ  و  چادر  دەدای  و  ئوەی  توانای  وسودا 
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عشیرەت ك ھوارگی ھاوین و زستان بۆ خۆیان دابین بكن. بدرژایی ڕگای ھوار،  
بفرۆشت   خۆی  برھمكانی  دەیتوانی  ڕعشیرە   ل پداویستییكانی  و  بازرگانییوە  گای 

نك بھندو خۆی پرەی سناو كورداندا پنانی پارە لكارھمدا، بدەی بیسترەتای سس ل .
ھسنگاندنی دارایی سرەك عشیرەتكان بپی ئو ئاتوون و پارەی بوو ك خاوەنی بوون 

 .و ھروەھا بگورەی مڕو ماتیان 
بوونی ڕۆژ لگ ڕۆژی عشیرەت ل كۆتاییكانی سدەی نۆزدەو   لگ نیشتج    

سرەتاكانی سدەی بیستمدا، پشكوت ل پوەندی ئاوگۆڕ كردنی پارەو لدەست چوونی 
 .گرنگایتی لوەڕگاكانیش وردە وردە خۆیان نیشان دا

    جنیشت بۆ  ئران  حكوومتی  جیھانیدا،  شڕی  دوو  ھزی    لنوان  كورد  كردنی 
 كشیرەتمی عرجك جار سلبوو، گری ھرانكو كی مائاكام نا ككارھسوپایی ب

ك لسر سنووری نوان    -ب یكجاری لناوبران. ل دە ھزار ئندامی عشیرەتی جاللی
یش  ئران و توركیا و یكیتی سۆڤیت دەژیان، تنیا چند سد كسیان ڕزگاریان بوو، ئو

 .دا١٩٤١ب شاربدەركردنیان بۆ ناوەندنی ئران و گڕانوەیان بۆ سر زدو ما ل سای  
ناوی بشوەیك ل تواندنوەی لوڕەكاندا  ]  ەمیر تھماسبی[جنڕا ئحمد ئاغا خان      

پ لوڕستان)یان  (قسسابی  ناسناوی   ك دەرچوو،  ئندامانی  بخراپ  بۆ  كردەوە  ھمان  دا. 
تورك  عشیر و  ئیسفھان  و  ھمدان  بۆ  گواستوە  ئوانیان  كرا:  ڕەچاو  (گباخی)ش  ەتی 

جوان نیشتنی ئشو كانیان لم   زمانژایی ماوەی ڕاگواستن، گوشار و زودر و كرد. ب
وەك   مانگ  چند  ماوەی  بۆ  چیاو   چوون گلكیان   ك سر،   خرای ئوتۆیان  زۆركی 

 ) ٥رد (خباتكار، شڕی حكوومتیان ك
    جكی نیشتخ ویستیان بپ ران كسوودی بورجوازی ئ گل ،م ڕاگواستنو  ئ

 .دامزراندنی بازاڕكی بستراوەی مومتاز بوو، یكی دەگرتوە 
یاساخ كردنی بازرگانی ل نوان دوو دیوی سنوور و برنامی دەوت بۆ بھزكردنی      

ر سحوكمی ناوەندی، گوشاری خست  كانی خۆیان لداویستیوەی پكان بۆ ئشیرەتر ع
  .چوارچوەی سنوورەكانی ئراندا پك بھنن

    جنیشت   دا بوو، ككان ترانییكورد و ئ كی زۆری بۆ خاوەن زەوییكردن، سوود
ل زەوییكانیان  و  بچوسننوە  وەرزرەكان  كاربدەستانی   دەیانتوانی  بۆ  ھروەھا  بكن. 

ویستی  دەوناو گوندەكان و پ دەچوون وەی كندن ھاسان دبوەوە بتیش كاری باج س
 .ندەكرد بكون شون عشیرەتی سر چیاكان ل كوردستان
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    جست كرابوو، كاری نیشتربكان بشیرەتكۆچی ع ستاكروەھا   ئكردن و ھ
قاچاخ، داھاتی حكوومتی  یاساخ كردنی بازرگانی سرسنوور و چاوەدریی زیاتری مای  

خكی   لناو  سربازی  نوباوی  خزمتی  بۆ  الوەكان  ناونووسینی  ھروەھا  دەكرد.  زیاتر 
 .نیشتجكراودا ھاسانتر بڕوە دەچوو

ئراندا،      و  توركیا  لنوان  بتایبت  تازەكان  سنوورە  كوردستان،  دابشبوونی  دوای 
عشیرەتكان دەكرد. خكانی نیوە چادرنشین،  برگریی ل كۆچی سوننتی ھاوین و زستانی  

ل سنووریان  تپڕكردنی  ھندێ  مافی   ل سنوور،   ئستنرا.  جیاكرەوەی  ھی  حاتدا، 
دوو یا س كانی كرد بشیرەتران    عوان ئن ل وما (كشیرەتی شكاك قع وە وەك لشب

 .تن بر ئران و عیراق و توركیا) و توركیادا دابش كران)، یا عشیرەتی ھركی (ك كو
    جنیشت كاری  دیاریكراو  كوردەكانی   ھۆگلكی   كاننشین دەوار  كردنی 

وزاری براو كم بوو و ھوارچییان وھوا، لوەڕگاكان باش بوون، زەوی وەدواخست. كش
پ دەوتیان  دەستی   ل دوور  و  سربست  وردە    ژیانی  وردە  بم  بوو.  لگ  باشتر 

پتوبوونی سیاستی مركزی كردن، ھوارچییان دەستیان بۆ نما. ئمۆ بتایبت ھیچ  
ژمارە   خشتی  وەك  نماوە.  دانیشتوانی   ٧دەوارنشینك  گوندو  ژمارەی  دەخات،  دەری 

 .گوندەكان ل ماوەی سد سای ڕابردوودا بخرایی ڕووی ل زیادیی ناوە
 

 ٧خشتی ژمارە   
 یان ڕادەی دانیشتوان و ژمارەی گوند

 ڕادەی دانیشتوان   ژمارەی گوند   ناوچ  

 ١٩٦٧ ١٩٥١ ١٨٥١ ١٩٦٧ ١٩٥١ ١٨٥١ 
 ٢٨٠٨٠ ١٥٠٠٠ ١١٢٥ ٢٠٣ ١٦١ ٨ بان 

 ١١١ ١٤ مریوان 
 

١٧،٨٠٠ ١،٠٤٠ ٢٩٠ 
 

٨٤،١٧٧ 

  ٢٩،٥٠٠ ٦٠٥  )١٢١ ٩ ھورامان 
 

      ستا زیاد لن،    ٧٥٠٠ئراندا ھكوردستانی ئ گوند ل  ك بچووكن بلكیان گزۆر
خزانوە. گوندەكان بشوەی   ١٢٠٠تا    ١٠٠٠خزانوە؛ ئوانیتر زۆر گورەترن ب    ١٠تا    ٥

 دا  ١٠٠تا   ٥٠مام ناوەنجی لس ن كك ھاتوون. ژمارە تازەكان دەری دەخزان پی  ٩٠خ
جستا نیشتبوون دانیشتوانی دەرەوەی شارەكان ئ. 

ڕڕ

خرخبخرخراییخرایی
    ٧٧ ٧ە  مارەمارە 

ھوارھوارچ
مامامامارەماژمار
ھ ،ردنكردن،، ھ

دەسدەس
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چارەكی     دووھم   ستا    لئ بیستم[سدەی  ھم ]سدەی  عشیرەتكان  سرەك   ،
وزاری داچنراویان ھموو خست ژر دەستی خۆیانوەو بم چشن  لوەڕگو ھم زەوی

م :وانكان (بشیرەتن شاوە درابووە عالیی وا خۆی لو زەوییئ .فیئۆدا پر  بوون ب
 .سرەك عشیرەاالخبار)، وردە وردە بوو ب موكی تایبتی 

چیتر       چوە، فیئۆدالیزم  سای ڕابردوودا بڕوە  بیست   ل دوای ریفۆرمی زەوی، ك
ل ئراندا   بسر كۆمگای كوردەواری  و بازاڕی ئازاد بایان  سرمایداری  نماوەو ئستا 

، ك ل زۆر  كشاوەو ستراكتۆری سوننتی كۆمیتی جگی خۆی داوە ب شوەیكی نوێ
ژرخانی ڕ گرچی  بت،  ھرچۆنك  كردووە.  گۆڕانكاریی  تووشی  كۆمگاكی  گوە 

ئابووری ل ماوەیكی كورتدا ئاوگۆڕی بنڕەتی تدا بدی ھاتووە، بم نریت و عقیتی  
 .خكك زۆر نگۆڕاوە

 
 ستراكتۆری كۆمیتی     

ستراكتۆری كۆمگای گوندنشینانی كورد  وزاری لسر  كارتكریی ریفۆرمی زەوی    
ب    ١٩٧٥لبیرمان نچت ك ئاماری سای    دا دەبینرت؛ گرچی دەب٨ل خشتی ژمارە  

ڕیفۆرمی   ئاكامی   ب سبارەت  ئاماری  ژمارەو  كمبوونی  بھۆی  ئویش   ،زندەیم
 .وزارەوە، بم ھشتا دۆخ سرەكییكی بڕوونی دەردەكوتزەوی
 

   ٨ژمارە  خشتی  
 :ستراكتۆری كۆمیتی ل دەرەوەی شارە كوردنشینكان 

 
 

ب  (  خاوەنییتی زەویوزار   )  ب مزندە (  %ی دانیشتووانی گوند 
 ) ھیكتار 

 
١٩٧٥  ١٩٦٠   

 ٣٠٠زیاتر ل  -----  ٠،٣ خاوەن زەوی گورە 
 ٥٠تا  ٣٠ ٠،٨ ٦ خاوەن زەوی مام ناونجی 

 ٢٠تا  ٥ ٢،٥ ١،٥ خاوەن زەوی بچووك 
 ٣تا  ١ ٣٢ ٣ وەرزری مام ناوەنجی 
 - ٢٤-٢٦ ٧٢ خۆش نشین (رەشایی) 
 - ٢٣-٢٦ ١٠ کرکاری کشتوکای

 - ١٤،٧ ١٢،٦ ھیتر 
 

زندند
:كان ینكان  نش
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ژمارژمارە
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ژمارەکان ب مزندەن لبر ئوەی کمایسیی ئامار سبارەت ب ئنجامکانی ئیسالحاتی  
دەربکون.تویوزار   ڕوونی   ب دیاردەکان  گشتیی  ڕووی  کردووە  زەویی    خاوەن  وای 

  ل زیاد  پشتر   ك چوونت  ٪ ٦٠گورەكان  شانۆ   ل ئستا  بوو،  بدەستوە  زەوییكانیان  ی 
بھۆی خۆ دوورخستنوە ل یاسای ڕیفۆرمی    -دەرەوە بم خاوەن زەویی مام ناوەنجییكان

زەوییوە، توانیویان زەوییكانیان بپارزن؛ دەوتیش، لبر ھلومرجی سیاسی كوردستان،  
 زەویی خاوەن  ڕیزی  گورەكان   زەویی دابشكردنی  بم  سر   ناخات زۆریان  گوشاری 
ئستا   ك كردوە  پتوتر  ناوەنجییكانی  مام  وەرزرە  ھی  زیاتریش  لوان  و  بچووككان 
گورەترین تاقمی ناو دانیشتوانی گوند پك دەھنن. لبر ئوەی ل ناوچكدا سرمایی  

رۆلیتاری پیشسازی ل كوردستاندا رەونقی ئوتۆی نیی. ب پچوان، گورە نخراوەتگڕ، پ
ڕادەی زۆرو دوور ل چاوەڕوانیی بكاران ل شارە كوردنشینكاندا بۆت دیاردەیكی ئاسایی  

گوندنشینانوە   كۆچی  بھۆی  زۆری  ]برەوشار[و  توژمی  دەدات.  لزیادی  بردەوام   ،
ئراندا برچاوە، گلك ب زەحمت خۆی ل كوردستان   سنعتی كردن ل زۆربی بشكانی

  گل ھاوكات  بم  الوازو  زۆر  كورد  پیشسازیی  بوژروازی  بۆنیوە،  بم  داوە. 
گورەبوونوەی شارەكاندا، چینی مام ناوەنجی كورد ب ھاوكاریی دائیرە خۆجییكان یاخود  

دەب خریكن  خزمتگوزاریی،  پرەسندووی   لپب سیاسیبشی  گورەی  ھزكی   ب   - ن 
 .ئابووری ل كۆمگای كوردەواریدا

 
  ڕوانینكی مژوویی  

  ل شڕی چادرانوە تا شڕی دووھمی جیھانی .١
دا، ب یارمتی كوردەكان،  ١٥١٤ی ئۆگوستی  ٢٣ل    ]ی عوسمانی[سوپای سوتان سلیم  

، تك شكاند.  باكووری ڕۆژئاوای گۆمی ورم -ھزەكانی شا سمایلی سفوی ل چادران 
ئم تئریخ، یكمین دابشكردنی خاكی كورد ل نوان ئران و ئیمپراتۆریتی عوسمانی  

 .دیاری دەكات
    ژایی ھدر ران، بدڕی چارەو دوای شب كتردوو ودەی شازدە، ھموو س

مركزی    ب سیاستی   ڕووكردن ئم  بكن،  بھز  ناوەندییان  دەوتی   ك ئچوون  ئوە 
سای    ل ھات.  بشوندا  میرنشین كوردەكانی  ڕاپڕینی قارەمانانی    ١٦٠٨كردن، دژایتی 

نیك، لالین ھزەكانی شا ك ئستا بۆت ئفسا  -ئمیرخانی برادۆستی لناو قی دمدمدا 
كوردی   دانیشتوانی  كوشتنی   ب دەستی  قزباش  سوپای  شكا.  تك  سفوییوە  عبباسی 

ورم سای    ڕۆژئاوای   ل موراد١٥٦٣كرد.  سوتان   گل پیمانكی  عبباس  شا  ی  [دا، 

١

خخرخریك خی،  خی، 
ەنجیاوەنجاوەنجینجینجی
سازییسازیی

اواواواوەنناوناوە
پیششساشساز پیش   

كانیكانی
نانو
كابشكبشكا
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تا  دا مۆر كرد، ك دابشبوونی كوردستانی كردە دیاردەیكی فرمی، لوكاتوە  ]عوسمانی
  .ئستا سنوورەكانی ئم بشی كوردستان گۆڕانكی ئوتۆیان بسردا نھاتوە

ماوەی        ٤٦٠ل  بب ئران  كوردی  چادراندا،  شڕی  دوای  ب    سای  دژ  پسانوە 
كوردەكانی    میرنشین وەستاون.  تاران  و  ئران)  كۆنی  (پتختی  ئیسفھان  دەستداریتی 

د  سن ناوچی   ل لكاتكدا  ئردەن  چوو  لناو   ك بوو  كورد  میرنشینی  واترین 
 .پاراستبوو ١٨٦٥خودموختارییكی خۆی تا سای  

برپابوو، ئم   ١٨٨٠دا، ل سای  ١٩یك ل گورەترین ڕاپڕینكانی كورد ل سدەی      
عوبیدلال شخ  ڕبرایتی   ب  ڕینڕاپ]ورم گۆلی  نوان  ناوچی  ھموو  شمزینی  و    ی 

سربخۆیی ]  (وان)ی ئازاد كرد، ئوە یكمین بزووتنوەی كوردی بوو، ك یكگرتنوەو
ھموو كوردستانی كردبووە ئامانج. بزووتنوەك، بھزی ھاوبشی ئیمپراتۆریتی عوسمانی 

 .و ئران تك شكا
  بدرژایی سانی شڕی یكمی جیھانی، كوردستان ل ئراندا بووە گۆڕەپانك بۆ     

و ڕووس. تورككان، بۆ الوازكردنی ھستی نتوایتی كوردی، ئاگری  ھزەكانی تورك  
كرد.  خۆش  ئرمنی،  ھموانوە  لپش  و  موسمانكان  غیرە   ب دژ  ئایینیان  دوژمنایتی 
دابشبوونی خاكی ئیمپراتۆریتی عوسمانی بووە ھۆی پرەسندنی خباتی كوردەكانی توركیا 

  .ی و بفرمی ناسینلپناو سربخۆی
ی سیڤر، ڕاپڕینی كوردی عیراق بوو ب ھاندەری  ١٩٢٠ل ئران، كاردانوەی پیمانی      

دا سمكۆ (سمایل  ١٩٢٥و    ١٨٢٠كوردەكانی بشی باكوور برەو ڕاپڕین. ل نوان سانی  
ی ڕۆژئاوای گۆلی ورمناوچ سرتاسری  شكاك، توانی  ھۆزی  سرەك  بخات ژر    ئاغا) 

  موو كوردان بكات. لخۆیی ھربف و داوای سمانی بۆ  ١٩٢٣ڕكدا سمكۆ چوو بۆ سل
مئموورانی  بكات.   وەكبزووتن ھردوو  یكخستنی  باسی  محموددا  شخ   گل ئوەی 
 -ئینگلیزی نرران بۆ ئوەی ب بنی درۆ سمكۆ فریو بدەن و ئویش ب كوشتنی مارشیمون

وشی ھیكی دتزن ھات. وەك ئاكامكی كارەك، بارودۆخ ڕبری ئاسوورییكان، تو
دواتر رەزا شا، لڕگی كۆدتایكوە ك   -دا  رەزا خان١٩٢٥خراپ بوو.      لسای  

ئینگلیزەكانی لپشت بوو لتاران ھات سر كار ھوی پكھنانی حكوومتكی ناوەندی دا.  
 ١٩٣٠مانگی جوونی   ٢٠لشنۆدا، سمكۆ بۆ وتوو ران بانگ كرایڵ سوپای ئگر ژ لو ھ

و ئمجار دا ڕاپڕینكی دیك سری ھدا١٩٣١لوش كوژرا. چند ساك دواتر، ل سای 
  .دا]ھورامی  [و لژر ڕبرایتی جافر سوتانیلباشوری كوردستانی ئران

 

ی  
 ڕۆژئاوی ڕۆژئاو

٩٢

ینی سانی  
ڕ ڕپ
نیساسانی
پ، ڕاپر، ڕاپڕ س

یییی بوانیمانی ب بوو بووە
مانمانسمسموسمموسس
ان، بكان، بۆ
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تورك تورككاككان
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  :كۆماری كوردستان ل مھاباد  
    زی ھ١٩٤١ی ئۆگۆستی  ٢٠لت  دا، ھیمانی سۆڤیناو  و ئینگلیز  اوپ مریكا چوونو ئ

ئرانوە. حوكمكی الواز ل تاران دامزراو بوو بجگری دیكتاتۆریتی رەزا شا، ك ھیچ  
و ئمریكییكاندا بوو.  دەستكی بسر باشووری وتوە نبوو وا ل ژر كۆنترۆی ئینگلیز  

ی ھزی دامزراندبوو. گلك مافی دیموكراتی بو ل باكوور]ی ئران[یش یكیتی سۆڤیت
  .حیزب سیاسییانی وت درابوو، ك ژمارەیان بردەوام لزیادبووندا بوو

ناوچی مھاباد ن لالین ئینگلیزو ئمریكا و ن لالین یكیتی سۆڤیتوە داگیر      
ردییوە. ل مانگی سپتمبری  نكرابوو، مبندك بوو بنریتی مژینی ناسیۆنالیسمی كو

ھلكی زۆر گونجاویان قۆستوە١٩٤٢ سیاسیدا كوردی مھاباد    - و یكمین ڕكخراوی 
  .وات كۆمی ژ.ك (ژیانی كوردستان، بواتای ژیانوەی كوردستان)یان پك ھنا

ناسیۆنالیست       یكجار  مام     –كۆمی  توژە  ڕووناكبیری   شار ك ناوەنجییكانی 
ڕبرایتییان دەكرد، گلك زوو پشتگیرییكی بربوی لكراو سرەڕای ھلومرجی نیوە  

سیاسی پۆگرامكی   ن قایمی  ئازاد،  چوارچوەیكی  نھیچ  و  دیاریكراو  بوردی  و 
 .دا ڕبرایتییكی نوی بۆ ھبژررا١٩٤٣ڕكخراوەیی ھبوو، لسای 

موكراتییانی كوردستان زۆر زوو ستراكتۆری كۆمی برزكردەوە بزووتنوەی دی    
 رنامەو بیپ ویست ببوو پرینتریان ھكی سیاسی بیی وا ڕوانگو كادیرانو ئیتر بۆ ئ

بداتوە سردەم  وەمكی   ك ئوتۆ  سیاسی  پرۆگرامكی  ھروەھا  ڕیكخراوك    -ھبوو، 
 .ار ئندامی خۆی ھبت كتوانای ڕبرایتی كردنی دەیان ھز

نوێ١٩٤٥لسای   سیاسی  ركخراوكی  دامزراو   -دا  كوردستان،  دیموكراتی  حیزبی 
رووخساركی   لھاتوو  رووناكبیركی  كۆبوونوە.  لجرگیدا   كۆم ئندامانی  ھموو 

ئایینی سیاسی  (حدك)    -برپرسی  بینی.  لدامزراندنیدا  گرنگی  دەوركی  محمد،  قازی 
  :كی پشكش كرد ك ھشت خای سرەكی گرتبووە بربرنامی

لناو  .  ١ دەست،   بگرن خۆیان  ناوچیی  كاروباری  لئران  كورد  گلی   ویستپ
  سنوورەكانی ئراندا خودموختارییان ھبت؛

ئیجازەیان پبدرت بزمانی زگماكیان بخونن. زمانی فرمی ئیداری لناوچ كورد   .٢
 "بتنشینكانیان كوردی 

بۆ    .٣ ناوچییی  كشوورایكی  بكات  ئوە  زامنی  وت  بنڕەتی  یاسای   ویستپ
  (كناوچ) كۆمیتی  كشیكی  ھموو   شوورای كئو  ھبژرت،  كوردستان 

  "لژر دەستدا بت

 .ت 
موكراتیدیموكراتی
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  "كاربدەستانی ئیداری دەبت لخكی خۆجیی ھبژرن .٤
٥.    زەمین دەبت  گشتی  وەرزریاسایكی  نوان  پكھنانی  زەوی  بۆ  خاوەن  و 

 "بشوەیك خۆش بكن كداھاتووی ھردووالی تدابگیرت بر چاو
برایتی  .٦ بۆ  بایجانحدك  ئازەر  گلی  لگڵ  یكتی  ناو  و  كمایسییكانی  و 

 .ئارزەربایجان (ئاسووری، ئرمنی..) خبات دەكات
ھوی پرەپدانی كشتوكاڵ  .٧ بحدك  پشكوتووی  و  بۆ ئامانجی  ازرگانی دەدات 

و باشترین  و رۆحی گلی كوردو برزكردنوەی پلی ماددی  و ساخیتیفركردن
 ".شوەی بكارھنانی سرچاوەكان لكوردستان

بشوەیك   ئران  گلی  ھموو  بۆ   كانسیاسی  چاالكیی ئازادی  خوازیاری  حدك 
 .ككی لوە وەربگیرتكسرانسری وت بۆ پشكوتن 

 
بوو،       كورد  گلی  ئاواتكانی  رەنگدەرەوەی   كپرۆگرامك راستییوە  ئو  بھۆی 

جشا دەستبكی بۆ خۆی راكی خپشتیوانی زۆرب.  
و ئراندا بگشتی پای بھزە دیموكراتكانوە ھلومرجی تایبتی سردەم لكوردستان

 .پشوە ھبھننوەدەنا بۆ ئوەی ھنگاوك برەو 
      جانیوەری  ٢٤ل یكمین    ١٩٤٦ی  شارەكاندا،  نونرانی  گشتی  لكۆبوونوەیكی 

 .كۆماری كورد ھات ڕاگیاندن و قازی محمد ڕبری حدك ب سرۆكایتی ھبژررا 
تمنی كۆمار ل ساك كمتر نبوو، بم جوونوەیكی برچاوی ھنای ئارا و      

توانی دەست ب زۆرك ل ئامانجكانی ڕاگینراوی حدك ڕابگینت: زمانی كوردی بوو  
كوردی   دەورەیی  چاپمنی  چندین  قوتابخانكان؛  زمانی  ھروەھا  و  فرمی  زمانی   ب

گرنگترینیان "كوردستان" ئۆرگانی حدك، ھ وە كوبوونی  گۆڤاری ژنان  -بوگاو گ
ان بوو؛ یكمین شانۆی كوردی دامزرا، ژنانی كورد بۆ یكمین  گۆڤاری زارۆك  - مندان

سیاسیدا كۆمیتی  كاروباری   ل پوەندی   -جار  پشكوتی  بھۆی  نواندو  چاالكییان 
بازرگانی ڕاستوخۆوە لگ ڕووسیا، ئابووری ڕووی ل گشكردن نا. زەوی ئو خاوەن 

جب كوردستانیان  وا  وچو  زەوییانی  بسر  ھشتبوو  تاران،  حكوومتی  خزمت   بوون و 
وەرزرانی كوردو ئو بنما بارزانیاندا دابش كرا ك مھابادیان كردبوە پناگی خۆیان 

 .لدەست ڕاونانی حكومتی عیراق
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وزاری بو شوەیی وا ل ئازەربایجانی ئران  بم بھرحا ھیچ ڕیفۆرمكی زەوی   
بڕوەنچوو و وەك برنامی حدك دەری دەخات، بڕوەبرانی كۆمار  دا ھاتبوە كای، لرەدا  

  .ھوی پاراستنی برژەوەندییكانی ھردوو الین وات وەرزرو خاوەن زەوییان دەدا
وكاری بڕوەبرایتیدا، پلو مقامكانی سرەوە ك تا ئوكات تنیا بدەست ل ئیش    
درای كوردان. ھزی سوپا و پۆلیسی شای ئران ھوەشانوە   و ئازەربایجانییانوە بوو،فارس

و ھزی پشمرگ. ئای سوور و سپی و سوزی كۆمار  و جگی خۆیان دای سوپای گل
ل ناوەڕاستیدا بوو.    ]ی باندە[ب ونیكی ڕۆژ ڕازابوەوە و گو گنم ب دەوریوە و پڕك 

ڕاگ ھمای  و  ڕزگاری  نیشانی   ب ئاوازكی  ڕۆژ  بوو.  خوندەواری  گرنگایتی  یاندنی 
 :ناسراوی كوردی كرای سروودی نتوایتی 

 ....ئی ڕەقیب ھر ماوە قومی كورد زمان 
 س نكورد مردوە، كورد زیندوە  ك 
 .ئاكمان  زیندوە قت نانوێ 
دەرەوە     كاروباری  و  جنگ  وەزیری   ك ھاتبوو  پك  وەزیر  سزدە   ل  شیان كابین

 جلیسی یاسادانان لررا بوو مبژن شتا ھمان ھرلپ وە كو ڕاستیھۆی ئناودا بوو. بل
ئارادا نبوو، حوكمی سرەك كۆمار، قانوون بوو؛ بم ھموو كاروباری قزا لالین دیوانی  

زراندنی  عالی و  وەزارەتی دادپروەرییوە بڕوە دەبرا. كاربدەستان دەستیان كرد ب دام
  .و دەزگایكی ئیداری بۆ كۆماردام

نوێ     حكوومتی  چۆنی  حكوومتكی    چندو  ئایا  نكرابوو:  دیاری  بوردی  ھشتا 
بریتی بوو ل   خودموختار یاخود، كۆماركی سربخۆ؟ دروشمی فرمی بۆ حكوومتی نوێ

  .ش دەناسرا(دەوتی جمھوری كوردستان) بم ب (حكوومتی میللی كوردستان)ی
حكوومتی كوردی ل مھاباد، وەك ئازەربایجان، ھشتا ئامانجكانی خۆی دەست     

 .نیشان نكردبوو
ڕۆژی        ئاپرلی  ٢٣ل پیمانكی ١٩٤٦ی  كوردستان  و  ئازەربایجان  حكوومتی  دا 

 ل وە مۆر كرد ككیان پك ھاتبوو ٧دۆستانند پب: 
لكات.١ حكوومت  ھردوو  ب  نونرانی  دیكدا  الینكی  خاكی   ل پویست  ی 

 ڕەسمی دەناسرن؛
حكوومتی .٢ كوردن،  خككی  زۆربی   ك ئازەربایجان  خاكی  شونانی  لو 

 كوردی دت دامزراندن و بھمان شوە لالیكی دیك؛
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لیژنیك  .٣ حكوومت  ھاوبش[ھردوو  ئابووری    ]ی  كشی  چارەسركردنی  بۆ 
لیژ ئو  و  دەكن  برپرس دیاری   كتحكووم ھردوو  ڕبرانی   ب برانبر   ین

 دەبت؛ 
٤.ركاتبۆ   ھ یكگرتوو  سوپایكی  كوردستان  و  ئازەربایجان  بكات،  پویست 

 پشتگیری كردنی ھردووال، پك دەھنن،
٥.تاران، دەب گك لژوتو شنرچت؛  ھت بردوو حكوومئیجازەی ھ ب 
پرە.٦ بۆ  ئازەربایجان  زمان  حكوومتی  ئو پدانی  لناو  كوردی  كولتووری  و 

كورداندا ك ل ئازەربایجان دەژین، ھنگاو ھدنتوەو كوردستانیش ب ھمان 
 شوە؛

٧.سر ككگرتوویی    ھدیموكراتیك و ی ،ژووییم تیو دۆستایناوبردنی ئی لوھ
 .تنوان ئو دوو گل بدات، لالین ھردوو حكوومتوە سزا دەدر

ھردوو       ك دەمنتوە،  خۆی  جگی   ل ڕاستیك  گوترا،   ك ئوانشدا   گل
حكوومتك بۆچوونی جیاوازیان بۆ كاروباری ناوخۆیی ھبوو. ل ئازەربایجان كاربدەستان  
و   ئابووری  ڕیفۆرمی  پۆگرامكی  و  برچاو   خست كركارانیان  و  وەرزیر  داواكاریی 

تییان دەست پیپاراستنی  كۆم ی ڕۆژ بریتی بوو لرنامكوردستان ب كدا لكاتكرد، ل
بتی بوایتتی نكیگا یرەوەی كۆمرژەوەندیی چینی سجیاواز دانانن ب. 

و ئابوورییوە       ل باری كۆمیتی  ل [بھۆی ئو ڕاستیوە ك كۆمگای كورد 
دواكوتووتر بوو، ئامانج دیاریكراوەكانیشی مام ناونجیتر بوون. ھشتا مسلی    ]ئازەربایجان

بۆ   درژ  دوورو  وتووژكی  و  نكرابوو  چارەسر   كتحكووم دوو  نوان  سنووردانانی 
بتایبت شارەكانی (خۆی)،  سماس    ناوچی ڕۆژئاوای گۆلی ورم  دیاریكردنی بارودۆخی

ویست بوو (شاپوور)، ورمو میاندواو پ (ڕەزائی). 
بھاری        ركی  ١٩٤٦لئ كرد.  پیدا  دووھمیان   پل گرنگایتی   جیاوازییان ئم  دا 

ڕەشی  سرەكی داكۆكی كردنی ل مانوەی ھردوو كۆمارەك بوو ك كوتبووە بر ھ
حكوومتی تاران و ئمریكا و ئینگلیزیشی لپشت بوو. پیمانی نوان كوردو ئازەربایجانی  
نبوو ك ل تاران   سرسووڕمانیش  جگی  و  ھبوو   كلگ ھردوو  بۆ  واتایكی زۆری 

كی زۆر خراپ چاوی لوەیشكرا ب. 
حزبی توودە       وا  برەیك  بوو ل دامزرنرانی  حزبی دیموكراتی  حدك یكك  و 

س گئازەربایجانی ل  وتنخوازی دیكشكران[حزبی پر. كوردستان  ]ی ئب ی دەگرت
 .بووبوە پگیك بۆ ھموو ھزە دیموكراتكانی ئران
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     شب پشتگیری  و  ھاوكاری  بۆ  بوو  ناوەندك  ھروەھا  كوردستان  كۆماری 
اوەڕاستدا. حزب كوردییكان ب گرمی جۆراوجۆرەكانی دیكی كوردستان ل ڕۆژھتی ن

ل كوردی    پشوازییان  نونرانی  و  بارزانی  ھزاران   ل پشوازی  دوە   ل مھاباد  دەكرا. 
توركیا، عیراق و سووریا كرد. ھموو نتوەی كورد كۆماری مھابادی وەك ڕەمزكی ھیواو  

 .دەبینی و جرگی خبات بۆ ڕزگار كردنی ھموو كوردستانئاواتی خۆی
ھرچۆنك بت، لوكاتدا بارودۆخی سیاسی ئران بتایبت (ھلومرجی موجوود)      

بھۆی حوزوری ئینگلیز و ئمریكییكان ل ناوچی باشووری سقزدا، برگری لوە دەكرد 
ك كۆمار دەست ب سر سقز و سن و كرماشاندا بگرت. خاكی كۆمار ل سقزەوە برەو 

دەكش ملیۆن  كۆمار  یك  ژمارەیكی   ب ئرانی  كوردستانی  دیكی)  (بشكانی  ھموو  او 
  .خكوە دەگرت بر

، دەوتانی ھاوپیمان ]ی دووھمی جیھانی[شش مانگ دوای كۆتایی ھاتن ب شڕ    
جران بوەی خاكی ئك ھاتن و دەستیان كرد بتاران پ گتی  لتی سۆڤین. حكوومبھ

دوای ڕۆیشتنی سوپای سۆڤیت پیمانكی مۆر كرد ك ئیجازەی ب سۆڤیت  چند مانگك
سرجمی سوپای    ١٩٤٦دەدا نوتی باكووری ئران دەربھنت. تا كۆتاییكانی مانگی مایسی  

  .سۆڤیت خاكی ئرانی چۆ كرد 
ران دا حكوومتی ئران دەستی ب ھبژاردنكی پرلمانی ل ھموو ئ١٩٤٦ل پایزی      

و   كوردستان   ل ئرانی  سوپای  ئامادەبوونی   ب پویستی  ھبوو  وا   بژاردنھ ئم  كرد. 
مانگی    ل بكات.  ھبژاردنكان  بڕوەچوونی  چاوەدریی  ئوەی  بۆ  ھبت  ئازەربایجان 
بین، بزندە بم وەی ئازەربایجان بمبردا سوپای شا ڕووی كردە ئازەربایجان. بزووتندیس 

 .برەكانییك، ڕووخا و ڕبرەكانی پنایان بردە بر سۆڤیتھیچ بر
      تی میللی ئازەربایجان لمبری  ١٧حكوومكی ١٩٤٦ی دیسماوەی ناو برەسی ھدا ھ

كم دوای ئو، ھزەكانی ئران گیشتن مھاباد لرەش سوپای ئران تووشی بربرەكانی 
مانوەو تنیا بارزانیكان    تی  قازی محمد، لوێنھات بم ڕبرەكانی كۆمار ب سرۆكای

 برەو شنۆو نغدە كشانوە،  
و       كوژران  چكدار  میلیشیای  بدەستی  دیموكرات  ھزاران  ئازەربایجان   ل

ل چاویان  شا  كات    جنڕاكانی  ویستی  شا  سوپای  كوردستان،   ل بم  قووچاند. 
ا ھر چاوەڕوانی ئاكامی ئو وتووژە بوو ك لنوان بگوزەرنت لمڕ بارزانییكانیش سوپ

  وانوركردنم ھت، ئك برچۆنوە دەچوو. ھڕفا بال مستتی مرایبڕ ك بتاران و وەڤد
گیران.   كۆمار  ڕبرانی   ل زۆرك  و  قازی  دیسمبردا  كۆتاییكانی   ل نخایاند،  زۆری 
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دا سوپای ئران ڕووی  ١٩٤٧ی فبرەوەری  ٢٢ل  وتووژی مستفا بارزانی نگیشت ئاكام و  
شایان   سوپای  ھرشی  عیراق كشانوەو  و  سنووری ئران  برەو  كردە نغدە، بارزانییكان 
سربازو  زۆربی  كردن؛  زۆریان  برینداركی  كووژراو  تووشی  دواوەو   دای  وتوانركس

 دیل گیران. لری سوپای شا بفسكان ١٣ئوە ی ئاپریلدا بارزانییناو خاكی عیراق چوون. 
یان چك كردو ]ی كوردستان[ل عینی كاتدا، ھزەكانی ئران الینگرانی كۆمار      

  وتبوونكاندا كبارزانی گتی تارانیان كردبوو و لی وا ھاوكاریی حكوومو ھۆزاننیا ئت
ڕەوە ئیجازەیان پشزن. دوای دادگایی كردنی فكانیان بپارككی  درا چدادگایی رمی ل

سوپایی، قازی محمد، سدری قازی برای و سیفی قازی ئامۆزای ب مرگ محكووم 
كران. لبرئوەی خك قازییكانیان خۆش دەویست، حكوومت بۆ ماوەیك بڕوەبردنی 

دا، قازی و دوو  ١٩٤٧ی مارچی    ٣١حوكمكی ڕاگرت بم عاقیبت ل برەبیانی ڕۆژی  
لدار    لالین ھزەكانی سوپای ئرانوە، بران گۆڕەپانی چوارچرای مھابادو لوێ  ھاوڕكی

 .دران. بشونیدا ئیعدامكی زیاتر ل شارەكانی دیكی كوردستان ھات
و مندا، ب ڕبرایتی شخ ئحمد، سرۆكی زۆربی بارزانییكان، بتایبت ژن    

بارزانی ك ھیوایكی زۆری ب حكوومتی بغدا نبوو،    ئاینییان چوون عیراق بم مستفا
 تی ٢٧لرایبڕ گاو دوو ڕۆژ   ٥٠٠ی مایسدا بڕ وتر سنووری توركیاوە كس س، لك

ڕ، سر. شس ررایرانییان نزار سوپای ئران. دە ھوە خاكی ئژە    دواتر ھاتوتووی درح
 وەی لشا، تا ئینی د١٩٤٧ی مانگی جوونی ١٨كزەكانی   ٣٠٠ا دوای بگا، ھتر ڕكیلۆم

 .بارزانی چۆمی ئاراسیان تپڕ كرد و چوون ناو خاكی سۆڤیتوە
شیكردنوەی پتوی ھۆكارەكانی ھرەسی بزووتنوەی دیموكراتیكی كورد ل وزەی      

 .ین برچاوالوازیی گشتی بتایبت ل ڕبرایتیدا بخ   ئم وتارەدا نی، بم دەتوانین ھندێ
شتكی نگونجاو بووە ژمارەی پویستی كادیری سیاسی و سوپایی بتواناو فیداكار      

ل یازدە مانگ تمنی كورتی كۆماردا پك بت و ئو ناتواویی، خۆی ل ھموو شونكدا  
بینی.   پوەندییدا  لم  گرنگیان  دەوری  دەرەكیش  ھۆكاری  بت،  ھرچۆنك  دەردەخات. 
و   ئازەربایجان  پشكوتنخوازی  بزووتنوەی  شكاندنی  تك  بیاری   ك تاران  حكوومتی 
كوردستانی دابوو، پشتگیریی ھزەكانی ئانگوساكسۆن بتایبت ئمریكای قۆستوە. سرەڕای 

كاری ب می تاران لوە ڕژراندا تووشی گیروگرفتی  ئئ ت لتی سۆڤیر كردنی سیاسسئ
  .كم ھات
كات ب      ،رحاھ      و تاران  حكوومتی  سیاسی  و  سوپایی  باری  بوونی  ناسك   ك

دەگرین برچاو، دەبینین ك ھزی كورد   ] لناو خكدا[خۆشویستی كۆماری كوردستان  
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دەیتوانی بربرەكانیی كاریگر سازبدات و وەك ئزموونی بارزانییكان دەریخست، واھبوو  
  .بباشیش سربكوت

 
 :نزمی بیست ساڵ مژووبرزو   

    دەستی پ نالیمكی گوشاری سیاسی ھردەمرەسی كۆماردا، سن ھشوكرد.  ب
بم   كران،  زیندانی  یا  كووژران  یا  كۆمار  كادیرەكانی  و  (حدك)  پشمرگی  زۆربی 

دا بوەی چاپكراوی نھنی  ١٩٤٨الوەكان بۆ ماوەیكی زۆر بدەنگ نمانوە. ڕاست ل سای  
فیبرەوەری  ل چوارەمی   ل كرایوە.  بو  مھاباددا  ناوچی   تاران ١٩٤٩ زانستگی   ل دا 

كوردستانی    ب ئران  نوتی  كۆمپانیای  بھاندانی  حكوومت  نونرا.  شا   ب دژ  چاالكییك 
ئرانوە، ككی ل دەرفتی ئو ڕووداوە وەرگرت و سدان كس ل میلیشیاو الینگرانی  

  .دراین سا زیندانیان پحدك گیران و چند
    كات بت،  حزب   ھرچۆنك  چاالكی  سركار،   ھات تاران   ل موسددیق  دوكتۆر 

شش   ١٩٥٢سیاسیی پشكوتنخوازە نھنیكان تا ڕادەیكی زۆر ژیایوە. ل ھبژاردنی سای  
ی مھاباد  لسدی دەنگی شار  ٩٩تا    ٨٠سا دوای ھرەسی كۆمار، كاندیدای حدك لنوان  

دەوت،   و  ھوەشایوە   كبژاردنھ كارە،  ئم  ئاكامكی  وەك  ھنایوە،  دەوروبری  و 
 .پیاوكی ئاینیی خكی تارانی كردە نونری شاری مھاباد

بدرژایی ھمان سا، وەرزرانی بۆكان دژ ب ملھوڕی فیئوداكان و پۆلیس ڕاپڕین.     
دەكرد، ك ب خرایی ل ناوچی نوان بۆكان و مھاباددا   حدك بزووتنوەكی ڕبرایتی 

سركوت  و  بۆ یارمتی فیئۆداكان  سوپای ئرانی  شا،  ب دەستووری  سند، بم  پرەی 
 .كردنی وەرزرە ڕاپڕیوەكان خرای ڕێ

      وت كتی ننعناوی میللی كردنی سپبات لددیق و خردەمی حوكمی موسس ل
ست كۆمپانیای نوتی ئینگلیز و ئمریكاوە بوو، كوردستانی ئران بتواوەتی لپشت  ھشتا بدە

موسددیق وەستابوو و دوای میللی كردنی نوتیش ھروا مایوە. ل ڕیفراندۆمی نتوایتی  
دا، گلی كورد ھاودەنگ، ڕەئی بۆ بربست كردنی دەستی شادا.  ١٩٥٣ی ئۆگوستی  ١٣

  ھاباد، لم ز  ٥لھ  ك دواتر لند ڕۆژوە. چناینیا دوو دەنگی ھتی تار دەنگ، شای
ئۆگوستی  ١٩ حوكمی موسددیقی  ١٩٥٣ی  "سیا"وە ڕكخرابوو،  ك لالین  دا كۆدیتایك 

 .ھوەشاندەوە
     زە دیموكراتكاریی ھرڤاتیسم، سستی و ھددیق، كۆنستی موسی حكوومدوود

توود حزبی  ئران،  بسرەكییكانی  و  ڕۆژی    ە   ل نتوایتییكان   تییسایك كردەوەیی 
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ر كرد، كاتەكان مسۆگكی ھاسانی بۆ پیالنگوترككخراوەی    كۆدیتادا، سپۆلیس ڕ ك
نھنی ئفسرە توودەییكانی ئاشكرا كرد، ھزە میللی و دیموكراتیكان یك بدوای یكدا  

انجی دامزراندنوەی ڕژمكی دواكوتنخواز  شكان. ئم كۆدتا دژی شۆڕش، "سیا" ب ئام
 .و بڕوەی برد و الینگری ئمپریالیزم ل ئران ڕكی خست

ئران،       گالنی  درژخاینی  خباتی  ڕەمزی  بووبوە   ك نوت  كردنی  میللی 
كسی  ھزاران  كران؛  بربست  دیموكراتكان  و  میللی  ڕكخراوە  ھموو  ھوەشایوە؛ 

ك نونرایتی ھموو توژەكانی    –دیموكرات و نتوەیی خران زیندانوە؛ سدان میلیشیا  
ئۆپۆزیسیۆنی سیاسییان دەكرد، ئیعدام كران و دیكتاتۆرییت و میلیتیاریزم لوكات بدواوە 

 .بسر ئراندا زا بوو
  یمانی ب١٩٥٥ی فیبرەوەری  ٢٣لران، عیراق، توركیا و پاكستان پغدایان مۆر كرد.  ، ئ

  ل خرایك  گرچی ٤بریتانیا  ئمریكا  یكگرتوەكانی   تو كوت،  لگیان  ئاپریلدا  ی 
كۆمیتكاندا    ل زۆرك  كاروكردەوەی   ل بردەوامی   ب بم  نبوو،   كیمانپ ئندامی 

ب  وەك پیمانی سعد ئاباد، دژ  –بشداریی دەكرد. لناو كاروباری دیكدا ئم پیمانش  
  .بزووتنوەی كورد ڕكخرابوو

كۆدتای   دوای  سردەمی   ل ئوگوست١٩تنانت  كوردی  ]١٩٥٣ی  [ی  ھۆزی  شدا، 
چشن    –جوانۆ   توانییان  نیشتجن،  عیراق  سنووری  نزیك  و  كرماشان  باكووری   ل  ك

دەستكی خودموختار ل ناوچكدا بۆ خۆیان پك بھنن و شون ئستم شاخاوییكان  
  .دەدان رەتانی داكۆكی كردن ل زدەكیانی پدە

  ١٩٥٦ی فیبرەوەری  ٤ل  وەی دیموكرات و بی بزووتنھ نیایی لد می شا بدا، ڕژ
متمانی پشتگیری كردنی ئندامانی دیكی پیمانی بغدا، ھرشكی گورەی كردە سر  

و فۆك سرباز، تانك  ھزاران  گوندەكانی ئو دوا قیی كورد ل ئران.  سر   ررانن  
جعید دەستبتی نووری سكورد. حكووم    ۆ قارەمانانتیدانی سوپای شا. جوانیارم ھات

كوتن ئابووقوە و دەبوای گوندەكانیان    ]خباتگان[ ڕاوەستا، بم شڕەك نابرانبر بوو،  
جۆ  بناوبانگی جوانی بر چیاكان. قب نناببن و پبھ وتڕەمزی ئازادی بوو، ك ك

  .وخۆبر بۆمباردمان و بوو ب خاك
  جوالی  ١٤ل ئمپیریالیزمی  ١٩٥٨ی  قایمكانی  ھرە   گپ  ل یك  عیراق  شۆڕشی  دا، 

لناوبرد. ئم شۆڕش، ھروەھا، ڕگی بۆ چاالكی ھزە دیموكرات و ڕكخراوە كوردییكان  
  ران و بئ بوو. كردەوە. شۆڕش، لك جیددی ھلكی گوەیكوردستاندا ڕەنگدان ت لتایب
 .دەستی ب گشانوە كرد بزووتنوەی كورد سرلنوێ
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پایزی    ل تاران  حكوومتی  بزووتنوەی ١٩٥٩لوالشوە  پرەسندنی  لترسی  دا 
  دیموكراتیكی كورد، كوت لدانی خباتكاران، ل شارو گوندەكاندا سدان كركارو وەرزر 

  رگشموە. چوار پندیخانب وتنكان كئاینیی تییسایندامی    –و مامۆستا و كسیانیان ئ ك
كۆمیتی ناوەندی حدك بوون، حوكمی ئیعدامیان درا. ب شوكرانی پشتیوانی كردنی بیروڕای  
گشتی ئوروپا و ڕۆژھتی ناوەڕاست ب تایبت عیراق، شا مجبوور كرا قرارەكیان تا 

  .ەی زیندانی دایم بنت خوارەوەڕاد
 

 ١٩٦٧- ٨خباتی چكدارانی   
دا ڕاپڕینكی چكداران ل كوردستانی عیراق ھگیرسا و گرچی  ١٩٦١ل سپتمبری  

بزووتنوەك برنامیكی داڕژاوی نبوو، لگ ئوەشدا پشتگیریی كوردی عیراق و ھاودی 
ینی كۆنكرتی ئم ھاودیی، ل شوەی یارمتیدانی  كوردانی ئرانی برەو خۆی ڕاكشا. دەرب 

وبرگ و تقمنی  وپلوە خۆی دەرخست. شتومك، پارە، جل زۆر ل ڕگی ناردنی كل
ك    –ئم یارمتییان    ١٩٦٦ل ئفسرە ئرانییكان كاو نررای كوردستانی عیراق. تا سای  

یكی زۆری پارزرانی بزووتنوەكی دا، ك  لالین حدكوە ل ئران ڕك دەخرا، یارمتی
  .مستفا بارزانی ڕبرایتی دەكرد 

می  زۆری پڕووخاندنی ڕژ غدا كتی بھیوای الوازكردنی حكووم شا ب ،چوو كن
ھاشمی لالین ئوانوە ھرگیز لبیر ندەكرد، ب ئامانجی دەست تك كردن و خۆخزاندنی 

بزووتن ناو  بۆ  ك ڕاستوخۆ  ئوەبوو  ئامانج  دەكرد.   ئاراست كورد  نتوایتی  وەی 
 وەكبزووتن پرەسندنی  گورەی   ب و  ببسترتوە   تییانیارم بو  بارزانی  بزووتنوەكی 
ڕادەی ئم یارمتییان بچت سرەوە تا ل ئاكامدا سركوتن و ڕزگاریی بزووتنوەی كوردی  

  .پوە ببسترتوە
وای حیساب بۆ كردبوو، ك ب یارمتیدانی بارزانی بزووتنوەی كورد  حكوومتی تاران 

ل ئران كارتكریی بۆ نمنت یا تنانت ھاوپشتی نوان كوردی ئران و عیراق لناو ببات.  
رگریكردنی    كاتب بۆ  كرد  بارزانی   ل داوای  پرەپدا،  خۆی  یارمتییكانی  شا   ك

كاریی دەستداریتی ئران بكات. ئاكامی كارەك، بوو چاالكییكانی كوردی ئران، ھاو
ك بزووتنوەی نتوایتی كورد پوپاگندەی بۆ دەكرد و داوا ل    –ب "تز"كی ناسراو  

  ب بوەستنت،  خۆی  ھموو چاالكییكانی   رانیش كرا كحزبی دیموكراتی كوردستانی ئ
ئندامانی بۆ  ڕاست  شوەی   تاق  ،ز"ەكت" ئران    گورەی  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی 

حكوومتی   ھختاندنی  ھۆی   تبب  ن ككن ھیچ كارك  و  بدەنگ بمننوە  ئوەبوو 
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تاران و بینی یارمتیكانی بارزانی. ھر پشمرگیكی "حدك"یش تزەكی بدایت دواوە، 
نگاوموو ھخوازراو و ھكی نسك كوردستانی عیراقدا دەبوو ب ی  لرگشمكی جیددی پ

حدك دژ ب ڕژمی شا، وەك كردەوەیكی دوژمنان ب نیسبت "شۆڕشی كورد"ەوە سیر 
سفی   چووبوون ئرانی  كوردی  میلیشیای  سدان   ك بوو،  لكاتكدا  ئوەش  دەكرا. 

  .پشمرگوە بۆ ئوەی دژ ب حوكمی بغدا بجنگن
ان و میلیشیای حدكی ئران ك گیشتبوون دا، زۆرك ل ڕبر١٩٦٧ل سرەتاكانی سای  

ئاكامی ئوەی ك لوە زیاتر ناتوانن پشتگیری سیاستی ھاوبشی نوان بارزانی و حكوومتی 
جن، عیراقیان بكدادانی تاران بكوەشیان پڕانش گت پنانران. توە بۆ ئڕانشت و گھ

ل ناوچی نوان   ڕووی دابوو. دەستبجزۆر لنوان وەرزری كورد و پۆلیسی شا ل ئران  
مھاباد و سردەشت و باندا زنجیرەیك ڕاپڕین ھات كایوە. كۆمیتی شۆڕشگی حدك  

ی ب شوندا  ١٩٦٧بیاری دا بزووتنوەكان ڕبری بكات. خباتی چریكی زستانی سای  
نی ئران و بارزانییكاندا  لنوان ھزەكا وئزموونی خبات، كات و كمھات. ڕبرانی گنج

ك  گیریان خواردو خۆیان زۆر بنجامدا تئ م لنگین بج كرد، ئازایانستپھاوپشت ھ
مال –خوندكار، و مال ئاوارە  -موھندیسی كارەبا، عبدو موعینی    -شكان. شریف زادە

 .و ئندامی كۆمیتی شۆڕشگ ھموو ل شڕی سوپایی ئرانیدا كوژران
براگورەی عبدو ھوی پڕینوەی –سمانی موعینی    دا، كات١٩٦٨ل بھاری سای  

سنووری برەو ئران دەدا، ب فرمانی بارزانی گیراو كووژرا. جنازەكی درای كاربدەستانی  
ئرانی ك ئوانیش ل زۆر شاری كوردستانی ئراندا نواندیان. بزووتنوەك، بھۆی لدەستدانی 

خۆبشارنوە و لژر    میلیشیا ھتن عیراق و دەبوای لوێ  ڕبرەكانیوە تك شكا. ھندێ
 كانی بارزانی دەرباز بن. زیاد لرگشمریی پران یا كوژران   ٤٠چاوەدمیلیشیای حدكی ئ

 .یا گیران یا لالین پیاوانی بارزانییوە دەست بسركران و درانوە بكاربدەستانی ئرانی
 

 (1961-75)  كوردستان ل ئران و بزووتنوەی نتوایتیی كورد ل عیراق  
سای    ل عیراق،   ل كورد  بزووتنوەی  پكھاتنكی  ١٩٦٦ڕبرایتی  سردەمی  تا  ەوە 

ك خودموختاری بۆ كوردستانی عیراق ب ڕەسمیت   –لگ عیراق    ١٩٧٠ی مارسی  ١١
ن ل بزووتنوەی كوردی كوردستانی ئران. دوای  ناسی، درژەی دا ب سیاستی برگریكرد

ئو، بھرحا، ڕبرانی پارتی دیموكراتی كوردستانی عیراق پشوازییكی زۆر گرمتریان  
ل میلیشیای حدكی ئران كرد. پوەندی دوو حزبك ل چوار سای دواییدا، باشتر بوو، بم  

ھنگاوكی گورەی سیاسی ل كوردستانی   ھشتا باسك لوە ندەكرا ك كوردی ئران ھیچ
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پارتی   دەدا.  چریكییان  شڕی  ڕكخستنی  ئیجازەی  كمتر،  لوەش  و  ھلبھنتوە،  ئران 
دیموكرات ل عیراق لسر ئو بۆچوون مایوە ك ڕژمی شا گورەترین دوژمنی كوردی  

  .ئران، وەك ھاوكاری نزیكی خۆی دابنت
دنی پداویستیكانی شڕو خواردەمنی بۆ كوردی عیراق، ڕژمی شا درژەی دا ب نار 

دەكرد.   سركوت  لناوخۆدا  ئرانی  كوردی  چاالكییكی  یاخود  داوخوازی  ھموو  بم 
  ٢٧سدان ئندامی حدكی ئران ل زیندانكانی شادا دەڕزان، دوو ڕبری حدك ھركام  

  .ھر ل زینداندا مانوەیش ١٩٧٨سایان ل زینداندا بردەسر و تنانت تا سای 
  مبری  ١٩ل١٩٧٢ی دیس    ئیعدام كران ل سن رستی كورد لنج نیشتمانپی مارسدا، ٢٢پ

ران، كاتی ناوەندی حدكی ئكی كۆمیتندامقادر وەردی ئ   بان كی حزبی لدانیشتن ل
ران ل سن  دەھاتدەر، ب ڕۆژی ڕۆشن لالین پۆلیسی شاوە كووژرا، دوو ئندامی حدكی ئ

  .كوژران
سان ب تاوانی كاری سیاسی ئیعدام كرا.    ١٧دا ل ھمان شار، كۆڕكی  ١٩٧٢ل مایسی 

ئنجامی خفتباری ئو بزووتنوەیی ك بارزانی ل عیراقدا ڕبرایتی دەكرد، دەریدەخات 
پرەنسیب  وەك  ماكیاولیسم   ك  نزتد تنانت  و  مترسیدار  كاركی  چندە   سیاسی ك ی 

وەربگیرت و ھموو باوەڕكی بنچینیی ئازادكردنی نتوە، بۆ سوودی تاكتیكی و كاتی  
  .فیدا بكرت

 
 كوردستانی ئران ئمۆ و سبی  

 
 سیاستی شا ل كوردستانی ئران 

س درژایی   ب ئابووری    ئران  گۆڕانكاری  تووشی  ئستا  سدەی  بشی  چوار   ل
ی  [ھاتوە. ئو پرەسندن خرایی ئابووری، ك زۆرجار وتبژانی ڕژمكۆمیتی و سیاسی  

ھكشاوە، تنیا ل برژەوەندی چینی حاكم ب تایبت بورجوازی پرەگری خۆیان پ  ]شا
بوو، ك بشی كلیلی ئابووری  پھلوی  بنمای  ھروەھا  و  بستراو  بسرمایی دەرەوە 

 .نتوایتییان بدەست بوو
شارو دێكۆم بتایبت كركارانی  و  گل  بشكی  نی  ھژاریدا دەژین.   روا لھ  ،

زۆری دانیشتوان ھشتا نخوندەوارن و دەستیان ب ھیچ چشن دەرەتانكی دەرمانی ڕاناگات.  
وەرگرتبوو، كردنوەی   ل ئمریكییكان  ھمای   شا، ك سپی"  "شۆڕشی  ھموو فلسفی 

مایداری ل شارو گوند بوو ب ئامانجی كردنوەی دەرگای بازاڕی  ڕگا بۆ پرەسندنی سر

ادكئازادئازادكادكرادكرد
دت دتت  دتت ت  ت 
ك بارك بارز

تننانت
ك ی كیوەیەی

 شامانمان شا شار شار،
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بورژوازییكی   خوقاندنی وردە  و دامزراندنی بنڕەتكی قایم بۆ ڕژم ل ڕگی  ناوخۆ 
پش    ك وتكدا   ل  رەسندنپ  شنچ ئم  گوندنشینكان.   ناوچ  ل تایبت   ب بربرین 

وەرزرەكا زۆری  زۆربی  زەوی،  تقینوەی  ڕیفۆرمی  مترسی  نبوون،  زەوی  خاوەن  ن 
  .كۆمی كمتر دەكردەوە 

خوقاند.   ئراندا  كۆمگای   ل زۆری  ناتباییكی  دەسمایداری  خرای  پرەسندنی 
پشكوتی ئو بناو بورژوازیی نتوایتیی  بھۆی ئو مزنایتییوە ك شا ب سرمایداری 

  ٢٠ل سانی دواییدا، ب تنیا داھاتی نوت دەگیشت سای  بگانی دابوو، بربست دەكرا.  
 كتندە، ومگازی سروشتی و مس و .. ھتد دەو ران لئ وەی كر ئبملیار دۆالر. ل

سای زۆر زەحمت تووشی كم سرچاوەو كانگاكان بت. بھرحا بودجی  وكسریی 
  .االنیكم یك ملیار دۆالر كسری ھن  ١٩٧٧-٧٨

زەوی بڕیفۆرمی  بكات،  وزار،  چارەسر  گوندەكان  ناو  كۆمیتی  كشی  ئوەی 
وپنج سا پش ئستا، ئران برھمكی زۆری تنگژەی تازەتری ئابووری خوقاند. بیست

كشتوكای بۆ دەرەوە دەنارد. بم كشتوكای ئران تووشی كسادییكی گورە ھاتوە. ئستا  
ی دانیشتوان و برزبوونوەی ڕادەوستانداردی ژیانی بشك ل توژە مام  پرەسندنی ژمارە

ل  [و    ناوەنجییكان و بھۆی داھاتی نوتوە، ڕادەی مسرەفی خواردەمنی بردۆت سرێ
  .ئران خواردەمنی ل دەرەوەی وت دەھنت ]ئنجامدا

میكانیزەبوونی زیاتری كاری كشتوكا ل زۆر  لبر یكچوونی كۆمگای گوندەكان و  
ناوچی وت، بۆت ھۆی كۆچكردنی ژمارەیكی زۆری وەرزران بۆ ناوشارەكان. ڕادەی  
بكاری ل شاردا ب خرایی برزبۆتوە و ژیانی ناوشار چ ل باری كۆمیتی و چ ل باری  

سرھدا سرەڕای  دەبت.  ئستمتر  و  ئستم  تنگئابوورییوە  ھموو  ئو  وچم نی 
كۆمیتی و ئابووریی، ئاوگۆڕی سیاسی پویست وەدی نھاتوە. بورجوازی و چینی مام  
ناونجی داواكاری دەستی زیاتری ئابوورین و پرەیان ب بنمای كۆمیتی خۆیان داوە.  

  زك ك دەب ب یك ملیۆن كركاری پیشسازییوە، بۆت ھ–ھروەھا، چینی كركاریش  
  .حیسابیان بۆ بكرت

لگ ئوانشدا، شا درژە دەدات ب گرتنی زیاتری دەست ل دەستی خۆی. یاساو  
 ب توندی لدەستی ئودای، ھر ئویش ك س  ]پرلمان[دادوپروەری و ھزی نونران  

  .دەكاتوات سوپا، پۆلیس و ساواك و كۆنترۆ –ھزی سرەكی زای سر وت 
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ڕۆژھتی   ناوچی  جندرمی  وەك  خۆی  دەوری  ڕۆژ،   گل ڕۆژ  شا،    –ڕژمی 
ناوەڕاست زیاتر دەگت، وەك ل ھرشی سوپای ئرانی بۆ سر "زوفار" لوپڕی باشووری 

  ."شب جزیرە"ی عرەبدا ھات پیشاندانی
  روەھا لی سوپایی ھنكی دووالییمانھۆی پران، بئ  نتۆ"وە بیمانی "سی پگڕ

ئمریكاوە بستراوەتوە، ھزاران ڕاوژكاری ئمریكی نرراون ئران بۆ ئوەی سوپاو پۆلیس 
پك  ئاسیا  ڕۆژائاوای  سوپای  بھزترین   وەیئ خریكی  شا،  بعاملنن.  ئاسایش  پۆلیسی  و 

پۆرتك ك ل سای  بھنت. ئران بۆت كیاری سرەكی چكمنی ئمریكا. ب گورەی ڕا
نوان  ١٩٧٦ سای  پنج   ران لمریكا كراوە، ئنای ئس ب مجلیسی  پشكش  و    ١٩٧٤دا 
دا ڕژەیكی نوان  ١٩٧٢ھزار دۆالری داوەت ئمریكا. ل سای    ٤٠٠ملیۆن و    ٢٠دا،  ١٩٧٦
سای    ١٦تا    ١٥  ل و ژمارەیان  بوون  ل ئران  ئمریكا  سوپایی  ا  د١٩٧٧ھزار ڕاوژكاری 

  یشتۆتی    ٢٤گسا ل و ژمارەیئ ان الیان وایمریكییئ س لزاركزندە  ١٩٨٠ھم دا ب
 س ٦٠تا  ٥٠بگاتزار ك(8) .ھ 

مریكی سمان ڕاپۆرتدا، پسپۆڕانی ئھ راندا    لئ مریكا لكانی ئرژەوەندییھۆكار بۆ ب
تو دووھم   ،كتو جیئۆپۆلیتیكی  شونی  یكم  ڕوو:   نكردنی  دەخ دنیا  بۆ  ئران  انای 

پرەپدانی   سھم  و  فارسوە،  خلیجی   ل نوت  ڕۆیشتنی  بردەمیی   ل ڕۆژئاوا  وتانی 
 تو  گل ئران  بازرگانی  برچاوی  ڕادەی  و  ئران   ل دانان   رمایس دەرەتانی 

  .یكگرتوەكانی ئمریكا
انیك ل دیموكراسی و ئازادی  دیكتاتۆریتی شا ئستا لوپڕی ڕادەی خۆیدای. ھیچ نیش 

و   پیشیی  وكۆمی  كۆڕ  یا  كركاری،  سندیكای  سیاسی،  ڕكخراوكی  ھموو  نماوە؛ 
و  پرلمان  ئندامانی  نماوە،  مۆتق  چاپمنییكان  ئازادی  كراون.  پاوان  ئایینی  تنانت 

كی حكوومی  و كارنیشان دەكرن. ھموو ئرك  -خۆیوە دەست–مجلیسی سنا لالین شا  
بتوان ویشر ئنیا ھو تودایرمانی ئر فژل  تی بم یا زۆر  دەسسنووری ساواك ك

 .بكاتوە
 ك دەگرنوە  كوردستانیش  و  ڕوودەدەن  ئران   ل بگشتی  ھموو،   كارەساتان ئو 

وتر  ە. كوردستان، ب شوەیكی برب]ل شونكانی تر[ومرجی ل زۆر الینوە خراپتر  ھل
ل بشكانی دیكی ئران، میلیتا ڕیزە كراوە. سوپاو پۆلیس و ب تایبت دەستی تواویان 
ل وتدا ھی. ھموو چشن جموجوكی خكك لژر كۆنترۆدای، ھر وەرزركی  

بیوێ كوخا    گوند   ویستپ تر،  گوندكی   تئاگادار ] موختار[بچ  گوندەك ھردوو  ی 
و ئویش مجبوورە مسلك ب پۆلیسی نھنی ڕابگینت. دوای ئو پیمانی وا  بكاتوە  

نیك
كۆ یا  كۆی،  یا   

شانی   اانی نیش  نیش  شن ششششن

ی  برچا برچی   
 ل لت  تتتتوتوتت 

و وی  وی  وكیكی  یییی 
كی سی س

ك كككككت
ئمری ئمریكیكییكی

. . 
ئ 

. (8)(8). (
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دا ل جزائیر مۆریان كردبوو بھۆی ھرەس ھنانی  ١٩٧٥ی مایسی  ٦ئران و عیراق ل ڕۆژی  
بزووتنوەی بارزانی، سنوورەكانی ئران ك شونی ژیانی كوردن ئوەندەی ل كردن بت 

  .چاوەدری دەكرن 
شاری سر خك ل كوردستانی ئران قورساییكی زیاتری ھی، ڕژمی شا مۆتق گو

دەرەوەی    دەگات نتوەكی   ك دەكات  فارس  غیرە  كوردی  گلی  بوونی   ل حاشا 
بتوندی دادەپۆسرت.   داوخوازیی مافی نتوەیی  و تنانت كمترین  سنوورەكانی ئران 

ەتای دامزراند، ئستاش ب تواوەتی بردەوام. سیاستی سیاستی تواندنوە، ك ڕەزا شا سر
گوشاری نتوایتی ب ڕادەیكی زیاتر یا كمتر، لو ناوچانش بڕوە دەبرت ك عرەب 

  .و بلووچ و ئازەریشی تدا نیشتجن 
گرچی ژمارەی ئرانیی غیرە فارسكان ل نیوەی دانیشتوانی ئران زیاترە، ڕژمی شا 

مافكی نتوایتییان بۆ ناناست. بم كشی نتوایتی ناتوانرت بو شوەی چارەسر ھیچ  
  .ك خۆت ل مسلك نیار بكی بكرێ

 ھوستی ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی ئران ل برانبر مسلی كورد  
جاران بھۆی  كوردستانی توركیا دواكوتووترین ناوچی وتكی. كوردستانی عیراق،  

ومرجی سروشتی و پیشسازیی نوتوە، وەك پشكوتووین بشی خاكی عیراق سیر  ھل
ڕ و بكانی شرانییم ووەی دەكرا. بھۆی ئ تماو، بوونجمیرات ب زم و نیزامیی بن

  .وجوترین بشی كوردستان بتئمۆ كوردستانی ئران پ جم
رھس فیئودالیزم،  ھروەھا  داڕمانی  ھناندا،  لبرھم  پوەندەكاپیتالیستیكان  دانی 

سوننتی، ل ئسدا  ستراكتۆری كۆمیتی، لبر یكچوونی كۆمگای   گۆڕانكاریی ل
وەستانی بداواھاتوە. ئابووری كوردستان ئیتر ل ڕادەی ئابووری ئراندا نیی و ئستا ب تواوەتی  

ستراك لناوچوونی  بدوادا  لبریكچوە.  توندی  گۆڕانكاریی  سوننتی  كۆمگای  تۆری 
ھاتۆتدی. گرچی كوردستان ئستا دواكوتووترین بشی ئران، بم پشكوتووترین بشی 

  .كوردستانیش دەژمردرت
ل توركیا و عیراقدا كورد تنیا نتوەی ژر ستم، ل كاتكدا ئران وتك چندین  

جنیشت تدا  لباری  نتوەی  فارس.  و  كورد   گل ئازەربایجانی،  عرەب،  بلووچ،  ن: 
  ژمارەیان دەگات وەی    ١٠ژمارەوە، كورد دوای ئازەربایجانی كتورەترین نس، گملیۆن ك

مرستژ.  

كان
نی كۆوونی كۆم
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و  ناوەندی  ھرچۆنك بت، بورجوازی ئازەربایجانی بۆت بشك ل دەزگای دەوتی 
كوردان   نتوایتی  ل   ك  –ھستی  چاویان  نتوە  مترسیدارترین  وەك  شاوە    لالین 

ی خۆیدایرزترین لووتكب ت، لدەكر. 
ژەی دانیشتوانی كوردستان و بربویی خاكیان ل ئراندا، لچاو عیراق و ◌ِ گرچی رێ

توركیا، كمترە بم ئو ڕاستیی ك نتوە غیرە فارسكانی ئران زیاد ل نیوەی خكی  
پك دەھنن، ئوە دەگینت ك كشی نتوایتی بۆ دادی ئران گرنگایتی گلك وت  

شدا دەبوەندییم پر لھ .یكانی ئوپوزیسیۆنی    زۆری ھكخراوە سیاسیوەی ڕوانینی ڕش
  .ئران بۆ مسلی نتوایتی بگشتی و مسلی كورد بتایبت سیر بكرت

 
 :ھوستی حزبی توودەە

دا بو ئامانج دامزرا ك ببت حزبكی  ١٩٤١حزبی توودەی الینگری ماركسیزم ل سای  
ھیچ كات ھموو الینكی كۆم بكات، بم  دەركی  گورەی ئوتۆ، ك نونرایتی 

سای    ل  ك  ڕاست ئوە  نبوە.  نتوایتیدا  مسلی   ل ل  ١٩٤٥-٦ڕوونی  پشتیوانی  دا 
ایتی و دیموكراتیكی ئازەربایجان و كوردستان كرد، بم لوكات بدواوە،  بزووتنوەی نتو

توودە ب پچوانی ڕاگیاندنی فرمی، ك خۆی ب حزبكی ماركسیست لنینیست   ]حزبی[
  .ڕادەگینت، زیاتر موحافیزەكار بووە
دا چاپ كراوە، تنیا دوو پرەگرافی بۆ مسلی  ١٩٧٥برنامی نوی حزب ك ل سای  

چینی حاكم دەكات، نتوایتی تدا ترخان كراوە. ل كۆتایی ئو بشدا ك باسی سیاستی  
دە: 
چینی  " دیكی  ڕوخساركی  دەژین،  ئراندا   ل وا  گالنی  بو  دژ  نتوایتی  ستمی 

نادیموكراتی سر حوكم. ئران وتكی فرە نتوەییی گلك پوەند ئو خكان بیكوە  
نووسی ھاوبشیان  دەبستت ك ل ئراندا دەژین. ئو خكان، ب درژایی چندەھا سدە چارە

بخوقنن.   ھاوبش  دەومندی  فرھنگكی  بۆ ئوەی  ھاوكارییان كردوە  پكوە  ھبوەو 
شانبشان، لپناو ئازادی و سربخۆییدا قوربانییان داوە. برژەوەندی سرەكی گالنی ئران  

رستاندایپمپریالیسم و كۆنتی ئدژای ل.  
لو گالن مافی ڕەوای خۆیان    ایتییوە، ھندێھرچۆنك بت، بھۆی ستمی نتو

رەگاژۆ  پ یكیتی  تگیشتنی  ڕگی  لسر  كۆسپك   بۆت نتوایتی  ستمی  ندراوە. 
كردوو لنوان ئو گالندا و ھروەھا بۆت برھستك بۆ پشكوتی سیاسی، ئابووری و  

  ."فرھنگی وت

 سیا

،
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ك گلی فارس ئو ستمیان لسر نیی، بۆی ھی    لرەدا ھیچ ئاماژەیك بوە نكراوە
وا دابنرت ك فارسكانیش ل كشی ماف نتوایتییكاندا، خۆیان ل ھمان شوندا دەبینن  
ك بلووچ یا كورد. برنامك دیعایی ئوە دەكات ك خكی ئران چارەنووسی ھاوبشیان 

چارەن ئو   ك  وەیئ پرسیار  بم  ئرانوە ھی؛  ستمی  ژر  گالنی  لالین  ئایا   ووس
ھبژرراوە یا ب زۆر بسریاندا سپاوە؟ سنوورەكانی ئستای ئران ئاكامی خباتكی زۆرن.  

