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وان ناوەندی کوردە موهاجيرە سياسييهکانی مهسکهو و باکۆ ، جهميل حهسهنلی  ناکۆکی ن

 
 

 
   
بينی      ت

ننهوە وان ناوەندی کوردە موهاجيرە   ئهم نووسينهی له خوارەوە دەيخو "ناکۆكی ن

راليزمی سۆڤيهت مه  سياسييهکانی ب کی تازەی جهميل حهسهنلی " ل ب که له کت سکهو و باکۆ " بهش

ی  ١٩٦٩-١٩٥٩له ئازەربايجان دا، حاکمييهت. ڕووناکبيران.گهڵ ( به زمانی  ٢٠١٨) ، که سا

ژوونووس و ههمتورکی  و بووەتهوە. جهميل حهسهنلی ههم م و له   سياسهتمهدارە   ئازەربايجانی ب

گهی  پشتی به ستای جمهووری ئازەربايجانه. لهم نووسينه دا حهسهنلی به پا بهرايهتی ئ دژبهرانی ڕ

شکی تازە دەخاته سهرکار و  ناو ئاڕشيوی ڕووسيا، ئازەربايجان و بيرەوەری کاربهدەستان ت

وەندييهکانی ئهو کوردانهی که دوای ڕووخانی جمهووری کوردستان له سۆڤيهت ژياون و خهباتيان پ

  کردووە.

ينهوەی  کۆ ژووی هاوچهرخی کوردستان نهک ههر هيچ ل به زمانی کوردی له سهر ئهو بڕگهيهی م

کی ئهو چي کوو له سهر بنهمای دەنگۆی ب بنهما اليهن رانه تاوانی بابهتيانه نهکراوە ، به رۆکه ناجوام

کی  وەپاڵ دراوە. ئهم نووسينهی حهسهنلی تازە دەخاته سهر ئهو اليهنه و دەرفهتی داوەريی   تيشک

هی ئاشکرا کهوتوونهته ئهو نووسينهوە، ئهويش  ک هه ند نهرەوە. ههرچهند ه دروست دەدا به خو
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م ئهوانه له قو ديقهتی سهرچاوەکان و نهک نووسهر به رسايی ڕوونکردنهوەکانی ئهو بهشهی له بهر ب

بهکهی حهسهنلی کهم ناکهنهوە.   کت

ڕانهکهدا به نيشانهی  هی فاکتی له ناو وەرگ ڕدراوە و هه نووسينهکه بهو پهڕی ئهمانهتهوە وەرگ

هکان له   # کهڵ نهبن. هه دەرەکانی نووسهر ت زی ووتارەکه دياريی کراون بۆ ئهوەی لهگهڵ ژ پهراو

ڕانه. سپاس  ر خستوويهته پاڵ ئهم وەرگ نهکان لهگهڵ دەقی ماک نين و وەرگ دا دەستنيشان کراون . و

دەرەکان که به زمانی ڕووسی بوون. ک له ژ ند ڕانی ه خۆ بۆ وەرگ   بۆ هاوڕێ ئهژدەر ش

  
 حهسهن قازی

  
     ٢٠١٨  ئۆکتۆبری

  
وان ناوەندی کوردە ٣   سياسييهکانی مهسکهو و باکۆرە موهاجي.ناکۆکی ن

  نووسهر : جهميل حهسهنلی
ز بۆ نووسين ڕان له تورکی ئازەربايجانييهوە و پهراو   : حهسهن قازی وەرگ

  
وان        مۆکڕاتی ئازەربايجان له ن ههمی کۆميتهی ناوەنديی فيرقهی د له کۆنفڕانسی س

مۆکڕاتی کورد ( مۆکڕاتهکانی ئازەربايجان و حيزبی د رەيهک دژايهتی هاته  KDPد ) #دا زنج

مۆکڕاتهکان ڕەحيم قازی ی ٦له    گۆڕێ. سهرۆکی کوردە د سهبارەت   ١٩٦٠ی مانگی مارسی سا

م يهحيا دانشيان ، و سووکايهتی به خۆی و به کوردەکان له  به کاری کۆنفڕانس و ڕەفتاری غو

نامهيهکی  بی کۆمۆنيستی ئازەربايجان نارد. الپهڕەيی بۆ کۆميتهی ناوەنديی حيز ٩کۆنفڕانس دا سکا

يانهی که قسهيان کرد ههر  ک لهو هاوڕ ند ئهو له نامهکهی دا نووسی: " له کۆنفڕانس دا ه

کوو سووکايهتيان کرد به برای کووژراوم و به گشتی به شهڕەفی   سووکايهتيان به من نهکرد به

هتی ناسيۆناليستی يه مه  گهلی کورد.ئهو جۆرە ڕەفتارە نيشانهی خهس و به هيچ جۆر لهگهڵ ئامانجی ئ

کی تاقانه ، و لهگهڵ دروشمی ڕۆژانهمان بۆ پتهو کردنی چاالکی يهکگرتووی   بۆ ساز کردنی حيزب

مۆکڕاتيکهکانی  زە د نه ههموو ه تهوە. بۆ و ران يهک ناگر نی گوتی:    ئ هاوڕێ ئهس

مه دەت "  ويستييان به پشتيوان نييه، ئ وانين بۆ خۆمان خۆمان ئيدارە بکهين ... ئازەربايجانييهکان پ

"... هکهی ناناس يه؟ به گشتی له کوردستان هيچ کهس بنهما شم ئازەر گوتی: "   قازی ک هاوڕێ چ
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کی خزمهتکاری ل دەرچ ...؟ هاوڕێ  هوە دێ، ئهو چۆن دەتوان کهس ئۆدا هيهکی ف قازی له بنهما

يهی که گۆيا بۆ دانشيان که ئهو قسانهی دەبيست هيچی نهگوت و ب دەنگهی ل ڕا کرد ،ئهو هاوڕ

ران "حهول " دەدا  شکهوتووەکانی ئ زە پ تيی ه نانی يهک که دەنگ بوو." [ پ   ]١، ب

مۆکڕاتی ئازەربايجان دا   ڕەحيم قازی ههر له قسهکانی          رقهی د له کۆنفڕانسی دووههمی ف

وەيهکی بهکهلک سوود ل ناڕەزايی  و کانديدای   ه کادرە کوردەکان وەرناگيرێدەربڕيبوو که به ش

داکتۆری ڕۆژنامهی ئازەربايجان عهلی  گری ر وەرگرتنی دوکتورا له زانستی ئابووری ، و ج

ژی مهبهست بوو می   و نووسيبووی  گهالو کانديدايهکی زانستی ئابووری له بهشی ئابووری ئاکاد

مۆکڕاتی ئازەربايجانی سۆسياليستييان  بی " هۆپ هۆپ نامه" مهجبو کۆماری د ور کرد له سهر کت

] .  ]٢ی سابر شت بنووس

  

 

 له مهسکهو  مهال مستهفا بارزانی و نيکيتا خورشچۆڤ

 

وان ئ وەندی ن مۆکڕاته کوردەی که له ئازەربايجان بوو پ بهری کورد مه مستهفای  هو حيزبه ذ و ڕ

،بارزانی زۆرجار له مهڕ ئهوەی که سهرۆکی کوردە  بارزانی که له شاری مهسکهو بوو باش نهبوو 
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مۆکڕاتهکان له باکۆ ڕەحيم سهيفی قازی وەسيلهيهکه له دەست حاکمييهتی ئازەربايجان  د

ماسی #  شکايهتنامهی  دا وەبهرايهتيی سۆڤييهت نووسيبوو. خزمی مهال مستهفا ، مستهفا سه بۆ بهڕ

ند  که له شاری مهسکهو ی   دەيخو کوردە موهاجيرەکانی   بۆ  ١٩٥٥له نامهيهک دا که ههر له سا

له دژی  تهشويقی کردبوون   نووسيبوو  و ڕەحمان گهرميانی   دانيشتووی باکۆ حهسهن حيسامی

رن. ئهو نووسيبووی:ڕەحيم قازی ئي له نهزەر بگرين   دەب "   مزا کۆ بکهنهوە و بۆ مهسکهوی بن

