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 سەرەتا 

ب من  نووسراوی  بەرهەمی  دوایین  وێدەچی  وتارە  کۆمەڵە  بڵو ئەم  کتێب  وەک  کە  ێت 
. بیرۆکەی چاپکردنی دەگەڕێتەوە بۆ برای بەڕێزم د. کامران ئەمین ئاوە کە پێشنیاری  دەکرێتەوە

کرد الیکەم ئەو بەشەی وتارە بەربڵوەکانی ناو ڕۆژنامە و گۆڤار و سایتی ئینترنێتی خۆم کە 
کتێب بڵویان بکەمەوە. مەنتیقی پشت کارەکە    بە شێوازیلەبەردەستدا ماون، گردوکۆبکەم و  

شێکیان لە ناوخۆ و بەشێکی دیکەیان لە دەرەوەی واڵت و هەرکام لە گۆڤارێک و  ئەوە بوو بە
ماڵپەڕێکدا بڵوبوونەتەوە و لەباری ناوەرۆکیشەوە لێک جیاوازن، جا ئەو تووی هەرێزە مەگەر 
هەر خۆم کۆی بکەمەوە دەنا دوای من وەک ڕەنجی زۆرکەسیتری پێش من، بەبا دەچێت و 

ەو و یارمەتی خۆم توانیومانە ئەم چەند وتارانە لە فەوتان ڕزگار  دەفەوتێن. وا بە هیممەتی ئ
 . بیانخەینە بەرچاوبکەین و لێرەدا 

من لە ماوەی ژیانم لە ئێران، هەندێک کاری نووسینم هەبوو کە بە ناوی خوازراوەوە لە  
یی  چاپەمەنییە فارسییەکاندا بڵو دەبوونەوە، بۆ نموونە، گۆڤاری 'خوشە'ی سەردەمی سەرنووسەر

دەوروبەری   )سااڵنی  شاملو  دواتر1968)  1347ئەحمەدی  ساڵێک  'موسیقی'،  گۆڤاری  یان   ) ،
لە ماوەی خوێندکاری لە زانکۆی ئەدەبیاتی زانستگەی تارانیش بابەتێکم سەبارەت بە    هەروەها

ژیان و شیعری الهووتی کرماشانی نووسی، کە دەرەتانی بڵوکردنەوەی نەبوو. هەوڵێکیشم دا  
بابەتێک سەبارەت بە مێژووی ڕۆژنامەگەریی کوردی لە گۆڤاری زانکۆی ئەدەبیاتدا  بۆ ئەوەی  

گۆڤارەکە،   سەرنووسەری  پاریزی  باستانی  دوکتۆر  ماوەیەک  دوای  بەاڵم  بکەمەوە،  بڵو 
لە   یانی  کە  لەقاند  شانێکیشی  نابێت،  بڵوکردنەوە  بۆ  گوتی  و  دامەوە  بەسەردا  وتارەکەمی 

دەکرد لەو سااڵنەی ڕژیمی پەهلەویدا کوردی نووسین لە فرۆشتنی  دەسەاڵتی مندا نییە، ڕاستی 
(شدا چەند بابەتی فارسیم بە 1979) 1357تریاک زۆر قاچاختر بوو. لە سەردەمی ڕاپەڕینی ساڵی  

 ناوی خوازراوەوە بڵو کردەوە. 
ساڵی   دەرەوەی  هاتنە  دوای  هەفتە  چەند  ماوەی  لەندەنیش،   1986بە  لە  بوونم  جێگیر  و 

اتوچۆی "کتێبخانەی بریتانیا" و "سواس" و دۆزینەوەی دەستنووسی کۆنی کوردی و کەوتمە ه
لەبەر هەڵگرتنیان، دواتر سەر کەمبدانیادداشت  یج و  ر ی کتێبخانەکانی زانکۆی ئۆکسفۆرد و 
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پادشاهی   ئاسیایی  ئۆفیس"ی  مەکۆی  ڕیکۆرد  "پابلیک  لەندەنو  و  یشلە  هاتوچۆ  ئەو  کرد.  م 
ب بەکورد، چەند بە  ۆ دۆزینەوەیپشکنینانە  یا سەبارەت  ڵگە و کتێب و دەستنووسی کوردی 

لێ بەرهەمهات کە درەنگتر لە چاپەمەنییە کوردییەکانی دەرەوەی واڵت   و دەیان وتاری کتێب
)وەک ڕەهەند، ڕووناکبیری، دەروازە، یەکگرتن، پەیڤ، ڕابوون، هەتاو، هەنگاو، هیوا، ژینی  

و...(،    1چرا   نوێ، مەڵبەند  پەیام،  باشووری  ڕۆژ،  ئینترنێتییەکانی  سایتە  و  چاپەمەنی  بنکەی  و 
و...( و  ، واتەکوردستان )ئاکادێمی، ژین، ڕامان، ئاوێنە، هاواڵتی، شارپرێس، کوردستانی نوێ

 (دا بڵو بوونەوە. ، مەهابادتەنانەت ڕۆژهەاڵتی کوردستانییش )ئاوێنە، سروە
م  چاپکردنیبۆ   و  سیاسی  بارودۆخی  بەگوێرەی  ڕژیمی کۆماری  بابەتەکان،  ەترسییەکانی 

ناوی خوازراو وەرگرت )وەک قادر، مەال    15-1٠ئیسالمی لەسەر خەڵک و خۆم، کەڵکم لە  
قادر، حەبیب، ئاالن سوڵتانی، جوان بۆکانی، ئەنوەر میرزا عەبدوڵال، محەمەد ئەنوەری، عەلی  

ێر ئەو ناوانەشدا کە لەبیرم نەماون( بەاڵم هەندیک جار لەژ  ،ڕ، و زۆرێکیتر  .مەحموودزادە، س
پێرستی ژمارەیەکی  دە لە  بە حەیدەربابای شەهریار  بابەتێکم سەبارەت  نموونە  بۆ  ناسرامەوە و 

تەنیا   و  نەبوو  دیار  بابەتەکە خۆی  بەاڵم  هاتبوو،  ورمێدا  چاپی  سروە  دێڕی    1٢-1٠گۆڤاری 
کوردە گۆڤارەکە، وەک خۆی مابوون! جا ئەو    ئاخیریکۆتاییەکەی کە کەوتبووە الپەڕەکانی  

مەشایی"   "ڕەحیم  دەست  بە  بێت  کێشا  ڕەنجێکیان  چ  دەبێ  گۆڤارەکە  بەرپرسی  هەژارانەی 
ڕاوێژکاری   کرایە  درەنگتر  و  بوو  گۆڤارەکە  یەکەمی  چاودێری  ئەودەم  کە  سەلکەکەرەوە 
ئەحمەدی نەژادی سەرەک کۆمار. لەوێدا ناسناوی ئەنوەری میرزا عەبدوڵڵم بۆخۆم هەڵبژاردبوو 

 و شۆڤار پێێان زانی! بەاڵم شەیتان 
وەفا( سااڵنێکی  -لە سەردەمی ژیانمدا لە بۆکانیش، بە حوکمی ئەوەی کاکم )عومەر سوڵتانی

زۆر ڕۆژنامە فرۆش و کتێبفرۆش بوو، لە ناو کتێب و ڕۆژنامەدا گەورەبووم و هۆگرییەکی  
بۆ خوێندنەوەی کتێب   وای تاران و تەورێز و د  ەهاتو ئەو هۆگرییە لەگەڵمدا  هەبوو  زۆرم 

بۆ نەب،  ئوروپاش  کۆچکردن  لەکۆڵم  کە  وەوەلێرە  شێوەیەک  پازدەساڵەدا   بە  دە  ماوەیەکی  لە 
ڕانانی کتێبی کوردی   بۆ چاپەمەنییە کوردییەکانی دەرەوەی    وئەرکی  بە کوردم   سەبارەت 

بۆکان و -واڵت و تەلەفیزیۆنی ڕۆژ تی ڤی لە بڕوکسڵ و چەند ماڵپەڕی ئینترنێتی )ڕۆژهەاڵت
دەنگی   بۆ  بووم   ئەرکە  ئەو  هەر  خەریکی  ساڵێکیش  دوو  ماوەی  و  برد  بەڕێوە  هەڵوێست( 

 
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 هۆمەر دزەییدا؛ شریت و ڤیدیۆی بەشێک کوردیی ڕادیۆ ئەمریکا لە سەردەمی سەرۆکایەتی کا
لەو بەرنامانە الی خۆم ماون. بە تەنیشت ئەوانەوە وتار و وتووێژی سەر ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنە  
 کوردییەکان و  کۆڕ و کۆمەڵی فەرهەنگی و ئەدەبی لە لەندەنیش بەشێک لە کارەکانم بوون.

ۆکیان هەمەچەشنەیە و مێژوویی و بابەتەکانی ئەم کتێبە بەشێک لەو هەوڵ و خەباتەن؛ ناوەر
فەرهەنگی و ئەدەبین و هەر بەو شێوەیەش دابەشکراون. بەشێکیانم خۆم نووسیوە و بەشێکی  
دیکەیانم لە زمانی ئینگلیزییەوە وەرگێڕاون. هەروەها بەشێکیان پێشتر لێرەولەوێ چاپکراون و 

 دەرفەتی بڵوبوونەوەیان نەبووە.پێش ئەم کتێبە هەندێکیشیان 
ساڵ و زیاتر پێش ئێستا و دەستەیەکیان هی   ٢٠ووی بەشێک لەوتارەکان دەگەڕێتەوە بۆ مێژ

ئەم دواییانەن. هەربۆیەش لە نێویاندا واهەیە جیاوازیی بۆچوون و تەنانەت ڕێنووسیش بەرچاو 
بکەوێت، گەرچی هەوڵدراوە ڕێک وپێک و هاوشێوە بکرێن، بەاڵم بە دڵنیایی مۆرکی هەڵوێست 

یی نووسەریان لەسەردەمی نووسراندا پێوە دیارە. نەمویستووە کڵو بنێمە سەر و باوەڕی سیاس
کەسی دیکە بە درێژایی تەمەن،   زۆرخوێنەر و نەهێڵم بزانێ کە بیر وبۆچوونی منیش وەک  

ڕێگایەکی پڕ هەوراز و نشێوی بڕیوە و تەنانەت ڕەنگیشی گۆڕیوە. ئەو گۆڕانکارییانە بە دڵی 
 ی من نییە!   کێ دەبن یان نابن، کێشە 

دەزانم سەدان وتاری دیکە، بۆ نموونە ڕانانی کتێبم لێرەولەوێ هەن کە دەقی تایپکراویان 
بەدەستمەوە نین و نە کات و نە تاقەتی ئەوەشم هەیە سەرلەنوێ تایپیان بکەمەوە. بۆ نموونە، 

ەیی ساڵێک پێش ئێستا لەسەر چاپەمەنیی دەور 15خەمی هەندێک لێکۆڵینەوەی خۆم دەخۆم کە 
و لە گۆڤاری هیوا چاپی ئەنستیتۆ کوردی پاریسدا    بەڕێوەم برد  کوردی لە کتێبخانەکانی لەندەن

ی ئێران دوابەدوای  "کتێبی سەوز"  بەتەی سەبارەت بە بەڵگەنامەکانییاخود ئەو با  ٢بڵوکرایەوە
لەندەن  لە  کوردی  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  پەیڤی  گۆڤاری  و  نووسیم  جیهانی  یەکەمی  شەڕی 

کردەوە بڵ بکەمەوە.   3وی  بۆ  شوێنیان  کتێبەدا  لەم  بتوانم  نییە  تایپکراویانم  دەقی  ئێستا     بەاڵم 
هەندێک وتاریشم بە ئینگلیزی هەن کە لە کۆڕ و کۆمەڵی جیاجیادا خوێنراونەتەوە و بڵویش  

بۆ کۆنفەرانسی یادی چوارسەدەمین ساڵی نووسرانی شەرەفنامەی بدلیسی لە   ،بوونەتەوە، لەوانە

 
گۆڤارێکی ڕووناکبیریی گشتییە،    -ئەنوەر سوڵتانی، "ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی لە کتێبخانەکانی شاری لەندەن"، هیوا    ٢

 51تا  ٢7، لل 199٢هاوینی  8ئەنستیتووی کورد لە پاریس دەریدەکات، ژمارە 
ئەنوەر سوڵتانی، "کتێبی سەوز وەک سەرچاوەیەک بۆ مێژووی کورد"، پەیڤ گۆڤارێکی ڕۆشنبیریی وەرزیی گشتییە،      3

 1449 - 14٢9، لل. 199٢، فیبریوەری 15مەڵبەندی ڕۆشنبیری کوردی، لەندەن، ژمارە 
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و  چاپی ئەمریکادا بڵو بووەوە Kurdish Studiesندەن و بەرلین کە لە گۆڤاری ئینگلیزیی لە
 4.بەداخەوە دەقەکەیم لەبەردەستا نەماوە

با دەیبات و ئەوی ماوەتەوە  بێت، "کا" خەریکە  "دان" و دەنکن کە    هەندێ  هەرچۆنێک 
بەشێکیان لێرەدا هاتوون. چاک یا خراپ، ئەوانە بەشێک لە بەرهەمی تەمەنی کەسێکی نەعامالوی  
ڕانەهاتووی کوردە کە لە بۆکانەوە گەیشتۆتە کۆمەڵگایەکی ئوروپایی و هاندەری بۆ پشکنینی  

دڵسۆزیی  کتێبخانان و نووسین و تەرجەمەی بابەتی سەبارەت بە فەرهەنگی گەلەکەی خۆی،  
 نەتەوایەتی بووە.  بێگەردی یێکهەست خەڵک و

ئەو نووسینانە  دیارە من بەشێکی تەمەنی خۆم و کات و ساتی ژیانی بنەماڵەیی خۆمم بۆ  
ئەوە لە هەموو    و پشتیوانیی خەڵکم بە نسیب بووە؛، بەاڵم لەوالشەوە پێزانیی  ەتەرخان کردوو

خەاڵتێک بۆ من گرنگترە، بۆ نموونە، ئەو شانازییەم پێدراوە کە دەقی بە کرمانجیکراوی کتێبی 
دەستنووسی شەرەفنامە لە کتێبخانەکانی جیهان"م بۆتە پاشکۆی یەکەمین چاپی شەرەفنامە   35"

 . ئەوە بۆمن گەلێک بەنرخە و لەسەریشم زیادە. 5بە زاراوەی کرمانجی 
ئەو ڕاستییەش بدرکێنم کە ئەگەر ئەودەمەی وا گەیشتمە ئێرە، بیرکردنەوەی ئەمڕۆم  بەاڵم با  

بوایە، لەجیاتی ڕابردوو، زیاتر لەگەڵ دواڕۆژ  خەریک دەبووم و واهەیە لەو بوارەدا سوودی 
زیاترم بۆ واڵتەکەم و خەڵکەکەی ببوایە، بەاڵم ئیتر درەنگە و ئەوی ڕابرد، ڕابردووە، تەمەن و  

 یش تەشریفیان لە کورتییان داوە! توانای من 
لیستەی بەشێک لەو وتارانەکتێبە  لە کۆتایی ساڵەدا    35دەهێنم کە لە ماوەی ئەو    شکەدا 

نووسیومن و لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکاندا بڵو بوونەتەوە، ئەگەر دەرەتانم ببوایە واهەبوو ئەوانیش  
یان بکەمەوە، بەاڵم ئارەزوو  بڵو وەک بەرگی سێ و چوار و پێنجی ئەم کتێبە گردوکۆ بکەم و

 ! درێژ و تەمەن کورتە، وا وازم لێهێنان و  بە ناوهێنانێکیان قەناعەتم کرد
ئەوەی خوارەوە ئەو خەرمانە بەبا کراوەیە کە دوای شەن کردنی تەمەن بۆم  بە کورتی،  

یان  وەک دەبینرێت ڕێکەوتی نووسرانی بابەتەکان گەلێک لێک جیاوازن و واهەیە بەشێک ماوەتەوە.
ساڵیش لەگەڵ ئەوی دیکەیاندا مەودای زەمەنیی هەبێت. لەو ماوانەدا زەمان و بارودۆخ    3٠بە  

بابەتەکان  ناوەرۆکی  هەربۆیەش  هاتووە،  وبۆچوونمدا  بیر  بەسەر  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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هەمەچەشنەن لە سیاسییەوە بۆ کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی و  ڕۆژنامەگەری. ئاشکرایە وەک هەموو  
ئەگەر هۆکاری کات و شوێن لەئارادا نەبوایەن، زۆرشت جیاواز دەبوو لەوەی کە  نووسەرێک،

ئێستا هەیە، بەاڵم کێ توانیویەتی لەو جیهانە پڕ گۆڕان و پێشکەوتەدا ئەو ماوە دوورودرێژە  
 هزر وبیری نەگنخێ و بەزیندوویی نەمرێت!  ئەگەریش نەگۆڕ مایەوە، ڕ بمێنێتەوە وۆنەگ

ەگرم بۆ ئەوەی سپاسی زۆری بەڕێوەبەرانی هەموو ئەو چاپەمەنییە لەم دەرفەتە کەڵک وەرد
دەورەیی، ڕادیۆ، تەلەفیزیۆن و ماڵپەڕە کوردییانە بکەم کە بابەتی کاڵ و کوڵیوی منیان بڵو  

بۆکان" و "هەڵوێست"ن. قەرزداری  -دوو ماڵپەڕی "ڕۆژهەاڵت  یانەوەکردۆتەوە. لەژوور هەموو
  بە تایبەت برایان نادر فەتحی، برایم فەرشی و   و ماڵپەڕەکەسەرنووسەر و بەڕێوەبەرانی هەردو

هەروەها سپاسی برای بەڕێزم کاک عەتا موفتی دەکەم کە بۆ ماوەی چەند دەیە   م.یڵغەزەخەلیل  
لە پشت بڵوبوونەوەی زۆرێک چاپەمەنیی دەورەیی کوردی لە لەندەن بووە بێ ئەوەی ناوی  
خۆی ڕابگەیەنێت، زۆرێک لە وتاری نووسراوی منیش لەو چاپەمەنییانەدا بڵوکراونەتەوە کە 

دەکەم   هەروەها سپاسی زۆری دوکتۆر کامران ئەمین ئاوە  بووە.ئەو سەرنووسەری بێدەنگیان  
 تایبەتیشم سپاسی  ئەم کتێبە و چەند کتێبی دیکەی منی گردوکۆ و ئامادە کرد.    بابەتەکانی  کە
 . ماڵی هەمووالیەکیان ئاوابێت! بە ڕەخنەگر و هاندەرەوە- ەگەلی دەخوێنەرانبۆ 

 
 ئەنوەر سوڵتانی 

 ٢٠٢٢کۆتایی بەهاری  
 لەندەن
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 خۆیبون

 جڤاتا واڵتێ کوردا 
 نظامنامە عمومی و پیمان ملی 

 
پێکهاتنی   "ئەساسنامە"ی  بە حیسابی ئەمڕۆیی  بەرچاوی خوێنەر،  لێرەدا دەکەوێتە  ئەوەی 
بڕیاری   ئەویش  کە  نەتەوایەتی"  "پەیمانی  دەقی  لەگەڵ  هاوڕێ  "خۆیبوون"ە  ڕێکخراوەی 
یەکەمین کۆنگرەی نوێنەرانی کوردی ناوچە جیاجیاکانی باکووری کوردستانە وا بۆ یەکەم  

 خۆیبوون کۆببوونەوە.   جار بە ئامانجی پێکهێنانی
ی    19٢7لە پێنجەمی ئۆکتۆبری ساڵی  "  6خۆیبوون، وەک یەکەمین حزبی سیاسیی کورد،

زایینی لە ماڵی "واهان پاپازیان" لە شاری بێحەمدوونی لوبنان بە بەشداری نوێنەرانی هەموو  
کوردستانی عوسمانی دامەزراوە... بە زەننی یەقین ئەرمەنییەکان یارمەتیان کردووە  ناوچەکانی  

  7."بۆ ساز بوونی خۆیبوون
ئیحسان خۆیبوون  )  دامەزرێنەری  پاشا  لە  189٢- 1976نووری  دیکە  کەسی  چەند  و   )

باکووری   دیکەی  شوێنەکانی  و  وان  و  دیاربەکر  کوردی  هۆزەکانی  سەرەک  و  ناوداران 
کوردستان، وەک قەدری جەمیل پاشا، ئەکرەم جەمیل پاشا، مەمدووح سەلیم، میر جەالدەت 

  8بەدرخان و دوکتۆر کامران بەدرخان بوون. 
یمانی میللی"ی خۆیبوون پێشتر لە سەرچاوە کوردییەکاندا بڵو بۆتەوە  دەقی "نیزامنامە و پە

و بابەتی زۆریش بە تایبەت لەسەر نیزامنامەکە نووسراوە. بۆ نموونە، مامۆستا حەسەنی قازی 
لە وەاڵمی داخوازیی مندا سێ ڤیدیۆی بۆ ناردم کە لە ئارشیڤی تەلەفیزیۆنی سترک تی فیدا  

 
 لە ئەستەموڵ دامەزراوە، "حزب"ی سیاسی نەبووە.  19٠8دیارە "جەمعییەتی تەرەقی و تەعاونی کورد" کە لە ساڵی   6
 سەرچاوەی زانیاری، ئیمەیلێکی مامۆستا حەسەنی قازی.    7 
 امانی کۆنگرەی یەکەمی خۆیبوون، من کەڵکم لەم ماڵپەڕە وەرگرتووە: بۆ ناوی ئەند  8

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 / 
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دوو   لە  بریتین  و  و  پارێزراون  خۆیبوون  بەمێژووی  سەبارەت  ڤی  تی  بەرنامەی کوردستان 
ڤیدیۆیەکی دیکەی هاوشێوە. بەاڵم هۆکاری ئەوەی من لێرەدا بڵوی دەکەمەوە ئەوەیە ئەم 
دەقە تایبەتە، بەڵگەنامەیەکی دەستی یەکەم و سەرچاوەیەکی بڕواپێکراوی مێژووییە و دەکرێ  

د لێکۆڵینەوەیەکی  هەرچەشنە  بۆ  سەرچاوە  و ببێتە  ئامانج  و  خۆیبوون  بە  سەبارەت  واڕۆژ 
 بەرنامەکانی. 

دەقەکە بە زمانی تورکی و بە پیتی عەرەبی/ سوریانی نووسراوە؛ دەزانین لەو سەردەمە 
تایبەتەی سااڵنی دوای شەڕی یەکەمی جیهانی و کۆنگرەی ئاشتی پاریس و پەیمانی سیڤەر  

ستەموڵ هێشتا لەسەر پێودانە کۆنەکان  و لۆزاندا، الیەنگرانی حکوومەتی الوازی عوسمانی لە ئە
کوردانیش  لە  بەشێک  و  سوریانییە  عەرەبی/  پیتە  بەو  بوو  نووسین  یەکیان  کە  دەڕۆیشتن، 
پشتگیرییان دەکردن. لە کاتێکدا حوکمی تورکە الوەکان بە ڕێبەرایەتی مستەفا کەماڵ پاشا  

لە ئانقەرە و ناوچە ڕۆژهەاڵتییەکانی خاک1881- 1938)ئەتاتورک( ) ی عوسمانی دەسەاڵتی ( 
سەندبوو و توانیبووی سوپای یۆنانی و ئیتالی و بە شوێن ئەواندا هێزی فەرەنسی و ئینگلیزی  
لەو خاکە کەمەی عوسمانی کە بە دەست سوڵتان عەبدولمەجیدی دووهەمەوە مابوو، دوور  

ساڵی   لە  و  عوسمانی 19٢3بخاتەوە  وێرانەکانی  لەسەر  نوێ  تورکیای  حکوومەتی  دا 
 رێنێت.  دابمەز

تورکیا گۆڕینی خەت و   -یەک لە هەنگاوە سیاسی تازەی  فەرهەنگییەکانی حکوومەتی 
ڕێنووسی کۆنباو بوو بۆ سەر شێوازی نوێی التینی. ئەم کارە ماوەیەکی زۆری پێچوو تا بە 
تەواوەتی جێگیر بێت و وەک دەبینین، تەنانەت پێنج ساڵ دوای دامەزرانی کۆماری تورکیاش  

ب و  ئەلف  ئەو  هێشتا  نووسرانی  نموونەکەشی  و  ماوە  برەوی  خەڵکدا  ناو  لە  هەر  کۆن  ێی 
خوار  دەم  وەک  کارە  ئەم  دەکرێ  گەرچی  کۆن.  بێی  و  ئەلف  بە  مێژووییەیە  بەڵگەنامە 
کردنەوەیەک لە الیەن دامەزرێنەرانی خۆیبوونەوە بۆ حکوومەتی تورکە الوەکان سەیر بکرێت  

ی بە کورد بەرێتە سەرێ و لە ئەنجامدا، شۆڕشی  کە ئامادە نەبوو هیچ بەڵێنێکی پێشووی خۆ
دا، دژ    193٠و    19٢7"ئاگری" )ئارارات( ی پەسندکراوی جڤاتی خۆیبوون، لە سااڵنی نێوان  

 بە هەمان ئەو حکوومەتە تازە دامەزراوەی تورکیا سەری هەڵدا. 
ی  ی تشرینی یەکەم ]ئوکتۆبر[   5ئەوەی لە "نیزامنامە"کە دەردەکەوێت ئەوەیە لە ڕۆژی  

قەراری    19٢7ساڵی   بەگوێرەی  و  دێت  پێک  کوردان  یەکەمی  ]کۆنگرە[ی  "قۆنغرە"  دا 
کۆنگرەکە "جەمعییەتێک بە ناوی 'خۆیبوون' دادەمەزرێت. مەقسەد یان ئامانجی جەمعییەتەکە  
پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کورد دەبێت لە تورکیا". دەگوترێت شۆڕشی ئارارات بە پەسند  

دەستی پێکردووە. دیارە لە سەر ڕۆژ و مانگی دەسپێکی شۆڕشەکە قسە  و هاندانی خۆیبوون 



 خۆیبون              19
   

 

  19٢7ی ئوکتۆبری    5هەیە و ئەگەری ئەوەش هەیە کە دەسپێکی شۆڕشەکە پێش ڕۆژی  
 بووبێت. لە حاڵەتی وادا، خۆیبوون دەبێ ڕەزامەندیی لەسەر درێژەی شۆڕشەکە دەربڕیبێت. 

ەنامەکە و ئەو مۆرەی وا بە سەریەوە  چەند سەرنجێک سەبارەت بە الپەڕەی یەکەمی بەڵگ
 دراوە:

 "جڤات"، کۆبەند، و ڕێکخراوەیە و دەکرێ وەک حزبیش واتا بکرێتەوە.   .1
 "جڤاتا واڵتێ کوردا"، کۆبەندی واڵتی کورد کە کوردستان بێت.  .٢
کاک   .3 )بۆچوونی  سەرکردایەتی  واتای  بە  دەبێ  "سەرنێوک"  یان  "سرنیوک" 

نووسراوەی سەر مۆرەکە، بە واتای کومیتەی  حەسەنی قازی( یان بە حیسابی دەقی  
 ناوەندیی حزبەکە بێت. 

 لە سەر مۆرەکە ئەم وشە و پیتانە نووسراون:  .4
 ج. و. ک. سرنیوک"  -خویبون 

 پاشان ئەم وشە و پیتە فەرەنسییانەش هاتوون:
XOYBOUN - L. N. K. - COMITE CENTRAL" 

واڵتێ کوردا" سێ پیتی "ج. و. ك" دەبێ کورت کراوەی "جڤاتا  -
 ;بن

یان  - پێشتر گوتم، دەبێ سەرکردایەتی  نێوک[،وەک  سرنیوک ]سەر 
 کۆمیتەی ناوەندی خۆیبوون بێت؛

دەقە فەرەنسییەکەش هەمان ئەو سێ بابەتەی لەخۆی گرتووە کە  -
 لە کوردییەکەدا بوون:  

 سەرەتا ناوی خۆیبوون بە فەرەنسی نووسراوە -
پیتی   - سێ  زۆر،    .L. N. Kئینجا  و  کەم  دەبێ  کە  هاتوون 

بن:   فەرەنسییە  وشە  سێ  ئەم   League Nationale duکورتکراوەی 

Kurdistan  .)بۆچوونی کاک خانی هەژار( 
کۆتاییشدا - کومیتەی   Comite Central  لە  کە  نووسراوە، 

 ناوەندیی ]خۆیبوون[ە. 
ە و ئەو  19٢8ساڵی چاپ و بڵوبوونەوەی نیزامنامە و پەیمانەکە،  -

بەندی   ڕێکەوتە لە  بەاڵم  دەبینرێت.  بەڵگەنامەکەوە  یەکەمی  الپەڕە  بەسەر 
ی مانگی ئوکتۆبری   5یەکەمی نیزامنامەکەدا گوتراوە کۆنگرەکە لە ڕۆژی 

دا بەستراوە. دیارە ئەوە دوو ڕێکەوتە دەکرێ لەیەکتر جاواز بووبێتن    ٢٠17
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ساڵی   کۆتاییەکانی  لە  ئەوەی کۆنگرە  پەس19٢7لەبەر  نیزامنامەکەی  ند  دا 
کردووە و تا ئەو دەقە پەسندکراوە بچێتە چاپخانە و بڵو ببێتەوە، دوو سێ 

 دا بەڕێوە چووە.    19٢8مانگێکی خایاندووە ، لە ئەنجامدا چاپەکەی لە ساڵی  
 
وێنەی هەڵۆی ناو مۆرەکە لە لۆگۆی ڕێکخراوەکەدا جێی خۆی داوە بە   .5

"کورد خۆیبون ۆ نموونە  قەڵەم. ئەو لۆگۆیە لەسەر هەندێک چاپەمەنیی خۆیبوون، ب
لە "المطبعة    19٢8، تورکیادە کوردلرین قتل عامی" چاپی  1جمعیتی نشریاتی عدد  

  9، بە زمانی تورکی دەبینرێت. العربیة بمصر"
سەرنج: سێ دێری الی سەرەوەی الپەڕەی یەکەمی ئەم بەڵگەنامەیە لە ڕاستیدا یادداشتی  

بە  دا کاتێ کۆپیم لە    ٢٠٠6منە، کە لە ساڵی   زانیاریی خۆم،  بۆ  نامەکە هەڵگرتووە  بەڵگە 
گشتیی   تایبەتمەندیی  من  یادداشتەکەی  نووسیومە.  بەڵگەنامەکە  سەر  لە  سوور  قەڵەمی 

 بەڵگەنامەکە دەردەخات و بەم شێوەیەی خوارەوەیە: 
فایلی ژمارە    لە  لەندەن،    Public Record Officeی    AIR.23/415"بەشێک  ی 

   1٠." 19٢8ڕاپۆرتەکانی هێزی هەوایی بریتانیا لە کوردستان، ساڵی پەیوەندیدار بە 
وەک لە یادداشتەکەشدا گوتراوە، بەڵگەنامەکە بەشێکە لە فایلی پەیوەندیدار بە هێزی هەوایی  

ساڵی   بەڵگەنامەکانی  ناو  لە  کە  کوردستان  باشووری  لە  وەزارەتی    19٢8بریتانیا  ی 
یدەخات کە لە هەمان ساڵی نووسینەکەیدا کەوتۆتە دەستی  دەرەوەیبریتانیادا تۆمار کراوە و دەر 

ناوچەکە شتێکی سەمەرە   بارودۆخی ئەو سەردەمەی  بۆ  بریتانیا، ئەوەش  بەرپرسانی سوپایی 
( و سااڵنی دوای  1914-17نەبووە لەبەر ئەوەی لە هەموو ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانی )

لە نێوان هەردوو  ئەو، تا دامەزرانی حکوومەتی نوێی تورکیاش، شەڕ و پێ کدادانێکی زۆر 
سوپای بریتانیا و عوسمانی و ئینجا حکوومەتی تورکە الوەکاندا هەبوو و بەشێکی گرنگ لە 
مێژووی کوردستانیش لەو پەیوەندییەدا ڕەقەم لێدراوە کە سەرۆک و بەرپرسانی کورد فریوی  

ئیسالمی ناوی  بە  کە  خوارد  عوسمانییان  دەسەاڵتدارانی  درۆیینی  خەڵکی  دروشمی  ەتییەوە 
نیشتمانی   ڕۆڵەی  زۆر  گیانی  و  ئیستیعماری  گڵوی  شەڕێکی  بەرەی  ڕادەکێشایە  کوردیان 

 ئێمەیان لە شەڕێکدا بەخت کرد کە نە پەیوەندی بە کوردەوە هەبوو نە بە ئیسالمەوە. 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=4JUT6rPlfzI&t=9sسەیری سەرەتای ئەم ڤیدیۆیە بکە:   9
نیشانەی سەر ئااڵی کۆماری   بووبێتنە هەوێنی دروست کردنی  لۆگۆکەی خۆیبوون  مۆر و  نازانم ئەگەر  دووری  من 

 ەهابادیش. لە م 1946کوردستانی ساڵی 
واتە ئاڕشیڤی نەتەوایەتی و شوێنەکەی لە 'کیوو گاردن'ی    National Archivesناوی ئەو سەنتەرە ئێستا بۆتە:     1٠

 ڕۆژئاوای لەندەنە.  
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هێزە  لەگەڵ  شەڕ  کەوتنە  و  هەڵدا  سەریان  الوەکانیش  تورکە  کاتێ  دواتر،  تەنانەت 
، باوەکوو ڕێبەرایەتییەکەیان الئیک و بێ باوەڕی ئایینی بوو، بەاڵم لە پەیوەندی  ئوروپاییەکانەوە

گرتن لەگەڵ سەرانی کورد دا، بە ئامانجی ڕاکێش کردنی هۆزە کوردەکان بۆ بەرەی شەڕ، 
کەڵکیان لە هەمان چەکی ئیسالمیەت وەردەگرت و بەو ناوە خۆڵیان لە چاوی کورد دەکرد.  

ڕادە و  کووژراوان  پاشانیش  ژمارەی  و  نگریسە  شەڕە  ئەو  قڕیی  و  قات  و  ماڵوێرانیی  ی 
پێکدادانی سوپای ئینگلیز و تورکیا لە کوردستان، بە وردی دیاری نەکراوە بەاڵم بۆ تێگەیشتن 
لەوەی کورد لەو ماوە دوور و درێژەدا چی بە سەر هات، هەر ئەوەندە بەسە بڵێین لە زۆر  

ەگیان هەبوون کە گیا وگژ، یان گۆشتی مردوو  شوێنی کوردستان خەڵکی هێشتا زیندووی نیو
 بژیویان بووە. 

یادی نەمر ئیحسان نووری و دامەزرێنەرانی جڤاتا خۆیبوون بەخێر بێت! سپاسی زۆری  
بەڕێزان حەسەنی قازی و خانی هەژار و نادر فەتحی دەکەم کە یارمەتی ئامادە کردنی ئەم  

 بابەتەیان دا.
 منامەی عموومی و پەیمانی میللی خۆیبوون": ئەوە دەقی هەموو الپەڕەکانی "نیزا

٢/1 /٢٠18   
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ژئاوای  ۆ بۆ ڕزار کورد هه 700ڕی کۆچاندنی گهمین ساڵوهدهسه
 ناتۆلیا ئه

 
نی پڕ ناسۆری مهکانی تهساتی مرۆڤیی کۆتاییهڕی دوو کارهگهمین ساڵوهدهسه  ٢٠15ساڵی  
عوسمانییهحکوومه که تی  تورکهردهسه   له  ،  حوکمی  ده نجهگه  می  و  کهسهکان  مال اڵتی 

 ی کێشا. درێژه وهکی زیاترهتوند و تیژییه تاتورکدا بهئه
سیاسه و دوو کاره ئه اڵتی خاکی عوسمانی ڕۆژهه  له  ی تورکانرستانهزپهگه تی ڕهساته، 

لی ردوو گهکان هه رچاوهی سه گوێره  نی و کوردی هێنا و تێیدا بهرمهلی ئهر دوو گه سه به
نران ڵکهخاک و زێدی خۆیان هه  رچاویان لهشێکی به تڵی عام کران و بهنی قهرمهکورد و ئه

 . کهستی ڕۆژئاوای واڵتهدهکانی دوورهناوچه اگوێزرانهڕ وهاڵتهڕۆژهه ملی لهزۆره و به
نهسیاسه  پاکتاوی  لهتی  تورکان  بهڕواڵه  ژادی  ئیسالمه  تدا،  ههده  ڕێوهبه   وهناوی  ر  برا، 

کۆ    وهیهکه تهت و سیاسه وری حکوومهده  ی فریوخواردووی زۆر بهڵکانی ساویلکهش خه بۆیه
کانیان کرد قسه  یان بهی وا متمانهسانه و کهبوون ئهم نهناو کوردیشدا کهله  وهداخه   وبه  وه بوونه
تاوانانهو له بوونهو کوشتار و  تا زۆر، هیچ  تی تورکان، کهسیاسه  ستیان. دیارهدهداره  دا  م 

بهیوهپه سه نه  وهئایینه  ندێکی  ئامانجی  و  په رهبوو  گه رهکی،  و  'وهکردنهورهپێدان  خاکی ی 
تورکستانی   ک بگرێت و پاشان به ربایجاندا یهڵ ئازهگهله ک کهیهشێوه زی تورک' بوو بهگهڕه

 ندهوهر ئه، ههکهمکهیشتنی چهبلکێت. بۆ تێگه  وهندییهکانی ئاسیای ناوهناوچه  مێژوویی واته
 ین: تی تورکیا بکهوایهتهرۆکی سروودی نهناوه چاوێک له سه به

 
 ین کهشانازی ده ئێمه وایهتورکین، که "ئێمه

 وهردوونهدروستبوونی گه له مێژووی ئێمه
 دا ناو دڵماندا لێ ده تی لهڵ تورکایهگهله

 ویستێکی تر نییهخۆشه هیچ پێویستمان به ئێمه
 ند له ناو دڵمان ست، خوداوه ده له رنێزهم، سه ر دهبه ئااڵ له
 رداری جیهان سه ببینه وێمانهده ئێمه
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 یهرستگای ئێمهپه که نیشتمانی تورکه وهئه
 11." خشانیشهرز و درهتوورانی به وهئه

 
ویش کوشت شوێندا هات ئهمیان بهساتێکی سێههنگتر، کارهک درهیه، ماوهکهساتهدوو کاره

بوونیان یان و ئاوارهزارساڵهند هه خاک و زێدی چه  کان بوو لهر کردنی ئاسۆرییهدهربهو بڕ و ده 
  ڕی جوغرافیا به ر ڕووپهسه  چیتر خاک و وواڵتیان له ک کهیهشێوه ، بهدام جیهانهپانتایی ئه له
وه نه  وه ستهده و  هه ما  تووی  ههک  کهرێز  ئه   وتنهرکام  و  ئوروپا  کورته شوێنێکی    مریکا. 

 : کانساتهارهر کسه ک لهزانیارییه
 

 کان نییه رمه کوشتار و ڕاگواستنی ئه  .1
سه  له شهرهسااڵنی  یهتای  ڕهکهڕی  جیهانیدا  خهرستییهزپهگهمی  بێ  وش کی 

  1915/ ٢4/4لە  کان  نییهرمهرمانی ڕاگوێزرانی ئه"فهنا کرا.  تێکی بێ پهمیلله  ق بهرحهده
رچوونی  ی پێنج مانگی دوای دهماوه  له  برا که  ڕێوهبه   ها دڕندانهرچو و وهدا ده

مافه تا  تاقهئه  یشته، گه  9نگی  رمان  ئهکه  نجام و  ست ده  ناوچه  نی لهرمهسێکی 
نی  رمهر چواری دوو ملیۆن ئهسهر کردنی سێ له"کۆچبه    1٢ما." کان نهنیشانکراوه

شێک بوون  دا[، به  1915 ]له وانهک ملیۆن لهرکردنی یهدهدا و کوشتار و به  1914 له
 له  نی کهرمهناوبردنی توخمی ئهپێناو لهۆ داڕژاو و وورد له ب  رنامهتێکی بهسیاسه   له

رک ت سهتایبهکوردیش به   یشێک له ئێمهبه   وهداخه به    13..." وهتوانهدهژیانی تورکدا نه
ناوی داکۆکی  تی عوسمانییان کرد و بهکانمان هاوکاریی حکوومهگهبهرهخێڵ و ده

ر  سه   یشتن بهست ڕاگه وی وزار و دهداگیر کردنی زه  یان بۆ  وهئایینی ئیسالمه  له
مێژووی    شیان بهکی ڕهیهڵهموسوڵمان بووبوون، په نییاندا کهرمهی ئهو کچ و ژنانهئه

وهنا.    وهمانهکهلهگه نوێنه"حاکمی  تورک، کوردی  نۆکهک  بهر و  کرێگیراوی  ری 
 14هێنا..." کار دهنی بهرمهخۆی دژی ئه

 
11 . F. Ustel, Turk Ocaklari. Imparatorkuktan Ulus-Devlete Turk Milliyetciligi (1912 -

1937), Istanbul, Iletifiim, 1997, P.111 

بۆزئه رگیراو لهوه تورکیای هاوچه الن، حه رسه:   نهرخ"، وه مید؛ "مێژووی  د.  م،  بدوڵڵ، چاپی دووههجاتی عه رگێڕانی 
 . ا. س.من کێشاومه که. هێڵه3٢، ل. ٢٠1٢ولێری ئاراس، ههوهزگای چاپ و بڵوکردنه ده
 4٠مان، ل. مید؛ ههالن، حه رسه . بۆزئه 1٢
دی قازی،  حمهئه وهئینگلیزییه رگێڕان له ئاست تورکیادا"، وه  ی کوردستان له یا؛ "کێشه سوڕه ، شازاده درخان . به 13
 46، ل. ٢٠1٠ولێر ی ئاراس، ههوهزگای چاپ و بڵوکردنه ده
 44، ل. رچاوهمان سه. هه 14
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 شتار و ڕاگواستنی کوردان کو  .٢
 شێک لهڕای هاوکاری کردنی بهرهنییان و سهرمهڵ ڕاگواستنی ئهگه هاوکات له

بۆ ڕاگواستنی کوردانیش   کی هاوشێوهیهرنامهتی عوسمانی، بهڵ حکوومهگهکورد له
کهرچاوهسه  له  میانئه  که  برا،  ێوهڕبه لێوهکاندا  باسی  ئهرهسه  کراوه  متر  و ڕای 

کان  نییهرمهی ئهوهم ئازارتر لهمتر و کهی هیچ کهکهبردنهڕێوهشێوازی به  ی کهڕاستییه
 . متر لێی ئاگادارهی نوێی کورد خۆی، کهوهت نه نانهبوو، ته نه

خهنجهگه   "تورکه توانییان  ڕه  لیفهکان  پێنجهسوڵتان  مهشادی  بکه م  ن جبوور 
بکا کهفه ئیمزا  لهدا کوردهی دهئیجازه  رمانێک  باووباپیریان    کان  نیشتمانی  و  زێد 
 ی کهرجهو مه ن به جێیان بکهنادۆڵیی ڕۆژئاوا نیشتهئه  نێو تورکاندا له  نن و له ڵکههه

  تورکی قسه   بێ به بێت.... ئیتر کورد ناچار ده  دا دهنێو تورکدا سه  لهی کورد  ڕێژه
و   بهدووه  نەوەیبکات  کورد  دهته  می  دهواوی  و  ....  وهتوێتهترکێندرێ 

سهنووسراوه ڵگهبه لهرۆکایهکانی  ڕاگواستن  کاروباری  گشتیی  ئهسته ئه  تی  و  موڵ 
 زار کوردیان لههه  7٠٠نج  دا تورکانی گه  1915ساڵی    له  ن کهدهپیشان ده  ڕاستییه

ن مهم ته.... کچ، ژن، منداڵی ساوا و که ناتۆلی ڕۆژئاوا ڕاگواستووهبۆ ئه   وهکوردستانه
 15و غواڵم... " کۆیله زاران کرانههه  الو بهو تازه

 
 کان کوشتار و ڕاگواستنی ئاسۆرییه  .3
م و زۆر چوار یا پێنج  دا، کهزییهگهڕه  تهو سیاسه جێکردنی ئهبواری جێ به  له

کان ئااڵند  ئاسۆرێیه  ڕیان لهمجار تورک گه، ئهزێنهو دوو ڕووداوه دڵتهساڵ دوای ئه
سه  ڕاستهرهو  ئینجا  تا  ئێرانیان کردن،  دیوی  ئاوقای  و  لێیاندان  هاوکاریی  وخۆ  بە 

 وهریانهی سمایل ئاغای سمکۆ و کوشتنی ماڕشیمۆنی ڕێبهڕێگه  لهحکوومەتی ئێران،  
ربایجانی  ئازه  ڵکوو لهتورکیا به  ر لهک ههنه  ی وایان لێدان کهندهگورزێکی کوشه

نیا  نج و ئازار، تهکۆچێکی دوور و درێژ و پڕ ڕه  و به  وهیانتوانی بگیرسێنهئێرانیش نه
 ! هوخاکی عیراقدا خۆیان گرته له

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

تی کۆنی  یاڵ پڵوی ئیمپڕاتۆریهمێژووی ڕابردوو و خه  نیا له، ته وهتهکوردستان ماونه

 
 47، ل. رچاوهمان سه. هه 15
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ساتێکی  کاره  وهکانن. ئهرزی واقێع بێ شوێن و مهر ئهسه  ژین و لهیاندا دهکه وهتهنه
 . وهمهساتی بیستهی پڕ کارهدهر سهسه  به یهکی دیکهیهڵهو په ی مرۆڤییهورهگه

 
 ر ئێستا: سه   ، با بێینه مێژوو بوو   وه ئه 

  ئاماده  وهکان خۆیان بۆ ئهنییهرمهئه ک دوو ساڵهیه زانماڵم ده، بهکان نییهئاسۆرییه  ئاگام له
لهتهو جینایهڕێ ئهگهمین ساڵوهدهسه  ن لهکهده   وه رهده  نستان و چ لهرمهناوخۆی ئه  دا چ 
لهتایبهبه وڕه  ت  ڕێ  ڕۆژئاوا  وه واڵتانی  بۆ  شایان  مه   وهبیرهێنانهسمی  کردنی  و  حکووم 

 .وهنهتانی جیهانی لێ ئاگادا بکه وڵهالن و دهن و گهببه ڕێوهه ب  کهساتهکاره
 

 کورد چی؟ 
لهئێمه کورد  ساڵوهه  5٠٠  ی  شهگهمین  یهڕی  و  چاڵدیران  دابهکهڕی  بوونی  م  ش 

دا، کهشبوونهڕی دابهگهی ساڵوه  8مانگی    ، ڕاست لهوانهپێچه  کرد و بهماندا هیچمان نهکهخاکه
ڕی داعش و تی تورکیای نوێدا، شهرگی حکوومهبه  مجار لهئه  ڵی عوسمانی،پهتی چهسیاسه 

  هیدی خستۆته دان شه و سه   مڕۆش ئاوقای ملمانهتا ئه  پاندین کهردا سه سه  ی بهتی ئیسالموڵهده
 ستمان. ر دهسه 

مین  دهسه  له  ٢٠15بێ ساڵی  م ده ین، الیکهمانتوانی هیچ بکهدا نه و قۆناغهر لهگه اڵم ئهبه
لهگهساڵوه باووباپیرانمان  ڕاگوێزرانی  و  کوشتار  عاسمانییهڕۆژهه  ڕی  ڕۆژئاوای    وهاڵتی  بۆ 

ر چاوی به  وێتهبێت و بکه ڕ نه ست وخوست تێپه بێ هه   کهلهسه ین مهناتۆڵی، کارێک بکهئه
ری دونیا  رانسهسه  م دۆستانی کورد لهالنی جیهان و الیکهین گهوڵ بده. با ههخۆیی و بێگانه

ستی عوسمانیان و  ر دهسه  هل  ببن که  ساتهاڵ و کارهموو بهو ههگوێ بیست و ئاگاداری ئه
ید  م خوێنی سهودهئه  تی تورک کهکان تووشی باوباپیرانمان هات و حکوومهنجهگه  تورکه

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

 ی کوردستان.کانی دیکهشه نگال و بهکۆبانێ و شه و کوڕانمان له
  یه تکارانهجینایه  و ڕاگواستنهنگ و هاوڕا، یادی قوربانییانی ئهدا، هاوده ڕهگهو ساڵوهبا له

موو و ههڵک له. با کهگوێی جیهان یێنینهزیندوو  ڕابگرین و بانگی ئازادیخوازیی خۆمان بگه
یسبووک و  و تۆڕی مێدیایی فه  کوردییه  ڕهو گۆڤار و ماڵپه  فیزیۆن و رادیۆ و ڕۆژنامه  لهته

نگی خواست و  ده   وهوانهی ئهڕێگه  ستی کورددان و له ر ده بهمڕۆ لهئه  ربگرین کهوه  تویتر
ی وهها نه روهو هه  النی دیکهێی گهگو ستی و ئازادی و دیموکراسی بهربه زوومان بۆ سهئاره
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گه بدهنوێی  خۆماندا  کهلی  بهبه  ین  ڕووداوهشێکی  ئاگاداری  پڕ    مێژووییه  رچاویان 
 ین! نێین و کاری بۆ بکهست دانه ر دهسه ست لهکانی باو وباپیرانیان نین. با دهساتهکاره
 
1/1٢/٢٠14 

 
ژی نووسرانیدا بڵوکردەوە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت بۆکان ئەم وتارەی لە ڕۆ  





 

 

 کانزهیڵ ئینگل گهکانی سمکۆ لهسیاسییه ندییهیوهپه

 ریتانیادا ی به وه ره تی کاروباری ده زاره کانی وه نامه ڵگه ی به ئاوێنه  له 
 

"ئەم وتارە، لە سەر داوای ئەکادێمیای کوردی لە هەولێر، بۆ کۆنفەرانسێک نووسرا کە  
بڕیار بوو دوو ساڵێک پێش ئێستا سەبارەت بە سمایل ئاغای سمکۆ، لە هەولێر بەڕێوە بچێت 

دواتر   نووسینی  بەاڵم  بۆ  ئەودەم  من  نەچوو.  بەرێوە  کۆنفەرانس  و  هەڵوەشایەوە  بڕیارەکە  
بە  لەندەن و  لە  بریاتانیام کرد  ئارکایڤ" ی  "ناشناڵ  وتارەکە ماوەی چەند هەفتە سەردانی 
بابەتی   وا  بەڵگەنامانەی  ئەو  ژمارەی  دیارە  چوومەوە.  پەیوەندیداردا  بەڵگەنامەی  هەندێک 

و عیراقی سەردەمی ئەویان تێدا بێت گەلێک زۆرن و کارەکەی  سەبارەت  بە سمکۆ و ئێران
  19٢٢من تەنیا لەبەر ڕووناکایی هەڵبژاردەیەکیان بەڕێوە براوە. هەڵبژاردەکەی من زیاتر ساڵی 

دەگرێتەوە کە تێیدا باس لە مەسەلەی "پەیوەندیگرتنی بریتانیا لەگەڵ سمکۆ" زیاتر دەکرێت  
لێکۆڵینەوەکە سەرەکی  خاڵی  ئەوە  وکەوتی  و  هەڵس  هەواڵی  بەگشتی  ئەوانیتر  بوو.  من  ی 

من وێنەی ژمارەیەکی زیاتر لە بەڵگەنامەکانم  سمکۆن و هات وچۆکردنی بۆ عیراق و تورکیا.
لێ   کەڵکیان  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  دەوڵەمەندتر کردنی  بۆ  دواڕۆژدا  لە  دەکرێ  هەڵگرتووە کە 

 6/1٢/٢٠17وەربگیرێت." 
  

م و بارودۆخێکی ئاڵۆزی  ردهسه  (، له193٠  –  1887ە سمکۆ )سمایل ئاغای شکاک ناسراو ب
مێک  ردهسه  -سیاسی کوردستان و بەگشتی ڕۆژهەاڵتی ناویندا ژیا و کووژرا  –تی  اڵیهکۆمه

 بوو: وهرهسهی بهم دیاردانهمۆرکی ئه که
ی نێوان  کێشه  یی و بهشیرهتی شوێنی ژیانی سمکۆ، عه اڵیهچنراوی کۆمه -
هه کاهۆزه بێ  و  گه ن  و  تهڵوێستیی  و  هاوکاری  جاریش  دارهنانه لێک  ستیی دهت 

ندی لە الیەن هەندێکیان و سەربژێوی لە حاندی دەوڵەت لەالیەن تی ناوهحکوومه
 کرا؛ده هەندێکی دیکەیانەوە، پێناسه 

شکاک،شوێنایه - هۆزی  ژیانی  کوچکه  تی  دراوسێیهسێ  و  ی  تورکیا  تی 
 اڵتی ئینگلیزدا بوو؛سهلە ژێر ده وهبنیات نراویشه عیراقی تازهی ڕێگه ڕووسیا و له
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هۆزه  له - و  سمکۆ  ئێرانیشدا،  لهکهناوخۆی  تورکی دراوسێیه  ی  تی 
 ژیان؛ربایجاندا دهی ئازهکهنی و جوولهرمهربایجانی و ئاسۆری و ئهئازه

مەشرووتە   - شۆڕشی  دوای  ئێرانی  کۆمەڵگای  لە  (دا  19٠6)سەرمایەداری 
 خەریکی گەشەکردن بوو.

اڵتی کوردستان، هێشتا هەر فیئۆداڵی  تیی ڕۆژههاڵیهکۆمه  -قۆناغی ئابووری  -
 مابووەوە. 

  کۆتایی به  شۆڕشێک که -وتبوو رکهخوازیی ئێران سه شرووتهشۆڕشی مه -
قاجارهسه ده سنووری  بێ  پشتیوانهاڵتی  و  بهڕووسه  کان  و  هێنا  شوێنیدا  کانیان 

 زرا؛ ئێران دامه کان لهئینگلیزییه پشتیوانی وی بههله تی پهمهحکوو
 وت؛ رکهواڵتی عوسمانیش سه  له شڕووتهدوو ساڵ دواتر، شۆڕشی مه -
  ی ئێران واته شرووتهوتنی مهرکهرئاغای برای سمکۆ ساڵێک پێش سه وهه جه -

ورێز  ته  وان لهستی ئهدهتی ئێراندا، بهت کردنی حکوومهکاتی خزمه  ، لهدا  19٠5  له
 کووژرا؛

مه  19٠7  له - دوای  ساڵێک  و  شڕووتهواتە  تزاری  ڕووسیای  ئیران،  ی 
: باکوور بۆ رووسیا، باشوور بۆ وه شهسێ به  یان کرد بهکهتی ئینگلیز واڵتهحکوومه

؛ وهایهخۆ مربهک ئێرانی سه، وهوهختی تارانهپێته  ڕاست بهشی ناوهنیا بهئینگلیز و ته
بهی وهکهی ژیانی سمکۆ و هۆزهناوچه  ئێران که  شێک لهک  شی به  وتهباکووری 

 ؛ ڕووسیاوه
مه  9 - دوای  شهشڕووتهساڵ  ئێران،  یهی  لهکهڕی  جیهانی  دا، 1914  می 

 ڕوویدا؛
سێ   به  ی ڕووس و ئینگلیز ئێرانهکهئیستیعمارییه  اڵتهسهدا، دوو ده  1915  له -

بهکهشکراوه به کرد  خۆیانیان  به   تاقه   ی   هه   وهشه دوو  نیوهو  خاکی رکام  ی 
 -ماخۆ نهربه ئێرانی سه  یان خستە ژێر دەسەاڵتی خۆیانەوە، ئیتر نیشانەیەک لهکهواڵته
بهشی وهکهی ژیانی سمکۆ و هۆزهناوچه  پێشتر،  ئێرانی    شێک لهک  ژێر  باکووری 

 ؛  هێنااڵتی ڕووسیای پێک دهسه ده
ی ڕووسیا   1917دا شۆڕشی ئوکتۆبری  ڕی جیهانییهو شهر ئهی ههماوه  له -

خاکی ئێران و عوسمانی    رچاو لهشێکی بهکان هێنا و بهاڵتی تزارهسهده  کۆتایی به
 و دوو والتهڵکی ئهخه  به  وهتی ئیستیعماریی ڕووس داگیری کردبوو، درانهسیاسه   که
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ی ژیانی  ، ناوچه وهشایهڵوهنێوان ڕووسیا و ئینگلیزدا هه  ان لهشکرانی ئێری دابهقشهو نه 
 هی ئێران؛  به وهسمکۆش بووه 

لهئینگلیزه - په  1919ساڵی    کان  دۆستایهدا  بریتانیایان  یمانێکی  و  ئێران  تی 
الدولهگهله وثوق  سه  ڵ  وهرهی  کهک  کردبوو  مۆر  ئێران  له   زیرانی    زۆرێک 

بوون  دهنه  ئاماده  یمانهو پهدوای ئه  ستان، ئاشکرایهوهئێرانی دژی دهرانی  روهنیشتمانپه
ری بریتانیا  ن. نوێنهتی و هاوکاری بکهتی ئێراندا دۆستایهیارێکی 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   تێک بهحکوومه  دا19٢1لە ساڵی   -
 خۆ؛ربهوالتێکی سه  واندا بوو بهدێری ئهژێر چاوه  ر ئینتیدابی ئینگلیز و پاشانیش لهبه

لهدا په  19٢٢ساڵی    له - ت و ئێران تی سۆڤیهکیهنێوان یه  یمانێکی دۆستی 
دوابه و  کرا  ئهمۆر  په دوای  ئهیمانهو  یارمهو،  نەیانویست  سه انیش  هۆزی  رهتی  ک 

ئێران و    دا بوو کە له و سااڵنه ی نێوان هەر ئه ڕوانگه  له  ن کهلێکی بچووک بدهگه
ڵ  گهوتیان لهڵێنجان و کڕینی نهیمانی ههکان پهو ئینگلیزه  وهوت دۆزرایهعیراق نه

رێکی  فاکته  وت بوو بهنه  دواوههب  و کاتهست؛ لهبه  کهردوو واڵتهتی ههاڵتداریهسه ده
  کانی ئینگلیز له تهدیاریکردنی سیاسه  ڵکوو سیاسیش له ک هەر ئابووری، به گرنگی نه 

 دا. کهناوچه 
 ژیا. له دا دهئاڵۆزه  و بارودۆخه کان لهستی ئێرانییهسمکۆی الوی  باوک و براکووژراو بە ده

ی  کهلهرهاتنی گهخۆیی کوردستان و دهربهدی و سهودا، چەشنە خولیایەکی ئازاتی ئهسایهکه
چهله ئارهژێر  لەگەڵ  ئێران  تۆڵهپۆکی  کهوهندنهسهزووی  خوێنی  وکارهی  ق ناحه   به   س 

ساڵ پێشتری    4٠تی  وایهتهباتی نهی خهی خۆیدا ئاوێتە ببوو. ئامانج و ڕۆح و فیکرکهکووژراوه
 کانی سنووریی ئێران و عوسمانی و لهزای ناوچهفه  ت لههری، بەتایبەیدیلالی نهشیخ عوبه

بنه عه  ماڵهناو  ئهکهتهشیرهو  مابووهی  بهوهودا  سمکۆ  دهخزمایه  ؛  شیخ    وهیشتهگهتیش 
 یدیلالی نەهری(.   ها )کوڕ و کوڕەزای شێخ عوبهید تهبدولقادر و سهعه 

  اڵتی سهده  ، کۆتایی بهنجزاخانی میرپهی و ڕهبای باتهددینی تهید زیائهی سه  19٢٠کۆدیتای  
اڵتداری سهم دهکهیه  زاخان بوو بهک ڕهیهئێران هێنا و دوای ماوه  نگری ڕووس لهقاجاری الیه

زاشا ڕه  تێک که کانی سیاسهندییهتمهتایبه  ک لهپادشای ئێران. یه  ئێران و دوای چوار ساڵیش، به 
کدا گژ یهکان و بهک هۆزهرهندی و لێدانی سهاڵتی ناوهسههێزکردنی دهکرد، بهوی دهیڕهپه

  وه زاشادا مابوونهزیندانی ڕه  کان لهکورد و لوڕه  ک هۆزهرهکی زۆری سهیهکردنیان بوو. ژماره



  42    چوو، ما دانی کا
  

ان  زراوی ئێردامه  بوون. سوپای تازهدواڕۆژی خۆیان دڵنیا نه  گیرابوون، هەر له ش وا نه وانه و ئه
دهناوچه  له و  حاکم  ئێران  ڕؤژئاوای  و  باکوور  سهسهکانی  ژیانی  رهاڵتداری  و  بوون  کی 
  ی خۆیان کردبوو. ئازادییه ڕۆیانهرهکانیان پێشێلی حوکمی توندوتیژ و سهنیی شار وگوندهدهمه

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

سه   له حکوومهرهسااڵنی  رهتای  چهتی  ئێران  ڕاپهزاشادا،  لهند  شۆڕشی  و   ناوچه   ڕین 
 بینی:   وهخۆیهی ئێرانی بهکانی چوار گۆشهستهدهدووره

تی خاڵۆقوربانی  یارمه  کان بهڵییهنگهڕینی کوچک خان و جهو ڕاپه  وهبزووتنه -
 گێڵن؛  کورد له

 باشوور؛   ل لهزعهسەرهەڵدانی شێخ خه -
 خۆراسان؛   سیان لهقی خانی پهد تهممهڕاپەڕینی محه -
 ورێز؛ ته کان لهندرمهبولقاسم الهووتی کرماشانی و ژاڕاپەڕینی ئه -
 ر و کوردستان؛  ڕوانسه اڵن لهردهشیدی ئهردار ڕهسه ڕاپەڕینی -
 ربایجان و کوردستان؛ و ئازه ڕاپەڕینی سمکۆ له -
ڕاپەڕینی مەحموودخانی دزڵی و مەحموودخانی کانی سانان لە مەریوان و   -

 هەورامان.
ک جار  ندێکتر و ههیه، کەم وزۆر، هاوکات بەاڵم لێک دابڕاو و بێ ئاگا لهڕینانهو ڕاپهئه
نجامدا  ئه  دا و لهویتریان نهتیدانی ئهلکان و یارمه  وهوڵی پێکهکیش بوون و هیچکام ههیه  دژ به

یانهێڵن. جێگەی  تێکیان بشکێنن و نه کهیه کههاسانی و یه زاشا و سوپای ئێران، توانییان بهڕه
سەر سمکۆ،  بوون:  کورد  ڕاپەڕینانە  حەوت  لەو  شەش  سەرکردەی  ڕەشید،  سەرنجە  دار 

بە   'پەسیان'یش  بوون،  سانان و الهووتی کورد  مەحموودخانی دزڵی، مەحموودخانی کانی 
گوێرەی هەواڵی مامۆستا محەممەد عەلی سوڵتانی، کورد بوو هەر دەرەبەگی کوردی قوچانیش 
بە  کرماشان  کوردەکانی  هەرسینییە  لە  جەنگەڵیش  بزووتنەوەی  سوپایی  هێزی  کوشتیان؛ 

 ۆ قوربان و خاڵۆ مراد پێک هاتبوو! ڕێبەرایەتی خاڵ
ئاڵقهڕاپه لهک یهیهڕینی سمکۆ  نه  ڕینانهراپه  و زنجیرهک  بەاڵم سمکۆ  عهبوو.  تفی  یتوانی 

کی  سییهمایهکه  وهو خۆی ڕابکێشێت و ئهرهی ئێران بهکانی دیکهڕیوهڵک و هاوکاریی ڕاپهخه
کان و هەندێک جاریش ئەرمەنییەکان،  ڵ ئاسۆرییهگهی بوو. تێک گیرانی لهکهی ڕاپەڕینهورهگه
شه روههه لهها  وپێکدادانی  ئازهگه ڕ  لهخۆجێییه  ربایجانییهڵ  دوو  ناته کان   بەرچاوانه   واوییهو 
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که ئهکهڕینهڕاپه  بوون  دهی  دیاری  پێ  بهویان  ڕۆژی  یهنامهڵگهکرا.  ی    16/1٠/19٢6کی 
 ڵێت: ی بریتانیا دهوهرهتی کاروباری دهزارهوه

ت  حکوومه  ، که ربایجانهڵکی ئازهو ترسی خه   ی ڕق و کینهجێگه  ندهوه"سمکۆ ئه 
ربایجان و کوردی ئازهیرهر هاوکاری کردنی دانیشتووانی غهسهتوانێ حیساب لهده
  16وێ ]بۆ لێدانی سمکۆ[ بکات."کانی ئهکورده ندێک لهت هه نانهته

قزیش  هاباد و سهک مهی وهندێک ناوچهکی کوردی، کوردانی ههیهرچاوهی سهگوێره به
لهناڕه زۆریان  مهسهده  زایی  و  واتهخۆجێییه  ئموورهاڵتداریی خۆی  سههه  کانی  ک  رهندێک 

ی  وهر ئهبه ر، لهسه  هاسان چووه  هاباد بۆ سمکۆ به. گرتنی شاری مه17هۆزی موکریان بوو 
 ستانئەوانیشریدا وهرانبهبه  بوون له لیکزادهکانی مهنیا ژاندرمهکرد و تهتییان نهدژایه که کهڵخه

به  و کوشتارهتووشی ئه هاتن؛  پێشوازی کردنی خهرهاڵم سهگەورەیە    له   کهڵک، شارهڕای 
کانی  ئوروپاییه  رهی ڕاپۆرتی میسیۆنهگوێره  تااڵن کرا و به   و سوپای سمکۆوه   ن سوارهالیه

ر تااڵن وبڕۆ و به  وتنهکه  کهڵکی شارهک خهوانیش وههاباد، ئهمه  ریی کوردستان' له'میسیۆنه
بهکه سواره ده   سێکیشیان  عهست  شکاکه شیرهی  کووژرا  وهتی  نه18لێ  هه.  سه ک    رچاوهر 

ئهئێرانییه کتێبی  دوو  نموونە  بۆ  کهحمهکان،  به 19ویسرهدی  ههڵ،  سه کوو  ی رچاوهندێک 
ن. خهردهده  ڕاستی ئەو تااڵن و ڕووتاندنەوانە   ٢٠ژاریش کانی مامۆستا ههرییهوهک بیرهکوردی وه

بنه نانهته خهیهماڵهت  وهکی  قازییهباتکاری  لهک  کێشهگهکان  تووشی  سمکۆدا  و   ڵ  هاتن 
  له   اڵتداریی سمکۆوهسه ن دهالیه زی لهیفولقوزاتی قانی سهسهبولحهمر میرزا ئهگوترێت نهده

 ر کرابێت. سهست به ورمێ ده
واهەیە بتوانین پاساوی ئەو دڵڕەقی و دەستدرێژی و دوور لە یاسابوونی سوپای سمکۆ بەو  
قسەیە بدەینەوە کە دەگوترێت هەموو هێزێکی عەشیرەتی لە هەموو شوێنێکی دیکەی جیهانیش  

ک  بووە  کردەوانەیان  ئەو  دوای  هەمان  کە  ئاسۆرییەکان،  نموونە  بۆ  بەاڵم  بوویان.  ئەوان  ە 
کووژرانی ماڕ شەمعوون لە زێد و خاکی خۆیان هەڵکەنران و هەرگیز واڵتی لەدەستچوویان  

 دەست نەکەوتەوە، ئەو پاساوانە قەبووڵ ناکەن، ئازەربایجانییەکانیش بە هەمان شێوە. 
***** 

 
16  E6217/95/34 

نگاهی بە تحوالت کردستان در فاصلە جنگ اول جهانی تا اعادە اقتدار    -تیمورزادە، "وحشت در سقز . مصطفی   17
 114تا  94، صص 138٠شمسی"، نشر شیرازە،  تهران  13٠٢تا  1٢9٢دولت مرکزی 

18 Hassan Ghazi, “Kurdistan Missionary”, Kurdistanica.com 
 ان تاریخ مشروطە و تاریخ هیجدە ساڵە آذربایج  19
 13، ل. 1997عەبدوڕەحمانی شەرەفکەندی )هەژار(، "چێشتی مجێور"، چاپی یەکەم، پاریس   ٢٠
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 با بگەڕێینەوە سەر باسەکەمان. 
ی  کهلهبوو و پێش گه ڵک و هێزی ناوخۆیی کورد نهخه  کی قورس و قایمی بههسمکۆ بڕوای

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

رچاوی  کی بهیهمعون نیشانه کان و کوشتنی ماڕ شهلێدانی ئاسۆرییه وکاری کردنی ئەوان لهها
ندی کردن  یوهپێناو په  وڵی زۆری سمکۆ لهو پشت بەستن و هاوکاری کردنەی بێگانانە. ههئه

 ڕاستییه و  مان ئهستانی ئینگلیزیش کە بابەتی ئەم لێکۆڵینەوەیە بێت، هه دهڵ کاربهگهو وتووێژ له
 خات. ردهده

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

ی  کهزێده  وهڕێتهگهکانی ئێران دهڵ هێزهگهڕ و پێکدادانی لهڵدان و شهرهه چۆن دوای سه
زاشا لە ت ڕهنانه گرێت و تهردهت" لە حکوومەتی ئێران وهردار نوسرهخۆی و ناسناوی "سه 

بارودۆخی ئێران و   یهواهه   تفهو عهکانی ئههۆکاره  شێک لهوتنی. بهچاوپێکه   "چاری" دەچێته 
له بووبێت  شهیوهپه  کوردستان  یهندی  وهکهڕی  و  جیهانی  سمی  و  ربوونی  ڕووس  وپای 

زرانی  ها دامهروهوێ و ههکان لهدا و پێکهاتنی عیراق و حزووری ئینگلیزهکهناوچه   عوسمانی به
لهسه ده کوردی  مه  اڵتێکی  )شێخ  بهسلێمانی  و حموودی  تورک  تێکگیرانی  و  رزنجی( 

 .  کهناوچه کان لهئینگلیزییه
تا کووژرانی    1918کی دوورودرێژی دوای  یهماوه  ، سمکۆ لهوهکان بگرێتهی ئینگلیزهوهئه

ستانی بریتانیا  دهنووسین بۆ کاربه  ی نامهڕێگه  وخۆ لهدا، ڕاسته  193٠ساڵی    ی لهناجوانمێرانه
  وه رهکرئاغای پشدهمزینی و بابههای شهید تهک سهسانی وههۆی کهها بهروهعیراق و هه  له
بوو و هیچیان لێ شین نه  واڵنهو ههاڵم ئهکان نارد بهلیزهیامی دۆستی و هاوکاری بۆ ئینگپه
عیراق    تی بریتانیا لهچوار وپێنجی حکوومه  جهرهئموورانی دهڵ مهگهک دوو دیداریشی لهیه

 .وهوتهکهی زیاتر، هیچی لێ نهوهوتنهساردوسڕی و دوورکه له جگه 
ی واهەیە لەم خااڵنەدا  کهوهر سمکۆ و بزووتنه بهرانبه  کان لههۆکاری سارد وسڕیی ئینگلیزه

 پۆلین بکرێت: 
کێشهئینگلیزه .1 هێشتا  لهکان  یهگهیان  بەرزنجی  مەحموودی  شێخ  کالیی  ڵ 

 وه؛کوردستان بنرێته  تر لهورهگه  یهتر و واههکی تازهیهویست کێشهیاندهو نه  وهببوهنه
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ڵ تورکان بوون گهکانی سمکۆ لهندهوهیت ئاگاداری پهتایبه  ئینگلیزەکان به .٢
باوه تەنانەت  و  یان  دارەدەست  سەرکەوتنیدا  حاڵەتی  لە  نەبوو  پێی  ئەوەیان  ڕی 

 هاوکارێکی باش بێت بۆیان؛
مهدوابه .3 شۆڕشی  هاتنه  له  شڕووتهدوای  و  ڕهسه  ئێران  حوکمی  زاشا، ر 

لهسه ده بریتانیا  په  اڵتی  سه رهئێران  نه ی  و  ئههیاندندبوو  په ویست  بۆ    ندهیوهو  باشە 
 ک بوو لهیهزانی و ئاڵقههی خۆیانیان ده  به  ن و ئێرانێک کهخاتری کورد تێک بده

تا هیندستان و ئێران و عیراق و میسر،   وهچینه   اڵتیان هەر لهسهی حوکم و دهزنجیره
یان    1919ستنی ساڵی  یمان بهت دوای پهتایبهن بهی بکهپارچهن یا پارچهالواز بکه

پشتی ئێران بۆ کورد، یان   وهکردهدهش نه وهسیان بیری لهکه   ڵ وثوق الدوله،گهله
 ن.ستی ئێران، بەتاڵ بکهدهجێی قوژبنێکی دوورهنی نیشتهرمهئاسۆری و ئه

 کاندا هاتبووهییهوهتهنێونه  ندهیوهپه  له  ساڵێک بوو دیاردەیەکی تازه  ٢٠-15 .4
شفیان  کان کهنسییهڕهتا فهرهسه  کهوتی ناوچهوت بوو. نهی نهویش دیاردهئه  وهئارا

به بهسهاڵم دهکردبوو  ئینگلیز لهاڵتی  سپایی  هەموو ڕۆژهەاڵتی   ربڵوی سیاسی و 
ست  ن و دهکان خاوه دا ئینگلیزهتهتایبه  و بڕگهندبوو و لهوانی سه ستی ئهده  ناڤین له

 وهیمانهندێک پهی ههڕێگه  له  کانیان بوون که وتهنه   ئێران و عیراق و چاڵهڕۆیشتووی  
ئێران، هه گهله و  عیراق  ڕه  ناردهڵێنجان و ههڵ  'ئاڵتوونی  بۆ خۆیان کردنی  ش'یان 

 ر کردبوو؛ مسۆگه
ست خۆیاندا بوو و ده  له  کهردوو واڵتهی ههلی هاوردهل وپهبازاڕی که .5

ی  روازهده  ربایجان و کوردستان کهک ئازهشوێنێکی ستراتیجیکی وه  لهویست  یاندهنه
کی  ی شتومهناردهستێک دروست بکرێت و ههندوبهگرنگی رۆژئاوای ئێران بوون، به

 تگوزاریی بۆ ناوخۆی ئێران تووشی گرفت بێت؛ بازرگانی و خزمه
لههه .6 په ر  دهندییهیوهو  ئاماژهدا  ناوچه   دیکهکی  یهدیارده  به  بێ    بکرێت: 

سنوورهسه   ستهدهدووره لهر  فێئۆداڵی،  ئێرانی  سهالیه  کانی  فیئۆداڵه رهن  و  هۆز    ک 
ندیی  اڵتی ناوهسه ده له وهوتنهبران. خواستی دابڕان و دوورکهدهڕێوهبه  وهکانهورهگه
و فێئۆداڵ و  تی ئهندی چینایهزاشا خواستێکی قانوونمهمی ڕهردهزراوی سهدامه  تازه

له  کە  بوو،  هۆزانە  ده الیه  سەرەک  ڕهاڵتداریهسهن  دژایهتی  دهزاشاوه    - کراتی 
ڵ  گهبینی و لههێزی دهندیی بهتێکی ناوهونی دروستکردنی حکوومهخه  ڕەزاشایەک که

موجته بهرهده و  واتهگ  ئایینی  ده  هیدانی  قوتبی  سەردەمی سه دوو  نەریتیی  اڵتی 
لهفێئ کهچوارگۆشه  ۆداڵی  ئێراندا  به شه  وتبووهی  و  ههوهکانییهرهربهڕ  ش ربۆیه. 
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ت بن یان سااڵنێکی  ڵی حکوومهگوێڕایه  بوایهیا ده   شیرانه،ک عهرهو سه ی ئهزوربه
تی نگی حکوومهجهڕهک و شه چه   نهست بده یان ده   دوورودرێژ لە زینداندا بخەون،

تی ، حکوومهکدارانهڕی چهشه  یکێشایهده  کهکاره  ش کهندهوهر ئه. ههنندی بکهناوه
ری وسێنهی ناردنی سوپای چهڕێگه  و له  وهدانهاڵمی دهمستی پۆاڵیین وه  زاشا بهڕه

بهتێرنه وهرخۆری  تااڵنکهتیل  و  به   رەوەرگر  سه یارمه  و  وەفادار رهتی  هۆزانی  ک 
به بێ  دهڕیوهڕاپه  له  ییانهزهبەخۆیەوە،  سهکانی  و  دهدا  نه رکوتی  سمکۆ    کردن. 

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

قی نواندن تی و دڵڕهاڵیهرینی کۆمهی بهبوونی پێگهتی سمکۆ خۆی و نهسایهرچی کهگه
بێگانهگهله و  خۆیی  واهه ڵ  ئهبه   یهش  هۆکاری  له  بووبێتن  دوورییهشێک  و  پارێز  ی  و 

کان  ی ئینگلیزهوهر ئه بهبوون له کهلهسهشێکی بچووکی مهنیا به اڵم بێگومان تهکان، بهئینگلیزه
وی  وتیژیدا گرهقی و تونددڵڕه له  بوو کهندی نزیکیان ههیوهزاشادا پهک ڕهسانی وه ڵ کهگهله
بردبووهههله سهوهمووان  هۆکاری  ئهره.  کردنانهکی  دووری  بوو  و   ندییهوهرژهبه  له  بریتی 

ڕ و تێکگیرانیان ک و شهالیه  زراو لهدامه  ئێران و عیراقی تازه  کانی بریتانیا لهئابوورییه  –سیاسی  
 کیتر.  الیه یا و ئێران و عیراق لهکانی سێ واڵتی تورکر سنوورهسه ڵ تورکیا لهگهله

سایکس پەیمانی  کە  نەچێت  )-لەبیرمان  ئەویش 1916پیکۆ  هەر  و  مۆرکرابوو  تازە   )
دەرفەتێکی گەلێک باشتر لە فەڕانسەی بۆ دەستوەردان لە ناوچەکە بە ئینگلیزەکان دابوو. ئەوان  

ان دەدایە گوێ لەمستە  وەک فەڕانسییەکان الیەنگری ئیستیعماری ڕاستەوخۆ نەبوون و دەسەاڵتی
ئەوانەوە   ڕێگەی  لە  واڵتەکانیان  و  عیراق  فەیسەڵی  و  ڕەزاشا  وەک  خۆیان  ییەکانی  خۆجێ 

 بەڕێوەدەبرد. 
تی  کیهتی یهک سیاسهمتر گرنگی وهندێ هۆکاری کهو هه  کییهرهسه  رهو چەند فاکتهئه
بوونی پڕۆگرام اڵت و نه ڕۆژههبوونی کوردی  نگ نه ست و هاوده کده، یهکهناوچه   ت لهسۆڤیه
به  کهیهرنامهو  سیاسی،  ڕۆژین کراوی  گۆڕانکارییهگهله  کی  ناوچه سیاسییه  ڵ  یهکانی  ک  دا 

 رێزی لهپه تی بریتانیا بۆ دوورهجامی جیهان نمای سیاسه   بووبوونه   وهکهریهسه   ، به وهبگرێته
  کانی بریتانیا له رات، باڵوێزخانهعمهتی موستهزاره، وهوهرهتی دهزارهموو وهدا هه وهو له  سمکۆ

یی و حاکمانی سیاسی و سپایی  ئموورانی ناوچهنگ بوون. مهغدا، هاودهو به رهتاران و ئانقه
م واندزیش کهک سلێمانی و ڕهی باشووری کوردستان وهندێک شار و شاروچکه هه بریتانیا له
ندیی کاتی و  وهرژهندێک بهر ههگهنگاو بوون و ئهدا هاوههگشتییه و ڕوانگهڵ ئهگهو زۆر له

بووبێتهبڕگه بابههای شهیدتهک سهی ڕاسپێرراوی وهوههۆی ئه  یی  و  پشدهمزینی  ر  کرئاغای 
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وتنی بوونی چاوپێکه اڵح بوون یان نهیاندبێت و پرسی سه غدا ڕاگهبه  داواکاریی سمکۆیان به
لهئه دامهگهویان  نهڵ  جیددی  هیچکامیان  به   بوونزراندبێتن،  و  کاتی  ی  گوێره  یاخود، 

غدا  تی نواندنی بهڕووی دژایهتێکیشدا ڕووبهموو حاڵههه  ، لهکانی ڕۆژ بوونکاتییه  پێداویستییه
  ی کێشا ساڵ درێژه  1٢  ی زیاد لهماوه  که  ی باس وخواسێکهکورته  وه. ئهوهن دەبوونهندهو له

ی و کوردی  کهوهکی بۆ خۆی و بزووتنهروبوویهدا هیچ به  193٠  و تا کووژرانی سمکۆ له
تی زاڕهی وهڵگهندێک بههه  وهی خوارهوانه بوو. ئهاڵتی کوردستان و کورد بەگشتی، نه ڕۆژهه

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

 : سی، کاتی و خۆجێ یی بووهکه  ، تاکهئاراوه  و هاتبێتهکی دژ یان جیا لهیهڵوێستهر ههگهو ئه
کان  ی کلدانییهلهسهجیهانیدا مهمی  کهڕی یهکانی شهکۆتاییه  چێت لهوێده .1

بووبێته به   وهگرنگ  کهتۆمه  وهو  کرابێتن  له  تبار  بریتانیایان  و  و   پشته  ڕووسیا 
ش ر بۆیه، هه وهنگی کوردهجهڕهشه   ونهن و بکه ربایجان داگیر بکهوێت ئازهیانهده

وئێران که له  قاژهلهپه  وتبوونهتورکیا  سمکۆئه  و  شه  نجامدا  ماڕ  به و  گژ  معوونیان 
دا   1919ساڵی    معوون لهی کووژرانی ماڕ شهناخۆشه   و ڕووداوه کتردا کرد و ئهیه

 ڕووی دا. 
ساڵی    واڵتی تورکیای  ت بهبارهیان فایلی ناشناڵ ئارکایڤ کە سهده  ک لهنیا یهته
.  کانی تێدا پارێزراوههکلدانی و ئاسۆریی  ت به بارهی سهنامهڵگهبه  5٠  زیاد له ٢1، 1919

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 ههلیکهکان بۆ مهعقووبییهنسا ناردووە بەاڵم یهفڕه

یاندا بۆ للۆید  نامه  تی. لهتی سۆڤیهکیهمریکا و یهنسا، ئهتی بریتانیا، فڕهچوار حکوومه
وبی سامی و ندوڵ مهگهکانیان بدرێت لهرهنوێنه  به  ئیجازه  جۆرج داوایان کردووه

بهنوێنه بکه  ریتانیا لهری سیاسی  بهسووریادا وتووێژ  و  ر ئهی ههکی دیکهیهڵگهن. 
نوێنهالیه  له  فایله لهن  کلدانی   گورجستانه  رانی  تفلیسی  مان هه  به  وهشاری 
به  نێرراوه  وهرۆکهناوه چهیهنامهڵگهو  ههڕهندالپهکی  کۆپی    له  بریتییه  که  یهییش 

 
21 . File 4302/44 
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ی باسیل نیکی تین جێگری    1918ی نوامبری ساڵی    8کی دوورودرێژی  یهوهتوێژینه
  ٢٢ری ورمێ. وروبهکانی دهکلدانییه ت بهبارهورمێ سه کۆنسوولی ڕووسیا له

بهبریتانییه .٢ هێمنایه  کان  ناوچهگشتی خوازیاری  به  کهتی  ئاڵۆزی و    و دژ 
بوون.ئاژاوه عیراق  و  ئێران  ناو  تهئه  ی  لهوان  ئهبهنیا  تاقهر  بووبێت  هۆکاره  و  ش 

کرد و  دهکانیان نهن و ئاسۆری، یان کلدانییهرمههاوکاریی یان پشتگیریی کورد و ئه
له نانهته شه  ت  ماڕ  کووژرانی  دوای  ئاڵۆزیی  و  بهبشێوی  هانای    معوونیشدا 

ئهنه  وهکانهئاسۆرییه نموونهوه چوون.  خوارەوە  بههه   لهک  یهی  به رانبهڵوێستیان   ر 
 غدا:به ندووبی سامی لهی مه  19٢1ی   9ی مانگی   7: ڕاپۆرتی ڕۆژی کورده

 
ده ڕهکه"پێشنیار  هاوکاریی  سهم  هۆزهرهسمی  لهکورده  ک  ڕی  وپهکان 

تی رفهده  ر پێویستی کرد، لهگهاڵم ئهین بهکهعیراق[ نه   کانی خۆمان ]واتهسنووره
کانی عیراق  تی سنوورهالمهی سهوهربگرین بۆئهڵک وهکانیان کههاتنی خواستهدیوه

ڵ حاکمانی ئێستایاندا  گهوان لهی ئهکێشه  یهواهه  زانین کهنه  وهین. ناکرێ ئهزامن بکه
 ی ئێمە تەنانەت به کهگرم. کارهنگیرییان دهالیه دڵنیایی خۆ له اڵم من به به وهقێتهبته
هاوکاریمان    کرێین کهتبار دهتۆمه  وهش بەڕێوە ببرێت، بهکی وریایانهیههر شێوهه

 23”کردوون.
تی  زاڕهبۆ وه  غداوهبه  ندووبی سامی لهی مه  19٢٢/ 11/ ٢ی ڕۆژی  نامهڵگهبه .3

 ن: ندهله ی بریتانیا لهوهرهده
په  گه"سمکۆ  دۆستانهیامێکی  ناردووهلێک  چاوپێکه  ی  داوای  لێمان  و  وتنی 

ر پێشنیارەکە  گهبێت ئه ترسیدار دهکان مهکورده  ر ناسیۆنالیستهبه   م و لهسته. ئهکردووه
ک  یههیچ شێوه  به  اڵح نییه[ تاران پێی سهی بریتانیا له. ئایا ]باڵوێزخانهدواوه  ینهبده
 ین؟"  ڵدا بکهگهلهی قسه

 (: 3/11/19٢٢تاران ) ین، باڵوێزی بریتانیا لهاڵمی سرپرسی لۆرهوه
ڵیدا  گهندێکمان لهیوههیچ په   ین کهبێ وای پیشان بدهبێ هیچ گومانێک ده   "به 

 ٢4."هانمان داوه ئێمه تاوهرهسه ر لههه بێت کهنا ئێران الی وا دهده نییه،
ندووبی سامی بۆ  ی سر پرسی کۆکس مه  3/11/19٢٢ی ڕۆژی  نامهڵگهبه .4

 ن: ندهله
 

22.  Ibid 
23 .  File 3997/34 
24.   E1256/1076/34 
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  یشتۆته گه  وتنی ئێمه،ئامانجی چاوپێکه  کراو و به ڕوان نههاتنێکی چاوه   "سمکۆ به 
هه نزیک  دهگوندێکی  و  مۆڵهیهولێر  ههوێت  بۆ  بێت  بدرێت  ههولێرت  چ  ڵس  . 

 ٢5"؟ڵدا بکرێت باشهگهوتێکی لهوکه
 ن:  ندهی له  7/11/19٢٢اڵمی ڕۆژی وه

 ٢6."دات باشه غدا هیچ هانی سمکۆ نهبه "باڵوێزمان له
 ن: ندهین بۆ لهڕاپۆرتی سر پرسی لۆره 8/11/19٢٢ی نامهڵگهبه .5

کانی بریتانیاوه ندییهوهرژهی بهڕوانگه  ن سوپای ئێران لهالیه  "شکانی سمکۆ له
ی بریتانی بۆ ل وپه کهکردنی    ناردهنا ڕێگای بازرگانی و هه سووده؛... دهشتێکی به

و باشوورتر ]ی ئێران[ رهبه  کهڕینهڕاپه  یه؛... واههوهترسییهمه  وێتهکهناوخۆی ئێران ده
  27لیخاو بگرن." دراوسێکان، ماسی له داتهتان دهرهعیراقیش؛... ده بکشێت و بگاته 

لۆره .6 پرسی  ئه19٢٢/ 9/11ین،  سر  سهتاشهبۆ  بریتانیا کهی  واڵی  هه   ربازیی 
 :  سمکۆی بۆ ناردووه تی ئێران دژ بهی حکوومه19٢٢ڕی مانگی ئۆکوستی شه

و رهرێ یی )ئیجابی( بهنگاوێکی ئه، هیچ هه وههۆی ناسک بوونی پرسی کورده"به 
 ٢8."وههێننهڵمهسمکۆ هه 

 رات:عمهتی موستهزاڕهبۆ وه وهتارانه ین لهرسی لۆرهرافی سر پتێلگه .7
به"حکوومه  ئێران  له  تی  داوای  کردووهمالیستهکه  ئاشکرا  بگرن.    کان  سمکۆ 

 دژ به  یندهریکی پڕوپاگه خه  بانه   له  حموود، که شێخ مه  له  یهها شکاتیان هه روههه
ده  له  ئێرانه چۆن  کورداندا.  مۆڵهناو  بدهبێ  کهت  سمکۆ  لهین  میزۆپۆتامیا    ڵک 

ڕین؟  ناو کورداندا و هانیان بدات بۆ ڕاپه   ئێران له  ی دژ بهندهربگرێت بۆ پڕوپاگه وه
  کمان له ندییهوهرژههیچ به  ئێمه  که  یاندووهتی ئێرانم ڕاگهولهده   ند جار بهمن چه

.  وهومهکهدرۆ ده  منیش به   وهک ببینهر بێت و لێی نزیگه. ئێستا ئههاندانی سمکۆدا نییه
 دژ به  وهکرده  ی کورد ]نابێ[ به لهسهتی مهساسیه ر حه بهله  که  هیچ جێی پرسیار نییه

 ٢9."وهڵێنینهنگاو هه سمکۆش هه 
 غدا:ن بۆ بهندهله رات لهعمهی موستهئیداره  نامەی 'کۆلۆنیال ئۆفیس' واته

  3٠بێت."هه  سمکۆوه کمان بهندییهیوهپه شنههیچ چه گونجاوهنه "شتێکی 
 

25 . Ibid 
26 . Ibid 
27 . E12242/1076/34 
28  . E12343/1076/34 
29 .  E12399/1076/34 
30 . Ibid 
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به .8 ڕۆژی  ڵگهلە  سه19٢٢/ 11/ 13ی  وهرهدا،  لهک  داوای  ئێران    زیرانی 
 تی بریتانیا کردووه: حکوومه

  31دەست ئێمە." وهنهعیراق بیگرن و بیده ر سمکۆ هاتهگه "ئه 
ڕۆژی   به  1/1٢/19٢٢بۆچوونی  لە  بریتانیا  باڵوێزخانەی  سه ی  بەو بارهغدا   ت 

 :  داواکارییه
ری  نابهو ببێتە په  ئێره  ر بێتهگه؛ ئهدا نییهاڵتی ئێمهسهی ژێر دهناوچه  "سمکۆ له

 وهتهو بدرێ ی ئهگوێرهبه  که نێوان عیراق و ئێراندا نییه یمانێک لهالمان، په  سیاسی له 
 3٢مان." کهناوچه  تهیهاڵم باهەر نهئێران. به به

واڵی تێکشکانی سمکۆ و چوونی بۆ تورکیای  ی سوپایی ئینگلیز ههتاشهئه .9
ی داوای وهتورکیا بۆئه  رێکی ئێرانی چۆتهفسهتی ئهن و گوتوویهندهبۆ له  ناردووه

ڕاده   وهئه بکهبکات  ئێرانی  دیکهیهنامه  له  33.وهنهستی  نووسیویانهکی  کۆپی   شدا 
"شه  5/1٢/19٢٢کی  یهنامه ئهی  ناو،  فهفسهیبانی"  لهرماندهری  سوپا  بۆ    ی  سابڵغ 

 : دا نووسراوهیهنامه و. لهستده یشتۆتهسمکۆمان گه
له"ئه جهمیر  فهنهشکر  لهرماندهڕاڵی  غهی  ئیجازهشکری  پێتی  رب  پێداوم  ی 
 وهنگهزیری جهن وهالیه  دا لهم دواییهی وا لهگشتییه  و لێبووردنهئه  یێنم کهڕابگه
 ."وهگرێتهیێنرا، تۆش دهراگه

ڕۆژی  نامهڵگهبه .1٠ مه  1993/ ٢/1ی  وهی  بۆ  سامی  تی  زاڕهندووبی 
 واندا: رافی ئهاڵمی تێلگهوه رات لهعمهموسته

ئێمه"یاریده ڕانه  وهتهکراوه  ورهگه ها  ید تهسه   به  دانی  . من  گوێزراوهو ڕاست 
ڵک  کانی باکووری عیراق و کوردستان که ندێک بۆ پشتگیریی کێشهک ناوهنیا وهته
ستن. ناو عیراقدا راوه  ر هێرشی تورک لهرانبهبهی لهوهگرم بۆئهردهها وهید تهسه  له
رگری  کات؛ بهدیی کوردانی ئێراندا نهنیوهپه  هیچ کارێک له  رمانی جیددی پێدراوهفه
ده  له ئهسمکۆش  بۆ  کارهکرێت  ئهو  پێش  سمکۆ  لهوه.  لێبووردنی  ن الیه  ی 

نێوبژیگەری    وهوهن ئهالیه  من کردبوو له  پێ بدرێت داوای له  وهتی ئێرانهحکوومه
 34ئێران."  وهڕێتهبگه یهواوی ههو ئازادیی تهم. ئێستا ئهبکه 

 
31 . E12542/1076/34 
32 .  E13446/1076/34 
33  . E8869/6/34 
34 . E229/7/34 
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ڵ  گهی سوپایی بریتانیا لهتاشه، باس لە وتووێژی ئه19٢4/ 5/4ی  نامهڵگهبه .11
 زاشا دەکات:ڕه

مه"ڕه شێخ  گوتی  مهزاشا  پیاوێکی  له  ترسیدارهحموود  ههو  بۆ  ردوو ناوبردنی 
 یهریوان و واههمه  ته. گوتم ژن و منداڵی هاتوونهخهوالتی ئێران و بریتانیا جێی بایه

بێته بکه  کهلهسهم مهدهوڵ دهوێ. گوتی ههئه  خۆیشی  واڵی  . گوتم ههوهمهڕوون 
اڵم به  وێیهوتووێژداین، سمکۆ له ڵ تورکان لهگه؟ گوتی لهکوێیه  له  یهسمکۆت هه 

 35 ."وهنهی بکهستی ئێمهتورک بیگرن و ڕاده وانییه
کان  ست ئێرانییهده  باسی کووژرانی سمکۆ به  193٠ی ساڵی  نامهڵگهند به چه .1٢

ک هۆزی کوردی عیراقیش  رهند سه چه  که  یهش ههوهمگۆی ئهڵێن دهن و دهکهده
  36جێ بووبێتن. عیراق نیشته کانیشی لهدا کووژرابێتن و منداڵهلیاتهمهو عه له

 
 ئەنجام  

سیاسی ومەرجێکی  هەل  پەروەردەی  جوغرافیایەکی  -کۆمەاڵیەتی- سمکۆ  لە  عەشیرەتی 
ڕواڵەت   بە  تەنیا  واڵتانە  ئەو  تازەدامەزراودا.  عیراقی  و  عوسمانی  ئێران،  نێوان  تایبەتمەندی 
سەربەخۆ بوون و  حاکم و بەڕێوەبەری بەکردەوەی هەموو ناوچەکە، زلهێزە ئیستعمارییەکان  

ب ئینگلیز  تایبەت  لەگەڵ  بە  کورد  نەتەوەیی  شۆڕشی  ڕێبەرانی  پەیوەندیگرتنی  نەریتی  وو. 
زلهێزەکان  بە ئامانجی کەڵک لێوەرگرتنیان لە پێناو ئامانجی سەربەخۆیی کورد دەگەڕایەوە  

( و تەنانەت پێش ئەویش. سمکۆش،  188٠بۆ سەردەمی شۆڕشی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی )
ئێرانی، لە ناو ئەو نەریتەدا دەژیا و سیاسەتی    وەک گەلێک سیاسەتمەداری تورک و عەرەب و

دەکرد. لە ناو دەیان سەرەک وەزیرانی ئێرانی سەردەمی پەهلەوییەکاندا تەنیا یەک دوو کەس  
نەبێت هەرهەموویان ئەنگلۆفیل )واتە الیەنگری سیاسەتی ئینگلیز( بوون و سیاسەتی ئەوانیان  

یەکدو ئەو  دەدیت،  واڵتەکەیاندا  بەرژەوەندیی  ئاڵمانۆفیل  لە  یا  نەبوون،  وا  کە  وکەسەش 
)الیەنگری ئاڵمان( بوون یان ڕووسۆفیل )الیەنگری ڕووس(. سمکۆ لە ڕاستیدا هیچکام لەوانە 
ئینگلیزییەکانەوە   و  ڕووس  بە  پەیوەندی  بتوانێ  ئەوەی  بۆ  دا  زۆری  هەوڵێکی  بەاڵم  نەبوو 

بو  زیاتر  لەوە  ئێراندا  لە  ئەوان  بەرژەوەندییەکان  بەاڵم  و  بگرێت  بگرن  لەخۆ  سمکۆ  کە  و 
سەرەکی   پەیوەندییان لەگەڵ ئێرانییەکان بپچڕێت، بەتایبەت ئینگلیزەکان لە عیراقیشدا حاکمی  

 
35 . E2886/26/34 
36 . E4210/4196/34, E4208/195/34, E4877/E5093/34 & E5576/4196/34 
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بوون و کەم تا زۆر نەیاندەخواست کوردستانی باشوور لە کێشەی سمکۆ و کوردی ئێرانەوە 
 بتلێت. 