وەك سنووری نتوایتی سیر بكرن ل كاتكدا ك وجوودی    ئایا ئو سنووران دەكرێ
ل پاشماوەی نتوەكانیان ل دەرەوەی  [نتوایتی ئازەربایجانی، كورد، بلووچ و عرەب  

  .دادەبت]ئران
نگی كرھباسی ف مكۆتاییشدا، ئ نگ  لرھین؟ فدەك–  ۆ لمی وا ئوەیو شب
وات فرھنگی فارسكان. ئوەش نك ھر ھی   -ئراندا دەناسرت، فرھنگی گلی غاب

یتییكی ئوان پشل دەبت، مژوویان ب كوردو گالنی تر نیی، بكوو فرھنگ نتوا
  .چواش دەنووسرت و كلپووریان دەدرت پا فارسكان

چارەسركردنی   بۆ  خۆی   ب تایبت  شوازی  توودە  حزبی  دووھمدا،  پرەگرافی   ل
 :مسلی نتوایتی دەخات برچاو

دام" داواكاری  ئران  دیموكراتیكی  و  میللی  كۆماری  خۆ  حكوومتی  یكیتی  زرانی 
ویستانی گالنی ئران و ھست دەكات ك بۆ پك ھنانی یكیتی ڕاستقین لنوان گالنی 
ئراندا و لسر بناغی برانبری و دۆستی، پویست ستمی نتوایتی نمنت. ھر بۆیش 

مایانبن ئم  نتوایتیدا  كشی  چارەسركردنی  لپناو   تحكووم بكار  ئو  خوارەوە  ی 
  :دەھنت

ران دەبالنی ئموو گت؛ ئـ. ھبمافی خۆیان بۆ خودموختاری ھ  
دەب نتوایتییكان   سییمایك مافكانی  مافكی    ب.  ھموو   ك شوەیك   ب

نگییان پرھتی و فیتی، كۆموایتتنڕەسمی بناسر ت، ببدر" 
ل براورد لگ بگ و بیانكانی دیكی حزبی توودە لمڕ مسلی میللی، ئم 
پرۆگرام ھنگاوركی گورەی بۆ پشوە بوەی ك داوای مافی خودموختاری كردنیشی  

  ل باسك  برنامكدا  شونكی  ھیچ   ل بت،  ھرچۆنك  ستم  'گرتۆتبر.  نتوە 
ك ئو خك    . چمكی ناڕاستوخۆی ئم كارە وا دەگینی ئران نكراوە' لكراوەكان

ستملكراوان ھشتا نبوون ب نتوە. برنامك، باسی مافی دابین كردنی چارەنووس دەكات  
  .ن مافی جیاوازی خواستن
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 وەككرەگرافپ كی نادیار مافی دابین كردنی چارەنووس دەخاتوەیش ب كرنامب
توكردنی ھزی نتوایتی دەكات و یكم ئرك، ب گورەی ھوستی حزبی  تیدا باسی پ

  ك وەیخۆیی سیاسی و  "توودە، ئربوبوونی ست و پتزرران بپاریی خاكی ئكپارچی
 ." ئابووری وت بسلمندرت
ك چۆن دەتوانسك    مافی دابینكردنی چارەنووس بكات ل یشتنی خۆی لگباسی ت

توودە    ]حزبی[ا ل عینی كات خبات بۆ پاراستنی یكیتی ئران دەكات. ھوستی  حاكد
چ دەب  كر یگمافی خۆی بۆ دابینكردنی چارەنووس    ئ ك لم كر ستالنی ژگ ل

  وكاتوە؟ ئتبب ئران جیا   و ل وەال ]حزبی[وەربگرت  پرۆگرامكی  خاكی  توودە چ 
  دەنت؟
 

 میللی جبھی   
موسددیق بناغكی دانا. توژە مام ناونجیكانی ئران    ]محمد[دا دوكتۆر  ١٩٥٠ل سای  

 س ن. ھیچكام لدەك م حزبت (موحافیزین    پشتگیری ئدەرەوەی و ی میللی لبھلقی ج
  ل ئمریكا، مام ناونجییكان ل ئوروپا، و ڕادیكا و میلوماركسییكانیش ل ڕۆژھتی 

  .ناوەڕاست)، ھرگیز دانیان ب بوونی مسلی میللی ل ئراندا نناوە
وزۆر، ھیچ باسك ل  یاندا، جبھی میللی كم١٩٧٢ل برنامی نوی چاپكراوی سای  

گ روانینی ئوان بۆ مسلی  جیاوازییك   ستادا تاككاتی ئتی ناكات. لوایتمی نست
شادا   حكوومیدا ل  میللی لگ ڕوانینی    ' میللتی ئران'ھیبت: ل پوپاگندەی ڕەسمی 

پ و  ل    دەدون  بم   ،یھ نتوەیك  تنیا  ئراندا   ل  ك دادەگرن   خا ئو  لسر 
 ی میللیدا باس لبھكانی جنییمران)'چاپالنی ئن 'گدەك.  

 
 موجاھیدینی خلق 

لوكات بدواوە ل شارە گورەكانی ئران، بنیات نراوەو  ١٩٧٠ڕكخراوەكیان ل سای 
ب تایبت تاران، كردەوەی چریكییان ھبوە. گرچی لسرەتادا ڕكخراوەیكی ئیسالمی  
بوون، بم تووشی گۆڕانكارییك ھاتن ك تیدا موسومان و ماركسییكان شانبشانی یكتر  

یكیان   ڕكخراوە:  دوو   ب بوون  لئنجامیشدا  و  تریان  دەجنگن  ئوی  و  موسومان 
داوەو  نیشان  لخۆی  زیاتری  چاالكی   كماركسیی ڕكخراوە  دواییاندا،  لم  ماركسیست. 

  .گلك توژینوەی لسر الینی جۆربجۆری سیاسی ئران كردوە

حك  
تن تنیا  نت  نیا 

ح حسمی  سمی 
ا

ح ی 
ت
ممممیسمسمی
گ كییكزییك 

ا، جدا، جبھ
او اج

ی میللی میللی
ندا
ی مییی م
 و ڕ، و، و ڕو ڕادو ڕاد

 س  لقلقی 
،،،، وپا،وپا،

س س س كام لام ل
محمد
ككا

حمحمح[[ر



 کوردستان ل ئراندا    407
  

 

ئم ڕكخراوەی، ك خباتی چكدارانی ھبژاردووە، ب شوەیكی سروشتی سرنجی  
ست سرگالنی   كوردداوەت بتایبت  ئران  تایبتمندیی    -ملكراوی   لكھ ومرجی و 

نتوەیی و جوغرافییاییكی نونرایتی ھزكی زاتی گرنگ ل خباتی چكدارانی دژ 
ب ڕژم دەكات، ھر بۆیش ك موجاھیدین الینگریی بزووتنوەی گالنی ستملكراوی 

یرنامستا برچی تا ئن، گران دەكدەرێئ داوەتكی ڕوون و وردیان ن.  
 

 ڕكخراوەی چریك فیداییكانی خلقی ئران  
ی باكووری ئران  'سیاھكل'دا خباتكی چكداران ل ناوچی  ١٩٧١ل فیبریوەری سای  

كات برا.  ل    بڕوە  ماركسیستكان   چریك ھات،  شكان  تووشی  گوندەكان   ل  كباتخ
كخراوەی فیدائیانیان دروست كرد. ھر ل سرەتاوە ڕبران و شارەكاندا ڕك كوتنوەو ڕ

  .تیئۆریسیینكانی ئم ڕكخراوەی سرنجی زۆریان دای مسلی نتوایتی
، ك ل ھاوینی سای "ئوەی وا پویست شۆڕشگك بیانزان"ل نامیلكیكدا ب ناوی  

پویست  ":  دانرانی ڕكخراوەی فیدائیان، دەیك ل بناغ-دا چاپكراوە، ئـ.س. فراھانی١٩٧٠
ئوەش ك    "ڕاستوخۆ ڕوو بكرتوە مسلی نتوایتی شقی  "و  و  شواز  كوردستان 

و كورد دەب یخۆی ھت بخودموختاری تایب نوە بگكی ڕیفراندۆمگڕ بتوانن ل".  
تایبت بو مسلی    'ی بھمن١٩'ی گۆڤاری یكجار گرنگی تیئۆرك ب ناوی  ٢ژمارە  

  ت"كراوە كر دەكرمسۆگ كدارانباتی چخ ك لدراوە    "چۆن پشتگیری خ وو ھ
ستمی نتوایتی تدا شیبكرتوە، ل نووسراوەیكدا سبارەت ب خباتی چكداران و گلی 

كراو و لم لر (ستلی كورد"سڕوو  "بارودۆخی گ ی خۆی دەخاتر ڕوانگدا، نووس –  
  :ك ب شوەیكی ڕادیكال بۆ ئدەبی ماركسیستی ئران، تازەبوو

جیاكردۆتوە،  " لك  ئرانیان  دیكی  ستملكراوی  گالنی  و  كورد  سنوورەكان، 
. ئو گل، ب درژایی بزووتنوەكانیان ب جوونوەی سرسنوورەكانی ئرانوە بستراوەتوە

بزووتنوە  گرنگایتی  ڕاپڕیوە.  ناوەندی  حكوومتی   ب دژ  جاران  چند  ڕابوردوو  دەیی 
ب تایبت گلی كورد، بۆ جوونوەی شۆڕشگانی    – نتوایتیكانی گالنی ژر ستم  
  :ئران ل چند خاكدا خۆدەنونت

١.ئ می بڕووی ڕژڕووب ،وانم بزووتنوە و  ئتستراو بوونوە بمپریالیسم
كاراكتری  بھزكردنی  ڕگی   ل ئمپریالیزمن.  دژی  خۆیاندا   ل بۆیش،  ھر 
دژی   برەیكی   ب لكاندنیانوە  و  ڕاكشان  بھۆی  ھروەھا  و   وتنخوازانشكپ

  .كۆمنی ژر ستم بكشرنوە ناو بزووتنوەی شۆڕشگانوە ڕژموە، دەكرێ
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بزو.٢ (ناوچكیان) ئو  ژرستمی  كۆمنی  پشتگیریی   ،وانوتن
  .دەستبردەكن و لو ڕگایوە ھزكی گرنگ بۆ خباتی دژی ڕژم پك بھنن

٣. ک پشتگیرییانوە  ئو  و  گورە  کاراکتری  بھۆی   وانبزووتن ئم 
 مستن، زۆر ئیان دەکژایی سنوورەکان لدر کانیان بکی خکانی دیکشب
لناوببرن. لم تنگ وچماندا گلک زوو ناتبایی ناوچیی و نونتوەییکان  
 یھ بۆی   ک شوەیک   ب پبدەن  برینتریان  ڕەھندی  دەتوانن  و  سرھدەدەن 

 .ھموو ھزەکانی ڕژیمیش بگرتبر
٤.  ل ئران  خکانی  پشتگیریی  و   تییکیی ئو  بۆ نمای  داواکارییکانیان 

کۆمگایکی ئازاد و دیموکرات، خبات بۆ یکگرتوویی خک دژ ب دوژمنی  
بچووک   بورژوازیی  و  بورژوازی  مشکییکانی  کم  ھموو  سرەڕای  ھاوبش، 
سبارەت ب پرسی نتوەیی. بو پی، بزاڤی شۆڕشگ ئرکی برەوپش بردنی ئو  

 یی ھتییکیی.  
شیایی وا لپیوەندیی گلی کورد و گالنی دیکی ژرستمدای، دەب بنیاتنانی  ئو میلی

بزووتنوەی ڕزگاریخوازی نتوایتی وەک یکمین ئرکی خۆیان بگرن برچاو بۆ ئوەی  
  دەتوان و میلیشیایران. ئالنی ئئازادیخوازەکانی گ موو بزاڤکگرتوویی ھی نیا بن لد

گلک   کۆمگا  دەورکی  لسر  وا  لودەورەی  ھبت  خۆیدا  خکی  ناو   ل بککی 
 ل کی گرنگرناو کورددا فاکتوتنخواز لشکندنی بیری پرەستی (....).  پیگشتی ھب
دا.   کورد  گلی  نتوەیی  بزاڤی  و  نتوەیی  چکدارانی  بزووتنوەی  پیوەندیدانی 

کی بتوانا سیری بزاڤی چکدارانی نتوەیی بزووتنوەی چکدارانی شۆڕشگ وەک ھز
گلی کورد و گالنی ژرستمی دیک دەکات و دەورکی برچاوی ئوتۆ ل دیاریکردنی  

 .دواڕۆژی وتکماندا دەگت ک ناکرێ دانی پدا ننرت
شۆڕشگانی   ڕبازکی  و  داکوتاوە  ڕەگی  باشی   ب وتدا   ل فیدائیان  ڕکخراوەی 

ری گرتۆت بر. بزاڤی نتوەیی و دیموکراتیخوازی گلی کورد ل داھاتوودا دەتوان  نادیا
کۆنفدراسیۆنی   ک بکرت   ستوھ بو  ئاماژەش   دەب بکات.  ھاوکاری  لگیاندا 
خوندکارانی ئرانی ھیتی. ڕکخراوەک ک ل الین ڕژیمی شاوە یاساخ کراوە و باوەکوو  

تدا بووە، ھشتا چشنایتی الینی سیاسیی  ل ناو ڕکخراوەکدا   گرفت و ئینشقاقی زۆری
و   ستمی نتوایتی دەسلمنت  و  ستمی نتوەیی  کۆنفدراسیۆن بوونی   .شاکرنجس

  .ڕایگیاندووە بۆ لناوبردنیان بجنگت
 

ن  
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 حزبی دیموكراتی كوردستان  
ئۆگوستی  ١٦ی ئران ل  ' حدك' دواتر، ڕووناكبیرە  ل مھاباد  ١٩٤٥ی  ساك  دامزرا. 

كات'حدك 'كوردە دامزراند.  عیراقیان  ئوەی    ی  بۆ  ھۆیك  ھیچ  ھنا،  ھرەسی  كۆمار 
خۆیان   ناوی  ھردووال  ندەبینرا.  بمنتوە،  ئران  حدكی  لقی  وەك   كعیراقی ڕكخراوە 

  یھ ھاوبشیان  ناوكی   كحزب ھردوو  ئستا  و  پرۆگرب– ھشتوە  ھاوبش ئوەی  امی 
  .یاخود ڕكخراوەیكی یكگرتوویان ھبت

پیمانی   دوای  سانی  ب درژایی  حدكی ئران  ١٩٧٠ی مارسی  ١١ھرچۆنك بت،   ،
ژر   خست خۆی  و  وەالنا  نتوایتی،  حزبكی   تبب ئوەی  بۆ  پشكوتنخوازانی  ڕبازی 

 ئران وەستنرا، كۆمیتی ناوەندی، دەستی بارزانییوە. لو ماوەیدا، چاالكییكانی حزب ل
بم نكی كنییمدەكردەوە و  چاپو نكانی كوردستانی عیراق بلسر مسھیچی ل ،

كۆنگرەی   بگشتی.  ئران  سیاسی  و  كۆمیتی  چمی  و  تنگ   داین گوی  ھیچ 
استیدا، زۆرك  دا، لو قرارە برتسك بوالوەتر نچوو. ل ڕ١٩٦٤دووھمی حزب ل سای  

 .ل نونران بشداربوونیان ل كۆنگرەیكدا ك ب ھاوكاریی بارزانی پك ھاتبوو، دایدواوە
دا كۆنگرەی سھم  ١٩٧١گلك شت ھات گۆڕان. ل مانگی جوونی    ١٩٧٠دوای مارچی  

كۆنگرەی  ئاراوە.   نایھ پیەوكی نوی  و   رنامو ب ھبژارد  ناوەندییكی نوی   كۆمیت  
دا خاكی وەرچرخانی ل مژووی ((حدك))ی ئراندا دیاریكرد.  ١٩٧٣چوارەم ل سپتمبری  

پسند   پشووی  كۆنفرانسی  پیەوی   رنامب كۆنگرە،  گۆڕانكارییك،  چند  ھنانی  دوای 
چل نونر  كرد.  وت  –ونۆ  دەرەوەی  ناوخۆو   ل حزبیان  ڕكخراوەكانی  نونرایتی   ك

ئیش  ل تا وكادەكرد،  حزبوە  بناغدانرانی   ل بشدارەكان  بوون.  بشدار  كۆنگرەدا  ری 
  .ژمارەیكی زۆر ل گنج و الوی وتیان دەگرتبر

ك ل قۆناغی جۆراوجۆری چاالكیی حزبی كۆیبوەوە و  –ڕاپۆرتی كۆمیتی ناوەندی  
وە كراو  ھ سرەكییكانی ڕوانگی خۆی بۆ داھاتوو كشابووەوە، ل كۆنگرەدا باسی ل

یكدەنگ پسند كرا. ل كۆتاییدا، دەنگی نھنی درا بۆ ھبژاردنی ئندامانی كۆمیت ناوەندی 
و ئندامانی جگیری كۆمیتك. حدكی ئران لڕاستیدا تاق ڕكخراوكی سیاسی ئوپوزیسیۆن  

پشتگیری    بوو ك چاالكییكی ل كوردستانی ئران بردەوام بوو و لم دواییاندا سرلنوێ
  .برفراوانی خكی ئاسایی كوردستانی وەدەست ھنابوو

حزب، ب پشینیكی زیاد ل سی ساوە، لالین ھموو ڕكخراوە چپكانی ئرانوە،  
زی لڕ    ك كنابی ھوەیدا وەك حزبج بوو كیر نش سر بۆیدەرەوە  "دەگیراو ھ ل

  .دەبات ناوی ل "ڕك خراوە
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  :وارەوە ھبژاردەی برنامی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئرانن ئوانی خ
ھاوشان  " ئرانوە.  كوردستانی   ل كورد  گلی  پشەوی  كوردستان  دیموكراتی  حزبی 

لگ ھزە پشكوتنخوازەكانی ئران، حدك دژ ب ئمپریالیزم و ڕژمی شاھی كۆنپرست  
كی ئران و مافی دابین كردنی چارەنووسی خبات دەكات. شڕی ئم بۆ ئازادی ھموو خ

  .گلی كوردە
چوارچوەی    ل ئران  كوردستانی  خودموختاری   وەیئ حدك  ستراتیجیكی  ئامانجی 
ئرانكی دیموكراتدا زامن بكات. حكوومتی ئران ھموو خاكی كوردستانی ئران بڕوە  

جوغرافیا و فاكترە ئابوورییكان    دەبات؛ سنوورەكانی كوردستان ل ئران، ب گورەی مژوو،
و بپی خواستی زۆربی ھرە زۆری دانیشتوانی ناوچك دابین دەكرت. ھموو بیارك 
لسر مسلی سیاستی دەرەوە، برگری و برنامی درژخاینی ئابووری ك ئران بگشتی  

سموو مھ ت و لنراندا دەمتی ئدەستی حكووم ر، لب تتی بگردا حكوومكی دیكیل
میللی  حكوومتی  نونرانی  دەبت.  برپرس  تواوەتی   ب كوردستان  میللی  خودموختاری 
بشدار دەبن. زمانی ڕەسمی   مركزیدا  ھنانی دەوتی  پك   كوردستان ل خودموختاری 
حكوومتی نتوایتی خودموختاری كوردستان، كوردی دەبت. دەرس ل ھموو قۆناغكدا  

حكوومتی ب  ل فارسیش  زمانی   ،دیك ناوچكانی  ھموو  وەك  و  دەگوترتوە،  كوردی   
قۆناغی   ل و  دەكرت  سیر  ڕەسمی  زمانی  وەك  كوردستاندا،  خودموختاری  نتوایتی 
ناوەندیدا لگ كوردی دەخونرت و ل پۆلی چوارەمی قوتابخانی سرەتاییوە دەست  

تپدەكر.  
ھاووتیانی  كمایسیی نتوا  گریان لرانبب دانیشتووی كوردستان مافی  یتییكانی 

 قوتابخان گیراوی خۆیان لزلیان زمانی ڕت و مندانگی خۆیان دەبرھت، مافی فكورد دەب
 زمان ب ھموو، مافی دەركردنی گۆڤارو كتبیان  سرەتاییكاندا دەخونن. كمایسییكان 

ان دەبت، ئایین و حكوومت ل یكتر جیا ڕادەگیرن، ئازادی بوا  ڕزلگیراوەكی خۆیانی
قانوونی  غیرە   ب ڕەگز  و  ئایین   ل دانان  جیاوازی  و  دەكرت  زامن  ئاینك  ھموو  بۆ 

  .دادەنرت
 

  پش شرتی سركوتن  
  ب ت كك بلنیا گت ،یبوونی    ١٥كورد، وا ھ ۆ بموە تا ئستی ملیۆن كدەس

جارك  ھموو  بم  بوونتوە،  نزیك  سركوتن   ل جار  گلك  نگیشتوون.  نتوەیی 
 :تووشی شكست ھاتوون. ھندك لو ھۆكاران ھشتا ھر ل ئارادان
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چیاكاندا  -  ل ئستا  تا  ناونجییكانوە  سدە   ل و  ڕاناگات  دەریا   ب دەستی  كورد 
  ماونتوەو گالنی تر دەوریان داون؛

 تكوییكی كمیان لگ برھمكانی شارسانیت ھبوە؛ -
-النی دراوسگ گراوردكردن لب رەودوا بر بستاش ھگای كورد ئكۆم ،

دەگڕتوە، بھۆی دابشبوون لنوان دوو زلھزی ئران و توركیا و دوای شڕی  
ن ھموو  جیاوازدا،  چوار دەوتی  جیھانیش لنوان  ب یكمی  اوچی كوردستان 

  .دەرەج دوویی و دواكوتوویی ماوەتوە
-شكراو چۆن دەتوانكی بچووكی دابلگ    تدا لند حكوومچ گھاوكات ل

شڕدا بت. مگر ژمارەی زۆری ڕاپڕینكانی كورد بھۆی عملیاتی ھاوبشی  
  ئو حكوومتانوە تووشی شكان نھاتوون؟

یكی یكبدواییكی ئو شكستان بۆت ھۆی خوقانی پندك كۆبوونوەو كوتن سر
دە  ك   ویستپ بم   یھ زۆری  دۆستی  كورد   وەیئ  قینڕاست  .نیی دۆستی  كورد 

  كی كوردستان و بشموو بھ یاندا دەژی. لت دا كتانو وناو ئت لتایبوە بتبیاندۆز
نی مژوویی كورد دەریدەخات ك خباتی گلی كورد  تایبت ل كوردستانی ئراندا ئزموو

وەی    ناتوانئ لبر  داببت.   كتو دیكی  گالنی  پاشماوەی   ل ئگر  سربكوت 
كوردی ئران لسر زەمینیكی سیاسی ئرانی ئیش دەكن، خباتیشیان ب شوەیكی بنڕەتی  

ڕژ ئگر  ئرانوە.  دیكی  گالنی   ب كورد بستراوەتوە   ن نڕووخت،  شا  می 
  .خودموختاریی دەبت و ن دیموكراسیش با بسر ئراندا دەكشت

وەش بگوترێ  دەبران زۆر    ئكانی ئزە دیموكراتمی شادا ھباتی دژی ڕژخ ل ك
  .بككتر و جگی متمانترن ل ھاوكارانی كورد ل عیراق و توركیادا

ھاوبش ئو   چپی ئران دوژمنی   ك وەش ڕاستكخستوە. ئكدا یرەیب  ی لزانھ
(ڕاست وەك چپی عیراق و توركیا)، لسر ھموو الینكی مسلی نتوایتی ڕوانگی  
بزووتنوەی   ك ڕاستیوە  ئو  بھۆی  بم   ،نیی كوردا  بزووتنوەی   گل ھاوبشی 

دیكی ھاوكاركی  ھیچ  ئاشكرا   ب ناب   پشكوتنخواز   ،نیی ئراندا   وەك    ل  دیاردەی ئو 
كۆسپكی سر ڕگای ھاوكاری و كاری ھاوبش وەربگیرت و ئوە سبارەت ب توركیا و 
عیراق و سووریاش ھر ڕاست. گالنی فارس و تورك و عرەب دۆستی گلی كوردن نك  

  .دوژمنی
ئو   ھسنگاندنی  دوای  ئران،  كوردستانی  دیموكراتی  خباتی  حزبی   ،تانباب

چكدارانی وەك تاق ڕگی گیشتن ب ئامانجكانی خۆی ھبژارد. ئم شوەیی خبات 
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ناتوان  دیك شوەیكی  ھیچ  سپنراوە.  بسرماندا  شاوە  ڕژمی  وگۆڕی ئا  لالین 
شۆڕشگان پك بھنت و لژر حوكمی شادا ھیچ دەرەتانك بۆ دیموكراسی یان بۆ مافی 

ھبت.    "یحداقل"نتوایتی گالنی ستملكراو نیی. بۆ یكگرتنیش پویست برنامیكی  
  :ی ئران ئم خانی خوارەوە وەك سرەتایك پشنیار دەكات' حدك'

 ڕووخانی حوكمی دیكتاتۆری الینگری ئمپریالیزم؛ .١
 دامزرانی حكومتكی دیموكراتیك و نیشتمانی؛.٢
٣. ران؛زامن كردنی ئازادییالنی ئموو گكان بۆ ھدیموكراتیك  
ناسینی مافی دابینكردنی  چارەنووس ل چوارچوەی سنوورەكانی ئراندا بۆ گالنی  .٤

 ستملكراو؛
پشتگیریكردنی بزووتنوەی ڕزگاریخوازانی نتوایتی و مافی ھموو گالن بۆ .٥

 دابینكردنی مافی چارەنووس ب دەستی خۆیان؛
٦.حكووم نانی  ڕزگرتنی  بنیات  بنڕەتی  لسر  نیشتمانی  و  دیموكراتیك  تكی 

  .وكاری ناوخۆییدا دووالین و ناسینی سنووری نتوایتی و دەستتوەرندان ل ئیش
دژی  و  سوسیالیست   تحكووم  گل  دۆستان و  نزیك  پوەندییكی  دەتوانن   مانئ

ئوانی وا داكۆكی ل مافی مرۆڤ ئمپریالیستكان پك بھنن. ھموو دیموكراتكان، ھموو  
ڕزگاربووی   وتانی  و  نتوایتی  ڕزگاریخوازانی  بزووتنوەی  ئمن.  دۆستی  دەكن، 
جیھانی سھم و وتانی سوسیالیستی و بیروڕای گشتی جیھانی، پشتگیری كردن ل مافی 

  .دابینكردنی چارەنووسی گلی كورد ب ئركی خۆیان دەزانن
 

 پراوزەكان  
سای  .١  ل  ك دەكرت  دانیشتوان  ١٩٧٥گومان  ژمارەی  پرەسندنی  دا، 

لرسد ئاكامی ژمارەكردنی سای    ١٦لسد. ژمارەی    ٢.٨گیشتبت ڕادەی 
وەرگیراوە. ئم  ١٩٦٦ دانیشتوانی كوردستان  و ژمارەی  ئران  حكومتی  ی 

ھی  'لسد' لوەی  زیاد  كوردی  دانیشتوانی  ژمارەی  شوەیك  ھیچ   ب ە 
داوەت قم. ب پچوان، بھۆی ئو ڕاستیوە ك گلی كورد ڕژەیكی  ن

)  یھ بووندا  شارنشین  مسلی   ل لگ    ٪٣٠نزمی  براورد   ی  ٪٥٠ب
دانیشتوانی ئران بگشتی)، ئوا ڕادەی مام ناونجی ڕژەك ل كوردستاندا وا 

 ل یت ٪٢٨ھزیاتر ب.  
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٢.س سرەتای   ل  ،تاقمان عبباسی ئمو  شا  لالین  حڤدەھمدا  دەی 
جنیشت ھۆزە   سفوییوە  دژی   ل ئران  سنوورەكانی  ئوەی  بۆ  كران 
  .باكوورییكان بپارزن

دا نووسیویتی: من دوو  ١٨٨٧گڕۆككی فرەنسی ل سای    –ھانری بایندر  .٣
  كیان بریتی بوو لبارەی یوا، قژایی،    ٣.٥ژووریانم پتر درتر پا  ٣منایی  م

متر برزایی ك تیدا پیاوك، دوو ژن و دوو گودرژ دەژیان. ئوی   ٢و 
متر برزایی ھبوو و پیاوك،   ٢متر پانایی و   ٣متر درژایی،   ٥دیكیان  

ژنكی، كچكی، زاواكی، دوو منداڵ، دوو گامش، دوو گودرژ و  
واندا دەژیان. بڕی تر مچوار س:  

٤.H. Binder, An Kurdistan, en Mesopotanue et en Perse,
Paris, 1887, P.351.

ك ھۆزی گرنگی جافی لپش شڕی یكمی    -بۆ نموون، عادیل خانم.٥
 .جیھانیدا ڕبرایتی دەكرد 

٦.A. Lambton, Landlord and Peasants in Persia, London 
1953, P. 285.

وشی  .٧  ك بوو  مھاباد   ل"رگشمرباز   "پس لجیاتی  جار  یكم  بۆ 
  .بركاھنرا

٨.US Military Sales to Iran: A Staff Report to the US 
Senate, July 1976, P.7.

 .ھمان.٩
 .١٨، ل١٩٧٥برنامی حزبی توودەی ئران، .١٠
١١. وی لیاند ١٩٧١ی مارچی  ١٥ساواك ئیعدام كرانی ئدا ڕاگ.  
  ١٠٧-٩٧، ل١٩٧٥گۆڤاری تیئۆریك، جانیوەری  -بھمن ١٩. ١٢.١١
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 كن هكورد و لوڕ، ل یك بنچ

          
  ٢٢٣نووسینی: ئحمد کسرەوی

 
ل سنووری ئاسیای بچووكوە تا    –ھموو ئو ھۆزانی وا ل چیاكانی ڕۆژئاوای ئران  

نیشتج  ]ئوستانی[خاكی   (بھمیی)    فارس  و  بختیاری  و  لوڕ  و  كورد   ب و    ] ؟[بوون 
  ٢٢٤.ناوبردە كراون. ل سرەتای ئیسالمدا ھیچ ناوكیان غیری 'كورد' نبوە

ل سنووری ئاسیای بچووکوە تا    –ھموو ئو ھۆزانی وا ل چیاکانی ڕۆژئاوای ئران  
خاکی[ئوستانی] فارس نیشتج بوون و کوردو لۆڕ و بختیاریو (بھمیی)[؟] ناوبردە کراون.  

 .چ ناوکیان غیری کورد نبوەل سرەتای ئیسالمدا ھی 
دا،  ٢٢٦و "مسعودی"   ٢٢٥خری"  طئوەندەی ئم بزانین. ناوی 'لوڕ' سرەتا ل كتبكانی "اص

خریش باسی "بالد  طدەركوتووە. مسعودی 'اللوری'ی ب "تاقمك ل كورد" ناسیووە و اص
  .٢٢٧اللور" دەكات

 
  ك یدا ل  زورت  دا ل١٨٩٠  یسا  ل   یران ئ  یستیرم ۆفیو ر  وانزمان  ژوونووس،زانا، م  ،ی زی تبر  یسروك  دحمئ    ٢٢٣
  ی نگر یو ال  یت یاۆڤیس  ی دوژمن یوەسر. كەاسالم" كوژراو  انی"فدان  یكان ەمارگرەد یست ەد  دا، ب١٩٤٦  ی سا   و ل  ەبوو

  ی مرج" و تجانی رباەئاز  یسا  ١٨  خیمشروگه" و "تار  خی بوو. "تار  یب ەرع  یوش  ل  یفارس   یزمان  ەیوپاككردن
  ی ای"جوغراف  یناوب  كوتار   ل  كشب  ، كورت  ەوتار  م. ئەاویپ  ەورگ  وئ  یكان ابینا  ەكار  ل  كنی" نموونوتارخب  خی"تار
  ی كورد   یداباس یكانەنووسراو  ل  كرۆز   ل  یوەسر. كەوتەداو  ی(لسترنج)   یچوونۆب  ێ ندھ  یرچرپب  ایایت  " کیخی تار

 :وانب ستائ ەیوتار مئ ۆ. بەكردوو
 ١٣٥٢تھران،    ،یب یژكا، اتشارات حب  ییحی كوشش    ب  ،ی كفتار از كسرو  رسال  ٧٨  مجموع–  یوەسرك  یكارنام -
 .٢٤٢-٦)، ص١٩٧٣(

  كشب ندا،ۆك  یابوردووڕ ل وە )رازی(ش  یشار ،یكە زركم ران،ئ یباشوور  فارس، ل ی)هڤ(محاف انیئوستان  ٢٢٤
 .""جبال  ل ەبوو
  .ەمردوو دایچ ۆك ی٣٤٦ ی سا (مسالك و الممالك) ل ینەخاو  ،ی فارس د ممح  ڕیكو  میابراھ ابو اسحاق   ٢٢٥
(مروج الژھب)    ینەو خاو  یچۆ ك  یم ەچوار  ەید س  یتاەرس  ی  ەورگ  یژوونووس م  ن،یحس   ڕیكو   یبو الحسن علا   ٢٢٦

  .واالشراف) یو (التنب
   

 ٣٤٢، ل ٧ یرگ مصر، ب  ی: معجم البلدان، چاپوانب ٢٢٧
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  ناوی 'لوڕ'ەوە ل ك بدا، شارردەمانو سخی "دیزفول ئاباد"لبووە  و    ٢٢٨دوو فرسھ
ژیاون و ب "لوڕیی" یا    بین یكم ھۆزی كورد لو شارە یا ل دەوروبری ئوێ  دەكرێ

'لوڕ' ناسراون. پاشان ئم ناوە بای كشاوەت سر ھۆزەكانی دیك و ھموو ئو شاخانی وا 
  .راوەزدی ھۆزەك بووە ب "لوڕستان" یا نیشتمانی لوڕ ناوب

ھندێ  یھ ناوی تاق    وا  سرەتا  "لوڕ"  گوتمان  سرسووڕ بمنن لوەی  خونران   ل
مان ناویان پش ھك بووە و پاشان ھۆزەكانی دیكند  ھۆزچ ،یلسوە مم شدراوە. ئ

جاران ھر لو چیایان دوو پات بۆتوە. "سترابۆ"ی یۆنانی لسردەمی خۆیدا دانیشتوانی ئو  
انی بناوی جۆربجۆر ناوبردە كردووە و تنیا یك ھۆزی ل باكوور و نزیك ئرمنستان چیای

، بم ل سرەتای ئیسالمدا، ئم ھموو ئو ھۆزان ب  ٢٢٩ناوھناوە "Gordyaei ب "كورد
  .ناوی "كورد"ەوە دەناسین

ناوی   سھمی كۆچیدا،  سدەكانی دووھم و   گوتمان ل ناوی "لوڕ"یش،   ب سبارەت 
 م زۆری پھۆز بوو ب بغداتنیا یك  "شا رگ"ی مژوویی  ھر ل باشووری   -نچوو 

  .فارس، ھموو ھۆزە چیانشینكان ب ناوی (لوڕ)ەوە دەناسران  ]انیئوست[ھمدانوە تا خاكی  
نووسینی  " گورەی   ب تاق   ]شرەفخانی[بختیاری"یش،  ناوی  سرەتادا،   ل بدلیسی 

بناوی  زۆر  ھۆزگلكی  دەزانین،  ھموومان  وەك  ئستا  بم  بووە،  لوڕ  ھۆزكی 
 ."بختیاری"یوە دەناسرن

ت، گومان لك برچۆنھ  زن، لك رەگو ی بنچك  و لوڕ، ل یك  نیی كورد  وەدا 
  .سرەتای ئیسالمیشدا، ھموویان ب ناوی "كورد"ەوە دەناسران

  زن، لك رەگك و یچك بنی كورد و لوڕ، ل وەدا نییت، گومان لك بر چۆنھ
  .سرەتای ئیسالمیشدا، ھموویان ب ناوی "كورد"ەوە دەناسران

م نووس٢٣٠ری ئینگلیزی ب  دە وە كتبیرچووبی لیلسم موا دیارە ئ:  
و  "دیزفول"  باكووری  و  رۆژھت  بیابانكانی  چوارەمدا.  سدەی   ل ھر  لوڕەكان 

جكی "لوڕ" دەناسران، بدی خز ب ر"یان، كو  "شووشتابن حوقل" ل" شتبوو، چونكھ

 
 .٨٩ل  نن،یل  یواالشراف، چاپ یلتنب ا -
 .٢٥٩، ١٧١، ١٧٠. ل ندنیل  ی.  ابن حوقل، چاپ٤١٨-٤٠٦ل  ن،ەندل  یچاپ  ،ی: مقدسوانب ٢٢٨
  .١٥٤، ١٤٢، ل٣ یرگ. ب٢٧٤، ٢٧١، ل ٢ یرگب  ،یزینگلیئ یم رجت  ،ۆ: ستراب وانب  ٢٢٩
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كورد ناو بردووە و لوڕستانی ب وتكی سوزەنی سدەیدا، ئو بیابانانی ب نیشتمانی  
ستانیموار و كوك ناھلتی "گناساندووە و گوتووی". 

وەك   چۆن  بگین ئنجامكی ئوتۆ،  حوقل"ەوە ناتوانین  "ابن  ئم ل ڕگی قسكانی 
كۆچكردنی لوڕ  پشتر گوتمان لو سردەماندا، ھشتا لوڕیان ب "كورد" ناودەبرد. ھروەھا  

لو بیابانانوە برەو چیاكانی لوڕستان ب شوەیك ك نووسری ئینگلیزی دەت: قسیكی  
ب و  ب    پووچ  زدەكیان  ناوبرانی  و  "لوڕ"   ب  كخ ئو  ناوبردنی   چونك  ،یبناغ

  ."لوڕستان"تنیا بھۆی پرەسندنی ناوەكیانوە بووە و ھیچی تر
 

مانگان ل وە. وتارەکو کرایندەندا بند چاپی لبی م 

 
 
 
 
   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

  بینرکی سردەمی ئینتیدابی بریتانیا ل عیراق

 ری لیزر ش
 
 

  ل  ک نووسراوە،  بریتانی  ئفسرکی  ھاوسری  ژیانی   ب سبارەت   کورت وتارە  "ئم 
ماوەی سانی نوان دوو شڕی جیھانیدا ل باشووری کوردستان ژیاوە و ل سای نووسرانی  

) خاتوو ١٩٩٨وتارەک ،ری وتارەکندەن دەژیا. نووسل ژیاندا بوو و ل ر لشتا ھدا ھ (
ک ئودەم وەک بڕوەبری کۆڕی زانیاری کورد ل باشووری لندەن    ٢٣١شری لیزەریش
استوخۆ سردانی مای ژن ئفسرەکی کردبوو و ئم یادداشتانی خوارەوە  ئیشی دەکرد، ڕ

ئنجامی ئو سردان و چاوپکوتنن. من ھمان ساڵ وتارەکم وەرگای سر کوردی و 
ژمارە    ڕۆژی    ١٤ل "ئاالن   ٨/٧/١٩٩٨ی  ناوی   ب دا  لندەن  چاپی  پیام  ڕۆژنامی  ی 

 سوتان"یوە بوم کردەوە."
 

بوو، ک ل   ٢٣٣، ژنی ئفسرکی "تفنگچییانی پادشاھی ولش"٢٣٢"ڤۆنیکا بمفیلد"    
ئیشی   235دا، ل لیڤی بریتانیا ل عیراق ٢٣٤و کۆتایی سردەمی "ئینتیداب"١٩٣٢تا    ١٩٢٩سانی  
رۆنیکا، برپرسی تاقمی لیڤی ئاسوورییکان  ڤ، مردی کۆچ کردووی  ٢٣٦بمفلید"   تیچدەکرد "

 .بوو
     ف جرەب و کورد و ئاسووری، دەستبکانی عییخۆج نانی تاقمرکردن و ڕاھ

بریتانیا   سوپایی  لیوای  ئفسرانی  پکرد.  دەستی  عیراق،   ب بوو  مزۆپۆتامیا  ئوەی  دوای 

 
231 Sheri Laizer
232 Veronoica Bamfield
233 Royal Welch Fusiliers
234 Mandate
235   Levies
ئو سوپا خۆجی بوو ک بریتانیاییکان بۆ شڕ لگڵ تورک ل مزۆپوتامیا دروستیان کردبوو و ب گشتی ل کورد و  

 ئاسۆری و ئرمنی پک دەھات 
236 Tich Bamfield
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ناو    بچن دەکن  ئاسمانیدا  پادشاھی  ھزی   ل ئیش  ئوەی  عینی   ل ئگر  دەیانزانی 
ۆیان ھی، چونک راتب ل ھردووال وەردەگرن. سربازەکان  لیڤییکانوە، سوودکی زیاتری ب

ھموویان خکی ناوچک بوون و بگورەی ڕەگز لیکتر جیاکرابوونوە. وات بھۆی 
و   عرەب   ل کورد  ئینگلیزەوە،  دەستی  ژر  عیراقی  نوی  حوکمی  ئاۆزی  سیاستی 

جیادەکرانوە، ئفسرە ئینگلیزەک بۆ ماوەیکی دیاریکراو، ل ئاسووری ل کورد  انیان تنیا 
 .تیپی ئاسایی عیراق و کوردستاندا ئیشیان دەکرد

"تیچ بمفیلد"، پشتر ل لیڤی بریتانی و ئاسووریدا ل دیانای کوردستان مابووەوەو زۆر 
جار چووبووە شڕی کوردی ناوچک ب ئوەی باسی ئم مسلی لگڵ ژنکیدا بکات.  

موو ماوەی دوو سای پش گواستنوەی ژنکیدا کات لبارزانوە نامی بۆ تنانت ل ھ
 .دەنووسی، باسی ئم شتانی بۆ ندەکرد

ئودەم، وا نبوو، ک ژنی ئفسرەکان ھاتووچۆی کوردستان بکن، بم ورونیکا      
و بب ئوەی گرفتکیان بۆ بت پش، سردانی    ٢٣٧یک لو چند کس بوو ک ویستیان بچن 

ئاگادار  پشوە،   دەھاتن  کناوچل  ک ڕوودانی  لو  ئفسرەکان   ژن کرد.  کوردستانیان 
ندەکرانوەو زانیارییکی ئوتۆیان لمڕ سروشتی ڕاستقینی کارو کردەوەی مردەکانیان  

 .پ ندەدرا
ردستان، ب مفیلدەکان ب ترومبلکی دوو کسی،  ل سفرکدا ل بغداوە بۆ کو     

رگای ھامیتۆنیان بی ک تازە دروست کرابوو وە ترومبلی ئوان یکم ترومبل بوو بو  
رگایدا ڕۆیشت. (ھامیتۆن خۆیشی ل دوای گڕانوە بۆ بریتانیا، لگیاندا بوو ب دۆستکی 

 .ھمیشیی) 
چاوی ب "ئیسماعیل بگ" کوت ک دیوەخانکی ل لماوەی گشتکیدا، ورونیکا  

بیناییکی گورەی سپیدا ل ڕەواندوز بوو. ورونیکا ل بیری ماوە ک تیچ کات نیدەتوانی  
پیاوماقونی   مای  سردانی   کات تنانت  و  بکوت  کورد  ژنکی   ب چاوی  تنیایی   ب

تن. "من ھروەھا ئاگاداری ئو ڕاستیی  کوردیشی دەکرد، ھمیش پیاوان لگلیاندا دادەنیش
"تابۆ"ی   شکاندنی  بھۆی  لوەی  دەترسام  زۆر  ژن.  میش  و  بوو  موسمان  بگ   ک بووم 
ئاینییوە، خک ل خۆم برەنجنم." بم ورونیکا دوای ئوەی ئیسماعیل بگیان ب برینداریی  

"تیچ"  کدا کماوەیغدا، توانی لب خستخانیکی  ب تنیا بچت   ھنابووە  نبوو،  ل ماڵ 
سردانی، گرچی پیاوە کوردە چکدارەکانی بگ، ھر ل نو سیارەکوە تا سرجگاو 

 .بانی نخۆش ل ژوورە تاق کسییکیدا، بجیان نھشت، بم پشوازییکی باشی لکرا 
 

 یک لوان "لینیت سۆن" ی ھاوسری مجر ئی بی سۆن بوو.    ٢٣٧

نیا،

ک "
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ی ورونیکا یک ل ناودارانی دیکی شاری رەواندوز ک شونکی زۆری لسرزەین   
، پسپۆری گژوگیا بوو ک ب نام، پیوەندیی لگڵ "باخچی  ٢٣٨دانا، سیید حسن ئفندی 

کوگاردن   ل کوردستان  ٢٣٩گژوگیاناسی"  کوی  و  دەشت  مزنایتی  بستبوو.  لندەندا  ی 
شونی زۆری لسر ورونیکا دانا بوو، کل زۆر یادداشتی چاپنکراوی ئو کاتانیدا باسی  

ەکردوون، گرچی ورونیکا تنیا س جار بۆ ماوەی کم چۆت سردانی کوردستان، بم لو
 .ھر ئو سفران بۆ ھمیش لزەینیدا زیندوو ماونتوە

درەنگتر، ورونیکا بوو ب وژەرکی بین و زۆرجاران پرۆگرامی "سعاتی ژنان"ی  
کانی "رووداوی ڕۆژانپرۆگرام ش دەکردو لشکشدار  پی بی بی سی لقی بیرمینگھامدا ب"

تیدا  و  نووسی  سوپاییکان  ئفسرە  ھاوسرانی  ژیانی  لسر  کتبکی  ھروەھا  دەبوو. 
ی بردەبر ئزموونکاری. ورونیکا دەنووس. "دەوری ١٩٤٥و ١٩٣٩بارودۆخی سانی نوان 

زۆر ھات و منیش  ژنان ل سوپادا، لماوەی شر [ی دووەمی جیھانی]دا، تووشی گۆرانکی
 ٢٤٠لوێ راوەستام."

باوک و باپیر و مردی ورونیکا، ھموویان ئفسری سوپای بریتانیا بوون و ھر بۆیش  
باش ل واتای ژیانی عسکریی تگیشتبوو. ورونیکا ماوەی س سای سردەمی مندای  

دوای سفرەکانی ]. ئستاش ک ھاوسرەکی  ١٩١٠-١٣خۆی ل ھیندستان مابووەوە [سانی  
سای    ماوەی  ١٩٧٦ل  ل کردووە،  دوایی  کۆچی  ڕابووردوودا  ٢٢دا،  بوەژنی    ٢٤١سای   ب

بووە.  وت  دەرەوەی  سفری  و  نووسین  خریکی  ماوەیدا  ئو  ھموو   ل و  ماوەتوە 
سردەمک    گای کوردو ئاسووریدا، پاراستووە کردوو کۆمھ لگڵ  پیوەندییکانیشی 

سای گنج لگیاندا ناسیاوی پیدا کردبوو. ل عیراق، ورونیکا وەک    ٢٣ی  وەک بووکک
"ئلوەیر" سوپایی بریتانیا ل یانی  بنمای  نووسری    ٢٤٢زۆر  دەژیاو لوێ ببووە برادەری 

(فریاستارک)  بریتانیایی  کوربت  ٢٤٣ناسراوی  رەمزەی  "ئلیزا   وات دیکی  برادەرکی   .

 
 ەم ل ڕەواندز چاپخانی 'زاری کرمانجی' ھبوو. دەب نمر حوسین حوزنی موکریانی بت ک ئود  ٢٣٨

239 Kew Garden
 بشک ل وتووژی ڤۆنیکا لگڵ من ل مای خۆی    ٢٤٠
٢٤١   ٢٢وات  م وتارە لش نووسرانی ئی  ١٩٩٨ساڵ پسا تدەب ١٩٧٦دا.، ک. 
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بڕوەبری پشووی ڕگای ئاسنی عیراق ک ئم ونانی لرەدا بۆ یکم  کچی  -٢٤٤ویندر" 
 .245جار چاپ دەکرن، کاری ئون

"ئلیزا"ش ژیانی ئو سردەمانی خۆی ل کوردستان ب لووتکی خۆشی دادەنت، بم  
  ژیانی ئویش وەک ھموو ژنکی بریتانیایی ل عیراق، دەب ب ڕۆژانی پکوە رابواردن و 

سرەڕای  ئوان  بدرت.  لقم  چیاکان  بناری  سیرانی  یاخود  ماسیگرتن  ڕاوو   چوون
گرنگایتی ڕووداوە مژووەکان، ب ب ئاگاییوە فرمانکیان بڕوە دەبرد ک بوو ب ھۆی  

 .پچرپچربوونکی مژوویی خاکی کوردستان
 

  

 بوکرایوە. ئم وتارە ل ڕۆژنامی پیام چاپی لندەندا 

 
244 Alisa Ramsey-Cobett Winder

دا و دووھمیان    ١٩٣٠دوو ون ل ڕۆژنامکدا چاپ کراوە یکمیان ونی خۆی و ئلیزا ڕەمزیی ل سای      245
 ونکان بکنوەی وگیراوە. بۆ ئولیزا ڕەمزی ھای ئکام ب دا کمان ساھ ل خانی شکی ناوچی ڕەشبنو

 .پییکی ئو الپڕە تایبتی ڕۆژنامی پیام دەکم پاشکۆی وتارەکبرچاوی خونر، کۆ



 
 

کارەکتری کوردان لبر ڕووناکایی متڵ و پندی پشینیانی  
 خۆیان

 مجر ئدوارد نۆئل   
 

 رەتای وەرگس 
   ل" لر نۆئجم  وتارەی "مکانی  ئفریقاییتی و ئوە ڕۆژھژینی توگۆڤاری قوتابخان

 و من لبر ھمان ئودەق وەرمگاوە.   ��دا بوکراوەتوە١٩٢٠زانستگی لندەن، سای 
نۆئل لم وتارەدا ھندێ بۆچوونی خۆی لمڕ خووو ڕەوشت و ئاکاری کورد دەربیوە  
ک خونری کورد واھی پسندیان نکات. وەرگرانی وتارەک بۆ وەرگ واتای سلماندن  
یا برپرچدانوەی بۆچوونکانی نییو تنیا بو ئامانج بڕوەچووە متڵ و پندەکۆنکانی 

ری ک نووسر کۆی کردوونتوە لناو نچن و بکونوە دەستی خاوەنکیان  ناوچی ھکا
ک گلی کوردە. جا ئگر ھندێ "قسی حق و ڕەق"یش ڕووبڕوومان بووەوە با بیریان  
ل بکینوەو ب خۆماندا بچینوە. ل بیرمان نچت ک "نۆئل" لنو دامودەزگای ئینگلیزی  

عیرا "ئینتداب"ی  چشن  سردەمی   بوو ک و ئینگلیزییانت، لبووبس نکر تاکگقدا ئ
 ھاودەنگییکیان لگڵ مسلی سربخۆیی کوردستاندا ھبووە. 

  ت لتایبی منیان بوەو ھتدا چوونکرانوەرگ ب م کدەک و برادەرانسپاسی ئ
ھی زۆری نووسین و    نووسینوەی دەقی کرمانجی متکاندا راست کردۆتوە. دەقکان

ھروەھا ھی چاپیان تدابوو و دنیام ھشتا بشک لو ھو پن ل دەقی پاگژکراوی  
مندا ماون. وتارەک، بۆت سرچاوەیکی لکۆلینوە لمڕ کسایتی کوردو ھندێ زانای  

 .وەک "درایڤر" ل بۆچوونکانیاندا لمڕ کورد، ککیان ل بینیوە

 
††     Major Edward Noel “The Character of the Kurds as Illustrated by their Proverbs and 
Popular Sayings”, Bullitin of School of Oriental and African Studies, Vol. 1, pt IV, 
London. 1920. pp.79-90.
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ل ھندک شوندا، نۆئل وەرگانکی پاوپی متکانی بدەستوە نداوە یان   ی:تبینن
یک   خۆیوە کردووە ک دەقاودەق لگڵ کوردییکیدا  ل ڕوانگی  پندکی  تفسیری 
ناگرتوە. بھۆی ئو ڕاستییوە ک ھ و پکان بۆ خونری کورد ئاشکران، ھروەھا 

 دەق، ل کاتی ترجمدا ب پویستم نزانی بۆ ھموو شونک و ھموو  وەک وەفادارمانوە ب
  .خاکی پراوز بنووسم یا خود دەست ل ڕوونکردنوەکانی بدەم

ی گۆڤاری گزینگ چاپ سوئد دا ٢٠٠٠زستانی سای    ٢٦ئم بابت سرەتا ل ژمارە  
زەحمتکشی بوو و تنانت،    بو کرایوە، ک نمر سولیمانی چیە (ھرش) سرنووسری

وەک زوربی بابتکانی دیک، ھر خۆیشی تایپی کرد. لم چاپ تازەیدا ب یارمتی برای 
بڕزم کاک نادر فتحی (شوان)، فۆنت کۆنک نوێ کراوەتوە و سووک دەستکارییکی  

 .  ھندک ڕستش کراوە، بم چوارچوەی سرەکیی کارەک وەک خۆی ماوەتوە
 ئوەش سرجم وتارەکی نۆئل: 

 
 "کورد[ی]، ل ئسی خۆیدا بریتیی ل [شوەزمانی]ھکاری" 

 نووسر 
 

متدا   و  پشینان  پندی   ل خۆی  نتوایتی،  کاراکتری   ک باسی  بو  سبارەت 
دەنون، دەتوانرێ گلک قسبکرێ. ئو قسیش ناکرێ پشت گوێ بخرت ک متڵ  

جارمیلی ل زدەڕۆییی. ھرچۆنک بت، ئاشکرای، متڵ گلک جارو ب باشترین  ھندێ 
 نکی ناسکدا دەنوبار وە، خۆی لش. 

       ک پکھاتووە   ستبم بو  کوردی  ناسراوی  پندی   ل خوارەوە  گوبژرەی  ئم 
ست بخرتسر کاراکتری کورد بخات برچاو. وەک پاکان بۆ ناتواوبوونی وتارەکش بادە

کۆکردنوەی   گشتی   ب  ک زاراوەکانی،  زۆربوونی  و  کوردی  ئدەبیاتی  وکوڕیی  کم 
 .زانیارییکی کارا لمڕ زمانک بۆ بگان ئستم دەکات

وەک    –کورد، ڕەگزکی شاخاویی ب ھموو تایبتمندییکی خکی چیانشینوە     
ژی نواندن و ھستکی خکی لمڕ شانازیی. ئویندارییتی سربخۆیی. میل ب توندوتی

ئم تایبتمندیی سرەتاییان دەبن ھۆی ئامادەکردنی کورد بۆ ئوەی ل توڕەییکی بچووکدا 
 :دەست بدات چک و ب گرمی بکوت دوژمنایتییکی خوناوییوە

"مرۆڤ خوندار بیت، قرزدار ئبت". وات کسک خون ب دەستیوە  .١
 .ت باشترە لوەی قرزدار بتبی
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"جان مرۆڤ دکوت، ناڤ مرۆڤ ندکوت". ژیانی مرۆڤ ل دەست .٢
 .بچت باشترە لوەی شانازییکی ل دەست بچت

"ڤکی دی، مرۆڤ رەزیل بت ب مای مرۆڤ رەزیل بت". ماڵ و مکی .٣
 .کسک ل دەستی بچت باشترە لوەی شانازییکی بفوتت

دوژمنایتی و ڕقبری بگشتی لو سروشتانن ک جگیریان بۆ دانانرێ و مستیشیان   
:کی باشربت. کورد، رقرناکرس ل 

دوستی .٤  تناب ھرگیز  باب  دوژمنی  کوڕ".   دۆست  تناب  باب "دوژمنا 
 .کوڕەکی

ھی ڕگا کورت بتوە .٥ وا  دۆست".   نابن بھوست، دوژمن   یڕای دەب"
 .دوژمن ب دۆست ناب بم
 .شو ڕادەزین، دوژمن نرازین". خک بشو دەخون، دوژمنان ناخون".٦
 ."ئگر دۆست کمن، دوژمن زۆرە". ھزار دۆست کمن، دوژمنک زۆرە.٧
بپاک .٨ دوژمنت  لگڵ  حیسابت   ."ھن خوە  دژمنا  سر  ل  خوە   تۆ"

 .نکراوی مھوە
مام  .٩ ڕاکرن،  خوارزا  یارمتی  "خاۆن   ئامادەی خاڵ  کرن"  چاڵ  برازا 

 .خوشکزای بدات، مام برازای خۆی دەنژت
ئوە ئاماژەی ب ڕاستییک ک دوژمنایتی ب زۆری ل نوان برادا سرھدەدات ل کاتکدا  
ژنخوازیی واتایکی لباری بۆ ھمن کردنوەی نوان ناخۆشی ھی. بووک وا ھی ل جیاتی  

 .بگیرتخونبایی وەر
منت .١٠ تۆ  ئگر  چاوان".  ھردو  ناوەی   ت من  چاوەکی،  ناوەیم  ئز   ت"

  من تۆم زوۆر ناخۆش دەوێ [ب .[کدرایی چاوق ب ،کینای ب] ناخۆش دەوێ
 .کینای، ب قدرایی دوو چاوان]

"دژمنا دانا چایتر ل دۆستا نادان". دوژمنکی تگیشتوو ل دۆستکی نفام .١١
  .باشترە

ئو ئویندارییدا ک کوردان بۆ شڕوگڕ ھیان، شتکی ئاساییی ئگر گرنگی  لگڵ 
 .ب ئازایتی بدرت
 ."میرینی بریا ژ پووینی". ئازایتی بسر ژومارەدا زال دەبت.١٢
١٣.یببوونی عتی، نئازای ."ردیی بی زەوالیم". 
 .تیش پویست]"چک مریان نیڤ کارە". چک تنیا نیوەی شڕە [وات ئازای.١٤

ۆۆشی

ھ ی

خۆشناخۆش ناخۆشی

ناخ نان ناناناناخن

لی لری ل نو
ی دەۆی دەنژ
زۆ 

مام من،  ن،کرنکرن،ن، 

دژ دژر  سسرسرر  ل  لە   
 دۆس دۆست

ڕو ڕاد
 دۆسر در دۆس
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خودێ ب مرۆڤ یار بت، شیری مرۆڤ ب داربت" ئگر خواستی خودا .١٥
 .لگڵ کسک بت، گرنگ نیی شمشرەکی ل داریش بت

ئازایتی کۆمگایکی کوی و سرەتاییدا[!]، لگڵ بیروڕای پیرۆزایتی ژیانی مرۆڤ 
 یک ناگرتوە. 
 .بو چقۆیبرخی نر ژکیرێ ڕای". برخی نر .١٦
١٧.کسموو کمردن میوانی ھ ."یسمی کمرن میوانی ھ". 
١٨.بپیربوون ن ،ببی". مردن ھبی، کال بوون نمرن ھ". 
"مرن، مرن خە خ چیی؟". مردن، مردن ئی بۆ دەب ل دەنگکی .١٩
 بترسی؟ 

ی ل ک ھندێ جار خۆ  -زۆرک ل گرۆکان سرنجیان داوەت تایبتمندی بوەفایی 
کاراکتری کورددا نیشان دەدات. ل ناملکی "میزوپۆتامیا، برگی یکمدا گوتراوە: "کورد،  
پڕی   جاری واھی بو  ھندێ  و  و نترسن  ھمیش لسندنی گیانی مرۆڤدا ب بزەیی 
گلک   مژوولکیکی  شڕ،  یاسای   ب ندان  گوێ  پشوە.   ندەب کارەکانیان  دەقییوە 

ل ئاکامی    خراپی  ڕاستیدا   ل دادەنرێ،  فیبازی   ب ئوەی  کردوون.  دروست  بۆ  فبازی 
ھلومرجکی ئستمی فیزیکیی، ک کوردی تدا دەژی. دوژمنایتی بردەوام و تاڵ ل نو 
و   دەست  ژر  سدە،  چندین  ماوەی  بۆ  وتکیان   ک ڕاستییی  ئو  و  عشیرەتکان 

چ کات کمترین ھاودەردییان لگڵ ڕەگزە ژردەستکی برھرشی بگانانک بووە ک ھی
 .خۆیاندا ننواندووە و الینیان نگرتوون

وەک ئاکامک، کورد تنیا باڵ و ڕژدە و وەھم و خیالکی کمی لمڕ برھمی دنرمی 
ئو   لگڵ  زەحمت  کورد   .زموونئ  ب دنرمی]،   وات] مسلیدا  لم  و   یھ مرۆڤ 

میوەی چارەڕەشی شیرین" ت کدا بیقس". 
"ڕاک بنانا خوە، بردە جانا خوە". بنانی خۆت گورە ب، لگڵ ژیانی .٢٠

خوتدا خودا حافیزی بک. 
ڕیشت .٢١ بکو  نیاز  نازو  خۆتدا  مای   ل ڕوو".  وا  رھان  ڕوونی  "دکۆشی 

 .بقشن [؟]
خونی  .٢٢ پشیمانی".  عاقیبت  جانی،  گۆشتی  بدێ  ب  "بیانی  بدەی  خۆت 

 .بگان، ل کۆتاییدا پشمان دەبیوە
"سیا م لبر دەرا م نڕوات، ل دەرێ خوی دەڕوات". سگی من .٢٣

 پاسوانی دەرگای من ناکات، بم پاسوانی مای دراوس دەکات
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"ژ ئاوامند مترس، ژ ئاوا گوڕ بترس". ل ئاوی مند مترس، ل ئاوی .٢٤
خۆڕ بترس. 

و ڕاستییی ک کورد تا ڕادەیک ب سختی و گومانوە دەڕوانت ژیان، ئم وای ئ
نیشاندەری   ڕۆژئاواییکان  مشکی  بۆ   ک دەبینوە  بیرکردنوەیک  شوە  بڕووی  ڕوو 

 :درەقییکی زۆرەو ھندی جار شقی ب بزەیی بوونی ل دەدرت
لناکن ک مووم سپی    "سو ل رھان نین، سو ل مھان". بۆ ئوە سوم.٢٥

 .بووە، بۆیم سالو ل دەکن ل مڕومام زۆرە
"ھر پغمبرەکی دوعا ل ژیناخوە کری". ھموو پغمبرک سرەتا دوعا  .٢٦

 .بۆ روحی خۆی دەکات
بوو، .٢٧ پیر  ورچ   کات پیدەکنن".   یلکوت دبت  پیر  ھرچ  "وەکی 

 .بچووەکانی پی پدەکنن
ناچت،  .٢٨ نچت  "سنگ  زەویدا]   ب] سنگک  ئگر  دەبت".  میرگوت 

 .خوارەوە، چکووش لدانی باش دەیبات خوارەوە
"ھقی بزنا کۆڵ ژبۆ بزنا شاخ نامنت". بزنی شاخدار ل بزنی ب ئازاری .٢٩

 [دیارە وەرگاوەکی نۆئل تواو نیی.  .رەقیبی خۆی نامنتوە
ر ژتڕا، تان ژ مڕا". ب علی  "تۆ علی شر ب سرسرا کڤر ب: کڤ .٣٠

 !شر! لسر گاشبردەکت دانیش! گاشبرد بۆ تۆ، تان بۆ من
ئاماژەی ب علی شر ناوک ک رووتاندوویانتوە ئینجا چۆت سر تاشبردێ و داوای 

 .ل چتکان کردووە بشکی ماڵ و مککی بدەنوە
ھر.٣١ ھی".  کوڕک  ھی،  کرک  ھب،  "ھرچی  کرکی  کس 

یکیشی ھکور. 
سختی و ڕەقیی کاراکتری کورد.  ئو راستییی ک بۆ ماوەی چند سدە ل برانبر 
کۆیالیتی داگیرکراندا وەستاوە، سربخۆیی و دوورە پرزییکی زۆری ب کاراکتری  

 .کورد بخشیوە
[وات بۆ ھمیش  شتی خوازراوە ناگات سر    ""مالی خواستی ناگھیت ھاستی.٣٢

.[خشسوود ناب 
"تو دەرێ کس نکوتی، کس دەرێ ت نکوت". ل دەرگای کس  .٣٣

 .مدە، کسیش ل دەرگای تۆ نادات
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نان ھویرک، ناڤ منتا خق پاوە" نان ب ئاوەوە بخۆی باشترە لوەی  ".٣٤
 .منتی خک بکشی

اتک ژیانی  "مرۆڤ، دیک ڕۆژەکی بت ب مریشک ساکی نبت". سع .٣٥
ب شانازی، تمنکی ب ناو دەھن (کینای: ڕۆژێ کشر ب باشترە لوەی ساک 

(مریشک ب. 
تی بوودەوەی حکوومر کژکی بندەست لزژی ژیان بۆ ڕەگزموونی دوورودرئ 
ەوە  و زۆرداریی بگانان، بۆت ھۆی سرھدانی ئو ھستی ک باشترە نغد بگرێ تا ل دوور

 :گوت ل دەنگی دەھۆڵ بت
 .ما نخواری ب زامای". ئوەی نیخۆی دەبت بشی زامان ".٣٦
"ما ئوەشاندی، خق گرمیشاندی". ئوەی ب خاوخزانی خۆتی ڕەوا .٣٧

  .ئبینی، خک لناوی دەبن
ھموو   سروشتی  میلی  ھۆی   ب دواتر  دەردەبدریت،   وەیش بم   ک ھستیارییک 

 :نشینکوە ک بخشندە و میواندارن، بھزتر دەبت و بم پی دەبیسین کچیا
شڕکران .٣٨ دەھن".  یاران  دەچن  کوپوور  دەھن،  ئاڤان  دەچن  "جامر 

[جوامران دەڕۆن و ناویان دەمنت، لچران   ."دەڕۆن و ناوی خۆیان ب ج دەھن
دەڕۆن و دۆستانیاسن بج دەھن. ئنوەر].

٣٩.  تناچ گیدا   ل لچر  مای  و  دەوت  گۆڕێ".   ناچت کوپوڕی  "مای 
 .گۆڕەوە

نیشتمانپروەری، ب واتای ڕۆژئاوایی ئم وشی، گیایکی کم پشت، ک لناو کۆمنی  
ھۆزەکیانوە نونرایتی   زدی بچووکی  و گوڕی  بھۆی ئویندارییکی گرم  خکدا 

وزەس رزاییو بت. ئر  دەکرسی وا لو کانیاوە سارداننن. ئدەڕو ڕی لی وا من
ڕگای گرمن و کوستانیانو ئو مووچو مزرایانی ل پدەشتکاندا دەیانکن. ھرچۆنک 
بت، ئوەندەی زیاتر کورد دەناسی زیاتر تدەگی ک ئو ھست، وا ھی ب خراییکی 

چم  ب بدات  خۆی  جگی  ھستی سرسوورھنر   وات نیشتمانپروەری  برینتری  ککی 
 :نتوایتی

٤٠.  ل بولبول  وت!".  ئاخ  وت!  ئاخ  گازی:   ،ز قفسا  دانان  "بولبول 
 قفسکی زیندا تنیا دە: وتکم، وتکم!

بم  .٤١ بت،  شیرین  دیمشق   یواھ شیرینترە".  وت  شکرە،   ب "شام 
 .وت لو شیرینترە 
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ان ناسراوان (ستران، کۆمک شیعرە ب مۆسیقاو ب کشی گورجستانی دەیچرن)  ئم ستر
 .ب ئاشکرا چۆنیتی ئوینی کورد بۆ زدەکی نیشان دەدەن 

٤٢. ."تا ژوورینمن و را دسک  رینتا ژنیزاما قانونا و   تا من نینو"
ل ناوچ برزەکان. لرە یاسا و رەسمی وتی خوارەوەمان ھی، بم دی من  

دوو   لم   ،شدەک  ناسھ سرەوەدا  درانی  لو   ک تنیایی  زگماکی  ھستی 
 :متی خواروەشدا زیاتر دەردەکوێ 

پشمانی.٤٣ عاقیبت  جانی،  گۆشتی  بدێ  ب  ""بیانی  بدەی  خۆت  گانی   .
 ].٢٢بگان، ل کۆتاییدا پشمان دەبیوە. [بوان، متی ژمارە  

م.٤٤ مرۆڤ "خویانی  ئگر  وەدەشیرت".  مرۆڤ  ھسکی  بکوژت،  رۆڤ 
خۆییک بکوژت، کسک دەب ئسککی بشارتوە. ئوە، ئاماژەی بو راستیی  

 .ک دەب لشی بگان فێ بدرت تا کاتی ک دەرزت
کورد، ل ئسدا ب پاکی دەژی. گوناھی ناسروشتی و ب ئخالقی لناویاندا نناسراوە. 

ر"اتی وەک تریاک، ک ل ئراندا ب بربوی دەکشرت و ئلکۆی وەک "راکی"  "موخددە
بابی دی تورکان، لناویاندا تاپۆی (وات دەستی بۆ ناچت) زدەڕۆیی ل یاری و گمی  

کورد   ئاکامدا،   ل دەکرێ.  سیر  سووکی   ب کم،   –سرمزیشدا،  ژمارەیکی   ل  جگ
 .خۆڕاگرو ب تاقتن

٤٥.  ل شتک  ھموو  ئستووریدا"   ل ئینسان  دبزدت،  زراوی  ژ  تشت  "ھمی 
 .تنکیدا دەپچرت، مرۆڤ ل ئستووریدا

 ."کم بخۆە، ھر گاڤ بخوە" کم بخۆو ھمیش بخۆ.٤٦
"لوقما قنج ب دل، سفرک زدە ناقنج" پاروویکی باش ل سفرە [مز]کی  .٤٧

 .پر باشترە
ارن ل چوو کسی نبارن"(؟) "خو، غم، خوارن، ھرس دژمنت غد.٤٨

[خوتن، خم و خواردن] ھرس دوژمنی غددارن، ک بۆئ ھی بسر کسکدا  
 .نبارن

 
 ژنخوازی  

مفھومی کوردانی ژن و ژنخوازی لچاو موسومانانی دیکی وەک تورک و ئرانی و  
ترە. ژنخوازی وەک  عرەب، ل ئاستکی فرە برزتردای. ژن ل کوردستان کم تا کورت ئازاد 
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برھمی ئوینداریتی دتپش و ل ئاکامی بیک گیشتنیشدا، ژن ب ھیچ شوەیک دەوری  
 "پل دووھمی پنادرت

٤٩.ستووندەکی ماژن ئ ."یژن ستوونا ما". 
پش .٥٠ با  بخوازە،  بگھن". زوو ژن  ب ترا  کوڕ  ب الوتی، دا  "ژن بنا 

 .تی مندانت برێئوەی پیرب، چژ ل ھاوڕی
گۆڕ)  ".٥١ ھکندنی  (بۆ  پمڕە  و  قوینگ  تنیا  بیر".  تاڤیرو  مر،  و  ژن 

 .دەتوانن پیاو ل ژنکی جیا بکنوە
مرێ من الو ب، کراس من جاو ب". ئگر مردەکم الو و قۆز بت، ".٥٢

.ب کراسم ل کووتای ئاقابیل بت
٥٣."  یتان ناییدا، شزارۆک ت دا  مای توە منداکما تیتان ناچیدا" شت
 .بت

 ."زارۆک فیکھیت مانن". منداڵ، میوەی مان.٥٤
  م روحو ئژنی"یگوتران، "روحی تاک دا کنتو مبگوترێ ڕوحی گشتی ل ویستپ

 نزتر خۆی دەنوھخوارەوەتردا، ب ل: 
دە .٥٥  ل کات   ،دووژن مردی   ."واندەرک ژنان  دوو  ماڵ  "مردی  رەوەی 

زیاتر   ژنخوازی،  ئارەزوومندانی  الینی  سرەوە،  دەربینی  ئم  دەباتسر. 
ب کردەوە   پراکتیکا، بۆچوونی  بۆ کورد ک زۆر  ھرچۆنک بت،  دەردەخات. 

تییخاوەنی گرنگای: 
بنمایکی  .٥٦ نابت".  خراب  کوڕان   ما دەبت،  خراب  زەیران   ما"

 .، بم ب ھۆی کوڕانوە ڕزگاری دتدەومند واھی تدا بچت
 ."مر چم، ژن گۆ". پیاو ڕووبارە، ژن ئو گۆی وا ئاوەک کۆ دەکاتوە.٥٧
"ل ژنا نگڕە، ل خزما بگڕە". ئوەندە بۆ ژن مگڕێ ک بۆ کسکی .٥٨

 .خاوەن کس و کار دەگڕی
 

 ژنان  
او ھموو ھۆزکدا تاوانی داون  ئخالقی ژنانی کورد گلک ب ناوبانگ، کم و زۆر لن

پیسی، کوژران: 
"ژنا شرمی ب شھرک، مری شرمی ب کارک". ژنی بحیاو شرم  .٥٩

(نک دگیسک :کینای ب) نکی واھیچ ناھپیاو .نک دشار. 

خرا خراڕان   
ز

انا

پرپر
ر
پرا پرزۆر  پرۆر  پپ 

الینی  الی
کک

 ."ان."انوانواککووووان

نتمنت
::

تتو موو موی لی ل
کھیتیکھیکھیتکھیتکھیت
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٦٠.یدەری قو پیاو ئابلوق یژن ق ."پیاو فالی ،یژن ق". 
وەک.٦١  ،دان دکۆشی  ژنان  ل "عقی  عقی  ژن  دەبت".  بو  ڕادەبت  ی 

  ستایوەندەی ھئ ،باشترین دۆخی خۆیدای وە دانیشتووە لما ل کات) کۆشیدای
 .سرپ (وھاتووچۆی ئرەو ئوی کرد). عقلی پرشان دەبت

خانما  .٦٢ ھندێ  دالنن،  ملھمی  ھندێ  ژانن،  ھندێ  ژنن،  "ھندێ 
ھندکی ژنن،  ھندکیان  ھندێ  کوورانن".  دنن،  محمی  ھندک  ژانن،  ان 

 .دوژمنی سندوقنان (وات بیر ل خواردن نب ل ھیچ ناکنوە) 
 

  [رو من ] وان جینسوەندیی نپ 
  ناسراوە. بۆ باسکردن لر نناو کورداندا خۆفرۆشی ھ زەندە بگوترێ لم دەکرێ ب

  :ییان ھینم دەربزی خوشباو ئھکی بزمانی کوردیدا  پیاو ل .(ژن ب :وات) "نڕەب"
 ب ناوچی ڕۆژھتییکان (ی کوردستان)دا، دەربینکی   ل .نیی  حببۆ ق وشیک  ھیچ 
ئدەبیان بۆی ھیو ب "ئرانی"ناویان دەبن. ل باکوور ب ڕووسی و ل باشوور ب "عرەب"،  

ساکاری مرۆڤکی  وەک  کورد  "تورک".   ب ڕۆژئاواش   ی    ل) دەرەوە  ژیانی   ک شوانکارە، 
 .ماڵ)ی ھی. خۆشی و لززەت بردنکی ساکارە

٦٣.  س بموو کیدە گۆشت" خۆشی ھگۆشت و ل بخوە گۆشت، سوارب"
  .گۆشت: دەیخۆی، سواری دەبی و لگیدا دەخوی 

کورد شایی زۆری ب ئسپکیتی. ئم متی خوارەوە دەب بگومان ڕەنگدانوەی 
 :نی ڕبرکی سوارچاک بتبۆچوو

"لی سوارب تتارب، ژی پیاب مھترب". کات سواری بووی چاوپۆشی .٦٤
زی غوالمی بداب ئینجا ک ،کم ل. 