کهندنی ڕەحيم شه ، ئهوەش له بناغه هه کی گهورەمان له پ مه کار ژە که    که، ئهورۆکه ئ و گهالو

م ديارەکه ، ڕەحيم عهلی ئهو بابهيان مردووە و  شتووە ، به يان داه له شاری باکۆ ڕيشهيهکی قوو

مه   کوو مامم # (مهبهست مهال مستهفايه . ج .ح )وە ويان کووژاوەتهوە . ئهمما ئ دە ئهوانه ن

ک   و دوژمن به فهقير نهزانين  و له خۆ نهچين  نهدەين  له دەست  ئيحتيات  دەب چونکه مار وەخت

ستا بۆ ئهوەی که زووتر به مووەفه تهوە. ئ ت که، سهری پان کراب قييهت به مردوو حيساب دەکر

ين که، دوژمنانی  ک جهبهه دا بهربهرەکانی بکهين و به هيچ وەجه نهه بکۆشين که له ئ بگهين دەب ت

مه بکهنهوە. مهسهلهن بۆ خۆتان له تهسهوەی  چهوانهی ئ مه يهک کهون و يا جهبههيهکی ديکه به پ ئ

نن که، ئهگهر له جياتی  مه  ٣ب وە بايه ٥ئيمزا ئهو عهريزەيهی ئ دەفعه به نرخ تر  ٥٠٠  ئيمزای پ

زتر دەبوو ... بۆ ئهو هبه ئهمنيش ياريدەتان دەدەم و مهخسووسهن  و به ه کاغهزی به درۆتان   مهت

رم که، بهو ت . " [  بۆ دەن  ]٣مهقسهدە دە کار ب
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ماشی) له مهسکهو     ماسی ( شه   مستهفا سه

نهری تاقانهی   له بناواندا مهال مستهفا بۆ خۆشی ئهو کارەی پ خۆش بوو       و بۆ ئهوەی بب به نو

مۆکڕاتی کورد له ئازەربايجان بکا به   موهاجيرە کوردەکان له يهکهتی سۆڤييه وبۆ ئهوەی حيزبی د

ک کهلکی وەر دەگ ڕەوی خۆی لهههموو شت ی پ ک دا ١٩٥٤رت. ئهو ههر له سا له   ، له کات

گر ئامادە ک کۆميتهی ناوەنديی حيزبی   دەبوو که  مهدرەسهی بهرزی حيزب وەک گو له نز

کهوتبوو بهرايهتی حيزبی کۆمۆنيستی  داوای ديداری کرد بوو   کۆمۆنيستی سۆڤيهت هه لهگهڵ ڕ

ه دا١٣و له   سۆڤيهت وەندييهکانی دەرەوەی کۆميتهی کاربهدەستی    ی ديسامبری ئهو سا کۆميتهی پ

ی کهوتبوو . له کاتی قسه کردن دا بارزانی به تهئکيدەوە تکای ل   ناوەندی ف. و وولوشين چاوی پ

وەکوو   له سهر ڕەحيم قازی ههيهتی ، که لهو ڕۆژانهی دواييدا  کرد بوو ئهو زانيارييانهی که

مۆکڕاتی گری سهدری فيرقهی د يانی سۆڤيهت .  ئازەربايجان  ج ته هاوڕ ن مهال   دياری کراوە بگهي

گرتووە ، له موهاجيرە  گوتبووی دوای ئهوەی ، ڕەحيم قازی ئهو ئهرکهی به ئهستۆوە  مستهفا 

ماسی، ڕەحمان گهرميانی،  کوردەکان له باکۆ: عهزيز شهمزينی، و حهسهن حيسامی   سه

ژيمه   ، که  نامهی به دەست گهيشتوە . ئهوان تهئييد دەکهن يهوە  ران ڕ دوای ئهوەی ئ

ک و مهکان دا و ئهو خهبهرە مۆکڕاتيکهکانی له ئازەربايجان و کوردستان ت گهيشته  ١٩٤٧له    د

ند، ڕەحيم   باکۆ ، ههر لهو کاته دا ندنگهی نيزامی له باکۆ دەيانخو ئهو هاوڕێ کوردانه له خو
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کانی کۆ کردووەتهوە  قازی ی گوتوون، " بمر  هاوڕ يهکهتی سۆڤييهت ، بژی   ێو پ

    ."قهواموسهلتهنه

  

  

گری سهدری فيرقهی دينۆکڕاتی ئازەربايجان بووەڕەحيم قازی . ئهو کاته   ی که ج

  

ی زانيارييهکانی ئهوان   به          ران له باکۆ   پ و   ههر ئهو ڕۆژە ئهو چووەته کۆنسولخانهی ئ

ران تهوە ئ يانی   داوای کردووە ويزای بدەن بۆ ئهوەی بگهڕ خۆشی هان داوە و بۆ ئهو کارە هاوڕ

وەندييهکانی دەرەوەی . وولوشين  سهبارەت به   کۆميتهی ناوەندی  له ڕاپۆرتهکهی دا بۆ بهشی پ

ئهو کوردانهی که نامهيان بۆ بارزانی نووسيبوو و لهههمان   دەنووس : "  قسهکردنی لهگهڵ بارزانی

ن  کاتدا بارزانی خۆشی که کۆميتهی   لهبهر ئهوەيه  دانانی ڕەحيم قازی لهو پلهيه دا  وای دادەن

. گومانی بارزانی ئهوە بوو   ناوەنديی حيزبی کۆمۆنيست سيمای ڕاستهقينهی ئهو کابرايه ناناس

ڕيی خۆش   شووڕای بهرزی کۆماری سۆسياليستی ئازەربايجان ميرزا ئيبراهيمۆف  سهدری  که،

ی زانيا ردرێ . به پ رييهکانی مهال مستهفا ، مامی کردب بۆ ئهوەی ڕەحيم قازی ئهو ئهرکهی پ بسپ

نی   ڕەحيم قازی، محهمهد قازی # دياری زۆر به قيمهتی دابوو به ميرزا  ١٩٤٧ – ١٩٤٦له سا

ک دواتر له   ] ناوەرۆکی قسهکانی٤ئيبراهيمۆف. " [ ف.وولوشين له گهڵ مهال مستهفا ڕۆژ
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وەندييهکانی دەرەوەی  اليهن  وەبهری بهشی پ گری بهڕ نديی حيزبی کۆمۆنيستی کۆميتهی ناوە ج

ری يهکهمی سۆڤيهت وينۆگرادۆف  کۆميتهی ناوەنديی حيزبی کۆمۆنيستی   ناردرا بۆ سکرت

ف  ئازەربايجان ينهوە لهوەی گهلۆ  و به مهبهستی  ئيمام مستهفاي کۆ " دياريی به    قازيی محهمهد  ل

ک م نارد  قيمهت "ی داوە به ميرزا ئيبڕاهيمۆف له مهسکهو را کۆميسيۆن را بۆ باکۆ . به

ينهوەکان "گومانهکانی بارزانی "  کۆ   ]٥[ تهسديق نهکرد بوو و وەدوايهی دابووەوە.  ل

  

  

ژ و قادر مهحموود زادە  ، فڕۆکهخانهی باکۆ)١٩٧١ی ئاوريلی ٢٩(  عهلی گهالو

  

بهرايهتی ئازەربايجان             وەندی ئهوتۆی مهال مستهفا بارزانی له گهڵ ڕ و ئهو   دژايهتی و پ

ژمارە کهمه لهو موهاجيرە کوردانهی که له ئازەربايجانی سۆڤيهت دەژيان زياتر سهرچاوەکهی له 

ی مهسکهوەو دەستيان کرد بوو    وە ١٩٤١ە بوو. ئۆرگانهکانی خزمهتی تايبهتی سۆڤيهت ههر له سا

تی نيزيک. [ ] له دوای شکانی حکوومهتی ميللی له مانگی ٦به چاالکی له ناو کۆردەکانی ڕۆژهه

مۆکڕاتهکان بۆ يهکهتی شوڕەوی  ماوەيهکی کورت دوای هاتنی  ١٩٤٦ديسامبری  ئازەربايجانيه د