پشتگیریی ئەوەی  سەر  دەگەڕاندەوە  سمکۆی  ئینگلیزەکان  لە  هیوایی  تورکەکان    بێ 
حکوومەتێک کە یەکەم دوژمنی کەیانێ کوردی بوو و نەیدەویست لە   –مسۆگەر بکات  

ببیس کورد  دەسەاڵتدارییەکی  ناوی  تەریشدا  جاروبارە  ێتکوولەکەی  ئەگەر  هەربۆیەش   !
تەنیا لە پێناو ئەوەدا بوو ماری دوژمنانی    یا چەکێکیان دەدایە،   دەراوێکیان بۆ خۆش دەکرد

ئەو بگرن، وەک گرتشیان و بە کوشتنی ماڕ شەمعوون، هەر هەموو گەلی  خۆیان بە دەستی  
ئاسۆرییان پێ لە خاک و ئاوی ئابا ئەجدادییان هەڵکەند و کردیاننە کۆچبەری بێ ئاو و خاک، 
کە دوای ئەو ڕووداوە و شەڕی ئاسۆری و موسوڵمان لە ورمێ، ئیتر لە هەموو ئیمپراتۆریەتی  

؛ بەداخەوە سمکۆ و سپای کورد  ە خاکیان بەدەستەوە نەماوە مێژوویی ئاشوور، تاقە یەک بست
. ئەوە تەنیا بەشێکی بچووک  بوونە کەرەسەیەک بۆ جێبەجێبوونی ئەو سیاسەتە گڵوەی تورکیا

بوو لە سیاسەتی ڕەگەزپەرستانەی حکوومەتی تازەدامەزراوی تورکیای دوای شەڕی یەکەمی  
ئەنجامێکی دیکەی جینۆسای  سیاسەتێک کە  و ڕاگواستن و    بوو  دی گەلی ئەرمەنجیهانی، 

بە دیکەی  شکوشتاری کوردانیش  پێکدەهێناێکی  هەر    سیاسەتەکەیان  ئێستاش  تا   یە.وەهاو 
 

لەوانیش بێ هیوا دەبوو، ڕووی دەکردەوە ئێران و بە ئەمنیەتی هۆزەکەی و    سمکۆ کاتێ
دەبوو ڕازی  خۆی  بۆ  حکوومی  وپایەیەکی  سمکۆیەکی    ،پلە  جیاتی  لە  ئێرانییەکان  بەاڵم 

ئارەزوویەک کە    -دەکرد ی ئەویان  سەربزێوی خاوەن دەسەاڵت، تەنیا ئارەزووی دیتنی جەنازە
 هێنایانە دی! نمێرانە بەشێوەیەکی ناجوا دا193٠لە ساڵی 

 
لە ساڵی   بابەتە، یەکەمجار  ماڵپەڕی خەندان و ڕۆژهەاڵت    ٢٠٢1ئەم  لەسەر دوو    – دا 

 بۆکان بڵوکرایەوە.  
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دۆزی کورد لە کۆتایی جەنگی یەکەمی  –د.سەباحی غاڵب، "مێژووی کورد و کوردستان  
سیڤەر   پەیمانی  کۆتایی  تا  توێژینەوەیەکی  19٢٠- 1918جیهانییەوە  بەرگی ،  بەڵگەنامەیی"، 
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کورد بەدرێژایی چەندین سەدە لە الیەن داگیرکەرانی خاکەکەی واتە ئێران و عوسمانی )بە 
اڵم دوای ماوەیەک دەسەاڵتداریەتی تورکیاوە( هەڵخەڵەتاوە و تووشی زیانی گەورە هاتووە، بە

سەرلەنوێ دەستی خستۆتە ناوهەمان کونەماری پێشوو، پێوەیدراوە و هەمیسان جارێکیتر! ئەو 
بەیتی بلەیە بەداخەوە تا ئەمڕۆش درێژەی هەیە، بێ ئەوەی گەلەکەمان بە هۆکاری برینەکانی 

حاڵەتانە ئەو  زورێک  لە  ئەوەیە  سەمەرە  فێربێت.  لەڕابردوو  وانەیەک  و  بزانێت  دا خۆی 
داگیرکەرانی خاک، کوردیان کردۆتە کەواسووری بەر لەشکر، بەگژی ناحەزانیاندا کردوون  
و خۆیان وەک بەرزەکی بانان، لەوالوە قیت ڕاوەستاون، بێ ئەوەی چاوی قووچاوی کورد  
بیانبینێت! دەزانم یادی ڕووداوەکان و ڕێزی کەسایەتییەکانیان الی خەڵک زۆرە و منیش وەک  

نی کۆمەڵگا خۆشەویستی و ڕیزم بۆیان هەیە، بەاڵم لەگەڵ ڕاستەقینەی مێژوویی  یەک لە ئەنداما
بە خەباتی سەدە وسااڵنی   پێداهەڵگوتن و شانازی کردن  بێت چ دەکرێ؟  تاڵیش  باوەکوو 
و  شیکردنەوە  بەاڵم  بکرێت  دەشبێ  و  کراوە  جار  هەزاران  بە  کارێکە  کورد،  رابردووی 

یش ئەرکێکە دەبێ پسپۆڕان بەڕێوەی بەرن و ئەگەر  هەڵسەنگاندنی هۆکارەکانی شکست هێنان
بەڕێوەی نەبەن خەیانەتیان پێکردووین. ئەوانەی خوارەوە چەند بڕگەیەکن لە الیەنی نەرێنی 
ئەنجامی   گەیشتۆتە  نزیکدا کە  و  دوور  ڕابردووی  لە  سەرهەڵدانی کورد  و  ڕاپەڕین  چەند 
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شکستانە   ئەو  هۆکارەکانی  شیکاریی  و  نەخوازراو  گرتنی  شکستێکی  ڕێز  لە  نییە  بەرگر 
 بەشداربووان و تەنانەت ڕێبەرەکانیشیان لە الیەن کوردەوە: 

برادۆست - ئەحمەدخانی  خان  لەگەڵ     شەڕی  دمدم  قەاڵی  زێڕینی  لەپ  خانی  و 
( سەفەوی  شاعەبباسی  بێ  16٢9-1571سوپای  ئەو  بەرچاوی  نموونەیەکی   )

سیاسەتییەی کورد بوو. چ عەقڵێک باوەڕدەکات خانێک کە لەپی زێڕینی بە فەرمانی 
، لە 37هەمان شاعەبباس بۆ چێکراوە، بە خەونەپڵوی یارمەتیدانی سوڵتانی عوسمانی

بەر نابەرانبەر پانتایی  شەڕەجەنگێکی  بچێتە  ورمێوە  و  شنۆ  نێوان  قەاڵیەکی  تەنگی 
و پیاوە مرۆڤخۆرەکانی شای سەفەوی کە    38لەگەڵ "پێنسەت هەزار بەیداخ سوور"

هەموو هۆز و عەشیرەتە فارس و تورک و کوردەکانی ئێرانیان خستبووە شوێن خۆیان  
وپای واڵتێکی وەک عوسمانی  و هێنابوویاننە سەر قەاڵکە. شەڕێکی ئەوتۆ تەنیا بە س

دەکرا نەک بە خانێکی کورد کە تەنانەت نەیتوانی ئاوی خواردنەوەی دانیشتووانی  
ئەنجامدا،   لە  و  بپارێزێت  شا  سوپای  سیخوڕەکانی  ژەهراوی  لە  خۆی  قەاڵکەی 
"دمدمی بەردی دەالن" بوو بە "مەسکەنی خەرتەاڵن"، ئەوەش کە بۆ کورد مایەوە  

اوان، تەرمی ژنانی ڕووسووری خۆکوژ، شیعرێکی ئەحمەدی  تەنیا خوێنی ڕژاوی پی
  39خانی و بەیتێکی فۆلکلۆری بوو. 

شێخ عوبەیدیلالی نەهری، شێخێکی جێگەی ڕێزی خەڵک لە شەمزینانی باکووری   -
ماڵێکی  و  مڵک  خاوەن  و  عوسمانی(  داگیرکەرانی  خاکی  لە  )بەشێک  کوردستان 

  188٠کەوتە خەیاڵی ڕاپەڕینی ساڵی  زەبەالح، بە چ هەڵسەنگاندن و لێکدانەوەیەک  
ئەویش نەک هەر لە موکریان و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەڵکوو لەشکرەکەی   -لە ئێران 

سەرۆکی  کە  خێڵنێک  ئەندامیەتی  و  کوڕی  عەبدولقادری  شێخ  سەرکردەیی  بە 

 
"خدر بەگ وەسەر کەوتییە / ڕەقەمی دا سوڵتانییە / سوڵتان سەلیم لێی نۆڕییە/... وەعدە بە سێ جومعەی دییە /      37

 بەشێک لە بەیتی دمدم. دێم لە هیمدادی خانییە"،
 بەشێک لە بەیتی دمدم  "لەشکریان دان لە تابوورە/ پێنسەت هەزار بەیداخ سوورە".   38
، بەشێک لە بەیتی  "ئەی دمدمی بەردی دەالن، جێگەی خان و خان عەودەاڵن، ئێستە بووی بە مەسکەنی خەرتەاڵن"  39

 دمدم
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ناو   چووە  کردبوو،  تێکەڵ  ئێرانییەکان  لەگەڵ  دەستیان  ژێرەوە  لە  بەشێکیان 
اری تەورێزی 'وەلیعەهد نشین' ئاژوا و بە حیسابی ئەوەی دایکی  عەجەمستان، بەرەو ش

(، کورد بوو، ویستی شا لە سەر تەختی  1896  -1831زڕبرایەکی ناسرەدینشای قاجار )
دەسەاڵت البەرێت و ئەو کوڕە بێدەسەاڵتە )عەباس میرزای مولک ئاڕا(، کە تازە 

وە خزمەت شا، بکاتە  ساڵ ژیان لە مەنفای ئەستەموڵ و بەغدا گەڕابووە  ٢7دوای  
لەیەکەمین   هەر  بەاڵم  بکات.  ئێران  حوکمی  ناڕاستەوخۆ  واتە  باوکی  جێگرەوەی 
و   شل  سوپا  و  هات  شکان  تووشی  ئازەربایجان  بناوی  شاری  لە  هەنگاوەکانیدا 
شەوێقەکەی دەم لەسەرپشت گەڕایەوە دواوە و تا ناو خاکی عوسمانی بەند نەبوو، 

کوردنشینەکا گوندە  موکریان  دانیشتووانی  لە  بەشێک  و  میاندواو  دەوروبەری  نی 
لەالیەن سوپای ئێران و تورکانی داغ لەدڵی خۆجێ ییەوە تووشی کۆمەڵکوژییەک  
هاتن کە نموونەی کەمتر بینرابوو، سەدان گوند تااڵنکران و سووتێنران، سەدان کەس 
کووژران و هەزاران کەس بە پەنابەری چوونە خاکی عوسمانی و بێ ئەوەی لەوێ  
ئاوڕێکیان لێ بدرێتەوە گەڕانەوە ئێران. کێ نەخشەی ئەو بزووتنەوە بێ بەرنامە و 
بێ وردبوونەوەیەی داڕشتبووجگە لە داگیرکەری عوسمانی کە دەیویست ماری ئێران  

 بە دەست دوژمنەکەی خۆی )شێخ عوبەیدیلال( بگرێ! 
لە    سمایل ئاغای سمکۆ، کە بیرۆکەی سەربەخۆیی کوردی ژێر دەسەاڵتی ئێرانی -

مێشکدا بوو، لەجیاتی هاوکاری کردن و هاوپشتیی ئازەری و ئەرمەنی و ئاسۆرییە 
جیلۆکانی ناوچەی ورمێ و یەکخستنیان دژ بە دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران بۆ گەیشتن  

سیاسی ڕێبەری  مارشیمۆن،  عەقڵییەتەوە  کام  بە  سەربەخۆیی،  ئاواتی  ئایینی    -بە 
، لەکاتێکدا کە بۆ وتووێژی سیاسی و ئاسۆرییەکانی لە گوندەکەی خۆیدا کوشت

میوانی   ببووە  چەهریق  گوندی  لە  کورد  لەگەڵ  یەکگرتوو  بەرەیەکی  پێکهێنانی 
سمکۆ! ئەو کارە دوور لە ئەخالق و سیاسەتە تەنیا بە فیتی عوسمانییەکان و بەڵێنی  
و   کورد  ئەمڕۆ  تورکیای  وەک  عوسمانییەکانیش  بەڕێوەچوو.  ئێرانییەکان  بەتاڵی 

ئەرمەنییان بە میوانی نەخوازراو و مڵۆزمی سەر ڕێگای یەکیەتی خاکی    ئاسۆری و
تورک و ئازەربایجانی دەزانی و بە هەموو تواناوە هەوڵی پاکتاوکردن و کۆچاندنی  
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هەرسێ گەلەکەیان دەدا بۆ ئەوەی خاکی تورکیا و ئازەربایجان بەیەکەوە بلکێنن و 
ش کە ماڕشیمۆن کووژرا ، عەلی  ئیمپڕاتۆریەتی تورکی لێ پێک بهێنن، هەرئەوەندە

ئیحسان پاشای تورک کەوتە گیانی جیلۆ واتە ئاسۆرییە شاخاوییەکان و لە سەڵماسی  
دەرپەڕاندن. لەوالوە، ئێرانییەکانیش کە بە هاسان نەیاندەتوانی هێزی سوپایی جیلۆ  
تێک بشکێنن، بە هەندێک بەڵێنی بێ بنەما سمکۆیان بەگژ مارشیمۆن و ئاسۆرییەکاندا 

رد و خۆیان لەپشت کورد شاردەوە. هەردو دەوڵەت ئاواتی چەپەڵی خۆیان لەمەڕ ک
پاکتاوکردنی ئاسۆرییەکان بە دەستی سمکۆ وەدی هێنا و گەلی هەژاری ئاسۆری  
چیتر  عوسمانییەکان،  ڕاونانی  و  ڕەگەزیی  پاکتاوی  و  مارشیمۆن  دوای کووژرانی 

 دەستەوە نەماوە. شوێنی خۆیان نەگرتەوە و تا ئەمڕۆ بستێک خاکیان بە
پێش دەسپێکی شەڕی یەکەمی جیهانی، کوردی هەموو بەشەکانی کوردستان، بە  -

گیان و سامان یاریدەی سوپای عوسمانی و لەڕێگای ئەوانەوە سیاسەتی پاوانخوازیی  
ئاڵمانییەکانیان دا. بۆ نموونە، تەنیا نەمر حاجی بابەشێخی سەیادەت سەرۆکی لقێک  

'اتحا داتاشراوی  حزبی  کوردستانلە  ڕۆژهەاڵتی  لە  اسالم'  هاندانی   -د  بە  کە 
عوسمانییەکان و بە ئامانجی یارمەتی گەیاندن بە لەشکری چڵێسی ئەوان، لە ئێران 

دا لە گوندی جەمیانی نێوان بۆکان و سەقزەوە بە  19٠4دامەزرابوو، لە زستانی ساڵی 
باری    3 کرد  ٢53کاروان  عوسمانییەکان  باربووی  شتوومەکی  ئەو ،  4٠واڵخ  هەر 

دەمارگیرییە ئایینییەی حاجی بابەشێخ لە نەمر قازی فەتاحی قازیشدا هەبوو کە هاوڕێ  
لەگەڵ کوڕەکانی خۆی و خەڵکی شاری مەهاباد بۆ پشتگیریکردن لە عوسمانییەکان  

کرد. بەخت  گیانی  ئەوانیش  گولـلەی  بە  و  ڕووس  سوپای  شەڕەجەنگی   41چووە 
اشانیش ئەو دەمارگیرییە ئایینییە کوردی خستە هەندێک بەرەوباشوورتر، لە سنە و کرم

بەرەی عوسمانی و ئاڵمانیاوە و ئەنجامەکەی شەڕوگەری ئەوان بوو لەگەڵ سوپای  
ئینگلیز و بۆمباردمانی ناوچەی سەنجاوی لە الیەن فڕۆکەکانی بەریتانیا و هەاڵتنی  

 
 163؟؟؟، بەرگی یەکەم، لل. ٢٠٠کان لە سەدەی بیستەمدا"، انتشاراتی کۆڵەپشتی، تاران،  ڕەحمان محەمەدیان، "بۆ   4٠
- 173 
[، 1999] 1378خلیل فتاحی قازی، "تاریخچە خانوادە قاضی در والیت موکری"، ناشر: قادر فتاحی قاضی، تبریز   41
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مەتیی  سەردار موقتەدیری سەنجاوی بۆ خاکی عوسمانی. ئێمە واهەیە ئاگاداری یار
فریوخواردووانی دیکەی داگیرکەری عوسمانی نەبین، بەاڵم دەزانین کاتێ کە سوپای 
هەر ئەو عوسمانییانە گەیشتە موکریان، لەیەکەم هەنگاودا حەمەحوسێن خانی سەردار  
بابای   شێخ  و   بانە  حەمەخانی  سەقز،  حاکمی  ئەردەاڵن  سەیفوڵڵخانی  موکری، 

بوونە سەر ماڵ و سامانی ئەوان بە خەڵکی شاری  غەوساباتیان ئیعدام کرد، ئینجا وەر
ئیسالمەکان؛  عوسمانییە  لەگەڵ  بوو  کورد  ئایینی  برایەتی  ئەوە  مەهابادەوە. 
هەزاران  قوربانیکردنی  بارودۆخە،  نەناسینی  و  سیاسەتی  بێ  لەو  دەسکەوتەکانیشی 
بۆ  بوو  ڕووسەکان  هەڵخالندنی  و  ناوچەکە  ئابووریی  ئیفالسی  و  کورد  ڕۆڵەی 

 لە مەهاباد.   1916رە دڵتەزێنەکەی ساڵ کوشتا
کاری کورد لەگەڵ عوسمانییەکان بە گۆڕانی سیستەمی خەالفەت کۆتایی نەهات و  -

هاوکاریی کورد لەگەڵ تورکەالوەکان و بنیاتنانی کۆماری تورکیاش نەبووە هۆکار 
بۆ گۆڕانی بارودۆخ و تورکیای سەرهەڵداو لە گێژەڵووکەی شەڕی یەکەمی جیهانی  

و تێکشکاندنی    19٢5هاوبیرەکەی لە ساڵی    47دامی شێخ سەعیدی پیران و  بە ئیع
کۆتایی    193٠خەباتی مافخوازانەی خۆیبوون و ئیحسان نووری پاشا لە ئاراراتی ساڵی  

نەهات و تا ئەمڕۆش درێژەی هەیە. سەرکوت کردنی ڕاپەڕینی عەفرین لە ڕۆژئاوای 
سەر باشووری کوردستان و پالنە و لەشکرکێشانی ئەمساڵی ئەردوغان بۆ    ٢٠18ساڵی  

چەپەڵەکانی لە ڕۆژئاوا و باشووری کوردستان بۆ ساڵی دادێ، تەنیا چەند نموونەی 
ئەو سیاسەتەن کە بەداخەوە کورد چاوی لێ دەقووچێنێت و لەبەرانبەر درۆنەکانی  

 تورکیا لە بادینان و شنگال و کەالر دەنگی دەرنایەت. 
ۆنیەتی پەیوەندی سیاسیی کورد لەگەڵ عوسمانییەکانی پێشوو ئەوانە چەند ئاماژەیەک بوون بە چ

و  غاڵب  سەباحی  دوکتۆر  ڕچەشکێنی  کتێبی  دەرچوونی  بیانووی  بە  ئەمڕۆ،  تورکیای  و 
ورووژاندنی باسێک سەبارەت بە دۆخی کورد و تورک و ئینگلیزەکان لە سەردەمی حوکماتی  

لە سااڵنی   بەرزنجی  ب  ٢٠و    1919یەکەمی شێخ مەحموودی  اشووری کوردستان. دوو  ی 
بەرگی ئێستای کتێبی کاک سەباح تەرخانی هەڵسەنگاندن و شیکردنەوەیەکی ڕووداوەکانی  

دا. بەاڵم بە حیسابی ناوی کتێبەکە )مێژووی    ٢٠و    1918کوردستان کراوە لە سااڵنی نێوان  
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 کورد و کوردستان(، خوێنەر دەتوانی هیوا بخوازێت کە ئەو دوو بەرگە سەرەتای هەوڵی
تێیدا   کە  کوردستان  و  کورد  ڕەخنەگرانەی  مێژوویەکی  ئامادەکردنیی  لەپێناو  بن  نووسەر 
قۆناغەکانی دیکەی خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان بخرێتە ژێر نەشتەری ڕەخنەگرانە و  

 بوێرانە، هەر بەو شێوەیەی وا لەم دوو بەرگەدا دەبینرێت.
نەوەی بخوێنمەوە، لەم چەند دێڕەدا نامەوێ  من کە بەختی ئەوەم بووە کتێبەکە پێش بڵوبوو

بە هەموو بەشێکی کتێبەکەدا بچمەوە بەڵکوو دەمەوێ لە سەر یەکدوو خاڵی گرنگ بوەستم. 
یەکیان تاقیکردنەوەی تاڵی پەیوەندییەکانی شێخی بەردەقارەمان لەگەڵ حکوومەتی عوسمانی  

رد و نەگونجاوییانە لەگەڵ  و تورکەالوەکانی ئەو سااڵنە و دووهەمیان ڕژدیی سەرۆکانی کو
یەکتر لە بڕگەی گەلێک هەستیاری کۆتاییەکانی شەڕی یەکەمی جیهانی و لەتوپەت بوونی  
خاکی عوسمانی، کە چەندەها دەوڵەتی سەربەخۆی عەرەبی لێکەوتەوە بەاڵم کورد بە کاڵەی  

 دڕاوەوە لە ڕێگەدا مایەوە.  
و  وخوو  خوڵق  و  هەڵسەنگاندنی کەسایەتی  بۆ  تەرخان کراوە  کتێبەکە  بەرچاوی  بەشێکی 
هەروەها   دەوروبەری،  خەڵکانی  و  ڕاوێژکاران  و  بەرزنجی  مەحموودی  شێخ  ڕۆحیاتی 
پەیوەندەکانی لەگەڵ تورکیا و بریتانیا و شێوازی حوکمدارییەکەی. لەوبوارەدا کەڵک لە زۆر  

بریتانیا فەرمیی  وەک بەڵگەنامەی  سلێمانی  و  بەغدا  لە  ئەوان  سیاسیی  ئەفسەرانی  یادداشتی   ،
ویلسن، مێجەر نۆئێل، مێجەر سۆن، تۆینبی و میس بێل، هەروەها نووسینەکانی ڕەفیق حیلمی  
بۆچوونی  و  هەواڵ  سەیری  ڕەخنەگرانەوە  چاوێکی  بە  و  وەرگیراوە  تەقی  ئەحمەد  و 

، دوکتۆر کەماڵ مەزهەر، محەمەد  مێژوونووسانی کورد وەک مامۆستایان ئەمین زەکی بەگ
ئەویش بەشێوەیەک کە تا ئێستا لەناو    -ڕەسووڵ هاوار، دوکتۆرعبدالرحمان قاسملوو و.... کراوە

بەخەمی   و  کوردە  ئێسقان  مۆخی  تا  کە  نووسەر،  بینراوە.  کەمتر  کورددا  مێژوونووسانی 
و غەیرەکور ناپۆشێت و بندەستبوونی گەلەکەیەوە دەناڵێنێ، چاو لەهەڵەی هیچ کورد  دێک 

 وەک دڵسۆزێکی گەل و نیشتمان چەوتییەکانی هەرکامیان بە بەڵگە ڕاست دەکاتەوە.  
دوکتۆر سەباح سەبارەت بە کەسایەتی و ڕۆحیاتی شێخ مەحموود لە زمان ڕەفیق حیلمییەوە  
دەنووسێ: "شێخ مەحموود تەریقەت و خزمایەتی بۆ فەرمانڕەوایی بەکار دەهێنا. بە هێڵێکی 

د و  تەریبی  بینی  زۆریآن  کەڵکی  شێخدا  پەنا  لە  بوودەڵە  خەڵکی  و  کەسوکار  ەروێش، 
حوکمدارییان بۆ بەرژەوەندیی خۆیان ڕام و دەستەمۆ کرد...لەو سەردەمەدا هەندێ لە زابتە  
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و  بوون  لەوێ  نیشتمانپەروەر  و  باش  خوێندەواری  هەندێ  و  سلێمانی  هاتبوونە  کوردەکان 
و یارمەتی حوکمدار بدەن، بەاڵم ڕێکەوتنی تاقمی   ئەیانویست دەس لە ناو دەس تێبکۆشن

بەربەستەکانی ]ی  نەبوو  توانایدا  لە  نەدەگونجا... شێخ  تر  ئەمانەی  دەوروپشتی حوکمدار و 
خەنجەر لە پشت و عەشایری  نۆکەری  نێوان دەروێشی چاوبرسی و دوای تااڵن کەوتوو، 

ری ئەو چەوتی و ناتەواوییەی  تفەنگ لەشان لەگەڵ زابت و مونەووەر[ نەهێڵێ." و وەک هۆکا 
نەبوونی بنەمای فیکری، نەبوونی کارەکانی شێخیش، دەنووسێ: "دیارە ئەوە دەگەڕایەوە بۆ  

ئازایەتی و پێشەوایەتی، هەروەها شارەزا نەبوونی کارگێڕی و نەبوونی سیاسەتی ناوخۆیی و 
ێخ لە چوارچێوەی  پەیوەندیی نێودەوڵەتی الی شێخ مەحموود. بە مانایەکی دی، ئەستەم بوو ش

فەرمانڕەوایەتی خۆی و   تازە و  قۆناغی  بایەخی  بە  بێتە دەروەوە و هەست  سەردەمی کۆن 
 ( 6و 365)ل.   نەتەوەی کورد بکا."

شار  خەڵکی  لەگەڵ  حوکمدار  پەیوەندییەکانی  لە  تەنیا  بەڕێوەبەرایەتی  شێوازی  ناتەواویی 
گرتنی پەیوەندییەکانی لەگەڵ  وناوچەکە خۆی نەنواند بەڵکوو لە شێوازی حوکمداری و ڕا

ئیدارەی ئینتدابی بریتانیاشدا بەرچاو کەوت: "کاتێ شێخ مەحموود کرایە حوکمدار و نوێنەری  
خەڵک  و  بۆ حوکمدار  بریتانیا  بەرنامەی  سلێمانی،  لە  فەرمانڕەوایەتیی کوردستان  بۆ  بریتانیا 

دە خەڵک  هێنانەژێرباری  بۆ  یەکەمیان  بوون:  گرنگ  زۆر  خاڵێکی  حوکمدار  چەند  بوایە 
دادپەروەر بی، ژیرێتی و خزمەت بەکار بێنێ نەک زۆر و ستەم؛ دووەمیان پاراستنی تەرازووی  
کەسایەتیی  کە  بەشێوەیەک  وەربگرێ  بەهەند  ڕەعیەتەکانیان  و  خێلەکان  سەرۆک  پەیوەندیی 
تاکی خێڵ و دەرەوەی خێڵ هاوسەنگ بن و ئەگەر حوکمدار و سەرۆک خێڵ ئەو سنوورەیان 

ندایە، بریتانیا هەقدار بوو لێیان بپرسێتەوە؛ سێیەم بەرژەوەندیی بژێوی و کار و بازرگانیی ببەزا
لەوانە سیستەمی  بوو و گەلێک هەل ومەرجی دیکە،  پارێزراو  خەڵک لەالیەن حکوومەتەوە 
و   هاوواڵتییان  دیکەی  ئەرکی  و  ماف  هەروەها  ئابووری  و  دارایی  سەربازی،  کارگێڕی، 

نگ وەرگیرابوون. بەاڵم بە ماوەیەکی کورت دوای دانانی شێخ مەحموود فەرمانبەران بە گری
نەکردە سەر خەڵک،  کاریگەرییەکی چاکی  نەک هەر  فەرمانڕوەوایەتی  باری  بە حوکمدار، 
بەپێچەوانەوە هێندەی دیکە شیرازەی پەیوەندە کۆمەاڵیەتییەکان تێکچوون و بۆشاییەکی گەورە  

 ەمان شوێن( کەوتە نێوان حوکمدار و خەڵکەوە.")ه
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و    تورک  لەگەڵ  چۆن  نەیزانی  و  نەناسی  جیهانی  و  ناوچە  سیاسیی  ومەرجی  هەل  شێخ 
ئەو ئینگلیزەی وا ئەوی کردبووە حوکمداری کوردستان و خێڵ و    -ئینگلیزەکاندا بجووڵیتەوە

هێزی  بەوپەڕی  کرا  بۆی  "تا  بەپێچەوانە،  حوکماتی!  ژێر  هێنابووە  ناوچەکەی  شارنشینانی 
بۆ داکۆکیکردن لە دەولەتی عوسمانیی و کۆمەڵەی ئیتیحاد و    بیرۆکەیی و جەستەیی خۆی،

(... لەگەڵ هەموو  371تەرەققی، لەگەل تورکدا هاوجووت و هاومەبەست و هاوکار بوو." )ل.  
ئەو پەیوەندییە ناجۆر و سووکایەتییەش وا تورک بە شێخ مەحموودی کردبوو ]گرتن و بردنی  

ەسەریدا[، بە دڵدانەوەیەکی عەلیی ئیحسان پاشا بۆ کەرکووک و سەپاندنی فەرمانی خنکاندن ب
هەزار لیرەی ئاڵتوون و هەرچی کەرەسەی چەک و تەقەمەنیش پێویستی    5کە فەرمان دەدا  

(، بۆ بەرژەوەندیی  377بێت بیدرێتی بۆ ئەوەی ناوچە سلێمانی لە هێزەکانی ئینگلیز بپارێزێ." ) 
ئەف وەردەگێڕێت،  ئینگلیز  لە  سیاسەتەکەی  ڕووی  کارگێڕییەکانیان  تورک،  و  سیاسی  سەرە 
 دەگرێت و ماوەیەک دواتردەچێتە شەڕە جەنگی سوپاکەیان.

دوای   الپەرەی  چەند  لە  یەکەمی    39٢نووسەر  حوکمدارێتی  دامەزرانی  بە  سەبارەت  دا 
کوردستان لە الیەن ئینگلیزەکانەوە هەندێک هۆکاری مێژوویی، چوغرافیایی و کۆمەاڵیەتی بۆ  

وویی و دابڕانی ناوچەکانی کوردستان لەیەکدی دەست نیشان دەکات بەربڵوی و یەکنەگرت
و دەڵێ "...وەختێکیش لە دوای جەنگی یەکەم بیرۆکە و نەخشەیەک بۆ دامەزرانی حکوومەتی 
کوردستان هەبوو، کارەکان بە دامەزراوەیی و بە ڕێکی بەرێوە نەچوون و لەوەدا کورد پشکی 

(. ئەو، 394کردنی دۆزەکەی خۆی بەرکەوتووە." )هەرە سەرەکیی بۆ نەگەیشتن بە چارەسەر
حکوومەتی   قەوارەی  "دامەزرێنەری  کە  دەناسێنێ  بریتانی  ئەفسەرێکی  بە  نۆئێل  مێجەر 
کوردستان" بە حوکمدارێتی شێخ مەحموود بوو و...."پێیوابوو ئامانجی سەربەخۆیی حکوومەتی 

کردن فراوان  زیاتر  و  قۆناغەکە  لە  وەرگرتن  کەڵک  بۆ  حکوومەتی  کوردستان  سنووری  ی 
( وان."  گۆلی  کەنارەکانی  گەیشتۆتە  سلێمانییەوە  لە  سەلمێنەری  4٠8کوردستان  وەک   .)

وە  1919بۆچوونەکەی خۆیشی، ئەم دێڕانە لە ڕاپۆرتی بەرێوەبەرایەتی تیپی سلێمانی بۆ ساڵی 
ت، کە نۆئێل بۆ بەغدای ناردووە، ڕادەگوێزێت: "زمانی کوردی دەبێتە زمانی ڕەسمیی حکوومە

بۆ قانوون دانان کەڵک لە داب و نەریت و مامەڵەی ڕۆژانەی کۆمەڵگە دەبینرێ. دەبێ سیستەمی  
کۆکردنەوەی داهات و باج لەگەڵ پێداویستییەکانی خەڵکدا یەک بێتەوە... واڵتەکە خاوەنی  
بودجەی ناوچەیی خۆی دەبێ و ئەو باجەی کۆدەکرێتەوە بۆ کارگێڕی و پێشکەوتنی واڵتەکە  
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کەس    6٠( هەروەها دەڵێ  ویڵسنی مەندووبی سامی لە سلێمانی لەگەڵ  396وە." )بەکاردێتە
خوارووی   سیاسیی  بارودۆخی  باسی  ودرێژی  دوور  بە  و  کۆدەبێتەوە  خەڵک  نوێنەرانی  لە 
بەناوی   مەحموود  "شێخ  دەڵێ  و  بۆدەکا  کوردیان  سەربەخۆیی  نەخشەی  و  کوردستان 

]ی نێوان زێی گەورە تا ڕووباری سیروان )جگە   حکوومەتی بریتانیاوە فەرمانڕەوایی ناوچەکان
لە کوردەکانی ئێران([ دەکا. مەرجیشە شێخ ئیتاعەتی فەرمانەکانی بریتانیا بکا. تا ئەو ئامادەی  

 (. 11و  41٠دۆستایەتی بێ ئێمەش هاوکاری و پشتیوانیی دەکەین." )
ودەزگای ئینتداب لە بەوشێوەیە نووسەر هەوڵ دەدات بیسەلمێنێ کە حکوومەتی بریتانیا و دام

بەغدا لە هەوڵی ئەوەدا بوون کورد سەرۆکێک و بەڕێوەبەرێکی جێگەی متمانەی هەبێت کە 
بتوانن کوردستانی پێ بسپێرن وەک لە حیجاز و سووریا و عیراقیش وایان کرد، بەاڵم "جۆری  

ێ  کەسایەتی و تێگەیشتنی شێخ مەحموود هی ئەوە نەبوو لەگەڵ قانوون و کارگێڕیدا بگونج
( و لە زمان میس بێڵەوە دەگێڕێتەوە کە "ناحەزیی کەسایەتی و سەردارانی 45٢و هەڵبکا." )

کورد بەرامبەر بە یەکدی، کارەسات و بەاڵی کورد بوو. ئەوان پێویستیان بە "فەیسەڵی کورد" 
بوو، یەکێک کە بتوانێ قورسایی و ناوەرۆکێک بۆ بزووتنەوەی کورد دابمەزرێنێ." بەداخەوە  

حموود کەسی ئەو کارە نەبوو و لە زمان ڕەفیق حیلمییەوە دەڵێ: "نوئێل هەوڵی ئەدا شێخ مە
کە چەوتییەک کرا ڕاستی بکاتەوە، مەبەسی بیانوو گرتن نەبوو بەڵکوو ئەیویست شێخ مەحموود  

زەمان بەدڵی نوئێل بچوایە بەڕیوە، پێبگەیەنێت و بۆ حوکمداری بە ڕاستی دواڕۆژ ئامادەی بکا.  
(...ئینجا خۆی لێی  453" )نییە کە بناغەی "کوردستانی گەوورە"ی دائەمەزراند.  شکم لەوەدا

زیاد دەکات و دەنووسێ  "ڕەنگە لە مێژوودا نەبووبێ بەبێ لێهاتوویی و بێ هاوکاریکردنی  
]سەردارێک[، دەوڵەتێکی زلهێز هاتبێ دەوڵەتێک بۆ ئەو گەلە دروست بکا کە سەردارەکە  

ی ئەو سااڵنەدا[ زەمینە خۆشکرابوو بۆ بەرقەراریی دەسەاڵتی دەوڵەتی نەوێ! لەو دەرفەت]
کوردی، بەاڵم وەک دەبینرێ کاربەدەستی کورد کە شێخ مەحموود بوو نەیتوانی بیپارێزێ."  

(473  .) 
نووسەر لەسەر ئەو بۆچوون و هێڵە فیکرییەی خۆی دەڕوات و هەڵە وپەڵەی دەسەاڵتدارییەکی 

کە بووبووە ڕاوێژکاری سەرەکیی   -ئەفەندیی تورکخواز  شێخ مەحموود و ئاژاوەگێڕیی تایەر
شێخ، دەخاتە ڕوو تا دەگاتە شەڕ و شکستی دەربەندی بازیان کە بوو بەهۆی بریندار بوون و  
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بەدیل گیرانی شێخ و هاتنی سوپای ئینگلیز بۆ ناوشاری سلێمانی، بەم ڕستەیەش ناوەرۆکی 
ڕادەگەیەنێ:   خۆی  هەڵسەنگاندنەکانی  ئەنجامی    "ئەوسەرەکیی  کە  نابەرامبەرە،  شەڕە 

نەبوو  تێدا  بۆ کورد  بەرژەوەندییەکی  نەک هیچ  بوو،  عینادی شێخ مەحموود  سەرگەرمی و 
( هێڵی ژێر دێڕەکان  48٠)ل.  بەڵکوو لەگۆڕنانی هەموو خۆزگە و ئاواتەکانی کوردیش بوو."  

 من کێشاومن )ئەنوەر( 
ئینگلیزی لە سلێمانی و شەڕی دەربەندی  دیارە، وەک لێکەوتەیەکی دەستبەسەرکرانی ئەفسەرانی  

بازیان، لە شێوازی بەڕێوەبەرایەتی کوردستان لەالیەن ئینگلیزەکانەوە هەندێ گۆڕانکاری هاتە  
بوو وەک ئەفسەری   هێنانی هێزی سوپایی و گەڕاندەوەی مێجەر سۆن  کایەوە، کە یەکیان 

خووەوە لە نۆئێلی هێدی    سیاسی و جێگرەوەی مێجەر نۆئێل لە سلێمانی. سۆن لەباری خولق و
هێڵە   هەبوو،  خۆی  تاکەکەسیی  توندوتیژییەکی  هەر  بەاڵم،  جیاوازبوو،  گەلێک  هێمن  و 
سەرەکییەکانی سیاسەتی ئینتدابی بریتانیای بەڕێوە دەبرد و لێی النەدان. "سۆن چەندە ڕقی لە 

و   عەرەب بوو، لەوەزیاتر کوردی خۆش دەویست. بە هەموو توانایەکی سیاسی، کارگێڕی 
سەربازیی خۆیەوە مەبەستی بوو خزمەت بە کورد بکا..." لە دوو بەڵگەنامەی بریتاننیاشەوە ئەم 
دێڕانە ڕادەگوێزێت: "سۆن سلێمانیی کاولکراوی دەستی تورکەکانی بنیاد نایەوە، چەندان جادە  
پەروەردە   بۆ  تایبەتی  و  گەورە  بودجەیەکی  دروستکردەوە...  و  کرد  دروست  پردی  و 

بۆ گشت    تەرخانکرد، بە کشتوکاڵ دەدا،  بەرچاوی  قوتابخانە دروستکرانەوە... گرنگییەکی 
بەش و دەزگاکانی حکوومەت فەرمانبەرانی کوردی دامەزراند، لەبەرکردنی بەرگی کوردی  
ببنە وێنەیەکی تەواوی   سلێمانی و دەوروبەری  نەریتێکی خەڵکی، کارێکی کرد کە  کردە 

 (   5٠٠و  499کوردێتی و کوردستانی" )لل. 
**** 

بەرگی دووەمی کتێبەکە تەرخانی هەڵسەنگاندنی ژیان و کار و چاالکیی بەشێک لە ڕێبەرانی 
و مەودای حوکماتی  ٢٠تا  1918سیاسیی کورد کراوە کە لەو سەروبەندە واتە سااڵنی نێوان 

شێخ مەحمووددا، لە باشوور، باکوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و پێگە و دەسەاڵتێکیان 
کارتێکەریی    بووە و  یەکتر  لەگەڵ  دوژمنایەتییان  و  دژایەتی  و  ناکۆکی  و  ڕژدی  و 

ناتەواوییەکانی ئەوان لەسەر بۆچوون و بڕیاری دەوڵەتانی زلهێز و چۆنیەتی نووسرانی پەیماننامە 
ناونەتەوەییەکان دەخاتە ڕوو. ئەو کەسانەی وا الپەڕەیەکی بەرچاوی کتێبەکەیان بۆ تەرخان  
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ای خەندان، سەید تەهای شەمزینی، شێخ عەبدولقادری شەمزینی و سمایل  کراوە، شەریف پاش
لەپێناو   دەرەوە  و  ناوچە  هێزەکانی  بە  پەیوەندیگرتنیان  دەڵێ  کە  )سمکۆ(ن  شکاک  ئاغای 
دەسەاڵت سەندن بۆ کورد و سەرجەم کوردستان نەبوو، بەلکوو بۆ ئەوەبوو هەرکام لەقوژبنێک  

پێردرێ و سەرۆکایەتی خەڵکێک بکەن، ئەویش لەو و شار و ناوچەیەک دەسەاڵتیان پێ بس
قۆناغە ناسکەدا کە لە ناوچەکەدا خەریکە واڵتانی سەربەخۆ یەک بەدوای یەک سەرهەڵدەدەن؛  
بەاڵم گەلی کوردی پارچە پارچە بووی ژێر دەستی ئەو ڕێبەرە بێ سیاسەت و لێنەهاتووانە،  

اتی یەکگرتوویی و یەکپارچەیی بە دەبوایە هەرکام سڵەوات لەدیداری یەکیان لێبدەن و ئاو
سەردارەکوردەکان   نێوان  ناکۆکیی  و  لێنەهاتوویی  ناتەواویی،  دەڵێ  نووسەر  ببینن.  خەون 
ناوی   پاریس"  ڕابوێرەکەی  خۆش  قۆزە  "پیاوە  بە  پاشا  شەریف  کە  ڕادەیدک  گەیشتبووە 

دنی یەکتر  لێدەبرێت،  شێخ عەبدولقادر و شێخ تەهای شەمزینی )مام و برازا( بە دژایەتیکر
هەواڵی   ئێرانیش  لە  بریتانیا  کۆنسولخانەیەکی  فەرمانبەری  کە  کاتێ  و  دەدەنە چەک  دەست 
شەڕی دەربەندی بازیان و بەدیل گیرانی شێخ مەحموود بە سمکۆ ڕادەگەیەنێ، لە جوابدا 

 دەڵێ "باشتر!" ئایا مامۆستا هێمن حەقی نەبوو بڵێ "پێش سوارەکانمان قورس و ناوەستان"؟ 
ک بێت،  بڵوبوونەوەی کتێبی دوکتۆر سەباحی غاڵب ڕووداوێکی گرنگی فەرهەنگی  هەرچۆنێ

و ڕچەشکێنییەکی گەورەیە بۆ نووسینی مێژووییەکی ڕەخنەگرانەی کوردستان بەدەست کورد،  
 لە دواڕۆژێکدا کە هیوادارم زۆر درەنگ نەبێت. 

٢4/٠6/٢٠٢٢ 
   





 

 

 حزبایەتی و "چەپایەتی" لە کوردستان

 یادداشتێک لەسەر نامەی دوکتۆرای د. سمایلی بازیار 

 
گەالنی ڕۆژهەاڵتی پێش هەڵبەسترانی پردی پێوەندی سیاسی لە نێوان واڵتانی ئوروپا و  

ناڤین لە سەدەکانی هەژدەهەم و نۆزدەهەمدا، ئەم بەشەی جیهان نەک هەر هەواڵی حزبی سیاسی  
وەک   دەستەواژەی  هەندێک  بەڵکوو  نەبیستبوو،  ئەمڕۆیی  تەعبیری  بە  حزبایەتیکردن  و 
ا  پارلمانتاریزم، دیموکراسی و تەنانەت چەمکی وەک 'ئازادی' ش لە ناو ئەدەبیاتی خەڵکەکەید

ئوروپاییەکان لە پێناو بەفەرمی ناسینی    4٢نەبوو چ بگات بە خەبات لە ڕێگای مسۆگەر کردنیان. 
مافەکانی کۆمەاڵنی خەڵک و بەربەست دانان بۆ دەسەاڵتی بێ سنووری شاهان، گەلێک پێش 
پەیمانی  هەبوو.  دەسکەوتیشیان  و  کردبوو  خەباتیان  سیاسییەکانیان،  حزبە  یەکەم  بنیاتنانی 

زایێنی لە نێوان شا 'جۆن' و    ی 1٢15/  15/6ڕۆژی  43'ماگناکارتا' )بەیاننامەی مەزنی ئازادی( 
نەجیبزادەکانی ئینگلستان مۆر کرابوو، کە بە گوێرەی ئەو، بۆ یەکەم جار لە جیهان، سنوورێک 
بۆ دەسەاڵتی شا دانرا. سەمەرە نییە ئەگەر بگوترێ ئەوەی ئوروپای لە تاریکایی سەدەکانی  

پیشەسازیی شۆڕشی  نە  ئەمڕۆ،  ئاستی  گەیاندیە  و  ڕزگار کرد  دووهەمی    ناوەڕاست  نیوەی 
 . 44سەدەی هەژدە، بەڵکوو ماگناکارتای سەرەتای سەدەی سێزدەهەم بوو

( بە دروشمی الئیسیتەوە کە شکۆی سەدان 99تا    1789درەنگتر، شۆڕشی مەزنی فەرانسە ) 
ی ڕووسیا، کە سیستەمێکی    1917سەدەیی ئایینی بردە ژێر پرسیار، هەروەها شۆڕشی ئوکتۆبری  

ئوروپایی لە ڕەگ و ڕیشەوە هەڵتەکاند، وردە وردە جمووجۆڵی سیاسیی    ئابووریی لە واڵتێکی
 و حزبایەتییان لە ناو ڕووناکبیرانی ناوچەکەی ئێمەشدا بەرهەم هێنا.  

 
ئەگەریش وشەی ئازادی بوونی هەبوو لە پێوەندی گەردن ئازایی دووکەسیی ڕۆژانی جەژندا بوو بێ ئەوەی بارێکی    4٢

فزی شیرازی، یان مەالی جزیری و شاعیران و خاوەن بیرانی  سیاسی هەبێت. کێ لە شیعری بیرمەندانی وەک سەعدی و حا
 کۆنی کورددا ڕووبەڕووی ئەو چەمکە بۆتەوە؟ 

43   Magna Carta Libertatum, Great Charter of Liberties 
 ئەم تەعبیرەم لە وتارێکی دوکتۆر عەباسی وەلی وەرگرتووە.   44
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کە   بووبێت،  حەڤدەهەم  و  شازدە  سەدەی  دیاردەیەکی  ئوروپا  لە  سیاسی  حزبی  ئەگەر 
درەنگتر    45بوو،  گەلێک  ئێمە  ناوچەی  سیاسییەکانی  حزبە  خستنی  یەکەم  پێش  ئامانجی  بە 

ڕووناکبیری   هەندێک  الیەن  لە  پێشکەوتوو،  واڵتانی  ڕادەی  بە  گەیشتن  و  کۆمەڵگا 
باوەکوو   دامەزران؛  ئوروپاییەکان  چاولێکەریی  بە  و  کارتێکەری  ژێر  لە  پێشکەوتنخوازەوە 
ئەشڕافییەتی فیئۆداڵی و دیسپۆتیزمی ڕیشە داکوتاوی ڕۆژهەاڵتی بەرگر بوون لە سەرهەڵدانی 
بیری نوێ کە هاوڕێ لەگەڵ چەکەرە کردنی بنەماکانی سەرمایەداری دەهاتە ناوچەکەوە و 

حزب دامەزرانی  بە  دەرەتانی  هەمەگیرە  ئیستیبدادە  الیەن    ئەو  لە  سیاسی  هەڵسووڕانی  و 
حزبە   یەکەمین  ئەنجامدا،  لە  نەدەدا.  ئەوانەوە  الیەنگری  ڕووناکبیرانی  و  خەڵک  ئاپۆرەی 

  46ناوچە، کەمتر لە سەر خاکی خۆیان و زیاتر لە دیاسپۆرا دامەزران. سیاسییەکانی گەالنی 
لە کوردستانی داگیرکراوی دابەشبووی دواکەوتووی ئابووری، بارودۆخەکە جیاوازییەکی  
ئەوتۆی نەبوو. "کۆمەڵەی هاریکاری و پێشکەوتنی کورد" )کورد تەعاون و تەرەقی جەمعیەتی( 

ی کورد" و "هێڤی" و "کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد"  کە بە چەند ناوی جیاواز وەک "کلووپ
و "فەلسەفە"ش ناسراوە، لە سەر نموونەی "جەمعیەتی یەکیەتی و پێشکەوت" )اتحاد وترقی  

  47دا لە ئەستەمول دامەزرا.  19٠8/ 19/9جمعیتی( عوسمانی لە 
 

ی بریتانیا، کە وەک یەک لە یەکەمین حزبە سیاسییەکانی ئوروپا دەناسرێت،    )The Whigs(حزبی موحافیز  . دەگوترێ   45
 دا دامەزرابێت. 1678لە ساڵی 

دا لە میسر دامەزرا ؛    187٠حزبی ناسراو بە "الحزب الوطنی الحر" سەید جەمالەدین ئەسەدئابادی ئەفغان لە دەیەی   46
دا لە تفلیسی  1889داشناکسیۆنی ئەرمەنییەکان لە ساڵی دوای چەند ڕێکخراوی خوێندکارانی ئەرمەنی لە مۆسکۆ، حزبی 

دا لە باکۆی خاکی ئەودەمی    19٠4گورجستان دامەزرا. حزبی "اجتماعیون عامیون" یا سۆسیاڵ دیموکراتی ئێران لە ساڵی  
 دا لە پاریس دامەزران.  19٠6ڕووسیا و حزبی "اتحاد و ترقی" عوسمانییەکان لە ساڵی 

ئ    47 ئەفەندی کوڕی  عەبدوڵڵ جەودەت و  ماوەیەک سەید عەبدولقادر  بۆ  دامەزرێنەرانی و  لە  بابان  یسماعیل حەقی 
بوون.   پیرەمێردی سلێمانی خاوەنی گۆڤار)غەزتە(کەی  نەهری سەرۆک  و  ئەم سێ  بچووکی شێخ عوبەیدیلالی  بڕوانە 

 سەرچاوەیە: 
زریان ڕۆژهەاڵتی ، پێداچوونەوەی ماڵمیسانژ، "جەمعییەتی تەعاون و تەرەقی کورد و ڕۆژنامەکەی"، وەرگێڕانی   -

 .15تا  11، ل ٢٠٠7سدیق ساڵح، بنکەی ژین، سلێمانی 

- 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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بە پشتگیری و هاندانی    19٢7ساڵی    48"خۆیبوون"، وەک یەکەمین حزبی سیاسیی کورد، 
زبی داشناکسیۆنی ئەرمەنی لە هاوینەهەوارێکی "شاری بیحەمدوونی لوبنان" و لە ماڵی یەک  ح

کوردی   نوێنەرانی  بەشداریی  بە  پاپازیان"  مسروب  "واهان  ناوی  بە  حزبە  ئەو  ڕێبەرانی  لە 
بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتە، ئێمەی کورد ئێستا    49ناوچەکانی کوردستانی عوسمانی بنەمای دانرا. 

 ساڵە حزبی سیاسیمان هەیە.   93دا،  ٠٢٠٢لە ساڵی 
دا لە سلێمانی دامەزرا. سەرۆکی هیوا،   1938لە   حزبی هیوا کۆپییەکی خۆیبوون بوو و

  5٠ڕەفیق حیلمی، لە پەروەردەی عوسمانیدا دەرسی خوێندبوو. 

 
 
( و لە ماوەی شەڕەکەدا بۆ پشتگیری کردنی سپای تورکان دژ  1914- 18لە سااڵنی پێش شەڕی یەکەمی جیهانی )   48

بە بریتانیا و ڕووس و فرانسا، جەمعییەت یان کۆمەڵەی "ئیتیحادی ئیسالم" لە الیەن حاجی بابەشێخی سەیادەتەوە )دواتر  
مەنێکی درێژی نەبوو.  "سەرەک وەزیرانی کۆماری کوردستان"( لە گوندی "جەمیان"ی نێوان بۆکان و سەقز دامەزرا کە تە

بەاڵم   بکرێت،  شێخ  بابە  حاجی  ئیسالم"ەکەی  'ئیتیحادی  سەیری  کوردی"  'حزبێکی  وەک  بتوانرێت  ئەستەمە  باوەکوو 
ئایینییەوە. تورکیای سەرهەڵداو لە خۆڵەمێشی ئیمپڕاتۆریەتی عوسمانی،   -هەرچۆنێک بێت کۆمەڵەیەک بوو بە ئامانجی سیاسی

تدا سیاسەتێکی الئیسیتەی پەیڕەو دەکرد، لە سنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی خۆی و لە ناو  سەرەڕای ئەوەی لە ناوخۆی واڵ
دراوسێ کورد و عەرەب و ئێرانییەکانیدا الفی ئیسالمییەتی لێدەدا و پشتی ڕێکخراوەیەکی گرتبوو کە ناوی "اتحاد اسالم" 

دەت لقی ئەو کۆمەڵەیەی سەرۆکایەتی  بوو و لە تاران و شوێنەکانیتری ئێران الیەنگری هەبوون. حاجی بابەشێخی سەیا
دەکرد و بە گوێرەی بەڵگەی بەردەست، یارمەتییەکی زۆری دارایی و پێداویستی دیکەی بۆ سپای ئیسالم )تورکەکان(  
کۆ دەکردەوە بۆ ئەوەی باشتر بتوانن بە هاوپشتیی ئاڵمانیەکانیان کە دەیانگوت ویلهێڵمی ئیمڕاتۆریان موسوڵمان بووە و 

ک قورئان خەتم دەکات،  دژ بە 'کافران' ی  ڕووس و بریتانی و فڕنسی بجەنگن و ئیسالم سەر بخەن.  ڕۆژانە جارێ
[، ٢٠1٠]  1389بڕوانە: ڕەحمان محەمەدیان، "بۆکان لە سەدەی بیستەمدا'، بەرگی یەکەم، پەخشانگای کۆڵەپشتی، تاران  

 . 173تا  186الپەڕە 
 بڕوانە ئەم سێ سەرچاوەیە:  49

لێکۆڵینەوەیەکی سیاسی و ئابووری"، وەرگێڕ: عبداللە حسن    -ن قاسملو، "کوردستان وکورددوکتۆر عبدالرحم -
 . 6٢، الپەڕە 1973زادە ، شوێن؟ 

- 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 کۆمەڵەی بچووکی 'دارکەر" و "برایەتی" ش وەک بنەمای حزبی هیوا، نابێ کەو حیساباتەدا لەبەرچاو     5٠

 نەگیرێن. 

https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%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
https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%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
https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%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
https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%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
https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%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
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جوونی   مانگی  لە  کوردستان"  "ئازادیی  ڕووناکبیری    1938حزبی  چەند  الیەن  لە 
موکریانییەوە بە سەرۆکایەتی عەزیز زەندی لە مەهاباد دامەزرا. زەندی لە ڕێگەی تورکیاوە 
سەردانی ئاڵمانیای کردبوو و هەر بەوبۆنەیەوە بە "عەزیز ئاڵمانی" ناودەبرا. زەندی دەبێ لەو 

راندا، لە ئەستەموڵ ناسیاویی لەگەڵ جەمعییەتی یەکیەتی و پێشکەوتی  سەفەرەی دەروەی ئێ
هەندێک   یارمەتی  بە  ئازادیی  حزبی  دا  مەهاباد  گەڕانەوەی  لە  و  کردبێت  پەیدا  کورد 
هەڵسووڕاوی سیاسی لە سەر نموونەی ئەو جەمعییەتە و بە ئەگەرێکیش، لە سەر نموونەی  

ساڵی نابێت.  بنیات  تازەدامەزراو  هیوای  حزبی    حزبی  و  سلێمانی  لە  هیوا  حزبی  دامەزرانی 
 ئازادیی کوردستان لە مەهاباد هەر یەکە.  

هاوشێوەی   ئازادیی کوردستان،   ژێکاف وەک درێژە، یان جێگرەوەی حزبی  کۆمەڵەی 
"هیوا" و واهەیە لەپەیوەندی ئەویشدا، لە مەهاباد دامەزرا. ساڵی بە فەرمی دامەزرانی ژێکاف  

ژێکاف    51. 1938و هەندێک جار مێژووەکەی دەگەڕێننەوە بۆ ساڵی  ی زایێنییە باوەکو194٢
 ئاوێتەیەک بوو لە نەریتە سیاسییەکانی هەردوک کۆمەڵگای باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان.  

دووهەمی جاری  گەڕانەوەی  دوای  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی  کەسایەتییە   5٢حزبی 
سۆڤیەتی،   باکۆی  بۆ  موکریان  کوردی  قازی  ناسراوەکانی  "پێشەوا"(  )دواتر  ڕێبەرایەتی  بە 

محەمەد، لەسەر پێشنیاری سۆڤیەتییەکان )لە زمانی باقرۆف سەرەک کۆماری ئەودەمی کۆماری  
 دا لە مەهاباد دامەزرا و شوێنی ژێکافی گرتەوە.  1946سۆڤیەتی ئازەربایجانەوە(، لە ساڵی 

'( وەک کۆپییەکی حزبی  پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق )ئێستا 'باشووری کوردستان
 دا بوونی پەیدا کرد. 1947دیموکراتی کوردستانی ئێران، ساڵێک دوای ئەو، لە 

دا  1957پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا )ئێستا 'ڕۆژئاوا'( دە ساڵێک دواتر، لە ساڵی  
 لە سەر نموونەی پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق دامەزرا. 

دا 1966ی سیاسی" ی پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق، لە  ئەندامانی ناسراو بە "دەفتەر
بارزانی  مستەفا  لەگەڵ  ناخۆشیی  نێوان  ئەنجامی  ئەیلوول  53لە  شۆڕشی  لە  خۆیان  ڕیزی   ،

 
ئەوە واهەیە بگەڕێتەوە سەر مێژووی حزبی ئازادیی کوردستان کە هەندێک کەس چاوپۆشی لە بوونی دەکەن و .    51 

 مێژووەکەی دەخەنە سەر مێژووی ژێکاف. 
دا بوو. سەفەری دووهەمی ڕێبەرانی   194٢سەفەری یەکەمی کەسایەتییە کوردەکانی ناوچەی موکریان لە ساڵی      5٢

ئەگەر هەڵە نەکەم  دەکاتە  دا بووە کە  13٢5ی پووشپەڕ )تیر(ی    5کورد بە سەرۆکایەتی پێشەوا قازی محەمەد، لە  
 .  ٢6/6/1946ڕۆژی چوارشەممە 

 ای سیخوریی ئێران )ساواک(.   دنەدانی دەزگو" واهەیە" بە    53
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دەفتەری   الیەنگرانی  و  ئەندام  هەمان  الیەن  لە  دواتریش  نیشتمانیی  یەکیەتی  جیاکردەوە. 
لە ساڵی   54ی ڕزگاریخوازی فەلەستینی" سیاسییەوە، بە "کۆپیکردنی نیمچە بەرەیی ڕێکخراو

 دامەزرا.   1975
)و 'کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان'ی دوای    1968لێنینی ساڵی    -"کۆمەڵەی مارکسی

گشتی"،  1979ساڵی "خەتی  و  کوردستان"  سوسیالیستی  "بزووتنەوەی  لەگەڵ  هاوڕێ   )
مەزران و لە ڕاستیدا  هەرسێکیان لە الیەن کەسی یەکەم و دووهەمی یەکیەتی نیشتمانییەوە دا

  55ئەوەی پێی دەگوترا یەکیەتی نیشتمانی، پێکهاتەیەک لەو سێ ڕێکخراوە سیاسییە بوو.
دوو بەردی بناغەی بنیاتنانی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی کوردستانی ئێران، کە بوونی لە ساڵی  

کۆمەڵەی    198٠ و  'سەهەند'  ئێرانیی  گرووپی  بۆچوونی  و  بیر  ڕاگەیەنرا،  ڕەنجدەرانی  دا 
  56باشووری کوردستان بوو. 

چریکی فیدائی خەلقی ئێران و موجاهیدینی خەلقی ئێران، باڵی شۆڕشگێری حزبی توودە  
بزووتنەوە   شوێنکەوتووی  ئێران،  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  شۆڕشگێڕی  باڵی  و 

مائۆ  لێڵی  کانیاوی  لە  ئەوانیش  کە  بوون  التین  ئەمریکای  و  فەلەستین  ئیزمی  چریکییەکانی 
و  دەدیت  گیڤارا  چێ  ئاوێنەی  لە  خۆیان  الوانە  ئەو  دەخواردەوە.  ئاویان  شەست  دەیەی 
دەیانویست شۆڕش بە بێ تیئۆریی شۆڕشگێڕانە سەر بخەن و وەک مۆتۆڕێکی بچووک، قەتاری  

فانتێزیایەک کە تێیدا گەلێک پارامیتر و یەک    -کۆمەاڵنی گەڵ بەشوێن خۆیاندا ڕکێش بکەن
 کانی سیستەمی سەرمایەداری، نەگیرابوونە بەرچاو. لەوان کاردانەوە

موجاهیدەکان بە گوێڕایەڵیی یەک تاکی ڕێبەری حزب، ئێستا نزیکەی چل ساڵە لە عیراق  
و ئاڵبانیای ئەوپەڕی سنوورەکانی ئێرانەوە بە خەیاڵ خەریکن شۆڕشی گەالنی ئێران ڕێبەرایەتی  

)ئەکسە خەلق  فیدائیانی  سیاسەتی  وەرچەرخانی  بەگوێرەی  بکەن.  لە کوردستانیش،  رییەت( 
فەرمانێک بوو کە لە تارانەوە هاتبوو و لە ئەنجامدا بە یەک تاقە شەو، خومەینی و خەڵخاڵی و 
پاسداری کوردکوژ بەرگی 'ضد امپریالیست'یان لەبەر کرا و لە ئەنجامیدا سووک و سانا چەکی  

 خەڵک  دانرا هیچ، تەحویلی پاسدارەکانیش درا!  

 
بۆ مەسەلەی خۆخزاندنی ساواک بۆ نێو ڕیزەکانی شۆڕشی ئەیلوول و پەیوەندیگرتنیان سەرەتا لەگەڵ ئەندامانی ناسراو     

بە 'دەفتەری سیاسی' و پاشانیش ڕێبەرایەتی شۆڕشی ئەیلوول، بڕوانە: عیسی پژمان، "کردها و کردستان"، جلد چهارم،  
 و زۆر سەرچاوەی تر.  199٢ریس انتشارات ژن، پا 

 134ل.   ٢٠17بڕوانە هەڤاڵ کوێستانی، "ئەو ڕۆژانەئ نیشتمان هی هەمووان بوو'، بڵوکەرەوە نووسەر، سلێمانی    54
 .  هەمان، الپەڕەکانی دواتر.   55
. الیەنگرانی کۆمەڵە مێژووی خەباتی پێشووی چەند کەس لە دامەزرێنەرانی ڕێکخراوەکە وەک بەشێک لە مێژووی   56

 ساڵ پێش ئەو ڕێکەوتە.   1٠خۆیان سەیر دەکەن و دەیبەنە نزیکەی 
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ی حزبی توودە بە تێخزانی جاسووسانی ساواک لەگرێژەنە چوو و بە داخەوە  باڵی شۆڕشگێڕ
چارەنووسی باڵی شۆڕشگێڕی حزبی دیموکراتیش لە هەموو ئەو سێ ڕێکخراوەیە دڵ تەزێنیتر  

لە   ئەندامەکانی  هەموو  بە  نزیک  قارەمانانەی  بەختکردنی  گیان  بە  کە  دا کۆتایی  1969بوو 
 پێهات.

سیاسی و دیموکراسیەتی ناوخۆیی  -ی بەهێزی تیۆری کۆمەاڵیەتیئاشکرایە، بوونی بنەمایەک
سیاسیی  -لە ناو ئەندام و الیەنگرانی ئەو ڕێکخراوانەدا، دەیتوانی دەرگا لە کارەساتێکی مرۆیی

ئەوتۆ دابخات؛ بەاڵم ئەو پسپۆڕایەتی و لێزانییە سیاسییە لە کوێ و الوانی بێ ئەزموونی نیوەی  
! هیوادارام الوانی ئێستا و دواڕۆژی کورد بە چەکی زانیاری  دووهەمی سەدەی بیستەم لەکوێ

و لەبەر شەوقی چرای ئەزموونی تاڵی دوو سێ نەسلی پێش خۆیان، چیتر چەواشە نەبن و  
 ڕێدۆز و ڕێناس، ڕێگای پڕ کەند وکڵۆ بەرەو بەختەوەری خەڵک بپێون.  

دروشمی کومۆنیست  هەموو ئەو حزبانەی لە سەرەوە ئاماژەیان پێکرا، یان چەپ بوون و  
و سوسیالیست بوونیان بە فەرمی هەڵگرتبوو، یان چەپیەتی بەشێک بوو لە بەرنامە و ئەساسنامەیان 
و الیەنگرەکانیان شان بە شانی حزب و گرووپی چەپ، خۆیان لە بەرەی "دژە ئیمپریالیستی"دا 

تیجاعی حاکم  دەدیتەوە و گەلێک لەوانیش زیاتر بە قەڵەمیش نەبووبێت بە قەدەم لەگەڵ ئیر
دەجەنگین.  کۆمەڵگای کوردستان لە هەموو بەشەکانیدا پەناگەیەک بوو بۆ هەاڵتووانی چەپ 
لە دەست حاکمانی ئەو واڵتانەی وا کوردی تێدا دەژیان. بەشێکی بەرچاو لە پێکهاتەی حزبە 

یی کەم خۆپیشاندان و ناڕەزا  57چەپەکانی ناوچەکەش بە ئەندام و الیەنگرەوە هەر کورد بوون. 
دەربڕین لە سەر شەقامەکانی بەغدا و ئەستەموڵ و تاران بووە کوردی تێدا نەگیرابێت یان  

 نەکووژرابێت. 
لە الیەکیترەوە، حزبە چەپەکان و بۆ نموونە حزبی توودەی ئێران و حزبی شیووعیی عیراق 
زوربەی کات لە چوارچێوەی پاراستنی دۆخی مەوجوود واتە "تمامیت ارضی" واڵتەکان و  

حکووم کردنی "تجزیە طلبی" دا، الیەنگر و پشتگری خواستە "دیموکراتیک"ەکانی کورد  مە
چارەنووس"  دیاریکردنی  "مافی  دروشمی  لە  کەڵک  ویستبێتی  کورد  هەرکات  بەاڵم  بوون 
 وەربگرێت، کە هەر ئەوان وەک 'ئەسڵێکی لێنینی' هێنایانە ناوچەکەوە، بە ناوی  ڕێزگرتن لە  

Sovereignty  لە هەندێ قۆناغدا    واڵتەکان، بە توندی دژی گەلەکەمان وەستاون و تەنانەت
بۆ لێدانی کورد بوونەتە هاوسەنگەری سەدام و پەهلەوی و ئایەتوڵڵکان. مافی دیاریکردنی  
چارەنووس و سەربەخۆیی واڵت دووڕێیانێک بووە کە هەردەم کوردی لە غەیرەکوردی ئێران  

 
ی ساڵی  نموونەکەی، سەربەدارانی گیانبەختکردووی ڕێکخراوەی پەیکار لە شاری "ئامول"ی مازەندەرانی ئێران، پایز    57

1981 . 
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وە و بەوەش تەریک کەوتۆتەوە. دۆستە چەپەکان هەرگیز خۆیان و عیراق و تورکیا جیاکردۆتە
بۆ پڕکردنەوەی ئەو کەلەبەرەی نێوان و کورد و غەیرە کورد و نزیک کردنەوەیان لە یەکتر،  
خواستە   بە  دژ  بەرەی  چوونەتە  کێشەکاندا  هەستیاری  شوێنی  لە  و  نەکردووە  ماندوو 

 انەت خودموختاری و فێدڕالیزم. بنەڕەتییەکانی کورد وەک سەربەخۆیی خوازی یان تەن
وەک ئاکامێکی ئەو دۆخە نابەرانبەرە، کوردی بندەستی هەڕەشە لێکراوی ڕپێنراوی لە چیا  
وبەندەنان توندکراو، الی کەم لە دوو سەدەی ڕابردوودا، چاوی بۆ هەموو هێزێکی هاوڕێ و  

ئای ینییەکان کەوتووە  هاودەنگ گێڕاوە کە بەدەنگی داواکارییەکانیەوە بێن. ماوەیەک لەگەڵ 
و  موفتیزادە  ئەحمەدی  ئیسالم؛  الیەنگری  عوسمانییەکانی  و  حەفید  مەحموودی  )شێخ 
ئایەتوڵڵکانی ئێران؛ حدک و موجاهیدینی خەلق(، یان دۆستایەتی چەپی کردووە )گرووپی 
حاڵەتەکاندا  هەموو  لە  بەاڵم  سەهەند(  و  کۆمەڵە  ئێران؛  توودەی  حزبی  و  کەسیی  حەوت 

بە سەری شکاوەوە گەڕاوەتە  ڕووبەڕووی د بۆتەوە و  یواری کۆنکرێتی دۆگمەکانی ئەوان 
دواوە. زۆر پێشمەرگەی کورد، نیشانی چەکوش و داس بە سەر سینگەوە و کڵشینکۆفی  
گرووپێکی چەپ بە دەستەوە، چوونەتە مزگەوت و لە نوێژی جەماعەتدا بەشدارییان کردووە.  

ەڵک و زیاتر لەوان، لە دۆست و هاوپەیمان گەراون  نوخبە و ڕووناکبیرەکانیش وەک ئاپۆرەی خ
و لەو دنیا پڕ ناتەباییەدا، ڕێگەیان بە شوێن ڕێگەدا تاقی کردۆتەوە و ڕێبازیان لەمەوە بۆ ئەو  

 گۆڕیوە بەاڵم تەنیا کاڵەیان دڕاوە و هیچیان پێنەبڕاوە. بڕوانە ئەم نموونانە: 
وردستان و حزبی توودەی ئێران  حەسەنی قزڵجی لە سەر دووڕێیانی حزبی دیموکراتی ک

وەستا، هێمنی شاعیر و مامە غەنی بە کاناڵی گرووپی حەوت کەسیدا لە حدکاوە بەرەو حزبی  
توودەی ئێران ئاژوان؛ گۆران و ڕەفیق چاالک و خالید دلێر بە شیووعیەت کوردایەتییان کرد، 

نالیزم و کومۆنیزم  پ ک ک لە پەروەردە کردنی ئەنداماندا سنوورێکی دیاریکراوی بۆ ناسیۆ
دانەنا. 'کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران'یش لە پێکهێنانی "جەمعییەتی 
و  ئێران  کومۆنیستی  حزبی  لە  تووانەوە  و  'سەهەند'  هاوپشتی  تا  ەوە  زەحمەتکێشان" 
نموونەیەکی  بوون،  دووشەقە  پاشانیش  و  سیاسەت  واقیعی  سەر  گەڕانەوە  و  سەرهەڵدانەوە 

 ئەو دۆخەن کە کوردی تێکەوتووە.  کەمی 
عەزیز   :سەمەرە نییە کە بەشێک لە سەرۆکایەتی حزبە چەپەکانی ناوچە، خۆیان کورد بوون

عیراق  وەلید جونبەاڵت لە  58محەممەد لە  بەکتاش لە سووریا، کەماڵ جونبەاڵت و  ، خالید 
سەرەک کۆماری  لوبنان. هەروەها  تورگوت ئوزالی سەرەک کۆماری تورکیا، حەیدەر عەلییۆف  

 
ئەو و حەیدەر     58 بوو. سااڵنێک پێش  لێنین  ئاشتی  دیکەی هەڵگری خەاڵتی  مامۆستا عەزیز محەمەدیش کوردێکی 

 عەلییۆف، الهووتی کرماشانی یەکەم کوردێک بوو کە ئەو خەاڵتەی لە دەست ستالین وەرگرت. 
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تەمەنی یەکیەتی سۆڤیەتی و سەردەمی   کۆتاییەکانی  ئازەربایجان، کە لە  پێشووی کۆماری 
گورباچۆفدا، وەک یەکەمین کەسی کۆمارە ئاسیاییەکانی سۆڤیەت، گەیشتە پلەی ئەندامیەتی  

پێبەخشرا لێنینی'  ئاشتیی  'خەاڵتی  و  سۆڤیەتی  یەکیەتی  سیاسی  لە    -دەفتەری  کە  خەاڵتێک 
کوردبوون بەاڵم بەرهەمی    59ی سۆڤیەتیدا وەک بەرانبەر بۆ خەاڵتی ئاشتی نۆبێل دانرابوو، سیستەم

کورد لە پلە وپایەی ئەو گەورەپیاوانە چی بووە؟ کەس هەیە شتێکی دیتبێت؟ حیسابی سێ  
تا ڕادەیەک لەو کەسانەی سەرەوە   عیراقی دوای سەدام حوسەین  سەرەک کۆماری کوردی 

 جیاوازە. 
ی تاڵی گەلێکە کە بەشوێن ئاوی حەیاتی سەفرازی و سەربەخۆیی واڵتەکەیدا  ئەوە حیکایەت

گەڕاوە، لە هەموو دەرگایەکی داوە و گەلێک ڕێبازی تاقی کردۆتەوە، باوەکوو هەندێک جار  
بۆ   و  دەئاژوێت  و  زیندووە  هەر  ئێستاش  بەاڵم  بووبێت،  چەواشە  و  کەوتبێت  شەوارە  بە 

ڕێبا نەتەوەیی  ناسنامەی  ئەگەر دۆزینەوەی  بوارەدا  لەو  کورد  دەکاتەوە.  تاقی  نوێتر  زی 
قۆستوویەتەوە،  دەستبەجێ  بەچاوکردبێت،  سوسیالیستییەوە  واڵتانی  الیەن  لە  دەرەتانێکی 

 6٠دژایەتی هێزی ئیستیعمار و سەرمایەداریی کردووە و بە شان و باڵی ڕێبەرەکانیدا هەڵگوتوون 
وە بۆ هەڵکرابێت، هیوای پێ بەستووە و  ئەگەریش چرایەکی سەوزی لە الیەن بەرەی ڕۆژئاوا

جا الیەنەکان واهەیە هاوڕێی ڕاستگۆی ڕاستەقینە   61سڵواتی لە دیداری بەرپرسانی لێداوە،
 بووبێتن یان بە پێچەوانە، ڕەفیقی نیوە ڕێ. 

*** 
مێژووی سیاسیی کورد لە دوو سەدەی ڕابردوودا، یەک ڕاستی دەسەلمێنێت: ئەگەر واڵتانی  

و   دیاریکردنی  سوسیالیستی  وەک  گرنگی  دووڕێیانی  سەر  لە  ڕۆژئاوا  چەپەکانی  حزبە 
باوەڕە   ئوسووڵی  بە  کورد  چەپی  سەرەکیی  بەژنی  بەردابێت،  کوردیان  پشتی  چارەنووس، 
سیاسییەکەی وەفادار ماوەتەوە، لێی پاشگەز نەبۆتەوە و وەک دۆگمێک لە مێشکیدا پاراستوویەتی 

نەتەوەییەکانی گەلی خۆی کەوتۆتە ناتەباییەوە.    بە شێوەیەک کە بۆ درێژەی خەبات لەگەڵ
سەیرێکی چارەنووسی الهووتی کرماشانی، وەک نموونەیەک بۆ سەدان و هەزاران ڕووناکبیری  
دیکەی چەپ، دەرسێکی باشمان دەداتێ. ئەو وتارەی ئەو بە ناوی "کورد و کوردستان" لە  

نەتەوایەتی کوردی بە دارەدەستی    دا لە مۆسکۆ بڵوی کردەوە و تێیدا بزووتنەوەی  19٢3ساڵی  
 

 ردی نەخجەوانە.ئیلهام عەلییۆف سەرەک کۆماری ئێستای کۆماری ئازەربایجان کوڕی حەیدەر عەلییۆف، کو    59
سروودی 'ئاوی کەوسەرە'ی سەردەمی کۆماری    "ئیستالین پێشەوایە، بۆکوردان وەک باب وایە، کوردان هەڵکەن ئااڵیە"    6٠

 کوردستان. 
دروشمی خۆپیشاندانێک لە سلێمانی، سەردەمی شەڕی کەنداو و   "جۆرج بوش و تاڵەبانی، دوو برای گیانی گیانی"   61

 ستان لە باشوور. دامەزرانی هەرێمی کورد
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قادر،   جەبار  دوکتۆر  گوێرەی  بە  دا،  قەڵەم  لە  ئینگلیز  و     ئیستیعماری  وتە  لە  "هەندێ 
نەتەوەیی   بزاڤی  و  ناسیۆنالیزم  لەمەڕ  ستالینیدا  ڕاڤەکردنی  و  لێکدانەوە  لەگەڵ  تۆمەتەکانی 

ب بنێشتی  بە  بوو  ئەنجامدا  لە  و  دەگرتەوە  یەکیان  ژێردەستە،  و گەالنی  دانی کوردناسان  ن 
ڕۆژهەاڵتناسانی یەکیەتی سۆڤیەت و واڵتانی تری بەنێو سوسیالیست و تاوەکوو شەستەکانی 
سەدەی بیستەم لە ئەدەبیاتی سیاسی ئەو واڵتانەدا بە شێوەیەکی زەق بەرچاو دەکەوت... و  

  6٢تەنانەت دەگوترا لێنین دووجاری خوێندبێتەوە." 
هەندێک کەسایەتی ناو بزاڤی چەپ هاوشان لەگەڵ  ئەو چەواشەکاری و دۆگماتیزمەی  

زۆر هۆکاری جیهانی و ناوخۆییدا بوونە هۆی ئەوەی خەبات و لەخۆبووردوویی ڕووناکبیرانی  
چەپی کورد لەپێناو سەرفرازیی گەل و واڵتەکەیان بە گوێرەی پێویست بایەخی پێنەدرێت، 

ەو پشتگوێخرانەدا وون بێت و نە ناوی هەزاران گیان بەختکردووی ڕیزەکانیان لە تاریکایی ئ
لە مێژووی بزووتنەوەی کرێکاری و کومۆنیستی جیهان و نە لە مێژووی حزبایەتی کورددا  
شوێنی پێویستیان پێنەدرێت. ئەو دۆخە بە پێوانەی شەخسی، زوڵمێکی ئاشکرا و لە پەیوەندی  

شێوە بە  گەورەیە  کەمایەسییەکی  کوردستانیشدا  سیاسی  مێژووی  وەک  کە  گشتیتری  یەک 
بۆشاییەکی لە مێژووی ڕێکخراوەیی کوردستاندا پێکهێناوە و کاری لێکۆڵینەوە و بنج و بناوان  
دۆزینەوەی دواتری ڕووداوەکان و دەوری ئەو قارەمانانەی ئەستەم کردووە. کەسێک چۆن  
دەتوانیت مێژووی هاوچەرخی تورکیا بنووسێتەوە بێ ئەوەی دەست نیشانی کارەکانی هەدەپە 

ئێستا بە تاوانی مافخوازی بۆ گەلە بندەستەکەیان لە زیندانی  و ڕێبەر ەکانی بکات کە هەر 
سیاسیی  هەڵسووڕانی  و  کار  لە  ناوێک  دەکرێ  شێوە، چۆن  هەمان  بە  ئەسیرن؟  ئەردۆغاندا 
یەکیەتی نیشتمانی کوردستان ببرێت بەاڵم کۆمەڵە و ڕێبەران و ئەندامە مارکسیستەکانی بکات 

نووسینەوەی مێژووی حزبی دیموکراتی کوردستان )حدک و حدکا(  بەژێر لچەوە؟ یا خود  
و   موعینییەکان  و  شەریفزادە  سمایلی  و  ئەنجیری  سەدیقی  ئەگەر  دەبێت  گونجاو  جۆن 

 ی لێ دەربهاوێژرێت؟    1968 -69لەخۆبووردوویی شۆڕشگێڕانی دیکەی سااڵنی 
سە لە  هەر  کوردی،  حزبایەتیی  دوانەی  وەک  پێشکەوتنخواز  و  چەپ  رەتاکانەوە بیری 

لەگەڵیدا لەدایک بووە، جا ئەگەر ئێستا یەک لەو دوانە سیندرێلالی مێژوونووسان بێت و ئەویتر 
مراوییە ڕەشە ناحەزەکەی هانس کریستیەن ئاندرسن، ئیتر ئەوە کێشەی مێژووە و ئەنجامی  
هەرەسی سیستەمی سوسیالیستی لە یەکیەتی سۆڤیەتی و وەرچەرخانی چین بەرەوە سیستەمی  

 رمایەداری دەوڵەتی. سە

 
بۆ وتارەکەی دوکتۆر جەبار قادر، بڕوانە ئەنوەر سوڵتانی، "الهووتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگێڕی کورد"، بنکەی     6٢

 .٢56تا  185، پاشکۆی دووهەم، لل ٢٠٠6ژین، سلێمانی 
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***** 
نامەی دوکتۆرای کاک سمایلی بازیار کە ئێستا لە بیچمی کتێبێکدا دەکەوێتە بەرچاوی  
خوێنەری کورد، هەنگاوێکی بەسوودە بەرەو قەرەبوو کردنەوەی ئەو خەسارە بەرچاوەی ناو  
حزبێکی ڕەگ داکوتاوی کورد، کە حزبی دیموکراتی کوردستان )حدک و حدکا( بێت.  

ز و  ئەرک  بەرهەمی  لە  لێکۆڵینەوەکە  دوور  نەگونجاوی  هەلومەرجێکی  لە  زۆرە  ەحمەتێکی 
ژیاو،   ئەودا  بارودۆخی  لە  دیکەی  خەڵکانی  و  ئەو  بۆ  ژیانیدا.  شوێنی  و  نووسەر  باوەڕی 
دەستڕاگەیشتن بە سەرچاوە و بەڵگە هاسان نییە، لە کاتێکدا هەر ئەو دەستاوێژانە گەوهەری  

 سەرەکی لێکۆڵینەوەی زانستیانە پێک دێنن.  
نووسەر لە نزیکەوە ناناسم و تاقە شتێکم لە باسی ئەودا خوێندبێتەوە بیرەوەرییەکانی  من  

کاک برایم چووکەڵی یان کەسێکی دیکەی ئەندامی حزبی دیموکرات بووە، کە لە گێڕانەوەی  
ڕووداوەکانی شەڕی گوندی نۆباری الی بۆکاندا، هەواڵی ئازایەتی و ورەی بەرزی ئەوی  

برینداربوونەک الیەن سەرەڕای  لە  بڵوبوونەوەی،  پێش  کتێبەشی  ئەم  داوە.  خوێنەر  بە  ەی 
دۆستێکی خۆشەویستی هەردووالمانەوە وەک پی دی ئێفی سەر ئینترنێت بۆ ناردم، منیش بە 
زەوقەوە خوێندمەوە. ئەم دێڕانەی خوارەوە بەشێکن لەو یادداشتانەی وا لە کاتی خوێندنەوەیدا  

 هەڵمگرتوون: 
کتێبەکەدا زانیارییەکی زۆری پشت ئەستوور بە بەڵگەن، کە کەم  یەکەم خاڵی بەرچاو لە  

و زۆر لە هەموو الپەڕەیەکیدا ئاراستەی خوێنەر کراون و گەلێک الیەنی تاریکی مێژووی  
ڕ حزبی  نێوان  پەیوەندیی  لەوانە،  یەک  کردۆتەوە.  ڕوون  کوردیان  گاریی زهاوچەرخی 

کە وامدەزانی کۆمەڵەی ژێکاف لە  کوردستان و کۆمەڵەی ژێکافە. منیش وەک زۆر کەسی دی
ساڵی   ڕوون    194٢کۆبوونەوەکەی  بۆشم  و  سەریهەڵداوە  مەهابادەوە  مکایلی  باغی  ی 

و سەدەمی ڕەزاشا؟   1938نەدەبووەوە بۆچی هەندێک جار مێژووەکەی دەگەڕێننەوە بۆ ساڵی 
حزبی  لە ڕێگەی نووسینەکانی دوکتۆر سمایلەوە تێگەیشتم کەم و زۆر هەر ئەو کەسانەی وا 

دوای   )زێڕینگەران(،  فروهەر  حوسێن  لەوان  یەک  و  دامەزراند  کوردستانیان  ئازادی 
هەڵوەشانەوەی حزبەکە، لە دوخێکی هەموارتری دوای حوکمی ڕەزاشا و تەشەنەی شەڕی 

دا کۆمەڵەی ژێکافیان بنیاد    194٢دووهەمی جیهانی بۆ ئێران و ناوچەی موکریان، لە ساڵی  
ۆ ئەوەی تێبگەم لەم سااڵنەدا کەسانێک، لەبەر هەر هۆکارێک و نا، هەر ئەوەش بەس بوو ب

بەرژەوەندییەک، حزبەکەی عەزیزی زەندییان کردووە بە ژێر لچەوە و مێژووەکەیان داوەتە 
 دەم مێژووی کۆمەڵەی ژێکاف. 
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وا  ژینگەیەی  لەو  ئەوەش  بێالیەنی،  پاراستنی  پێناو  لە  نووسەرە  هەوڵی  دووهەم،  خاڵی 
وسراوە، واتە باشووری کوردستان و لە بەراورد لەگەڵ ئەو بیرەوەرییانەی وا کتێبەکەی تێدا نو

ئەندامان و بەرپرسانی دیکەی حزبە کوردییەکان لەم سااڵنەدا بڵویان کردۆتەوە، دیاردەیەکی  
دەگمەنە. نووسەر، کە ئاشکرایە وەک هەموو کەسێکی دیکە، خاوەن هەڵوێستە و سەبارەت بە 

یبەت بەخۆی هەیە، بە ووردی  و بە دەستەقەسد خۆ لە دەربڕینی ڕووداوەکان بۆچوونی تا
ڕاستەوخۆی هەڵوێستەکانی دەپارێزێت و لە هەموو شوێنێکدا هەڵسەنگاندن و داوەری کردن  
بۆ خوێنەر بەجێ دەهێڵێت. بڕوانە  شیکردنەوەکەی سەبارەت بە بەرنامە و پێڕەوی ناوخۆی 

کەریمی حیسامییەوە هەواڵێک ڕادەگەیەنێت،    کە تێیدا سەرەتا لە زمان  1971'حدک'ی ساڵی  
ئینجا بە یارمەتی ئەساسنامە و بەرنامەی حدک، هەندێک ڕاستەقینەی زەق دەخاتە بەرچاو. لە  
ئەنجامدا خوێنەر کە ناتوانێ ئەو ڕاستییانە بداتە دواوە، خواستە و نەخواستە دەگاتە هەمان ئەو 

 ی بە سەرەوە بێت!ئاکامەی وا نووسەر دەیەوێت، بێ ئەوەی ناوی ئەو 
"کەریمی حیسامی دەڵێ 'دانان و ئامادە کردنی گەاڵڵە و پڕۆگرام بە قاسملوو 

( 1ئەسپێردرا و لە ڕاستیدا بەڕیوەبردنی ئەو ئەرکە هەر لە دەست ئەویش هاتووە'.)
بەرنامەی نوێی 'حدک' لە سەر چارەکردنی دوو پرسی گرینگ داڕێژرا بوو: پرسی 

دا دابینکردنی  و  پرسی  نەتەوەیی  چارەسەری  بۆ  کە  کۆمەاڵیەتی،  دپەروەریی 
کوردستان')  بۆ  'خودموختاری  دادپەروەریی  ٢نەتەوەیی،  دابینکردنی  بۆ  و   )

( بەاڵم پرسی نەتەوەیی پێ پرسی سەرەکی 3کۆمەاڵیەتی 'سوسیالیزم' دیاری دەکات.) 
لە  ئەمە  و  ئەولەوییەتدایە  لە  پێ  پرسەی  ئەم  و چارەسەری  بنەڕەتی کوردستانە  و 

    63( 4دەی یەکەمی ئامانجە گشتییەکاندا ڕەنگی داوەتەوە.")ما
لە کۆتایی کار و کاتێکیش کە زەمینە بۆ هەڵوێست گرتنی خۆی ئامادە کرا، ئەمجار دێتە 

 پێشەوە و ڕاستەوخۆ ڕوودەکاتە خوێنەر بۆئەوەی بڵێ: 
"بەم جۆرە، بە الی نووسەری بەرنامەکەوە ]کە دوکتۆر قاسملوو بێت[، کێشەی 

ەتی لە کوردستان کێشەی بنەڕەتی نییە و پرسی نەتەوایەتی لە کاناڵی خەباتی چینای
چینایەتی تێناپەڕێ و ناکۆکی نێوان کار و سەرمایە بە ناکۆکی سەرەکی کۆمەڵگای  

   19٢ل.  کوردستان دانانرێ."
ئەوە پالر بێت یان ڕەخنە، یان ڕاگەیاندنی هەواڵ، ڕووی لە دوکتۆر قاسملووە بەاڵم لە  

ردەیەکدا دەشاردرێتەوە کە دەبێ خوێنەر خۆی الی بدات و پەی بە ناوەرۆکەکەی ژێر پە
 ببات. 

 
 ن. ژمارەکان من دامناون بۆ ئەوەی ببنە جێگری ڕیفڕەنسەکانی نووسەر بۆ پەراوێزی الپەڕەکە ب   63
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ئەگەر لێرە و لەم دەرفەتەدا شایەدی ڕەخنە گرتن یان بۆچوونێکێ ڕاستەوخۆی نووسەرین، 
نابێ بە تەما بین لە شوێنەکانی دیکەش ئەو حاڵەتە دووپات بێتەوە لەبەر ئەوەی  نووسەر بە  

پەڕەکانی کتێبەکەدا دەوری ڕاوی یان گێڕەوەیەکی ساکاری هەواڵەکان گشتی لە هەموو ال
دەبینێ؛ لە سەر کورسییەک دادەنیشێ و هانی ئەکتەرەکان دەدات دەورگێڕی شانۆیەک بن کە  
ئەو ئامادەی کردووە، ناڕاستەوخۆ بەرەو الیەکیشیان ڕکێش دەکات کە خۆی دەخوازێت و 

ۆاستی خۆین. ئەوە بۆ من لە کارێکی سەرکەوتووی ئەو قسانەیان لە زمان دەردەکێشێت کە خ
بە   بەاڵم  نووسیویە  نووسەر خۆی  کە  کتێبێک  بۆتە  ئاکامەکەشی  و  دەچێت  نووسین  مێژوو 
کوردستان،  ئەمڕۆی  بارودۆخی  دەبێ  دڵنیام  ئەوانەوە.  زمان  لە  و  ئەکتەرەکان  قەڵەمی 

هاوچەشن، هەموو    دووبەرەکی ناو حزبی دیموکرات، هەل ومەرجی ئەمنی و هۆکاری دیکەی
بەسەریەکەوە ئەو ڕێبازەیان خستبێتە بەرپێی نووسەر، بەالم لەژوور هەموو ئەوانەوە کەسایەتی 
نووسەر خۆیەتی کە ویستوویەتی سەربەخۆ بمێنێتەوە و نەکەوێتە داوی ناتەباییە الیەنی و حزبی  

 داوێک کە زۆر کەسی دیکەی تێکەوتوون!      -و جوغرافیاییەکانەوە
بەهێزی دیکە لە هەڵسەنگاندنەکانی نووسەردا ئەوەیە کاتێ باس لە دیاردەیەکی  خاڵێکی  

شێوەیەکی   بە  ئەنجامەکانی  و  پەیوەندیی  و  دەسپێک  و  هۆکار  دەکات،  مێژوویی  تایبەتی 
دیموکراتی   حزبی  دامەزرانی  مەسەلەی  لە  بۆنموونە  ڕووندەکاتەوە.  خوێنەر  بۆ  هەمەالیەنە 

کوردستاندا   کۆماری  و  ئازەربایجانیش کوردستان  لە  هاوتەریبەکان  ڕووداوە  هەواڵی 
و   7/1945/ 16ڕادەگەیەنێت و خوێنەر بۆ نموونە دەزانێت حزبی دیموکراتی کوردستان لە  

ڕۆژی   لە  ئازەربایجان  دیموکراتی  میللی    3/9/1945فیرقەی  حکوومەتی  یان  دامەزراون؛ 
دواتر لە کۆبوونەوەی    ڕۆژ  41و کۆماری کوردستانیش    1٢/1٢/1945ئازەربایجان لە ڕۆژی  

  64ی ڕێبەندانی هەمان ساڵدا ڕاگەیەنراوە.  ٢گرنگی 
یان لە ئاماژە کردن بە ڕێکخراوە سیاسییەکانی گەلی ئەرمەندا چ لە زمان خۆی و چ لە  
زمان سەرچاوەکانەوە لە پەراوێزی الپەڕەدا دەست نیشانی "اتحادیە رستگاری"ی ئەرمەنییەکان 

ی شاری وان و پاشان ئەنجومەنی 'پەیامهێنەری ئازادی' خوێندکارانی  187٢دەکات لە ساڵی  
. ئەوانە هەموو 1889، ئینجا حزبی داشناک لە تفلیسی ساڵی  1883کۆی ساڵی  ئەرمەن لە مۆس

بۆ کەسانێک کە بیانەوێت شوێنی زنجیرەی ڕووداوە مێژووییەکان هەڵبگرن و لە بنەماکانیان 
 بکۆڵنەوە، گەلێک بەکەڵکن.  

 
 من ئەو ڕێکەوتانەم لە الپەڕەی جیاجیای کتێبەکەدا دۆزیوەتەوە.    64

 دیارە بە گوێرەی ڕۆژژمێری زایێنی، دامەزرانی کۆماری کوردستان دەکەوێتە ساڵی دواترەوە.
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غەیرە  حزبە  ئەو  و  سیاسییە کوردییەکان  حزبە  فیکریی  سەربەخۆیی  الیەنگری  نووسەر 
ئەوانیتر، کوردیی یا  بووبێت  خۆی  حزبەکەی  جا  بوون  کورددا  پەیوەندی  لە  وا  انەیە 

 هەڵسەنگاندنی هەمووشیان بەو پێوانەیە بەڕێوە دەبات:
"لەم چارەنووسەدا کە حزبی توودەی ئێرانی تووش هات )کەوتنە بەر هێرشی  

ۆ  کۆماری ئیسالمی(، تەسلیم بوونی حزبی توودە بە ستالینیزم و گوێڕاڵیی تەواو ب
 ٢4ل.  یەکیەتی سۆڤیەتی لە نێو کۆمەڵێک هۆکاردا سەرەکیترینیان بوو."

سەرەڕای هەموو هەوڵێکی نووسەر بۆ خۆ پاراستن لە الیەنگری، خوێنەر دەتوانێ بزانێ  
کە الیەنگرێکی بیری چەپە و هەڵبژاردنی بابەتەکە بۆ نامەی دوکتۆرا و خەمڵندن و بەڵگە  

زیندوو ڕاگرتنی ناوی هەڵسووڕاوانی چەپی ناو حزبی لەسەر کۆکردنەوەی ڕووداوەکان و  
 دیموکرات بە هەڵکەوت و بێ بەرنامە نەبووە:

"شۆڕشگێڕانی ئارمانخوازی ڕاپەڕینی چەکدارانەی ڕۆژهەاڵتی  پێشکەشکردنی کتێبەکە بە   
مۆرێکی پەسندە کە نووسەر لە ڕاپەڕینەکە و بەشداران و  "  1967-68)  1347-48کوردستان  

  - ات و لەعەینی کاتدا تەئییدی کاری ئەوانە بۆ جیابوونەوەیان لە حزبی دایکڕێبەرانی دەد
حزبی دیموکراتی کوردستانی ئەو سااڵنە. واهەیە بکرێت شوێنی ئەو الیەنگرییە، لە دەگمەن  
دێڕەکانی کتێبەکەشدا هەڵبگیرتێت، بۆ نموونە،  کاتێ هەواڵی بەسترانی کۆنفەرانسی سێهەمی 

 ( بە خوێنەر دەدات، دەنووسێت: 1976/ ٢1/9حزبی دیموکرات )
و  کەسایەتی  هەژاریی  بۆ  چەپ  باڵی  سەرکەوتنی  سێهەمدا،  کۆنفەرانسی  "لە 
چەپ  باڵی  ئوتۆریتەی  خاوەن  کەسایەتی  پێچەوانە  بە  و  ڕاست  باڵی  فیکری 

 19٠دەگەڕێتەوە کە توانییان هەژەمۆنیی فیکریی خۆیان بچەسپێنن". ل. 
ئوتۆری و  الیەنێک  فیکری  بە  هەژاریی  پێویست  داوەریکردنێکە  تر،  الیەنەکەی  تەی 

ڕوونکردنەوە و  بەڵگەهێنانەوەی زیاتر دەکات، کە بەداخەوە لە درێژەی نووسینەکەدا تووشی  
 نایەین.  

لە هەندێک دەرفەتدا، کار تەنیا بە داوەری کردن تەواو نابێت و نووسێنەکانی نووسەر شان 
 لە شانی پێشگویی کردنیش دەدەن: 

ئە کۆماری  "دواجار  ]ی  بەرهێرش  کەوتە  ئێران[  توودەی  ]حزبی  حزبەش  م 
  ..." پێناچێ تازە ڕاست بێتەوەئیسالمی[، بەجۆرێک کە داری بەسەر بەردەوە نەما و  

 ٢4ل.
ئەو "پێناچێ"یە لە کوێوە هاتووە و بەڵگەی سەلماندنی کامەن؟ ئایا سیستەمی سەرمایەداری  

بازاڕی   بە  سیاسیی پشت ئەستوور  لیبڕالیزمی  ئەبەدین و لە شکان و و  ئازاد دوو دیاردەی 
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سەرەکیی  گەوهەری  وەک  کۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  دەتوانن  ئەوان  ئایا  نایەن؟  فەوتان 
ئایدیۆلۆژیی حزبە کومۆنیست و سوسیالیستەکان لە هەموو جیهاندا دابین بکەن؟ ئەی بە چ 

ابردوو وەربگرێت و  پێوانەیەک دەتوانین بڵێین حزبێکی شکست خواردوو ناتوانێ دەرس لە ڕ
دروشمی یەکسانی و بەرانبەریی چینایەتی و کۆمەاڵیەتی لەسەر شان، لە داهاتووی دوور یان  

 نزیکدا ڕێ وشوێنی تازە بگرێتە بەر؟ 
بەرچاو  کتێبەکەدا  لەوێی  لێرەوە  پێشداوەریش  و  داوەری  تەرایەک  و  تاک  ئەگەر  بەاڵم 

ایەتی و جنێو بە هاوبیر و هاوحزبی بکەون، لە هیچ دێڕێکی کتێبەکەدا هێرشکاری و سووک
پێشوو، یان تاکی هاونیشتمانی نابینرێت و ئەوە الیەنێکی گرنگی کاری نووسەر و دەرسێکی  
مەزنە بۆ ئەو حزبییانەی وا لە دواڕۆژدا بیرەوەری سااڵنی کار و خەباتی خۆیان دەنووسن بۆ  

پێشوو و شادکردنی سیخوڕان ئەوەی لە یەکتر پووچاندنەوە و سوکایەتیکردن بە هاوسەنگەرانی  
و دوژمنانی گەل خۆ بپارێزن و بەو شێوەیە جیهانی فیکریی کورد لە پەتاپیسەیەک پاک بکەنەوە 
لەبیر دەکەن و  بیرەوەرییەکان دوژمن و داگیرکەر  نووسەرانی  داوێنی گرتووە و  ئێستا  کە 

 ڕووی ڕمبی تووڕەیی و دوژمنایەتییان دەکەنە دۆست!
ی کاک سمایل دەتوانێ لە باری بێالیەنییەوە خاڵێکی وەرچەرخان  بە بۆچوونی من، کتێب

بێت لە مێژوو نووسینی ڕێکخراوەیی کوردیدا، وەک چۆن یەکەم هەنگاوی جیددییشە بۆ تۆمار  
 کردنی ڕووداو و زیندوو ڕاگرتنی ناوی شۆڕشگێڕانی چەپ لە ناو حزبێکی نەتەوەیی کوردی. 