 
 ئایین 

کورد زۆرجاران موسومانکی لبوردوو و ئھوەن. متڵ و قسیان کمتر ئاماژە ب ئایین  
یی شوازی ل خۆبایی بوونی ھی یا توس دەکات، ک ھات و ئو کارەشیان کرد ب زۆر

دایی تتو گا: 
٦٥.  ناتوان ببدرت،   دەب  ک سرێ   ."ینک  تنای  ،ینب  ھات "سرێ 

بیکیوە. ئوەش نیشانیکی تایبت بۆ ناتبایی ڕاستوخۆ لگڵ باوەڕی ئیسالمدا،  
 .ک دە دەتوانی ژیان ب ھۆی نزرو نیازەوە درژ بکیتوە

ووارە

"

خوخواری خواری خوارە خی خخ خ خوی

ی
خەخا دەخدا دەخ

ۆشتگۆشت
گگ

ی سای ساک
گگ
یییی کیکی
مرۆ مرۆ  م  مرەک ەک  ک 
ن دەبن دەب

ەەەەکوەوەک
ی"ناوی"ناویاویانویان

ل .ی .ی
بباو ئ
.نیی  نیی  .یییییییی
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من دەڤی ت، ت دەڤی ت، مالچ وەیت وەیت؟". من تۆم دەوێ، توش  ".٦٦
منت دەوێ، مال بۆچی بانگ کراوە؟ (وات مارەبینی ناوێ). ئوە لالین کچکوە 

 :ب دەسگیرانکی گوتراوە یان ئمیان بوی گوتووە
"ژ سۆفییان نک باوەڕ ئگر شاشک ژ نووری بیت". باوەڕت ب پیاوی .٦٧

ئایینیی نب تنانت ئگر مزەرەکیان راستوخۆ ل بھشتوە ھاتبت. مال وەک  
 خکانی چاوچنۆک و مفتخۆر دەناسرن 

٦٨."  .ر جاڕەمایرێ ککوشت. گۆت: ک رێ ترێ من کال: کم گوتن
 ی ئاسمان"(؟). بی زارەبر بکوشت. گۆت: ک رێ مک رێ تر کخگۆتن ن

ەکمان کری تۆی کوشت، وەمی داوە: کرک ب کرک. مالیان گوت کر
گوتیان نا ب پچوان، کرەکی تۆ کری ئمی کوشت. گوتی کر حیوانکی  

 !ھیچ و پووچ و ناتوان برپرس بت
ئقلکی دیکش ھی ب ھمان توسوە دەگوترێ. مالیک کوت چۆمکوە. پیاوک  

شتک  لوێ ڕاوەستابوو، گوتی دە پی گوت مال بوە ڕانھاتووە  بدە من. بینرک  ستت 
!کت دەدەمشت وێ دەستت بگرێ بر دەتگبدات، ئ. 

 
 :ماڵ وسامانن

 ل کی وریایانزگرتنوە رکالیۆزە. لک ئاندت و ماڵ ھڕ دەومبۆچوونی کورد ل
کی دیکوە ڕۆژەرەشی  کاروباری پراکتیکی، بایخی [ماڵ و سامانی] بۆ دەردەخات؛ لالی

 :گلک داوی بۆ ناوەتوە
٦٩.  توچی دەکگای پینوت". ڕکاری دکر دەرێ سودرۆزێ برەیا پین"

(دارەوەیرمایدەست سکار ب وات) و دروور دەرگای پب. 
٧٠. ند بمکی دەوی پیاوت". ماقیری شل دکنا فندی چمدەو ما"

چنی ھمیش    تنیا بشی ئوە دەکات  ھژار   وات) ھژار ماندوو بکات  پیاوی 
 .ئرەیی ب دەومند دەبات و لو کاران دەدوت ک باش وای دەومند بیکات)

جوای ئاردەوە .٧١  تی لگشتی دوژمنایب جھای ئاری".  د  "نیاری وی، 
(ترا، ماڵ و دەوروھک شلرەکی گھۆی س وات) دەداترھس. 

 
 ی میواندارت 

 لال

ت"

؛ لت؛ لخات؛ لال
الی
تتتت؛خاتخات؛
الیالزە. لالە. لال ئاۆ اک

 شت ش شتشتکشتک
بین بیمن.  من. 

ب
بدەە منە من بدەت   

ھماھمان
اتوان و
ھمب ھب ھم
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 ک ناسراوە و دەبلشیرەیی، یاسای میوانداریی گکی چیایی و عگایموو کۆموەک ھ
 :ڕەچاو بکرت

٧٢.میوان میوانی خودای ."نمیوان میوانی خود". 
٧٣. تمیوان خواردنی بدر یخودا ئاگای ل ."یر خودت میوانان ل سرزق" 

  ت بکی تایبڕاشکاویی وە کورد بکی دیکالیل  ک کمیوان ی خۆش نییوە، پخۆی
 زۆر مابتوە ب ڕی بکا 

بک!  .٧٤  پشیل  ڕاک  ڕاک ڕۆژەکی".  خوەشن  میوان  بلکی،   پشت  پشت"
ک خۆشنیا ڕۆژمیوان ت. 

"میوان ژمیوان عاجزە، خانوو خوە ژھر دوو جوون". واھی میوان خۆشی  .٧٥
 ۆش ناوت!ل میوانکی تر نیت بم خانخوێ ھیچیانی خ

 نموونیکی دیکی قسلڕوویی کورد لرەدا دەردەکوێ: 
"میوان درەنگ، شفت لسرە خوەی". میوانی درەنگ وەخت بۆ خۆی .٧٦

 دەب شو بۆ خۆی پیدا بکات. 
  ی لرەکختبوونی کاراکتروەھا سندیی پراکتیکاڵ و ھتمڕوویی کورد تایب ل قس

 وەرگرتنی ئو بیرۆکی دەگرێ ک لباری ھستونستوە مسلی میوانداریتیدا، پش ب
 :نرم ونیان بت و چاوەڕوانی حاتمی تایی بکات

"خدمتی بک ژپیرانا، وەکی پیردەب خدمتی ببینی". ئاگات ل پیران بت .٧٧
 .بۆ ئوەی ل پیریدا ئاگایان لت بت

٧٨.  تتی دەبر میوانکارە". میوانداریر خاوەن ماڵ."نان میوان سسک لرزق 
 نان میوان سر میوانکارە". میوانداریتی دەبت قرزک لسر میوان. ".٧٩

بارستاییکی کم (ب قدرایی خورمایک) بدە ب دیاری، ئینجا لبرانبردا سد دیاری  
 .(بۆ نموون، ئسپ) وەربگرە

 
 ئمکداری و رزگرتن ل دەست  

باوکساالرییوە، رزگرتن و وەفاداربوون ب سرەک ھۆزو بھۆی سیستمی خیتی و  
 بنمای دەستدار، لو دیاردانی وا کورد حزی ل دەکات.

ئارادای ی "بۆتان" لناوچ ت لتایبب یلسو مئ: 

تتی دەبتی دەب
د

ت

خ ردەبدەب
:بکات بکات
پ کک

ی ئی ئو
کک
ییینیگرتنیگرتنی
 پرای پراک

گ
ی پدییدیی پ

کاتبکات.
دددیدییدندی
 پید پیداا بکا بک
 درە درەنگ

ی قس
 درن دن در
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"بوھتی ب میرەخوە، شیرڤی ب شیرە خوە، ھکاری ب ڕای و تگبیرە خوە". .٨٠
یری خۆی دەکات، شیروانی ب شمشری خۆی و ھکاری  بوھتی [بۆتانی] بوا ب م 

 ب ڕبازی ب کردەوەی خۆی[!] [ب ڕا و تگبیری خۆی]. 
پیر دەبن  ".٨١ گورە پیاوان   ر". کاتسداتن پر، دەوت مرۆڤ   ببن مزن 

  ویستودەم پئ ،(وەڕنریاندا دەپس ک بخ ک کپرد زندە دەبن بم ب وات)
 .ب بواراندا بۆی

٨٢.  ر (واتباری ک تی وشتر دەکروک ."رییربارێ کدەوار س رمچ"
خۆی    ل سرپستی   تدەخر کوکی  مرد،   کات گورەتر،  کر   ل وشتری 

 .بچووکتر) 
"ن پنگ دەشت خا خوە بگوڕت ن عبدی ڕەش". ئایا حبشی  .٨٣

 دەتوان پستی خۆی و پینگیش دەتوان خاکانی خۆی بگۆرێ؟ 
شین ".٨٤ لسر  قوزەی  برد   خلۆرک دەکرت".  بروخ  خواڕاستی  برێ 
 .نابت
"کنگ پشیک لماڵ نیی. مشک ب کیفا خوەی". کات گورپ لماوە .٨٥

 .نب، مشک تراتنیتی 
"مووش تگبیرکردن گوتن زەنگک بکن ئستۆی پشیکا". زەنگۆ لملی  .٨٦

  .پشیل کردن
 .. گوسوورە ب دڕوو نیی"سوورگوڵ بی ئستری نابت".٨٧
 ."من داریک دای ناڤ چرخا وی". من دارکم خست نو چرخی ئوەوە.٨٨

 
 کورد و دراوسکانی  

سووکایتی   و  نتوایتی  بھزی  ھستکی   میشھ بگان، کورد  ھرووژمی  سرەڕای 
  ی وا لستو ھت، لدی دەکردا بکانی تی دراوسکی ژیرانت کردنئۆرووپای ڕۆژھ

ییان ھکندن بۆ جوولتی شاری لشی ڕۆژھو ب:    
گردی ھبوویا م پادشاھک.٨٩

 الیق بدیا خودێ کوالھک 
 [تعیین ببویا ژ بۆ وی تاجک] 

 ئلبتت دبوو مژی ڕەواجک 
 ڕۆم وعرەب و عجم تمامی

ب ب
کم خسدارکم خس

وورە بورە ب
ا

ب 
ا
ررررەووروورە

نگنگەنگک گز

نییی.ڵ نییڵ نیی.. می. م نیڵاڵ ڵڵڵڵ

ڕاستیڕاستی
ی و
ڕڕڕڕاستخواڕاخواڕاست
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 ��ھمیان ژمڕا دکر غوالمی 
 مر ئگئ (کی دەبووتدەو) ر دەبووسکی لتاج ،بووایکمان ھپادشاھ 

ھمووان   ئینجا ئمش لبختی ئودا بشدار دەبووین  وعرەب  ئرانی  و  تورک  و 
 .غوالمییان دەکردین

 
 بۆچوون لمڕ تورکان 

کورد، ھیچ ھستکی زیاد ل قووترین و تاترین ناتبایی لگڵ تورکان و ڕگاو شونیان  
 :ینی

٩٠.[مایبن ب] ،ی تورکانرا ڕۆمیان". وەک قسبوەکی خ". 
تورکانمان  .٩١ دیالیتی   ل خودا  ڕۆمیان".  بندا   یخئ  سک چ  "خودێ 

 بپارزێ! 
 .وەکی دراڤی ڕۆمی". گرنگ وەک باجی تورک".٩٢

ھستیان لمڕ ئرانییکانیش بریتیی ل سووکایتی پکردنکی لسرخۆ و ڕق لبوونوە  
 :زییکیانل فبا

"وەکی شیرە عجمان". وەک شمشری ئرانی (وات دوو دەم و ئامادە بۆ  .٩٣
 دۆست و دوژمن)

٩٤."تدەس ران بوەک سوپای ئ ."مانجرا عسکوەکی ع. 
 ."وەکی عجم قوە". قو وەک ئرانی.٩٥

پاتریسین [پۆلین  خۆشویستی عرەب لالین کوردەوە ھمان خۆشویستی پۆلین بۆ  
 ل یۆنانی کۆندا، کۆمنی خک و پاتریسینیش چینی ئشراف بوون]:

بھودە .٩٦ عبا".  دەنکی  سر   دەڕین ئو  مرحبا،  عرەب  بۆ  "نبژن 
 مرحبایی عرەبان مک، دەنا لسر لواری عباکت کاری ناحز دەکن!

عرەب وەک مش  "عرەب وەکی مش، ھندێ پیش دەکن تن پش". .٩٧
  وای، ھرچند زیاتری دەرکی، زیاتر جختی ھاتن پشوە دەکات.

ھست ب نیسبت ئرمنیانوە گلک نزیک لو ھستی وا ل ئوروپای ڕۆژھالت و 
ییان ھکندەن بۆ جوولتی شاری لشی ڕۆژھب: 

شل و شوق   "نینۆک فلـل". نینۆکی وەک ھی ئرمنییان (لباسی کسکی.٩٨
 .و پیسدا دەگوترێ) 

 
ڕی کوردیئهم فهردانه    ‡‡  لهبهر دەقی مهم و زينی خانی ساغ کراوەتهوە. وەرگ

.ینی
ویستیشویستی 
ا ش

 ئرانی ئرانی
ش

انی
ش

وپوپ
ررررانئرئرا

ک سوپک سوپای
ک

ووسوپ و ""

.ان"مان".". و". وەک

ل یتییل شنیش بربریتیبریتییتیی
 دراکی دکی درا دراڤ دراڤی
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بڕووی .٩٩ ئوال".   ب ما  لی   ،لـلف میرێ   ،تو  یس  ،کۆ  سپھ"
 !کھیچیان م نی، باوەڕ برمو ئ مرۆڤی دوڕەگ ،گی توڵ، سپووچ 

 :کورد، نستووری ب کورد دەزانن
ئم.١٠٠ نوانی   ."کچیای  لـلف موا   ینناڤب  ،کمووی موان   ینو  "ناڤب  

کوک لـلو ف موانی ئن ،کستووریان مووین. 
حاجت سرگینان دەچن گوندا مخینان". وەک ئو بیانووەی ک کسک  ".١٠١

 .سووتمنی ھبگرێ و بچت چاوپکوتنی گوندی نستووریان (بۆ بینینی کچک)
بم ب ھۆی کورد، وەک سووننی ئۆرپودوکس، بۆی نیی ژنی مسیحی مارە بکات،  

ئو راستیوە ک کوردو نستووری ل باری رەگز وخوو خدەی گشتیوە زۆر ل یکتر 
   .نزیکن. حزلکریی ل ناویاندا باوە

 
 ئم واترە ل گۆڤاری گزینگ چاپی سوئددا بو کرایوە. 

  
  

گگگگزینگگزینگگگ چا



 

  

 فیرقی ئھلی حق (علی اللھی) 

 
 نووسینی سعیدخان [دکتۆر سعیدخانی کوردستانی]

 
ل ماوەیکدا ک خریکی ساغکردنوەی کشکۆ شیعرەکی شخ عبدولموئمینی       

بووم ک  ٢٤٨مردۆخی  دەرکوت  بۆم  سرەتاکانی  ،   ل ناوک  سعید"  "میرزا   کشکۆک
و زانیم  ناوە  پاشان کوتم شون ئم  ب کتبخانی بریتانیای فرۆشتووە.  بیستمدا  سدەی 
 ک  کوردستانیی سعیدخانی  دکتۆر  ھمان  ئویش  و  سعیدخان  ھمان  سعید"  "میرزا 

ل و  بووە  مریوان  خکی  فقیکی  مردۆخ  مژووی  سدەی    بگورەی  کۆتاییکانی 
نۆزدەھمدا ل شاری سن لبردەستی شخ عبدولموئمنی باپیرەی ئایتو مردۆخدا دەرسی  

 ). ١٩، الپڕە ٢خوندووە (مژووی مردخ، برگی 
ز)دا، تاقمک موژدەدەری مسیحی بۆ تبلیغی ١٨٨٨-١٨٨٧ی کۆچی ( ١٣٠٥ل سای       

تھاتوون شاری ورموە   ت لسیحیر   مس  چۆت لگیان کوتووە،  سعید'   قف'  .سن
دا چووەت سود و پاشان ١٨٩٣ئایینی ئوان و سری ل ھمدان و تاران دەرھناوە. ل سای  

  ندەن دوو ساڵ و پاشان لل ندووە و ١٩٠٢بریتانیا. لکی تر، دەرسی پزیشکی خوشدا سا
وە تاران و بڕاوەتئوروپاوە گ نجام لرئنی،  سمعیدخان"، تا کۆتایی تناوی "دکتۆر س

 .، یک ل پزیشک ناودارەکانی ئران بووە٢٤٩بووبت ١٩٤٢ک دەگوترێ سای  
دکتۆر سعیدخان، جگ ل کاروباری پزیشکی، تکوییکی زۆری لگڵ ئایین       

متیک ل  و ئدەب ھبووە. خاوەنی ھستکی کوردپروەرانی بھز بووە و بگشتی، ئا
  ل زۆرک  و  مینۆرسکی  بووە.  دۆستی  ئدەب  و  کوردپروەری  ئایینی،  ئیماندارتی 
و   وەرگرتووە  زانیارییکانی   ل ککیان  خۆی،  سردەمی  کوردناسکانی  و  ڕۆژھتناس 

 
شخ عبدولموئمنی مردۆخی، "کشکۆ شیعرکی کوردی گۆرانی"، ساغکردنوەی ئنوەر سوتانی، تەستی سۆن     ٢٤٨

 . ١٩٩٨بۆ کوردستان، لندەن 
شرح زندگی دکتر سعیدخان کردستانی"، مترجم فارسی ؟؛  -وببوان، ج. رسولی و دکتر کیدی آلن؛ "طبیب محب  ٢٤٩

 ].  ١٩٥٧تاران، ساڵ؟ [سای چاپی یکمی کتبک ب ئینگلیزی 
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لڕاستیدا بشک ل وتاری "گۆران"ی مینۆرسکی بو زانیارییان نووسراوە ک سعیدخان پی  
 ..ئوەش ل دەقی وتارەکی مینۆرسکیدا ئاماژەی پکراوە -ڕاگیاندووە
سعید خان، نووسراوە و ئاسوارکی زۆری ل بج مابت، ک لرەو لوێ   دەگوترێ

لناوچووبتن. ئوەی من ب بوونی بزانم، ئینجیلکی دەستنووسی خۆیتی ب پراوزی زۆرەوە 
نتوامولسقامی "قکی شیسکل ستا لئ زراوە و  کستا   ٣٥"ی تاران پارش ئک پسا

شریفی"یش   "ئحمدی  کاک  کوتووە،  پی  شون   ٢٠چاوم  ھمان   ل ئستا  پش  ساڵ 
 .٢٥٠بینیوی  

بم گرنگترین ئاسواری سعیدخان دەب ئو کتب شیعرە بت ک چند سالک       
"نزانی" ناوی دەرکردووە ل کاتکدا    ب و  چاپکراوە  دوییکی ل کرماشان  پش کۆچی 

  ،کبواوی کتنزانی؟ مزگانی!"ناوی ت"  یی ٢٥١یوەی شیعری برگش نزانی؟ مزگانی" ب" .

 
لودا کاک ئحمد ل زمان    .١٩٩٥، بھاری  ٧بوان، ئحمد شریفی، گۆڤاری گزینگ، چاپی سوید، ژمارە     ٢٥٠

مدیاخانمی زەندییوە دەنووست ئو ئینجیل وەرگاوی نمر عزیز زەندی باوکی مدیا خانم بت. دیارە ل گلک  
سرچاوەی دیکشدا باس ل ترجمی کوردیی ئینجیل ل الین عزیز زەندییوە کراوە بم ئو نوسخ تایبتی وا  

م، دەستختی دوکتۆر سعیدخان بوو و برپرسی شونک ئوەی ب ڕاشکاوی ڕاگیاند. لرەدا تنیا من لو تاران بینی
 کلسم وردی ل و ب کنشو تک بچسک  وەیمیان ئکی ،ر دەستدایبوەی ڕاستی لگامان بۆ دۆزیندوو ڕ

راوە یان گۆرانی. ئگر سۆرانی بت، ھی عزیز  بکۆتوە؛ دووھم ئوەی بزانین ترجمک ب زاراوەی سۆرانی ک 
  دنیا و ل تی ھاتۆتورکایی گگوندی قالو زیز زەندی لع .عیدخانگومان ھی دوکتۆر سب کدەنا گۆرانیی زەندیی

 مھاباد گورە بووە، ترجمکی ئو ب زاراوەی موکریانی بووە. 
بهکه،    ٢٥١ نمهوە كه له  لبۆ ئاگادار بوون له گرنگايهتی کت يَرەدا پارچهيهك شيعری كوردی خواليَخؤشبوو ئايهتولَالَ مهردۆخ د

مزگهوتی   ژي  نوي َش  پ ی  ئايهتو نووسيوە.  بۆى  خاندا  سهعيد  دكتۆر  مزگاني"ی  "نزاني؟  كتيَبی  نوسخهی  ناردني  َمی  وە
ز له سهعيدخان دە  وەيهك ڕ ژووەكهی خۆى و لهم شيعرەشدا به شي كی  دارولئيحسان له م ز له ئيماندار ت كه لهوە زياتر َڕ گر

ت. ئايهتو مهردۆخ، خزمهتی سهعيدخان به زمان و ئهدەب و كولتووری گهلهكهمانی ئهوەندە لهال گرنگ   مانيش ناگر موسو
ئايهتو  دەقی شيعرەكهی  ئهوە  ت.  بگۆِر ئهوەوە  مهزنی  كهسايهتی  نيسبهت  به  ههستی  نهيتوانيوە  ئايينی  جياوازيی  كه  َ  بووە 

 مهردۆخه: 
ِ جهخارەكهم!                        دەرمان دەروون پِر ئازارەكهم!   ئارام دلَهی پ

 بۆسام و نه ڕووی ديدەى ويَم ساوا                  نامهێ "نزانی"ت وەالی من ياوا
 ياوا وەسهردەم كوشتهكهی تيرت                 مهلَههم دا نه زام خهسهی زنجيرت 

ژەكهت ويرەی گوڵ  ژةكهت            واژەي گوَڵ قهشهنگ عهبير ب  شيرين شهكهر و
، سهد دڵ فريفتهش مهبۆ                 ههژارێ وەك من شيفتهش مهبۆ  َ نه د

هكهت جۆش ئاوەردە بی               كزەی دووريهكهت قسه كهردە بی  هی د  كو
 ئهمجار ئهم كزە سامانساش كهردەن! من خۆ، كهم زووخاو چهپگهردم وەردەن        

ِ هوونم  َناتۆ زامان دلَهی پ وناتۆ دۆدی كوورەی دەروونم                 كۆ  د
ِ دەردەن                 ويرە و وەژارەم جه ههردوو ههردەن  م پ  من جه دووری تۆ د

ت  ت                 كارەبام ياوا وە الڵ ئا  ههرسا ديم وە چهم نۆهاڵ با
 ديسان ديمهوە گۆنا زەردەكهت،                  بۆسام دوِردانهی قهتران وەردەكهت، 

 ئانه ِرۆژ جهژن شادمانيمهن                      ئانه نهووەهار زيندەگانيمهن 
 وەرنه ئيسه من هوون دڵ وەردە                 گيانم سهنگين بار، تهن خهزان كهردە 

َش! جهرگم وە مهودای ژانا بيهن   ش              بهی دەردەو ئازيز "نزانى"م پهی چ  ڕ
 من وە ياد تۆ ههميشه شادم                     سارا و سهر زەوی نمهيۆ يادم 

 )١٩و   ١٨، ل ٢(مهردؤخ، ميَژوو، بهرگی                                                            

ََخخخليخواليخخؤشبو
ئاي ئاينووسيوە.  سيوە. 
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(زاراوە  ب زمانی کوردیی  بۆ ئایینی  و   کردنشبانگ نووسراوە. ناوەڕۆککی  گۆرانی)  ی 
جگی   و  گلک دەومندە  "گۆرانی"یوە  "دەستوش"ی کوردیی  لباری  عیسایی بم 
 ..خۆیتی لبنک چاپمنیی کوردییکانی ناوخۆ یان دەرەوەی وتدا سرلنوێ چاپ بکرتوە

 بناوی "دکتۆر سعیدی ئرانی" لسای من ل ڕگی ژیننامی سعیدخانوە ک     
 ، ب سۆراغی ئم وتارەم زانی. ٢٥٢ل ئمریکا بوکراوەتوە  ١٩٥٧

ی  ١٩٢٧وتارەک ب ناوی "فیرقی ئھلی حق (علی اللھی)"یوە، ل ژمارەی سای      
"سعیدخان"  ی چاپی بریتانیادا بوبۆتوە و نووسرەکی بMoslem World” “  گۆڤاری

ناسنراوە، ک ئستا ترجم کوردییکی دەکوت بردەستی خونر. ل ڕگی ئم وتارە  
و ڕاگیاندنی نووسر خۆیوە دەزانین ک دکتۆر سعیدخان کتبی "نزانی؟ مزگانی!"ی بۆ  
دەوروبری کرماشاندا  ناوچکانی  پیرەوانی ئھلی حقی  نو   ت لسیحیندەی مپروپاگ

ئویش لسر ئساسی ئو بۆچوونی خۆی ک دە، ھندێ دیاردەی ھاوبش   -وسیوەنو
ل نوان باوەڕی ئھلی حق و ئوسووی ئایینی مسیحدا ھی، ھروەھا ئوەی ک پیەوانی  
ئھلی حق جزرەبو ئازارکی زۆریان بدەست موسومانانی دراوسوە بینیوە و الی وابووە  

ەی دەتوانن بنمایک بن بۆ ئوەی تبلیغاتی مسیحییت ل ناویاندا بتوانت  ک ئو دوو دیارد
 .برەو ئو ئایینیان ڕابکشت و بشکیان بکات ب عیسایی

دکتۆر سعیدخان، بۆ ھر ئامانجک ئم کارەی کردبت، خۆی و ژیانی و کتبکی       
دەب و  گلکمان  بنرخی  گلک  کلپووری   ل ل    بشکن  زیاتریان  لوە  زۆر  ڕزی 

 بگیرت ک تا ئستا گیراوە.  
سجادی"      "عالئددین  مامۆستا  بم   ویستپ وتارەدا  ئم  پیوەندی   ی ٢٥٣لسا  ،

١٩٢٥ ل بم  ڕاگیاندوە،  گلکمان  مزنی   تییسایک ئو  مردنی  ڕکوتی  وەک  ی 
Moslem ل گۆڤاری ١٩٢٧وە ل الیکوە وتارەکی سعیدخان خۆی، دوو ساڵ دوای ئ

World ،وەکیتریشالی  ل ڕابگینرت؛  نووسرەکی  مردنی  ئوەی   ب بوکراوەتوە  دا 
ی زاینی) ب سای مردنی    ١٩٤٢ی کۆچی مانگی (  ١٣٦١دوو سرچاوەی باوەڕپکراو سای  

سعیدخان  ژیننامی  نووسرانی  یکم  کر  ٢٥٤دادەنن:  مشاھیر  'تاریخ  دووھم  بابا  و  د'ی 
  ٢٥٥مردۆخ ڕۆحانی.

 
زی ژمارە   ٢٥٢  ٢سهرەوەتر، پهراو
 ٥٤٩، بشی باغچی شاعیران، الپڕە ١٩٥٢بغدا عالئدین سجادی، "مژووی ئدەبی کوردی"؛   ٢٥٣
 ٩٨، ل ٢سرەوەتر، پراوزی ژمارە   ٢٥٤
عارفان، زانایان، وژەوانان، شاعیران"؛ برگی  -بوان، بابشخ مردۆخ ڕۆحانی (شیوا)؛ "مژووی ناودارانی کورد     ٢٥٥

.  ٧٠٠تا   ٦٩٧؛ لل  ٢٠١٠وردی: ماجد مردۆخ ڕۆحانی؛ چاپی ئکادمیای کوردی، ھولر  دووھم؛ وەرگان بۆ سر ک
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ی گۆڤاری گزینگ  ٢٥دا وەرگای سر کوردی و ل ژمارە  ١٩٩٨من ئم وتارەم ل سای 
) دا بوم کردەوە. ب داخوە، ل سرەتایکی کورتدا بۆ چاپی  ١٩٩٩چاپی سوئد (پایزی  

عالئدین سجادی،  وتارەک، دوو ھم کردبوو: یکم ب حیسابی ڕاگیاندنکی مامۆستا  
  عیدخانم بی مردنی سبووە!    ١٩٢٥سای نعیدخان مندام، گوتبووم سنووسیبوو و دووھ

سای   لودا   ک نکوتبت  محبوب"  "طبیب  کتبی   ب چاوم  ھشتا  ئودەم   دەب دیارە 
دیاری کراوە و ل چند شونیشدا باس ل دوو کوڕ و کچکی کراوە.    ١٩٤٢مردنکی وەک  

ناردم، یاد بۆی  ئودەم  ھر   ک نامیکدا   ل شریفی  ئحمدی  کاک  نمر  بت  بخر  ی 
ھردوو ھکی بۆ ڕاست کردموە و ل وتارکی پ ناوەرۆکیشدا ک بۆ گۆڤاری گزینگی  
ناردبوو، زانیاریی زۆری سبارەت ب ژیان و کس وکار و برھمکانی دوکتۆر سعیدخان 

داھردوو ھک ب یارمتی نامی کاک ئحمد و کتبی ژیننامی  لرە  ٢٥٦ب خونر دابوو.
  دوکتۆر سعیدخان، ساغ کراونتوە.  

بۆ ئاگاداری، عینوان وات تایتی وتارەک من دامنناوە و ل وتارە ئینگلیزییکشدا ھر 
بوە ڕازی وەھا نووسراوە. دنیام ئیماندارانی ئھلی حق (ب کاکیی و حق و بکتاشییوە)  

 کدەستکاریی دەق نیی رکی وەرگوە ئم ئت، ببدر لی اللھییان پتی عسیف نین ک
 بکات.

یادی نمر دوکتۆر سعیدخانی کوردستانی، وەک کسایتییکی ڕووناکبیر و دسۆزی 
 زمان و فرھنگی گلکمان، بخر بت!  

  
٣٠/١١/٢٠١٧   

 
 
 
 

 
 

 
 ١٣٦٢ی ھتاوی و  ١٣٢٢ک لودا ڕکوتی    ٢٥٥تا    ٢٥٢ھروەھا، بوان دەقی فارسی کتبک؛ برگی دووھم، لل  

 نیی. ی مانگی بۆ سای مردنکی ڕاگینراوە و جیاوازییکی لگڵ ترجم کوردییکدا 
بوان، ئحمد شریفی، "ژیان و بسرھاتی دوکتۆر سعیدخانی کوردستانی و ناساندنی کتبی نزانی، مزگانی"،     ٢٥٦

 .٥٤تا  ٤٨، لل ٢٠٠٠، بھاری سای ٢٧گۆڤاری گزینگ، چاپی سوئد، ژمارە 
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بسر     مووسایی  و  مسیحی  ئران،   ل چواردەھمدا،  سدەی  زووی  لسردەمکی 

جوولکیک   سزدەھمدا،  سدەی  دەسای  دوایین   ل دەکرد.  حکوومتیان  موسوماناندا 
(بگورەی   وت   .ککم لناوبردنی  بیری  کوتبووە  تنانت  و  بوو  وەزیر  سرەک 

اوچرخی ئم) پ بوو ل کلسا، ک ئاکاری خراپ و ھیان  داوەریکردنی نووسرانی ھ
ھبوو و "خاچ" تنیا وەک ڕازاوەیکی ڕواتی شانازی پوەدەکرا. عیبادەت کردنیش گیشتبوە  
ڕادەی داب و نریتکی مردوو. ئوەش سردەمک بوو ک دەستی تیموور [ی گورەکان]  

وور"[ی ساسانی] ل پش ئیسالمدا و ھروەھا موسومان ئو کارانی ب ئنجام گیاند ک "شاپ
 .و مغولکانی دوای ئو دەستیان پکردبوو

ملیۆن مسیحی ئران و مزۆپۆتامیای لناوبرد، سوتان سلیم    ٩دەگوترێ تیموور       
ھزار مسیحیی خکی ورمی ل "میان"    ١٠٠ھزاری لکوشتن و نادر [شای ئفشار]    ٢٠٠

واھی ئم کردەوان ھموو ل ڕۆژھتکدا ک بناغی بچاک داننرابوو، لسر  کوشت.  
 ب بوون  ئیشارەت  ھموویان  ھر  بم  بنونن   روەراندادپ بوون،  ناسروشتی  بنمای 

 .خواردنوەو فرۆشتنی شراب و ھروەھا ب عیبادەتک ک زۆروکم ب کافرتی دادەنرا
لو سردەمدا، زیاتر دەستیان پ ڕاگیشت و پیوەندیگرتن  چیاکانی ھورامان،       

 کتغدا، ووە تا بموس ر لو کات ھواوەتی گونجاو بوو، ئت ستادا، براقی ئڵ عگل
ب کلسو دەیری ڕەبنان داپۆشرابوو، و تنیا دوو ڕۆژەڕێ، مرۆڤی لھورامانوە دەگایاندە 

خزانی    ٨٠٠ونک ک ل کۆتاییکانی سدەی ھشتمی زایینیدا،  "ساراتوو" (سلمانی ئستا)، ش
 .مسیحی تدا دەژیان

ناوی        وت، کدەرک وچیایانک لوتۆدا، کوردپر ڕەمزو ڕازی ئ لسردەمکی 
و  ژیان  شوازی  ھۆی   ب  ھاکس یا  ئیسحاق  ئم  دەناسرا،  "پیرسھاک"   ب و  بوو  ئیسحاق 

شخکانی    دیاردەیک–لخواترسییوە   لالین  کم  پبردنکی  ئرەیی  ھۆی  نبووە   ک
ھاوچرخیوە! گلک زوو موریدی فرەی ب دەورەوە کۆبوونوەو واھی ئمۆش شتکی 
وا ل نو ئو کورداندا ک باوەڕی ئاینییان ھی بکوت برچاو؛ بو شوەیی ک پویست 

ان ھبت. ھروەھا ڕەنگ بارودۆخکی نزیک  بکات ھر ھموویان پیر یا ڕبرکی ڕووحیی
 .)ب تواویتی لو چیایاندا برچاو بکوێ٢ب ڕۆژگاری "ئکیشا"( 

ڕێڕێ،
دەی ھسدەی ھ

ڕڕڕڕێۆژەڕێ،ۆژەڕێ،
ات
ژژژەژەڕۆژۆژەڕ
تکاتو کاتو کات

، زیادا، زیاتر
 ب ع ب عیب
ا
بھا ب ببب بھا
ب  بران  رانوەرانوەرانران
وو لوو ل ڕ

وەوەوەوەروەروەر
 ھن ھمومووموو

نادرنادر [
ووموور

 نا نا نا نادر و نا و نادر
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بگومان، بشک ل موریدەکاندا سھاک بوایان ب "حلوول" ھی. ئو بوو ب شون       
ەک" بوو،  ک ناوی "دایر  -شخ عیسا، بم لبری دایکیوە  –ھگرو جگری باوکی خۆی

 .دەچوەوە سر شخانی ناوداری برزنجی
سھاک لنو موریدانیدا چوار یاری بۆخۆی ھبژارد: پیر بنیامین، پیر موسا (خۆیان       

وەک "مووسیی" حونجی دەکن)، پیرداودو پیر رەبر، ک ئمیان ژن بوو. بھۆی ئو چوار 
ن" و "حفتاودوو تن"ەوە، بانگوازو  کسو ھروەھا "حوتوان" وات حوت یارو "چل ت

ناوی سھاک ل دەرەوەدا، دەنگی دایوەو کوردکی زۆر ل شونی دوورو دەرەوە ڕاھاتن  
 .بۆ ئوەی پیری تازە دەرسیان دابدات و متفرکیان بکات

بۆ نموون، سھاک "خاتوو بشیر" کچی "میرخوسرەو"ی ل ھۆزی خکیی جاف       
ڕی بوو، ک پیان دەگوتن "ھفت تن" وات حوت لش. بگورەی مارەکرد. حوت کو

نریت، دوای دامزراندنی ڕوشون و سلماندنی بیروباوەڕی خۆی و دوای ئوەی پیرەکانی  
بۆ بجھشتن، سھاک خۆی کوتوپ ل چاوان ون بوو و سری ل ئاسیای بچووک دەرھناو 

خۆی نا (لکتاش"ی لوێ ناوی "حاجی بوە لیشتکتاش، دەگویش وەک بوە ئالی باوک
 ب ئیمانی  حاکم،  شای  دامزرا.  بکتاشی  دەروشی  تریقتی  لووە  ھر  ڕەزا).  ئیمام 

"دەیر"ی ب ناو و شانازی ئوەوە لسرانسری ئیمبراتۆری   ٩٠٠بۆچوونکانی ھناو نزیکی 
 .عوسمانیدا، بنیات نا، ک تائمۆش ھرماون

سھا درژی  دەگوترێ  تمنکی  لگڵ    ٢١٠ک  نوانی  ئوەی  دوای  ھبووەو  سانی 
پردیوەر   ل ئینجا  مڕەنوو.  بۆ  چوو  و  بجھشت  "ھجیج"ی  ناوچی  تکچوو،  براکانی 
  .مئ دەستی   یشتۆتگ کوردییوە  شیعری  ھندێ  بھۆی  سھاک  بیروڕای  بوو.   جنیشت

ششسد ساڵ شیعرو زمانی کوردی لو  شوەی شیعرەکان ئو ڕاستی دەردەخن ک دوای  
چیایاندا، گۆڕانکاری کمی بسردا ھاتووە. دۆست ویارانی سھاک دەرسیان لوەرگرت و 
بھمان شوە پیرەویان کرد. ئم نووسراوان. ک "کالم"یان "وت"یان پ دەگوترێ و وەک  

ب سرئنجام،  "سرنجام"ە،  ناویان  دەکرن،  سیر  برز  پی ئیلھامکی   ک کتبک   ل  ریتیی
دەگوترێ "کالمی حقیقت" ھمووی ب قمی پیر بنیامین نووسراوەو ل "پردیوەر" ئاشکرا  
 ب بغدا  تورکی  ژمارەیک  نا،  لزیادی  ڕووی  ئیمانداران  ژمارەی   کات درەنگتر،  کراوە. 

ئ نووسی.  حقیقت  کالمی  لسر  بابتیان  و  ھاتن  ئۆغی"  "قوشچی  قسو تایبت  و 
نووسراوان دواتر پیان دەگوترا "کالمی ئربابی زەوق" یا قسی خکانی خۆشراوژ و ناوی  

 ."دەفتر"یان لسر دانرا

م بۆبۆ 
دییوەوردییوە
اڵ

م بۆ  بۆ وو  وو 
کک

بۆ
ووو
بۆوووو وووو 

ھبووەو ووووھبوو  ن

 ناوب ن ب ناوناوناو و
روشەروشەروشوشیوشی
نا (ل الالا (ل

ەەەەرودەدەر
خۆیلخۆیی نای نا

کوتوکوتوپ
ڕوڕوش
وکوتوی کوی کوت
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  نی داوە، کاتتان بی سووەیو شڕاستی ڕازاوەن و بکان، بینو دەرب وت ندێ لھ
جا ھزار  ڕوحک  ھموو  ئگر   وات ھات،  کۆتاییان  (ھر  "دەورە"کان  کرد  حلوولی  ر 

ساڵ دەخاین)، سرلنوێ ئاشکرا دەبتوە، ئو کسانش وا باوەڕیان   ٥٠حلوولی نزیکی  
 ..پھناوە، بم زەمان ناناسن، ھموو ڕۆژک چاوڕوانی دەرکوتنی دەکن

بم پی ھندێ مورید ب ھۆی شوق و میلی زۆریانوە بۆ دەرکوتنی "خونکار" یا  
 :"خوداوەندکار" ئم شیعران دەخوننوە

 
 چاوەڕوانیی بۆ ھاتنی شا"

 چاوەڕوانی ھاتنی شای ک ،یقینکی ڕاستیو، کۆیلئ 
 بکردەوە پاک، ب بیر پاک و ب ڕوانین پاک

 الندەر ل ڕگی حقیقت و ئرک. 
 ھۆ برادەرە خۆشویستکانم! ئوا شا دەردەکوت

 تبادەستمان لودا بچاوەڕوانیی ھاتنی ئ ت و چاومان لخزم !" 
 

       زار بکات کرموتنی دووبارەی عیسا شنگری دەرکندێ الیھ دەب ،م قسانئ
عیسا  ھاتنی  چاوەڕوانی  تا دم"  "ڕاوەستن  پیڤی  بگورەی  و  بجھشت  کاریان  و  ئیش 

 .بوون
 

  :یان دەکی دیکیاخود، ی 
 "بابچین دەرەوە و چاومان پی بکوت؛  

 ب وەرن بچین دەرەوە، 
 بچین دەرەوە چاومان پی بکوت!"

 
) وکسانیتر، کل ھوای  ٣واھی شیعرەک بمانخات بیری نووسراوەی "خاتوو ھیورگال"( 

 :وتعاتیفیکی زاوایاندا، ئم شیعرانیان ب گۆرانی دەگ
 

 تو نایی ئی ڕزگاری بخشی من، "
 "! تۆ نایی ئی شای من

 

و " یڤیپیڤی 
ییییگریگریی دی دەر گ

تمت و و چ و چاچاوما چاومان
شویشویست

ڕڕگی
شوخۆشخۆشو
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 ::ئوانی دیکش دەن
 

 ھۆ دۆستان! خۆتان بازننوە، شامان دت"
 ھۆ دۆستان! خۆ بازننوە 

خوازی ھاتنی شایوا چاوەڕوان و ئاوات کتکارو، خزمئ". 
 

دەخنوە (وات الوەکییکان)، ھموو  ئوانی واھاوڕی "یاران"ن و خۆل تخت دوور  
 .ڕۆژێ چاوەڕوانی دەرکوتنن

کوڕی شاە نیعمتو، وات نوور علیشا، ل جیحوون ئابادی ناوچی دینوەر دەژی،  
ھندێ   و کتبکی   ر دەزانمبغپ  ب خۆی  ئو  باوکی   .نیی دوور  سحنوە   زۆر ل ک

 فرمانی پدراوە ھموو شتک لسر حقیقت  قبارەداری لسر ئو زەمینی نووسیوە ک
ڕوون بکاتوە و ڕاستیی شاراوە ئاشکرا بکات. ب بوای ئو دەرکوتنی گورە، لسردەمی  

 .ژیانی ئودا دەبت
) بتدەرێ. فوو ب ٥ل دۆی قزون( –) دەدرێ لقبرەکی خۆی  ٤فرمان ب "ئڤات"(

وویک زیندوو دەبتوەو ب قسی "قۆشچی ئۆغی" ب "نفخ"ەکیدا بکات. ئینجا ھموو مرد
سرگۆرەکی  بردی   ک  کات و  سوورە   گو باخکی   تدەب ھموو  "زەوی  تورکی 
لخۆیوە ھگڕایوە، ئیتر دەرکوتنی خوا نزیک دەب. ئستا ھندێ مرۆڤی تاوانبار ھن،  

،ردەکن: "بدۆستانیان دە وێ برەولزۆر جاران ل رایی   کخوتن بوەو دەرکراوەتگھ
ھژارانی   سرفی  با  چیی؟  وماڵ  دەوت  کۆکردنوەی  سوودی  کوابوو  دەبتوە.  نزیک 

 بکین". 
شاە نیعمتوو چندی ل ڕاستقینی مسیحیت زانیوە؟ ئم نازانین. بم دەب چاوی  

قسکانی ئمانن: عیسا، ک  ب ئینجیل کوتب یاخود گوبیستی بووبت، چۆنکوو ھندێ ل
باسی بنیامین و بانگ کردنی داود دەکات، دە ک کتی، یا کاتئینجیل تۆری: 

 
" داود، ڕاست 

سبنیامینی ب ک کئاین ل بریتیی ،قینڕاست 
 یاساکانی ئو ڕاستن و عھد و پیمانی ل شونی خۆیاندان 

 ی دۆستان ! (بۆ نموونی یاسای عیساوە ئگڕ موریدەکانی خۆی)، ل 
 .دەتوانن پی ب حقیقت برن

راو
چیی چییوماڵ  اڵ 

راگراوگراو


گگھھگگگگ
س ئس. ئسب. ئست

سوورە سوو 
د کک

ززززینک زک زینزیندزیندوو
رەرەرەرەکرەبرەککیرەکرەکییی 

ە ئاشە ئاشک
یی

ووووە ئاراوەراوە ئا
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 عیسا بنیامین ،بنیامین عیسای 
 .""یاساکانی ڕاستن و عھدو پیمانی تواون

 
 :ئینجا داود دەست پ دەکات و سر ڕشتی قس دەگرت ب دەستوە

 
 دوای عیسا "

 وەرن بابکوین دوای عیسا
 حقیقتو لقسکردندا زمان پاراوە دۆستک ک زانای 

 ."ئو کسی وا ئۆسوولی ب خوش و پاکن (وات باوەڕەکانی)ساغن 
 

بیوت،   خوا  ئگر  دابن،  دەست  لبر  ڕاکشانمان  سرنج  پسندە  ئو   مئ  کات
 موژدەدەر چی ناتوان بکات ؟ 

زۆر بکار    دا،   [قح [ئھلی   کخ ئو  لنو  وەک –دەھنرت  "دون"،  ئویش 
"دەور" یاخود کسایتییک ک "زوھوور"ی تواو یا ناتواو، گلک خوشحال بوەی لودا 
خۆی بنون. بۆ نموون گوتراوە: "کات خودا ل دونی عیسادا بوو" یا "عیسا دونی بنیامین 

 ."بوو
        قۆشچی ئۆغلی دە: 
 .ندووبوونوەب نفسی ڕووحولقودوس، گلک مردوو زی "

پش         ،[خودای  وات] خۆیتی  مریم،  کوڕی  عیسای  حقیقتدا،  موکی   ل چۆن 
ئوەی ھیچ شتک ھبت، یکم زات ل دونی "یاە" یا "جاە" دابوو. ئو ل نو مروارییکدا 
واتای  "بن"   .خوای زاتی   ک دەکرد،  بنیامنیشی  نونرایتی  خۆی،  لوجوودی  جیا  دەژیا: 
کوڕی   وات بنیامین،  کوابوو،   ،یھ بواپکراوی  مانای  یش  "ئمین"  و  "جاە"  کوڕی 
بواپکراوی جاە. خودا، ھموو شتکی خوقاند و بۆ ئو بوو ھموو شتکی خوقاند. ھموو  

 .شتک بوەوە بستراوەتوە و ھموو "زوھوور"کی دیک، تابیع و ژردەستی ئوە
نجیل سبارەت ب "جیھانی ناوەوەی دەی، ئوان دەیدەن پاڵ  ب کورتی، ئوەی ئی     
ک ب زمانی قانوون و بۆ نموون، یاسای ئیسالمی "جبرائیل"ی پدەن. دەرکوتن   –بنیامین 

ل عیساو علی و بنیامین دا ھریک شت. ل گورەترین دەرکوتندا، ک زوھووری سوتان  
سردەمکانی دیکدا، سھاک  بت، بنیامین بتواوەتی دە  وتن لم دەرکوتووە، برک

 ناتواوە یاخود بنیامین 

دو
خۆ خمریم،  م، 

" ا

زیندی ندوو زیو زی  زز ز زی وو

 ختت خ خو خودا
ووروھوووھوورور"یوور"ی
[ئھلی[ئھلی

وووھوھووزوھو
[ئ  ئ]  ککخخ

ت ؟ت ؟ 
سندە
تتتتبکاتبکات
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 ..خۆی وەک میوانک نواندووە
  یکی ھبیچمی پیاو جاە"دا، ک" م لکت: یوتنی دەبدەرک نیا سورە، تزاتی گ
ب جلوبرگی نوورانییوە، دووھم ل "سوتان سھاک"دا، ک بۆ خک دەبینرت و سھم 

ھزار سا ڕوو دەدات و ب    ٥٠وات دوایین دەرکوتن، دوای تواوبوونی دەوری کامیلی  
 .ڕۆژی قیامت کۆتایی دت

ناوی "زاتی گورە" ل دوا دەرکوتنکیدا، ھشتا نازانرت و ل ڕەمزو ڕازدا پچراوەتوە، 
اراوەییدا بووە،  ب ھۆی نووسراوەکانی "ئھلی حق"ەوە، وا دەردەکوێ ک زاتی خودا ل ش

 .مرواری زاتی ڕاستقینی بنیامین بوو
بنیسبت ئیسالموە، بناغدانری ئھلی حق ب ئاشکرا، ڕزکی کمی ل "محمد"و  
الینگران و فرمانکانی ئو گرتووە. جارکیان، ب موسومانک ک ئازاری پگیاندوە و  

باش  :دە حق،  ئھلی  ئایینی  سر   چووت ئوەی  پاشان  بۆ   ککم حجی   بچیت بوو  تر 
بدین   جوولکیکی  وەک  ئگر   :دە "عابدین"  بکی.  خوت  وەفاداریتی  ئزموونی 
ھرچۆنک   نانووشتموە.  لبری  و  ناکم  مردوو  دیاردەیکی  عیبادەتی  بکرم  بردەباران 

یخۆندەوە، فی  بت، ھمان کس، دوای ئیمان ھنان ب سوتان سھاک، ئو قورئانی وا دە 
 .دای نوئاو و کوت شون ئو

ئو ب توسوە ئم قسانی دەکرد: بت و ئوە لگڵ "یاران" لوپڕی دۆستایتیدا نبن، 
ڕەنگ وەک ئۆممتی محمدتان ل بت ک ڕۆژێ پنج جاریان نوژ پدەکرێ". دەگوترێ  

ب کرد  موعجیزە   ب مالی  حوت  "جیلوە"کان،   ل  کوەک    ی "علی"،  بم  سگ!  
دەرکوتنکی گورە چاوی لدەکرێ و ئوە دوازدە "ئیمامی"یش دەگرتوە. ئوەی تا چ  
ڕادەیک شونی نفووزی دەوروبر لسر ئو [باوەڕ]انی، بھۆی نبوونی خوندەواری و  

ی توژینوەمان  نووسین و ھروەھا فبازیی ئاینییوە، کس وەمی نازان. گۆڕەپانکی برین
خودای ندەزانی".  شونی   ب ھاتووە: محمد  نووسراوە تورکییکاندا   ل ،ردەست دایبل
لگڵ   براوردکردن   ل  ک بوو،  یاسادانرک  تنیا  ئوان،  بۆ  محمد  بت،  ھرچییک 

 ."حقیقت"دا ھیچ بایخکی نییو تنیا ب ککی بگانان دت 
ب باوەڕی  سھاک،  و  سوتان   قن گلک   .یھ فیساغۆرسی  "حلوولی"ی  سیستمی   

  ،نقم نی تا ئیدا بکیاندا ناسیاویی پگنیا لت ویستودا باوە و پن یان لجتی نابحیکای
نابج بوونی خۆیانت پ بنونن. بم پویست ئم ئینجیلی خودایان ل شوەی ساکاری  

بخونینوە. ئوانیش وەک ئم مرۆڤن. ئگر ئو وتانیان ب  خۆیدا و ب توانای برزیوە بۆ
گودا بخونین ک: "تۆ، وەھابووی بم تۆ شۆراوەی، تۆ پاکی" ئیتر ھاندەدرن و ئمیش  
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درژە ب کارمان دەدەین. وا ھی کسانک، برپرچی باوەڕەکانیان بدەنوە و پیان بن بۆ  
ب ئگر جیلوەیکی ناشایست ھبژری. بم دەرفتی  خودایکی پیرۆز چ ئاشایست دە

 ..کم بۆت کۆسپک ک نتوانم نموونی بۆ بنموە
"جم" (کۆبوونوە یا ئنجومنی ئیمانداران).    ب دەدەن  حق، شونکی تایبت  ئھلی 

ی  ئگر ل کاتی کۆبوونوەدا، شاھکیش بت ژوورەوە دەب بسر پوە بوەست و بنیشان
لوی  کس  ھیچ  "جم"دا   ل  ."یول خودا  "چۆن  سینگی.  بنتسر  دەستی  بچووکایتی، 
  وت کسوورەی جوان ک ند گوچ کیان ئیسحاق، چاوی بجار .ورەتر نییگ دیک
ھندکیان لوانی دیک برزتر بوون. ب قامیشک لسری گو برزەکانیداو، گوتی: "لنو  

یان ب من ھناوە، کس ل کسی دیک گورەتر نیی. ھموو ئیماندارن لگڵ  ئوانی ئیمان
لگڵ   ئیبراھیم"  "شا  کوڕی  پسندە.  جگی  "جم"   ل ئوە  نوژکردنی  برانبرن  یکدا 
  وی دیکم ئباوکی خۆی کرد، بمیان ھاواری لکی خۆیدا زۆرانی دەگرت. ئئیماندار

جم ب سریدا زاڵ بوو. کوڕە گنجک چووە الی باوکی و   ک ھانای بردە بر مزنایتی
 ،ی خۆیدایگج واوەتی لت م کارە بوە ئمی دایتان، وەی، سوناڕەزایی خۆی دەرب

.چۆن بای ڕاستی من ھمیش لگڵ "جم"ە
سوتان ئیسحاق گوتی ناتوان یارمتی    داوای یارمتییکی تایبتی کرد،  کات داود، 
ت. چۆن ئم کارە بۆ گوناھباران گونجاو نیی (ل ڕاستیدا پیگوت: تۆ گوناھباری)، با  بدا

بگوناھک بت و داوام ل بکات. داود، ب شوەیکی ئیعجازی ب جیھاندا گڕا، بم ھیچ 
ب گوناھکی چاو پنکوت (بۆ موژدەدەرکی مسیحی چند گرینگ ئوە بزان!) کسک 

ۆی بۆ قوربانی دەربیبوو، ھستای سرپو ل حاتی "پوەژ"ددانی ب گوناھی  ک ئامادەیی خ
خۆیدا نا (ئیعترافی کرد). کابرا، لالین  "جم" و نوژکرانوە ئازاد کراو بب گوناھی  

کی وابکزموونی شتۆ ئناسرا. تۆش ب!. 
ب ،ویستکی زۆریش پند خایاندنی چوە ڕاگم بارەیرچی لرح و  گتی شم دەرف

جار "جم" ببسترێ. گرچی   ١٧بیانی چۆنیتی ئیعتراف وات "پوەژە" نیی. پویست سای 
کۆبوونوەک دەکرێ بۆ نوژەباران و نوژ بۆ ئاوو ھوای تایبتیش بت. کۆبوونوەی جم 

وەش جیاوازە لت. ئمتر بس کنج کپ ر ژمارەی پیاوان لگت ئک نایی پیو قس
 ."[ئینجیل؟] ک دە: "دوو یاس کس ب ناوی منوە کۆبوونوە 

سبارەت ب قوربانی"دەب بگوترێ گرنگترین و پیرۆزترین [دیاردە]ی. ئیجازە نادرت  
کسکی ب ئیمان چاوی پی بکوت. جومگی لشی لک جیادەکرتوە، بم ئسکیان  

"قوربانی   [دوعای]  "ھموو ناشکندرێ. بوە   :دە وە، کتپیرۆزە"ی ئینجیل مان وەبیرد
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ئسککانم ل جومگ دەرھاتوون" یا "ئو ھموو ئسککانی خۆی پاراست و تاقیککیان 
 .""ندەبوای بشکت

تا   گامشکوە   ل ھر   ،کسک توانای  پی   ب یاخود  ڕزگرتن،  ڕادەی  بگورەی 
دوعای قوربانی دەب ب بانیکرەک ھرچیک بت،  کشرک دەکرت قوربانی. زمانی قور

وەک بکارھنانی زمانی عرەبی ل ئیسالمدا. کاری قوربانیکردن، خاوەنی   –  کوردی بکرێ
جیھانی ڕوحانیدا دابمزرت    ی زەوی لوەی بناغئ پش  و  زۆرە  ئو – گرنگایتییکی 

ی بینتداری جاە)، ل جوھری  کاتی ک سوتان [ی سردەم] "جاھجاە" بوو، بنیامین (کوڕ
جاە، "حوت تن"ی ل کشری ڕەمزیی خوقاند و فرمانی پدان قوربانی بکن، ئینجا 
بناغی   لسر  ڕادەیک   چ تا   باس (ئم  کرد.  پشکش  [ڕوحانی]  قوربانیکی  ھرکامیان 

لو چاردە قوربانی،  دامزراوە، نازانین).     ٧و  ٨، ئایی  ١٣"فیقھی" شواوی "ئیلھام" فسی  
  چڕاستی زیادکراون. "نش بمانن بوون. ئخو یان بوتی دیکناوی و حوتیان خوح
مووچ" شونک وا کوت گۆشتکی قوربانییک ل نان دەپچرت و ھرکام ل ئامادەبووان  

، ئستا بابۆیکی پ دەدرێ. ئم کارە ل ڕابوردوودا ئگر بارودۆخکی ڕوحانی ھبووە 
تنیا بگوتنی فیزیکی بڕوەدەچ. ھموو ئم کارانش ل "ساجی نار" وات ساجی ئاگریندا  
ڕوویدا، (ساجی نار، ناوکی گرنگ و دەب ل پوەندی گرتن لگڵ ئوان [ئھلی حق]دا، 

 .لبیر نکرت). لرەدا بوو، ک شۆڕایک بۆ خوقاندنی زەوی بسترا
شییپیشک و   دەقشکاندنی  س پشکشکراو.  دیارییکی   وات "نیاز"   :ل بریتین  تر  کانی 

گوز لسر پارە و دراوی "حوزە" گلک گرنگ. ئم کارە دوای قوربانی و نوژ و لو  
کاتدا بروەدەچت ک کسک بتسر ئایینی ئھلی حق. ھاتن جیھانی مرۆڤ، لگڵ  

ھژاران دەب ل بری "ل دایکبوونی منداڵ"، النیکم   برخک یا ئاژەکی گورەتردا دەبت.
 .کشرک بدەن

ترخان   "جم"  مسرەفی  بۆ   ویستپ و  پیرۆزە  مریشک،  ھلکی  یکم  و  میوە  یکم 
بکرن. دەب  ئم پشکشییان ھاوڕێ لگڵ دیاری و نیازی دخوازانی خک، ھروەھا 

کساندا   ئو  دیاریی  بۆیان  لگڵ  تا  دەکن  جمی  ئاراستی   بۆی  ک بکرن  پشکش 
 .بپارتوە و گیروگرفتیان چارەسر بکرێ

). ئوەش ٨ھموو ژن و پیاوک، سان شتک پشکش دەکات. دەشایی، قانک یا زیاتر( 
دا.  ٣٠شتکی تواو ئیجباریی. واھی ئم بکوین بیری "شکل" ل فسی ھیجرەت، ئایی 

 .و ژنک، جگ ل پارە، دەب بش ڕۆنکی کم بدات تا نانی "جم" پ دروست بکرێھمو
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نوژکیان بۆ بیانی و یکیشیان بۆ ئوارە پش شوی شو ھی. "ئذان" یان بانگدانیان  
پردک ک ل لقی دارمو دروست  پڕدیوەرە (ب کوردی، ئوبری  ب کوردیی. قیبلیان 

ری سیرواندا ھبستراوە). ئم شون، ل ھورامان بباشی دەناسرێ و کراوە و بسرڕووبا
  خار" وات" ب ،ککی ناوچژراون. خوێ نکانی لو ھاوڕ [ھاکس] تانسو وادەزانرێ ک
دڕوو دەناسرن. ئم خک، ئازاری پیاوانی ئایینی دەدەن و سوتان تووکی لکردوون و بم 

، وەک کور دەناسرن. ھرلسر ئم ڕووبارە بوو، سوتان ب ھۆی  بۆنیوە، بگورەی شرع
 ..موعجیزەوە، بسر پیر میکاییلی بدناو دا زاڵ بوو

   ،بۆ نموون ک کشنچتی زۆرە، بن، خاوەنی گرنگاینوی بوونی "پیر" یا ڕلسم
ەر تعمیدی  )ی تعمیدەد٩سوتان [سھاک]یش کات لالین خوداوە داوای لکرا، "جۆن"(

بکات، سری ب پیربنیامین ئسپارد. کسک ک پیری نب، پی دەن ب پیرو ئیقباکی 
[پیرک] ک ھمیش زیندوو بت و  -برز دەبت ئگر برەو پیرکی ب ون و ھاوتا بچن

ناوچ] نراق دت. زۆر جار، ئیماندارانی ئازەربایجان و عتکارو ڕزگاریدەریش بفاعش  [ک
 .بۆ ئوەی وەچی پیری باوو باپیرانی خۆیان بدۆزنوەو سری خۆیانی پ بسپرن

ل نو کات و وەرزەکاندا، ڕۆژی یکشمم ب باشترین ڕۆژ دەناسرێ چۆن ڕۆژی ئو 
واھی ئوە    –[وات ڕۆژی خودا[ی و دەھندەیی "خوندکار" یا "خودا"ی تدا دەنوندرت  

 .ریاکی" وات ڕۆژی خودا ل یۆنان. چوارشمم دوای بنیامین نونراوەبمانخات بیری ڕۆژی "کۆ
دەستپکرانی   سرەتای  "جدی"و  دوای  قمری  مانگی  یکم   وات) جالل  مانگی   ل

تا    ١٥زستانی ڕاستقین)دا، س ڕۆژی فرمی ڕۆژوگرتن ھن ک زۆر گرنگن. ل ڕۆژانی  
تواو١٧ و قوربانی کردن  نزر   مانگدا کات دواتری ڕۆژوو دەگرن.    ی  س ڕۆژی  بوو، 

ھموو ڕۆژک کۆبوونوەی "جم" ھی. بۆ کوردە ئیماندارەکان، [ڕۆژو] ل دوازدەھمی 
 .ئو مانگوە دەست پ دەکات

کات جم بسترا دەب ھموو کس دانیش و سردانون. ئینجا "خونر" قسی سوتان 
تورکی    ب بوو).  بنیامین  دەرکوتنی  دەھمین   ک) ئۆغی  قۆشچی  قسی  یا  کوردان  بۆ 
کورتی  ڕستیکی   ،ککخ پاشماوەی  چوارینیکدا،  ھر  شون   ب و  دەخونتوە 

ست و زەوق [ی خکک]، بھۆی لدانی تنبورەوە دت دیاریکراو دووپات دەکنوە. ھ 
لو   ،ککخ دەگوترێ  بخودیی.  حای   ندەگ و  دەبن  جزم  کس  ھندێ  و  ھژین 
 ،م خۆڕاگرییئ ناو ئاگرەوە و خۆیان الیان وای بگات، دەچن وەی ئازاریان پئ دا بتحا
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او "جم"یان نیی، بم ژنانی ھرە نزیک لو پیاوانی وا قوربانییان  ژنان، ئیجازەی چوونن
وات نوەو نتیجی  –کردووە دەتوانن پکوە ل ژوورکی جیاوازدا کۆببنوە. "سیید"ەکان  

  ل زیاتریان  ڕزی  کۆبوونوەکاندا   ل ھیو  خۆیان   ب تایبت  شونی  [سھاک]،  سوتان 
 ..یبت بۆ ئو تۆبکاران دانراوە، ک پ ل گوناھی خۆیان دەنندەگیرێ. نزم و نیزامکی تا

بسر   حق،  و ئاتشبگی ل ھموویان    ١٨ئھلی  شاە ئیبراھیمی  دابشکراوە.  فیرقدا 
  ."ڕۆژوویان نیی ن "کھ "ورم" ت لتایب ئازەربایجان و ب وی دواتریان زیاتر لزیاترن. ئ

ی گورەیان کرەند، دینوەر، سحن، ھمدان و گوندەکانی  ئینجا "حوتوان"ن ک ناوەند
  روەھا لن. ھرن و وەرزی ھاوینان دەچن بۆ گکۆچ وانک لزۆر .نزوری قدەوروب

) مسرای خئاوایی تاک و ت کیان لریشی دەژین. بندێ گوندی دەوروبو  ١٠تاران و ھ(
بن ھزاران  دەژین.  مازەندەران   ل ل  زۆریشیان  و  تورکمانکان  ناو  و  لوڕستان   ل مایان 

موسن. خۆیان دەن ل ھیندوستانیش ھن. الی کم، قۆشچی ئۆغلی، دە: "سوتان، گورز  
  کی دەب ییو پتان بوو [بکوڕانی سو ل کی حاجی باڤۆس دا، ک و ھیندوستانی  ب

ژمارەی ب س ناتوانت]. ھیچ کوانانیش بووبوتح بدا   ل م ئاییننگرانی ئزندەی الیم
 .بدەستوە. بم ل ئراندا واھی ژمارەیان ل ملیۆنک زیاتر بت

و   دواتر  دەفترەکانی  شوەی   ل ھروەھا  پیرەوە،  و  سوتان  زمانی   ل داوە  ھوم  من 
اوەی] تۆمارەکانیاندا، پیامکیان بگینم. ئوەی من کردووم، ب شیعرکی نزیک ب [زار

چاو   خوندەواریانم  پیاوانی   .یدایکنووسین  ل تایبت  ئفسوونکی  و  گوتراوە  خۆیان 
ئینجیل   و  سوتان  قسی  شون   ونبک داوە  ھویان  و  خوندوویانتوە   ک پکوتووە 

 بخوننوە تا شونی عیسا ھبگرن و ئیتاعتی سوتانیشیان کردبت ک گوتوویتی:  
ئو کسی وا،   -یاسای عیساوە دەتوانن حقیقت بناسن  "دۆستان! ل ڕگای

 یاساکانی ڕاستن و عھدو پیمانی تواون".
فامانک شتی نلوا گت، ئتان ڕاستیش بسو و دەب ر وابگناو    -ئ تھاتوون ک

ھندێ کسی دەستداری  وەک  تۆمارەکانیانوە، لالین دەستانی دیکوە تکو بووە، 
 ناوخۆیاندا ئم ڕاستی دەسلمنن. کات کتبی عیسا، دە: دزەک ھمان ڕۆژ چوو  باش ل

  چاوی خۆی ل ندەکمردەمی ئیبراھیم و پیاوە دەووخۆ چووە بشت، الزار ڕاستھبۆ ب
ئم   خودا"  خزمت  بچۆرە  و  دەرکوە  لشت   ل  " گوتراوە:   کات کردەوە.  جھننمدا 

 جان؟ ڕاگوزان چۆن دت گون
  ب" وەوە دەبینھۆی ئ ب مئ شاوە کک ڕاکزرو نیازرەو نرنجیانم برەدا من سل

وات "جم" ک کلیسا    -خوشی ئبدی". ھروەھا برەو گرنگایتی کۆبوونوەکانی عیسا
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و  "بزوویی دت"  برەو ئو ڕاستیش ک موژدەدەرکی وەفادار، موژدەی دابوو  و  بت 
 ..ھمووش ھر ب شیعری خۆیان -ن و چاومان پی بکوت"ئوەی "با بۆی

دەزانم کتبکم (جیا لو شیعرەی بتایبت بۆ ئوانم گوتووە)، بۆ کورد و لوڕ نووسراوە 
بۆ   و  دەبت  یارمتیدەرک  ھروەھا  دەکرت؛   ل پیشوازیی  ئوانیشوە،  لالین  و 

خوندەوەی ئین برەو   کخ برەو ئو الی موژدەدەرانیش. کات ئو  و  بدرن  ھان  جیل 
پایان پوە بنرت، چ ئاکامکی سمرەی ناتوانرێ ل چاوەڕوان بکرت! پشتر لمسلی  
"علی ئشرەف خان"دا ک ب تواوەتی ڕوون بۆتوە نک ھر ئینجیلی خوندۆتوە بکوو 

ز  ئو  ھۆندۆتوە.  تورکی  شیعری   ب خوداوەندیشی  عیسای  ژیانی  و  زۆربی  قوتابی   ،ات
ئاگادار   ئوتۆ  سرسوڕھنری  ڕاستقینیکی   ل خۆی  بواپکراوی  و  نزیک  الینگری 
کردۆتوە ک مرۆڤ حز دەکات ھموو "واعیز"و موژدەدەرکی مسیحی گوی لبوای و  

بدیتای ژی لک   -جلبوو گکی ھئینجیل ،توروەھا نیعمبرد. ھژیاسن لوان چوەک ئ
 .ل وەرگای سر کوردی، بم تفسیر و پاشکۆی خۆی ل زیاد کرد سروودی

خکک ئم ڕاستیان گلک ب پیرۆزی و ب نھنی دەپارزن و ھر کسک یک لو  
  ،تووە. نیعمتم" دەبن "جالیترسی سزادران لرووی مئاشکرا بکات، ڕووب نیانڕازە نھ

 .م بۆ دەرخستنی مسلکانوە ڕزی زۆری ل دەگیرێبھۆی کتبکی و ھوکی ک
  ب عیالجکردنی  و  دەرمان  و  زۆر  ئرکی  و  زەحمت  ئنجامی  ناوبراو  زانیارییکانی 

  .ی ڕابوردوودایماوەی چل سا خۆشان لچاوەڕوانیی ن 
ووی  من [ئم زانیارییان] دەخم بردەستی ئو برادەرانم ک بوایان ب زاتی خودای، ھم

بو ھیوایی ھانیان بدەم لم دەروازە ئاوایوە بچن ژوورەوە و بگن ئو خکی وا لو 
پڕی میھرەبانی دان و پگیشتنیان کارکی گونجاوە. من جارجار ھندێ ل شیعرەکانی خۆم  
ھر   گریاندوونی.  منداک  وەک  و  ھژاندوونی  توندیی   ب  ک خوندۆتوە  کسانک  بۆ 

کات    ئوەندەی بنونت،   پ ڕاستقینیان  دۆستایتی  ئاسایی،  ناسیاوییکی  دوای  کسک 
ھندێ لو ڕەمزو ڕازان دەکرنوە، لگڵ ئو کسدا دڵ ئاوا دەبن و تنانت ژنانیان  

 .ڕووبندی بۆ ھدەگرن
کراوە  میکاییل  پیر  وەقفی   وە، کپاچراویاننھ سمی  بھۆی  و    پیاوەکان، بھاسانی 

دەناسرنوە، خککی میواندار و میھرەبانن و سرەڕای جیاوازیی ئایین، بنیسبت خکانی  
دیکوە گلک خرومندن. ئو موسومانانی وا ل گوندەکاندا ئاغایتییان دەکن، لوان  
ھندکیانم    ک خراپکاریدا  ھندێ   ل بم  موسومانکان،  وەرزرە  تا  ڕازیترن  گلک 

 .تنانت ل موسومانانیش نزمترن دیتووە،

ب ک
ورەوە وژوورەوە و

ا

ب م کب م ک
ژ

ک
ژ

.
ک مممم کمم

یی
  .وودای.ودای.ی.

ئر و  وت   
د ب

رخسرخستن
ت
ررررخدەر دەرخ
ی مموویوویی م وی
 پیرۆب پیرۆ

ووووویوروو
ک بکک بلکگل

ر کر کو
گ

 ئو
ر س سر



  452    چوو، ما دانی کا
  

دەگوترێ سوتان [سوھاک] ل "بایباز" [وات یاسا و پیمان]دا، ئینجازەی مارەکردنی چند  
دەوروبریان  موسومانانی  نریتی  بارەوە،  لم  بداخوە  بم  نداوە.  تقی  ھروەھا  ژن 

وە، فشوویاندەرانی پزرەبھۆی ئازارو جڕەچاوکردووە. ب .یناویاندا برەوی ھل "قیی "ت
بحیسابی ئوەی  –نموونکی  گوڕینی کاتی ڕۆژوگرتن ل ھاویندا. ک خستوویانت زستان  

موسومانی "چق" وات بگانان چاویان پیان نکوێ. جا دەکرێ بیر لوە بکرتوە، بھۆی 
زگرتن لی ئیسالمی و ڕندەھا ڕوانگوە، چئاینیی م ترسناو    ئ ئیمامان و ...ھتد، چۆت

 ..ئایینکیانوە
لم وتارەدا، من ل دۆزینوەی سرەھودای گلک دیاردەی ناوقسی ڕاستقینی سوتان  
بۆ   داخوازی  و  نووسین  پیرۆزایتی  ھروەھا  نبووم.  سرکوتوو  ئودا  دوای  پیرەکانی  و 

دیاردەی   ھندێ  دەرکوتنی  ھۆی   تبووب  ڕەنگ وەک  تۆمارکردن،  درەنگتر   ک ناڕەسن 
بشک ل "کالم"ی ڕاستقین ل نسلکی ژر گوشارەوە گیشتبت تۆرەمیکی نوێ. پاشان 

 .جیلی نوێ وەک بابتکی ڕەسن و ب خوش خستبتیان نو دەفترەکانوە
رمتیی دەبینم "م. مینۆرسکی" ل مۆنوگراف فرەنسییکیدا، ب میھرەبانییوە، ھوای ئو یا

  ویش بو ئم دابوویتوی نیعمورەکگ بم دابوو. من کتمن پ یاندووە کی ڕاگمک
  واو لکی تزانیاریی وتنی بین تا بتوانرکخوازی سک چاپی بکات. با ئاواتزەمان ،مایت
 ب نکردۆتوە،  کس  ھیچ  بۆ  ئستا  تا  خۆی  ڕەمزوڕازی  سرنجراکشی   فیرق ئو  سر 

 .ھانی پشکوتوو بگینتجی
                                                                                            

                                                                                    سعیدخان 
 تاران، ئران 

 سوئددا بو کرایوە. ئم واترە ل گۆڤاری گزینگ چاپی 
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257ئا. مینگن 
 

ئم وتارە س الپڕەییم ل گۆڤاری ئنجومنی ئاسیایی پادشاھی بریتانیا و ئیرلندە ی  
چاوپکوت و وەرمگای سر کوردی. گۆڤارەک ئستاش ھر ھی و ب  دا    ١٩٢١سای  

ناوەندی   ئاسیایی.  وتانی   ب  ب کراوە  تایبت  دەردەچت،  لندەن   ل ئیبنگلیزی  زمانی 
بدلیسی تدا   شرەفنامی  ھی ک نوسخیکی  ئنجومنک کتبخانیکی دەومندیشی 

باسم لوە  ٢٥٨ووسی شرەفنام ل کتبخانکانی جیھاندا"دەستن ٣٥پارزراوە و من ک کتبی "
کردووە. دەگوترت ئوە یکمین نوسخی شرەفنام بت ک گیشتۆت ئوروپا و سر جۆن 

دا بردبتی لندەن. نوسخک    ١٨١٠مالکوم یکمین باوزی بریتانیا ل ئران ل سانی دوای  
شای قاجار بووە و شای ئران ب دیاری ناردوویتی ھی عبباس میرزای وەلیعھدی فتحعلی 

والی ئردەن، ئویش دوای ئوەی پاشکۆیکی ل الین مال    -بۆ ئمانوخانی گورە
وەک   پاشکۆیش  ب مالکۆلم. ئو  ب دیاری داویتی  ئیبراھیم ئردەنییوە ل زیادکراوە، 

ئردەن دوای شرەخان ھتا سای   شرەفنام خۆی، ب فارسی نووسراوە و باسی مژووی
١٨١٠    رەتا لی کوردیدا سمرجڵ تگسرین برنا"، ھاوڕێ لھاوکاری "خاتوو ن و من ب
ل چاپمنی نورۆز ل سوئد، پاشان ب ناوی "دوو ذەیلی  شرەفنامی بتلیسی"وە،   ١٩٩٧سای  

  ٢٥٩پکوە لگڵ ذەیلی ئگیل و پاوو بوم کردەوە. 
ۆنک بت، وتارەکی مینگنل بشی "نامی ھم چشن"ی گۆڤارەکدا چاپ ھرچ

لمڕ   خۆی  پشووی  بۆچوونی  ساغکردنوەی  بۆ   ک بووبت  نامیک   دەچو و  کراوە 
 .تی بۆ گۆڤارەکزدی، ناردببی پیرۆزی ئناڕاست بوونی کت 

بیستم   سدەی  یکمی  نیوەی  بریتانیای  زانستگکانی   ل  نمینگ  زمان پسپۆڕکی 
ڕۆژھتییکان بووە و پنج ساڵ پش نووسینی ئم وتارە، وتارکی ل ھمان گۆڤاردا بو  

 
257 A. Mingana, “Scared books of the Yezidis”, Journal of the Royal Asiatic Society, 
London 1921, PP. 117-119. 

 ١٩٩٧چاپی کتبی ئرزان، سوئد،  ٢٥٨
 ٢٠٠٥چاپی بنکی ژین، سلمانی،   ٢٥٩
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و من ھیوادارم وەریبگم سر زمانی    کردۆتوە ک تیدا ل کتب پیرۆزەکانی ئزدیان دواوە
ھ  ل نووسرە  دانپدانانی  وتارەش  ئم  وەرگانی  بۆ  من  ھاندەری  پشووی کوردی.  ی 

خۆی ک کتبی پیرۆزی ئزدیان وات "مسحفا ڕەش" ی ب شتکی تزویرکراو و دەسکرد 
 ناوبردبوو بم ئستا لرەدا پ لھی خۆی دەنت.   