ر سهرکردايهتی بارزانی دا،  ١٩٤٧ی ژووەنی ١٨-١٧تی له سۆسياليس سوارەی کورد#  ٤٩٩  له ژ
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فا دەربازی ئازەربايجانی سۆڤيهت بوون. ئهو دەستهيه ههر چهند  شتر له  ١٥له ناوچهی جو ساڵ پ

گری# چهرخی ژيانی  گای ڕ ران و ژيانی کۆچبهريان ههبوو و به ڕ ڕاقيش بووبن هاتبوونه ناو ئ ع

دەسووڕاند. بارزانی ههر له دوای هاتنی بۆ يهکهتی سۆڤيهت کاربهدەستانی ئاگادار کرد خۆيان هه

ران ی خۆشه " به دژی ئ ژە بدا به خهباتی چهکدارانه ". [  پ م دەستهی بارزانی    ]٧در ههر  به

 ٥٤دەمانچه ،  ٥٥ئۆتۆمات ،  ٥ تفهنگ،  ٣٠٣و لهوان   چهک کران گهيشتنه نهخجهوان  که 

ی ئامۆژگاری وەزاڕەتی کاروباری  ١٣دووربين ، و  ١٣،  نارنجۆک ههزار فيشهک وەرگيرا. و به پ

زەکانی ئيدارەی سنووريی ئازەربايجان  ناوخۆيی کۆمارە سۆسياليستيهکانی سۆڤيهت فهرماندەی ه

ک چاوی به مهال مستهفا کهوت مهال مستهفا ڕايگهياندئامادەيه به دژی  ڤ کات ژەنهڕاڵ ماليش

ران ههموو ئامۆژگارييهکانی حکوومهتی سوڤييهت ج به ج بکا.کۆنهپهرس   ]٨[  تيی ئ

کدا که بهرەو              دەستهی بارزانی حهوتوويهک دوای هاتنيان بۆ ئازەربايجانی سۆڤيهت له کات

ران باقر زادە فا دەچوون ، کۆميساريای سنووری ئ نامهيهکی بۆ ئيدارەی سنووريی   ناوچهی جو

ڕۆژ  ٢٠  و ڕايگهياند ئهوان  نووسی  له نهخجهوان  رە سۆسياليستهکانی سۆڤييهتيهکهتی کۆما

ران شتر له خاکی تورکياوە چوونهته ناو خاکی ئ ن بوون و داوای کرد نزيکهی   پ کی تا و خهر

ران. [ ٤٠٠ ڕدڕينهوە بۆ ئ بهرايهتی ٩کهس له سوارە کوردەکان بگ ی تهعليماتی ڕ م به پ ] به

ڕاوە دەست به سينگی دەسته کوردەکانهوە بن    رەی سنووريی نهخجهوانسۆڤيهت ئيدا دەستی لهوە گ

ک  ران. بارزانی داوای له حکوومهتی سۆڤييهت دەکرد ، دەستهکهی چهندمانگ تهوە بۆ ئ ڕ و بيانگ

ن  نهوە، تهعليمات ببينن و ديسان ئيزن بدر ندر . بۆ ئهو مهبهسته  له سۆڤيهت بحاو ران نهوە ئ بگهڕ

شنياری به مهسکهو کرد بوو  ميرجهعفهر باقرۆف  ک له کهمپهکانی  پ دەستهی بارزانی له يهک

رەی ئهو  م به گو ن. به ن و لهوێ تهعليماتی نيزامی بدر ندر کهناری دەرياچهی خهزەر دابمهزر

کدانهوەيان ئهو ان بهو زانيارييانهی وا لهبهر دەست ئۆرگانه ئيستيخباراتييهکانی سۆڤيهت دابوون و ل

کی تاييفهيی  هت ئۆدالی  –نهتيجهيه گهيشتن ئامانجی بارزانی بهر له ههموو شت دامهزراندنی دەو ف

     ]١٠يه . [
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ی خۆی له مهسکهو      ڕەحمان گهرميانی له ما

  

هتی يهکهتی کۆمارە سۆسياليستييهکانی           ی ئامۆژگاری وەزيری ئهمنيهتی دەو به پ

ی نهخجهوان جيا کرانهوە.   ويکتۆر ئاباکۆمۆف  سۆڤيهت کی خۆج دوای  ئهوان له خه

شنياری کرد له نهخجهوان   دامهزرانيان له سهر خاکی ناوچهی نۆراشهن که   بارزانی پ

ته وان ئهرمهنستان و تورکيايه  باکووری ئهو  دەکهو ئيدارەيهکی   وياليهته و له سهر سنووری ن

ندرێ .[  به  هعفهر باقرۆف به ت گهيشتن له نييهتی بارزانی ] ميرج١١خودموختاری کورد دابمهزر

چهوانهی ئامۆژگارييهکانی ئۆرگانهکانی يهکهتی سۆڤيهت مهسهلهی دوور خستنهوەی دەسته   پ

ران ال برد. [  ]١٢چهکدارە کوردەکانی له سنوورەکانی ئ
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 مهال مستهفا بارزانی له مهسکهو     

  

ی         ەی کهشفيات و دژی جاسووسی وەزارەتی ئهمنييهتی دا، سهرۆکی ئيدار ١٩٤٧ههر له سا

تۆڤ هت ژەنهڕاڵ پاڤڵ سوداپۆ گری  دەو ڤ وەکوو ج وەبهری  که به ناوی ماتيي گشتی   بهڕ

وەبهرايهتی لگڕافی يهکهتی سۆڤيهت  بهڕ هتی دەسته عهسکهرييه کوردەکانی کرد بوو که   ت هاوڕ

ردراهاتبوونه ناو خاكی سۆڤييهت ، له اليهن ئاباکو ی ئهسپ لهگهڵ بارزانی دانوستاندن بکا   مۆڤ پ

نی پهنابهريی سياسی بدات ن.  و ئاگاداری بکا که جهماعهتهکهی   و به ندر له ئوزبهکستان دادەمهزر

بهرايهتی سۆڤييهت ک   له ههمان کاتدا به ناوی ڕ به بارزانی ڕاگهياندرا ، که ئهو بۆخۆی، و بهش

ندنگه مييهکانی له ئهفسهرەکانی له خو دا دەکرێ به   کۆماری سۆسياليستی سۆڤييهت  نيزامی و ئاکاد

وەی تايبهتی پهروەردە بکرين.[   ]١٣ش
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 حهسهن حيسامی     

  

ۆتۆڤ              ی قهدەغه کردم پاڤل سوداپ : " ئاباکومۆڤ ل ناوەرۆکی    له بيرەوەرييهکانيدا دەنووس

قسهکانم لهگهڵ بارزانی ، بهتايبهتی ئهوەی که ستالين ڕەزايهتی نيشان داوە ئهفسهرانی کورد له داو 

بهری  مه دا پهروەردە ببينن لهگهڵ ڕ پارتيی کۆمۆنيست ئازەربايجان باقرۆڤ دەستگا نيزامييهکانی ئ

ئهو مهسهلهيه له بهر ئهوە بوو که باقرۆف دەيويست حهول بدا بۆ کهلکوەرگرتن له   باس بکهم. 