یەکەم   وەک  کارەکە،  کاری دیارە  بەرەوە  ئەو  هەنگاوی  یەکەم  و  نووسەر  بەرهەمی 
و   دوکتۆراکەیەتی  نامەی  کە  تایبەت  بە  نییە  وکووڕییش  کەم  بێ  مێژوویی،  توێژینەوەی 
ئاشکرایە ئەوە خۆی دەبێ بەربەستێکی زۆری لە سەر ڕێگەی ڕاگەیاندنەکان و هەڵوێست  

ەرم و نیانی مرۆڤانەی و ئەو  گرتنەکانی دانابێت، بەاڵم کەسایەتی نووسەر خۆی و هەڵوێستی ن
ڕێبازەی وا بۆ توێژینەوەکەی خۆی هەڵیبژاردووە، دەتوانێ هیوای ئەوەمان پێ بدات کە لە 
دواڕۆژدا کەموکووڕییەکانی چارەسەر بکات و کتێبەکە بکاتە سەرچاوەیەکی جێگەی باوەڕ 

 ڕێکخراوەیی کوردستان.-بۆ لێکۆڵەرانی دواڕۆژی مێژووی سیاسی
بە بۆچوونی من، نووسەر بەپێی توانا و بە گوێرەی دەرەتان، پێویستە لە بواری تەکمیل و  
تەواو کردنی کارەکەی خۆیدا، ئەوەندەی بگونجێت، کەڵک لە هەندێک سەرچاوەی بیانی  
ئازەربایجان،  کۆماری  تورکیا،  ڕووسیا،  بریتانیا،  ئەمریکا،  وەک  واڵتانی  بەڵگەنامەی  وەک 

تەنان و  کە  ئەرمەنستان  هەواڵێک  بکات.  دەوڵەمەند  پێ  بابەتەکەی  و  وەربگرێت   ئێران  ەت 
نوێنەرانی واڵتان لە ئێرانی ئەو سااڵنەدا بۆ حکوومەتەکانی خۆیان ناردووە، دەتوانێ گەلێک 
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واقیعیتر و ووردتر و بێ هەڵەتر بێت لە بیرەوەری گێڕانەوەی کەسانێکی خۆیی کە ئێستا دوای  
 پێشوو دەدوێن. پەنجا شەست ساڵ لە سەردەمی 

هەروەها نووسەر دەتوانێ لە بابەتی پەیوەندیدار بە دامەزرانی حزبی دیموکراتی کوردستان  
وەک جێگرەوەی کۆمەڵەی ژێکاف بکۆڵێتەوە و بزانێ ئایا هەڵبژاردنی سیفەتی 'دیموکرات' بۆ  

ناوە ناوی حزبەکە لە الیەن ئازەربایجانی و کوردەوە دەگەڕێتەوە سەرچی؟ گەلۆ دانانی ئەو  
بڵێی  نموونە،  بۆ  بنەمایەک؟  چ  سەر  لە  بووە  ئەگەریش  و  بووە  باقرۆف  خواستی  بە  تەنیا 
بزاڤی   ئاسمانی  لە  جیاوازیخوازی  ومژی  تەم  ڕەواندنی  بۆ  نەیانویستبێت  سۆڤیەتییەکان 
ئازادیخوازیی ئازەربایجانی و کورد، لەم ڕێگایەوە پردێک لە نێوان ئەو دوو حزبە و 'حزبی  

ان' هەڵبەستن کە سەرەک وەزیرانی ئێران، قوام السلطنە، ماوەیەک پێشتر بنیاتی  دیموکراتی ئێر
نابوو؟ بە هەمان شێوە ڕوونی بکاتەوە ناسناوی 'کومیتەی شۆڕشگێڕ' بۆ خەباتکارانی سااڵنی 

لەکوێوە هات و ئەو ناوە کەی و کێ و بە چاولێکەریی چ ڕێکخراوێکی دیکە لەسەر   68-67
سااڵنە دانرا؟ ئایا خۆیان ئەو کارەیان کرد و ئەگەر وابێت بۆچی لە الوە شۆڕشگێڕەکانی ئەو  

 هەندێک بیرەوەریی چاپکراوی بەرپرسانی حزبیدا ئەوە ڕەد دەکرێتەوە؟ 
لە  حزبایەتی کردن  پێشینەی  بۆ  نووسەر  کە  بێت  ئەوە  ڕەنگە  بەرچاو  دیکەی  خاڵێکی 

نی دەست نیشان کردووە و ڕۆژهەاڵتی کوردستان، مێژوویەکی دەوڵەمەندی حزبایەتی لە ئێرا
دووهەمی   شەڕی  پێش  سااڵنی  گەیاندوویەتە  تا  هێناویەتی  عامیون'ەوە  'اجتماعیون  لە  هەر 
جیهانی، هەمووشی وەک سەرەتا بۆ دەسپێکی حزبایەتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە کاتێکدا  

سیاسی چاالکییە  لە  ئاوڕی  لە-کەمتر  و  داوەتەوە  کرماشان  و  سنە  باسی    ڕێکخراوەییەکانی 
بێدەنگ ماوەتەوە. ئەو ناوچانە پێش    1958باشووریشدا کەم و زۆر، تا کۆدیتای قاسم لە ساڵی  

دامەزرانی حزبی دیموکرات خاوەنی ڕێکخراوە و حزبی سیاسی بوون، بە تایبەت کرماشان 
 کە پێگەیەکی مەزنی حزبایەتی بوو تەنانەت بە پێوانەی ئێرانیش.

نی بەشی فەیزوڵڵبەگی و ناوچەکانی نیوان میاندواو و  ڕاپەڕینی خەڵکی بۆکان و وەرزێرا
دا، دەکرا بایەخی    1953مەهابادیش، وەک خەباتێکی جەماوەریی خەڵکی ڕاپەڕیو لە ساڵی  

زیاتری پێبدرایە و بۆ نموونە لە دەوری سەرکوتکەرانەی سەرهەنگ مظفر زنگنە )'سەرهەنگ  
 موزەفەریی' کتێبەکە( زیاتر بکۆڵرایەتەوە. 

ئەوانە، کتێبی دوکتۆر سمایلی بازیار نموونەیەکی باشی توێژینەوەی سیاسییە بە  سەرەڕای 
 پێوانەیەکی کوردستانی و ئەوالتریش.  

٢6/1/٢٠٢٠  
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دووبەرەکییەکی ئایدیئۆلۆژیک لە واڵتانی سوسیالیستیدا تەقییەوە    196٠لە سااڵنی دەیەی  
و لە ئەنجامدا کۆمەڵگای واڵتانی     کە سەرەتا و بنەماکانی چەند ساڵێک بوو بە چاو دەبینران

ناتەبایی و   دابەشکران. ئەگەر  دا  یەکیەتی سۆڤیەتی و چین  بەسەر الیەنگرانی  سوسیالیستی 
دژکارییەکان لەناوخۆی ئەو دوو واڵتەدا هۆکار و بنەمای ئابووری، سیاسی و ئایدیۆلۆژیکی  

دەرەتانی بە خەڵکەکەی   هەبوو، لە واڵتانی جیهانی سێهەم، کە دیکتاتۆری و نەبوونی ئازادی
نەدەدا تەنانەت بەشێکی کەمیش لە ئەدەبیاتی سیاسیی چین و یەکیەتی سۆڤیەتی بخوێننەوە و  

عەقیدەتییان بناسن، حزبە کومونیستە نەریتییەکان بە ماوەیەکی  -جیهانبینی و ڕوانگەی فەلسەفی 
خوازیاری   و  خوێنگەرم  الوانی  لە  بەرچاو  ژمارێکی  و  بوون  شەققە  دوو  کردەوەی  کەم 

شۆڕشگێڕانە، ئااڵی مائۆئیسم لەسەر شان، ڕیزی خۆیان لە حزبە نەریتییەکان جیاکردەوە کە 
ئیمپریالیستیان دەزانین. دیارە لە واڵتانی  -بە ڕێڤیزیۆنیست و ڕیفۆڕمیست و تەنانەت سوسیال

نەوە ڕۆژئاواییدا حیسابەکان تا ڕادەیەکی زۆر جیاواز بوو و کەمتر وابوو کەسێک بە بێ بیرکرد
و خوێندنەوە و هەڵسەنگاندن، بە شەوێک ببێت بە مائۆئیست، وەک بە ڕۆژێکیش نەببوو بە 

 کومۆنیست! 
حزبی توودەی ئێران و حزبی شیووعیی عیراقیش، بە ئەندام و الیەنگرانی کوردەوە، لەو  
پارتی   و  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  تەنانەت  نەمانەوە.  بەدوور  گۆڕانگارییانە 

و  دیموکر  ئەندام  بە  ناسیۆنالیستی،  بەرەی  دوو  و  دوو حزب  وەک  عیراق،  اتی کوردستانی 
دووفاقەیی   تووشی  و  بەسەردا ڕووخا  شکاوەیان  دیوارە  ئەو  ڕاستەوە،  و  الیەنگرانی چەپ 

ی حزبی دیموکراتی کوردستانی   69و  1968هاتن. ئەگەر بزووتنەوەی چەکدارانەی سااڵنی 
و دووبەرەکییە و پشتکردنە حزبە نەریتییەکە بزانین، دەتوانین  ئێران بە ئەنجامی ڕاستەوخۆی ئە

ی تەمەنی شۆڕشی ئەیلوول  66تا    1964دووبەرەکی نێوان باڵی بارزانی و جەاللی لە سااڵنی  
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باوەکوو  1961) بەرچاو،  بگرینە  جیهانییە  دیاردە  ئەو  ناڕاستەوخۆی  دەرەنجامی  وەک  (یش 
 زۆریش ناڕاستەوخۆ نەبوو!

بەداخەوە الوازبوونی الیەنی تێئۆریک و خەریک بوون بە شەڕی چەکدارانەوە، بزووتنەوەی 
تەئسیری   لە  شوێنهەڵگرتن  ئامادەی  و  ڕزاندبوو  ناوخۆوە  لە  کوردی  نەتەوەیی  و  چەپ 
ڕاستەوخۆی بیری حزبە چەپەکانی گەالنی بااڵدەست لە هەموو پارچەکانی کوردستان کردبوو.  

تی و  ڕێبەران  حزبی هەربۆیەش  و  ئێران  توودەی  حزبی  لەناو  شۆڕشگێڕ  باڵی  ئۆریسیەنانی 
"تیئۆریی   لە  وەرگرتن  بەیارمەتی  توانییان  تورکیادا  حزبی کومۆنیستی  و  عیراقی   شیووعی 
شۆڕشگێڕانەی"ی باوی ئەو سااڵنە، کە کورد تێیدا کۆڵ و ناتەواو بوو، فەزای فیکریی خۆیان  

هەر لە دەیەی شەستی سەدەی پێشووەوە بە بەردەوامی  بەسەر کوردستاندا بسەپێنن و ئەو ڕەوتە  
لە  بەڵکوو  ڕۆژهەاڵت،  لە  هەر  نەک  "حیکمەتی"  بیری  تێیدا  کە  ئەمڕۆ،  گەیشتە  تا  مایەوە 
باشووریش بەسەر بزووتنەوەی ناسیۆنالیستیی کورددا، زاڵە و خەباتکارانی نەتەوەیی کوردی  

 خستۆتە تەنگژەیەکی ترسناکەوە. 
رییە دەگەڕێتەوە بۆ کۆتاییەکانی دەیەی شەستی سەدەی پێشوو کە  سەرەتای ئەو کارتێکە

"سازمان انقالبی" لە ناو بەشێک لە الوانی ئەندام یان الیەنگری حزبی توودەی ئێراندا سەریهەڵدا  
کردەوەی   و  "کار  خوازیاری  و  دەژیان   ئێران  دەرەوەی  لە  کە  حزب  ئەندامانەی  ئەو  و 

دەرفەتی هاودەنگی و هاوکاریی الوانێکی شۆڕشگێڕی    شۆڕشگێڕانە" لە ناوخۆی ئێران بوون،
کورد وەک نەمران ئیسماعیل شەریفزادە و مەال ئاوارە و ئەوانیتریان لە ناو حزبی دیموکراتی  

قۆزتەوە ئێراندا  لە    -کوردستانی  هزرەوە  و  بیر  بە هەمان  شۆڕشگێڕ"ی حدکاش  "کومیتەی 
ی شۆڕش و قەتاری خەڵکی چەوساوەی بەژنی حزبەکە جیاببووە و دەیویست ببێتە لوکۆمۆتیڤ 

ئەو تیئۆرییەی وا بە کۆتایی ژیانی   -کورد لە ڕؤژهەاڵتی کوردستان بەشوێن خۆیدا بکێشێت
کوردستانیش   لە  و  هات  نشوست  تووشی  التینیش  ئەمریکای  لە  گیوارا  چێ  قارەمانانەی 

 سەرکەوتوو نەبوو.  
ڕاست ئەو  بەهۆی  و  بەستران  پەیوەندییەکان  بێت،  ئەندامانی هەرچۆنێک  ئەودەم  کە  ییەوە 

کومیتەی شۆڕشگێڕی حزبی دیموکرات لە عیراق و لە پەراوێزی شۆڕشی ئەیلوولدا دەژیان،  
"سازمان انقالبی" هاوکات کەوتە پەیوەندیی لەگەڵ باڵی جەاللیی شۆڕشی ئەیلوول و بەشێک 

  - خزمەتیان کرد  لە ئەندامانی بۆ ماوەیەکی زۆر لە ڕێزەکانی ئەواندا مانەوە و کار و خەبات و
ناو دەمارەکانی  بۆ  بیر وبۆچوونی چەپ  بوو لەگەڵ ڕژاندنی  کار و خزمەتێک کە هاوڕێ 
بزاڤی نەتەوایەتی گەلی کورد لە باشووری کوردستان و "کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان"  

 بەرهەمی ڕاستەوخۆی ئەو پەیوەندییانە بوو. 



 کتێبی"سازمانی ئینقیالبی" و کوردستان، ئامادە کردن و وەرگێڕانی حەسەن  قازی              83
   

 

ه لەڕێگەی  کوردستان"  و  ئینقیالبی  "سازمانی  و  کتێبی  هەڤپەیوین  و  بیرەوەری  ەندێک 
یادداشت و هەڵبژاردەی کتێبەوە، مێژووی کار و هەڵسووڕانی ئەو ڕێکخراوە ئێرانییەی لە ناو 
بزاڤی نەتەوەیی گەلی کورد لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان خستۆتە بەر باس و لێکۆڵینەوە.  

لێرەدا وەک ئامادەکارێکی  کتێبەکە مامۆستا حەسەنی قازی ئامادەی کردووە. کاک حەسەن، کە  
کومیتەی   بەکردەوەی  الیەنگری  وەک  چ  ڕاستیدا  لە  دەردەکەوێت،  کتێبەکە  ساکاری 
کۆنفێدراسیۆنی  هەڵسووڕاوی  ئەندامی  و  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  شۆڕشگێڕی 
لە   کە  بوو  ڕووداوانەدا  لەو  گەلێک  لەجەرگەی  ئوروپا،  لە  ئێرانی  خوێندکارانی  جیهانیی 

لەو  کتێبەکە گەلێک  ناسیاوی  و  کارەکان  ڕەوتی  شارەزای  بەوپێیە،  و  لێوەکراوە  باسیان  دا 
لە  کەسایەتییانەیە وا کتێبەکە پێمانی دەناسێنێت، بەاڵم  بەشێوەی هەمیشەیی، دەوری خۆی 
ڕووداوەکاندا کەمڕەنگ پیشانداوە و زیاتر وەک کەسێکی الوەکی، تەنیا بەسەرهاتەکانی بۆ 

ەئەنجامدا، زانیاریی ناو کتێبەکە تا ڕادەیەکی زۆر دەستی ئەوەڵ و هی  خوێنەر گێڕاوەتەوە. ل
 ناوخۆی ڕەوتەکەن، هەربۆیەش دەکرێ پشت بە ڕاستی و دروستییان ببەسترێت.  

کێشە   ئەو  هەموو  لە  بەرچاو  بەشێکی  شەڕگەی  وونی  سەربازێکی  حەسەن  مامۆستا 
ک کە خەباتی هاوسەنگەرەکانی ئایدیۆلۆژیکەیە، وا لە کتێبەکەدا ڕەنگی داوەتەوە، سەربازێ

گرنگتر لە کارەکانی خۆی دەبینێت و لە ئەنجامدا خۆی دەخاتە سێبەری ئەوانەوە. خوێنەری  
بزاڤی  هەڵسووڕاوانی  و  ڕێبەران  بیرەوەریی  دەیان  ڕابردوودا  ساڵی  چل  سی  لە  کە  کورد 

خاوە واتە  ڕووداوەکان  "ڕاوی"ی  هەموویاندا  لە  خوێندۆتەوە،  کوردی  نی  نەتەوایەتی 
بیرەوەرییەکانی وەک قارەمانێک بینیوە کە لە سەنتەری هەمووکردەوەیەکی شۆڕشگێڕانەدا بووە،  
هەرگیز هەڵەی نەکردووە و تەنیا نەیار و ناحەزەکانی ئەو بوون کە تاوانبار و بەرپرسی شکست  
نەک  قارەمانی دێوقڕان  لێرەدا  ببینێ  ئەگەر  پێی سەیربێت  نییە  بوون، دوور  نەهامەتییەکان    و 

"ڕاوی" خۆی، بەڵکوو کەسانی دیکەن! لە عەینی کاتدا، خوێنەری شارەزای بەسەرهاتەکانی 
ئەو سااڵنە، ئەگەر ناسیاوییەوکی کەم و زۆری لەگەڵ ژیان و کەسایەتی و قەڵەمی مامۆستا 

 حەسەن هەبێت، دەتوانێ بەباشی پەی بە حەقیقەتی ڕووداوەکان بەرێت. 
نشوست و هەرەس و دووبەرەکی و شەڕی گەلی کورد دوای ئەو هەموو شکست و  

ناوخۆییەی وا لە ماوەی حەفتاساڵی ڕابردوودا تووشی هاتووە، ئێستا دەبێ بگەڕێتەوە سەر بنەما  
و بنچینەکانی سەرەتایی و چاو بۆ هۆکارەکانی سەرنەکەوتنی خۆی بگێڕێت. کتێبی مامۆستا  

انین و ئاوڕدانەوەیە بێت. حەسەن دەکرێ سەرچاوەیەکی جێگەی باوەڕ بۆ ئەو گەڕانەوە و ڕو
ئەمڕۆ سەردەمی دروشمی قەبە و الفیتەی گەورە نییە و کاتی بەخۆداچوونەوە و بیرکردنەوە 

 و دۆزینەوەی هۆکارەکانە.  
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کتێبی مامۆستا حەسەن لە الیەکەوە ڕێزگرتنە لەو ئەندامە ئێرانییانەی "سازمانی ئینقیالبی"  
 65و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا کار و خەباتیان کرد،  کە لە ناو کورد و بزاڤی نەتەوایەتی باشوور

لە الیەکی دیکەشەوە یارمەتیدەری خوێنەرە بۆ تێگەیشتن لە ڕەوتی سەرهەڵدان و هەرەس 
و بەگشتی، بەشێک لە مێژووی    66هێنانی کومیتەی شۆڕشگێڕی حدکا، کۆمەڵەی ڕەنجدەران 

 بیری چەپ لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان. 
کت بابەتەکانی هەڵسەنگاندنی  شیکردنەوەی  و  پێویستە  زیاتری  کاری  و  دەرفەت  ێبەکە 

دەکەوێتە ئەستۆی کەسانی شارەزای مێژووی ئەو سااڵنە. بەداخەوە من بەهۆی تووشبوون بە  
 نەخۆشیی کوڕۆناوە تەنیا ئەم چەند دێڕەم پێ نووسرا. 

18/11/٢٠٢٠ 
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بە هێندێک الیەنی مێژووی سیاسی لە    سەبارەت گفتوگۆ لەگەڵ ئەنوەر سوڵتانی

 کوردستانی ئێران 
 

ئێوە لێتان کۆڵیوەتەوە هەوەڵین کاری  : بە پێی بەڵگەی مێژوویی تا ئەو جێیەی کە  پرسیار
بنەمای سەر  لە  کە    ناسێنەی   ،  بێ  کوردی  هووییەتی  داوخوازی  و  ڕۆژەڤ  ڕێکخراوەیی 

 دەکا؟  پێ دەست کەنگێ کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە ئێران، کوردستانی لە بێ کوردی

 کوردییەوە هووییەتخوازی بە حیزبێک کە  : تەبعەن پێشینەی حیزبایەتی زیاترە لەوەیواڵم
 دوایە  و  ئێران  گەیشتووەتە  کە  ڕۆژئاواییە،  بیرۆکەکە  دیارە  شتەکە   ڕەنگە،  کە.  دامەزرابێ

  ئەنجومەنەکانی  بۆ بگەڕێنینەوە بتوانین لەوانەیە پێشینەکەی کوردستان ڕۆژهەاڵتی گەیشتووەتە
مەهاباد بەاڵم ئەگەر بەو ڕوانینە  ووتییەت. لە سنە، لە کرماشان، لە سەقز، لە  مەشڕ  دەورەی

تایبەتەوە بۆ هووییەتخوازی کوردی سەیری بکەین ڕەنگە ئەوەی کە پێی دەگوترێ ' کۆمەڵەی  
بووە  ماکۆ  لە  و  خۆی  لە  دامەزراوە  دا  سمکۆ  شۆڕشی  سەردەمی  لە  گۆیا   ، جیهاندانی' 

 عەبدولڕەزاق خانی دونبوڵی دایناوە . 

 نییە؟ وا بەدرخانە، عەبدولڕەزاق هەر خانە عەبدوڵڕەزاق ئەو پرسیار:

: بەڵێ بەڵێ، عەبدولڕەزاق بەدرخانە. من ئەوەم لە کتێبەکەی کاک نەوشیروان ئەمین  واڵم
دا دیوە، هەر وەها 'کۆمەڵەی ئیستیخالسی کورد' کە ئەویش سەید تەهای شەمزینی دایناوە 

. پێشینەکە  1918ی دابووە کە دەکاتە  یی شەڕی یەکەمی جیهانکۆتا   ئەویش دەڵێ لە ساڵی
بم ئاگادار  من    درەنگترە   ئیدی  دایە  ئەوە  شوێن  بە.  سااڵنە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەندەی 

  حیزبی '    یا'  کورد  ئازادیی  حیزبی'    یا  ە"  کورد  ئازادیخوای  حیزبی'    کە  دەچێ  پێ  ماوەیەکی
  ئیدی  کە  دایە  ئەو  شوێن  بە  و  مەهاباد دای دەنێ  لە  زەندی  عەزیزی  کە  'کورد ئازادیخوازی

 . دێ پێک ژێکاف کۆمەڵەی

: جا ئێستا لە سەر حیزبی ' ئازادی کوردستان ' یا ' حیزبی ئازادیخوازانی کوردستان  پرسیار
  1977  ساڵی  لە.  کراوە  باسی  نێو   دووک  هەر  بە  ڕاستیدا  لە   دا  بەڵگە   لە  چونکە  ڕاوەستین،  '
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کتێبێکی  ت  ئاغای  نێوی  بە  کەسێک ایران'  اسناد  مرکز   ' بەڵگەکانی  بنەمای  سەر  لە  ەیرانی 
  کە   دەرخستووە بە نێوی ' اسناد احزاب سیاسی ایران' یانی بەڵگەکانی پارتیە سیاسییەکانی ئێران

 سەرەتایەکەوە  بە  دا  مادە  ٢8  لە  بووە  چاپ  یش'    کوردستان  ئازادیی  حیزبی'    مەڕامنامەی  لەوێدا
پێی  دەرد  جوان  لەوێ  ئیدی  و بە  نووسیوە.  ئەوەی  زەندی  عەزیزی  ڕەحمەتی  ەکەوێ کە 

 دەو  مەڕامنامەیە  ئەو  مادەیە، ئەو مەڕامنامەیە چییە؟ پێتان وا هەیە  ٢8تێخوێندنەوەی ئێوە لەو  
  ئەسنادی   ناو  لە  ئاوا   و  گرتووە  دا  سەر  بە  دەستی   پۆلیس  بەڵگەیەک  وەکوو  دا  سەروبەندی

 بەرنامەیە؟  ئەو  ەک چووەتە ناو کۆمەڵ شێوەی بە ئەوە یا ماوەتەوە ئێرانیدا

  بە  ڕەنگە  : من ڕەنگدانەوەی ئەو شتەم لە شوێنی دیکە دا نەدیوە جا بۆیە بۆچوونەکەواڵم
ت بە دەستەوەیە ئەوە بێ کە ئەو شتە شتێکی زۆر مەحدوود  ش  کە  ئەوەندی ئەلئان، بۆ  گشتی

  ئاسۆریشی   و  مەهاباد، لە میاندواو چونکوو ئەرمەنیبووە لە ناوچەیەکی تایبەت دا ڕەنگە لە  
  بۆ   داواکارییە  هەموو  داواکاریەکان  چۆنە  کە  تێیدا  گرینگە  دیاردەیەکی  ئەمە  بوون  تێکەاڵو
هاتۆتە ئەوێ و تا کوێ ڕۆیشتووە، کێی لە پشت    فکرە  ئەو  چۆنە  ئاسۆڕیش،  بۆ  و  ئەرمەنی

بووە؟ لە قەولی مەال قادری موسەریسی یەوە باس کراوە کە ئارامێکیش لەگەڵ بووە، بەاڵم  
  ئەو   گشتی  دیاردەیەکی  بووبێتە  شتە  ئەو  کە  ناچم  بۆ  وای  ئەمن  حاڵ  بەهەر  ئەویش بووبێت

 ەی ژێکاف بوو،کۆمەڵ یا بوو کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی دواتر کە جۆرەی

: باشە، وەک دەزانین بەرێزیشت حەتمەن ئەو داکومێنتانەت دیوە کە لە هێندێکیان پرسیار
دا باسی ئەوە دەکرێ کە کۆمەڵەی ژیانی کورد یا کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد ، کۆمەڵەی  

  لە   کە  دەزانین.  کردووە  پێ  دەستی   1938  ژێکاف بڵێین دە ڕاستیدا چاالکییەکانی لە ساڵی
ئیمزا کراوە لە نێوان ئێران، عێڕاق، ئەفغانستان و تورکیا   1937  ساڵی ' سەعدئاباد'  پەیمانی 

بەسترا گۆیا بە مەبەستی پێشگیری لە دەستدرێژی و دژایەتی لەگەڵ هەر جۆرە هەڵتەزینەوەیەک  
. کوردە  مەسەلەی  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  لە سنوورەکانیان بەاڵم جوان دیارە کە مەبەست

 ژێکافە  کۆمەڵەی  ئی  سەنەدەکەش  کە  دەکرێ  ئەوە  باسی   ی یەکێک لە سەنەدەکانپێ  بە  دوای
  باشووری   لە  هەیئەتێک  و  ئەوان  هەیئەتێکی  نێوان  لە  دا  دیدارێک  لە  دەکرێ  ئەوە  باسی

 خەبەرەی  ئەو   کە  بووە  عێڕاق  ئەڕتەشی  ئەفسەرێکی  کەسانە  لەو  یەکێک  دا  عێڕاق  کوردستانی
وەندی عێڕاق و ئەوانیش بە ئێرانیان گوتووە و ئەوە بووەتە نا  حکوومەتی  بە  گەیاندووەتەوە

هۆی ئەوە کە ژمارەیەک خەڵک لە ناوچەی سابڵغێ تەبعید بکرێن. وەک دەزانی لە شێعری  
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'سەیف ' یش دا ئەوە باس کراوە، دوایە لە کتێبی بەڕێز سەید محەمەد سەمەدی ' 'ئاوڕێک 
اد ' دا لیستەیەکی تێدایە لەو کەسانەی کە تەبعید کراون. دە ناو ئەوانەی دا  لە مێژووی مەهاب

کە زۆر ناسراو بن حوسێنی زێڕینگەران )حوسێن فڕووهەر( هەیە کە زاندراوە ئەندامی ژمارە  
ی کۆمەڵەی ژێکاف بووە، یا سەید پیرەی نیزامی کە ئەندامی کۆمەڵە بووە، یا حەمەدی  -1

ەیە ئەو جۆری کە ئێوە بۆی دەچن و ڕەنگە لێشتان کۆڵیبێتەوە ئایا  مەولوودی. پرسیارەکە ئەو
ناکرێ کە تاریخی حیزبی ئازادیخوازانی کورد یان حیزبی ئازادیی کوردستان بە بەشێک لە  

 تاریخی ژێکاف دابنێین؟ 

  پێوەندی   ئەلئان  دەگوترێ  هەیە   شت  زۆر.  بۆچوونە  نییە  فاکت   : بەشێکی زۆری مێژووواڵم
دانە دێڕ، دوو دانە ووشە وجوودی نییە لە   دوو  بێنەوە  بۆ   بەڵگەی  فەرموو  ماد  لەگەڵ  کورد

زمانی مادی کە تۆ بێنی تەتابوقی بکەی لەگەڵ کوردی لە ئەنجام دا بۆچوونە. لەوە دا بۆچوون  
دەتوانێ دوان بێ. دەتوانێ ئەوە بێت کە بەڵێ لە سەر ئەو بنەمایە کە ' حیزبی ئازادیخوازی  

بوو  ' هەمان  کورد  بەشێکیان  ئەندامەکانی  وەها  هەر  و  داندراوە  ژێکاف  کۆمەڵەی  ە 
 مێژووی  لە  بەشێک  وەکوو  دەکرێ  وابوو   کە  بوون  کورد  ئازادیخوازی  حیزبی  ئەندامانی
  ساڵی   بۆ  بگەڕێتەوە  دەبێ  ناچار  بە  بکا  ئەوە   بتوانێ  ئەگەر  کە  بکرێ  سەیر  ئەویش  ژێکاف،

ۆم پێم  خ من بۆچوونە ئیدی بەاڵم. بێ  کورد  ئازادیخوازی حیزبی دامەزرانی ساڵی کە 1938
  پەرەیەی   ئەو  'کورد   ئازادیخوازی  حیزبی'    ئەوەیە  من  هۆکارەکەی  چونکوو  وا نییە وا بێ 

 مەحدوود  زۆر  جەمعێکی  نێو  لە   کەسی  تاکە  زۆر  شتێکی  بوو  ئەگەر  دا،   خەڵک  ناو  لە  نەسەند
 دیارە  خەڵکەوە،  کۆمەاڵنی  نێو  بچنە  بوو  نەیانتوانی  کراوە  بەربەست  جەمعە   ئەو  بوو،  دا

ئەو  بەیاننا لەگەڵ  هاوبەشە  کە  تێدایە  شتیشی  گەلێک  بەیاننامەکە  دەیبینین  ئەلئان  هەیە  مەکە 
 بەاڵم.  بووە   کوردستان  دێمۆکڕاتی  حیزبی  دواتر  و  ژێکاف  کۆمەڵەی  شتانەی کە داوخوازی

  نازانم،   خۆم  من  بووە،  جەمعێک  پچووکی  کۆبوونەوەیەکی  ،   مەحفیلێک  کە  هۆیەی  بەو  هەر
سەر   کۆمەڵەی  سەر  نایبەمەوە لە  ئەلئان  بۆچوونە.  گوتم  وەکوو  ئەوە  ژێکاف. 
 بۆچونێک.  بێ  دوان  دەتوانی  بۆچوون  ئێستا  هەر  ئێران  کوردستانی  شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی

  کە   ئەوەیە  دیش  بۆچوونێکی  داندراوە  ئێران  شۆڕشی  وەختی  لە  1357  ساڵی  لە  کە  ئەوەی
 . داندراوە پێشتر زۆر
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: یانی مەبەستتان ئەوەیە کە ئەگەر فاکتێکی تاریخیش هەبوو بێ لە سەر ئەو فاکتە  پرسیار
مەڕامنامە   ئەو  بێجگەلە  هەبێ.  دەتوانێ  جۆراجۆر  بۆچوونی  هەمیشە  مادەییەی    ٢8تاریخییە 

  باسی   دا  سەرچاوە  هێندێک  لە  ستانحیزبی ئازادیی کوردستان یان حیزبی ئازادیخوازانی کورد
  ئازەربایجان   بۆ  سوور  ئەڕتەشی  ەی هاتنیبۆن  بە  کردووە  دەر  بەیاننامەیەکیشیان  کە  دەکرێ  ئەوە

  ئەگەر   مەسەلەیە  بەو  سەبارەت.  ئێران  کوردستانی  باکووری  لە  ناوچە  هێندێک  و
 .هەبێ ڕوونکردنەوەیەکت

تەنیا بیستوومە کە بەیاننامەیەکی ئاوایان دەر کرد  : من خۆم ئەو بەیاننامەیەم نەدیوە.  واڵم
نابینمنائاسا  من  ئەوەش  بێ  کرد  لێ  پێشوازییان  بێ   ڕەزا   دیکتاتۆرییەتی  ئەوەی  هۆی  بە  یی 

  وەکوو   گەورەی  کەسایەتییەکی  سوور،  ئەڕتەشی  لە  دەکا  پێشوازی  خەڵک  ڕووخاوە،  شایە
  وەکوو   و  ناوچەکە  هاتۆتە  کە   دا  سوور  ئەڕتەشی  بە  دەڵێ  هەڵ  پێدا  شێعری  سەیف

دەمە فەعال   ئەو  کە  حیزبێکیش  نازانم  دووری  من  وابوو   کە  دەکا،  تەماشا  ڕزگاریکەرێکی
بڕیار دان لە  نەدیبێت  ئینسان شتەکەی  بەاڵم وەختێک  بێت  بەیاننامەیەکی دەر کرد  بێ  بوو 

 سەری کەمێک ئەستەمە. 

وەندەی کە بەڵگەمان بە دەستەوەیە  ر: ئێستا با بێینە دەوری دووەمی یانی دە ڕاستیدا ئەپرسیا
ئی کۆمەڵەی ژێکاف هێندێک شت تەواو ڕوون و ئاشکرایە کە کەنگێ دامەزراوە. زۆربەی  
دامەزارانی  ڕۆژی  کە  دەکەن  ئەوە  باسی  جۆر  بە  جۆر  زمانی  بە  چاپەمەنی  زۆری  هەرە 

  - 16  یان  ئووت  ی  -16  دەکاتە  کە  بووە  هەتاوی  ی13٢1  ساڵی  گەالوێژی  ی   -٢5  کۆمەلە
 کۆمەڵە  ڕۆژمێری  لە  واتە  دا  ژێکافیش  کۆمەڵەی  چاپەمەنییەکانی  لە  تایبەتی  بە  و  194٢  ئابی   ی
  یانی .  ڕاگەیێندراوە  ی گەاڵوێژ وەکوو ڕۆژی دامەزرانی کۆمەڵە- ٢5دوو ساڵ لە سەر یەک    دا

  سیاسی   بەرنامەی  کە  ئەوەی  سەر  لە  هەبێ  جیاواز  تەفسیری  دەکرێ  یانی  نامێنێ  گومان  دا  لەوە
  جگە   دەنگن  یەک  هەموو  چونکە  نامێنێ  گومان  مەسەلەیە  ئەو  سەر  لە  بەاڵم  بووە  چۆن  کۆمەڵە

و سەرچاوە نەبێ کە لە جیاتی مانگی ئاگوست بۆ نموونە ڕەحمەتی ئیگلتن دەڵێ  دو  یەک  لە
ەوەیە  مانگی سێپتامبر کە ئەوە دەتوانێ هەڵە بێ. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە، پرسیاری ئەساسی ئ

ئەو کۆمەڵەیە لە زەمانێک کە کۆماری کوردستان دامەزراوە و بە تایبەتی لە قسەی پێشەوا 
  حیزبی   پێشەوای  هەم  قازیی محەمەد کە هەم سەرۆکی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان بووە و

  ژمارەی   لە  بووە  جمهوورییە  ئەو  کۆماری  سەرۆک  و  پرێزیدێنت  و  بووە  کوردستان  دێمۆکڕاتی
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  لە   هێندێک  و  کوردستانە  دێمۆکڕاتی  حیزبی   ئۆرگانی   کە  دا  کوردستان  ڕۆژنامەی  ی  -1
و لەوێوە هاتوونە مەهاباد قسەیان لەگەڵ کردووە    تەورێز  هاتوونە  کە  تاران  نووسانی  ڕۆژنامە

پێش ڕاگەیاندنی کۆمار باسی ئەوە دەکا دەڵێ ئێمە چوار ساڵە خودموختاری داخڵیمان هەیە 
چی یانی   و  سوڵتە  ژێر  کە  ناوچانەی  لە   کە  چاالکیانەی  و  فەعالییەت  ئەو  یانی  ئەوە 

بە تاریخی حیزبی دێمۆکڕاتی    یانی خۆی  تاریخی  بە  نەماوە  مەرکەزی  حکوومەتی  دەسەاڵتی
'  کوردستان'    سەرنووسەری  کوردستانی دەزانێ. هەر لە ڕۆژنامەی کوردستانی ئەو دەمی دا

  دەڵێ   لەوێدا  و  نووسیوە  درێژی  و  دوور  زۆر  مەقالەیەکی  حەمیدی   محەمەدی  سەید
 چوارساڵەکەی  یانی  ئەوەش.  خۆی   دامەزرانی  ساڵی  پێنجەمین  دەنێتە  پێ  خەباتەکەمان

ئیستیناد بەو بەڵگە مێژووییانە ئینسان  کۆمە ڵەشی حیساب کردووە. کە وا بوو بە پاڵپشت و 
ساڵ هۆی چییە کە لە عەینی حاڵ دا کە حیزبی    67ساڵە نەک    7٠دەتوانێ بڵێ ئەو تاریخە  

دێمۆکڕاتری کوردستان ئەو ڕۆژەی هەڵبژاردووە وەکوو ڕۆژی دامەزرانی خۆی، دیارە لە  
 ساڵ؟ 7٠ساڵە نەک  67بەاڵم ئێستا دەڵێ ئەوە   بەو الیەوە 1945ساڵی 

: تەبعەن واڵمی پرسیارەکە حیزب دەبێ خۆی بیداتەوە. هەر دوو باڵی حیزبەکە واڵم واڵم
بدەنەوە کە بۆچی وایە. بەالم دیسانەکە لەوەش دا مەسەلەی بۆچوون هەیە. من خۆم پێم وانییە 

  بتوانی   بکەی  حیساب  ژێکافەوە  کۆمەڵەی  دامەزرانی   ەل  وەختێ کە دەتوانی ڕۆژ و مانگەکەی
  ساڵی   گەالوێژی  ی-٢5  لە  ڕاست  نەکەی. هۆکارێک بۆ ئەوە نییە، مەگەر  حیساب  ساڵەکەی

.  مەبنا  بۆتە  ئەوە  بڵێن  کە  دابێت  ڕووی  تایبەت  شتێکی[    1946  ئوورت  ی- 16]    دا  13٢4
  بەیاننامەی  یەکەم. نییە تایبەت  شتێکی  دا مانگە و ڕۆژ لەو و دا ساڵە لەو بزانم من ئەوەندەی

ی خەزەڵوەر. یانی دوو مانگێک دوای    -1ی ئابان دایە، - 1  لە کوردستان ذێمۆکڕاتی حیزبی
 ئەو جەرەیانە.

 : کۆنگرەکەی ، کۆنگرەی یەکەم لەو تاریخە دا گیراوە. پرسیار

وابوو ئەگەروالم   ڕۆژی   وەک  دابندرێت،  خەزەڵوەرە  ی  -1  ئەو  دەبوو  بێت  ئەوە  : کە 
بەاڵمحیزبیش   دامەزرانی  بۆ  بنەما  بە  بکرابا  ئەو  کۆنگرە  پێکهێنانی  ئەوەی  و  نەکراوە  ئەوە  . 
 سەید تەبعەن کردوویەتی، حەمیدی محەمەدی  سەید کە قسانەی ئەو و هەڵبژێردراوە ژێکاف

  ئیدێئالیستیشی   شتی  هێندێک  دەتوانێ  ئەو  بووە  ڕۆزنامەکە  سەرنووسەری  حەمیدی  محەمەدی
پێشەوا قسەیە   قسەی  بەاڵم  حیزبەکە  بۆ   ببێ  ناتوانێ   تەواو  فاکتێکی . بێ  کرد   شتەکە  تێکەاڵوی
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  هەبووە   خودموختاریمان  لەو پەیوەندە دا، کە ئەو باسی چوارساڵی ڕابردوو دەکا ئەو دەڵێ ئێمە
  ژێکافیشە   کۆمەڵەی  ئەوە  کە  وەردەگرین   ئەوە  مەعنای  بە  ئەوە  ئایا.  دا  ڕابردوو  چوارساڵی  لە

 .دەکا فەعالییەت

 : ئەخر چاالکی سیاسی ڕێکخراوی بە ناوی کۆمەڵەی ژێکاف بووە ئیدی. پرسیار

: تەبعەون ئەوە ڕاستە. بەاڵم ئەو موشەخەسەن باسی خودموختاری دەکا کە دەتواندرێ  والم
بکرێت تەفسیر    دەوڵەتییەکان،   دەستگا  شەوێقە  شلو  نەماوە،  شا  ڕەزا  حکوومەتی  بەوە 

  کورد   ناوچەیی  دەسەاڵتی  یانی  بڵێین   نەتوانین  حکوومەتیش  یانی  ناوچەییەکە  حکوومەتە
 و چوار ساڵە دا خۆی خۆێ بەڕێوە بردووە. لە  لەوێدا

بەاڵمپرسیار   وەکوو   حەمیدی  محەمەدی  سەید  سەر  لە  فەرمووت  کە  شتی  یەک  : 
  ئۆرگانی   کوردستان  ڕۆژنامەی  چونکە   سەرە   لە   قسەی  ئەوە  کوردستان  ڕۆژنامەی  سەرنووسەری

کەی بێنێ سەرنووسەرە  کە  ئەوەی  ئیمکانی  یانی  بووە  کوردستان  دێمۆکڕاتی  حیزبی  ناوەندی
 . نییە مەعقوول هێندێک  نەزەری شەخسی خۆی باس بکا

  وابووە   جاری  نووسسیوێتی،  هێمن  وابووە  جاری   ڕۆزنامەکە  وتارەی  سەر  : ئەوە ڕاستەواڵم
 . بکەی تەعبیر ناتوانی ڕەسمی بۆچوونی بە دەیڵێن خۆیانە بۆچوونی ئەوانە نووسیوێتی هەژار

: زۆر باشە، ئەوەندەی کە مەڕبووت بە حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان بێ دوای ئەو پرسیار
 شووڕەوی سیاسەتی لە بووە گۆڕانێک کە ئەوەی پاش یانی  سەفەرەی کە کراوە بۆ سۆڤیەت

  قازیی   پێشەوا   سەرۆکایەتی  بە  کەسی  هەشت  بزانم   وا   هەیئەتێکی  کورد   مەسەلەی  نیسبەت  بە  دا
  میر   خودالێخۆشبوو  ر لەگەڵدیدا  و  شووڕەوی  ئازەربایجانی  بۆ  دەکرێن  دەعوەت  کە  محەمەد
  باسی   سەرچاوە  زۆر  بووە  سۆسیالیستی  ئازەربایجانی  بااڵی   بەرپرسێکی  کە  باقرۆف  جەعفەر

 لەبەر  کۆمەڵە  لە  هەبووە  گومانیان  و   شک  هێندێک  ئازەربایجان  سەرانی  کە   دەکەن  ئەوە
ان.  ئینگلیست  نیسبەت  بە  بووە  دا  ژێکاف  کۆمەڵەی  چاپەمەنی  لە  کە  هەڵوێستی  هێندێک

  هەیئەتەکە   ئەندامانی  لە  یەكێک  قسەی  بە  مەهاباد  هاتووەتەوە  هەیئەتەکە  کە  ئەوە  دوای  وە
 داوە  ئاگایی  سەفەرەکە  بە  سەبارەت  پێشەوا  هەبووە  کۆبوونەوەیە  کەریمی   مەنافی  ڕەحمەتی

  باس  هێندێکان کە  ئەوەی پێچەوانەی بە دوایەش و کردووە پەسندیان خەڵکەکە و خەڵک بە
دەزانیجە  و  دەکەن  هەشت  داوا   و  کوردستان  دێمۆکڕاتی  حیزبی   بەیاننامەی  کە   نابیشت 
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  تا   گەالوێژ   مانگی  نێوان  لە  یانی  کراوە،  تەرح  دا  کۆنگرەکە بەستنی  لە  پێشتر  زۆر   مادەییەکە
 دوای  مانگێک  چوار  کە  کۆمار  ڕاگەیاندنی  تا   کراوە  ئێعالن  حیزب  کە  خەزەڵوەر  مانگی  کوو
دەڵێن تا سەروبەندی ژێکاف داوای کوردان داوای پێکهاتنی دەوڵەتێکی    هێندێکان  .بووە  ئەوە

نەتەوەیی ئازاد بووە بەاڵم لەو سەروبندی ڕا کە حیزبی دێمۆکڕات پێک هاتووە ئەو داوایە 
ئێران و هەم   لە   هەم  و  عێراق   کوردستانی  لە  ئاڵوگۆڕی بەسەر هاتووە هەم لە کوردستانی 

جیاواز بووە لە سەر داوخوازی پێک هاتنی ناسێنەی کوردی؟   ئاڵوگۆڕی   لەوێ  دیارە  کە  تورکیا
 ئێوە ئەو بۆچوونانە چۆن لێک دەدەنەوە؟

: هۆی گۆڕانەکە ڕەنگە ئینسان بتوانێ لە چەند شت دا بۆی بگەڕێت. ئەگەر بشتوانرێ  واڵم
بدۆزرێتەوە. یەکیان ئەوەی کە ئێمە شتێکی وەک رێئال پۆلیتیکمان هەیە، تۆ موحیتەکەی خۆت  

تێگەیشتوویی  دەن و  تیژبینی  لە  ئێمە   . دەناسی  بارودۆخەکە  دەناسی،  دەوروبەرەکەی  اسی، 
بارودۆخەکەیان  دەبێ  ئەوان  پێشەوا.  تایبەت  بە  نییە  شکێکمان  گۆنە  هیچ  کۆمار  ڕێبەرانی 
هەڵسەنگاندبێ لەگەڵ ڕۆژنامەنووسەکان کە قسە دەکا پێشەوا، دەچێ بۆ تاران لەگەڵ شا قسە  

  خراپ  سەر  پشت پردی بییەوێ کە  توندرەوییەکی ئەوتۆی تێدا نابینی دەکا لە هیچ کوێ دا
  کە   بێ  سۆڤیەت  سیاسەتی  ڕەنگە  بەشێکی  بێ،  ئەوە  ڕەنگە  شتەکە  بەشێکی  دا  ئەنجام  لە  بکا
 ژێکاف  کۆمەڵەی.    ئەوەیە  ئەویش  بیکەم  دەمەوێ  هەیە  قسەم  یەک  ئەمن  دا  پەیوەندە  لەو

لەگەڵپێ  زەبیحی  مامۆستا  کە  ئەوەی  عەالڕەغمی بووە  نزیکی    کۆنسوولگەری   وەندێکی 
  عەتفێکیان   دەدا  پیشان  کە  هەیە  دا  نیشتمان  گۆواری  لە  بۆچوون  هێندێک  تەورێز  لە  سۆڤیەت

  دا   شتەکە  الی   بە  دا  قاسملوو  دوکتور  کتێبەکەی  لە.  هەبووبێ  ئینگلیس  سیاسەتی  بەرەو
ەتی ئینگلیسی بە دۆستی  سیاس  ژێکافی   کۆمەڵەی  دەڵێ  پێی  دیویەتی  قاسملوو  دوکتور  ڕۆیشتووە

کورد ناو دەبرد و حەتا ئااڵهەڵگری ئازادی گەالن یەکێکیش لەوان ئەویش گەلی کورد. کە 
  دابنێین   داوەتەوە  ڕەنگی  تەبعەن ئەو دەڵێ وا نییە. ئایا ئەوە ئەو سیاسەتەی کە لەو ڕستەیەو دا

  دا   ' مجێور  چێشتی'  لە  کە  هەژار  امۆستام  سوێندخوادنەکەی  من.  دیکە  شتی  هەندێک  پەنای  لە
  کاکە   سەید  ماڵی  دەچێتە  بخوا  سوێند  دەیەوێ  دا  ژێکاف  کۆمەڵەی  لە  وەختێک  کە  هەیە

  لە  دەست ڕاوەستاوە کەسێک درگا  بەر لە و ئەوێ چۆتە دا شەو تاریکە لە  دەکا باس نێوێک
  و   میزێک  و   دەبەن  ال  پەردەیەک  و  تاریک  ژوورێکی  دەیبنە  دا  ژوورەکە  لە  دوایە  و  دەمانچە  سەر

 سوێندم  کە  من  دەڵی  کە  چەشنە  لەو  ئا  شتی و  سەریەوە بە  ڕووت  خەتجەرێکی  و  قورئانێک
  دیفاع   قسانەی  ئەو  فەزایە،  نەوعە  ئەو.  گرتبووم  دای  لەرزێک  و  ترس  یانی  دەلەرزیم  خوارد
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 دیکە  کەسەکەی  حەوت  لە  و  پێشەوا  لە  داوا  ڕووسەکان  کە  ئەوەی  و  ئینگلیس  سیاسەتی  لە
مادە  ئەوەی   نەک  دەکەن دوو   بەڵکوو  بگۆڕن  ژێکاف  کۆمەڵەی  بەرنامەی   لە  مادەیەک، 

 دەبینم دا پەیوەندێک لە ئەوانە من. دێمۆكرات حیزبی بیکەنە  بگۆڕن  حیزبەکە نێوی ئەساسەن
 .هەیە ژێکاف سەر لە  ' فڕاماسۆنری'  لە  کارتێکەرییەک ئەوەیە کورتی بە ئەویش

 چییە؟ ئەوە بۆ بەڵگەت  مەعنا یانی : بە چپرسیار

: بەڵگەم بۆ ئەوە ئەو سێ شتە کە ئەلئانەکە باسم کرد هەر وەها هەندێک شتی دیکە  واڵم
کە ئەلئان ئیشارەیان پێ دەکەم ، بەاڵم پێش ئەوە ئیشارە بەوان بکەم با ئەوە بڵێم من بە هیچ  

 کەم .شێوەیەک لە شێوەکان هێچ یەک لە ڕێبەرانی ژێکاف تاوانبار نا

: هیچ گومان لە نیەتی بەڕێزت دا نییە بەاڵم ئەوەی کە دەڵێی فڕاماسونری تەئسیری  پرسیار
 دەڵێی؟  ئەوە بەڵگەیەک چ پێی بە  لە سەر هەبووە

 دێتەوە، فڕاماسۆنەکان  : یەکیان ئەو شێوە سوێندخواردنەیە کە عەینەن دەگەڵ شتیواڵم

مەرکەزی غەیبی لە بزووتنەوەی مەشڕووتییەت دا  : نەک فڕاماسۆن مامۆستا، ئەوە لە پرسیار
ئەوە هەبووە. لە بزووتنەوەی مەشڕووتییەت ئەوە بووە لە تەورێز ئەگەر تەماشای کتێبی تاریخی  
مەشڕووتییەت بکەی ئەوە هەیە لە تەورێز کە بە شەو بە تاریکی کابرایان بردووەتە شوێنێک  

سوێندی خواردووە، ئەوە چ ڕەبتی بە  لەوێ بێ ئەوەی بۆخۆی بزانێ شوێنەکە کوێیە لەوێ  
 فراماسۆنانەوە هەیە؟

 تەماشا  ئەگەر  تۆ.  پێشتری  بۆ  دەگەڕێتەوە  مەشڕووتییەتیش  پێشینەکەی  ئەو،  پێشینەکەی واڵم:
 ئێرانەوە  هێناویەتە  ئاخوندزادە  فەتحعەلی  میرزا  یەکمجار  حیزبایەتی  بیرۆکەی  ئەو  هەر  بکەی

 سەدەیەک  ئی   ئەوانە  داناوە  ی'  فەرامۆشخانە'  خۆی فراماسۆن بووە. مالکوم خان بۆ خۆی  بۆ
. ە  تالیبۆف  دا  ئەو  شوێن  بە  یە،  کرمانی  نازیمولئیسالمی  دا  ئەو  شوێن  بە  چاکە،  ئەوەن  پێش

  جەماڵەدینی   سەید  نموونە  بۆ  تەنانەت  بوون،  فڕاماسۆن  شێوەیەک  بە  ئەوانە  هەمووی
ڵگری بیری ئیتیحادی ئیسالمە، سەید جەماڵەدینی ئەسەد ئابادی شک نیە هە  کە  ئەسەدئابادی

 لە ئەندامەتی لە گرووپی فراماسۆنەکان. 

 : جا ئەوە چۆن گرێ دەدەی لە مەسەلەی ژێکاف؟ پرسیار
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  حیزبەکە   دەڵێن  دەکەن  داوا  سۆڤیەتەکان  کە  ئەوەی   هۆکاری  دەدەم  گرێ   ئاوای   من واڵم:
دا بکەن شتێکیبیرۆکەک  مادەیەکی  ناڵێن  بگۆڕن  دێمۆکڕاسی  ەتان، شتێکی ئەوەی بەوالیە 

 ئەوان.    هەیانە  ترسەیە  ئەو  من  بۆچوونی  بە  بگۆڕن  حیزبەکە  کولەن  دەڵێن  فڵن،  بخەن  تێ
  کۆنسوولگەری   بۆ  نووسیویەتی  زەبیحی  کە  دا  نامەکانیشی   لە  دەکەن،  دیفاع  عەلەنەن  وەختێک

مە دەنووسێ بۆ مۆسکۆ پێیان ڕادەگەیێنێ  نا  وەختێک  کۆنسوول  وێدالە  تەورێز،  لە  شووڕەوی
 دەڵێ ئەوان لە گۆوارەکەیاندا دیفاعی ئاوایان لە ئینگلیس کردووە .

  یا   کورد  ژیانی  کۆمەڵەی  کە  ئەوەی  بەر  لە  کراوە  باس  : باشە ئەوەش تا حەدێکپرسیار
م یا  یەکە ژمارەی لە نیشتمان لە حەتتا و هیوا حیزبی لەگەڵ هەبووە پێوەندی کورد ژیانەوەی

لە  مەبەست  سەرۆک،  بژی  نووسیویە  ئاشکرا  بە  زۆر  بەرگەکەی  سەرەوەی  لە  دا  دووەمی 
 کە  سەرۆک، ڕەفیق حیلمی یە دە ڕاستیدا لە بەر ئەو پێوەندییە و ئەو مەقالەش کە دەفەرمووی

 بەرانبەر  لە  بێ  کاردانەوەیەک  ئەوە  لەوانەیە  یانی  زوڵملێکراوە  نەتەوەی  پشتیوانی  ئینگلیستان
 حەڕەکەتی لە بووە، تەجروبە بە  زۆر کە  دا. یانی ڕووناکبیرێکی وەکوو ڕەفیق حیلمی ئەوەش
  تورکیا،   بۆ  کردووە  سەفەری  کردووە،  بەشداری  چاالکی  بە  زۆر  دا  مەحموود  شێخ

 فکرەش  ئەو  مومکینە  دا  کوردەواری  کۆمەڵی  لە  یانی  ئاتاتورک  لەگەڵ  هەبووە  چاوپێکەوتنی
یارمەتیدەری کورد بێ. جا لە بەر ئەوە ئەو مەسەلەیە ئەوە پاساو   دەتوانێ  بریتانیا  کە  هەبووبێ

 نادا ئەوە وەکوو کارنامەیەکی کۆمەڵەی ژێکاف دابندرێ. 

  نیشتمان   : کاک حەسەن هەر ئەوەیکە ئیشارەت کرد، هەر ئەوەیکە لە ژمارەی یەکەمیواڵم
ۆخۆی پرسیارە. چۆنە  ب ئەوە نامێنێ دیکەدا ژمارەکانی لە تێدایە، ی ' هیوا  و سەرۆک بژی'  دا

 نە  لە ژێر کام کارتێکەری دایە کە ئەو شتە نامێنێ؟ کام هێزی کوردی ئەوە ال دەبا. من دڵنیام
  ئەوان  چونکە  دەبەن  ال  ئەوە  ناوچەکە  کوردێکی   هیچ  نە  دەبا،  ال   ئەوە  ژێکاف  کۆمەڵەی 

ەگەڵ کوردی  ل  یانی  خۆیبوون  لەگەڵ  ئەوان،  لەگەڵ  هەر  نەک  دابوون  پەیوەند  لە  کورد  وەکوو
باکوور یانی لەگەڵ ئەوان لە پەیوەند دابوون. کە وابوو ئەوان نین کە ئەو دروشمە الدەبەن،  

ژمارەی دواتری نیشتمان دا کە بڵو دەبێتەوە هیچکامیان ئەو شیعارەی تێدا نییە.    7بۆچی لە  
الوەکی ئەو شتەی ال بردبێ. ئەوانە هەموو شکن، هەموو گومانێکن کە تۆ  دەبێ سیاسەتێکی 

لە خوێندنەوە دا، لە دیتنی بەڵگە و سەنەد دا دەیبینی بۆی دەچی، هیچ کامێکیشیان ئەوانە 
 قەتعی و حەتمی نین. 
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دەڵێ کۆمەڵەی  پرسیار بهێنمە گۆڕێ  بەڕێزتی  لەگەڵ  ناردووە  پرسیارەی  ئەو  : کەسێک 
ە حیزبی دێمۆکڕاتەوە نییە و سەڕچاوەش بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو بۆچوونە ژێکاف هیچ فڕی ب

کەم نین. ئێستا ئەمن بۆ خۆم هەمووم بۆ ناچێتەوە سەر یەک کە ئاماژەی پێ بکەم. بە بۆچوونی  
 بەڕێوەبەرانی  لە   کەس  چەند  کە   باسە   ئەو  من ئەو دوانە تەواو دوو ڕەوتی لێک جیاواز بوون

وە    بووبن  یەک  دوانە  ئەو  کە  ناکا  قانیعم  هەبووە  دەوریان  دا  کۆمار  ەد  دوایە  ژێکاف  کۆمەڵەی
 یەکیان لە سەر بنەمای ئەویدی دامەزرابێ. بۆچوونی بەڕێزت چییە لەو بارەیەوە؟ 

واڵم: من ئەوە دەڵێم دیسانەکە ئەوە بۆچوونە، بەڵگە، فاکت بۆ هەر دوو الی شتەکە هەیە  
  دەگیرێ  زەبیحی کە وەختێک  کۆمەڵەی ژێکاف دا بووندەتوانی بڵێی هەر ئەو کەسانەی لە 

بە قسەیەک حیزب روئەسای ئیدارات دەگرێ لە مەهاباد بەریان نادا هەتا  تاران دەبرێتە دەچێ
دوای   جێژنیان  8ئەوان  هەڵدەکوترێ،  پێدا  شێعریان  دێنەوە  کە  دەکرێن  ئازاد    بۆ   مانگەکە 

  کە   دا  دیکەی  الیەکەی  بە  ئەمما.  ندیپەیوە  نەوعێک  ئەوە.  دەکرێ  بۆ  چراخانیان  دەگیرێ
 ژێکافی  بۆچوونی  و  بیر  کە  ئەوەدام  لەگەڵ  منیش  بۆچوون  و  بیر  وەکوو  دەکەی  تەماشای
 . دێمۆکڕات حیزبی ئی لەگەڵ هەبێ جیاوازی

، 1945: باشە، بە بۆچوونی بەڕێزت سەبەب چییە لەو تاریخەی دا، نەک لە تاریخی  پرسیار
گەڕانەوەی هەیئەتەکەیە لە باکۆ، بەاڵم پێش ئەوە دە ڕێبەرایەتی ژێکاف دا  کە ئەوە دوای  

  بەڵگەیەکمان   هیچ  ئێمە  کە  چییە  سەبەب  پێشەوا قازیی محەمەد جێی گرتووە. بەاڵم ئەو دەمی
 بی؟   کرا گۆڕینە ئەو  لەگەڵ  دژایەتییەک و موخالەفەت ئەوەی بۆ  نییە دەستەوە بە

 نەدیوە. : من خۆم هیچ شتێکم واڵم

 : بەاڵم وەکوو مێژووزانێک چۆنی لێک دەدەیەوە؟ پرسیار

: سەبەکە بۆ من ئەوەیە کە کۆمەڵەی ژێکاف عەالرەغمی ئەوەی کە ئەلئان هەندێک  واڵم
هەیە   چەپ   دا  لەوە  ڕەنگە  بووە  جیاوازی   گەلێک  بیروبڕوایەکی  ژێکاف  کە  بۆچوون 

 دەزانم  ئەوێی  سیاسەتەکانی  درێژەدەری   بە  من  بەاڵم  دەکرێ  قسانە  ئەو  کە  بێت  تەئسیری
 لە  ئەوە  پێش  ساڵێک  ەوەکەم  النی   بە  بکرێ   ئێعالن  حیزب  کە  ئەوەی  پێش  پێشەوا  چونکوو

 بە  ئێستا   بۆچوون  و   بیر  هەمان  کەسایەتی،  هەمان  باشە  دەی .  بووە   دا  ژێکاف  کۆمەڵەی  نێو
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  لە   هەبێ  ئەوتۆ  جیاوازییەکی  نییە  وا  پێم  من  گۆڕاوە  نێوەکە  باکۆ  بۆ  چوون  کە  گۆڕانێک
 .دا شتەکە

 : جیاوازی ئەوتۆ یانی لە باری سیاسییەوە مەبەستتە؟پرسیار

 : لە باری سیاسییەوە، لە باری بیروبۆچوونەوە، لە باری ئەساسەوە.والم

دەکرێ پرسیار باسی  کە  شتێکی  تەنها  نییە؟  بەڵگەیەک  هیچ  بۆ  ئەی   شێعرێکە،  پارچە  : 
 و  گلەیی  ئەویش  کە  مین  خاڵە  موکریانە،  قوتابخانەی  شاعیرانی  لە  یەکێک  شێعرێکی  پارچە

  گۆڕانی   لەگەڵ  هەبێ  پێوەندی  کە  نییە  ئەوە  پێویستی  بە  گازنە  و  گلەیی  ئەو  کە  گازنێکە،
دووکیان    یانی  ،  حیزب  بە  کۆمەڵە هەر  باسی  چونکە  دێمۆکڕات  حیزبی  بووبێتە  ژێکاف 

 ئەو هۆی  کە  بووەتەوە  دووبارە  جار   زۆر  و  بەیەکەوە دەکا. یانی بۆ زۆر کەس ئەوە پرسیارە
 دەدرێتەوە؟  لێک چۆن هەڵوەشانە

بیرمەندێکی واڵم ئێمە  بڵێم  ئەو خاڵە  با  پێشتر،  باسم کرد  تەنیا وەکوو  : هەڵوەشانەوەکە 
 وەکوو بکات تێئۆریزەی بێت  و کاتەوە شی بۆ حیزبایەتیمان و حیزب بێت کە  وامان نەبووە

  فەتحعەلی  میرزا  وەکوو دیکە یەکی ئەرمەنییەک، هەبووە ئەوەیان بەختی ئێرانییەکان  مەسەلەن
  لەوێوە   ئوڕووپایی  بیری  ئێران  هاتووەتەوە  بووە  دایک  لە  شیروان  و  شەکی  لە  زادە  ئاخوند

  ڕووناکبیری   گەورەی  مەرکەزێکی  بووە،  ڕۆشنبیری  مەرکەزی تفلیس  دەمانە  ئەو  وەرگرتووە،
  تفلیس   لە  زانیبێتم  من  کورد  کەسێکی  تەنیا  نەبووە،  لەوێ  کەسێکی  کورد  بەداخەوە.  بووە

مایەوە موکر   عەلیخانی  سەردار  بووبێ لەوێ  کە  ساڵێک  دوای  عەلیخان  سەردار  بووە.  ی 
  حەمەحوسێن  مەڕاغە لە  وەختێک ئێعدام کرا هاتەوە بۆکان، کە تورکەکانحەمەحوسێن خان  

 مەسەلەن هێناوە  چی  خۆی  لەگەڵ  هاتۆتەوە  کە. دانیشت  بۆکان   لە  هاتەوە  کرد،  ئێعدام  خانیان
لەوێوە هاتووە بەاڵم بۆ ئێمە کەم بووە.    نوێ  بیری  یانی  هێناوە  دوچەرخەی  هێناوە،  کامێرای

.  نیمانە  ئێمە  بایەتی بۆ خەڵک ڕوون بکاتەوە پێش دانانی حیزبەکەئەو تێئۆریسییەنەی کە حیز
 مان مەردووخ ئایەتواڵ جنووب لە  سەر سەری لەو.  دەکەین باسی  کە  دا سەردەمانە لەو ئێمە

ۆکان، ئەمالتر سەیفولقوزات مان هەیە  ب  و  سەقز  الی  لە  هەیە  بابەشێخمان  حاجی  لەوالتر  هەیە،
 هیچکام.  ورمێ  الی  هەیە  مان ئەفەندی   عەبدواڵ  سەید  بڕۆی  ئەوالتری . میاندواو  و  لە مەهاباد

 ئەوانە.  بێ  واڵم  ئەلئان   کە  بنووسن  شتێک   بدەن،  واڵمێک  بتوانن   کە  نەبوون  تێئۆریسیەنێک  لەوانە
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گەر لێم بپرسی دەڵێم لە بەرنامە دا  ئە  من   کوتم   وەکوو .  بوون  پەیدا  ئەمڕۆ  کە  بۆچوونێکن
 جیاوازی هەبووە دەنا بۆ دەگۆڕا لەوەوە بۆ ئەو؟ ئەمما ئەم درێژەی ئەویدیکەیە. دیارە 

: باشە وەک جەنابیشت باست کرد ئەو قسانە ووراژاندنی بابەتە، هیچ شتێک موتڵەق  پرسیار
نییە. بەاڵم ساخکردنەوەوی ڕووداوی تاریخی چ تەئسیری هەیە لە سەر هەلومەرجی ئێستا؟ بۆ  

 ساڵە فەرقی چییە؟  7٠ساڵ نییە بەاڵم  67بزانین ئەو تاریخە وێنە ئەگەر ئێمە 

: فەرقەکە بە گشتی دەبێ ئەوە بێ ئێمە دەروای بەرچاوامان ڕوون نییە. ئێمە زۆر شت واڵم
  ساڵە   6٠  –  5٠  ماوەیەکی   بۆ  ئێمە.  خراپە  یان  چاکە  دەزانین  دەڕۆین دوای ئەوەی کە چووین

  وەشوێن   ئەلئان.  نییە  هەو  دەڵێین   ئەلئانەکە  ایەدو  کەوتووین  ەشوێن دروشمی خودموختاریو
  ئەوەمان   بۆیە  ئێمە  بوو  چاک  داندرا  باشوور  لە  عێڕاق،  لە  چونکوو  دەڵێن  کە  کەوتووین  فێدراڵی

 فەرموو  باشە  دەی  .الیان  دوو  هەر  ئێران  کوردستانی  دێمۆکڕاتەکانی  حیزبە  ،  هەڵبژاردووە
  ئەوەیە   مەبەستم  .زۆرە  چەندە  گیروگرفت  لەوێ  بزانە  وری مالکی، ئەوە شەهرستانینو  ئەوە

  هەڵەکانی   ئەگەر  بکەینەوە،  شی  ئەگەر  وەرگرین،  تەواو  دەرسێکی  ڕابردوو  لە  بتوانین   ئەگەر
 بە  ئیمە منیش و  خۆشت 1357 ساڵی لە ئێمە. نەکەوین تازەدا هەڵەی  سەر  بە دەبێ بدۆزینەوە

لە  ب  بیرمانە  لە  باشی بوون  ئێمە چیمان دەزانی کە چووین و ئەو  ەشێک  جەرەیانەکان دەی 
 خەڵکەش وەشوێنمان کەوتن و بردمانن لەو قوڕەمان هەڵچەقاندن.

 : زۆر سپاس بەڕێز سوڵتانی بۆ ئەم گفتوگۆیە،قازی

 . ئەنجام دراوە ٢٠1٢ی ئووتی - 19ئەو وتووێژە لە رۆژی یەکشەمە 

 سەرچاوە:ڕوانگه  
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لەگەڵ ئەنوەر سوڵتانی مێژووناس و نووسەر لە سەر  هاوپرسەکی  
 هێندێک الیەنی ئەزموونی کۆماری کوردستان

- ٢بینەرانی بەڕێز: بەخێر بێنەوە بۆ بەرنامەیەکی دیکەی ڕاوێژ.لە ڕاوێژی ئەمجارە دا باسی  
 . ڕێبەندان دەکەین ی

  دامەزرانی   لە  ساڵ  69   هەتاویی    1393وەک دەزانین ڕۆژی پێنجشەمە دووی ڕێبەندانی  
  ئەزموونێکی   ئەزموونە  ئەم  ئاگادارن  ئێوە  وەکوو.  ڕادەبرێ  مەهاباد  لە  کوردستان  کۆماری
لە کردن   توێ  تاو  بۆ.کوردستانە  سیاسی  مێژووی   بەنرخی ئەزموونە  ئەو  الیەنی  هێندێک  ی 

  لە   دەدەین   حەول  نووسەر  و  مێژووناس   سوڵتانی   ئەنوەر   مامۆستا  گەڵ  لە   تاریخی کوردی دا
 .بکەین مەهاباد لە  کوردستان کۆماری تەجروبەی باسی تازەترەوە ڕوانگەیەکی

 . بێیت خێر بە زۆر زۆر  مامۆستا 
 

 سپاس گەلێک:  سوڵتانی
  بوو  خۆش  پێم  پرسیارەکانم   بە  بکەم  دەست  ئەمن  لەوەی  بەر   بەر لە هەموو شتێک :قازی

  لە  کوردستان  کۆماری   هاتنی   پێک   کاردانەوەی    دیکەوە  بەالیەکی    و  تەئسیر   نرخ،    گشتی  بە 
 ؟ بکەی  گەاڵڵە   دەتوانی   چۆنی   بێ   کورتی   بە   ئەگەر   دا  ئێستا  مێژووی 

کوردستان  سوڵتانی  کۆماری  دامەزرانی  ساڵوەگەڕی  پیرۆزبایی  هەمووشتێک  پێش  من   :
دەکەم لە هەموو گەلەکەمان. الم وایە دەستکەوتێکی گەورەی مێژوویی بوو و هەر بەوەندەش  
کۆتایی نەهات چونکە لە درێژەی خۆیدا ، لە گەڕانەوە دا بارزانییەکان بۆ ئەو دیو پارتیی 

بە شوێن پارتیی دێمۆکڕاتی کوردستان دا حیزبەکانی دیکەی    دێمۆکڕاتی کوردستان دامەزرا،
 حیزب   شێوە  هەمان  بە  وەها  هەر  کوردستانیش  دیکەی   بەشەکانی  لە.دامەزراون باشوور  

  کوردستان،   لە   هەیە  ئەلئانەکە  کە  ئەزموونێک  وایە  الم   و  دامەزراوە  نێو  هەمان  بە  دامەزراوە،
  ژێرچەپۆکەی   لە  ڕادەیەک  تا  باشوور  لە   گەلەکەمان  بەختەوەرانە  و    کوردستان  باشووری  لە

  بووە   وەرگرتن  دەرس  و   کۆمارە  ئەزموونی  هەمان  درێژەی  ئەویش   ڕزگاری بووە   داگیرکەر
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 هەیبوو  کە  کورتی  تەمەنی  سەرەڕای   کۆمار   نییە  دا  لەوە  گومانم  هیچ  من  بۆیە  جا.  لەو
  تا   و  کورد  مێژووی   سەر  لە   بووە  درێژخایەنی  و  زۆر  گەلێک  کارتێکەری  و  شوێندانەری

 نێوەکەشی  لە  دوژمن  کە  ئەوەیە  نیشانەیەکیشی  و   رییەکارتێکە  ئەو  بەردەوامە  هەر   ئەمڕۆش
  ئەگەر    بکەی  چاپ  شتێک  کتێبێک  بتەوێ  ئەگەر   ئێراندا  نێوخۆی  لە  ئەلئانەکە  یانی.  دەترسێ

  بکەنەوە   چکۆڵەی  دەیانەوێ  بۆیە  جا.  دەکرێت  سانسۆر   حەتمەن  بێنی  کوردستان  کۆماری  نێوی
ییەتی کە دوژمن وای ڕوانییە شتەکە دیارە  گەورە  نیشانەی  ئەوە  و  بکەن  تەحقیری   دەیانەوێ  ،

 پێچەوانەیە!
، مەسەلەیەکی کە هەیە  باشە    کوردیی   بڵێین   کوردی،   زمانی   لە    هەم   دەزانین   ئێمە    قازی: 

  بە   دواییدا   سااڵنەی   لەو   و   هەیە   نووسراوە    ئینگلیسی  بە   هەم   و   فارسی   بە   هەم    و  سۆرانی 
  تیڤی  مەد  زەمانی  لە  کە   تڕادیسیۆنێک  وەکوو   ەمانگیل  تێلێڤیزیۆنی بوونی  پەیدا  دوای تایبەتی

  بووەتە    ساڵێ  هەموو   وواڵت   دەرەوەی   لە   کان   کوردییە   تێلێڤیزیۆنە   ،   پێکرد   دەستی   یەوە 
.  دەکرێنەوە   بڵو   ئەوانە   تێلێڤیزیۆنەوە   ڕێگای   لە   و   دەکرێ   شت   ،   دەکرێ   سێمینار   نەریتێک 
  و   فاکتەکان   لە   هێندێک    بە کۆمار  سەبارەت   بڵێم  کە   بوو   ئەوە   زانیارییە   کورتە   لەو   مەبەستم 
  زمانی    بە  گوتم   کە   سەرچاوانەی   ئەو   تەماشای   ئەگەر   بەاڵم   کراوە،   باس   گوتراوە،   شتەکان 

  زۆرجار   بگرین   بەرچاو   لە   ئینگلیسییەکانیش   سەرچاوە   ئەگەر   کراونەتەوە،   بڵو   جۆر   بە   جۆر 
ە و لە بەر نەبوونی داو  بووەتەو   دووپاتە   ئاوا   و   وەرگرتووە   یەکی   لە   یەک   زانیارییەکە   دەبینین 

و دەزگایەک کە لە ڕوانگەی کوردییەوە بابەتەکە ببینێ ، یانی کورد لە تاریخی خۆی بکۆڵێتەوە  
  وەک  کێشراوە  دا  ئەزموونە  ئەو  دەوری  بە  پیرۆزی  و  تەقەدوس  هالەیەکی   کە  هەیە   زۆر جار

  یانی    وردی نییە، ک  بزووتنەوەی  تایبەتمەندییەکی  ئەوە  دیارە .  دیکە  مێژوویی  ئەزموونی  زۆر 
  شتێکی   هەموو   لە   زیاتر   ناسیۆنالیستی   بزووتنەوەیەکی   هەموو   کە   دەکرێ   ئەوە   باسی 
  ڕوانگەیەکی   لە   ئەگەر  ئێوە  بۆچوونی   بە .  دەکا   دروست   تاریخ   و    .تاریخە  بە   حەوجێی    دیکە

  ئەوە   ئایا    بکرێ  کوردستان   کۆماری   ئەزموونی    کەمایەسییەکانی  تەماشای   ئۆبجێکتیڤەوە 
  دەتوانێ   ئەوە   کە   ئەوەی   یا   دا   ئێستا    هەلومەرجی  لە    خزمەت بکا بە پێشخستنی خەبات   دەتوانێ 

 بگەیێنێ؟   خەباتە   بەو   سەدەمەیەک 
 ئەگەر    دا  نا  دیاردەیەک  هیچ  لە  زیانێک  عەینی  لێکۆڵینەوەیەکی  هیچ  وایە  پێم!  نا   :سوڵتانی 

ا بۆیە هیچ نیشانەیەک ج گەل خواستی  لە هەستاوبێت  و بێت ڕاستەقینە دیاردەیەکی دیاردەکە
بۆ نابینم    ڕاستەقینەکان   باسی  وابوو   بۆچی  بڵێین  بکەین  ئەوە  تەئییدی  ئێمە  کە  ئەوەی   من 
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 بە   لەوانە  کام  هیچ  من.  نەڵێین   زەعفەکانی   نەکۆڵینەوە  الوازەکانی  الیەنە  لە  بۆچی   نەکەین؟
ەدوسەی کە باست  تەق  هالەی  ئەو  بکۆڵدرێتەوە  لێی   کە  ئەوەندەی  وایە  پێم.  نازانم  دروست

  بە    بوو  دروست  تێدا  کۆماری  کە   دۆخێک  و  بار   چونکوو  کۆمار  دەوری  لە  دەبێ  زیاتر   کرد
 هیممەتی بوو دروست ئەگەر  و  بوونی دروست بۆ نەبوو ئامادەیی شێوەکان لە شێوەیەک هیچ

  مەر   لە  دەگوترێت  کە  ئەوەی  پێچەوانەی   بوو  دروست  کە  بوو  گەل   خواستی  و   ڕێبەرانی
  ئازەربایجانەوە   نێو  هێنایە  الوەکی  سیاسەتی   ایجان دا کە ئەوە دیاردەیەکی واریداتی بووئازەرب

 سیاسەتی  نە  چونکوو  نییە  ڕاست  شێوەیەک  هیچ   بە  شتە  ئەو   کوردستان  بۆ   وایە  الم  من  ،
 میللی  حکوومەتی  نە  و  ،   هەیە  فاکتم  هەیە  قسەشم  ئەوانە  بۆ  ،  دەویست  ئەوەی  سۆڤیەتی

  حکوومەتی   پشتیوانەکانی  نە دەویست، نە حکوومەتی ناوەندیی ئێران و    ئەوەی   ئازەربایجان 
  عەشیرەتەکان   لە  هێندێک  نە  کورد،  خۆیدا  وواڵتەکەی  نێوخۆی  لە  تەنانەت  نە  و  ناوەندی
 حەدی  لە  ناڵێم  من  بوو  شتێک  بوو  دروست   لەوێ  کە  شتەی  ئەو  وابوو  کە.دەویست  ئەوەیان

ۆیە ڕێبەرەکانی ئەو هالەی تەقەدوسەی ئەتۆ باسی ب  جا.  بوو  گەورە  کارێکی  بەاڵم  موعجیزە
  هیچ    بارودۆخێک دا کەدەکەی کە لە دەوری سەریان بێ جێی خۆیەتی . چۆنیان توانی لە  

  پێک   میللی  حکوومەتێکی  بتوانی  تۆ  ،   تۆ  حکوومەتەکەی  دامەزرانی  بە  نییە  ڕازی  کەسێک
 بهێنی؟ 

قازی: بەڵێ مەبەستی من لەو قسەیە، من دەمەوێ ئەوە بڵێم کە لە بەر ئەوەی کورد بە  
لە بەر   سەر چارەنووسی خۆیدا زاڵ نییە بەتایبەتی ئەگەر باسی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین 

لە ڕابردوو ڕا   ئەو هێرش و هجوومانەی کە لە سەر دەستکەوتەکانی خەباتی گەلی کورد 
  ش 1979  ساڵی    لە   چ   و   ئێران   لە   پادشایەتی   حکوومەتی   زەمانی   لە   چ    هەبووە

  چەواشە   یان    بکرێ  لێ   نکووڵی   شێوان   لە   شێوەیەک   بە   دەکرێ   کوردان   مێژووی    الیەوەبەم 
  کورد   ئەگەر    ئەوەشدا  بەرانبەر   لە   بەاڵم   ئەوەیە   من   مەبەستی .    هەیە   هەموو   ئەوانە .  بکرێ 

  بەاڵم   دەکا   خۆی   هەبوونی   و   هووییەت   لە   پارێزگاری   کە   ڕا   ڕوانگەیەی   و   لە   بۆخۆی 
بییەوێ باس بکا گەلۆ ئەوە سەدەمەیەک لە مێژووەکەمان دەدا    بووە  کە   جۆری   ئەو   ڕابردووش 

 یان نا ؟ مەبەستی من ئەوە بوو. 
: نا، بە بۆچوونی من هیج لەتمەیەک بە هیچ شتێک ناگەیێنێ، یارمەتیش دەدا. ئێمە سوڵتانی

هەمانە   کە  یە  گەورە  کەمایەسییەکی   چەشنە  ئەو  ،  نییە  لێکۆڵینەوانەمان  چەشنە  ئەو ئەوە 
  هەبێ   باشوور  لە  دەبێ  یانی  –  جار  هێندێک  هەیە  ئەگەریش   داخەوە  بە.    نییە  دامودەستگایەمان
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 ئەویش  کە  دایە  حیزبەکان  سیاسەتی  ژێر  لە  لەویش   -کە ئیمکانی نییە  دی  شوێنێکی  لە  خۆ
 هەیە پێوەندییان ، حکوومەتێکن وەکوو دەستەاڵتدارن حیزبی حیزبەکان. دەگەیێنێ  پێ زیانی
  دا   ئەنجام  لە  ،  دراوسێکان  گەڵ  لە   دەرەوە،  حکوومەتەکانی  لەگەڵ  الوەکییەکان،  لەگەڵ

 ..  هەیە خۆیان بەرژەوەندی ئەوانیش
  هێنانە   بۆ  دەکەم   ئامادە  زەمینە   ئەمن   دا  ڕاستی   دە   کرد  ئەوەت   باسی   ئێستا   باشە    قازی:

  لەو   یەکێک   وێنە   بۆ   کرد،   باشوورتان   باسی   کە  ئەوەی   هەر   بەاڵم .  دیکە   پرسیارێکی   گۆڕی 
  کوردستان  باشووری  لە  ئێستا   کە  ئااڵیەی   ئەو . ئااڵیە  باسی  بەرچاوە  و  زەق  زۆر  کە   شتانەی

  ئەو   عەینی   ئەوە   کە   بڵێن  دەیانەوێ  الیەن   هێندێک   سەرچاوە،   هێندێک    ێدەهێندر   کار  بە 
  لە   هاتن   بێ   بیرت   لە   ئەگەر   تەنانەت    هەبووە  دا   کوردستان   کۆماری   زەمانی   لە   کە    ئااڵیەیە 

  ئەو   گوتی   خانمەکە   و   هێنا   خانمێکیان   و   دا   نیشان   سەرەونخوون   ئااڵیەکیان   دا   مەڕاسمێک 
یانی ئەوە بۆ؟ بۆ چەواشەکاری ئاوا؟ چونکە    دروومە   خۆم   دەستی   بە   من    ئااڵیە و ئەوانە. 

  کوردستانە  ئااڵی  دیارە  و   هەموو کەس دەزانێ ئەو ئااڵیەی کە ئێستا لەوێ بەکار دەبردرێ
  ئااڵ   هەمان  عەینی ئەوە    بەاڵم ،  سیاسی  پارتیی  و الیەن  زۆر  کردووە قەبووڵیان  خەڵکیش و 

  مەهاباد  لە    1945ی دیسامبری  17اوی / یان  هەت   ی 13٢4  سەرماوەزی  ی ٢6   ڕۆژی  لە   کە   نییە 
  جێگای   لە   و   باالنش   لە   و   دێهات    لە   و   نەغەدە   لە   و   شنۆ   لە   و    بۆکان  لە   ئەودا   دووی   بە   و 

 ؟  بۆ   چەواشەکارییە   ئەو .  کراوە   هەڵ   دیکە 
دەکرێ  سوڵتانی چووزانم  بەرژەوەندی.  هێندێک  غەیری  ئەوە  بۆ  نابینم  هۆکارێک  من   :

حیزبێک کەسایەتییەک ئەو شتانە بکا بۆ نەوعێک تەبلیغات بۆ خۆی، بۆ حیزبەکەی بۆ کەسێکی  
ەسانێک  دیکە. چەواشەکاری لە مێژوو دا وا هاسان ناچێتە سەر . هەر شتێک بێت دوایی ک

ئەلئان   تێلێڤیزیۆنی   3٠  بە  نزیک.  نییە  ڕابردوو  وەکوو  دەژین  دا   سەردەمێک  لە  ئێمە   هەن، 
باس ها  هەن  کوردییەکان  غەیری  هەیە،  کوردی دەبینن  شت  دەکەن  کوردستان  توچۆی 

ناتوانی تۆ  دا  ئاوا    نابەجێ   ئاوا  شتی   دەکەن، کتێب دەنووسرێ، ڕۆزنامە هەیە.لە شەراییتی 
  چەواشە   پێ   خەڵکێکی  دەکرێت  تاقمێک،  بۆ  دەکرێت   یان  ماوەیەک  بۆ   دەکرێت.  بسەلمێنی

لە ن  ئیدی  شتانە  ئەو   هیوادارم.  ناکرێ  چەواشە  کەس  هەموو   بەاڵم  بکەی ەمێنێ 
  ئاشکرا    کوردستان.ئێمەش ئەوە زۆر گەورە نەکەینەوە ، چونکوو کارێکی هەڵە بوو، شتەکە

 هەیە  وەکوو  هەر  شتەکە  بگەڕێن  لێ  و  نەبێتەوە  دووپات  ئەگەر   دا  ئەنجام  لە  نییە،  وا  بوو
  پێویستیش   دایە حیزبەکانیش بەرژەوەندی لە دایە، کوردیش بەرژەوەندی لە ئەوە  دەرکەوێ



لەگەڵ ئەنوەر سوڵتانی مێژووناس و نووسەر لە سەر هێندێک الیەنی ئەزموونی   ەکیهاوپرس             101  
   

 

.  نییە  ئااڵکە  قەزییەی  هەر  کراوە  کارانە  لەو  زۆرێک  دا  کورد   رۆکاری نییە لە مێژووید  بە
  درۆیانە   ئەو  یانی  دییەوە   جێگا فڵنە  لە  پێستێکمان  نازانم   کردووە  دروست  وایان  شتی  هەزار
  و   نییە ئەوە وەختەکە. زۆر یانی و کوردە ئەفشار شای نادر ، ناگەیێنێ کوێیەک هیچ بە کورد

هیوادارم  بابەتەکە بکەین گەلکێک زۆرن.  باس  نەوعە چەواشەکاریانە  نییە دەنا ئەو  ش ئەوە 
بە   و  تێگەیشتوویی  بە  و نەمێنێ  گەورە  گەلێک  پێوەندییەکی  ئەلئانەکە  کە  ئەوەی  حیسابی 

بەربڵو هەیە لە نێو خەڵک دا لە ڕێگای ئەو ساتێڵیت و لە ڕێگای بڵێین مێدیای گشتی یەوە  
. ئەو شتانە ئیدی دووپات نەبێتەوە، مێژووی کورد خۆی ڕووناکی زۆری هەیە، دەتوانی ئەو  

 ست کەی. ڕووناکییانە دەربخەی پێویست ناکا بۆی درو
قازی: زۆر باشە، مامۆستا ئەمن لێرە دا مەبەستم بوو ئێمە باسی دووالیەنی ئەو ئەزموونە  
درەوشاوەی خەباتی گەلی کورد بکەین، یەکێکیان الیەنێکە کە بۆ نەسلی ئێستاش هەمیشە  
پرسیارە و بەشێک لەو کتێبانەش کە لە سەر ئەو ئەزموونە نووسراون و لێرە دا دەیانبینین بۆ  

و    ئەو  شکان  و  هەڵوەشان  ئەویش  جۆرەوە،  بە  جۆر  ڕوانگەی  لە  چوون  مەسەلەیە 
دەستنەکردنەوەی کۆمارە کە دیارە ئەوە لە ڕوانگەی جۆر بە جۆرەوە باس کراوە. جا ئەمن  
ڕوانگەی   بڵێین  دەتوانین  یەکێکیان  کە  کەمەوە  کورت  دا  لێرە  ڕوانگە  دوو  داوە  حەولم 

ڕا مەسەلەکە تا و توێ کراوە، یەکێکیشیان ڕوانگەی  کوردییە، یانی لە ڕوانگەیەکی کوردی  
ە  ئەڕفەع  ژەنەڕاڵ  وەکوو    کۆماری   زەمانی   لە   نەک   ئەرفەع   ژەنەڕاڵ   دەزانین   کە    کەسێکی 

  ئێران  ئەڕتەشی  ستادی  ڕەئیسی  1946 تا  1941 ساڵی  نێوان  لە   یانی  پێشتر   بەاڵم  دا  کوردستان 
  وەکوو    ، بەاڵم  - ۆی  خ   جێگای  بە   ئەوە   –  کردووە   کوردی   شەڕی   زۆر   خۆی  زەمانی  و  بوو 

  1966  ساڵی   لە   کە   نووسیوە  کورد   سەر   لە   کتێبێکی  هەبووە   ئێنتێلێکتوێلی   الیەنی   کە   کەسێکی 
  ئەویش   کوردی،   کراوەتە   دوایە   و   بووەتەوە   بڵو   ئینگلیسی  بە   ئینگلیستان   لە    کتێبە  ئەو 

ە سەر  ل   جیاواز   بە   خۆشە   پێم   دەکەم،   باس   بۆچوونەکان   دوو   هەر   ئەمن   جا   هەیە،   بۆچوونێکی 
بۆچوونەکان کە گوتراون لێرە دا جەنابت نەزەری خۆت بڵێی. یەکێک لەو کەسانەی کە لەو  
لە   یەکێک  لە  کە  قاسملووە  عەبدولڕەحمانی  دوکتور  شەهید  کۆڵیوەتەوە  مەسەلەیەی 

. لە  ڕێبەرایەتی بوو  نووسراوەکانی دا دەڵێ : ")یەکێک لە هۆ سەرەکییەکانی ڕووخانی کۆمار(
مانگ هەبوونی کۆمار دا مومکین نەبوو کە کادری توانا و فیداکاری سیاسی و    11ماوەی  

نیزامی پێ بگەیێندرێن. و ئەو الوازییە لە هەموو بوارێک دا خۆی نیشان دا. دیارە هۆکاری  
جوواڵنەوە   دابوو  بڕیاری  کە  تاران  حکوومەتی  هەبوو.  گرینگیان  دەورێکی  دەرەکیش 
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زەربایجان و کوردستان سەرکوت بکا کەلکی لە پشتیوانی ئانگڵۆ ساکسۆن  پێشکەوتووەکانی ئا 
بە تایبەتی ئەمێریکا وەرگرت. لەوەش دەرچێ حکوومەتی ئێران بە دژوارییەکی کەم توانی  
سیاسەتی سۆڤێتی نیوترالیزە )بێ الیەن( بکا. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا، بە لە بەرچاو گرتنی لە  

نیزامی  و  سیاسی  کۆماری    شکانهاتوویی  )خۆشەویستی(  جەماوەرێتی  و  تاران  حکوومەتی 
کوردستان، دەیتوانی خۆ ڕاگرییەکی کاریگەر بکا، هەر وەک ئەزموونی بارزانییەکان نیشانی  

 دا و ڕەنگە توانیبای سەرکەوێ." 
 بە کورتی ئەوە بۆچوونی نەمر قاسملووە. ئەڕفەع یش لەو بارەیەوە دەڵێ: 

نەمانی یارمەتی دەرەکی نەبوو ، لە بەر ئەو ڕاستییە  " هۆی ڕووخانی خێرای کۆمار هەر 
ئێران دا نەبوو بۆ شان وەبەردانی شەڕێکی   لە نێوان کوردەکانی  بوو کە هیچ یەکایەتییەک 
سەخت، تەحەمولی ناخۆشی و فیداکاری لە پێناو سەربەخۆییەکی دڕدۆنگ لە ژێر سوڵتەی  

رۆک عەشیرەتە کوردەکانیش دا هیچ  کۆمۆنیزمی سۆڤێتی و ئازەری دا. و هەر وەها لە نێو سە 
تا    1919هاوکاری و مەبەستێکی یەکگرتوو لە گۆڕێ دا نەبوو. شکاک و سمکۆ لە سااڵنی  

زۆر باش شەڕیان دەکرد چونکە ئەو دەمی تاقە سەرۆکێکیان هەبوو و تااڵن و بڕۆی   19٢٢
بۆیان. لە ساڵی   بوو  هاندەرێک  ئازەرییەکانیش  ئەو جۆرە  دا هیچ دەرەتانی    1946دراوسێ 

  ئەستانی ]    تااڵنە نەبوو، چونکە ئازەرییەکان، بە نابەدڵیش بێ، هاوپەیمانێک بوون و کوردەکانی
  لە   بوون   بریندار   یان   کووژران   بەدیل   تەنیا .  بوون   توانایەکییان   هاوپەیمانێکی [  کوردستانیش 

  و   نەدەکردنەوە   لێ   الیان   قەت   کوردەکان   کە   ڕووسەکان   بەر   لە   بوو   دا  نادیار   ئیدەیەکی   پێناو
ییەکانیشیان خۆش نەدەویست لە چاو ئێرانییەکان لە تاران و لە جێی دی. کوردەکان  ئازەربایجان 

ئێرانییەکانیان بە ڕەگەزێکی زۆر نزیک لە خۆیان دەزانی و هەستی دوژمنایەتییان لە ئاست  
ئەزمو  بوون. دوای  نەدەکرا لە چاو چەند ڕەگەزی دی کە جیرانیان  بەدی  تێدا  ونی  ئەوان 

سەرسوان لە کۆنتڕۆڵی حکوومەتی مەرکەزی لە زەمانی ڕەزا شا دا، ئەوان ئیدی دەیانتوانی  
  زۆر   تا    لە پێشکەوتنی گشتی وواڵت دا بەشدارییان هەبێ و سەرهەڵدانی ئەو جارەیان کەم

  شتێک   ڕاوەستابوون   دا   ناوەندی   حکوومەتی   بەرانبەر   لە   کە   ئەوەی   یانی  ! "  بوو   سەپا   دا   سەر   بە 
 و! بو   کرا   تەحمیل   ڕا   دەرەوە   لە   بوو 

بەاڵم ئەگەر الیەنی کوردی و   بە شکانی کۆمار  بۆچوونی دیش هەیە سەبارەت  دیارە 
الیەنی غەیری کوردی هەر دووک الی لە بەرچاو بگرین دەکرێ لەو دوو بۆچوونە دا کۆ  

 بکرێتەوە. جەنابت ئەو لێکدانەوانە چۆن دەنرخێنی؟ 
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لە  سوڵتانی وایە  پێم  ئەمن  و  :  بەیەک  دژ  الیەنی  دوو  ئەگەرچی  دا،  قسەکان  دوو  هەر 
بێ   ئینگلیسی  مۆرەیەکی  کە  بەوەی  دەرکردبوو  ناوی  ئەڕفەع  بێگومان.  یەکن  ڕووبەڕوی 

 وەکوو زۆربەی .. 
 قازی: بێ ئەوەی کە مۆرە بێ مۆرە نەبێ لە سەر قسەکانی بڕۆن باشترە! 

کسوڵتانی بدەم  نیشان  بەرەکیەکەی  دوو  مەنزوور  تەبعەن!  قاسملووە  :  شەهید  الیەکی  ە 
قسەی   لە  دا  کات  عەینی  لە  بەاڵم  بن،  شت  یەک  ناتوانن  خۆ  دوانە  ئەو  ئەڕفەع.  الیەکی 
هەمووالیەک  ئەوە  بێ  دەرەکییەکە  هۆکارە  کە  ئەوەی  تێدایە.  ڕاستەقینەی  دا  هەردووکیان 

 موتەفیقین و ئێران بۆ ئەوان بەهاتنی  دەیزانین وەختی لە سەر نەگیرێ چونکوو سۆڤییەت بوو
ی ڕەزا شا ڕەنگ بوو ئەو دەرفەتە دروست نەبێت و  الچوون بێ  بە البرا، کار  سەر  لە شا ڕەزا

ی  3نەدەکرا بۆ دروست بوونی، دەگوترێ لە فاسیلەی بەینی شەهریوەر کە ڕەزا شا ڕۆیی ،  
 شەهریوەر نیڕووی موتەفیقین هات دە نێو ئێرانەوە. 