ئزدایتی ئایینی درینی کوردە و بنج و بناوانی ل خاکی کورد و ناو کۆمگای کورد 
کۆینوەی بنماکانی، ئرکی ڕووناکبیرانی کوردە.  داکوتاوە. سرنجدان سر ئو ئایین و ل
ینکانی مینگاوی یادداشتوە وەرگئ. 

  
 وەرگ 

ھر لم گۆڤارە [وات گۆڤاری ئنجومنی پادشاھی ئاسیایی]   ١٩١٦مانگی جووالی سای  
مدا دا، وتارکم لسر ئزدیان و کتب پیرۆزەکانیان نووسی و تیدا ھو ٥٢٦تا  ٥٠٥الپڕە 

دواییاندا   لم  وا  ئزدییانی   بکت ئو  بنمای   ک ڕابگینم  خۆم  بۆچوونی  ئو  ھۆی 
  و کاتوەی وا لزویرکاری زیرەک. ئک تندوە بۆ کاری ھتڕبگ وتوون، دەبدەرک
  کلسم بارەت بی خۆم سڕوانگ وەدەنم پوتووە، پاککی نوێ دەرندواوە ھیچ شتب

 چوان گلک شت ڕوون بوونتوە ک پسندی [ڕاستبوونی] ئوان دەکن.بگۆڕم و ب پ
ئندامی پایبرزی ھزی سوپایی نردەی ئم بۆ میزۆپوتامیا،   ٢٦٠کاپتن ھا. پ.و. ھوستن 

ک دەرفتکی کم ونی بۆ توژینوە ل نریت و داب و ڕەسمی کۆمگای ئزدی، یان  
نیشت شونی   ل ھبوو  شیتانپرستان  ئوەشی  بختی  ھکوتبوو،  بۆ  خۆیاندا  بوونی   ج

تدا   ئسییکیان   زمان  ب ئزدیانی  پیرۆزەکانی   بکت  ک دەست   بخات دەستنووسک 
 نووسرابووەوە.

ناوبراو ک بوای وابوو دەقکان ب زمانی کوردی نووسراون، دەستی کرد ب نامنووسین  
ھموو ئو   و ل بۆ  خۆی دەیانتوانی کوردی بخوننوە  ب تگیشتنی  وا  ڕۆژھتناسانی 

  ل یشتم جگگر زوو تھ الی من. ک ردرایزموون کردن نبۆ ئ کنجامدا دەستنووسئ
ھندێ دۆعا و پاڕانوەی کورت ب کوردی، دەقکی عرەبیی و لو کتبانی دیکی ئزدیان  

 رودرژی خۆم پوە خریک کردبوون.دەچت ک من پشتر ب دوو
 بکت  ب  گرانڕەخن ڕوانینی  مسلی  بۆ   ک  ،کپاشکۆی  کدەستنووس  ب پیوەست 

 -ئزدییکاندا خاوەنی گرنگایتیی و من دەموێ لرەدا ھموو پاشکۆک چاپ بکم:

 
260    Captain H P W Hutson 
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ی الدیانة  سنة الھجریة الداع  ١٣٠٥سنة المسیحیة سنة    ١٨٨٩سنة الیونانیة سنة    ٢٢٠٠"سنة  
الیزیدیة بکل وقت امیر شیخ اسمعیل بن امیر عبدی من ذریة شیخ آدی و ھذا الکتاب تاریخ  

مسیحیة جلب بطرک بطرس علی ملة السریان من    ١٨٨٩کان ضاع و سنة    ٢١٦٠یازیدیة سنة  
مسیحیة انا المذکور    ١٩١٤الھند و وجده و جلب و وضع بدیر الزعفران و ثانی بتاریخ سنة  

ت مع مطران الیاس الموصلی و قال لی لنا کتاب بدیر الزعفران و حاال سافرت لماردین تواجھ
مع عائلتی و ابنی و حصلت امر المحافظین للدرب من والی الموصل و وصلت لماردین و  

 بعدە بکم یوم رحت لدیر بعزة و اکرام و جلبنا ھذا الکتاب معنا."
،  ٢٦١ی کۆچی   ١٣٠٥ی زاینی و    ١٨٨٩ی  ی یۆنانی ک بریتیی ل سا  ٢٢٠٠وات "سای

 ،یزدی ھتی ئدیان یی بمیشباوەڕی ھ [ت کوە دەنووسرکسن کالی ل انم دئ]
 :دی یخ عی شتۆرەم بدی لمیر عخ ئیسماعیل کوڕی ئمیر شویش ئئ 

وو و  ی زاینی] دا وون ب  ١٨٤٩[  ٢١٦٠ئم کتب، ک باسی مژووی ئزدییان، ل سای  
پترۆس، قشی کۆمگای سریان ل ھیندستان دۆزیبوویوە و ل کلیسی زەعفران ل نزیک 

 ماردین داینابوو. 
ی زاینیدا لگڵ قش ئلیاسی مووسی وتووژم    ١٩١٤من ک ناوم پشتر گوترا، ل سای  

. دەست ب  دەکرد. ناوبراو پی گوتم ک ئم کتبکی ئوتۆمان ل کلیسی زەعفران ھی
ھندێ   مووسوە  والی  الین   ل و  ماردین  بۆ  چووم  کوڕەکمدا  و  ھاوسر  لگڵ   ج
پاسوانمان لگڵ کوتن بۆ ئوەی ل ڕگا ئاگایان لمان بت. چند ڕۆژک دوای ئوەی 
گیشتم ماردین و ل کلیسکدا ئیستراحتم کرد ب ڕز و ئیحتراموە، کتبکمان لگڵ  

 ھنا."  خۆماندا
 لم پاشکۆیدا واھی چند خای بچووک بم ب سوود ھبت:

ئا) پاشکۆک بگومان ب ھمان دەستخت نووسراوەتوە ک دەستنووسک خۆیشی  
 پ نووسراوە.

ب) تیدا ڕوخساری شخکی ئزدی دەبینین ک سبارەت ب بوونی کتبکی ئایینی  
ی   ١٩١٤خۆیان ل ناو کۆمگاکیاندا ھیچ ھواکی نیی و قشیکی دیان ل سای  

 زاینیدا کتبکی بۆ ئاشکرا دەکات.  
گاڵ ب سر  دا ب شوەیکی نزانراو ل چیای شن  ١٩٤٩پ) ئم کتب ئایینیان ل سای  

دا ل ھیند    ١٨٨٩وشون چوون و بختوەرییکی نا ئاسایی بووە ھۆی ئوەی ل سای  
 .س نازانی؟ کوە. بۆ کوێ براون، چۆن و کنبدۆزر 

 
ی   ٢٦١ ت لهگهڵ  ١٣٠٥به بهراوردی من، سا ڕ)   ١٨٨٧ی کۆچی بهرانبهر دەب نی (وەرگ  ی زاي
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 جکی بکار یواھ ،کانیانئایینیی بزدی و کتئایینی ئ زیان لی وا حسانو کبۆ ئ
نووسرانی   ڕکوتی  دوای  بین   ک س  بت  گۆڤارەدا،  لم  من  ی  پشوو]  [ی   وتارەک

 :نووسراوەی گرنگ سبارەت ب مسلی ئزدیان بو بۆتوە
 

1. A. Dirr, Einiges Uber die Jaziden (Anthrops, 1918, 558 – 74);  
2. Isya Joseph, Devil Worship, pp.200, (Boston, 1919); and

3. F. Nau, Recueil de tarries sur les yezidis (Rev. de lor. Chret, 
1917, pp. 142-200, 225-227).`             

                                                                                                                           
  ی گۆڤاری سروە چاپی ورمدا بو کرایوە.  ١٨٩ئم واترە ل ژمارە 



 
 

 بڕز کاک معروف کعبی، وەمی چند پرسیار: 

 پروەردە خانقا و 

 
ئوەی پی دەگوترێ خوندنی ئایینی ل کوردستان و ب گشتی ل برانبر پروەردەی  
فرمی وات دەولتیدا دادەنرت، دیاردەیکی کۆن و دەب بگڕتوە بۆ سدە و سانکی  

ئیسالمدای و ب  زۆر. سرەتا و دەسپکی بۆ من ڕوون نیی بم بگومان لپیوەندی ئایینی  
  ژگنو کانیتر لکۆن روەردەی زەردەشتی و ئایینشتریش پپ کی سروشتی، دەبوەیش

 ئایینییکان یا ب تنیشت ئاورگکانیانوە، بوونی بووبت.
پیوەندی    ل فقیان  حوجرەی  و  مکتب  و   رگف من  بم  دەموێ   ،رەتایس بم 

ی و خانقا وەک دەزگایکی برەوپدەری تریقت، ئرکی  مزگوتدا دەبینم نک خانقا.  تک
  کی لخۆییربت، ستی جیاواز بئیسالم و ئیسالم وەی لئ ب بووە کتی خۆی ھتایب
مزگوت ھبووە وات پرژاوەت سر ئو شتی ک ئم ب تسووفی دەناسین و زەوق و 

ر و "عیشق" ی خودا و خۆش ویستنی  حاڵ و زیکر و سماع و پنابردن بۆ پیری دەستگی
وەک ئیشراقی زاتی خودا، و بوا ب "وحدت وجود" و ل ئنجامدا، فنافی الل   -مخلووق

بوون وفوتاندنی ھر نیشانیک ل "خود" و یکگرتنوە لگڵ "ئو" ک خودا بت. من  
گ و فرگ ھبووبت  نمزانیوە و نمبیستووە بۆ دیاردەی تریقت ل ناوچی ئمدا خوندن

وات تریقت ب دەرس گوترابتوە و دەرس بژی بووبت گرچی وەک وانیک ل وانکانی  
فقیانی حوجرە و مزگوت و بشک ل کالم و فلسف، باس لو شتان دەکرا و گلک 
مالی مزگوت دژی دەوەستان و ل ھندک شون دەگوترێ ک ئیجازەی ھاتنی ئھلی  

 تریقتیان بۆ مزگوتکانیش ندەدا. 
"حوجرە"،  بووە.  مزگوتدا  پیوەندی   ل و  "ئایینی"  خوندنی  خوندن،   ،وانچپ  ب
  ،"قف" خونراوە.  تدا  دەرسی   ک بووە  لکاو  بمزگوتوە  ژووری  چند  یا  ژوورک 

لمالیانی سر  خوندکاری مزگوتان بووە ومالی دەرس بژیش مالی مزگوتک یا یک  
  ل یدا، بۆنموونقاکخان تی لک ویستبقایخی خانر شگت ئنانبوون. ت کوتمزگب
خانقای بورھان یا زەمبیلی دەوروبری بۆکان، فق ڕابگرت، ب دەگمن وابووە ھر خۆی  

نانت ژی ڕاگرتووە. واتال" و دەرس بم کارە "مکوو بۆ ئژیی بکات بدەرس ب  ت ل
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خانقاشدا حوجرەی فق و دەرس و خوندنی سربخۆ بووە ل ئرک و کاری ئیشادی 
شخک خۆی. ھمنیش نمبیستووە لالی شخ یۆسف شمسددین دەرسی خوندبت بکوو  
پداچوونوەی   خوندووە. من کاتی  و کسانیتر دەرسی  خانقای ئودا ل الی فوزی   ل

نیی بم تکادەکم خۆت ئم کارە بکی و ئگر غیری ئوە سرەتای تاریک وڕوونم  
 بوو ک گوتم، منیش ئاگادار بکیتوە. 

  وتک کندھ گؤیان  سیاستی دژی ئایینی ئو  و  ھاتنی ڕەزاشا  دوای  خانقاکان 
لژی و جیان پ لژ بوو، بالم ھر مان و دانخران. ڕەزاشا و کوڕەکی، وەک حاکمانی 

وپیوەندکیان عیراق   دەگرت  شخکانیان  خاتری  عیراق،   ل ئینگلیزییکان  تنانیت  و 
لگیان ھبوو. حاجی بابشخی برای سیدی زەمبیل ل سردەمی ڕەزاشادا جگی ڕزی  
بھائددینی   شخ  بگیریی  حقووق  باسی  تنانت  ئدمۆندز  بوو.  حکوومتی  مئموورانی 

ت، شخ عوسمانی نقشبندی دوای برنامی دابشکردنی  نقشبندی ل ئینگلیزەکان دەکا
  .ی درایک و ماگیرا و مزی لران و ڕدیوی ئ ردەمی قاسمدا، ھاتعیراقی سزەوی ل
سفری شخ عوسمان ل سنوە تا شنۆ و ورم ل سانی کۆتایی ڕژیمی محممد ڕەزا  

  ک دەچوو، کرەک وەزیرو س وەزیر  وەک سفری  ھموو ئیدارە دەوتییکان ل  شادا، 
شارەکانی سر ڕگیدا کارھاسانییان بۆ کرد. شخ ھادی ل شاری قوروە، بۆ داکۆکی کردن  

 دا تاقمی "چۆماقدار" ی دروست کردبوو.  ١٣٥٩ل ڕژیمی شا ل بگی سای 
بم خانقا خۆی لژر کارتکریی گۆڕانکاریی سیاسییکانی دوای شڕی دووھمی  

ھرەسی  جی و  دامزران   ،ناوچ بۆ  ئوروپاییکان  ھزە  ھاتنی   نموون بۆ   ،کناوچ  ل ھانی 
کۆماری کوردستان، دەست سندنی "حکوومتی میللی" موسددیق، ئیسالحاتی ئرزیی  
سردەمی شا، سرھدانی بزووتنوەی چپ و پشکوتنخواز، دەرچوونی ڕۆژنام وگۆڤار  

ییکان و درەنگتر تلفیزیۆن و لم دواییشدا ئینترنت، خۆی پ و دامزرانی ئیزگ ڕادیۆ 
خوقاندنی   و  راگرتن  زیندوو  بۆ  ڕژیم  ھوی  ھندک  تنانت  بووە،  والواز  ڕانگیراوە 
خورافی ئایینیش یارمتییکی ئوتۆی ب درژ کردنوەی تمنی خانقا نداوە. ھندک  

وی خوانی" لولنی "منجومکانی کوردستان   کۆڕ و ئخش یوەندیان بز و تاران پورت
ڕەگی    نبخ تازە  خونی  نیانتوانیوە  ئوانش  بم  گرتووە  زەمبیلوە  شخی   نموون بۆ 
پیرکوە ک تنانت ھیپی گری و "ڕومی" خوازیی ھندک ل ڕۆژئاواییکان نیتوانیوە  

 "ڕۆژین" وات "بڕۆژ" ی بکاتوە.  
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ردەی سوننتی نو حوجرەی مزگوت بگومان بھۆی پروەردەی فرمی سیستمی پروە
 ناوچوون. نموون ش لروەردەیو پنی باشی ئک الیندوت و ھکدوای ڕەزاشاوە زیانی ل

 :روەردەی ناو حوجرە بریتین لی پرێ ییانئ نو الیل 
 سیستمی دەرس خوندنی یک بیک،  -
 چۆکوەنانی مامۆستا و شاگرد،"ب باب!" گوتن و چۆک ب-
 ھبژاردنی مامۆستا ب کیفی فق لم شار و لو گوند،-
 لم یا ئو پارچی کوردستانوە چوون بۆ ئوی تر، -
حوجرە تاڕادەیک "بخۆڕایی" بوون و دابین کرانی ژیان و معاشی فق لالین  -

 ن)، و بڕوەبری حوجرەکوە (ک ئاغا و ڕەعیتی گوندەکان بوو 
 شوازی "ئیجازە" وەرگرتن، وات "فارغ التحصیلی" موستعیدەکان،  -
ھروەھا ئو ڕاستییی ک زوربی ھرەزۆری فقکان ل بنمای ھژار و دەست  -

 تنگ بوون، تنیا بشکن ل الین باش و ئریکانی خوندنی نریتی.  
  :ندنشن خوو چلبی ئنی سالی 

یکان وات بابتی خوندنیان بوو ک ل ماوەی چند یکم ماددە دەرسی-
  تمت بنانال و زانا و تھاتبوو و مردا نس وتۆی بکی ئدەدا گۆڕانکارییس
کوردەکانیش وەک قزجییکان تنیا "حاشی" یان لسر کتب کۆنکان دەنووسی و 

دەستیا و  دەھشتوە  خۆیان  وەک  بابتکانیان  گشتی  بۆ  پکھاتی  ندەدان.   ل ن 
نموون، ل دەرسی ھندەسیاندا ھندەسی ئوقلیدۆسی دەگوترایوە ک بگورەی  
ئو، زەوی بریتی بوو ل دەشتاییکی ساف ک کوی قاف دەوری تنیوە و دوای  

  .بیگات یدیوە و ناشتوانس نک ک یحری قولزم ھوی قافیش بک 
و وانی فارسی و عرەبی تدا دەگوترایوە الینی نری دیکی کارەک ئوە بو-

بم ھیچ دەرسکی کوردی تدا نبوو، گرچی زمانی تعلیم زیاتر کوردی بوو  
 و ل قۆنغکانی سرەوەدا عرەبیشی تکو دەبوو. 

-  دەبوای  ڕۆژان ژیانی  بۆ   بووک  قف چاولدەستیی  یی،  نرێ  دیکی  الینکی 
خواردنی س ژەمین ل ڕگای ئو خر وخراتوە دابین  "دەقن" ل مان بنن و 

و   "مووچ" و   "ڕاتب" نبوو.  کردن  سواڵ  لگڵ  زۆری  جیاوازییکی   ک بکن 
  –"برات" ی ساالنیفقش چ دەومند و حاجی ناودێ بیاندای، چ ئاغای دێ  

ھبوو و   ک بگشتی ئوی دووھمیان بوو، پویست ب دەم الر کردنوە و پاڕانوە
ئوتۆی   شوازکیی   قف ئاتاجیی  و  موحتاج  و  ھژاری  جارڕادەی  ھندک 
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بخۆیوە دەگرت ک ل گوتن و نووسین نایت. ژیانی ئابووری فق ل کوردستان 
ھرگیز باش نبووە.   من خۆم ھاتوچۆی حوجرەی گوندی سرا و باغووج و  

رمری بۆکانم کردووە و چندیی دەوروبم بینیوە.  بوغدەکقی ژیانی فرس 
دوو   دەوتیدا  فرمی  قوتابخانی   ل و   قف حوجرەی   ل خوندن  من  بۆچوونی   ب
دیاردەی جیاوازن و ئوە بیرکی بڕێ وج نیی المان وابت دەب ب ھاتنی پروەردەی  
فرمی پروەردەی مزگوت لناو بچ. ئوەی پروەردەی مزگوت و حوجرەی لناو برد، 
زائنی).   (شستکانی  چلکان  ئرزی  ئیسالحاتی  دوای  بوو  فیئودالیزم  فوتانی  ڕاستیدا   ل
  کانی ئاغاوات بوون و برجسرەف و خو م قرەکی ژیانی فری سپشگیر و دابینک

 نمانی ئوان ئمیش برەو الواز بوون و نمان ڕۆیشت. 
سی ئایینی ھبووە و بۆنموون  ئو پرسیارەش ک بۆچی ل گوندکی وەک تورجان مدرە

ل گوندکی تر نبووە ھر لم ڕگیوە وەم دەدرتوە. ئوە ئاغاکان بوون ک ئیجازەی  
مک  خاوەن  یا  ئاغا   دەبوای دەکرد.  دابین  فقیان  خرجی  و  دەدا  حوجرەیان  کرانوەی 

ژی باش ب مووچی  کسک بوای ک بایخی ب کاری پروەردە بدای، ئینجا مال و دەرس ب
کارک ک   –باش ڕابگرت، شونی حاوانوەی فق و خرج و مخاریجی دابین بکات  

ھموو ئاغایک نیدەکرد و بۆنموون ل تورجان "وەقف" ھبووە بۆ مزگوت و حوجرە و  
مای   بکرت.   نستیتوتئ دوو  ئو  ترخانی   دەبوای  گوندەک سانی  داھاتی   ل بشک 

ک  حمدئا دەدا  بوغدەکندییان  و  سرا  مزگوتی  حوجرەی  خرجی  عبباسی  غای 
ھردوکیان مکی خۆیان بوون. ئاغاکانی بۆکان وات بنمای ئلخانی زادە و موھتدیش بۆ  
ئم کارە باش بوون و ل بۆکان و حمامیان مال و مزگوت و حوجرەی فقیان بڕوە 

 نیش ئو شتان ھبوون یان نا.دەبرد، نازانم ل گوندەکانی دیکیا
و   درەسم تورجان  دەوروبری  دیکی  گوندەکانی  بۆچی  کردبوو  ئوەت  پرسیاری 
دەرمانگایان نبوو؟ ئگر نیازت ل دەرمانگای دەوتی بت، ک ئوە کاری حکوومت 
مدرەسی  ئگر  بووبت.  دەرمانگا   دیک شونی   ل نمبیستووە  بۆکان   ل  جگ و  بووە 

ئرزی  دەو ئیسالحاتی  کاتی  تا  بم   دەب بت  نیاز  کرانوەی    ١٣٤٢تیشت  ئیجازەی 
  ب بوو و ب کی گوندەکدەست ئاغا و خاوەن م گوندەکانیش بتی لی دەوقوتابخان
ئیجازەی ئوان ئیدارەی فرھنگ (دواتر آموزش وپرورش)، نیدەتوانی مدرەس ل ھیچ  

ل  یاسای ئو  دابنت.  ل   گوندک  ئاگام  ئیتر  ھبوو  کوردستان   ل  وات  مئ ناوچی 
شونکانیتری ئران نیی. بۆ نموون، کاتی من دەرسی "دانشسرای مقدماتی رضائی" م تواو  

دا دەبوو ببم ب مامۆستای گوندکی بۆکان. باوکم ک برگدرووی    ١٣٤١کرد ل پایزی  
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ئاغای موھتدی کرد ئیجازە بدات ل    مای ئاغاکانی بۆکان بوو تکای ل حاجی ئبوبکر
گوندی کولتپ ی نزیک بۆکان (ک ئستا بشک ل شارەکی)، قوتابخان بکرتوە و من  
ببم ب مامۆستای. حاجی ئبوبکر ئاغا ک مرۆڤکی گلک باش و جگی ڕزیش بوو،  

ش یش قوتابخانی  موافقی نکرد بالم سای دواتر ئیجازەی دا و ئیدارەی آموزش و پرور
تدا کردەوە و خاۆزایکی من بوو ب یکم مامۆستای گوندەک. ھروەھا دوای ئوەی  

دا کوت سر شاری سقز و ل بۆکان جیابووەوە،  ١٣٤١دیھستانی تورجان ل ھاوینی سای 
منیش ک مامۆستای گوندی باغووج بووم کوتم سر سقز. پوورزایکم ک تاجرکی  

بوو قسی لگڵ سمایل ئاغای کوڕی حمدئاغای عبباسی کرد و ئوانیش ڕازی   سقزی
  وێ و لک لند مانگمامۆستا. چ وان ببمکی ئرا" ی مگوندی "س وەی لبوون بۆ ئ
دیوەخانی ئواندا ماموە، بم بارودۆخی ژیان ل ژر چاوەدریی ئوان و گوشاری ساواک  

ۆم، جا شونی خۆم لگڵ کسکی تر گۆڕییوە و چووم بۆ  وای کرد ک ویستم لوێ ب
گوندی بوغدەکندی ک مکی حمدئاغا بوو بم ماڵ و دیوەخانی ئوانی ل نبوو و بۆ 

زستانی    ل کردەوە،    ١٣٤٢یکمجار  قوتابخانم  دەم   ک کردەوە.  قوتابخانم  لوێ  دا 
ئیجازەیان ب وە ئاغاکان بوون کڕاستیدا ئل    ل ئیدارەی آموزش و پرورش دەدا قوتابخان

گوندەکیان بکرتوە و زەوییان دەدان بۆ قوتابخان، دەنا ب ب ئو مؤتی ئوان کاری  
 وا ندەکرا. 

ئگر نیازتان ل جگیرکردنی زۆرەملی عشایر ھر نیشتج کردن وات "تختقاپو"   -
گوندەکان یا ژمارەی  بت، دنیام دەب کاریگرییکی ئوتۆی ل سر زیادبوونی ژمارەی 

مای ناوگوندەکان بووبت. بم ناوچی بۆکان عشایری گڕۆکی ل نبوو یا الی کم  
نمبیستووە   ببوون.   جنیشت ھموویان  و  نمابوون   ڕۆکگ عشایرە  ئو  مندا  تمنی   ل

 زۆر پش من.  دبوکری و فیزوبگی گرمن و کوستانیان کردبت مگر 
 

چند پرسیار ووەمی دۆستان. بھۆی گشتی بوونی ناوەرۆک ھستم کرد باش واب بو 
 بکرتوە بکوو سوودکی بۆ لکۆران و خونرانیش ھبت.

١٨/٠٨/٢٠١١ 
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لناو   وئو دەورەی ل کشی دژی ستالینی  نیکیتا خرۆشۆڤ و
 بردنی سۆسیالیزمدا بینی 

 
 دیجم یثک ینینووس

  
                            

  رگ ە و   ی ک  ش پ  
 ی ننجوم"ئ  ی١٩٩٣  یجوون  یمانگ  یکەیوبوونۆک  " لدیجم  یثخاتوو "ک  ەوتار  مئ
 .262ەکردوو یششکپ ن،ەندل ی" نیستال

ئ  کتباب   یرنووس  ە وداخب  من، د  انیچکام یھ  کننجومو   یکستۆ ناناسم.  
 کەوتار  یرنووس  ییمابن  ی ستۆو د  یراقی ع  یوعیش  یحزب  یندامئ  ک  م،ۆخ  یستیوشۆخ

ل پ  ١٩٩٣  یسا  مانھ  بوو،    ی کورد  یزمان  رس  ۆب  یکلکینام   یانرگەو  یاریشندا، 
  م کییکورد ەاورگەو و ناھ  جب میت یستاۆد یرکئ  کدایفتھ ەیماول شی. من کردمپ

ئیتخزم  ەنارد  .د  ەیندەو نووس  یکستۆبزانم  و   ۆیھ  ب  ،کەوتار  یزڕب  یرمن 
  ی اریب  دا،ڕەالپ  کدووی  یژراوپ  ل  نیستال  یکانتاسیس  من دژ ب  یکگرتن  ستوھ

ب و  ب  دان  انیکییکورد  ەاورگەو  ەیووکردنچاپ  ک  رۆز  کتاب و  .  رکرایبل  مو 
 یکرەبراد  یرو ھاوس   زینگلی ئ  یزڕب  یکخانم  ک  زانمەد  ە ندەوئ  رھ  رنووس  ب   تەبارس

  .بوو یراق یع یوعیش یحزب یندامئ یکورد
کرد    ستمھ  ،ەوییزۆد  مداۆخ  یکانادداشتیناو    ل  مەرکراویبل  تباب  وئ  ک  ڵمسائ
  دا یتۆڤیس  یمستیس  یسەرھ  ی دوا   یزۆئا   ییاسیس  یزا ف  و ل  نگرانیال  ەیوئ  یاەڕرس

  ر سکردن ل یرەگرتبوو و داو  یسرکۆز  یرچاوب  کانەووداوڕ  یزۆوت  پت  ک  ەنووسراو
و   نجاپ  ەیید  یزم یالیسوس  یشکراوداب  یھوردوگا  ب  ت ەبارس  ستوھ  ییوتوچ  استڕ
الدراون و    کانەردپ  ل  کلگ   ک   ستائ  م . ببووسانا ن   یککار  مستیب  ەیدس   یستش

 
262 Cathie Majid  “N. Khroshchev – His Role in the Anti-Stalin Campaign and in the 
Destruction of Socialism.”A paper presented to a meeting of the Stalin Society in 
London in June 1993.
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ئەوتۆب  وونڕ  رۆز  یکەیادڕتا  رچاوب و   ڵکا  ەیواکردنیج  کل  ۆب  رنخو  یرکئ  تری. 
 ەووونڕ  ی گب  ب  ێکرەد  کاننیال  یست و ھ  یتینۆچ  رسل  اریو ب  ەوتۆھاسانتر ب   ویکو
 .تبدر

  ی ت یکی  ی کیجۆلیۆدیئا   - یاسیس  یش و ک  نسا  و ئ  یکانەووداوڕ ل  کشب  یئاشکرا
 رس  تەداناو  انینشو  ،ەیوتار  مئ  یکەرس  یکۆرەناو  ک  ا،یبان و ئا  نیچ  ڵگل  یتۆڤیس
کەوکوردستان  ب  نڤینا  یتژھڕۆ  یالنگ   .بزووتن  یکانەزڕی  یبوون  رتەی و  
 ابردوو،ڕ   ەیدس  یستش  ەیید  یکوردستان  یکانپارچ  مووھ  کورد ل  یل گ  یخوازیزگارڕ
ب  یبا  یدانرھس لشگۆڕ"ش   ناسراو   " ھ  ناو چ  ڤیبزا  ردوو ن  پ و    ەییوتو  کورد 

   انییک ۆناک  وئ  ۆیوخاستڕ  ەیونگدانڕە  کان،ەکورد  ستی ئۆو مائ  ی وعیش  وانن  یکەردووب
  یی کەرس یدوو قوتب  وانن ل  ۆڤشۆخر یدانرھو س نی ستال ی رگم یدوادواب بوون ک
ب  دابووھ  یرس  دا یتۆڤیس  ی تیکیو    نیچ  وات  زم یالیسوس  یھوردوگا   ی کەیوشو 

 ی"شگۆڕش  ی"با  یوتنرکەد   ل  ی باش  ینموون  نگڕە.  تالبووەوت  یشیکورد  ،ۆوخاستڕنا
  ی ژنب  ل  ایج  ک  ە وتزرۆدا بد  ٦٩و    ١٩٦٨  ینسا  ل  رانئ   یکوردستان   یموکرات ید  یحزب
تووش   ان ینزتد  نووسەچار  و و ئ  تژھڕۆ  ەوانڕگ  ەوەباشوور  ل  ،کحزب  ییکەرس

 .نی ئاگادار یل مووانھ ھات ک
ک  ووداوڕ  ب  تەبارس  یر ۆز  یکییاریزان  ،ەوتار  مئ  ناو    یکانییکەرس  ییتیساو 
 مستی ب ەیدس ی  ٩٠تا  ٤٠ ەیید وانن ل  یست یال یسوس ەیرب ردووھ یتاسیس یپانۆڕەگ
  ی تارمی  ب  ێکرەد  دا،ینینووس  رسب  کسا  ٢٧  یبوونڕپ ت  یدوا  ستائ  ک  ،ەوتەکراوۆک  دات
ئاشکراتریبگ  ستوھ  انایکشب  انی  مووھ  ررانبب  ل  ،انییدوا  مئ  یکانەووداوڕ  . ی  
 کلگ  یکینیرۆز  ن، بک  رنووس  یکانستوھ  یسند پ  بنھ  کسانک  داەوئ  ینیعل
 دڕە  رنووس  یکانییرەو داو  ستنەوەد  یدژ  کان،ەووداوڕ  ییووناکاڕ  رب  ل  ک  نھ  شیرۆز
 .ەونکەد

و    نیستال  یکانییئوروپا   تاسیس  یرخانت  یکەوتار  یگشت  ب  دیجم  یثک  خاتوو
 ڕیئاو  ،یراقیع  یوعیش  یحزب  ینووسەچار  ب  ککردن  ەئاماژ  ل  و جگ  ەکردوو  ۆڤشۆخر
   ب  ەئاماژ  ،کقەد  یکادکراویز  کەو  تبکریواھ  مب  ،ەوتەداون  مئ  یناوچ  ل
بکر   ب  قرحەد  نیستال  یکانتاسیس ل  تکورد   یمارۆک  ەیوشاندنەوھ  ، وانو 

  ی کورد یرکردنەد) و شارب١٩٢٩( باغەرق  ین یالچ  سوور) ل  ی مارۆ کورد (ک  ی خودموختار
 یمارۆک  پشتکردن  ھاەروھ  ،یناوند  یایئاس  یکید  یکانەمارۆکازاخستان و ک  ۆب  یناوچ  وئ

 نو
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  ی چوونۆو ب  ستوھ  داەوئ  ینیع  ل  رگەو  م... ھتد. بھابادم  ل  ١٩٤٦  یسا  یکوردستان
 .ەشتووھ جب رنخو ۆب ی اریو ب ەوتەماو نیالب داکقەد یمرجت ل ،یھ ۆیخ

  و و ئ  ەوتچوون  داکەوتار  ب  ،ە ووبوونب  ش وا پ  یزانڕب  ەرەبراد  و ئ  ۆب  رۆز  یسپاس
 .کرد  پیتا انیکەوتار یرۆز یشب ک شزانڕب

  ۆ ب  ک  تکرەد  کوردان  ە ختکردووب  انیگ  وئ  یاد ی  ب  ششکپ  کییکورد  مرجت
   بوون  وساوان،و چ  ژارانھ  ی شگ  یژڕۆو دوا  کخ  ب  انیوپت  ەڕیروباوی ب  ل  یکۆداک

 یو دوا  نسا  ول  زمیالیسوس  یھوردووگا  ۆیناوخ  ڕیو ش  یتیو دژا  یکەردووب  ییقوربان
  .ستداەد  ل انیان یگ داڕش ەیرو ب ندانیز ل انیرۆز یکشو ب ودائ

د  یوانئ  ۆب و   استڕ  یراوردب  انی  ەوننبخو  کەوتار  یز ینگلیئ  یقەد  توانەیوا 
 ت وکەد  داییتاۆک  ل  شکییز ینگلیئ  لکینام  ییپۆک  ن،بک  کییکورد  مرجت  ییدروست

 .ییباش ن رۆز کییزینگلیئ نوسخ یتییفیک  ەوداخ . برچاوب
٢٠١٩ /٨/١٠ 
  
  
 ر  نووس   ی تا ە ر  س  

  وان ەڕچاو  کانستی نۆکوم   ل  کرۆدا، ز  ١٩٥٣  یسا  یسڕما  ی منجپ   ل  نی ستال  یمردن  پاش
م   دا ەوەرەد  وتۆڤیس  ییتیکی  ۆیوخنل  ک  نیستال  یھاوکار  نی کترینز   -ۆڤتۆلۆبوون 

 ەاری. دیت ۆڤیس  ییتیکی  یست ینۆکوم  یحزب  یتیمۆک   یمکی  یرسکرت  تناسراو بوو، بب
ک  ۆڤ نکیمال  ،کید   ییمانیش  یگرج   ەی نگرۆک  یتۆڕاپڕدا    ١٩٥٢  ی ربۆکتۆئ   ل  بوو 
 .ەوەندبوخو یزبیح یمھەزدۆن

 رسل  ۆیوتئ  یتیرپرسا " بۆیخ  یداخواز  رس"ل  ەیوئ  ۆب  اینت  دایاستڕ  ل  ۆڤنکیمال 
  ە دا گرتبوو  ١٩٥٣  یسڕما  یموتح  ل  ییندەناو  یتیمۆک   یتییرسکرت  یپل  ت،شان البچ

 .ستەد
  یی تییسکرتار  دابوو ک  سانک  وئ  یناو  یستیل  ل  ۆڤشۆخر  تایکین  یناو  داناغۆق  مل
مالنا کھپ  انینو  ۆب  ی رانیز ەو  یا ۆڕش  ییتیکاۆ رس  ک  ەوییاستڕ  وئ  ۆیھ  ب  شۆڤینکی. 
د  زراوپار وا  ھتب  یکەرس  یر بڕ  شتاھ  وتکەردەبوو،   .نۆچ  رب  کەوردەورد  ت 
خر  ەکردو پ  ی ستەد  دایتیرا بڕ  ونل  تسەد  ڕیش  ک  وترکەد  ل  ک  ۆڤشۆو 
خ  ١٩٥٣  ی سا  یمبر پتس    بەد  ،ییندەناو  ی تیم ۆک  یم کی  یر سکرت  ەکردبوو  ۆیدا 
 .تنیبب داڕەش ول یکەرس یکورەد
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 ۆڤ ش ۆ خر   ی ندن  س   ت  س ە د  
 ب زمی الی مپیئ  یکردن یکانە رربب ۆب یت ۆڤیس ییتیک ی ،یھانیج یمدووھ ڕیش یدوا

و   ینیبەد  داییو سوپا  یئابوور  یتیزا  ی خۆبارود  ل  ۆیخ  ک  کا،یمرئ  یزم یال یمپ یئ  تبیتا
ھاود  ۆیخ  زمیالیسۆس  یھوردووگا  رس  ۆب  انیکرشھ  یبردنەوڕب  یرکئ  یکانستەو 

ل  ییتیرابڕ  ب  یستیوپ  ،ۆستئ  ەگرتبوو  ۆخل  ستی نل   -ستیمارکس  ن یال  کردن 
  انیز   یم ستیس  ی نورلس  ەیواتنانیبن  ڵگل  ڕێھاو  کانستی الیمپی . ئبووھ  کانەبووردوو

و    UNRRA و"  ڵشاڕما  ی"پالن  ی گڕ  ل  ژاواڕۆ  یوروپائ  ییدار یرماس  یوتووکل
ب  انەییندوپاگپ  ەیورگ  یکیراھ  شدای کیژۆل یۆدیئ  ەیربل  ە"وۆ"نات و   شۆڕش  دژ 
ل  ڕێ  خست  زمیالیسۆس  ە رنووس  وکانییرژواۆب  ناسیئابوور  ل  انیکک  داەبوار  مو 
 .رگرتەو کانژوونووسم

و  مدووھ ی نایۆنترناسیئ یکان ییستیمارکس  یدژ ییرۆئی ت ەیژدر کەو ێنو  یزمی نیۆز ڕڤی
دداەر[ل  وروپا،ئ  یاسموکد  ڵایسۆس تراژ ینیب  یتکارانانی خ  یپچ  یورە]    ی ا یدی. 
ستال  نین ل  ک ەو  ۆڤیمر  یاتیجل  دابووەول  یھانیج  ی مدووھ  ڕیش  یدوا  یمەردس   ن، یو 
کھ  ۆڤیشۆخر  تایکین بزووتن  ی تۆڤیس  یت یکی  ی تیرابڕ   بوو    ەیی وتناون  ەی وو 

              .کرد ەد یستینۆکوم
  ی ت الیئ ی"کاۆڤنی"کال ل  رزەو یژار ھ یکیمابن دا ل ١٨٩٤ یسال ک ۆڤشۆخر

ل ل  کیدا"کورسک"  ل١٩٠٨  ببوو،  ب  یباوک  وکیدا  ڵگدا،    ی کانگاکان  یناوچ  ۆچوون 
  .کرد ەد دات  یشی ئ رتیشاگرد ف کەو ک کن"دونباس" شو

   ل  نگترەدر  وەوت بدز  یربازس  یتخزم  ل  ۆیخ  یدا، توان  ١٩١٤  یسا  ل  ۆڤشۆخر
ب  یکانگا  یکارانکر  یکمانگرتن   یچوونەوڕب  یتارمیدا،    ١٩١٦و    ١٩١٥  یسا  مدا، 
  ۆی خ  یکار  وشیئ  یھانیج  ل   داەکار  مل  ێوکەردە: "وا دتنووسە" دند"مارک فرانکل  کەو
، ١٩١٧  ی ربۆکتۆ " تا ئکڤیشۆکاب ۆڤوزی"    ییناوچ  یکخراو ڕ  یرچ". گتچووبن  ترەوالوب
ھ  ١٩١٧  ی سا  ل  ۆڤشۆخر  بوو،ینیب  ەوۆیخب  یندامئ  ٢٠٠٠  یکینز  ەبووبوون  شتاشدا 
چ    بەد  یزان ەدین  یوونڕ  ب  ن، سا  ٢٣ینمت  ەشتبووی گ  وساتا ئ کووە" و باوکیشوۆ"ب

لچۆڤی"گاگان  و،ئ  یوانچپ  بکات(ب  "  یسا  ل   ١٩١١   ڵ گل  دا یسا  ١٨  ینمت  و 
 .)وتبووک کانکیشو ۆب

  ڵ کایپراکت یچوونۆب اینت دا،ی شیو دواتر  ١٩١٧ سا ل ەیو"ئند"فرانکل یرگرتنەو ئاکام
 یکو سروشت  مک  کجاری  یکتانەرەد  بووەوئ  شکتباب  ۆی. ھبزواندەد  ۆڤیشۆخر  بوو ک
 ستەو ھاود  مانئا  ستەدب  نیی کراۆئمووھ  کدا کات  . لبووھ  رانیووناکبڕ  یتوانا  ۆب  یالواز
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 شداب  اندارزەو  رسب  ناوچ  یکانییوەزنەخاویما   وکبوو و م  ەوانی کانستینالیۆناس
دا    ١٩١٨  یسا  ل  ۆیخ  و. ئانۆیخ  یکەگوند  ون  ەوانڕگ  ۆڤشۆخر  یماکرابوو، بن

و   م ھۆن  یسوپا  یاسیس  یشب   یردرا ن  داسا  مانھ  یز یپا  و ل  ەوکیشو ۆب  یزبیناو ح  ەچوو
  ی باکوور  ل کیشو ۆب یدژ یالڕن" جن کین"د دژ ب ڕی ش بوو ل یت یبر یوئ ی کشیئ

 .ەوتنمەد کی تار داۆییناوخ ڕیش ل ۆڤشۆخر یورەد یپ م"دونباس"، ب
 -"کاۆڤوزی"  " لنۆ"د  یکایکنت  یجلۆک  ل  زبیح  یرسکرت  دا بوو ب  ١٩٢٢  یسا  ل

ب  ینشو  وئ   ی رگرتنە"و  یرچگ  داکرد،یپ  ییاویناسزمدایمارکس  ڵگل  مجارکی  ۆوا 
  .)ند"(فرانکلەویما  ییتاەرس رھ شیمھ م،یمارکس  ل  یرانیووناکبڕ

بوو   شیوئ ن،یی اک ۆئ یحزب یکۆرس ی " کراچۆڤی"الزار گاگان ک ١٩٢٥ یسا  یلیئاپر
  ی نیۆسی زۆپۆئ  وکانستینیبوخار  دا دژ ب١٩٢٩  یانسنفۆک  و لحزب  ییناوچ  یرسکرت  ب

  .ستاە " وپ]"نی[پالن ینانھپ ییتاۆک داو دژ ب یراست، وتار
  ی سازشیپ  یا یمئاکاد  ەدا چوو  ١٩٢٩  یسا  یز ییپا  ل  ەیوئ  یدوا  ۆڤشۆخر  یدانھ

  ی دا، کرا  ۆسکۆم   ی] شاریستین ۆ[کومیحزب  ل  ١٩٣٩  ی سا  بوو. ل  رچاوب  کلگ  ،ۆسکۆم
 یمھەدڤح  ەینگرۆک  و ل  ١٩٣٤  یسا  ل  نجای"، ئچۆڤی"الزار گاگان  یدوا  یسک  مدووھ

دا، بوو    ١٩٣٥  یمارس  یمانگ   . لردرا بژحزب ھییندەناو  یتیمۆک  یتییندامئ  حزبدا، ب
 .داۆسکۆم یناوچ مووھ ل زبی ح یربەوڕب " واتچۆڤی"الزار گاگان یگرج ب

  ن ی زنترم  یتیرابڕ    شتی و گ  دایھ  ەووون  یکناو  ل  ۆڤشۆدواتر، خر  ڵسا  نجپ
حزب ل ەیکخراوڕ وتدا. 

 کەو  ۆڤشۆخر  ن،یا کۆئ  ل  یحزب  یکەیوپاک کردن  یدواو دواب  ١٩٣٨  یرەویجان  ل
 .کنشو یردراحزب ن یمکی یر سکرت یگرج

  ە وەکرد   بوو. ب  اریستھ  یکیناوچ  ،ەوکانییناز  یکار  یندنسەرپ  ۆیھ  ب  نیا کۆئ
ب  ڵکشتوکا   یکار  ی اتریز  یکردن   ویکت للۆک  ب  یرپرسب  نیا کۆئ  ل  ۆڤشۆخر  مبوو، 
  ی جبوور م  ب  یندنخو  وان،ل  کیو  کردن  یرووس  ب  ی گرژ  یتاسیس  ۆیھ  ب  وترکەد

 کووب ،ەوەکردن مک یروگرفتیگ رھ کن ندا،یکراۆئ یکان رگف مووھ ل یرووس یزمان
  .اتریز یموو چ نگت یقانخو ۆیھ بوو ب
.  یاما ڕ  ی نیکرا ۆئ  مووھ  کردو پ  ی ستەدا د١٩٤١  یجوون  ی مانگ  ی  ٢٢  ل  مان ئا  یرشھ
ستال ڕی[ش  یدوا   اینت  یتۆڤیس  یسوپا ل  ۆڤخارک   یتوان  نگرادی]  شدا،    ١٩٤٣  ی سا  و 
  کان ییناز  ی ستەد  ل  ن یکراۆئ   موو"، ھڤۆڤ"ل  ی ئازاد بوون  ب  نجای" ئازاد بکات، ئییڤ"ک
ئێرەدھات  .کەو  ۆڤشۆخر  مەود  بڕس  حزب  یر  یرپرسب  ن،ی اک ۆئ  یرانیزەو  کەرو 
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کار و  ۆیئاس ک وتکەد رە دا وا د١٩٤٦ یسا ل تب کنۆچ ربوو. ھ ەواتنانیبن یرکئ
 یلسم ۆب ک گرتەدل یخنەر یتوند ب ۆسکۆم ت؛ بن وونڕ رۆز ۆڤشۆخر یچاالک

.  ەکردوون  یچیھ  کناوچ  یست یال یسۆس  یدژ ویستینالیۆناس  ەیندپروپاگ  ی کردن  ۆڵ نتۆک
کرا  نۆرکس ەوکشتوکا  یوت شکپ یلسم شکست ل ۆیھدا ب١٩٤٧ یسال ل ھاەروھ
 توکەردەوا د  تب  کنۆرچدانرا. ھ  یگج  ل  چۆڤیگاگان  نجای کار البرا، ئ  وشیئ  رسو ل
  ۆی ستئ  بخات  کانھ  مووھ   یت بیتوان  ۆڤشۆخر  ،ەوماستاو کردن  ویباز ف  ۆیھ  ب  ک
  .تسە د رس ەوتڕو بگ کید یکانخ

ل  ی دھ  یکچوون  شوپەرب  ۆیھب  ل  ،یین  وونڕ  یکییتینۆچ  ک  ەوۆرخسو 
  ن ی بتوان  ی. واھکەشار  ەویاڕگ  ۆسکۆم  ی حزب  یمکی  یر سکرت  کەدا و  ١٩٤٢  یر مبسید
 ڵکت   ییووڕدوو  ویباز ف  یگڕ  ل  ،ییتدارسەد  ۆب  ۆڤشۆخر  ینو رلس  یدانھ  نیب
  ە ریکاد  ەیژمار  یداخ  یگ ج  ەیو بوون  م ک  شیوئ  ،ەبو  قەز  یکینیقاستڕ  ڵگل

  .ەوکان ییناز نیال ل انیکر ۆز یکوژران ینجامئ ل ەبوو کانباش
( ۆڤ"ژدان  یکوژران  یدوادواب  "بڕ س  یرڕیش  یمەرد  نگین یللاد  (  یسا  و ١٩٤٠
دانرا و   یند ەناو  یتیمۆ ک  یتاب  ی کنشو   ل  ۆڤشۆکار، خر  وشیئ   رسل  رپرسانب  یالبران
  ی رانەبراد  وستۆد  ینانھ  ۆب  یتوان ەید  نیستال  یمردن  یدوا  ک  ،نیقاستڕ  یکتسەد  شتیگ
ح   ۆب  ۆیخ و البردن   وزبیناو  .  تربگرەو  ل   یککار ک  و شیئ  رسل  زانناح  یسوپا 
 شتن،یدا  ۆیخ  یاتر یز  یندنس   ت سەد  ۆ ب  ۆڤشۆخر  یالنانیپ  وئ  مووھ  ەگونجاو  یکشت
 یمنھ  ب  دایاستڕ  ل  وئ  یرچگ  دران،ە"دا دڵمۆک  ب  ییتیرابڕ"  یناو و دروشم  رژ  ل
 .ئاژواەد یسک تاک یتسەد وەرب ەوییقەد ب مب

کیھ  مگ  ۆڤشۆخر  ینگاو بۆڤ"ژوک  ەیواندنڕ،  بوو  ژوکرحوکمس  ۆ"    ۆڤ . 
براد  دایھانیج  ی مدووھ  ڕیشل  یت ۆڤیس  یشاڕما  کمەردس ک  ر نھاوەزیئ  یرەو     بوو 

ل١٩٤٩  یسا  ل  نیستال خر  الەو  یکار  رسدا    و یرگرب  یر یزەو  ب  یکرد  ۆڤشۆنابوو. 
ھنی لگانۆب  یگرج  .ب  ۆڤشۆخر  ی دواتر  ینگاو ھایر "ب  دژ   " نراست یمارکس   -ەوی  
  ی نڕی اپڕ  یدوا   ایر. بتوەد  یشیئاسا  یکۆرس  وۆناوخ  یریزەو  ووشخ  ب  یکست ینی نیل

  ی کیات موکد  یمارۆک  ل  کرابوو ک  تبارمۆدا ت١٩٥٣  یجوون  یمانگ  ل  نیرلب  یشۆڕش  یدژ
پیال بی"ل  یتاسیس  ا،ی مانئا ئەکردوو  ویە"    .ل  رایگ  بووەو  اوداپ  دایجووال  ی  ١٧  و 
" و تو ەد  دژ ب  تکارانینای ج  ەیوە"کرد  ب  یایر ب  ،یند ەناو  یتی مۆک  یمۆن یپل  اندیگیاڕ
   و... و... ب  ایتانیبر  یجاسووس  ی زگاەد  ۆکارکردن  ب  ویستی الیسۆس  یاسای  یگرتنچاو ن  ربل
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بەویتاوانبار زان  .ب  ۆڤو ژوک  نیگانۆ  ھ  ییری پشتگ  یتوندئ  موویاوانانت  وک  کردەد  ان 
 .یپا یدراەد

لایر"ب  انیگووتوو  ەرچاو س  ێندھ  یرچگ  "  سیدمبدادگا  ١٩٥٣  ی ر کراو    ییدا 
 ڵگل  ژوتوو  ل   ک  رچاو،ب  نیبخ  ۆڤشۆخر  یکانقس  یقەد  داەرل   گرنگ  مکوژرا، ب

  :ی گوت ویکرد  داینسەرف یکنووسژنامڕۆ
 شۆڕش  کردن ل  یکۆداک  ۆب  استڕ  یبازڕ  تاق  ک  اکتب  یکاری ب  نیشتیگ  مئ"

   کات  م. ببراەوڕب  داجل  ر وا درا و ھ  مانکە اری. بنیبکوژ  ایرب  ج ب  ستەد  ەیوئ
  بوو ەدن  ەوئ  ۆب  ک  وترکەد   ۆب  مانیکانھ  ۆیوتئ  یشانی ن  کحوکم  یدوا  کەیماو  ک

  ."کرد اتریز  یکییبارسووک ب ستمانھ تریئ ،ەدواو نبدر
  رترام "ب  "، کنی ستال  یزمەردو م   ۆڤشۆ" خر  یناو  ب  ەراویگھ  کب کت  ل  قەد  وئ
  یر ۆز  یکک  داۆڤشۆخر  یاننامیژ  ی نینووس  " لندانکلو "مارک ف  یتیو ی" نووسلفۆد. و

 .ەرگرتووەول
 یتوان  ۆڤشۆخر  یداەول  یکییتیگرنگا  ت،ب  یرچھ  ایرب  یمردن  رسل  قتمەد
 .تن زردابم شیئاسا ی شب یکەرس یکار وشیئ رسل ۆیخ یکاننیستچەد تاقم
  ی سا  بوو. ل  ۆڤنکیو مال ۆڤتۆلۆ م  کردن ب  یتی، سووکا  ۆڤشۆخر  یدواتر  ینگاوھ
"ئاباک  ١٩٥٤ دۆڤمۆدا   _    نیقاسڕ  یکستینی نل  -ستیمارکس  وۆڤنکیمال   یکینز   یستۆ" 
  ی قاندنۆ" و "خییایرب  ەوش  یکوشتار  یبردنەوڕ"ب  یتاوان  تردا)، ب  یسانک  ڵگل  ڕێ(ھاو

  ی مردن  ب  ەیئاماژ  ەاد نگینیل   یلسم  وکراو کوژرا. (ئ  یی"، دادگایادنگی نیل  ەوش  یلسم
   ب  ۆناوخ  ی تەزارەو  ەی ونۆیکدا و ل ١٩٤٨  ی سا  یکراو گومان ل  ی کخۆبارود  ل  ۆڤژدان
  .)کش ک ل ۆڤم ۆئاباک ییتیکاۆرس

  وتن ک  ۆڤشۆخر  ڵگتر ل  یکسانک  وانۆی کیم  ن،یلگانۆ دا ب  ١٩٥٤  یسا  ل  ھاەروھ
   ل  لگ  ی مارۆ ک  یزراندام  ی سا  نی منج پ  یژنج  کردن ل  ییشدارب  ونیچ  یردانس  ۆب
  ی کاروبار  یری زەو  کداکاتل  بوو، ک  ەیوش  م" بۆڤتۆلۆ"م  کردن ب  یوتی. سووکانیچ
  ۆڤی شۆخر  یناو  ،ەکار  م. ئبران  -  داردانس  وئ  ی ناوداران  یستیل  ل  یبوو، ناو  شەوەرەد
 .اندڕز تدا،ۆڤیس ەیوەرەد یتاسیس یکارو بار ل ردانەستوەد یلسم ل

  ی نیلگانۆب  ،یتۆڤیس  یرزب   ییت یتدارسەد  ەیوبوونۆدا ک١٩٥٥  یرە ویبرف  یمشتھ  ل
  ی کارۆھ  دا یت   ک  ەویندرا خو  ەوەوئ  ی زمان  ل  کاندنیاگڕ  ایندانا. ت  ۆڤنکیمال   یاتیج  ل

  ی بارنال  یخۆ"د  یتیرپرساو ب  ناساندە" دیت یراوبڕب  ل  یزموونئ  "ب  ۆیخ  ەیوکشان
 ."ۆستئ گرتەد یکشتوکا 
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   بوو ک  سانک  ودژ ب  ۆڤشۆخر  یانەییزب  ب  یوتسوکھ  ینموون  ندچ  اینت  وانئ
  .زمی الیمپر یئ ب دانەوستەدب ۆخ یباز ڕ: ستانەوەد وئ  یبازڕ دژ ب

  
 ا ڤی وگوسال ی   ل   ۆڤ ش ۆ خر   ی ردان  س 
  رم ۆنفیمۆک  یسندپ  ی، دوا١٩٤٨  یسا  ل  زمیالیسۆس  یھوردوگا  ل  اڤیوگوسالی  یرکرانەد

" و  ۆتی] تفزۆ"[ژ  یتیستاۆد  ویازڕھاو  ینیقاستڕ  یمابن  رسل  ژدوورودر  یژو وتوو
کیستینۆم ۆک  یتی ل  اڤیوگوسالی  یکانڵگیمپیئستی الھات  کان  ئ،ک  نجام  دژا  ۆبیتی 

 .یجاسووس  یکندەناو ەکردبوو انی"لگرادی"ب ،یستی الیسۆس یتانو یکردن
"ب  ١٩٤٣  یسا  ل  شترپ دیسیبیدا،    ی [شووپ  یشا  یکردن  ی ریپشتگ  ل  یستە" 

ھاڤیوگوسالی  [ب  گرتبوو ناوەویکا  ەھاتبو  ۆتیت  یسوود  و     ل  یتانی بر  ییسوپا  یکندە. 
 ەناردبوو تبیتا یدەڤو کەو ۆی خ ڕیکو ی"فۆاندڕ" لیو چرچ زرابوودام ۆتیت یرفتەد
تاقمکەندەناو    زانیپارت   یکانییننھ  ەیوئ   ەشتبوویگانیکار   چۆڤی انکڕ  -ۆ تیت  ی. 
  ی کانستینۆمۆک  حزب  یو چاالک  ننبدرک  دایھانیج  یمدووھ  ڕیش  ەیماو  ل  کانڤوگوسالی
 .نەقاو بد ل نانیۆو  ییقدوونم

ل  یدادگا  ل و    ڕخوس  کەو  ۆ تیت  یتاقم   ستدا، بوداپ  ی١٩٤٩  یمبر  سپت  "راجک" 
  کان ەراویگکر. بنرانناس  کار کر   ی نیچ  ەیوبزووتن  یر نتخو ھ  نی ژم ل  ی راویگکرب

   " للگ  یکان ییاسموک"د   ەی وئ  ۆب  گرتەردەو  کایمر و ئ  زی نگلیئ  ی زمیال یمپر ی ئ  ل  انەیپار
باشو  ندەناو ب  یتژھڕۆ  ی ورو  دنبک  خیبا   ئوروپا    ی تانو  یکۆبل   ل  انی شیرکرانە. 
  .بوو انۆیخ یواوت یماف ستیالیسۆس

و    ناول  یدوا  ۆڤشۆخر  ک  و،ڕخستەد  یکانییاستڕ  ەندچ  یلسم  وئ بردن 
  ت بچ  کۆف   ب  ک  ە وبوو ب  ی کار   نیراترخ  ت،و  ۆیناوخ  ل  ۆیخ  یزانناح  یکشکاندنت
   ل  ،ەدواو  ە دابوو  یفۆت ۆلۆم  ک   ۆڤشۆ. خر نب  ک پ  یتیستاۆد  دا ۆتیت   ڵگو ل  لگرادیب  ۆب

ھاو  ١٩٥٥  یم  یمانگ   ی ر یزەو  ۆی کیمۆگ  وۆڤلیشپ  ان،ۆی کیم  ن،یلگانۆ ب  ڵگل  ڕێ دا 
  موو ھ  دا ین کرد و ب  یبووردنل  یداوا  ابردووڕ  ب  تەبارس  ،ێو. لادلگیب   شتیگ  داەوەرەد
ب  سپانۆک  وئ وا  ئاباک  ایرالببات  دوژمنان  ۆڤمۆو  ب  لگ  یکی د  یو    ی راوانیگکرو 
 یراوانیگکرب  و"ئ  -گاڕ  رس  انیخستبوو   رابووماھ  ووڕ  ل  انەیردپ  ستا ئ  ک  زمیالیمپریئ
 ."کردەد شۆخ انیاڤی وگوسالی  یرانبڕ رس کردن رشھ ینیمەز ک زم،یالیمپریئ

 یماف  اوازیج  یتانو  ک  اند یگەدیاڕکردبوو،    یمزا یئ  نیلگانۆب  ک  ادلگیب  ینراو یاگڕ
  ."نبئاژو  زمیالیسۆس وەرب اوازدایج یبازڕ "ب یھ انەیوئ

رکر

شۆش

د رککرکرەەد  دددددد
ەەوەەیووئئئئئ    ۆ

چی چ ەیەیو
تت

ب یی ی١ی١٩٤١٩٤

ھجی جج یی مممییمم ھدووھدووھ
ی چکککۆڤۆڤیکک
چرچ
کۆککانکانکڕڕ
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کرد و   یایفۆس  وستبوخار  یردانس  کووب، ۆسکۆم  ەویاڕگن  ۆ وخراست  ۆڤشۆخر
  ی مستیس  یاتنانیبن  ینسا  موو و ھگوت    ینیستالیخراپ  دایننھ  ەیوبوونۆک  ل  نانشو  ول
  ی زمی الیسۆس  یمردن  یحوکم  ەوە"زمی ئۆتی"ت  یسندپ  ۆیھب  و،. ئێپشت گو  خست  یستیالیسۆس
ئاپ  رۆم تا  و    م ۆڕنفیم ۆک  ،ۆتیت  ب  خوازانیئاشت   یکوخسارڕ  یشاندان ین  ۆب  ١٩٥٦  یلیرکرد 
  .ەویشاەوھ

 نیتوانەد  کلسم  ل  شتنیگت  یستبم   و ب  ە وەرس  یکانچوونۆب  ۆب  کزراوپ  کەو
 ەونیزۆدا بد  خداریبا  یکیلکینام  ل  ادا،ڤیوگوسالی  یلسم  ل  ۆڤشۆخر  یتانیخ  ەیادڕ
) و  لگ یژنامۆ" (رباوڕی نی م"ر یراننووس یستەد نیال ل  ١٩٦٣ یرمبسپت یمانگ ک
(ئیک  نگۆ"ھ  ایئا  ک  زرادام  ەاریپرس  وئ  دایت  وەویکرا  وب  ەونیکپ  یسوور)  یا" 
  ەی وکردنیش  ەرالپ  نیندچ  یدوا  ی نیچ  یانڕیھاو  ؟ییست یال یسۆس  یکتو  اڤیوگوسی

بوو،    کتو  ییسازشیو پ  ڵکشتوکا   ڕمل  مقڕەو    ەژمار  ی دارما  ک  ا،ڤیوگوسالی  یی ئابوور
  ن ۆچ ەخستوو انیرەچاو و د شپ تۆ خست ان ەی"کارانکر یتوم"حکو یگوا  وئ یتیشاۆب
و ببوو  رداسب  یانکارۆڕگ  اڤیوگوسالی   ی زمی الیمپر یئ  تبیتا   ب  زمیالی مپر ی ئ  یکلک  ەھاتبوو 
 :ە وەخوار  ینجامئ  مئ  نگەدا د   ٣١،٣٠،  ٣٢  ڕەالپ  ناوبراو ل  یلکینام  یران. نووسکایمرئ

   تۆب  ، یھانیج  یشۆڕش  یردانەوت  ستەد  یئامانج  ب  داەییوتونن  یپانۆڕەگ  ل  ۆتیت  یتاقم"
ل  کایمرئ  یزمیالیمپریئ  یکلک    ل  یداریرماس  ینموون  ەی وزراندندام  یگڕ  و 

 یگڕ  ل  شکردنۆڕ"ش  یتاسیس  ەی وئۆب  داتەد  کایمرئ  یزم یال یمپر ی ئ  یت ارمی  ەاوڤیوگوسالی
بخزەوخوازانیئاشت  " نت  نو  وتاقمی ستی الیسۆس  یتان  یتانو  یشۆرپس  رژ  ل  ۆت یت   ی. 

ئ  قا یفرئ  اویئاس  ل  یخواز ی ئازاد  ەیوبزووتن  داتەد  ڵوھ  دا،ەونامتعھدمان  کت   کایمرو 
  ی کردن  ییتیدژا  یانوویب  ب   تاقم  مبکات. ئ  کایمر ئ  ینو  یعمار یستی ئ  یتو خزم  نبشک
  ی تیدژا  کداکات  مووھ  و ل  زمی نیۆزڤیر  یرچچ  تبوون  کدانشو  مووھ  ل  ،ەوە"زمینی"ستال
  ی ورەد  ھاندایج  یابردووڕ  یسا١٥-١٠  یکانەووداوڕ  ل  ۆتیت  ی. تاقمنکەد  لگ  یشۆڕش
 :نموون ۆب کا،یمر ئ یزم یال یمپریئ  ۆب ننیبەد کرکۆن

  :نانیۆ ل شۆڕش) ١
  ی الکانیگر  رسل  ینانیۆ  اوڤیوگوسالی  وانن  یسنوور   ۆتیدا ت ١٩٤٩  یسا  یجوال  یمانگ  ل
لداخست  نانیۆ  یلگ ئ  مانھ  و  خاک  ستیفاش  یشاخواز  یتاقم  ب  ەیجازی کاتدا   یدا 
لکانکیچر  رس  رنب  رشھ  ەوپشت  ل  ونبک  ڕپت  اڤیوگوسالی  .ۆ تی ت  یتاقم  داەبوار  م  
 .ننبشک  کت  نانیۆ  یلگ  یشۆڕش  ەیوئ  ۆدا ب  انیایتانی بر  کاویمر ئ  یکانستیال یمپر ی ئ  یتارمی

  :ایر ۆک ڕیش )٢

ی
سئاس  لللل  یز
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 یمش ش  بوو ل  اڤیوگوسالی  ەیوەرەد  یکاروبار  یریزەو  مەودئ  " کلجەکارد  دواردیئ"
 دژ ب  ایرۆک  یلگ  یکردن  یکۆداک  یواڕە  ڕیش  ،ەوییرمشب  ڕیوپدا ب١٩٥٠  یرمبپتس
  ی تاەرس  . لیربەد  کایمرئ  ی زمیالیمپریئ  ل  ۆیخ  ییر یتاوانبارکردو پشتگ  یکایمرئ  یرشھ

  ی اۆڕش  یئاراست  ک  کداوتار  ل  ۆتیت  یتاقم  یرن] دا، نو١٩٤٥  ی[سا  یر مبسید  یمانگ
 ب  ینی" چایرۆک  ڕیش  یچاالکان  یردانەوستتەد  ۆکرد، "ب  یکان ەکگرتوی  ەوتن  یشیئاسا

  ر سدانان ل  قۆئاب  ۆب  ینگەد  کانداەکگرتووی  ەوتن  ل  ھاەروھ  ۆتیت   یتاوانبار ناساند. تاقم
  .دا ا،یرۆک ونیچ

 :تنامڤی یلگ ییخواز یزگار ڕ ڕیش )٣
  ی تاوان  ۆتیت  ی) تاقم١٩٤٥  ی لی(ئاپر  ن یندوچیھ  رسل  اڤجن  ی انسنف ۆک  شپ  ی ژڕۆ  ەیوارئ
 ی[ڕش  یدوا  یسارد  ڕیش  ل  کانییتنامڤی  یگوت  وتنامڤی  یلگ  یواڕە  یباتخ  ڵپا  یدا

 .نراونکارھب ەونیکو پ ۆسکۆم نیال ل یار ی یکارت کە]دا ویھانیج یمدووھ
  م : "ئانیفو"  گوت  نیب  نی "د  ل  تنامڤی  یلگ  یمانانەقار  ڕیش  ب  تەبارس  تاقم  مئ
 ."یین ارید  ەوپ یتباشیین یشانین ڕەش

 :ا یبانئ  ل رانەکدت یکار )٤
دژ    یکدارانچ  یشڕەو ھ  رانرانگو ەیوەکرد  ژ، دورودر  یکەیماو  ۆب  ۆتی ت  یتاقم

  ی تانیدا چوار خ  ٦٠و    ٥٦و    ٤٨و    ١٩٤٤  ینسا  و ل  دا پ  ەژ در  ستی الیسوس  یا یبانئا  ب
ل  وانب  قرحەد  ەیورگ ژمار  ١٩٥٨و    ١٩٤٨  وانن  ینسا  کرد.   شڕەھ  ەی دا 
  ١٩٦٠  یسا  جار. ل  ٤٧٠  شتی گ  ایبانو ئا  ایووگوسی  وانن  یسنوور  رس  ل  کانییکدارچ

 ل  کایمرئ  یمشش  ییایرەد  یز یھ  ییھاوکار ب  نانیۆ  یکانرستپنۆو ک  ۆتیت   یدا تاقم
   کات  ی. ئاشکرا شتڕدا  ایبان ئا   رسۆب  انیکدارانچ  یکرشھ  یپالن  است،ەڕناو  یایرەد

  ت بووب  ەوەرس  یووداوان  و ئ  مووھ  یگادار ئا  بەکرد، د  یرادلگب  یردانس  ۆڤشۆخر
ن  اندابوویووڕ  ١٩٥٥  یس یما  یمانگ  ش پ  یگشتب  ک کردبوون،    ی سندپ  ۆیخ  رھ  ک و 
 ی[  شۆڕش  ب  شدادژی دواتر  ینیدووال  یوداسات و س  بوو ل  شەوئ  یاریخواز  لکووب

 .تبکر  ۆتیت  یانڕخویس یوپچ یی]، ھاوکاریستیالیسوس
 
 ی ت ۆڤی س   ی ت یک ی   ی ستی ن ۆ کوم  ی حزب  ی م  ست یب   ەی نگر ۆ ک  
  بوون ەئاماد  یبوار  ل  ۆڤشۆخر  یکەرس  یوھ  ،ۆتیت  ب  ەونیخشووبئاب  یلسم  یدوا

  ی ئامانج   دابی تۆڤیس  یتیکی  ل  ۆیخ  یتسەد  یپاندنداس  بوو ل  یت یبر  مستی ب  ەینگرۆک  ۆب
  .داەنگرۆک ل ۆیخ یزانناح وئ ەیورچدانرپب

شی
ییییاییررەەدد  ی
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  ۆ برا ب ەورب ن یرب یکەیوحزبدا پاککردنیکان ەادڕ مووھ ل ،ەنگرۆک یسترانب شپ
د  ەیوئ و  ھ  ۆیخ  یکانەژستنەبورژوا    کان ستینی نل  –  ستی مارکس  ینشو  رستان،لپو 

 انیکانەکار  رس  ل  یپارت  یرسکرت   ٢٥٠گورجستان    و ل  ٩٠٠نییائوک  ل  ، نموون  ۆ. بەوبگرن
و   ەوەرس  یکانەادڕ  شتنیگ  انییانکارۆڕگ  مدانرا. ئ  نشو  ل  انینو  یرو سکرت  النرانەو
 ین] کازاخستان بوو، شو[حزب ل  یم کی  یرسکرت  ک  فۆنکیمال  ڕیھاو  ی"یۆنامارۆ"پ
  .شنچ مل  یکید یو شتۆڤشۆخر ۆیمستەد یف ژنب دا ب ۆیخ

ب  ینیع  ل  ی نیژخا در  یتییجیسترات  ەونیستال  یمردن  شپ  ل  ر ھ  یاستڕ  کاتدا، 
 یپ  ب  ۆڤشۆ. خریستینۆکوم ییھانیج  ەیوبزووتن  یکردن  ۆڵنتۆک  بوو ل  یتیبر  ۆڤشۆخر

 ەیوش مو ب   گرت ەردەو  شڕە خود ھ  ای   خنڕەماستاوکردن،    ل،یرتب   ل  یکک  خ،ۆبارود
  کان ییکەرس  نشو  ل  لگ  یکان ییموکراسد  ون  یست ین ینل  –  ستیمارکس   یکانخ  یتوانەید

  ان ی  انگ  النیپ  ۆیھب  یستی نین ل  -  ستیمارکس   یرانبڕ  ل  ێندھ  ھا ەروھ  ؛ەودووربخات
 .برد ناول ەوانۆیوخاستڕ یکوشتن
  ە وکرمابوونس   ۆیھ   ب  اک،ۆڤکوسیچ  یستی مارکس  ی"د"گوتوا  ڕێدا، ھاو  ١٩٥٣  یسا  ل
  یی دوا   یچۆھاتبوو، ک  یتووش  ندایستال  یناشتن  یسمڕەو    ڕێ  و ل  ۆسکۆم   ل  گوتراەد  ک

  ندا ۆپ  یست ینۆکوم   یحزب  یم کی  یر" سکرتوتیڕ"ب  ڕێدا ھاو  ١٩٥٦  یسا  کرد. دواتر، ل
 یخی  ختەناو  یکدا مردن  ١٩٤٩  یسا  ل  شیشتر کرد و پ  ییواد  یچۆک  ەوش  مانھ  ب

  .گرتبوو ی"یۆڤتر یم ید یرکیۆ"گ
  ر و ھ  ۆسکۆم  ل  انیسک   رس! ھشنھاوچ  یکوتک"چ ھ  ،یگوت  جۆخ  رەنوئ  کەو

 "!زنم  ینیستال یکینز یستانۆد انیمووشھ
جار "ئوچاب"    مکی  ندال ۆ پ  . لەوگرت  یدگوتوا   یگ" جیتنۆڤۆ"ن  ایاکۆڤسۆکیچ  ل

گ  رخانرچەو  یدوا   نجایئ لکا"گومو،ەجار  ندچ  یکییانکارۆڕو   "  شوڕ"ب  ینووتی  "
دواشتیدان   ی 'ۆڤکی"دورژ  یپاندنداس  ۆی ھ  ب  فۆشۆخر  ش،ۆڤیتری مید   یرگم  ی . 