ک دەداوە،  م مهسکهو وای ل ران. به کدانی سهباتی ئازەربايجانی ئ بارزانی و پياوەکانی بۆ ت

ژيمی ئينگليس پهرس ڕێ، بارزانی دەتوان بۆ ڕووخاندنی ڕ کی زۆر گرينگتر بگ ڕاق دەور تی ع

تی نزيک و  و لهوەش دەرچ ، به تايبهتی هی ههرە گرينگ، به يارمهتی کوردەکان له ڕۆژهه

دەريای ناوەڕاست ( دەريای مديترانه) دەمانتوانی دابين کردنی بهرههمی نهوتی کانگاکانی نهوتی 

ڕاق ژخايهن دا له دەست گشت دەستهبهندييه له د  له (مووسڵ) که گرينگييهکی تايبهتی ههيه  ع ر

نين."[ ئهمريکا دەر –نيزامييهکانی ئينگليس    ]١٤به

-٩بهو مهبهسته وەزاڕەتی کاروباری ناوخۆی يهکهتی کۆمارە سۆسياليستهکانی سۆڤيهت له          

ی   ی ئووتی ستنی دەسته بارزانييهکان بۆ ئوزبهکستان. له دوای  ١٩٤٨سا بڕياری دا بۆ ڕاگو

زران بۆ ئوزبکستان ی   ڕاگو ری يهکهمی  ١٩٤٨بارزانی له کۆتاييهکانی سا چاوی کهوت به سکرت

نا گۆڕێ. بارزانی داوخوازی کرد  ئهو کۆمارە عوسمان يۆسپۆڤ و زنجيرەيهک داوخوازی لهگهڵ ه
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شمهرگه و  ٥که  ندنگهی پارتی له تاشکهند و پاشماوەی پ نه خو ردر کهس له ئهفسهرەکانی بن

هرەکانيشی له بواری فڕۆکهوانی، تانک ئاژۆتن و کاری سيخوڕی دەرفهتی پهروەردەيان ئهفس

ت ندرێ. بارزانی  بدر کهوتنی لهگهڵ ستالين بڕەخس به يۆسپۆڤ ی   و زەمينهی چاوپ

کهوتنی ستالين ، خۆی دەکووژێ.  ڕاگهياند توو ئيزنی پ نهدرێ بۆ چاوپ   ب

ی          چوونی ١٩٤٩له سا نی  دا بۆ بهڕ ، ٤٦٢،٦٦٧دەسته نيزامييهکانی بارزانی له فۆندی نه

وەزيری کاروباری ناوخۆی يهکهتی  مهنات خهرج کرا بوو . له دوای ئهو داواکاريانهی بارزانی   ٦

ی کرۆگلۆڤ رگ شنياری به ستالين کرد، که ڕاگرتنی   کۆمارە سۆسياليستيهکانی سۆڤيهت س پ

ی ک دا به يهکهوە ج مهترسييه و ئهوان دەب به گرووپی پچووک پچووک دابهش  کوردەکان له کهمپ

نی جياواز له ئوزبهکستان. نه شو ردر ی بۆچوونی  بکرين و بن وەيه ئهوان   به پ کروگلۆڤ ، بهو ش

وەندی مهال مستهفا ن ، و پ به   و بارزانی ناتوان  له گهڵ دەسته کوردەکان الواز دەب  لهيهک دادەبڕ

شنيارەی کروگلۆڤ ڕازی کرا بوو.[ئهوان چ داواک  ناوی ۆتۆف سهبارەت بهو پ   ]١٥ارييهک بکا. مۆ

مۆکراتی ئازەربايجان پهنای دا         ههڕەشه کردنی بارزانی لهو کهمايهتييه کوردەی که فيرقهی د

يی بوون و ههڕەشه له  ئازەربايجان که پشتيوانييان ل دەکردن، لهو سۆنگهيهوە ريبهرانی خۆ ج

تی نزيک دا   بوو کدانی سهباتی ڕۆژهه مهسکهو " باوەڕ"ی بهرزی به  که له ئاسۆی پرۆسهی ت

ی  مهال مستهفا ههبوو  کخستنه نهتهوەييهکانی ١٩٥٧. له سا هت له ناو ڕ وە دەستگای ئهمنييهتی دەو

ران دا ئيدی دەستی کرد بو   کورد و عهشيرەته کوردەکان دا و به مهبهستی خۆڕاگری له بهرانبهر ئ

  ]١٦به ئامادەکاری. [

مۆکڕاتی ئازەربايجان ڕەحيم کوڕی ئهبولحهسهن سهيفی قازی له           گری سهدری فيرقهی د ج

ی  ک دا هاته دنياوە . باوکی ئهبولحهسهن که سهر به  ١٩٢٦سا کی خاوەنم زان له مههاباد له ناو خ

بۆکری # و قازی شاری مههاباد بوو يهک له خاوەنملک انی خاوەن نفووز بوو له ناو عهشيرەتی د

کی دا . دايکی ڕەحيم قازی ، وەجيهه سهيفی قازی ئازەربايجانی بوو. ڕەحيم، له سهرەتاوە   ٣خه

ندبوو نی   ساڵ له مههاباد دەرسی خو وان سا له مهدرەسهی ناوەندی   دا ١٩٤١ -١٩٣٥، له ن
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ی  ند بووی. له سا ران، ڕەحيم قازی بوو به بۆ نا  دوای چوونی ئهڕتهشی سۆڤييهت ١٩٤١خو و ئ

هی ژيانی کوردستان"# ی  که   ئهندامی حيزبی " کۆمه دای  ١٩٤٣ئامۆزاکهی قازيی محهمهد له سا

ی  مۆکڕاتی کوردستان له اليهن محهمهدی  ١٩٤٥مهزراندبوو. له سا له کاتی دامهزرانی حيزبی د

ن قاز ی ، ڕەحيم قازی لهو حيزبه قازی، سهدری قازی و برا گهورەی ڕحيم قازی ، محهمهد حوس

ی    دا بوو به ئهندام. دا له کاتی دامهزرانی حکوومهتی ميللی کوردستان دا  ١٩٤٦له سهرەتاکانی سا

ی    ڕەحيم قازی له ئهڕتهشی نهتهوەيی دا خزمهتی دەکرد ندن  ١٩٤٦و له مانگی ئاوريلی سا دا بۆ خو

  ]١٧ناردرا بۆ مهدرەسهی نيزامی باکۆ. [ 

گای جۆر به جۆر لهله           ڕەزائييه   دوای دامهزرانی کۆماری مههاباد سهرکردە کوردەکان به ڕ

کی ئازەربايجانی دا تهبليغاتيان دەکرد و تهشويقيان  ( ورم )، خوێ، شاپوور و مياندواو له ناو خه

کی  دەکردن لهگهڵ کۆماری کورد بکهون و ناوەرۆکی بانگهشهکهيان ئهوە بوو ، ئهگهر خه

يات و خزمهتی نيزامی تهرخان  ايجانی ئهو شارانه ئازەرب لهگهڵ کوردەکان بکهون ئهوان له دانی ما

ن. ژمارەيهک له سهرۆکه کوردەکان  ئهمهر خان، نووری بهگ، قۆتاس بهگ و ئهوانيدی،  –دەکر

رانيان  و دوای کشانهوەی ئهڕتهشی سوور   به ڕەسمی نهدەناسی حکوومهتی ميللی ئازەربايجانی ئ

)، خوێ، شاپوور و ماکۆ   به ئاشکرايی ڕايانگهياند  يشتنیو ڕۆ که به زەبری چهک ڕەزائييه (ورم

ی   وەسهر خودموختاريی کورد دەخهن. بهو مهبهسته ئهو  ١٩٤٦ئهوان له مانگی ئاوريلی سا

شارانهيان گهمارۆ دابوو و تهنيا لهبهر بهبڕياری حکوومهتی ميللی ئازەربايجان و دوای 

وەردانی کشابوونهوە سنوورەکانی مههاباد   بهشه هۆردووی سۆڤيهت دەسته چهکدارە کوردەکان  دەست

  ]١٨و ڕۆيشتبوون. [
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نينگڕاد       کهريم ئهيووبی له بهشی کوردناسی له زانکۆی ل

  

شدا چووە               له دوای ڕووخانی کۆماريی کورد له مههاباد ڕەحيم قازی له باکۆ مايهوە له پ

هتيی  ژوو له زانکۆی دەو له  ئازەربايجان ، دوايهش ناردرا بۆ مهدرەسهی حيزبی. دانشکهدەی م

ی  زی دوکتورايهکهی کرد  بهشی دوکتورا و چووە    ١٩٥١سا بريتی بوو  که   ديفاعی له بابهتی ت

کخهری بزووتنهوەی ڕزگاريی نهتهوەيی بهر و ڕ مۆکڕاتی کوردستان ڕ کوردستانی   له " حيزبی د

رانه (  نی  له   ) . قازی١٩٤٦ – ١٩٤٥ئ وان سا داکتۆر و  ١٩٥٣ – ١٩٤٧ن دا وەک ر

وەبهری  داکتۆری    بهشی کوردی بهڕ مۆکڕاتی ئازەربايجان، و له ههمان کاتدا ڕ فيرقهی د

ی   له دوای شکانی کۆماری مههاباد،  کاری کرد.  "کوردستان "  ڕۆژنامهی سهرۆکی  ١٩٤٧له سا