 1941قازی: 
شەهریوەرەوە تا مانگی ئابان دەکا دوو مانگ، دەگوترێ  ی  3، لە  1941: بەڵێ  سوڵتانی

 حیزب لە ئێران سەری هەڵدا. ئەوە مەعنای بوونی ئازادییەکە کە پێشتر نەبووە.  15٠
 قازی: مەبەست دوای سەرکوتی بیست ساڵەی زەمانی ڕەزا شایە ؟ 

حکوومەتسوڵتانی نانی  بنیات  لە  تەبعەن  دەرەکی  بڵێن  کە  ئەوەی  بۆیە  جا  تەبعەن.  ی  : 
دامەزرانی  لە  بەاڵم   ، بینیوە  بێگومانی  یەکەمی  دەوری  دەرەکییەکە  هێزە  دا  ئازەربایجان 
حکوومەتی کوردستانیش دا بێ دەور نەبووە هەر بوونی خۆی لەوێ، بە بێ بوونی ئەو لەوانە 
بوو ئەو ئەزموونە سەر نەگرێ، بەاڵم ئەوە دوایی شتێکی دیکەیە ، وواڵمی ئەم پرسیارە نییە 

نا،   کە ئەگەر بە گومانی من  ئایا ئەوان ویستیان، ئەوان کۆماری کوردستانیان دەویست ؟ 
بێت  ئەمریکا  ئەوەی  بێ،  تاران  ئەوەی کە حکوومەتی  دامەزرا.  بەاڵم  نەیاندەویست  ئەوان 
هەمووی ئەو شتانە ڕاستە، هیچ گومانێکی تێدا نییە ، ئەوە لە قسەکانی ئەڕفەعیش دا باسی  

یەکنەگرتوویی کورد کراوە، ئەوەش ڕاستی تێدایە بەاڵم ئیدی    عەشیرەتەکان کراوە، باسی
  دەنا  دەڵێ ئەوە  ئەو شتەی کە ئەو باسی دەکا وەکوو تااڵن و ئەو شتانە، ئەوە ئیدی ئەڕفەعە

  ئەوانەی  و هۆکار بکات کوردستان کۆماری باسی تەحلیلگەرێک کەسێک، ناکەم باوەڕ ئەمن
  هەبووە،   هێزی  نەبووە،  عەشیرە  خۆ  بەاڵم.  دەویست  تااڵنی  کورد  کە  ئەوەی  سەر  بهێنێتەوە

سوپایی هەبووە، فەرماندەی هەبووە و ڕاهێنانی هەبووە ئەوان تااڵنیان نە دەکرد، ئەوان    هێزی
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کوشتاریان نە دەکرد، لە هەموو ماوەی قودرەتیان دا خوێن لە لووتی کەسێک نەهات، غەیری 
  ژمارەیەک   هاتن  کە   موورانی ناردراوی سۆڤییەت بوونیەک دانە تێڕۆر کە ئەویش بە ئاشکرا مەئ

 لە ئازەربایجان کرد، یەکێکیشیان لە مەهاباد کرا.   تێڕۆڕیان
 قازی: مەبەستت کووژرانی غەفووری مەحموودیان ە ؟ 

نەبوو، دەستی  :سوڵتانی تێدا  بە هیچ شێوەیەک  ئەوە هیچ دەستێکی حکوومەتی کوردی 
کە  حکوومەتی   بوون  سوڤییەت  نێردراوەکانی  مەئموورە  بەاڵم  نەبوو،  تێدا  ئازەربایجانیشی 

 هاتبوون ئەوەیان دەکرد کە پێشتر خۆیان هەر لە نێو خاکی سۆڤییەتیش کرد بوویان. 
قازی: باسێکی ئاوا هەیە، دیارە لە قسەکەمان دوور نەکەوینەوە، قسەکانی خۆشت لە بیر  

مەسەلە  ئەو  باسی  چونکە  جەنابت  کوردستانیش  بێ  لە  کە  ئەوەیە  ئەویش  کرد.  یەت 
ڕاوێژکارانی سۆڤییەتی کە لەوێ هەبوون فکری ئەوەیان هەبووە بۆ ئەوەی ئەو حکوومەتە  
بتوانێ خۆ بگرێ و لێرو لەوێ ئەگەر تاکوتەرا هەبووبن کە ویستبێتیان لەگەڵ حکوومەتی  

ن و سست کردنی ئەو  مەرکەزی لە پێوەندی دا بن و ئەو پێوەندییە ببێتە هۆی بنکۆڵ کرد 
دەستکەوتەی کوردان لەوێ باشتر ئەوەیە کە هێندێک لەوانە لە ناو بچن و تەنانەت باسێکی  
ئاوا دەکرێ یەک لەو کەسانەی کە گیراوە و یەک لە پیاو ماقوواڵنی سابڵغێ بووە ؛ میرزا  

لە کوشتن  ڕەحمەتی شافیعی کە تەنانەت پێشەوا لە وەسییەتنامەکەشی دا باسی دەکا دەڵێ ئەمن  
وا   داوە و  نەجاتم  لە کوشتن  بکا و دەڵێ من  ئازا  داوە و داوا دەکا کە گەردنی  نەجاتم 

  چووە   چۆن   کە   دەکا   ئەوە   باسی   کەریمی   مەنافی   ڕەحمەتی   ،   هەیە   دا   بیرەوەرییەک   لە    بزانم
  ڕەحمەتی   میرزا  پێشەوا  دەستووری  بە   میاندواو لە    لە زیندانی سەرهەنگ ئارام توانیویەتی  و 

 ! کا   ڕزگار   شافیعی 
 : ئارام ی ئەرمەنی سوڵتانی

 قازی: جا شتی ئاوا هەبووە، فەرموو بەردەوام بە! 
 ئەوەی  نیم دا بەشێکیان لەگەڵ. ڕاستە زانیارییانە لەو بەشێک  ئەوەیە مەنزوورم جا :سوڵتانی

 سملوو دەڵێ دەیتوانی خۆڕاگر بێت، دەیتوانی.. قا شەهید کە
 سەربکەوێ، مەبەستی ئەوەیە! قازی: ڕەنگ بوو  

  بۆ   دەکرا  کردیان،  بارزانییەکان  وەکوو  بکرێ  موقاوەمەت  دەکرا  من  بۆچوونی  بە :سوڵتانی
 سۆڤییەت  سوپای  وەختێک  ڕووخا،  جەبهەکەت  پشت  وەختێک  بەاڵم  بکەی،  خۆڕاگری  ماوەیەک
لە  وە  دەرێ،  ڕۆیشتە مەهاباد  لە  کوردێک  ڕووخا.  ئازەربایجان  میللی  حکوومەتی  ختێک 
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موقاوەمەتێکیش   ئەگەر  بوویان  کە  عەشیرەییەوە  دوژمنە  هەموو  بەو  مەحدوود  ناوچەیەکی 
 بکرایە موقاوەمەتێکی ئەوەندە نەدەبوو کە ئێمە نێوی بنێین ڕاگرتنی ئەزموونی کۆمار! 

وانین بە قەتعییەتەوە بڵێین ، هەر وەک بۆچوون : ئەڵبەتە لە بەر ئەوەی کە نەبووە ناتقازی
 دەتوانین بڵێین.. 

 : وایە. هیچ شتێک قەتعی نییە.سوڵتانی
قازی: بەاڵم ئەوەی کە ڕەحمەتی قاسملوو لێرە باسی دەکا ئەوەیە کە بارزانییەکان توانییان  

جار بزانم  وا  عێڕاقییەکانیش  لەگەڵ  بەرخورد  تەنانەت  و  ئێران  سپای  گەڵ  لە  شەڕ  ێک  بە 
سپایە دا   3چوونەوە نێو خاکی وێ، لەگەڵ تورکەکانیش، هەرچۆنێک بێ توانیان بە نێو ئەو 

 خۆیان بگەیێننە خاکی سۆڤییەت مەبەستی لە ئەزموونەکە ئەوەیە. 
دەکرا،  سوڵتانی نییە  تەبعەن. ئەو جۆرە موقاوەمەتە ئەمن هیچ شکم  لەوێ    5٠٠:  کەس 

ەی خۆمان لەگەڵیان بوایە پەڕیبانەوە، بەاڵم  کەسیش کوردی ناوچ  5٠٠پەڕیونەتەوە، دەکرا  
ئەوە ئەزموونەکەی نە دەپاراست. یانی من قسەکەم هەمووی لەوە دایە شەراییت جۆرێک نەبوو 
لە   کە  کرد  ئەوەمان  باسی  بەرنامەش  پێش  ئێمە  بپارێزدرێ.  کۆمار  بتوانرێ  تازە  کە 

م دراوە  بڕیار  پێشتر  کە  هەیە  دا  هێمن  مامۆستا  . بیرەوەرییەکانی  بکرێ   وقاوەمەت 
 

قازی: بۆ موقاوەمەت نەکرا ئێستا دەگەینە وێ دەکرێ زیاتری شی بکەینەوە. بەاڵم لەو زەمینەیە  
 دا لە سەر بۆچوونەکانی قاسملوو و ئەڕفەع شتی دی هەیە بیڵێی؟ 

: لەو زەمینەیە دا یەک دووشت هەیە کە ئەمن پێم وایە نەگوتراوە. ئەوەش یەکیان سوڵتانی
کە زۆر گرینگە بۆ من جا نازانم کێ موافەقەتی لەگەڵ دەکا و کێ نایکا ؟ من پێم وایە  
تەجروبەی خودموختاری لە کوردستانی ئێران و لە ئازەربایجانیش دیاردەیەکی واریداتی بوو.  

رەی ئەزموون لە نێو حکوومەتێکی سۆڤییەتی دا کە برایەکی گەورە یانی شتێک بوو بە گوێ
جمهووری دروست کرد بوو، ئەو بە  16کە بە ئیستیالح پێی دەڵێن " برادر بزرگ" هەبوو . 

سەریاندا نەزاڕەتی دەکرد لە شەرایتێکی وا دا ئەو حکوومەتە خودموختارە گونجاو بوو، یا  
وایی دا. ئەوە بە بۆچوونی من لەو بارو دۆخە کە  خود لە شەڕاییتێکی دێمۆکڕاتیکی ڕۆژئا

کورد و ئازەربایجانی تێدا بوو لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی، حکوومەتێکی ناوەندی کە شایە  
لە رەئسی دا، قەوامە وە مەسئەلەی نەوت و ئیمتازاتێک کە هەموو الیەنەکان بە تەمای بوون  

انی خودموختاری نەدەدرا. ئایا ئەوە دروست وەریبگرن، لەو شەڕاییتە دا بە کورد و بە ئازەربایج
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بوو ئێمە ئەو دروشمەمان هەڵگرت یان نا؟ و ئایا دوای ئەویش دوای هەرەسی کۆماریش 
ئێمە ئەو دروشمەمان بۆ ماوەیەکی زۆر درێژە پێدا، شەهیدێکی زۆرمان لە پای دا. ئایا ئەوە 

  خودموختاریش   درێژەی  من  یبۆچوون   بە.    نەبوو  دروست   دروست بوو یان نا؟ بە بۆچوونی من
ئەویش  حیزبە  لە  زۆرێک  دروشمی  بووەتە  ئەلئانەکە  کە  فێدێرالیسمە  مەسەلەی کانمان، 

ئەزموونێکی سەرکەوتوو نابێت چونکوو نموونەکەیمان ئەلئان لە باشوور هەیە بە ئیشاڕەیەکی  
ی نووریی مالیکی شتەکە تێک دەچێ، بە هێنانی داعش، داعشێک کە هاتووە ، دروستکراو

دەستی وواڵتانی عەڕەبی سوننی یە بۆ دژایەتی شیعەی ئێران دروست کراوە و هاتووەتە نێو  
عێڕاقەوە سەری هەوسارەکەی سیاسەتێکی الوەکی کە بە بۆچوونی من غەیری تورکیا نییە  
خودموختاری   دەدەن کە  نیشان  هەموو  ئەمانە  گیانی کورد.  دەیخاتە  و  دەسووڕێنێ  وەری 

لەو بارو دۆخە دا. ئەوە یەک لە ناتەواوییەکانە کە ڕەنگە لێرە دا باسی    دروشمێکی تەواو نەبوو
نەکرابێت ، نەک هەر باسی نەکراوە بە بۆچوونی من الگیریشی کراوە ئەمما من خۆم پێم وایە 
شوێن کەوتنی ئەو دروشمە هەڵەیەک بوو و هۆکارێک لە هۆکارەکانی ڕووخانیشی هەر ئەوە  

 بوو ئەو شتە سەری نەدەگرت.
ئێران.  ق  لە  سوور  ئەڕتەشی  دەرکەوتنی  بە  کرد  کورتتان  ئیشاڕەیەکی  ئێوە  دیارە  ازی: 

هاتە هێندێک ناوچە کە کوردستانیشی    1941دەزانین کە ئەڕتەشی سووری سۆڤییەت لە ساڵی  
دەگرتەوە تا ڕادەیەک و بۆ ئازەربایجان و دیارە ئینگلیسییەکان و ئەمێریکاییەکانیش لە الی  

ەراردادێک هەبوو لە نێوان هێزە هاوپەیمانەکان ئەگەر بتوانین ئاوایان ناو  باشوورەوە هاتن. ق 
بەرین کە ئەویش ئەوە بوو دەبوو لە تاریخێکی موعەیەن دا خاکی ئێران بە جێ بێڵن و هەر  

  کە   دەگرت   بەوە   پێشی    وەها بوونی ئەو قەراردادە لە نێوان ئینگلیسییەکان و سۆڤێتێکان دا
  هێندێک   گوێرەی   بە   و   بکەن   نیزامی   عەمەلییاتی   ژوور   بەرەو   سەقز   خەتی   لە   بتوانن   کوردەکان 

تەرحی ئاوا هەبووە کە ئەو عەمەلییاتە بکەن، بەاڵم دواتر ئەو    کە   هەبووە  وا   جاری   سەنەدان 
تەرحە جێ بە جێ نەکراوە. پرسیارەکە ئەوەیە کە دوای چوونی ئەڕتەشی سۆڤییەت هەم لە  

و هەمیش    – دیارە جمهووری نەبووە    – للی ئازەربایجان  نووسراوەکانی زەمانی حکوومەتی می 
دەکرێ   ئەوە  باسی  دا  کورد  ڕێبەرانی  بەیاناتی  هێندێک  و  کوردستان  ڕۆژنامەی  لە 

  ئێمە ( دەهێنن  بەکار  ئیرتیجاع  زاراوەی  جار  زۆر )  ئێران  کۆنەپەرستی  ،  ئێران  ئیڕتیجاعی   کە
  ئێمەش  ئەوان   ڕۆیشتنی  بە  و  بەستراوەیە  جوواڵنەوەیەکی جوواڵنەوەکەمان  کە  دەکا  موتەهەم 
بیرەوەرییەکانی  لە   ساڵ   چەند   تەنانەت .  دەکەین  موقاوەمەت   ئێمە   بەاڵم   نامێنین،  لە  پێش  وە 
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مەڕحوومی الهروودی دا کە لەو دواییانە دا وەفاتی کردووە، سەرەخۆشی لە دۆستانی دەکەین  
  پێشەوا   نامەیەکی   لەوێدا   ئەو   ،   بوو   یجان ئازەربا  دێمۆکڕاتی   فیرقەی   گشتی  سکرێتێری    کە

ەوێدا گازەندەی  ل   و   نووسراوە   ئازەربایجان   ڕێبەرانی   بۆ   کە   بووەوە   کرد   بڵو   محەمەدی   قازیی 
ئەوە دەکا یان گلەیی ئەوەیان لێ دەکا ئەوان سەالحی عیسا زادە؛ سەالحەدین کازمۆف کە  

ئەڕتەشی سۆڤییەتی بووە، دەڵێ لەو  قارەمانی نەتەوەیی سۆڤییەت بووە و ئەفسەرێکی کوردی  
من   مەبەستی  پێیەتی.  حەوجێمان  و  شەڕە  وەختی  چونکوو  بەرنەوە  ئەو  نەدەبوو  دا  وەختە 

  سۆڤییەت   نەبوونی   لە   کە   دەکرد   ئەوەیان  باسی  کوردستان   هەم   و  ئازەربایجان   هەم   کە    ئەوەیە
  بەاڵم   بەرین   پێش   بەرەو   خەباتەکەمان   دەتوانین   یانی .  بکەین   موقاوەمەت   دەتوانین   ئێمە   دا 

  ئەو .  بکرێ  بەجێ  جێ  دا  ئاشتییانە  بەڕێگای  شتێک  لەهەموو  بەر  ئەوە  ئەوەیە  مەبەستمان    ئێمە
ردنی داواکان بە ڕێگای نەرم و ئاشتییانە دا هەم لە ڕۆژنامەی آذربایجان و هەم  ک   جێ   بە   جێ 

نەکرا؟ چونکوو سەنەدی جۆر بە  لە کوردستان دا ڕەنگی داوەتەوە. باشە بۆ ئەو موقاوەمەتە  
ی سەرماوەزە یانی  ٢٠جۆر هەیە ئەوە من لێرە نوسخەی ژمارەیەکی ئازەربایجان م هێناوە ئی  

ڕۆژنامەی   ژمارەی  ئاخرین  ئەوە   . تەورێزێ  لە  نەکراوە  موقاوەمەت  ڕا  سبەینێکەی  بۆ 
، ئی   ە  پێش  ٢٠ئازەربایجان  مانگە یانی  هاتووەتەوە و ت ٢1ی  نیڕوو  کە  ئازەر  ەورێزی  ی 

گرتووەتەوە ، لە وێدا ئیعالمییەیەک هەیە " آذربایجان دموکرات فرقەسینین مرکزی کمیتەسی  
ایلە آذربایجان همکارالر اتفاقین مرکزی شوراسی مشترک اعالمیەسی" یانی لەوێدا باسی ئەوە  

  هێمن لە بیرەوەرییەکانی   دەکا کە ئێمە موقاوەمەت دەکەین. وەکوو باسیشتان کرد بۆ وێنە 
بە   ئەوەی ئەگەر خەبەرێک هەبوو  بۆ  بووە  ئەوە دەکا شەوێ لە دەفتەری حیزب  باسی  دا 
پێشەوای بگەیێنێ یان ئەگەر دەستوورێک هەبوو بۆ خوارەوەتری بنێرێ ، کەسێک پێی دەڵێ  
ئەوە ڕادیو خەبەری تەسلیم بوونی تەورێز دەخوێنێتەوە تەعەجوب دەکا، دەڵێ دوای ئەوە  

ێ. یانی چۆنە کە ئەو شووڕایە دروست دەکرێ، دوایە پێک نایە،  شووڕای شەڕ دروست دەکر 
 دوایە موقاوەمەت ناکرێ یانی بە چی دەبەستڕێتەوە ئەو شتانە؟ 

ئاشتی سوڵتانی باسی  یانی وەختێک  بگرین.  نابێ  وایە دیاردەکان زۆر موتڵەق  پێم  : من 
بزانین چ الیەنێک الیەنگرێتی، چ کەسێک و چ کەسانێک الیە ، دەکەین دەبێ  نین  نگری 

دژین. لە نێو حکوومەتی ئازەربایجان دا الیەنگری ئاشتیش هەبوو ، دژی ئاشتیش هەبوو ،  
حکوومەتی   نێو  لە  بوو.  ئاشتی  الیەنگری  بوو  وا  ئی  دەویست  موقاوەمەتی  هەبوو  وا  ئی 

بوو قەتعەن ئەوە  دا    دوای   موقاوەمەت  بۆ  دەدرێ  پێشدا  لە  بڕیارێک  دیشمان   و   کوردیش 
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  هەر   نەک  دەبێ،  شتەکان  بۆیە  جا.  دەدرێت  دیکە  بڕیارێکی  ئاغا  هەباس  مزگەوتی  کۆبوونەوەی
بیبینی.  د  دەسەنگێنی  هەڵی  وەختێک  مەسئەلەیە  ئەو  ئی  شتێکیان  هەموو  ئەوە ەبێ هەمەالیەنە 

مەسەلەن وەختێک باسی سیاسەتی سۆڤییەتی دەکرێت سیاسەتی سەفاڕەتی شووڕەوی لە تاران 
 یانی  دەچوو  بەڕێوە  باقرۆفەوە  ڕێگای    ووە لە سیاسەتێک کە لە تەورێز و لەهەمیشە جیاواز ب

  و   باقرۆف  حکوومەتی  لەگەڵ  سۆڤییەت  ناوەندی  حکوومەتی  سیاسەتی  بەینی  جیاوازی
مەئموورەکانی باقرۆف کە لە ئازەربایجان بوون و سۆڤێتییەکانیش هەر عەمدەن مەجبووریش  

ڕژاندووەتە زۆریان  ڕووسێکی  نەکوترێ  ئەوەی  بۆ  بکەن  کارە  ئەو   بڵێن  و  ئێرانەوە   بوو 
  دەکەی   باسی  کە  ئەوەی  ئەنجامدا  لە. بوو  جیاواز   ئەوان  سیاسەتی.  ئازەربایجانین   هەر  ئەوانەش

 .. 
یانی مەبەستت لە جیاوازی چییە؟ چونکوو بەڕێوەبردنی سیاسەتی سۆڤییەت وەکوو  قازی:  

دەوڵەتی سۆڤییەتی لە پێوەندی لەگەڵ ئێران و لە گەڵ مەسەلەی ئازەربایجان و کوردستان دا  
لە الیەن کۆماری سۆڤییەتی سوسیالیستی ئازەربایجانەوە بەڕێوەچووە یان جۆرێکی دی بووە؟  

 زی دەبینی؟ لە چ ڕوویەکەوە جیاوا 
چونکوو :سوڵتانی هەبووە  ڕووەوە  زۆر   ناوەندی  حکوومەتی  دەگاتە  کە  وەختێک   لە 

  مەئموورەکانی   بە  جۆرێک  فەرمان  و  دەچێ  شتەکە  بۆ  جۆرێک  ئەو  تارانە  لە  شووڕەوی  سەفیری
. دەبەن  دیکەی  الیەنێکی  بەرەو   هاتوون  ئازەربایجانەوە  لە  مەئموورەکانی.    دەدا  خۆی

دەبێ ئەو تەزادە ببیندرێت. لە ئەنجام دا تەبیعی یە کە   هەیە  ئەواندا  نێوان  لە  زۆر  تەزادێکی
  ئەنجام   لە  ئەوە  بەڕێوەبەری  هەر  ،  بگۆڕێ  ناوەندی  حکوومەتی  سیاسەتی   خۆ ناتوانێ باقرۆفێک

 گەرچی  دەکات  پاشەکشێکە  ئەو.    دەدرێت  پاشەکشێ  دەستووری  وەختێکیش  و  دا
 کرێت لە ئازەربایجانی ئێران؟ ب کشێ پاشە نەیدەویست باقرۆف شێوەیەک هیچ بە نەیویستووە،

 قازی: یانی باقرۆف؟ چ بەڵگەیەک هەیە بۆ پاڵپشتی ئەو مەسەلەیە؟ 
 شت زۆرێک  : ئەلئان ئەمن ئامادەیی زەینیم نییە بڵێم لە چ شوێنێک دا هەیە بەاڵمسوڵتانی

 بەشێکیان  و  شووڕەوین  ئیتیحادی  کۆمۆنیستی  حیزبی  ئەسنادی  لە  کە   بەڵگانەی  ئەو  سەر   لە  هەیە
 ەرجومە کراون. ت

دمکرات   فرقە  فرود  و  فراز   " وەکوو  کە  بێ  نامیلکەیە  ئەو  مەبەستت  ئەگەر   : قازی 
آذربایجان" بە فارسی بڵو کراوەتەوە ، دیارە ئەوە تەرجومەیەکی تەحریف کراوی نووسینی  
جەمیل   نێوی  بە  ئازەربایجانی  مێژوونووسێکی  واتە  کەسێکەوە  الیەن  لە  کە  تاریخەیە  ئەو 
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وکراوە  نووسراوە  شتانە  حەسەنلی  لەو  بەشێک  کە  دەرکەوتووە  ئێستا  ئەوە  بەاڵم  فارسی.  تە 
تەحریف کراوە . تەحریف کراوە بە مانای ئەوەی کە ویستوویانە لەو ڕوانگەیەوە باسی بکەن  
کە ئەو نێهزەتە، ئەو جوواڵنەوەیە بزووتنەوەیەکی دەسکردی سۆڤییەت بووە و بۆ خۆی هیچ  

یانی مەبەست لە تەحریفەکە ئەوەیە. فەرموو بەردەوام  زەمینەی مادی نەبووە بۆ ئەوەی پێک بێ.  
 بە ئەمن پرسیارێکی دیکەشم بۆ هاتە پێشێ! 

: کتێبەکە ڕاستە وایە. کتێبەکە لە بەر ئەوەی " بابک امیر خسروی " دەستی بە سەر  سوڵتانی
دا بردووە و لە ژێر چاوەدێری ئەو دا بڵو بووەتەوە حەتمەن دەبێ ئەو الیەنە الوازەی تێدا  
بێت بەاڵم بەڵگەکان..، کاک حەسەن یەکێک لە شتەکانی کە من دەمەویست ئیشاڕەی پێ بکەم 
ئینگلیس هەیە.  لە   ، لە ئەمریکا هەیە  ، لەوێ هەیە،  بەڵگەیەکی گەلێک زۆر هەیە  ئەوەیە: 
نەمر  تەنیا  ئێمە   . ناچێت  دا  هیچکامێکیان  بەالی  خەمە،  کەمتەر  ڕووناکبیری کورد  کورد، 

می ، ئەمن نازانم چەندە، سێرییەک ووتاری تەرجومە کرد ، سێرییەک بەڵگەنامە ئەفراسیاو هەورا
یارمەتییەکی   کەسێک   بۆچی.  نییە   درێژەی  بۆچی  ئەوە.  داین  لێکۆڵینەوەکانی  زۆری   کە 

 ! بنووسێ بۆ شتمان حەسەنلی جەمیل دەبێ ئێمە  بیکا؟  نییە
لێکۆڵینەوەی   بۆ  هەبێ  مەیلی  هەبێ  عەالقەی  کە  هەبێ  ئاوا  کەسی  دەبێ  دیارە  قازی: 

  دا   حالیش   عەینی   لە   بەاڵم   کردووە   گەورەی   کاری  مێژوویی و زمان بزانێ. دیارە هەورامیش  
  تەرجومەیە   کێهە   ناکرێتەوە   لێک   بۆی   ئینسان   کە   کردووە   تێکەڵ   خۆشی   بۆچوونی   جێگا   زۆر   لە 
 خۆیەتی؟   ئی  کامە   و 

: لەوەی جەمیل حەسەنلی ش دا عەینی شتە ، بەاڵم هەر چۆنێک بێ بەڵگەیەکە  سوڵتانی
 لەوێ داندراوە. من ئەوانەی وەزارەتی .. 

چونکوو   دیوتە،  جەنابیشت  حەتمەن  بپرسم  ئەوە  دەمەویست  دا  لێرە  ئەمن  قازی: 
  پۆلیمیکە   جۆرێک   دا   نامەیە   لەو   و   نووسراوە   پیشەوەری   نەمر   بۆ   کە   هەیە   ستالین    نامەیەکی

یکەی سەرانی حکوومەتی میللی ئازەربایجانیش هەیە  د  نامەیەکی   دیارە  –  دەکرێ   ئەوە   باسی 
  لەگەڵ   دەبێ   بێ  هەرچۆنێک   ئێوە   کە   دەگرێ   لێ   ئەوەی   ڕەخنەی   و   - کە بۆ ستالین ناردراوە  

  و   ئیرتیجاع   کە   ئەوە   هۆی   دەبێتە   ئەوە   نەسازێن   قەوام   گەڵ   لە   ئەگەر   و    بسازێن  قەوام 
ەوام بێ. بەاڵم دە بەرانبەر ئەوە دا  بەرد    ئێرانێ  لە   فڵن   و  ئینگلیس   ئیمپریالیستی    سیاسەتی

پیشەوەری و ئەوانیش نازانم لە چاوپێکەوتنێک دا ، لە جێگایەک دا چەندین مانگ پێش ئەوەی  
انی  کە مەسئەلەی هەڵوەشانی سەرماوەز بێتە گۆڕێ قسەی خۆیان لە گەڵ سەرانی ئازەربایج 
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و   کوردستان  لە  دەستنەکردنەوە  مەسەلەی  ئەو  جەنابت  یانی  کردووە.  سۆڤییەت 
 چۆناوچۆنە؟   یان   دەبینی   ئۆرگانیک   شتێکی   وەکوو   چەندە   ئازەربایجان   لە    دەستنەکردنەوە

  کوردستان   حکوومەتی  وایە  پێم  من.  نین  یەکتری  لەگەڵ  ئیرتیبات  بێ   وایە  پێم  من :سوڵتانی
،   بوو  بین  واقیع   ئینسانێکی  پێشەوا.  بکا  موقاوەمەت  بتوانێ  کە  نەبوو  هێزەی ئەو  تەنیا  تاقی  بە

بارو دۆخەکەی چاک دەناسی ، موشکیلەی داخڵی خۆی و ناوچەکەی دەزانی . وەختێک کە  
سەرەکی   ستوونی  دەرەوە  ڕۆیشتە  و  کرد  عەقەبنشینی  سۆڤییەت  هێزی  الوەکییەکە،  هێزە 
پشتیوانییەکەی ڕووخا ، بە دەلیلی ئەوەی ئەوان بوون کە بەرگرییان دەکرد لە هاتنەوەی هێزی 

 ەکە. لە ئەنجام دا دوای ئەو هۆکارێک نەدەما بۆ ئەوەی بۆچی ... سپای ئێران بۆ ناوچ
قازی: دیارە کوردەکان بۆخۆشیان لە جەبهەی سەقز زۆر باش ڕاوەستان، تەلەفاتی زۆر  
بارزانی لە ژێر   هێزەکانی  مستەفا خۆشناو و  دا لەو مەنتەقەیە.  ئێران  لە ئەڕتەشی  گەورەیان 

 فەرماندەیی مستەفا خۆشناو دا! 
: دروستە! لەو پێوەندییە دا شتێکی سەیرم من دی. ئەویش ئەوەی ئەو سەربازانەی  سوڵتانی

کە ئەوان هێنایانە شەڕ واتە هێزەکانی ئێران، هەموویان کورد بوون. یانی هەرچی کووژرا  
لەوبەریش هەمووی هەر کورد کووژرا. بەاڵم ئەوە گرینگ نییە . ئەوەی کە هەیە ئەوەیە. لەو  

ا بوو لە هەر دوو الوە ، پێشەوا لە گەڵ ڕەزمئارا دانیشتن و لە سەقز رک  موافەقەت   ناوچەیە
قسەیان کرد. موافەقەت کرا بوو کە لەوێ دەرگیری نەبێ. حکوومەتی ناوەندیش بە فەرماندە  

وەکوو  نەک  مەکەن،  موقاوەمەت  دەگوت  ئەوانەی  و  هومایوونی   فەزڵواڵی   ناوچەییەکان 
  دوو   هەر  لە  ،  بوو  پارێزراو  چاک   م دا ئەو ناوچەیەائەنج  لە!  مەکەن  شەڕ  مەکەن  موقاوەمەت

 پەیوەندی  بەیەکەوە  جەمسەرەکەی  دوو  هەر   کە  بوو   خەتێک  چونکوو  پاراست   دەیان  الوە
  ئەوەش .  بوو  سیاسی  تەوافوقی  مەعنای  هەبوو  ئارمشێک  و  ئاسایش  لەوێدا  کە  ئەوەی   .دەدا

ناوەندی بە تەوافوقێکی ئاوا    حکوومەتی  لەگەڵ  توانی   کە  کۆمارە  گەورەکانی  کارە  لە  یەکێک
بگا دەنا پادگانی سەقز هەبوو هێزی تێدا بوو، دەکرا هێرش بکەن، دەکرا بێنە پێشێ ، بێن لە  

 نەبوو کەمتر ئەمال  هێزی بدا، لێ   و بچێت دەیتوانی  سەرا لێی بدەن و بە هەر شێوە. ئەوالش
"     رۆزنامەی  لە   یەهە  شانەشنی  دوو   یەک  خۆم  بۆچوونی   بە  من.  سەقز  لە  ئەوان  هێزی  لە

  لە   کە  شەراییتەی  ئەو  دەڵێن  دەکەن   داوا  دێت  سنەوە   لە  تێلگڕاف  کە  هەیە  دا"    کوهستان
  کە   ئەوەیە  مانای  ئەوەش.  بگرێتەوە  ئێمەش   -  مەهابادە   مەنزوور  –  هەیە  ئەلئانەکە  کوردستان

ک بوو  بەشێ  و  تەوافوقە  لەو  بوو  بەشێک  هەمووی   نەکرا  ئەگەر.  دەکرد   هاوراهییان  ئەوانیش
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حکوومەتی  نەدەدا  ئیجازەی  سۆڤییەت  کە  ئەوەی   ، کرد  پێ  ئیشاڕەتان  پێشتر  کە  لەوەی 
بڕواتە خەتێک  لە   و  ئەوان   بەینی  بوو  فاریق  خەتی  خەتە  ئەو  کە  پێشەوەتر   کوردستان 

 . ئینگلیزەکان 
  ئەوەیە   ئەویش   دەکرێ   باس   دا   پێوەندییانە   لەو   کە    قازی: زۆر باشە. مەسئەلەیەکی دیکەش

  میللی   حکوومەتی   نێوان   لە   کرا   تەوافوقێک   دا   13٢5  بانەمەڕی   مانگی   لە   دەزانین   کە 
  دا "  آذربایجان "     لە  شێوەیەک  بە   یەکەیان   هەر   دیارە   کە   کوردستان   کۆماری   و    ئازەربایجان

"  کوردستان "   کوومەتی میللی ئازەربایجان و گەلی کورد هاتووە و لەح   تەوافوقی   ناوی  بە 
  هەر   یانی   هاتووە    ئازەربایجان  و  کوردستان   میللی  حکوومەتی   تەوافوقی  ناوی   بە   دا   یش

  تایبەتی   بە   لەوێ   و   لێر   لەوانەیە   کە   دا   حاڵ   عەینی   لە   دا   ئەوەش   دوای   بە   و    هەیە  لەحنی   عەینی 
نێوانناخۆشی  تی کوردستان هەمیشە کێشە و گرژی هەبووبێ یان  ڕۆژهەاڵ   باکووری   مەنتەقەی   لە 

هەبووبێ، بەاڵم ئەوانە لە ڕۆزنامە و لە ئۆرگانە ڕەسمییەکان دا ڕەنگی نەداوەتەوە و هەر بە  
  بە    بکەی  تەماشا    " آذربایجان "    موسبەت باسی یەکتریان کردووە. ئەگەر ئەتۆ هەموو ڕۆژنامەی

شێوەیەکی  پێ  پەسنی   لە   تێدایە   شێعری   دەیان  بە  یان  کردووەتەوە  بڵویان  دا  زۆر  شەوا 
  لە  کە  بێتەوە  ڕوون  مەسەلەیەش  ئەو  ئەوەیە  مەبەستم . کراوە کورد مەسەلەی   باسی   پۆزیتیڤ

  ئازەربایجان   بەینی   بووە   تەوافوقێک   پاشتر   و   ئاوریل   مانگی   لە   سۆڤییەتی   ئەڕتەشی   ڕۆیشتنی   دوای 
تەنانەت  موقا   دە   موقاوەمەت   مەسئەلەی    بۆ  کوردستان   و  کە  دا  مەرکەزی  بیل حکوومەتی 

فەرماندەییەکی موشتەرەکیش داندراوە، کە بۆ وێنە مەال مستەفای بارزانی وەکوو فەرماندەی  
موشتەڕەکی نیزامی هەر دوو هێزەکە دیاری کراوە و لە بیرەوەرییەکانی ڕەحمەتی ڕەئیس  
بەکری حەوێزی دا باسی ئەوەی کردووە کە سەرهەنگ عەزیمی ) ژەنەڕاڵ عەزیمی ( کە  

ێک لە ئەفسەرانی ئەڕتەشی حکوومەتی میللی ئازەربایجان بووە هاتووەتە  دواتر ئێعدام کرا، یەک 
مەنتەقەی میاندواو و یارمەتی هێناوە و یارمەتی کردووە. یانی مەبەستم ئەوەیە بپرسم کە ئەو  

 ؟تەوافوقە نیزامییە چۆنە کە بە هیچ نەگەیشتووە
هەبووە و هەیە و لە هەر دوو الوە یارمەتی : تەوافوقە نیزامییەکە واقعییەتێکە، ڕاستە.  سوڵتانی

یەکتری دراوە. هەر ئەوەش نەبووە لە ئازەربایجانەوە ئەگەر تۆ بزانی و لە بیرت بێ، ئەوەی 
  دەیاننێرنە   خۆراسانەوە  لە  دێن  کە   هەیە  دا  فەرارییەکان  ئەفسەرە  و"  تفرشیان"     لە یادداشتەکانی

دروست بکەن لەو ناوچەیە. یانی هاوکارییەکە ەمای ئەوەن کە فڕۆکەخانە  ت  بە  تەنانەت   ئەوێ،
گومانی تێدا نەبووە. ئەوەی کە بۆچی ئەو هاوکارییە سەری نەگرت و نەبوو بە موقاوەمەتێکی  
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گشتی من هەر ئاوای بۆ دەچم پێم وایە ئەو هالە تەقەدوسەی کە لە هەوەڵ دا باستان کرد 
ربایجان زۆر لەوە گەورەتر و  ئێمە هێزی کۆماری کوردستان و هێزی حکوومەتی میللی ئازە

  خۆیان   تەقابولی  هەبوو،  خۆیان  دەرگیری  ئەوان  هەمووی  بووە،  ڕاستیدا   لە  کە   زیاتر دەبینین 
  لەشکر  یەمین وەک کەسانی لەگەڵ ئاغا، و مالیکین لەگەڵ ئازەربایجاندا حکوومەتی  لە هەبوو
هەبوو،  میاندواو  لەوالی  ئێمە  مەنتەقەکەی  لە  هەر دەرگیری  هەبوو  ەوە  زۆر  هێزێکی 

زولفەقارییەکان ڕێکیان خستبوو بۆ شەڕ کردن لەگەڵ حکوومەتی میللی ئازەربایجان. عەینی  
شت لە کوردستانیش هەبوو لە نێو عەشاییر دا. حکوومەتێکی ئەئاوا وەختێک هێزە الوەکییەکە  

وایە زیرەک پێم  ئایا دەکرا ؟ من  نامێنێ  و  پشتیوانییەکەی دەڕوات  ییەکی  دەڕواتە دەرێ و 
  ئەوەی   ئەگەر  یانی.  گرتەوە  سیاسەت  بە  ی"  زەنجان"    کە  بوو  ئەوە  قەوام  و   سیاسەتی ئێران

 ... ئازەربایجان میللی حکوومەتی هێزی بمایەتەوە زەنگان لە نەکردایە،
 قازی: تکایە زەمینەکەشی بڵێ کە چۆناوچۆن بووە؟ 

تەوافوقێک بوو لە گەڵ حکوومەتی  : چۆنێتی ئەوەی کە زەنگانی چۆن گرتەوە؟  سوڵتانی
بە   بدرێ  و  لێیان  وەربگیرێ  سەردەشت  و  تیکانتەپە  مەنتەقەی  الیەک  لە  کە  ئازەربایجان 
حکوومەتی ئازەربایجان کە لە ئەسڵ دا حکوومەتی کوردستان بوو ئەو ناوچەیە ، لە بەرابەر  

، بیرەوەرییەکانی ئەوە دا " زەنجان" بدرێ بە حکوومەتی ناوەندی. ئەوەیان زۆر بە فێڵ کرد
  تارانەوە   لە  دەڵێ  دەڵێ،  ئاشکرا  بە   هومایوونی کە هەر خۆت تەرجومەت کردووە بە کوردی

  تەحویل   بۆ  التان  بۆ  دێن  کوردەکان  کردووە  وامان  تەوافوقێکی  ئێمە  کوتیان  گوتین،  پێیان
بتوانین مە  ئێ  بکەن  مەحتەلیان  بتوانن  هەفتە  دوو  ،  مەدەن  تەحویلیان  تیکانتەپە،  وەرگرتنی

زەنجانیان لێ وەربگرین. کە وا بوو زەنجان بە فێڵ وەرگیراوە. کە زەنجان بە فێڵ وەرگیراوە  
میللی   حکوومەتی  لێدانی  بوو  هاسانتر  زەنجانەوە  لە  ئیدی   ، زەنجان  هەتاکوو  هات  نیڕوو 
ئازەربایجان هەتاکوو زەمانێک کە لە قەزوێن بوون. وەختێک کە لە قەزوێن بوون و سپای 

ش لەوێ بوو نەیدەهێشت بجووڵێنەوە تەبعەن نەدەکرا ئەو شتە. ئەوان لەوێ ڕۆیشتن، سووری
کرا   موقاوەمەتیش  خۆ  زانم  چوو  ئیدی  ئەنجامدا  لە  بوو  دەستیانەوە  بە  بوو  گیرا  زەنجان 

 وەکوو.  دا  شەڕەکان  لە   کووژران  زۆر  خەڵکێکی  ئازەربایجان  لە.  لەوێ  بوو  شەهید   خەڵکیش
زئێعدامییا  ،  ئێعدام ئەوانیش  ن  ئێعدامی  ژمارەی  بزانم  وەک   ، نەبوو  کە   19ۆر  بوو  کەس 

ووشەی ئێعدامی ڕەنگە  –شەهیدی هەبوو  19ئێعدامی هەبوو،   19حکوومەتی کوردستانیش 
  من   دەکرێ  کەس  هەزاران  لە  قسە.    کووژران  زۆر  خەڵکێکی  دا  شەڕ  لە  ئەمما   -چاک نەبێت  
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ەمەت نەکرا بوو موقاوەمەت کرا ئەمما هێزەکە هەر  موقاو  بڵێی  تۆ  بەاڵم.  دەقیق   ئامارێکی  نیمە
ژوور   بە  تەییارە  دەڵێ شەش  هومایوونی  تەییارە.  بە  و  تانک  بە  و  تۆپ  بە   ، بوو  ئەوەندە 
سەرمانەوە بوون بۆ فەقەت ئەو هێزەی کە لە میاندواوە جوواڵ بەرەو مەهاباد ڕویی. دەی ئەوە 

  حکوومەتی میللی ئازەربایجان
 کوردستان ئەوەی لە کوێ بوو؟ تفەنگێکی بڕنووی هەبوو وەسەالم  حکوومەتی یان

قازی: مامۆستا بەرنامەکانی "ڕاوێژ: هەمیشە ئاوایە کە بینەرانیش تێیدا بەشدار دەبن جا بە  
 ڕێگای الپەڕەی فەیس 

  بزانم   وا  مابێ   وەختمان  کە   جێگای  ئەو   تا   هاتووە   پرسیار   حەوت   شەش   بووکەکەمانەوە  
  بە   دارم   هیوا .    پرسیارانە   ئەو   وواڵمی   بۆ   دەکەین   تەرخانی   ماوە   دەقیقەیەکمان   15  نزیکەی 
 دەنووسێ:   کەسێک .  ڕابگەین  پرسیارەکان   بەهەموو   بکرێ   ئەوەی   بۆ   بدەیەوە   وواڵم   کورتی 
 

 وێڕای سڵو بۆ بەڕێز سوڵتانی ئەم سێ پرسیارانەی لێدەکەم. 
واڵتەم خوێندوە، هەست ئەکەم  من وەک کەسێک کە لە بەلژیک مێژووی ئەوروپا و ئەو    -

ئەوان ڕۆژ بەڕۆژ هەوڵ ئەدەن لە سەر مێژوو لێکۆڵینەوەی نوێ ئەنجام بدەن بە مەبەستی ئەوەی 
مێژوو لە قسەی ئەو و بۆچوونی ئەو ڕزگار بکەن و ڕووە ڕاستەقینەکەی نیشانی خەڵک بدەن، 

ەکانیان. بۆ نمونە بۆ ئەوەی یەکەمین کار کە ئەیکەن گوێنەدانە بە هەستی خەڵک و سەمبوڵ
پاشا لێرە موقەدەسە بەاڵم ئەوان کاتێک باسی لیۆپۆڵدی دووەم دەکەن کە وواڵتی کۆنگۆی 
داگیرکرد و کاولی کرد الت وایە باسی هیتلەر دەکەن. پێتان وانیە پێویستە کورد مێژووی  
بەتایبەتی لەو دەستاودەستانێیەی حیزبی ڕزگار  بە گشتی و کۆماری کوردستان    کوردستان 

 بکات؟
 

هەر لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو هزرەی کە لە پرسیاری یەکەمدا باسمان کردوە،    پرسیاری دووەم
ئایا لۆژیکیە پێشەوا قازی محەمەد چووبێتە بەر پەتی سێدارە کە ئەڵێن گوایە زانیویەتی لەسێدارە  

بۆ  دەدرێ؟ ئایا پێش ئەوەی پێشەوا دەستگیر بکەن یان خۆی بداتە دەست، هیچ ئاماژەیەک  
 گفتوگۆ هەبوە؟ 

چەندین ڕاپەڕین و ڕووداوی وەک کۆمار بەر لە کۆماری    پرسیاری سێیەم تایبەتە بە ئااڵ
کوردستان لە مێژوودا تۆمارکراون، بەاڵم هیچ کامیان بەقەد کۆمار بێ دۆکومێنت نین. ئایا  
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ەسی بۆچوونی جەنابت لەسەر ئااڵی کۆمار چیە؟ ڕاستە قازی جگە لە بارزانی خوالێخۆشبوو ک

 دیکەی نەدۆزیتەوە بۆ ئەوەی ئااڵکەی بۆ بپارێزێ؟ 
 بە سپاسەوە: ئارام ڕەسووڵ

 قازی: تکایە بە کورتی وواڵم بدەوە بۆ ئەوەی بگەینە ئەوانیدیکەش. 
  کورد   مێژووی سەر لە بکرێ نوێ لێکۆڵینەوی کە ئەوەی سەر  لە ، سەرچاو بە:  سوڵتانی

 قسەکانم  لە  پێشتریش  من  هەمە؟  من  یا  ؛   هەبێ  قسەیەکی  دەتوانێ  کەس  هەیە؟  قسەیەک  هیچ
  بەڵگەیەکی .  ناکەین   تازە  کاری  کە  الیەکمان  هەموو  دەکەین  کەمتەرخەمی  ئێمە  کرد  باسم  دا

یەکی زۆر دەکرێ . مەیدانی دەکرێ لەوێش بیکەین. بەاڵم هیچ ناکرێ.  لێکۆڵینەوە  هەیە،  زۆر
نییە. هیوادارم چووزانم ئەگەر گۆڕانکارییەک بێ لە  لە ئەنجام دا من لەوە دا هیچ قسەیەکم  

چۆنیەتی بۆچوون و لە فکر کردنەوەی ڕووناکبیرەکانمان کە لە باتی شەڕەدندووکەی یەکتری  
کردن ، ئەو هەموو سایت و ماڵپەڕ و ڕۆژنامە و ئەو شتانەی کە پڕە لە شتی بەتاڵ و ئەوانە  

وا بێ. ئەمما ئەوەی کە گوێ نەدەیە    دوو کاری جیدی بکرێ. لێکۆڵینەوە بکرێ هیوادارم
هەستی خەڵک من نازانم ئەوە ئەگەر لە بێلژیک دەکرێ ئایا لە کوردستانیش دەکرێ یان نا؟ 

  چوارسەد    پێم وایە ئەوە دەبێ بافتی کۆمەاڵیەتییەکەی بگیرێتە بەرچاو. ئەمان ڕەنگە نزیکەی
. هەیە شارییان فەرهەنگی نشینن، شار ئەوان. نەماوە تێدا عەشیرەتییان بافتی بێ ساڵ سەد پێنج
 هاسانییە  بەو  ڕەنگە  دا  وا  دۆخێکی  و  لەبار.  یە  گوندی   فەرهەنگی  فەرهەنگەکەمان  ئەلئانیش  ئێمە

. هەر ئەو کێشەیەی کە ئەخیرەن یەکێک لە بگرێت  ڕەهبەران  لە  ڕەخنە   کەسێک  کە  نەبێت
ڕابەرانی   لە  یەکێک  لە  گرتبوو  ڕەخنەیەکی  لە  ڕۆژنامەنووسەکان  یەکێک  نیزامی 

  مونجەر   دوایە  و  سەنگاوی  مەحموود  ؛  دێنم  نێوی   هەر  ئەمن   ببوورە   کوردستان،   حیزبەکانی
بەرخورد بکرێ .    حەکیمانەتر  دەبێ  ،  نییە  ئامادە  کۆمەڵگاکە  کە  دەدا  نیشان  ئەوە..  بەوە  بوو

  مەنجەڵ   بنی  لە  ئەمما.  نەڵێی  ڕاستی  بی  موحافەزەکار   من مەنزوورم لە حەکیمانەتر ئەوە نییە
  کۆمێدی   بەرنامەیەکی  لە  بکەم  پێ  ئیشارەی  با  حەسەن  کاک.  ناکرێ   لەوێ  دەکرێ،  لێرە  دان
ند  ستا بەرنامەیەکی  بوو خەریک دەڵێن  پێ مەکدۆناڵدی شتێک  ئینگلیس  لە  هەیە کەسێک دا

و  ویلیام  لە کریسمەس   ، بوو  پێش  لەوە  مانگێک  قەدرایی  بە  دەبرد  بەڕێوە  ئاپ کۆمێدی 
ژنەکەی هاتبوون، یانی کچەزای مەلیکە ، هاتبوو لەوێ دانیشتبوو لەگەڵ ژنەکەی ، تەعزیمێکی  

  ە بیستووم گوت ی کەیت بە  بۆ کردن و ئیحتڕامێکی بۆ گرتن و بەخێرهاتنی کردن و دوایە
ن ناڵێی باوکی منداڵەکەت کێیە؟ دەی باشە تۆ بێی لە کوردستان ئەوە بە یەکێک پێما  دووگیانی
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لە ڕێبەرانی کورد بڵێی کە لە ژنەکەی پرسی پێم بڵێ باوکی منداڵەکەت کێیە؟ نابێ. یانی  
 مەنزوورم ئەوەیە زۆریش توندڕەوی نەکەین. دەنا ڕاستی گوتن تەبعەن دەبێ بگوترێ.

 ەخێراتر بۆ ئەوەی بگەینە ئەوانیدیکەش. قازی : بڕێک ب 
  ئێعدامی   بۆچی  پێشەوا  کە  ئەوەی.  ئەمجارە  ناهێنمەوە  میسال  چاو  بەسەر  ئەی:   سوڵتانی

 بەرچاو  بیگریە  ئەگەر  بوردووییەک  خۆ  لە  ئازایەتییەک،  وەکوو  ئەوە   نازانم  من.    کرد  قەبووڵ
وات، لەگەڵ  بڕ بوو دەستەاڵتی  دەنا دابوو خەڵکەکەی بە کە بەڵێنێک وەکوو بیگری دەبێ کە

 بە  ئەوە   بارزانییەکان دەیتوانی بڕوات. زۆر ڕێگای دیکەشی هەبوو بۆ ڕۆیشتن نەیکرد. من
  لەو   ئەوە   تۆ  ئەوە  مەگەر  دیکە،  شتێکی  بە  نەک  دادەنێم   خەڵک  بۆ   وەفاداری  بە  و  ئازایەتی 
تانەتە  بڕۆیش  ڕێبەران  یان  نەکرایە،  ئێعدام  و  دەرێ  بڕۆیشتایە  ئەو  ئەگەر  کە  ببینی  دا  پێوەندییە

دەرێ لە دەرەوە موقاوەمەتێکیان سازمان بدایە کە ڕەنگ بوو ئەو موقاوەمەتە بە ئەنجامێک 
بگا. ئەوە دەکرێ باس بکرێ. گفتگۆ من نەمبیستووە. لە سەر ئااڵکە باسمان کرد با وەخت  

گۆ هەبووبێت لەو قۆناغە  نەگرین.ئەمما لە سەر گفتوگۆ ئەمن پێم وا نییە شتێک بە ناوی گفتو
دا چونکوو فەزلواڵی هومایوونی دەڵێ وەختێک کە پێشەوا هات و داوای ئەوەی کرد کە  
و   شان  ڕەعییەتی   ، مەملەکەتەن  ئەو  ڕەعییەتی  ئێوە  پێم گوت  کەین  ئیمزا  ئاشتی  پەیمانی 

 پەیمانی ئاشتی لەگەڵ ڕەعییەت نابەسترێ. 
 قازی: زۆر باشە، بینەرێکی دیکە دەپرسێ: 

ر لەوەی باس لە هۆیەکانی رووخاندنی کۆماری کوردستان بکرێت پێویستە ئەوە ساغ بە
یان  نەخشەبۆکێشراوبوو  خۆماڵی  سیاسی  پرۆژەیەکی  کوردستان  کۆماری  ئایا  کە  بکرێتەوە 

کاتی پرۆژەیەکی  تەنیا  یان  بوو  هەرێمەکە  دیکەی  ئەزموونێکی  بۆ   الساییکردنەوەی  بوو 
نا دەسەاڵتی  بۆشایی  ئەو  پڕکردنەوەی  خەڵکی  کاروباری  ڕاپەڕاندنی  و  ناوچەکە  لە  وەندی 

 ناوچانەی کە لەژێر قەڵەمڕەوی کۆمار دابوون؟ 
چەندە  ناوخۆیی  و کۆمەاڵیەتی  ئابوری  نیزامی،  رێکخراوەیی،  سیاسی،  هەلومەرجی  ئایا 

 یارمەتیدەر بوون بۆ ڕاگەیاندنی پرۆژەیەکی لەو جۆرە؟ 
تێدا   کۆماری  کە  جۆگرافیایەی  خودی ئەو  پاراستنی  بۆ  بوو  لەبار  چەندە  ڕاگەیەندرا 

 کۆمارەکە؟ کاتەکە چەندە گونجاو بوو بۆ راگەیاندنی کۆمار؟ 
رووخاندنی کۆمارەکە   لە  نەوت  رۆڵی  تایبەتی  بە  و  نێودەوڵەتیەکان  بەرژەوەندیە  رۆڵی 

 چەندە کاریگەر بوو؟
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رووخا کۆمارەکەی  ئێران،  ئەوسای  رژێمی  سەربازی  تەکنۆلۆژیای  و  ئامادە هێز  یان  ند 
  نەبوون و کەمتەرخەمی، پارێزەزانی کۆمارەکە." تکایە بە کورتی.

: بە سەر چاو. من پێم وایە وواڵمی زۆرێک لەوانە سەلبی یە، مەنفی یە.چونکوو  سوڵتانی
ڕۆیشتنی   لە  بوو.  بۆشایی  پڕکردنەوەیەکی  وایە  پێم  من  داڕێژراون.  وا  پرسیارەکان  یانی 

ڕۆ لە  و  ناوەندی  هەتاکوو  حکوومەتی  شا  ڕەزا  ڕۆیشتنی  و  ناوەندی  حکوومەتی  یشتنی 
دامەزرانی کۆمار، هەرچی هەیە لەو فاسیلەیە دا بۆشاییەک دروست بووە کە هێزی ئۆردووی 
سوور لەوێیە کورد لەوە سوودی وەرگرت، ئەمە عەیبێک نییە، ئیرادێک نییە ئیشکالێک نییە وە  

م وایە لە بار نەبوو. هەلومەرجی ئابووری لەبار  بوو بەاڵم ئایا هەلومەرجەکە لەبار بوو؟ من پێ
نەبوو بەالی کەمەوە.هەلومەرجی سیاسی ڕەنگە تا ڕادەیەک ئەمما هەلو مەرجی ئابووری بە 
هیچ شێوەیەک ئامادە نەبوو. من خۆم یەکێک لە پرسیارەکانم ئەوەیە کە ئایا ئەگەر حکوومەتی  

لە باری ئابوورییەوە؟ لە کامە  کوردستان دەوامی بکردایە حکوومەتەکە چۆن بەڕێوە د ەبرا 
و   نەوت  لە  و  ئێران  لە کولی  بوایە  دابڕاو  ئەگەر  وەردەگیرا؟  ئابووری کەلک  سەرچاوەی 
داهاتی ئێران دابڕاو بوایە لە کوێی دەهێنا؟ من پێم وایە هەلومەرجەکە لەبار نەبوو. جوغرافیاکە 

ە. ئەمما ئەو بەرژەوەندییانەی کە  بۆ ئەو شتە و بە هاتنی هێزی سۆڤییەت لەبار بوو جوغڕافیاک
  دیومە   دا  جێگا  کەم  زۆر  لە  شتێک.  گرینگە  زۆر  نەوتە  کێشەی  ئەو.  نەوت   ئەو باسی کردووە

  شومالی   نەوتی  داوای   سۆڤییەت،شووڕەوی  کە  ئەوەی  پێش.  بیڵێم   من   با   بکرێ  پێ   ئیشاڕەی
 نەوتی  داوای پانییەکی ئەمریکایی بە ناوی " سینگلێر"  کۆم  دەکرد  داوای  ئەمریکا  بکا  ئێران

  و   ئەواندا  و   شووڕەوی  بەینی لە  بوو  دروست  کێشەیەک  ئەوە  سەر  لە و  دەکرد  ئێرانی  شومالی
  ئەنجام   لە  کوشتیان  نەخۆشخانە  تەختی  سەر  لە  تاران  لە  ئەمریکا   کۆنسوولی  وایە  پێم  موعاوینی

رێ . ئەوە گەلێک گرینگە کە سۆڤییەت بە تەنیا نەبوو  دە  ڕۆیشتە  کۆمپانییەکە  نومایەندەکەی  دا
کە داوای نەوتی شومالی ئێرانی دەکرد. نەوتی شومالی ئێران بەشێکی لە کوردستانیش بوو.  

 ئەوان تەحقیقیان کرد بوو. 
 

 قازی: پرسیاری بینەرێکی دیکەمان بەڕێز ئەحسەن نەخشبەندی 
 بەرێز کاک ئەنوەر سۆڵتانی ، وێرای سڵوو رێز بۆ 

 
کۆماری  1 بوونی  جوانەمەرگ  و  قازی  پێشەوا  شۆڕشی  چۆنیەتی  نێوان  لە  جیاوازیی  چ   .
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دا هەیە لە حالێکدا ئەو بە بنبەست گەییشتنی    1975کوردستان و نەکسەی شۆڕشی بارزانی لە  
 ؟  پالەوی رژیمی یارمەتی لۆجستکی سۆڤیەت تێکشکا و ئەمیش بە بڕیاری 

 
نۆچیدا و    دەوڵەتی  ستراتیژی  و  سیاسەت  بێگۆمان  ٢ ئەمەریکا  بریتانیا و  لە هەمبەر  رووس 

دوچاری شکست بوو ، ئایا داڕمانی سیاسی دەوڵەتی روس بویە هۆکاری شکستی کۆمار یان  
لەئاستی   ئۆمیدی  نا  قۆناغی  دوا  گەییشتبوە  سیاسی  و  ئیداری  سیستەمی  ناوەڕۆکی  الوازی 

 رخۆدان ؟بەردەوامبونی خەبات و بە
 

نەمر پێشەوا دەگەل    1946دسامبری    5وەک لەمێژوو ی کۆماردا تۆمارکراوە لە ڕێکەوتی    3
زۆربەی پەرپرسانی سیاسی و نیزامی بریاری بەرگری و ڕوبەڕوبۆنەیان دژ بە سپای حەمەڕەزاشا  
پەسەند کرد بەاڵم بە گەییشتنی هێزەکانی حکومەت لە شاری تەورێز و هەاڵتنی پێشەوەری  

ن هۆکارە  لە  جەنابت  بەڕای   ! هەلبژارد  ڕادەستکردنیان  خۆ  ڕیگای  و  گۆڕدرا  بڕیار  اکاو 
سەرەکیەکانی ئەم ئالوگۆڕە و شپرزەیی لە بڕیاەکاندا چ بوون ، وابەستەیی مۆتڵەق بە دەوڵەتی 

 ڕوس یان بێ متمانەیی بە یەکێتی هێزی پێشمەرگە و سەرانی عەشایر ؟ 
 

 ئەحسەن نەقشبەندی 
دیارە مەسەلەی هەاڵتنی پیشەوەری بە کاوی دڵی خۆی جێی پرسیارە. تکایە بە  قازی :  

 کورتی چونکە هەر وا دوو سێ دەقیقەیەکمان کات ماوە 
: بە سەرچاو. ئەو قیاسەی کە کراوە لە بەینی حکوومەتی کوردستان و شۆڕشی سوڵتانی

یاندا حزووری نیڕووی  ئەیلوول تەنیا شتێک کە بەیەکیانەوە دەبەستێ و دەتوانێ هاوبەش بێ تێ
الوەکی یە. من خۆم پێم وایە، یەکێک لە پرسیارەکانیشی ئەوەیە، هێزە دەروونییەکە، داخڵییەکە 
دەوری سەرەکیتر دەبینێ لە الوەکییەکە. من پێم وایە ئەگەر هێزێک لە دەروونی خۆیدا، لە 

زۆر. کورد خۆی  ناوخۆی خۆیدا نەبێت و نەیەوێ و نەیکا هێزی الوەکی ناتوانێ پێی بکا بە  
مێژوویەکی چوارسەد ساڵەی هەبووە بۆ سەرفەرازی، بۆ سەربەخۆیی، بۆ ئیستیقالل. لە ئەنجامدا  
شێخ  بڵێین  با  و  بەدرخانییەکان  شۆڕشی  لە  کەمەوە  بەالی  بیلێین،  ئەگەر  کەمەوە  بەالی 

بووە،   ساڵ درێژەی بووە ئەو خواستە. لە ئەنجامدا ئەوە خواستە دەروونییەکە  15٠عوبەیدیالوە  
داخڵییەکە بووە. لە سەر ئەساسی ئەو خواستە داخڵییەیە کە هێزی الوەکیش دەتوانێ یارمەتی  
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بدات کە من گومانم نییە هێزی الوەکی یارمەتی دا. ئێمە ئینکاری ئەوە بکەین کە شووڕەوی  
بە هاتنی بۆ ئەوێ نەبووە هۆی دامەزرانی کۆمار ئەمە شتێکی بێ بەڵگە دەبێت چونکوو ڕاست  

ڕۆیشتنی ڕەزا شا ئەو شتە دامەزرا. ڕەزا شاش وەختێک ڕۆییشت کە هێزی موتەفیقین هاتە   بە
ئێرانەوە و هێزی سۆڤییەتیش هاتە ناوچەکەی ئێمە. کە وابوو ئەوان یەکێک لە هۆکارەکانن.  
ئەمما هۆکاری سەرەکی من لە خەڵک و لە خواستی خەڵک دا دەبینم هەتاکوو هێزە الوەکییەکە 

خ ئەگەر  بوایەدەنا  سۆڤییەت  نەیدەویست ل  شێوەیەک  هیچ  بە  سوڤییەت   واستی  شێوەکان  ە 
ئیشارەیەکی پێ   با  بیڵێم  چوو  بیرم  لە  حکوومەتی کوردستان دامەزرێ چونکوو یەک شت 
بکەم. تەجروبەیەکی زۆر تاڵی ئی شووڕەوی هەبوو پێش ئەم کێشەیەی ئازەربایجان لە گێالن.  

عەینی شت هاتن ئەنزەلی یان گرت، ڕەشتیان بۆمباران   لە گێالن لە جونبشی جەنگەڵ دا ئەوان
گەڵ   لە  دا  تەوافوقێک  ئەسەری  لە  بەاڵم  ڕۆیشتن  ئەردەوێڵیش  هەتا  دابەزاند  هێزیان  کرد، 
حکوومەتی ناوەندی ئێران دا پشتیان چۆل کرد و ڕۆیشتن. لەو دەمەش دا سەیر ئەوەیە کە 

نو قەوام  بوو.  قەوام  ئێران ئەودەمیش  بوو، ڕەزا خان سەرەکوەزیرانی  ئێران  خست وەزیری 
 وەزیری جەنگی بوو کە ئەو پەیمانە بەسترا یانی قەوام دوو جار کڵوی کردە سەر سۆڤییەت. 

 
قازی: زۆر باشە مامۆستا. گەلێک مەمنوون مامۆستا سوڵتانی بۆ بەشداریتان لەو بەرنامەیە  

ە سەر هێندێک الیەنی  دا. بینەرانی خۆشەویست هیوادارم کە ئەو موناقەشەیەی ئەوشۆمان ل 
ئەزموونی کۆماری کوردستان فایدە و کەلکی خۆی هەبووبێ. تکایە ئێوەش لە پێوەندی دابن  

  ئێوارێ،  پێنجشەمۆ  وەها  هەر . دا  بووک  فەیس  و  تویتر  لە   الپەڕەکانمان  ڕێگای   لە گەڵمان بە
  دووی   یادی   کردنی   پیرۆز   بۆ   هەیە   تایبەتی   بەرنامەیەکی   تیڤی   ستێرک    شەویش  پێنجشەمۆ 
 ئێوەمان خۆش.  الی   دیکە   ێکی "  ڕاوێژ "    تاکوو .   ڕێبەندان 

: ئەم   تێلێڤیزیۆنی   لە  ژانڤییە  ی18  یەکشەمە  ئێوارەی  لە"  ڕاوێژ"    هاوپرسەکییەی   تێبینی 
 . کراوەتەوە بڵو ستێرک
 

 سەرچاوە: ناوەندی نووچە و شرۆڤەی ڕۆژ
post.html-http://ruwange.blogspot.com/2015/01/blog 

http://ruwange.blogspot.com/2015/01/blog-post.html


 
 

 کی بۆ بیرەوەرییەکانی نەمر"ڕەئوف مەال حەسەن"پێشه

 
ئیسماعیل زاده  ڕێزداریلێکی  ئیمه  له  کهموو کارههه وابزانم ده   وهئیسماعیل  پێکرد.    ستی 
ڕشی و کاک نادری یلێکی بۆ کاک برایمی فهبوو کاک ئیسماعیل ئیمه  ٢٠٠7کانی ساڵی  کۆتاییه

لهفه "ڕۆژههماڵپهتحی  نووسیبووی   -اڵتڕی  ناردبوو و  به"مامۆستایه  :بۆکان"  رگدرووی  کی 
می  ردهریی سهوهلێک بیرهو گه  ڵکی بۆکان بووهیم خهدقه  ژی کهسلێمانی ده  سااڵچوو له به

هه بۆکانی  ئه  یهژیانی  دهنوهو  سوڵتانیش  وایهری  الم  ئهگهئه  ناسێت،  نامهنوهر  بۆ  یهر  کی 
یان دەبێت، ناوی وهی نووسینهکانی لێبکات ئامادهرییهوهبنووسێت و تکای تۆمارکردنی بیره

  ".ەسەن' هئووفی مەالحمامۆستاش 'ڕه
 

مانی  قاره  -یات  ئووفی خهڕهمهیان ڕاستەقینەیە؟ میرزا حه  ونهخه  وهبیسم؟ ئهئای چی ده
وینداری  یلوول و ئهتداری شۆڕشی ئهینهی بهرگهبۆکان، پێشمه  تی دژی ئاغاواتیباتی چینایهخه
پێناو کوردستان،  بات له خه  دهنیوسه  و دوای زیاد له ژیاندایه خۆیی کوردستان ئێستا لهربهسه 
ساری ! دوای خهرییەمبهزانی و بێخهو نهواڵم! ئای بۆ ئهژیت بەاڵم من لێی بێ ههسلێمانی ده  له
ده ده  له چوونی  بیرهرفهست  تۆمارکردنی  بۆ  نهرییهوهت  کهکانی  قاسمی  حاجی  ریمی،  مر 

و ئەم هەلە لە    وهدووپات بێته  یهڵهم هههئووف، ئیتر نابێ ئباتی مامۆستا ڕههاوڕێ و هاوخه
ساتێکی  هێڵین تووشی کارهبگرین و نه  کهلهسهبێ شوێنی مهده  یهرچۆنێک هه دەست بچێت، هه 

 ببین!   دیکه
ئیسماعیل پێبدات.  گهوخۆم لهندیی ڕاستهتی پێوهرفهکاک برایم کرد ده  تکام له ڵ کاک 

 وهمنداڵییه  له  مانیك کهقاره   نگم بهیشتنی دههۆی گه   و، بووه م  و ڕووخۆشیی ئه تی ئههیممه
ریمی،  وبە تەنیشت حاجی قاسمی کهیاڵیی ئهی خهو وێنه  ینمدا تۆمار کراوهی زهڵهتهته  ناوی له

ئێرانی و عهعه  میرهبدوڵال  بیره  وە، لهیدکاکهگ و سهبهلی  تا    دراوه  کانمرییهوهدیواری  و 
 رگیز الناچێت.  ڕۆ لەبەرچاوم النەچووە، دەشزانم هه ئەم

ڵ مامۆستا بۆ  گهندیم لهلی پێوهتی کاک ئیسماعیل هههیممه  چوو به دووسێ ڕۆژی پێ نه
چ  مانهرخی زهڵ چهگهالمان! چۆنی و لهرعێل شیرین که"مامۆستای سهخسا. بۆم نووسی: ڕه
کاک ئیسماعیل برد    ییم بهئیره  ر هێناوی؟"سه   چی به   موو ساڵهو هه رێی ئهسهرمهی؟ چهکهده
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لهده  که نه ده  وهنزیکه  یتوانی  و سالوی  بکات  ماچ  ههستی  هی ک  من،  ئههه   ر  ی وانهموو 
ناو   زانن لهون و ده ی زیاد لە نیوسەدەی ئهپساوهباتی نهئاگاداری خه  ت کهخزمه  یێنێتهبگه 
بعی و ته  وهتهپاکی و ساغی ماوه  ی ئێستای واڵتدا چۆن بهرستییانهو خۆپهڵی  ندهموو گهو ههئه
 سوێت. ڵگورد دهی ههلووتکه رزی شان لهبه

  ی کاک ئیسماعیل بتوانێت له وههۆی ئه  ئووف بووه دڵسۆزی و ڕۆح سووکی مامۆستا ڕه
تی مامۆستا  خه  نووسین واتە به  بهتۆمار بکات:   دوو شێوه  کانی بهرییهوهمدا بیرهکی کهیهماوه

ر سی دی. مامۆستا دوای تەواو بوونی کاری تۆماری بیرەوەرییەکان، سه  نگیش لهده  خۆی و به
بۆکان، کاک ئیسماعیل و    -اڵتڕی ڕۆژههماڵپه  ی بە هەردوو شێواز به وهتی بڵوکردنهمۆڵه

. بۆ ئاگاداریی  رمان نیشتووهسه  زێکی وا لهبا  زانین کهر دهوهختهبه  خۆمان به  من دا و ئێمه
بڵێم نه ویستوومانە و   وهتی قایم و قورسی مامۆستا ناناسن، ئهسایهکه  وهنزیکه  ی وا لهوانهئه

دا ی لێرهوهین. ئهکانی زیاد وکەم بکه قسه  ک لهیهپیتێک و ووشه   نە لە ترسی مامۆستا وێراومانه
م یا زۆر هیچ شتێکی لێ  و که  وهتهنووسراوه  تی مامۆستاوهستخهر دهبهق لهقاو دهیبینن دهده
 ین: دهوڵ دهر، ههی زیاتری خوێنهها بۆ متمانهروه. ههگۆڕاوهنه

 ؛وهینهم بڵو بکهبێ زیاد وکه کانی مامۆستا بهتهستخه، کۆپی ده مکه یه 
تهگهئه   م،دووهه  ئیمکاناتی  ئیجازهر  چاپ  و  دهبده  کنیکی  دی  سی  نگی ن، 

که تی کارهنایهسهڕه  ی هیچ گومانێک لهوهین بۆ ئهبکه  کهمامۆستاش هاوپێچی کتێبه
 نەمێنێت. 
ئه م سێهه  لهگه،  ههبه ر  دییه ر  سی  هۆکارێک،  نه کهر  بڵو  بۆ  هه وهبووهمان  موو ، 

ویندارانی مێژووی ی ئهوهبۆکان دابنێین بۆ ئه –اڵت ڕی ڕۆژههاڵپهر مسه  کانی لهشه به
ڕینی ساڵی  رانی ڕاپهڕێبه  ک لهک یهکانی مامۆستا وهرییهوهبیره  بتوانن گوێ له  و سااڵنهئه

ئه133٢ بۆکان،  بهی  و مهئه  ندامێکی  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  گی 
 یلوول ڕابگرن. شۆڕشی ئه تداریینهکی بهیهرگهپێشمه

 
 ند خاڵێک بگوترێت و چەند بابەتێک ڕوون بکرێتەوە: چه لێرەدا پێویسته

نیا  ته  یلی مامۆستا تۆمار کراون و ئێمهت و مهر مۆڵهسهکان لهرییهوهبیره   ،م که یه 
 ؛ تی کردووهی خزمهندێک پرسیارمان ئاراستههه

کانی ر ڕووداوهسه   و ڕابردنی سااڵنێکی زۆر به  نمهڕای تهره، مامۆستا سه مدووهه 
بیره  1953ساڵی   بۆکاندا،  خۆی  رییهوهی  کهتایبه  به  -کانی  ناوی  کانی، تییهسایهت 

ی ، پاره بۆ نموونه -م و ژمارهقهندێک ڕههه دیاره .وهتهگێڕاوه ڵهلێک وورد و بێ هه گه
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رانی سوپای  فسهئه  به   رتیلێک کهی بهادهی بەرگدروون و ڕکینهکڕین و فرۆشتنی مه
دراوه هه ئێران  وا  ئه  یه،  سه بۆ  ئه  مانهردهو  و  بنوێنێت  ته وهزۆر  به ش  هۆی   نیا 

  هاتۆته   کەوهئێران و بارودۆخی ئابووریی واڵته  ی مامۆستا لهست ساڵه ی شه وهدوورمانه
که  ،کایه و  لهزیاد  سیفرێک  بوونی  ژمارانهم  ئه  شو  له  شتێک    که لهسهمه  سڵیهیچ 

 ناگۆڕن؛
کاک ئیسماعیل و من،    مان شێوههه  موواندا مامۆستا خۆی و بهپێش هه  له   ، م سێهه 

ی  وهڕوونکردنه   له  کان ئامانجێکمان جگه رییهوهی بیرهوهتۆمار کردن و بڵوکردنه  له
ندێک  و هێنانی ناوی هه  بووهنهموومان  ویستی ههمێژووی کوردستانی خۆشه  قوژبنێک له

ئەندام و ڕێبه وانهله  -س  که بۆکان و هەندێک  ئاغاکانی  رانی حزبی دیموکرات و ، 
هه ئەیلوول،  شۆڕشی  لهالیەنەکانی  پهر  بووهندییهیوهو  و  نه  دا  ناوێک  زڕاندنی  ک 

کهڕه وه نجاندنی  و  کار  و  ئهچهس  ئهی  کهمڕۆی  زده   که  -  سانه و  یان  ۆربهزانین 
ک تاک، ڕێزی زۆرمان بۆ  کانن و وهسیاسییه  ڵسووڕاوانی حزبهباتکاری سیاسی و ههخه
 . یهموویان هههه
خستۆتهرییهوهبیره تیشکیان  مامۆستا  مێژوویهسه  کانی  ڕهر  شه کی  پڕ  و  زاریی  رمهش 
ڵسووڕاوێکی  ین هیچ ههو دڵنیاش ماوهچیتر نه تی فێئۆداڵی، کهاڵیهکۆمه –می ئابووری  سیسته
گۆڕهقینهڕاسته خهی  چینایهپانی  نهباتی  یا  لهوایهتهتی  داکۆکی  خه تی،  و  تاوان  ی  تانهیانهو 

ناسراو؛ بۆ کەسانی  و نه   ڕابردوو ناکات، جا باوک و باپیرمان کردبێتیان یا خزم و ناسیاو یا بێگانه
ئه  نابێ  بڕوای سیاسی  پێوهخاوەن  حه  تییانهخزمایه  ندییهو  لهقیقهبتوانن  ڵک ر چاوی خهبه ت 

 .  وهبشارنه
ناناسن و   رییانهوهم بیرهی باسی ئهباشی ڕووداوی جێگه  به  رانێک کهبۆ ئاگاداریی خوێنه

  رگیی نواندووه جهتی و بهباردا ئازایهچ بارودۆخێکی ناله  کوێ و له  ئووف لهنازانن، مامۆستا ڕه
م کهده  تییانهاڵیهکۆمه  -سیاسی  و ڕووداوهک بهیه، من ئاماژهڕیوانی کردووهڕاپه  تیرایهو ڕێبه

 . وری بینیوهو ده شدار بووهمامۆستا تێیاندا به که
*** 

 
ت بارهربڵو سهندێک زانیاریی بههه  له  . جگهلێک لێڵ و نادیارهمێژووی کۆنی بۆکان گه

ند پێش زایێن و چه  شکانی و ساسانی، واتهماننا و ماد تا ئه  تیو سااڵنی حکوومه  دهسه   به
ت مێژووی دوای  تایبه  نازانرێت. به  کهمێژووی کۆنی شاره  له  دوای زایێن، شتێکی دیکه  دهسه 

گه بۆکان  نادیارهئیسالمی  ته  لێک  ههو  خراوهنیا  ڕووناکایی  سااڵنی سه  تهندێک  ر 
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پێته کی کهیهۆ ماوهب  تی مغول کهاڵتداریهسه ده هێنابووهم  بن گوێی  راغهمه   ختی خۆیان  ی 
 بۆکان. 
تاریکییهئه کێشاوه  و  وناوچهسه  تهباڵی  شار  دواتری  مێژووی  ناوه کهر  تا  کانی ڕاستهش 

ددین شا  تی ناسرهمی شایهردهت سهتایبه  ز( و به  1797   -   19٢5ئێران )    حوکمی قاجار له
ز( گوندی بۆکان  179٠  –187٠ردار موکری )زیزخانی سهگوترێ عهده  ز( که1848  –  1896)

وت کڕێت یان لێیان زهگی' دهردانبهی 'خاکی' و 'مهماڵهبنه  لیاباد( ی لهو چاوان )دواتر، عه 
 فرۆشێت، بهورێزی دهتاجرانی ته  ناهی واتهی پهماڵهبنه  به  تا کاتێ که  وهو ساڵه کات و لهده
سهماڵهبنه ست  ده موکرییهی  سه )عه  وهمێنێتهده  وهکانهردار  خان،  حه یفهزیز  خان،   مهددین 

 ز( به  1944)  13٢3ساڵی    کان لهناهییهلی خانی میر موکری( و ئینجا پهین خان و عه حوسه 
 فرۆشن. دی دهو موهته ی ئێلخانی زادهماڵهبنه

م، کهکرێت: یهقڵی گرنگ دیاری دهدوو شه  دا به  13٢3ساڵی    مێژووی نوێی بۆکان له
ساڵهله دهو  بۆکان  گوندی  به دا  واته   بێت  فهشێوه   به  شاروچکه،  وهی  'بهرمی  یان  ک  خش' 
لیاباد  مان گوندی عهکی ئاغاواتی دێبوکری بۆکان و هه یهماڵهم، بنه ناسرێت. دووههبه' ده سه'قه
لیار،  لی ئاغای عهباب پێک هاتبوون: عهرهسێ به  له  کهماڵهنهکڕن. بده  کهورێزییهته  تاجره  له
زادهمه ئێلخانی  زاده  حموودئاغای  ئێلخانی  بایزئاغای  حاجی  موهته  و  به)دواتر،  ی  رهدی(. 
پارچه نی چهلیار خاوهعه  له   ند  بوون  به وروبهده   مڵک  بۆکان  به   کهاڵم شارهری  ببوو    خۆی 

ک  ( دا بۆکان وه13٢4-٢5می کۆماری کوردستان )ردهسه  ی تر. لهئامۆزاکه  ماڵهمڵکی دوو بنه
 بوو.    وهیهماڵهو دوو بنه ست ئهده مین شاری کۆمار، بهدووهه 
 53و    195٢تاوی )ی هه  133٢و    1331سااڵنی    له سی کۆمار واتهرهش ساڵ دوای هه شه

له دا  زایێنی(  گونده  ی  و  دهبۆکان  ڕاپهوبهورکانی  دوو  و ری  هاوکات  مێژوویی  ڕینی 
تی سلههۆی خه   به  -  ڕینی جیاواز بوون که، لەڕاستیدا، دوو ڕاپهوانهڵدا. ئهریان هههاوتەریب سه 

ر  گرت و هه   وه ندێکی سروشتییان پێکه، پێوه وهگه بهرهکانیکردنی ئاغا و دهرهربه شی بههاوبه 
بۆنه به جار  وهشهیهم  بیره  نووسراوه  له  زۆر  سهرییهوهو  بهبارهکانی  سااڵنه ت  جیا و  لێک  دا، 
 :  کان بریتی بوون لهڕینهک زانراون. ڕاپهیه و به  وهتهکراونهنه

، وانهوت کراویان و لهی مافی زهوهندنهبۆ سه  ڵکی بۆکانباتی سیاسی خهخه .1
ست ده  ناوی خۆیان، له  ان بهمافی تاپۆ واتە تۆماری ماڵ و مڵک و باغ و دووک

  له   ڵکی بۆکان پێشتر واتهی خهباتهو خهئه  دی؛ دیارهو موهته  ئاغایانی ئێلخانیزاده
 کهبوو و کێشه   کهورێزییهته   بۆکان مڵکی تاجره  ستی پێکردبوو کهده  وهسااڵنێکه 

ی ئاغا و ت کێشهنانهته  .هوکراوی مابوهر نهسهسێرراوی و چارهڵپههه  به  وهمهودهله
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دهعیهڕه بۆکانی  واتهردهسه  وهڕێتهگهتی  زووتر  سااڵنهئه  مێکی  بهو  وا  ست  ده  ی 
ردار دا لی خانی سه مێ عهردهسه  له  بوو. بۆ نموونه  وهی بابامیرییهکانی تایفهردارهسه 
وان بوو،  ک لهیه  وه الی دایکه  ی من لهباپیره  کی بازرگانی بۆکانی کهیهماڵهند بنه چه

کات تا  وێ دووکانداری دههاباد و لهمه  چێتهڕۆن، باپیرم دهجێ دێڵن و ده  شار به
نوێنهوهئه سهی  نامهری  دڵنهردار  دهی  بۆ  ئهواییان  و  دهنووسێت    وه ڕێنهگه وانیش 

 یان.  کهشاره
 

چینایهخه .٢ گوندهباتی  دانیشتووانی  ڕۆژهتی  باکووری  هکانی  و  اڵت 
ن مڵکانی  ئاغا وخاوه   گی(، دژ به یزوڵڵبهی فه ناوچه   )ناسراو به   اڵتی بۆکانڕۆژهه
خهکهناوچه  که.  پهگه  باتێک  زوو  سهرهلێک  کێشایهسی  باڵی  و  کانی  گونده  ند 

دا  یهو ماوههابادیش. لهی شاماتی نێوان میاندواو و مهری میاندواو و ناوچهوروبهده
وی و مڵک  رکران و زهکان دهگونده  گی لهوڵڵبهیزی فهئاغاواتی ناوچه   زۆرێک له
اڵتن بۆ  ندێکیان گیران یان ههستێندرا و ههلێ ئه شێوازێکی شۆڕشگێڕانه  و ماڵیان به
که ببووه  بۆکان  مۆڵگهقه  هاوکات  و  شۆڕش  دژهاڵی  چاوه  ی  و  ڕوانی شۆڕش 

الوێژ دژ ی گه  ٢8ۆدیتای  دا کرجهل و مه و هه بوو. ڕاست له   ورهکی گهیهوهقینهته
وما و، ئاغاواتی شار و گوند پشت تاران قه  ددیق لهدی موسهممهدوکتۆر محه  به
بر ست و زه ده   وهاڵتیان گرتهسه رستی شا، ده په پۆلیس و سوپای کۆنه  ستوور بهئه

 ستی پێکرد.  کان دهڕیوهنگ و گرتن و زیندانی کردن و کوشتنی ڕاپهوزه
ی ناوشاری شکۆداره  ڕینهو ڕاپهکی ئهرهڕێبەران و کارگێرانی سه  ک لهئووف یههمامۆستا ڕ
ی  کانی ناوچهڕیوهندی ڕاپهیوهپه  رپرسێکی حزبی دیموکراتی کوردستانیش لهک بهبۆکان و وه

 گیدا بوو. یزوڵڵبهفه
ڵکی ناوشاری  باتی خهخه   واتهم،  کهڕینی یهی مامۆستا ڕاپهرییانهوهم بیرهکی ئهرهتی سه بابه
هاوبیر    س لهدان کهو و سهنجامی کۆدیتادا، ئهئه  یبینین، لهکاندا دهرییهوهبیره  ک لهو وه  بۆکانه

شی ئاغاوات و پۆلیس و سوپا، زیندانی شاری نگی هاوبه بر وزهر زه به  وتنهکانی کهو هاوکاره 
لهمه لهڕاپه  هاباد  و  ئاخێنرا  ڕێبه  ڕیوان  وکاسبی  کار  شوێنی  و  ماڵ  بۆکان  شاری  ڕانی  ناو 

که)نه  کهڕینهڕاپه قاسم  بهبهلی میرهریمی و عهمران حاجی  نۆکهده  گ(  ر و گزیری  ست 
جهبه   له  وهئاغاکانه ڕۆژی  ڕێبهیانی  سووتێنرا؛  قورباندا  هه ژی  و  ههران  ردوو ڵسووڕاوانی 

ش وا  وانهکران و ئه  نجهشکه ی ئاغاکاندا ئهویلهته  ، لهکان گیرانڕینی بۆکان و گوندهڕاپه
ئاغاکان و پۆلیسی شا ڕزگار بکهییانهزهست هێرشی بێ بهده  توانییان خۆ له ن، ی گزیری 
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شارهئاواره دهی  بهوروبهکانی  و  بوون  بهر  گهشێکی  خۆیان  تا  گه  یاندهرچاویشیان  و  رمێن 
ر ماڵ وزێدی خۆیان، هه  وهڕێنهیانتوانی بگهو نه  وهو سلێمانی مانهولێر  هه  ن لهمهکۆتایی ته

سهئاواره  له نایهییشدا  ڕهوهریان  مامۆستا  که.  قاسمی  حاجی  و  دووکهئووف  لهریمی  و  س 
 بوون.  ئاوارانه

راپه دوو  باسی  ئهکاتێ  سااڵنهڕینی  ده کهده  و  سهم،  هاوبهردهزانم  جوغرافیای ش،  می 
  ندێکی سروشتیی له یوهپه ش  ش و بارودۆخی هاوبهش، دوژمنی هاوبهش، ئامانجی هاوبههاوبه 

به وهئه   -ر کردبوو  بهستهنێوانیاندا ده ئاڵقهڕێگای هه   له  وهکردهش  پهندێک    وه رهندیدهیوهی 
 : بریتی بوون له بوو، کهر دهمسۆگه
 

ڵسووڕاوانی کیش ههیهو تاڕاده  67بۆکان   ان لهلقی حزبی دیموکراتی کوردست .1
 ی ئێران. ملی' و حزبی تووده 'جبهه
مر حسێن فاتیحی و  تا، نهرهسه  –رپرسانی لقی حزبی دیموکراتی کوردستان  به

 ال حەسەن؛ ئووفی مهپاشان مامۆستا ڕه
خوێندهسایه ندێک کههه .٢ بهتی  و  بهوار  ناحزبی  رپرس  مهوه  –اڵم  و ک  ال 

و مامۆستا    م زادهفخهال هادی ئه، مامۆستا مهقێ و مامۆستایانی قوتابخانه، بۆ نموونههف
عیزهمه شێخ  حوسهال  لهودهئه  که  ینیددینی  جه  م  و  'گۆل'  ی نگهگوندی 

 کرد؛ کاندا مەالیەتی گوندی دهڕووداوه
 وو، بۆ نموونهبکان ههڵ گوندهگهندیان لهیوهپه  ی شار کهو دانیشتووانهئه .3

هایی و ینی تهجیدی و حوسه ینی مهک حوسهکان وهرگدرووهبه  ی زۆری، زۆربه 
کهئاسنگه و  تهر  و  وهکهنهوشدروو  سهسازی  تهک  غهید  تههای  و  ت نانهفووری، 

وار و ڕووناکبیرانی  گی، یان خوێندهگی سامبهنبه سهک حاجی حهکووتاڵ فرۆشی وه
 فرۆش(؛ ری سوڵتانی )ڕۆژنامهر( و عومهرمانبهمی )فهفخهک برایمی ئهوه

که .4 گوند،  لهپێوه  دانیشتووانی  ههگهندیان  شار  وهڵ  کاکە، بوو،  سەید  ک 
 می.  فخهدی ئهممهدی نووری دواتر( و محهممهتری گڵۆاڵنیی )محهعه 
دهگرنگایه ڕهتی  مامۆستا  لهوری  ئهڕووداوه  ئووف  ناوەرۆکی   لهوسەردەمە،  کانی 

بهوهگێڕانه بیرەوەرییەکانیدا  ده   ی  لهکهردهباشی  مامۆستا  ژیانی  حیکایه   وێت.  تی بۆکان، 

 
اڵم کرد، بهر ده سهکاریان له  بوو که دا نهوانهر ئهسهبه   ویوزارش کردنی زه تی گشتیی حزب دابه رچی سیاسه .  گه 67

به ئههێزی ڕاپهالفاوی  نه  خستبوو و خواسته   کهڵکهڵ خهگهوانیشی له ڕین  ڕووداوهگهله  خواستهو  نگییان  دا هاودهکه ڵ 
 .  نی بلووریانغهریم حیسامی و مامه مران که کانی نه رییهوهبیره  کرد. بڕوانهده



 پێشەکی بۆ بیرەوەرییەکانی نەمر"ڕەئوف مەال حەسەن"              125
   

 

فیئۆدالیزمی  لەگەڵ  سەرهەڵداو  تازە  سەرمایەداریی  تێکگیرانی  دیاردەی  بە  کە  سەردەمێکە 
هه حیکایەتی  دەکرێت،  دیاری  داکوتاو  سه ڕەگ  خهکهرنهوڵی  شارێکوتووی  بۆ   ڵکی 

دهوهخته به و  لهری  چه  رچوون  باری  دەرەبەگ.    وهوسانه ژێر  و  مڵک  خاوەن  زۆرداریی  و 
، ئەو وەک وهتههێناوهلەو خەبات و بەربەرەکانییەدا بە تاکەکەسی هەنگاوی هەڵنه  –مامۆستا  

لە بۆکان، خەباتی حزبایەتی کردووه کوو  باوه  بەرپرسی لقی حزبی دیموکڕاتی کوردستان 
لێک وەپێش کەوتبوون و  گەل لەو قۆناغەی مێژووی ناوچەکەدا لە حزبەکان گه  کۆمەاڵنی

چ حزبی دیموکڕاتی کوردستان، چ   -حزبە سیاسییەکان بە شەلەشەل بە دوایاندا دەڕۆیشتن 
 حزبی توودەی ئێران و چ 'جبهە ملی' دوکتۆر موسەددیق و دوکتۆر سەنجابی. 

– ی وجوودی مامۆستا  ک ئاوێتهیهشێوه  باتی سیاسی بهل و خهتگوزاریی گهرۆحی خزمه
که چه  ببوو  ئاوارهسهرمهدوای  و  زیندان  و  گهرێ  کاتێ  بهناگهپه  یشتهییش،  ی  متمانه  ی 

ندیی حزبی  ی ناوهڵ کومیتهگهتا لهرهبوو و سهوتن وحەجمینی نهباشووری کوردستان، سره
ی ڕاوێژکاری  ست پێکرد و تا پله کاری دهی باشوور ببوون، هاوڕیوهپه دیموکراتی ئێران که

بدوڵڵ  ڵ باڵی عهگهمی حزب لهی دووهه، پاشان دوای کۆنگرهوهرز بووهندی بهی ناوهکومیته
 ، ڕووی لهی حزبو باڵه ی ئهوهکردهوتانی به و و فه هیدبوونی ئهشه   وت و به کهئیسحاقی  

پێشمهوه  1975سی  رهتا ههیلوول کرد و  شۆڕشی ئه ت شۆڕشی  خزمهرلق، لهو سه   رگهک 
و ڕای ئهرهقۆچی قوربانی شۆڕش و نیشتمان، سه   الوی بوو به   و کوڕێکی شۆڕه  وهلدا مایهگه
روێشێکی خالیس  ک دهسیش وهره، دوای ههکووژراوییهشی و ڕۆڵهنج و بێبهموو ئازار و ڕههه

 .  وهمر مایهرزانی نهواتە با -رەکەی و موخلیسی شۆڕش و ڕێبه
لهگرنگایه  یهواهه زۆر  مامۆستادا،  رییهوهبیره  تی  له  بدرێتهکانی  ژیان  و    سااڵنی  بۆکان 

شی زۆری  به  ی کهو ڕاستییهر ئهبه  ویش له، ئهکهئاغاواتی شاره  بات دژ بهتیکردنی خهرایهڕیبه
  ی له نگاندنێکی زانستییانهڵسهر ههک ههو نه  وهتهپڕوپێستدا ماوه  کانی ئەو سااڵنە لهڕووداوه

و    وهتهم ومژدا ماونهته  کانیشی لهمانان و قوربانییهکان و قاره ڵکوو ڕووداوه، به کراوهر نهسه 
کارییان  واشهوڵی شێواندن و چههه   وهئاغاکانه  ر بهستی سهدهم بهڵهندێک قهن هه الیه  ت لهنانهته

، سەردەمی خەباتی مامۆستا لە ماوەی کۆنگرەی دووهەمی حزبی دیموکرات  وانهپێچه  . بهدراوه
ئەو  و  داوەتەوە  ڕەنگیان  سەرچاوەدا  گەلێک  لە  ئەیلوول  شۆڕشی  لەڕیزەکانی  پاشانیش  و 
دوای   کە  ڕاپەڕینێک  هەیە،  بۆکاندا  ڕاپەڕینەکەی  بیرەوەرییەکانی  لە  کە  نییە  تازەییەیان 

س، ساڵ هێشتا چاوەڕوانی لێکۆڵینەوە و ڕاگەیاندن و ناساندنە. زۆر که  6٠  تێپەڕبوونی نزیک بە
نهتایبه  به تازهوهت  ئاگاداری کێشهی  رانی و و ڕێبهڵک، ڕێڕهڕینی خه، هۆکاری ڕاپهکه،  

قوربانی وگیراو و ئهکهڕینهڕاپه ئاوارهنجهشکه،  ماڵ سووتاو و  یا زاڵم و  بووهکراو و  کان، 
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ناناسن و بهو ملهوڕهزۆردار   ک پیاوانی وهورهگه  نازانن که  رییانهوهواڵی ئەو کوێرههه  کان 
گ بهلی میرهئووفی مەالحەسەن و عه ڕهمهبدوڵال ئێرانی و میرزا حهریمی و عهحاجی قاسمی که

وانیتر تووشی هاتن. دەستی مامۆستا ڕەئووف خۆش بێت کە پەردەی و حوسەینی تەهایی و ئه
بەاڵم جێگەی متمانەی ل ەسەر زۆر ڕووداوی ئەوسااڵنە هەڵماڵی و الی کەم ماتریاڵی خاو 

خەڵکی  مەزنەی  خەباتە  ئەو  لەسەر  بیانەوێت  بەدواوە  لەمڕۆ  کە  لێکۆڵەرانێک  بەردەم  خستە 
 بۆکان و ناوچەکە توێژینەوە بکەن. 