  ی ت یکیو    نی ستال  ب  کانییگاربو   ستین ۆکوم  ییفادارەو  رس  ەکرد  یژستدرەد  ،ەوەبوود
 .یتۆڤیس

  نجا یئ  ئاوا  یکەیوبوونۆک   ل  ۆڤشۆخر  زان،ناح  یتسەد  ەیومکردنک  یدوادواب
 یست ین ۆکوم  ی حزب  یمستیب  ەینگرۆک   ی  ١٩٥٦  یر ەوەبریف   ی  ٢٥  یژ ڕۆ  ین نھ  یکشتنیدان  ل
کیس یتیب یستەد تدا،ۆڤی لکرد دوان.  

 م ستیب ەینگرۆک یکاننجامئ

 ھ

ل
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 بردن  رشھ  بوو ل  یتی] برمداستیب  ەینگرۆک  [ل  ۆڤشۆخر  یوتار  یکۆرەو ناو  مابن
دندا یستال   رس  ۆب  یرشکارھ  ەیخوازراو  یکرگب  ل  سمی نین ل  –  سمی مارکس  رس   ی قە. 

داب و    ەیرگو  ب  ت،بکر  ی تۆڤیس  یستینۆکوم  یحزب  ب  ششکپ  ەیوئ  شپ  کەوتار
 .ای" سیستەد ەشتبووی! "گسمڕە

  ی   ١٩٥٦  یجوون  یمانگ  ەی ژمار  ل  " کاتتۆڤیس  یکاروبار  یبوار  یکندکارخو"
"مانچستیژنامڕۆ[  [گارد  رباسنی دا    کات، ەد  ۆڤشۆخر  یکەوتار  ەیو وبوونب  ی" 
"ونووسەد   ی کانڕەخویس  یگڕ  ل  یک ە وتار  ک  ییواب   وئ  رس  ل  ەوەرەد  یتڕەزاە: 
 ".ستەد تۆشتیگ ەوتژھڕۆ یئوروپا یستینۆکوم یتانو ل کی ل ەوۆیخ

و   ١٩٥٢و    ١٩١٧  ینسا  وانین  ل  یتۆڤیس  یژووم  یریزوت  ،ۆیخ  کرتۆاپڕ  یقەد
 ەیماو ۆ کرد و ب یتیرا بڕ ی زم یال یسوس یاتنانیبن بوو، ک ن یستال یناو ی رمانش ب یاندنڕز
د  وامەردب  یرشھ  ل  ی تۆڤیس  یتوەد  ڵسا  انەید و    زمیال یمپی ئ  یردانەوت  ستەو 
ل  کانییکەرس  زنم  ە کار  یر یزوت  ھاەروھ  کرتۆاپڕپاراست.    یکانەراویگکرب  بوو 

و  خوازانیئاشت یینیو ھاوژ زمی الیسوس وەرب زراناگوڕ یبازڕو  مەردس یر کاراکت یبوار
  و ئ  یرخاندنرچەو و  زمیال یمپ ی ئ  بوو ب  کنواندنۆخ  کرتۆاپڕ  یق ە...ھتد. د  ،یو ئاشت  ڕش
 .ۆڕێ گ ھاتبوون دای تۆڤیس یتیکی  وا ل یانییانکارۆڕگ

  زم ی الیمپی ئ  کداکات   کرد. ل  کیتار  یوازوو ھ  کلگ  مستی ب  ەینگرۆک  یکانوترکەد
  نواند ەد  انییشحاۆخ  ەوتباب  مبوون، ل  کانەوگ  پالن  موو ھ  یئاشکرا ئاگادار  ب  زمیئ ۆتیو ت
  ی رشکارھ  ۆیھب  دایتۆڤیس  یتیکی  ەیوەرەو د  ۆناوخ  ل  کانوشخ  ب  ستینۆکوم  ک
 .بوون ەوارو ش یزارب ین، تووشیستال رس ۆب

  حزب  یست ین یۆزڕیڤی  یرانب ڕ  نیال   زوو ل  رۆز  کلسم  ەیوکاردان  ینموون  ێندھ
  ی ستینۆکوم  یحزب  یگشت  یر " سکرتیاتیتول   یۆ"پالم.  وترکەد  ەژئاواوڕۆ  یکانستینۆکوم

   شیمھ  م: "ئ اندیگیاڕ  م،ستی بب  ەینگرۆک  یدوا   کمانگ  –دا    ١٩٥٦  یچڕما  یمانگ  ل  ایتال یئ
ب  وەرب  شتنڕۆی  ۆب  یتالی ئ  یبازڕ  -تبھ  مانۆخ  ب  تبی تا  یباز ڕ  ەویزانباش    وامان 
  ی بر ۆئوکت  یشۆڕش  ی گاڕ  ەییوتناون  یخیبا  ەوەواوت  یکەییکراو  ." ناوبراو بزمیالیسوس

و    شتھ  جب  یشۆڕش  یگاڕتر،    یکیقس  و ب  ەالو  " خستیتالیئ  یگاڕ"  یسوود  ب
 .ەوزمۆڤیشۆو خر زمیئ ۆتیت  یزڕی چوون یکو حزب ۆیخ

   شپ  ھات  لداگ  ییموکراسی د  یتان] ویستینۆ[کوم  یحزب  ل  کییشھاوب  ،ەوش  مانھ  ب
ئاشکرا    ب  ،ەوانیزۆناو گ  ەخستبوو  انیکلک  ندا یستال  یمەردس  ل  ک  ستی نیۆزڕیڤی   یسانو ک
  .کانستۆڤیشۆو خر ستی ئۆتی ت یکردن یریپشتگ ھاتن
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 س ک  زارھ  وتح  ل  ادیز  یدا وگوت   یڤگ  ۆیخ  ۆڤشۆخر  مدا،ستیب   ەینگرۆک  ل
ئازاد   ندانیز ل ستاکرابوون، ئ حکوومم ندایستال یمەردس یتۆڤیس یتیکی وا ل یوانل

و   لیھ  ەی ژدر   انەیونیخشب  پ  بار یعتیئ   یوت ڕەکراون   .   یعخر  ین و   ۆڤشۆکاتدا 
  ی تیکوم  یتیکاۆرس  ەیوتواندن   کرد ب  انیستەد  ، ەوە حزب"   دژ ب  ی"تاقم  یناو  ب  ان،ۆیکیم

  ١٩٥٥  یرەوەبریف  زوو ل  رھ  انی"ۆڤنکی "مال  ییو پا  پل  ک  ەیوئ  ی[حزب]. دوا  ییندەناو
دا   ١٩٥٦  یجوون  یمانگ  یمدووھ   . لشتبووی" گۆڤتۆلۆ "م  یبۆن  ستائ  ،ەوەخوار  ینادا ھ
  ی رھاتنخب  دای ت  چاپ کردبوو ک  کدادروشم  ڵگل  ۆیتی ت  ەیورگ  یکین" واودا"پ

 ی"ڵوا"ھ  کژنامڕۆ  ەیژمار  مانھ  یمەچوار  ڕە. الپکردەد  ۆسکۆم   ۆب  یرادلگیب  یتاقم
.  ەوەکرابوو  وب  دات  یتۆڤیس  یت یکی  ەیوەرەد  یتڕە زاەو  یرکئ  ل  ۆڤیتۆ لۆم  یالبران

 رکرابوو،ەد دایاستڕ ل مب ،ە النراوەو ۆیخ یداخواز رسل ۆڤتۆ لۆم گوتەید کرتۆاپڕ
ل  کرجم  ەوئ  ەیوئ  ربل دانرابوو،   یتۆڤیس  یتیکی  ۆ ب  یھاتن  ۆب  ەوۆتی ت  نیال  بوو 
.  بوویب  تۆڤیس  ڵگدا ل  ٤٩و    ١٩٤٨  ینسا  ل  ۆیخ  یکانییندەوپ  ەیوئ  یدوا  شیوئ

   جب ۆتیت  ییندزامڕە ۆب انیراد لگیب یرجم و ئ جب ستەد یکانکیرو ش ۆڤشۆخر
 رۆ م  انیت ۆڤیس  یتیک ی  یتیرا بڕ   ی نام  ندا یستال  ڵگل  بوو ک  سک  وئ  ۆڤت ۆلۆ. م ناھ

  .ناردبوو انییوگوسالوی  یرانبڕ ۆکردبوو و ب
 ی لووتک  شتی گ  یتیتیرا بڕ  و ن  یموچ  نگدا ت  ١٩٥٧  یجوون  یمانگ  ی  ١٤  ل
 ب  ررانبدا ب  انی اریب  تریسانو ک   ۆڤلیشڤۆڕو    چۆڤی و گاگان  ۆڤتۆ لۆو م  ۆڤنکی و مال  ۆیخ
  ی ناو   یاندنڕز  ل  بوو ک  ەوئ  ۆڤشۆخر  رس  ییکەرس  ی. گوشارستنەبو  ۆڤشۆخر  یالنیپ

  یی ھانیج  ەیوناو بزووتن  ل  یت ۆڤیس  ی تیکی  یتسەو د  ش پ  ەچووبوو  کلگ  ندا یستال
 .بردبوو ناول ،ۆیخ کەوبزووتن کەو -دا یستینۆکوم

بڕرایب  یتی خر  یار ببوو،    نگ ەدر  مب  ت،البنەو  مکی  یتیسکرتار  ل  ۆڤشۆدا 
س  ب  ۆڤشۆخر  ینگرانیال و  ئ  انینیمل ک  یووقئاب  ەوەربازتانگ    ی م ۆنپل  ی نداماندا، 

. ترساندن  ۆسکۆم  نرانیگ  ک ۆف  ب  بوو،ھ  انییتیراۆز  دایت  وانئ  ک  ،یند ەناو  یتیکوم
  موو . ھیکتسەد ر س ەوتڕبگ  ۆڤشۆخر ەیوئ ۆب ستیوەد یمک یککردنۆڕو مان

  ی ررا ن  زو با  کە و  ۆڤتۆلۆم  ،ەودوورخران  یتو ەد  ییو پا  و پل  یتیرابڕ  ل  سانک  وئ
  ی ررا ن  چۆڤیکازاخستان و گاگان  کار ل  یز ھ  یکیبنک  یر یمود  یکرا   ۆڤنکیمغولستان، مال 

 .ببات ەوڕب شنھاوچ یکیبنک ەیوئ ۆب ڵاۆڕئ
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  ە ووووبوون ڕووبڕ  ل  انیمووھ  مب  رمابوون، ھ  شو کارام  نیقاستڕ  یرانبڕ  کووەباو
  ان ۆیخ  ییشگۆڕو ش  یاریستھ  کاندا،رستلپھ  ەتکارانیخ  یواندنیفر و ھ  ل یرتب  ڵگل
 .اندۆڕد

  
 دا  ک ی د  ی کان  ست ین ۆ کوم    حزب   وان ن   یی ندە و  پ    ل   ۆڤ ش ۆ خر   ی زم ی ن یۆ ز ڕڤی  یی ر  ک  کارت 
 ی ست ین ۆکوم  یحزب  رۆز  ل   کانییست ین یۆزڕڤی   ەاردید  ینورلس  ەیودانرھس  ل  جگ

 ل  ۆڤشۆخر  ینگەبروزەز  یک یو تاکت  مستی ب  ەینگرۆک   ینجامئ  ل  ک  ھاندایج  یررانسس
   قانەد   یردانەوت  ستەد  ل  ر ۆز  یکینموون  ،ۆڕێگ  ەھاتبوو  دایتۆڤیس  ی تیکی  ۆیناوخ

حزب  رس  یستانینۆکوم  یکاروبار  ل و   ک  ککار  -ەیوستەدب  کانییکارکر  حوکم 
  ادا یر ۆک  یلگ  یکیموکراتید  ی مارۆک  ل  کرد،پ  یستە] دمستیب  ەینگرۆک  ی[دوا  جستبەد
  ١٩٥٣و    ١٩٥٠  ینسا  یپاوداس  ڕیش  یکانییرانو  یبوو دوا  کیرخ  ک  کتو  -دایووڕ
لدا ەدھ  ی رس  کایمرئ  یزم یال یمپیئ   ی  .   یسا  تاقم  ١٩٥٦ڤی  یکل  ستی نیۆز ڕ    ناو
بڕراکر   یحزب  یتیک  ا،یر ۆک  یکاران  ل  الو ب  ۆڤشۆ خر  یتاقم  نی  گوھ  ەیرێ ند  
[   یستی نیۆزڕڤی   یتوخم  کندھ  نیال  ل  یاریزان حزب    ە وشینیچ  ی]ستی نۆکوم  یناو 

ب  انیوھ  کران،ەد  یریپشتگ ک  یتیرابڕ  ل  ت سەد  کیتایدۆک  دا  سونگ"  یئ  می"  ل 
پنن بست   ی حزب  ییند ەناو  یتیکوم  یندامانئ  مرجس  ەیوووبوونڕووبڕ  ب  کالنی. 
 .کرا رکوتدا ئاشکرا و س ١٩٥٦  یستۆئوگ ل ا،یر ۆک یکارانکر
 - ست یمارکس  یرانبڕ  یالبردن  ڕمل  ۆڤشۆخر  یکوژانۆڤمر  یکیتاکت  یباس  شترپ

"گوتواۆڤتریم"د  ناڤھ  یلسم  کەو  کانییلگ  ییموکراسید  ل  ستینی نل و   "و د  "
  ی مارۆک  " لختی و "ئولبر  ایمانڕۆ  " لجی"د  کەو  یرستانلپھ  یبوون  ب.   ە" کراوووتیڕ"ب
] بوو  جارستان[م  اینگارۆھ  ،ە وەمابوو  ۆڤشۆخر  ۆب  ک  کگرفت  اقت  ا،یمان ئا  یکیموکراتید
ئ  یسوکئ  ست،ین ینل   -ستی مارکس  ی"  یاکوسڕ"  دایت  ک  یکنگریال  کەو  بغوا 

 .ەوەمابوو  دایکییت یرابڕ ل رھ شتاھ برا،ەد ل  یناو نیستال
 ایھونگار  یکاروبار  ل  ۆڤشۆخر  یردانەوت  ستەد  شیمستیب  ەینگرۆک  ش پ  تنانت

ل بوو.  خر  ١٩٥٥  یسا  ئاشکرا    ی کردن  ییدادگا  اندکیگیاڕ  ەوییرم شب  ب  ۆڤشۆدا، 
 یس یما   یمانگ  ل  یرچو گ  ەبوو   عتبار یئ  و ب  بناغ  ب  یککار   ١٩٤٩  ی برۆئوکت  " لاجکڕ"

 اینگارۆو ھ  تبھ  ج" بیناگەریم "ئ  ۆب  ییریز ەو  کەرس  کرد  جبوور" میاکوسڕدا، "  ١٩٥٦
ب  ۆتی ت-   ۆڤشۆخر  یان گ  النیپ  یپانۆڕەگ  ەبوو   ی زمیالیمپ ی(ئایھونگار  یشۆڕش   دژ 
 .)ستابووەو انیپشت  ل کاشیمرئ
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 ب  انیھونگار  یستینۆکوم  یحزب  ت،ۆڤیس  یکانستین یۆزڕڤی   یین یستال  یدژ  یکردن  رۆمان
ل  نەژگر   ل  یتەواوت "  ١٩٥٦  یجوال   یمانگ  ی  ١٨  برد.  دیاکوسڕدا  کار   ل  یستە" 
ئ  ەویشاک ھات  انۆیکی م   یکورت  یکردانس  ەیماو  ل  شەکار  مو  دوانجامئ  دا   ی. 
  ن ئازاد بکر   ندانیز   ل  شووپ  یکانەتکارانیخ  موو درا ھ  ە جازی" ئیاکوسڕ"  ەیوشانکۆخ
  ی ریزەو  –"  کاسڕ"فا  ییسوپا  یپل  ،ەوالو. لدرا پ  انی"باری عتیو ئ  زڕ  یگ"ج  یوکار  شیو ئ
حزب    ل  دای جووال  یمانگ  ی  ٢٢  و ل  ەوەخوار  ینراھ  ین نھ  یسی لۆپ  یکۆرو س  یرگرب
 .رکراەد

 ەی ئاماد  رکردنەد   ۆ " باجکڕ"  بوو، ک  دایستیل  و " لیاسڕ"  کەو  شی"فارکاس"  یناو
  ی کڕخویس  کەدا، و  ١٩٤٩  یبرۆئوکت  ی  ١٥  وا ل  ەی"اجکڕ"  وئ  یرمت  ستاکردبوو و ئ

ب  ەونرابرھەخاک ددرابوو، ل  دارل  زمی الیمپی و ئ  زمیئ ۆتیت شاناز  زڕ  و    یی سوپا  یکییو 
   .رراسپخاک ئ ب ێنورلس ،ەوەواوت

   بوون ک  شتان  وئ  استڕ  شەوببوو، ئ  شھاتبوو، حزب داب  ی اوشرلس  یتووش  تو
  توانرا ەد  تری ئ  ،نیقاستڕ  یست یمارکس  ی"فارکاس"    ب  . بشتبوو ڕدا  ۆب  انیپالن  ۆتیو ت  ۆڤشۆخر
دا ١٩٥٦  یربۆکتۆئ  ی  ٢٣  وا ل   ینڕیاپڕ  وئ  یشتن ڕدا  ۆب  کیسەرک  تبب  ین نھ  یسیلۆپ
  کاندا شاندانپۆخ ل ەوە"نیکە د یناگ  ەرمی ئ ب وا"ب یدروشم ب ندکارانخوچوو.  ەوڕب
 و ن  یژاڕ  ەوە]شی[ئوتر  مسان   ل  ک. چڕخو یس  کرد ل  پ  یت و  زمیالیمپری. ئ وتنکەردەد
ل  یوروپا"ئ  یۆیادڕ.  تو  ەیوشاندنەوھ   یداوا  خواستەد  انیشۆڕش  یدژ  ئازاد" 
 یمانیپ  ما،ن  داۆڤشۆخر  ۆینتۆک  " لیکاتدا "ناگ  مانھ  . لنبک  یستیالیسۆس  یمستیس
پار  کانەکگرتوی  ەوتن  ل  یداوا  وەدواو  یدا  ی"ورشە"و و    اینگارۆھ  ییزگار کرد 
  .نب  یچنگەو  زاتخانم  ل  ستیو ەید  ۆڤشۆخر  ەیوبوو ل  اتریز  ەوبکات. ئ  یکیینیالب

 ک یفتھ  ەیماو  ۆب  ڕش  ،ەویکا  ھاتن  اینگارۆھ  یکان ییتۆڤیس  کی  رداامبڤن  ی  ٤  ل
 ەو. ئشتھجب  انیتو  س ک  زارھ١٥و  کوژران  سک  زارھ٢٠  ل  ادی. ز شاک   ەیژدر

 اینگارۆھ یکخ  رسل بوو، ک تریئ یتکارانانیخ تاسیس وئ ەیوەکرد ب یکینموون
  .وتگران ک ب

 یکردنیتیدژا  ۆب  کشۆرپس  اربووید   شترپ  مستیب  ەینگرۆک  یکانەاریب  ونیستال  یتیدژا
ئیین  چیھ  تبن  زمینۆکوم   ر ب  ەبرد  یناپ   یکشکان  یدوا  ش،ۆڕش  یدژ  ییناگ  ەر می. 
بوو    ەوئ  ۆتیو ت  ۆڤشۆخر  وانن  یشمانگ ک  ندچ  ەیماو  ۆو ب  اڤیوگوسالی   یزخانوبا
  ر ستب  اینگارۆھ  کادار" ل  انوسی"  ک  یکھاتنپ  وئ  رس  شتنیگ  نجایئ  ن،بک   یناگ  ل  یچ
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 مب  ەوندانیز  ەوتبووک  ڵسا  س  ەی ماو  ەوییزبیح  یدژ   ەیوەکرد  ۆیھب  کادار
  ی تانیبکات. کادار خ  ریس  یی  ێر ن  یکخا  ک ەو  یلسم  م ئ  ستیو ەیدین  ۆڤشۆخر
   ب دواتر ب  مکرد، ب یتم س یو زامن ەو ستەدبدات ب ۆخ کردل یکرد و داوا یناگ ب

" ی"ناگ  ستیو ەاندین  انیچکامی ھ  ۆ تیو کادار و ت  ۆڤشۆخر  یاشکراکرا. ئ  بارانەری ت  مموحاک
 یالنیپ  یتپ ەرس  بدات ک  قاول  ستانەدەدار  وئ  مووھ  یتوانەیچونکوو د  تبکر  ییدادگا
ھاتبوو    یزگارڕ   ییترسم  وگران ل  یکنرخ  ب  مەودئ  اینگارۆبوو. ھ  ەوستەدب  انیشۆڕش  ەدژ
ل  یییترسم  و. ئەوزمیالیمپ یئ   ۆیوخاستڕ  ینداو  توبک  ک    ب  ەیوەکرد  نیال  وا 

 مووھ  ۆب  تریئ  سم،یال یمپر یئ  ۆب  ۆتیت  یراوانیگکرو ب   ۆڤشۆخر  ەیشویو ناز و ع   نئوسوو
 .ئاشکرا بوو کیال

   ک  ی ،ۆڕگ  ھاتن  نداۆپ  یکانەووداوڕ  ڵگل  بیرھاوت  اینگارۆھ  یکانەووداوڕ
ل  ەزیاتموک 'د  ی دروشم  ب  ومستیب   ەینگرۆک  یدوادواب   ان یرس  ەوەکردن'  ەزی الب یو 
 .ین یب انیشۆڕش یدژ یورەد ۆڤشۆخر ینگرانیال ،ەوش مانھ ب شداەر . لدابووھ

  ی مەردس  و ل  ١٩٥٦  یسا  ل  یند ۆپ  ی' ستینی نی_ لستیمارکس  یاۆڕ'ش  ەیوئ  یدوا
  ی"لکاۆمۆ"گ  ۆ ب  گاڕ  ،ەویشاەوھ  ە وۆڤشۆخر  یکانۆڕەمان  ۆیھ  ب  مدا،ستیب  ەینگرۆک
 تبی تا  یچوونۆب   لکاۆمۆ. گستەد  تبگر  تسەد  وتب  ەیوئ  ۆبوو ب  شۆخ  رستلپھ
م  بووھ  نداۆپ  یداھاتوو  ڕمل  ۆیخ  ب ک  ۆوتئ  ی میقا  یکەیرۆو     ب  ۆڤشۆخر  بوو 

 .شکاەدن کت ۆیب یھاسان
ئاشکرا  واوت  یکرستپنۆک  لکاۆمۆگ  و  ب  یبوو    ی مەردس  یتۆڤییس  ییتیکی  دژ 
   ەی وک  رب  توبک  ستیو ەدین  شەادڕ  مانھ  ب  مب  گرت،ەد  یست و ھ  شینیستال
 ۆب ت،ۆڤییو س نداۆپ یتیستاۆد یکردن یینگر یال ڕمل لکاۆ مۆگ یاندنیاگڕ. ۆڤشۆخر
 یترسم  کردبوو،ن  بوولق  انی"سی_ نر دۆ"ئ  یسنوور  کات   چیھ  ک  ندا،لۆپ  یندل  قڕ
  .قاندخوەدن

ب  لگاۆ مۆگ  کات   ی مستیس  رس  ەکرد  یرش ھ  کداوتار  ل  م،کی  ی رسکرت  بوو 
ش  یڤات پۆئۆک گوت  کانییتوەد  ا ۆڕو    ی ا ۆڕش  نجایئ  ،یین  کپ  وکڕ   م ستیس  مئ  ی و 

  ی دروست کردو بازرگان  اڤیوگوسالی  ینموون  رسل  یخودموختار   یڤی اتپۆئۆ"و ککاران"کر
د  ین ییئا   یوان  کاندانقوتابخا  ل  دا،پەرپ  یئازاد و    ەی ندپروپاگ  ۆ ب  یتو  ەیروازەدانا 
" ەییوتن  یبازڕ"  نشو  وتک  کان،ییتالیو ئ  اڤیوگوسالی  کەو  شیوئ  -کردوا  ەوەرەد
 .زمیالیسۆس وەرب
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 ا ی گارو بو  ندا ۆپ  ل  مستی ب  ەینگرۆک   یساتەکار  یدوا  تبیتاب  ۆڤشۆخر  یکانتاسیس
  ی انوویب  ) بنەندل  ی  ١٩٥٦  یلیئاپر  یمانگ  یردانس  کە(و  زمیال یمپر یئ  ڵگل  یتیستاۆو د
لخوازانیئاشت  ییھاوکار  ینینل  یتاسی"س  ل  کنشب  کاران  مئ  ەیوئ  ،"  و   ی تانناو 
'حزبدال  یترسم  ی نگەز  دا،کید  یتانو  یکانستینۆکوم  حزب  و  یستیالیسۆس   ی کار'   ی. 
  ی کانستەو ھاود  ۆڤشۆخر  یوت سووکھ  ل  شین یستال  یمردن  شپ  رۆز  یکەیماو  ب  ایبانئ
 .ببوو رانگین اینگارۆو ھ نداۆپ یکانەووداوڕ ل نگترەدر ھاەروھ

  ژ، ڕۆلگل  ژۆر  کووب  ا،یبان ئ  ڵگل  رھ  کن  ۆڤشۆخر  ینگرانی، ال ١٩٥٧  یسا  تا
  ەی وبوونۆھاتبوون. ک  رۆز  یک ییبا ینا  یتووش  شدا،کید  ی کانحزب  وتو  ونیچ  ڵگل

 ستی الیسۆس  یکامپ   ی تیکی  ت، ب  شیتواڕب  ،ک  کھاتپ  ەوئ  ۆ ب  ١٩٥٧  یمبر ۆڤن  یمانگ
 .تز بپار یستی نۆمۆکو ەیوو بزووتن
 کان یب  چی ھ  ستیوەاندین   ەی وئ  ربل کردن  ان یکەوبوونۆک  یشدار ب  ۆتی ت  ینگرانیال

  ی بازڕ  دایاستڕل  یرچگ   ت؛کراب  نۆرکس  زمیال یمپر یئ  وزمی نیۆز یڤیر  دایت   ک  نبک  رۆم
بکرا ەد  یت یراننو  ەوکید   یوانئ  ویاتیتول  لکاوۆمۆ گ  نیالل  یفراوان  ب  وانئ  ،کانی. 
  ی پ  ەوئ  ر سو ل  نگاندس" ھ ڕش  ەیرچاو"س  کەو  یزم یال یمپریداناو ئ  یگشت  یکتاسیس

و   رنوسچ وانن یی ندەوپ رس تەشاو کن ی" باخوازانی ئاشت یشھاوب یانی"ژ داگرت ک
داوا  ەوساوچ   ی ا یتاریل ۆپ  یکگرتن ی  وکانیی ستیالیمپریئ  یدژ   ەزھ  موو ھ  ییھاوپشت  یو 
  ەی نگرۆک  ل  زمیمارکس  یکردن  وامانع  وکانھ  ەزت  دژ ب  کانیب  ھاەرو. ھکردەد  یھانیج
 .ستاەو مدا،ستیب

پ  رۆم  ەوحزب  ٦٣  نیالل  کانیب و  ک  ب  ستیوکرا  ناکات  و    ۆڤشۆخر  گوتن 
 .ھاتن ەول انی قو مت داگر  انۆیزمانئ خ ،یکانەریھاوب
  ی کانییرۆئی ت  ن،ڤینا  یتژھۆر  ی١٩٥٨  یسا  یکانەووداوڕ  شپ   یمک  یکەیماو  ب
پ  یھاوکار   ک  نی کداما چ  ڕمل  ۆڤشۆخر بوو،   پشتل  ی زمی الیمپر ی ئ  یندن سەرو 
  ی کار الچوون  رسو ل  اقع  ل  شۆڕ. شقاندخو  وتوودواک  یتانو  ۆب  ینو  یکتانەرەد
س  ینوور  یمی ژڕخست  یرست  ،یھاشم  -دیع  ید  ست یال یمپر ی ئکانژھڕۆ.  ەوپ  ینڤینا  یت   
 .رنب ل یسوود و ننربھەد ل یوتن یانتوانەید وانئ بوو ک کنشو وت،نل

کردن    یک ۆداک  ۆب  کانەزی نگلیو ئ   زاندلوبنان داب  ل  انۆیخ  ییا یرەد  یز ھ  کانییکیمرئ
  ی وعیش  یحزب  ک  یانزانەید  یباش  ب  کانستی الیمپر ی. ئن ەردئ  ەنارد  انۆیخ  یزھ  نشا حوس  ل
 ونیترەورگ  ب  نەندل  یچاپ  ی "ستی مۆنۆکی"ئ  یار ۆڤگ  ک  کحزب  ەببو  ١٩٥٨  یتا سال  راقع
وپکڕژھڕۆ  یحزب  نیکتریژۆدانابوو. ر  ینڤی نا  یت  یئ   یکییسا  یار  ی ، و دوا١٩٥٩  
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  ی موس  یشار   ل  تا،یدۆک  ۆب  کانییو ناسر  عسب  یکنگاوھ  ل  کانییوعیش  ی کردن  یرگرب
 یوعیش  یحزب  یکردو دروشم  انیشاندانیپۆخ  غداب  ل  س ک  نیۆمل  کی  راق،یع  یباکوور

  .ەوەکرد رزب  انیتحکوومل کانستینۆمۆ ک یکردن  یشدارب ڕمل یراقع
ل  مب  ت،بچ  شوپەرب   ەیو ئ  یاتیجل  بوو،ھ  یتسەد  ک  کداکات  "حشع" 
  ی گوشار  ی تۆڤیس  یست ینۆمۆک   ی حزب  ک  بوون  ە شاراو  یکشت  ەوئ  غداب  . لەدواویکشا

  ن یچ  یستی نۆکوم  یحزب  گوتراەد  کداکات  ل  ، ەدواو  تبکش  ەیوئ  ۆ"حشع" ب  رس  ەخستبوو
  ی نانیخائ  یواندنمل دان  یتاس یس  ک  ۆڤشۆخر  ینگرانی. ال ندابوو  شانیپ  ەیوئ  یوانچپ
ب  ل  انییکۆداک  دا،پ  ەژدر  انۆیخ کرد  بو  شۆڕش  یرک ئ  ەیوئ  ۆحشع    - ننستەکردن 
    .بوو زرامەد ەوئ ۆب رھ کحزب ک کرکئ

ئ  ۆحشع ب  یگادانڕب  انیحوکم  ۆڤشۆخر  ەیوسو  بکات    رداپ  انییئوسوول  یبازڕ   
  ی دژ ییناو خو یکیتادا، کود١٩٦٣ یرەویبرف یمانگ و ل وتک رسل یرۆز ت،ۆڕبگ
  .نجامئ ھات راقع ل شۆڕش

  کان ییکیمرئ ستیالیمپریئ  ەی رکردس ڵ گدا، ل ١٩٥٩ یر مبپت س یمانگ ل ۆڤشۆخر
لرنھاوەزی"ئ  "  ک"وتوودەیڤی د  مپ  " ژنھ  یکھ  ین    ل  ییدان ت  یگومان  چیکرد. 

  ی رانیژ  یتحیس"ن  وانل  کیکرد و    یزمیالیمپریئ  وا ب  یتانخزم  وئ  ۆب  داکوتنکچاوپ
   ئاشکرا ب  ب  نیداما  کچ  دوەیڤید  مپک  یحڕۆ  ەدواوب  ەر. ل کرال  ییزباۆریحشع" بوو، پ

  ت ریابگڕ  یتیواتن  یخوازابیزگارڕ  یباتخ   یبواەبوو و د  ڵزا  دایتۆڤیس  یتاس یس  رس
و  عماریستیئ ب ییتاۆک ۆڤشۆخر یچوونۆب ەیرگو " بنیکداما"چ  یتاسیس ەیوئ ربل
  .ناھەد ێنو  یستعمار یئ

  کدا کات  . لتنریابگڕ  اتریز  وەول  ێناتوانر  نیستال  یئوسول  یباز ڕ  یکردن  یتیدژا
دخوازانیئاشت  یی"ھاوکار  ین ینیل   یتاسیس  ل  یزگار  پار  نیستال ب  یتوند  ب  کرد،ە"    و دژ 
  زم ی الیمپر ی ئ  یخاتر  ەیوش  مب   وتبدررب  کید  یالنگ  یشۆڕش  یپشت  بوو ک  تاسیس
ستالتریبگ ب  یبازڕدوو    ر،ۆز  یکگوشار  ب  یتوان  نی.    دا ەوەرەد  یتاسیس  ل  کیدژ 
 :تبکر چاوڕە انیکی کراەد اینت ک تنزردابم

کیئ  انیمک  بووەو  ئ"م  درب  ەژ  اسیستشگۆڕش  یکان  ک  نەیدەد  ۆپو   ایتار یل
 دا،تحا  و. لەوبکاتۆک  یتۆڤیس  ییت یکی  یکار کر  ینیچ  یورەد  ل  یوەز  یکانەوساوچ
  ".بکات  چوونمانەشوپ  ل  یرگر ب  ەیوئ  ۆب  داەد  کوھ  مووھ  ەییوتن  ون  یداریرماس

  ن ەیو ئاماد  نیکەد  انشگۆڕش  یتاسیس  ینکاریئ  م"ئ   ک  بووەوئ  م دووھ  یتاسیس _
ن  ی داریرما س  ب  یئوسوول  یازیمتی ئ  نیندچ ل ن ەیبد  ەیی وتناو   .س  داەر رمای داری  
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ھناکات    ی تیدژا  دامئ  یدانی تارمی  ڵگل  ەییوتناون  ت و  داتەد  ەوئ  یوو 
، ل  ٢  یرگب   ،ۆسکۆ،م PLPHآثار،  ن،ی ستال("ییرژواۆب  یمارۆک  ببکات    کانییستیالیسۆس
 .) ٦٠تا  ٥٨

و    ۆڤشۆخر  یکانتاسیس  ک  ییدانت  یگومان  مب  ،ەدواو  یدا  یانییت ارمی  وئ  نیستال
 ییرماس  نۆدا چ  یشانیپ  ژوو.  مشتڕۆی  داۆوتئ  یکبوون  میسلت  یبازر  ب  اینت  ،یگرانج

ن ب  یست یالیسۆس  یتوەد  نیمکی ،  تاناسیس  وئ  رھ  یتارمی  ب  ەییوتناو     بکات 
 ."باش ییرژوا ۆب یکمارۆ"ک

  ر گئ  یج  ب  یککار  کاندا،ە رەبراد  حزب  رسب  کانستۆڤیشۆخر  یبوونزا   یلسم  ل
  ی دوا  وتبوونک  م غو  کەو  ێو" ل"دانگ  یتاقم   چاو، ک  شپ  نیبخ  ندستانیھ  ینموون

  .ۆڤشۆخر یتاسیس
"دا،  ۆھر] نعلل  ریواھ"[ج  یکبوونیدالیژنج  یوتکو ھ١٩٦٢  یرامبڤن  ی  ١٤  ل
 ۆ" خواست بۆھر"ن ۆب ی ژدر ینمت ی ئاوات ندستان یھ یست ین ۆکوم ی حزب یربڕ ی""دانگ

  ی امبر ڤن  : لبگات" تستیالیسۆس  یوتورکس  یکند یھ  ی"دروستکردن  یکانئامانج  ەیوئ
  ی کانستی الیپمریو ئ  وتبووکن   رەد  ندی ھ  یزمی الیسۆس  ل  ت،بن  کبچوو  یک یشانیدا ن١٩٦٢
و    یو  ئابوور  زراکان م  ل  ان یو نفوز بوون    ک خ  یووتڕاووڕ  یکیر خ  ێول  یی ژئاواڕۆ
ب  تاسیس دواچووەد  ەوڕسوپادا  دانگ  ۆ ھرن  یکوتنکچاوپ  ی.    ی رشھ  ب  سیلۆپ  ، و 

  ە رۆز  ەژمار  وب  انەیو"مان  کرد، ک  رسستبەد  یستین ۆکوم  یحزب  یندامانئ  انیبەرب  یناکاو
  ۆ ھرن  یت". حکوومندستانیھ  ل  ییزگارو پار  ڵمۆک  یشیئاسا  ب  شتنیگ  انیز  ۆیھ  ەبووەد
لی[حزب  یندامئ  زارھ  یکینز  [  سرانسب   ستەد  ندستاندایھیرسل  ر   دا یاستڕ  کرد. 

)،  توبک  نگچەو  یکالرۆ د  ندچ  داەبوار  مل  بووھ  یوایھ  (ک  ۆھرن  یتحکووم
 انیکات   دانگ  یتاقم  ەووالش. ل قانددا خو  نیچ  یکانەسنوور  رسب  ەیئاژاو  پ  یکخۆبارود

 ەحزبدا ھاتبوو  یتیمۆک  ل  ەو انیکاناڤھ  یرانی گ  ۆیھوا ب  یییشاۆب  وو ئ  دان  یۆف  ب
 .ەوەکرد انیپ ۆڤشۆخر ینگرانیال ب ،ید

  
 الندا  گ   ی خوازان   ی زگارڕ   ڕی ش   ڵ گ  ل  ی کردن  ی ت ی دژا   و ۆڤ ش ۆ خر   ی سمین یۆ ز ڕڤیی
  ش یبچوک  یکیشکیپ  ت نان"ت  انگوتەید  بووھ  انیکی"یر ۆئی"ت  کانستۆڤیشۆخر

ئتن رسیبگھ  یھانیج  یکئاگر  توانەد  "ئۆب  شیئ  انگوتەید  وانکەد  ەوک  ن  ئ و  
  ی گوا  وئ  یورەد  ل  کانستین یۆزڤی . رنن رسیگھ  کەئاگر  یھ  ۆیب  ک  ننق بخو  شکانیپ
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  ە وییمۆتئ  یمباۆب  ۆیھ  : "بکردەد  انیھاوار  وەوببوونۆ"ه کردنک  یئاشت  ۆب  بات "خ  یدروشم
 ."نیزامن بک یتیا ۆڤمر یبوونبا ھ نڕگ مان. لتکرەدل مانشڕەھ

 ب  ھاندایج  یکانەرۆجربۆج  ناوچ  ل  انیکرۆز  ک  ەوساوچ  یالنتر، گ  یکیواتا  ب
 یسە روا ک یییشۆخن ویت یبرس وئ -مردنەد ەوییشۆخ ن ویتیبرس  شنچ مووھ ۆیھ
  ی شڕەھ  ر ژ  وتبوونک  رھ  کن  ستابوو و ئ   کانستی الیمپی ئ  ە زھ  ی نو  ی زمی ال بیل  یتاسیس
  تر یئ  ک  زمین ینل   -  زمی مارکس  یکانستینیۆزڤیر  نگەھاود  یتاسیس  کووب  زم،یال یمپریئ   یمۆتئ
  ۆ و ب  نیستال  یمردن  یدوا  ل  نان یخائ  و. ئەوۆچووب  ریبل  انیداد و ب  یر دادگ  وانن  ییاوازیج

 .دانەد انییتارمیو  کردەد انیکان ستیال یمپر ی ئ ییھاوکار ش،ۆڕش یئاگر ەیوکوژاندن
  ی زبی ح  یتیرابڕ دا    ریزائ ج  یل گ  یتیواتن  یخوازانیزگار ڕ  ڕیش  یلسم  ل
   ل  کووب  کردن،نل  یریپشتگ  رۆز  یک ەیماو  ۆب  رھ  کن  تۆڤیس  ییتیکی  یستینۆکوم
دا، ١٩٩٥  یبرۆئوکت  یمانگ  یمھس  ل  ۆڤشۆگرت. خر  یینسەرف  یزم یالیمپریئ   ینیال  دایاستڕ
 ی"کاروبار  کەو  ،ۆییخربس  ۆ ب  یکانییر یزائج  ی تیواتن  یباتخ  ودوا    ری زائج  یشک  ل
 شیر یزائج  یخوازانیزگارڕ  ڕی ش  یوتنرکس  تاھ  ۆسکۆو م  مداقل  نساڕەف  ی"ۆوخن
بازڕل  یوونڕ  یکڕم  اسیسج  یتن  ریزائو ب  بوو  ئ  یسابیحبواەد  وانڕف  یانس  دان ب   
  ل، پلپ  ب  تۆڤیس  یست ینۆکوم  یحزبیرانبڕ  تریئ  دامەد  وو ل  تبن  ردایزئج  ۆییخربس
  ک وتنرکس  ەوییرمش  ب  ب   ش،یکات  وئ  تنانت  مب  لماند،س  انیریزائج  ۆییخربس
 ینیع  دانا. ل انی" یئاشت ب ی شھاوب  یانی"ژ یرووبووب  بوو، ب کخ ینخو ینجامئ ک

  ی ارید  انینسڕەف یستینۆکوم  یو حزب ریزائج یلگ یباتخ ڕموا ل یتاسیس وکاتدا ئ
  ر ژ  یکانخ  ڵگل  یست ینۆکوم  ییھاوکار  ویھاوپشت  کردن. ب  تانیخ  بوو ل  یتیکرد، بر
 یندستر، پ  یوان"و ئزکردبوو. "تورانیوا  رھ  شیشترپ  نۆچ  کەو  ستعمار،ی ئ  یحوکم

  ی کانستی الینۆلۆک  نیال  ل  ا و  یدروشموئ  -کرد  انی"نسەرف  یریزائ"ج  یدرووشم
  .ەوپچ یکزم ینۆڤیشون وتنک ەیوش مو ب رابوویگھ ەونسڕەف

  ڕ مل  تۆڤیس  یست ینۆکوم  ی حزب  یتیرا بڕ  یکانتاسیس  ل  کید   یخراپ  یکینموون
و  ١٩٦٠ یجووال ی١٣ یژڕۆ  . لوترکەدا د ۆنگۆک ل خوازانیزگارڕ ییتیواتن یباتخ
و  ن ووئی  یشی ئاسا یننجومئ   یار یب رسل اردان یب  ۆب شیئاسا ی اۆڕش ینگدان ەد یکات ل

خستن تر   یکیواتا   ب   وت؛ ک  کای مرئ  ڵگل  ت ۆڤیس  یتیکی  دا،ۆنگۆک  رس  گوشار 
  ە وتن  یئا  ل  کک  داکت و  ر سکردن  رشھ  ل  ەیوئۆکرد ب  یکایمر ئ  یشتنبانگھ
لربگرنەو  کانەکگرتووی .  تلگافەیوەکرد  یسپاس  ۆڤشۆخر  مبا، ۆمۆ ل  سیپاترۆب  کدا 
بکات"و    ۆیخ  یخاک  ل  یکۆداک   ەداو  ۆینگۆک  یمار ۆک  ییتارمی"  کرد ک  یشی ئاسا  یاۆڕش

کو
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ت
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ل  زنگایگ  یھان ل  یمباۆمۆو    ی کرسە"چار  و ەرب  ،ەوکانەکگرتووی  ەوتن  یگڕ  دا 
 .ن " بئاژوخوازانیئاشت
خراپبوون   وەرب ۆنگۆک یمارۆک یالنگ یانیز  ب کخۆبارود ١٩٦١ یتا سا دایاستڕ ل

ئ س  زرانددام  ێو ل  انۆیخ  یستەدەدار  یکتحکووم  کانستی الیمپریچوو.    ی ربازانو 
و   تن فب  مباۆمۆل  ەیوئ  ۆب  ناکارھب  ۆتۆبۆم  یتیکاۆرس  ب  انۆینگۆک  یراویگکرب
  رس  اتر،یز   شیوو ل  ۆڤشۆخر   تایکین  ی ستەد  رس  یپ  بوو ب  مباۆ مۆل  ین . خوتکوژیب
 یشگۆڕش  یالنگ  قاوی فرئ  ی کانخ  ی چاو  ربل  کمەردس  ک  تۆڤیس  یی تیکی  یستەد
 .بوو یشاناز ل پ یکناو ھانیج

 
  ی کان  ست ی ن ۆ کوم    و حزب   ک ی ال    ل   ی ت ۆڤی س   ی ت ی کی   ی ست ین ۆ کوم   ی حزب   وان  ن  ی ک ی م ی لۆ پ  

 تر ی کی ال    ل   ا ی بان و ئ   ن ی چ 
   ل  ۆڤشۆدا، خر١٩٥٩  یر سپتامب  " لدڤید  مپ"ک  یژوتوو  یکردنستپە د  شپ  کوش

ن  رکردەد  یکانیب  ندستان،یھ  ونیچ   یسنوور  رس  ی ووداوڕ  ڕم   ی شڕەھ  رھ  ک و 
ل  یربەد  ۆیخ  یتفخ  کووب  کرد،ن  حکوومم  یندستانیھ  یکدارانچ   دا یاستڕ  و 
 .کرد  ینیچ یست وھ ینۆرکس

. نبک  وئ  یر یکرد پشتگ  ا یتال ی" ئیال یلۆو "تنساڕەف  ی"  زۆرۆ"ث  ل  یکاتدا، داوا  مانھ  ل
  ی کزمان  داۆسکۆواشنتن و م  وانن  : "لینووس  ینسڕەف  یست ین ۆمۆک  یحزب    یگانۆڕ" ئتیمانۆ"ئ

 ".ەرخاورچەو کایمرئ ،ی'یئاشت ب یشھاوب یانی'ژ شیوو ئ ەدرووست بوو شھاوب
  ی کبوونیدال  یسا  نی م  ٩٠   ینۆب  دا ب  ١٩٦٠ یلیئاپر  یمانگ  و ل  ۆوتئ  یکخۆبارود  ل

 :چاپ کرد یوتار  س نیچ یستی نۆمۆک یحزب ەونی نل
 !سم ین ینل  یبژ _
 !ن ینل یگاڕ رسل ،ەوشپ وەرب _
 !ن یبگر کی ندا،ین ل یانشگۆڕش یدرووشم رژ ل _
 یانیب  ب  ە ومان  فادارەو  ی ستیداوپ  ر سل   کید  یکجار  ینیچ  یناڤھ  دا،وتاران  ول
ک  انییداگر پ  ۆسکۆم  ی١٩٥٧یامبر ڤن  یمانگ "  دای ت  کرد،    ێ نو   یزمی نیۆزڕڤی گوترابوو 
 یککب  یکەیاردید  کەو "و  بکات"  دارپ  زمینی نل -زمیمارکس  یکانزنم  رسەد  توەید

""  نبناس لزمی مارکس  ییژوو م  ییستیداوپو  و    یکارکر  یشۆڕش  ڕم   ل  زمی نینی _ 
پشت   بخات  زمیالیسوس  ۆب  یدار یرما س  ەیوگواستن  یمەردس  ل  ایتاری لۆپر  یت ۆڕیکتاتید

یی
نییننببۆۆ  ببب ب
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ھێگو  ."یورە"د  ھاەرو  بڕرال   ستیمارکس   یحزب  یتیئوسوول  ستی نین   ر نتیئ  یو 
 ."....ەدواو داتەد یر ت یلۆپ یزم ینالیۆناس
  ەی وبزووتن  و ن  یکانییاوازیج  ەوتار   س  مئ  یچاپ بوون  ک  اند یانگیاڕتر    یوانئ  زورۆث

  ی دوا  وات  -شیلسم  وئ  شپ  دا یاستڕ  ل  مب  وو،ڕ  تۆ خست  یزم ینۆکوم   ەییوتونن
ک١٩٦٠یسا  یسیما   ل  یکیمرئ  ی U-2 یجاسووس  یکۆفر  یووداوڕ   ی کەیوبوونۆدا 
لکاکانیندیس  یھانیج  ینیۆدراس"ف  "کیپ  یشارھ  نس  ەکردبوو  یرشئ  ۆب  نیچ  رو 
 .انیکردبوو ر نھاوەزیئا  گوتن ب قس رسل ینی چ یانڕییوا ھاو یییداگرپ

) دا  ١٩٦٠  یجوون  ی(مانگ  ستبوخار   ل  ایمان ڕۆ  یکار کر  یحزب  ەینگرۆک  ل  کگرفت
و    نیچ  رس  ۆ ب  ەکراو  یکرشھ   ۆب  ۆیخ  ۆڤشۆخر  ک   کات  ،ۆیخ  یلووتک  شتیگ
  ۆی خ  یکانتانیخ  کردن ل  یر یو پشتگ  نیچ  یکردن   نۆرکس  ۆ' بکیستە"د  ینانکھپ
 .کردە د ەئاماد زمین ین ل -زمی مارکس یرۆئیت ب قرحەد

   ل یتیراننو کاپو"  ب ی سنیببن و "ھ داتاسیس وئ ڵگل ستیانو ین ایبانئا  یرانننو
  ی کانییالنگیپ  ەوازو ش  یست یمارکس  یدژ   یستوھ  رسل  ،ەاویبانئا   یکار  یحزب  نیال
ئ  ۆڤشۆخر ھ  ن یچ  یست ین ۆکوم  یحزب  ل  یکۆداک  تریوانو    یشرا ک  ڕش  یکرد. 
 ١٩٦٠  یامبر ڤن  یمانگ  ل  کانیی اواز یج  رسلژ وتوو  ۆب  ۆسکۆم  ل  یحزب  یکەیوبوونۆک
  .دا

   ل  ۆڤشۆخر  ینگرانیال  ک  کەینووسراو  بوو ل  یتیبر  ن،ینووس  ب  نیچ  یکردن  تاوانبار
بوو   یست یمارکس   یدژ  یکینامگب  دایاستڕ  و ل  ەوەکرد  انیودا ب  ١٩٦٠  یامبرڤن  مانھ
 ل  ۆڤشۆ. خرنیچ  یو ترساندن  کید  یکانحزب  یرانننو   یشکم  ەیوردنۆش  یئامانج  ب

حزب  نیچ  یستینۆکوم  یرحزبس  ەکرد  یرشھ  داۆیخ  یوتار  ینیعو ل  ایبان ئا  یکار  یو 
پ  کاتدا ل ھ  ایبانرئاس  یگوشار خرا  ەوەردپشت    ی ئابوور  یمانیپ  ک  کرال  انیشڕەو 

 .ت نرستەوەد کردبوو،پ یستەد ەتاز ] کایبانو ئا تۆڤیس وان[ن
  ۆی خ  ی ایخ  ب  و. ئرزاندل ۆڤیشۆخر  دای حزب٨١  ەیوبوونۆک   ل  خوج  رەنوئ یوتار

گ  یوا  شەوئ  ک  ت،بدر  یل  یھاسان  ب  ێتوانر ەد  ایبان ئا  کەو  یبچووک  یکلدانابوو 
کردبوون و    ڵ کت  ۆیوا خ  یالنسم  ول نا ھەد  ایبانئا   ی کار  ی حزب  ییاگرۆڕخ  ب  یی تاۆک
 وئ  یکزخانوو با  ۆڤشۆخر  یغاتی بلو ت  یعاید  ررانبب  ل  ییاگرۆڕو خ  بر س   ب  ھاەروھ
 ."رانای"ت ل

ب  یستەد  خوج  رەنوئ  یھ  یردانەوت  ستەد  یلس م  رس  بردن  رشھ  کرد 
قسخوازانیئاشت  یشھاوب  یانی"ژ  یتاسیس  ل  ۆڤشۆخر و     ک  ەویاگ  ۆڤیزلۆک  ی" 

ی
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  ان ی  ست،یوەید  وئ  ەیوازش  وکردن ب  یھاوکار   ای:  ەربل  یگاڕدوو    ایبان"ئا   یگوتبوو
  چ یو ھ  شمۆخ  ەکردەد  یا یبانئا  مووھ  ک  ەوکانستیالیمپ یئ  نیال   ل  یمۆت ئ  یکیمباۆب
   ".ەوشتھەدن ندووی ز یکییبانئا

  ۆی وتئ  یشڕەھ  یکیمر ئ  یزمیالیمپ یئ  یکرننو  چیھ  ،کات  و "تا ئ  ،یگوت  جۆخ  کەو
  ی ندەناو  یتیکوم  یتیرکردا س  یکندامئ  نیال  ل  شت  وو ئ  کردبوون  ایبانئا  یکخ  ل
کیس  یتیت ۆڤیھات  ەوی  ناوبراو سۆڕێگ ".ینۆرک  ب  یباز ڕڕبوونۆک  یبردنەوی مانگ  ەیو  

تاوان   ت،نریابگڕ  ایبان ئا  یکار  یحزب  ب  شترپ  ەیوئ  ب  دای ت  کرد ک  یستاربوخ  یجوون
 .نیچ یست ینۆکوم  یحزب ڵپا یدرا

حزب  ایر ۆک  یکارانکر  یحزب  ا،یبانئا  یکار  یحزب  ل  جگ   تنام، ڤی  یکارانکر  یو 
 کرانسنفۆک  ک  ەو] ئاگادار کرانیستیالیسوس  یھوردووگا [  یکید  یکانحزب  ەیپاشماو

  ی حزب  ەیوئ  کەکار  یئامانج  ک  اندیگیاڕ  جۆ. ختستربەد  نیچ  یکردن  حکوومم  ۆب
  ک یتاو خ  ھ  ی تاوان  ب  ەویی ست ین ۆکوم  ییتوەودن  ەیووتنبزو  نیال  ل  نیچ  یستینۆکوم
  ەی نگرۆک یدوا ینیچ یانیھاور ، یگوت وئ کە. وتتاوانبار بکر ەکردووین تداەربن ل ک
 ییاستڕ  وئ  ۆی. ھاندیاگڕ  وان،ئ  ڵگل  انیانۆیخ  یکانییتڕەبن  ییاوازی"، جسی"حک  یمستیب
  ش ۆڕش  یکردنیتیدژا  ھاەروھ  ن،یستال   یکردن  نۆرکس  ب  انیند ەوپ  کان شک  ل  کندھ  ک
ھیستینۆکوم  ی[حزب  نیال  ل چ  اینگارۆ]    ی بواەد  بوو،ھ  ەوانیتسەد  شتنیگ  یتینۆو 
 .تشربک رداسب انەیردپ کن ت،بکر رسل  انیقس کاندانیال مووھ ڵگل

 زمی گماتۆد  تاوانباربوون ب  ی ناو   ب  کات   بوو ک  گومانب  ەول  یاستڕب  ا یبانئا   یکار   یحزب
  ی مانا  بات،ەدەوڕب  نیچ  یستی نۆکوم  یحزب  کەو  یبرا  یکحزب  دژ ب  یستی نامارکس  یکئاکار

 .ەبردوو ەوڕب یزمینی نل  -زمیمارکس  دژ ب یکییرشکاھ ک ەوداتەد ەوئ
  ی رانبڕ  یکارانیوبژ ن  یست  وھ  دژ ب  ۆیخ  ییئوسوو  یی زاڕەنا  ھاەروھ  جۆخ  رەنوئ
  ا ڤیوگوسی یکانستی نیۆز ڕڤی  ررانبب ل یکارو کر  یستینۆکوم یحزب کندو ھ یتۆڤیس
 کدارانچ  یالنیو پ  یکارو خراپ  خالندن ھ  ب  ەیژ در  ایبانئا  دژ ب  ۆتیت   یتاقم  ک  اندیاگڕ
 .داەد

  ا ڤیوگوسی  یراوانیگکرب  س،یحک  یم ستیب   ەینگرۆک  ی دوا  کرد ک  یئاشکرا  ناوبراو
 رسل  ایبانئا  ی"  قڕە  للو ک  ستینیستال  یرانبڕ"  تھاتب  یکات  ک  ەوەکردەد  ەول  انیریب

و  ی  ١٩٥٦  یلیئاپر   یمانگ  یک رانس نفۆک  ل  ک  کخستڕ  ان یکالنیپ  نجای . ئنالبنر ەکار 
و ت  رانا،ی ت  ل  دایحزب ھ  نراشک  کئاشکرا کرا     ک  اڤیوگوسی  یراوانیگکرب  مووھ  رو 
 .کران و کووژران ییناسران و دادگا کخستبوو،ڕ انیشۆڕش دژ ب یکار

ب  
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ب    ب  ۆڤشۆخر دژ  ب  کانییبانئا  ئاشکرا  و    کراوانمموحاک  ل  کردنیکۆداک  ۆو 
  ر س  ل  انییداگر پ  کانییبانئا  دا، کات  ١٩٥٧  یلیئاپر   یمانگ  گرت. ل  یستوجاسووسان ھ
کردن   کان ەژ وتوو  ەیوئ  یکردن   شڕەھوتک  ۆڤشۆخر  کرد،ەد  کانۆییتیت  یئاشکرا 

  ە وەرب  ێوتانە د  ەو. ئکنجامئ  چی ھ  نیبگ  داەوئ   ڵگل  نیتواننا  م"ئ  ،یو گوت   تگرەادڕ
بگ مانین یستال یباز ڕڕننەو." 

 کلگ  ا،یبان و ئا  نیچ  یرانن نو  ییداگرپ  ب  تەبارس  ۆڤشۆخر  یوتسوکھ  یاەڕرس
  ی انیژ  ش،ۆڕش  زم،یال یمپر یئ  یسروشت   ڕمل  کانیستی نین ل  –  یستی مارکس  ییر یۆت  ی"فیحر"ت

ل  خوازانیئاشت  یشھاوب تاد   ... و  کرانسنفۆ[ک   ییتاۆ ک  یاندنیاگڕ  و  کرا  بژار  دا   [
لڕ  یکینامگب کرد  اڤیوگوسی  یکانستی نیۆزڕڤی  ڕموون  ب  ییکارخراپ  ەیوەو   دژ 

  ی اننامیحزب ب  ٨١کرا.    ەئاماد  یستی نۆکوم  ییھانیج  ەی وو بزووتن  یستی الیسوس  یھوردووگا
 اند،یگیاڕ  کەو  اند،ڕد  یکاننامیب   ەوەکرد  ب   ۆڤشۆخر  مب  رکرد،ۆم  انۆیسکۆم
  ی جاران  یکانلدۆم  ب  داەی ژدر  نجای." ئتناب  ژدر  ینمت  شکھاتو پ  یکھاتپ  کنامگ"ب
 .وماخراپتر ق شەول  داداد و ل ۆیخ

  ب  ر رانبئاشکرا ب  ب  کانییبانئا  دا کات   ١٩٦٠  ی امبرڤن   ل  ۆسکۆم  ەی وبوونۆک  یدوا
ب  ۆیخ  یکانو ھ  شیوئ  ستان،ەو  ۆڤشۆخر  یکانتاسیس و    راتر خ  ایبانئا  دژ  کرد 
  ی انییتارمی  وئ  مووداھ  ١٩٦١  یر ەویجان  بدات. ل  انی سزا  ەیوئ  ۆب  ەتاز  یکیپۆپ  ییاندیگ
  ا یبانئا   یئابوور   یشخستنپ  ۆ) ب١٩٦١-٥(  مھسیسا  نج پ  یپالن  بوو ب  اریب  ک  ستاندەو

  ا یبانئا  ل  زمی الیسوس  یناکردنیب  ل  یرگرب   ک  کراەد  ئامانج  وئاشکرا ب  ب  شەو. ئنبکر
پسپ کرانایبانئا  [ل  یتۆڤیس  یانۆڕبکات.  بانگ   [خو   ەو  یتاوان  ب  ییا یبانئا   یندکارانو 

خررکرانەد  یتۆڤیس  یتیکی  ل  جناب ئا  تۆڤی[س  ییسوپا  یمانیپ  ۆڤشۆ.   ی] ایبانو 
ئاب  پ  ر ژ  خست   ادا یبانئا   یل گ  یمارۆک  رس  ب  ییسوپا-یاسیس  -یئابوور   یک یووقو 
دژا  ەومابوون  فادارەو  زمینین ل  -زم یمارکس  یئوسوول  ب  ک  یتاوان   وب  پاندس  وئ  یتیو 
  ی برۆئوکت  یمانگ  . لیشان  رس  ینابوو  ایبانئا  یترساندن  ۆب  ۆڤشۆخر  ک  کردەد  انیشیت

ئا  ١٩٦١ ک    ەینگرۆک   یشتنبانگھ  ایبان دا  ن  یح  ل  کراس    یی تا ۆک  یاندنیاگڕ  و 
ناو   ب  ەیوئ  ۆب  رایرگەو  کک  شکەنگرۆک و    تببر  ایبانئا   یکار کر  یپارت   یئاشکرا 
  ی ایبانئا  دژ ب  یوکردن و ھ  وستدر  ۆب  یوگ  یکینیشپ  ۆڤشۆ. خررس  تبکر  یرشھ
  ناغ ۆق  نییدوا  ەاندیگ  داتو   وئ  ڵگل  کانکیماتۆ پلید  ییند ەوپ  یانبھ  ب  ۆیخ
  .) ١٩٦١ یمبر سی(د
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  ر ی زو ت    زم ین ۆ کوم   ی گرام ۆ پ  و   ی ت ۆڤی س   ی ت ی ک ی   ی ست ین ۆ کوم   ی حزب   ی  ٢٢  ەی نگر ۆ ک  
 ۆڤ ش ۆ خر   ی ک ە کراو 
تاقم  ١٩٦١  یبر ۆئوکت  ل  ٢٢  ەینگرۆک  یسترانب  شپ  کژڕۆ   ی ست ینیۆزڕڤی  یدا، 
  ی تی مۆحزب و ک  یندامان ئ  ی  ٤٥  دا"س  ،ەوەکارت"    ەیوکردن  ە"تاز  یانوویب  ب  ۆڤشۆخر
 کان،ەندبو م  ناوچ  حزب ل  یکانتی مۆو ک  تۆڤیس  یکانەکگرتووی  ەمارۆک  ییندەناو
  ان یوکار  شیئ  رسل  یکانییوانەناو شار  حزب ل  یکانتی مۆک  یندامانئ  ی  ٤٠  داس  ھاەروھ
   ".نا الەو

  کان ستین یۆزڕڤی  یمتمان ی گج کسرکھ ک کرانەد ەوئ  یئامانج ب انییبازف وئ
ن  شیئ  رسل  تبن ک  تنموکار    کان ییکەرس  نشو  ل  وانئ  ۆیمستەد  یسانو 

  ە نگرۆک  ش پ  کرا،پ  ەیئاماژ  شتر پ  ک  ا،یبان ئا  یکار   یحزب  رس  رشکردن ھ  ل  ای. جن زردابم
 ینگو  قئا  وئ  ۆڤشۆخر  ،نموون  ۆ. بتبرابەوڕب  کید  ییبازف  بەد  شیوئ  یو دوا

ستال  نینل  ۆڕیگ  ر س  ل  "یال  نئۆ"چ  ک  ەوەرەد  داف ئاشکرا  ینیو  و    م ئ  ک  یدانا 
 .یبھاتا نداشو ب ینیمل ک یوار یبن د ۆب نیستال یرم ت یزران اگوڕ بووەد ییکارھ

  تبار مۆدا ت  ١٩٣٤  یسا  ل  فیۆک  یکوشتن   ب  یبواەد  دا ترفەد  مل  ک  نیستال   ل  جگ
 یشۆڕش  یمانەقار  ر،یپ  ی"  ۆڤ لیشڤۆڕ"  ،ۆڤشۆخر  یستەد  ی کید  ی کییقوربان  ،یبکرا
  ی تاقم ی ندامئ  کرد ک انیو تاوانبار کراپ یئاشکرا  یتیسووکا بوو، ک  ۆناوخ یبر ۆئوکت
بوو  ە"دژ  یگوا بەحزب"   .در  یگرتن  نگیرب  نیال  ل  ۆڤلیشڤۆڕ  ڵمارشا  ب  نگەوا 
 ل  ترەو تاز  ێنو  کلگ  یک ئامانج  ب  ینو  رشھ  مئ  بوو ک  ەوئ  یشانین  ەوۆڤشۆخر
 ل  کیستەد دژ ب دایاستڕ ل  ،ەکار م. ئەدراو رسل یار یحزب ب ی ١٩٥٧  یسا یرانیق

 .ڕێ  ەوتبووناو حزب ک ینیۆس یزۆئوپ
 سداک  انەید  یمەردب  ل   گورجستان کات  حزب ل  یمکی  یر سکرت  ی"ەاندزڤمژا"
گوت  یکییاستڕ  کرد،ەد  یقس و  ب  م ئ   ستیو"پ  یدرکاند  و   کانستیگماتۆد  دژ 
  ار یوش  ن،ەکبدحزبمان ت  یکانە زڕی  یت یکی  ێ وانەیوا د  ی وانئ  مووو ھ  کانستی نیۆز ڕڤی
 رۆز  بوو ک  ییاستڕ  وئ  یرەشاند ی" پکانستی گماتۆ"د  ەیراوزا  ل  رگرتنەو  ک." کەونیبب
ئا  نی چ  یانڕیھاو  یوانگڕ  کەو  ان یوانگڕحزب    یندامئ   ن یال  ل  ک  چوو،ەد  ا یبانو 

  ی ھ  یتیدژا  شی]تۆڤیس   [ل  ێول  وات  درابوو،ل  انی"ستیگماتۆ"د  ی قش  ەوۆڤشۆخر
 بن  چیھ  ک  توکەردەد  کات   یکۆریب  وئ یدروست  یواز.  شکرا ەد  ۆڤشۆخر  ییکریف

 یت یکی  ۆیناوخ  ل  کانداست ش  یتاەرس  ل  ک  ،ەوینبخو   ینامگب  وئ  یمکی  ڕەیالپ
  .ەویکرا وب دایتۆڤیس

مانج
لل ل ل ل ،ەەکارکار
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ئوسوو  گرامۆ"پ  ل  ییتیبر  کنامگب   ی تۆڤیس  یتیکی  یستانی نۆکوم  یشۆڕشیو 
  :ە گوتراو دای )" و تکیشوۆ(ب

  ی خواست  یر ەشاندیپ  بەد  ی تۆڤیس  ی تیکی  ی ستا ئ  ی رانبڕ  ون  یرستانلپھ  یتاسیس"
 یندامانو ئ  تۆڤیس  یکخ  یرۆز  ەرھ  یزورب  م... بتب  تۆڤیس  یکخ  ینمۆک

 ".ستنەوەد واندژ ب ەوییاو بل  ب یتۆڤیس یستی نۆکوم یحزب
   بینسەپ  یسندو پ   داەد  قاول  انی کینو  ییرستلپھ  ییا یبانو ئا  ینیچ  یان ڕیھاو ...."