ران له   ئهو کۆمارە قازيی محهمهد ، براکانی # ڕەحيم قازی و ئهندامی مهجليسی شووڕای ميللی ئ

مههابادەوە سهدری قازی و وەزيری شهڕی حکوومهتی ميللی کوردستان محهمهد حوسين سهيفی 

ران حهولی دا بوو  قازی عدام کران. بهر لهو ڕووداوە حکوومهتی ئ گای   ئ به ڕ

ران. سهرۆکوەزير قهواموسهل  کونسولخانهکهی تهوە ئ شتنی نارد ڕەحيم قازی بهڕ تهنه بۆخۆی بانگه

م تهوە. به کۆميتهی ناوەنديی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجان گهڕانهوەی ويان   بوو بۆ ئهوەی بگهڕ

، هاوژينی گهوەرتاج ، کوڕەکهی  هحهت نهزانيبوو. له مههاباد برا پچووکهی عهبدو ران به مهس بۆ ئ
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ی  هکهی پسا وە ١٩٤٨حهسهن و خوشکهکهی مابوونهوە. ئهو له سا ونديی لهگهڵ ئهندامانی بنهما پ

 ]١٩بوو. [

  

  

 که ڕەحيم قازی سهر نووسهری بووە  نموونهی ڕۆژنامهی 'کوردستان '    

  

مۆکراتی ئازەربايجان دا بوو            ژ له بهشی کوردی فيرقهی د ڕەحيم سهيف قازی بۆ ماوەی در

م بهرايهتی حيزبی د ۆکڕاتی کوردستان ی کرد بوو. له دوای دوور خستنهوەی مير ، دوايهش ڕ

بهرايهتی کۆمار،   جهعفهر باقرۆف م يهحيا له ڕ گاردی کۆنی   به دژی  له خهباتی خۆی دا  غو

مۆکڕاتی ئازەربايجان له "خزمهتهکان ' ی ڕەحيم قازی کهلکی  کۆميتهی ناوەنديی فيرقهی د

نه له کۆبوونهوی مۆکڕاتی ئازەربايجان که له   ميتهی ناوەنديیکۆ  وەردەگرت . بۆ و ی ١٨فيرقهی د

ی  وەچوو ، ڕەحيم قازی ئهندامی کۆميتهی  ١٩٥٤مانگی ژووييهی سا له حهوزەی تيب بهڕ

وەبهريی کۆميتهی ناوەندی حکوومهتی ميللی   که سهدری دادگای بهرزی  زەينهلعابدينی قيامی  بهڕ

ر کرد ت ' ناود ی ژووييه له ئهندامهتی فيرقه ئيستيعفای دا ٢٢ئهوە قيامی له و له بهر   بوو به ' ش

مۆکڕاتی ئازەربايجان   الپهڕەيی ١٩و سکاالنامهيهکی  ستی بۆ کۆميتهی ناوەنديی فيرقهی د پرۆت
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شهوەی خهبات   ]٢٠نووسيبوو. [ ران له ڕيزی پ . ئهمن ئهو کاتهی له ئ ئهو له نامهکهی دا دەنووس

ت بابی # ئهو ڕەح  دا بووم ستا به من دە ش عرە بهناوبانگهی   ، يم قازی يهی که ئ قهت ئهو ش

ک له    سهبارەت به ئازايهتی، پياوەتی، عهقڵ و ديانهتی من ن نهدەنووسی. ئهمن چ بکهم، هيچ شو

هتهکانی ئهو بابه ، لهو کهسه دا نييه." [   ]٢١خهس

مۆکڕا              رەحيم قازی    تی ئازەربايجان داله کۆبوونهوەی کۆميتهی ناوەندی فيرقهی د

سهبارەت به وەزيری ئهرتهشی نهتهوەيی حکوومهتی ميللی ئازەربايجان جهعفهر کاويانيش قسهی 

نی گردبوونهوەی حهوزەی ئاشکرا کرد بوو. لهو  ی تيب ی  -٢  ناخۆشی کرد بوو و بڕياری نه

ف  بارەيهوە کۆمۆنيستی ئازەربايجان ] [سکرتيڕی ئهو دەمی حيزبی   کاويان بۆ ئيمام مستهفاي

نم ، که ڕۆژی ڕابردوو، يانی له  له حهوزەی   ی ژووييه١٨دەنووس : " به حورمهتهوە ڕادەگهي

نييهکانی ئهو ڕۆژە٢ژمارە  مۆکڕاتی ئازەربايجان له بريارە نه کيانی    ی فيرقهی د ند ڕەحيم قازی ه

کوەکو و منی شهخسهن   باس کردووە   کهس ٤٠ – ٣٠به ئامادەيی  هم داوە و   و خائين له قه

ی ل بووە   چهندين جار دووپاتهی کردووەتهوە. کچهکهی منيش که ههر ئهندامی ئهو حهوزەيهيه گو

ران منی به خائين داناوە، پاشمله  وەش دەزانن حکوومهتی ئ می نهداوەتهوە. وەک ئ و وو

عدام. نهوە ئهگهر ئهمن  جا له بهر ئهوە تکاتان ل دەکهم له  مهحکوومی کردووم به ئ وەزعی من بکۆ

تی سۆڤييهت ناسرام . با به سزای خۆم بگهم ." [   ]٢٢به خائين به وو

شاندان             مۆکڕاتی کورد که له ئازەربايجان دامهزرابوو بۆ خۆڕاگری ن بهرايهتی حيزبی د ڕ

بۆ ئهوەی  ۆی دەدا لهئاست ئهو گيرو گرفتانهی بارزانی بۆی ساز دەکرد پهرەی به چاالکييهکانی خ

. له داوخوازنامهيهک دا که بۆ کۆميتهی   لهگهڵ مهسکهو ڕاسته و ڕاست  ن ونديی دابمهزر پ

ژ، قادر مهحموود  ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجانيان نووسيوە ڕەحيم قازی، عهلی گهالو

ن: "ئ تان وەتهميشی و کهريم ئهييووبی دە ی زادە، عهبدو ڕەزم ئاوەر، سو مهی کورد که له سا

کمان له سهر ئهستۆی خۆمان داناوە . ئهو ئهرکهش  ١٩٤٦ هاتووينه يهکهتی سۆڤييهت له بناواندا ئهرك

نينيزم –چهکدار کردن به باوەڕی مارکسيزم   بريتی يه له وەرگرتنی پهروەردەی سۆڤيهت، خۆ و   ل
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را به خهب   له کۆتاييهکانی ئهو نيو سهدەيه دا دانی خ ناو ئازاديی نهتهوەيی و   اتپهرە پ له پ

ن ، له مانگی ٢٣سهربهخۆيی خۆمان و خزمهت به گهلی کورد ." [ ] ئهوان له نامهکهيان دا دە

ی  ی ١٩٤٧نۆڤامبری سا نی ڕاديۆوە  له ستاسيۆنی  ١٩٥٣وە تا مانگی ئووتی سا به ناوی   نه

مۆکڕاتی کوردستان  و کاردانهوەکانی ههم کۆنهپهرستيی  تهبليغاتيان کردووە بۆ گهلی کورد حيزبی د

ڕاق گرينگی ئهو تهبليغاته تهسديق دەکا. ران و ههم ئی ع م به بۆچوونی ئهوان ڕاگرتنی ئهو   ئ به

هکهی خۆيان  بهرنامه ڕاديۆيی يه موهاجيرە کوردەکانی دانيشتووی باکۆی له خزمهت کردن به گه

شنياری خۆيان دەن ارد بۆ کۆميتهی ناوەنديی حيزبی کۆمۆنيستی ب بهش کردووە. ئهوان زۆر جار پ

ن بۆ ئامادە کردن   ميليۆنی کورد ٩سۆڤيهت، و داوايان دەکرد بۆ وەگهڕ خستنی گهلی  يارمهتی بدر

و کردنهوەی چاپهمهنی کوردی له کوردستان دا. به    لهو ڕاديۆيانهی که له مهسکهو و باکۆ  و ب

ژووەکهی  بهرنامه زمانهکانی فارسی، تورکی و عهڕەبی  و دەکهنهوە سهبارەت به گهلی کورد، م ب