خۆشی  ن و نهمههڕای ترهسه   م که کهحاڵی خۆم، سپاسی زۆری مامۆستا ده  ش به من، به
هات   وهوپیری پێشنیار و تکای ئێمهرهبه  وه نجانهوقێکی گهشه   ، بهریی ڕۆژانهوهو کارو کوێره

دا بڵو لێره  ی تۆمار کرد و نووسی کهتانهو بابهموو ئهدا ههند مانگهمی چهکی کهیهماوه  و له
م کرد و درکاندن و باس کردنی ئه نه  کاڵی ئێمهر چاوی  بهی لهم کارهزانم ئه. دهوهکرێنهده

شێک رخستنی بهوڵی دهی خۆی زانی و هه پساوهباتی نهخه ک قۆناغێکی نوێ لهی وهڕاستییانه
س و که   وهتهتاریکیدا ماونه  له  ساڵه  6٠  ئێستا زیاد له  وه داخهبه   ی دا کهمێژووییانه  و ڕووداوهله
لهردهپه السه  ی  لهداوننه ر  مامۆستا  ئامانجی  کاره.  کردنهم  ئاگادار  نهوه،  نوێی  وهی  ی 

ربازانێکی باتی سهتی و خهچینایه –ندێک ڕووداوی سیاسی وتی ههڕه له مان بووهکهنیشتمانه
ڕایانبگوێزین و    وهمان ڕۆحه هه  ر بهگهبێت ئه ڕی شادی و شانازی دهوپهش ئه وون؛ بۆ ئێمه

یی  زهکانی زۆر بێ بهرهنگهڵ مامۆستا و هاوسه گهله  ک کهمێژوویه  -می مێژووردهبه  ینهبیانخه
ی  و پایه  وپله  وهرزکردهمانی بهکهلهوان و نەیارانی گهکانی ئهبوو و بە پێچەوانەوە، دوژمنه

 خشین. پێ به
م کهیه  ر لههه  م که کهده  ی کاک ئیسماعیل ئیسماعیل زادهها سپاسی خۆم ئاراستهروههه

تا دوایین هەنگاو، بە تاکەکەسی ئەرک و کارەکانی بەڕێوە برد و خۆی خوازیاری    وهنگاوه هه
ئه خستنی  چاوپێکهڕێک  لهگهله  وتنانهم  هەر  و  بوو  مامۆستا  مامۆستا  سه  ڵ  ساکاری  ردانی 

کان و ناردنیان بۆ  نووسراوهنگ و تایپ کردنی تا ڕازی کردنی و تۆمارکردنی ده وهئووفهڕه
 بۆکان هەموو قۆناغەکانی کارەکەی بە تاکەکەسی گەیاندە ئەنجام.  -اڵتڕی ڕۆژههماڵپه

فه 'برایمی  کاک  زۆری  فهسپاسی  'نادری  کاک  و  ده ڕشی'  هه کهتحی'  بۆ  چه م   شنهموو 
     یان. وهکان و کاک نادریش بۆ بڵوکردنهنگاویی  کارههاوفیکری و هاوهه

ت بارهکانی دواڕۆژ سهوهکی باش بۆ لێکۆلینهیهسهرهکه رییانهوهم بیرهلێک هیوادارم ئهگه
و   گرنگه  و ڕێبازهوانی ئهر پێی ڕێڕهبه   وقێک بخاتهپێک بهێنێت و شه   شکۆداره  ڕینهو ڕاپه به

 نووسەرانی دواڕۆژی مێژووی ئەو بەشەی نیشتمانەکەمان. 
*** 
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بە پێویستی دەزانم دەست نیشانی خاڵێکی گرنگ لە پەیوەندی ئەو کەسانەدا لە کۆتاییدا،  
بکەم کە لە بیرەوەرییەکانی مامۆستادا ناویان هاتووە. مامۆستا ڕەئووف ژیانێکی پڕ چەرمەسەرێ 
و ناخۆشی لە ڕیزەکانی خەبات و کاری سیاسی و حزبایەتیدا بردە سەر. لە هەموو ئەو ماوەیەدا 

ووی بەو ڕێباز و ڕێگایە هەبوو کە لە سەری دەڕۆیشت؛ بە ڕادەیەک کە  باوەڕی لەبن نەهات
هیچ دیاردەیەک نەیدەتوانی شلوێی بکات و بیروباوەڕەکەی لە مێشک دەربهێنێت، نە زیندان،  
نە ئاوارەیی، نە هەژاری و نە مەترسیی گیانی خۆی و بنەماڵەکەی. ئەو باوەڕە قایم و نەگؤڕە،  

بوو کە تا ڕادەیەکی زۆر یەک بوعدی بوو و جگە لە ڕێبازی  کەسایەتییەکی لێ دروست کرد
هەر   نەک  و  نەبوو  قەبووڵ  دیکەی  کەسی  ڕێبازە،  ئەو  ڕێڕەوانی  و  خۆی  باوەڕی  جێگەی 
مامۆستا   دونیای  دەزانین.  نیشتمانی  و  گەل  و  خۆی  دوژمنی  و  ناحەز  بە  بەڵکوو  ئەوەش، 

دیکە تێدا نەکرابووەوە. ئەوە   دونیایەکی ڕەش و سپی بوو و هیچ شوێنێکی بۆ هیچ ڕەنگێکی 
هەر ئەو دونیایەیە کە پێشمەرگەی ڕاستەقینە هەیانە و گیان لەسەردەست بەروە ئامنج و دژ بە  
ناحەزانی ئامانجەکەیان دەئاژوێن. لەو دونیایەی مامۆستادا، ڕاپەڕیوەکانی بۆکان وەک حوسەینی 

روەها ڕژێمی شایەتی و  مەجیدی و حوسەینی فاتیحی، دۆست بوون و ئاغاکانی بۆکان، هە
سوپا و پۆلیسی ئێران، نەیار و دوژمن، ئەویان سپی سپی و ئەمیان ڕەشی ڕەش. لە زیهنی  
مامۆستادا، هیچ هێزێک نەیدەتوانی ئەو دوو بەرەیە لێک نزیک بکاتەوە یا جێگۆڕکێیان پێ  

بۆکان   ئاغاکای  و  مانەوە  خۆشەویست  ئەودا  زیهنی  لە  هەمیشە  بۆ  ڕاپەڕیوەکان  و  بکات. 
 ری و ڕژێمی شا بۆ هەمیشە، نەیار و دوژمن. وروبهده

تی و زاتی مامۆستا، بە  سایهکه  شێک لهبه  ببووه  ئەو شێوە بۆچوون و هەڵوێست گرتنە، که
گۆڕینی جوغرافیا، واتە کۆچکردن بۆ باشووری کوردستانیش هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نەهات.  

ئه نهبۆ  نێوان  ملمالنی  لە  و  کوردستان  باشووری  لە  دوکتۆر  و،  و  تەوفیق  ئەحمەد  مران 
نەک هەر ڕێبازەکان بەڵکوو کەسەکانیش یا ڕەش بوون یا سپی، یا خزمەتکاری قاسملووشدا، 

گەل بوون یا خائین بە گەل و نیشتمان. لە قۆناغی چوونە ناو ڕیزەکانی پارتی دیموکڕات و  
هه  و  هەڵدا  سەری  ڕوانگە  هەمان  ئەیلوولیشدا،  هەمان چاویلکە  سایهمان کهشۆڕشی  بە  تیی 

ڕێبەری شۆڕش چاکی موتڵەق بوو و دەفتەری سیاسی، خراپی  سەیری پەیوەندییەکانی کرد: 
 ڕەها. 

ڵکوو زیهنیەتی ڕۆژهەاڵتی لە بەرانبەر خراپ و خراپەکاردا بێ و، بهر ئهک ههئاشکرایە نه
بەزەییە و نەیار و دوژمنی بیروباوەڕ بە شەیتان و خائین ناودەبات. ئەو دیاردەیە لە هەڵوێست 

ڕەئووفی  مامۆستا  و گرتنەکانی  الیەن  هەندێک  دا  لەئەنجام  و  دەنوێنێت  خۆ  زەقی  بە  شدا 
کەسایەتی دەکەونە بەر ڕەخنەی توند و بۆ نموونە، نەمر قاسملوو بە خائین ناو دەبرێت یا لە  
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ئاغا بە ماکی خراپە دادەنرێت و بەهەمان شێوە، حزبی   باسی ئاغاکانی بۆکاندا حەمەدەمین 
پارتی دیموکرات توندیان لێ دەگیرێت و دەخرێنە    ڕزگاری و دەفتەری سیاسی  ڕەخنەی 

 چااڵوی نەفرەت و ڕقی شۆڕشگێرانەوە.
نیگەرانییانەمان  ئەو  بیرەوەرییەکاندا  ئامادەکردنی  و  نووسینەوە  لە  من،  و  ئیسماعیل  کاک 
لە   کەسانەی  ئەو  وکاری  کەس  و  برادەر  و  دۆست  و  الیەنگر  و  هاوحزبی  کە  هەبوو 

سەر، دڵ ئێش بن و گلەیی بکەن بۆچی بابەتەکان بە بێ   بیرەوەرییەکاندا هێرشێکیان کراوەتە
دەست تێوەردان بڵو کراونەتەوە. ڕاستییەکەی ئەوەیە ئێمە ماوەیەکی زۆر بیرمان لە مەسەلەکە 
کردەوە و الیەنی چاک و خراپیمان هەڵسەنگاند. دوو ڕێبازمان لەبەر بوو، یا هەموو ئەو ناوانەی  

و نیشتمانی زانیون بکووژێنینەوە و نەیانهێڵین، یا کارەکە   وا مامۆستا بە نەیار و ناحەزی گەل
 وەک خۆی بڵو بکەینەوە و لێبگەڕێین خوێنەر بە ئەرێ و نەرێ داوەرییان لەسەر بکات. 

ڕێبازی یەکەم چاکییەکی هەبوو ئەویش ئەوەی گلەیی شەخسی و تاکەکەسی نەدەهاتەوە  
ەمانان و ڕێبەران و بکەری کردارەکان سەر مامۆستا و ئێمەش؛ بەاڵم زیانی ئەوە دەبوو قار

هەموو دەشاررانەوە و ئەوەی دەکەوتە بەردەستی خوێنەر و نەوەکانی داهاتووی گەل، دەبووە 
حیکایەتی شێری بێ یاڵ و ورگ و کلک، کە هیچکەس نەیدەتوانی بیناسێتەوە و بزانێ چییە 

 کێ شکاندوویەتی! و لەکوێوە هاتووە و چی کردووە و لە کام شەڕەجەنگدا تێک شکاوە و
لە ئەنجامدا هەردوکمان هاتینە سەر ئەو باوەڕەی کە هەرچۆنێک بێت، بەهۆی ئەو هۆکارە  
و هەروەها بۆ ڕێزگرتن لە قەڵەمی مامۆستا و ئەو ئەمانەتەی پێی ئەسپاردبووین، دەستکاریی  
کارەکانی نەکەین بە تایبەت کە سی دی دەنگەکەشی هەیە و ئەگەر لە نووسینەوەی بابەتەکەدا  

سووک و  بەو  سەنگ  و  ناکرێت  هیچ  دەنگەکە  تۆماری  لەگەڵ  بکرێت،  یادداشتەکان  ێکی 
دەست تێوەردانەی ئێمە، ناتەباییەکی زۆر لە نێوان نووسین و تۆماری دەنگەکەدا پێک دێت، 

وێت خەیانەت بە ئەمانەتێکی گرنگی وەک ئەم بیرەوەرییانە بکەین و  مانویست و نامانهئێمە نه
مامۆس کە  هەین  ئەوە  دادێی کوردستان ئاگاداری  نەوەی  بۆ  قسەکانی  بایەخێکەوە  چ  بە  تا 

 دەگێڕایەوە و چەندە بەتەنگی خەباتی دواڕۆژی گەلەکەمان لە پێناو سەربەخۆییدا بوو.  
بۆ ئاگاداریی خوێنەر دەبێ بڵێین کە دوای ئەوەی یادداشتەکان و سی دی دەنگی مامۆستا  

اوەیەک لە پەیوەندێکی تەلەفونیدا بە منی  ئامادە کرا، نوسخەیان لە الی خۆی مایەوە و دوای م
بەهۆی  مامۆستا  کە  بوو  کاتێک  ئەوە  نەکەمەوە.  بڵویان  جارێ  و  ڕابگرم  دەست  فەرموو 
نەخۆشی و پیرییەوە، ئیتر هاتوچۆی دووکانی پێ نەدەکرا و لە ماڵەوە مابووەوە. من زانیم کە 

کەسێک کە پێش بینی مەرگی   نایەوێت بابەتەکان لە ماوەی ژیانی خۆیدا بڵو ببنەوە و وەک
لێکردم "جارێ" بڵوکردنەوەیان ڕابگرم، کە ئێمەش فەرمانمان بەجێ  خۆی بکات، داوای 



 پێشەکی بۆ بیرەوەرییەکانی نەمر"ڕەئوف مەال حەسەن"              129
   

 

بۆکان دا بڵو   –هێنا دەنا هەر ئەودەم دەکرا تۆماری دەنگەکە لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  
تەکانیشی  بکەینەوە و تەنانەت کاک ئیسماعیل بە ماوەیەکی باش پێش مەرگی مامۆستا، یادداش

ئێمە  گرفتی  و  مامۆستا  بارودۆخی  بە  خوێنەر  هیوادارین  کردن.  هەڵەبڕی  و  تایپ 
 لەوپەیوەندییەدا، بزانێت. 

هەروەها گرنگە خزم و کەس و کاری ئەوانەش وا ناویان لە بیرەوەرییەکانی مامۆستادا  
لەخۆبووردوو نەکەن کە مامۆستا ڕەئووف خزمەتکارێکی  فەرامۆش  و   هاتووە ئەو ڕاستییە 

بە   بوو و لە هەردووبەری سنووری دەستکردی خاکی کورد،  نیشتمان  و  ڕاستەقینەی گەل 
گیان و دڵ خزمەتی ئامانجە سیاسیەکانی خۆی کرد. ئەو بابەتەکانی لە پەیوەندی بەختەوەریی 
دژایەتیکردنی   بەرتەنگی  چوارچێوەیەکی  لە  نەک  دەدیت  کوردستاندا  سەربەخۆیی  و  گەل 

ە، دژ وەستانی بەرانبەر بە فڵنە ئاغا و دەرەبەگ، دژوەستانیەتی بەرانبەر تاکەکەسیدا. بۆ نموون
ی. با  و بنەماڵەکه  بە چەمکی فیئۆدالیزم و چەوسانەوە و زوڵم و زۆر، نەک بەرانبەر بەو کەسه 

ئەوانیش مەسەلەکە بە تاکە کەسی و بنەماڵەیی وەرنەگرن و بزانن کەسێک کە پێشوازیی لەو  
و ئاوارەیی و هەژاری و پێشمەرگەییە کردووە و کوڕێکی الوی خۆی    هەموو ساڵەی زیندان

کردۆتە قوربانی ئەو ڕێبازە و بۆ ماوەی ساڵیان، بەرهەمی ڕەنجی ڕۆژانەی بەرگدرووییەکەی  
لەجیاتی ژن و منداڵ و بنەماڵەی خۆی، خەرجی هاوسەنگەرەکانی کردووە، مافی ئەوەشی  

نەیاران بداتە دواوە و تەنانەت بە پێوانەی   هەیە دۆستان و هاوبیرانی خۆی خۆش بوێت و
ئه   یه وهکاری حزبایەتی لە کوردستان، هێرشیان بکاتە سەر. تکای کاک ئیسماعیل و منیش 

خزم و کەس و کار و هاوحزبییانی ئەو کەسانە بە دڵ فراوانییەوە بڕواننە مەسەلەکە و بابەتەکە  
 سیاسی ببینن نەک تاکە کەسی.    

 
 ٢٠15تای ساڵی  رهسه ، نندهله

  ئەم بابەتە بۆ یەکەمجار لێرەدا ىالو دەبێتەوە.



 



 
 

هەڵەبجە بکەونەوە دەست  و با نەهێڵین بەڵگەنامەکانی ئەنفال 
 و هاوبیرانیانئەنفالچیان 

 
ڕۆژی   هەواڵی  گوێرەی  کۆمەڵە  9/٢/٢٠٢٠بە  ئەو  "بڕیارە  کوردی،  ماڵپەڕێکی  ی 

لە بنکەی هەواڵگریی عیراقی ]ئیستخبارات[  ٢٠٠3بەڵگەنامانەی وا ئەمریکییەکان دوای ساڵی 
دا بدرێنە دەست  ٢٠٢1اڵی هەڵگیانگرتبوون، هاوڕێ لەگەڵ ئاڕشیڤی جووەکانی عیراق، لە س

عیراق."] ناوەندیی  کوردیدا    - [  1حکوومەتی  مێدیای  لە  بەداخەوە  کە  گرنگ  هەواڵێکی 
 !ڕەنگدانەوەی نەبوو و وێدەچێت بایەخی خۆی پێنەدرابێت

ئەمریکاوە   دوورەدەستی  لە  بەڵگەنامەکان  ئەوەی  لەبەر  خۆشە  الیەکەوە  لە  هەواڵەکە 
ب و  خاوەنیان'  'واڵتی  بەاڵم  دەگەڕێنەوە  حەقدار؛  دەست  دەدرێتەوە  حەق  ڕواڵەت،  ە 

لەالیەکیترەوە ناخۆشە لەبەر ئەەوی تەعبیری 'واڵتی خاوەنیان' ئاوی زۆر هەڵدەگرێت و ناکرێ  
  .بە بێ ڕوونکردنەوەی تەواو، بازی بەسەردا بدرێت

'عیراق'ی  ' ناوی  کە  دەگوترێت  پێکهاتەیە  ئەو  هەمان  بە  بەڵگەنامەکان'  خاوەن  واڵتی 
ە، لە الیەن دەسەاڵتدارییەکەوە بەڕێوە دەبرێت کە ناوی 'حکوومەتی عیراق'ە، ئەندامی  لەسەر

فەرمیی نەتەوە یەکگرتووەکانە، ئااڵی خۆی هەیە و سنووری جوغرافیاییەکەی لەگەڵ واڵتانی  
دا بە گوێرەی پەیمانی سیڤەر لە   19٢٠دراوسێدا بە ڕوونی دیاری کراوە. ئەو واڵتە لە ساڵی 

اتۆریەتی عوسمانی جیا کرایەوە و ماوەی دوو ساڵێک لە ژێر ئینتدابی بەریتانیادا  بەژنی ئیمپر
دا فۆڕمی   1958مایەوە، ئینجا بوو بە دەوڵەتێکی سەربەخۆی شایەتی؛ درەنگتریش لە ساڵی  

کۆماریی بەخۆیەوە گرت. گەالنی جیاجیای عەرەب و کورد و ئاسۆری و کلدانی و ئەرمەنی  
لە یاسای    1958تەکەن کە ماوەیەک درەنگتر، دوای کۆدیتای ساڵی  و جوولەکە دانیشتووی واڵ

  .بنەڕەتیی عیراقی نوێدا بە 'خاکی عەرەب و کورد و پێکهاتەکانی تر' ناسێنرا 
لە دامەزرانی 'عیراق'دا خواستی گەالنی غەیرە عەرەب بەتایبەت کورد نەگیرایە بەرچاو 

امەندیی کورد بەڕێوەچوو. هەر ئەو  و لکانی خاکی کورد بە واڵتێکی عەرەبەوە بە بێ ڕەز
نەتەوەییەکانی کورد پێشێل بکرێن    -پێکەوەلکاندنە بەزۆرەش بوو بە هۆی ئەوەی مافە سیاسی  

و هاوکات لەگەڵ دامەزرانی عیراقدا دیاردەیەک بە ناوی 'پرسی کورد' یان 'کێشەی کورد'یش  
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نزیکەی سەد ساڵ، لێی  وەک دوانەی ئەو، لەدایک بێت و هەتا ئەمڕۆش کە تەمەنی گەیشتۆتە
 .جیا نەبێتەوە

لە ماوەی ئەو سەد ساڵەدا، کەمتر وا بووە کورد و بە گشتی هەموو کوردستان لە ئاسایشدا  
ژیابێتن. بۆمبابارانی ئینگلیزییەکان لە سەردەمی شێخ مەحموودی حەفید، شەڕ و بۆمبابارانی 

وێران و  کوشتار  قاسم،  عەبدولکەریم  سەردەمی  لە  عیراقی  هەمەچەشنەی سوپای  کاریی 
لەو   بەشێکن  تەنیا  حوسەینەوە،  سەددام  هەڵەبجەی  و  ئەنفال  کارەساتی  بە  بەعسییەکان 
نەهامەتییانەی وا لە "نیشتمانی عەرەب و کورد"دا بەسەر کوردی بەزۆر بە عیراقیکراو هاتوون.  

ی  ئێستاش وا حەشدی شەعبی لە الیەک و داعش لەالیەکیتر، لە کەرکووک و شەنگاڵ و خانەق
و کەالر، حکوومەت دەکەن و بە بەرچاوی حاکمانی بەغداوە کورد لە خاکی ئابا و ئەجدادیی  

 قاسم جێگرەوەکانی و پەروەردە دەست کە نابینرێت نیشانەیەکیش هیچ دەنێن؛ وەدەر خۆی 
هەندیس و چەکدارانی موقتەدا سەدر و عەمار حەکیم لە سەددام مو  مەهدی  ئەبو  و  سولەیمانی
کیمیاوی دڵسۆزتر بن بۆ کورد. ئەزموونی هەڵوێستەکانی نووری مالیکی، عەبادی و  و عەلی  

   .ئێستاش عەالوی هیچ شتێکمان جگە لەوە پیشان نادات
بە هۆی دژایەتیکردنی حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عیراقی دوای ڕووخانی حوکمی  

ە، تەنانەت تا ئەمڕۆش  بەعس و کەم کاری و کەم تەرخەمیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەو
تاوانی بە ئاشکرا جینۆسایدی ئەنفال لە ناو کۆمەڵگای جیهانی و لە ناو خودی عیراقیشدا بە 

نەناسراوە و نەبۆتە خاڵێکی وەرچەرخان لە سیاسەتی بەغدا دەرحەوق بە کورد.  ''کۆمەڵکوژی
کورد کرا و    جا ئیتر ئەسڵی مەسەلەکە و ئەو زوڵمە مێژووییەی وا سەدساڵێک پێش ئێستا لە

  .شدا نوێ کرایەوە، لە شوێنی خۆی بوەستن٢٠17لە ڕیفڕاندۆمی ساڵی  
*** 

لە  بەغدا  پێشووی  بەڵگەنامەکانی حکوومەتی  کە  دەبیسینەوە  ئەوتۆدایە  بارودۆخێکی  لە 
ئەمریکاوە پێشکەش بە حاکمانی ئێستای هەر ئەو شوێنە دەکرێنەوە. مانای ئەم کارە چییە؟  

ئەو دەبێت هەموو  تۆمار    چلۆن  کیمیایی  و چەکی  ئەنفال  تاوانی  بە  سەبارەت  وا  فایالنەی 
ئەنفالچییە تاوانبارەکان؟ بۆ بەڕێوەبەرانی سەر حوکمی   کراون بدرێنەوە دەست جێگرەوەی 
ئەوان   هەر  کرد؟  خاپوور  کوردستانیان  گوندی  هەزار  چەند  کە  نەبوون  بەغدایە  ئەو  هەر 

بە تاوانی 'کورد بوون' ئەنفال کرد و پێنج هەزار   هەزار خەڵکی بێ تاوانیان تەنیا  18٢نەبوون 
دەکرێت   ئێستا  چۆن  ئەی  بردیان؟  کە  برد  نامرۆڤانەیە  دەردە  بەو  هەڵەبجەیان  دانیشتووی 
بەڵگەنامەکانی هەمان ئەو تاوانانە بنێررێنەوە بەغدا و بدرێنەدەست جێگرەوانی ئەو کەسانەی  

بە کامە   برد؟ ئەو کارە  بەڕێوە  تاوانەکانیان  پەیوەندیدارەکانی  وا  لۆژیک ڕاستە؟ ڕێکخراوە 
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نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەرانبەر ئەو بێدادگەرییەدا چ هەڵوێستێکیان گرتووە؟ گرنگتر لەویش 
ئایا لەم بارەیەوە هەڵوێستی حکوومەتی هەریم چییە و دەبێ چی بێت؟ ئەوانە تەنیا بەشێکن  

 .کارییەدا سەرهەڵدەدەنلەو پرسیارە سەرەکییانەی وا لە پەیوەندی ئەو چەواشە
ڕوویدا، کە من    1979تاوانێکی هاوشێوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی دوای شۆڕشی ساڵی 

خۆم ئاگاداری ڕاستەوخۆی بەشێکی بچووکی بووم و لێرەدا دەمەوێت ئاماژەی پێبکەم بەو 
هیوایەی خوشک و براکانم لە باشوور، بەتایبەت دام و دەزگای پەیوەندیدار لە حکوومەتی  

ەرێم، وشیار ببنەەوە و تا درەنگ نەبووە بجووڵێنەوە بەڵکوو بە هێزی هاوبەشی هەموومان  ه
  .پێش بە کارەساتێک بگیرێت کە بڕیارە بە بەرچاوی هەموومانەوە تا ساڵێکی دیکە بقەومێت

( ئێران  لە  شایەتی  حوکمی  هەرەسی  پێش  هەفتە  دوو  ڕێکخراوی  ٢/1979/ 11یەک   ،)
ئێرانی   دواین  ئیستخباراتی  بەختیار،  شاپووری  فەرمانی  بە  و  فەرمی  شێوەی  بە  )ساواک( 

هەموو  زۆر  و  کەم  شوێنیدا  بە  و  هەڵوەشایەوە  پەهلەوی،  حوکمی  سەرەکوەزیرانی 
فەرمانگەکانی لە تاران و شارەکانی دیکە کەوتنە بەر دەستی خەڵک و سووتێنران یان دەستیان  

  .بەسەردا گیرا
پ ارێزگای ڕۆژئاوای ئێراندا دابەش کراون: پارێزگای کوردی ڕۆژهەاڵت بە سەر چوار 

ناوەندەکەی شاری کرماشانە،  پارێزگای کرماشان کە  ئیالمە،  ناوەندەکەی شاری  ئیالم کە 
کە   ڕۆژئاوا  ئازەربایجانی  پارێزگای  و  سنەیە  شاری  ناوەندەکەی  کە  کوردستان  پارێزگای 

دا بەڵگەنامەکانی ساواکی شارە  لە ڕۆژانی کۆتایی ڕژیمی شا .[٢ناوەندەکەی شاری ورمێیە]
بچووکەکان ڕاگوێزران و برانە ناوەندی پارێزگاکان یاخود تاران. لەو ڕۆژە هەستیارانەدا کە  
دام ودەزگاکانی ڕژێمی شا لە ئێران تەق ولەق بوون یان کۆکرابوونەوە و ڕێکخراوەکانی  

کوردست شارەکانی  لە  تایبەت  بە  دانەمەزرابوون،  هێشتا  نوێش  بۆشاییەکی  حکوومەتی  اندا 
دەسەاڵت هاتبووە ئاراوە کە هەوڵ دەدرا لە ڕێگەی "شۆڕای ئینقالب'ەوە پڕ بکرێتەوە. ئەو  
شۆڕای ئینقالبانە لە نوێنەرانی هەڵبژاردەی خەڵکی شارەکان پێکهاتبوون و ئەرکی سەرپەرشتی 

هەر    کردنی کاروباری ئیداری و ئاسایش و شارەوانی و تەنانەت ئاو و کارەبای شارەکانیش
هەموو   لە  زۆر  و  کەم  من،  ئاگاداریی  گوێرەی  بە  ئەوان.  شانی  سەر  کەوتبووە  هەمووی 
هەڵوەشانەوەی   گرنگی  قۆناخی  لە  بەاڵم  دامەزرابوون.  شۆرایانە  ئەو  شارەکانی کوردستاندا 
ساواکدا، نە ئەندامانی شۆڕا، نە حزبە سیاسییەکانی کورد، نەخەڵکی ئاسایی و نە ڕووناکبیر 

یان نەخوارد ئەوراق و بەڵگەنامەکانی ئەو دەزگا سەرکوتکەرە بپارێزن و دەستیان مشووری ئەوە
بە سەردا بگرن، گەرچی دەگونجا بە پالن و بەرنامەیەکی باش و زەحمەتێکی کەم، کارەکەیان 
بۆ بلوێت و لە ئەنجامدا ناوی مەئموورە حکوومییەکانی دەزگاکە لەالیەک و جاش و خۆفرۆشە 
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الیەک لە  چۆنیەتی  خۆجێیەکان  و  خەڵک  لە  کردن  هەواڵگری  شێوازی  هەروەها  یتر، 
هاوچەشن   پەیوەندیکردنی جاسووسەکان لەگەڵ دەزگاکانی هەواڵگری و زۆرشتی دیکەی 
ڕێگایەوە   لەو  و  بێتەوە  ڕوون  خەڵک  بۆ  شایەتیش  ڕژێمی  هەرەسی کۆتایی  پێش  تەنانەت 

کۆما سەردەمی  ئیتالعاتی  داپڵۆسێنەری  سیستەمی  لە  کار  کە  شێوازی  ئیسالمیش  ری 
دەگوترێت کە بەشێک لە ساواکییەکان هەر لە سااڵنی    -درێژەپێدەری هەمان ڕێگایە، بناسرێت

یەکەمی حکوومەتی ئیسالمیدا چووبێتنە پاڵ ڕژێمە تازەکە و بووبێتن بە مامۆستا و فێرکەری  
  .پاسدارە بێ ئەزموونەکانی خومەینی

لێرەدا زیاتر باسی شارەکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا من بە حوکمی ئەوەی خەڵکی بۆکانم، 
ئەو  شارەزایانی  بۆ  دادەنێم  دیکە  شوێنەکانی  هەیەو  لێیان  ئاگادارییەکم  چەشنە  کە  دەکەم 

ن نەکران  کارەکا پێشبینی ڕۆژئاوادا ئازەربایجانی کوردنشینەکانی شارە  لە داخەوە بە  ناوچانە.
مەهاباد و سەردەشت و نەغەدە بە ماوەیەکی کەم و بۆ نموونە هەموو بەڵگەنامەکانی ساواکی 

پێش ڕووخانی حکوومەتی شا و دەسەاڵتگرتنی شۆڕاکانی ئینقالب، ڕاگوێزرانە شاری ورمێی  
ناوەندی پارێزگاکە کە لەوێدا کورد هیچ دەسەاڵتێکی نەبوو و سەرەپەتی هەموو ئیش وکارێک 

ی پەیوەندیدار بە شاری بۆکانیش کە  بە دەست برادەرانی ئازەربایجانییەوە بوو. بەڵگەنامەکان
لەگەڵ  بەڕێوەدەبرا،  مەهابادەوە  ساواکی  الیەن  لە  و  دانەمەزرابوو  تێدا  ساواکی  فەرمانگەی 
میاندواو و سەڵماس و خۆی و   برانە شاری ورمێ. دەبێ لە شارەکانی  ئەوانەی مەهاباددا، 

 .ماکۆش هەمان بارودۆخ حاکم بووبێت
ک دوو مانگ دوای دامەزرانی کۆماری ئیسالمی، ئەندامانی  من لە نزیکەوە ئاگادارم کە یە

شۆڕای ئینقالبی شاری سەردەشت بۆ ڕاگەیشتن بە پێشینەی بنەماڵەیەکی تایبەت، ویستیان لە 
تەلەفون کردن و   نامەنووسین و  فایلەکانی ساواکی سەردەشت بکەن. دوای  ورمێ سەیری 

ێ کەسی ئەندامی شۆڕاکە درا بۆ  پەیوەندی گرتنێکی زۆر، بە زەحمەت ئیجازە بە دوو س
ماوەیەکی کەمی دوو سێ سەعاتە لە ورمێ بچنە ژووری بەڵگەنامەکان و یادداشت لەو فایلە  
تایبەتە هەڵبگرن بە مەرجی ئەوەی لە کۆتایی کاردا پشذکنینیان بۆ بکرێت و یەک تاقە پەڕە 

رد. دیارە ئەوە کاتێک  لە ژوورەکە نەبەنە دەرەوە، ئەوانیش بە ناچاری مەرجەکانیان قەبووڵ ک
بوو کە هێشتا ئاگری ڕاپەڕینی خەڵک دانەمرکابووەوە و دژایەتییەکی ئەوتۆ نەکەوتبووە نێوان 
کورد و حکوومەتی ناوەندییەوە. ماوەیەکی کەم دوای ئەوە، شەڕلە کوردستان هەڵگیرسا و 

ێنەدەدرا بەڵکوو ئیتر نوێنەرانی کورد نەک هەر مۆڵەت و دەرەتانی چاوپێکەوتنی بەڵگەنامەیان پ
لەترسی گیران و زیندان و ئیعدام، هەر نەیاندەتوانی بەالی ورمێ و شارەکانی عەجەمستاندا 
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بشڕۆن، تەنانەت نوێنەرانی هەڵبژێرراو بۆ یەکەم پەرلەمان و یەکەم 'مەجلیسی خیبرەگان' لە  
 [ 3کوردستانیش نەیانتوانی بچن بۆ تاران.]

بەڵگەنامە گرنگەکانی ساواکی ئەو شارانەی وا ناویان برا، بەو شێوەیە، هەموو ئەوراق و  
ناوچەیی   ناوەندی و حکوومەتی  لە دەست کورد دەرهێنران و کەوتنە دەست حکوومەتی 
پارێزگاکە، کە کەسانی وەک 'مەال حەسەنی'ی دژە کورد تێیدا دەسەاڵتدار بوون. بارودۆخ لە 

لەوە چاکتر نەبوو. بینایەی فەرمانگەی شارەکانی ئوستانی کوردستان و ئیالم و کرماشانیش  
زەحمەتکێشان'   'جەمعییەتی  دەست  کەوتە  شۆڕش  دوای  سەقز  شاری  وەک    -ساواکی 

بەڵگەنامەکانی  بەاڵم  کوردستان؛  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  بۆ  سەرپۆش  ڕێکخراوەیەکی 
بووبێت تاران  بە ئەگەری زۆر دەبێ  نادیار، کە  لەپێشدا ڕاگوێزرابوونە شوێنێکی    - ئەوێش 

شوێنێک کە کورد بە گشتی و بەرپرسانی سیاسیی کورد بە تایبەت، هیچ دەسەاڵتێکیان تێیدا  
  !نەبوو و تەنانەت نەیاندەتوانی خۆیانی لێ دەربخەن

کوردی   بە  وای  کارێکی  دواڕۆژ،  لە  بیرنەکردنەوە  و  کورت  ڕوانگەی  کورتی،  بە 
الپەڕە لەو ئەوراقە بکەوێت ڕۆژهەاڵت کرد کە ئەودەم و دواتریش نەتوانن چاویان بە یەک  

کە دوژمن و شۆفاران لەسەر ئەوانیان نووسیبوو و لە شێوازی ئەو فڕۆفێڵەش تێنەگەن کە دام  
  .و دەزگا سەرکوتکەرەکان بۆ داپڵۆسینی کورد بەکاریان دەهێنا

وەرگرتنی   بۆ  و  نەجووڵێنەوە  هەرێمیش  حکوومەتی  و  باشوور  کوردی  ئەگەر  ئێستا 
بە کورد هەوڵێک لەگەڵ ئەمریکییەکان نەدەن، هەمان ئەو ئەزموونە تاڵە  بەڵگەنامەی سەبارەت 

مێژووی   نووسینی  و  لێکۆڵینەوە  بۆ  کورد  دواڕۆژی  نەوەکانی  و  دەبێتەوە  دووپات  لەوێش 
بۆ   دەبێ  و  نابێت  دەستەوە  بە  دەستاوێژێکیان  و  بەڵگە  هیچ  عیراق،  لە  کورد  بندەستیی 

ەستی کەرەم و مەرحەمەتی هەر ئەو حاکمانەی  چاوپێکەوتنی الپەڕەیەک و دوانیش چاولەد
نەبێت  الاڵنەوە  و  پاڕانەوە  بە  ئێستاش  و  هێنا  کورددا  بەسەر  کارەساتەکەیان  وا  بن  بەغدا 

 !مووچەی فەرمانبەرانی کوردستان نانێرن
ئێستا، کوردی باشوور و حکوومەتی هەرێم دەوروبەری ساڵێکیان لەبەر دەستدایە بۆ ئەوەی  

یان کانی کەم بەشی پەیوەندیدار بە کوردی ئەو بەڵگەنامانە بدرێنە دەست هەوڵ بدەن هەموو،  
پڕۆتوکۆلە  پێی  بە  تەنانەت ئەوەش سەرنەگرێت و  حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەگەر 
فەرمییەکان پێویست بکات هەموویان بدرێنە دەست حکوومەتی ناوەندیی عیراق، با هیچ نەبێ  

ئەلەکترۆنی نوێنەرایەتی حکوومەتی کۆپییەکی سەر کاغەز یان  بدرێتە  هەڵبگیرێت و  یان لێ 
  .هەرێم لە ئەمریکا و لەوێوە بنێررێنە کوردستان
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بەرپرسی   واڵتە،  لەو  هەرێم  حکوومەتی  نوێنەری  عەبدولڕەحمان  سامی  بەیان  بەڕێز 
ڕاستەوخۆیە بۆ مسۆگەر کردنی ئەو پێداویستییە گرنگە، کە دەزانم زۆریش ئەستەم نییە و 

ئەگ هەڵگرتنیان تەنانەت  کۆپی  مەسرەفی  و  ئەرک  نەبێت  ئامادە  ئەمریکاش  حکوومەتی  ەر 
بگرێتە ئەستۆ، حکوومەتی هەرێم دەتوانێت بە مەسرەفێکی گەلێک کەمتر لە یەک کۆنفەرانس  
لەو هەموو کۆنفەرانس و کۆبوونەوە بێ سوود و بێ ئەنجامانەی وا لە کوردستان و دەرەوە  

پێکدەهێ هەرێم  حکوومەتی  خەرجی  ئێستا  بە  ببات.  بەڕێوە  مێژووییە  ئەرکە  ئەو  نرێن، 
بەڵگەنامەکان بە دەست حکوومەتی ئەمریکاوەن و حکوومەتی عیراق ناتوانێ بەرگر بێت لە  
داواکاریی کورد، بە مەرجێک کە کورد ژێرانە و خێرا بجووڵێتەوە و تا درەنگ نەبووە مافی  

 .خۆی لەو مەسەلەیەدا مسۆگەر بکات
ئێمە لە نین و هەر لە سەرەتای کارەکەدا بەختەوەرانە  بێ ئەزموونیش  تایبەتەدا  بوارە  و 

و   بەڵگەنامەکان  جیاکردنەقوەی  بە  زۆر  ماوەیەکی  و  ئەمریکا  بۆ  چوون  کەسێکمان  چەند 
هەڵسەنگاندن و وەرگێڕانیانەوە خەریک بوون، کە دوکتۆر شۆڕش حاجی یەک لەوان بوو و  

  .کە بڵو کردەوەتەنانەت لەو سااڵنەشدا کتێبێکی لەسەر بابەتە
***   

 
هەر لەپەیوەندیی ئەو باسەدا ئەزموونێکی دیکەی ڕاستەوخۆتان بۆ دەگێڕمەوە لە ناشارەزایی  
و لێنەزانیی ئەندامانی شۆڕای ئینقالبی شاری بۆکان بەخۆمەوە، لە سەرەتای شۆڕشی ساڵی  

ور تووشی  ی ئێراندا بۆ ئەوەی دەرسی لێ وەربگیرێت و بەاڵیەکی هاوشێوە لە باشو  1979
 .خەڵک و بەرپرسانی حزبی و حکوومی نەبێت

، ئایەتوڵڵ  1979شەش مانگێک دوای شۆڕش و دامەزرانی کۆماری ئیسالمی ئێران لە ساڵی  
خومەینی بەگوێرەی فەرمانێک داوای لە خەڵک کرد هەر سکااڵیەکیان لە مەئموورانی ساواکی 

انە لەبەر دەستدایە، ئاراستەی 'دادگای ڕژێمی شا هەیە و هەر بەڵگەنامەیەکیان دژ بەو مەئموور
ئینقالب'ی بکەن دەنا دوای مانگی حەوت یان هەشت )؟( ی هەمان ساڵ چیتر بە سکااڵکەیان  
ڕاناگەن. دیارە هۆکار ئەوە بوو کە خومەینی دەیویست سیستەمی ساواکی شا دەستەمۆ بکات  

 !و بیهێنێتە خزمەت حکوومەتە نوێیەکەی خۆیەوە و هەر واش کرا
ئینقالب'ی شاری بۆکان بووم. لە شارەکەدا فەرمانگەی ئە ودەم من ئەندامێکی 'شۆڕای 

دەکرا   گومان  کە  هەبوون  حکوومی  دیکەی  فەرمانگەی  دوو  بەاڵم  نەبوو  بوونی  ساواک 
یەکیان پۆلیس )شەهرەبانی(   :پارێزرابێت تێدا ئیستخباراتیان و ئاسایش بەڵگەی کەمتاکورتێک 

بوو بۆ کاروباری ناو شار و ئەویتر ژاندارمەری بۆ ئیش و کاری گوندەکان. دوای دەست 
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بەسەرداگیرانی دائیرەی پۆلیس )شەهرەبانی( لە الیەن خەڵکەوە، ناوەندی "شۆڕای ئینقالب" 
یش ڕاگوێزرابوونە هەر لەو بینایەدا لە نزیک حەوزەگەورە دامەزرابوو و بەڵگەنامەکانی ژاندارمر 

بوو کە شۆڕای ئینقالبی بۆکان دوو ئەندامی    1979ئەوێ. لە مانگی سێ یان چواری ساڵی  
خۆی کردە مەئموور بۆ ڕاگەیشتن بە بەڵگەنامەکان، کە من یەکیان بووم. ئێمە بە یارمەتی 
لەو   یەک  ناو  بردە  بەڵگەنامەکانمان  هەموو  شار  قوتابخانەکانی  مامۆستایانی  لە  کەس  دوو 
قەوتابخانانە و لە دوو کەنتۆردا داماننان؛ کلیلیش بە دەست مودیری قوتابخانەکەوە مایەوە.  
ئێمە هەرچوارمان لە ڕۆژانی پشووی قوتابخانە و پاشانیش لە پشووی هاوینەدا هەفتەی دوو 

  لێکمان   سیاسی،  گرنگایەتی  و  بابەت  بەگوێرەی  و  بەڵگەنامەکان  سەر  دەچووینە ڕۆژ  
 .جیادەکردنەوە

لە بە وا  ئەو کەسانەی  ناوی  یەکەم،  بوو:  تێدا  ئاسایشیان  بابەتی  دەستە  دوو  ڵگەنامەکان 
هیچ   ڕێگایەوە  لەو  کە  مەهاباد،  ساواکی  کرابوونە  بانگ  )شەهرەبانی(یەوە  پۆلیس  ڕێگەی 
ناوەکانیان  لیستەی  بوون و  ئەو خەڵکانە هەمەچەشنە  ئەوەی  لەبەر  نەدەبووەوە  ڕوون  شتێک 

ۆشناوەکان تا خەڵکانی ئاسایی و دووکانداری بێ پەیوەند بە سیاسەت  کەسایەتییە سیاسی و خ
  [4هەردوکیانی دەگرتەوە.]

لە  یەک  کە  بوو  ئەوە  شەهرەبانیدا  بەڵگەنامەکانی  ناو  لە  سەرنجڕاکێش  بابەتێکی 
پاسەوانەکانیان بەرپرس و پەیوەندیکەری ساواک بوو بە خەڵکەوە و بۆ ئەم ئەرکە 'پیرۆز!'ەی 

تاقە تمەن دەرماڵەی وەردەگرت کە لە یەک دوو ساڵی کۆتایی ڕژێمی شادا ببووە مانگی دە 
بیست تمەن! لیستەی چەند ساڵەی ئەو دەرماڵەیە بە ناو و ئیمزای هەردوو کەسەکەوە کەوتبووە 
بەردەستی ئێمە. ئەو مەئموورە تایبەتە سەرەتا کەسێکی خەڵکی مەهاباد بوو و دواتر گؤڕابوو  

کی بۆکان کە هەردوکیان کەسانی هێدی و هێمن و لە ناو شاردا بێ کێشە بۆ پاسەوانێکی خەڵ
  .وهەرا بوون

بانە   لە ئاغاوەتی دەوروبەری شاری  لەبیرم مابێت ئەوەبوو کە یەک  خاڵێکی دیکەی کە 
هاتبووە شەهرەبانی بۆکان و گوتبووی من دەمەوێت هەواڵی ناو شاری بانەتان پێ بگەیەنم  

کوڕەکەم بدەن لە زانکۆی ئەفسەری لە تاران وەربگیرێت و ببێتە بەمەرجێک ئێوەش یارمەتی 
سوپا خۆت؟   .ئەفسەری  شارەکەی  شەهرەبانی  نادەیتە  هەوااڵنە  ئەو  بۆچی  پرسیبوو  لێیان 

گوتبووی لەوێ خەڵک دەمناسن و نامەوێت زۆر هاتوچۆی پۆلیسخانەی ئەوێ بکەم! ئەوانیش 
ەشێک لە ڕاپۆرتانەی وا ئەو جەنابە ناردبوویە بە ڕواڵەت لێێان قەبووڵ کردبوو. من هەر زوو ب

بۆکان، تەسلیمی برادەرێکی بانەیی خۆم کرد کە پێشتر لە تاران پێکەوە خوێندکار بووین و 
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لەو سەردەمەدا لە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بەرپرسیایەتی هەبوو. ئیتر چی کرا و 
  .چییان لێهات ئاگادار نیم 

لەبیرم ماوە نامەیەک بوو بەشێک لە تاجر و ناوبەدەرەوەکانی    یەک بەڵگەنامەی دیکەش کە
دوای کۆدیتای   بۆکان  گەالوێژی    ٢8شاری  موسەددیق    1953ی  هەرەسی حکوومەتی  و 

ئیمزایان کردبوو و ناردبوویان بۆ شەهرەبانی شارەکە؛ لەوێدا داوای سزادانی ڕاپەڕیوانی ساڵی  
دیارە نامەکە بە هاندان و گوشاری ئاغاکان  ی بۆکان دژ بە ئاغاوەتی شاریان کردبوو.  1953

ئیمزاکان هیچکامیان کێشەی   ناوەکانمان دەکرد، خاوەن  نووسرابوو دەنا ئەوەندەی سەیری 
شەخسییان لەگەڵ ئەو ڕاپەڕیوانە نەبوو. ئەو کەسانەی وا لەوێدا سکااڵیان لەسەر تۆمار کرابوو،  

سم کەریمی و ڕەئووفی حافزەلقورئان  ئەوەندەی لەبیرم بێت بریتی بوون لە نەمران حاجی قا
)ڕەئووفی مەالحەسەن( و عەبدولڵ ئێرانی و عەلی میرەبەگ و واهەیە ناوی حوسەینی تەهایی 
و حوسەینی مەجیدیش لەناویاندا بووبێت بەاڵم زۆر دڵنیا نیم. دوو کەسی یەکەم و دووهەم  

سلێم پەڕیوەی هەولێر و  لەدەست زوڵم و زۆر هەاڵتبوون و  ببوون، عەبدوڵڵ لەمێژبوو  انی 
ئێرانی و عەلی میرەبەگیش لە ترسی ئاغاکان لە ئاوارەییدا سەریان نابووەوە ئەوانی دیکەش 

چەقۆی   لەژێر  یان  بڕابووەوە،  بۆ  زیندانێکیان  ئێمە 'هەرکام  بوون.  نیزامی'دا  دادگای 
ئاگا ئێرانی و ئەوەندەی  نەمر عەبدوڵڵ  دایە دەست یەک لە کوڕانی  بم  بەڵگەنامەکەمان  دار 

ئەوانیش سکااڵیان لە سەر کەس تۆمار نەکرد لەبەر ئەوەی دەیانزانی کارەکە بە فیتی ئاغاکان 
 .کراوە و ئەوانەی نامەکەیان ئیمزا کردووە بێتاوانن

لە ناو بەڵگەنامەکانی ژاندارمەریشدا، هەندێک ڕاپۆرت بوون کە چەند کەس لە ئاغاوەت  
ویانە بنکەی ژاندارمەری بۆکان. لە ناو ئەواندا  و کوێخا سجیل)موختار(ی گوندەکان ناردبو

لە   خۆی  ویستبووی  کە  ماوە  لەبیر  بۆکانم  دەوروبەری  ئاغاوەتی  لە  یەکێک  نامەی  چەند 
بەو   سەبارەت  درۆی  و  ڕاست  هەواڵی  و کۆمەڵێک  بکاتەوە  نزیک  دەوڵەت  و  ژاندارمەری 

هەڵسووڕاو و  دەژیان  باشوور  لە  کە  ناردبوون  بۆ  ڕۆژهەاڵت  بوون، کوردانەی  سیاسی  ی 
واتە سەردەمی خەباتی    69و    1968مێژووی بەشێک لە هەواڵەکان دەگەڕایەوە بۆ دوای سااڵنی  

چەکدارانەی باڵی شۆڕشگێڕی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران. هەندێک لەو نامانەشمان  
 .لە سەر شەقامی سەرەکیی بۆکان بەدیواردا دان بۆ ئەوەی خەڵک بیانبینن

فە خومەینی  مەئموورەکانی  کاتێ  و  ساواک  بە  دژ  سکااڵی  و  بەڵگەنامە  دەرکرد  رمانی 
بدرێنە دەست دادگاکانی ئینقالب، بۆکان دادگای ئینقالبی لێ نەبوو. من و دووکەسی دیکە  
لەو مامۆستایانەی وا بە بەڵگەنامەکان ڕادەگەیشتین، بەشێکیانمان ئامادە کرد کە تێیاندا ڕاپۆرت  

ردنە دادگای ئینقالبی شاری مەهاباد کە سەرپەرشتی کاروباری  لەخەڵک درابوو و هەموومان ب
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بۆکانیش بوو و تەسلیمی ئەوانمان کردن. بەداخەوە هیچ کردەوەیەک لە دادگای ئینقالب و 
سەرۆکەکەی نەبینرا و گوتیان دەبێ 'شاکی خوسووسی' هەبن کە سکااڵ لەسەر کەسەکان 

لە خاوەن ئیمزاکان و سکااڵ لێکراوەکان   تۆمار بکەن دەنا هیچ لەدەستی ئێمە نایەت. بەشێک
لەمێژ بوو نەمابوون، بەشێکیش لە سکااڵکارەکان مەئموورانی حکوومیی ئەودەمی شارەکە و  
کێشەکە   الیەنێکی  ئێمەش  نەدەناسرانەوە.  ئێمە  بۆ  کە  بوون  عەجەمستان  شارەکانی  خەڵکی 

ە بەدرخۆنە کرا هیچ، نەبووین کە سکااڵی ڕاستەوخۆیان لەسەر تۆمار بکەین؛ کەوابوو دیز
تەنانەت گێچەڵێکیش بۆ من سازکرا، کە لە بیرەوەرییەکانی چەند ساڵ پێش ئێستامدا باسم  

 [ 5لێوە کردووە.]
دوو سێ مانگ دواتر و دوای فەرمانی خومەینی بۆ هێرش کردنە سەر کوردستان، ئەرتەش  

چەک بۆکانیش  لە  و  شارەکانی کوردستانەوە  ناو  ڕژانە  پاسداران  سوپای  حزبەکان  و  داری 
شاریان بەجێهێشت و شار کەوتە دەست ئەرتەش و سوپای پاسدارانی ئێرانەوە. لە ئەنجامدا،  
شۆڕای  نە  خوارد،  مەسەلەکەمان  مشووری  بەڵگەنامەکان  بە  ڕاگەیشتن  بەرپرسی  ئێمەی  نە 
ئینقالب پێی گوتین چییان لێبکەین، نە هیچ حزبێک لەگەڵ خۆی بردنیە دەرەوەی شار و ئیتر  

لە  بەڵ کە  مانەوە  هەژارەدا  مامۆستا  دوو  ئەو  سەردەستی  بە  و  کەوتنەوە  هەتیو  گەنامەکان 
کە  بەتایبەت  بوو؛  گوێیاندا  بن  لە  ئیعدام  و  گیران  ترسی  و  ڕایانگرتبوون  قوتابخانەکەدا 
ماوەیەکی کەم دوای ئەوە ئایەتوڵڵ خەڵخاڵی جەلالد هاتە ناو بۆکان و کەس نەما بتوانێ لە  

یی خۆی دڵنیا بێت. ئەو مامۆستایەش وا بەڵگەنامەکان لە قوتابخانەکەی ئەوا  ژیانی ڕۆژی دوا
ڕاگیرابوون، دواتر گوتی چیتر نەمدەوێرا لەوێ یان لە ماڵی خۆم بیانپارێزم، چار ناچار بردمنە  
دەرەوەی شار و لە سەر ڕێگای گوندی 'گۆل' لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان فڕێمدان، ئیتر چییان لێ 

 .دنی و مان یان نەمان، هیچم نەبیستەوەبەسەر هات و کێ بر
فەرمانگەیەکی ساواکی لێ  بوون کە هیچ  بۆکان  بە شاری  ئەوانەی گوتران، سەبارەت 
نەبوو؛ بارودۆخ لەو شارانەی کوردستانیش کە ئۆفیس و بینایەی ساواکیان تێدابوو، لەوە چاکتر 

اڵ مایەوە واتە بە هۆی نەبوو، لەو شارانەشدا هەموو شتێک لەکیس کورد چوو و گەل مایەبەت
ساویلکەیی و کەم ئەزموونی ئێمە و ووشیاریی دوژمنەوە، هەمووشتێک لە دەستی ئێمە دەرچوو  

  !و پشتی لە دۆست و ڕووی لە دوژمن کرد 
هیوادارم ئەو ئەزموونە تاڵ بەاڵم ڕاست و بێ درۆیانەی ئێمە لە ڕۆژهەاڵت کەڵکی بۆ  

زی کارەکە لەوێ وشیار بکاتەوە. ئەگەر وانەبێت،  باشووریش هەبێت و بتوانێ بەرپرسانی بەڕێ
لە کۆتایی کاردا دەستێکی بەتاڵمان پێ دەمێنێت کە دواڕۆژ بە ئەژنۆی خەساریدا بدەین و  

 !تکایە با نەهێڵین وای لێبێت .ئیتر هیچ
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 [1]  https://www.kurdistan24.net/so/news/0949766d-abfc-4cb8-

80c2-dd058d19695a 
کوردانی خۆراسان و هەندێک ناوچەی دیکەی ئێران وەک لوڕستان و هەمەدان و... لەم     [2]
گەرچی ئەوانیش لە چارەنووسەکەدا هاوبەشی کوردانی ئەو   حیسابەدا نەگیراونەتە بەرچاو

پارێزگایەی سەرەوەنچوار  . 
ئایەتوڵڵ خومەینی دواتر لە وتارێکدا گوتی ئێمە چاوەرڕوان بووین ئەو کەسانە بێن    [3]

 !بۆتاران و لەوێ بە سزای خۆیان بگەیێنین 
پۆلیسێکی     [4]  سەرەتا  بانگکرابوون  وا  کەسانەی  بەو  هەواڵەکە  ڕاگەیاندنی  بەرپرسی 

بوو.بۆ بەڕێوەبردنی ئەو ئەرکەش سەرەتا مانگی    خەڵکی مەهاباد و پاشان پۆلیسێکی بۆکانی
  .تمەن دەدرا ئەو کەسانە ٢٠تمەن و پاشان  1٠

ماڵپەڕی    [5]  لهات؟"،  چییان  بۆکان  سیاسییەکانی  "بەڵگەنامە  سوڵتانی،  ئەنوەر  بڕوانە: 
 ٢89تا  ٢87بابەتی "بۆکان لە مێژوودا"(، بەشی )بۆکان، بەشی نووسەران -ڕۆژهەاڵت

 
 بۆکان بڵوکراوەتەوە.  –ئەم بابەتە بۆ یەکەمجار لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 

. 



 
 

 یەکیەتی سۆڤیەتی کورد و "خەاڵتی لێنین" لە 

 
           

 مێژوولکەی خەالتەکە: 
 ( لێنین  ئیلیانۆڤیچ  ڤالدیمیر  یادی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  وا  خەاڵتانەی  و  میداڵیا   –  187٠ئەو 

ئوکتۆبری  19٢4 شۆڕشی  دوای  سۆڤیەتی  یەکیەتی  ڕێبەری  یەکەم  یەکیەتی  1917(،  لەو   ،
 سۆڤیەتی دەدرانە خەڵکانی خزمەتگوزار،  بریتی بوون لە: 

 ەالتی لێنین خ .1
 خەاڵتی ئاشتی لێنین.   .٢

یەکەمیان بۆ ناوخۆی سۆڤیەت بوو و دەدرایە ئەو هاونیشتمانانەی یەکیەتی سۆڤیەتی کە لە 
بواری زانست، ئەدەب، هونەر، میعماری و تەکنۆلۆجیدا سەرکەوتنێکیان وەدەست هێنابوو؛ 

یەتی بوو و بەو کەسانە  بەاڵم دۆۆهەمیان تایبەت بە هاواڵتیانی وواڵتانی غەیری یەکیەتی سۆڤ
 دەدرا کە لە بواری سیاسەت و ئاشتی جیهانیدا خزمەتی گەورەیان لێ وەشابووەوە.

دا وەستێنرا    1934دانرا؛ بەالم درەنگتر لە ساڵێ    19٢5'خەاڵتی لێنین' یەکەمجار لە ساڵی  
ن، ساڵ دوای مردنی ستالی  3واتە     -1956و 'خەالتی ستالین' ی لە جێگە دانرا و تا ساڵی  

واتە    1956بەردەوام مایەوە. لە ساڵی   تا ساڵی   دامەزرایەوە و  لێنین سەرلەنوێ  دا خەالتی 
بەردەوام بوو. )ویکی پێدیا(. بەگوێرەی شوێنێکی    199٠کۆتاییەکانی تەمەنی یەکیەتی سۆڤیەتی

دا دانراوە و ئەوە هەندێک  1941دیکەی هەمان سەرچاوە، سەرەتای خەاڵتی ستالین لە ساڵی 
کەس لە هەڵگرانی    ٢ومی لەم لێکۆڵێنەوەی ئێمەدا پێک دەهێنێت لە بەر ئەوەی الی کەم  گێژوگ

 دا خەاڵتەکەیان پێگەیشتووە.    1941و  1935خەاڵتەکە لە ماوەی نێوان 
'خەالتی نێونەتەوەیی لێنین بۆ بەهێزکردنی    - 'خەاڵتی ئاشتی لێنین' یا بە ناوە تەواوەکەی

لە سەردەمی نیکیتا خرۆشۆف )خڕۆشچۆف(    1956لە ساڵی    ئاشتی لەنێوان گەالندا'، سەرەتا
دا ناوی گٶڕا و بوو بە 'خەالتی نێونەتەوەیی ئاشتی لێنین' و دوو    1989بناغەی دانرا. لە ساڵی  

هات.  خەاڵتەش  ئەم  مێژووی  بە  کۆتایی  سۆڤیەتدا،  یەکیەتی  هەرەسی  لەگەڵ  دواتر  ساڵ 
سەری هەڵدا و بوو بە جێگری خەالتی لێنێنی  دا    1949خەاڵتی ستالینی نێونەتەوەییش لە ساڵی  

ساڵ دوای مردنی ستالین وەستێنرا و بخەاڵتی ئاشتی لێنین ی    3نێونەتەوەیی، بەاڵم ئەویش  
 نێونەتەوەیی سەرلەنوێ دامەزرایەوە. )هەمان سەرچاوە( 
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ناوبەدەرەوە، جگە لە خەاڵتی فەرمی کە لە مۆسکۆ دیاری دەکرا و دەدرایە خەڵکانی  
و   هەبوو  خۆیان  لێنینی  خەالتی  سۆڤیەتیش  یەکیەتی  ناو  سوسیالیستییەکانی  کۆمارە  هەموو 
 پێشکەشی خزمەتگوزارانی زانست و ئەبەد و هونەری ناوچەی دەسەالتداریی خۆیانیان دەکرد. 

ئەو   هەڵوەشانەوەی  و  دامەزران  ساڵی  بە  سەبارەت  گێژوگومییەک  بەگشتی  بڵێم  پێویستە 
ە هەیە کە دوور نییە لە بۆچوونەکانی منیشدا شوێنیان دانابێت و لە دەست نیشانکردنی  خەاڵتان

 ساڵ و ڕێکەوتەکاندا تووشی هەڵەی کردبێتم. 
 

 کوردو خەاڵتەکە
بە گوێرەی زانیاری من، کوردانێک کە خەاڵتی لێنینیان پێ بەخشرابێت بریتی بوون لەم 

 کەسانەی خوارەوە:
 خەڵکی کوردستانی سۆڤیەتی )خەاڵتی لێنین(؛ جەعفەر ئەحمەدۆف کوردی   .1
 ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگێری کورد )خەاڵتی لێنین(؛  .٢
 حەیدەر عەلیێف، سەرەک کۆماری ئازەربایجان )خەاڵتی لێنین(؛  .3
 کەماڵ جونبەالت، کوردی دەرووزی لوبنان )خەاڵتی ئاشتی لێنین(؛ و .4
ووی حزبی شیوعی عراق )خەاڵتی مامۆستا عەزیز محەممەد، سکرتێری پێش  .5

 ئاشتی لێنین(.  
 

لەوانە، جەعفەر ئەحمەدۆف مامۆستایەکی قوتابخانە بوو لە کۆلێجی پەروەردەی شووشای  
ئازەربایجان دەرسی خوێندبوو و وەک مامۆستا نێررابووە ناوچەی الچین و کەلبەجاڕ بۆ ئەوەی  

ڵسووڕاوی و کارا بوونی لەو ئەرکە مندااڵنی کورد فێری زمانی زگماکیان بکات. بە بۆنەی هە
گرنگەدا خەاڵتی لێنینی پێ بەخشرا. بە گوێرەی ئەو ڕاستییەی کە بەشی کوردی کۆلێجەکە  

دا هەڵوەشایەوە و جێگەی خۆی   1935دا دامەزرا و خەاڵتی لێنینیذش لە ساڵی    193٢لە ساڵی  
ستالین، دەبێ جەعفەر ئەحمەدۆف لە دەوروبەری ساڵی   بە خەاڵتی  دا    1935یا    1934دا 

 ( 1خەاڵتەکەی پێ بەخشرابێت. )
(، ئەندامی کارای حزبی سوسیال دیموکراتی ئێران، 1956  -   1887ئەبولقاسم الهووتی ) 

وەزیری فەرهەنگی کۆماری سوسیالیستی تاجیکستان و بۆ ماوەیەک جێگری ماکسیم گورکی  
وولی لە کوردبوونی لە ئەرکی سەرۆکایەتی یەکیەتی نووسەرانی سۆڤیەتیدا بوو. الهووتی نک

(، بەاڵم تا کۆتایی  ٢پارچە شێعری کوردی کەوتۆتە بەردەستمان )  3خۆی نەدەکرد و النیکەم  
تەمەنی ئێرانیچییەکی خەست و دژکارێکی گەورەی بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد بوو و لە 
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سۆڤیەتیدا    19٢3ساڵی   پراودای  ڕۆژنامەی  لە  کە  نووسی  ڕووسی  زمانی  بە  وتارێکی  دا 
وکرایەوە و تێیدا هێرشی کردە سەر جوواڵنەوەی ئازادیخوازانەی کورد و لە بەرژەوەندیی بڵ

دا خەاڵتەکەی    1935ئەمپریالیستەکان و ڕێبەرەکانی بە دارەدەستی ئەوان دانا. الهووتی لە ساڵێ  
لە دەستی ستالین وەرگرت. لە هەموو سەرچاوەکانی بەردەستی مندا، واتە سەرەتای دیوانە  

رەکانی شیعری الهووتی، ئەم خەاڵتە بە خەاڵتی لێنین ناوبراوە. بەاڵم بەهۆی ئەو جۆربەجۆ
کە ئەودەم زۆری   –دا هەڵوەشایەوە، دوور نییە الهووتی    1935ڕاستییەوە کە خەاڵتی لێنین لە  

بە شان و باڵی ستالیندا هەڵدەگوت و لە الی ستالین تەواو خۆشەویست بوو، یەک لەو یەکەمین  
 ( 3دا وەرگرتبێت. ) 1935ت لە میداڵیای ستالینی لە هەمان ساڵی کەسانە بووبێ

(، کوردێکی ئێزەدی بوو کە لە نەخجەوان لەدایک بوو  ٢٠٠3 –  19٢3حەیدەر عەلیێف )
و هەرلەوێش خوێندی. درەنگتر چووە گۆڕەپانی سیاسەتەوە و تا پلەی سەرۆکی پەرلەمان و  

ت و  سۆڤیەتی  ئازەربایجانی  کۆماری  کۆماری  شٶڕای  سەرەک  سەرۆکی  جێگری  ەنانەت 
بەڕێوەبەرایەتی یەکیەتی سۆڤیەت، واتە دووهەم کەسی دوای لێئۆنید برێژنێف هەڵکشا. تا ئێستا  
کەم کەس بەوەی زانیوە کە عەلیێف کورد بووبێت و خۆیشی نەک هەنگاوێکی بۆ کورد  

ی دا لە پێناو  هەڵنەهێنایەوە و بە پێجەوانە، یارمەتی سیاسەتی باقرۆف و ڕێبەرانی دوای ئەو
ئەسیمیلە کردن و ڕاگواستنی بەزۆری کوردی ئازەربایجان و گورجستان و ئەرمەنستان بۆ  
کە   تورکمەنستان  و  قەزاقستان  قرقیزستان،  واتە  ناوەندی  ئاسیای  سۆڤیەتییەکانی  کۆمارە 
هەموویان بە زمان یا ڕەگەز دەچنەوە سەر تورک و بەم پێیە بەشێکی زۆری کوردیان لەو  

دا تواندەوە. عەلیێف چوار جار خەاڵتی لێنین و ئەستێرەی سووری سۆڤیەتی پێ بەخشرا.  ناوچانە
(4 ) 

( جانپۆاڵد  یا  جونبەالت  و  1977-   1917کەماڵ  خۆی  و  بوو  'دەرووزی'  کوردێکی   )
کە دوای مردنی باوکی بوو بە ڕێبەری دەرووزییەکان، بەرپەرچی کورد    - وەلیدی کوڕی

تەنا و  نەداوەتەوە  خۆیان  لەگەڵ  بوونی  هاوهەنگاوییان  مێژووییدا  بڕگەی  هەندێک  لە  نەت 
بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد لە باشوور و باکووری کوردستان کردووە، بەاڵم لە گۆڕەپانی 
سەر   لە  جەختیشیان  هەرگیز  کورد،  وەک  نەک  دەرکەوتوون  لوبنانییەک  وەک  سیاسەتدا 

لوبنان نە کردووە. خەاڵتی ئاشتی لێنین لە چارەنووسی سیاسی کورد لە لوبنان یا دەرەوەی 
 دا دراوەتە کەماڵ جونبەالت.  1971- 197٠ساڵی 

....( بە گشتی لە هەموو ئەو سێ کەسەی تر جیاوازە و لە    -مامۆستا عەزیز محەممەد )؟  
خەوشی  بێ  کوردایەتییەکی  ڕابردوودا،  دەیەی  دوو  لە  تایبەت  بە  تەمەنی،  ماوەی  هەموو 

و و خزمەتکاری گەل ناوی دەرچووە. لە ماوەی شەڕی  کردووە و وەک مرۆڤێکی خۆش نا
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دەوری  بیستەم(،  سەدەی  نەوەدی  )دەیەی  کوردییەکانیشدا  حزبە  نێوان  کێشەی  و  ناوخۆ 
ناوبژیکەر و دابینکەری ئاشتی بینیوە. خەالتی ئاشتی لێنین لە سااڵنی هەشتای سەدەی بیستەمدا  

 ( 5)؟( بە مامۆستا عەزیز محەممەد بەخشراوە.)
اییدا پێویستە بڵێم دوور نییە کەسانێکی کوردی دیکەش لە کۆماری ئەرمەنستان یا  لە کۆت

 –گورجستان و ئازەربایجان ئەو خەالتەیان پێ بەخشرابێت. بۆ نموونە، سەمەند سیامەندۆڤ  
(، کە لەوسااڵنەدا 1945  –  1941کوردی گورجستان و قارەمانی شەڕی دووهەمی جیهانی )

ز ڕێزی  سۆڤیەتی  یەکیەتی  پێ  لە  ستالینیشی  خەاڵتی  لەوانەیە  و  نرا  لێ  ئازایەتی  ۆری 
( یشدا  1946بەخشرابێت. ناوی سەمەد سیامەندۆڤ لە سەردەمی کۆماری کوردستان )ساڵی  

 (  6بانگەوازێکی زۆری لە ناو کوردانی ڕۆژهەاڵتدا هەبوو. )
   ____________________________________________ 

 . بڕوانە:  1

Nizameddin Rezayev, @Another Sad Story – [The] Red Kurdistan@, Kurdish 

Media, Monday June 5th, 2006 

بە سپاسی زۆرمەوە بۆ كاک حەسەنی قازی کە ئەو وتارە بەکەڵکەی بۆ ناردم و هەڵەکانمی 
ڕاست کردەوە. هیوادارم کاک حەسەن خۆی یا کەسێکی دی وتارەکە وەربگێڕنە سەر کوردی  

ی وتارەکەش بەو چەند الپەڕەیە نەوەستێت و زانیاریی زیاترمان لە سەر و نووسەری بەڕێز
ئەو پیالنە گڵوە ڕەگەزپەرستانەیەی وا بە بەرچاوی کوێری ئەم جیهانە بێ بەزەییەوە بەڕێوە 
چوو وزۆربەی زۆری نزیک بە یەک ملیۆن کوردی سۆڤیەتی تێدا ئەسیمیلە و شاربەدەر کران،  

 بداتێ.   
ئەنوەر٢ بڕوانە:  سوڵتانی،  .  کورد"ی  شۆڕشگێڕی  شاعیری  ژین، "الهووتی،  بنکەی   ،

 . من لە کتێبەکەدا ئاماژەم بە 'خەاڵتی ستالین' نەکردووە. ٢6، الپەڕە ٢٠٠6سلێمانی
خواروو. 3 و  ژووروو  کرمانجی  کوردی  سەر  وەرگەڕاوەەتە  الهووتی  ووتارەکەی   .

ئە پێنەکەوتووە،  تایبەتمەندی وەرگێراوی  بەداخەوە وەرگێڕاوی کرمانجی ژوورووم چاو  وە 
، دوکتۆر جەبار  "کورد وکوردستان"کرمانجی خوارووی ووتارەکەیە: ئەبولقاسم الهووتی،  

 . 1998قادر لە ڕووسییەوە کردوویە بە کوردی و پێشەکی و تێبینی بۆ نووسیوە، هۆلەندە، 
ڵپەڕی ، وتار، ما"میللەت کە نەگبەتی هات، زاوا دەبێ بە بووکێ". ئەنوەری سوڵتانی،  4

 بۆکان.  -ڕۆژهەاڵت
نەکەوت.  5 دەست  محەممەد  عەزیز  مامۆستا  ژیانی  لەمەڕ  ئەوتۆم  زانیارییەکی  مخابن   .

راست   هەڵەکانم  و  بدەن  یارمەتیم  بابەتەکەدا  سەرجەمی  ولە  بوارە  لەم  خوێنەران  هیوادارم 
 بکەنەوە. 
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دا  1946/ ٢1/1، ڕێکەوتی  6(  بۆنموونە، ڕۆژنامەی کوردستان لە الپەڕە یەکەمی ژمارە  6
وتارێکی هاوڕێ لەگەڵ وێنەیەکی گەورەی سەمەند سیامەندۆڤ بڵو کردۆتەوە . وتارەکە،  
فاشیستی   دژی  خەباتی  و  ژیان  باسی  تێیدا  و  نووسیویەتی  شاپەسەندی  محەممەدی  نەمر 

 سیامەندۆڤ کراوە.   
 

 بۆکان بڵوکراوەتەوە.  –بەتە بۆ یەکەمجار لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت ئەم با
  



 



 

 

تاوانەکانی کۆماری   بە بۆ پێڕاگەیشتن خەڵک'دادگای  
   ئیسالمیی ئێران'

 چەند وانەی گرنگ بۆ گەلی کورد 

 
کۆماری   تاوانەکانی  لێکۆڵینەوەی  و  ڕاگەیشتن  بۆ  حکوومی  غەیرە  دادگایەکی 

ی  ٢٠19ی  (نڤامبرئابان ) خۆپیشاندانە ئاشتیخوازەکانی مانگی  ماوەی  ئیسالمیی ئێران لە  
ە  لئوستان،    ٢خۆپیشاندانەکان جگە لە    .68پێکهاتووە ئێستا لە لەندەن    ،شارەکانی ئێران

کوردی ڕۆژهەاڵتیش تێیاندا بەشداریی    وئوستانەکانی ئێراندا بەڕێوەچوون    31  هەموو
 کرد. 

هیممەتی   بە  ڕۆژانی    3دادگاکە  لە  مرۆڤ،  مافەکانی  یا    15تا    1٠ڕێکخراوی 
ات و  ئەمساڵدا بە بەشداری کردنی شەش داوەری ناونەتەوەیی لە واڵتانی جیاواز، پێکه

تێیدا ژمارەیەکی بەرچاو لە شایەدانی ڕاستەوخۆی ئەو ڕووداوانە باسیان لەو کارەساتە  
مرۆڤایەتییانە کرد کە لە ئەنجامی توندوتیژی نواندنی مەئموورانی چەکداری کۆماری  
نرخی   گرانبوونی  بۆنەی  بە  کە  پێشەوە،  هاتبووە  خەڵکێک  لە  تەقەکردن  و  ئیسالمی 

 می شارەکان. بەنزین ڕژابوونە سەر شەقا 
ئەو سێ ڕێکخراوەیە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا، لە ڕاست و چەوتیی 'نزیکەی  

دانەیان پیشاندەری تەقەکردن لە    31٠دوو هەزار و سێسەد ڤیدیۆ'یان کۆڵیوەتەوە کە '
خۆپیشاندەرانن'. ڤیدیۆکان خەڵکی ئاسایی هەڵیانگرتوون و لە مێدیای مەجازی یا لە  

تەلەڤیزیۆنی   بەرپرسانی ئەو ڕێکخراوانەش هەندێک  پیشاندراون.  ئێرانیدا    ئوپۆزیسیۆنی 
وەک شایەد هاتوونەتە ناو دادگا و وەاڵمی    هاوڕێ لەگەڵ شایەدانی دیکەی ڕووداوەکان،

سەرجەم   ئایا  بزانرێت  ئەوەیە  ئامانجی سەرەکی کارەکە  داوەران دەدەنەوە.  پرسیاری 
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سیستەمی سیاسیی کۆماری ئیسالمیی ئێران و شەخسی ئایەتوڵڵ عەلی خامنەیی و حجة  
ڕەئیسی ابراهیم  تایبەتەدا    - االسالم  ڕووداوە  لەو  کۆمار،  دژی  'سەرەک  تاوانی 

 یان بەرێوە بردووە یان نا.  'مرۆڤایەتی
بەڕووی هەمووکەسدا کراوەیە   بخوازێتدەرگای دادگا  بە    و هەرکەس  دەتوانێ 

ئینترنێتینێیناونووس  ساکاری  بیسەری    ،کی  و  بینەر  و  دابنیشێت  دادگاکە  ژووری  لە 
ئینگلیزی  وتووێژی  زمانی  بە  بێت  بە  .  دادگاکە  ئەگەر  ئێرانییەکانیش  شایەدە  قسەی 

 فارسی بن، وەردەگێڕدرێنە سەر زمانی ئینگلیزی.  
  وەک بینەر لە دادگاکەدا ئامادەبووم و شێوازی   1٢/11/٢٠٢1من لە ڕۆژی هەینی  

بەڕێوەچوونی دادگا و شایەدیدانی هەندێک لە شایەدەکان و پرسیاری داوەرەکانم بینی.  
و   ڕێکخراوە  ئەو  زەحمەتی  و  کار  لە  بوو  ڕێزگرتن  ئامادەبوونەکە،  لە  ئامانجم 
کەسایەتییانەی وا توانیویانە بە خۆبەخشی و بێ یارمەتیی حکوومی، ئەرکێکی وا گرنگ  

دەنگی ئەو هاوارە لەگەروودا خنکاوەی کەسوکاری  و مێژوویی بەڕێوەبەرن و ببن بە  
بەش   ویستم  کاتدا  لەعەینی  بەاڵم  ڕووداوەکە.  گیراوانی  و  برینداران  و  کووژراوان 
لە   زیاد  کە  کورد،  گەلی  بەرچاوی  بکەوێتە  ئەزموونەکە  بدەم  هەوڵ  خۆم،  بەحاڵی 

مارەی  ژ  هاتوون ودڕندەیی حاکمانی ئێران    تووشیهەموو کەس و کۆمەڵگایەکی دیکە  
لە هەموو    یەکانیان بە نیسبەت ڕێژەی دانیشتووان،کووژراوان و ئیعدامکراوان و زیندانی

 گەالنی دیکەی نیشتەجێی ئێران زیاترە.  
بە بۆچوونی من، ئەزموونەکە نەک هەر بۆ کوردی ڕۆژهەاڵت، بەڵکوو بۆ هەموو  

اتی وەک  بەشەکانی دیکەی کوردستانیش بەسوودە و دەتوانێ بۆ ڕاگەیشتن بە کارەس
ی کردەوە  ئەنفال و هەڵەبجە کە تائێستا دیزەبەدەرخۆنە کراوە، ببێتە نموونە و سەرمەشق

. هەروەها دەتوانرێ لە باکووری واڵت کەڵکی لێوەربگیرێت کە حکوومەتی  و خەبات
زیاتر لە مستەفا کەماڵ کارەساتی  گەلێک  ئەردۆغان لەماوەی دەسەڵەتداریەتی خۆیدا،  

ئێمەی  وە و لە ناوخۆی تورکیا ئەوەی توانیویەتی دژ بە  هێنا ەمان  گەلەک  بەسەردڵتەزێنی  
پالنی  کردووە و  داگیرکردووە  کوردی  خاکی  عیراقیش  و  سووریا  لە  چەپەڵی  ، 

 بۆیان هەیە. داگیرکاریی دواڕۆژی 
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من لێرەدا دەمەوێ هەندێک خاڵی سەرەکی باس بکەم کە لە رەوتی بەڕێوەبردن و  
ناو دادگا نیم و لە  پرسیار و وەاڵمەکانی  دیارە من مافناس  کەدا سەرنجیان ڕاکێشام. 

الیەنی یاسایی مەسەلەکە هیچ نازانم، بەوپێیە، قسەکانیشم نابێ زۆر بە هەند وەربگیرێن.  
سەد بریا لەو هەموو مافناس و حقووقییەی وا کورد لە ئوروپادا هەیەتی، چەندکەسێکیان  

وانگەی خۆیان سەبارەت بەو الیەنانەی  لە ماوەی ئەو دادگا مێژووییەدا ئامادە دەبوون و ڕ
دواڕۆژدا   لە  بەڵکوو  ڕوو،  بخستایەتە  وەربگرێت،  لێ  کەڵکیان  دەتوانێ  کورد  وا 
هاندەربوایەن بۆ کارێکی هاوچەشنی ئێمە دژ بە دەسەاڵتدارانی ئەو چوار واڵتەی وا  

 کوردی تێدا دەژین.  
اسەکانی دادگا و لە  حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش بانگ کرابوو بێتە ناو ب

شایەدان، داکۆکی لە   بە سکااڵی  بەرانبەر  بۆ ئەوەی  بکات،  بەشداری  دانیشتنەکانیدا 
ئەوەش کارێکی چاوەڕوانکراو بوو لەبەر    -خۆی بکات، بەاڵم ئەوان کەسیان نەناردبوو

ئەوەی حکوومەت نەیویستووە دان بە دادگاکەدا بنێت و بە فەرمی بیناسێت بۆ ئەوەی  
 ەچوونی بڕیارەکانی کەم بکاتەوە. هێزی بەڕێو

هەرچۆنێک بێ، خاڵە گرنگە سەرنجڕاکێشەکانی دادگا بۆ من بریتی بوون لەوانەی  
 خوارەوە:

 
ئامادەکارانی دادگا، مافناس و   .1 بەشێک لە شایەد و  سەرەڕای ئەوەی 

ڕاستییە   ئەو  هێشتا  ژیاون،  ئوروپا  لە  لێرە  سااڵنێکیش  کە  بوون  حقووقی 
و  بتێنەگەیشتسەرەکییە   'فەکت'  بەشوێن  واڵتانە  ئەم  دادگاکانی  کە  ووون 

'بەڵگە'دا دەگەڕێن و بە بێ دڵنیابوون لەو دوو دیاردە سەرەکییە، هیچ بڕیارێک  
دەرناکەن. فەکت دەبێ ڕوون و ئاشکرا و دوور لە گومان لێکردن بێت، دەنا  

الی  و  ئێران'(  ئیسالمیی  'کۆماری  )لێرەدا  دادگا  دیکەی    ،ەنگرانیالیەنەکەی 
بەڵکوو   ئەوەش،  نەک هەر  پووچەڵ دەکەنەوە؛  دەیاندەنە دواوە و هەوڵەکان 

  ی داکۆکیکاریش هەر ناتوانێ و نەبوون   دادگای بێالیەن تەنانەت بە ئامادەبوون
، ئەگەر 'فەکتی ڕوون'ی  بسەلمێنێ و مەحکوومی بکاتالیەنێک  ەسەر  لتاوان  
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نەبێت  بەرێجا    -   بەدەستەوە  هێزی  کۆتایی  نا،  قەراری  یان  هەبێت  وەبردنی 
 .  مەسەلەیەکی دیکەیە 

سەدر'  .٢ 'شادی  شایەدیدانی  لە  گرنگەم  خاڵە  ئەو  نموونەیەکی 
بەرچاوکەوت. دوای ئەوەی   دابەڕێوەبەری ڕێکخراوەی 'دادپەروەری بۆ ئێران'

شادی خانم ژمارەیەکی بەرچاو لە ڤیدیۆکانی ئەو ڕووداوەی پیشانی دادوەران  
سیاسیی سیستەمی  بۆ  ڕێکوپێکی  خشتەیەکی  گەاڵڵەی  خۆی  و  - دا 

هەوڵیدا  بەڕێوەبەرایەتی دادگاکرد،  بە  پێشکەش  ئێران  تەقە    بیسەلمێنێت ی  کە 
بێ چەکی   ئاشتیخوازی  لە خۆپیشاندەرانی  و  کردن  'ناپێویست'  ڕۆژانە،  ئەو 

ئێران'    ئیسالمیی  کۆماری  'ڕێبەرانی  فەرمانی  بە  ئەوەش  و  بووە  'ناقانوونی' 
ڕێبەری کۆمارەکە   'ئایەتوڵڵ خامنەیی'  بەڕێوەچووە کە لە سەر هەموویانەوە 

هەموو سەرپێچییەک لە قانوونی    بەرپرسی یەکەمیلەو ڕووداوانەدا،    کە  ،وەستاوە
 واڵتەکە بووە.  

داوەر، بەڕێز زاک یاکوب، یەک لە داوەرانی پێشووی یاسای بنەڕەتیی    یەکەم 
بۆ   چییە  بەڵگەت  لێکرد  پرسیاری  جاران  ئەفریقای خواروو، چەند  کۆماری 
لەالیەن   یان  بووە  ئیسالمییەوە  مەئموورانی کۆماری  لەالیەن  تەقەکان  ئەوەی 

وونێک کە لە  خۆپیشاندەرانەوە. وەاڵمی ئەو پرسیارە بۆ ئێمە ساکارە و بە ئەزم
کۆماری ئیسالمیمان هەیە، گومان لەوە ناکەین کە    سوپایی- سیاسیسیستەمی  

خەڵک لە شارەکانی ئێران چەکیان بەدەستەوە نەبووە و پاسدار و بەسیجی و  
ئیتالعاتییەکان بوون کە تەقەیان لە خەڵکی بێ تاوان کردووە، بەاڵم ئەوە بۆ  

ژیاوە، وا بەهاسانی قەبووڵ ناکرێت  داوەرێکی بێالیەن کە لە ئێران نەبووە و نە
کارەکەیان   بەشەی  ئەو  ئێرانییەکان  ڕێکخراوە  بەداخەوە  دەوێت.  بەڵگەی  و 

نەدەدا    شایەدەکەی بەباشی نەبینیبوو و دووپاتبوونەوەی پرسیارەکان یارمەتییەکی  
کە خۆی مافناس و خاوەن ئەزموونی مەسەلەکەیە، لە ئەنجامدا داوەری پێ 

  زیاد لە دوو ش ناتەواوییەکی بەرچاوی کارەکە بوو. ئەوان  ڕازی نەدەکرا. ئەوە
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پێشکەشی   هەڵگرتبوون و  لەبەر  یادداشتیان  و  ڤیدیۆیان سەیر کردبوو  هەزار 
سەرەکییە خاڵە  لەو  بەاڵم  کردبوو،  ڕاست    دادگایان  و  نەبووبوونەوە  وورد 

 دا کورتییان دێنا. لێرەش 
ە لەداوەران پرسیارێکی گەلێک گرنگی ئەو داوەرە و چەندکەسی دیک .3

لە   تەقەکردن  بکەین  قەبووڵی  ئەگەر  کە  بەستبوو  چەقی  ئەوە  لەسەر 
ە بە فەرمانی  کارخۆپیشاندەران، لە الیەن مەئموورانی حکوومییەوە بووە، ئایا ئەو

یا   ئەنجامدراوە  کۆمار  سەرەک  و  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  خامنەیی 
بۆ  ' و  ودۆخەکەلە بار  خۆیان  تێگەیشتیمەئموورانی خۆجێ یی بە گوێرەی '

لەخۆ کردن  پرسیارە  داکۆکی  ئەو  وەاڵمدانەوەی  کردووە؟  کارەیان  ئەو   ،
گەلێک ئەستەم بوو و پێویستی دەکرد یاسای بنەڕەتیی ئێران و ڕادەی دەسەاڵتی  
و   کۆمار  سەرەک  و  ئێران  جۆربەجۆرەکانی  شۆڕا  و  'ڕێبەر'  قانوونیی 

فەرمانەکا و  بکرێتەوە  شی  چەکدارەکان  بۆ  دەسەاڵتدارییە  خامنەیی  نی 
سەرکوت کردنی خەڵکەکە بخرێتە بەرچاو، کە دیارە زوربەیان نهێنی یا 'نا  
ڕوون' بوون و لە ئەنجامدا داوەرەکان قانع نەدەبوون و هەر وەاڵمەکان خۆیان  
داوە   هەوڵێکیان  هەموو  ئێران  مەالکانی  زیاتر.  پرسیاری  بۆ  هۆکار  دەبوونە 

بە بەڵگە  و  بشارنەوە  خۆیان  کاری  تاوانەکانی  ئەوەش  نەدەن،  دەستەوە 
فیلمی   کە  داوەرەکانیش  واهەبوو  کردبوو.  ئەستەم  گەلێک  شایەدەکانی 
کارەساتەکانیان بەچاو دەدیت، دڵیان بۆ خەڵک بسووتێ، بەاڵم بۆ دەرکردنی  

داد    لەخەمی، دەبوایە لە دادگایەکی بااڵزی ئەوتۆ و بابەتێکی وا گرنگ  قەرار
و القیان لەسەر زەوییەکی قایم و بە    دا بنو دادپەروەری و بێالیەنیی خۆیان 

دابوو   خۆیان  هەوڵێکی  هەموو  ئێرانییەکان  ڕێکخراوە  ڕاوەستێ.  متمانە 
کە فەرمانەکە  و بە گوێرەی دەرەتان، بیسەلمێنن  چارەسەری ئەو مەسەلەیە بکەن  

لە چەندەها  مەئموورانی دەوڵەت  ، دەنا بۆچی دەبوایە  بوولە الی سەرەوە درا
ب  ناوچە  و  بجووڵێنەوەشار  شێوە  یەک  جەستەی    ە  سەرەوەی  لە الی  تەقە  و 
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بکەن خۆپیشاندەر  لە  خەڵکی  کە  ئێمە  بۆ  بوو  دیکە  ئەزموونێکی  ئەوەش   .
بە   دادگایەکی بێالیەنی دێموکراتیکدا دەبێ بەزمانی فەکت قسە بکەین نەک 

 هەست و گومان، یان بە قیاس و 'استقرای مەنتیقی.
ی باشووری  خۆپیشاندەرانی 'بەندەری ماهشەهر'لە کاتی تەقەکران لە   .4
، کە خەڵکەکەی عەرەب بوون و ڤیدیۆی پیشاندراو، دەنگی ئەوانی بە  ئێراندا

اکبر'  لە کاتی تەقەکراندا کە    بڵودەکردەوە زمانی عەرەبی   'الله  یان  هاواری 
ئەوە بوو کە چۆن    ئیزاک . پرسیارێکی دیکەی داوەری بەئەزموون زاک  دەکرد 

انرێت ئەو دەنگە هی خۆپیشاندەرانە و کەوتوونەتە بەر گولـلەی  یدا بزچو بە
مەئموورە   هی  یاخود  حکوومی،  و  مەئموورانی  کەوتوونەتە    ئێرانییەکانە 

بەشێوەی   و  خەڵک  ئێران،  بەرگولـلەی  ئەو  باوی  دەکەن؟  خودا  لە  هاوار 
هەموو   ئەو  کە  دەنوێنێت  ساویلکانە  ئێران  ناوخۆی  خەڵکی  بۆ  پرسیارەش 

بێالیەنی  کوشتوبڕە  داوەرێکی  بەاڵم  بینیوە،  ئێران  بەسیجی  و  پاسدار  لە  یان 
واڵتێکی دیکە بە شێوەی ئاسایی ئەو پرسیارە دەکات و ڕاستیشە. ئەوە ئێمەین  
کە دەبێ ئیدیعای خۆمان بسەلمێنین. چۆنی دەسەلمێنین کاتێ کە هیچ مەعلووم  

 ە؟  نییە ئەو دەنگە تۆمار کراوە هی کامە الیەنی ئەو تێکگیرانەی
بەندەر   .5 خۆپیشاندەرانی  ئەوەبوو  داوەر  هەمان  دیکەی  پرسیارێکی 

پێمان بڵێ ئەوانە دەڵێن چی؟ خانمی  تۆی شایەد  ماهشەهر بەعەرەبی دەدوێن،  
سەدر داوای لێبووردنی کرد و گوتی من عەرەبی نازانم بەاڵم بەڵێنی دا دواتر  

ئێرانییەکان  تەرجەمەیان بکات و پێشکەش بەدادگایان بکات. بۆچی ڕێکخراوە  
کوردستان    لە  ئەگەر خۆ پیشاندانێک  واتەئەو خاڵە گرنگەیان پشتگوێ خستبوو؟  

وا  ئایان ئازەربایجانیش بوایەت هاوار و قسەی کوردی و تورکیی خەڵکەکە  
و   فارسییە  ئێراندا  لە  ڕەسمی  زمانی  ئەوەی  لەبەر  دەدرا  بەسەردا  بازی 

وردبوونەوە    لماو وەگرتووە؟وەک ڕاستییەکی سە انئوپۆزیسیۆنی ئێرانیش ئەوەی
داوەری   بۆ  دەبێ  کە  سکااڵکارە  ئەرکی  الیەنەکان  بچووکی  و  گەورە  لە 
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دادگای ڕوون بکاتەوە و ناتوانێ بڵێ ئەوە بەڵگەی منە بەاڵم نازانم چی تێدا  
 گوتراوە. 

شکاندنی   .6 بسەلمێندرێت  بوو  ئەوە  پرسیار  جێگەی  دیکەی  خاڵێکی 
سانی 'نفووزی' ی حکوومەت بووە  شووشەی دووکان و ئوتومبیل، کاری کە 

کە تێکەڵ بە خۆپیشاندەران کراون و ئەوان بوون کە بۆ ناحەز کردنی ناوی  
ئەو  بردووە.  بەڕێوە  قیزەوەنەیان  ئەو کارە  ناساندنیان  ئاژاوەچی  بە  و    خەڵک 

نەدەسەلماقسەیە  هاسان  هەر  کەسانێک    ،ش  شایەدیدانی  لە  یارمەتی  بەاڵم 
دامودەزگا ئاسایشییەکانی ئێراندا بوون و دەیانگوت  وەردەگیرا کە پێشتر لە ناو  

کاری وا کراوە و دەزگا ئیتیالعاتییەکانی ئێران بۆ بەدناو کردنی خۆپیشاندەران، 
 کەسانی خۆیان خستۆتە ناویان و کاری نەشیاویان پێکردوون. 

خاڵێک کە لە هەموو ڕەوتی دادگاکەدا بەرچاو بوو و داوەرەکان  بە   .7
ڵییەوە ئەو پرسە بوو کە ئایا خۆپیشاندەران دژ بە مەئموورانی  تایبەتی لێیان دەکۆ

بە گشتی و چەکی گەرم بەتایبەتی وەرگرتووە   حکوومی کەڵکیان لە چەک 
یان نا؟ ئەوە لە هەموو ماوەی دانیشتنێکی دادگادا خاڵی وەرچەرخانی باسەکان  
و  جیهانە  ئەم  لە هەرکوێیەکی  گرنگە.  بۆ کورد گەلێک  ئەو مەسەلەیە    بوو. 

کاتێ   سکاندیناویاشدا  حکوومەتەکانی  دیموکراتترین  لە  یان  تەنانەت  کەس 
گرووپێک و  دەوڵەتێک    ڕێکخراوە  مەئمووری  بەرانبەر  و  هەڵدەگری  چەک 

دەدێدەوەست حەقانییەتە  ئەو  چەک  ات،  بە  بتوانن  دەوڵەتەکە  و  مەئموورەکە  ە 
 .  اتبدەنەوە و داکۆکی لە خۆی بک  یوەاڵم

د لە سەدەیەک لەو زەلەدا گیرمان خواردووە واتە  ئێمەی کورد بۆ ماوەی زیا
بە چەک دژ بە حکوومەتەکانی ناوچە وەستاوین و داوامان لە حکوومەت و  
ڕێکخراوە جیهانییەکان کردووە بەهانای 'کوردی مەزڵووم و بندەست'ەوە بێن  
و هەرگیز نەهاتوون و ناشیەن! تەنانەت لە 'زەوی' و 'ئاسمان'یشمان ویستووە  
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و  خەجاڵەتی   نەچەرخێن  کورد  مەزڵوومییەتەی  ئەو  خاتری  لەبەر  و  بکێشن 
   69بڕووخێن.

بەداخەوە نەیتوانی  بەاڵم  کورد جارێک ئەو دەرفەتە زێڕینەی بۆ هەڵکەوت  
لە   ئەویش  وەربگرێت.  لێ  کەڵکی  تایبەتەوە  خاڵە  ئەو  بەهۆی  ڕاست 
موحاکەمەی سەددام حوسەیندا بوو کە تەلەفیزیۆنەکانی هەموو جیهان قسەی  
باشترین   بە  عیراق  شیعەکانی  و  دەکردەوە  بڵو  داکۆکیکاریان  و  سکااڵکار 
قامیشەاڵنەکانی   کوشتاری  لەسەر  سەددامیشیان  بینی،  لێ  سوودیان  شێوە 

کرد ئیعدام  و  مەحکووم  عیراق  ماڵوێرانی    . باشووری  خەڵکانی  کورد  بەاڵم 
ی  هەڵەبجەییە  برینداری ئەنفال و هەڵەبجە، بۆ نموونە ئەو پیاوە باڵتە لەسەر شانە 

نەکردە شایەد و نەیهێنا ناو دادگا، کە لە فیلمێکدا هاوار دەکات و دەڵێ "ئێستا  
  ن ئەندامی بنەماڵەکەم کەسێکیان نەماو 38ئەگەر لە دەرگای ماڵەکەم بدەم، لە 

پێشمەرگەدەرگ چەند  لەجیاتییان  بکەنەوە"؛  لێ  شایەدی  مانام  بە    کردە  دژ 
پارێزەرانی سەددام و تاوانبارەکانی دیکەش    ؛دادگا سەددام و حزبی بەعس لە

و   بەحکوومەت  دژ  چەکەوە  بە  ئێوە  گوتیان  وەاڵمدا  لە  سانا  و  سووک 
هیچ   بەئێوە  دژ  ئەوان  بن  چاوەڕوان  دەبێ  بۆچی  وەستاون،  مەئموورەکانی 

 ارێک نەکەن!   ک
بەرانبەر  بێ لە  ئێستاش  کردووە  وای  سەرەکییە  خاڵە  لەو  ئێمە  ئاگایی 

تاوانکارییەکانی تورکیا لە ڕۆژئاوا و باشوور و باکووری واڵتدا، هیچ الیەنێکی  
ڕاستییە   بەو  و دوژمنیش کە  بداتەوە  لە کورد  بەخێر  ئاوڕێکی  نییە  الوەکی 

سپی هێرشکاریی خۆی بۆ سەرمان  ئەناوی تیرۆریستمان لێدەنێت و  دەزانێت،  
ئەم یا ئەو ڕێکخراوەی بێدەسەاڵت بۆڵە  جا ئەگەر لێرەولەوێ    .  تاو دەدات

و بە چەکی داکۆکیکردن    ناپەرموێتەوە  یان کرد، لێیانبۆڵێکی 'مافی مرتۆڤانە'
وەردەگرن.  لێی  بەداخەوە  جیهانیش  دەوڵەتانی  دەداتەوە،  وەاڵمین  خۆ    لە 

 
. "زەوی ئێستاش لەڕووت هەڵدێ بدەی سووڕ؟  /  نەڕووخای ئاسمانی پیری پشت کووڕ  //  کە کوندی شووم لە  
 گوندی کورد دەخوێنێ /  کە گەنجی کورد دەخنکێنێ لەخوێنێ..."، شیعری 'ڕەوەز ورد نابێ' ی مامۆستا هێمن.69 
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وا لە ماوەی   ەیان و ئەو هەموو کارەسات  1961ڵی گەلەکەمان دەبوایە دوای سا
و  ڕێگا چارەیەک    بەسەرمان هاتووە دەرس وەربگرێت   حەفتا ساڵی ڕابردوودا

 بۆ ئەو گرفتە سەرەکییە بدۆزێتەوە. 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش لەو ساڵ و مانگەدا،   ی ئێرانتاوان و کوشتوبڕی ڕێژیم

بوو کە ئەفسەرێکی پێشووی  . یەک لە ی دادگاکەوتە بەر پرسیار و وەاڵم وانە کاتێک 
ئێران باسی فەرمانی تەقەکردن لە خۆپیشاندەرانی شاری مەریوانی کرد و جارێکیش  

  - ئەو کاتەی کە کاک کامیار ئەحمەدی هەواڵی گیران و کووژرانی کوڕەپووری خۆی
گرتیان،   ئەوەی  دوای  ماوەیەک  گوتی  و  ڕاگەیاند  ڕەحمانیانی  ئیڕشاد  شەهید 

دوابەدوای  جەنازەکەیا گوتی  هەروەها  دۆزییەوە.  ناوچەکەدا  بەنداوێکی  لە  ن 
ڕانەگەیەنراو بەشێوەیەکی  بەڕێوە    ،خۆپیشاندانەکان،  نیزامی  حکوومەتی  شارەکەدا  لە 

ا. لە ڕۆژی پێنجەمی دادگاکەدا کاک ئارام مەردۆخی باسی ڕووداوەکانی شاری  دەبر
ەندامانی هێزی نیشانە شکێن لە  سنەی کرد لە ماوەی ناڕەزایی دەربڕینەکاندا و گوتی ئ

لە فەرماندەرانی   نیشتەجێ کرابوون، سەرهەنگ جەوانمەردی یەک  بانکەکان  سەربانی 
لە   و  دەگرت  خۆپیشاندەریان  خەڵکی  هێزەکە  و  بوو  ئامادە  لەوێ  ئینتزامی  هێزی 

 ئامبۆالنسی وادا ڕایاندەگرتن کە شێوازی قەفەزی پێدرابوو. 
ەو دادگا مێژووییە و ڕێزگرتن لە ئەرک و زەحمەتی  لەبەر ڕووناکایی وتووێژەکانی ئ

ئامادەکارانی، پێویستە ئێمەی کوردیش سەرنج بدەینە سەر دۆخی خۆمان و بزانین چۆن 
دەتوانین دۆزی کورد و زوڵم و زۆری حاکمان لە هەموو پارچەکانی کوردستان لە  

ئەو کارە، پێش  مەسەلەی ناوخۆیی حکوومەتەکانەوە بکەینە کێشەیەکی ناونەتەوەیی. بۆ  
هەمووشت دەبێ بزانین خەڵکی دنیا بە چ چاویلکەیەک دەڕواننە ئێمە و چۆن دەتوانین  
و   متمانە  هێنانی  بۆ وەدەست  وەربگرین   ئێرانییەکان  ئەزموونەی  لەو  دەبێ سوود  و 
جیهان   هەلومەرجی  ئەگەر  ئاشکرایە  جیهان.  واڵتانی  لە  خەڵک  کۆمەاڵنی  پشتگیریی 

لەگ  بەرژەوەندییەکانی  نەناسین و خۆمانی  لە  دوور  دنیا  نەخەین، خەڵکانی  ڕێک  ەڵدا 
خۆیان، هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی کورد نادەن و ئەگەر ئەو ڕاستییە زەقە بە چاو  
نەبینین، دەبێ هەر لە ناو بازنەی ئێستاماندا بخولێینەوە، شانازی بە مێژووی سێ هەزار  
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ندا هەڵبڵێین و بەدەست زۆردارانەوە  ساڵ پێش ئێستای مادەکانەوە بکەین، شیعر بە خۆما
 پرسە بگرین و خۆمان بالوێنینەوە!  ئەوەش وێناچێ بژاردێکی دروست بێت! 