  ی ستینۆکوم   یحزب  یکاننامگ . بکرد ەد  انییداکاریو ف  یی بووردووۆخو ل  کانانشگۆڕش
  ی سوود  یرخستن ە و د  یتینای چ  ییھاوکار   یباز ڕ  یر ەشاندیپ    ایبان ئا  ی کار  یو حزب  نیچ
 ".وتن ک ەڕیو ەو ول نیستال  یمردن  یدوا سیحک یرانبڕ  بوون ک یستیالیسوس یشۆڕش

  ی رستانپنۆک  یباز ڕبتوانن    ەیوئ  ۆب   انۆڕییوا گ  ینگڕە  وئ  یچاوگرتن  ربل  ب  ب"
 یرستانپنۆک  یتاسیس  ھاەروھ  یتۆڤیس  یت یکی  ل  انیژ  یقەز  ینیقاستڕ  شن،ۆداپ  انۆیخ
بڕراھ  یتیلپئ  یرەشاندین  سیحک  یرستاستڕ  وک  نیی  بڕراڤی   یتیب  ستی نیۆزڕ 
 ".ربگرت یکخ دژ ب یبازڕشەوش مانھ و ب ستەد گرت یتسەد ملەرۆز

کیتۆڤیس  یت یکی  یان یژ  یینیقاستڕ"  وئ  "  ل  سپ  ەیئاماژ  ەوەر،ب  کرا  ی وونڕ  
، ١٩٦٠  ی نسا  وانن  یتۆڤیس   یکانەچاپکراو  ڕمل  نیچ  ی ستانی نۆکوم  یکاننگاندنسھ

 زرام  ی شب  ل  رەدبەادڕ  ل  ەییندگ   ل   ی باس  ک  ن،خەردەد  ١٩٦٣و    ١٩٦٢،  ١٩٦١
 ەونەیبد ابردووڕ ل  کڕئاو ر گئ ک ش اکرنج. سەکردو انیکانو کار خان کانشھاوب
 وات ١٩٥٢ یسا یبر ۆئوکت حزب ل یم ھەزدۆن ەینگرۆک ۆب ۆڤنکی مال  یرتۆاپڕ یریو س
  ی کچمیب  ل  ەندرچھ  تگرە د  وانەکرد  ول  خنڕە  ۆڤنکیمال  نی نیبەد  ن،یبک  شترپ  ڵساەد
    .شدابنییتاەرس

 ،ەد وئ
د  یستەدکارب  ێندھ" و    ی اتیجل  ڵکشتوکا  یشب  یستانەدکارب  اخودی  توەحزب 
 وئ  ی وما  کم  ینی دز  یکیر خ  دا،یگشت   ی زراناو م  ل  کانییگشت  کشتوکا  یوکردنپت
  ".نشانھاوب زرام

  ت گرەد  رداۆز  یکیوان پ  ل  و پ  ھ  پ  یتیرا بڕ  توند ل  یک یخنڕە  ۆڤنکیمال
 .ەوت ند یناساز یب یکار ل و نموون
چاپی ستی الیسوس  ییئابوور   یکانموچ  نگ"ت  ل  ۆی خ  نیستال دا    ١٩٥٢  یسا  ی" 

ھانیکانییئابوور  یی ر ۆئیوت  کانستی نیۆزڕڤی   یھ  یئاگادار  ک  خاتەدیرەد  .ربشۆی 
   بوو، ک  جب  یکمردن  ۆڤش ۆخر  ینگرانیال  یکانالنیپ  ۆدا ب  ١٩٥٣  یسا  ل  نی ستال  یمردن
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ناو    ل  شترپ  دا ک  شانیپ  کانییبورژواەورد  توخم  ب  انیوزس  یچرا  وئ  یدوا  جستبەد
  .دابووھ  انیرس  کارداکر  ینیچ  یکانەزڕی  ل  تنان و حزب و ت  تحکووم  یستانەدکارب
  ستینین ل  -ستی مارکس  ل  کداەیادڕو    زڕی  مووھ  ل  یسیحک  ۆڤشۆخر   بوو ک  شۆیربھ

د  یخا  کانەورگ و  ورد  یاری  ب  ۆیخ  یورەکرد  و  کینت  بورژواکانە غار  پاشان   ... 
 یئاشکرا دروشم   دا ب  ٢٢  ەینگرۆک  ل  ١٩٦١  یبر ۆئوکت  کرد، ل  ۆیخ  یتوانا  ب  یستھ

و  ەوەکرد  رزب  ی"  ایتار لۆپ  ییرۆکتاتی"د  ڵگل  کردنیتیدژا   موو ھ  یتوە"د  یستیو 
 .تدابن  نشول ی"لگ

  ی کچ  توەد  ک  تزانەد  ەویستینی نل  -یستیمارکس  ییاریزان  نی مترک  ب  سمووکھ
. تا  تر یکنیچ  رس  خاتەگوشار د  کنیچ  ەوەوئ  ۆیھ  ب  کینیکو م  ییتینایچ  یباتخ
  ی نیچ  ەیوەژوور  یال  ل  وات  لگ  مووھ  یھ  ت ناگونج  ت،بھ  توەد  شیککات
  .تب ەوییتیمۆک

دیس[ئ  ییتاۆک  ۆڤشۆخر  ک  یییاستڕ  وئ   ی تیک ی  ل  ی ایتار یلۆپ  یی ر ۆکتاتی]  
   ک  ەیوئ  یر ەشاندیپ  ،ێرەد  یناھ  ی"  کخ  مووھ  یتوە"د  یز و ت  اندیاگڕ  دایتۆڤیس
ئزمینی نل  -زمی مارکس  یگرج  بکات  ییبورژوا  یسلەود  ۆدر  یستیو  .گوا  ووە"د  یی ت  
  ی کتاقم  یتیر ۆکتاتید  یشانۆ داپ  ۆ بوو ب  کەیردپ  دایراست  ل  ۆڤشۆخر  ەی"کخ  مووھ

  ر . ھداشگۆڕش  یرانیووناکبڕو    ررزەو  کار،کر  ینمۆک  رس  ب  ستین یۆزڕڤی  یبچووک
 نخوب  ڵکت  ف،ەسرم  یادبوونیز  دژ ب  انیکارانکر   یمانگرتن  اتر،یز  کجار  ل  ،نموون  ۆب

 انیشک"م  ناساند ک  کسانک  ب  کردەد  انیوانئ  یکانتاسیس  یکانەرربوا ب  یوانکرد و ئ
 ." و... ھتد ەکچووت

  ی توند   کاتدا، ب  ینیع  ل  مب  ستانەوەد  ایتار لۆ پ  یتیرۆ کتاتید  دژ ب  کانستۆڤیشۆخر
 توەد  ینیکم  ب  انیست یوپ  ەیوئ  ربگرتبوو، ل  دایتووەد  یتسەد  ر س  ب  انیستەد

 گاڕو    کانستی نین ل  –  ستیو مارکس   تۆڤیسیکارانکر   رس  نبوو تا بتوانن گوشار بخ
خرنبک  شۆخ  یدار یرماس  ەیورانگ  ۆب   ییی کخ  مووھ  توەد  و ب  ک  ۆڤشۆ. 
"حزب  ٢٢  ەینگرۆک  ل  بوو،ن  یازڕ  یشۆیخ  رھ  شداەر. لاندیاگڕ  ی"کخ   مووھ  ی دا 

 یباتخ  یس ەرک  ت،وەد  کوو ەو  شیاسیس  یحزب  ک  تەماند پ  زمینین ل  –  زمی مارکس
 ی. حزبکاتەد  تبیتا  یکنی چ  ییندەوەرژب  یتیراننو  یاسیس  یکحزب  رو ھ  ییتینایچ
 ۆو ب  ەدروست کراو  یستیسین ل   -یست یمارکس   یانشگۆڕش  یر یۆت  ۆب  قەقاودەد  کارانکر
  مان ھ  . لکاتەد  شیکارانکر  ییندەوەرژب  یتیراننو  ،ەخراو  کڕ  کارانکر  یتیواەشپ

 .یتۆیستئ ل  کخ یرۆز یزورب  یتیراننو ک شی کحزب کاتدا تاق

رد

ن
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کر  وونڕ  مک چ  مئ  ۆڤشۆخر داییشیکل  ی مول ۆڕ"ف  کەو  ینستایو   "و    ەدواو  ی
ک  ەی وئ  ییعاید لسمووک"ھ  کرد   "   مۆکس  ی گایوانگڕ  دایت ۆڤی  یستی مارکس   –  
  ی توند   ب  کان ییبورژوا  توخم  مووھ  ک   دا کات  ١٩٦١  ی سا  . لەکردوو  ڵ بووق  یست ینی نل
 ۆڕیبگ  سیحک  ییایتاریلۆپ  یر بوو کاراکت  ەوئ  ینیقاستڕ  یگرتبوو، ئامانج  انیوئ  ینیال
 .یستی ونیز ڕڤی یکحزب کاتیو ب
  ی اتنانی"بن  ڕمل  یکانھ  دروشم  ەوش  مانھ  و ب  ۆڤشۆخر  یکانەرکراویزوت  ییرۆئیت
مارکس داسا   ٢٠  ەیماو  ل  یست یال یسوس  یگامۆک .  ڕجاتگا   ەکرد  یزمینی نل  –  زمی"، 

و    ۆی خ  یشقرمس  ە کرد  یکایمر ئ  ینموون  ۆڤشۆخر  یکە"ورمج   ی شت چ  زمینۆ"کوم
   ل  انیژ   ییبورژوا   یباز ڕو    کا یمر ئ  ییست یتال یکاپ  یتیرابەوڕب  یکانەوش  ەیوکردنییالسا
 ھانیج  ی کانستی نۆکوم  حزب  ی . زوربی توەد  یتاسیس  ەی ادڕ   شتیگ  ەوۆڤشۆخر  نیال

  ٢٢و    ٢٠  ەینگرۆک  یکانەزت   ینگەدب  ب  ەی وئ  ۆب  درا پ  انیل یرتخود ب  ای  کرال  انڕییملھو
ل  ربگرنەو  سیحک  ی ھ  ت  ررانبب  و    گوت ەید  ک  ەونبنووشت  داۆڤشۆخر  یشڕەو 
و   نی ستی الیسوس  یکیگامۆک   یاتنانیبن  یکیرخ  اڤیوگوسی  ل  زمی الیمپی ئ  یکانڕەخویس
  ڕ ش  یبازرگان  ب  نیچ  یلگ  یمار ۆو کەونبجوو  ا یبانئا   ڵگل  انەییزب  ب  ک  شەوئ

 .نیبناس
ک  راننھڕرسووس   ەووداوڕ  وئ  ،وانئ   کان ستیالیمپیئ  ب  انیسوود  اینت  بوون 
   قس ۆڤشۆخر یمەردس یکانەووداوڕ رسل ییئاوا ب ستی وپ کانستی نۆ. کومشتیگەد
ب  نانھ  ینگەدب  یالنیپ  یمیسلت  ەیوئ  کن  نبک   ەیی وتونن  ەیوبزووتن  یخاتر  ۆبن. 
ھ  زمینیۆزڕڤی   ب  یرانکو  بوون   میسلت  وئ  ناب  یستینۆکوم  کات  چیھ  یرستلپو 
  .ەوبداترھس

  
  ا ی تانی بر    ل   ی ست ی مارکس  ی دژ  ی ت  اس یس   ی نان  کارھ  و ب   ا ی تان ی بر   ی ست ین ۆ کوم  ی حزب 

   ل  کک  بوون  انیتوانا  ک  انیلماندس  ژئاواڕۆ  یئوروپا  یکانییست ینۆکوم  حزب 
 زمدایفاش  رسب  وتنرکس  ک   ربگرنەو  یھانیج  یمدووھ  ڕیش  یدوا  یبارل  یخۆبارود
بی قاندبووخو  .  پچوان،  ب سەد  ۆیھس  تی مپیئ  یندنئ  یزم یال ل  یکیمر  ی گڕ  
  ڕ ش  یدوا  یژئاوا ڕۆ  یئوروپا  ل  کرجوم  لھ  ،ەوۆو نات (UNRRA) "ڵشاڕما  یرح"ت
   حزب  یتیرابڕ  ل  رستان لپھ  یوانگڕ  ەیووبوونب  ۆیھ  ەبوو  ک  ۆڕێگ  ھات
 بوو،ھ   رھ  یوانگڕ  وئ  شی شترپ  یرچگئ  - ادایسپانیو ئ  ایتال یئ   ،انسڕف  یکانستینۆکوم

  .گرت انی کی تریئ مەودئ مب
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پسپ  دایت  ک  وترکەد  شیاتر یز  تنانت  ایتان یبر  ل  یلسم  وئ   ۆڕی بورژواکان، 
بزووتن  ل  رەودیفر  یرمۆفڕی   ینانھیدەو ل  یکارکر   ەیوناو  و    کاکانیندیس  یگڕ  و 
ل  ب  فادارەو  ییتیماک پ  شاژن  حزب  ماندارلناو    ی گڕ  ل  ایتانیبر   یستینۆکوم  یبوون. 
  ۆی دا خ١٩٥٠  ی گوستۆئ   یمانگ  ل  ،ەوە"باتخ  ڵسا  ی"س  یناو  " بنگولال  نۆ"ج  یاننامیب
  ن یچ  یزنم  یمارۆو ک  یتۆڤیس  یت یکی  یزن م  یوتسکەحزب و د  یندامئ  زارھ  ٤٠  ب

ھاتن چستانیھ(ل  ندالۆپ  یو  و  ئ  ایگاربو  ا،یمانڕۆ  ا،ینگارۆھ  ا،یاکۆڤسۆکی)    ی ایمانو 
  ی بازڕ"  انیمووھ   رھ  ک  شا، کەدھ  یستیالیسسو  یتان و  یکانەزڕیناو    ۆب  کیموکراتید

 گولالن ب  نۆج  یحزب  مب  ، یشاناز  بوون ل  پ  کان". وشربتۆگرت  انییو ئازاد   زمیالیسوس
 .تر  یکدان ل ەرۆبالل ب کردیستەد ،ەوئ یدوا مک یکەیماو

ب١٩٥٣و    ١٩٤١  وانن  ینسا  ،بیتاک  ١٩٥٠  ت  یمپیئستی الب  انیستەد  کان  کرد 
   بوو ب  ادایرۆک  ۆیناوخ  ل  یرچسارد بوو. گ  ڕیش  یلووتک  ا،یرۆک  رس  ۆب  ییرشکارھ
 یتیکیو    نیچ  کا،یمرئ  یکانەکگرتووی  تو  داڕەش  وئ  ەیماو  ل  رم، گ  یکڕش
 .داەدل ۆب انیپچ کیمووالھ ل رستانپنۆو ک ترساندەد یمۆتئ یکچ ل یتۆڤیس

 وەرب  ا یتانیبر   ی بازڕیدا  "  ١٩٥١ یسا   ل  ک   نیبب  ا یتانیبر   یست ینۆکوم   ی و حزب  ە رەو  ستا،ئ
  ی ککار  کارکر   ینیچ  ۆب  ستا"ئ  ک  کاتەد  ەوئ  ییعاید  دایو ت   کاتە" چاپ دزمیالیسوس

  تبگر   ایتانی بر  ی داریرماس  یت وەد  یتسەد  ،ەوت و  یتڕەبن  ی اسای  ی گڕ  لەگونجاو
  ی ن یچ  یکانییست یداو پ  بتوان  ک  یتوەد  وبکات ب  ییداریرما س  توەد  مئ  نجایئ  ستەد
  ".بکات نیداب کارکر

 توە"د  یبکت  ل  و،ئ  ش پ  رۆز  یکەیماو  ،ەیازاوڕ  تواڕب  یحانلچ  مئ  یئاشکرا
  ، یپ  م. بەوەکرابوو  د ڕە" دا  رە الد  یسکتۆو کائ  یکارکر  ی شڕ"شؤ   ل  ھاەرو"، ھشۆڕو ش
  ھاتن  شو پ  نیستال  یمردن  شپ  تنانت  ەوییجۆل یۆد یئا  یبار  ل  ایتانی بر  یستینۆکوم  یحزب
  - ستیمارکس   ندچ  وەویناد ھ  ەدواو  وەرب  ەیورگ  ینگاوھ  شۆڤیشۆخر  ۆیشان  رس
و  ەوەرەد حزب ھاتن ل شتن،ی گەد" تییا یتانیبریگاڕ" یمکچ ناو حزب ک یکست ینی نل
ب  باتخ  یژ دوورودر   یبازڕ  نجایئ  ؛یربەد  انییزاڕەنا   یی ریۆت  یژووکردنەراوب  دژ 

 .کرد ستپەد انیکانییستی نین ل -ی ستی مارکس
 مدا،ستیب   ەینگرۆک  ل  نی ستال  رس  ۆب  ۆڤشۆخر  ییرشکارھ  کەو  یووداوڕ  ێندھ

 یستچوونەدل  ۆیھ  بوون  ا،ینگارۆو ھ  ندالۆپ  ل  شۆڕش  یدژ  یکانساتەکار  ا،یرب  یکووژران
ئایتانی بر  یستی نۆکوم  یحزب  یندامئ  زارانھ تا   .مەود،  ل  ۆڤشۆخر  تریئڵگ  ەببو  داۆتیت 
پل  ستۆد م  ۆڤنکیمال  یو  گاگان  ۆڤتۆلۆو    ە ندەویپ  ،ێخوار  ەنابووھ  یچۆڤیو 
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پ  یکانییتاەرس پاشان  و  و    بووی ب ھ  یایبانئا  ڵگل  کیماتۆ پلید  ی ندەوحزب 
  ی کییکوپ  کڕحزب    یتیندام ئ  تری. ئڕێ  ەخستبوو  نیچ  دژ ب  یرۆز  یکەیندوپاگپ

  .مابوون یجاران
کرد    انیستەد  ا یتانیبر   یستی نۆکوم یناو حزب  یکانستینی نل –  ستی دا مارکس  ١٩٦٢  یسا  ل

ل  ۆڤشۆخر  یکانساتەکار  پ  تاسیس  ب  تەبارس  نیربەد  ییزاڕەنا  ب ب  و  و   کووبا 
ش  اڤیوگوسی  ینیناس  یستیالیسوس ب  رمانشب  یراوھ  ڕو  ئ  نیچ  دژ  وا    ەیوو 
  .ناساندەد نرسیگھڕش ب انین یچیلگ کا،یمر ئ یزمی الیمپیئ  یاتیج ل کانستۆڤیشۆخر

 کاتەد  ۆڤسوسل  یکوتار  یباس   ١٩٦٤  یلیئاپر   ی موتح  یوورکر"    یلەی"د  یژنامڕۆ
 کە و  ێنورل... س  نی چ  ێبگوتر  بەد  یئاشت   انی  ڕش  یاریپرس  ب  تەبار"س  یگوتبوو  ک
  دا ی ھانیج  یپانۆڕەگ  ل  کانییستیالیسوس  تو  ەیوەرەد  یخوازانیئاشت   یتاسیس  دژ ب  یکزھ
و    ەوشپ  ەچوو  شیاتریز  ەو ل  ١٩٦٤  یلیئاپر  یمھۆ" نیکلیو  تۆڤی"س  یژنامڕۆ."  ستاەو

  ڕی ش  ل  کک  انۆیخ  یایجۆ لیۆد یئایکردن  یر یپشتگ  ۆ وا ب  یکانیفنات  وئ  ستا "ئ  ،یگوت
بن یترسم  نیترەورگ  گرن،ەردەو  یمۆتئ  .داخئ  ەوچ  مشن  کسان  ل    ناوبڕرای تی  
 ".رنۆز ندایچ

دا    سیحک  یکەیادڕ  موو ھ   " لەو"پاککردن  کان،ستۆڤیشۆخر  یرمانف  ب   ،کات  وئ  تا
ب  ەوڕب ب  ی ستانی نین ل  -ستیمارکس   وئ  ەیوئ  ۆچووبوو  حزب   ون  یزم ین یۆزڕڤی  وا دژ 
   دا کید  یکانناو حزب  " لەوپاک کردن   یتاسی"س  مان. ھەونبک  ان ۆیخ  ۆیکل  ستابوون،ەو

 –  ستی مارکس  یکحزب  النیو س  لیاز و ب  ایگارو بو  ایالئوست  و ل  رۆز  یانداب  ۆیھ  ەبوو
  ە ندەوئ  حزبان  ەول  کند. ھنا کھپ  کاندانۆک  ستی نیۆزڕیڤی   حزب   ەی وەرەد  ل  انیست ینی نل
 ایتانیبر ل م ب ،ەوبچن کاندا ستی نیۆزڕڤی  یتیرابڕگژ   ب یانتوانەید ک ە وبووبوون ەورگ

  گرت ن  انیکتر یو   ەوتاک و بچووک مان  رواھ  کان ستین ینل   –   ستیمارکس  رووپحزب و گ
  ی حزب  یکانستینیۆز ڕڤیبورژوا و    ەورد  ییبڕ  رسل  نشو  یانتوانین  ەوکی  رس  ب  وات
 ککارۆھ چیھ تریئ زمین ینل -زم یمارکس یالنانەو یدوا ک کحزب -ندابن ای تانیبر یستینۆکوم

 .مابوون ەیومان ۆب
   بوو ل  ەودا ئ  ١٩٦٤  یسا  ینیو ھاو  ھارب  ل  ایتانی بر  یستینۆکوم  یناو حزب  ڕیجاتگا
 انەیوئ  یو بوو ھ  کمانگ  ندچ  ڤژنب  ینگرانیال  یتۆڤیس  یتیکی  ۆیناوخ  ل  کداکات
  موو ھ  ایتانیبر  ی کانستین یۆزڕڤی  ن،بن  الەویکار  رسو ل  ننیسزا بگ  ب  ۆڤشۆخر  داەد

ک  ەوئ  یرخانت  انۆیخ  یکات  یکردنیتیدژا  یتاوانب  یھ  ستینۆکوم  یرچھ  کردبوو 
د  ل  کانستین یۆزڕڤی  یتاسیس سنربکەحزب   .ب  ت ەبار  اس یسسانت  یت"ی زمیال  
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  ی انیچکامی ھ  ایتانیبر   یست ینۆکوم  یحزب  ش،یگرتن"    ۆخل  خنڕەو    خنڕە" و "کیات موکید
  .ستیوەدن

  ێ نو  یستینۆکوم  یحزب  -ەوبوون  ایج  ایتانی بر  یستینۆکوم  یحزب  ل  نگترەوا در  یحزبان  وئ
 تاسیس  ول  یتڕەبن  یکۆڕوگ ئا  یانتوانیننسا  ییژا در  ب  ا،یتانیبر   یستی نۆکوم  یو حزب

  .ننب کپ شتبوون،ھ جب ۆیب راتیم ب شووپ یکحزب ک دانانۆک
بڕراھ  ی تیحزب  ردووک  تاوانبارن ک  استڕی نیق  ئیفاکتان  ول  ان  ئان ۆی خ  یندامان 
 تایکین یشۆڕش یدژ ڕموا ل یی استڕ وئ شیوھاتبوون، ئ کاندانامگ ب ل ک ەوتۆشارد
  ن ب  کخ  ب  یانتوانین  وانکرد، ئ   یستیالیسوس  یشۆڕش  یوا تووش  یانیز  وو ئ  ۆڤشۆخر
ناو  ی ساتەکار پ ییکەردووب  ۆ بوو ب کارۆھ تاق ١٩٥٦ ی سا ل سیحک ی مستی ب ەینگرۆک

نمستیب  ەید س  ی[  کانستش  یتاەرس  یستینۆکوم  یھانیج  ەیوبزووتن  ،[ئ  کک  ەیو   
  چ ی ھ  ک  شنەوئ  یا یو ور  زاننەد  ینی چ  یستی نۆکوم  ی" حزبۆییپئاژ"چ  ب  س ک  ێندھ
کڕوتدان ۆب یکنن. 

  ۆڤ شۆخر  یدوا  وتنک  وا ب   ی انیو پ   ھ  وئ  ۆو ب  ن ەتوور  ک  کات  تنانت  وان،ئ
کاتدا    مانھ  ل  وانئ  ی. واھنین  کردنواپب  یانیشا  گرن،ەد  انۆیخ  ل  خنڕە  ان،یکردبوو

  ی کید  یکاننو شو  ۆسکۆم  ل  ۆم ئ  یانیزا ڕەنا  یچۆب  ک  نکن  انۆیخ  ل  ەوئ  یاریپرس
کیس  یتیب  ی تۆڤی  رناکەد  ەواو  یپالکاردک  ون  ب ڤ ژن   بدات و    شانیپ  ۆڤشۆخر  انی
 .ەون کەد رزب نیستال وات وئ  یکینز ڕیو ھاو نی نل  ینو اینت

  
 

 ئاکام 
 انیایور  رۆز  یکگ  ک  ەوکیتایدۆک  ۆیھ  ب  ١٩٦١  یسا  یبر ۆئوکت  ی  ١٥  ل
  ی تیک ی  یستی نۆکوم  یحزب  ی[  مکی  یر سکرت  کەو  ۆڤیشۆخر  یگاج  ڤژن بر  ژرابوو،ڕدا
  ۆڤشۆخر  ستەد  ل  ی رانیزەو   ک ەرس  یپل  ن یگدواتر کاس  کژ ڕۆو    ەو] گرتیتۆڤیس
  .تب ەوی شۆ رپ ب بوون شیسکرا و ک نینشخان ۆڤشۆخر نا،رھەد

و   تو ۆیناوخ ییزاڕەنا ،ەوەرەد یھ  پ یتاس یس ەیوبوون، دووپاتکردن یمەمدەد
الببر   رسل  ەیوئ  ۆیھ  بوون  ەوکی  رسب  مووھ  ،ینیستال   یدژ   ییچاالک .  تکار 

  ی وتنرکەد  یگوا  ک  نکەد  ەوئ  ییعاید  ییلکیساو  وا ب  یسان وکئ  ت،ب  کنۆرچھ
  کان ستینی نل  –  ستیمارکس   یتاسیس  ۆب  ەوانڕگ  یواتا  ب  تاسیس  یپانۆڕەگ  ل  ڤژنبر

 ل  ۆڤشۆخر  ی"ەوجار "پاک کردن  نیندچ  ی. دوانەدەد  ویفر  کخ  م ھ  ان،ۆیخ  م بوو، ھ

زز
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 کست ین ینل – ستی مارکس رگ ئ تب مترک ەزیموعج ل کندھ بەحزبدا، د یکانەزڕیناو 
  ی ستینۆکوم  یحزب  ۆڤشۆ. خرەوتماب  داکید  یک ەیادڕ  چیھ  ل  تنانت  انی  یت یرابڕ  ل
کیس یتیحزب کەو یتۆڤیل  – ستیمارکس  یکل ستین ینبرد  ناو.  

!  ۆڤشۆخر  یکانڕەجاتگا  ب  بوون ب  ۆڤشۆخر  ینسا  مانھ  ڤژنبر   یحوکم  ینسا
  ی کردن  جبوورو م  رۆو تراکت  لی ئوتومب  یکانزگیئ  یستن ب  ۆب  ۆڤشۆخر  یاریب  ل  ،نموون  ۆب
م  زگاەد  ینیک  ب  کانشھاوب  زرام  یرانرزەو ھڤژن[بر  کاندانیکو    ی کانۆڕگ  چی] 
  دا ی ستی الیسوس یزەوەرھ یکار بوون ل سدقستەد ییررانگو ،تاناسیس م. ئناھن یدەو

 یکارانکر  ب  تەبارس  یتاسیس  ل  ھاەروبرد. ھ  ناول  یکمستیس  مووھ  ەورد  ەو ورد
 ی"کارگ  یدروستکردن  یگڕ  ل  نموون  ۆب  ک  کان،ییتوەد  کارخان  یستانەدکارب
 چ یھ  نابوو،ەوکپ  انیرۆز  یکداھات  ەوی"یخسووس  یشتنۆو "فر  نانھ  مرھ" و بینیم ەرزژ
  .ھاتن کپ کرخانرچەو

 ل  ش،کید  یکانخ  یکار  ەیووساندنچ  ۆیھ  ەبووەد  انییکارو خراپ  ەیندگ  وئ
 ینسا  مووھ  ل  ەییندگ  وو ئ   یدار یرماس  ییئابوور   ەکردەد  انییتو ەد  ییئابوور  نجامدائ

 .شتڕۆی ادبوونیز وەرب شداڤی ژن بر یحوکم
بوو    یت یبر  شا، ک  ەیژدر  دا ڤژنبر   یحوکم  رژ ل  ، ک  ۆڤشۆخر  یکانتاسیس  ینجامئ

حزب و   یتیرا بڕ  یریکاد  ەیندگ  یتوخم  ل  ک  ازیمتیئ  نەخاو  یکژتو  یدانرپپ  ل
وەد  ەکخراوڕ تب  کانیی م  یئابوور   یشو  بورژوا    یرانیووناکبڕ  ل  ھاەروھ  زراکانو 
تو کھاتبووپ  .ئ   ەژ   تدا، ۆڤیس  یکخ  ڵگل  کردنیررانبب  ل  تۆڤیس  یکەازی متیخاون 
 ەژ تو مئ  ەوردە. دواتر، وردنا ھەد کپ انیشتوانیدان ی  ٩٠وا ٪ یکخ وئ - ندس ەیرپ
  ی شھاوب  یکخا  چیھ  دروست کرد ک  انیستی تالیو کاپ   وکراتب  یر ۆکتاتید   یکمیژڕ
 .بوون زمدایالیسوس ڵگل

  ی تیرا ننو  بوو ک  کانەندبورژوا گ  یستەد  یسە رک  کووب  بوو،ن  اینت  ب  ۆڤشۆخر
ب  کردەد  یوانئ  ییندەوەرژب   ی ناوبردنل  ن،یستال  یکردن  دناوب  ڵگل  یناو  شیمھ  ۆو 

   ل یستیالیسوس  یشۆڕش  ب ت انیخ  ،یخسش ییندەوەرژب یدانپەرپ زم،ی نینل – زمی مارکس
کیس  یتیک  یتۆڤی خ  یتژھڕۆ  یکانکیموکراتید   ەمارۆو  و  ب  تانیئوروپا   کردن 
 .تبرەد زمیال یمپر یئ ۆب دادانۆژنئ یگڕ ل ەوساوچ یالنگ یخوازانیزگارڕ یباتخ

  ە مارۆ ک  یژووم  ب  شتنیگ  انیز  یمەردس  کەو  شیمھ   ۆب  ۆڤشۆخر  یمەردس
س  یکانەکگرتوویمەد  یت ۆڤی نتل  ەو  کاتشان و ش  کدا وکب  ن یستال  یتبوون   اد یز  وەر

دن
. دوا. دوا ناناھ ھە

ک د
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 ی وچان  ب  یندنسەرپ  ەیماو  ] لمستیب  ەیدس  ی[  کانییس  یشڕە  ینسا  . لتچەد
   .بوو وایھ یشانین ەوساوچ یالنگ ۆب نیستال  یناو زمدا،یفاش
  کاندا ییناز   ەیوک  رژ  وا ل  یکانخ  وئ،مەردس  وئ  یرکراویداگ  یئوروپا  ل
 ەیوپشت  ل  ک  کانییتۆڤیس  زانیتڕ. پاکاتەد  انیزگارڕسوور    یسوپا  یانزان ەید  ندانناەید
و   ایتال یئ  یکانستیفاش  دژ ب  ک   تری وانو ئ  ایبانئا   یکانزانیتڕپا  ن،ینگجەدوژمندا د  یرەرب
 ەیوئ  رببوو؛ ل  ول  رس  ل  ان یزم یال یو سوس  نیستال  یناو  رگدامەرس  ل  ن،ینگجەد  ای مانئا
 .کتر ی یھاوجووت ببوون دایھانیج یمدووھ ڕیش ەیماو ل ەدوو ناو وئ

  کان ئوسوول   ب  ەراویگکرب  ەرنووس  ب  ەیپار  ھانیۆمل  یسما ەد  نەخاو  ییبورژواز
  ۆ کردن ب  رشھ  م. بکیزمەردم  نبک  نی و ستال  نۆڕبگ  ییاست ڕ  وئ  ەیوئۆب  یخشبەد
ش  زمی نین ل  –  زمیمارکس  رس  ۆب  یناوپ  چ پ  ب  ی کییرشکارھ  ن،یستال  رس   ی شۆڕو 

کات   نی ستال  یئا  ەیورزکردنب  تریئ  ۆمئ  یواانیال  سک  ێندھ  رگجا ئ  ؛یستیالیسوس
  گومان ب  ،ۆست ئ  بگرن  انۆیخ  ینیقاستڕ  یرکئ  ەیول  و الدان  نۆک  یکزموونکوشتن و ئ

 ل  ،یھانیج  یوانپ  ب  سانک   و. ئانیو چ نائاگا   تب   ەوییئاگا  یووڕ   چ ل  دانھ  ل
ت  کلگ  یکمەردس دروست    کی] یستینۆ[کوم  ەو بزووتن  ۆب  اتریز  یککشکانگرنگدا 
   .نکەد

بوون،   باری عتیئ  ب  یتەواوت   ب  ڤ ژن و ب  ۆڤشۆخر  ینگر یال  یکانستینیۆز ڕڤی  ک  ستا ئ
  یی استڕ  ل ەونیدزۆو خ ەوشاردن ب دانەژدر  یگڕ ل  رگئ یواتا ب ی ککار گومانب
 .نیدروست بک نۆک  یوئ یوالک رس ل ێنو  یکزمیونیز ڕڤی ەوکانییژووم

  ی توانا  ایننرا؛ ت  اتیبنت  ییوتوورکس  ] دا بمستیب  ەیدس  ی[  کانییس  ل  زمیالیسوس
فاش  زمیالیسوس بر  ۆڤشۆخر  ەدواوب  ١٩٥٣  لکشکاند؛ت  یکان ییناز  ستیبوو  و   ڤژنو 

ب  انییتۆڤیس  یتیکی  یووخاندنڕ  یوھ  ، ەراد  کی  ب  مووھ  ۆڤگارباچ و    ، ەکار  و دا 
 .کرد  انشادم انیزم یالیمپریئ

 
 ی گرافیۆ بل یب  
 ١٩٦٣ ۆمبۆ"، کولزمۆڤیشۆ"خر ،نەردەوت. گون -
 ١٩٦٦ ایتانیبر کان،یپل یب"، کتۆڤشۆ"خر ند،انکلم. ف -
"،  ۆڤتا گارباچ  ەون ینل  ل  تۆڤیس  یتیک ییایدپۆکلینس"ئ  س،یو. شاو؛ د. پر -

 ١٩٩٠ نەندل

ی
وتووتوککککرکسس
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  ی تی کوم  کار کردن ل  ب  تەبارس  مھەزدۆن  ەینگرۆک  ۆب  رتۆاپڕ"  ،ۆڤنکیک. مال -
 ١٩٥٢ ۆسکۆم ،یپۆ"، کیتۆڤیس یتیکی  یستی نۆکوم یو حزب یندەناو

ئوسوو  امگۆ"پ  ک،یشو ۆب  یگرووپ - "،  تۆڤیس  یکانەشگۆڕش  ستین ۆکوم  ی و 
کیس یتی(؟)   ١٩٧٤تا  ١٩٦٠ ،یتۆڤی 

 ١٩٨٠ رانای، ت٣ یرگب کان،ەنووسراو ەیبژارد"ھ ،جۆئا. خ -
 ١٩٨٠ رانا،ی"، تکانستۆڤیشۆخر"،  --------  -
 ١٩٨٠ رانی"، تزمی نۆکومیدژ یئوروپ  یزمی نۆکوم"، --------  -
"م  - بالند،  مردن  رۆدوکت  یلسب.   ب  ششکپ  ک  ک رت ۆاپڕ  –"  نی ستال  ی و 

 ١٩٩١ ەکراو نەندل ل نی ستال یننجومئ
- یژنامڕۆ(  باوڕی  نی مڕ  گ (ئا  ڤی  نگۆ) + ھل وگوسی  ایسوور)، "ئا  یو  اڤیتی ک  
 ١٩٦٤ نیک"، پ؟ییستیالیسوس
د  ۆڤشۆخر  یرکراویزو ت  یزمینۆکوم  ب  تەبارس"،  -------- -  ۆب  یکانرسەو 
 ١٩٦٤ نیک"، پ ھانیج

 رک، یۆوین  ،مانگان  ەیوداچوون] پ یارۆڤ"، [گایو سوور  راقی ع  یتای دۆ"ک  تران،ت. پ -
 ١٩٦٣  یسیما

 .١٩٦٣ نەندل  DRCU، "ێنو  یاتنانیبن ۆب ۆب نۆک یناوبردن"ل ،یریکر  کم. م -
  

ئم لکۆینوەی پشتر ب زمانی کوردی بو نبۆتوە

وو ییییاتاتنانن ن ن ییبنبن ۆ ۆ

ااییورور سوور سو سوو سس س سو

ببب بب   تتتە



 

 

 پاکستان  کان و یاسا لهکوشتنه نامووسییه

 ر واریچ کبهیل ئهسوھه 

 

کان نامووسییه  ت، تاوانه ی حکوومهشنهچه   مهڕای بۆچوونی ھهرهو سه   دهندین سهبۆ چه 
  له  ١٩٩٠رچۆنک بت، سای  تی و یاسایی پاکستان. ھهیهمژووی کۆمه  شک بوون لهبه

ی  وه دا کورسی دادپرسی بۆ پداچوونهو ساه. لهیهرچاوی ھهشۆنکی به وهی یاساییهروانگه
 ) ١"  کرد(نسه گوڵ حهی"ر کشهسه ریی لهرز، داوهدادگای به ت لهریعه شه

له  ھاته )٢(دیه  و  ساسقهیاسای   و  بهوهگۆڕێ  گرنگتر،  ھنانه  ش  ی کایه  وهھۆی 
نجامی ورووژانی گرژ وکوت و کووژران ئه  دا کهو دۆخهی سزا لهوهرهکانی خاوکهرجهمه

  ئیسالمی کران. یی، به ستهوی سزای کوشتن و ئازاڕی جهیهکانی پهرجهپ بووبت، مه 
کان خۆیان  کان"، یاسا نویه نامووسییه  "تاوانه دان بهپشت گوێ خستن و گرنگی نه  له  جگه 

 مووان، بهھه  رچاوتر لهکان پک ھنا. بهقوربانییه  ریی بۆروهر دادپهرانبهبه  ستکیان لهرھه به
له بۆ ڕه  ھۆی داواکاریی  به  کانی  هرمانچاوکردنی فهدادگا  و  و  بردنی قهڕوهئیسالم  ساس 

یارمهوهدیه دواکه،  مکی  و  مشت  به بارهسه  توانهتی  و نامووسییه  ی"تاوانهکشه  ت  کان" 
 دا، درا. ماهناوبنه ر[نروم] لهندی نوان ژندهیوهپه

 ی ئاۆزکاویوهھۆی لکدانه  ، بهوهدادگاکانهن  الیه  م یاسا نویانه لهنگاندنی ئهسهھه
ی کهوه، بارودۆخه "هورووژاننوی بیانووی" رلهی سهکایه  وه " و ھنانهنسهگوڵ حهیسی "که

  ش زیاتر له وهکان" نادات، ئهنامووسییه  ی "تاوانهوهوی واتاکردنه، ھه شهم بهئه خراپتر بوو.
 وهتهستراوهو به یهشنهچه  مه، ھهکهواتای وشه یشتنی خۆج یی لهگهت  ی کهو راستیهر ئهبه
  پوانه   س ھنانی رامان به  رهھه  ی کهوهھا به روهکووژت و ھه ک، ک ده  که   وهو پرسه به

بت    رچۆنکھاندراو. ھه  گاوهن کۆمهالیه  نجامی کوشتنکی لهئه   گاتهکاندا، دهتیهیهکۆمه
ی وهر ئهبه  "کوشتن"، له  کگیرت، نهردهکی ل وهکان" کهنامووسییه  دا ترمی" تاوانهلره
نجامی چارناچاری  ئه   ف"، ناب بگاتهرهس ھنانی ھاندراو یا واگوتراوی"شهرهھه   به  وهمدانهوه

 مرۆڤکوژی. 

ی
به   کشکش به ت 
ئئیی  نی  
تت
یییی کانیکانی

کانکان پیه
کاکاکاکاکاکا

تان بهدان به
انوربان

وشتکوشتن
ادا
کوی کی کو
خه دۆخ دۆخهددخهخه
 گۆڕگۆڕ

   د دۆو د
گهه ھاھاته))
 دا داوه

٢((

نکی
، درز،رز، ده



  498    چوو، ما دانی کا
  

 کان" له نامووسییه  کانی "تاوانهیاساییه  –   تییهکۆمه  بنچینه  ، لهشهم بهمی ئهکهشی یهبه
خی  بایه  ر پاپشتی کردنی ھزی کۆۆنیای بریتانیا لهسه  رنج دانهسه   ، که وهبتهپاکستان ورد ده

و ی یاسایی ئهوهھا لکدانهروهو ھه  ١٨٦٠قانوونی سزای سای    تی لهی ھۆزایهباوکساالرانه
  مدا، باس له شی دووھه به  له .ربه  گرتهیش ده  ١٩٩٠سای    یان لهوههوتنرکهتا دهھه   رجانهمه
رهئیستاییه  رجهمه یاسای  و  (یسپ)  پاکستان"  سزای  "یاسای  ی  کانی  (پرت)  تاوان  وتی 

ھا باسی روهھه .وهگرتهک دهکان" یشدا یهنامووسییه  ی"تاوانهڵ کشهگه  له  کرت، کهده١٨٩٨
ست بوونی یاساکانی  ربهھۆی به  به  کرت کهده  و کشانهی شون گرتنی یاسایی ئهکاننگژهته

بیاره و  ئهدهدهرھهسه   وهکانهقانوونییه  سزادان  بهن.  به   راسته  شهم  نه   وخۆ  کانی  ریتیهیاسا 
خه به "زینا"وه  نابت،  پویستهریک  که  م  بۆکایه  ھنانه  بزانرت  قورس  سزای  کاری    ی 

ده کردنی  ژنومردایهوهرهسکس  داناوهی  شونی  بگومان  کهسه   تهتی،  و  ر  گشتی  شی 
و یاخود  ی سکسی یان کردهوهکرده  که  و ژنانه گونجاو کردوه  ی توند وتیژی بهوهمدانهوه

ئهتۆمه لهتی  سکسیان  کاری  به ئه ره.سه  نجامدانی  ته شه م  لکۆینهنگژه،  شون   هوکانی  و 
ی رێ کشه  ت لهسه ھا شکستی دهروهو ھه   وهکاتهق دهکان" زهنامووسییه  گرتنی "تاوانه

چاالکانه ئاماده  له  خۆشکردنی  یاسایهپناو  بۆ  بهکاریی  نوی  لهکی   تاوانه  رگریکردن 
دهنامووسییه به روو.  خاتهکان  ھه دوایین  روانینکی  لهمانهوه  وبه   یهنهالیهمهش،  وا   ی 

ت و  وهی بۆشی دهو قسه  وهدرنهکان" دهنامووسییه  پرسی "تاوانه  نیدا، بهدهگای مهکۆمه
بهنه کایه دهردهبوونی  بهوامی  دادپهزگای  لهروهرزی  تاوانهکشه  ری  کان"  نامووسییه  ی" 
 ر باس.   به  خاتهده

ر سنووری  کانی سهییهشیرهعه  تی پاکستان و شوینهویالیهر چوار  ھه   "کوشتنی نامووسی" له
 گوترتباشووری پونجاب پی ده : لهیه، ناوی جیاجیای ھه کهدات. کارهفغانستان روو دهئه

به ،  "کاروکاری" سیند    ، له   "کاالکالی" و له   "سیاکاری"لووچستان  له  سنووری  ویالیه  ،  تی 
رۆژئاوا   د  (NWFP)باکووری  به"تاورتوورا"گوترتهپی  نهیهشوه  .  کارهکی    که ریتی، 

تبارکردن و تی تۆمهیهوتی کۆمهره  مای لهبنه   بینت، کهتی دهیهپشتگیریی کۆمه  سوود له 
تاکه کردهکهسزادانی  بۆ  لهوهس  سیکسی  مارهوهرهده  ی  لهییدایهی  جیا  دۆخانه.  وا و  ی 

ستی  رھه ناو "بهبۆ به  نموونه  ببتهیرن، یا ژنک  وشتیاندا بگکاتی تاوانی ب ره  س لهدووکه
کۆمه رهکردنی  و  کشهگا  ئهوشت"،  بهی  له  وتۆ  سیستهرگه  گشتی  نافهی  رمی  مکی 

ریتی، "کوشتنی نامووسی" کات ی نهشوهبه )  ٣برت.( ده  ڕوهبه  وهریی خۆج ییهدادوه
ده  براوهڕوهبه بهیاخود  کهچوهوهڕگوترت  ئهرکهده  ،  ژنکی  بنهوتبت     له   ماهندامی 
بهوهرهده کردبت،  سکسی  زیواج  به ی  ئه  م  سایان  کهوهدرژایی  ده   ی  گوترت  پی 
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بهدادوه بۆتهری،  ئه   وهرفراوان  دهوهبۆ  سهی  نموونه ربهربینی  بۆ  ژن،  له ستی  بژاردنی  ھه   ، 
). زیاد  ١٩٩٩یی،  وهته(لبووردنی نونه وهبگرته  وهاواکاریی جیابوونهر، یاخود بیاری دھاوسه 

تۆمهوانهله ده،  تکهتی  لهست  ھه /وهکرده  ویی  وکهیا  ده "رمانه"بشه وتیس   بنهش 
دراو  سه رهکه سهی   به ل مه٤زۆر(  ندنی  یا  لهسه )،  بنهرکشه سه   تکردن  یا  ماهی  یی، 
 ). ٢٠٠٢ت گاه، (شیرکه ویستتهنه له وهندنهسهتۆه

سنووری  خات که ری دهکان" دهنامووسییه کانی"تاوانهتییهیهکۆمه نهی الیهوه شی کردنه
بهچینایه له  زاندوهتییان  بونیانهرگه  و  ھشتنهھه  وهکانهفیئۆدالیه  ی  دهوهوی  تی  سهی 
رچی  گه ).٢٠٠١لی،  (عه  کاندا داوهگا خۆجی ییهر کۆمهسه  ان بهتی و سیاسی خۆییهکۆمه

م  ی توانینی ئهوهرهده  کان" لهنامووسییه  تی"تاوانهیهنی کۆمهربوتری الیهکارھنانی بهبه
 ی ژنهڕی کشهوپهئه گاتهرییان ده کارتکه ی کهو راستییهئه رنج بدرتهسه  ، گرنگه دایهشه به

کهکهکووژراوه و  ھه،  بهشهڕهشکی  چاوهردهئامزی  بهوام،  کردنی  وترس  رتهدری  نگ، 
 ). ٥ئافرنن( ده

"تاوانهراده زۆری  به نامووسییه  ی  بوونیان  و  نهکشه  کان"  لهوایهتهی  رهوهتی،  نگی  دا 
لهوه   که  وهتهداوه ناوخۆ  کاروباری  فدڕای  جوال  زیری  ئه  ٢٠٠٤ی  مانگی  ئاماره دا    م 
 ). ٤.١  ی ژماره(خشته جلیسی بای پاکستان کردمه  واته  –نات"  "سه  ش بهی پشکهتیهوایهتهنه

    
سانی  نامووسییه  ئاماری"کوشتنه    ٤.١  ی ژماره خشته  به   ١٩٩٨  -٢٠٠٣کان" له  و دا، 

کهپیه لهوه  ی  ناوخۆ  جووالی    ٩  زیری  پشکه  ٢٠٠٤ی  سه[مه  به ش  دا  ناتی  جلیسی] 
 : [پاکستانی] کردووه

 
 

 ل دادگا 
 

 
 مست کراو  
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  له   م ژمارانه. ئه  ٢٠٠٤ی جوالی    ١٠وای رۆژی  ھه  The Newsنی]  مه:[چاپهرچاوهسه 

رۆژنامه سه چوار  بهرانسهی  پاکستان  بووبوونه   ری  ئینگلیزی  گه وهتهزمانی  ھه ،  ندێ  رچی 
 . یهکانیاندا ھهژماره جیاوازیی له
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  کان"نامووسییه  ی] رووداوی "کوشتنهپکراو بۆ دیاریکردنی [ژماره  ھیچ شوازکی متمانه
گهنییه  وهسته ده  به که.  راناگهلک  ئهیس  تهینرت،  بهوانیتر  شاراوه  نیا  سوود  ئامانجی  ی 
یاندنی  پشت گونجاو بوونی راگه   رچۆنک بت لهینرت. ھهگهمتر، رادهسزای که  رگرتن لهوه

 کوشتنانه  شنهو چه ئه  ن کهخهردهده  و راستیهجۆر ئهی جۆربهرچاوهزیادبووندا، سه  روو له
له به سه رهپه   روو  و  وهگوره  ندنن،  ئاماری  دهی  مهزر،  بیاری  لهحکوومیهرچوونی  و ت 

 ). ٦من( لک کهدا، گهیسانهکه
 

 تی و یاسایی یه  بارودۆخی مژوویی، کۆمه  
واتاکردنه بنهیهوهھیچ  بۆ  یی   خۆج بهکی روونی  "کوشتنی نامووسی"   وهستهدهماکانی 

 وهلووچستانهبه  لووچ لهند ھۆزکی بهچه  له  کهمای کارهبنه  س الیان وایهندک که. ھهنییه
ت.  وانی چوونه ئه  که وهی وتیشدا بوبۆتهی دیکه گایانهوکۆمهناو ئه  وئینجا له  وهوتۆتهکه

مای جیاواز  لووچستان بنهه) و بNWFPتی سنووری باکووری رۆژئاوا(ویالیه  "پاتانه کان" له 
کان  کۆلۆنیالییه  ) و تۆماره٢٠٠١لی،  ، عه   ٢٠٠٢،  ت گاهن(شیرکهکهست نیشان دهده  کهبۆ کاره

بهبارهسه  ئهبه  ت  سهلووچستانی  به٧(مهردهو  ده  )  بۆ"نه روونی  کوشتنهست  ی   ریت" 
) و  ٩(وهنه کهلوچ و پاتان شی دهاو بهتی نوان، یاسا ی ھۆزایه). ئه٨درن (کان رادهنامووسییه

ئهکارییهورده بداتهتوان تۆمهسک دهچۆن که  ن کهخهردهده  و کارهکانی  ژنک،   ت  پاڵ 
یسی "جووت ڵ کهگه   وت له س وکه و ھه   تهو تۆمهلماندنی ئهکانی سهھا پداویستیهروهھه

رچاو کاندا شوازی دیاریکراو بهکوشتنه  . لهوهنهکهلماو یا گومانلکراو روون دهبوون"ی سه
ر دوو الیان ن ھهدا بگیرایهکهوهکاتی کرده  پیاوک و ژنک له  دا که و دۆخهنیا لهون: تهکهده

کان وتهس و که، ھهبھاتایهت نر، ھهتایبه  کیان، بهنیا یهشایانی کووژران بوون، کاتکیش ته
، ندک ناوچه ھه ن لهکان دهکۆۆنیالییهگۆڕا. تۆمارهندک دهو ھۆز ھه م یا ئهی ئهگوره به

  وه کرده  الم به، بهدا گیراو شایانی کوشتن بوهوهکاتی کرده  کوو ژنی "ناپاکی" کردووی لهباوه
نی پیاوی  خزما  کرانی ژنک لهغدی یا خود مارهبووی نهرهی قهرگه  له  کهلک جار کشهگه
ر  سه   له  رامهن، غه ردوکیان بکووژرایهر پیاو و ژن ھه گهئه .تی پ کراوهسهمه وهتبارهتۆمه

 وهی جیابوونه، ژنهکهوا مردی ژنهن، ئهتبایهردوکیشیان ھهر ھهگهوت. ئهکهدهھیچکامیان نه
ل کرابت یاخود  گوم  ژنک که  له  ش تۆمار کراوهی دیکههدا. مامهده "ناپاکی" ی  انی 

 پیاوه مرد به کهژنه  کراوه وهرگری لهگشتی به دا  به لما بت، که لرهر سه سه ی لهکهکشه
 بکات. کهتۆماتباره
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وتی سزادانی جووت بوونی  ره  نیا باس لهخوو ته   کان به یاسا ھۆزه  که  رنجهی سه جگه
به به  له)  ١٠ن(کهده  مردژنی  ئستا،  ھه وانه پچه  دۆخکدا  به ،  ژنک،  په   موو   ندی  یوهب
ن  خهری دهده  ١٩٩٩قوربانی"کوشتنی نامووسی". ئاماری دوای سای    ببته  یهتیش، واھه مردایه

 ، کهیاندووهنیان راگهمهم تهکچی که  ٤٥ژن، و    ٣٠٣وای"کووژران"ی  کان ھهرۆژنامه  که
 ). ١٩٩٩ی مافی مرۆڤی پاکستان،  سته(ده کردووهھشتا مردیان نه  و کچانهی ئهر سسه   دوو له
 
 مک کردنی یاسایی سکچوالیتی ژنان چه   به   له  

 مه و سیستهمیراتگری ئه  دا، بوو به١٩٤٧سای    خۆیی خۆی، واتهربهسای سه  پاکستان له
داوهیاساییه وا  دایانمهی  بریتانیا  کۆلۆنیالی  سای زراندبوو(وهرانی  قانوونی  یاساکان،  رگرتنی 
کان  سی حزبهکهر یاسای تاکهسه  س لهکهمی کۆلۆنیالیدا، یاسای دۆخی تاکهردهسه  ). له١٩٤٩

می  ). سیسته١١(  وهگرتهکیان دهواندا یهڵ ئهگه  له  دانرابوو که  ریتانهو نهمای ئهر بنهسه  یاخود له
،  وهکایه ی ھیندستان ھاته١٨٧٥خۆیی سای ربهڕی سهدوای شهاریی دوابهریی تاوانبروهدادپه
 دانرابوو.  می ئینگلیزیمای سیستهر بنهسه ویش لهئه که

سای   سزای  بیرۆکه  ١٨٦٠یاسای  بریتانیا  لهی"شهی  رووسووری"ی  و  مکی  چه  رم 
ی  چوارچوه  شک لهک بهگرتن"دا، وهھه فریواندن" ، و "  "داون پاکی"، "ھه   یوندیدار بهپه

ر ژنی تاک  سه  ی وا شونیان لهو مافانهپاراستنی ئه  . جیا لهوهکایه  ف" ھنایهرهگشتی "شه
یاساکهداناوه بۆ  ،  سھهالیه مافی  ھشتهنی  ئهوهمیش  جا  الیه،  سھهو  بت، وهده  مهنی  ت 
ریی ی دادوهکشه ، لهکهنجامی کارهک ئهوه .ماهمی بنهکهیه ندامانی پلهگا، یاخود ئهکۆمه

دریدا  ژر چاوه  ب لهتیان دهسکچوالیه  که  وهسکی سووکی ب کردهکه  یاساییدا ژنان بوونه
موو ر توندوتیژیی ھهرانبهبه   له  بوایه ده یکهرم و رووسوورییه بت. داون پاکی ژن و شه 

له یه نرینه پهوهرهده  ک  بایهی  زهیوندی  و  یاسایی  لهخداری  کۆمه  واجی    وه تیهیهباری 
ئهپه بپارزرت،  لهسندکراو  گریمانهسه   ویش  مهر  بهی  پداویستیان  و  ژنان  بوونی   زلووم 

 نهژنان بخر  چوو کهده  ڕوهنیا کاتک بهوتۆ، تهکی ئهپارزگارییه ست پیاو.ده  پارزران له
  رشتکی یاسایی دیکه رپه یا باوک، مرد، یا سهوهر بمننهسه   ست بهدری یاخود دهر چاوهبه
 یر نهس سهکه   ک تاکهپیاو بوو. ژنان وه  میشهش ھه سهو که ئه  که   –رشتیان بکات  رپهسه 
ھه   –کران  ده سزا لهو  سهڵ پارزگاگه  ند لهیوهپه   موو تاوانکی ناو یاسای  رشتی رپهر یا 

فریوان، (ی یاسای سزا)، ھه ٤٩٨شی ی بهگوره، به درا. بۆ نموونهرنج دهواندا سهیاسایی ئه
پارزگاری   گرتن، ی رفاندن و ھه ٣٦١شی ی بهگوره کاتکدا به مرد بوو، لهھی ژنی به

ر شوازکی تری،  ھه  ری زۆر یا بهبزه یا کچ به ، راگواستنی ژن/م پیه. بهوهگرتهده یاسایی
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سی کهش، مافی ژنانی بۆ ئازادی تاکهوهنا. ئهتاوان داده  به  وهکی دیکه یه نرینه رن ھهالیه  له
  ندکی ژنی به یوهپه  شنهموو چه ی ھهوهر ئهبه  . لهوهکردهم دهکه  وهخۆیی جوونهربهو سه 
یر  گرتن سهک رفاندن و بارمتهبوو وهدا، بۆی ھهت پدراوهمۆه  و رادهی ئهوهرهده له وهپیاوه

رشتی و رپهسه  نی، کهپیاوی خاوه به وهردرایهنجامدا ژن دهئه  ھۆی راونان له بکرت و ببته
بهکهپارزگارییه گه   وهو کارهھۆی ئه  ی   پ به کهسروشتی تاوانه. )١٢یشتبوو(زیانی  ھۆی ، 

له  وهھۆکاره  دوو دهسه  بیاری  یهر  ئهکهدرا:  سروشتی  کهم،  ژنهسه و  وا  ژر    له  کهی 
ی به وهو ئه  کهرگیراوی کارهک ل وهم، شوازی که رخرابوو و دووھه و دهرشتی ئهرپهسه 

  تبارییه تۆمه  خۆشی له   کهیشتنی ژنهرچی ئازار پ گهگه   ف و ساخته،   ملی بووبت یا به   زۆره
سی کانی کهیشتنی مافهزیان پگه   ت به بارهکی سه رهرانی سهم دنیگهکرا بهزیاد ده  کهیاساییه
 بوو.  مسھه 
ماددهوانهپچه   به سهی  یاسای  کراوی  بینی  پش  به بارهکانی  (که  ت  پیسی   به  داون 
ی جیاوازی دانان بۆ دۆخی  رگه   زا، لهت ناتوان ژنان راوبنت)، یاسای سوهو، دهی ئهگوره

ی خۆی بکووژت، کهداون پیسه  رهتیدا مردک ھاوسه  کوت وپ، که  و ورووژانی گرژ
نهالیه دهنی  پک  ئه١٣ھنت(رمتر  و  الیه)  نزمبوونه  بتهده  رمهنه   نهو  رادهوهھۆی  ی  ی 
کان  نامووسییه  کوشتنه  ت بهبارهیسی سهسد. کهقه  ستهنا دهبۆ کوشتنی    وهکوشتنه  تباریی لهتۆمه
ی یاسایی  ت راڤه نانهکرت و تهدا دهگه  وتیان لهس و کهھه  م جیاوازیدانانهی ئهگوره  به

  ته م بای کشاوهبه   مرد دراوه  نیا بهتهم مافهھنرت. ئهکان پک ده ت پدانی کوشتنهبۆ مۆه
 ). وهی خوارهتهم بابهئه ش (بوانهماهی بنهمانی دیکهندار ئهسه 

 
 ش بوون[ی ھیندوپاکستان] یسی یاسایی پش دابه که  
ری  روونی ده   ش بوون) به می دابهردهجۆری ھیندستان(پیش سهدادگای جۆربه یسی ناوکه

وتنی داون رکهر حیسابی دهسه  ر مردک لهگهئه   سندکراو بوهواو په شوازکی ته  ن که خهده
ھاوسه  ئهکهرهپیسی  ئهی،  یا  دهوه و  پی  له گاکههکه گوترتی  و  بکووژت  بیانووی   ی، 

). ١٤ربگرت ( سوود وه یش ھۆی " ورووژانی گرژوکوت و پ"  جیاوازبوون(استثناء) به
وا بیاری بووبت، ئه نه  کهر مردی ژنهداکۆکیکا  ک بت کهیهشوه  به   کهر بارودوخهگهئه

ھه دهدادگا  جیاواز  لهندێ  سای  که  بت.  که  ١٩٣٠یسکی  شاری  بای  دا، تهکهدادگای 
  که تهرتۆمهبه  مردی ژنه  نه  تبارک کهتۆمه  مافی داکۆکی بداته  گرت که  وهدادگا خۆی له

 ، لهوهکی دیکهالیه  ). له١٥ر بکرت (یسه   کهبی ژنهک ھاوڕی ب مارهکرا وهده  بوو و نه 

). ). وهوه )وووهوه)وو
هبهنیا بهنیا بهته

دگگه    له له
افمافه

د.سد.
لله

سسقهقه  ه
الی الی  الوو ئهئه  و 
ردکمردک

ئهئهئهئهئئه
ا ما م تیدتیدا  ه 

ژنانژنان ر
پ یی 

ژژژ ژنان ژ ژنان
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س دا،  درهرزی مهی دادگای به  ١٩٣٢سای    کی کوشتن لهیهی کشهوهداواکاریی پداچوونه
 رچوو: ده م بیارهئه

که کشهھیچ   ناتوان بهیهس  وهواوهته  کی  سایکۆلۆجیک  رهتی  کۆمهک  تی  یهوشتی 
، ستدابوایهده  کۆنترۆی خۆی له  بوایهده  وهداواکاری پداچوونه  هک  نییه  وهدابنت. پرسیار ئه

پیاوک چاوی   یان نا. کاتک که  ست داوه ده کۆنترۆی خۆی له سه و که ئه که  یهوهکو ئهبه
ده  به ژنهکهژنک  و  ھاوسه کهوت  ھاوڕییه،  یا  لهر  و  دیکهباوه  تی  پیاوکی  ئیتر  دایهش   ،

دابگرت یان    کهتی ژنهتی تایبهنیهر خاوهسه   پ له  یهی ھهوهستت بزان ئایا مافی ئهراناوه
ئه  پیاوهنا،  که و  داوهوه  کهیسه،  سهک  دادگا  ئهرکی  ناکات.  ژنه یر  کهو  ژنی    که   سکه ، 

 بیر له  ، واتهسهو به بۆ ئه دا یهقیقهم ده ش ئستا لهوهو بت و ئه ند بهتمهی تایبهکهوت ژنه یهده
 ) . ١٦( وهھیچ شتکی تر ناکاته

مای  ر بنهسه  له  کی ئاسایی، کهیهوهکرده  کانی دواتردا دادگاکان بۆیان بووبهقۆناغه  له
 ). ١٧ن (ربکهمتر [بۆ پیاوانی ژنکوژ] دهی "ورووژانی گرژوکوت و پ" بیاری سزای کهمادده
  
 خۆیی ربه سه یسی یاسایی دوای  که 

رۆکی یاسای  شواز و ناوه  ت بهبارهخۆیی[پاکستان]، وت ووژی زۆر سهربهدوای سهدوابه
تی  کی تایبهتا یاسایهرهتی سهڕهنی یاسای بنهنجومهڵ ئیسالم کرا. ئهگه  کگرتنی لهتی و یهڕهبنه
شنووسی وا ره ی  یهلژنه  وم ئهر دهبه  سند کرد و تاقمک رنومایی و ئامۆژگاری خستهپه

مان  رلهوتو وژی نوان په  له  سندانهو پهیی ئه). تا ئستاش، ئامانج وکارامه١٨نووسی (یاسای ده
به  دادگای  جگهو  به رزدا  من،  و  مشت  له  ی  ئهبه   زۆری  ھۆیهر  کهو  ئه  ی   وه پرسیاری 

دا   م دواییانهله و مشت و مه. ئهیهوهموانهھه ژوورپاکستان له یاسا له زرنن ئایا کامهمهداده
 وهه١٩٧٠ی  یهکانی دهڕاستهناوه  و له  دراوه  وهئیسالمی کردن" یشه  "به یکشه  ندی  بهیوهپه

، گۆڕینی یاسای تاوان  وانهک لهیاساکانی پاکستاندا و یه لک گۆڕانکاری لهبۆ گه ھۆکار بوه
 کان".نامووسییه تی شون گرتنی "تاوانهویشدا، چۆنیهنجامی ئهئه له و ١٩٩٠سای  بوو له

دا یاسای    ١٩٧٧سای    ق لهزیائولحه  ی کهمهو دهتا ئه  وهڕمایهگۆیاسای تاوانی پاکستان نه
ھنایه ده  وهکایه  سوپایی  بهو  کرد  کردن"  وتی"بهره   ستی  سیاسییانه ئیسالمی  )  ١٩(  ی 
.  وهکی گرتهموو ھاوتیه ی موسمانان، ھه سی زۆرینهمای یاسای کهر بنهسه  لهوگۆڕانکاریی 

سایه  له زیائولحهژر  رژیمی  به ی  یاسا  سهفه  قدا،  بیاری  و  تووشی رهرمان  کۆمار  ک 
 برانه  و گۆڕانکارییانهر ئه، ھه وهی ناسراوهشت مادهھۆی ھه  دواتر به  گۆڕانکاریی ھات، که

شی دا بوونه ته به  A٢-ی  بیچمی ماده  کان لهته). ئستا یاسا تایبه٢٠(   وهتیهڕهاسای بنهناو ی

س
هبه  له ئه  ئهر  وور 

سندو پهو په
لل

س
ه

رر
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ھهرهسه  بهموو یاسایهکی  و  شوهک  بدادگهیهم  شتکی  نی گرنگی یاسای  الیه  به  بوه  رانه، 
له١٩٧٣ شه  وه.  فیدڕای  دادگای  بهریعهزیاتر،  مادهگوره  ت  یاس  C٢٠٣)١( ی  بهی  و   ا، 

  رنجی یاساکان[ی پاکستان] بدات و بزان ئایا له ی سهوه، بنیات نرا بۆ ئه وهتهتی تایبهسه ده
 گونجن یان نا. کانی ئیسالمدا دهرمانهڵ فهگه

سه دوای  بهربهدادگاکانی  ھاسانکه ردهخۆیی  و ر ئهسه   ی بیاری دادگاکان  لهوهرهوام 
قی روون و ئاشکرای  ، و دهر بوهسه  "کوشتاری نامووسی" یان له تیتۆمه  که  بوون  تاوانکارانه

ی  وهبۆ ئه  ماهی بنهندامانی نرینهئه  تهواویان داوهتی ته، و مۆهیاسایان پشت گوێ خستوه
  کات ده  یسانهو که). باس له١٩٩٥ن(سهبکووژن. یاسمین حه  وهف"ه رهبیانووی"شه  کانیان بهژنه
سوودوه  که لهتیدا  په   رگرتن  "ورووژان"  پدراوهرهدۆخی  ھهنه  ی  راوژ  ک  بۆ کوشتنی  ر 

دریکردنی  تی چاوهرانه، مۆهکی کاریگهیهشیوه  پیاوان به  ش کهیسانهو کهکوو بۆ ئهلکراو به
ر دژ گهتنیشیان، ئهتی کوش، مۆهمان شوهھه  درت و به کی ژنانیان پ دهیهوهموو بزووتنهھه
 یاند: دا، دادگا رایگهیسانهو کهک لهیه له ستن. تی بوهیهزم" ی کۆمه"نه  به

ی خۆی  کهج ھشتنی دۆسته  ر به سه   ، ژنی خۆی له وهداواکاری پداچوونه  ی کهوهئه
بارودۆخکی    له .وهکردۆتهم نهپدراوی کهت  وروژانی مۆه ترسی بارودۆخ یاخود  مه  سزاداوه

 کهدیسانه ت  یی پداھاتنیش بکازهبه یا ی داوای لبووردن  کهرهر ھاوسه گهت ئهنانهوتۆدا تهئه
ده گهئه بیکوژت،  کارهر   لهکهب خاوبکرتهسه   ی  ئه   وهر  بۆ  کوشتنهو   تاوانباربه    و 
 ) ٢١زانرت.(نه

دیکهکه  له لهیسکی  بیاری   با دادگای  دهسه  دا،  پیاوک  کهر  شون    به  رکرد 
گهکهخوشکه  ئهیدا  و گومانی  و له اوپکه چ  چتهده  ی لکردبوو کهوهڕابوو    وتنی پیاوک 

لک شونی  ک گوند و گه شونکی وه  ی لهوهمای ئهر بنهسه   م لهنجامدا کوشتبووی، بهئه
ندی  یوهت پهتایبه  کانیان بهدا، مافی پیاوان بۆ کۆنترۆڵ کردنی کرداری"ژنهتی دیکهیهکۆمه

به پدادهواوه ته  جنسیان،  دانی  به تی  و  داواکردنی  ده  وهھزهنرت،  مافی  پارزرت، 
 ). ٢٢ی پ درا (وهپداچوونه

 
 .وه بنه کان قووڵ ده م کشه کی نوێ به : یاسایه ١٩٩٠دوای   

 
 ن سه یسی گوڵ حه که 

شهدوای دامه دادگای فیدڕای  گه١٩٨٠سای    ت لهریعهزرانی  له،  و  ر ئهسه  لک یاسا 
سوننهگه  له  گۆڕان که  ھاتنه  مایهبنه و  بگرنهدا یهل قورئان  بهھه   وانه، و له وهک   شیندک 

او
چچاواوچچ  هچته

پیاوک پیاور  پیاو  پیرر   
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ی  وردهیشتن. گۆڕانی وردهگهیی رادهستهی کوشتن و ئازاری جهکشه  به   یاسای سزابوو که
ناسرن ده  وهدیهو    ساسقهناوی یاسای    گشتی به  ن، به گهراده  یانههو ھه به  یاسای سزا که

ھهسه  ١٩٩٠مانگی ئۆکتۆبری    له  ) که٢٣( و ئهری  بهدا  رچوونی بیاری  شون ده  ویش 
پداچوونه بهوهکورسی  "دادگای  شهی  لهریعهرزی  به  ت  دژ  پاکستان"  گوڵ   فیدڕاسیۆنی 

  له   ی کهو یاسایانهتی فدڕاڵ بۆ گۆڕینی ئهحکوومه  ش کرانی بهو پشکه  ١٩٨٩  ن لهسه حه
 ناکۆکیان زانیبوو.  ڵ ئیسالمدا بهگه

شی  ی یاسای سزای پاکستان (و بهشانه و بهن ئهسهیسی گوڵ حهر کهسه ری لهداوه 
دهپه کوشتنی  بۆ  تاوان)  سزای  یاسای  (قه   ستهیوندیداری  عهسد  ئازاری  مدکوشتنی  و   (
 ی: وهر ئهبه یاند لهئیسالم راگه سد ی، دژ بهقه ستهده

 بوو.ساسی تدانهمافی قه ت بهبارهندکی سهھیچ به.١
 .بووی تدا نهدیه ت بهبارهندکی سهھیچ به.٢
به.٣ سهھیچ  بهبارهندکی  مهکشه  ت  لهسهی  الیه  ت  پگهنوان  زیان  و  نی  یشتوو 

بهتۆمه پاره  تبار  دانی  قهئامانجی  پهرهی   ج ھهبووی  لهسندی    نالیه  ردووال 
 .بوویشتوو تدا نهنی زیان پ گهالیه به وهتبارهتۆمه

به.٤ سهھیچ  بهبارهندکی  نه  وه  ت  کهتدا  که  بوو  یاخود  کاری  قوربانیان  و  س 
لهکهکووژراوه ببوورن  تاوانبار  کابرای  که  ،  دهحکوومه  کاتکدا  بهت   توان    ب

 تاوانبار ببوورت. ، لهس و کاری کووژراوتی قوربانی یا کهمۆه
 ن.رناکهدهسزای کوشتن به کانی یاسا، تاوانبارانی ناباغ یا شت لهندهبه.٥
ھا سزای  روهتی کوشتن و بریندارکردن، ھه شنایهکانی یاسا جیاوازیی نوان چهندهبه.٦

ر]دا  مبه[تی پغه قورئانی پیرۆزو سوننه  له  ن کهک دیاری ناکهیهشوه  ، بهو کارانهئه
 . ھاتوه

) و یاسای تاوانی  ١٠٩شی  یاسای سزای پاکستان(به  یاند که، دادگا رایگه مان شوهھه   به 
شونه) له٥٤شی  پاکستان(به ھهھانده  دا کهو  بدرت که ھه  یهرکیش بۆی   پ سزای    مان 
 وهتهن حکوومه الیه  له  کرت سزای دانراوده  شدا که وهدرت و لهپی ده  کهکییهرهسه   تاوانباره

 . گونجاون ڵ ئیسالمدا نهگه  وه، لهم بکرتهکه
بهخنهره جیاوازیی  چه ی دادگا  سیسته  کان لهمکهرچاوی  و  نوان  سزای موسومانی  می 

بۆ گشتی  لههمامه  یاسای  کشهگه  کردن  جهڵ  ئازاری  و  کوشتن  زهستهی  کردهیی  .  وهق 
سزاکهیه پاکستان لهم، یاسای  و یاسای تاوانی  پاکستان  سهکشه  ی  بهرهی  تی  رپرسیایهکی 

موو کوشتار و ئازارکیان وان ھه م، ئه ستان، دووھه وهک دهیه  کاندا دژ به یاسا ئیسالمیه  تاوان له
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، وانهپچههی. بکهس و کارهو کهکهقوربانییه  ک دژ بهدا نهم دههقه  ت لهوهده  ک تاوانی دژبهوه
سوننهگوره  به و  وئازار(بهی قورئان  وهیهرشوهھه  ت، کوشتن  شواندنی مافی  ک بت)،  ک 

کی  یهک کشهوان، وهنیا دوای ئهکرت و تهیر دهجماوی سهس وکاری ل بهس و کهکه  تاکه
 بینرت. ت دهوهده یاسایی و رکخستن و تاوانی دژ به

و ی یاسای ئیسالمی، مافی ئهگوره  به  ی کهوهبیاری ئه  یشتهگه  کهرییهدوه، دام پیهبه
داوای    بت، کهده یکهس وکارهھا مافی کهروهو ھه  توندوتیژی ل کراوه  ی که  سه که
له بکه ساس  قه جا  ئه  ن،  به دوای  و  دووھه پله   وان  دهی  گشتی  داواکاری  مافی  بت.  م، 
زم و نیزامی نه  ت کات کهوهئیسالم و ده  شی ل زیاد کرد که وه، دادگا ئهرچۆنک بت ھه

دهیهکۆمه بدرت،  تک  بهتی  پهتوانن  بهیوهندی  بھنن.( بهعزیر  ته  ندیدار  ھیچ  ٢٥کار   ،(
،  خاتری دهده   وهیسی یاسایی خوارهک کهوه نرا.دانه  یهگۆتره  له   و سزادانهسنوورکیش بۆ ئه 

 ستۆی خۆی. ئه بگرته تیهرپرسیایهو بهوڵ بدات ئهھه متر وابوهت کهوهده
   
 تووشی گۆڕان ھاتن   ساس و دیه ی یاسای قه گوره   ی وا به و گۆڕانکارییانه ئه 
لهھه بهچۆنیه  تاوهرهسه  ر  بوو  نوێ  یاسای  دانرانی  سه  تی  گژوگومی  بهبارهھۆی   ت 

کوشتن   ندیدار بهیوهندی یاسایی پهبه بوایهده  ن،سهگوڵ حهیسی] ی[کهگوره کانی. بهندهبه
کی  یههویسی پداچوونهتی فیدڕاڵ کهال بنرن. حکوومهدا وه١٩٩٠ی مارچی  ٢٣ و ئازار  له
ی دنیایی  وهری کردبوو بۆ ئهدا ده١٩٩٠ی ئۆگوستی    ٢٩  ) له٢٦دادگای با(  که  تۆمار کرد
ر سه   ی شون دابنتهوهبۆ ئه   وهکایه  کی ناوخۆیی دنتهزوویی یاسایهستن بهدادئه  بدات که 

وان مانگی ئۆگوست  ن  رچۆنک بت، له ھه ن.سه گوڵ حه یسیکه  ت به بارهری کردن سه دادوه
یان  وی دیکهر کام ئهھه  ، کهئاراوه  دا، س یاسای ناوخۆیی ھنرانه١٩٩٠ی ئۆکتۆبری  ٢و  

ده ته وھه  وهکردهچاک  جار  ده نانهندک  ئه   وتنهکهت  سه وپش  ئهکیشهرهی  تا  مۆ،  وه. 
تی واوهته  بران، بهڕوهبه  یاسا ھاتنهی  نویانه  ندهم بهمجار ئهکهبۆ یه  ی کهو رۆژهدیاریکردنی ئه

  زیاتر بوو که   وهی یاسای سزای پاکستانه  ٣٣٨-  Hشیھۆی به  به  که. گژوگومییهدیار نییه
 لکاندنی لهوهکهیهی چاوپۆشی کردن یا بهکشه  (له٣١٠و    ٣٠٩شی  کرد بهی دهوهباسی ئه

رکردنی  ر دهمه   خواستی دادگا له  ندیدار بهیوه(په  ی  E٣٣٨-شی  ھا به روهدا)، ھه   ساسقه ڵ  گه
و ] لکنرابت) ، بتوانرت بۆ ئهوهساسه [قه   به   کهر تاوانهگهت ئه نانهت تهحکوومیهبیاری مه

 لهساس  قهمکی  کوو چه، باوهدراوهر نهسه  ھشتا بیاریان له  کار بھنرت کهش بهیسانهکه
 بووبت.ا نهدکهیسهناو که
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گه نوێ  ھنایهیاسای  گرنگی  گۆڕانکاریی  یهوهکایه  لک  چه که.  بهم،  کوشتن   مکی 
ک کوشتن  وه   سکی تر،ست که ده  سک به ر مردنکی ناسروشتی کهتی گۆڕا: ئیتر ھهواوهته
 اوانکارانهسد و  کوشتنی تقهستهک کوشتنی دهی وهکی دیکهیهقوولهموو مهکرا و ھهیر دهسه 
کوشتنی     ، واته وانهک لهنیا یهته  ی نوێ بۆ کوشتن دانرا، کهقوولهکوشتن. چوار مه   بوونه دهنه
 کرد.یدا دهپه وهشه م بهندی بهیوهست) پهئانقه (کوشتنی به  مدعه 

کوو زیاتر  به  که،تاوانهی گوره ک بهویش نهم، بیاری جیاواز بۆ کوشتن دانرا. ئهدووھه 
زۆری   به  م کاره. ئهکهڵ مردووهگه  ندیی تاوانبار لهیوهلماندنی کوشتن و پهر شوازی سه به  له

ندی  یوهسی تاوانکار په تیدا، که  ڵ"کوشتنی نامووسی"، کهگه  کردن لههر مامهسه  شونی دانایه
  (واته ساسه . کوشتن شایانی قهئارادا نییه دکیش لهھیچ شایهخوو  و به یهھه وهکهقوربانییه به

ی  کی  جگهیهشوه  تبار بهتۆمه  رجک کهمه  ) بهکهسهکه یوهک بیاری کوشتنه، وهتۆه
دی  ی بوا شایهدی جگهک شایهیهدا بنت، یاخود ژمارهکهکاره  ندیی داداگا، دان بهزامهره

 کهم کوشتنهودهبت، ئه ی پویست نهراده  له  کهلماندنی کارهر سهگه). ئه٢٧(  نر بدهله سه
دهعزیر تهسزای    پ ھهئه  -درتی  زیندانی  کوشتنه  ییهمیشهویش  ی  گوره  به   وهیاخود 

ی یاسای    ٣٠٦)c( و٣٠٦ )bندی(رچۆنک بت، بهھه یاسای سزای پاکستان.  له  ٣٠٢)  bندی(به
ک  ندێ خزمی وهکی ئوتوماتیک ھهیهشوه ) و به٣٠٢)  bندی(ی بهگوره  ستان (بهسزای پاک

سک   کووژن، یاخود که ی خۆیان دهوهمنداڵ/ یاخود نه  نک کهو نه   دایک و باوک یا باپیره
 شنهو چه نت. ئهجیاواز داده   و یاسایه، لهیهمندایشی لی ھه کووژت وری خۆی دهھاوسه   که

  ستدایه ر ده به  ی لهبژاردنهو ھه رچی دادگا ئهوت، گه کهر ده سه   یان له دیهنیا  ته   رانهتاوانکا
 ساڵ زیندانه،  چوارده   که  –، زیاترین سزا  کهیسهتی کهھا چۆنیه روهو ھهگهی بهگوره  به   که