نهوە؛ له ڕاديۆی مهسکهو يان له ڕاديۆی باکۆ دا و بکر کۆشان و خهباتی بابهتی زياتر ب وەکوو   و ت

وکردنهوە به زمانی کورديش وەبردنی خهباتی   زمانه الوەييهکانی ديکه ب دابمهزرێ؛ بۆ بهڕ

نی، ردر  نه نينيستيهکان  –ئاسهوارە کالسيکه مارکسيستی   نه کوردستان؛کوردە موهاجيرەکان بن ل

ندرێ؛ به لهبهر چاو  ک به ن و ههلومهرجی ناردنيان بۆ کوردستان پ ردر به زمانی کوردی وەربگ

گرتنی ئهو ڕووداوانهی وا لهو مانگانهی دواييدا له خاکی کوردستان و له سنوورەکانی سووريا و 

وەندييان بهو ڕووداوانهوە ههيه ئيزن بدرێ بۆ تورکيا قهوماون بۆ کار کرد ن له ناو ئهو کوردانهی پ

  ]٢٤ناردنی موهاجيرە کوردەکان بۆ سووريا. [
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تان وەتهميشی و ڕەحيم قازی له مهسکهو         سو

  

يان دەکرد که، ئهوان له نامهکهيان دا سک        " ئيمه که له يهکهتی سۆڤيهت پهروەردە بووين و   ا

ی حازر دا به تهواوی له خهبات  –خۆمان به تيوری مارکسيزم  نينيزم چهکدار کردووە له حا ل

ک به گهلهکهمان بکهين. ی   تهريک کهوتووين و به کردەوە ناتوانين هيچ خزمهت وە که ١٩٤٧له سا

گرتووە له کوردستان ناگاته ڕۆژنامهی ' کوردستان ' م ستا دەستمان ل هه ان ئيدارە کردووە و ئ

نهوەران. ی ئهوەی بيستوومانه  دەست خو ران   به پ نهرانی حيزبی توودەی ئ لهو دواييانه دا بۆ نو

مۆکڕاتی ئازەربايجان که له يهکهتی سۆڤيهتن نهرانی فيرقهی د بۆ دياريی کردنی   و ههر وەها نو

رانئاڕاستهی خهب ته سۆسياليستيهکان ئيمکان و دەرەتانی   اتی گهالنی ئ گای ڕاديۆ وە له وو به ڕ

ندراوە. ک ه ران   تهبليغاتی پ مۆکراتی  ٣نزيکهی  له ئ ميليۆن نهفهر کورد دەژين، حيزبی د

دانی خهباتی دژی ئهمپرياليستی بهرايهتی خهباتی گهلی کورد دەکا. بۆ گوڕ پ و بردنی   کوردستان ڕ

مۆکڕاتی کوردستان به رەو ئاراستهيهکی دروست لهو تهبليغاتهی دا که دەکرێ گهلی کورد و حيزبی د

ن. کی گرينگ   ناب له بير بکر ران دا خهباتی گهلی کورد دەور به تايبهتی لهبهر ئهوەيکه، له ئ

ڕێ. مۆکڕاتی   دەگ مۆکڕاتی ئازەربايجان و حيزبی د و لهوەش زياتر به ناوی فيرقهی د

گای ڕاديۆ وە  ٦زياتر له   دستانکور کی زۆرمان کردووە. " [ ساڵ به ڕ   ]٢٥بهيهکهوە تهبليغات
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ئهوان بۆ گهياندنی نامهکانيان به کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی يهکهتی سۆڤييهت و قسه       

ن بۆ مهسکهو.[   دوو کهسيان  کردن داوايان دەکرد ئيزن بدرێ ردڕ   ]٢٦بن

ی دوای ئه         و کردنهوەی بهرنامهی کوردی له باکۆ وە ڕاگيرا ڕەحيم قازی  ١٩٥٣وەی له سا ب

و کوردەکاندا و وەگهڕ خستنهوەی بهرنامهی ڕاديۆيی  بۆ  بووژاندنهوە و به گوڕ کردنی تهبليغات له ن

شنيازی شی کۆميتهی ناوەنديی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجان کرد. له مانگی   زنجيرەيهک پ شک پ

ی ژا ری    دا ١٩٥٤نوييهی سا ری کۆميتهی ناوەندی مير تهيموور يهعقووب ئۆف بۆ سکرت سکرت

شنيارەکانی ڕەحيم سهيف  : " پ حيزبی کۆمۆنيستی يهکهتی سۆڤييهت ميخاييل سوسولۆف دەنووس

ران کی کوردستانی ئ مۆکڕاتی ئازەربايجانه   قازی که خه و ئهندامی کۆميتهی ڕابهرايهتی فيرقهی د

رم. رەت به ههنگاو نان بۆ باشتر کردنی تهبليغات له کوردستان سهبا کۆميتهی ناوەنديی حيزبی   دەن

و کردنهوەی  کۆمۆنيستی ئازەربايجان له اليهن خۆيهوە ههبوونی بهرنامه به زمانی کوردی و ب

ران، ک له ستاسيۆنه ڕاديوييهکانی سۆڤيهت دا بۆ دانيشتووانی کورد له ئ کی له يهک ک و پ تورکيا  ڕ

] ". شنيارەکانی ڕەحيم سهيف قازی لهو بارەيهوە به موناسيب دەزان ڕاق و پهسندی پ   ]٢٧و ع

وەندييهکانی            وەبهری لقی پ گری بهڕ نی وەرنهگرت. ج شنيارەی به ئهر م مهسکهو ئهو پ به

ی ئامۆ  دەرەوەی کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی سۆڤييهت ژگاری وينۆ گڕادۆف به پ

ی ١٨سوسولۆف له  ری يهکهمی  ١٩٥٤ی مانگی مهی سا دا تهلهفۆنی کرد بۆ ئيمام مستهفاييف سکرت

ی ڕاگهياند، تهماشای نامهکهتان کراوە  تازەی کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجان و پ

ک له ستاسيۆنه ڕاديۆي و کردنهوەی بهرنامه به زمانی کوردی له يهک يهکانی کۆمارە سهبارەت به ب

شتر ههبووە و ڕاگيراوە، بۆيه ، ئامۆژگاريمان ئهوەيه،    سۆسياليستيهکانی سۆڤييهت دا " مان وايه پ پ

لهو بهرنامانهی دا که ههموو ڕۆژێ له مهسکهو و باکۆ را به زمانهکانی تورکی، فارسی و عهڕەبی 

نهوە بارودۆخی ژيانی ئهو کوردانهی له قهوقاس دەژين ڕ و دەکر تهوە." دوای ئهو ب وون بکر

ژە تهلهفۆنييه ری کۆميتهی ناوەندی ويتالی سهمهدۆفی بهرپرسی پرسه   وتوو ئيمام مستهفاييف سکرت
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وەندييه  ئۆلۆژييهکانی ڕائهسپارد لهو پ ئيبالغ بکا لهگهڵ ئهوە موافهقهت   دا به کۆميتهی ڕاديۆ ئيد

  ]٢٨بکرێ. [ 

  

ڕاوەستاوان له ڕاستهوە: عهبدو ڕەزم ئاوەر، قادر مهحمود زادە، حهمهدی مهولوود 

 ١٩٥٩باکۆ   دانيشتوان له ڕاستهوە : ڕەحيم قازی، ههژار، کاتی سهردانی ههژار له چرچی

  

مۆکڕاتی ک        بۆ نيشاندانی ئهوەی که ئهو کوردانهی له   ورد ڕەحيم قازیسهرۆکی پارتيی د

يهتی دانی خهبات زۆريان باوەڕ پ وەندی دان، و بۆ پهرەپ ی له پ ران دەژين لهگه ڕاق و ئ به   ع

ئۆلۆژی ری کاروباری ئيد گای سکرت نازم   کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجان  ڕ

ف نامهی نارد بۆ کۆميت هی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی سۆڤيهت . ئهو له نامهکهی دا حاجی ي

، ی ٢٠له   دەنووس مۆکڕاتی   ١٩٦٠ی مانگی مارسی سا بهرانی حيزبی د نامهی يهک له ڕ

ستا له کوردستان دژی.  کوردستان ئهحمهد تۆفيق ( عهبدو ئيسحاقی)ی به دەست گهيشتووە که ئ