 بۆ زانیاریی زیاتر سەبارەت بە دادگاکە، بڕوانە ئەم سەرچاوە فارسییانە:   
  

https://www.bbc.com/persian/iran-features  

59277498                                                                                 

https://www.iranintl.com/20211113311619 
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 ڕۆژنامەگەریی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
 ساڵەی "ڕۆژنامەی کوردستان" و 1٢٢بە بۆنەی یادی 

 بۆڕێزگرتن لە مامۆستای مێژوونووسمان دوکتۆر کەماڵ مەزهەر 
 
 

کە بە ئامادەبوونی دوکتۆر کەماڵ مەزهەر و   ,ساڵەی ڕۆژنامەی کوردستان  11٠لە یادی  
ژمارەیەکی بەرچاو لە مامۆستایان و ئەدیبانی کورد لە شاری لەندەن بەڕێوەچوو، منیش بەختی 
دۆخی   بە  سەبارەت  خولەکێک  چەند  مامۆستادا  قسەکانی  پەراوێزی  لە  هەبوو  ئەوەم 

ی ژمارە  لە  دواتر  کە  بدوێم،  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕێکەوتی    747  ڕۆژنامەگەری 
 ی  ڕۆژنامەی ئاسۆدا بڵو کرایەوە.  ٢٠٠8/18/6

 باسەکەی من لەسەر دوو تەوەر دەگەڕا:
لە  ژمارەکانی  هەموو  پێموابوو  کە  ڕۆژنامەی کوردستان  بە  سەبارەت  بۆچوونم  یەکەم، 
بۆ   تەنیا  فۆلکستن  و  لەندەن  و  جنیڤا  بۆ  لەوێوە  ئەدرەس  گۆڕینی  و  دەرچوون  قاهیرە 

ڕز و  بە شوێنەگومکێ  بووە.  عوسمانی  و حکوومەتی  میسر  لە گوشاری خدیوی  گاربوون 
قاهیرە   لە  هەر  ڕۆژنامەکەشیان  تایبەتانەی  ژمارە  ئەو  بەدرخانییەکان  بۆچوونە،  ئەو  گوێرەی 
چاپ کردووە، بەالم بە نهێنی و پاشان بردوویانن بۆ ئەو شارانە و لەوێوە بەڕێیان کردوون بۆ 

 کردنی ڕۆژنامەکەەکەیان گۆڕیبێت! ئابوونەکان، بێ ئەوەی شوێنی چاپ
دووهەم، مێژوولکەیەکی ڕۆژنامەگەریی کوردی بوو لە ورمێ و ناوچەی موکریان کە  
چاپەمەنییە دەورەییەکانی کۆمەڵەی ژێکاف و حزبی دیموکراتی کوردستانی هاوڕێ لەگەڵ 

دەرەوەی  یەک ڕۆژنامەی چاپی تارانی دەگرتە خۆ بەاڵم تێیدا هیچ ئاماژەیەک بە ڕۆژنامەکانی 
 موکریان نەکرابوو. 

لێرەدا دەمەوێت باسێکی تازەتر دابمەزرێنم ئەویش ئەو ڕۆژنامانەن کە کوردانی سنە و  
کرماشان دەریانکردوون و ژمارەشیان گەلێک زۆرە، بەاڵم بە پێی بارودۆخ و نەبوونی ئازادیی  

ردستان دەرچوون نووسین بە زمانی کوردی لە ئێرانی شایی و مەالییدا، سەرەڕای ئەوەی لە کو
و بەڕێوەبەر و خاوەن ئیمتیازیشیان کورد بوون و هەندێکیان ناوی کوردییان لەسەر دانراوە، 
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بەاڵم بابەتەکانیان بە فارسی نووسیوە. ئەگەر شیعر یان بابەتێکی کوردیشیان چاپ کردبێت، 
ک و ماڵی کارێکی پەراوێزکراو بووە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئێستا ئەو ڕۆژنامە و گۆڤارانە بە مڵ

کورد دەژمێررێن و دەبێ لە مێژووی چاپەمەنی کوردستاندا شوێنی تایبەت بە خۆیان بۆ دیاری  
 بکرێت. 

ساڵ تەمەنی   7٠واهەیە بۆ خوێنەر جێگەی باوەڕ نەبێت کە تەنیا لە کرماشان لە ماوەی  
چوون، ڕۆژنامە و گۆڤاری هەفتانە و مانگانە دەر  67(، سەرجەم  1979تا    19٠9ڕۆژنامەگەریدا )

ماوەی   لە  سنە  شاری  لە  نێوان    6٢یان  و    3٢دا  1968تا  19٠6ساڵی  چاپ  ڕۆژنامە 
بڵوکراونەتەوە!  بە داخەوە ئێمەی کورد لەو هەوڵ و خەباتە ڕووناکبیرییانە، کە بوونەتە هۆی  
گیران و زیندان و شاربەدەرکرانی زۆرێک لە خاوەن ئیمتیاز و نووسەرەکان، ئاگادار نین وەک 

کەسانە پەیوەندیان بە کوردەوە نەبووبێت و گەلەکەمان خاوەنایەتی ڕۆژنامەکانی ئەوەی ئەو
نەکردبێت! من بەش بەحاڵی خۆم خەجاڵەتی ئەو مێژووە پڕ لە شانازییەم کە لەبیرم کردووە 
و هەوڵی ناساندنیم نەداوە باوەکوو خەڵکانێکی دڵسۆزی گەل و نیشتمان لە ناو ئێراندا و بە 

ئە ئەو  فارسی  مێژوو زمانی  بۆ  گەلەکەمانیان  قارەمانانەی  ئەو  ناوی  و  بەڕێوەبردووە  رکەیان 
 تۆمار کردووە.  

بەرگیدا کە سەبارەت بە مێژووی   1٠دوکتۆر محەمەدعەلی سوڵتانی لە کۆمەڵە کتێبێکی  
فەسڵی   نووسیوە،  مێژوولکەیەکی    6کرماشانی  بە  کردووە  تایبەت  یەکەمی  بەرگی  لە 
  67شاری کرماشان و لەوێدا زانیارییەکی پوختی سەبارەت بە  چاپەمەمەنییە دەورەییەکان لە  

ی ئێران و    1979وە هەتا شۆڕشی ساڵی  19٠9چاپەمەنی ڕاگەیاندووە کە لە سەرەتای ساڵی 
هاتنە سەرکاری مەالکان، لە کرماشان چاپ و بڵو کراونەتەوە. لەوێدا هەندێک ناوی کوردان  

 ەم: دەبینرێت کە من لێرەدا ئاماژەیەکیان پێدەک
  1917ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی، شاعیری ناوداری کورد کە لە ساڵی   -

 دا پێنجەمین ڕۆژنامەی شارەکەی بە ناوی "بیستون"ەوە بڵوکردۆتەوە. 
مەهدی فەرەهپووری سنەیی کە ڕۆژنامەنووسێکی کورد بوو و ساڵێک دواتر   -

 لە کرماشان درێژەی بە کارەکەی الهووتی دا.  
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دەولەتشا - سالی  عمادالدین  لە  بڵو    1951هی  گەنجوری  ڕۆژنامەی  دا 
  7٠کردۆتەوە. 

ساڵی  - هەمان  لە  کورد"ی  "رەهبەری  ڕۆژنامەی  ئەکبەری  خوسرەو  کاک 
دا    1951کاک ئیبراهیم وەکیلی سەنەندەجی هەر لە ساڵی    دا چاپ کردووە.1951

 ڕۆژنامەی "دیوان بلخ" ی چاپ کردووە. 
مەی "صدای کورد" ی بڵو دا ڕۆژنا  195٢کاک ئیسماعیل شاکری لە ساڵی   -

 کردۆتەوە. 
و   - سنە  شاری  وەزیرییەکانی  لە  موعتەمەدوەزیری  فەرەیدوون  دوکتۆر 

دانیشتووی ئەودەمی کرماشان، وەرزنامەی ڕازی  لە زانستگەی ڕازی شاری کرماشان  
 بڵو کردۆتەوە.

ی ئێران    1979هەروەها، ڕۆژنامەی "گڕوگاڵ" ی کوردی دوای شۆڕشی   -
 ە. لە کرماشان دەرچوو

کاک محەمەد باقرعەیوەزیش گۆڤاری "مانگ هەاڵت"ی بڵو کردۆتەوە کە  -
 لە پەیوەندی شاخەوانیدا بووە. 

ئەوانە تەنیا هەڵبژاردەیەک بوون لە چاپەمەنی دەورەیی شاری کرماشان کە بەداخەوە ئێمە  
 لێیان بێ هەواڵین. ئێستا با سەیرێکی شاری سنەی ئەردەاڵن بکەین:  

"نامداران علم، فەرهەنگ و هنر کردستان" نووسینی سەیید عەبدولحەمید حیرەت کتێبی  
ڕۆژنامەنووسی کوردی لیستە کردووە کە هەرکام خاوەن و بەرێوەبەری   3٢سەجادی ناوی  

دا بڵوکراونەتەوە. بەشێک لەو   1967تا    19٠6ڕۆژنامە یان گۆڤارێک بوون و لە نێوان سااڵنی 
 کەسانە بریتین لە: 

 لە سنە 19٠7اء مظهر االسالم، خاوەنی ڕۆژنامەی "تمدن"، ساڵی ابوالبق -
 ی شاری   1941مەنسوور ئەردەاڵن خاوەنی ڕۆژنامەی "پەیکی کورد" لە  -

 سنە       

 
نەمر عمادالدین دەوڵەتشاهی نووسەری کتێبی "چوغرافیای غەربی ئێران" ە کە بەشێک لە ئاڤێستای تەرجەمەی کوردی     7٠

کردووە و سەلماندوویەتی بە پێچەوانەی بۆچوونی زاڵی ئێستا، زەردەشت لە گۆلی چیچەست )ورمێ(وە بەرەو کوردستان  
 ڕۆژهەاڵتی ئێران. و کرماشان و لوڕستان چووە نەک 
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بە   1944دوکتۆر ئیسماعیل ئەردەاڵن خاوەنی ڕۆژنامەی کوهستان، ساڵی  -
 فارسی و کوردی، لە تاران 

 ، سنە195٠"پەیکاری کورد"، ساڵی غواڵمعەلئ مەلیکی خاوەنی ڕۆژنامەی 
 ی سنە 1951کەریم کورد، خاوەنی ڕۆژنامەی کورد و کوردستان،  -
لە   195٢دوکتۆر محەمەدی موکری خاوەنی گۆڤاری بەغستان، ساڵی   -
 تاران
عەلی ئەسغەر ئەمیرانی بیجاڕی، خاوەنی گۆڤاری هەرە ناسراوی  -

 "خواندنیها" لە تاران
لە   1959وەنی ڕۆژنامەی کوردستان ساڵی عەبدولحەمید بدیع الزمانی  خا -
 تاران
 .لە تاران 1947محەمەد سەدیق موفتی زادە خاوەنی ڕۆژنامەی ژین  -

کە   بەر،  گرتۆتە  ڕۆژنامەنووسیی  و  قەڵەم  دیکەی  خزمەتکاری  گەلێک  ناوی  لیستەکە 
ڕێخۆشکەر بوون بۆ دەرچوونی دواتری ڕۆژنامە و گۆڤارێکی زۆر بە زمانی کوردی کە لە  

دا لە سنە چاپ و بڵوکرانەوە.  پێڕاگەیشتن و کۆکردنەوەی    1979دوای شۆڕشی    سااڵنی
زانیاری لەسەر ئەو ڕۆژنامانە کارێکی پێویستە و نابێ ئیجازە بدرێت ئەو خزمەتکارە بێدرێغانەی  
ئیسالمیدا   کۆماری  حاکمانی  مۆڵەتدانی  و  ئیجازە  و  سانسۆر  تیغی  لەژێر  کە  گەلەکەمان 

 ۆش بکرێن. نااڵندوویانە ، فەرام
ئێستاش بە کورتی دەچمەوە سەر باسی وتارەکەی پێشووم. من بۆ چەسپاندنی بۆچوونم 
سەبارەت بە نەگوێزرانەوەی چاپخانەی ڕۆژنامەی کوردستان بۆ ئەو شارانەی جیا لە قاهیرە،  
نامەیەکم ئاراستەی کاونسڵی شاری فۆڵکستن کرد لە ناوچەی کێنتی بریتانیا و ئەو ئەدرەس  

دەیەم بۆ نووسین کە لە ڕۆژنامەکەدا وەک شوێنی چاپی ڕۆژنامەکە ڕاگەیەنراون، و ناوی جا
تکام لێکردن ئەگەر هیچ تۆمار یا پێشینەیەکیان لە چاپی ڕۆژنامەیەک بە ناوی کوردستان لەو  
شوێنە و ئەو شارە هەیە ئاگادارم بکەنەوە. ئێستا کە دوو ساڵێک بە سەر نووسینی نامەکەدا  

ه هیچ  دەبێت  بە  تێپەڕ  سەبارەت  سەرچاوەیەشدا کە  چەند  لەو  نەبیستوونەتەوە.  لێ  ەواڵێکم 
کێنت و فۆڵکستن نووسراون، چاوم بە هیچ نیشانەیەک لەو ڕۆژنامەیە نەکەوتووە. بۆچوونم  
ئەوەیە کە ئەوان و هیچ کەسێکی دیکە بە هەواڵی دەرچوونی ڕۆژنامەکە لەوێ یان لە لەندەن  

لەبەر ئەوەی شتی   نەزانن  سانا، دوور لە  و جنێڤا  بەدرخانیەکان سووک و  نەبووە!  بوونی  وا 
چاپ   قاهیرە  شاری  هەمان  لە  نهێنی  بە  ڕۆژنامەکەیان  عوسمانی،  و  میسر  حاکمانی  چاوی 
لەوێوە  و  شارە  سێ  ئەو  بۆ  بردوویانە  بەلكوو  نەکردۆتەوە  بڵویان  لەوێ  بەاڵم  کردووە 
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برادەر و هاوخەباتی خۆیان بوون خستوویانەتە پۆستەوە. ئەو ئەدرەسانەش ئەدرەسی دۆست و  
لەو شارانە، لەبەر ئەوەی دەزانین بەشێکی زۆر لە ڕووناکبیرانی دوورخراوەی کورد و تورکی  

 عوسمانی لەو شارانە و لە کانتربری بریتانیا لە بن گوێی فۆلکستندا دەژیان. 
 

ماڵ مەزهەر لە کۆتاییدا ڕێزلە کەسایەتی و کار و خزمەتەکانی مامۆستای بەڕێز دوکتۆر کە
 دەگرم و هیوای چاکبوونەوە و بەردەوام بوون لە خزمەت بە مێژووی کوردی بۆ دەخوازم. 

٢٢/4/٢٠٢٠ 
 

 *سەرچاوکانی ئەم نووسینە: 
محمدعلی سلطانی، "چغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان"، جلد   .1

 347تا  333[ صص 1995] 1374اول، نشر سها، 
سجادی، "نامداران علم، فرهنگ و هنر کردستان"،  سید عبدالمید حیرت   .٢

  365[، صص ٢٠13] 139٢پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران 
 . 367تا 

سید عبدالمید حیرت سجادی، "سنندج قدیم"، انتشارات کردستان، سنندج  .3
 . 679تا   677[، صص  ٢٠16] 1395
[، 1981]  136٠، ؟  برهان ایازی، "آئینە سنندج" ، ناشر مولف،چاپ پیام .4

   8٠٠تا  796صص 
 
 

 
 
 



 
 
 



 

 

ئایا بە ڕاستی یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە سێ واڵت و چوار شار  
 ؟ چاپ کراوه

 
 ؟ پرسیار: ئایا ڕاستە کە شوێنی چاپکرانی ڕۆژنامەی "کوردستان" پێنج جار گۆڕاوه

 ، نا! وهوەاڵمی من: بە ئەگەری زۆره
  بۆچی؟

بەگی  میدحەت  میقداد  نەمر  خەباتی  بە  کوردستان  ڕۆژنامەی  ژمارەی  یەکەم  وەاڵم: 
ژمارەی    31لە شاری قاهیرەی پێتەختی میسر دەرچوو و سەرجەم    71دا   ٢٢/4/1898بەدرخان لە  

بووەوە که  بڵو  زایێنییه  19٠1ی ساڵیی مانگی یازده٢9وتی دواژمارەی  ڕێکه  لێ  بە  ی    .
  19تا   6ی لە قاهیرە،  5تا    1گوێرەی راگەیاندنەکانی سەر الپەڕەی ڕۆژنامەکە خۆی، ژمارە  

، 7٢ی لە فۆلکستن   ٢9تا    ٢5ی لە لەندەن،    ٢4قاهیرە،    ی جارێکی تر لە  ٢3تا    ٢٠ی لە جنێڤ،  
ی تازەی جارێکی تر لە قاهیرە ورهی ده  11تا    1ی جارێکی تر لە جنێڤ و ژمارە   31و    3٠

 73دەرچوون.
ئەوەی تا ئێستا زانرابێت و گوترابێت ئەوە بووە کە بەدرخانییەکان کەڵکیان لە دووریی  
مەسافەی نێوان میسر و عوسمانی وەرگرتووە و توانیویانە دوور لە چاوی سوڵتانی فناتیکی  
دین پەنا عەبدولحەمیدی دووهەم، یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لە شاری قاهیرە بڵو بکەنەوە و 

پڕ  مێژوویه فه   لهکی  و  خۆیان  بۆ  گه رههشانازی  بکهکهلهنگی  تۆمار  سوڵتان یان  ن. 
کرد،  لە ئەستەموڵ حکوومەتی ده  19٠9ەوە تا    1876لە ساڵی    م، که عەبدولحەمیدی دووهه

لە   کوردستان  ڕۆژنامەی  وەستابوو.  ڕۆژنامەکە  بڵوبوونەوەی  و  چاپ  بە  دژ  ئاشکرا  بە 
نوسخەک و  دەرچوو  ئەوتۆدا  و  بارودۆخێکی  کوردستان  دەگەیشتنەوە  قاچاغی  بە  تەنیا  انی 

 تورکیا.  

 
ی مانگ نەبێت و    ٢٢. وابزانم کاک فەرهاد شاکەلی بە بەراوردکاریی ڕۆژژمێرەکان گەیشتۆتە ئەنجامی ئەوەی کە   71

 ڕۆژێک زووتر یان درەنگتر بێت، دڵنیا نیم کامیان. 
72  . Folkestone 

یادی تێپەڕبوونی سەدەیەک...."، بڵوەی   73 ڕۆژنامە"، ژمارە  . هۆشیار کەریم قەرەداغی، لە   1998، هاوینی  1"تیشکی 
 .11تا   1٠ساڵەی ڕۆژنامەی کوردستان، لەندەن، لل.  1٠٠ژمارەی تایبەتی سمیناری 
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به میقداد  برای  بەگی  عەبدولڕەحمان  دوای  نەمر  کە  درکاندوویەتی  ڕاشکاوی  بە  گ 
ژمارەی کوردستان، لە ژێر گوشاری سوڵتان عەبدولحەمیدی دووهەم و خدیوی    5دەرچوونی  

بڵوکردنەوە و  وەستانی چاپ  داواکاری  کە  نەیاراندا،  و  میقداد میسر  بوون،  ڕۆژنامەکە  ی 
ئەو   دوای  ڕۆژنامەکە  کارەکانی  و  ئەستەموڵ  بگەڕێتەوە  کرا  مەجبوور  سەرنووسەر  بەگی 

تا     6اڵم عەبدولڕەحمان بەدرخان ژمارە  ستانێکی کاتی هات به ڕووداوە لە قاهیرە تووشی وه 
لە سێ شاری جیاجیای ئوروپا بڵو کرده  31تا    ٢4و    19 باسهوهی  دواتر،    هک  . شایانی 

ر لە قاهیرە دەرچوو و نووسراوی سەر ش هه 11تا   1دەورەیەکی نوێێ کوردستان لە ژمارە 
 الپەڕەکانی ئەو ژمارانەی کوردستان ئەوە دەسەلمێنن.  

ڕاگه  ئەو  ئایا  ئایا    یاندنانهبەاڵم  ڕاستن؟  وپەنا  پێچ  بێ  و  مێژوویین  ڕاستەقینەی  هەمووی 
کی سافی بێ گرێ وگۆڵ بوو و خەڵکی واڵتەکە، بە  سیاسەتی ئەو سااڵنەی  میسر جادەیە

تایبەت گەلی کورد بە مەیل و خواستی خۆیان چییان دەویست دەیانکرد و دەیانگوت و  
 دەیاننووسی؟ بۆچونی من بە پێچەوانەی ئەوەیە! 

پێوەندی چاپخانەی جێ چاپی ڕۆژنامهتا چهرهسه  لە  لهند خاڵێک    قاهیره   ی کوردستان 
 باس:  ربه  مهخهده

وایە   .1 الم  و  جیاوازن  یەکتر  لە  "چاپ"  و  "دەرچوون"  تێرمی  دوو  واتای 
ده  چاپەمەنییەک  کردنەوەی  بڵو  و  دەرکردن  هەمان ئیدارەی  "ضرورتا"  کرێ 

بێت. ئەو دووانە دەتوانن لە دوو شوێنی شارێک و واڵتێک یان تەنانەت چاپخانەکەی نه
 لە دوو واڵتی جیاوازدا بن؛ 

ڕووپەڕی ڕۆژنامەکە خۆی لەم بارەیەوە نابێ پشتی پێ   ڕاگەیاندنەکانی سە .٢
ببەسترێت لە بەر ئەوەی گوشارێکی زۆری سیاسی و پۆلیسی لەسەر بەڕێوەبەرانی  

بووە و مەجبوور بوون بۆ شوێنە گومکێ و هەاڵتن لە دەست ناسرانەوە   کهڕۆژنامه
له بەرگریکران  بابهکهباتهخه  و  بە شوێنییان، هەندێک  دەرچوون و    ت سەبارەت 

 ڕاست نەبووبێتن؛ یهچاپی ڕۆژنامەکە ڕابگەیێنن کە واهه
هەندێک  .3 ئەگەر  بیستەمدا  سەدەی  سەرەتاکانی  بارودۆخی  لە  لەوانە،  زیاد 

ی ڕاگواستن بگرینە  سهرهی وەک کەل وپەلی چاپ، ئامڕازی پەیوەندی و کهسه رهکه
ووە ڕووناکبیرێکی کورد  بەرچاو، دەبینین کارێکی ئەستەم و تاڕادەیەک نەگونجاو ب

ردوو بە بێ پشتگیریی دارایی حکوومەتێک وتەنانەت لە ژێر گوشار و ڕاونانی هه 
هاوپه  و  میسر  و  عوسمانی  چاپی یمانهحکوومەتی  پێداویستییەکانی  کانیاندا، 

ک پیتی عەرەبی و کەل وپەلی چاپ لە قاهیرەوە بباتە ڕۆژنامەیەکی نیوە نهێنی وه
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  یێنێته ا، ئینجا لەوێوە بیانپێچێتەوە و بیانباتە لەندەن، پاشان بیانگه جنێڤ لە واڵتی سویسر
ربهێنێت! ر دهشاری فۆڵکستن و لە ئەنجامیشدا سەرلەنوێ جنێڤ و ئینجا قاهیرە سه

 ئەوانە زیاتر لە حیکایەتی گوێی ئاگردان دەچن تا ڕاستەقینەی ژیان و سیاسەت.
ی عوسمانی و ئوروپا و هەروەها بارودۆخی  با چەند خاڵێکیش لەمەڕ سیاسەتی ئەو سااڵنە

شێکی زۆریان  به  موومان بههه  یهرچی واههکۆمەاڵیەتی شاری "فۆڵکستن" ڕوون بکەمەوە، گه
 بزانین :  

-  ( تەنزیمات  هەنگاوەکانی 1876تا    1839سەردەمی  یەکەم  سەرەمی   )
نوێخو بۆ  بوو  عوسمانی  ئیمپڕاتۆریەتی  دانیشتووی  خەڵکانی  و  و ڕووناکبیران  ازی 

خەبات لە پێناو گۆڕینی قەوارەی سیاسیی حکوومەتێکی کۆنباو و داواکاریی لە پێناو  
کۆمەاڵیەتی   مافە  و  قەضای    –ئازادی  و  شەرع  کردنەوەی  نزیک  و  سیاسییەکان 

 ئیسالمی لەگەڵ حقوق و یاسا نوێباوە ئوروپاییەکان. 
بن - لە ئەستەموڵ  یات  بە شوێن ئەودا هەندێک ڕێکخراوەی شێوە ئوروپایی 

 تا "یەکیەتی نیشتمان پەرستان" ی نامیق کەماڵ و چەند کەسی دیکەیهرهدەنرێت: سه
ساڵی    که هاتۆته  1865لە  و وهکایه  دا  الوەکان"  "تورکە  ڕێکخراوەی  ئینجا   .

"عوسمانلییە نوییەکان"ن کە خوازیاری دانرانی "یاسای بنەڕەتی" ن و بۆ ڕاگەیاندنی 
وو ڕۆژنامەی "موخبیر" و "حورییەت" لە شاری لەندەن  خواستە سیاسییەکانی خۆیان د

بڵو دەکەنەوە و دەینێرن بۆ ئوپۆزیسیۆنی عوسمانیی دانیشتووی ئوروپا و هەروەها 
 بۆ ناوخۆی عوسمانیش.

ساڵی   - لە  ڕووناکبیراندا،  چاالکییەکانی  درێژەی  ڕێکخراوەی    1889لە 
ک دوو  کە  دادەمەزرێت  ئەستەموڵ  لە  پێشکەوتن"  و  چوار "یەکیەتی  لە  ەس 

دامەزرێنەرەکانی واتە عەبدوڵڵ جەودەت و ئیسحاق سکووتی کوردن. لێرە بەدواوە 
 شوێنی هەڵسووراوانی کورد لە ناو ئوپۆزیسیۆنی عوسمانیدا بە ڕوونی هەڵدەگیرێت. 

ساڵی   - کە   1896لە  دەکرێن  تاوانبار  بەوە  ڕێکخراوەکە  ئەندامانی  دا 
ەبدولحەمید بەڕێوە ببەن. "میزان" ڕۆژنامەی  ویستبێتیان کۆدیتایەک دژ بە حکوومەتی ع

ڕێکخراوەکە دەپێچرێتەوە و مراد میزانچی سەرنووسەر هەڵدێت بۆ قاهیرە و هەوڵ  
 دەدات ڕۆژنامەکە لەوێ بڵو بکاتەوە.

دا، خدێوی میسر عەبباس حیلمی پاشای کوڕی   1914تا   189٢لە سااڵنی  -
ەتی عوسمانییەکانی دەکرد کە ئەو تۆفیق پاشا بوو. خدیو دژایەتی بریتانیا و نزیکای
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پەیوەندە نزیکە لە چارەنووسی میزان و وەک دواتر باسی دەکەین یەکەمین ڕۆژنامەی  
 کوردیشدا دەوری بینی.  

سااڵنی هەڵسووڕانی گەرم    19٠٢تا    1898سااڵنی دەرچوونی ڕۆژنامەی کوردستان واتە  
دا تووشی ئینشیقاق    19٠٢وگوڕی ڕێکخراوەی یەکیەتی و پێشکەوتنە کە ڕاست لە ساڵی  

دێت و دووباڵی ناسراو بە ناوی ئەحمەد ڕەزا و سەباحەددینی لێ دروست دەبێت و ڕوانگەی  
سیاسیی دووهەمیان زیاتر لە ڕوانگەی کەمایەتییەکانی ناو کۆمەڵگای عوسمانی وەک کورد و 

ستن  وهندن دهئەرمەن نزیکە. الیەنگرانی یەکیەتی و پێشکەوتن لە ئوروپا دژ بە توندوتیژی نوا
بەاڵم زوربەی الیەنگرانی ناوخۆی واڵت لەگەڵ کاری سوپایی و هەڵمەت کردنە سەر دام  
بەر  دەکەونە  توندی  بە  بۆیەش  هەر  سوڵتاندان،  دەسەاڵتی  البردنی  و  میرییەکان  ودەزگا 

 مێننەوە. چاوەدێری و گیران و لە زینداندا ده
ی برای لە دەستەی یەکەم بووبێتن، وێدەچێت میقداد مەدحەت بەگ و عەبدولڕەحمان بەگ

نامەی کراوه بە  نیشانەدا دەردەکەوێت: یەکەم  بە دوو  بە ئەوەش  ی مقداد مەدحەت بەگ 
لە   بەرگری  دەکات  لێ  داوای  تێیدا  کە  عەبدولحەمید"  سوڵتان  بۆ"حەزرەتی  تورکی 
خەڵکانی   بەگیش  عەبدولڕەحمان  و  نەکات  واڵت  ناوخۆی  لە  ڕۆژنامەکە  بڵوبوونەوەی 

بەاڵم  دەو ناودەبات  نەیاری جوامێری"  نەسەب و  بێ ئەسڵ و  "خائین و  بە  روبەری سوڵتان 
باسێک لە خودی سوڵتان ناکات؛ دووهەمیش بەو ڕاستییەدا کە میقداد بەگ لە کۆتاییەکانی  

دا گەڕایەوە ئەستەمووڵ بێ ئەوەی بکەوێتە زیندان و تووشی کێشەیەکی گەورە  1898ساڵی 
 ببێت. 
تان وەک یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی، لەو بارودۆخە سیاسییە و ڕاست  ڕۆژنامەی کوردس 

لەو شارەدا دەست بە وەشاندن دەکات کە "میزان" یش لەوێ دەردەچوو. قاهیرە ژینگەیەکی  
گوشاری   ئەستەموڵ  چاو  لە  و  کورد  و  تورک  ئوپۆزیسیۆنی  سیاسیی  کاری  بۆ  بوو  لەبار 

 74ەوە بوو. ڕاستەوخۆی حکوومەتی عەبدولحەمیدی کەمتر بەسەر
ڕۆژنامەکە بە گوێرەی ڕاگەیاندنی سەر الپەڕە یەکەمی، دەبوایە هەر دوو هەفتە جارێک 

دەیکردە   دەرچوونیدا  چوارساڵی  ماوەی  لە  کە  گوێرەی    1٠٠دەربچوایە  بە  بەاڵم  ژمارە، 

 
ڕاست سەد ساڵ پێش دەرچوونی ڕۆژنامەی کوردستان، یەکەم ڕۆژنامەی شاری قاهیرە بە زمانی  .  74

 داگیرکردنی میسر هێنابوونیە ئەوێ.فرەنسی لە یەک لەو دوو چاپخانەیەدا چاپ کرا کە ناپلیۆن دوای 
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سەرجەم   ئەستەمی    31زانیارییەکان،  هەل ومەرجی  ئەوەش  و  دەرنەچوو  لێ  زیاتر  ژمارەی 
  75خات.ردهده کهری ڕۆژنامهرنووسهکانی سهمانی و میسر و گرفتهعوس سیاسی له

تا  و  بووە  بەگ  میقداد  یەخەی  ئاوقای  ژمارەکانەوە  یەکەم  لە  هەر  چاپخانە  کێشەی 
لە چاپخانەیەک بە ناوی "الهالل"  و ژمارەکانی دواتر    3تا    1کۆتاییش لەکۆڵی نەبۆتەوە. ژمارە  

کوردستان "جەریدەیا  چاپخانەی  جەریدەیا لە  چاپخانەی  کە  دەگوترێت  کراون.  چاپ   "
بووبێت.  "الهالل"  چاپخانەی  هەر  هەمان  ژمارە    76کوردستانیش  یەکەمی  الپەڕەی  دا   16لە 

ئاماژە  بەو ناتەواوییە کراوە و گوتراوە کە هۆکاری دواکەوتنی ڕۆژنامەکە، کەمی یان نەبوونی 
 چاپخانە بووە. 

" جیاواز بووە لە "مطبعة العلمی کردستان" ی شێخ  ئایا چاپخانەی "جەریدەیا کوردستان
قاهیرە خەریکی کاری چاپ و بڵو    19٠٢فەرەجوڵڵ زەکی مەریوانی کە لە ساڵی   لە  دا 

کردنەوە بوو؟ من ساڵی یەکەمی دامەزرانی چاپخانەکەی فەرەجوڵڵ زەکی نازانم و دڵنیا نیم  
بووە یان  19٠٢ئایا ساڵی   بەهیە فەرەجوڵڵ زەکی  سەرەتای دامەزرانی چاپخانەکە   -پێشتر؟ 

کچی شێخ فەرەجوڵڵ، لە بیرەوەرییەکانی خۆیدا  باس لە ئازایەتی و نەترسیی باوکی دەکات 
دا، بەاڵم   19٠٠بۆ چاپکردنی کتێبی "الدرر البهائیە" ی میرزا ئەبولفەزل ناوی بەهایی لە ساڵی 

ا چاپ کردووە یان لە شوێنێکی ڕوونی ناکاتەوە ئایا کتێبەکەی لە هەمان چاپخانەی کوردستاند
العلمی   77دیکە. "مطبعة  و  کوردستان"  "جەریدەیا  چاپخانەی  نێوان  لە  پێوەند  دۆزینەوەی 

"چاپخانەی   ناوی  بە  شتێک  نییە  وا  الم  من  گرنگە.  گەلێک  ئێمە  باسەکەی  بۆ  کوردستان" 
نیشانه بووبێت هیچ  بوونی  بهیهجەریدەیا کوردستان"  ئه  نییه  وهستهده  کیش  برایانی  وهبۆ  ی 

 
 بووبێتن. وتنانه و دواکهر هۆکاری ئه ت و نووسهبوونی بابهگرفتی دارایی یا نه  که  نییه وهستهده کمان بهیه. هیچ نیشانه  75
"تی.    76 بڵوەی  کوردستان"،  ڕۆژنامەی  بە  "ڕوانینێک  جیهانیی کورد،  مێدیای  کرمانج حەقی،  و  فەتاح  شکی  ڕێبوار 

 . 9تا  7ساڵەی ڕۆژنامەی کوردستان، لەندەن، ل.  1٠٠ژمارەی تایبەتی سمیناری  1998، هاوینی 1ڕۆژنامە"، ژمارە 
.  شێخ فەرەجوڵڵ زەکی دوای ڤالدیمیر زێڕنۆفی ڕووسی بۆ جاری دووهەم کتێبی شەرەفنامەی بدلیسی لە هەمان   77

گوێرەی   بە  چاپ کردووە.  زانستیی کوردستاندا  تەرجەمەی  چاپخانەی  لە  عەونی کە  عەلی  محەممەد  نەمر  سەرەتای 
ساڵی   کۆتاییەکانی  لە  عەونی  هاتووە،  دا  هەشتا(  تا  حەفتاوچوار  )الپەڕە  هەژار  مامۆستا  نەمر  دا    19٢٢شەرەفنامەی 

بۆ میسر و بەم پێیە دەبێ چاپی فارسی وعەرەبی    وهێناویه  کی دەستنووسی لەبەر نوسخەی حەڵەب هەڵگرتووه نوسخەیه 
دا بەڕێوە چووبێت کە پەیوەندێک بە بابەتەکەی ئێمەوە پەیدا ناکەن.    19٢6و    19٢3یخ فەرەجوڵڵش لە نێوان سااڵنی  ش

دەخوێنێت، دەچێتە سەر   شێخ فەرەجوڵڵ دوای ئەوەی لە شاری سنەوە دەچێتە بەغدا و قاهیرە و لە زانکۆی ئەزهەر وانه
ڕێبەری ئایینەکە و یاریدەی بەهائیانی قاهیرە سەرەتا کتێب فرۆشییەک بەناوی  ئایینی بەهایی و بە یارمەتی دارایی بەهائوڵڵ  

وە. شێخ فەرەجوڵڵ زەکی لە  کاته"کتێب فرۆشیی پادشایی" و پاشان "چاپخانەی زانستیی کوردستان"  لە شارەکەدا ده 
: بەهیە فەرەجوڵڵ  ە. بڕوانه دا ژیاوە و لە قاهیرە کۆچی دوایی کردووە، هەر لەوێش نێژراو1869  –  1937سااڵنی نێوان  

هەولێر،   ئاراس،  بنکەی  سوڵتانی،  ئەنوەر  وەرگێڕانی  خۆشەویستم!"،  ئەی  "کوردستان  مەریوانی،  فەسڵی ٢٠1٠زەکی   ،
 دووهەم.
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خا خۆیان  لهبەدرخانی  جەریدەکەیان  و  بووبێتن  سەربەخۆ  چاپخانەیەکی  چاپ وەنی  وێدا 
ئەوە دەردەخات کە چاپخانەی    16کردبێت. دەربڕینی ڕاشکاوانەی سەر الپەڕەکانی ژمارە  

ئەو ناوە بۆ شوێنەگومکێ و گومڕاکردنی مەئموورانی حکوومەتی  خۆیان نەبووە، کەوابوو  
هیچیتر. و  بووە  ڕووپه  عوسمانی  سەر  لە  سه   ڕیچی  بهبارهڕۆژنامەکە  و   ت  شوێنی چاپ 

هۆی گوشاری    ویش بهنی گرنگایەتی بێت ئهڕاگەیێنراوە، ناتوانێ خاوه  سی چاپخانهدرهئه
یا  ریدهی جهناوی چاپخانه   که  یهو خاڵه. ئەوەی گرنگە  ئهوهدرخاییهر برایانی بهسیاسیی سه 

 کوردستان لە ڕاستیدا ناوێکی خوازراوەیە. 
ئەوانە بۆیە دەڵێم کە پێویستە ڕوون بێتەوە ئایا ڕۆژنامەی کوردستانی میقداد بەگ دوای  

لە چاپخانەکەی شێخ فەرەجوڵڵ چاپ کراوە یان لە شوێنێکی دیکە؟ دیارە مطبعة   5ژمارە  
ده عوسمانی  ئوپۆزیسیۆنی  و  نەبووە  قاهیرە  چاپخانەی  تاقە  کوردستان  شوێنی  العلمی  بێ 

کانی خۆیان و یەک لەوان ڕۆژنامەی تورکیی میزان هەبووبێت  اپەمەنییهدیکەشیان بۆ چاپی چ
ئەندامێکی هەڵسووڕاوی ئەو ئوپۆزیسیۆنە، دەستی بەو دەرەتانانە  و میقداد بەدرخانیش وەک 

 راگەیشتبێت. 
نیشانەکان  هەموو  و  نییە  لەسەر  خیالفێکی  کرابێت  چاپ  قاهیرە  لە  ڕۆژنامەکە  ئەوەی 

حەت بەگ لەو سااڵنەدا لەوێ ژیاوە و ڕۆژنامەکەشی لەوێ چاپ دەریدەخەن کە میقداد مەد
ژمارەی بێت  نیقاش  جێگەی  ئەوەی  گوێرەی   31تا    ٢4و    19تا    6کردووە.  بە  کە  ن 

ڕاگەیێنراوی سەر الپەڕە یەکەمی ڕۆژنامەکە خۆی، گوایە لە چەند شاری ئوروپایی چاپ 
بۆ کەسانێک کە شارەزای نهێنی کاریی  . ئامانجیشم لە نووسینی ئەم بابەتە ئەوەیە بڵێم  78کراون. 

سەرنووسەری   ئەگەر  نییە  سەمەرە  و  سەیر  شتێکی  بوارەن،  ئەو  هەڵسووڕی  یا  سیاسین 
نموونە،   بۆ  و  بکات  شوێنە گومکێ  راونران،  و  سانسۆر  دەست  لە  هەاڵتن  بۆ  ڕۆژنامەیەک 

نەخاتە شوێنی دەرچوونی ڕۆژنامەی خۆی یان هەر بەیان و ڕاگەیاندنێکی سیاسی ڕاستەوخۆ 
 بەر چاوی پۆلیس و مەئموورانی حکوومەت.  

بە بۆچوونی من برایانی بەردرخانی ڕاست ئەو کارەیان کردووە و لە عەینی کاتدا کە  
بەو   و  نووسیوە  لەسەر  ئوروپایان  شاری  ناوی سێ  قاهیرە چاپ کردووە،  لە  ڕۆژنامەکەیان 

بە الڕێدا بەرن. بەتایبەت شێوەیە هەوڵیانداوە "پۆلیسی سیاسی" ی حکوومەتی عەبدولحەمید  
کە گۆڕینی ناوی شارەکان خێرا خێرا و یەک بەدوای یەکدا بووە و ئەوەش گەمەیەکی کتک  
و مشک بووە کە هەتا دام ودەزگای پۆلیسیی عوسمانی بتوانێ شوێنیان لە یەکەم شار واتە 

 
ی لە الیەن سوڕەییا بەدرخان بەگەوە بە  11تا    1لێرەدا حیسابم بۆ دەورەی نوێی کوردستان نەکردۆتەوە کە لە ژمارە  .   78

 لە قاهیرە چاپ و بڵو دەکرایەوە 17تا  1916د عەزیزی لە سااڵنی ناوی ئەحمە
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نیا پێداون و  ڤییەنا هەڵبگرێت ئەوان ئەدرەسێکی تازەیان لەو بەری ئاو واتە لە جزیرەی بریتا
بگەڕێن حەواڵەی فۆلکستنیان کردوون و بە هەمان شێوە   بەشوێنیاندا  لەندەن  لە  هەتا ئەوان 
گەڕاندوویاننەتەوە ڤییەنا و قاهرە! ئەوەش زیرەکی و لێزانیی سیاسی و بڕیاری قورس و قایمی  

 ئەو دوو خەباتکارە مەزنەی کورد و هاوکارەکانیان دەگەیێنێت. 
بەشێکی زۆ بۆ  نهێنی ڕەنگە  بۆ  لەندەن  ڤییەنا و  هەڵبژاردنی گەورەشاری وەک  ئێمە  لە  ر 

دا ناوی شاروچکەی فۆڵکستنی  نەزانین بۆچی لێره یهوتۆ سەیر نەبێت، بەاڵم واهه کی ئهکارییه
  وه گ. ئهحمان بهبدولڕهبریتانیا هاتۆتە گۆڕێ و چی ئەو شارەی کردۆتە یەک لە بژارەکانی عه

 : تهو بابه ت بهارهبندێک زانیاری سههه
، کەوتۆتە سەر  79فۆڵکستن شاروچکەیەکە لە باشووری بریتانیا و نزیک شاری "کانتربری" 

دەریای مانشی نێوان بریتانیا و فەرەنسا. کانتربری، کە لە سەدەی چوارەمی زاێێنییەوە نیشتەجێی  
 8٠ارانی ئەنگلیکەنخەڵکانێکی بەڕەگەز ئەڵمانی و ناوەندی سەرەکیی کاروباری ئایینیی ئیماند

حەشارگە و پەناگەیەکی   ، لە سەدەی نۆزدەهەمدا بۆتهبووه   81وەک لقێکی ئایینزای پڕۆتێستان 
ی وا لە ماوەی دوور ودرێژی شەڕ لە نێوان  گرنگ بۆ پڕۆتێستانە ئاوارەکان و ئەو پڕۆتێستانانه

کاثۆلیسیزم  ئایینزای  بەژ  8٢دوو  لە  ناوەندیدا  ئوروپای  پڕۆتێستانیزمی  قاڕەی و  سەرەکیی  نی 
وە. لە سەردەمی  دوورگەی بریتانیا، لە شاری کانتربری حاواونەته  ڕوویان کردۆته  ئوروپاوه

کانتربری  کلیسەی  واتە  کاثیدڕال  قەشەی    83ئەمڕۆشدا  و  پاراستووە  خۆی  گرنگایەتی 
بۆ   86اتیکانە ڤ  85بۆ ئیماندارانی ئەنگلیکەنی بریتانیا و ئەمریکا و ئوسترالیا وەک پۆپی   84کانتربری 

 کاثۆلیکەکان. 
بە بۆنەی ئەو ناوجەرگایەتی و گرنگایەتییەوە، شاری کانتربری الی گەالنی دانیشتووی  
سەدەی  کۆتاییەکانی  لە  تەنانەت  بووە.  هەرواش  دەرکردووەو  ناوی  پەناگە  بە  ئوروپا 
سوڵتان  حکوومەتی  ڕاونانی  ترسی  لە  کە  عیلمانی  ڕووناکبیری  هەندێک  نۆزدەهەمدا 

ەی، خاکی عوسمانییان بەجێ هێشتبوو، بۆئەوەی دەستی  عەبدولحەمیدی دەمارگیر و پۆلیسەک
 ئەویان پێ نەگات هاتبوونە کانتربری و لەوێ حاوابوونەوە. 

 
79 . Canterbury 
80 . Anglican 
81 . Protestantism  
82 Catholicism 
83 . Canterbury Cathedral  
84.  Archbishop of Canterbury 
85 . Pope 
86 . Vatican 
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ئێستا پرسیاری ئەوە دێتە پێشێ چاالکانی "یەکیەتی و پێشکەوتن" )اتحاد وترقی( بۆچی  
کەرەسەی  بە  فۆڵکستن  شاری  کۆببوونەوە؟   "فۆڵکستن"  شاری  لە  زەمەنییەدا  بڕگە  لەو 

خولەک لە کانتربرییەوە دوورە، ڕاست لە سەر دەریای مانش   ٢٠هاتوچۆی ئەمڕۆیی، تەنیا  
ی فەرەنسە    87لە شاری "کالە"  هەڵکەوتووە، قەتاری ژێر دەریای نێوان فەرەنسا و بریتانیا که

ده ژێر  تونێلی  ناو  سەر  88ریاوهدەچێتە  فۆڵکستن  شاری  نزیک  لە  بریتانیا  خاکی  بەری  لە   ،
شاروچکەی  دەردەهێنێ دەگەنە  بەلجیکاوە  و  فەرەنسا  لە  بریتانیا  و  ئوروپا  نێوان  گەمیی  ت. 

که   89دۆڤەر ئەویش  لهکە  شاروچکەیەکە   3٠  متر  فۆڵکستن  دوورە.  فۆلکستنەوە  لە  خولەک 
گرنگایەتیی کانتربری نییە ونەیبووە، خەڵکەکەی هەژارترن و ماڵ بۆ کڕین و بەکرێ گرتن،  

ساڵی ڕابردوودا سەدان جار هاتوچۆی ئەو    15یە. من کە لە ماوەی لەوێ هەرزانتر لە کانتربری
دوو شارەم کردووە، هەر دوو شار و بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و مێژووەکەیان کەمتا کورتێ  

 یێنم.  گهراده وهمتمانه به و زانیارییانهدەناسم، ئه 
ببێتنەوە  تاقە هۆکارێک بۆ ئەوەی هەڵسووڕاوانی یەکیەتی و پێشکەوتن لە فۆڵکست ن کۆ 

ئەو راستییەیە کە شارەکە لە الیەکەوە هەمان پارێزگاریی لەسەر بووە کە لەسەر کانتربری  
قەرەباڵغیی لەوێ کەمتر و هێمنایەتییەکی زیاتری تێدا بووە کە  وهکی دیکەشه الیه هەبووە، له 

بە حکوومەتی عوسمانییان دە سیاسیی لە چەشنی ئەوەی ئەوان دژ  بۆ کاری  کرد، ئەوەش 
و دوای هەموو ئەوانەش،    وێ هەرزانتر بووهها ژیان و نرخی شتوومەک لهروهپێویست بووه؛ هه 

ئەو گرووپە خەڵکە، ئیمانداری مەسیحی نەبوون کە بە کاثیدڕال واتە کلیسەی کانتربرییەوە 
 رێن. زک فۆڵکستن دابمهشوێنێکی هێمنی وه والتر لهنگاو لهکرا چوار ههبەسترابێتنەوە و ده

ئایا بەڕاستی عەبدولڕەحمان بەگی بەدرخان لە بارودۆخی ئەو سااڵنەدا گەیشتۆتە فۆڵکستن  
و ماوەیەک لەوێ ژیاوە؟ ئایا پێش فۆڵکستن لە لەندەن بووە و پێش لەندەن لە شاری جنێڤ  

؟ بەڵگە بۆ ئەو هاتوچۆیانە  و ژیانی خۆی چۆن دابین کردووه  ژیاوە؟ ئیش و کاری چی بووه
ئا لهچییە؟  کەسێک  بزانێ   ئێمه  یا  پشکنیوە  والتانەی  ئەو  سنوورەوانیی  و  پۆلیس  ئاڕشیوی 

لە قاهیرەوە بۆ جنێڤ    کهنیشانەیەک لەو هاتوچۆیانە بەدەستەوەیە؟ ئەگەر ڕاگواستنی ڕۆژنامه
لەندەن  بۆ  لە جنێڤەوە  بووبێت، هۆکاری ڕۆیشتن  دا  پۆلیسی عەبدولحەمید  لەژێر گوشاری 

ش لە ژێر ڕکێفی پۆلیسی عوسمانیدا بووە؟ لە هەمووان سەیرتر، خۆ چییە؟ مەگەر سویسرا
لەندەن و فۆڵکستن لە یەک واڵتدان، ئەی ئەو ڕاگوێزرانە لە لەندەنەوە بۆ فۆڵکستن بۆچی و  

 
87 . Calais  

 لێدرا. دا  1994ساڵی  له نگتر و که، دره. تونێله 88
89 . Dover  
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و   مەرەسێ  حولـلەی  سەر  چووتەوە  هەمیسان  فۆڵکستن  دوای  بۆچی  باشە  جی؟  لەبەر 
 تەوە جنێڤ؟ گەڕاوه

کەمپیوتەرێکی    ل وپەلی چاپی ئەو سەردەمە وەک ئێستا بووە که ر چاپخانە و کەگه بۆچی مه
لەپ تۆپ و پرینتەرێکی دوو کیلۆیی بێت؟ ئەو سەفەر و ڤیزە وئیجازە وەرگرتنی دەوڵەتانە 
و ئەو ڕاگواستنی کەل وپەالنە چۆن لەو ماوە کەمەی نێوان دەرچوونی ژمارەکاندا گونجاو  

چۆن بە خوێنەرانی ناوخۆ راگەیێنراوە و ئەوان بووە؟ ئەدرەسی ڕۆژنامەکە لەو چوار شارە  
 چۆن هەواڵ و بابەتیان بۆ ئەدرەسە تازەکە ناردووە؟   

جیاوازیی نێوان پیتەکانی ئەو ژمارانەی ڕۆژنامەکەی ئیمتیحان کردووە؟    ئێمه  ئایا کەسێک له
کاغەزی   دەکرێت  ئایا  جیاوازن؟  لێک  چاپیان  کەیفییەتی  و  ژمارەکان  کاغەزی  جنسی  ئایا 

 چاپی ڕۆژنامەکە لە قاهیرە و جنێڤ و لەندەن و فۆڵکستن وەک یەکتر بن؟  
کۆتایی قسە، شتێکی نەگونجاوە ڕۆژنامەی کوردستان لەو ماوە کەمەدا لەو چوار شوێنە 

 دەرچووبێت! 
، بە بڕوای من هەموو ژمارەکانی ڕۆژنامەکە لە سەرەتاوە تا کۆتایی لە هەمان شاری  واته

بەدواوە تا کۆتایی، لە "مطبعة   5لە چاپخانەی الهالل و لە    5تا    1ە  قاهیرە دەرچوون )ژمار
یان چاپخانه بەاڵم دوای  یهالعلمی کردستان" ی شێخ فەرەجوڵڵ زەکی مەریوانی  تر(؛  کی 

و لە ژێر گوشاری خدیو و لە ترسی مەئموورانی سوڵتان، ناوی قاهیرە و چاپخانەکەیان    5ژمارە  
بۆ شوێنە نەنووسراوە و  لەندەن و  لەسەر  ناوی جنێڤ و  بۆ شوێنە گومکێ  تەنیا  گومکێ و 

 .  یێنراوهفۆڵکستن ڕاگه
 :چۆن بووه کهئەوە کێشەی چاپخانە بوو، ئێستا بزانین شێوازی بڵوکردنەوەی ڕۆژنامه

ست  ده  ، بەشێک لە نوسخەکانی بهقاهیره  بە بۆچوونی من، پاش چاپ کرانی ڕۆژنامەکە له 
نێرراون بۆ هاوبیران و ئەندامانی ئوپۆزیسیۆنی عوسمانی لەو شارە تایبەتانە   جومله  براون یان به

ریان  ڵک و خوێنه)جنێڤا، لەندەن و فۆڵکستن( و ئەوان لەوێوە خستوویاننە پۆستەوە و بۆ خه 
نەتوانن  و  بشێوێنن  عەبدولحەمید  پۆلیسی  لە  سەر  کە  کراون  بۆیە  کارانەش  ئەو  ناردوون. 

 تێکی تایبەت هەڵبگرن. شوێنیان لەو واڵ
*** 

بە تەواوی، دەبێ ئەم  بوونەوەی یەکجاری و یەکااڵبوونەوەی کێشەکە  بۆ ڕوون  دیارە 
توێژینەوانەی خوارەوە بەڕێوە ببرێن دەنا بۆچوونی من و هەموو بۆچوونێکی دیکە سەبارەت  

 بەم مەسەلەیە وەک بۆچوونی تاکەکەسی دەمێننەوە و ناسەلمێنرێن: 
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باب  .1 ڕۆژنامهناوەرۆکی  هەمان    کهەتەکانی  ئایا  بزانرێت  ئەوەی  بۆ  بکرێن  سەیر 
تاراوگەشدا   ژمارەکانی  لە  قاهیرە  سەردەمی  بابەتەکانی  هەمان  و  نووسەران  دەستەی 

جاران ردهبه وەک  خوێنەران  نامەی  نموونە،  بۆ  هاتووە؛  بەسەردا  گۆڕانیان  یان  وامن 
ڵنێرەکان هەمان ئەوانەی پێشوون یان  گەیشتۆتە دەستیان یان نا و ئایا نامەنووس و هەوا

 کەسانێکن کە دەکرێ بڵێین پەیوەندیان بە شوێنە تازەکانەوە هەیە؛
قاهیرە و ئەو چەند ژمارە    .٢ توێژینەوەیەکی تەکنیکی لە سەر ژمارەکانی چاپی 

 تایبەتەی وا بە ناوی ڤییەنا و لەندەن و ڤۆڵکستنەوە چاپ کراون بەڕێوە ببرێت بۆنموونە:
شێوازی نووسینی ژمارەکان لەگەڵ یەکتردا بەراورد بکرێت؛ لەم پەیوەندییەدا    -

"بەگشتی، کوردستان لە یەک شێوە نووسینی ستاندارد سەرچاوەیەک گوتوویەتی:  
کەڵک وەردەگرێت... لە ژمارە شەشەمەوە شێوازی یەکەم ژمارەی کوردستان 

 1دستان لە  کەمێک دەگۆڕێ و ئەندازەی هێڵەکەی ژێرەوەی دەرچوونی کور
پۆینتی جووت هێڵ، هەروەها هێڵەکانی سەرووی الپەڕەکان  ٢پۆینتەوە دەبێ بە  

"ئەندازەی فۆنتەکان تا ژمارە      9٠پۆینت."  ٢پۆینتی جووتە هێڵەوە دەبن بە    1لە  
، چاردەی "ثالثە" ی عەرەبە و دوای ئەمە ئەندازەکان نزیکەی دوو پۆینت  6

]بابە تەنیا  ]ەوە[،  ئەندازەی  چووکە]تر[ دەبن  بە  تی سەبارەت بە[ مەم و زین 
کە سێ ستوونی   ٢٢تا    ٢٠پۆینتی دەمێنێتەوە. جگە لە ژمارەکانی    14خۆی بە  

 91بوون، هەموو ژمارەکانی تری کوردستان بە شێوەی دوو ستوونی داڕێژراون..."
لەگەڵ    - و  یەکتر  لەگەڵ  ژمارەیە  چەند  ئەو  بەکارهاتووی  پیتی  بەراوردی 

 بکرێت؛ ژمارەکانی قاهیرە
 جنسی کاغەزی ئەو چەند ژمارەیە لەگەڵ یەکتر و لەگەڵ ئەو ژمارانەی وا  -

 ناوی قاهیرەیان بەسەرەوەیە بەراورد بکرێت؛
گەڵ   - لە  دیکە  ژمارەکانی  و  ژمارانە  ئەو  چاپی  بۆ  بەکارهاتوو  مەرەکەبی 

 یەکتردا بەراورد بکرێت؛
لە  .3 وا  ئەدرەسانەی  بزانرێت ئەو  بۆ ئەوەی  بدرێت  لەندەن و    هەوڵێک  جنێڤ، 

فۆڵکستن کەڵکیان لێ وەرگیراوە ڕاستەقینەن یان نا و ئەگەر هەن، ماڵن یان ئۆفیس و  
 ئایا سەر بە کێ و کامە باڵی ئوپۆزیسیۆنی عوسمانین؛ 
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و کەسایەتییە بە شێوەی ئێرانی و عەرەبەکان کە دەگەڕێن و شوێنی ژیانی ئه  .4
چەند سەد ساڵ پێش ئێستا   دەدۆزنەوە که ی خۆیان لە  شارەکانی ئوروپادا  مێژووییانه

وێ ژیاون، هەوڵ بدرێت هەویە و پێشینەی بەدرخانییەکان و خودی ڕۆژنامەکە لە له
و  شار  ئەو  پۆلیسی  تەنانەت  و  پۆستەخانە  کاونسل،  شارەوانی،  سنوورەوانی،  فایلی 

لەوێ  واڵتانەدا بدۆزرێتەوە و دەربخرێت ئایا بە ڕاستی لەوێ ژیاون و ڕۆژنامەکەیان  
تۆماری   و  پێشینە  ناکرێ  شارانەدا  لەو  ڕۆژنامەیەک  دەرکردنی  نا؟   یان  دەرکردووە 
نەبێت؛ بەاڵم ئەوە ئەرک و کار و شوێن کەوتنی دەوێت و من دڵنیا نیم لە بارودۆخی  
ئێستا ژیانمدا بتوانم شان بدەمە بەر ئەرکێکی وا قورس و درێژخایەن. بەاڵم گەلێک  

ر و کۆچبەرێکی زۆری کورد لە ئوروپا دەژین و نەک هەر لە هیوادارم ئێستا، کە پەنابە
ئاشفرد   و  دۆڤەر  و  کانتربری  و  فۆڵکستن  شاری  لە  ڕاست  بەڵکوو  ڤییەنا  و  لەندەن 
دەوروبەری چەند سەد پەنابەری کورد نیشتەجێن، کەس یان کەسانێک پەیدا بن ئەو 

 ئەرکانە بەڕێوە بەرن و بابەتەکە یەکال بکەنەوە. 
ەو مەسەالنە لە ڕێگەی توێژینەوەیەکی مەیدانی و عەینییەوە ڕوون نەبنەوە  تا ڕۆژێک کە ئ

بڕیاردان لەسەر ئەرێ یی و نەرێ یی بۆچوونەکەی من ئەستەمە و من خۆم یەک لەو کەسانەم  
کە بە گومانەوە سەیری سوغرا و کوبڕا مەنتیقییەکەی خۆم دەکەم بەاڵم الم وایە پرسیارەکەم  

ۆزە لە شوێنی خۆیدا دەمێنێتەوە تا ئەو ڕۆژەی وەاڵمێکی کۆنکرێت سەبارەت بەو مەتەڵۆکە ئاڵ
 وەردەگرێتەوە. هیواداریشم ئەو ڕۆژە زۆر دوور نەبێت.

ڕی گهسمی ساڵوهڕێ و ڕه  م سێ چوار ساڵێک پێش ئێستا لهو بۆچوونه ئه  ش بڵێم که وهبا ئه
ڕووناکبیرانی    کی زۆر لهیهژماره  ربڕی کهکۆڕێکدا ده  ی کوردستان لهرچوونی ڕۆژنامهده

به تێیدا  بریتانیا  دانیشتووی  بهکوردی  مامۆستای  و  بوون  کهشدار  دوکتۆر  مهڕێز  ر زههماڵ 
رکووکی ست کهربهڕێزم کاک سهوێدا، برای بهش کرد. لهی پێشکهکهکی کۆڕهرهوتاری سه

ڵکوو  گ بهحمان بهبدولڕهر عهک ههدا نهمهردهو سهستا و گوتی لهی من وهکهبۆچوونه  دژ به
فۆڵکستن    اتهژیان وشاری فۆلکستن ده  ندامانی ئوپۆزیسیۆنی عوسمانی لهئه  کی زۆر لهیهژماره
 ،شوێنی خۆیدایه و گومانی تێدا نییه  ست لهربهندی چاالکییان بوو. بۆچوونی کاک سهناوه
موو و ههی ئهوهرچدانهرپه ی ئوپۆزیسیۆن ناتوانێ هۆکارێک بێت بۆ بهیهوهو گردبوونه اڵم  ئهبه

لهنیشانانه وا  عه   وهرهسه  ی  کردن.  بهبدولڕهباسم  نهحمان  دهگی  کهمر  لهبێ  و ڵکی 
واتای ڕاگواستنی   به  وهاڵم ئه ، بهریشی گرتووهرگرتبێت و وهی ئوپۆزیسیۆن وهیهوهگردبوونه
ئینجا فۆلکستن و دیسان  ندهبۆ جنێڤ و له  وهقاهیره  ی چاپ له سهرهیان که   چاپخانه و  ن 

 و نابێت.   نییه جنێڤ و قاهیره
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یان لە شارەکانی دیکە و لە هەرشوێنێکی دیکەی ئەم جیهانەدا،  هەر چۆنێک بێت، لە قاهیرە  
بنەماڵە  و  بەدرخانی  بەگی  عەبدولڕەحمان  و  بەگ  میقداد  نەمر  پیاوانی  مەزن  یادی 

 خەباتکارەکەیان بەخێر بێت کە ئێمەیان قەرزداری ڕچەشکێنییە بێ وێنەکەی خۆیان کرد.  
هێنم  ده  3٠و    ٢5،  ٢4،  ٢٠،  6،  1  هلە کۆتایی ئەم وتارەدا وێنەی الپەڕەی یەکەمی ژمار

ن نده)دوو جار(، جنێڤ )دوو جار(، له   قاهیره  له  کهر ڕۆژنامهیێنراوی سهی ڕاگهگوێره  به   که
 بۆ شوێنه  قاهیره  له  موویان جگه، ناوی هه م وتارهرۆکی ئهپێی ناوه  رچوون و بهو فۆڵکستن ده

کر  بوبهمید ئهکه کاک حهمی کۆپیی ڕۆژنامهچاپی سێهه  ربه  کان لهگومکێ نووسراون. کۆپییه
تاران    دا له  ٢٠٠6ساڵی   ن یاسین لهسهمال فوئاد و کاک حهدوکتۆر که  ساسی چاپی ر ئهسه  له
و ی ئهر کردنی نوسخهبه ستهم بۆ دهکهتا موفتی دهڕێزم کاک عه. سپاسی برای به براوه  ڕێوهبه

ز و رنجی کاغهن بتوانین سهمان پێنادهوهتانی ئهرهده  مهم وسێههچاپی دووهه م  ئه  . دیارهچاپه 
 یهاڵم واهه ین بهراوردیان بکهکتردا بهڵ یهگهین و لهکان بدهکارهێنراوی ژمارهری بهوهه جه

 نێین. ک دابر یهرانبهبه کانیان لهتی فۆنتهشنایهیاندن و چهبکرێت شێوازی نووسین و ڕاگه
جید  کاک مه  " کهناوی "تیشکی ڕۆژنامه  به  کی کوردییهیهرگی بڵوه، کۆپی ڕووبهدوا وێنه

  بووه   و زانیارییانهشێک لهی بهرچاوهو سه  وهن بالوی کردهندهله  دا له  1998ساڵی    قی لهحه
ک دەبینن نووسراوی  هم. وکهقی دهجید حهدا نووسیومن. سپاسی ڕێزدار مهم وتارهمن له  که
 وێدا کراوەتە کرمانجیی خواروو.  ی کوردستان لهمی ڕۆژنامهکهڕی یهر ڕووپهسه 

٢4/3/٢٠14 
 لەندەن 
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 ، جنێڤ 6 ژماره
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 م( )جاری دووهه ، قاهیره٢٠ ژماره
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 ن نده، له٢4 ژماره
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 ، فۆڵکستن ٢5 ژماره
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 م ، جنێڤ بۆ جاری دووهه3٠ ژماره

 
 

 1998ن، هاوینی نده" چاپی له ی "تیشکی ڕۆژنامهرگی بڵوهڕووبه 
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به سەرنووسەریی کاک مەجید  ڕۆژنامەی "تیشکی ڕۆژنامه"  ژمارە یەکەمی  لە    وتارەئەم  
 بۆکان بڵوکراوەتەوە. –ماڵپەری ڕۆژهەاڵت  چاپی لەندەن وحەقی 



 
 

 ئایا "کوێر ئۆغڵی" کورد بووە؟ 
 

له ئه  ئامانج  وتاره،نووسینی  بهدابه  نه  م  و  شه شکردنی  کورد  نه کورده  یرهغهماڵی   ، 
باشی   ک کوێرئۆغڵی. من بهکی مێژوویی وهتییهسایهکه  له  تیوایهتهی نهی ناسنامهوهندنهسه 

یان ندهزانم چهم و دهربایجانی ههلی برای ئازهالی گه  ی کوێرئۆغڵی لهو پێگه  زای جێگهشاره
ده  لێدهخۆش  ڕێز  چۆنی  و  ئهگرنوێت  دهوه.  من  مێژووی  کهیی  وردی  پشکنینی  م، 

نه   که   که،تییهسایهکه و  وهبوون  کاوهبوونی  ڕۆسته   ک  گه و  و  قارهم  دیکهلێک  ی  مانی 
  ر ئیجماعێک له گهت ئهنانه و ته  و مێژوودا وونه  فسانهمتوومانی ئهته  النیتر لهیی گهئوستووره

ههسه  بوونی  کاتی  ر  و  شوێن  ناتوانرێت  دیسان  بهبێت،  بکرێت.    ژیانی  دیاری  ڕوونی 
ر هه   یهش هه کهی ناوچهالنی دیکهمانی گه، قارهربایجانهلی ئازهمانی گهک قارهکوێرئۆغلی وه

 ک و تاجیک و هتد. تا کورد و تورکمان و ئۆزبه تورکی تورکیاوه له
 

بە   سەبارەت  کتێبێکم  ڕۆژانەدا  ئەفسا  –'کوێرئۆغڵو'لەم  مێژوویی/  گەلی  قارەمانی  نەیی 
 . 9٢"کوراوغلو در افسانە و تاریخ" ئازەربایجان خوێندەوە:  

ئازەربایجانی   ناوداری  نووسەری  نووسیویە و    -کتێبەکە،  فارسی  بە  نیا'  'ڕەحیم ڕەئیس 
 93دەیان سەرچاوەی ئازەری و تورکی و تورکمەنی و ئوزبەکی و ئەرمەنی و تەنانەت کوردی 

و زمانە ئوروپاییەکانی پشکنیوە و خۆی گوتەنی، ویستوویەتی ئەو قارەمانە مەزنەی ئازەربایجان 
و گەالنی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست "لە بەر ئاوێنەی مێژوو و ئەفسانە دا" سەیر بکات.  
ناوی کتێبەکەش هەر ئەو ڕاستییە دەگەیێنێت، واتە گەڕان بە دوای حەقیقەتێکی مێژووییدا کە  

 
  ISBN[،  1999]1377رئیس نیا، رحیم؛ "کوراوغلو در افسانە و تاریخ"؛ چاپ سوم؛ انتشارات دنیا؛ تهران' زمستان  .   9٢

964-464-007-1      
بە سەرەتای    1953کتێبێک بەناوی "دەقی کوردی وئەرمەنی 'حماسە کویراوغلی"' دەناسێنێت کە ساڵی  ر،  .   نووسه  93

ی  ڵبژارده شی هه(، بەاڵم دەقە کوردییەکە ڕاناگوێزێت لە کاتێکدا به31٢چاپ کراوە )ل.  ڕووسییەوە لە ئێرەڤانی ئەرمەنستان  
یاخود باسی ناوەرۆکیان    وههێنێته دەقی ئەرمەنی و گورجی و ئوزبەکی و تورکمەنی و تاجیکی لە هەمان ئەو الپەڕانەدا ده 

کتێبە کوردییه  بە  د. جەلیلی جەلیلدەکات. من سەبارەت  ڕێزدار  لە  به کە  کتێبه نوسخه  وهداخه م پرسیار کرد،  ی کهی 
ندێک بابەتی براگەورەی خۆی، لەو بوارەدا هه   -بەدەستەوە نەبوو و وەک باسی دەکرد، دەبێ نەمر ئۆردوخانی جەلیل  

 نووسیبێت. 
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کەاڵوی ئەفسانە بووە، یا ئەفسانەیەکی شیرین کە بەهۆی خۆشەویستیی خەڵکەوە شێوازی  تێ
یدا، پابەندبوونی نووسەر بە ئەسڵی بێ الیەنیی لە لێکۆڵینەوەکه  94مێژووی بەخۆیەوە گرتووە. 

کارێکی وای کردووە واقیع و ناواقیع یاخود ئەفسانەیی یان  مێژوویی بوونی کوێرئۆغڵی لە  
کانی دواڕۆژ بەجێ  وتهسکه بمێنێتەوە و دوایین بڕیار لەم بارەیەوە بۆ خوێنەر و بۆ دهپڕوپێستدا  

   .بهێڵرێت
ئەوە خۆی ڕادەی زۆری پابەند بوونی نووسەر بە ئەمانەتداریی زانستی دەگەیێنێت؛ دەنا 
خوێنەر دەتوانێت هەست بکات کە نووسەر ئازەربایجانییە و وا هەیە لەگەڵ ئەوەدابێت کە  

'قوتوور'    "چەنلی ناوچەی  لە  تر،  ەکانی  'قاچاغ'  و  کوێرئۆغڵو  ڕاپەڕینی  شوێنی  وەک  بێل" 
بە خەڵکی  پێیە، کوێرئۆغڵوش  بەم  ئێرانەوە و  ئازەربایجانی ڕۆژئاوای  دابنێت، کە کەوتۆتە 

بەاڵم ئەمانەتداریی زانستیی نووسەر بە شێوەیەکە، کە خۆ لەو   95هەمان ناوچە لە قەڵەم بدات. 
گرێت و وەک مرۆڤێکی بەرپرس، تەنیا بە ڕوون کردنەوەی ڕێگاوە یەنانە دهبۆچوونە یەک ال

ئاکام بۆ خوێنەر بەجێ دەهێڵێت. ئەو دیاردەیە، بەتایبەت لەم    یشتن بهخەریک دەبێت و گه 
سااڵنەی دواییدا کە هەستی نەتەوایەتی لە ناو گەلی ئازەربایجاندا گەیشتۆتە ڕادەیەکی بەرز  

وا   ئەوانەی  نین  کەم  بە  و  دەستیان  و  تورکیا  کەماڵیستەکانی  دروشمی  شوێن  کەوتوونەتە 
 ی عیلمی و لە عەینی کاتدا سیاسیشە.  ورهنیشانەی گورگی بۆر بەرز دەکەنەوە، غەنیمەتێکی گه 

خوێنەر هاوڕێ لەگەڵ نووسەری کتێبەکە، سەر بە دەیان کون و کاژێڕی نادیاری مێژوو  
سەرچاوە   دەیان  لە  و  دەکات  ئەفسانەدا  کوێرئۆغڵی  و  ئایا  بزانێت  بۆئەوەی  دەکۆڵێتەوە 

کەسایەتییەکی ڕاستەقینە بووە یان نا و ئەگەر بووە، کەی و لە کوێ ژیاوە، واتە ئەو 'چەنلی  
بئل' ەی وا لە داستانەکەدا وەک شوێنی ژیانی ئەو و هاوڕێکانی ناو براوە، لە کوێ هەڵکەوتووە 

ەبووە وهەیە یان نا؟ نووسەر سەبارەت بە بوونی و ئایا هەر بە ڕاستی ملە و چیایەک بەو ناوە ه
و  ئینکار  یا  یی  نەرێ  هەڵوێستی  ئازەربایجان  لە  ژیانی  شوێنی  هەڵکەوتنی  و  کوێرئۆغڵی 
ڕەدکردنەوەی نەگرتووە و ئامانجی لە نووسینی کتێبەکەش بەرپەرچ دانەوەی ئەو بۆچوونانە  

بەپێچەوان دەزانن.  ئازەربایجانی  بە  کوێرئۆغلی  کە  ناڕاستەوخۆوە نەبووە  ڕێگایەکی  لە  ە، 
دەیەوێت هەمان ئەو هەوااڵنە بە ڕاست بقەبڵێنێت و  بیانگەیێنێتە گوێی خوێنەر کە کوێرئۆغڵی  

 
م' ئ ئەفسانەیی  ئەم دیاردەیە لەناو گەالنی دیکەی جیهانیشدا بێ وێنە نییە و بۆ نموونە، 'کاوە' و هەروەها 'ڕۆستە.     94

شانامەی فیردەوسی، بۆ کوردیش وەک ئێرانییەکان قارەمانی مێژوویین و شانازییان پێوەدەکرێت یا نەقڵێکی بێ بنەمای وەک  
ناو   بیست ویەکەمیشدا لە  لە سەدەی  ئەمڕۆ  ناو چێشتخانەکەی، تەنانەت  زوحاک وماری سەرشان والوانی ڕزگاربووی 

کەم نین ئەو خەڵکە ناشارەزایانەی کە    وهداخهبە ڕاستەقینەی مێژوویی وەردەگیرێت و به  وهکورده یرههەندێک کورد و غه 
 وەک سەرەتای مێژووی گەلی کورد سەیر دەکەن!  یهستهڵبه و درۆ و ههئه
 .کهو شوێنی تری کتێبه  193و    106 بۆ نموونە، بڕوانە الپەڕه.    95
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بە   زیاتر  بایەخێکی  ناڕاستەوخۆیەش  شێوازە  ئەو  هەر  تورکیا،  تورکی  نەک  ئازەربایجانییە 
گرتنی   هەڵوێست  لە  دەخاتەوە  دووری  نموونە،  بۆ  و  دەبەخشێت  بە وانهئهکارەکەی  وا  ی 

نە ماڵی الیەنێک و لە الیەنەکانی دیکەی داببڕن یا وەک  زۆرەملێ دەیانەوێت کوێرئۆغڵی بکه
ن کە کەسێک بە ناوی کوێرئۆغڵی  سیاسەتی دەوڵەتی تورکیا بەڵگە و سەنەد دروست بکه

  انی له کانی ژیرمییهفه  ی تورکیا ژیاوە و تۆماره  96فڵنە ساڵ لە فڵنە گوندی شاری 'بولو' 
 ش. می ئێمهردهسه تهیشتوونهپارێزراون و گه کهناوچه 
 

 بەاڵم ئامانجی من لە نووسینی ئام بابەتە؟  
 ربڕیوه ڕوونی دهی بهوهتی، ئهئیس نیا کردوویهکاری و پشکنینێک کە ڕهدوای هەموو ورده

کە کوێرئۆغڵی لە هۆزی "جەاللی" یە. ئەو هۆزە باوەکوو ئێستا بەشێک و لقێکی بە تورکی  
 می ژیانی کوێرئۆغڵی بهردهساڵێک پێش ئێستا بۆ سه  4٠٠ر مەزندەی  گهقسەدەکەن، بەاڵم ئه 

)بڕوانهوهڕاست   بە   ربگرین  'خۆی'،  وناوچەی  شار  دونبولییەکانی  وەک  ئەوانیش  دواتر(، 
 تەواوەتی کورد بوون و بە کوردی دواون و فڕیان بەسەر تورک و ئازەربایجانییەوە نەبووە. 

لە الیەکی دیکەوە، کوێرئۆغڵی بە شایەدیی چیرۆکی "عاشق" ەکانی ئازەربایجان، "قاچاغ"  
وڵم وزۆر داویەتە چیا. قاچاغ بوون و چوونە چیاش بۆکورد دیاردەیەکی  بووە واتە لەدەست ز

نییه دەستی    نامۆ  ئاوارەی  ئێستاش کوردی  سەردەمەی  ئەم  تا  بەڵکوو  کۆندا  لە  هەر  ونەک 
تاکەکەسی وەک حەمەتاڵ    گ و خان و شا و سوڵتان پشتیان بە چیا بەستووە و بهبهرهبێدادی ده

ک پێشمەرگە و خەباتگێڕ بۆ درێژەی خەبات سی و حیزبیشدا وهشێوازی سیا  و خولەپیزە، له
 ت قاچاغ بوون.  حکوومه چیا و له تهداویانه

کی ناسیاوی کوێرئۆغڵی و هاوڕێکانی جگە لە چیا، دۆستێکیان نەبووە، ئەوەش دیاردەیه
مارۆدراوی هڵکانی گکان خهوییهفهمی سهردهاڵی دمدمی سهقه  و بۆ نموونە، له  مێژووی کورده

تا دواکهسوپای شاعه بهس و دوا چهبباس  لهک،  لە چیای  کهیان دهکهزێده  رگری  یان  ن. 
سەتەالیتی   و  تورکیا  تەیارەی  و  تۆپ  و  تانگ  بەسەر  باوەڕ  هێزی  ئەمڕۆدا  قەندیلی 
ئەمریکییەکاندا سەرکەوتووە. بەسەرهاتی کوێرئۆغڵی چ لە زمان عاشقەکانەوە و چ لە چیرۆکی 

 
لێرەدا بە 'بولو' نووسراوە هەمان 'پالوو' ە یان نا. ئەگەر ئەو دوانە یەک بن، لە ڕاستیدا  نەمتوانی بزانم ئایا ئەوەی  .     96

پالوو ئەمیرنشینێکی کورد بووە کە لە شەڕەفنامەدا ناوی هاتووە و پاشکۆ ]ذیل[ ێکی نووسراوی شەڕەفنامەش باس لە 
ەوە دوورە. بڕوانە: "دوو ذەیلی شەڕەفنامەی    کیلۆمەتر لە ئامێد )دیاربەکر(   95حاکمانی ئەگیل و ۆپالوو دەکات. پالوو  

 ٢٠٠5بتلیسی"، ئامادەکردنی ئەنوەر سوڵتانی، بنکەی ژین، سلێمانی 
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دا،"ئەف کەماڵ  یاشار  نووسینی  کوێرئۆغڵی"  ئه  97سانەی  لەگەڵ  دەکرێت  بەراورد  و  کاتێ 
ی خۆیان  وهتهندیل و شنگاڵ بەرانبەر هێزی دوژمن داکۆکی لە نهی وا هەرئێستا لە قهگریالیانه

ەم ل ریتهو نهر ئههه  –ری نەریتێکی کۆن بن  دهبێ درێژهده  ی کهو ڕاستیهئه  ینهگه دەکەن، ده
ی باشووری    75شۆڕشی ئەیلوول و شۆڕشی نوێی ساڵی    سااڵنەی دواییشدا جارێکی تر له

مان سەری  کۆبانێی قاره  ، له باتی پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا بۆ نموونهواڵتەکەمان و خه
 هەڵداوەتەوە. 

لە ئەدەبی کوردیدا شوێنێکی تایبەتی هەیە و کوردانی باکوور و    هەروەها کوێرئۆغڵی 
ڕۆژئاوای کوردستان و کوردی کۆمارەکانی پێشووی سۆڤیەت هۆگری کوێرئۆغڵین و ئەو 

لە شێعر و ڕۆمان و گۆرانی کوردیی کرمانجی ژووروودا شوێنێکی بەرچاوی   زنهقارەمانە مه
و 'ئەگەر'   وهرهر و بیسهخەنە مێشکی خوێنه، گەرای بیرێک ده وهکهریهسه   . ئەوانە به 98هەیە

بوون یا الی کەم، پەیوەندی ئەو قارەمانەر مەزنە لەگەڵ کورد، وەک دیاردەیەکی    ی کورد
 . یهنانهی بێ الیهوهخوازیاری لێکۆڵینه ک کهیهدیارده –رچاو به خاتهجیددی ده

من نامەوێت بێ مەنتیق و دەمارگیر بم، هیچیش نامەوێت مافێک لە گەلی برای ئازەربایجانی  
گەیەکی سەلماویشم بۆ بۆچوونەکەم نییە، تەنیا چەکێکی بەدەستمەوە بێت  بفەوتێنم، هیچ بەڵ

ده وێک  بابەتەکە  سەروبەری  کاتێ  کە:  ئیستیداللەیە  یههێنرێتهئەو  سەرەتاکان الی  و  ک  وە 
کە لە نێو تەمتوومانی مێژوو و ئەفسانەدا  وهوێتهکهنرێن، بە ناچاری ئاکامی ئەوەی لێ دهداده

ی بوون و نەبوونی کەسایەتییەک بەناوی کوێرئۆغڵی و ئەگەری ئێرەیی و و لە ئەگەری حەقیق
ری  گهئه   که  یهش هه ئەوێ یی بوون و ئەم سەدە و ئەو سەدەیی بوونیدا، ئەگەرێکی دیکه

 .  یهکوردبوونی ئەو جەاللییە قاچاغە
  لی له الی هۆزی جهرگهی ناوجه  ی "قوتوور"ناوچه  ژیان لهک،   الیه  له  جەاللی بوون

و  الیه ئازایی  و  تر  بوونکی  جوانمێرییه  قاچاغ  و  ڕێگری  لهکهو  له  -والترشی  و  هیچکام 
هیچکه  له  ندییانهتمهتایبه بۆیەش  هەر  نین،  دوور  بهکورد  الیەنه  س  بێ  ، وهتێگەیشتنێکی 

 
و  .     97 دەزگای چاپ  کوردی،  بە  کردوویە  تورکییەوە  لە  مستەفا  شوکور  کوێرئۆغڵی"،  "ئەفسانەی  یەشار کەمال، 

لە الیەن کاک ڕەحیم ڕەئیس نیاوە وەرگێڕراوەتە سەر  ئەم کتێبەی یەشار کەماڵ    ٢٠1٠بڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر  
ی هەر ئەم کتێبەی جێگەی باسی مندا بڵو کراوەتەوە.   44٠تا    335زمانی فارسی و بە ناوی "ظهور کوراوغلو" لە الپەڕە  

 1بڕوانە پەراوێزی ژمارە 
 ناوی "بابۆ کوێرئۆغڵی" له شێ شان' به م خان' و 'ئایستچووی کورد 'مریه ده ندانی لهرمه گوێ بگرە لە  گۆرانی هونه.   98
نگی ئایشێ  ده   کانی گۆرانی 'بابۆ کوێر ئۆغڵی' بهقی شیعره ی دهوهڕی یوتیووب و ساوند کڵود. بۆ خوێندنه ر ماڵپه سه

 .م وتارهپاشکۆی ئه شان، بڕوانه 
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پاڵ  یهبۆی هه  که  وهبدزێته  وه ناتوانێت خۆ له و  بووبێت یان خۆی  وانه ه کوێرئۆغلی کورد 
 .   کورد بووبێتنری وروبهکانی دهقاچاغه 
نیا دەهێنمەوە کە لە سەرچاوەی  رهسه  ڕەحیم ڕەئیس  کتێبی ڕێزدار  هەڵبژاردەیەک لە  تا 

جیاوازی وەرگرتوون و ئاماژەی بە ناوی نووسەرەکانیشی کردوون، ئینجا دەگەڕێمەوە سەر 
 باسەکە: 

"...کوێرئۆغڵو قارەمانێکە لە نێو خەڵک هەستاوە و پاسەوانی بەرژەوەندیی خەڵکە؛ 
عاشقێکە ئازایەتی و جوامێری بە گۆرانی دەڵێت، خاوەن زێڕ و زۆران بە چەتەی  

(... بەربڵویی ناوچەی  1٠٢دادەنێن بەاڵم خەڵک بە ڕزگارکەری خۆیانی دەزانن )ل.
تی تر، بوونەتە هۆی ێرئۆغڵی[ و هەندێک بابه بڵوبوونەوەی ڕازەکە ]واتە داستانی کو

ئەوەی لێکۆلەری جیاجیا، پێشینەی مێژوویی ئەو و سازدانی چیرۆکەکەی بگەیێننەوە 
ەکان   تورک"  "گوک  شەڕی  بیرەوەریی  وەک  نموونە  بۆ   ... ئیسالم  پێش  سەردەمی 

ان ...  لەگەڵ ساسانیان .... یا شەڕی نێوان تورکانی ئۆغوز لەگەڵ سنوورەوانەکانی ئێر
(  'ئاغایان' ی ئەرمەنی ڕەگەزی کوێرئۆغڵو دەگەیێنێتەوە سەر ئەرمەنییەکان و 1٠3)

'بەڕبەڕیان' لە پەیوەندی شەڕی ئەرمەنی و ساسانی و سەردەمی ئارشاکی دووهەمیدا  
باوکی   چاوی  زاڵمێک  کە  ڕازەی  ئەو  پێشینەی  فەڕەنسی  'دومزیلی'  دەیبینێت... 

دەگەڕێنێ دەرهێنابێت  ) قارەمانێکی  زایین."  پێش  شەشەمی  سەدەی  بۆ  (  1٠4تەوە 
....'خودزکۆ'، کوێرئۆغڵو بە تورکمەنێکی تایفەی تەکە دادەنێت کە لە سەردەمی  

ز( دا ژیاوە وچۆتە قەاڵیەکەوە بە ناوی "چەملی 164٢-1666شاعەبباسی سەفەوی )
چەتەیی کردوە....  خۆی بۆ ئەرزڕۆم  ، و لەسەر ڕێگای ]شاری[  سەڵماسبێل" لە دۆڵی  

هەموو ئەو بابەتانە سەبارەت بە کوێرئۆغڵوویەکن، کە بۆی هەیە وەک کەسایەتییەکی  
مێژوویی، بوونی بووبێت... ئەگەر مەسەلەی کۆچ کردنی کوێرئۆغڵوی مێژوویی لە  
خۆراسانەوە بۆ ئازەربایجان ڕاست بێت، ئەوا دوور نییە یەک لەو 'تەکەلوو' انە بووبێت  

لە ئازەربایجانەوە کۆچیان کردبێت بۆ خۆراسان...   کە پێشتر لە ڕۆژئاوا و بەتایبەت
نووسراوە:   ئازەربایجاندا  ئەنسیکلۆپێدیای  لە  لە  لە   جەاللییەکان"تاقمێک  وا 

ئازەربایجاندا سەرەتا دژ بە داگیرکەرانی عوسمانی و پاشانیش دژ بە سەفەوییەکان و  
 (1٠9تا    1٠6)   فیئۆداڵە خۆجێ ییەکان دەجەنگین، کوێرئۆغڵو ڕێبەرایەتی دەکردن..."

 نووسێت:دا دهکهی باسهدرێژه ئیس نیا لهڕه
مەسەلەی   گۆڕێ  هێنانە  دوای  قولیێف'  ئەوسەت  'عەلی  و  "...  ئێران  شەڕی 

ڕاپەڕینە   و  عوسمانییەکانەوە  لەالیەن  ئازەربایجان  خاکی  داگیرکاریی  و  عوسمانی 
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بۆ    جەاللیوەرزێرییەکانی   پەرەسەندنی  و  تورکیا  دەڵێ:  نەخجەوانلە  لەو ،  "یەک 
گەل   قارەمانی  کوێرئۆغڵو  دەجەنگین،  تورک  داگیرکەرانی  بە  دژ  وا  تاقمانەی 

دەکرد." نڕێبەرایەتی  زوربەی  خەڵکی  ...  بە  تورک  زانیوە،  ئەناتۆلیووسەرانی  یان 
بۆنموونە 'کیرزی ئۆغلو' بە قەرەقۆیونلووی پەروەدەکراوی الی ژووری ڕووباری  

ی زانیوە... 'ئومید کافتانجی ڕۆژهەاڵتی تورکیا لەوپەڕی    قارسئاراس و ویالیەتی  
دەڵێ:   دئۆغڵو'  و  بووە  لەدایک  ئەرزەنجان  ڕیفاهیە ی  بەشی  ئاقچاکوێی،  واتر "لە 

'فاروق سومەر' پشتی بە   ."سیواس چۆتە شوێنێک بەناوی چاملی بێل لە ڕۆژئاوای  
دەڵێ:  و  بەستووە  ئەستەمووڵ  وەزیرایەتی  سەرەک  ئارشیوی  گرنگی  دەفتەری 

بولو  ئەیالەتی  لە  ساییق  گوندی  لە  له   99"کوێرئۆغڵو  بووە؛  گوتراوە  لەدایک  وێدا 
ەڵکی تاالن کردووە و دووکەسی  کەسێک بەناوی کوێرئۆغڵو لەو گوندەدا ماڵی خ

... کوێرئۆغڵوو  بریندار کردووە... وخەڵک لەدەستی هاتوونەتە ئامان، ئیتر گرتوویانە."
نێوان   بێل کە کەوتوونەتە  لە  توقاتو    سیواسدرەنگتر چۆتە چیاکانی چەملی   ...

"عەبباسقوڵی ئاغا باکیخانۆف دەری خستووە ئەنسیکلۆپێدیای ئازەربایجاندا هاتووە:  
، حاکمی خۆی، ]دوای ئەوەی لە سوپای عەبباس  جەعفەرقوڵی خانی دونبەڵیە  ک

لە میرزای کوڕی فەتحعەلی شا تێک شکا[، ماوەیەک لە   چەنلی بئلی کوێرئۆغڵوو 
... هۆکاری سەرەکی ڕاپەڕینی هۆزەکانی کوردی دونبەڵی   ژیاوە" نەخجەوان نزیک

لە خۆی و سەڵماس، زیادبوونی گوشاری ماڵیات بوو... ئەوەی کە زوربەی لێکۆڵەران  
دا. ئەو  جەاللی  ڕاپەڕینەکانیدژایەتییان لەگەڵیدا نییە، بەشداری کردنی کوێرئۆغڵییە لە  

حەڤدە، بەپچڕان و خواروژوور   ڕاپەڕینە وەرزێرییانەی وا بە درێژایی سەدەی شازدە و
بوە....   وهکردنه لە سەردەستەکانی جەاللی   جان فوالدو     کورد حەیدەردرێژەیان 

بوون... شاعەبباس لە سەر ڕێگای چوون بۆ تەورێز چاوی بە هەندێک لە سەرانی  
کەوت...شاعەبباس هەموو جەاللیانی    کوردعەلیو    قوڵی بەگی کوردجەاللی وەک ...
ردستان ... دوای هەاڵتن و پەنابەریەتی جەاللیان لە ئێران، مراد پاشا کۆچ دا بۆ کو

هەموو ئەوکەسانەی وا لە واڵتی ڕۆم دا ڕۆژێک لە ڕۆژان ناسیاوییەکیان لەگەڵ ئەو 
و واڵتە پاک  ر ئهتایفەیە پەیداکردبوو، ناردە دیاری نەبوون و ناوی جەاللی لە سه 

 (  1٢9تا   1٠9)  وشتن...هەزار کەسی لێ ک 65کردەوە... دەوروبەری 
 

ن نا. ئەگەر ئەودوانە یەک بن، لە ڕاستیدا پالو  نەمتوانی بزانم ئایا ئەوەی لێرەدا بە 'بولو' نووسراوە هەمان 'پالو' ە یا     99
ئەمیرنشینێکی کورد بووە کە لە شەڕەفنامەدا ناوی هاتووە و پاشکۆ ]ذیل[ ێکی نووسراوی شەڕەفنامەش باس لە حاکمانی  

پالو   دەکات.  بتلیسی  95ئەگیل و ۆپالو  ذەیلی شەڕەفنامەی  بڕوانە: "دوو  دوورە.  ئامێد )دیاربەکر( ەوە  لە  "،  کیلۆمەتر 
 ٢٠٠5ئامادەکردنی ئەنوەر سوڵتانی، بنکەی ژین، سلێمانی 
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 بەگوێرەی ناوەرۆکی ئەو بژارەی سەرەوەی کتێبەکە، 
ئەگەری ئەوە هەیە کە قارەمانێکی خەباتکاری الیەنگری خەڵک و دژبەری زۆرداران   .1

  15بە ناوی کوێرئۆغڵی کەسایەتییەکی حەقیقی بووبێت و لە دەوروبەری سەدەی  
  کهلهسه ، مهمڕۆی ئێمهکانی ئهیارییهی زانگوێره  ی زایێنیدا ژیابێت، گەرچی به  16و  

 لێڵی مێژوو و ئەفسانەدایە؛ لە بوومه
و  .٢ سەفەوی  ئێرانی  و  عوسمانی  دەستی  چەوساوەی  هۆزێکی  جەاللی  هۆزی 

ئهتهحکوومه دوای  ڕاپەڕێنەکانی کانی  و  شؤڕشگێڕ  پێشینەی  بەهۆی  و  بوون  وان 
زاراوه  عوسمانییەکان،  بە  دژ  تایبەت  بە  'جهۆزەکەوە  خاکی ی  لە  بوون'  ەاللی 

 ڵکدا واتای ڕاپەڕیو و سەربزێوی بووە؛ اڵنی خهعوسمانی و ناو کۆمه
ئەندامانێکی زۆری هۆزی جەاللی داویانەتە چیا و لەوێوە لەگەڵ حاکمانی خۆجێ  .3

کوردعەلی،   لەوانە،  جەنگیون،  عوسمانی  حکوومەتی  لەگەڵ  بەگشتی  و  یی 
 تر(؛ وهرهسه )بڕوانهکوردحەیدەر، جان فوالد و قوڵی بەگی کوردن  

حاکمی خۆی، دوای تێک شکانی سوپاکەی    -جەعفەرقوڵی خانی ]کوردی[ دونبەڵی .4
لە شاعەبباسی سەفەوی، ماوەیەک لە چەنلی بێلی کوێرئۆغڵی لە نزیک نەخجەوان 

 تر(؛  وهرهژیاوە )سه
، بوونی کەسایەتییەک بە ناوی کوێرئۆغڵی بەڕاست بزانین، دەبێ یەک لە  ئەگەر ئێمه .5

ناوی   ئەوەی  لەبەر  جەاللی'  'بووبێتە  خود  یا  بووبێت  جەاللی  هۆزی  ئەندامانی 
 کوێرئۆغڵی و جەاللی لە سەرچاوەی زۆردا، ئاوێتەی یەکترن؛  

ە ڕێبەرایەتی خەباتی  گەرچی شوێنی لەدایکبوونی کوێرئۆغڵی و ئەو چیایەی و لەوێو .6
(، بەڕوونی  ١٠٠کردووە واتە "چەنلی بێل" یا "چەملی بێل" )بە واتای ملەی تەماویی 

دیار نییە، بەاڵم زوربەی لێکۆڵەران ناوی ئەم ناوچانە وەک شوێنی ژیان و خەباتی  
کوێرئۆغڵی دەبەن: " نزیک سیواس، ویالیەتی قارس لەوپەڕی ڕۆژهەاڵتی تورکیا، 

ڕۆژهەاڵ سەر ڕێگای شاری  ئەناتۆلی  نەخجەوان' و دۆڵی سەڵماس لە  'نزیک  ت، 
ئەرزڕووم؛   بۆ  ژیانی خۆی  شوێنی  ئێستاش  و  ئەودەمیش  ئەوشوێنانە،  هەموو 

 ؛ کوردبوون و هەن

 
کان زیاتر  ماویی بوونی ڕووداوهو ته  یهوهی وردبوونهش خۆی جێگه ی کوێستانه ماویی بوونی ملهو تهر ئه.    هه 1٠٠
 کات! ده
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  "هۆزی کوردی جەاللی"هۆزی جەاللی لە دەیان سەرچاوە و کتێبی مێژووییدا وەک   .7
 ١٠١ناسراون.