ی سای  و ژمارانهشتنی نامووسی" لهر"کوسه  له  م یاسایهری قووی ئه. کاریگهکهسهکه  بداته
کهکهردهده١٩٩٩ ده  وت  له نیشان  بهژنه  ٣٠٣و  دات  وا  ھهگوره  ی  چاپهی   نییهمهوای 
  له   ١٩٨  یان(واتهش زۆربه وانهکانیان ناسراو بوون، له یان بۆ بکوژه٢٦٩کان کووژراون،  رۆژانه
 ). ١٩٩٩ی مافی مرۆڤی پاکستان،  ژراون(لژنهست برا، باوک، یا کوڕی خۆیان کووده  ) به٣٠٣

 ن که رج ھهل و مهندێ ھهیاسای سزای پاکستان ھه  له  ٣٠٧ندی  ی بهگوره  م، به سھه 
بهتیاندا ناب قه وه٢٨ببرت(  ڕوهساس  و  ئیسالم، رمانهی فهگوره  گوترێ،"بهک ده)  کانی 

قه پاکستان).  ٣٠٢)  Cندی((بهوهنایانگرتهساس  سزای  سزای  یاسای  ئه ی  م  ئه  یهوهگرنگ 
کانی ئیسالم" رمانهی"فهو ئیتر راڤه  ی تدا نییهکی زیادهیهوهی دوایی، ھیچ روونکردنهوهیهپه

.  نراوههمترین سزا دانک بۆ کهیهدا ھیچ رادهکهوهیهپه  ش زیاتر، لهوهنت. لهبۆ دادگا داده
سه وهئه خای  بۆ راڤه کی دهرهش  چۆنیهوهکردنهبت    کان له نۆییه ی یاساوهکگرتنهتی یهی 
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کهگه زۆربه یسیڵ  نامووسی"دا.  به نامووسییه   "تاوانه ی"تاوانی  ئهگوره  کان"  پهی   وهیهم 
 چت.هردنیا بیاری سووکیان بۆ دهکرت و تهدا دهگه یان لههمامه

ی    ٣٤٦ندی  ڵ به گه  ی یاسای سزای پاکستان ھاوڕێ له  ٣١٠و    ٣٠٩ندی  نجام، بهرئهسه 
بووی زیان، رهر قهسه  تبار یاخود پکھاتن له"لبووردن"ی تۆمه یاسای تاوانی پاکستان، مافی

ده  که "مهپی  دهسهگوترت  تاوان،   کهبه   داتهت"ی  خود  یا  کهکووژراوه  سه جماوانی 
ھه جه  شنهرچهقوربانیانی  (ستهئازارکی  ئه٢٩یی  کهگه).    ساسقهی  گوره  به  کهیسهر 

توانن  جماوان دهبه  ر کام لهرچووبت، ھهراری بۆ دهساس قه  ی قهگوره  ینرابت یا بهراگه
ش ناچارن ری پک بن. دادگاکانیسه  بگرن یاخود لهست ھه ی خۆیان ده    ساسقهمافی    له
 سی بهکه ک تاکهن یهالیه ر لهگهت ئهنانه ن، تهسند بکه په گرتن و پک ھاتنهست ھه و دهئه

ندی  ی بهگوره  ر دادگا به گهکرت مهتبار ئازاد دهسی تۆمهبووبت و ئیتر که  وهجماویشه
مافی "خیار"ی   ت)، سوود لهکر ده  باسی لوه  وهخواره  له ی یاسای سزای پاکستان (که  ٣١١

 ٣٤٢)٢شی(ی بهگوره  به  یر بکرت،سه  عزیر تهی  گوره  به  کهیسهر کهگهخۆی ببینت. ئه
ئه بۆ  پاکستان  تاوانی  یاسای  مهوهی  دادگا  کردنهسهی  پویستهبسه  کهت  موو  ھه  لمنت، 

بت، تی دادگا دهی مۆهگوره  ش بهوهبن و ئه  کهتهسهشداری مهسی مردوو بهجماوانی کهبه
ی یاسا شکنی ژن کوژ  وهر ئهبه  تبار. لهنجامی ئازادبوونی تۆمهئه  گاتهوتۆ دهتکی ئهسه و مه

زۆربه نامووسی"  ھهیا"تاوانباری  جار  ژنهی  نزیکی  خزمی  گونجاوهیهکهر  شتکی    که   ، 
  (بوانه وهب سزا بمنته  به   کهن، و تاوانه ت بکه سهمه   کهڵ بکوژهگه   جماوانی قوربانی لهبه

 ) ٤.١  ی ژمارهخشته
به  مهستهئه بدرت  بهگوره  بیار  کامه    ٣١٠و    ٣٠٩ندی  ی  پاکستان  سزای  یاسای  ی 
بۆ ئهکه مهده  وهیس  بهسه  تی لهسهبت  بکرت،  کهیسانهو کهت لهتایبه  ر    شک له به  دا 
رچی . گه"کوشتنی نامووسی"دا ئاساییه  ش لهوهکاندا پک ھاتبن، ئه ژهڵ بکوگه  اوان لهجمبه
ش و  ن،  دادگاکهدا ده  ساسقه  ت کردن لهسهالنان یا مهوه  به  کان ئاماژهیاساییه  وهیهپه

ری مردن، ب اکارھنانی بیر گونجاوبوون یا بهسه   نهرنج بدهوت سه   یانهدادخوازانیش ده
ندی  ساس و بهی قهگوره  ساس کوشتنه که بهی قهگوره  به  کهی بزانن ئایا کوشتنهوهئه
)a(ت یاده  ٣٠٢ره  خود به بو به  عزیر ی تهگو)ندیb (نهری کردن لهدادوه   .٣٠٢دا  و شو

ت سهیسک  یاخود مهتوانت کهجماو دهسی به که  ک تاکهئایا یه  بت کهتووشی ئاۆزی ده
له کهسه  کردن  ھه  عزیرتهشیاوی    کهیسک  ر  شکشهوئه   .وهشنیتهوهبت   له رھه  یه 

 دابتتبار نهتۆمه  جماوان لبووردنیان بهبه موو  ھه  ئایا کات که  که  وهمنتهگژوگومیدا ده
په ،)٣٠( ئه١٩٩٧سای    له   چاو بکرت.ب ڕهو دهیهکام  با کهدا  دادگای  و  له  ندامانی 
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وان  نیان کرد و ئهنهست نیشانی راوژکارانی ب الیهبوو، ده دا بیروڕای جیاوازیان ھهیهکشه
ئهئه  یشتنهگه کهوهنجامی  ته  ٣١٠و    ٣٠٩ندی  به  ی  پاکستان  سزای  یاسای  کاتک ی  نیا 
بنهده بهتۆمه  ، که وهکایه  توانرت  بۆ ده  ساسقه  یگوره  تبار  ھه بیاری  ھا روهرچووبت، 
ی یاسای تاوانی پاکستان،    ٣٤٥)  ٢ندی (ی بهگوره  ی بیار بهراده  ب گودانه  به   ی کهوهئه
تموو کهھه  له سهردا تهیسکی  بهرجهنیا  ر سه   ت لهسهتوانن مهده  کهجماوانی مردووهمی 

ند  زامهت کردن رهسه مه  جماوان بهبه  س لهک کهنیا یهر تهگهوابوو، ئه). که٣١ن (بکه  کهکشه
ر سههی چارکه، کشهوهکرده، بهم بیارهدرت. ئهر قورس ترین سزای پ دهبوو، تاوانکه نه
 نجام، لهرئهتا سه  وهکرایهده  ی جیاواز راڤهشوه  خۆی به  کهرییهی دادوهوهر ئهبه  کرد، لهنه

 ). ٣٢رکرد (بیاری ده یسی دیکهر دوو که سه دا دادگای با له ١٩٩٧سای 
ریی زۆریان  دوهی دادخوازیی دوورودرژی ناو دادگاکاندا بیداماوه  له  نویانه  وهیهم په ئه
ی یاسای سزای    ٣١٠و    ٣٠٩ندی  کارھنانی بهشوازی به  ت بهباره. ھشتا سهوهوتهل که

کاری واشهعزیر، چهبدرت یا ته  ساسقهی  گوره  ب بهئایا سزا ده  ی کهوهپاکستان و ئه
ی  نامهگهبه   پویستنگاندنی  سهب ھه  ندک جار بهش زیاتر، دادگاکان ھهوه. لهرماوهھه
  یانتوانیوه و نه   جماوانی مردوو ئیمزایان کردوهنیا به کاتکدا ته  ، له  ند کردوهسه تیان پهسه مه
 ). ٣٣( وهبکۆنه کهت کردنهسهتبار و مهت کردنی تۆمهندی تۆمهسهبایی نوان پهناته له

سکا  ست لهنیا دهته کهی ئایا کشهوهئه  نهب گودا رجی دیاریکراودا، بهل و مهھه له
دات دادگاکان ده   به  تی یاسای سزای پاکستان مۆه  ٣١١ندی  ت کردن، به سهیا مه  گرتنهھه
تی)، بیاری زیندانی تا  یهزمی کۆمه(تکدانی نه   " فساد فی االرض"مکی  ی چهگوره  به
ربو تی بهسهیاسای سزای پاکستان ده  له  ٣٣٦)  Eندی (، بهمان شوهھهبهن.  ربکهساڵ ده  ١٤
 بتبوو پک ھاتنک رابگرن، چ بۆ ئازادی شنهر چه ی گوێ بۆ ھه وهدادگاکان، بۆ ئه  داتهده

ی سروشتی تاوان، گوره ی"بهوه"، بۆ ئهکهیسهرجی کهل ومهو ھه قینهحیسابی"راسته ، چ به 
ر کوێ ناوی  ھه  کانی دواتردا لهشهبه  له  ، کهرنجهی سهجگه   بکرت.  عزیرته  کهسه هک
 Eشی  ی بهگوره  به  م  ، به دا ھاتوهگه   ست کردنیشی لهربهھاتبت، رنومایی به  عزیرته

ر  به  له  وانهیهم په رچۆنک بت، ئه نرن. ھهدانا  ستیانه ربهو بهیاسای سزای پاکستان، ئه  ٣٣٨
م لک کهگه  وهکرده  ری، بهی دادوهم بوونی داوانامهھۆی که  کنیکیان  یاخود بهنی تهالیه
کانی  تی، یاسایی و سیاسییهیهکۆمه  وی بنیچینهرهروونکه  ش،  وه. ئهرگیراوهکیان ل وهکه

پشت گوێ    تهوامی خراونهردهبه  کان بهوتووی یاسا نویهوی پشکهیهتیدا په  که ،پاکستانه
 ڕیون. ریاندا تپهسه  و به
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 کان" ناموسییه   و"تاوانه   ن" سه "گوڵ حه ریی کردنی داوه  
لهناموسییه  "تاوانه  کردنی  داوه  کان"  حه ری  گوڵ  به کهرنهده دا  ن"سه "  و  مان ھه  وتن، 

.  ئاراوه  کاندا ھاتبوونهکۆنه  وهیهتی پهدژایهی وا لهداواکارییانهو  ئه درایهرنجیش نه، سه شوه
کوشتن    ی ئیسالم چی بهوهت بهبارهکان سهوتی وتوویژهره  له  گرنگ بوو، که  وهم، ئه به
ندی جنسی یوهپه  واته  –"زینا"    ی"ورووژان" و نموونه رنجی زۆری دایهزانت، دادگا سه ده
رگرت کان" دا، وه نامووسییه  "تاوانه  کی لهرهو داکۆکی سه  ک بنچینهتی وهرایهی ھاوسه هورهده
)٣٤  .( 

 خالن، گرنگ نییهرمانی ئیسالم، ورووژان یا ھه ی فهگوره  " به   یاند کهدادگا رایگه 
، م پیهبه ). ٣٥"(وهم ناکاتهقورسایی تاوانی کوشتن که  گرژ یا کوت و پ بووبت، له ندهچه
کرت.  نهساس  قهتوان  ک یا دوو دۆخدا دهیه  نیا له"، بکوژک تهوهکی ئیسالمییهیهروانگه  "له
 وهی ئیسالم کوشتنهگوره  ی به کارکی کردبت وا سزاکه  کهمردووه  دۆخکدا که   ویش لهئه

ی  م بۆچوونهخۆدا بووبت. دادگا ئه  دۆخی داکۆکیکردن له  له  کهبکوژه  یا کاتک کهبووبت،  
 سک کهکه  (واتهمسوم الدم"  " نادات که  تئیسالم مۆه  تی کهنیا گوتوویهو ته  سند بوهپه

قووله و مهئه  که  وهی روونی بکاته وهب ئه  به  –) بکووژت  یا خونی پارزراوه  ژیانی پیرۆزه
 ). ٣٦(  چییه پارزراوه

نموونه ھناوهدادگا  پیاوکی  ئه  که  وهتهی  ژنهوهدوای  کردوه"زینا"یکهی  تووشی ی   ،
شی پشکه   ی کهرجانهو مه م ئهبه  ، کوشتنه "زینا" رزترین سزا بۆتی به و گوتوویه  کوشتن بووه

 سز کانی ئیسالم، لهخوازراوه  ڵ ستانداردهگه ی لهکهلماندنی وچوویی کارهکردوون و سه 
ش زیاتر، دادگا وه). له٣٧گرت (را ده جیاوازی  ساس""قهی  گوره  ی بهوهای کوشتنه

 تاوانی دژ به  وهیهم رگهستی خۆی، و لهده  کابرای تاوانبار یاسای گرتۆته  که  یاندوهرایگه
کردوهوهده که ت  ده ،  بهوابوو   ره  بداوه  عزیر""تهی  گو بدرت.  درییهسزا  واتری  کانی 
به بارهسه  گه   ت  نامووسی"  مه "کوشتنی  جار  لهرجهلک  جیاوازیدانان   ساس""قه   کانی 

ر خای  سه  ختیان لهنیا جهرچاو، و تهبهگرتۆتهعزیر"یان نهی"تهگوره  وگونجاوبوونی سزا به
ی، کها"ی ژنه"زین  له  وه دوای ئاگاداربوونه  و، مردک کهی ئهگوره  به  که  م کردوهکهیه

ر کاری سهتهش شونی زۆری داناوهوه. ئهوهساس" بکرت و بکووژرته کوشتبتی، ناب "قه
 کان"نامووسییه "تاوانهیشتن بهراگه

خۆکردندا  یسی داکۆکی لهکه  ساس" له"قه  ی کهوهئه  رنجی دایهنجام، دادگا سه رئهسه 
  زانرت که چی دهخۆ" به"داکۆکیکردن له لۆ کرد گهنه  م دیارییرناگرت، بهکی ل وهکه

ببرت.  ڕوهکرێ بهرجدا دهل و مهکام ھه  رت، و لهتی کوشتنی پ دهمۆه  وهو ناوهکابرا به
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چۆن   که یهوهی ئهوهری کاردانهکرت، نیشاندهباسی ل ده  وهخواره  ی لهیاساییه  یسهو کهئه
کردنی[یاسای] ئیسالمی" پیاوی ناو    ئاوته  خۆ"بهداکۆکی کردن له  گا دادگا لهکردنی دادراڤه
دهسهده  کاتهده  کهماهبنه و  ژن  دهرهتداری  که  داتهتان  نامووسی"  "کوشتنی   تاوانکارانی 
 مترین سزا ببینن. که

 
   "ورووژانی گرژ و کوت و پ "   یکایه   وه : ھنانه ١٩٩٠یسی یاسایی دوای  که  
به ئه کهئه  شه، م  سای  یاساییه  یسهزموونی  دوای  ھه مه  له  ١٩٩٠کانی  "تاوانی ڕ  ندک 

ی مشت و م ینراوجگه"ورووژان" ی راگه تیاندا  ی کهوانه ت ئهتایبه  کات، به نامووسی" ده 
گه  و،  په بووه  ئهیهرچی  لهوکی  چیتر  نه   وتۆ  بهیاسادا  وه ماوه  خاوکهم  لهیهوهرهک   ک 

  ندی"کوشتنه یوهپه  ی وا لهیاساییانه  یسهو کهی ئهزۆربه  ب بزانرت که. دهرگیراوهکان وهسه که
کی گشتی یهشوه  رچی ژنان به ست پیاو، گه دهبه  ینراون، کوشتنی پیاونکان"دا راگهنامووسییه

ئه قوربانی  چهتر  و  کوشتنانه  شنهو  ژمارانه  له  ????????????(P.88) ئوەشن،  و 
  ی ژماره خشته  نات کراون و لهجلیسی سهمه  ش بهدا پشکه  ٢٠٠٤سای    له  وت کهکهردهده

  وه ش ئهکهھۆکاری کشه  یه. وا ھهیهوهرهسه   ی ژنان زۆر لهکه ژماره یشدا نیشان دراوه  ٤٠٢
دادگای با و   نهبگه  یهمتر واھه ن و که ت بکه سهتوانن مهبکوژانی ژنان زۆرتر ده  بت که

 ینرن.  رابگه وهیهم بۆنه به
 

 " "مسوم الدم" کیه  کراوی رنه سه پرسیاری چاره 
 ی "ورووژان"کشه )،٣٩(  وه)، دادگای بای پداچوونه٣٨حید"دا (بدولوههیسی]"ع[که  له
نی داواکاری گشتی  ردوو الیهرنج. ھهر سه به  خسته  نسهگوڵ حهیسی  ر رووناکایی کهبه  ی له

ستبوو و ن بهسهی گوڵ حهر کشهسه  کان له نی جیاوازی بیارهالیه  و داکۆکی، پشتیان به
و   حکووم کراوهتبار مهتۆمه شواوو ناروون بوون.  ندهکان] چه[بیاره  خست کهریان دهده
بهگوره  (به (ی  پاکستان    ٣٠٢)  Cندی  سزای  له  –یاسای  که  کوشتن  ساس  قه  دۆخکدا 

لهوهنایگرته و  بنهسه  )  ئهر  پدانانی  به   کهمرۆڤکوژه  ی کهو راستیهمای دان  چاوی   کات  
،  خوشکی خۆی کردوه  ی لهقه، تهدا داون پیسی کردوهکهڵ پیاوهگه  له  وتوهخوشکی که
. رچوهم" ی بۆ ده سته"کاری ئه وت ساڵ،  بیاری حهو کووژراوه  وتوهر کهبهئیتر کابرا وه

  که رهخدار بۆ کادکی بایهی ھیچ شایهوهر ئهبه  وت لهکهرنهیسی داواکاری گشتی سهکه
یسی  ر که سه  وهڕایهکابرا کردبووی. دادگا گه   بوو، که   و دان پدانانهگه ئهبه   بوو و تاقه نه

   . کابرا"مسووم الدم" نییه  ند کرد و بیاری دا کهسهتباری پهکانی تۆمهو حیسابه  نسهگوڵ حه
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ر سه ساس و لهی قهگوره  تبار بهیویست تۆمهت دهوهده دا (کهوهدادگای پداچوونهله 
ن شاه"  سه سیم حه ر "نهی  یاسای سزای پاکستان بکوژرت)، داوه   ٣٠٢)  aندی (مای بهبنه
رچی  کرد گه ساسقه ی له نسهگوڵ حهیسی رجداری جیاوازیدانانی کهنی مهچاوی الیهره
حهیسی  که  له ھه   نسه گوڵ  پداویستییهدا  بهموو  رهنامهگهکانی  نه یی  به چاو  م کرابوو، 
ی  وه)، و ئه٤٠دا (ت"ھاده"قانوونی شهی    ١٢١شی  به  ی بهئاماژه   ر شاهش داوهوهڕای ئهرهسه 

ت  وی تایبهیهجیاوازیدانان یاخود په  وت سوود لهیهتبار ده کات تۆمه  که ر چاوبه  خسته
ر  ی پویست ھهگهش زیاتر، بهوهبت. له ده ر شانی  سه  لماندنیشی لهرکی سهربگرت ئهوه
دی موسومانی  ویش چوارشایه: وئهیه  دا ھه ددحهی  گوره  به  زینایسی  که  له  بوون که  وانهئه

بوو. دادگا  نه  وهستهدهتبار بهو بۆچوونی تۆمه  قسه  له  ک جگهیهگهدا ھیچ بهیسهم که. لهیهنرینه
م  تیدا دادگای با ئه ، که ت"وهڵ "دهگه له لی""موحیب عهیکشه ی دا بهھا ئاماژهروهھه
گرتبوهرنجانهسه  به"تۆمهرچاو.  به  ی  بهدرهتی  به   وشتی   گهب سه به ی  ناتوانرت   لماو 
دابنرت.  یهپه  پ و  وکوت  گرژ  وهگه ئه وکی  ئهئهر  به ستۆگرتنکی  به ب  وتۆ،   گه   له 
).  ٤١(سانی ب تاوان بکووژن"درت بچن کهک دهخه  ت بهند بکرت، ئیترمۆهسه په  کهسه که
کوشتن  و بوو به وهرزکرایهبه که یاسای سزای پاکستان بیاره له ٣٠٢) aشی(ی بهگوره به
 .  ساسقه مایر بنهسه له

لکۆینهھه  بت،  لیهوهرچۆنک  دهیاساییه  کشه  هک  دهکان  که ری  زۆر   له  خات 
کانی داواکاریی گشتی  گهی به وهتکرانهھۆی ره   به   ی ھاوسروشتی دواتردا، کات کهکشه

  ستۆ گرتنی ورووژان تاقه ئهتبار و وه،دان پدانانی تۆمهوهی یاساییهمههنگ و چهیاخود ته
. س  کراوهنه چاورهحید  بدولوهعهی  کشهێ یی دادگا لهر ی ئهمای بیار بووبت، راڤهبنه

کی  یهشوه  به  رز کهی دادگای بهکی دیکه، کورسییهحیدبدولوهعهی  کهمانگ دوای کشه
ی  کانی کشهرچی بیارهرنج و گهر سهبهوهکانی خستهمان کشهجیاواز رک خرابوو، ھه

ر سووڕمانی سه   به  -واو جیاوازئاکامکی ته  یشتهالم گه، به وه کایه  ھنایه   ی نسه گوڵ حه
واتهردوو داوهھه   وهواوهته شاه (کهنه  ر  ھه  بدولواحیدعهی  ری کشهداوه  سیم  ھا  روهبوو) 

گوڵ ی  ری کشهردووکیان داوهرکرد)، ھهی دهو بیارهبیارکی دژ به  حمان (کهشافیور ره
 یش بوون. نسه حه

حهممهمحهی  کشه  له راگه)، تۆمه٤٢دا (   نیفد  تی  یاند. ناوبراو تۆمهتبار"ورووژان" ی 
تی پ کردبوو.  رکردبوو و سووکایه ماڵ ده  وی لهی ئهکهژنه   ر بوو، کهسه   ی لهکوشتنی براکه

 وهھۆی کووژرانه  بتهیاسای سزای پاکستان (کوشتن نا  له  ٣٠٢)  Cشی(ی بهگوره  دادگا به
به  ساس)، دهقه   به ھهحه   دایه  وهمهستهکاری ئه  ساڵ زیندانی  پارهروهنیف  ی ھا بیاری دا 
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ی کرد  وهت داوای پداچوونهوهجماوی مردوو. ده  س وکاری بهکه  کیش بدرتهیهرامهغه 
 بکرت.  مهمحاکه ساسقهی گوره ب بهو گوتی کابرا ده

نی سهو بیاری گوڵ حه  واویی کشهحمان ناتهر شافیور رهدا، داوهوهدادگای پداچوونه  له
ر نیازی گهت ئه تایبه  ، به وهی"مسووم الدم" ناگرتهتی کشهواوهته   و گوتی به   وهق کردهزه
ۆ سزای کوشتن  ی بکهوهکرده  سک که ، یاخود کهواو ب تاوانهته  سک بووبت که که  له

له دادگا  راڤهگه  نابت.  یهوهکردنهل  ھهکهی  و  بوو،  ئهمدا  کهوانهموو  جیاوازدانا  بۆ    ی 
چوونه رتاوانک(وهھه خه   ک  مای  ھه وهکهناو  بۆی  بکه )،  یاسا  وه  وتهبوو  و  ک شونیان 
زانن  "مسوم الدم" نه  ن بهکانی خۆیاقوربانییه  مرۆڤکوژانی دوارۆژ که  ی دایهتنجامک مۆهئه

که بیاری  دهو  بۆ  لهمتریان  زیاد  کشهوهربچت.  حهی"،  لهنیفمحمد    تییه رپرسایهبه  " 
و   گهی بهتۆکمانه  م پوانهستا. ئهبدولواحید" وهی "عهکشه  لماندندا، دژ بهکانی سهتیهڕهبنه

  که ییهیانتوانی ھاوکشهرگیز نهت نیشان کران، ھهسبدالواحید"دا دهی "عهکشه  له  ، کهنیشانه
 "کوشتنی نامووسی" بگۆڕن. ری بۆ قوربانیانیروهسوودی دادپه  به

، یسی جینایی [وتانی] باشووری ئاسیایهی شوازکی ئاسایی کهوهنگدانهره  یسهم کهئه
) وهکاریی خراپهھۆی ئاماده  بهب  غلهکانی داواکاریی گشتی(ئهو نیشانهگهمی بهرجهسه   که
 ، بهکهی کوشتنهنگیزهی قوربانی و ئهوهکرده ت بهبارهتبار سهی تۆمهو ئیفاده دواوه درتهده
ھهسه  بهکی"کوشتنی نامووسی"دا زاڵ دهیهموو کشهر  پهگوره  بن.  و   دیهوی نوی  یهی 
به  ساسقه کاروباری  به  له  و  بهیوهپه  که  وهواتاکردنهرچاوگرتنی  الدم"ه  ستن  ،  وه"مسوم 

، رانهم فاکتهئه کات.یدا دهپه   وهتی سزا بینهچۆنیه  ند بهیوهوخۆ په   کرداری قوربانی راسته
ی  نگیزهکوژن و" ئه ژن و پیاو ده   که  وهیشکننهدا ده وانهالی ئهن و به دهیس تک ده که  میشهھه

 ینن. گهڕاده نامووسی" بۆ
 

   ؟چ تاوانک کراوه  
کرت، چاو نهره  ساسقه  دۆخکدا که  له  یهوهدات ئهدهرھهسه  ریب کهپرسیاری ھاوته

یسه که توانرت که)، دهوهکرته"نامووس" واتا ده  گشتی به  به  ت(کهمای غیرهر بنهسه  ئایا له
بهچوارچوه  بخرته (ی  پاکستانه  ٣٠٢)  bشی  سزای  بهوهیاسای  ئهگوره  (که  کات  ی  و، 

یی  میشهرگ یا زیندانی ھهر سزای مهعزی مای تهر بنهسه   لمت، لهتبار ناسهر تۆمهسه   ساس لهقه
ی یاسای سزای پاکستان، زیاترین بیاری    ٣٠٢)  Cشی (ی بهگوره  چت) یاخود بهردهبۆ ده
کانی  رمانهی فهگوه  ی بهوهر ئهبه  بیست و پنج ساڵ زیندان بت، له  چت که ردهبۆ ده

 که وهروون ناکاته و بارودۆخهتی ئهواوهته . یاسای نوێ بهوهنایگرته ساسقه ئیسالم، سزای
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   F-338شیڵ بهگه  لکان لهوهھۆی پکه   کان بهنووسراوه  وهواوبوونی روونکردۆنهتیدا ناته
بۆته ی قووتر  پاکستان  سزای  چاککراوی  پاکستان   .وهیاسای  سزای  چاککراوی   یاسای 

ن،  کهده   دیه  وساس  قهکانی یاسای  وهیهپه  یکاتکدا راڤه  کات لهرنموونی دادگاکان ده
 رچاو.به کانی ئیسالمیش بگرنهرمانهفه

ی ئایا  وهئه  رنجی دایهرزی الھور سه)، دادگای به٤٣یسی غوم یاسین دا (که  له 
له بنهسه  کوشتن  غیرهر  چهمای  ھیچ  شایانی  ھهسزایه  شنهت  کشهیه  ک  بهبارهسه  که.   ت 

 ، کهوهن برا و مامکهالیه  کردوو بوو لهکووژرانی پیاوک و برینداربوونی خوشککی شوونه
ری  خلنه. کات ھهدا دیتوه  کهل کووژراوهگه  دۆخی جووت بوون له   یان لهویانگوت ئهده

کشه لماسه   کهکاره ئه سه   چوه  کهو  سروشتی  تاوانهر  واکرابوو  گه ی  دادگا  و ئه  یشتهو، 
  به  تک مۆهیهھچ شوه بهکوشتن  ندیدار بهیوهشی پهوکانی بهی هپه  " راستهی کهنجامهئه

ناده غیرهگوره  به  ن کهکوشتنک  بهی  بهت کرابت،  به  م  یاسا، F 338شی  حیسابی  ی 
ت کۆنسرڤاتیو  تایبه  کردنکی بهراڤه  له ).٤٤ن (چاو بکهکانی یاسا رهوهیهدادگاکان ناچارن په

 یاند که:) و رایگه٤٥ر) کرد(مبهی پغهدیث"(وتهند "حهچه  ی بهو باوکساالردا، دادگا ئاماژه
ک "کوشتنی  برابت وه  ڕوهت" به ر حیسابی "غیرهسه   له   کوشتنک که  یشتن بهراگه  ئاشکرایه

وعه  روون  نییه  مد"  که که و  ھاسان  بنهسه   له  سانک  غیرهر  کهمای  کوشتبت،  ت  سکیان 
 .  )٤٦(ببنت وایان پ رهوهئه بشایانی چاوپۆشی کردنن و ده

ی  چوارچوه  وتهوتۆدا ناکهبارودۆخکی ئه  کوشتن له  ی کهنجامهو ئهئه  یشتهدادگا گه
 ت به رواه  نج ساڵ داشکاند. بهی بۆ پیاسای سزای پاکستان، و سزاکه  له  ٣٠٢)aشی (به

 یاند:  دادگا رایگه .النرابووش وه رهی قه، پاره"مسوم الدم" نییه سک کهمکی"کهی چهگوره
ی  وهر حیسابی کردهسه   ژیانی خۆی له  کهمردوه  ی کهو راستیهر چاوگرتنی ئهبه   له  به

دوور ئه  و  نییهی ئستا که یسهکه م  ، ئه ست داوه ده   خالق لهنایاسایی  حکووم مه   که  یسک 
 ).  ٤٧(جماوانی کووژراو به بوو بداتهرهناچار بکرت قه

 رییهم داوهیسی دادگای بای الھوور دا ئاماژه به که  ت له تایبه  یسی دواتر بهلک کهگه   له
 تاوانباران. متر بداتهسزای که وهی دادگای پداچوونهوهکرا بۆ ئه

 
 خۆ   ی داکۆکی له وه کراوی واتاکردنه رنه سه پرسیاری چاره 

  خۆی له   کار ھنانی داکۆکیکردن لهبه   یسک بوو کهم کهکهیه  نیفد حهممهمحهیسی  که
بنچینهسه  لهر  دانران  جیاواز  و  وروژاندن  به   ساس""قه   ی  راگهوهرزکردهی  دادگا،  یاندنی . 
  ڕوه خۆ بهکارھنانی مافی داکۆکی لهک بهی وهکهیگوت کارهده  گرت کهرتباری وهتۆمه
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 ر چاو کهبه  ی  قورئانی گرتهوهساس بکرت. دادگا روونکردنهش ناب قه ، و بۆیهبردووه
رپرسی به  سکهکه  که  وهواتاکرده  یهم شوهییم" ی به)، و "قه٤٨(   ی ژنهییم""قه تیدا پیاو

کهوهڕبه کاروباری  وپکی  رک  رکخراوهبردنی  یا  سیسته  س  پارزگاری    مکهیاخود  بۆ 
رپرسی پاراستنی ک بهوابوو، مرد وه ). که٤٩کانی ژیان (کردن و دابین کردنی و پداویستییه

ی کۆسپک ه ٤:٣٤ ی ژمارهکارھنانی ئایهم بهکرت. ئهیر دهزاری سهرمهشه ی لهکهرهھاوسه 
کانی  یسهکه  ربوی لهی بهکان" و راڤهنامووسی یه  دوونانی "تاوانهرپی راوهبه  ی خستهدیکه

 دواتردا گونجاوکرد. 
ی  وهشاندنهوهتوانرت دوای ھه یاندنی وروژان دهلۆ راگهی گهوهی ئهنجام، کیشهرئهسه 

م دادگای  ر دهبه   وتهدا، که  توهده  بهدژبدولواحید  عهیسی  که  ربگیرت یان نا، لهیاساییش وه
) کی  . ناوبراو کهوهکایه  ھاته  وهه ق""حهن داکۆکیکارانی  الیه  ف" لهره). توخمی"شه٥٠باس

ستدرژی  ر بت و ئازاد بکرت، دهگهی کردبوو ئهشهڕهژووری دادگادا ھه کوشتبوو که له
رۆکی سه  ری دادگای با داوایان لهرس داوه. ھهق""حه یکهموو ژنانی ھۆزهر ھه سه  کاتهده

رخان ته  " یاساییهگرنگه  تیهڕه"بنهو پرسهر ئهسه  ر بۆ بیاردان لهوت داوهحه  دادپرسان کرد که
ئه و  ئه بکات،  وه سهو  لهماوه  له  سکه "ئه کهوهبیرھنانهشیان  زیاد  لهسه  ی  سادا   د 

 "ھیندوپاکستان]دا باوبوه ری" ئاسیا[واتهکیشوه"نیوه
پداچوونهنجامدا دادگایهئه  له پنج کهوهکی  پداچوونهی  بۆ داواکاریی   وهسی، گوی 
 ت به بارهڕیشاڵ سه  ورده   و دوای لدوانکی به ) راگرت،٥١بیاری کوشتن(  دژ به   ق""حه 
ر کوشتنک شایانی  گهئه  ی کهو بیارهئه  یشتهنیف، گههد حممهبدولواحید و موحهیسی عهکه
راگه  ساسقه ئیتر  ھهبت  نایگرتهیاندنی  ورووژان  و  بهوهخالن  که.  کوشتنک  بۆ   به   م، 

بهگوره (ی  راده  ٣٠٢) bشی  پاکستانپی  سزای  یاسای  دهعزیر)(تهن  گهی  ئه،  و توانرت 
نجامی شلگیری  ئه  م کارهرچاو. ئهبه  ک تدا بگیرتهیه  وهرهاوکهک خی وهیاندنی ورووژانهراگه

کان دا چیتر داوای یسهی کهزۆربه  له  که  وهوتهی "کوشتنی نامووسی" ژنان ل کهبۆ کیشه
بهبه   ونهکهی دهوهر ئهبه   ساس ناکرت لهقه سزای    له  ٣٠٦)  cو (  ٣٠٦)  bشی (ر  یاسای 

 نرت).جیاوازدا ده  یاسا که  له ندایه تییوهمای ھاوپهر بنهسه  لهساس  قهدا  تیپاکستان (که
  له  بریتی یه ( که  ٣٠٢)  bشی (ر بهبه ونهکهتی، دهشنایهی چهگوره ش بهکانی دیکهیسهکه
ت)، یاخود بنه   وهستهدهبه   وهبیگرتهساس  قهی  وهی پویست بۆ ئهگهبه  ، کات کهعزیرته
به به   ونهکهده (ر  لوهوهخواره  له  (که ٣٠٢)Cشی  باسی  بهده  تر  کهوهکرت).  تی  مۆه  ی 

ی یاسای سزای پاکستان   ٣٠٢ )b(  شی  ندیدار به بهیوهیسی په" بۆ کهوهره"بارودۆخی خاوکه 
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نجاو بۆ کوشتنی ژنان نه گوپاندنی زیاترین سزای  سه  وهکرده  به  که، بیارهکایه  وهھنرایه
 کرد. 
یاندنی"ورووژان" ی راگهوهشاندنهوهھه  ت به بارهریی سه روهخواستنی دادپهنه   یسه،که مئه

ڵ گه ند[لهیوهی جیاوازدانانی ھاوپهوهڕای سینه رهسه یاندکهیگهک رار وهئاشکرا کرد، دا 
له  ["وپ گرژوکوت  چا  "ورووژانی  کراوهیاسای  کشه  ک  وه  کهدا،  فاکتهھشتا  رکی  ک 

 ). ٥٢( وهمنتهر پرسی سزا ده سه ندیدار بۆ بیاردان لهیوهپه
کهئه  سهیسانهو  کشه  وهرهی  "قه و  و  الدم"  "مسوم  یهی   ، گرتنهییم"  ڵ  گه  له  وهک 

لی عهیسی  که   نجام لهرئهسه "کوشتنی نامووسی"،    ت به بارهھا بیاری سه روهورووژاندن، و ھه 
ر باسی دادگای با، و داوی باس و خواسی زۆر  به  وتنهکه )٥٣دا(  ھدلی مهعه   دژ به   ھدمه
ر کوشتنک  گهئه رچوو کهده  وهبیاری ئه نیفد حهممهمحهو بدولواحید عهیسی ر کهسه له

راگه  ساسقهشایانی   بۆپهبت  ورووژاندنی  کهنسهیاندنی  ناکرت.  بهبارهسه  کهیسهد   ت 
ی کهڵ ژنهگه   خوازراو"دا له"دۆخکی نه  یگوت لهتبار دهتۆمه  کووژرانی پیاوک بوو، که 

یاسای نوێ ب ئاگا    ت لهڕواه  به   رباز بت). دادگا، کهتی دهی توانیویهکهتی(وژنهبینیویه
یشت و بیاری  راگه کهیسهکه  ی سزای پاکستان، بهکانی یاساکۆنه وهیرهی پهگوره بوو، به 

تۆمه وتحه بۆ  زیندانی  دهساڵ  لهتبار  با  رکرد.  دادگای  "قتل   به ی که کاره کاتکدا 
 ). ٥٤تباری ئازاد کرد (ق) ناسی وتۆمهحه کوشتنی به بالحق"(واته

یسی که   تهدراوهرنج نهدا سه   نیفد حهممهمحهیسی  که  له  رکرد کهرز بیاری دهدادگای به
ی وهرنج راکش پ شل کرد، بهکی سهیهشوه  کان"ی بهکییهرهسه  و "مافه  بدولواحیدعه 

 یاند: رایگه
،....  قورئانی پیرۆزدا ھاتوه  له  ی کهیهو شوهبه ییم""قهرکی  بردنی ئهڕوهکی بهرهمافی سه 
بت ھه   وانهی ئهزۆرترین سوودی بۆ فراوانترین ژماره  ربکرت کهک مسۆگهیهشوه  ب بهده
رکی  بردنی ئهڕوهمافی پیاو بۆ به دا بکرت که  وه..... ناب گومان لهوهیانگرتهده کهمافه  که
زاری و ب  رمهر شهرانبهبه   کات و لهی دهکهفی ژنههرشه  پارزگاریی له  که  ، مافکهییمیقه

 ). ٥٥یپارزت (ده تیدائابوویی و سووکایه
که گهقبدولحهعهیسی  دوای  دادگا  ئاکامهئه  یشته،  کهو  سه  له  ی  به بارهبیاری   ت 

ب بیار و گوتیان دادگاکان ده  وهناگرته  کهسه کهساس  قهورووژانی کوت و پدا بیاری  
 و(لهوهگرتهیان دهی یاسای سزای پاکستان کامه  ٣٠٢)  Cشی (لۆ بهن گهبده  وهر ئهسه   له
کانی  رمانهی فهگوره  به  که  کراوهنه  و بارودۆخهی سزا بۆ ئهمترین رادهدا باسی که  شه به

و کهوهنایانگرته  ساس""قه  ،  ئیسالم حهیسی  )  نهوهگومانی له  نسهگوڵ  و ئه  که  وهھشتهدا 
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ر به  ونهیشتن، ناتوانن بکهگه"ورووژانی کوت وپ" پیان راده یگوره ی وا پشتر بهیسانهکه
و، رچوک مانگ) زیندانی بۆ دهبیاری (دوو ساڵ و یه  دممهلی محهعه ).  ٥٦ی یاسا (شه م بهئه
ڕ کرد بوو و خۆی تپه  ی مافی داکۆکی لهوهر ئهبه  نیا لهویش تهپشتر کشابووی، ئه  که

 کار ھنابوو. ھزی زیادیی به
خوشکی  ش کرا واپشکه ساه ٢٠تبارکی  دواتر بۆ مه تدا کهفاله کی که داواکارییه له
کهساه  ١٦ کوشتبوو  پیاوکی  و  خۆی  پی  کردبوو  لهیوههگومانی  نایاسایی  یدا  گه  ندی 

ی قورئان دا   ٣٤:٤ی ئایه ی بهدادگای بای الھوور ئاماژه له   "ئاسیف جان"ر بووبت، داوه 
 و گوتی: 
 بپارزن که  تانهو ئافرهفی ئهڕهمرد، و باوک، و برا، ژیان و شه  کرت کهڕوان دهچاوه

ی  کهماهڵ ژنکی بنهگه  تاوانبارک له  وان بزانت کهر کام لهر ھهگهن و ئهکهدانیشتووی ماه
مد"ی کردبت ی"کوشتنی عهوهئه  توانت خۆڕاگری بکات، نابتهر نهگهوه، ئهودا زینای کردئه

وتۆدا"مسوم الدم" یسکی ئهکه  له  که  مردوه  ی کهو ھۆیهر ئهبه  بت، له   ساسقه  و شایانی
 ).   ٥٧نییه (
پبه دهیه م  یهکهرده،  چهوهکگرتنهوت  لهی  داکۆکی  قوربانییه  مکی  و  که خۆکردن    ک 

مای "ورووژانی ر بنهسه ی جیاوازیدانان لهکایه وهنجامی ھنانهئه یشتبته، گه"مسوم الدم" نییه
به  ."وپ وکوت  "تاوانه وهگرژ  بهنامووسییه  ش،  دهواوهته  کان"  ی  بازنهناو    ھنتروهتی 

سهوهزراندنهدامه لهی  نه  ر  چهنوێ  سهریتی  کهدهندین  ئهکه  یی  بۆ  سزا  کهمترین   سانهو 
ده  وهبرتهده بهوا  "شه  لن  کوشتوهکه سهکه  وهف"هرهھۆی  به یان  کاره،  وایهم  پیان   ،  ،

 . وهیانهکهناو راڤه ته یان ھناوهتوخمی"ئیسالمی"
وت، کهردهدا ده  بدولسوفی عه   دژ به  د ئیبراھمممهمحهیسی  که  ک لهت، وه ر چۆنک بھه
و  ت لهتایبه  بینرت، بهدهعزیردا  تهکارھنانی  شوازی به  له واوی وگوم و گژی"لک ناته" گه
 وهرهی سهری کردنهم داوه). ئه٥٨ف" دانرابت (رهمای"شهر بنهسه  "ورووژان" لهدا کهیسانهکه
و   ساسقهوی یهی پهکایه دوای ھاتنه واگرت   و بارودۆخه ی لهخنهره  که وهناسرتهده  وهبه
ر سه  ریکین لهخه  "ئمه تیو گوتوویه  ستۆی گرتوهئهوه  ش که وه، و ئه ه ودروست بو  دیه
و به  وخۆیه  کی ناڕاستهیهت ئاماژهڕواه  به  ین"، کهکهزموونی جیاواز دهماکی ئاسایی ئهبنه
باسی کووژرانی    کهیسه. کهدا بانگیان بۆ دراوهوهرهکانی سهریی کردنهداوه  ی وا لهیسانهکه

مردهده  به  ژنکه ئهکهست  دوای  پیاوهوهی،  لهزانیویه  کهی  دیکهگه  تی  پیاوکی   له "ڵ 
تبار ھیچ  ی تۆمهوهر ئهبه  ندک نائاسایی بوو لهھه  کهیسه". کههوسنددا بوبارودۆخکی ناپه 

  ی وا له هتییهزا گشتی کۆمهو فهدا نا. ئهکهتاوانه  ئاشکرا پی به  کرد و بهکی نهداکۆکییه
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ییم بوون"  ی وا کاری "قهیهو ناو و ناتۆرهبت و ئهوتۆدا دروست دهیسی ئهری کهوروبهده
 : ده وت کهکهردهی دادگا دهیهو ئاماژه، لهری کردوهده

نی ی یاساکاگوره  ئایا به  یهوهئه    وهمی بۆ بدۆزرتهب وهده  ی کهکیهرهسه   و پرسیاره "ئه
بهموته مافکی ئیسالم خۆی لهکهی ژنهوهدوای ئه  درت کهمرد ده  ق  بارودۆخکی   ی 
 ).  ٥٩بیکووژت"( سنددا بینی،ناپه

 ی بهر باس، دادگا ئاماژهبه   وتنهکه  دیثحه ت و  ئایه  کی زۆر لهیهی ژمارهوهدوای ئه
 وهرکردبوو: " ئهی دهم بیارهئه  دا که زینا  ت بهبارهتی فدرای سهریعهریی دادگای شهدادوه
سهیاسایه ئیسالمییهرهکی  ببته  که  کی  کردن  گومان   بهبنه  ناب سزادان،  دهمای  توان م 

 ). ٦٠ک بۆ لبووردن پک بھنت( یهوینهزه
بۆ   گهبه  هیتوانیوک نهیهھیچ شوه  تبار بهچۆن کابرای تۆمه  که  وهق کردهشی زه وهو ئه

بھنته سه .وهزینا   با دادگای  بۆ بیاری  مل  دادگا ناچار بوو  بهبارهکاتی  یشتنی  راگه  ت 
س   ی لهرت، سزاکهی یاسای سزای پاکستان دا به ٣٠٢) (Cشی  ی بهگوره  به  کهیسهکه

 . وهرز کردهبۆ پنج ساڵ به وهساڵ زیندانه
 

 وه گرنه کان" ده نامووسییه   ی وا "تاوانه وانه یه و په ت به باره سه گژوگومی   
به  له تهگوره  کاتکدا  پاکستان،  سزای  کۆنی  یاسای  یهی  پهنیا  سه یهک  به بارهو   ت 

رانی پسپۆڕ روهرو دادپه)، دادوه ه  بوو(نیاز، "ورووژانی گرژ وکوت وپ""کوشتنی نامووسی" ھه 
شوهیه  به چۆنیهکشه  له  ک  بهی  پهتی  چهنویه  وهیهکارھنانی  و  سزاکان دا  شنایهکان  تی 

ئه ھاتوون.  گژوگومی  بوهوهتووشی  ھاوڕێ  نموونهگه  له  ش  داوهڵ  ئاۆزبوونی  ری  ی 
به باوه  دادگاکان  وهدادگای  له،  بهقیرو  فهیسی  که  ک  الزمانخه  دژ  دا   لیل 

وادی  ی گهتی براکهو گوتوویه  ژنی خۆی کوشتوه  کهدا، مردهیسهو کهله  ).٦١وت(کهردهده
نی  مهم تهکچکی که  کهی ژنهوهر ئهبه  له   .کردوه تبارژنی کابرای تۆمه  واته   که، ژنه بۆ
  ک که ی یاسای سزای پاکستان،  زیاترین سزایه  ٣٠٨و    ٣٠٦)Cشی(ی بهگوره  بوو، به ھه
)  bشی (ی بهگوره  م دادگا بهبوو، بهساڵ زیندان    ت، چواردهبدرایه  کهبکوژه  کرا بهده

دا، دادگای با وه پداچوونه  رکرد. لهی یاسای سزای پاکستان، بیاری کوژرانی بۆ ده  ٣٠٢
ی یاسای سزای    ٣٠٦)  Cشی (ی بهگوره  م گۆڕی و بهبه  وه،مان بیاری کوژرانی ھشتهھه
ی ھۆکارک وهب ئه  ک سال زیندان، بهیه  و کردی به  رنجی دایهسه  ساسقه  کستان، وهپاک

 دادگای بادا تۆمار کرد، که  تی لهڕهتبار سکاکی یاسای بنهینت. تۆمهرابگه   م کارهبۆ ئه

کان
نموونه نموونهڵ 
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ڵ
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"ت وپ"ه وپ( 
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شی ی بهوه ر ئهبه لهت عزیر سزا بدرایهساس یا تهمای قهر بنهسه  له بوایهدهو نهی ئهگوره به
)C (وهیگرتهی یاسای سزای پاکستان ده ٣٠٨و  ٣٠٦ . 

 یاند: دادگای با رایگه
ی یاسای    ٣٠٢شی  ی بهگوره  به  تبار/ سکاکاردا، کهحکووم کردنی تۆمهکاری مه  له

، جیددییه  ندهو ھو بیاری کووژرانی ئه  رووی داوه  ن دادگاوهالیه  ک لهیههسزای پاکستان ھه
  بووه ده  وهداخهت، به ت و بکووژرایهسرایهوهن سکا ھه نجامیدا کابرای خاوهئه  ر لهگهئه  که

دپاکی/ یا ب    یاندن بهراگه  گوتن ناکات که   . پویست بهوهرییهی دادوهرگه  کوشتنک له
رناگیرت  وتۆدا وهیسی ئهکه  توانایی، لهیا بی    /یشتنی یاساوهگهھۆی تنه  ف و درۆ/ یا به

)٦٢ .( 
دادگای با کرد،   ش به پشکه  کهبیاره  ی دژ بهوهسکای پداچوونه  کهباوکی مردوه

 .وهشاندهوهتی یان ھهڕهندامی دادگا، بیاری پشووی سکای یاسای بنهوێ پنج ئهله  که
الم گوتیان  ربگیرت. بهوه ساسقه ک لهتوانرا کهدهنه که  یوهندی پیشان دا بهزامهدادگا ره

 ش گوترا: کهی بیارهماوه ت به بارهکاربھنرت، و سه کرێ بهده عزیرته که
ی  وهدادگاکان بۆ ئه  تهتی داوهسهت دهریعه ، شهوهیانگرتهساس ناقه  دا کهیسانهو کهله

ھۆی    به  یهوتۆ واھهتاوانباران. سزای ئه  نهسزای شایان بده  کهیسهبارودۆخی کهحیسابی    به
ھه  بگاته  وهعزیرهته ئهمیشهزیندانی  کوشتن.  یاخود  چهیی  کوشتنه  شنهم  ن الیه  له   سزای 

 به  که  یهم پک ھاتنکی گشتی ھهبه  وهتهی جۆراجۆر واتاکراوهشوه  به  وه"ژووری" یانه
 .بتت پدراو دهتدا، مۆهبارو دۆخی تایبه ت و لهریعهی شهگوره

.  وهزرایهنوێ دامه  ر لهسه    ،عزیرتهی  گوره  رکردنی بیاری کوشتن بهبیاری دادگا بۆ ده
ی یاسای    ٣٠٨شی  به  ی وا لهیهو رادهئه  بی کهرنهده  وهر ئهسه   کی لهدادگا ھیچ بیروڕایه

 بگیرت. ب بمنت یاخود ھه، دهزای پاکستاندا ھاتوهس
که ئه نموونهیسهم  توندڕۆیانهیه،  ئاۆزییهله  یهکی  لهو  وا  په ی  و  یاسا  ئه  وهیهو  و  و 

بۆ خراپهتباران وھهبۆ تۆمه  که  وهشتهوهده  گژوگومییه م دت،  رھهکاران به ندک جاریش 
 ). ٦٤(کتر جیابوونیه ی دادگای با پنج ساڵ له ئاۆزه و دووبیارهئه

 
  کان" نامووسییه   وستی یاسایی و "تاوانه ھه 

و  ندی ئهیوهپه  یاندنی"ورووژان" یان لهتیدا دادگاکان راگه ری کهک دادوهیهپاش زنجیره
ژنان و    ی کردن لهتی پارزگار رپرسیاریه"لپرسراوی ژنان" ن و به ند کرد کهسه دا پهپیاوانه

نجام بیاری  رئه، دادگای بای الھوور سهستۆیهئه  یان لهر"  ستدرژیکه"ده ستده  کوشتنیان به

راو
عزیعزی    تهته  ی  ره

راوپدراو پدراو
مم
پپپدپدپپد

ممم بهبه هوه
کوشت کود   
ااوه

شایا شای شاییانایان 
وتهگرتهگرتهوهوهته
 بابا سهو سه 
تگرنگرگگگرگر
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ئه که  چهدا  بهکوشتنانه  شنهو  تۆمه  ،  و  نازانرن  کهتاوان  دوو  کوشتنی  به تبارکی    سی 
وی دوای  ی ئهی و ھاوڕکهی خۆ کهتبار کچهسی تۆمهئازاد کرد. که  وهه ف"رهناوی"شه 

 کردا کوشتبوو. نیشانهکی قامیشی شهزرایهمه  ند دا بینیبوو، لهسهدۆخکی ناپه   له  ی گوایهوهئه
  ی پشکنینی سه رهر کهسه  به  کهواری تۆماوی پیاوهشونه  خست کهریان دهکان دهپزیشکییه

 : ند کهیا، دادگا رایگه بینراوه وهکهی کچهمینه
 
ی وانه  ک له، یه  xباوکی خاتوو    واته   وهوتۆدا، داواکاری پداچوونهبارودۆخکی ئه  له

شونی   ی لهکه  سهردوو که ، و ھهریدا زاڵ بوهسه  یی به ماهتی بنهپۆلی غیرهوا مردوون، شه 
شایانی سزادان    که  کردوهنهبۆچوونی من، کابرا ھیچ تاوانکی وای    . به کوشتوه  دا کهرووداوه
 ). ٦٥بت (
)،  ٦٦دا(  یبووبد ئهممهمحهیسی  که  ر یاسا. لهسه  نتهشون داده  تییهیهکۆمه  لوستهو ھهئه
ژنهده پیاوک  خۆی  کهگوترا  مانگبهکه  –ی  و    چوار  کوشتبوو  بوو،  گیان  دوو 
ڵ پیاوکی گه  سنددا لهدۆخکی ناپه   ی لهوهئهر  به   له  بوه  کهکشه ت" ھۆکاری  یگوت"غیرهده

رچی کابرا بیای درا و سزای بیست و  رگرت. گهدادگا لی وه ک کهیهئیفاده  -بینییوه دیکه
به ساڵ زیندان  پهگه  له  ی وهمهستهکاری ئه  پنج  بووی خون بۆ  رهقه  زار رووپیهنجاھهڵ 

بیاری    وه)، دادگای پداچوونهکهجماوی مردوهس و کاری بهکه   به  وهبیداته  رچوو( کهده
ردی  کردنی ر البرد. ھاودهسه   بووشیان لهرهی قه زیندانی کابرای بۆ پنج ساڵ داشکاند و پاره

 : رنجهی سهتبار جگهڵ تۆمهگه دادگا له
س و  تیدا ھه که ایهھۆزکی و ر بهوار و سهخونده، الوکی نهوهداواکاری پداچوونه

به که وه   یی لهڕهوتی  شه ژن  و  بنهرهرناگیرت  چاوه  توندی له  به  ماهفی  .... دریدایهژر 
 ، که وهرهده  ک تاوانبارک بتهوه  یهزینداندا بمنت، واھه   کی زۆر لهیهر ناوبراو بۆ ماوه گهئه
 ). ٦٧( ش شتکی باش نییهوهئه

له بیاره ئهلیسته  که  بیارانهی  دواتر  و  که    یسی"کوشتنه که رانیداکۆکیکه  زیادکرا 
 . یانھناوهده گهبه  کان "، به نامووسیه
 که کووژراوه  ی ژنهوهکرده  ت بهبارهترسناکیان سه واوران گریمانکی تهندک جار داوهھه

ش پشکه  متر و ب توانایی لهبیاری سزای که  رکردنی، و دهکهری رووداوهگهو بارودۆخی ئه
دادپه بهروهکردنی  ھه  ری  توندوتیژی  له  یهقوربانیانی  کهئه  و  سزای  دهنجامدا    نه دهمتر 

مانۆ"دا  یسی "ئهکه  م ناھنن. لهرھهری بۆ قوربانیانی توندوتیژی بهروهکان و دادپهتاوانباره
 کووژران. ]"کوشتنی نامووسی" [واته لکالی"که"ی گوره پیاوک و ژنک به
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ھۆی    بووه  یی کردنی خۆی کرد، کهب تاوان ناساند و داوای دادگا  تبار خۆی بهتۆمه
بووی  رهل قهگه  ھاوڕێ له  وهمهستهکاری ئه  ی زیندان بهساه  کی دهحکووم بوون و سزایهمه
ی  ی پشکنینی مینهسه رهر کهسه   تۆماو به  ری خست کهراپۆرتی پزیشکی ده غدی بۆی.نه
کرا، وا  نه  کهی پشکنینهنهکی دوو الیهراوردکارییهدادگاداھیچ به  م  له، بهبوهھه   وهکهژنه
به   وت کهکهردهده بهته  بوونی تۆماو  بوهنیایی  پداچوونه  س  دادگای  ی راده  که  کهوهبۆ 

کان  رمی مردوهکران، ته ده  کهرووداوه   ت به باره. حیساباتی جیاواز سهوهم بکاتهسزای کابرا که
و لهوهکتر دۆزرابوونهیه  دوور له بهر ئاماژهشدا داوهوهڵ ئهگه  ،    بارودۆخک کرد که   ی 

 دابوو.یان پ نهر ھیچکامیان ئاماژهداواکاری گشتی و داکۆکیکه
 مهگهر چاو، من ده به  بگرینه  کهیسهکانی کهو نیشانه   موو بارودۆخمی ھه رجهسه   کات که

بوون بۆ    وهی مادا پکهشونکی چوپی باخچه  له  کهردوو مردوهھه  ی کهوهنجامی ئهئه
کان  تبارهکان، تۆمهشوه  ک لهیهشوه  ن. بهو بکهست تکهکتردا دهڵ یهگه  ی دواتر لهوهئه
مان شون و  ھه  یشتنهکداریی گهچه  وبه وهئاگادار بوونه  کهشونی کاره  وان لهبوونی ئه  له

دداره لهکهدوو  ناپه  یان  که  سه دۆخکی   پ داچاو  ئهند  که وت.  داوای سانهو  وا  ی 
ست  ده  دۆخی "ورووژانی گرژ وکوت وپ"دا کۆنترۆی خۆیان له  ، لهیان کردوهوهپداچوونه

 یان ل کردن و کوشتیانن. قهته، ئینجا دا
  پشتر له   حیساب که  شیان بۆ ھاتهیهو ماوهچوارساڵ و ئه   بوو به  وه،م کرایه، که سزاکه

 .وهزینداندا مانه ری مانگکی تر لهوروبه ده ، واتهوهزینداندا مابوونه
کان ما خۆج ییهو بنه   وهله کرده  پشتگیریی کرد نی یاسایی  یسی وا ھه ن که ھا که روهھه

نموونهخهردهده بۆ  به یسیکه  له  ن،  خۆی(وا  کهتبار ژنهکابرای تۆمه  دا، که  خشئیمام  ی 
دۆخکی   مادا له  ی  لهوه یان کوشتبوو دوای ئهڵ زاواکهگه   نتر بوو)، له مهم تهو که لک لهگه
 لک لهپیاوکی گه  شووی به   کهژنه  گرت کهنه  و کارهی لهخنهسنددا بینیبوونی. دادگا رهناپه

ژنکی    بووهڕنهباوه  زۆر شتکی نائاسایی و دوور له  یاند کهم رایگه، بهخۆی پیرتر کردوه
 بوووتوو نهرکهشدا  سه  وهمیسان، دادگا له). ھه٦٩ڕێ الیدابت ( ، لهوهو کارهھۆی ئه  به وا،  
  شدارییان له ی وا به یهماهو بنه ئه  –رسامی بکات سه کهی ژنهماهی بنهانهریتیی نهوهکرده که

جیاتییان، دادگا    له– شی کردبوو  له  نجامدا حاشایان لهئه  ری کردبوو و لهسه  ھرش کردنه
ی  کههماموو بنهھه  وهی خۆیهوهھۆی کرده  ، به که"ژنه  رگرت که" وهگهک "بهی وه وهئه

 ". زاری کردوهرمهتووشی شه
دایکی   ییانهزه  نج ب به دا، کوڕکی گه توهده  دژ به  د ئیسماعیلممهحهمه یسیکه  له

 خۆی کوشتبوو، دوای 
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 شدا، الوازیی کاریڵ پیاوکی بینیبوو. لرهگه  سنددا لهدۆخکی ناپه  له  ی گوایهوهئه 
راری  ی خۆی قهمای ئیفادهر بنهسه  تبار لهی کابرای تۆمهوهنجامی ئهئه  داواکاری گشتی بوه

گهبۆ ده ھیچبچت،  بۆچهیهگهبه رچی  پشتگیری  پشکانی ئهسپاندنی بۆچوونهکی  ش کهو 
 یاند: ر رایگهشدا، دادوهوهڵ ئهگه کرا. لهنه

، و باوکی"حافظ ن بوهمهسای ته  ١٩یا    ١٨دا  کهکاتی کشه  له  وهداواکاری پداچوونه
بوه له  (واتهالقرآن"  بوهبهقورئانی  لهر  و  بوه  وهمندایشه  )،  بهکور  شووی  پشتر  دایکی   . 

کردبوو.    وهباوکی داواکاری پداچوونه  و، مردی بهله  وهیابوونه سکی تر کردبوو و دوای جکه
به گریمانهدایکی کابرا  نابه  که  وهو  لهسوودی   ردهندامیهمئهکه  جوهکهتی م ربگرت، ی 

په  گومابوه لهیوهو  بهشکهڵ کووژراوهگه  ندی یاساخی   ناب نهدا  ھا روهھه گیرت. رچاو 
بارودۆخکی    له  تی کهسک کردوویهکه  و کارهخات ئهری دهکه دهارکردنهشوازی بریند

دۆخی "ورووژانی  می دادگادار دهبه تاوه لهرهسه  ر لهھه وه. داواکاری پداچوونهدابوهشپرزه
"بهیاند و دووپاتیشی کردهی راگه گرژ وکوت وپ .  . . یاندنی دۆخی  راگه  یهم شوهوه. 

  تا ئستاپنج ساڵ له  وه گیرت" داواکاری پداچوونهردهوژانی گرژ وکوت وپی ل وه"ورو
رییدا  ڵ کۆتایی داوهگه  تی لهی تا ئستا کشاویهوهبۆچوونی من، ئه  و به  وهتهزینداندا ماوه

 ). ٧١وه (گرتهکدهیه
 

 رێ ییتر وکی ئه باوی نوێ: ره  
یشتنیان  یاندنی"ورووژان"، و تگه راگه  نهخ بدهی بایهوهن بههدده  رچی دادگاکان درژهگه

ی سیکسی ژنان و  وهیی کردهئیره  ی که پیاو "لپرسراوی ژنان" و پارزگاری به مکهو چه  له
  دواوه   به  ١٩٩٩سای    تی، لهک خۆیهیی" وهماهفی بنهرهتی"شه"زایه  یشتنیان لهھا تگه روهھه
ت،  تایبه  دوو بیاری دادگای با به .وستی جیاوازیان گرتوهری کردنیاندا ھهندک داوهھه   له

به   عبدالظھیر یسیکه  رن. لهدخۆشکه سه  توهده  دژ   با دادگای  یسی  که  رنجی دایهدا، 
گشتی "به  ینرا کهرگیرابوو و راگه یاندنی " ورووژان " وه تیاندا راگه  ی کوشتن، کهدیکه
)  Cشی(ر بهبه  ونهیسکی ورووژانی گرژ وکوت وپ نابت ب س و دووکردن بکهموو کهھه
ی  س و کاری میینهر و خوشک و کهیسی ھاوسهت کهتایبه  ی یاسای سزای پاکستان، به  ٣٠٢
له نامووسی"]دا([واته   "سیاکاری"  تر  یه)٧٢"کوشتنی  بۆ   با دادگای  له که.  جار  ی  یسکه   م 
ئهممهمحه به  مکرهد  ئاماژه )٧٣(  توهده  دژ  بهدا،  له تییهڕهبنه  مافه  ی  قوربانی    کانی 
 یاند: ی"کوشتنی نامووسی" کرد. دادگا رایگهکشه
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تی پ و مۆه  ی نییهوهس مافی ئهگشتی ھیچ که  ، به وهوشتی یهباری یاسایی و ره  له
سک بستنت. که  ژیان له  وهت"هناوی"غیره  ی بهوهستی خۆی بۆ ئهده  یاسا بگرته    دراوهنه
"کوشتنی    کوشتن(واته  ن کهدهتی کوشتنی نامووسی دهھی ئایین مۆهوی و نهیاسای زه  نه
نزمهناڕه  وهو کرده. ئهه مد")عه  و  بهوا  بنه  ٩ی  ی ماددهگوره  ،  تی کۆماری  ڕهی یاسای 

سک  ھیچ کهده  کهمادده  شکنت.  س دهکه  کانی تاکهتییهڕهبنه  ستان، مافهئیسالمی پاک
و  له  ریتک کهر داب و نهبت وھهی یاسا  نهگوره  ناب ژیان و ئازادی ل بستنرت به

 .دراوهت پ نهتی، مۆهڕهی یاسای بنه  ٨)Iی(پی مادده ببرت، به ڕوهدا بهندییهیوهپه
و   چوهڕوهکی رک و پیکیان بۆ به دا دادگایه وهرهی سهیسانهو که له  که یهوهگرنگ ئه
 ن کهش بکه پشکه   و دیعایهلماندنی ئهی پویست بۆ سه گهبه  یانتوانیوهکان نه داکۆکیکاره

بهکه کووژراو  کرده  سی  بهوهھۆی  لهکووژراوه  وهشتانهوهدڕهی  ئبه  .  ھۆیههر  ده و   ،  ب
 به   کهکووژراوه  سهتیاندا که  ی کهیسانهو که ت به بارهدادگا باکان سه   ڕوان بین که چاوه

 ن.ربکهشن دهبین سکسی کردبت بیاری ھاوچهب ماره
 د سدیقممهمحهیسی  )، که ٧٤ڕێ وجی یاسادا(بردنی بهڕوهندی بهیوهپه   ، له مان شوهھه به

  ندی پیاوکدایه یوهپه   له  که. کشهی ھیوایه)، جگه٧٥دادگای بای الھوور(  له  توهده  ژ به د
 ، خۆی به کهی کچهوهر ئهسه   یانی کوشتبوو لهکهی، و منداهکهی خۆی، مردهکهکچه  که
که ھه پیاوه  و  کردبوو،  شووی  خۆی  راده بژاردنی  کهگهوای  "   به   یاند   وهت"ه غیرهھۆی 

ی  گوره به  کار ھنا که ی بهبژاردنهو ھزی ھهکی ئوسووی ئهیهشوه کوشتبوونی. دادگا به
ڕ مه  بیاری دادگای پشووتری  له  یاسای سزای پاکستان پی درابوو، و  له  E-338شی  به

که کرد( سهپه   کهسهکوشتنی  ئه٧٦ند  سه وه)،  ئهرهش  راستیهڕای  کو  ی  ماوه  له  هی 
دا، بۆ یهم کشه] کرابوو. لهکهنی کشهنوان دووالیه  ت[لهسهچوونی دادگای بادا مهڕوهبه

 بژررت، لهی تدا ھهو ربازهکرا ئهمای بارودۆخک که ده ر بنه سه  م، دادگا له کهجاری یه
 :  نجامهم ئهئه یشتهو گه وهی کۆییهکهکشه

ئه  وههکرد لهوانهتاوانکاری  وا  کهسه  ن  حیسابی  بهر  که  ڕوهسانک  ھۆی    به  چوون 
و ھمان    نیشانه   ن کهوانهو کردهیا کووژراون، یا ئه   ییان تووش ھاتوه ستهئازاری جه  وهکهکاره
 وهسم و ربازکهناوی ره  گا، یاخود بهشکی، کۆمهبه   ت دژ بهکی تایبهرییهما یا پشداوهبۆ بنه
چوون، یا دژکار بوون    ڕوهکاندا بهکانی قوربانیهکییهرهسه  ر مافهرانبهبه  کردارک لهک دژهوه
کدا پک ویژدانی گشتی خه  ژاندنکیان لهکی گشتی و ھهیهوهی وا وشیارکردنهوانه و کردهبه

 ). ٧٧نی(دهی مهگاماکانی کۆمهر بنهسه و کاریان کردۆته ھناوه
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ی"کوشتنی نامووسی" کشه  یشتن بهراگه  ری باوکی نوێ لهروونی نیشانده  به  رییهم داوهئه
بژاردنی مرد، ڕ ھه مه خۆیان له کانییاساییه بردنی مافهڕوهنجامی بهئه  تیدا ژنان له بوو، که 

گهده دادگا  شونهئه  یشتهکووژرن.  کهو  ئهرایبگه  ی  چه ینت  به  تاوانانه   شنهو   پویستیان 
 ی: وهر ئهبه ، لهیهی قانوونی ھهوهمدانهوه

به  شه  کوشتن  لهته  وهفهرهناوی  نییه  نیا  ژنک  یا  پیاو  ئهناوبردنی  کاره.  باری    له  و 
چه  له  وهسیاسییه  – تی  یهکۆمه کۆمهناوبردنی  یهمکی  و  زیندوو  و  ئازاد  له کسانهگای   .  
دیاریکراو    کیکی ھۆشهیهدا، روانگه کهتی کارهپشت رواه  ، لهیسانهو کهی زۆری ئهزۆربه
ناویاندا، مافی مردکردن یا   وله ررانبهمافی به  یهوهداواکاری ئه  ریتک که، و داب و نه یهھه

کوو ، بهوهپشت راستی کردۆته  ی ئمهکهر ئایینهک ھهنه  که وه،نرتهژنان  بسته  ، لهوهجیابوونه
 ). ٧٨( نتپیرۆزیان داده ان بهتیشمڕهکات و یاسای بنهیاسا پارزگارییان ل ده

 
 ]خیار [رێ یی بیاری کارھنانی ئه   به   ت له وه وتوویی ده که رنه سه  

تی  رپرسیایهور و به دا باسی ده   نسه گوڵ حهیسی  ی کهماوه  حمان له ر شافیور رهدادوه
ر راونان و شون مهیی کرد، وگوتی بیاری لهستهی کوشتن و ئازاری جهکشه  تی لهوهده

کشه ھهکهگرتنی  پش  که،  بهموو  کهده  س  یا  قوربانی  به ست  ئه  سانی  ، یهوهوهجماوی 
که دهوهده  بیارک   پ پشتی  ھه٧٩ستت(بهت  چۆ).  دهر  دوایین  بت،  یاسا،  نک  قی 

، وهندۆتهسهس ل نهکه تاکه تی بۆ راونانی توند و تیژی تاوانباران دژ بهوهتی دهرپرسیایهبه
تی سهژر ده  له  کهوه  تهک تاوانک ماونهیی وهستهی کوشتن و ئازاری جیددی جهوهر ئهبه  له

بنت.    کهسهو راوی که  وهکهکاره  ست بخاتهن دهکهچار دهت ناوهده  وانن کهدادگادان و ئه
، کابرای تاوانکاریان  کهس و کاری مردوهکه  ت کات کهنانهشن، تهکی ھاوچهیهشوه  به
رگرتبت یان بوویان وهرهی یاسای سزای پاکستان قه   ٣١١شی  ی بهگوره  (جا به  خشیبتبه

  تی) وبهیهزمی کۆمهنه   له  شهڕهھه  ناوی "فساد فی االرض" (واته  نا)، ھشتا دادگاکان، به 
مان ھه  . بهیهساڵ زیندان ھه  ١٤حکووم کردنی تاوانبارانیان بۆ  وه خیاری مه ه  عزیرتهی  گوره
دادگاکان بۆ    نهدهتی خیارکی زۆر دهسهیاسای سزای پاکستان. ده  ٣٣٨)  Eشی (، بهشوه
سهوهئه به بارهی  جه  ت  ئازاری  و  کوشتن  بهستهتاوانی  تاوانهگوره  یی،  سروشتی  و   کهی 
  ن(که ربکهدهعزیرتهکان، بیاری  نهت کردن و پک ھاتنکی الیهسهمه  شنهرچهڕای ھهرهسه 
 ) .  کراوهی بۆ دیاری نهرزترین رادهیاسادا به له

ئهرهسه  لکۆینهوهڕای  لیهوهش،  پداچوونهمههک  داواکاریی  ھه   وهڕ  ی وهنگاندنهسهو 
ده دهدادگاکان  کهری  له  خات  سهیسهکه  جیا  دهرهکانی  له  ١٩٩٠ی  یهتای  تر  وهرهسه  وا 
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یسی کوشتنی نامووسی دا دژ  که  ت لهوهده  پش که  ن ھاتۆتهگمه، دهیان پ کراوهئاماژه
ی وهیان داوای پداچوونهکهی بیارهی رادهوهرزکردنهیاخود بۆ بهکرانی بکوژان  ڕهبه   به

ر سه  تی لهسهگیرابت یا مهھه  ساسقه  مافی   ر شونک کهھه  ، لهمان شوهھه  کردبت. به
(واته ناودادگا  پارزگاری  ده  کرابت،  ی  کهوهبارستر)  ھه ت،  زۆر  و  گوشاری  م  رگیز 

ی    ٣١١شی  به  ک لهتبار کهڕ تۆمهمه  رکردن لهی له بیار دهوهادگا بۆ ئهر دسه  خستۆتهنه
ی یاسای سزای  ٣١١شی  ی بهگوره  رچۆنک بت، بهربگیرت. ھهیاسای سزای پاکستان وه

س و موو کهنوان ھه   واوبوونی پک ھاتن لهناته  به   وهتهستراوهبردنی خیار بهڕوهپاکستان به
ڵ مافی  گه  لکاندنی یاسا له  وهیا پکه  ساسقهگرتن له مافی  ست ھهجماو بۆ ده  بهکاری  

شی به ی لکرابت(فساد فی االرض).شهڕهتی ھهیهزمی کۆمهرجک نهمه  ر بهگه ناوبراو، ئه
ی رابردووی تاوانکاریش  وهکرده  فساد االرض   پویستهی یاسای سزای پاکستان ده  ٣١١
س  ن ھهتاوان خووگرتوو بن یا تاوانبارانی پسپۆڕ و خاوه  کی بهخه  وانه، جا  ئه  وهرتهبگ

ر  به  چووبت. له  ڕوه، به وتانهس و کهو ھهپی ئهبه   کهتاوانه  که  ییانه،زهوتی ب بهو که
لهوهئه زۆرک  بهنامووسییه  تاوانه   ی  به تایبه  کان   ب واده ن ییانه زهت  کهکهرده،  م  ئه  وت 
 ی یاسا لهشهو به ر چۆنک بت ئهربخات. ھهتدا خۆی دهرفهزۆر ده  ی یاسای سزا لهشه به

ده لهدادگاکان  ده  خوازت  سهکاتی  بیاردا  بدهرکردنی  بارودۆخه نهرنج  و  کانی "فاکت 
تی  ر چۆنیهسه  شون دابننه  کان کهتیهیهوته کۆمهس وکهھه  داتهده  تمۆه  "، واتهکهکشه

، وهت کردنهسه ھا مهروهو ھه  ساسقهری البردنی  گهھۆی ئه  به  وهیهم پهکارھنانی بیار. ئهبه
ی دادگا وهقۆناغی ئه  نه رگیز ناگهکان ھهیسهکی زۆری کهیه، ژمارهی تر الواز کراوهندهوهئه
موو قۆناغکدا ھه   ی  لهوهر ئهبه   یان را بگات، له کهتی بارودۆخه چۆنیه ھا  روهفاکت و ھه   به
بگیرت یاخود  ھه  کهسه ر کهسه  له ساسقهکرت قۆناغی دادگایی کردنیشدا، ده ت له نانهته
 بکرت.  کهر کشهسه ت لهسه مه

پکهوهله  یاخود  البردن  زیاتر،  رهھه  ساسقهلکاندنی    وهش  دادگا موو  وتی 
  ندیان به یوهپه  ن کهرک و پکی تۆمارناکه  به  گانهو به وابوو دادگاکان ئه  ستنت، کهوهده

ی   ٣١١شی  به  بژاردن لهوی ھهیهی پهگوره  ، وبهیهھه  وهکانهفاکت و بارودۆخی کوشتنه
ر گهت ئهنانه. تهوهنهکهم دهستهتبار ئهحکووم کردنی تۆمهما بۆ مهیاسا، کاری پک ھنانی بنه

ج ی  ھۆی تۆماری نابه  به  یهن، واھهربکهش دهکه  سهحکووم بوونی کهدادگا بیاری مه
 . وهشتهوهدا ھه وهنهقۆناغی پداچوو له که، بیارهوهکنیکی دیکهنی تهکان و الیهبارودۆخه 
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 ، به٢٠٠٣تا   ١٩٩٨نوان سانی  کان" لهنامووسییه ی "کوشتنهژماره    ٤.٢  ی ژماره خشته  
 ٢٠٠٤ی جوالی  ٩نات، جلیسی سهمه زیری ناوخۆیی فدڕاڵ بهیاندنی وهی راگهگوره
 

کیسی  
   ژەدار لدر

  دادگا 

کیسی  
 لکنراو  

کیسی  
 تۆمارکراو  

قوربانییانی  
 مینه 

قورنابییانی  
 نرینه 

  پارزگا       سرجم 

  پونجاب  ٢٢٥٣ ٦٧٥ ١٥٧٨ ١٨٣٤ ١٤١٢ ٤٢٢
  سیند  ١٠٩٩ ٣٤٨ ٧٥١ ٩٨٠ ٢٣١ ٦٠٩
٤٤٨ ١٨٨ ٢٦٠ ٣٦١ ١٨٥ ١٦٧   ئوستان

فیدرالکانی   
باکووری  
  ڕۆژئاوا 

  بلووچستان  ٣٠١ ١١٦ ١٨٥ ٢٧٦ ٤١ ٢٣
 ٢٠٠٤ی جوالی   ١٠)، The Newsنی] مه: [چاپه رچاوه(سه

 
دا، یسانهکه  شنهو چه کان لهتاییهرهسه   وتهکاری شون گرتنی ره  یی دادگا لهوتووکه رنهسه 

ی  ندهوهئه  ن دادگای باوهالیه  ت کردن لهسهمه  ت بهبارهی یاسای سهکایهھۆی ھنانه  به
و  یانداوان راگهب ت  تبار خۆی به) تۆمه٨٠دا(  لیزرعهنهیسی  که  ، لهبۆ نموونه  ترتک چوه
و دادگاش   وهکهناو کشه تهساس یان ھناوهجماوانی مافی قه م به ی کرد، بهداوای دادگا

ی یاسای سزای پاکستان   سزای پاکستان  ٣١١شی ی بهگوره م به ند کرد، به سه ی پهوهئه
دایه زیندانی  ساڵ  لهکه تبارهتۆمه  پنج  دوهپداچوونه  .  پشاوهدا،  بای  کابرای  ادگای  ر 

پشووی لهتۆمه دادگای  و بیاری  بنهر ئهسه  تباری ئازاد کرد   به  که  وهشاندهوهھه  مایهو 
کی ل  شونکدا که نیا لهته عزیر تهی یاسای سزای پاکستان،  خیاری  ٣١١شی ی بهگوره

 .عزیرتهک  ساس بت، نه )، شایانی قهیسهم کهی ئهوانهپچه  (به  کوشتنه که     گیرت کهردهوه
بگومان  ساس یسی قهکاتکدا که که  ی: لهوهر ئهبه  بابوو، له ڵ خۆشیدا ناتهگه  له م بیارهئه
ت( سه خۆی، مه  چۆن دادگا   ھنت، روون نییه کار ده  ی یاسای سزای پاکستان به  ٣١١شی  به

تبار  ی کابرای تۆمهوهر ئهبه  . لهند کردوهسهدا په تهسهو مهنجامی ئههئ  ی) لهکهسهو ئازادیی که
نهئهوه بهکهتاوانه  که  گرتوهستۆی  و  کردبت  بۆنهی  لهالیه  بوایهدهنه  وه م  کانی  نهالیه  نک 
شونک    کوشتنی نامووسی" له تباری"ھۆی ئازادبوونی تۆمه  بتهده  م کارهت بت. ئهسه مه
 بوو.  ت کردن ئامادهسهتی بۆ مهواوهته که بهکانی مردووهماهبنه مووھه  که

سزای سزای پ
گاادگای ا

تتاوهناوه
سی س  سزی
ناو ھناو ھناو

بارتبارمه
 ھنن ھ

 کت کر
) ت) تۆ٨٠٨٠(

ینی
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لهنامووسییه  "کوشتنه  له دا،  ئهبه  کان"  ھۆیهر  کهو  زۆربهبکوژه  ی  خزمی  کان  جار  ی 
و دهکهقوربانییه یا لهیانهن  خۆش بن   لیان  بگهڵ یهگهوت   مافی   ،تکسه مه  نهکتر دا 

ش  وهکرت،. ئهر دهسه   تی لهسهگیرت یاخود مهدهر کابرا ھهسه   یا له ک،یهشوه  به  ساسقه
یسی  م کهمنت. بهوتۆ نهحکووم کردنی تاوانبارکی ئهک بۆ مهی رگایهوهھۆی ئه  بتهده

تاوانی کوشتنی ژن    دگا بهدا  ،)٨١یسکدا( که  جیاوازبوون. له  و ربازهله  بوون کهواش ھه
ی  رهو(براگهی کهرکرد. س منداڵ و مرده تبارک دهی بیاری کوشتنی بۆ تۆمهکهخوشکه 
کاری    کاتکدا که  مردن رزگار کرد. لهیان لهکهکه ، ژنه ) و دایک و باوکی ژنه کهبکوژه

دایک و باوکی،   له  ، جگه کهجماوانی ژنه  موو بهبوو، ھه  وهبردنهڕوهست به ده  به  وهپداچوونه
تۆمه لهکابرای  بهوهه  ساس قهر البردنی  سه  ی لهرگه  تباریان  به،  م دادگا بیاری  خشی. 