م و توندو تيژييهی که دەستگای حاکمييهتی  ئهحمهد تۆفيق  قازی له نامهکهيدا دەنووس له بهر ئهو زو

گای  ڕاق و به ڕ رانهوە هاتووەته ع ی ڕابردوو له ئ مۆکڕاتهکان دەيکا سا ران به دژی کوردە د ئ

. " ئهوان زۆريان  داوای کردووە   منهوە ، وە ببين و دە مۆکڕاتی کوردستان ئ به ناوی حيزبی د
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نه :پ خۆشه چاويان به نو "   رانی حيزبی کۆمۆنيستی يهکهتی سۆڤيهت بکهوێ. ئهو ، دەنووس

مه "زۆر و له زۆريش زياتر  مه " و " برای ئ يان خۆشه چاويان به " باوکهکهی ديکه "  باوکی ئ پ

بکهوێ. ههموومان ئارەزوومانه و داوا دەکهين ، ئهو ديدارە زوو سهر بگرێ ، چونکوو زۆر مهسهله 

هح ن.   هتیههن که به ب مهس مه تکاتان ل   "باوکهکهی ديکه" ج به ج ناکر ئ

مه به ئهو   دەکهين يهکی ديکه خۆمان ئامادە “  داوايهی ئ نن . ئهمن و هاوڕ باوکهکهی ديکه " ڕابگهي

 و ب سهبرانه چاوەڕوانی ئاکامی حهولهکانتان دەکهين."  دەکهين بۆ ئهو ديدارە

  

  

ران و            وان حيزبی توودەی ئ ی زياد دەکا ، ئهگهر مهسهلهی ن فيرقهی   ڕەحيم قازی ل

مۆکڕاتی  ويسته د کی تاقانهی مارکسيست ج به ج بکرێ ، پ ئازەربايجان بۆ دامهزراندنی حيزب

واژۆيه دا ج بگرێ. مۆکڕاتی کوردستانيش لهو پ م  حيزبی د ، له ناو کوردەکان دا   به ئهو دە

يان وايه بهرە کوردەکان پ ک له ڕ ند کی يهکگرتوو   لهو بارەيهوە دوو بۆچوون ههيه، ه دەب حيزب

مۆکڕاتی  ۆ کوردستان ب م حيزبی د ڕاق و تورکيا دابمهزرێ به ران، ع به بهشداری کوردەکانی ئ

بهرايهتی دەکا ران.   کورد که ئهو ڕ کی تاقانهی مارکسيستييه بۆ ئ نانی حيزب که اليهنگری فکری پ

بهرانی حيزبی مه وای بۆ دەچين، ئهگهر ڕ " ئ مۆکڕاتی  ڕەحيم قازی له کۆتايی نامهکهيدا دەنووس د

نهری حيزبی کۆمۆنيستی سۆڤيهت بکهوێ بۆ خۆيان  هحهتانه له  کوردستان چاويان به نو ئهو مهس
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وە دەبيسن و قسهکهتان له مهر رايی   ئ ته   ، به خ ڕان دەکهو کی يهکگرتوو بۆ ئ دامهزراندنی حيزب

کی دروست . ئهگهر کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی سۆڤييهت باز شتنی ب  سهر ڕ انگه

مۆکڕاتی کوردستان نهرانی حيزبی د ويست بزان  نو گای سهفاڕەتخانهی   به پ ئهوە دەکرێ به ڕ

 ]٢٩[    " .سۆڤييهت له بهغدا ج به ج بکرێ

  

  

نجشهمه  ڕانه له فڕۆکهخانهی باکۆ ، پ شوازی له نووسهری ئهم د ی ٩( ١٩٧١ی ئاوريلی ٢٩پ

ژ، قادر مهحموود  ی ههتاوی)١٣٥٠بانهمهڕی  لهڕاستهوە: عهبدو ڕەزم ئاوەر ، عهلی گهالو

  زادە، عهلی شانۆف (نووسهری کورديی قهفقاز)، نهناسراو

  

م  وەندييهکانی دەرەوەی کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی سۆڤيهت   به ئۆلياڤ سهر به لقی پ ش

ف را  گای نازم حاجی ئ ، " کۆميتهی ناوەندی حيزبی ڕەحيم قازی ئاگادار کردەوە که به ڕ

مۆکڕاتی کوردستان وەر نادا  کۆمۆنيستی يهکهتی سۆڤيهت دەست له کاروبارە ناوخۆييهکانی حيزبی د

] ". ن ک ناه کی ئهوتۆ پ   ]٣٠و ديدار
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وەندييهکانی  ديارە هۆی سهرەکی ئهوەش   له بهر ئهوە بوو که سۆڤييهتييهکان سهرەتييان دەدا به پ

  مستهفا. خۆيان لهگهڵ مهال 

دەرەکان   ژ

  ٠٦ .٠٣ .١٩٦٠  نامهی ڕەحيم قازی بۆ کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجان   ]١[ 

//ARPIISSA, f١,s.٨٩, i.٢٠١٤,v.٦٣  

مام٢[ ن نهزەريان بۆ ئ ڤ   ] نامهی حوس   ١٩٥٧٫٠٥٫٢٠ موستهفاي

//ARPIISSA,f.١,s٨٩,i.٢٠٣,v.١٤٦  

ماسی بۆ حه٣[   ١٩٥٥  سهن حيسامی و ڕەحمان گهرميانی .] نامهی مستهفا سه

//ARPIISSA,f.١,s.٤٠,i.٥٣٠,v.٢٥  

ۆشين٤[   ١٩٥٤٫١٢٫١٨ .له گهڵ مستهفا بارزانی  ]قهيدی قسهکانی ف.ڤ

//ARPIISSA, f.١,s.٤١,i.١٣٣,v.٣٠  

نی٥[ ڤ  ]نامهی تهواو نه   ١٩٥٤٫١٢٫١٨  ئی. ڤينۆگڕادۆڤ بۆ ئيمام مستهفاي

//APAIISSA, f.١,s.٤١,i.١٣٣,v.٣١  

نی  ]٦[ نی دا له سا تۆڤ . سهرکهوتن له شهڕی نه ل سوودۆپ ، مهسکهو،  ١٩٤٥تا  ١٩٤١پاڤ
٢٠١٨  

C.٢٦٧  
ی کروگلۆڤ بۆ ستالين . ٧[ رگ   ١٩٤٩٫٠٢٫٠٥] ڕاپۆرتی س

دراسيۆنی ڕووسيا  // هتيی ف    ١٨٣.v ,٢٣٤.i,٩٤٠١c, s٢ .RFDA،(f.R(  ئارشيوی دەو

رۆڤ] ڕاپۆرتی ئيڤا٨[ ريا.  ن س ۆتۆڤ و ب   ١٩٤٧٫٠٦٫١٩  بۆ ستالين ، مۆ

هتيی فيدراسيۆنی ڕووسيا   //    ٨٢-٨١.v,١٧٠.i,٢.٩٤٠١c,s-f.Rئارشيوی دەو

دارەی سنووريی سۆڤيهت. ٩[ ران باقرزادە بۆ ئ فا له سنووری ئ ] نامهی سهرۆکی ناوچهی جو

٢٣٫٠٦٫١٩٤٧  

//REDA. f.R-٩٤٠١c,s.٢.i.١٧٠,v.٩٨  



٢٤ 
 

ی کروگلۆڤ بۆ ستالين . ] ڕاپۆرتی١٠[ رگ   ١٩٤٩٫٠٢٫٠٥س

//RFDA.f.R-٩٤٠١c.s.٢,i.٢٣٤.v.١٨٤-١٨٣  

ی بووگای. ستالين و کورد له يهکهتی کۆمارە سۆسياليستييهکانی سۆڤيهت دا : له ١١[ ]نيکۆ

تی :  تييهوە تا شارومهند گا،  //  ١٩٥٠-١٩٤٠کۆچبهر  ٥ ، ژمارەی  ٢٠١٣گۆڤاری زانستيی ڤۆ

)٢١  ، (c.٣٤-٣٣  

ی کروگلۆڤ بۆ ستالين .١٢[ رگ   ١٩٤٩٫٠٢٫٠٥] ڕاپۆرتی س

//RFDA.f.R-٩٤٠١c.s.٢,i.٢٣٤.v. ١٨٤  

ملين . يادداشتی شاهيدە نهويستووەکان١٣[ تۆڤ، ئيستخبارات و کر ل سودۆپ   .] پاڤ

M .٣٠٩-٣٠٨،  ١٩٩٧  c.  