*** 
ی "بزووتنەوە وەرزێرییە شێوە جەاللییەکان لە نووسەر لە درێژەی باسەکە و لەژێر سەردێڕ 

ئازەربایجان" دا لە هەندێک ڕاپەڕینی وەرزێریی ناوچەکە دەدوێت ولەگەڵ ئەوەدا کە ناوی  
گەالنی ئازەربایجانی و ئەرمەنی دەهێنێت، ئاماژەیەک بە کورد ناکات، بە بۆچوونی من، ئەوە  

 ۆی:سەرچإوەکانی بەردەستی ئەون ئەو خەتایە دەکەن نەک خ
دەستە   ناو  ...'لە  و  حوسەینۆف  نووسینی  ئازەربایجان  مێژووی  کتێبی  گوێرەی  "بە 

ئەو ڕاپەڕیوانەی وا لە تورکیاوە جەاللییەکاندا وەرزێرانی ئەرمەنی وئازەربایجانی شان بە شانی  
بزووتنەوەی  هاتبوون بنەمای  لەسەر  شاعەبباس  سەرکەوتنی  دەکرد....  بەشدارییان   ،

دژی ئەوتۆی   ئازادیخوازانەی  ناوێکی  عوسمانی  دژی  ڕاپەڕینی  ...بوو.  خەڵک  عوسمانیی 
لە الیەن خەڵکەوە کەوتە سەر زمان،    داستانی حیماسی  وقارەمانانەی شێوە ئەفسانە  دەرکرد کە

 ( 139تا 137)یەک لەوانە، داستانی ئازەریی کوێرئۆغڵییە.' 
، لەو ناوچە تایبەتەدا دەژیان، لەژێر گوشار 'ئەو ڕاپەڕیوانەی وا لە تورکیاوە هاتبوون'ئایا  

  و کوشت وبڕی مرادپاشادا بوون و هاوخەباتی ئەرمەنی و ئازەربایجانی بوون، جگە لە کورد 
هه ئایا  دیکەن؟  ئهکێی  مرادپاشایه ر  ئێزهنه  و  قهکورده  دییهبوو  ئایا  کانی  کرد؟  عام  تڵی 

ڕی نێوان عوسمانی و ی شه ماوه  حەماسەی 'قەاڵی دمدم' ی کوردان هەر لەو سەردەمە و له
اعەبباسە،  ش  نیا بەو جیاوازییەوە کە ئەوی دواییان ڕووی له؟ بە دڵنیایی، با! تهخوڵقاوهئێراندا نه

ڕی عوسمانییەکان. ئایا نووسەرانی مێژووی ئازەربایجان ئەو ڕاستییانە نازانن شه   چووه ده  که
 یانخەنە پشت گوێ؟ یان بە دەستەقەسد ده 

ده  له ئاماژهمهکۆتاییدا  له  به  وێت  ڕهبۆچوونه  خاڵێکی گرنگ  بکهکانی  نیا  کهئیس   م 
 ڵێت: ده

  باری زمان، پێکهاتهکرێت، لهچوکوراوا باسی لێ ده  ی وا لهو کوێرئۆغڵییه"ئه
  له   ک کهڵ کوێرئۆغڵییهگه، لهوهوانی[ و جیهان بینییهوی[، بینا ]ی ڕیزمانه]ی لۆغه
له خهسه  قارس  زمانی  ههڵکهر  جیاوازی  ئازهیه،  کوێرئۆغڵوی  ربایجانیش  ؛ 

 ( 49)ل. .." . یهکی دیکهکوێرئۆغلویه

 
دهە  .     1٠1 سالهای  در  ایران  "وضعیت کردهای  حسرتیان،  آ  بڕوانە:  نموونە،  کردستان،  میالدی  193٠بۆ  تاریخ   ،"

نسوور  ڕداکتۆرها: م. س. الزاریف و ش. م. محۆی؛ نووسینی م. س. الزاریف و ... وەگێڕانی کامران ئەمین ئاوە و مه
 ، فەسڵی پێنجەم.1999صدقی، انتشارات فروغ، ئاڵمانیا 
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ڵکی  ڕی خهبیر وباوه  له  دوور نییه  ی کهوهنجامی ئهئه  یێنێتهکرێ بمانگهو بۆچوونه دهئه
ناوچه کانی ههکوردنشینه  گوند و شاره  قارسیشدا کوێرئۆغڵییهمان  بووبێت و هۆگریی ی  ک 

گشتی، ر بههه  ڵدابێت.ی ههرسه  وهیهرچاوهو سه له  ی،تخوازانهداڵهی عهوهو کار وکردهکورد به
هه گه جیهان  مسۆگهالنی  بۆ  به موویان  کردنی  جێگر  و  دادپهرانبهربوون  و  ریی  روهریی 

ک یهڵگه. هیچ بهزیهنیاندا خوڵقاندوویانه  ت لهنانهمانێک یان تهشوێن قاره  وتوونهتی، کهاڵیهکۆمه
به قاره  نییه  وهسته دهبه همانێک  ڕۆبین  له ناوی  بریتانیا  ناوچه   وود   مانسفیڵدی  و  نۆتینگهام  ی 

دان کتێبیان  و سه بووه مڕۆش الیان وایهئه کهڵکهاڵم خهت بوونی بووبێت، به نانهژیابێت و ته
کرێ کوردی  ، ده مان شێوههه  . بهر چێ کردووهسه یان فیلم و شانۆیان لهو ده  ر نووسیوه سهله

 فراندبێت.  ندی کورددا ئهیوهپه کیان لهنی خۆیاندا کوێرئۆغڵوویهزیه  ی قارسیش لهناوچه 
*** 

 رچاوهی سهوهاڵم من بۆ دۆزینه، بهی گومان نییهاللی جێگهرچی کوردبوونی هۆزی جهگه
ئینترنێتم  وان، سه ت بهبارهسه  ناوی سێک بهکه  وێدا تووشی وتارێک هاتم کهکرد و لهیری 

فه نهاشم  لهوێده  ووسیویه، کهرهادی  له  چێت خۆی  بێت.  خۆراسان  دا کهوتاره  کوردانی 
   1٠٢. ناودێر کراوه "اللی فیروزه"کوردی جه کوێرئۆغڵیی به

م خان" و "ئایشێ شان"م مران "مریهزنی کورد نهندی مهرمهکی دوو هونه ها گۆرانییهروههه
 1٠3دات.و دهباتی ئهسنی ژیان و خهو په ناوی "بابۆ کۆرئۆغڵی" یه که وهدۆزییه
ڵ کورد و کوردستان گهی ژیانی لهتی کوێرئۆغڵی و ناوچه سایهندی کهیوهکورتی، په  به
بۆ ئه  رنج و ڕامانهی سهجێگه لهده  وهو  دههه  بێت دوور  کی  تییهرایهمارگیری و دژبهموو 

 کهلهسهئیس نیا بۆ مهحیم ڕهکاک ڕه  که  وهیهو سینگ فراوانیمان ئههه   یی، بهوهتهزمانی و نه
ک بێت بۆ کار و  تایهرهتوانێ سهنیا دهی من تهم وتارهر بکرێت. ئهسه  ی لهوه، توێژینهچووه

 یسبووکی! و من من و تۆ تۆی فه قهچهڕهک شهوتۆ نهی ئهرکێکی زانستییانهئه
 

 کان'اللییه جه 'کوردبوونی    ت به باره ک سه یه رچاوه ند سه چه 
ی  اللی دانیشتووی ناوچهکانی کورددا، هۆزی جهمێژووییه  موو کتێبههه   م و زۆر لهکه

ک هۆزێکی  کورد ناسراون و وه  کوردستانی باکوور، به  ودیوی سنوور لهری ئهماکۆ و به
ناوبرده بهمین زهمێژووی کورد و کوردستانی ئه  هر لکراون، هه  گرنگی کورد  وه گهکی 

مێژوونووسانی   ی کهیان کتێبی دیکه( و ده86، ل.1ردوخ )ب. ( تا مێژووی مه35٢، ل. 1)ب.

 
 که.کۆتایی وتاره  کان له رچاوه شی سهبه.   بڕوانه  1٠٢
 .کاندا گوێی بۆ ڕابگره رچاوه سهشی مان بههه .   له 1٠3
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ژماره  له  کورد نووسیویانن.  دواتردا  ئهسااڵنی  وێبلۆگهی  فارسییانه  و  و  وا  کوردی  ی 
 لێک زۆرن. ن، گه کهکان دهاللییهوونی جهکورد ب به کانیان کوردن و ئاماژهرهنووسه 
 س نییه و که  ڕوونه یههه  وهرانی کوردهکورد و نووسه  ندیی بهیوهی وا په وهکورتی، ئهبه

 تهکورد چونیان ڕوانیوه  یرهاڵم با بزانین غه نی کورد، به الیه  وهزانێت. ئهکورد نه  اللی بهجه
ن  الیه  اللی' لهڕاستیدا چۆن کورد بوونی 'جه   اللی و لهکورد و جه ی نێوان  ندییهیوهو په ئه

خه و  شارهمێژوونووس  بیانی  ناوچه ڵکانی  کراوه   وهکهزای  ئهوهتهپشتڕاست  ند چه   وه. 
 ی بیانی: رچاوهسه 

مه  له .1 ی  الذهب'  'مروج  کهکتێبی  دا  سێزدهدهسه   له  سعوودی  کۆچی ههی  می 
لیسته53ل.  ،  3)ب.    نووسراوه لهیه(  هاتووه   هۆزی  16ناوی    ک  پێک   که  کورد 

 1٠4تی. میهههده اللی' ژماره'جه
لهربهندهسکه ئه .2 تورکمان  هه  گی  ناوی  دا  عباسی"  آرای  "عالم  له کتێبی    ندێک 

زار  میان ههئه  ر' کهیدهک 'جان فوالد' و 'کورد حهبات وهاللی دهپیاوانی جهورهگه
س و د و چل که سه   گی کورد بهها قوڵی به روه، هه بووهر[ ی هه ڕکهه سی ]ش که

 (. 791و  774، 769. لل. ٢)ب.  وهسه د کهسێسه لی بهکوردعه
ڕینی کوردان  یی ڕاپهمیشهشدارانی ههبه  کان لهاللییه"جهنووسێت:  تیان دهسرهم. ئا حه .3

     1٠5"  تورکیا بوون.  له

 
 ته رمگێڕاوه ر خۆم وه هه  که  رگرتووه ناوی 'گۆران' وه   وتارێکی مینۆرسکی به   مروج الذهبم له   ت بهباره.  زانیاری سه  1٠4
وتار"،    6ی  ڵهکۆمه   -: ڤڵدیمیر مینۆرسکی، "مینۆرسکی و کورد  . بڕوانهوهدا بڵو بۆتهیهرچاوهم سهر کوردی و له سه
 . 155، ل. ٢٠٠6ولێر، ی موکریانی، هه وهزگای تۆێژینه م، ده ر سوڵتانی، چاپی دووههنوهرگێڕانی ئه وه
در    شركت كنندگان همیشگی قیام كردهاكردند از  كه عمدتا در دامنه شرقی آرارات زندگی می   هاجاللی"...  .    1٠5

یروهای نظامی تركیه نیز غیرقابل دسترس بود. دستجات سركوب برای نبودند و منطقه زیست آنها در خاك ایران   تركیه
های كوهستانی در امتداد مرز تركیه و ایران به عقب نشینی كرده، سپس از طریق راه  منطقه اینكرد در جنگ به  هشد

گذار  به وا    م،193٢-19٢9های  زادگاه خود برمی گشتند. به همین دلیل حكومت تركیه پس از قیام كردها در سال 
م، 1936ورزید. در سال از آنجا به عمق خاك ایران اصرار می  هاتبعید جاللی های آرارات ایران به تركیه و كردن دامنه 

درصد از افراد این عشیره در نتیجه كوچ داده شدن كشته شدند و 4٠ها در قزوین و اصفهان اسكان داده شدند. جاللی 
سر بردند. به  ها در نهایت تنگدستی و نكبت و نیمه گرسنگی به ست داده، سال ها و تمام دارایی خود را از دبقیه، دام 

كرد اجاره بازگشت داده شد. آنها در    م، تخت سلطنت را ترك 1941این عشیره فقط پس از آنكه رضا شاه در سال  
ود....با زندانی شدن  شان به آنان واگذار شده بهای مصادره شدههای سابق خود ساكنین جدیدی یافتند كه زمین سرزمین 

، بلكه زبان كردی دست مامورین ایرانی افتاد. نه تنها سخن گفتن به تدریج تمام قدرت حكومتی به ، به رهبران كردها
میهن 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. 1999، منصور صدقی؛ انتشارات فروغ، آلمان، امین آوه
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کان  کورده  وری هۆزه" و ده1946کتێبی "کۆماری کوردستانی    ویلیام ئیگڵتن له .4
کوردانی    الی باکووری ڕۆژئاواوه دا دهنووسێت: " لهمهردهو سهکانی ئهڕووداوه  له

 1٠6تی و..." تی سۆڤیهکیهکانی الی خاکی یهر سنوورهسه اللی هێرشیان بردهجه
کانی  کورده  'هۆزه  هاباد" دا کاتێ باس لهوتاری "کۆماری مه  ئارچی ڕۆزوێڵت له .5

ڕهکوێستانه ڕۆژئاوای  ده  زائیهکانی  ده ]ورمێ['  و  به کات  دهنه   ڵێ  التی  سه بوونی 
 وهکانه هۆزه  ندیان بهیوهوخۆ په کان ڕاستهتییه، سۆڤیه کهناوچه   تی ئێران لهحکوومه

چیاکانی   باکوور، شکاک له  اللی لهجه  تی بوون لهبری  و هۆزانهڵێ ئهگرت و دهده
    1٠7ڕۆژئاوای ورمێ..." رکی لهڕۆژئاوای شاپور و هه

(، کاتێ  12سڵی  رخی کورد" دا )فهکی هاوچهکتێبی "مێژوویه  کداول لهیڤید مهده .6
الوێژی ساڵی  ری کۆدیتای گهوروبهسااڵنی ده  بارودۆخی کوردی ئێران له  باس له
اللی کوردانی جه  وهکانهی ئینگلیزهڕوانگه  ڵێ: "... لهکات دهز( ده1953)   1332

ر ئێران  تی بۆ سه تی سۆڤیهکیهست درێژیی یهده  نگرییان لهباکوور ]ی ئێران[ الیه  له
 1٠8کرد..."ده

 ژێر ناوی  چێت، له ردهمریکا دهئه  زمانی فارسی له  به   نسیکلۆپێدیای 'ایرانیکا' کهئه .7
بابه'جه  –اللی  تی: "جهیهکهعینوانه   وهئه  که  یی نووسیوهڕهتێکی دوو الپه اللی' دا 

ئه کوردی  ڕۆژهههۆزێکی  نووسهناتۆلیی  ئێران".  ڕۆژئاوای  باکووری  و  ری اڵت 
کان  اللییهنووسێت "جه ده  وهزمان 'باسیل نیکی تین' ه  ر ئۆبرلینگ' له، 'پیهکهوتاره

 1٠9کورد کراون".  نیی بهرمهئه
اللی" ناوی  "جه نووسێت:  ر ئینترنێت دهسه  آزاد( له  ویکی پێدیای فارسی )دانشنامه .8

لهیه کورده  ک  ئێرانهعێله  ئازه  له  کانی  ماکۆ،  ئوستانی  شاری  و  ڕۆژئاوا  ربایجانی 
 ...." کوردی کرمانجییه کهکردنی عێلهچاڵدران و خۆی. زمانی قسه

رچی اللی و کورد نابینم، گه ندی جهیوهڕ په مهله  وههێنانه   ڵگهبه  زیاتر پێویست به   وهمن له
  ر له اڵم ههدا ڕابگوێزرێن. بهکرێ پشتیان لێرهن و دهش ههی دیکهی بێگانهرچاوهلێک سهگه

ستان' ی ئینترنێت ر وێبلۆگی 'کرمانج سه   تێکی فارسیم لهباسی کوێرئۆغلی و کوردبوونیدا بابه

 
 36ناشر؟، سال؟ محل؟، ص. صمدی، سید محمد  کردستان"، ترجمه  1946.  ویلیام ایگڵتون جونیر، "جمهوری  1٠6
ابراهیم یونست،    کتاب درک کینان، "کردها و کردستان"، ترجمه   .  آرچی روزولت )پسر(، "جمهوری مهاباد"، ضمیمه  1٠7

 .176، ص. 137٢انتشاراتی نگاه، تهران،  موسسه 
108 . David McDowall, “A Modern History of The Kurds”, I B Tauris, London, 1996, P. 

252 
109 . Jalali, in Encyclopaedia Iranica,  



  196    چوو، ما دانی کا
  

اللی فیروزه" کوردی جه   کوێرئۆغلی )کوراوغلو( به  روشن جاللی ناسراو به تێیدا "  بینی که
کانی مان ناوچه هه  ک پێش ئێستا لهیهدهچوار سه   چێت کوردانی خۆراسان که ناسێنرا بوو. وێده

جه لهاللییهژیانی  و  تههاتوونه  وهعوسمانییه  کان  سه ل  به  ئێران  شاهانی  قاجار فهوتفی  تا  وی 
  11٠هی خۆیانی بزانن.  ن و به کوێرئۆغلی بده خی زۆر بهری خۆراسان کراون، بایهدهشاربه
 ش که کورته  و وتاره؛ ئه وهتوانی بدۆزمهم نه و وتارهی باسی ئه من کتێبی جێگه  وهداخه   به

اللی  کوردانی جه  کوێرئۆغلی له  که  ی گوتووههندوهنیا ئهته  کوێرئۆغڵی نووسراوه  ت بهبارهسه 
 .  وهتهتورکی هێناوه کانی بهاڵم شیعرهبه بووه فیروزه
 وێنه  کوێرئۆغڵی ناسێنراون که ت به بارهندێک کتێبی سهی فارسیدا ههڕێکی دیکهماڵپه له

له کوێرئۆغڵی  کڵوی  و  پێچ  ههو  کوردییه.  لهوێدا  ئاماژهر  کراوه  هب  وێشدا   که  کتێبێک 
بریتییهکهعینوانه له  له  ی  گهدهئه  'کوێرئۆغڵی  وێدهالندا'بیاتی  زانیارییه.  لهچێت  ن  الیه  کان 

 .111گردوکۆ کرابێتن وهکوردانی خۆراسانه
 

 
 مۆسیقای کوردیدا   کوێرئۆغلی له 

مریهنه )مران  خان  )19٠4  –  1949م  شان  ئایشێ  و  'بابۆ  به(  1938  –  1996(  ندی 
گۆرانیی   وه. ئهنگی خۆشی خۆیان تۆمار کردووهده   کوێرئۆغلی' یا 'باڤێ کوێرئۆغڵی'  یان به

  د عارف جزێری' له ممهمر 'محهم خان' و عوودی نهمر'مریهنگی نهده به 'بابۆ کوێرئۆغلی' یه
 11٢هەیە. ر یوتیووبسه 

 ر ساوند کڵود:سه  ند لهمان بههه

Babo Kwer-ughli.ram 
  .وهم خانی گوتۆتهندی مریهمان بهئایشێ شانیش هه 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  

 

http://www.ellahmezar.ir/?p=2569#more-2569
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
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
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
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
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 وهتهی ئایشێ شانی نووسیوهکهر تکای من، شیعری گۆرانییهسه   ڕێزم کاکشار، لهبرای به
لێک 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 

 
 

1٢٠/ ٠/٠٢15  
 

 بۆکان بڵوکراوەتەوە.  –ئەم بابەتە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 





 
 

 سەرەتا بۆ کتێبی چوار کەسایەتی بە ڕەچەڵەک کورد 

 
قارەمانێکی نەتەوەیی خۆیانەوە لە مێژوودا، کەم نین خەڵکی ئەو واڵتانەی وا شانازی بە  

دەکەن لەکاتێکدا خەڵکی واڵتانی دراوسێ هەمان ئەو کەسە بە تااڵنکەر و مرۆڤکوژ دەناسن.  
دا، دەتوانێ نموونەیەکی باشی ئەو دیاردە  13و    1٢چەنگیزخان سەرداری مەغول لە سەدەکانی  

و چەنگیزی سەرداریان   جیهانییە بێت. لەکاتێکدا هەموو میللەتانی ناوچەی ئێمە سوپای مەغول
غولستاندا دەیان  ە بە داگیرکەر و وێرانکەر و خوێنڕێژ دەناسن، ڕاست بە پێچەوانە، لە واڵتی م

پەیکەری شانازیی بۆ چێ کراوە و خەڵکەکەی تا ئەمڕۆش بەوپەڕی ڕێزەوە سەیری مێژووی  
سوڵتان   سەردەمی ئەو و کەسایەتییەکەی خۆی وەک قارەمانێکی کەم وێنەی نەتەوەیی دەکەن.

مەحموودی غەزنەوی کە لە سەدەی یازدەهەمدا شای ئێران بوو، الی ئێرانییەکان شایەکی  
مەحموود    –ئێراندۆستی بەجەربەزە، بەاڵم الی هیندییەکان تاوانبار و تااڵنکەرێکی کەم وێنەیە

جار لەشکری کێشایە سەر هیندوستان و    16ساڵ شاهیەتی خۆیدا    ٢7لە ماوەی دەوروبەری  
ەنج و جەواهیری ناو پەرستگاکان بوو، بە تااڵن هێنایە ئێران بە شێوەیەک کە خۆی  هەرچی گ

'عەسجودی' تەنانەت  بوون؛  نقوم  ئاڵتووندا  لە  بینەقاقا  تا  وپێوەندەکانی  دەست  و   113و 
'عونسوری'، دوو شاعیری دەربارەکەی کە سڵواتیان لە دیداری لێدەدا، عەسجودی کاتێ لە 

اڵمی پشتێن زێڕین، دەست لەسەر سینگ و خەنجێر لەبەر کەمەر،  غو  4٠ماڵ دەهاتە دەرەوە  
بەدوایدا دەڕۆیشتن و عونسوری کەرەسەی مۆبەقی ماڵەکەشی لە ئاڵتوونی هیندییەکان دروست 

 .  114کردبوو
بەردنووسی بێستوون لە باکووری کرماشان، وەک گەورەترین بەردنووسی ناسراوی جیهان،  

بۆ بێت  باش  پیشانگەیەکی  شوێن.    دەتوانێت  یەک  لە  بۆچوونانە  ئەو  هەردوک  کۆبوونەوەی 
 

و     113 مەحموود  سوڵتان  دەرباری  شاعیری  کۆچی(،  پێنجەمی  و  چوارەم  )سەدەی  مەروەزی،  عەسجودی 
 ەزنەوی. مەسعوودی غ 

 "بە دە بیت، صد بدرە و بردە یافت      ز یک فتح هندوستان عنصری  114
 شنیدم کە از نقرە زد دیگدان          ز زر ساخت آالت خوان عنصری..." )خاقانی شروانی(   

کۆیلە تەنیا بەگوتنی فەردێک شیعر سەبارەت بە یەک 'فەتح!'ی ]شا[ لە هیندوستان، سەد کیسە ئاڵتوون و سەد  
خەاڵتی عونسوری دەکرا و تەنانەت بیستوومە قاپ و قاچاغی ماڵەکەی لە زێو و کەرەسەی سفرەی خوانەکەی 

 لە ئاڵتوون دروست دەکرد! عونسوری بەڵخیش لەهەمان دوو سەدەدا ژیاوە. 



  200    چوو، ما دانی کا
  

بە  سنوور  بێ  شانازییەکی  بەردنووسە،  بەو  بەستن  پشت  بە  ئێرانییەکان  نەتەوەییە  لەکاتێکدا 
داریوشی یەکەم، شای هەخامەنیشی )سەدەی پێنجەمی پێش زایین( و کردەوەکانی لە پێناو  

ەتی ئێران دەکەن و سیفەتی 'مەزن'ی  داگیر کردنی واڵتانێکی زۆر و پەرەپێدانی ئیمپڕاتۆری
پێدەدەن، کەم نین ئەو کەسانەی کە بەردنووسەکە وەک بەڵگەیەکی تاوان و دەستدرێژیی ئەو  
شایە بۆ سەر خەڵکی ماد و عیالم و بابیل و ئاشوور و سەکا و ئەرمەن و یۆنان و بەڵخ و  

فتووحاتیددەڵێن  واڵتی دیکە سەیر دەکەن و    ٢٢خواڕەزم و   زوربەی  بە سەر  لە  ا، داری 
دا بە شانازییەوە گوتوویەتی "پێستی  ی بێستوونیشبەردی واڵتانەوە نەهێشتووە و لە بەردنووسەکە

 115حاکم و دەسەاڵتدارانی ئەوانی لەبەر داماڵیون". 
و   پاڵەوان  لە  هەر  کردووە.  تۆمار  زیاتر  گەلێک  حاڵەتەی  ئەو  پێچەوانەی  مێژوو  بەاڵم 

ئەفسانەی و  ئوستوورەیی  و  کەسایەتی  ڕێز  جێگەی  شاعیری  و  هونەرمەند  تا  شاهانەوە  و  ی 
تەنانەت خودا و پێغەمبەر و ڕێبەری ئایینیش زۆرێک هەن کە بوونەتە نەزەرگە و جێگەی 
شانازیی و وەخۆگرتنی هاوبەشی چەندەها کۆمەڵگا و خەڵک و نەتەوەی جیاواز لە پانتاییەکی  

لە هیندەوە تا ئێران و کوردستان و نێوچۆمان    جوغرافیایی بەریندا: خودایانی وەک میترا و ئاناهیتا 
ناوی   بە  پەرستێنەریان هەبوو و  پەیڕەو و الیەنگر و  لە ئوروپا  بەشێک  ئاسیای بچووک و  و 
جیاوازەوە دەیانپەرستن. زەڕدەشت تەنیا پێغەمبەری دانیشتوانی سەر گۆلی ورمێ نەبوو بەڵکوو 

جیاجیا   خەڵکی  نێوچۆمان  تا  ناوەندییەوە  ئاسیای  کە لە  بانگەوازەکانی  شوێن  کەتبوونە 
وەاڵمێکی تازەی بۆ پرسیارە هەمیشەییەکانی مرۆڤ سەبارەت بە ژیان و مەرگ و چارەنووسی  
دواڕۆژی ئینسان پێبوو. هەموو ئەو خەڵکانە میترا و ئاناهیتا و زەردەشتیان بە هی خۆیان زانیوە 

ی میترایی  کورد  منی  ئەوەی  لەبەر  نەیگوتووە  کەس  نموونە  بۆ  نابێ  و  زەردەشتیم،  ان 
 قەومییەتەکانی دیکە خۆیان بە پەێڕەو و الیەنگری ئەو ڕوخسارە ئایینیانە بزانن. 

نموونەی گەلێک بەرچاوتر لە ئوستوورە یۆنانییەکاندایە کە بە ناوی خۆجێ ییەوە کەم و  
زۆر لە ناو ئەفسانە و ئایین و ئوستوورەی زۆرێک لە قەومییەت و خەڵکانی جیهانی کۆندا  

گیان داوەتەوە و تایبەتمەندی و ناوی شوێنی جیاجیایان پێدراوە، بێ ئەوەی باسێک لە بنەما ڕەن
مرۆڤی لە گڵە سوورە دروست  116یۆنانییەکەیان بێتە گۆڕێ. لە ئوستوورەی یۆنانیدا، پڕۆمتە 

ژیانی پێ بەخشی و بە پڕۆمتەی گوت شتی پێویستیان فێر بکە، ئەویش   117کرد، ئینجا زێئوس 

 
بۆ تۆمارکردنی فتووحاتی ئەو و بە فەرمانی ئەو  بڕوانە وەرگێڕاوی ئینگلیزی و فارسیی بەردنووسەکە، کە  115

 نووسراوە. 
116  Prometheus 
117  Zeus 
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ئێستا با سەیرێکی    118قسە کردن و ناوی شتەکان و خوێندن و نووسینی فێری مرۆڤ کرد.
باوەڕی مووسایی و ئیسالمی بکەین کە تێیدا، 'اللە' بۆتە جێگری پڕۆمتە و کەسێکە جیهان و  

 1٢1و "علم آدم االسماء کلها"   1٢٠و "علمه البیان"  119ندوە مرۆڤی لە قوڕ )واتە خاک و ئاو( خوڵقا
 واتە ]خودا[ قسەکردن و ناوی هەموو شتەکانی فێری ئادەم ]مرۆڤ[ کرد.  

بە  ئیسالمی  و  عیسایی  و  یەهوود  ئایینی  سێ  ئیماندارانی  ڕیوایەتی  و  ئەفسانە  گەلێک 
وەی کەسێکی یۆنانی جیاوازیی یەکجار کەمەوە لە ئوستوورەکانی یۆنانی وەرگیراون، بێ ئە

پێی ناخۆش بێت، دژیان بوەستێت و ڕەخنەیان لێبگرێت، ئایینەکانی ڕۆژهەاڵتی ناڤینیش، بێ 
ئەوەی تەنانەت ئاماژەیەک بە سەرچاوەی یۆنانی ئەو باوەڕ و ئوسووڵە بکەن، هەموویان داوەتە 

 پاڵ 'اللە' و پێغەمبەرەکانی خۆیان.  
دۆزەخ، ئەفسانەی ئاوی حەیات و مار لە ناو    بەهەشت و جەهەننەم و ئەشکەنجەکانی ناو

و  1٢٢ئوستوورە یۆنانییەکاندا بە زەقی دەبینرێن، شەیتانی مەخلووقی خودا کۆپییەکی پاندۆرایە
ی ئەوانی هەیە، قوربانیکردنی بەران  1٢3گەمیی نووح هەمان تایبەتمەندیی گەمیی دیئوکالیۆن 

ئات لە  موسوڵمانەکان  و  مووسایی  ئیسماعیلی  نێفێلە  1٢4اماس لەجیاتی  یۆنانییەکان  1٢5و  ی 
وەرگیراوە و تەنانەت سێ "مالئک مقرب" واتە جبڕەئیل و میکائیل و عیزرائیلی موسوڵمانان  

ن کە ڕیسی تەمەنی خەڵکیان دەڕست. زوربەی 1٢6هاوشێوەی سێ خوشکی سەردەمی' ئاپۆلۆن' 
ی میسر لە الیەن  ئەوانە، بە ئەگەری زۆر، دوای دروستبوونی کۆلۆنیی ئەسکەندەرییەی خواروو

یۆنانییەکانەوە، هاوڕێ لەگەڵ فەلسەفە و عەقڵنییەتی ڕۆژئاوایی گەیشتۆتە ناوچەی ڕۆژهەاڵت  
 و ڕۆژهەاڵتی ناڤین.  

هاوشێوەبوونی باوەڕەکان تەنیا لە بواری ئاییندا نییە. وێچووییەکی زۆر لە نێوان ئوستوورە  
ی ئێمەدا هەیە. زۆرێک لە قارەمانی و یۆنانییەکان و ئەفسانەی پاڵەوانییەکانی گەالنی ناوچە

ئازایەتییەکانی ڕۆستەم و حەوت خوان و کوشتنی دێوی سپی و جەنگەڵی مازەندەران هەمان  
 

118  Rojer Lancaelyn Green, “Tales of the Greek Heroes”, Puffin Publications,  UK 

2010. 

کتێبی سەرەوە وەرگیراون. زوربەی زۆری ئەو ناوە یۆنانیانە لە   
 ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين )قورئان، سووڕة الموءمنوون(   119
 سورة الرحمن   1٢٠
 سورة البقرة   1٢1

122  Pandora 
123 Deucalion 
124 Athamas 
125 Nephele 
126 Apolon 
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هێرکول بە  سەبارەت  یۆنانییەکان  پێشتر  وا  هەوااڵنەن  دیکەیان    1٢7ئەو  خوداکانی  و 
ەژنی نەورۆزی گێڕاویانەتەوە. 'زەحاک' و دوو ماری سەرشانی لە ناو شانامە و ئەفسانەی ج

مینوتۆر  وێچووی  ناوچەکەدا،  دیکەی  گەالنی  و  کەڵی  1٢8کورد  نیوە  و  مرۆڤ  نیوە  ی 
یۆنانییەکانە، کە ساڵی حەوت کور و حەوت کچی عازەبیان بە دیاری بۆ دەنارد بۆئەوەی  
بیانخوات. کڵوی نەسیمی عەییاری ناو کتێبی ئەسکەندەرنامەی فارسی، کە کراوەتە کوردیش 

بەهۆی کڵوی هاوشێوەی   و  دەکات،  نەسیم  وون کردنی  لەبەرچاو  خۆ  لە  باس  سەریەوە 
هەیدس  هەرکەس 1٢9کڵوی  و  دروستکرابوو  سەگ  پێستی  لە  کە  یۆنانە،  ئوستوورەیی  ی 

 بیکردایەتە سەری لەبەرچاوی خەڵک وون دەبوو!
گەلێک   لە  یۆنانییەکان  ئوستوورە  وباوهاوشێوەیی  گوێی    بەیت  حیکایەتی  و  ئەفسانە  و 

بەراوردکاری تەنیا سەرنجی وورد و  بۆ ئەوەی یئاگردانی کوردیشدا دەبینرێت و  پێویستە  ان 
تووشی  ئەنجامدا  لە  و  دەکووژێت  خۆی  دەستی  بە  خۆی  کوڕی  سێ  هیراکلیوس  بزانین 

نێچیروان و مەلکەوانی کوردی    ، کە ئەگەرخەمۆکی دەبێت بەیتی سەیدەوان و  ئەوە الی 
منداڵەکانی  د کوشتنی  دوای  داسنی  عەبدولعەزیزی  دەروونیی  حاڵەتی  وێچوویی  و  ابننێین 

ڕازی   131ی ناو ئوستوورە یۆنانییەکان بۆ ئەوەی دریۆپە   13٠کەین. تەنانەت هێرمس دەهەست پێ
بکات ببێت بە هاوسەری، دەچێت و بەرگی خۆی دەگۆڕێت و دەبێتە شوان؛ ئێمە لە حیکایەتی  
تیتل و بیبلی کوردیشدا هەمانە کە گورگ دەچێت و بەرگی خۆی دەگۆڕێت )لێرەدا، ڕەنگی  

 دەکات( بۆ ئەوەی تیتل و بیبل لە نەبوونی بزنۆکەدا، دەرگای ماڵی خۆیانی لێ بکەنەوە. 
وەک بەشێک لە ئوستوورەی یۆنان وورد بێتەوە، 13٢لە حیکایەتی شەڕی تڕۆوا  ئەگەر کەسێک

ئێمە   ناوچەی  قارەمانییەکانی  داستانە  هاوشێوەی  کەسایەتی  یان  ڕووداو  چەند  ڕووبەڕووی 
ئەو سیفەتی "دایە"یە بۆ ژنانی    133دەبێتەوە: هێراکلسی پاڵەوان هاوسەرەکەی ناوی دایە نایرە بوو 

ندا گەلێک سەرنجڕاکێشە و گەرچی دەکرێ واتای دایکی هەبێت؛ بەاڵم  ڕێبەر لە ئایینی یارسا
دەشکرێ ڕاستەوخۆ هاوشێوەی ئەفسانە یونانییەکە، بەشێک بێت لە ناوەکەیان: دایە ڕێزوار، 

 دایە خەزانی، دایە تەورێزی هەورامی و.... 

 
127 Hercules 
128  Minotaur 
129  Hades 
130  Hermes 
131 Dryope   
132 Troy, Trojan 

 هومێر لە سەدەی نۆهەمی پێش زاییندا ژیاوە.  .شەڕە لە کتێبی ئیلیادی هومێر دا هاتووە داستانی ئەو 
133 Deianira 
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بە الومەدۆن شا  بە خزمەتێک کە هێراکلس  بەرانبەر  ، ی کردبوو134لە هەمان چیرۆکدا، 
دەبوایە دوو ئەسپی جادوویی بە خەاڵت بدرێتێ کە وەک با دەفڕین و لە دەشت و دەریا تێپەڕ  
نارد. ئەو ئەسپە  بۆ  ئاسایی  نەکرد و دوو ئەسپی  قەولی خۆی وەفای  بە  بەاڵم شا  دەبوون، 
جادووییانە هاتوونەتە ناو گەلێک داستان و ئەفسانەی ئایینی و پاڵەوانیی گەالنی ڕۆژهەاڵتی  

وە، کە دوڵدوڵی پێغەمبەری ئیسالم، ڕەخشی ڕۆستەم و "قیرئات"ی کوێرئۆغلی تەنیا سێ ناڤینە
 136لە ساالمیس   135نموونەین. هەر لەو چیرۆکە حەماسییەی شەڕی تڕۆوادا هاوسەری تێالمن 

(. ئەو ناوە گەلێک هاوشێوەی 'هەیاسی خاس'ی  137کوڕێکی بوو کە ناویان نا ئەیاس )ئاژاکس 
و 'ئەیاز'ی خۆشەویستی سوڵتان مەحموود و 'ئەیوەز'ی زڕکوڕی    ناو چیرۆکە کوردییەکان

  138'کوێر ئۆغلی'یە 
بە گشتی، هیچ واڵتێکی ئەم جیهانە، هەرچەندە خەڵکەکەی لەخۆبایی و ڕەگەزپەرستیش  
بن، لە خەڵکی واڵتانی دەوروبەری خۆیان بێ نیاز و دابڕاو نین. سنووری جوغرافیایی وەک  

سروش دیاردەی  ڕووبار،  و  گۆڕانی  چیا  دواندا  و  نەسلێک  تەمەنی  ماوەی  لە  واهەیە  و  تین 
ی  بەرچاویان بەسەردا نەیەت. بەاڵم سنووری سیاسی دەسکردی مرۆڤ و سیاسەتوانانی واڵتان

ە و لە بارودۆخی سیاسی و جوغرافیایی جیاوازدا دەگۆڕێت؛ واڵتێک گەورە دەبێتەوە و  جیهان
ڵوێست و خواست و ئیرادەی مرۆڤ لەسەر یەکی دیکە دەپووچێتەوە. هەربۆیەش، گۆڕانی هە

بنەمای گۆڕانکاریی سیاسەتی ئەم یان ئەو سیاسەتوان، کارێکی عاقڵنە نییە. سیاسەت دەتوانێ  
سی ساڵە و سەدساڵەی ئوروپاییەکان لەگەڵ یەکتر، شەڕی یەکەم و  ڤیەتنام، شەڕی  شەڕی  

پێک بهێنێت کە بە شێوەی    دووهەمی جیهانی، یاخود شەڕی ئێران و عیراق لە نێوان کەسانێکدا
سروشتی دۆست و هاو سنوور و هاو چارەنووسی یەکترن؛ بە پێچەوانە، دەشکرێ خەڵکی  
هەردووبەری سنوورەکان لە ئاشتی و دۆستایەتیدا بژین، بە یەک ڕادە چێژ لە ژیانیان وەربگرن 

  . ئەمڕۆ ینین وەک ئەوەی کە ئێستا لە یەکیەتی ئوروپادا دەب  -و بەرژەوەندیی هاوبەشیان هەبێت
نزیکترین پەیوەندی لە نێوان ئاڵمانیای داگیرکەر و فەڕانسای داکۆکیکاری شەست ساڵ پێش 
ئێستادا هەیە؛ یا ئەو سەربازە عیراقییانەی وا لە سەردەمی بەعسدا دەچوونە شەڕەجەنگی سپای 
الحق'دا  اهل  ئێرانی، ئەمڕۆ لە ڕیزەکانی 'حەشدی شەعبی' و 'کتائب  بەسیجی    پاسداران و 

 
134 King Laomedon 
135  Telamon 
136 Salamis 
137 Ajax 

بەشێک لە چیرۆکی   -ەیوەز نەیەت و نەگاتە ئێرە ناخەومئ"ئەیوەز گەلیپ، چاتمیونجا یاتمارام"، هەتا  138
 تورکی ئازەربایجانی کوێرئۆغڵی. 



  204    چوو، ما دانی کا
  

سڵوات لە دیداری خامنەیی لێدەدەن!  ئەمڕۆ چیتر ئەمریکا بۆ سیاسەتوانانی چین ئەو "بەبری 
کاغەزی'یەی سەردەمی مائۆ نەماوە بەاڵم بە 'هواوی' و 'تیک تۆک' و 'ڤی چات'، و بێ تەقاندنی  

 گولـلەیەک، چۆکیان بە تڕامپ داداوە!  
گای جیاوازەوە دەگاتە دەست مرۆڤ،  لە جیهانی ئەمڕۆدا کە هەواڵ و زانیاری لە دەیان ڕێ

سروشت   و  ژینگە  پاراستنی  و  مرۆڤ  مافی  یاساکانی  و  مرۆڤدۆستی  و  عەقڵنییەت  دەبێ 
یان   ئایینی و قەومی  تایفی، حزبی،  نەک دەمارگیریی  بن  پێوەری هەڵسەنگاندنی هەواڵەکان 

سن ناو کۆمەڵگاکانی مرۆڤ. دیواری سەر  بۆ جیایی خستنە  ووری  نەتەوەیی کە کەرەسەن 
ئەمریکا لەگەڵ مەکزیک و دیواری سەر سنووری تورکیا لەگەڵ سووریا و ئێران لە خزمەت 

وەک دیواری    -بەرژەوەندییەکی بەرتەسکی ڕەگەزپەرستانەدان و هەرگیز ناتوانن سەرکەوتووبن
م گەلی  لە  بێت  بەرگر  نەیتوانی  و ەچین  مرۆڤ  هەزاران  گیانی  تەنیا  و  دراوسێیان  غولی 

 الحی والتەکەی تێدا بەفیڕۆچوو.  بودجەیەکی زەبە
ناوچەی ژیانی ئێمە ئێستا بە بارودۆخێکی نالەباردا تێپەڕ دەبێت. ئاگری شەڕ و دوژمنایەتی  
گەالن و ئێتنیکەکان لە پەرەسەندندایە. شەڕ لە سووریا بێداد دەرکات، حکوومەت لە لوبناندا 

ئێران دووگیانە بە زۆر ڕووداوی دواڕۆژ، تورکیا پالن و بەرنامەی زۆری   لە گرێژەنە چووە،
داناوە کە سەدساڵەی پەیمانی لۆزان کۆتایی دێت. هێمنایەتی هەرێم و  ٢٠٢3بۆ دوای ساڵی  

بەگشتی باشووری کوردستان لە مەترسیدایە و هەرسێ گورگەکە لمۆزیان لێ هێناوەتە پێشەوە.  
ئەرمەنست  و  ئازەربایجان  سەریهەڵداوەتەوە،  شەڕی  کەوتۆتە  ان  ئێران گرژی  ئازەربایجانی  لە 

پەیوەندییەکانی نێوان دوو گەلی کورد و ئازەربایجانییەوە و هاوخەباتی و هاوسەنگەرییەکەی 
بەوەی  داوە  خۆی  شوێنی  کوردستان  کۆماری  و  ئازەربایجان  میللی  حکوومەتی  سااڵنی 

لە ناوخۆ    یشە و و هەندێک دەستی چەپەڵوەنەدروشمی "مردن بۆ کورد" بەرزبکئازەرییەکان  
بارودۆخە   ئەو  دەدەن.  نێوانیان  دوژمنایەتی  ئاگری  خۆشکردنی  هەوڵی  سنوور  دەرەوەی  و 
کێشەی   لەهەردووالوەیە؛  دووربینی  و  سیاسی  قووڵی  عەقڵنییەتێکی  خوازیاری  پڕمەترسییە 

ێ مێژووییەدا نییە، کە سووریا هێنانە ناو ئێرانەوە لە بەرژەوەندیی ئەو دوو دراوسو  تورکیا  
ماوەی سەدە و سااڵنێکی زۆرە نەک هەر لە شارەکان، بەڵکوو لە زۆر گوندی ناوچەکەشدا  

سایتی  در و  تەلەفیزیۆنی  ئیزگەی  چەند  ئێستا  یەکترن.  هاوبەرژەوەندیی  و  هاوماڵ  و  اوسێ 
هاوماڵییە بێ مەسئولیەت لە دەرەوەی واڵتەوە خەریکن دۆستایەتی و  کە  ئینترنێتی و حزبی 

 .   ابینرێتدوور نزۆر تێکدەدەن و دەیکەن بە ناتەبایی و دژایەتی و شەڕ و خوێنڕشتنیش 
دروستکردنی   نە  و  ورمێ  ئوستانی  بۆ  ڕۆژئاوا  ئازەربایجانی  ئوستانی  ناوی  نە، گۆڕێنی 
نەخشەی جوغرافیایی بەو ئامانجە لە الیەن بەشێک لە کوردەوە کارێکی دروستە و نە ناوهێنانی  
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ۆریست و میوان لە الیەن هەندێک الیەنی ئازەربایجانییەوە لەجێی خۆیدایە. کورد  کورد بە تیر
لە تورکیای کەماڵی بە ئەشقیا ناوی لێدەبرا و ئێستا لە سیاسەتی ئەردۆغانیدا لەفزی ئەشقیا جێی  
خۆی داوە بە واژەی 'تیرۆریست' و کەس نییە وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە کە چلۆن دەبێ  

بە سەدا بیستی دانیشتووانی تورکیا پێکدەهێنن هەموویان تیرۆریست بن و   گەلێک کە نزیک
بەو سیفەتەوە ناو ببرێن. ئەگەر سیفەتەکە لەوێ بێبنەما و بێ مەنتیق بێت، هێنانی دروشمەکە  
بۆ ناو ئێران و دووپات کردنەوەی لە تەورێز و ورمێ دەرحەق بە کوردی ئێران، لەکاتێکدا  

ڕوویداوە و نە هەرایەک لە شوێنێک سەریهەڵداوە، چ مەنتیقێکی تێدابێت  نە شەڕێک لە نێوانیاندا  
 نرێت!  دەو چ ناوێکی لێ 

لە   هەر  نەک  هەیە؛  هاوبەشیان  مێژوویەکی  ناوچەکە  لە  ئازەربایجانی  تورکی  و  کورد 
کە گردی   -ەوە بەڵکوو پێش ئەوانیش لە سەردەمی ماننا و ئورارتووەبچووک یسەردەمی ماد

رتوی قەاڵیچی دوو نموونەی ئەو هاوماڵییەن. جا ئەگەر دۆستی و دراوسێیەتی حەسەنلوو و ئیزی
لە هەندێ بڕگەی وەک سەردەمی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی و سمایل ئاغای سمکۆ و شەڕی  

تووشی ی چۆمی مەجیدخانیش  نەغەدە و کوشتاری قاڕنێ و قەاڵتان و سەوزی و سەرچنار
ەشایەتییەکە وەک خۆی ماوەتەوە و لە زەمینی واقیعدا  نسکۆ هاتبێت، ئەسڵی دراوسێیەتی و هاوب

ئەندامانی هەردوو گەلەکە لەگەڵ یەکدا دەژین، لە کاری کشتوکاڵ و بازرگانیدا هاوبەشی  
بەڵکوو ئوستانی کوردستان،  ئازەربایجان  نەک هەر ئوستانی  یەکتر و لە شار و گوندەکانی 

هاوسێ و هاوکار و هاوبەشی یەکترن، کرماشان، هەمەدان و خۆراسانیش ئەگەر هاوماڵ نەبن  
 ن.   یژنخوازییان لەنێودایە و خزم و کەسوکاری یەکتر 

دیارە لە مێژوویەکی چەندهەزارساڵەی پێکەو ژیاندا هەموو شتێک بە ئاشتی و هێمنایەتی  
دژ بە یەکتر کردووە  یاننەچۆتە سەر و هەردوو گەلەکەمان لە هەندێک بڕگەدا کاری نەشیاو

لەهەردوو بەرەوە دەست بنێنە سەر هەندێک خاڵی ناتەبایی    ی شەڕخوازالیەنو دەکرێ کەس و  
وەک کۆچی ملیۆنیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی تورکیاوە بۆ ناوچەی ئاناتۆلی و و ئاسیمیلە بوونی  
شیخ  سەردەمی  بناوی  و  میاندواو  شەڕی  یان  ئازەربایجان،  کۆماری  لە  قەرەباغ  کوردی 

ئەوانە دەتوانن   عوبەیدیلال و شەڕێک کە لە کەرکووک بەاڵم  بە تورکمانەکان هەاڵیسا.  دژ 
بەرژەوەندیی نەوەکانی    لەقەترەیەک بن لە دەریای سەدەوسااڵنی پێکەوە ژیانی میللەتەکانمان و  

جێی خۆیان بدەن بە بیرەوەیی شیرینی هاوکاری و هاوخەباتیی   دا دەبێداهاتووی هەردووال
 ڕابردوو.   

'نیزامی گەنجەیی' دەکرێ جێگەی  یەکتر  دەگەینەوە  ئێمە لە زۆر وێستگەی مێژووییدا  :
شانازیی کوردیش بێت )کە دایکی کورد بووە(، ئازەربایجانیش )کە خەڵکی شاری گەنجەی  
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گوتووە( شیعری  فارسی  بە  )کە  فارسیش  و  بووە(  تەنانەتئازەربایجان  جێگەی    ،  دەتوانێ 
ە میراتی فەرهەنگی جیهانی شانازی بێت بۆ هەموو خەڵکی جیهانیش وەک چۆن لە یونسکۆدا ب

ناسراوە. شانازیکردنی گەلی تورکی ئازەربایجان بە 'بابەکی خوڕڕەمدین'یش بە هەمان شێوە 
کاتدا   عەینی  لە  و  ئازەربایجان  لە  خوازی"  "هوییەت  بۆ  بێت  سیمبولێک  و  نماد  دەکرێ 

خواز و  شانازییەک بێت بۆ کورد و هەموو گەالنی فالتی ئێران کە وەک قارەمانێکی ڕزگاری
 خەباتکارێکی دژی داگیرکەر سەیری دەکەن.  

  ، کاتێ کە هەستی خەلک لە ناوچەیەکی جوغرافیاییدا بەرانبەر بە چەوساندنەوە و چەوسێنەر
هاو و  بە   تەریبهاوشێوە  سەبارەت  ڕیوایەتیش  و  داستان  و  ئەفسانە  دەکرێ  هاوکاتە،  و 

  1347نگی لە دەوروبەری سااڵنی  نەمر سەمەدی بیهرە  ئەودەمەی واڕووداوەکان هاوشێوە بن.   
)  48و   هەتاوی  زایێنی  69و    1968ی  ئازەربایجانی  (ی  ئاگردانی  گوێی  حیکایەتێکی  دا 

لە یەک لە ژمارەکانی گۆڤاری    ،سەردێڕی 'بی نام' واتە 'بێ ناو'   بە تەرجەمەی فارسی کرد و  
'خوشە'ی ئەحمەدی شاملوودا بڵوی کردەوە، من گەلێکم پێ سەیر بوو لەبەر ئەوەی هەمان  
چیرۆک بە هەمان ڕووداوەکانیەوەم پێشتر لە سەردەمی منداڵیدا بە کوردی و بە ناوی 'حیکایەتی 

کە باس لە وریایی  کەشکەک' دەیان جار لە زمانی دایکم بیستبوو و ببوومە ئۆگری. چیرۆکە
وا   ساویلکەیی مێردەکەی دەکات و ئەو ڕووداوانەی  بەسەر لە درێژەیدا  و ژیری ژنێک و 

  لە ژیانی ڕۆژانەدا بۆ کۆمەڵگای نەریتیی دیاردەیەکی نامۆیە لەبەر ئەوەی    . ئەوانەپیاوەکە دێت
  ەربۆیەش کەمتر بینراوە، ه  هەمیشە پیاو بووە فێڵ و تەڵەکەی لە ژن کردووە و پێچەوانەکەی

بۆ بیسەر سەرنجڕاکێشە، جا ئەو بیسەرە کورد بێت یان ئازەربایجانی یاخود ئێرانی و عەرەب  
وەک هەموو فۆلکلۆرێکی دیکەش نە   دیارە  -شیرینەهەر  و... گێڕانەوەشی بە هەرزمانێک بێت،  

دانەرەکەی دەزانرێ کێ بووە و نە سەردەمەکەی و نە جوغرافیاکەی دەتوانرێ دەست نیشان 
ت، نە دەشزانرێت سەرەتا هی چ قەومێک و نەتەوەیەک بووە، گرنگ ئەوەیە بیسەر لە  بکرێ

بێت یان 'اقتباس'    139یکی خۆیەوە و بە زمانی نەتەوەیی خۆی دەیبیسێت، جا 'توارد' ازمان د
نابێت،   جیاوازیی  بیسەر  و  خوێنەر  چین هیچ  بۆ  مرۆڤدا    ێکدیواری  هزری  و  بیر  نێوان  لە 

وداوی هاوبەشی نێوان میللەتان ڕەنگدانەوەی هاوبەشی دەبێت و من  دیاردە و ڕو  ! نەکێشراوە
هیچ بەدووری نازانم چیرۆکێکی هاوشێوەی بێ ناو و کەشکەک لە ناو عەرەب و ئێرانی و  

نەقڵ و حیکایەتەکان و سەرکەوتوویی   ڕازاوەییتەنانەت گەالنی ئوروپاییشدا هەبێت؛ ئەوە  

 
تەوارود بریتییە لە بیر و بۆچوونێکی هاوبەش یان هاوشێوە کە بە زەینی دوو هونەرمەند دا دێت، بێ    139

 ئەوەی یەکتر بناسن و لە یەکتری وەربگرن و بیدزن، توارد لە 'سرقات' ادبی جیاوازە.. 
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ە کراوی هەر ئەو حیکایەتەڤڕۆژ ش لە ڕاستیداەمڕۆ؛ چیرۆک و ڕۆمانی ئنوێژەر و دانەرەکانیا
 . کە مێشکی نووسەرانی هونەرمەند دەیانخوڵقێنن  نەنخەیااڵوییا

و هاوچارەنووس پێکەوە لە جوغرافیایەکدا دەژین و  بە گشتی، کاتێ دوو گەلی دراوسێ  
زوڵم  بە یەک شێوە لە الیەن حکوومەتەکانیانەوە دەچەوسێنەوە، کاتێ کە هەردووالیان لەژێر  

ئاشکرایە   دەناڵێنن،  ودەرەبەگدا  ئاغا  هاوبەشی  ژیانیش  وزۆری  ومەرجی  هەل  بە  سەبارەت 
شۆڕشگێڕانەی ئەدەبیاتی   و  چیرۆک  و  شیعر  و  دەبێت  هاوشێوەیان  ئەوتۆ   ڕەنگدانەوەی 

هاوشێوەی یەکتر یاخود    جاریشزۆردەخوڵقێنن کە پیشاندەری بارودۆخەکەی ژیانیان بێت و  
لە  دیارە  ی ئەو خەڵکانەش. قارەمانانی چیرۆک و ئەدەبیاتی بەرهەڵستکاریو بنلەیەکتر وەرگیرا

گیرێت. ڕۆستەم قارەمانی گەالنێکی  دەالیەن کۆمەاڵنی خەڵکی هەردوو کۆمەڵگاوە ڕێزیان لێ  
زۆری فالتی ئێران و دەوروبەریەتی، هەر لە گەالنی ئاسیای ناوەندییەوە تا ئاسیای بچووک، 

ە ناو ئەدەبیاتی بەرهەڵستکاری چەند  نئەگەر قارەمانانی وەک 'کوێرئۆغلی' بچجا سەمەرە نییە  
؛ گەل و قەومیەتی جیاجیاوە هەر لە ئاسیای ناوەندییەوە تا قەفقاز و ئاسیای بچووک و کوردستان

کوردان  یان   نەبی'ی  نەبی'  و  'کاکە  بخوڵقێن  ی  'قاچاغ  هەردووال   کەئازەربایجانییەکان 
 .  کەندەشانازییان پێوە 

چوار   لە  ئەبابەتسێ  لێکی  مەمەد  لەتیف  مامۆستا  زەحمەتی  بەرهەمی  کتێبە  ڵەرێکی  ۆ م 
کوێرئۆغڵی،   ڕووسیەیە کە زمانی ڕووسی نووسیونی:خاوەن ئەزموون لە کوردانی دانیشتووی  

"پال  نووسەرێکی نادیاری ڕۆژنامەی  ؛ بابەتی چوارم واتە 'قەرە فاتمە،  قاچاغ نەبی و فزوولی
مامۆستا مەمەد گەلێک   رێت. لە خوێندنەوەی بابەتەکاندا دەبینەن نووسیویەتیلەندچاپی    مال"

سەرچاوەی پشکنیوە و زۆر  مووقەڵێشیی کردووە بۆ ئەوەی بگاتە بنج و بناوانی هەندێک لە 
پەیوەندە مێژووییەکان کە بە هۆی نەبوونی کەیانی سەربەخۆی کوردییەوە لەجیاتی ئەوەی لە 

کە لەگەڵ  بهێنێت  لە ئاڕشیوی ئەو وواڵتانەی دەر  دەبووا ڕابگیرێن،  ئاڕشیڤی نەتەوەیی خۆماند
نووسەر   نین!  میهرەبان  یارمەتی    هەوڵیداوەکورددا زۆر  نیشانەی جوغرافیایی و  بە  هەندێک 

بتوانێ بۆ نموونە، کۆمەڵناسیی کورد،  و ڕیوایەتی جیاجیا و    یەکانهۆزایەتی  ەپەیوەندمەنتیقی  
، زوربەی زۆری ئەو هۆزەش چ لە ئێران  ەهۆزی جەاللی بوو  بڵێت 'کوێرئۆغڵی' قارەمانێکی

و  خوو  لەگەڵ  چیاشی  چوونە  و  بوون  قاچاغ  هەن؛  و  بوون  کورد  عوسمانی،  لە  چ  و 
  نییە زۆر سەیر و سەمەرە  کەوابوو،  دا یەک دەگرێتەوە،  و ئێستا  خەسلەتەکانی کورد لە ڕابردوو

لەو نییە  بەرگر  ئەوەش  دیارە  بزانرێت؛  کورد  بە  هەمیشە ئەگەر  بۆ  ئازەربایجان  گەلی  ەی 
کوێرئۆغڵی بە قارەمانی نەتەوەیی خۆیانی بزانن و ڕێزی لێ بگرن و 'عاشیق'ەکانی ئەو واڵتەش 

دیارە مامۆستا مەمەد نە یەکەم کەس و نە دواکەسە    بە ئازایەتی و جوامێرییەکەیدا هەڵبڵێن.
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یاخود کاتێ کە 'نەبی' قارەمانێکی هاوشێوەی   کە پەیوەندی کوێرئۆغڵوی بە کوردانەوە دابێت.
کوێرئۆغڵی، لە بەیتی کۆنی کوردیدا هەیە و بەیت وێژەکانمان سااڵنێکی گەلێک زۆرە بەیتی  
'کانەبی'مان بەگوێدا دەخوێنن، و بە ئازایەتی و نەبەزییەکەیدا هەڵدەڵێن، کارێکی نا ئاسایی  

لەگەڵ 'قاچاغ نەبی'ی   ئەفسانەییە  -مێژووییبیرۆکەی یەکبوونی ئەو کەسایەتییە  داکۆکی لە  نییە  
بەشوێن    ،ئەو دوو قارەمانە  گوروێت و بۆ سەلماندنی یەکبوونیبلە مێشکیدا  ئازەربایجانییەکان  

بە هەمان شێوە، کاتێ ئێمە لە ڕێگەی لێکۆڵینەوەکانی مامۆستای   گەڕێت. ببەڵگە و دەستاوێژ دا  
ن ماڵی محەمەد فزوولی شاعیری ناوداری  شوێنەوارناسی کورد 'عبدالرقیب یۆسف'ەوە دەزانی 

، بۆ کەسێک کە زۆر  14٠گەلی ئازەربایجان لە قۆناغێکی ژیانیدا لە سەر قەاڵی کەرکووک بووە
وکەم شارەزای هۆزی گەورەی تورکی 'بەیات' و لق وپۆپە تورکمانی و کوردەکانی بێت، 

ە تورکی و فارسی گەڕان بەدوای ڕەچەڵەکی کوردیی فزوولی، سەرەڕای ئەوەی شیعرەکانی ب
ب و نامۆ بنوێنێت؛ بۆ مەگەر شێخ عەبدولڕەحمانی تاڵەبانی شرۆڤە یگوتبێت، نابێ شتێکی غەر

لە سەدەی نۆزدەهەمدا لە کەرکووک نەژیاوە و سەرجەم    ،نووسی مەسنەوی مەولەوی ڕۆمییش
النی  شیعرەکانیشی بە فارسی و تورکی نەگوتوون؟ ئەوە تایبەتمەندیی ژیان لەناوچەیەکە وا گە

لێبگەڕێت  ئێمەی  هەمەچەشنەی   بەرژەوەندیخوازی  و  سیاسەت  ئەگەر  و  نیشتەجێن  تێدا 
 . ەی و دۆستیی نێوان گەلەکانیەتیهۆکارێک بۆ جوانی و ڕازاوەییەک

ڕووسی لە  ئاوە  ئەمین  کامران  دوکتۆر  خۆشەویستم  دۆستی  ئینگلیزییەوە   وتارەکان    و 
یکەوە کورد، لەالیەن باوکەوە ئازەربایجانی  وەریگێڕاونەتە سەر کوردی. وەرگێڕ، لە الیەن دا 

، مرۆڤێکی بەرپرس و دوور لە ڕەگەزپەرستی و دەمارگیریی قەومییە، کە شو وەک کەسایەتی
لە ڕێگەی نووسین و وەرگێڕانی کتێب و وتاری زانستی و پیشەییەوە، خزمەتێکی زۆری زمانی 

ەوە یانکارەک  م بەدا پەیوەندی نزیکنەتەوایەتیمانی کردووە. من لە ماوەی وەگێڕانی ئەم وتارانە
باس   ەبوو و  شاراوە  بابەتی  هەندێک  بەرچاوی  خستنە  لە  جگە  ئامانجێکی  هیچ  دەزانم  و 

برای  گەلی  مافی  نەیویستووە  زۆر  تا  کەم  و  نەبووە  کورد،  گەلی  مێژووی  نەکراوی 
ئازەربایجانیمان زەوت بکات. ئیتر قەبووڵ و ڕەدی بۆچوونەکانی نووسەر دەکەوێتە سەرشانی 

 ٢٠٢٠/ ٢4/9خوێنەران.  
دئەم   وەرگێڕانی  کورد"  بەڕەچەڵەک  کەسایەتیی  "چوار  کتێبی  سەرەتای  بۆ  ئاوە    .وتارە  ئەمین  کامران 

ساڵی   بەهاری  ژمارەی  لە  و  فارسی  دواتر کراوەتە  و  دا    ٢٠٢٢نووسراوە  مەهاباد  چاپی  بەیان  ی گۆڤاری 
   بڵوکراوەتەوە.

 
گرنگی قەاڵت لە بواری -کەرکووک و هەوڵدانم بۆ ڕزگار کردنی  عبدالرقیب یۆسف، "وێران کردنی قەاڵی 14٠

 . 6٢، الپەڕە ٢٠1٠کەلەپورییەوە"، چاپی یەکەم، وەزارەتی ڕۆشنبیری، هەرێمی کوردستان، هەولێر 



 

 

 گی کوردی و میرزا حوسەینعەلی نووری )بهاءاللە( فا بهمسته

 
هونهڕێگه  له لوتفی  بهرمهی  هۆمهندی  دزهڕێز  لهوهییهر  ساڵی  وروبهده  ،  دا،   ٢٠٠1ری 

کی کوردیی جوڵڵ زهرهمر فهمنداڵی نه  تاقه  -کی"جوڵڵ زهرهفه  هیهمر "بهڵ نهگهناسیاویم له
پهمه خزمهریوانی  فەرەجوڵال  میرزا  کرد.  ڕاستهیدا  فهقینهتگوزارێکی  مێژووی رههی  و  نگ 
ری میستر  هاوسه   ی ببوو به وهدوای ئه  لی کورد بوو. بەهیە خانمی کچی میرزا فەرەجوڵالگه

، و ناسیاو بوونەمناسرا. دوای ئهده  وهگیولیک" ه  هیهناسناوی "به  یکی، بهمر گیولیک، پیاوێکی ئه
ندیم  یوهنامه په   ک دوو جاریش به فون و یهلهته  لێک جار بهگه  ٢٠٠5تاکانی ساڵی  رهتا سه 

 بوو. ڵیدا ههگهله
و ر باوکی و ئهمهکانی خۆی بوو لهرییهوهریکی نووسینی بیرهدا خه و سااڵنهخانم له  هیهبه
ئایینی    تی "المطبعة العلمی کردستان" بهنایهو خاوه  قاهیره  ی ژیانیدا لهماوه  ی وا لهتانهخزمه

ئهبه تی بۆ  وح" ێکی تایبهڵ "لههائوڵبه  ک کهیهڕاده  یشتبوونهگه  تانهو خزمههایی کردبوون. 
هایی هائوڵڵ الی ئیماندارانی بهکانی بهوحه جوڵڵ نازڵ کرد و ڕێزی لێ گرت؛ لهرهشێخ فه

جوڵڵ وەک قیددیس و  ره، شێخ فهم پێیهکرێن و بهیر دهی قورئانی موسوڵمانان سهک ئایهوه
 ا ناسرا.  موو جیهاندهه هایی لهیی ئایینی بهمیشهپیاوچاکێکی هه

بی و  رهنیا عهی تهوهر ئهبهنووسین لهزمانی ئینگلیزی ده  کانی خۆی بهخانم یادداشته   هیهبه
ی  ند ڕستهباوکی فێر بوو و چه  له  کی کوردی کهیهند وشهچه  له  زانی و جگهئینگلیزی ده
ندێک پرسیارم هه   141زانی. دهی نهو دوو زمانه دایکی فێری کردبوو، هیچکام له   فارسیش که
و   نووسی چاپخانهچاره  ت بهبارهی زانیاری سهوههیوای ئه  دا بۆم نارد بهپۆسته  نووسی و به
گشتی  ر باس وبه به  کراوی بخاتهجێماو و چاپ نه ی بهی باوکی و نووسراوهکهکتێبفرۆشییه

ی ڕوانگهتی بدات به و گرنگایه  وههێڵێتهڕی ئایینیدا نهی باوهچوارچێوه  نیا لهژیانی باوکی ته
 جوڵڵش.  رهیی شێخ فهوهتهنه

نی بەهیەخانم مهی تهوهی ئهگوێره  و به  وهاڵم مانهکانم بێ وهفونهلهدا ته  ٢٠٠5ساڵی    له
ستم کرد  ینااڵند، هه خۆشی دهست نه ده  لێک جاریش لهبوو و گه   وهشتا سااڵنه ژوور هه   له

 
 دایک ببوو. له  قاهیره اڵم لهسڵ شیرازی بوو به ئه کی به الیهمه خانم، کچه هیه. دایکی به  141
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جێماوی  به   خانمی تاقههیهبه   وهداخه ر وابوو: به ڕاستیشدا هه  ش ڕووی دابێت، له شتێکی ناخۆ
ی زیاتر  وهزانی تکا و ڕجای من بۆ ئاوڕدانهمدهچی دوایی کردبوو. ئیتر نه، کۆزن پیاوهو مهئه
  کانی توانیویانه ییهروهنجامێک یان نا و ئایا بیرهئه  یشتۆتهتیی ژیانی باوکی گهوایهتهنی نه الیه  له

تیس ی ئاییندا قهبازنه  له  کهیان کاره  14٢ن ربخهجوڵڵ دهرهری شێخ فهروهپه وهتهتی نهسایهکه
بۆ شوێن ههره. هیچ دهوهتهماوه یادداشتهتانێکم  نهڵگرتنی  بۆ  زا  م الی قهکهما و کارهکان 
 جێ هێشت. ر به دهوقه

ڵ  گهم لهکهماڵمان. باسه  وه هاتهیهواڵتی دوبه  هایی ئێرانی لهبهندساڵ دواتر میوانێکی  چه
واوی کردم، کی تهتیم لێکرد. ڕێگای باشی پێشاندام و هاوکارییهزراند و داوای یارمهو دامهئه

بانی  وان ژنێکی میهرهک لهس و یهندکهن و چهندهله هاییان لهی بهی سااڵنهوهکۆبوونه بردمیه
ئه خه و  ناساندم  پێ  بروجردی  شاری  بردمیهڵکی  به   ویش  العدل" ی الی  "بیت  رپرسێکی 
رگێک کتێبی فارسی "عنقای  ، بهو ژنهر ئه. ههکهوهکۆبوونه  هاتبووه  یفاوهحه  له  هائیان، که به

سااڵنی  ژیانی    تێیدا له  ت پێدام کهمانهئه   بقا در قاف وفا" نووسینی "امیر هوشنگ ایمانی" به 
کی  یهڵوو دوابوو و وێنه رگهوتی سه شکه ورامان و ئه سلێمانی و هه   هائوڵڵ لهی به  56تا    1854

بههیهبه کوردییهبه  خانمیشی  له  وهرگی  بوو.  ژیننامهبه  تێدا  بهشی  کتێبەکەدا  هیهی  خانمی 
ئینگلیزی  نووسیوه  نووسرابوو ناوبراو "کتێبێکیشی به ا باسی ژیانی خۆی و تێید  که  زمانی 

بنه  و  کردووهکهماڵهباوکی  "مه   یانی  ئهو  ]واتهقاماتی  چاپ  به  مری"  العدل[  بیت  رپرسانی 
  نامه   رێکی 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 پێ به
کانی  ی کتێبی ئیمانی و شوێن گرتنهک دوو دێڕهو یهبێ ئه  خانمم لێکردن. دڵنیا نیم بههیهبه

 دیت یان نا. خانم ڕووی ڕووناکییان ده هیهکانی بهمن، یادداشته
و  وهکان دۆزرانهنجامدا یادداشتهئه نووسین بۆ "بیت العدل" و له نامه وتمهکورتی، که به

ی  وهسلێمانی بۆ ئه ی ژین لهالی بنکه  وانیش بردیانههائیانی عیراق و ئهحفیلی بهنێرران بۆ مه
کوردی؛ لەوێ، کاک ڕەفیق ساڵح وسدیق    بیکاته  وهئینگلیزییه  له  وهرگێڕێکیان بۆ بدۆزنهوه

رهاته دوور سه و بهخانم دوای ئههیههکانی بنجامدا یادداشتهئه ساڵح منیان پێ ناساندبوون و له
وت ڵکههه   واو بهی چوونی لە ئەمریکاوە بۆ حەیفا و لەوێوە بۆ بەغدا و سلێمانی، ته ودرێژه
 کیش بهیه، دوای ماوهوهکوردی و بۆم ناردنه  کردمه  ! منیشمهرجهالی خۆم بۆ ته  نێررایه

 ولێر چاپیان کرد. هه ی ئاراس لهنکهالی ب ویستم" لهی خۆشهناوی "کوردستان ئه

 
ی مان چاپخانه هه  و له  قاهیره  دلیسی له ی بهفنامهرهشه  س بوو کهم کهدوای زێڕنۆفی رووسی، دووهه   جوڵڵ ره. شێخ فه 14٢

 هائوڵڵ دابینی کردبوو. به که فی چاپخانهسره رج و مه خه عیلمی کوردستاندا چاپ کرد. گوایه 
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*** 
و ست پێدەکات! ئهده   اڵم داستانێکی دیکهدا کۆتایی هات به کان لێرهتی یادداشتهحیکایه

کی یهنگتر نوسخهرز پێیاندام و درهقه  به  نگی ئیمانی کهمیر هوشهی ئهییهڕهالپه  6٠٠  کتێبه
 ت بهبارهکی زۆری سهرگرت، زانیارییهت وهمانهئه  ریمیش بهلی کهڕێزدار عه  یم لهدیکه

به الی  بۆ  دانیشتووانی  هاتوچۆی  و  سلێمانی  تێدایهشاری  بهودهئه  که  هائوڵڵی  ناوی    م 
 ژیا.  ڵوو دهرگهوتی سه شکهئه  سلێمانی و له  له  وهدی ئێرانی" یهممهروێش محهی "دهخوازراوه
هه  کهکتێبه دمۆرکی  بههندێک  ئایینی  پێوهمارگیریی  ته  دیاره  هایی  کهو  تی  سایهنیا 

کوردستان  له قا" واته"قافی به  ش وا له سانهو که موو ئه، ههوهتهکراوه ورههائوڵڵی تێدا گهبه
سانێک پیشان  ک کههائوڵڵ، یا وهروێش و مورید و موخلیسی بهده  به  ویان کردووههاتوچۆی ئه

شوێنی    خشتی  بینای بۆچوونەکان زۆر له   ، واته ر بووهسهویان لهریی ئهکارتێکه  دراون که 
و میواندارییان    هائوڵڵ گرتووهبه  ک میوانێک ڕێزیان لهش وا وهوانهی ئهنراون. زوربهخۆیان دانه

تی  قانیهحه   ان بهڕیو و باوه ڵگر و موریدی ئهشوێنهه  تهبوونه   ڵکانێک ناوبراون که خه   به  کردووه
و ی ئهتی و ڕادهچۆنیه   ن پێم خۆش بوو لهرێکی بێ الیهک خوێنه. من وهی هێناوهکهئایینه

، وهپێشه  ک چۆتهیهو تا چ ڕاده  ستی پێکردووهچۆن ده  کهو بزانم کاره  وهبکۆڵمه  رییهکارتێکه
ن  الیه  ر لههایی نووسرابن و ههدارانی بهنیا بۆ ئیمان ر تهکانی نووسهچێت بۆچوونهاڵم وێدهبه
ک من  کی وهیه  که  هێزی مەنتیقی، یان بەڵگەییان نییهکی بهمایهنا بنهربگیرێن دهوه  وهوانهئه

ڵوو  رگه سلێمانی و  سه   یان له  قای بیارهخانه   له  ڵکانێکی موسوڵمانی سوننهبکات خه   وهڕ به باوه
 هائوڵال.  وازی بهت و بانگهعوهشوێن ده وتبێتنههایی و کهبه ڵوو بووبێتنهرگه و به

ناوبانگی ندی شاعیری بهیوهپه کانی کتێبی ئاغای ئیمانی لهتهبابه ک لهرچۆنێک بێت، یه هه
ک  یهڕاده  بێ به ر، دهی نووسهگوێره  به  که  ( دایه،185٠  -18٠9گی کوردی")فا بهکورد "مسته
ی  ڵگوتبێت و ڕێچکهشیعری پێدا هه  بووبێت که  هائوڵڵوهت بهنیسبه  تی بهرادهئیخالس و ئی 

 ڵگرتبێت. هایی ههبه
  –   185٠دی بابی شیرازیی )ممهلیمحهمیرزا عه  ی ئایین بابی بوو کههایی درێژهئایینی به

. دوای ئیعدامی  ناساندمان دهی ئیمامی زهروازهباب یان ده  ری بوو و خۆی به (  بانگده1819
ئایینه به  کهباب،  لقه  بوو  ئهوهدوو  بهزه:  و  بهلی  و  لههاییههایی  ڕێچکهسه  کان  میرزا  ر  ی 

م و ههی نۆزدهدهمی سهی دووهه نیوه  له  و ڕووداوانهموو ئهڕۆیشتن. هههائوڵڵ  لی بهینعهحوسه 
ڕای کوشت ره. سه( ڕوویاندابوو1831  –  1896ددینشای قاجار دا )تی ناسرهمی شاهیهردهسه 

تیان حفیل و شوێنی عیبادهئێران و ڕووخاندنی مه  هاییان لهو ئازاری زۆری بهوبڕی نامرۆڤانه
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مهالیه  له ئاپۆرهن  و  دهال  ئایینهوهوروپشتیانهی  باوه  به  که،  بههۆی  برایهیه  ڕ  و  تی  کسانی 
 .  یهنگر و ئیمانداری ههزۆر واڵتدا الیه و له وهدا بڵو بۆتهموو جیهانهه ، ئێستا لهوه النهگه

یری موسوڵمانیشدا  نێو موسوڵمان و غه   نگری لهالیه  که، ئایینهوهڵوێستهو ههمان ئههۆی هه به
موسوڵمانی    اڵم دوورنییهتی شیعی دانراون، به ئیمامه  ڕ بهر باوهسهماکانی لهرچی بنهو گه  یههه
 نگرانهالیه  شنهو چهی ئهدڵنیایی ژماره  ر ڕاستیش بێت، به گهئه  وهنگری. ئهالیه  ش بووبێتنهوننهس

ش ر بۆیه. ههسیفره  هایی، نزیک بهبه  تهی وا بوونهیهشیعه  ڵکهو خهچاو ئهو له  مهئێگجار که
  نیا بۆچوونه ته  وهاڵم ئههایی. بهبه  گی کوردی بووبێتهفابهمسته  بۆ من زۆر ئاسایی نانوێنێت که

  ری تارانیدا له فهسه  ندی کوردستانی، لهیوهپه له گ جگه فا بهبێت و مستهڕاست نه یهو واهه 
 بووڵ کردبێت.هائوڵڵی قهو ڕێبازی به وهکان نزیک بووبێتههاییهبه

ئه  له سیراجهسعه ڕێزدار  کهدی  بیست  ماوهله  ددینیم  بهیهو  وا  لهدا  ، بووه  بیاره  هائوڵڵ 
ی کردبوو  وهنعی ئه؟[ مهماوهبیر نه ناویم له ددین ]یا شیخێکی تر کهتی شێخ حیسامهزرهحه

 ببێته  سێکی دیکهزای شێخ بوو، هیچ کهی لێزان و شارهلیفهدووکەس کە یەکیان خه  له  جگه 
  ی که وهران بوون لههێزی ئیستیداللی ناوبراو و نیگه  ربهش لهوههائوڵڵ و ئهتی بههاوسوحبه 

 .  کانیڕهشوێن باوه ونه بکه که ڵکهخه
ر سه  کی فیکریی لهرییههائوڵڵ کاریگهر به گهت ئهنانهته  که  یهوهدا خاڵی گرنگ ئهلێره

ر  ندهلهروێشێکی قهده  ککوردستان وه  له  که  بووه  وهو ڕووهگیش بووبێت زیاتر لهفا بهمسته
ی  دهکانی سهکۆتاییه  دا واتهمهردهو سهری ئایینێکی نوێ. لهک ڕێبهنه  وتی کردووهڵس وکههه

کۆمهههنۆزده کوردهم،  )لهڵگای  سوننهبه  واری  گه  شی  تێکهنشینیدا(  دیاردهلێک  ی  اڵوی 
و   لیفهخه  متر شار وگوندێکیش بووهه ، کقشی(  بووهتی )قادری یان نهتی و موریدایهشێخایه

ی شێخێک و  رسپاردهسه  سێکیش بووهمتر کهبووبێت، کهی لێ نهو ڕێچکانهک لهسۆفیی یه
روێشێکی  "ده  ندیان بهیوهکان پهشێوه  ک لهیهشێوه  به  و شێخانهندێک لهبێت. ههک نهقایهخانه 

 بانی لهزای تالهحمانی خالیس باوکی شێخ ڕهبدولڕهعهشێخ  ، بۆ نموونهبووههه وههیندی" یه
 هاباد بهروێشی مهوتی شاده. مزگهتی پێدراوهتی شێخایهشارهبه  وهروێشێکی هیندییهن دهالیه

هیندییهناوی ده لهنانهو ته  کراوه  وهروێشێکی  باب له ممهلیمحهعه   مێکدا کهردهسه   ت    دی 
وتنی و ئیخالسی  چاوپێکه   روێشێکی هیندی هاتۆته، ده143ریق( زیندانی بووههاڵی چاری )چهقه

  144. ربڕیوهی دهکهتی ئایینهققانیهحه و و به خۆی به

 
 .ی سمایل ئاغای سمکۆپێگه ی وا سااڵنێک دواتر بوو به اڵیهو قه. ئه 143
بۆ کوردستان بنووسم.   هیندییانه روێشهو دهمز و ڕازی ئه ڕه رهاتوچۆی پڕ له سه خۆ له ربهتێکی سهمام بابهته . من به 144
  هایی له ڵدانی ئایینی باب و به رههکوردستان و سه  له   تیوی شێخایه بره  ی که نجامهو ئهئه  تهیشتوومه دا گهم داوییانه له
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ی بزانێ  وهروێشێکی ئێرانی بێ ئهشوێن ده  وتبێتهگیش کهفا بهمستهدووری نازانم    م پێیه به
به دەروێشە  ڕێبهئەو  و  بهری  هائوڵڵ  لههاییهئایینی  هیچکام  که!  لهسانه و  سهی  دا مهردهو 

و    هێناوهو نههائوڵڵ بوونی ئههایی بوون و به به  ناوێکیان له  هائوڵڵوهندی بهپێوه  تهوتوونهکه
ڵک ئاشکرا خه ی خۆی لهویهش هه کهجێ هێشتنی ناوچههائوڵڵ تا دوا ڕۆژی به چێت بهوێده

روێشێکی  تی دهگ، موریدایهفا بهتی مستهڕاست بێت، موریدایه  وهر ئهگهۆ ئه کردبێت، خنه
ئیسالم   خۆ لهربهری ئایینێکی سهوی کردنی ڕێبهیڕهک پهنه   زانا و زمان پاراوی ئێرانی بووە،

 هایی.به واته
تێکی خه   گی بهفابهی مستهکهناسراوه   ندهوت به موو حه قی ههها ده روهکتێبی ئیمانی هه

کراوه  ڕازاوه چاپ  یهسهبه  که  تێدا  به ته  وهکهر  دهڕجیع  پێک  ئهندێک  و  ردی فه  وههێنن 
 تی: میهکهیه

 "ای زشیپور تو جهان پر شور / وز نوای تو عالمی مسرور...." 
 که  هخستوو  که ڵ شیعرهگهشی لهوه راوێز و ڕوونکردنهندێک په ک و ههتایهرهر سه نووسه 

ر ژیانی فەرهەنگیی کورد  سه  نهمیش بێت بخهکی کهی ڕووناکییهو هیوایهیانهێنم بهدا دهلێره
 ڵکانی جیاواز بهبووڵی بیر وبۆچوونی خه تی کوردان و قهمیوانداریه  کیش بن لهیهو نموونه

ده ئێمهبێ  دڵفراوانییه،ئه  مارگیری.  ده  و  دهئێستاش  و  الیبینین  گههزانین  ئایینی  نگرانی  لێک 
کوردستان   ن، لهکهی ئێران و عیراق و تورکیا ڕادهکانی دیکهشوێنه  له  ئیسالمی که  یرهغه 
 ڕێت!  ی سعوودیا و داعشی تورکیا لێبگهالکانی قوم و قاعیدهر فیتی مهگهئه  دیاره  -وهحاوێنهده

  کتێبی عنقای بقا... دا پێویسته   ئیمانی لهنگ  میر هوشهکانی ڕێزدار ئهبۆچوونه   ت بهبارهسه 
 :وهمهڕوون بکه  م خااڵنهئه

دوور   و سااڵنه و ئه   دا ژیاوه  185٠و    18٠9سااڵنی نێوان    گی کوردی لهفا بهمسته .1
له سهردهسه   نین  )رههمی  باب  ئایینی  به 1819  –  185٠ڵدانی  پاشانیش  و  هایی  ( 
 دوای ئیعدامی باب؛دوابه

 ر شاری سنهبۆ سه  وهڕێتهگهک دهڵهچهڕه  اڵم بهبه  دایک بووه  سلێمانی له  کوردی، له .٢
ناو    دا لهو سااڵنه . لهبووه   ها موسوڵمانێکی سوننهروه. ههی کردووهو هاتوچۆی سنه 

سنه په   قوروه  ها له روههه   شاری  بیجاڕی  سنه نادهو  به  داستی  م هایی کهئیمانداری 
کانی  هاییهڵگای بهکۆمه  ی وا لهنگهبروزهموو زهو ههت ئێستاش دوای ئهنانهبوون ته نه

 
هیندوستان و حوزووری   کان له می حوزووری فیزیکیی ئینگلیزییه رده مووی هی سه هیندوستان هه  ئایینی سیک له ئێران و 

 ی جیددین. وهشایانی لێکۆڵینه ندییانهیوهو پهو ئه اڵتی ناوین بووه ی ڕۆژهه م ناوچهرجه ئێران و سه  سیاسییان له
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 یان سێ جار خاپوور کراوهکهگۆڕستانه  و ئوستانی کوردستان دراوه و بۆ نموونه  سنه
 م نین؛وێ کههایی لهی به، هێشتا ژمارهکانیان شکێنراوهبرهو کێلی قه

ڵ شاعیران و  گههاتوچۆی تارانیشی کردووه و له  گی کوردی کهفا به، مستهم پێیهبه .3
سهئه ئێرانیی  وهدهدیبانی  خۆی  پهمی  دا  "قائانی"  ههیوهکوو  دهبووهندی  کرێ  ، 

باوه بهئاگاداری  وبۆچوونی  بیر  و  نییهڕ  دووریش  و  بووبێت  ئهرهبه  هاییان  وان  و 
 کشابێت؛

نهقه  بێ زۆر لهکوردی ده .4 باوی کۆمهیدی  نهریت و  بووبێت و کاری وای ڵگادا 
شوێن   وتنهک کهزانرابێت، وه باش نه   مدا بهودهستراوی ئهڵگای بهکۆمه  له  کردبێت که

 :  145وینی "قادر" ناوێکئه
 

 ب و دینتزههپرسن مهالئیک دێن دهس کوردی! مهبهعه 
  146دینمب و زههر کام مهسه زانێ من لهقادر خۆی ده که
 یا: 
 سڵی یار،شت و وه ههینی بهمابه ر بم لهییهر موخهگه
 وێ! ت، نامهننه جه م پڕ لهننهههسڵی تۆ بۆ من، جه وه

 
موسوڵمان   یرهکورد و غه  یرهڵ غهگهی کوردی لهندییانهیوهو پهڕای من ئه  اڵم به به .5

ی  و پێشینه  مینهی زهوهر ئهبههایی و لهبه  بووبێته  شوێنێک که  تهیشتونهگهنه  رگیزهه
هایی.  به  ببێته  خساوهڕهی بۆ نهلهو ههبوون، ئه  بیروباوەڕی هی موسوڵمانێکی سوننه

تهئه به و  بهندهرجیع  لهگهئه  شی  زۆر  دهپه  ری  محهسنی  ئێرانیدا  ممهروێش  دی 
هەردوکیان یەک کەس بووبێتن! لەبەر    باوەکوو  –هایی  هائوڵڵی بهک بهنه   وههۆندۆته

ناوی خوازراوهممهروێش محهئەوەی ده بهد  بووهی  له  له  ، کههائوڵڵ   کوردستان 
 هایی. رێکی ئایینی بهک وەک ڕێبهنه وتووهرکهروێشێکدا دهبیچمی ده

و ئه ناگۆڕێت و    کههاوکێشه  گ شتێک له فا بهبوونی مستههایی بوون یا نه به  دیاره .6
.  وهمێنێتهک شاعیرێکی ڕێزلێگیراوی کورد دهموسوڵمان، وه  یرهچ موسوڵمان و چ غه 

بکرێت و بزانرێت   کهندهرجیع بهیری تهسه  ، باش وایهوهتێکی توێژینهک بابهاڵم وهبه
 ن. کهکانی تر دههاییهسندی بۆچوونی ئیمانی و بهک پهیهکان تا چ ڕادهشیعره

 
 3٠8تا  ٢96جادی، لل. دین سه دالئهبی کوردی عه دهمێژووی ئه. بڕوانه 145
 ی. کهویستهخۆشه ها بۆ قادرهروهند و ههخوداوه بۆ قادر واته  ئیهانی تێدایه  که. شیعره  146
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تی  یهکهی ڕێزی شاعیرهکی ئایینی و جێگهتییهسایهکه  بێگومان ڕووی له  کهشیعره .7
واته  به   که جبریلی"  واردات  "مورد  و  الحق"   "نور  و  الهدی"  رگری  وه   "شمس 
ناودهوه قسهحی  و  بهبرێت  قسه  کانی  حهدوایین  دادهی  کهق  نهوه  نرێن  فخی  ک 

به کۆتایی  له  ئیسڕافیل  مرۆڤ  دهرزهسه  ژیانی  کهوی  هه کهسه هێنێت.  بهروه،   ها 
ده  معنوی"  ده "شاهد  و  وهشوبهێنرێت  جبرهگوترێت  پهک  وه ئیل  و  خۆی یام  حی 

  و له  و روح القدس و عیسا بوونهگرت. ئه وهخۆیهیاند ئینجا بیچمی عیسای بهڕاگه
به  وهکیانهیه قۆڵیئه  بوون  پێک  سیحییه"تثلیث" ی مه  ویتر، دوو قۆڵ له سێ  کان 
، قۆڵی  رگیراوهقورئان وه  له  ی "ارنی" کهوشه  رد دواتر دا بهدوو فه  هێنێت و لهده

دێنێتهسێهه  شیعرهسه و کهئه  واته  وهکهناو شیعره  میشی  وا ڕووی  م ، هه وهله  کهی 
  بێته (، ئیتر ده! ڵێت "ارنی!" )بمبینهمووسا ده   به   م عیسا و کاتێکیش که و هه   ئیلهجبڕه

  ئاشکرایه   شی دێن کهبهد و بیاللی حهممهدا ناوی محهکهشیعره  ها لهروهخوداش. هه
 ریی ئیسالمین. ڤوکابیوله

زاران ووفی ئیسالمیدا ناسراون و ههسهته  موویان لههه  ندییانهتمهو تایبهگشتی، ئه  به .8
له که  جار  و  بهشیعر  هاتوون  سۆفیاندا  لهالمی  هیچکامیان  دهگهاڵم  و  ڵ  رس 

بهفێرکردنه ئایینی  یهکانی  ناگرنههاییدا  واتهوهک  بێ  تییهسۆفیایه  کهشیعره  ،  کی 
بۆچوونی   ووف نامۆ نین. بهسه بیاتی تهدهئه  کانی بۆبارێت و زاراوهوشی لێ ده خه
دی ئێرانی  ممهروێش محهی بۆ دهندهڕجیع بهم تهگی کوردی ئهفا بهر مستهگهئهمن  

سێبه  گوتبێت که بهناوی  بووهری  پیرێکی دهک ده، وه هائوڵڵ  ستگیر روێشێک یان 
ویش  ئه  یهری زۆر ههگهئه  هایی کهری ئایین بهداهێنهر و  ک ڕێبهنه  ڕووی تێکردووه

زوربه ههو  ئه  رهی  کوردانهزۆری  لهو  وا  سااڵنهی  کهو  ندی  یوهپه   تهوتوونهدا 
ر ئاگاداریش  هایی ههتیی ئایینی بهرایهی و ڕێبهمهدووهه  تییهسایهو که، لههائوڵڵوهبه
 بووبێتن. نه

بکه .9 به،  وهمهکورتی  هۆکارێکم  ئهرپهبه  نییه  وهستهدهمن  بۆچوونه رچی  ئهو  میر  ی 
بدههوشه  ئیمانی  بهته  که  وهمهنگی  مستهکهفارسییه  ندهرجیع  بهی  کوردی  فا  گی 

ئه بۆ  کهساحیبقڕان،  بهگوتراوه  سه و  له؛  ئهسه  اڵم  باوهر  کهڕهو  له به   م    هائوڵڵ 
ی  کی دووانهتییهسایهکه  م مستر هاید! واتهو هه  کیل بووهم "دۆکتۆر جه کوردستان هه

ناوی   که   دی ئێرانی گوتووهممهروێش محهی بۆ ده کهگیش شیعرهفا به. مستهبووه هه
ک ش گرنگتر، نهوههائوڵڵ و لهک بۆ بهکوردستان نه  له  هائوڵڵ بووهی بهخوازراوه

.  هائوڵڵی گوتووهی بهکهخوازراوه  تییهسایهوو بۆ کهڵکبه  کهخوازراوه  ر بۆ ناوههه
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منه  وهئه  دیاره سه  بۆچوونی  بابهدوای  کردنی  وسووک  هیچ    کهتهنگ  و 
واو بزانم،  ڕاست و ته   به   کهلهسهمه  یشتنی خۆم لهی تێگهوهبۆ ئه  کیشم نییهپێداگرییه

  لمێنن که پێمی بسه  ڵگهبه  ستن بتوانن بهوهی من دهو بۆچوونه سانێک دژ بهر کهگهئه
 یان. ر قسهسه  چمهوا دهم، ئه کهده ڵههه

قی کتێبی  ر دهبهم لهکهندهرجیع بهندی تهوت بهم حه رجهمن سه بڵێم که  وهکۆتاییدا ئه  له
 مهیخهدا دهێرهو ل  وهتهتی خۆم نووسیوهخه   "عنقای بقا در قاف وفا" ی امیر هوشنگ ایمانی به

  له   جارێکی دیکه  م نییهوهی کاتی ئهوهم بۆ ئهکهر. داوای لێبووردنیش دهر چاوی خوێنهبه
کرێ بۆ  ر دهو خوێنه  نییه  ڵهبێ هه  کهقهده  ئاگادار بن که  . تکایهوهر بیاننووسمهمپیوتهر کهسه 
ستی  ر دهبه  له  لێره  وهداخه   به  بکات کهردانی دیوانی کوردی  کان سهقی پاگژتری شیعرهده

مر بابامردوخ  ی "تاریخ مشاهیر کرد" نووسینی نه   386تا    38٠  ڕهیری الپه، یان سه مندا نییه
که  بکات  حههه   روحانی  به ر  هاتووهکهندهوت  تێدا  ئه  ی  ئاماژهوهبێ  بهیهی  ندی  یوهپه   ک 

ردوخ و ئیمانیدا  قی بابامهنێوان ده  ندێک جیاوازی لهت. هههائوڵڵ بکاڵ بهگهی لهکهشاعیره
ردی  قی ئیمانی چوار فهمدا دهندی دووهه به  م له. الی کهراوردکارییهبه  پێویستیان به  که   یههه

له مهده  زیاتر  یهندی سێههبه  ، لهردۆخی تۆمار کردووهقی  فهمدا  له ، وهمترهردی کهک    ک 
فهرهندی جوابه لهمترهردی کهمیشدا دوو  پێنجهبه  ،  فه ندی  سێ  ندی  به  ، لهردی زیاترهمدا 

.  ردیان تۆمار کردووهردوکیان نۆ فه هه   که  مهوتهندی حه نیا بهو ته  ری زیاترهک فهمدا یهشه شه
شی  و ئاماژه  کردووهی تۆمار نهکهجادی شیعرهبی کوردی مامۆستا سهدهمێژووی ئه  وهداخه   به

نه کهنه  ندهوهئه  داوهپێ  "لهگوتوویه  بێت  ئه  تی:  شیعرانهنێو  کهو  وتوویه  له  دا  تی،  ئێران 
 ( 3٠8." )مێژوو، ل.  یهلیاتێکی زۆری فارسی ههزهغه 

شاعیر و    ی مافی خۆی بدرێتهوهبدوێن بۆ ئه   کهتهبابه  زا زیاتر لهڵکانی شارههیوادارم خه 
ئهبڕوایه  شنهرچههه  ی. من دوور لهکهشیعره ئایینی  نووسیوهم دێڕانهکی  نه  م    ویستوومه   و 

ڵوێستم ڕاست بێت یان ناڕاست  ق، جا هه حه   م بهقێک بکه ناحه   خواستوومه   وتێنم، نهمافێک بفه
 دەبێ خوێنەری شارەزا بزانێت.  وهئه

ده وهئه ههش  حه قی  به ر  تهکهندهوت  مستهبهرجیع  ی  فارسی  بهندی  کوردی  فا  گی 
تی  ستخهده  ر کتێبی "عنقای بقا در قاف وفا" نووسینی امیر هوشنگ ایمانی بهبه  ساحیبقڕان له

خۆم. شیعرەکانم بۆیە نووسینەوە و لەبەر دەقی بابامەردۆخ کۆپیم نەکردن، کە جیاوازییەکان  
بخوڵقێت   کەسانێک  بۆ  هەڵسەنگاندن  دەرفەتی  و  لە  دەربکەون  بیانەوێت  دواڕۆژدا  لە  کە 

 بابەتەکە بکۆڵنەوە:
  ___________________________________________ 
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 : کانی کاری منرچاوه سه 
 به  ء اللههجرت حضرت بها  -ایمانی، امیر هوشنگ، "عنقای بقا در قاف وفا .1

  ٢٠٠7و کوه سرگلو، وقایع دوران بغداد و کردستان"، نشر دوم، سال    سلیمانیه
 )؟(، ناشر:؟، جا: ؟ 

بابا مردوخ، "تاریخ مشاهیر کرد   .2 ادبا، شعرا"، جلد   –روحانی،  علما،  عرفا، 
 387تا  38٠[، صص 1985] 1364اول، انتشارات سروش، تهران 

،  195٢غدا  معارف، به   بی کوردی"، چاپخانهدهسجادی، عالءالدین، "مێژووی ئه .3
 3٠8تا  ٢96گی کوردی، لل فا بهشی مستهبه

  دا نووسی و ناردم بۆ گۆڤارێکی خوێندکاریی له   ٢٠٠9تای ساڵی رهسه  م لهم وتارهمن ئه
الکان و داخرا. دواتر دووجاران  تی مهتی حکوومهمهرحهر مهبه وتهکه کهاڵم گۆڤارهئێران به

  ٢٠14/ ٢/3ەکیان لە . یوهنوێ نووسیمهرلهسه وهردانهست تێوهندێک دههه  و به وهپێیدا چوومه
 . ٢٠16/ 1٢/ ٢٠و ئەویتر ئەمڕۆ 
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 موفتی پێنجوینی پێشڕەوی 'نوێ کردنەوە'* لە کۆمەڵگای کوردستان

 
 یەکەم، نوێکردنەوە 

 سەرەتا 
واتای   لە دەرەوەی زەمەن و شوێن هیچ دیاردەیەک  مرۆڤ ڕۆڵەی سەردەمی خۆیەتی. 