تدا) بۆ  سهر مهرانبهبه  ی لهرامهغه  رکرد و "بدل صلح" (واتهده  کهی بۆ دایک و باوکهدیه
م دادگادا  ردهبهله  کهعزیر  تهی خیاری  گوره  کاتکدا کابرا، به  کان دانا، لهبچووکه  مناه

ی  کهم گژ و گومییه رێ یی بوو، به رچی ئهگه   ،رییهم داوه. ئهساڵ زیندانی درایه  بوو، ده 
ساس  قهی  گوره  تباربهکابرای تۆمه  دا کهنهوهکی بهیهی ھیچ ئاماژهوه ر ئهبه  له  وه، روا ھشتهھه
  وه داوای پداچوونهعزیرتهمای  ر بنهسه  تبارتوانی لهش بوو که تۆمهر بۆیه، وھه حکووم کراوهمه

  بکات.
ژماره ه خشت   بیارهژماره  .٤.٣  ی  لهی  دادگا  سانی    کانی  به٢٠٠٣تا    ١٩٩٨نوان  و ، 
ناتی جلیسی سهمه  ش به داپشکه  ٢٠٠٤ی جوالی  ٩  زیری فدڕای ناوخۆیی لهوه  ی کهیهشوه

 . کردوه
کیسی به دەست  

 پداچوونووە  
کیسی بیار    بیارەکان 

 لسردراو  
  پاریزگا 

٤٤  لدادگای با  
ل دادگای برز ١  

ئیعدام بیاری  ٥٢  
زیندانی ھمیشیی  ٥٩

٤٩ ی دیک  

محکووم  ١٦٠   پونجاب  

زیندانی ھمیشیی  ١ چۆنیتی ڕانگیراوە   
بیست و پنج ساڵ   ١

 زیندان 

ند ی  س  چۆنیتی ڕانگینراوە    

چۆنیتیکی   
 ڕانگینراوە 

محکووم  ١٥  
٣٥٨  دراو / یا لل تان

 دادگادای 

فدراکانی    ا  پارزگ 
 باکووری ڕۆژئاوا 

١ دادگای با ل  
 

ئیعدام  ١٢  
زیندانی ھمیشیی  ١٤

  بلووچستان  چۆنییتی ڕانگینراوە 

اایایارەکااکککککاانن

٠٤٤٤٤الی  الی  
دادگ دنی  ی 
ج ی

کان

ت که تۆ تۆمه تۆمه ه تۆ که
یهیهماژهاماژه
ک کک ک کهکو
 ھیچی ھیچچ ئاماچ ئاما

م ئه. ئه
له
.ییییهدرایهدرایه
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. راپۆرتکی وهن پۆلیسهالیه  له  یه وهدواراپۆرتی لکۆینه ،رداکۆکیرنج: راپۆرتی بهسه 
 دادگا"."پش 
  ٢٠٠٤ی مانگی جوالی  ١٠، The Newsنی] مه:[چاپهرچاوهسه 
 
سه وهکهریهسه   به وهت لهوهبوونی دهوتوونهرکه،  نهکاری  بهوه دانهم  ڕێ وج ی  ی 
 وهپشت ڕاستی ئه   وت کهکهردهدا ده  ٤.٢  ی ژمارهخشته  کان" لهنامووسییه  ی"کوشتنهکشه
شکی م، به کان" تۆمارناکرت ودووھهنامووسییه  موو رووداوکی"کوشتنهم، ھه کهیه  وهکاتهده
وانیتر، ی ئهکرت زوربهر دهسه  تیان لهسهقۆتاغی سزا دران مه  نهی بگهوهرچاویان پش ئهبه
 . ناودادگاوه تا بکشرنه ندین سای پ چووهچه

فدراوه ناوخۆیی  سهزیر[ی  خۆی  ئهڵ]،  داوهوهرنجی  ئاۆزییه  به  که  ی  کی  ھۆی 
  تیان له سهن، مهوهیشتنهست پاگهده  ی وا بهیسانهو کهی ئه، زوربهوهدیاریکراوی یاساییه

دهسه  خشتهر  ژمارهکرت.  ونهنانهته  ٤٠٣  ی  دهیهت  بۆ  تاریکتریشمان  لهوهکشتهکی   ، 
سای  "کو ٢٢٥٣می  رجهسه  دوای  نامووسی"  ته   له  ١٩٩٨شتنی  یان    ١٦٠نیا  پونجاب، 
وه مه  تهیشتوونهگه دادگا.  ناو  بوونی  رهحکووم  وتووژی  گرتنهک  شون  دهوتی  ری  کان 
  داشکابن یا له   یهواھه  یسانهو کهک لهیهژماره  دنیایی وا دابنرت که  کرت بهخات، ده ده

کان  ینراوهراگه  ری کردنهڕ داوهمه  نگاندنک لهسه. ھهوهڕابتهگهدا ھه وهدادگای پداچوونه
کووژرانی ژنانیان   یس کهنیا س کهته خات کهری دهدا ده ٢٠٠٣تا   ١٩٩٦نوان سانی  له

سانی   مووشیان لهند، ھهدادگای بای پارزگای سه   تهیشتوونهگه  وه، بۆ پداچوونهتدابوه
  دا. ٢٠٠٢-٣

م ڵ کهگه   ی بکوژانی ژنان لهکاری شون گرتنی چاالکانه  ت لهوهکوتوویی دهرنهسه 
.  وهکیان گرتۆتهیسی"کوشتنی نامووسی" دا یهکه  کان لهی ژنهماهزی بنهبوونی خولیا و حه

، دادگای با  )٨٢دا(توهده دژ به حید بوکسوه به ناوی نھنی  د میتھاڵممهمحهیسی که له
 قوربانییه  ت بهبارهم سه ، به وهبییه  سکی نرینهزیندانی بیست و پنج سای بۆ بکوژی که

تیش داوای سزایان  وهده  ی و نه کهماهبنه  ی نهوهر ئهبه  سای پدا له  نیا چواردهته  کهمیینه
  بوونی "کوشتنه   ییانهزهب به   که م دواییه،نی ئهکارییهڕای داوهرهکردبوو. سه   کهبۆ کوشتنی ژنه

  یسی"کوشتنه که  وپش بچن ولهرهبه  یانویستوهن، دادگاکان نهکهحکوم دهکان" مهنامووسییه
ھا  روهی یاسای سزای پاکستان بگرن، ھه   ٣٠٢)  cشی (کارھنانی به   به   کان" دا خۆ لهنامووسییه
ی کوشتن  کانی دیکهیسهکه له کوشتن، که ی سزا(واتهرزترین پلهبه پارزن  کهده وهخۆ له
 ش. یسانهکه شنهم چهتاوانبارانی ئه نهتاوانبار) بده  درتهدا ده

ی س

ک ی

یگای سزگای س

گگگاگایزگزگای

ه
ڕ
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گ
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ککه
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 کان مه وه  
 

 نی ده گای مه کۆمه 
کانیشدا  گوندهی بچووک و  و شارۆکهورهشاری گه  نی، لهدهگای مهکانی کۆمهرکخراوه

رپرسانی  رنجی به، و سه وهته"کوشتنی نامووسی" دا چوونه گژبه  ساه  ند ساهندین و چهچه
وان، فیلم  ک لهزیادبوونی مدیا و یه  . راپۆرتی روو لهراکشاوه  کهو کشهرهحکوومییان به

موو  ) و شانۆکاران، ھه٨٤کان(فیزیۆنییهلهته  )، زنجیره٨٣یی(وهتهرانی ناوخۆیی و نونهچکه
 . یان کردوهکهکشه ت به بارهرم و گوڕ سهشداریی باس و خواس و وت و وژی گهبه

  ھناجیالنی ی  نووسینگه  له  رروهسه  سامیهدا کووژرانی    ١٩٩٩مانگی ئاپریلی    ت، لهتایبه  به
گوایهکهرهپارزه خۆیدا،  ئهبه   له  ی  کهوهر  بنهمۆهب    به  ی  جیابوونه ماهتی  داوای  ی  وه، 
و   ژاند و ورووژاند)، ویژدانی گشتی ھه٨٥(  وهزار کردۆتهرمهی خۆی شهماهو بنه  کردوه
  کانی مافی مرۆڤ له یی. راپۆرتی رکخراوهوهتهی ناوخۆیی و ناونهوهمدانهھۆی وه  بوو به 

له  و  نونهکۆمه  ناوخۆ  رکخراوهوهییشدا(وهتهگای  ناونهک  لبووردنی  ، ئا  ١٩٩٩یی،  وه تهی 
پاکستان،  ، لژنه١٩٩٩وانی مافی مرۆڤ،  ب، دیده  ١٩٩٩ شیرکه١٩٩٩ی مافی مرۆڤی  ت ، 
 ژنان،  ڕ توندوتیژی نواندن دژ به مه  کان لهکگرتوهیه  وهتهتی نهری تایبهواده)، ھه ٢٠٠٢،  گاه
 و بوونه  وهق کردهیان زهیهنامرۆڤانه  و کارهوامی ئهردهبه  کان، به ییهناوچه  ھا رۆژنامهروهوھه 

 نی، لهدهگای مهکانی کۆمهکان". گرووپه  نامووسییه  رچاوی زیاتری"کوشتنهبه  وتنهھۆی که
خهرگه و  سمینار  خستنی  رک  ناومدیاوهی  بهھه  باتی  به  وکی  دژ    "کوشتنه گوڕوتینیان 

ندی چوار  ناوه )، لهNCSWڕ دۆخی ژنان( مه یی لهوهتهی نه"لژنه وانهدا، له کان"نامووسییه
تیاندا پسپۆڕانی یاسایی، چاالکانی بواری مافی    ی رک خست کهوهپارزگای وتدا کۆبوونه
  خۆبواردن له زایانی ئایینی باسی  کان، و شارهسییاسییه  ندامانی حزبهمرۆڤ و مافی ژنان، ئه

  ندیی تاوانکارانی"کوشتنه وهرژهبه  له  ییان کرد، کهستهری جهکوشتن و ئازا  ت بهبارهیاسای سه
 کان" دایه. نامووسییه

دوای راوژکردنکی درژخایه  ٢٠٠٣سای    له نی  دهگای مهکانی کۆمهن، رکخراوهو 
  کان" ئاماده نامووسییه  ی "کوشتن و تاوانهوهنهگژداچووکی قانوونییان بۆ بهیهشنووسی الئیحهره

وتی  یاسای سزای پاکستان و یاسای ره  ، داوای گۆڕانکاری لهکهشنووسی الئیحه). ره٨٦کرد (
 شنهوچهکات و ئه"کوشتنی نامووسی" ل زیاد ده کی یهوهھا واتاکردنهروهکات، ھه تاوان ده
 ،٣٠٦) c(  ،٣٠٦) bکانی(شه ب بهوتن نابت و دهبۆ رککه نت کهتاوانک داده به کوشتنانه

)b  (ته  ٣١١و    ٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٧بیانگر شنیاری    که. الئیحهوهی یاسای سزای پاکستان نابپ

ککی
WW ژنان( ی ژنان( 

رگر
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دا  کهپشنارکراوه  شهبه  کات. لهیاسای سزای پاکستان ده  له  ٣٠٢) d( شی نوی زیادکردنی به
به گهئه فهگوره  ر  ئیسالم،  هرمانی  دهوهگرتهنه  کهکیشهساس  قه کانی  سزای  ،  زیاترین   ب

  ل پویسته ده  کهساڵ زیندان بت. پشناره  ١٤مترینی  ساڵ و که  ٢٥کان  نامووسییه  کوشتنه
ھه  ٣٣٨-Fشی  به پاکستان  سزای  داوای ئه  وهشنرته وهی یاسای   ندهبه  کات کهده  وهو 
فهگوره  "به کانندیدارهیوهپه راڤهرمانهی  ئیسالم"  لهبکرن  کانی  "کوشتنه .    ودا، 

 : وهتهواتا کراونه یهم شوه کان" بهنامووسییه
یا   سیاکاری، کاروکاریبیانووی  ما یاخود بهربنهسه  ، له وهفهڕهناوی شه  مد به کوشتنی عه

نه ھه و  داب  ھاوچهر  کردنهریتکی  پاک  بۆ  یا  شهوهشن،  یا  ڕهی  ی  گوره  به  ،تغیرهف 
ھاوچه  بنه سه   له  شن، چ بارودۆخی  پویستهر  وپ بت یان نا،  گرژ وکوت   مای ورووژانی 

 . وهویش بگرتهئه و وهبداتهکوشتن واتای 
 

 ت وه تای ده ی به وته  
کهمیرییه  تهسه ده بهیه  کان  یه  ک  جگهداوی  ھیچکامیان  ھاتوون،  زل،  قسه  له   کدا  ی 

ئه بۆ  کاره ھیچیان  نموونهکردوهنه   م  بۆ  سه .  خهره،  گشتی  جۆی  و  جم  لهڕای  ڕ مه   ک 
سامیه ھه روهسه  کووژرانی  ئهر،  کهوهوی  سهمه  ی  لهجلیسی  ساه نات  بۆ  و  بارک  دا 

"تاوانه مه کردنی  دهنامووسییه   حکووم  تهکان"  نه نانه ربکات،  ناغی قۆ  یشتهگهت 
ف خواستی ڕڕهرویز موشهک کۆمار په رهرچی سه دا، گه م دواییانه). له١٩٩٩دیقی،لدوانیش(سه
ق"ی  سانی"بیاری موته  )، له٨٧(  ربیوهده  م کارهناوبردنی ئهڕ لهمه  نای خۆی لهب پچ و په

جگه  کردهھه   له  خۆیدا،  لهوهندێ  تاک  ناوچهھه  ی  دیاریکراوندێ  ھه  ی  نگاوکی ھیچ 
 ). ٨٨وه (تهھناوهنهھه وهیهم بارهی لهوهکردهبه

ی ٢٠٠٤، یاسای سای  ش کراوهنی نیشتمانیدا پشکهنجومهئه  دا لهم دواییهله  ک کهیهالئیحه
کان" و  نامووسییه   "کوشتنه وی یاساخ کردنیھه   ، که)٨٩ھزکردنی ژنانه (پارزگاری و به

کان و  کۆنسرڤاتیوه  ربوی ھزهھۆی دژکاریی به  م بۆته دات، بهتیژیی ناوماڵ دهتوند و  
ر، سغه کات (ئه" ده حدوودریتی"ناوچوونی نه  داوای له  ی کهو ھۆیهر ئهبه  ش زیاتر لهوهئه

نی  نجومهئه  ندێھه  مانی فدرال لهرلهندامانی پهئه  ندیک لهوی ھهمان کاتدا، ھهھه  ). له٢٠٠٤
بهھه ھه  رمی  کهھۆی  و  دهس  سامانخانهگانهبهرهوتی  ئهی  و  میری  ناحهی  زی  ندامانی 
ئه   وهمانهرلهپه  ماوهب ئۆگوستی    له .وهتهنجام  ئه  ٢٠٠٤مانگی  راپۆرتی  کهگه   وهدا   یشت 
ش وه" ئهکاروکاری" یسیهزیادبوونی ک  ی روولهکشه  داتهت دهرنجی تایبهزیر، سهک وهرهسه 

چاوپکه لهدوای  بوو   کهگه  وتن الو  دوکتۆری  دوو  به  ڵ  ھه  ژیانیان  بژاردنی  ھۆی 

،
دیاریه دیاریی   
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The  نی]مهترسی([چاپهمه وتبوهکه  وهرگیرییهھاوسه  News،   م )، به٢٠٠٤ی ئۆگوستی   ١٨
ندامکی ژنی سامانی ناوبراویان  رگری ئهتی] بهوایهتهنهندامانی سامان[ی  وتوودا ئهمان حه ھه  له

و دوو ژن و ت لهوهپداویستی پارزگاری کردنی ده  مان لهرلهیویست پهده  یدا کهوهکرد له
ی  کهمان دانیشتنهرلهرۆکی په ی سهوهنجامی ئهئه  یشتهگه  که. ناکۆکییهوهئاگادار بکاته  مرده

ھه  و  لهدواخست  وتاری  په  ندک  سییهرلهتۆماری  خه مه([چاپه وه.مان  ی    ٢٠ین،  رهبهنی] 
 ). ٢٠٠٤ئۆگوستی 
ندامکی کورسی "سامان" بیارکی دژ  ئه  دا کات که  ٢٠٠٣ری  مبهمانگی نڤه  له  

رۆکی  م سه تی، به وایهتهنی نهنجومهی رۆژی ئهرنامهناو به  ھنایه کان"نامووسییه  "کوشتنه   به
نوێ  رلهسه  کهتهبابه  یدابوو کهتی زیاتر کات پهحه دا. ناڕهکردنی پ نهتی قسهن مۆهنجومهئه

کردنیان  نیا کاتک مایکرۆفۆنی قسهم ته، بهوهمانهرلهی کاری دواتری پهرنامهناو به  خرایه
.  وهرهده  مان چووبوهرلهھۆی په  ینی خۆی، لهرب زایی دهو بۆ ناڕهئه  ، کهکهری بیارهدایه ھنه

 سانک کهی کهوهر ئهبه  له  وهربگرتهی وهکهیان گوت بیاره و پیاوهکانی بهدواتر، ھاوکاره
یان دساهندین سهن دابی چهسک نادهھیچ که  به  تمۆه  کانن که  "پاتان"ه نکهدژی بیاره

بدات(حه تک   حه٢٠٠٣بیب،  ل ھه٢٠٠٣ر،  یده،  ھاوچه)  بیارکی  مانگ،  له مان    شن 
بۆ    کی دواتریش کهیهالئیحه یداکرد.شنی پهنووسی ھاوچه ند، چارهرمی سهنی ھهنجومهئه
)  ٩٠کرا(  ئاماده  وهندهرمی سهنی ھهنجومهندامکی ژنی ئهن ئهالیه  ک لهبردنی یاسایهڕوهبه

نه  ل ھهکراپشتگیری  ھه.  بوو،  لهوهرچۆنک  سهنجومهئه  کان  بهنی  و ردهند  بوون  وام 
 ده  ش کراوه، پشکه   وهومی" یهدای قه ی مونتهوهندامکی "بزووتنهن ئهالیه  له  ک کهیهالئیحه
  رانی پارزگای م تا ئستاش یاسادانهبه ،ڕیایه  دا رابپه٢٠٠٤می سای  کهمانگی یه  له  بوایه

یاسایه ھیچ  رانهناوبراو  جانیوه٢٢،  Dawwnنی]  مه([چاپهراندوهپهکیان    به  ).٢٠٠٤ری  ی 
رمی]  نی [ھهنجومه، ئه وهکهرمهتی ھهکانی حکوومهرهربهی بهروانگه  ت لهتایبه  ، به وانهپچه
لهبه جانیوه  لووچستان  مه٢٠٠٤ری  مانگی  بۆ  بیارکی  کردنی"کوشتدا   نهحکووم 

 ). ٢٠٠٤ری ی جانیوه ٢٨، The News  نی]مه([چاپهرکردکان"دهنامووسییه
نشینی دادگای  رانی خانهمان، و دادوهرلهندامانی پهزیران، ئهی سای رابوردوودا، وهماوه  له

بهگشتییه  وهکۆبوونه  رز لهبه ھاتوون له  شدارییان کردوهکاندا  پک  ندێ  ھهی  وهر ئهسه  و 
به بۆ  جیا  جیا  کارهرهروشونی  کردنی  لهبه  بگیرته  کهنگاری  وا  ندێھه  ر.  دۆخدا 

کهکهردهده بهیهوهمدانهوه  وهئه   وت  بت  گرووپه  ک  کانی  وتنخوازهپشکه   گوشاری 
ندی  زامه، رهوهھۆی پویست بوونی گۆڕانکارییه  شداربووانی، بهبه  نی، کهدهگای مهکۆمه
 سیر خوسو" له "نه  داردهروهی پهکشه  ئامۆژگارانی میری له  ک لهیه   نین. بۆ نموونه  کهدۆخه 
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و  ر ئهسه م گوتی "لهحکووم کرد به"کوشتنی نامووسی" مه داکۆمه ی وتووژکی بهماوه
 ر که سه   وتهکهده  وهشته   وی ئهبۆنه   وتۆیان بهندێ جار گوشارکی ئهپیاوان ھه   م کهبوایه

شه  به دادهره"لدرانی  خۆیانی  لهف"ی  "کۆنترۆلیان  ده ده  نین،  ده دهست  "ناچار"  و  بن ن" 
([چاپه ژنه بکووژن"  تایمزده نی]  مهکانیان  (یلی  جانیوه٣،  له٢٠٠٤ری  ی  نموونهچه  ).  ی ند 

ئه دیکه لهوانهدا،  گۆڕانکاریی  پشتگیری  وا  مۆهکهدهیاسادا    ی  نه تن،   پ و له  دراوهیان 
 . وهننهھه کهسوود بۆ کشهنگاوکی بهن ھهکهتی دهرایهخۆیان نونه ی کهناوچه 
 

 دادگاکان   
داوه گه ئهرییهرچی  دواییانهکانی  گۆڕانکارییهم  که،  دهئاماره  ک  به رناخهکاندا  م ن، 
  و بداده  کان"نامووسییه  "کوشتنه تهزیادبوون دراوه  رنجی روو لهسه  ن کهوهری ئهنیشانده
رنجی ریی پاکستان سهروهرۆکی دادپهدا سه  ٢٠٠٣سای    . لهوان   ندیدار بهیوهکانی پهقانوونییه

ی  خۆی ھه  ی کهو مردهئه  نگین سله سهحهو    یخاسخه  شازیهکووژرانی    ی کشه  دایه
ری روهرۆکی داد پهھۆزک کووژرابوون. سه   ی "رگهجه رمانی "فه  ردوکیان به و ھه   بژارد بوو

دا بوو، و کهندی کیشهیوهپه   له  ست کرد کهری ژردهدادوه  ی لهوهداوای راپۆرتی لکۆینه
لهروهھه پۆلیس.  راپۆرتکی  بهماوه  ھا  ئهڕوهی   س دادگا،  کورسییهچوونی  کانی  ندامی 
ناوی    کانیان بهرهنج و ھاوسهکووژرانی ژنانی گه  ی کهوهئه  رنجیان دایهرز سهدگای بهدا

نی] مهستنرت([چاپهپاکستان بوه  ب لهده   و کارهو ئه  رنج راکشهتاوانکی سه   وهف"هره"شه 
Daily Times    وKhabarian  ،ڵ گه  م و زۆر ھاوکات له ). که٢٠٠٤ری  ی جانیوه  ٢٣

ی  کشه  تاوانبارناسینی پیاوک لهی بیاری بهوهکاری پداچوونه  و، دادگای بای الھوور لهئه
گه  نامووسی"دا،  بیارهئه  یشته"کوشتنی  کهو  ناتوانرت "تۆمهی  نامووسی"  کوشتنی  تباری" 

ده بۆ  کوشتنی  کهبیاری  و  ئه  سه ربچت  شایانی  بشکت.  کهبیاره  یهوهکه  بۆ  ناوبراو  ی 
نی] مه([چاپهنییه  رانهروه، دادپه سهو کهم بیاری کوشتن بۆ ئهناتوانرت ئازادیش بکرت، به

 . )٢٠٠٤ری ی فیبریوه ١٣پاکستان، و  قتوای وهنه
 

 
 نجام ئه 

ی که  یسانهو کهک ئه. وهی مشت وم بووهجگه تاوهرهسه  ر لهھه دیهو  ساسقه  یاسای
سی کردن"ی "که   راست دژ به   کانی مافی مرۆڤ بهن، تاقمهخهری دهکرا ده  دا باسیان لوهلره
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وهنامووسییه  "تاوانه  و دادوهکان"  ئهستاون  و  وا لهسانهو کهران  به  ی  یاساییدان   کاروباری 
 . گرتوه کهی کارهنائاسایی بوونی سروشتییانه یان لهخنهکی راست و دروست ره یهشوه
ئایا ئستا کوشتن    که  ستوهقی بهچه  وهر ئهسه  ، باس و وتووژ لهوهه١٩٩٠تی سای  وهله

جه ئازاری  تهسته و  ئهیی  تاوانه نیا  به و  دژ  وا  دهکهتاکه   ن  گه س  و  دهکرن،  لوهلۆ   هت 
،  کهپرسه  ؟دا نییهگاکهر قوربانییان و کۆمهرانبهبه  کی لهتییهرپرسیایهبارودۆخی وادا ھیچ به 

تی  ڕهی یاسای بنه٩ی  مادده  له  کات کهیدا دهپه  وهتی ژیانهڕهمافی بنه  ندی بهیوهوخۆ په   راسته
. وهتهت کراوهکردن"ی کوشتن ره  سیودا،"که نجامی ئهئه  له  )، که١٩٧٣([پاکستان]دا ھاتوه

ھه  له  دادوهجیا  پشکهندک  کردنی  لهوتنخوازانهری  دواییانه،  دهم  دادوهدا  و  زگای  ریی 
"تاوان"ی نامووسیدا ھیچ    کان لهرهم مافانه بپارزن و نونهئه  یانتوانیوهزگا که نهرانی دهنونه
کردهھه کردنی  باس  بۆ  روونیان  الیه  کهوهنگاوکی  پهیاخود  بهیوهنی  یاسا    ندیدار 
رچاویان پ  ی بهرانهکی دادوهودایهدادگادا مه  کان لهتاوانکاره  کاتکداکه  . لهوهتهھناوهنهھه

 . وهتهبوونه ی یاسا نهشهڕهڕووی ھهت رووبه نانهیان ته، زۆرکی دیکهدراوه
ئهرگه له شوهی  لهیاساوه  یکردنهراڤه  م  ده  ،  خستنهجیاتی  بۆ    کهناوکاره  ست 
 کهی قوربانییهوهر کردهسه   ق لهران چهمافی ژیان، دادوه  رکردنی توندوتیژی دژ بهسه چاره
، ریتانهو نه ی ئهوهرهنگدهک رهریتی و وهوتی نه س و که ری ھهژر کارتکه  ستن و له بهده

توندوتی  و  ژنان  بهکۆنترۆی  دژ  پهژیی  دهوان  دهکهسند   ل چاوی  یا  تهن  لهنانهپۆشن.   ت 
داوهزوربه ئهوتووهپشکه  رییهی  تا  لهکانیشدا  دادگاکان  راگه  مۆ،  به کاتی    یشتن 
ی"ورووژان".  ر کشهسه  ستن لهق بهچه  به  یان داوهکان"دا، درژهنامووسییه  یسی"کوشتنهکه
که  بووه دا، ئایین خاک "ییمقهو " "مسوم الدم" ت بهبارهو وژ سه باس و وت رچی لهگه
زوو  ی خواست و ئارهگوره  ، بهدشایهڕ  مه  ری، یاساکانی موسمانان لهسه   وهتهڕاونهگه  میشهھه

خۆی    نگری کردنکی گونجاوی پیاوساالرانهکارھنانی ئایین دا الیهو له به  پشت گوێ خراوه
 . خستوهرده

ردووکیاندا  ک ھهدادگاکان و گریمانی گشتی خه  کانی یاسا، لهرجهمه  ب گودانه  به
ی  وایهوته ناڕهو ره  رکی دادگا کۆتایی پ دت. ئهت کران ئیترئهسه دوای مه  که   وابووه
  زا له ھۆی خیاری س  کان"، به نامووسییه  یسی"کوشتنهکه  له ت کردنسهریی دوای مهدادوه
تی واوهته ریی با به م دادوه. بهدا تک شکاوه وهدادگای پداچوونه  رانی با لهن دادوهالیه
تی، دادگا و دادگاکانی  رپرسیایهی بهکشه  . جیاواز لهخشراوهبهکی پ نهتییهرپرسیایهموو بهھه

ر خۆیانیش ن، و ھه بده وهستهده کان بهنویهوهیهکی روونی پهراڤه یانتوانیوهموو، نهبا ھه 
کان"دا نامووسییه  له "کوشتنه ری بۆ قوربانییانی ژندادوه  یانتوانیوهنه  که  ریی وایان کردوهداوه
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بکه ئهدابین  ناتهوهن.  بهگه  له  بایهش  سروشتی  ھه  ڵ  الیهگشتی  ژندهستیاری  له نی    ر 
 دا. ماهکانی یاسای بنهیسهکه له با، بۆ نموونه کانی  دادگایرییهدادوه

کۆنترۆی    ت به بارهی سه، بیرۆکهساس و دیهڵ یاسای قهگه  له   زیناکانی  وهیهی پهپکھاته
ست.  دۆخکی بنده دا کردۆتهماهناوبنه و دۆخی ژنانی له ھزتر کردوهی بهن پیاوالیه ژن له

ک  ژنان وه که یهی ھهوهگای پاکستاندا واتای ئهی کۆمهورهی گهماهی بنهبنچینه ش لهوهئه
بنده ئهپشوو  ھهستی  نرینهشنهچهمهندامانی  کهی  بن،  مال  ئهوهی  و ک"پارزگار"ی  وان 

ریی دادوه  ، کات که و خاه ر ئهسه   نونن. راست لهن خۆ ده کهکۆنترۆیان ده  سانک که که
بکات، یاسای   ئاماده  زیناوی  یهکارھنانی پهرێ یی بۆ به ندک ئهرکی ھه، ویستی رابهبا
 وهڕایهکانیان گهیی ژنان و مافهستهخۆیی جهربهکایه، و باسی سه  وهھنراویهدیهو    ساسقه
 م. کهی یهر خانهسه 

بۆ رنومایی    ا و دارشتنی چوارچوهکانی ئستوهیهمی په رجهی سهوهن کردنهب نۆژه   به
 ڕ قوربانییانی"کوشتنهمه  ری لهروهکارھنانی یاسا، دادپهبه  ت بهبارهڕێ و ج سهکردنی به
وهنامووسییه دهکان"  جاران  راڤهبابه  بتهک  تاکهتی  دادوهکهکردنی  بهسیی  و  رجی  مه  ران 
کۆمهکارتکه ھهیهریی  دهنووکهتی  لهیی.   له  ب روو  گوشاری  ئایا  ببینرت  رۆژدا   دوا 

کی ب  تدارییهسه ده  توان پاڵ به ده  راندادوه  ندک لهنی و ھه دهگای مهزیادبوونی کۆمه
 .وهنتهھه  کهری بارودۆخهسه و چارهرهرێ یی بهو ئه  نگاوی تۆکمهی ھهوهبنن بۆ ئه  وهیلهمه

 

 ران دوای نووسه یادداشتی  

ش دا پشکه  ٢٠٠٤ری  ی ئۆکتۆبه  ٢٦رۆژی    ، لهشهم بهستنووسی ئهی دهوهزوو پش ئه
ئه گهنجومهبکرت،  پاکستان  نیشتمانی  پهیههنی  کهکی  کرد  چاره  به  سند  ری  سهناو 

سند کراو بوو  هدا پ ٢٠٠٥ری مانگی جانیوه له کهکان" بکات. الئیحهنامووسییه ی"تاوانهکشه
می  باشی وه   ی بهوهر ئهبه   له  ی توندی ل گیراوهخنهره  تی ناو یاساکهم، بابه یاسا. به   به

گروپه پداویستیی  و  مرۆڤه  خواست  نهمافی  بهوهتهداوهکانی  ھاوبهستهت"دهتایبه  .  شی ی 
ی  رکرد و ئاماژهنی دهمهدنکی چاپه یاندا راگه  ٢٠٠٤ری  مبهی نڤه١رۆژی    ل" لهکانی گهمافه
، یاسا  وهتهدا روون کراوهیاندکهراگه  ک لهکرد. وه  کهالئیحه  ڕوانی زۆری خۆی لهچاوه   به
کشهوهرهمدهوه سهی  ئهیاساییه  کی"مافهرهی  بنه کان"ی  که  ماهندامانی  ی زۆربه  له   نییه، 
تاوانکاری"تاوانهیسهکه ھهامووسییهن  کاندا  بهروهکان"ن.  سه   ھا   په سه  رنجدانهب ندیی  یوهر 

ر چاو به   کان" لهنامووسییه  نزمی سزا بۆ"کوشتنهرهی ھهکانیان رادهڵ قوربانییهگه   تاوانکاران له

ۆکت

چچ رهی به یی به
ردوادوه داددداد    هله

ل  ب  ده ده   بب
راڤ رای  ی 

دد   
تیتی   بابابه هته

 به  به به
سه

ت بهتت به
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ک خۆی  دا] وهم یاسا نوییهکان[لهلکانی تاوانهوه  ر پکهک ھهنه  که  رانیهی نیگهجگه ناگرت.
  وهو گۆڕانکارییهھۆی ئه  تانکی سزاش به رهموو دهکاندا، ھه ھنانه  وهیسی پکهکه   ، لهوهتهماوه
کرابت،   وهف"ه ڕهناوی" شه   به  "تاوانک که :ینراوهراگه  وهی خوارهشوه  به   ، که وهم بۆتهکه
ر سه   ن، لهکهسندی دهکان پهنهالیه  نت ودادگا دایده  که  وهرجهندی مهھۆی ھه  کرت بهده
کانی  رجهل و مهو ھه   قینهب راستهالم ده] بلکنرت، به وهیاسای دیکه  البچت، یا[به  کهسه که
بگیرتهکهیسهکه تدا  ھاوبهلژنه رچاو".به  ی  کردهی  له  وهشی  الئیحهوه  کان"  دا،  کهمی 

، و  وهواوی تۆمارکردن، لکۆینهتی تهرپرسیایهی یاسا، به گوره  ت به وهده  داوای کرد که
ھه گرتنی  کهشون  بگرتهنامووسییه  یسکی"تاوانهموو  واتهئه  کان"    "تاوانه له  ستۆ، 

مترین سزای  ب کهکان بدرت، و ده   لکانی تاوانه  وه پکه ت به کان" دا ناب مۆهنامووسییه
ئهمۆه بۆ  ھه  له  تاوانانه  وتدراو  و  بگونجنرت،  "مۆهروهیاسادا  خاترگرتنکی  ھا  ھیچ  تی 

یاسای    ی ٣٠٦)  cو (  ٣٠٦)  bشی (یه بهواھهدرت، کهنه  کهماهندامانی بنهئه  یاسایی" به
ھه   سزا، بدات،  ده روهپیان  رادهھا   کهب مۆهی  سزای  لهمترین  پدراو  یاسادا    ت 

).  یش بکه ٢٠٠٤ری  مبهی نڤه٤ی رۆژی  Daily Timesنی] مهری [چاپهیبگونجنرت(سه
کان" نامووسییه  ت بۆ"تاوانه وهپستی ده  می پ بهری وهک  نیشاندهیهھیچ شوه  یاساکان به
  ت.دا نایهرسه  دا گیراون، گۆڕانیان بهشهم بهی وا لهخنانهو رهنین و ئه

 

 کان راوزه په 

حوسه مهده سارا  باچیم،  کاسندرا  سپاسی  ولچمهوت  لین  بهین،  و  ت تایبه  ن، 
یان کرد.  دا ئاراستهشهم بهکرانی ئهپناو ئاماده  له  ی کهتییهو یارمهم بۆ ئهسانچیاھوسالی بکه

 کانی نامووسی" له"تاوانهت به بارهی سهنی نیشتمانی الئیحهنجومهئه  ی وهپش ئه   شه، م بهئه
دا،  ندییهم پوهن. لهنجومهئه مردهبه   تهسند بکات، خراوهدا په٢٠٠٤ی ئۆکتۆبری    ٢٦رۆژی  
 .ران" بکه یری"یادداشتی دوای نووسهسه  تکایه

  ١٩٨٩]ی  PLD[  نسه گوڵ حه   دژ به   ،وهزیری دادهی وهرگه  فدراسیۆنی پاکستان له.١
 برت.ناو ده نسه گوڵ حه به دواوه به لره ، که٦٣٣شی] دادگای با، [به له

بب  گۆڕا گۆڕانیا
میمی
گگ

مموه وه
TimTiTimeimeTim
راد  راد  

mesesmeeee
بدهب دا   با 
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کهکه
اھا
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کوشتنی    ندیان بهیوهپه  ی یاسای تاوانی ئیسالمن کهستوورانهو دهئه   دیه      و  ساسقه.٢
بریندارکردنهعه  و  به  به  ساسقه،  یهھه  وهمد  "سزای  هرانبهواتای  ش دیهو    ر" 
 .پاره به یهوهبووکردنهرهقه

ا به  کدیهوهکۆبوونه  ری ھۆزی خۆج یی و ھاوریانی، لهو، ربهی ئهگوره  به  که.٣
وه جیاجیای  (به"رگه"جه یا    یات"نچه"په ک ناوی  کۆبوونه  وه  داوه  وهواتای  ری بۆ 

رمی یاسایی بۆ  تی فهسهئستا ده  ، که وهزراوهکی دامهیهپکھاته  ریتی بهکردنی نه
 ن!دهده کهر کشهسه )، بیار لهیهھه و کشانهر ئهسه بیاردان له

له  کهک  یهنرینه.٤ تۆمهگه  ھاوڕێ  ژنکدا  کراوهڵ  لهتبار  بیاری  ئه  ،  نجامی 
دهرپرسانی"دادوه به ییدا   خۆج پارهریی"   ھاوچه  ب شتکی  یاخود  یا  بدات  شنی 

ت گاه  بکات،(شیرکه  ماره  کهی ژنهماهندامکی بنهئه   ی خۆی لهکهژنکی ناوخزانه
 ). ٢٥، ٢٠٠٢،، شاه١٩٨٦، 

مان، رلهپه  ی یاسای (گۆڕانکاریی کراوی) تاوان بهش کردنی الئیحهشکهکاتی پ  له.٥
کرا بوو،  کان" ئامادهنامووسییه  "کوشتنه یبۆ کشه که  - دا  ٢٠٠٤مانگی جوالی    له

کی ژنانی خۆمانمان  په  "ئمه حسان" گوتی:"ئیھتیزاز ئه ز[ی میری]داری ناحهتمهسیاسه 
خنکاندو  و له  خستوه نی] مه([چاپه  ین"رزگاریان بکه   و ترسه ب لهومانن. دهترسدا 

Dawn ،٢٠٠٤ی جوالی  ٢١ .( 
و  داو لهرھهیسی سهکه  ٩١٠ی س سای رابوردوودا  ماوه  ی راپۆرتک، لهگوره  به.٦

نیا  ته  نجام، کهئه  یشتۆتهیسیان گه) که٣٢دا  (سه٢٩٣نیا  م ته تۆمار کراون، به  کوشتنانه
مه٩ا  د(سه٢٥ بیاری  ده )یان  بۆ  بوونیان  ئازاد  ٩١دا  (سه   ٢٦٠و    رچوهحکووم  )یان 

 ). ٢٠٠٣ر، یدهکراون(حه
لووچستانی بریتانیا" ش کرابوو:"به شدا دابهر دوو بهسه   م  به و دهمۆ، ئهلووچستانی ئهبه.٧

 کرد.بیاری خۆی ده لووچستان" کهکانی بهتهیالهتی ئهکیهو "یه
ی وایان یی بونامهرانی ناوچهران/ یا دادگهمی کۆلۆنیای بریتانی دا، داوهدهرسه   له.٨

وا، ش و ھه، جوغرافیا، مژوو، کهکهناوچه  ت بهبارهتیاندا زانیاری سه کرد کهردهده
نهوهدانیشتوان، کرده بنهی  و  ھۆز،  ناوچهماهریتی  ھتد ئاراسته  کانی  و  کرا. ئهده  و 

 وابوون.  ک کتبی رنوماتی ئیداری وهرایهڕوبهبۆ به نامانهواھه
ی بیاری  ماوه بران و له ده ڕوهکان بهریتانییهی وا پش داگیرکردنی به وانهو کردهئه.٩

 درا. رگرتنیان دهک ل وهکه به کۆۆنیالیشدا درژه
 . کراوه ژنکبوه به ی"زۆب" دا ئاماژهیاسای ناوچه نیا لهته.١٠

سیان
٠٠و  و      چوه
سیایسیانیسیانکهکه
ووو
یکهکهکهکهکهکه

وردووبوردوود
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ر 
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بهگوره  به.١١ سای    له  ٥شی  ی  له  ١٨٧٢یاسای  بیار  پونجاب،  ی  کشه  رسهی 
، وهرتک بگرتهموو نهتوان ھهده  وه، میرات و زۆڵ خستنهوهتی، جیابوونهرایهھاوسه 

کان موسومان  نهالیه  که  وهیانگرتهده  و کاتهنیا ئهتی و ھیندوو تهم یاسای ئیسالمهبه
 بوو، که شنی یاساییان ھهکانی تریش شوازی ھاوچهرمهیا ھیندوو بن. پارزگا یا ھه

نه  به و یاسای کهکارھنانی"یاسای  به ریتی"  به ی ئهگوره  سی  بۆ ده  ڕوهوان  بران، 
 . ١٨٧٦نگال، قانوونی سای ، یاساکانی بهنموونه

یتوانی بیار  یی دهرکی ناوچه یاسای تاوانی پاکستان، دادوه  له  ٥٥٢شی  ی بهگوره  به.١٢
ر کرابت سه ست به گیرابت یا دهب بیاری یاسا ھه به بدات ژن یا مندای کچ که

تی  سهده  که  سکی دیکهر کهست مرد، دایک و باوک، پارزگار، یا ھهده  وهبدرته
 بت.ریاندا ھهسه یاسایی به

ده  له  ٣٠٤)  ١(  شیبه.١٣ پاکستان  سزای  بهیاسای  بۆ  ئهت  دۆخهکارھنانی   م 
ده جیاوازدانراوه ورووژان  که ،  وپبووبت،  وکوت  گرژ   له  ب ستی ده  کۆنترۆڵ 

دهتۆمه ئهتبار  بۆ  ھنابت.  دۆخه ر  کهو  راگهتۆمه  ی  ورووژانی  یایاندوهتبار   ، 
بوه ده   به   کهورووژانه خۆی  له   ست  که   و  یهگه   له  که   وهوتۆتهشتک  یاسادا  ک ڵ 

فهوهگرتهده یا  کهرمانبه،  وهرکی  گشتی  کردهرتی  لهیهوهک  و  یاسایی   کی 
کی یاسایی  یهوهک کردهسکی تر وهتی، یا کهتی خۆیدا کردوویهسهی دهچوارچوه

، و دۆخانه چکام لهھی  ی برد وه، له ڕوهو مافی خۆی بۆ داکۆکیکردنی خۆمای به 
 رناگیرت. وه کهداکۆکییه

  ئیمپراتۆر   دژ به  دینی،  ٣٧  ;ناگپوور   A.I.R١٩٢٥    ئیمپراتۆر  دژ به  مانگاڵ گاندا.١٤
A.I.R    ئیمپراتۆر  دژ به  مانزه    .د  .م   ،٤٨٥الھوور    ١٩٢٦A.I:R  ;  الھوور    ١٩٣٣
١٦٥ . 

 . ١٩٩ تهلکه، که  ١٩٣٠،A.I:R ..دینباندوو دژ به ئیمپراتۆر.١٥
 . ٢٥ ڕهھا الپه روه). ھهI(٢٥س دره، مه ١٩٣٢  A.I:R .ئیمپراتۆر  دژ به پو.تاراجوو.١٦
 . ٥١٤، پاتنا ١٩٤ A.I:R . یت ئوراونجه دژ به  ئیمپراتۆر: ھا بوانه روهھه.١٧
ینراون:  دا راگهرچاوانه م سه له  که  ;نی نیشتمانینجومهکانی ناو ئهوتووژه  پاشان بوانه .١٨

 لووکهمهھا  روهھه   ;٥٩٥شی  به  ١٩٩٢  PLD  تی پاکستانحکوومه  دژ به کیم خان  حه
١٩٩٥ . 

;گپوورناگپوور
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ئ ئۆ  بۆۆ  ت. ت. 

ووژاووژان
٣

وووووژورووروو



  538    چوو، ما دانی کا
  

رمانی حدوود" "فه  دا گۆڕانکاریی تدا درا، کهو کاتهله  ١٩٧٩سای    یاسای سزا له.١٩
دا تووشی گۆڕانکاریی  ١٩٨٤ی  سا  له  گهدی و بهم یاسای شایه، بهوهکایه  ھنرایه
 ھات.

بوهشته ھه.٢٠ گۆڕانکاری  حه  مین  گۆڕانی  بنهبه  ڤدهھۆی  یاسای  لهڕهندی  و  ر سه  تی 
 ".١٩٩٥"خان،  :ندیش شونی دانا. بۆ ئاگاداری زیاتر بوانهست و پنج بهشه

 ڕه، الپه٧گرافی  ره، په٣١٢الھوور    ١٩٨٧  PLD تحکوومه  دژ به  ریفد شهممهمحه.٢١
٣١٥ 

 . ٤٤٦شی ، به١٩٦٥ PLD تحکوومه دژ به د ساحممهمحه.٢٢
ی یاسای    ٣٨١و    ٤٥،٣٣٧،٣٤٥شی  ی یاسای سزای پاکستان، و به  ٣٣٨تا    ٢٩٩شی  به.٢٣

 . ١٨٩٨تاوانی پاکستان، 
ستراو ت به ریعهدادگای فیدڕای شه  له  وه[داوای] پداچوونه  ١  یادداشتی ژماره  بوانه.٢٤

پداچوونه   به شهوهکورسی  لهریعهی  به  تی  دادگای  دادگای  پاکستان.  دادگای  رز، 
کان رادگات و  یسهکه  ) به١٩٧٩رمانی "حدوود"(ی فهگوره  ت بهریعهفدرای شه
بنه پدراوهوهتی ئهسهدهتی  ڕهیاسای  ھهدژایه  کهی  ڵ گه  ک لهیاسایه  شنهرچهتی 

دادگای ئاسایی    له   کانی دیکهموو کشهست نیشان بکات. ھه کانی ئیسالم دهوهیهپه
 له  دیه   وساس  ی قهگوره  ی وا بهیسانهو کهن. ئهگهنی یا جیناییدا پیان رادهدهمه

پیان راده پداچوونهگهدادگای  و کاری  بهوهن  دادگای بای    درتهگشتی ده  یان 
 رزی فدراڵ. دادگای به ویش لهپارزگاکان و داوای ئه

ی دواییان بیچمی  مه(ئه مان ده ، یا  رشئه ،  یه ، دساس قه     جیاواز له  کهسزایه  عزیر،ته.٢٥
دا بارودۆخی دیکه  م لهکانی سزا بهوهیهپهی  گوره  ). بهبووی داراییهرهجیاوازی قه

 کرت. ده باسیان لوه وهخواره ش لهوانهر خیاری دادگا. ئهبه وتهکهده
   PLDتی  پارزگای فیدرای باکووری رۆژئاواسهده  دژ به  فیدراسیۆنی پاکستان.٢٦

 . ١١٧٢شی به ١٩٩٠
 یاسای ناسراوبه  له  ١٧ندی اکستان و بهیاسای سزای پ  له  ٣٠٤شی  رچۆنک بت، به ھه.٢٧

کانی  وهیرهپه  به  نیا ئاماژهن و تهکان دیاری ناکهدهی شایهت ژمارهریعهقانوونی شه
 گرن. لذهھه وهو لکدانه وانیش راڤهئه ن،که کهت دهقورئان و سوننه

مافی خۆی   ست له ده  ٣٠٩شی  ی بهگوره  جماوان به   به   ک لهیه  ، کات که بۆ نموونه.٢٨
کی  ڵ یاسایهگه  یاسای سزای پاکستان له  له  ٣١٠شی  ی بهگوره  گرت یاخود بهدهھه

 بت. کدگیر دهدا یهدیکه

ڵ. 
مامماننددهه یا  

زا

ڵ.دراڵ. دراڵ. 
ا
دردردردراڵدردرا
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هبه
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 له  ، کهر کردوهسه ژنانی قوڕبه  وهشهنی دیکهندێ الیهھه  له  دیهو    ساسقهیاسای  .٢٩
نییهی باسی ئرهچوارچوه نموونهدا  بۆ  خونی   کاتک که   ،.  خزمکی  مرد یاخود 
پاشماوه ژنک ده بنهی ئهکووژرت،  خزان یا  گوشاری   کهی کووژراوهماهندامانی 

ناوی   بهد  رشهد ئهممهمحهیسی  که  ن. بوانهتی پ بکهسهی مهوهر بۆ ئهسه   نه خهده
به  پایوو  نھنی کۆبوونهدادوه   دژ  دادگا وهری  دواتری  الھووری   ٢٠٠٣  PLD  ی 

شی  به  ٢٠٠٣  PLD  توهده  دژ به  المد سهممهمحهیسی  ھا کهروهو ھه  ٥٤٦شی  به
٥١٢ . 

یسی  ، که٣٤٧الھوور    PLD١٩٩١ت  وهده  ف دژ بهشرهد ئهممهیسی محهکه  بۆ نموونه.٣٠
د ئیسحاق دژ ممهیسی محهکه  ;١٧٦ر  پشاوه  ١٩٩٢  PLDت  وهده   لی دژ بهرعه زهنه
ئهکه;١٨٧ر  پشاوه  ١٩٩٢  PLDت  وهده  به نیسار  د دووکهحمهیسی  بهد   سیتر دژ 
 PLDت  وهده   لی دژ بهف عه دهیسی سهکه  ;  LJیاسای تاوان  ١٩٩٤  PLDت  وهده

 .  SCMR١٩٧٤  ١٩٩٣ت وهده سیح دژ بهواد مهیسی جه، که٢٠٢شی به ١٩٩١
  SCMR  ١٩٩٧وکهلیاس شهلی ئهت عه وکهشه   سالم دژ بهد ئهممهشخ محه  یسیکه.٣١

 دا.  ١٣٢٩/٣٠ ڕهالپه ٢٤تا   ٢٢گرافی رهپه له  ١٣٠٧
د ممهیسی محهو که  ٥١٢شی به ٢٠٠٣ PLDت وهده  لیم دژ بهد سه ممهیسی محهکه.٣٢

  ٢٠٠٣  PLDالھوور    دادگای ری دانیشتنی دواتری  دادوه    ناوی نھنی دژ به  د بهڕشهئه
 . ٥٤٧شی به

 . توهده بهدژ  لیر عهزهنهیسی که.٣٣
  له  رگه، ئه٣٠٠شی  کانی یاسای سزای پاکستان بهوهیرهی جیاوازیدانانی پهگوره  به.٣٤

توان پشت  تبار دهسی تۆمهی، کهیری بکهمان یاسادا سهھه  ٥٣٠٤)  ١شی (ڵ بهگه
ترسیدار و  خالنی مهیاندنی"ھهی دوای راگهوه ستت بۆ ئهببه هوانرهخاوکه و دۆخه به

 متر بدرت. کی کهکوت و پ"، سزایه 
 قی عوسمانی" باسی لوهر"تهداوه  ی کهیهو شوه، به٦٧٤  ڕهالپه   نسهگوڵ حهیسی  که.٣٥

 کرد. 
 مانھه.٣٦
رچوونی بۆ ده  کات کهده  ونیشانانهگهو بهبه  کی گشتی ئاماژهیهشوه  نیا بهدادگا ته.٣٧

 پویستن.  زینابیاری 
، یاسای تاوان  ١٩٩٢کیتر،  حید و یهناوی نھنی  وه  بهحید  بدولوهعه  ت دژ بهوهده.٣٨

LJ ١٩٥٦ 

زای پاک سزای پاک
ی،

شیشییش دداانینن یی
تتهوه ووووهووده ده 
الپهالپه الال٢٤٢٤  
الم دژالم دژ

٢٤٤  ٤تا
سالسالم سد ئهد ئهه

ییسکهکه
٩٤
 که،، که٢٢
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پداچوونه  وهئه.٣٩ دادگای  به  وهبیاری  به  بوو دژ  زراوی دژی  ت دامهتایبه  دادگای 
  ماوهئستا نه  ی کهیهو لیژنهئه  وتهکه  کهیسهش کۆتایی بوو. کهکهتیرۆریستی و بیاره

 کار ھنرابوو. ککی ئۆتۆماتیک بهی چهوهر ئهبه له
"کاتک تاوانک  ت:ده  ١٩٨٤دیدان]،  [یاسای شایه ت"ھاده"قانوونی شه ی    ١٢١ندی  به.٤٠

 خاته ده  کهیسه، که و بارودۆخهلماندنی بوونی ئهتی سهرپرسیایهسک، به پاڵ که  درتهده
یهچوارچوه لهی  پاکستانهگشتییه  جیاوازییه  ک  سزای  یاسای  خود  یا  وهکانی 
مان ی ھهشکی دیکه ر بهھه   له  وک کهیهت یا پهکی تایبهر جیاوازییهی ھهچوارچوه
و   یهسهو کهستۆی ئهئه  کات لهدیاری ده  کهتاوانه  کدا کهر یاسایهت ھه نانهیاسا یا ته
 .بوهدا نهکهبارودۆخه داکۆکیکار له بت کهی ھهو گریمانهب ئهدادگا ده

 . ٢٠٥٩ ڕهالپه  ٢٠٥٥  ١٩٨٥SCMR، توهده دژبه لیموحیب عهیسی که.٤١
 .  SCMR٢٠٤٧  ، ١٩٩٢، نیفد حهممهمحه دژبه توهده.٤٢
 . ٣٩٢الھوور  ١٩٩٤ PLD توه ده     دژبه غوم یاسین.٤٣
 ٣٩٦ رهالپه ١٣گرافی رهمان، په ھه.٤٤
مان ، ھه وهزمانی ئوردوو ھنرابوه  ر] بهمبه[ی پغه  دیسیحه   ندیندا چهکهرییهداوه  له.٤٥

لل  ١٤گرافی  رهپه که٧-٣٩٦،  لهحه  ،  بوخاریسه "  دیسکیان  و یهوهیه "حیحی 
 سندکردنیت په ڕواه  و به   یهھه  ه ودهبعهعدی کوڕی ئهچیرۆکی سه  ندی بهیوهپه

 . وهرهمبهن پغهالیه کان" لهنامووسییه "تاوانه 
 ٣٩٨، ل  ١٧گرافی رهمان، په ھه.٤٦
 ٣٩٨، ل  ١٨گرافی رهمان، په ھه.٤٧
 ٤، ٣٤قورئان .٤٨
ن نوخوازانی مافی ژنان  الیه  و له   رانی کالسیکدا جیاوازهناو داوه  له  م فرمانهی ئهراڤه.٤٩

 ١٩٨٨ رسسهستووه: کانی، بوانهئیسالمدا و بۆ نموونه له
 ١٥٦٦  SCMR ١٩٩٥ توهده  دژبه قبدولحهعهیسی که.٥٠
 ١شی به ١٩٩٦، PLD توهده  دژبه قبدولحهعهیسی که.٥١
 ٣٩ ڕهالپه ٨گرافی رهو په ٣٣ ڕهالپه ٥٦گرافی رهمان، په ھه.٥٢
٥٣.PLD ٢٧٤شی ، به ١٩٩٦ 
 ٤گرافی  رهپه ٨٠تا   ٣٧٩مان، لل ھه.٥٤
 ٢٨٩ ڕه، الپه٢٥گرافی رهمان، په ھه.٥٥
 ٢٩٠ ڕه، الپه٢٩گرافی رهمان، په ھه.٥٦

دهبعهبعهئه ئه
دیدیسه

ئه
دهححه 
[ی[ی [[یسیسی [ی  ی

٣٣
سیسیسیسیسیسی
٣٩٦٣٩٦ ٦رهرهپهالپه

تتووههه
ال

ده
تووووههووههدهه
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 دا.   ٢٥٢٨ رهالپه گرافیرهپه له  MLD٢٥٢٧   ١٩٩٧ توهده دژبه ڵیسهد فهمهمحه.٥٧
ئیبراھیمممهمحهیسی  که.٥٨   ٥گرافی  رهپه  له  ٢٥٢٧    ١٩٩٧MLD،  توهده    دژبه  د 

 دا.  ٢٥٢٨ ڕهالپه
 دا  ٢٦٨ ڕهالپه له ٨گرافی رهمان، په ھه.٥٩
 ٢٧٦ ڕهمان، الپه ھه.٦٠
٦١. SCMR ٢٢٠٣، ١٩٩٩ی 
پداچوونه   دژبه  خلیل الزمانیسی  که.٦٢   ١٩٩٤ھوور:  ی ال  PLD،  وهدادگای بای 

 ٨٩٣، ١٠گرافی  ره:په٨٨٥شی به
  ڕه الپه  ١٩گرافی  رهپه  ٢٢٠٣:  SCMR   ١٩٩٩  خلیل الزمان  دژ به  فقیراللهیسی  که.٦٣

٢٢١٤ 
 دابوو.  ١٩٩٩مانگی  میان لهو دووھه ١٩٩٤ی ئۆگوستی  ٣رۆژی  م بیار لهکهیه.٦٤
په ٣٠٤٥MLD:    ١٩٩٧توهده    دژبه  دممهردار محهسهیسی  که.٦٥ ، ل  ١٣گرافی  ره: 

٣٠٤٩ 
 ٢٠٥٦ LJیاسای تاوانی  ١٩٩٧  توهده  دژبه ییووبد ئهممهمحهیسی که.٦٦
 ٢٠٦٠ ڕه، الپه١٠گرافی رهمان، په ھه.٦٧
 ١٤٠٦ ڕه، الپه١٢گرافی ره: په١٤٠٢ MLD  ١٩٩٧ توهده  دژبه مانوئهیسی که.٦٨
 ڕهالپه  ١٩)    aگرافی(  ره: په١٩  YLR  ١٩٩٩  توهده    دژبه   خشئیمام به   یسیکه.٦٩

٢٥ 
 ٢٦ ره، الپه١٩)Jگرافی (رهمان، په ھه.٧٠
٧١. JL  یاسای تاوانیJL  وانه روه. ھه٥٥٣  ڕه، الپه٩گرافی  ره: په٤٥٩،  ٩٩٩یسی  که  ھا ب

 [الھوور]٨٦٠ YLR  ٢٠٠٠، تحکوومه دژبه دحمهموختارئه
٧٢. SCMRبۆ  لووچییهکی بهیهوشه سیاکاری، ٤١٣ ڕه، الپه١٩گرافی رهپه ٤٠٦، ٢٠٠٠

 بی. ندکی جنسی ب مارهیوهموو په ھه
٧٣.PLD وانهروه، ھه١٠٠ ڕه، الپه٣گرافی رهپه ٤٠٦، ٢٠٠١دخان ممهمحهیسی  که ھا ب  

 . ٩٧٨) وی تاوان (کوتهیه، په٢٠٠١ PLJ تحکوومه  دژبه
وپدان یا پشتگیریی کردنی بیاری کوشتن  وی برهوت ھهر نایهرنج: نووسهسه  تکایه.٧٤

وت کهردهکان) دهوهمدانهم: وهشی سھهکانی دواتر(بهقسه  ک لهراستیدا وه  بدات، له
له یاسا  کردنی  چاککاریی  کۆمهالیه  داوای  مهن  کشهوهنییهدهگای  کوشتن  ،  ی 

 ر. به ناگرته

ه

١٩١  YLRLR
١٩١٩LDD

٩٩

٢٢
٩٩
٠٦٠٦٠٢٠
ددهبه ژبهدژبهدژبه دژب

ممممهحهحه
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٧٥.PLR   دژبه  فقیراللهیسی  که  به  ی داوهھا ئاماژهروه. دادگا ھه٤٤٤الھوور    ٢٠٠٢  
 ٢٢١٤ ڕهالپه ٢٢٠٣ SCMR ١٩٩٩وانیتر، و ئه خلیل الزمان

  دیه و    ساسقهیاسای سزای پاکستان بیاری    له  ٣٠٦)  bشی (وی بهیهداوی پهدوابه.٧٦
، وهتباری ناگرتهی تۆمهوهژرانی کچ و نهی کوووکی تر کشهیهی ھیچ پهگوره  به
ئهبه کهم  زڕکوڕهسه و  کوشتنی  بۆ  بهکه،  پهگوره  ی،  بیاری  عزیرتهوی  یهی   ،

 رچوو. کوشتنی بۆ ده
  ١٥گرافی  ره، په ٤٤٤الھوور    ٢٠٠٢  PLD   تحکوومه  دژبه  د سدیقممهمحهیسی  که.٧٧

 ٤٥٤ ڕهالپه ١٦و 
 ٤٥٧ ڕه، الپه٢٤گرافی رهمان، په ھه.٧٨
 ٦٨٥ ڕه، الپه٤گرافی ره، په نسه گوڵ حهیسی که.٧٩
 ١٧٦ر پشاوه ١٩٩٢ PLD، تحکوومه دژبه لیر عهزهنهیسی که.٨٠
 . ٢٥٦کانی تاوان یسه، که١٩٩٤ KLAR تحکوومه دژبه لیب عهتهمورهیسی که.٨١
٨٢.PLD ٦٥٥، کراچی ٢٠٠٣ 
)  ١٩٩٩( پونجاب"  "کوشتن له ناوی  نتی بی بی سی بهدۆکیومهفیلمی    ، بوانه بۆ نموونه.٨٣

 ). ٢٠٠٠بۆ کوشتن"( تنامهناوی"مۆه ی بهکهندهو پاشبه 
) ٢٠٠١ت"() و "غیره٢٠٠٢قواب" (له فیزیۆنی "ته  ی تهزنجیره  بوانه  ھا بۆ نموونه روهھه.٨٤

 ) PTVفیزیۆنی پاکستان (لهر تهسه پاکستان له له
٨٥.ستا نومافی مرۆڤ.  بۆ کاروباری داکۆکی له کانهکگرتووهیه وهتهتی نهری تایبهنهئ 
  کرا بهئاماده  وهکانی مافی ژنان و مافی مرۆڤهن رکخراوهالیه  شنووس لهی رههگه.٨٦

تاکه له کهھاوکاریی  و  پارزهئه   وانهسان  دادگا(بارستهرهندامانی  گه انی  و  لک ران) 
یاسای سزای پاکستان و یاسای    ندک گۆڕانکاریی لهھه  کههنشین. گهانهری خدادوه

 . کانیش نرراوهورهگه سیاسییهتاوانی پاکستاندا پشنیار کرد و بۆ حزبه
به"حکوومه .٨٧ پاکستان  و نادیار ئهیهشوه  تی   دهوهکی ل پی  "کوشتنی   گوترتی 

. کوشتن  دانییه ئایین و یاسای ئمه شونیان له م کاره. ئهحکووم کردوه نامووسی" مه
شه   به کوشتنه وهفهڕهناوی  وه   ،  سه و  کوشتنیش  دهک  کۆنگرهیر  مافی  کرت."(  ی 

 سانه و کهموو ئهھه  وت داوا لهمه"من ده ).٢٠٠٠ی ئاپریلی    ٢٠مرۆڤ، ئیسالم ئاباد،  
کهبکه  ئهسهده  له  م  بۆ  بدوهتدان  پیشانی  کههی  سینگ گایهکۆمه  ئمه  ین  کی 

ین"( بی  ندی" کوشتنی نامووسی" ناکه سهوتووین و پهوار، و پشکهفراوان، خونده
 ). ٢٠٠٤ری ی فیبریوه  ١٠رنت، ر ئینتهوای سهبی سی، ھه 
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ک یهند(ناوچه"الرکانا"ی سه  یی لهتی ناوچهدا، حکوومه  ٢٠٠١ری  مبهنڤه  ، لهبۆ نموونه .٨٨
کی رک  یهشوه  بینرت)، بیاری دا بهرووداوی زۆری"کوشتنی نامووسی" تدا ده  که

ی  س و کار ئیفادهن کهدهت نهون و مۆهبکه  " کارو کاری"یسیو پک شون که
 یسانهو کهک سکاکاری ئهکان وهخۆج ییه  ری پۆلیسخانهفسه، ئه وهربگرنهخۆیان وه

 ). ٢٠٠١ری مبهی نڤه١٢، Dawnنی] مهکانی قوربانی([چاپهک خزمهدبرن نهناوه
نی نیشتمانی، کات  نجومهم ئهردهبه  دا خرایه  ٢٠٠٤مانگی مارچی    ی ناوبراو لههگه.٨٩

ندامی  حمان ئهن سری رهالیه  مان] لهرلهندامان [ی پهسی ئهکه  کی تاکهیهالهگه   که
 کرا.  ستهئاڕا وهلی پاکستانهحزبی گه

ئهخاتوو"حومه.٩٠ لهیرا  دیسه  ١٢رۆژی    لوانی"  خسته   ٢٠٠٣ری  مبهی  پشنیارکی    دا 
 نی نیشتمانی]. نجومهم[ئهردهبه

 
لو   باس   ک ئینگلیزی  بزمانی  نامووسی"  "کوشتنی  کتبی   لک بوو  بشک  وتارە  ئم 

ئستا بشی پاکستانیم    دیاردە چپ ل چند وتی جیھان دەکات و من دە دوازدە ساڵ پش
وەرگای سر کوردی. بیار بوو وەک کتب ل کوردستان چاپ بکرت و ھیوادارم چاپیش 
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ک کتک کوەکوەک کک کت
 دەکن دەکا
ووووەک
 جیھی جیھاھانھان د

لک  لک لک  لکبووبوو   



 

 

 

Harvesting a Life
A Collection of articles

in Kurdish and Farsi

by

Anwar Soltani

The subjects of the articles published in this book include history, 
politics, culture and literature (of Kurdish people) - some articles 
have already appeared in Kurdish periodicals published in Kurdistan 
or in European countries whereas others have been shared on Kurdish 
websites. The remainder appear here for the first time. 
Due to my advancing years, I decided to collect a handful of scattered 
essays into a single book as a final work - its Kurdish name somehow 
reflects the feeling I have: “Ka Chu, Ma Dani!”, The hay is past and 
the grain emerged from the threshing floor.
This expression is taken from a folk saying in the Kurdish language 
when farmers complete process of separating the grains from the 
chaff, usually in autumn.
The articles include my weekly diaries on Kurdish political and 
cultural life; a memoir of the years in the notorious Evin prison in 
Tehran; translated essays by the learned European orientalist like 
Professor D.N. McKenzie and politicians like Henry Kiesinger, as 
well as translations of documents from the British Foreign Office 
Collections in the National Archives in London, and such like. The 
last pages of the book bear a long list of the author’s previous 
publications. 
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