ی بووگای. ستالين وکورد له يهکهتی کۆمارە ١٤[ سۆسياليستييهکانی سۆڤيهت دا: له ] نيکۆ

تی  تييهوە تا شارەومهند    ٣٠٩  .s    – ٣١٠،  ١٩٩٧  M .کۆچبهر

ی کروگلۆڤ بۆ ستالين .١٥[ رگ   ١٩٤٩٫٠٢٫٥] ڕاپۆرتی س

//RFDA.f.R-٩٤٠١c.s.٢,i.٢٣٤.v. ١٨٥-١٨٤       

ران . دەستنووس ١٦[  ,٨٤b.c , ١٩٨٨ ] بڕوانه: ڤاسيلی ميترۆخين . ک.گ.ب له ئ

Woodrow Wilson for Scholars  

  ١٩٥٤٫٠٢٫٢٤] ڕەحيم سهيف قازی . ژياننامه . ١٧[

//ARPIISSA,f.١,s.٨٩,i.١٨٥,v.٢٥  

] وەزاڕەتی کارو باری دەرەوەی يهکهتی کۆمارە سۆسياليستييهکانی سۆڤيهت. مهسهلهی کورد ١٨[

ران .    ١٩٤٦٫١٢٫٢٣و کوردەکانی ئ

//RDSSTA,f.١٧,s.١٢٨,i.٩٨٨, v.٢٣٩  

  ١٩٥٤٫٠٢٫٢٤ڕەحيم سهيف قازی. ژياننامه . ]١٩[

//ARPIISSA,f.١,s.٨٩,i.١٨٥,v.٢٦  
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مۆکڕاتی ئازەربايجان. ٢٠[ ] بڕوانه نامهی زەينهلعابدين قيامی بۆ کۆميتهی ناوەندی فيرقهی د

١٩٥٤٫٠٧٫٢٤  

//ARPIISSA,f.١,s.٨٩,i.١٨٠,v.٤٤-٢٦  

  ٣٨.v] ههر لهوێ ٢١[

ڤ. ] نامهی جهعفهر کاويان بۆ ئيمام مس٢٢[   ١٩٥٤٫٠٧٫١٩تهفاي

//ARPIISSA,f.١,s.٨٩,i.١٨٠,v.١٠٩  

مۆکڕاتی کوردستان بۆ کۆميتهی ناوەندی ٢٣[ بهرانی حيزبی د ]داوخوازينامهی ڕ

  ٣٢.v,١٥٨.i,٤٥.s.١.ARPIISSA,f// ١٩٥٨٫٠١٫٠٦ کۆمۆنيستی ئازەربايجان.  حيزبی

  ٣٢-٣١.v] ههر لهوێ ،٢٤[

  ٢٨.vههر لهوێ ،  ] ٢٥[

ران و جمهووری مههاباد بڕوانه ]بۆ زانياری و٢٦[ وردەڕيشاڵ سهبارەت به مهسهلهی کورد له ئ

:ڕاپۆرتی وەزاڕەتی کاروباری دەرەوەی يهکهتی کۆمارە سۆسياليستييهکانی سۆڤيهت. 

١٩٤٦٫١٢٫٢٣  

//RDSSTA,f.١٧,s.١٢٨,i.١٩٨٨,v.٢٤٢-٢٢٦  

نی ميرتهيموور يهعقووب ئۆڤ بۆ ميخاييل سوسولۆڤ ٢٧[   ١٩٥٤٫٠١٫٢١ ] نامهی تهواو نه

//ARPIISSA, f.١,s.٨٩,i.١٨٧,v.١٥٠  

ڤ بۆ ڤيتالی سهمهدۆڤ٢٨[   ١٩٥٤٫٠٥٫٢٢  ]تهعليماتی ئيمام مستهفاي

//ARPIISSA,f.١,s.٨٩,i.١٨٧,v.١٥٣  

  ١٩٦٠٫٠٣٫٢١]نامهی ڕەحيم قازی بۆ کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی يهکهتی سۆڤيهت ٢٩[

//ARPIISSA,f١.s.٨٩,i.٢٠٤,v.٥٢  

ڤ بۆ کۆميتهی ناوەندی حيزبی کۆمۆنيستی ئازەربايجان  [٣٠] ڕاپۆرتی نازيم حاجيي

١٩٦٠٫٠٣٫٣١  
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// ARPIISSA, f.١,s.٨٩,i.٢٠٤,v.٥٢  

ڕ زی وەرگ   پهراو

مۆکڕاتی کوردستان'  #  نی ئهم نووسينه دا ناوی ' حيزبی د وەک ' حيزبی   له چهند شو
مۆکراتی کورد '  تی کوردستان قهت د هاتووەکه ئاشکرايه ئهوە ڕاست نييه، چونکه له ڕۆژهه

مۆکڕاتی کورد' بوونی نهبووە. زبی د ک به ناوی ' ح   حيزب
  

ماشی) هيچ خزمايهتييهکی لهگهڵ مهال مستهفای بارزانی نهبووە. ماسی (شه   # مستهفا سه
  

بنووسی ڕوان شتر له و ماسی پ ی ئهو نامهيهی سه و بووەتهوە.له ماکی #دەقی ئهس گه دا ب
وەيهی حهسهنلی نووسيويه.  ماسی وەک ' مام ' باسی مهال مسته دەکا نهک 'خاڵ' بهو ش نامهکهدا سه

ڕانه دا  بۆيه لهم ڕا ب    وەرگ   ' خاڵ ' کرايه ' مام' ، دەب خراپيان بۆ حهسهنلی وەرگ
  

  #قازيی محهمهد ئامۆزای ڕەحيم قازی بووە ، نهک مامی
  

يان خۆيان گهياندە ئازەربايجانی سۆڤيهت# ب کوو به پ ی   ارزانييهکان سوارە نهبوون به و به پ
خ يهزدين ' بارزانی له  ٥١٨  سهرچاوەيهک ژمارەيان کهس بووە بڕوانه: ' شهوکهت ش

ر  مههابادەوە   ٢٠٠٣  بۆ ئاراس' ، چاپی دووەم ههول
  ه سۆڤيهت يهک به يهک هاتووە.دا ناوی ئهو کهسانهی چوونهت ٥٤١ – ٥٢٥له الپهڕەی  
  

ی  چهوانهی ئهوەی باقرزادە له  ١٩٤٥#بارزانييهکان له سا ران ، به پ دا هاتوونه کوردستانی ئ
گری ژيا بن.   گوزارشهکهی دا گوتوويه کهس نهيبيستووە به ڕ

  
ه هسهن نووسيويانه 'باوکی ئهبهولح  # ديارە ئهوانهی ژياننامهی ڕەحيم قازی يان نووسيوە به هه

بۆکری ' و قازی شاری مههاباد بووە.   سهر به عهشيرەتی د
  

هی ژيانی کورد ' کاف ' کۆمه ه ژ ی   #ناوی ڕاستهقينهی کۆمه دامهزراوە  ١٩٤٢بووە و له سا
کوو دواتر بووەته ئهندامی و دواجار ١٩٤٣نهک  نهرانی نهبووە ، به و قازيی محهمهد له دامهزر

هی به دەسته بهرايهتی کۆمه   وە گرتووەر
  
کهڵ کراوە. ڕەحيم قازی ئامۆزای قازيی محهمهد و سهدری قازی و   رە دا ناوی قازييهکان ت #ل

  برای پچووکی سهيفی قازی بووە.
  

# مهبهست له ئهبولحهسهنی سهيفی قازی ( سهيفولقوزات) ە که لهگهڵ زۆر له کهسايهتی 
وەنديی دۆستايهتی ههبووە.   ئازەربايجان دا پ
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