کۆنباویش هەر لە پێوەندی زەمەندا واتا پەیدا دەکەن. هەزار ساڵ  مەنتیقی نابێت. نوێباوی و  
پێش ئێستا کەس نەیدەتوانی قسە لە ئینتەرنێت و فەیسبووک و مانگی دەسکرد بکات، ئەوانە 
دوابەدوای شۆڕشی پیشەسازی و داهێنانی کارەبا و لە پێوەندی تەلەفیزیۆن و تەلەفوندا هاتنە  

پێش ئەوان تەنیا دەیتوانی لە خەون و خەیاڵدا بیانبینێت.    کایەوە و ئاشکرایە مرۆڤی زەمەنی
باوەڕێک لە دەرەوەی ئەو جوغزە مەنتیقییە، لە الیەن هەرکەسێک و هەر دەزگایەکی  هەر 

 فیکرییەوە بێت، فێڵکردن لە خەڵک یان الی کەم، خۆ ماندوو کردنێکی بێ سوودە. 
نو ئەمڕۆ  ئەوەی  نین.  کۆتایی  قسەی  مۆدێڕنیزم  و  ئاو نوێباوی  کۆنباوێکە  سبەی  ێباوە، 

ناپاڵێوێت و چۆتە پاڵ دیاردە کۆنەکان. هەڵسەنگاندن و دەرخستنی نوێباوی و کۆنباویی تەنیا  
تێبگات ئەو   هەڵیسەنگێنێت و  لێکۆڵەری کۆمەڵناس دەبێ  پێوانەی زەمەن دێتە گونجان.  بە 

نزیک لە ڕۆحی زەمان  لێی دەکۆڵێتەوە چەندە  وا  فیکر و  کەسایەتی یان کۆمەڵگایەی  ن و 
کردەوەیان چەندە یارمەتی بەرەوپێش بردنی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دەدەن، یان چەندە کۆسپ  
و بەرگر لە سەر ڕێگەی ئەو پێشکەوتنە دادەنێن، گرنگ نییە کەسەکە کێ بێت، یان کۆمەڵگا 
کامە بێت، تەنانەت ئەگەر ئەو کەس و کۆمەاڵنە لە بەرچاوی خەڵک، پیرۆز و جێگەی ڕێزیش  

 بن. 
لە کۆمەڵگایەکی ئازاد و بێ بەربەستدا، بیری ئەندامان کراوە دەبێت، دەرفەتی ئینکشاف  
پەیدا دەکات و پیرۆزایەتی و ئەبەدییەتی دیاردەکان واتایان نامێنێت. کۆمەڵگای داخراو ئەو  
هەسارەیەکی   زەوی  بڵێن  ئەوەی  بۆ  گالیلەکان  ناداتە  دەرەتان  نموونە،  بۆ  کە  کۆمەڵگایەیە 

نیی سەدان  وەستاو  بە  ئەنجامدا  لە  دەگەڕێت؛  هەتاودا  و  دەوری خۆی  بە  ئەستێرەیەکە  و  ە 
دەرفەتی داهێنان و دەسکەوتی نوێی خەڵک و کۆمەڵگا دەفەوتێنێت و مەجالی سەرهەڵدانیان  

 پێ نادات.
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خەبات لەپێناو ئازادیی بیر و دەربڕین، هاوڕێ لەگەڵ پێشکەوتی ژیان و داهێنانی کەرەسە 
باشتر کردنی بژیوی مرۆڤ، مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە و لە ڕاستیدا  و ئامێری نوێ بۆ  

خۆی   شامپانزەکانی  هاوڕەگەزە  لە  توانیویەتی  مرۆڤ  کە  پێکردووە  دەستی  کاتەوە  لەو 
جیابێتەوە، لە دار و درەخت بێتە خوارەوە، لەسەر پاشوو بوەستێت و دەستی خۆی بۆ دروست  

وونی دەست و جیابوونەوەی پەنجە گەورە لە چوار کردنی کەرەسە ئازاد بکات. بە ئازاد ب 
پەنجەکەی تر، هەوڵی مرۆڤ بۆ خوڵقاندنی کەرەسە دەستی پێکرد و ئامێری نوێ یەک بەدوای  

لە بەردەوە بوو بە مەفرەغ و ئاسن و لەوێوە تا ئەمڕۆی سەردەمی دیجیتاڵ و    -یەکدا هاتن 
کە مرۆڤ لە ئەستێرە و هەسارەکان     کەمپیوتەر و فەیسبووک، هەتا دواڕۆژێکی لە ئێمە نادیار

و   نادیار  ئێمە  ئێستای  بۆ  ڕەشەکانی  چاڵە  و  کاکەشان  قوواڵیی  دەگاتە  و  تێدەپەڕێت 
 دوورەدەست.

ئەوانە هەموو لە ڕێگەی بیری تیژی 'مرۆڤی ئازاد' و هەوڵدانی بۆ نوێ کردنەوەی کۆن، 
کردنەوە، هەر لە ڕۆژگارە  بەرهەم هاتووە. لە ڕاستیدا، نوێخوازی و ئەوەی پێی دەگوترێ نوێ

سەرەتاییەکانی مێژووی مرۆڤەوە دەستی پێکردووە و کاروانی بەرەوپێش چوون و نوێکردنەوە 
هەندێک  دۆگمی  دەسەاڵتی  کە  تاریکانەی  سەردەمە  لەو  جگە  بووە،  ئاژواندا  لە  هەمیشە 

رە و دەزگای بەسەر کۆمەڵگادا زاڵبوو وەک کلیسەی سەدەکانی ناوەڕاست و هاوشێوەکانی لێ
لەوێ، توانیویانە بۆ ماوەیەک ڕەوتەکە بوەستێنن، یان باوی هەنگاوی مرۆڤ بۆ پێشکەوت و 

 نوێ کردنەوە و نوێخوازی خاو بکەنەوە.  
 سەردەمی نوێ کردنەوە 

نوێ گەوهەرێک لە گەوهەرە سەرەکییەکانی ژیانی مرۆڤە و لە هەموو ماوەی  داهێنانی 
بە بووە و دەیبێت،  بوونی  پێیدەگوترێت  مێژووی مرۆڤدا  وا لە ڕۆژئاوای جیهان  اڵم ئەوەی 

سەردەمی نوێکردنەوە یان "مۆدێڕنیزەیشن"، لە کۆتاییەکانی دەسەاڵتی زاڵی کلیسە واتە دوای 
ڕووناکبیریی لە   -سەدەکانی ناوەڕاست و بە سەرهەڵدانی ڕێنێسانس و بزووتنەوەی فەرهەنگی

سەدەی   لە  15ناوەڕاستەکانی  بەرچاوتر  شێوەیەکی  بە  شۆڕشی    و  و  شازدەهەم  سەدەی 
پیشەسازییەوە لە شوێنی جیاجیای ئەوروپا وەک ئیتالیا، ئاڵمانیا و فڕەنسا و بەریتانیا سەری هەڵدا  
و پاشان لە چوار قوژبنی جیهاندا پەرەی سەند. 'مۆدێڕنیتی' بە هی ئەو سەردەمانە و بە گشتی،  

لەو قۆناغە بەدواوە، مرۆڤی هی دوای شۆڕشی مەزنی فڕەنسا و کەشفی ئەمەریکا دادەنرێت.  
ئایینییەکان لە سەر ڕێگەی خۆی البەرێت و زانست بە   -ئازاد توانیویەتی لەمپەرە کۆمەاڵیەتی 

یارمەتی بیری تیژی هەندێک زانای پێشڕەوی ڕچەشکێن، وەک داروین، فڕۆید و ئەنیشتاین، 
 بەسەر خەرافە و پڕوپووچدا زاڵ بکات. 



کردنەوە لە کۆمەڵگای کورستانموفتی پێنجوێنی پێشڕەوی نوێ   227  
  

 

رۆڤی گەیاندە ئەو شوێنەی کە لە سەر گۆی بچووکی ئەوەی وا مۆدێڕنیزمی سەرخست و م
زەوییەوە دەست بگەیێنێتە مڕیخ و هەسارەی دوورتریش، سەرەتا بە ئازادیی بیر وباوەڕ دەستی  
واڵتانی   لەویش،  زیاد  و  پیشەسازی  شۆڕشی  پێش  تەنانەت  وا  ئەوەی  دەگوترێت  پێکرد. 

  - ن' یان پەیمانی 'ماگناکارتا' بووئەوروپی لەپاشماوەی جیهان خستە پێشەوەتر، 'مەنشووری مەز
شای ئینگلتەرەی مەجبوور کرد هەندێک   - دا بەسترا و 'جۆن'  1٢15پەیمانێک  کە لە ساڵی  

ئەنگوستیلەی   نقێمی  ژێر  لە  ئەودەم  تا  کە  دادپەروەری،  و  ئازادی  وەک  دیاریکراوی  مافی 
ئاز بە مافی سروشتیی 'خەڵکانی  اد'ی واڵتەکەی  شاهان و دەسەاڵتداران دا زەوت کرابوو، 

و    بناسێت. لە ئەنجامی ئەو پەیمانە و لە درێژەی خەباتی خەڵکدا، دەسەاڵتی بێ سنووری شا 
خاوەنە  دەست  درایە  و  کرا  بەربەست  دا،  قضا'  'سیستەمی  وەک  بواری  زۆر  لە  کلیسە، 
بۆ   بوار  و  سەند  پەرەی  پەرلەمانی  دێموکراسیی  واڵتەکە.  دانیشتووانی  واتە  سروشتییەکەی 

 و نوێکردنەوە خۆش کرا.  گۆڕان
دوابەدوای 'ماگنا کارتا' و شۆڕشی پیشە سازی و شۆڕشی مەزنی فڕەنسا، سەردەمێک لە 
مێژووی مرۆڤایەتی دەستی پێکرد کە بە 'سەردەمی مۆدێڕنیزم' دەناسرێت. ئامانج لە مۆدێڕنیزم 

ڕێکخستن  و ئەوەی وا بە مۆدێڕنیتی یان نوێباو دەناسرێت، گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی و خۆ  
لەگەڵ تەئسیراتی بە سەنعەتی بوون و شارنشینی و دێموکراسیی سیاسی ناو کۆمەڵگاکان لە  

 شارەگەورەکاندا بوو.
 

 'نوێکردنەوە' لە ڕۆژهەاڵتی نزیک و ناوین  
ماڵئاوایی لە جیهانی کۆن و بەخێرهێنانی دنیای نوێ، دیاردەیەکی ئەوروپی بوو کە بیرمەند 

ئاڵمان،   لە  کۆمەڵناسان  لە  و  بیرۆکەکەی  بەاڵم  ئاراوە  هێنایانە  ئیتالیا  و  ئینگلتەرا  فڕەنسا، 
چوارچێوەی کیشوەری ئەوروپادا قەتیس نەمایە و بە ماوەیەکی کەم لەوپەڕی جیهانیش گەیشتە 
واڵتانێک کە الی کەم بەشێک لە خەڵکەکەیان تامەزرۆی گۆڕانکاریی و فڕێدانی نەریتی کۆن  

ەی دەستی نەریتە کۆنە مێژووییەکان بوو، لە سەرەتای  بوون. واڵتی وەک ژاپۆن کە گیرۆد
سەدەی حەڤدەهەمدا لە خەوی دوور ودرێژی ناو کەهفی سەدەکانی ڕابردوو ڕابوو و چووە  
پێشوازی مۆدێڕنیتی و لە درێژەی ئەو ڕابوون و بەرهەڵستکارییەدا بوو بەو نموونەیەکی بەرچاو  

پلەی سێهەمین ئابووریی گەورەی جیهان لە پیشەسازیی سەردەم، بە شێوەیەک کە ئەمڕۆ لە  
 وەستاوە. 

ئاشکرایە خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی نزیک و ناوین، کە لە بن گوێی ئەوروپا و لە پێوەندی 
  - نزیکی ئەودا دەژیان، دەبوایە گەلێک زوو هەست بە بەرامەی خۆشی ئەو گۆڕانکارییە زانستی
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هاتبوونە  -کۆمەاڵیەتی  ئەوروپادا  لە  کە  بکەن  وا    هونەرییانە  دیاردانەی  لەو  یەک  کایەوە. 
ڕۆژهەاڵت لە ئەوروپای وەرگرت، سێکیوالریزم یان عیلمانییەت بە واتای ئازادیی بیر وباوەڕی  
ئایینی و فڕێدانی جەزمییەت و موتڵەق بینی بوو و لە سەرەتاکانی سەدەی نۆزدەهەم بەدواوە،  

 گوێزرایەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی جیهانیش. 
نوێکردنەوەی   بەرەوپیری گۆڕان و  ناوچە، کە  نییە کە خەڵکی یەکەم واڵتانی  سەمەرە 

( عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  ناو  گەالنی  چوون،  کۆن  بووبێتن.  19٢4تا    3٠7دیاردەی   )
ئەو  عوسمانی،  ئیمپراتۆریەتی  واتە  نزیک،  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  دەسەاڵتداریی  گەورەترین 

ا شەڕی دەسەاڵتی دەکرد و لە ڕێگەی شەڕ و ملمالنییەوە  سەردەمانە ڕاست لەگەڵ ئەوروپاد
هەر لە یۆنانەوە بگرە تا بوڵگاریا و    -خەونی پەرەپێدانی خاکەکەی لە ناو ئەوروپادا دەبینی

 سربیا و ئیسپانیا و نەمسا.   
شەڕی سەردەمی فێئۆداڵی لە شەڕی سەردەمی ئێمە زیاتر گوشاری دەخستە سەر ئابووریی  

ئە ژمارەی  و  و  خەڵک  شەڕ  بەرەکانی  دەبرانە  دەسەاڵت  زەبری  بە  کە  شەڕکەرانەی  و 
دەکووژران، لە چاو ژمارەی دانیشتووان، گەلێک زۆر بوو و ئەو دوو هۆکارە سەرەکییە وای  
ئەو   و  شەڕ  بە  دژ  سنوورییەکان  ناوچە  لە  تایبەت  بە  خەڵک  کۆمەاڵنی  کە  کردبوو 

 بوون.   دەسەاڵتدارییانە بن کە هەڵگیرسێنەری ئاگری شەڕەکان
شەڕ، خواستی دەسەاڵتداریی عوسمانی بوو، بەاڵم خەڵکانی دانیشتووی ئیمپراتۆریەکە بە 
ئاقارێکی جیاوازدا دەڕۆیشتن و دژ بەو شەڕ و خوێنڕشتنانە دەوەستان. ئەوان پەیامی ئاشتی و 
ئازادی و دادپەروەریی کۆمەڵگا نوێیەکانی ئەوروپایان وەرگرتبوو و دەیانویست کۆمەڵگای  

انیش ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو ڕێگایە ببڕێت و بەو ئاسایش و بەختەوەرییە بگات کە الی  ئەو
 کەم بۆ بەشێک لە کۆمەاڵنی خەڵکی ئەوروپا مسۆگەر ببوو. 

و   مۆدێڕنیتی  بە  بەرانبەر  عوسمانی  ئیمپڕاتۆریەتی  ناو  گەالنی  ڕەنگدانەوەی  یەکەم 
ع ڕووناکبیری  تاقمێک  لە  ئەوروپی،  مۆدێڕنیزمی  دانیشتووی  بزووتنەوەی  کە  بینرا،  وسمانی 

شاری پاریس، وەک یەکێک لە سەرەکیترین ناوەندەکانی نوێخوازیی ئەوروپا، بوون: مەدحەت 
پاشا ) پاشا )1884-18٢٢عەلی  فوئاد  پاشا  1896- 1815(، محەمەد  ( و محەمەد ئەمین عەلی 

بەاڵم ئەوان    (، بە پێشڕەوی نوێخوازی لە ناو ئیمپڕاتۆریەتە نەخۆشەکە ناسراون، 1871- 1815)
تەنیا نەبوون و کۆمەاڵنێکی بەرینی خەڵک بەتایبەت ڕووناکبیرانی ناوخۆی وواڵتیشیان لەگەڵ 

 هاودەنگ بوو.
هەر بۆیەش قەتاری نوێخوازیی گەالنی ناو ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لە وێستگەی پاریسدا  

عوسمانی ڕووناکبیرانی  و  خەڵک  کۆمەاڵنی  وواڵت.  ناوخۆی  گەیشتە  و  بە    نەوەستا  بوون 
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سوپایەکی بەهێز و لە پشت نوێخوازان وەستان. دەسەاڵتی کۆنباو نەیتوانی ببێتە لەمپەر و لە  
لە سەردەمی   1793بەرانبەریاندا بوەستێت. ڕاگەیاندنی 'نیزامی جەدید' واتە تەنزیمات لە ساڵی  

بەگوڕی  الفاوی  بەرانبەر  لە  بوو  دەسەاڵت  دانەواندنی  مل  دووهەمدا،  عەبدولمەجیدی 
- 18٠٠نوێخوازی و نوێکردنەوە. ئااڵهەڵگری ئەو ڕیفۆڕمەش لە ناوخۆ، مستەفا ڕەشید پاشا )

 ( بوو کە بە ئیلهام بەخشی 'تەنزیمات' دەناسرێت.  1858
ی بەشوێن    1856و    1839تەنزیمات هەر لە یەکەم هەنگاوەکانیدا دوو 'مەڕسووم'ی سااڵنی  

درا و "مافی خاوەنداریەتی تایبەتی و یەکسانی  خۆیدا هێنا و بەوانە، جاڕی سەردەمێکی نوێ 
بۆ هەموان" وەک مافێکی سروشتیی خەڵک، الی کەم لە سەر کاغەز، مسۆگەر بوو و کۆمەاڵنی  
خەڵک بە ڕووناکبیر و ئاپۆرەوە هاتنە ناو گۆڕەپانی سیاسەتەوە. پەروەردەی عیلمانی دەرەوەی  

دەسەاڵ لە  سەربەخۆ  دادپەروەریی  و  مزگەوتەکان  غەیرە حوجرەی  سوپای  و  مەالکان  تی 
فێئۆداڵی و ڕێک و پێکی شێوە ئەوروپی، بەشێک بوون لە بەروبووی تەنزیمات. بە گشتی ئەو 
گۆڕەپانانەی کە تا ئەودەم تایبەت بە خەلیفە و دام و دەزگا ئایینییەکان بوو، بەرەبەرە کەوتنە  

سیاسی ڕێکخراوە  یەکی  دوای  لە  یەک  دامەزرانی  و  خەڵک  دەستی    - کۆمەاڵیەتی  -بەر 
 فەرهەنگییەکانیش دەرئەنجامی سروشتیی ئەو هاتنە مەیدانەی کۆمەاڵنی خەڵک بوو.

بەاڵم   پێکردبوو،  دەستی  وەزارییەکانەوە  نووسینگە  و  کۆشک  لە  چاکسازی  باوەکوو 
ڕووناکبیرانی واڵتەکەش دەستەوەستان نەبوون و لە هەوای ئازادتری دوای تەنزیماتدا گەلێک  

 فەرهەنگی وەک ڕۆژنامەوانی، ڕۆماننووسی و شانۆگەرییان پەرەپێدا.  چاالکیی هونەری و
 

 نوێخوازی و 'ماسۆنی' لە عوسمانی  
لە ناو مۆدێڕنیستەکانی عوسمانیدا، هەر لە سوڵتانەوە بگرە تا وەزیر و کاربەدەست، ئەو  
دروستکردنی  بۆ  هەوڵدان  و  کۆمەڵگا  نوێکردنەوەی  و  نوێخوازی  کە  هاتبوو  پێک  بڕوایە 

خێراتر  'مۆد و  گونجاوتر  'فراماسۆن'ەوە  نهێنییەکانی  ڕێکخراوە  ڕێگەی  لە  ئەوروپی'  ێلێکی 
بەڕێوەدەچێت. هەر بۆیەش ئەو سوڵتانانەی عوسمانی کە بۆ یەکەم جار هاتوچۆی ئەوروپایان 

(،  بوون بە ئەندامی یەک لە "لۆژ" یان  19٠4-184٠کرد و لەوانە، سوڵتان مورادی پێنجەم ) 
سۆنیش و بە هەمان شێوە سەرەک وەزیران و پاشا و گەورەپیاوانی وەک ڕێکخراوەەیەکی ما
( کە ماوەیەک باڵیۆزی عوسمانی لە واڵتە ئەوروپییەکان بوو، 1858-18٠٠مستەفا ڕەشید پاشا)

 ئەندامیەتی لۆژە ماسۆنییەکانیان وەرگرت.   
 

 جەمعییەتی ئیتیحاد و تەرەقی عوسمانی 
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ەڵدانی بزووتنەوەی ناسراو بە 'تورکە گەنجەکان' یەک لە بەروبووەکانی تەنزیمات، سەره
دا دەستی پێکرد و لە درێژەیدا، لە ناوخۆ و دەروەوەی واڵت چەند   1889بوو، کە لە ساڵی  

( هاتنە 19٠6کۆمەڵە و جەمعییەت و گرنگترینیان 'جەمعییەتی ئیتیحاد و تەرەقی عوسمانی' )
جەمعییەتانە، ڕووناکبیرانی سەر بە  دروست بوون. بناغەدانەر و شوێنگری بەشێکی زۆر لەو  

و   عەرەب  و  ئاڵبانی  و  ئەرمەنی  و  وەک کورد  ئیمپراتۆریەتەکە  ناو  تورکی  غەیرە  گەالنی 
چەرکەس بوون کە 'ناسیۆنالیزمی ئێتنیکی' تورکیان دژ بە بەرژەوەندیی گەالنی خۆیان دەبینی 

مانیدا دەکرد، لە ئەنجامدا  و هەستیان بە پەراوێزخرانی ئەو گەالنە لە ناو ئیمپراتۆریەتی عوس
گۆڕانکاری و بە ئەوروپی کردنەکانیان لە بەرژەوەندیی خۆیاندا دەدیت. لەو چوارکەسەی وا  
جەمعییەتی ئیتیحاد و تەرەقییان بنیات نا، دوویان )عەبدوڵڵ جەودەت و ئیسحاق سکووتی(  

مەد ڕەشید( خەڵکی  کورد بوون، یەکیان)ئیبڕاهیم تیمۆ( بە ڕەگەز ئاڵبانی و ئەویتریان )محەم 
 قاوقاز بوو. 

 
 مەشرووتەی عوسمانی 

و   1876لە ژێر گوشاری ئازادیخوازاندا، عەبدولحەمیدی دووهەم، کە لە نێوان سااڵنی  
دا ئیمزاکرد   1876دا سوڵتانی عوسمانی بوو، فەرمانی مەشرووتیەتی واڵتەکەی لە ساڵی 19٠9

وە و داخوازییەکانی ئازادیخوازان بەجێ بەاڵم نەیتوانی لەگەڵ ڕەوتی مۆدێڕنیزم بڕواتە پێشە
بگەیێنێت. لە ئەنجامدا، چاکسازییەکانی وەستاند و مەشرووتیەتی هەڵپەسارد. دەورەی دووهەمی  

بنەڕەتیی    19٠8ساڵ وچان،  لە ساڵی    3٠مەشرووتە، دوای   پێکردەوە و یاسای  دا دەستی 
نووسرا. ئەحمەد شەفیق عوسمانیی نوێ بە هەوڵ و کۆششی نوێخوازانی وەک میدحەت پاشا، 

( پاشا  بنەڕەتیی  1883-18٢٢میدحەت  یاسای  دانەری  و  یەکەم  مەشرووتەی  'میعمار'ی  بە   )
ئەویشی   هەڵوەشاندەوە،  ئەنجومەنی  دووهەم  عەبدولحەمیدی  کە  کاتێ  و  ناسراوە  عوسمانی 
تا  لێرەبەدواوە  مەشرووتییەتی عوسمانی  یان کووژرا.    خستە زیندانەوە و هەر لەوێشدا مرد، 

و ڕاگەیاندنی کۆماری تورکیا لە الیەن مستەفا کەماڵ )ئەتاتورک(ەوە، درێژەی    19٢4ساڵی  
 کێشا. 
 

 بارودۆخی ئێران 
( قاجاری  ئێرانی  لە خەوی 19٢5تا    1785بە ماوەیەکی کەم دوای عوسمانییەکان،  (ش 

پێشکەوت و خۆ   بە شەلەشەل کەوتە شوێن کاروانی زانست و  سەدە و سااڵن ڕاپەڕی و 
پێش  ڕێکخست  ماوەیەک  اخبار(  )کاغذ  فارسی  ڕۆژنامەی  یەکەم  باوەکوو  ئەوروپا.  لەگەڵ  ن 



کردنەوە لە کۆمەڵگای کورستانموفتی پێنجوێنی پێشڕەوی نوێ   231  
  

 

قاجار) ناسرەدینشای  و 1896-1831حکوومەتی  جیددی  هەنگاوی  بەاڵم  کرابووەوە،  (بڵو 
 بەردەوام لە پێناو بەڕۆژکردنی سیستەمی حکوومەتداری، لە سەردەمی ئەودا هەڵێنرایەوە.  

دین شا، دووجار سەردانی فەرەنگستانی کرد و لە لەندەن  لە ئێرانیش وەک عوسمانی، ناسرە
ئابوورییەکانی ئەو وواڵتانەی بە چاو بینی. کابینە بە   -زانستی   -و پاریس پێشکەوتە سیاسی

وەزیر و سەرەک وەزیرانەوە پێکهێنرا و بە هیممەتی 'میرزاتەقی خانی ئەمیرکەبیر'ی سەرەک 
" لە تاران کرایەوە و مامۆستای لە ئەوروپاوە  (، "مدرسە دارالفنون185٢  –  18٠7وەزیران، )

بۆ هێنرا، تاقمێک لە الوان بۆ خوێندن و فێربوونی زانستی نوێ نێررانە ئەوروپا و ئەستەموڵ و 
تفلیسی گورجستان وەک دوو ناوەندی سەرەکیی نوێخوازیی لە ناوچەکە. دەزگای 'عەدڵیە' 

ی 'وقایع اتفاقیە' چاپ کرا، یەکەم ڕێگای دانرا، چاپخانەی چاکتر هێنرایە ناو ئێران، ڕۆژنامە
ئاسن و هێڵی تێلگەراف و کارەبا  کێشرا، سوپا بە شێوازی ڕۆژئاوایی ڕاهێنرا و بەگشتی،  
دەگوترێ  کرایەوە.  ڕۆژئاوا  ڕووناکایی  بەرەو  تاریک  وواڵتێکی  داخراوی  پەنجەرەی 

یی 'میدحەت پاشا'ی  سیاسەتمەدارانی ئەو سەردەمەی ئێران لە زۆر کار و کردەوەیاندا السا
 عوسمانییان کردبێتەوە کە بە میعماری دەستوورخوازی دەناسرا. 

 
 بابییەکان 

ئەو گۆڕانکارییانە، تەنانەت لە دەزگای قورس و قایم و نەگۆڕی ئایینی شیعەشدا خۆیان 
نواند و "بابی"یەکان، وەک بانگدەرانی گۆڕان و نوێکردنەوەی ئایین و سیاسەت، لە شاری 

س هەردوو  شیرازەوە  تەنییەوە.  ئێرانی  هەموو  کەم  ماوەیەکی  بە  بزاڤەکەیان  و  هەڵدا  ەریان 
دەزگای حکوومەت و مزگەوت بە توندی دژی بابییەکان وەستان و و بە کافر و بێدین و 
لێدانە  و  بەاڵم ئەوان لەو کوشتار  پێکرد.  'بابی کوژی' دەستی  و  ناساندن  الدم'یان  'مهدور 

شاعیرە و زمان پاراوی قەزوێنی    -بڵوکردەوە. "طاهرە قرة العین"نەسڵەمینەوە و بیری نوێیان  
بوو کە لە کۆبوونەوەیەکی گەورەی جەماوەریدا  147( 185٢  –  1815) ئێرانی  ، یەکەم ژنی 

حیجابی فڕێدا و بانگی ئازادیی ژنان لە بەند و بەستی داسەپاوی کۆمەڵگای کۆنی بە گوێی  
(، 185٠-181٠'عەلی موحەمەدی باب' )  -پێشەواکەی خۆی خەڵکدا دا، گەرچی ئەویش وەک  

سەری لەو ڕێگەیە دانا. هێزی کۆنباو تەنیا بە زەبر وزەنگ دەیتوانی پێش بە الفاوی نوێخوازی  
 بگرێت.

 

 
بەهۆی گۆڕینی ڕێکەوتی بەشێک لە ساڵ و مانگەکان لە کۆچییەوە بۆ زایێنی، واهەیە جیاوازییەکی یەک ساڵە لە    147

 یخانەدا هەبێت کە لە هەموو ئەم وتارەدا دەکەونە بەرچاو.نێوان ڕێکەوتی ڕاستەقینە و ئەو تەئر
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 السایی کردنەوەی عوسمانی و ئەوروپپیەکان  
ەکانیان کۆمەاڵیەتیدا پێیان دەنایە جێ پێی عوسمانیی-ئێرانییەکان لە گەلێک بواری سیاسی

 و وەک ئەوان و هاوڕێ لەگەڵ ئەوان، السایی واڵتانی ڕۆژئاوا، بە تایبەت فرەنسایان دەکردەوە. 
دا پەسند کرا، کۆپیی یاساکانی    1876دەستوور یان یاسای بنەڕەتی عوسمانی لە ساڵی  

ساڵ دوای عوسمانی هاتە کایەوە، لەبەر یاساکانی   4٠فڕەنسا بوو. یاسای بنەڕەتی ئێران کە  
یاسای  بە نەدەگەیشتە  گرنگدا  بواری  هەندێک  لە  بەاڵم  کرابوو،  کۆپی  فڕەنسا  و  لجیکا 

عوسمانییەکان بە تایبەت ئەو ئازادییە سیاسییانەی وا بە گوێرەی دەستوور بە هەموو گەالنی  
و   شیعە  و  سوننە  بە  ئیماندارێک،  هەموو  بۆ  ئایینی  ئازادی  یان  درابوو،  ئیمپراتۆرییەکە  ناو 

رە موسوڵمانەوە، لە یاساکەی ئێراندا نەگیرابوونە بەرچاو. ئازادی ئایینی لە موسوڵمان و غەی
ئێران تەنیا تایبەت بە موسوڵمان و خاوەن کتێبان واتە عیسایی مووسایی و زەردەشتی کرابوو. 

(، گەلێک ڕەوتی پێشکەوت 19٠7ساڵێک دواتر، کاتێ "متمم قانون اساسی" ئێران پەسند کرا )
وە. بە گوێرەی ئەو "متمم"ە کە لەژێر گوشاری ئاخوندە کۆنەپەرستەکاندا، بەرەو دواوە گەڕانە

بۆ "هەموو سەردەمێک لە سەردەمەکان" پەسند کرا بوو، هیچکام لەو یاسایانەی وا لە مەجلیسی  
شۆڕای میللی ئێراندا هەموار دەکران، نەدەبووایە لەگەڵ یاساکانی ئیسالمدا دژایەتییان هەبێت 

پێنج موجتەهید و فەقیهی شیعە پەسندیان بکەن. بەم پێیە، ئەستەم بوو لە   و دەبووایە الی کەم
و   نەشبوو  کە  بێت،  جێگر  ئەوروپی  واڵتانی  شێوازی  بە  مەدەنی  کۆمەڵگایەکی  ئێران 

 کۆتایی بە هەموو دیموکراسییەت و ئازادی و بەرانبەرییەک هێنا.    1979ڕاپەڕینەکەی ساڵی 
بە دامەزرانی  کاری السایی کردنەوەی ئەوروپا لە ه ئێراندا  و  ەردوو وواڵتی عوسمانی 

سیستەمی سیاسیی مەشروتە و دانانی یاسا ی بنەڕەتی و بڵوکردنەوەی ڕۆژنامە و کرانەوەی 
قوتابخانەی نوێ تەواو نەبوو. خەڵک تینووی ئازادی بوون و دەیانویست دیوارە سیاسییەکانی  

وان، دووراودووریش بێت، ئاگایان لە دەوری خۆیان بڕووخێنن و سنووری دانراو ببەزێنن. ئە
پێشکەوتەکانی واڵتانی ڕۆژئاوا و دواکەوتووییەکانی خۆیان بوو، بۆ گەیشتن بەوان پەلیان بۆ  
هەموو شتێک دەهاویشت و هەندێک جار کاری سەیر و سەمەرەیان دەکرد. لووئی شازدەهەم،  

یعدام کرابوو. پازدە ساڵ  ( ئ1799تا    1789شای فڕەنسا، لە ماوەی شۆڕشی مەزنی واڵتەکەدا ) 
( و عەبدولعەزیزی یەکەم لە عەڕش 18٠8دواتر، لە ئەستەمووڵ، مستەفای چوارەم ئیعدام کرا ) 

ئێرانیش،  لە  دەرەوە.  هێنرایە  زیندان  لە  تەرمەکەی  دواتر  ڕۆژ  پێنج  و  خوارەوە  هێنرایە 
ارەنووسی لووئی  دا لە نزیک تاران تیرۆر کرا و کووژرا. چ  1896ناسرەدینشای قاجار لە ساڵی  

 شازدەهەم ببووە سەرمەشق و شاکوژی ببووە مۆدەی سەردەم!   
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 جیاوازییەکانی مۆدێڕنیزمی ئەوروپا لەگەڵ ناوچەکەی ئێمە 
کێشەی سەرەکی و ناتەواویی گەورەی واڵتانی ناوچەی ئێمە لە ڕەوتی نوێکردنەوەدا ئەوە 

کەوابوو، هەم!" ئێمە بیرمەندی وەک کانت  بوو 'دیکارت'ێکمان نەبوو بڵێ "من بیر دەکەمەوە 
و مۆنتسکیو و ژان ژاک ڕۆسۆ و لووتەر و دەیڤید هیووم و نیچەمان نەبوو کە ئەزموون کردن، 
وەک   دیموکراسی  و  کۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  فەلسەفی،  شەککاکیەتی  زانستییانە،  ناسینی 

ناو کۆمەاڵنی   ببەنە  باوەڕ و وەک فەرهەنگ  بیر، وەک  خەڵکەوە و تێکەاڵوی  چەمک، وەک 
دواتر  نەوەکانی  بیگەیێننە  و  بکەن  خەڵکی  ژیانی  و  خوێن  و  وخدە  خوو  و  .  هەڵوێست 

نوێێانە، سەرەتا ژێرخانێکی قورس  وقایمی   ئەو دیاردە  بۆ سەقامگیر کردنی  ئەوروپییەکان 
ڕاسیۆنالیزم   -سیاسی و  کردبوو  بەربەست  کلیسەیان  دەسەاڵتی  نابوو،  بنیات  کۆمەاڵیەتییان 

 عقل( یان کردبووە جێگرەوەی دۆگمای ئایینی.  )ت
ناو   هێنرابووە  کە  بوو  هاوردە  الوەکیی  دیاردەیەکی  نوێخوازی  ئێمە،  بۆ  بەاڵم 
ناوچەکەوە،   عەرەبی  و  کورد  و  ئێرانی  و  تورک  بە  هەموومان،  و  کۆمەڵگاکەمانەوە 

تر جوغرافیایەکی  لە  تر  خەڵکانی  کە  بووین  چەمکانە  ئەو  ساکاری  بە    الساییکەرەوەی  و 
فەرهەنگ و بیر وبۆچوونێکی ترەوە دایانمەزراندبوو و هێنابوویانە ناو ئێمەش. ئێمە بێ ئەوەی  
بۆچوونی   و  خەرافە  لەسەر  ئەوروپیمان  ئازادی  بیری  دەربهێنین،  کۆنەکان  باوەڕە  ڕیشەی 
نازانستی مۆنتاج کرد و مەعجوون و مەڵغەمەیەکمان لێ پێک هێنا کە ئێستاش و لە داهاتووشدا  

دەستییەوە دەناڵێنین. بە کورتی، ئیمە کۆستەیەکی گاڵتەجاڕمان لە نوێخوازی و عیلمانییەت   بە
و دیموکراسی و ئازادی دروست کرد، کە ڕیشی پانی هەبوو؛ ئەو بوونەوەرە سەیر و سەمەرەیە  
نەیدەتوانی لە جیهانی واقیعدا بوونی هەبێت و دیتمان بە سەرهەڵدانی کەسێکی وەک خومەینی، 

ڕیسێک بووەوە پەمۆ و هەموو ناوچەکە، سووک و سانا، گەڕایەوە سەردەمی جمجمە  هەموو  
 سوڵتان!  

بیرمەند و کۆمەڵناس و   ئەوروپا، کە  پێچەوانەی  بە  بگوترێت کە  ئەوە خاڵێکی گرنگە 
هونەرمەندان پێشڕەوی نوێخوازی بوون، لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا، سەرەتا حکوومەتەکان بوون 

ی دەچوون! هۆکاری زۆرێک لە ناتەواوییەکانی  پڕۆسەی مۆدێڕنیزم  کە بەرەوپێری نوێخواز
لە وواڵتانی ئێمەش هەر ئەوەیە. سەفەری سوڵتان و شاهان و حاکمانی عوسمانی و ئێران بۆ  
فەرەنگستان و ناردنی مندااڵنیان بۆ خوێندن لە زانکۆکانی ئەوروپا، نموونەیەکی ئەو هەواڵنەیە  

دەسەاڵتداریەتییەکان الیەن  و لە  بیرمەندان  کە  خەباتێک  کورتی،  بە  ئێمەوە.  ناوچەی  ی 
فەیلەسووفان و کۆمەڵناسان لە ئەوروپا دەیانکرد، بەشێکی بەرچاوی لەپێناو بەربەست کردنی  
بوو، لە کاتێکدا الی  ئایینی و زاڵکردنی دیموکراسیدا  دەسەاڵتی دەسەاڵتدارانی سیاسی و 
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یان لەگەڵ سەردەمدا ڕێک دەخست، بە  ئێمە حکوومەتەکان و بوروکراتەکان بوون کە خۆ
دەچوونە   چەکانەشەوە  بەو  هەر  و  دەبوون  چەکدار  نوێ  تەکنۆلۆجی  و  زانست  چەکی 
شەڕەجەنگی خەڵکەکەیان و هەموو هەوڵ و کار و خەباتێک بۆ گۆڕانکاری و نوێخوازیی  

 کۆمەاڵنی گەلیان سەرکوت دەکرد!  
سەردەمە، کە تا ئێستاش درێژەی   ئەوە کارەساتی هەرە گەورەی وواڵتانی ئێمە بوو لەو

 کێشاوە.   
 

 مۆدێرنیزم لە کوردستان 
'کورد' لە هەردوو واڵتی جێگەی باسی ئێمە، واتە عوسمانی و ئێراندا، بەشێکی بەرچاو 

 لە دانیشتووانی پێکدەهێنا.  
لە ناو کوردیش وەک گەالنی دیکەی ناوچەکە، پەیامهێنەرانی نوێخوازی و دیموکراسی  

بی  یەکسانی،  و  و  نووسەران  و  شاعیر  تەنیا  بەڵکوو  نەبوون  خۆیی  فەیلەسووفی  و  رمەند 
کۆمەڵگای   نوێکردنەوەی  جاڕی  کە  بوون  حکوومییەکان  دەزگا  و  دام  ناو  سیاسەتکارانی 
کۆنیان دەدا. نەخوێندەواریی کۆمەاڵنی خەڵک، نەبوونی شارنشینی، شێوازی ژیانی خێڵەکی،  

نەبوونی حکوومەت و دەسەاڵتداریەتی نەتەوەیی و بەهێزبوونی نەریتە کۆنەکان و بەتایبەت  
دابەشبوونی خاک بەسەر دوو داگیرکەر، واتە دوو ئیمپڕاتۆریەتی بەهێز، تەنیا چەند هۆکارێک  
بوون لەو کۆمەڵە هۆکارانەی وا کوردیان دوور لە پێشکەوت و پێگەیشتن و تێگەیشتنی ژیانی  

کورد بە یارمەتی دەسەاڵت دەیانتوانی  سەردەمانە ڕادەگرت، لە کاتێکدا داگیرکەرانی خاکی
 گەلێک دەسکەوت و پێشکەوت بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن، هیچکام لەوانە بۆ کورد نەگونجا.    
ئیمپراتۆریەتی   ناو  خەڵکانی  ناسیاویی  کە  ڕاستییەی  ئەو  گوێرەی  بە  بێت،  هەرچۆنێک 

تووی ناو ئێران  عوسمانی لەگەڵ چەمکی نوێخوازی و مۆدێڕنیتی ماوەیەک پێش گەالنی دانیش
ناو دوو حکوومەتەکەشدا ڕاست   قیاسی کوردانی  لە  پێکرد، دەکرێ ئەو مەسەلەیە  دەستی 
بێت و چاوەرڕوانی ئەوە بکەین کە نوێنەران و هەڵبژاردەکانی گەلی کورد لە چوارچێوەی 
ناسیاوی   ئێران،  لە  دەوڵەتی عوسمانیدا، زووتر لە هەمان توێژ و چینی کۆمەاڵیەتیی کورد 

نیزمی ئەوروپی و خوازیاری نوێخوازیی کۆمەڵگای خۆیان بووەبێتن؛ لە راستیشدا هەروا  مۆدێڕ
 148بوو.

 
ڕاستە شەرەفنامەی مێژووی کوردان لە ئێران نووسراوە، بەاڵم پاشخانی شەرەفخانی نووسەرەکەی لە بدلیسی باکووری     148

و ئیسفەهان  کوردستان بوو و بنەماڵەیان لە سەردەمی شەڕی ئێران و عوسمانیدا، لە بدلیسەوە پەرەوازەی قوم و قەزوێن  
 ببوون.
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باکووری   لە  نوێدا  سەردەمی  لە  کورد  خواستنی  خۆ  مافی  و  خۆناسین  بزاڤی  یەکەم 
کوردستان و لە ڕاستیدا لە شاری ئەستەموڵەوە سەری هەڵدا و یەکەم نیشانەکانی خۆ ڕێکخستنی  

 میش، هەر لە بەشی کوردستانی عوسمانیدا دەرکەوت. کورد لەگەڵ سەردە
ساڵی   لە  عوسمانی  کورد"ی  تەرەقی  و  تەعاون  جەنگەی   19٠8"کۆمەڵەی  لە  واتە 

مەشرووتەدا لە ئەستەموڵ بە ئەندامیەتی و سەرۆکایەتی شێخ عەبدولقادری شەمزینی و ئەمین  
عالی بەدرخان  دامەزرا. بەڕێوەبەرانی جەمعییەت بایەخی زۆریان بە الیەنی ڕووناکبیری و  

کۆمەاڵ خوێندنی  و  هەڵوێستی  پەروەردە  کە  سلێمانی،  'پیرەمێرد'ی  دەدا.  کورد  گەلی  نی 
نیشتمانپەروەرانەی بۆ هەمووان ڕوونە، سەرنووسەری ڕۆژنامەی جەمعییەتەکە بوو. جەمعییەت،  
ڕۆژنامەیەکی دیکەش بە ناوی 'کوردستان' و چەند کتێبی وەک "هدایة الحمیدیة فی اللغة 

کوردی" و "ئەلفبای کرمانجیی" خەلیل    الکردیة"ی یۆسف زیائەدین و "سەرف و نەحو بە
خەیاڵی و "دیوانی مەوالنا خالێد"یشی چاپ کرد. گەلێک جەمعییەت و ڕێکخراوەی دیکەش 
و  کورد'  ئیتیحادییەی  تەشکیالتی  'جەمعییەتی  کە  هاتن،  تەعاوندا  جەمعییەتی  بەشوێن 

 'جەمعییەتی نەشری مەعاریفی کورد' دوو لەوان بوون.  
لە دامەزرانی جەمعییەت و حزبەوە تا چاپی ڕۆژنامە و کتێب، دیاردەی   هەموو ئەو دیاردانە، 

ڕۆژئاوایی بوون و بە چاولێکەری لەوان پێک دەهاتن. تەنانەت نەک هەر فۆڕم و قاڵب، بەڵکوو 
دروشمی سەرەکی حزب و ڕێکخراوەکان ناوەرۆکی هەمووان 'فەرەنگی' واتە ئەورووپی بوو.  

بابەتی سەرەکی   بە هەمان شێوە  ئازادی، دادپەروەری، و  نووسراوەی ڕۆژنامە و کتێبەکان، 
یەکسانی و عیلمانییەت بوو کە دروشمی شۆڕشی مەزنی فەرەنساش بوون. کۆمەاڵنی گەڵ و  
ڕووناکبیرانی پێشڕەوی کورد لە دروشمی 'ئازادی'دا بەربەست کردنی دەسەاڵتی دەسەاڵتداران  

و   دام  بەسەر  یاسا  زاڵبوونی  'دادپەروەری'دا  لە  لە و  و  "قضا"  هێزی  نەریتییەکانی  دەزگا 
'عیلمانییەت' یان سێکیوالریزمدا گەڕانەوەی مەال و موجتەهید بۆ ناو مزگەوت و حوجرەی  

 دەرس، واتە جودایی دین و دەوڵەتیان دەبینی.  
کاتێ بە مێژووی ژیانی کوردانی پێشڕەوی مۆدێرنیزمدا دەچینەوە، دەبینین جیا لە ئەندامانی  

اڵەی بەدرخانی وەک عەبدولرەزاق بەگ، میقداد مدحەت بەگ،ئەمیر سورەییا خەباتکاری بنەم
بەگ، ئەمیر جەالدەت بەگ، عەبدولرەحمان بەگ، ئەمین عالی بەگ، دوکتۆر کامران بەگ  
و ئەوانیتر،  کە یەک لە دوای یەک و بێ پسانەوە، بۆ ماوەی دوو سەدە لە شانۆی خەبات و  

بو کورددا  فەرهەنگیی  و  سیاسی  )شۆڕشی  نالی  خدری  مەال  ئێمە  (، 1856-18٠٠ون، 
( و حاجی  185٠- 18٠9(، مستەفا بەگی کوردی )1866 -  18٠٠عەبدولڕەحمان بەگی سالم ) 

تەنزیمات )1897-1817قادری کۆیی )  (ن  و 1878-1839(مان هەن کە ڕۆڵەی سەردەمی 
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کەوتوونەتە   سەرەڕای جێگە و پێگەی کۆمەاڵیەتییان، لەژێر یەئسیری ئەو فەزای تەنزیماتەدا،
دژایەتیکردنی دیاردەی کۆن و دام و دەزگا نەریتییەکان بە کۆمەاڵیەتی و ئایینییەوە، هەر ئەو 

 نوێخوازییانەش بوونەتە ناوەرۆک و بابەتی بەشێک لە شیعر و نووسراوەکانیان.  
ڕەوتی نوێخوازیی کورد لە قۆناغی تەنزیماتدا ناوەستێت و درێژە بە ڕێگا دەدات. ماوەیەک 

دادەمەزرێت دوا سیاسیی کورد  حزبی  یەکەمین  وەک  )خۆیبوون(  واڵتێ کوردان  جڤاتا  تر، 
(، حاجی تەوفیقی پیرەمێرد  1931-1863( و بیرمەندانی وەک جەمیل سیدقی زەهاوی )19٢7)
(  1943-1876( و مەالی گەورەی کۆیە )193٢  –   1869(، عەبدوڵڵ جەودەت ) 195٠- 1867)

ای خۆیان بۆ درێژەی ڕێگا دەیدەنە دەست نەوەی نوێ  مەشخەڵی بیری نوێ هەڵدەگرن و دو
( و پێشڕەوانی وەک ڕەفیق  19٢6  -1853کە بریتی بن لە ناودارانی وەک زیهنی پاشای بابان )

 (.  195٢-1881( و موفتی پێنجوینی ) 1965-1898( و قانعی شاعیر )196٠  – 1898حیلمی )
- 1887ە. الهووتی کرماشانی ) لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ڕەوڕەوەی نوێخوازی نەوەستاو

دا کووژراوە(، هەرسێ   19٢1( و قازی لەتیفی قازی )لە  1937-  1865(، مستەفا شەوقی )1957
(،   1945  -  1876لە ئەستەمووڵ ژیاون یان هاتوچۆی ئەوێیان کردووە. سەیفولقوزاتی قازی ) 

( و  1954-1873(، عەلی بەگی حەیدەری 1975- 1886شێخ محەمەد مەردۆخی کوردستانی )
  - 1895(، مەال محەمەدی تورجانی زادە )19٢5  -1898براکەی واتە مصباح الدیوان ادب )

(، 199٢-199٠(، مەال قادری مودەڕڕیسی )1988- 191٠(، دوکتۆر ئیسماعیلی ئەردەاڵن) 1963
(، حەسەنی  1981- 1918(، عەبدولڕەحمانی زەبیحی )1979-19٠3سەید محەمەدی حەمیدی )

ێشڕەوانی ڕۆژنامەنووسی لە کرماشان و سنە و قوتابیانی قوتابخانەی  ( و پ1984-1915قزڵجی )
( هەژار  موکریان:  ) 199٠- 19٢1شیعریی  هێمن   ،)19٢1-  1986( ئاوات   ،)19٠3 -1989  ،)

( تەنیا ژمارەیەکی کەمن  ٢٠٠9- 19٢6( و نووری )1996-19٠٢(، حەقیقی ) ٢٠16- 19٢7هێدی) 
 راسی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوون. لەو خەباتکارانەی وا ڕێخۆشکەری ئازادی و دێمۆک

و   نوێخوازی  ڕەوتەی  لەو  بووە  بەشێک  و  ژیاوە  سەردەمانەدا  لەەو  پێنجوینیش  موفتی 
بەشی   هەردوو  لە  نوێکردنەوەی کۆمەڵگاکەی  پێناو  لە  قەدەم  و  قەڵەم  بە  واتە  نوێکردنەوە 

 باشوور و ڕۆژهەاڵت دا خەباتی کردووە.    
         

 
************** 
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 دووهەم، موفتی پێنجوینی، وەک کەسایەتییەکی نوێخوازی ڕچەشکێن 
ئەدەبیی کوردستانی سااڵنی   -سیاسی  -لە پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی ژیانی کۆمەاڵیەتی

نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا، ئێمە سێ جار و لە سێ بواردا ڕووبەڕووی کەسایەتی مەال  
 ( دەبینەوە.  195٢- 1881عەبدوڵڵی مەالکەریم ناسراو بە موفتی پێنجوێنی )

سیاسییەوە کوردستانیی باری  نەتەوایەتی لە  بزاڤی  ەکی بێ خەوش دەبینین کە تێکەاڵوی 
باشووری کوردستان و عیراقی تازە دامەزراوە، بەاڵم لە عەینی کاتدا، بە سەرهەڵدانی   کورد لە
هاوبیر و هاودەردی  کۆماری  بەشی ڕۆژهەاڵتی وواڵتەکەی، هاوڕێ لەگەڵ  لە  کوردستان 

مەهاباد دەبڕێت و لە ڕۆژی هەڵکردنی  خۆی قانعی شاعیر، بە پێیان لە پێنجوینەوە ڕێگەی  
ئااڵی نەتەوەییدا دەچێتە ژێر سێبەری ئااڵکە و سروودی نەتەوایەتی دەخوێنێت. دواتریش تا  
بەختەوەریی   ئاواتی  لە ڕێبازی کوردایەتی و  پێودانە دەڕوات و  لە سەر ئەو  ژیان  کۆتایی 

 گەلەکەی النادات. 
باوەکوو مەالیەکی دو نوێژ و  لەباری کۆمەاڵیەتییەوە،  پێش  ببێتە  عیلمە و دەتوانێ  ازدە 

ژوورەوەی  الی  شارێک،  گەڕەکی  مزگەوتی  لە  کۆمەڵگا  قائیدی  وەک  و  نووس  نووشتە 
هەمووان دابنیشێت و لەو ڕێگەیەوە، جگە لە جێگە و پێگەی کۆمەاڵیەتی، ژیانێکی ئابووریی  

بەاڵم خۆ خواستە، ئەو دەرفە بکات.  بنەماڵەکەی مسۆگەر  و  بۆ خۆی  ت و دەرەتانە  باشتر 
بەجێ دەهێڵێت و لە پێنجوین دووکانێکی بچووکی تووتن و جگەرە فرۆشتن دەکاتەوە و بۆ  

دروستکردن    9بەخێوکردنی   جگەرە  ساکاری  دەزگایەکی  پشت  لە  بنەماڵەکەی،  ئەندامی 
دادەنیشێت. موفتی بە پێچەوانەی داب و نەریتی سەردەم، لە شاروچکەیەکی وەک پێنجوینی  

بەو کارەی   ئەو سااڵنەدا،  وەک ڕچە شکێنێک، کچی خۆی لە سەر دووکانەکە دادەنێت و 
دەکەوێتە بەر ڕق و کینەی کۆنسێرڤاتیوە نەریتخوازەکان و هەر ئەوان ناوونیتکەی 'بابی'بوونی 

 دەخەنە شوێن کە لەو سەردەمانەدا دەخرایە دووی هەموو پێشکەوتنخواز وڕچەشکێنێک.  
فەرهەنگییەوە، شاعیرێکە    باری  بەرپرسی کورد،  لە  دەردی  زیاتر لە زوربەی شاعیرانی 

و    کۆمەاڵیەتی  نەخوێندەواریی  مەسەلەی  دەریدەخات.  شیعرەکانیدا  لە  و  دەبینی  گەلەکەی 
دواکەوتوویی خەڵک، نەبوونی قوتابخانەی عیلمانی و نەخۆشخانە و زانست و سنعەتی نوێ لە 

ناو بێ مافیی ژن،  کە هەندێک شاعیری خاوەن  بۆ کۆمەڵگاکە و  تێپەڕیون،  بەسەریدا  مان 
لە   لە ژیانی ڕۆژانە و  بێت و  لێیان بێ خەم  ناتوانێ  موفتی، کێشەیەکی وەها گەورەیە کە 
شیعرەکانیدا ئاماژەیان پێنەکات. هەربۆیەش کەمتر شیعرێکی موفتی هەن کە یەک یان چەند  

 بابەتی کۆمەاڵیەتی و سیاسییان تێدا نەگونجابێت.  
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 مەندێک موفتی پێنجوینی وەک بیر 
پێداچوونەوەی شیعرەکانی موفتی گەیاندوومیەتە ئەو بۆچوونەی کە ئەگەر "شیعر" هونەری 
یەکەمی کۆمەڵگای کورد نەبوایە و لەجیاتی شیعر، پەخشان و ڕۆمان نووسین دابی باوی ناو 
خوێندەوارانی کورد بوایەت، ئەودەم کەسانی وەک موفتی پێنجوینی و مەالی گەورەی کۆیە  

سیاسی   -ری کۆیی و قانعی شاعیر دەیانتوانی بۆچوون و ڕوانگەی کۆمەاڵیەتی و حاجی قاد
خۆیان ڕوونتر و بە تەفسیالتێکی زیاتر، بە پەخشان ڕابگەیێنن و لە جیاتی بیری تێپەڕی ناو 
و   پێشکەوتی کۆمەڵگا  و  گۆڕانکاریی  لەمەڕ  پێشنیارەکانیان  و  بۆچوون  وغەزەل،  چوارینە  

ئەندامەکانی، لە ئێمەی کورد دەمانتوانی   پێگەیشتنی  بکەن. ئەودەم  تیۆریزە  بەرگێک کتێبدا 
ناویان،   بەربڵوەی  بیرە  هەموو  ئەو  و  هەمانە  کە  شیعرەی  دیوانە  هەموو  ئەو  لەجیاتی 
ڕچەشکێنێکی وەک مۆنتسکیۆ و ژان ژاک ڕوسۆمان لە مێژووی ناودارانماندا هەبێت و کتێبی 

'ئێمیل'مان لە دوو بو اری گرنگی یاسا و پەروەردە دا بخەینە ناو وەک 'ڕۆحی یاساکان' و 
کتێبخانەکانی جیهانەوە. بەاڵم داخێکی گرانە کە شیعربەو دەرەتانە بەرتەنگەوە وا عەرووزی  

فەردی چوارینە، یان    ٢کالسیک بۆ کێش و سەروای داناوە، توانای ئەوەی نەبووە و نییە لە  
ۆمەاڵیەتی شرۆڤە بکات و بیری فەردی قەسیدەدا فەلسەفەی ک 7٠ - 6٠فەردی غەزەل و  14

 قووڵی نوێخواز و ڕچەشکێن بە خەڵک ڕابگەیێنێت و ڕوونی بکاتەوە. 
بابەتێکی  هەموو  ڕابردوومان  بیرانی  خاوەن  ئێمەیە کە  گەورەی کۆمەڵگای  خەسارێکی 
ئەندێشە و فیکر )وەک مێژوو، چیرۆک، شانۆگەری و تەنانەت تێزی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و  

لە   تەنیا  ...هتد(یان  دەرئەنجامێک،  وەک  و  ڕاگەیاندووە  کالسیکدا  شیعری  بەرتەنگی  قاڵبی 
و  خەڵک  کۆمەاڵنی  گوێی  بگەیێننە  شێواو  و  پچڕ  پچڕ  ناتەواوی  بیرۆکەیەکی  توانیویانە 
ئەرکە  ئەو  ئەنجامدا  لە  کۆمەڵگا.  ئەندامانی  بۆ  فەلسەفە  و  فیکر  مامۆستای  ببنە  نەیانتوانیوە 

ڕۆژئاواییەکان   بۆ  ساکاری گرنگەیان  بوونەتە الساییکەرەوەیەکی  و خۆیان  هێشتووە  بەجێ 
و  ئەورووپییەکان  ڕیزی  بگەیێنێتە  ئێمە  نەیدەتوانی  بەتەنیایی  نووسین  پەخشان  دیارە  ئەوان. 
دەبوایە سەرمایەیەکی دەوڵەمەندی زانستی لەپشتەسەرمان بێت بۆ ئەوەی بەو ڕۆژە ڕووناکە  

ب سەرمایەیەش   ئەو  داخەکەم  بەاڵم  عەرووزییەوە بگەین،  هەڵبەستی  لەڕێگەی  و  شیعر  ە 
 دەستەبەر نەدەبوو! 

من دڵنیام ئەگەر گەوهەری بیر وبۆچوونی موفتی لە ڕاگەیاندنی پچڕ پچڕی ناو شیعرەکانی  
دەربهێنین و گردوکۆ و پوختەیان بکەینەوە و لە قاڵبێکی غەیرە شیعریدا دایانبڕێژێنەوە، ئەودەم 

نی و ڕا و بۆچوونی پێشکەوتنخوازیان لێ بەرهەم دێت کە دەستەیەک تێز و پێشنیار و ڕێنموو
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جیاوازییەکی زۆریان لەگەڵ بیر وبۆچوونی پێشڕەوانی مۆدێرنیزمی ئەوروپای سەردەمی ژیانی  
 ئەودا نابێت. 

موفتی پێنجوینی لە ماوەی ژیانیدا چەند جار و لە چەند بواردا سنووری نەریتە کۆن و  
و داهاتووبینی لە مەسەلەی گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان و  پەرپووتەکانی بەزاند و بیری تیژ  

لە   هەر  نەک  مۆدێڕنیستی،  باوەڕی  لە  بەرز  لووتکەیەکی  گەیشتە  نوێدا  بیری  وەرگرتنی 
 کوردستان بەڵکوو لە هەموو ناوچەکەدا. 

کێشەی سەرەکیی موفتی پێنجوێنی لە شیعرەکانیدا ڕاست لەو خاڵەدایە کە پێورندگرتنی  
ی قسەکانی بە شیعر بووە ئەویش لە زوربەی حاڵەتدا بە غەزەل، کە پێوەندی  لەگەڵ بەرگۆ

بێت.  فەردەکانی تر جیاواز  لە  بابەتی هەر فەردێک دەتوانێ  و  نین  فەردەکانی ستوونی  ناو 
هەر لێرەوە ئاو دەخوات. موفتی    149ئەوەی کە دەگوترێ شیعری موفتی ساکار و شەعبین،

قاڵبی  بەاڵم چ کەردەن،  پێبوو ڕایبگەیێنێت،  پەیامی گرنگی  بیکات و  قسەی زۆری هەبوو 
شێعر ئەویش لە شێوەی عەرووزی عەرەبدا لەوە زیاتر دەرەتانی نەدەدایە و مەیدانی تەراتێنی 

 بۆ ئامادە نەدەکرد.  
ەی دەکرد، لەو چوارچێوە بەرتەنگەی موفتی کە بە زمانی شیعر لەگەڵ بەرگۆکانیدا قس

شیعردا دەبوایە هەڵبژاردنی هەبێت و لە ناوەرۆک و قاڵب، یەکیان بکاتە فیدای ئەویتر. گەورەیی  
 ئەو لەوەدایە کاکڵ و ناوەرۆکی هەڵبژارد و گوێ نەدایە پێست و قاڵب:

 
 زمانم کۆڵە، ڕێی تەحریر و تەقریرم نەما، چیبکەم

 )شێعری 'ڕیابازی'(   ەیاڵی بیکری کێڵوەوەئیلال فیکری من ئەرزی خ
 

(ش هەمان ئەو گلەییەی لێ دەکرا و تەنانەت هەبوون 1٢73  –  1٢٠7مەوالنای ڕۆمی )
دەیگوت   چونکو  نییە،  شاعیر  هەر  مەولەوی  دەیانگوت  کە  سەروا  کۆنەپەرستانێک  لە  "بیر 
 15٠.دیداری من"دەکەمەوە بەاڵم خۆشەویستەکەم پێمدەڵێت بیر لە هیچ شتێک مەکەوە جگە لە  

بوو! نوێکەی  پەیامە  و  فیکر  مەولەوی  پێنجوینیش خۆشەویستی    151خۆشەویستەکەی  موفتی 
 خۆی هەبوو:

 
 گەرچی موفتی لە ڕوتبەیی شیعرا   نەیگەیاندۆتە شاعیری دێرین،    149

 غایەتی، چونکە باشە مەوزووعی  الی هەموو بۆتە مەزهەری تەحسین )زێوەر(     
 قافیە اندیشم و دلدار من   گویدم مندیش جز دیدار من    15٠
دەڵێ مەولەوی ڕۆمی جاڕی ئایینێکی نوێی داوە کە تا ڕادەیەک  عەبدولکەریمی سرووش، نوێخوازی ئایینیی لە ئێران      151

 لە چوارچێوەی ئیسالم بەو شێوەیەی وا ئێمە دەیناسین چۆتە دەرەوە وعەینی ئەو نەبووە.
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 بۆ کەسێکی عاشقی خاکی وەتەن گەر بێتە الم 
 )شیعری 'بۆ نیشتمان'(  گەر کەبابی مەڕ نەبێ، جەرگ و دڵم بریان ئەکەم

 
دیوانی   زۆری  بەشێکی  نیشتمان  و  خاک  هیچ  ئەوینی  و  داگرتووە  موفتی  شیعرەکانی 

 گومانێک الی خوێنەر ناهێڵێتەوە کە موفتی پان کوردستانییەکی بێ خەوشە: 
 

 پێنجوین بە بێ تۆ نزیکە مەرگم 
 )شیعری 'شیوەنێک بۆ پێنجوین'(  لوبنان شکێن بووی، داخی بەجەرگم

 و:
 قیبلەکەی ژینم ئەڵێم سابڵخە، من ڕووی تێ ئەکەم

 )شیعری 'بۆ کۆماری مەهاباد'(  ی من تازە ئاوی زەمزەممحەوزەکەی بۆکانە، ال
 و:

 ناحەق نییە گەر شادی مەرگ بم لە سروورا
)شیعری 'بۆ گۆڤاری هەاڵڵە'ی چاپی بۆکان   ئەمڕۆکە کە دیم شێوەیی ئەم تازە 'هەاڵڵە'

1946 ) 
 

سیاسەتی  بیستەمدا، کاتێ کە  نۆزدەهەم و سەرەتاکانی سەدەی  لە کۆتاییەکانی سەدەی 
دوو بەرەی دژبەیەکی ئاڵمانیا و بەریتانیا )و هاوپەیمانەکانیان( لە عوسمانیدا ڕووبەڕووی یەک 
وەستان، ناسیۆنالیزمی کوردییش گەشەی زۆری بە خۆیەوە بینی. لەو قۆناغەدایە کە حزبی 

تێیاندا ناسیۆنالیستیی   بڵو دەبێتەوە کە  بنیات دەنرێت، کتێب و ڕۆژنامەی کوردی  کوردی 
ناسیۆنالیستیی کوردی   شیعری  ناسیۆنالیزمی کوردی دەدرێت و زوربەی هەرەزۆری  جاڕی 

 دەگوترێت و کۆمەاڵنی گەلی کورد خۆیان دەناسن و بەخۆیاندا دێنەوە.  
سە ئەو  سیاسیی  ڕەوتی  زۆری  کارتێکەریی  پێنجوینی  شیعرە  موفتی  و  لەسەرە  ردەمەی 

لەو   ناوچەکە  ومەرجی  هەل  و  ئەو  سیاسیی  باوەڕی  بااڵنوێنی  ئاوێنەی  ناسیۆنالیستییەکانی 
 سەردەمەن.

 
 موفتی پێنجوینی وەک ڕیفۆرمیستێکی ئایینی   

قانعی  وەک  ئەویش  بەاڵم  بووبێت  موسوڵمان  ئیماندارێکی  موفتی  ئەوەیە  بەهێز  ئەگەری 
چاو سۆفییەکی  ویشکە  زەرگ  هاوڕێی،  تەوەزەلی  دەروێشێکی  یان  تەهلیلەکەر  قووچاوی 
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سااڵنەدا   ئەو  کراوەی  فەزای  لە  و  بووە  عیلمانیەت  سەردەمی  ڕۆڵەی  ئەو  نەبووە.  وەشێن 
 هەناسەی هەڵکێشاوە. 

بە تەمەن، جیاوازییەکی زۆری لەگەڵ 'جەمیل سیدقی زەهاوی'   لە الیەکیترەوە، موفتی 
لە بەغدا دەژیا، هەر لە سااڵنی ژیانی خۆی و    کوڕی موفتی زەهاوی نەبووە. زەهاوی کە

خۆی  عیلمانییەتی  و  ئایینی  باوەڕیی   بێ  فارسیدا  شیعرێکی  لە  ڕاشکاوی  بە  موفتیدا 
 ڕادەگەیێنێت: 

 
 "بەخدا نیست اعتقاد مرا 
 مادر از ... خر نزاد مرا 

 من بە حکم طبیعتم جنبان  
 میبرد پیش گردباد مرا... 

 نیست،یا خرد ڕاست گفت، ایزد 
   یاکە ایزد خرد نداد مرا..."

 
باوەکوو دەکرێ لە سەر ئەو باوەڕەبین کە موفتیش هەڵوێستێکی هاوشێوەی بووبێت، بەاڵم  
ڕاستییەکەی ئەوەیە بۆ کوڕی موفتی زەهاوی کە لە بەغدا دەژیا و لە هاتووچۆی ئەستەمووڵ  

، بۆ موفتی و قانعی شاعیر لە  و تارانیشدا بوو، گونجاوتر بوو بیری وا دەرببڕێت بەاڵم ئەو شتە
 شوێنێکی وەک پێنجوین و مەریوان ئەستەم بوو.  

کارە   ئەو  ناڕاستەوخۆ  نەدەکرد کە  لەوە  ودوویەکیان  سێ  هیچ  ئەوان  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
ئایین وەک تەکیە و   بە  بەستراوە  ئایینی یان  ئەنستیتووتی  بەگژ هەندێک  نموونە،  بۆ  بکەن و 

 ەوت و مەالدا بچن و ترۆیان بکەن:خانەقا  و شێخایەتی، یان مزگ
 

 :  موفتی
 دەس هەڵئەبڕی دەفعی نەبووتی بە دۆعاکەی!  

 و:
 بە دۆعا نەمدی فلسێ یان قرووشی 

 وەیا فەوری لەجێ هەستێ نەخۆشێ!
 و:

 چاکتر لە دووسەد خەڵوەکەشیی تەکیەیە مەعلووم



  242    چوو، ما دانی کا
  

 یەک لوقمە بە دەس بێنی بە ڕەنج و بە کەسابەت 
 

 : قانع
 باڵ و فیکری خۆت چاری وەتەن ئەکرێ بە ڕەنجی شان و 

 لە تەکیە و خانەقا هیچیان دەوای دەردی وەتەن ناکەن  
 و:

 وواڵتت چاوەڕوانی سنعەتە تا پرچ و زەرگ و ڕیش 
 خەرافات و درۆ البە ئەگەر تۆ ئەهلی ئیمانی! 

 
بە باوەڕی من، موفتی نەک ئاتەئیست و بێ خودا، بەڵکوو ئیماندارێکی پێشکەتنخواز بووە  

تر بینیوە و لەژێر  کە   دواکەوتووییەکانی کۆمەڵ لە الیەک و خەرافە ئایینییەکانی لەالیەکی 
کارتێکەرتیی باوەڕی ئازاد و ڕۆحی ڕیفۆرمیستیی ئەوروپا و ئەستەموول و بەغدای ئەو سااڵنەدا 

 خوازیاری ڕیفۆڕم و ئیسالح بووە لە ئاییندا. 
 
 

 باوەڕی چینایەتی 
 

لەو  ڕوانگەکەی  تەنانەت  و  هەبووە  چینایەتی  بیری  و  ڕوانگە  کاتدا،  عەینی  لە  موفتی 
ڕیفۆرمە ئایینییەدا دەردەخات و هەموو دژایەتییەک لەگەڵ خەرافە و کۆنەپەرستی تێکەاڵوی 
مەسەلەی چەوسانەوەی خەڵکی هەژار لە الیەن شێخ و مەالی نووشتەنووس دەکات. موفتی  

 ست بە یەکتر دەبینێت و لێکیان جیا ناکاتەوە: ئەو دوو دیاردەیە پەیوە
 

 مەالیی و خوێندەواری خوو و ڕەوشتی خۆم و باوامە
 کەچی من ئارەزووی نان و ژیانی وەک مەال ناکەم 

 و:
 بۆ بڕینی دەستی بێچارە و فەقیر و هیچ نەزان 

 چەندە وەستای پرچ و ڕیش و ڕشتنی چاوانە کورد 
 

 چینایەتی: تا ئەوەی دەگاتە باوەڕێکی قووڵی 
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 زەەخیرە و گەنمەکەی پێراری ئاغا و بەگ لە چااڵیە
 هەمووی ئەسپێ سەری تێکرد و من مردم بە بێ نانی  

 و:
 چنگاڵی چنگی تیژی خستۆتە جەرگی مەردم 
 کێشی ئەکا بە جارێ، ئەیکاتە موڵک و پارە 

 
 موفتی پێنجوینی وەک الیەنگرێکی بەتاو وتینی مافی ژنان 

 
و لە ژیان و شیعرەکانی موفتی پێنجوینیدا، گرنگیدانیەتی بە مافی  الیەنێکی گەلێک بەرچا

 ژنان تا ئەو ڕادەیەی کە الی نەریتخوازانی دواکەوتوو، بەدناو بووە و تڕۆ کراوە.   
ئازادبوونی ژنی   لە  باسیان  بەتایبەت گەڕۆکانی ڕۆژئاوا  بینەر  سەرەڕای ئەوەی هەندێک 

ئێرانی کردووە و ژنی کوردیان لە ناو ڕەشماڵ  کورد لە قیاس لەگەڵ ژنانی عەرەب وتورک و  
و خێوەتی ناو چیاکاندا بینیوە کە خواردن و چاییان لەبەردەم داناون، بەاڵم لە سەر ئەرزی 
واقیع ژنی کورد هیچ مافێکی زیاتر لەوانی نەبووە، نە میرات وبەشەماڵی لەوان زیاتر پێ بڕاوە، 

وە، نە لە شەریکات و دەوائیردا توانیویەتی  نە دادگاکان بە زیاد لە نیوەی مرۆڤ وەریگرتو
ئیش بکات و نە تەنانەت مۆڵەتی پێدراوە بە بێ پیاو سەفەری ئەم شار و ئەو شار بکات و 

 بەگشتی، وەک ئەوان و تەنانەت زیاد لەوانیش لە مافی ئینسانی بێ بەش بووە.
بینیوە و بە داب  بیری موفتی لە پێش زەمانی خۆیەوە بووە، هەر بۆیەش ئەوانەی بە ڕوونی  

بێعەداڵەتی  لە  بووە چاوی  قیزەوەنی زانیون. گرنگایەتییەکی کارەکەشی لەوەدا  نەریتێکی  و 
 دەرحەق بە ژنان نەپۆشیوە و بە قەڵەم و بە قەدەم دژایەتی کردووە. 

فیکرییە وەستابێت کە ژن لە کۆیلەیی   نیزامە  بەو  نەبووە دژ  تاقە کەسێک  دیارە موفتی 
ه ڕابگرێت.  کرد،  پیاودا  باسمان  سەرەوەتر  لە  وا  زەهاوی'یەی  سیدقی  'جەمیل  ئەو  ەر 

 قەسیدەیەکی بەهێزی عەرەبی هەیە کە تیدا دژ بە حیجابی ژن دەوەستێت و دەڵێ:
                                           "... اسفرک فالسفور للناس صبح

 ظاهرو ا الحجاب لیل یهم..."    
 پەچەت الدە، کە بێ حیجابی ڕۆژی ڕوونە و حیجاب شەوی تاریکە.             

       "... زعموا ان فی الحجاب حفاظا" 
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 شوم..." کذبوا فهو فی الحقیقه   
حیجاب   بەرئەوەی  لە  کرد  درۆیان  بەالم  هەیە،  ئاسایشێک  حیجابدا  لە  وابوو  الیان 

 چارەڕەشییە.
ناوچەی کرماشان.  دایکی   بۆ  بنەچەکی دەگەڕایەوە  بوو و  فەیلی  زەهاوی لە کوردانی 

لە  باسی  زیاترەوە  وتیژییەکی  توند  بە  و  حەماسەتە  بەو  کە  هەبوو  دیکەش  کرماشانییەکی 
مەسەلەی بێ مافیی ژن دەکرد: الهووتی کرماشانی دەیان شێعری فارسیی هەن کە ناوەرۆکیان  

انە بەرەو مافخوازی و خۆی گوتەنی "بەجێ هێشتنی کۆیلەیی  هاودەردی لەگەڵ ژنان و هاندانی
 پیاو". ئەوە نموونەیەک لە شیعرەکانیەتی: 

         "پس کی تو این نقاب زرخ دور میکنی؟
 کی ترک این اسارت منفور میکنی؟ 

                     بامرد همسری تۆ، کی این حق خویش را
 آن ستمگر مغرور میکنی؟"  ثابت به 

کەنگێ ئەو نیقابە لە ڕووی خۆت النادەی؟ کەنگێ ئەو کۆیالیەتییە قیزەوەنە بە جێ تا  
دەهێڵی؟ تۆ لەگەڵ پیاودا هاوسەنگی، ئەی کەنگێ دەتەوێت ئەو ڕاستییە بەو زاڵمە لەخۆباییە 

 بسەلمێنی؟ 
بە هەمان شێوە، مەالی گەورەی کۆیە و حاجی قادر و قانع و کەسانێکی دیکەش لە  

بەو بێعەداڵەتییەی کۆمەڵگاکەمان دەرحەق بە ژنی کورد وەستاون و خەباتیان  ناوخۆماندا دژ  
کردووە. کەوابوو، بارودۆخی سەردەم، لەو سااڵنەدا، دەرەتانی بە کەسانی وەک موفتی دابوو  
دژ بەو داب و ڕەسمە چەپەڵە کۆنباوە دەنگ هەڵبڕن، گەرچی بەداخەوە ئێستا سەد ساڵێک  

خەریک سەردەمانەش،  ئەو  نەکەین،  دوای  کارێک  ئەگەر  و  دەبنەوە  بەرئاوەژوو  کارەکان  ە 
دواکەوتوویی هاوردەی دراوسێکانمان جارێکی دیکە بەسەر کۆمەڵگاکەماندا زاڵ دەبێتەوە و 

 پێش هەمووشت داوێنی مافەکانی ژن دەگرێت. بەڕە لەالی تەنکییەوە دەدڕێت! 
 

 شیعری موفتی پێنجوینی 
بەسەر   نامەوێ شیعری موفتی  لەمێژە کراوە و دیوانە من  ئەوکارە  بکەم.  دابەش  بابەتدا 

و   ئوسلووب  بە  سەبارەت  بەاڵم  بابەتییانەیە.  دابەشکردنە  ئەو  باشی  نموونەی  چاپکراوەکەی 
 ناوەرۆکی شیعری موفتی بۆچوونێکی خۆم هەیە کە لێرەدا دەیخەمە بەرچاو.

موکریا    ئەدەبیی  'قوتابخانەی  قوتابییانی  لە  یەک  بە  موفتی  دوای  من  کە  دەزانم  ن' 
سەیف    دا بنیات نرا. و( و لەژێر کارتێکەریی شیعری ئە1945  -   1876سەیفولقوزاتی قازی) 
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( ئێران  مەشرووتەی  سەردەمی  شیعری  کارتێکەریی  شیعری  19٠6خۆی  ناڕاستەوخۆ،  و   )
سەردەمی تەنزیمات و مەشرووتەی عوسمانی و تاڕادەیەکیش شیعری ئازەربایجانی سۆڤیەتی 

و لەو فەزا ئازادەدا توانی شیعری کوردیی لە عەڕشی بابەتە سواوە کالسیکەکان  لەسەر بوو  
بێنێتە خوارەوە و لە سەر زەویی ڕەقەنی کۆمەڵگای دابنێت. فۆڕم و زمانی شیعریی سەیفیش  
ساکار بوون بەاڵم لەبەر ئەوەی زمانی ئەوتۆ لەگەڵ فەزای گشتیی ژیان و سیاسەت و شێعری  

ئێ سەردەمەی  ئەو  پرسە  فارسیی  بە  سەردەمیانەی  وەاڵمی  و  بوو  هاوڕا  و  هاودەنگ  ران 
کۆمەاڵیەتییەکان دەدایەوە، خوێنەرانی شیعرەکەی گوێیان نەدایە جیاوازییەکانی   -نەتەوایەتی 

لەگەڵ شیعری کالسیکی وەفایی و مەالمارفی کۆکەیی و ئەحمەدی کۆر و بە پێخۆشییەوە 
ک بوو بە سەرمەشق بۆ الوانی وەک هەژار و  لێیان وەرگرت، نەک هەر ئەوەش، بەڵکووخێرایە

بە شێوازی   بوو  ئەواندا  نووری و لەگەڵ شیعری  ئاوات و خاڵەمین و حەقیقی و  هێمن و 
لەالیەن  سەیف  شیعری  قەبووڵی  هۆکاری  خەڵک.  کۆمەاڵنی  خۆشەویستی  و  پەسندکراو 

ڕێ قوتابییەکانیشی  بوو!  سەردەمی خۆی  ڕۆڵەی  سەیف  ڕوونە:  خەڵکەوە،  چکەی  کۆمەاڵنی 
 ئەویان هەڵگرت و بوون بە ڕۆڵەی سەردەمی خۆیان.  

 
 موفتی پێنجوینی و قانعیش لە ڕیزی قوتابیانی سەیفدا بوون. 

هەموو تایبەتمەندییەکانی 'شیعری موکریان'ی سااڵنی دەوروبەری کۆماری کوردستان، )بە 
زمانی دەردەکەون:  قانعدا  و  پێنجوینی  موفتی  شیعری  لە  ژێکافیشەوە(،  ساکاری   کۆمەڵەی 

شەعبی، ناوەرۆکی پڕ واتای نزیک لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵک، ڕەنگدانەوەی ئاواتە سیاسییەکانی 
کۆمەاڵنی گەل، عیلمانی بوون، دژایەتی کردنی خەرافە و بایەخدان بە عەقڵ و هەڵسەنگاندن 
لەجیاتی ڕیوایەت و نەقڵ و گێڕانەوەی بێ بەڵگەی قسەی ئەم و ئەو، بەربەرەکانی کردنی 

ی چەوسێنەر و زاڵم و زۆردار، دژایەتیکردنی شێخ و مەالی نووشتەنووس و فێڵباز، زمانی  چین
تەنز و تەوس دژ بە داگیرکەرانی خاک و دارەدەستەکانی ناوخۆییان و گەلێک بابەتی دیکەی  

  15٢هاوشێوە.
بەرپرس  شیعری  دەنگی  کۆمار،  و  ژێکاف  سەردەمی  دیکەی  شاعیرانی  وەک  موفتی 

باسی زولف و شانە دەوەستێت،  عاشقانە و  بە شیعری  ئەوان لە    153هەڵدەبڕێت و دژ  وەک 

 
ژیانی هەردوو ئەو کەسانە بۆ ماوەیەکی بەرچاو لە مەهاباد و بۆکان و مەریوانی ئەو سااڵنە و پەیوەندیگرتنیان لەگەڵ     15٢

. بڕوانە ئەو خەڵکی شار و گوندی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بۆچوونمان سەبارەت بە مەسەلەکە بەهێزتر دەکاتکۆمەاڵنی 
 شیعرە زۆرانەی وا موفتی و قانع بۆ کۆمار و ئااڵی کوردستانیان گوتوون. 

 عەیبە شاعیر لەم زەمانەر یاری زوڵف و شانە بێ   153
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وەک ئەوان تانە و توانج لە واعز   154جیاوازیی چینایەتی سکااڵ دەکات و یەکسانی دەخوازێت،
بانگەوازی جێ هێشتنی    155و نووشتەنووس و مەالیانی دەرەوەی ئاڵقەی کوردایەتی دەدات، 

داب و نەریتی کۆن و خوێندنی ناو حوجرەی مزگەوتەکان و ڕووکردنە خوێندنی ناو مەکتەب  
انەی سەرەتاکانی ئەوانە هەموو، نیش 156و فێربوونی سەنعەت دەگەیێنێتە گوێی ڕۆڵەکانی گەل. 

سەرهەڵدانی سیستەمی سەرمایەداری و بەجێ هێشتنی سیستەمی دەرەبەگایەتی لە کۆمەڵگای  
تەنانەت موفتی وەک شاعیرانی دیکەی قوتابخانەی موکریان بە شان و باڵی   157کۆنی نەریتیدان. 

هەڵدەڵێت  ستالیندا  شەخسی  و  پڕبەپێستی    158سۆڤیەت  عیلمانییەکی  لەوان  بەشێک  وەک  و 
خۆیەتیسەر لە    159دەمی  مۆدێڕنیتی  سەرەکییەکانی  ئامانجە  لە  یەک  عیلمانییەت  دەشزانین 

ئەگەر   موفتی  بوونەی  سێکیوالر  ئەو  کردنەوەی  پشتڕاست  بۆ  بووە.  ئەوروپا  کۆمەڵگاکانی 
هەندێک بیرەوەریی ئەندامانی بنەماڵەکەی بگرینە بەرچاو، دەبینین موفتی لە بڕگەیەکی زەمەنیدا  

  16٠وێژ و ڕۆژووشی کردووە. تەنانەت تەرکی ن
زۆر واهەیە سیفەتی 'بابی' بوون، کە نەیاران داویانەتە پاڵ موفتی، هەر لەوێوە هاتبێت لەبەر  
ئەوەی بابییەکانی سەردەمی قاجاری ئێران خەڵکانێکی پێشکەوتنخوازی الیەنگری ئازادی و  

مەال دوژمنی  و  کۆمەاڵیەتی  ومرۆ  -دادپەروەیی  خودا  نێوان  واسیتەی  و  وەک  بوون  ڤ 
ئاخوندەکانی ئێرانیش لەبەرانبەردا دژی ئەوان دەوەستان و دەیانبوغزاندن هیج، تەنانەت سیفەتی 

 
 بەاڵم منداڵی تۆ تێر نان ودۆیە   لە ماڵی ئێمە، حەڵوا نانی جۆیە؛ یان    154

 فەرقی نامێنێ بەگ و شێخ و مەال و ئەربابی دین 
 لەگەڵ ئاغا و بەگ و خاندا هەتاهەم تێکەڵی ناکەم  155
 لەسایەی مەکتەب و تەحسیلی سەنعەت   واڵتی ئەوروپا خۆی کردە جەننەت   156
ە سەرەتای سەرهەڵدانی سەرمایەداری لە ئێران و بڕگەی دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکاف  ( ب19٠6مەشرووتەی ئێران )  157
 ( بە سەرەتای سەرهەڵدانی سەرمایەداری لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دادەنرێت. 4٢تا  1938)

بەاڵم من ناوەکەم وەک    ی موفتیدا چەند خاڵ لە شوێنی ناوی ستالین دانراوە  199٠لە دیوانە چاپکراوەکەی ساڵی      158
  خۆی نووسیوەتەوە:

 سێبەری شاهی ستالینە نەجات و مەرهەمم؛ یان: 
 ستالینە پەنا وپشتی فەقیری عالەمی دنیا؛ یان: 

 هەر ستالینە دەوا بۆ جەرگی هەڵقرچاوی کورد 
 ممێدی دۆعا تۆ دامەنیشە! یان بە ئو  159

 دەزگای جگەرەی ناو دووکانەکەم   ڕژگاری کردم لە ڕاتبە کردن؛ یان: 
 دەس هەڵئەبڕی دەفعی نەبوونی بە دۆعا کەی!  یان: 

 بزن بەخێوکەی لە دەشت  وسەحرا   چاترە لە سەڕ بۆ دین و دنیا 
 ٢1/3/٢٠16وێنێت"، ماڵپەڕی کوردستانپۆست، بڕوانە: سەردار حەمەڕەش؛ "کەناڵی سپێدە مێژووی مەالکافر دەشێ  16٠

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=80501 
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بابی بوونیان دەدایە پاڵ هەموو بیرمەندێکی پێشکەوتنخوازی سەردەم و بەو شێوەیە، نەیارەکانی 
 خۆیان تڕۆ دەکرد. 

نی شیعە و درێژەی مەسەلەی جێگەی پرسیارە، ئەو سیفەتی بابی بوونە کە تایبەت بە ئایی
ئیمامەت و غەیبەتی ئیمامی زەمانە، چۆن و بە چ حیسابێک هاتۆتە ناو کوردی سوننەی غەیرە  
ئیمامییەوە، ئەویش لە باشووری کوردستان؟ بۆ نموونە، بۆچی شێخ ڕەزای تاڵەبانی لە شیعرێکی  

بابییەکانی کردووە: "در جهان هرکە میشود بابی..." خ ئێمە  فارسیدا، هەجوی  ۆ کۆمەڵگای 
خەڵکانی بابیی تێدا نەبووە تا شێخ ڕەزا یان کەسێکی دیکەی وەک ئەو ناخۆشیان ویستبێتن و  
کوردی   لێیان،  هەڵگرتن  شوێن  و  عەجەم  سیاسەتی  شوێنکەوتنی  کردبێتن!  هەجویان 
ڕووبەڕووی گەلێک کارەساتی مێژوویی کردۆتەوەو بەداخەوە ئەو شوێن کەوتنە لە سەردەمی 

بابییەکانی شیراز و قەزوێن لەکوێ،   موفتیشدا و  لەکوێ  بووە، دەنا موفتیی هەژار  باو  هەر 
 کوجا بەر کوجا!

کەسایەتییەکی     نوێخوازی،  چەمکی  پێوانەیەکی  هەموو  بە  موفتی  ئەوەیە  ڕاستییەکەی 
مۆدێڕنیست و دژبەری کۆمەڵگای کۆن بووە، هەر ئەو بیرە نوێخوازەشی ڕووبەڕووی ناحەز  

فەرموون، ئەم شیعرانە الی کەم  و دژبەر و کۆنە ناوکۆمەڵگای کردۆتەوە.    8٠-7٠پەرستی 
ساڵ پێش ئێستا گوتراون. تەنانەت ئەمڕۆش لە هەڵەبجە و سلێمانی ئەستەمە کەسێک بتوانێ  

 هاوشێوەیان بڵێت و بەکرێگیراوی مەالکانی ئێران لێیان وەجواب نەیەن: 
 )شیعری 'ڕیابازی'(  !دیانەت کەی لە جێگەی سنعەت و کەسب و فەالحەت بوو

موفتی بەختەوەریی مرۆڤی کوردی لەوەدا دەبینی کە باوەڕە کۆنە نەریتییەکان وەالبنێت و 
 بەرەوپیری جیهانی نوێ بچێت: 

 
 لە سایەی مەکتەب و تەحسیلی سنعەت
 )شیعری 'مەکتەب'(  وواڵتی ئەوروپا خۆی کرد بە جەننەت

 
ێی ئەوروپای دەبینی و کاتێ قیاسی  ئەو بە بیری تیژ و زەکای بەهێزی خۆی جیهانی نو

ئەو کەلەبەرە  نەیدەتوانی  ئەندامانی کۆمەڵگاکەی خۆی دەکرد،  خەڵکەکەی ئەوێی لەگەڵ 
قاڵبی   لە  ئاواتەکانی  و  ئارەزوو  و  موفتییە  ئەوە  ئیتر  ببڕێت.  لەخۆی  متەق  و  ببینێت  مەزنە 

خانە و فڕۆکەخانە و بەرتەنگی شیعردا بۆ هەڵبەستنی پرد و کرانەوەی جادەی قیرتاو و نەخۆش
مەکتەب و ئاشە مەکینە وکێشرانی هێڵی کارەبا و هەڵبوونی چرای فەرەنگی لە پێنجوین ]و 
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دیارە لە هەموو کوردستان[، بۆ ئەوەی شارێکی کوردستان کە پێنجوینە، لە لوبنان و بەغدا  
 جوانتر و ڕازاوەتر بێت و ڕێگای هاتوچۆی بۆ مەریوان بکرێتەوە. 

ۆتایی، بەتەنیا، نیشانەیەکی ڕوونە بۆ 'کوردستانی بوون'ی موفتی، دەنا  هەر ئەو خاڵەی ک
بۆچی ناوی مەریوان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەهێنێت؛ مەگەر بۆی نەدەکرا بڵێ ڕێگا بۆ  

 سلێمانی یان بۆ هەولێر و هەڵەبجە و بەغدا بکرێتەوە؟  
ڕچەشکێنی   مودێڕنیستێکی  و  ڕیفۆرمیستێک  پێنجوینی  سەردەمێکی  موفتی  کوردی 

و   کۆمەاڵیەتی  خەرافەی  و  ئایینی  دەمارگیریی  بە  وواڵتەکە  پۆی  و  تان  کە  کوردستانە 
بوو. تەنرا  نووشتەنووسی  و  دیکەی   شێخایەتی  کەسانی  و  ئەو  دواتری  نەوەی  وەک  ئێمە، 

گۆڕەپانی نوێخوازی، قەرزدار و منەتباری ئەو ڕچە شکێنییانەین کە دەرەتانیان پێ بەخشین لە 
ایەکی کراوەتر و جیهانێکی فیکریی پێشکەوتووتردا بژین، بیر بکەینەوە و هەڵبژاردنمان  فەز

هەبێت. بە بێ ئەوان، هیچ دوور نەبوو ئێمە ئێستاکەش زەرگمان بوەشاندایە و ئاگرمان قووت  
 بدایە!  
 

هەڵسەنگاندن و شیکردنەوەی شیعری موفتی پێنجوێنی و پێوەندیدانیان بە ژیانی ڕۆژانە و 
ەمی ژیانی شاعیرەوە کاری زۆر و ووردبوونەوەی زۆری دەوێت. من دەزانم ئەو چەند سەرد

لێیاندواوم تەنیا هەشتێکن لە مشتێک. بۆ نموونە، دژایەتی   الیەنەی کەسایەتییەکەی وا لێرەدا 
کردنی چەک و شەڕ، پەسنی کار و زەحمەت و نان پەیداکردن بە بێ منەتی خاوەن پارە و  

ن بابەتی تر هەن کە من بەالیاندا نەچووم. هەروەها دەزانم هەڵە وپەڵەی دەسەاڵتداران و دەیا
زۆر کەوتۆتە ناو دیوانی شیعرەکانی موفتییەوە و لێرەدا باسم لێنەکردوون. بەو هیوایەی کەسانی  
شارەزای شێعر فریایان بکەون و بیرمەندانی ووردبین لە شیکردنەوەی ژیان و ساغکردنەوەی 

   شیعرەکانی غافڵ نەبن.
 . یادی موفتی پێنجوینیی نوێخوازی ڕچەشکێنی کورد بۆهەمیشە زیندوو بێت! 

 
 لەندەن

1/8 /٢٠18 
 

   ____________________________________ 
 سەرچاوە:
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لە ئامادە کردنی ئەم وتارەدا، کەڵک لە هەندێک سەرچاوە وەرگیراوە کە ئەوانەی خوارەوە 
 بەشی سەرەکییانن:

 مۆدێڕنیزم و مۆدێڕنیتی: . بۆ چەمکی 1
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  

 [، فارسی٢٠1٠] 1389پهلوان، چنگیز؛ "تجدد و ڕوشنفکری"، نشر قطرە، تهران 
دعوت بە مبارزە"، ترجمە دکتر    1  -پالمر، پرفسور رابرت روزول؛ "عصر انقالب امکراتیک

 ، فارسی1958شارات امیرکبیر، تهران حسین فرهودی، انت
 
 . بۆ بابەتی تەنزیمات و جەمعییەتە کوردییەکان: ٢

تەنزیمات   "سەردەمی  پۆل؛  نەجاتی 1878- 1839دۆمۆن،  فەرەنسییەوە  لە  وەرگێڕانی   ،"
 .٢٠٠8عەبدوڵڵ، دەزگای چاپ و بڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر

هاوچەرخ"،   تورکیای  "مێژووی  حەمید؛  عەبدوڵڵ، بۆزئەرسەالن،  نەجاتی  د.  وەرگێڕانی 
 . ٢٠1٢دەزگای چاپ و بڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر 

کورد  تەرەقی  و  تەعاون  "جەمعییەتی  زریان    -مالمیسانژ،  وەرگێڕانی  ڕۆژنامەکەی"، 
 . ٢٠٠7ڕۆژهەاڵتی، بنکەی ژین، سلێمانی 

زریان  ماڵمیسانژ، "پێگەی کەمال فەوزی بتلیسی لە ڕێکخراوەکانی کورددا"، وەرگێڕانی  
 . ٢٠٠7ڕۆژهەاڵتی، پێداچوونەوەی سدیق ساڵح، بنکەی ژین، سلێمانی 

ڕۆژهەاڵتی،  زریان  وەرگێڕانی  کوردستان"،  تەعالیی  "جەمعییەتی  ئیسماعیل؛  گوێڵداش، 
 . ٢٠11بنکەی ژین، سلێمانی 

 کوردەکان:   . بۆ مێژووی ڕووداوەکان و کەسایەتییە3
 ناودارانی کورد و ئینترنێت. سەرچاوەی جیاجیا وەک مێژووی 

 . بۆ شیعر و ژیانی موفتی پێنجوینی: 4
مەال عەبدوڵڵی تووتنچی، "دیوانی موفتی ۆپێنجوینی"، کۆکردنەوە و ئامادە کردنی ئومێد  
ئاشنا و عبدالکریم مفتی، پێداچوونەوەی عوسمان هەورامی، چاپی یەکەم چاپخانەی الشرکة  

 199٠العراقیة للطباعة و النشر، ىەغدا 
و  ئینتەرنێت  سەر  وتاری  چەند  و  کرماشانی  الهووتی  و  قانع  مامۆستا  شیعری  دیوانی 

 بەرنامەی سەر یوتیووب. 



  250    چوو، ما دانی کا
  

 :نپێزانی 
بەشێک لەو کتێب و زانیارییانەی وا سەرچاوەی کارەکەی من بوون، لە الیەن چەند دۆست  

 و برادەری خۆشەویستەوە گەیشتنە دەستم. سپاسی زۆری هەمووالیەکیان دەکەم. 
 

ئەم وتارە بۆ کۆڕی ڕێزگرتن لە کەسایەتیی موفتی پێنجوینی لە سلێمانی نووسرا و بڕیار 
بوو لە چاپەمەنییەکی زانکۆی ئەدەبی سلێمانیدا بڵو بکرێتەوە. ئێستا کە دوو سێ ساڵێک بەسەر 

 مەسەلەکەدا تێپەڕ بووە، بەباشم زانی لێرەدا بڵوی بکەمەوە.
 
 
 



 
 

  ەچۆن مەالیەکی دوازدە عیلم بوو ب
 کومۆنیستێکی خاوەن بڕوا   نەتەوەییەکی دڵسۆز و

 

ی نەمر مامۆستا حەسەنی قزڵجی لە شاری  ٢6/11/٢٠16"ئەم وتارە لە کۆڕیادی ڕۆژی  
کۆڵنی ئاڵمان، بە بێ نووسراوە، پێشکەش کرا و ئێستا هەوڵ دەدەم بیهێنمە سەر کاغەز. واهەیە  

دەق وەک یەک دەرنەیەن، بەاڵم گەوهەرێکی هاوبەشیان هەیە و هەردوکیان دوو بابەتەکە دەقاو
دەربڕی یەک ڕوانگە و بۆچوونن. با لەپێشدا ئەو خالەش روون بکەمەوە: بەداخەوە کەم واهەیە  

کۆمەاڵیەتییەکاندا بتوانرێت یاسایەکی گشتی بۆ هەموو  -لە هەڵسەنگاندن و شیکردنەوە سیاسی
انەت لە یەک پارچەشیدا، بۆ هەموو بەشەکانی بگیرێتە بەرچاو. بۆ پارچەکانی کوردستان و تەن

نموونە، هەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ئەوەی لە کرماشان گوزەراوە، گەلێک جار جیاواز 
بووە لە ڕووداوەکانی ئەردەاڵن یان موکریان، یان باکوورتر لە ناوچەی ژیانی کوردی هەرکی 

 ارەدا تەرکیز لە سەر موکریان دەکرێت."و شکاک و جەاللییەکانی ماکۆ. لەم وت

نەسـلی ئێمە )ئەوانەی لە ناوەڕاسـتەکانی سـەدەی بیسـتەمدا هاتووینەتە جیهان(، نەسـلێکی 
بەختەوەر بوو. یەک دوو نەسـل پێشـتر، بۆ ڕزگاری لە داو و بەندی نەریتی کۆن و ژیانی ناو 

ــلی دوای ئێمەش وچان کرا و ڕەنجی زۆر کۆمەڵگای فیئۆداڵی، خەباتێکی بێ ــرا. نەسـ کێشـ
وننە   ی ـس المیی ئێران( و داعـش یعە )کۆماری ئیـس ی ـش ێرپەنجەی داعـش ی ـش وەک دەبینین، تووـش
تەبەر ببوون، لێی زەوت   ام( بووە و ئەو مافانەش کە بۆی دەـس المی عیراق و ـش )دەوڵەتی ئیـس

 کراونەتەوە.
ئێمە، وەک نەســلی نێوان ئەو دووە، بێ ئەوەی قەدری بزانین، گەلێک خێروبێرمان هاتبووە 
ســــەر ڕێ و کەڵکمان لێ بینیبوون: دەرس و مەدرەســــەی دەرەوەی حوجرەی مزگەوت،  
زانســـتی نوێی مێژوو )جیا لە ئەفســـانەی ســـێ کوڕەکەی نووح پێغەمبەر(، جوغرافیا )جیا لە 

ــانەی زەوینی تەخت و کێوی   ــیمی و بایۆلۆژی،  ئەفسـ قاف و بەحری قولزوم(، فیزیک و شـ
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ار ازادیی هەڵبژاردنی ئیش وـک دن لە دەرەوەی واڵت، ـئ ازادیی  161چوون بۆ زانکۆ، خوێـن ، ـئ
اســـــی، بیری چەپی   امە، حزبی ســــــی ب، ڕۆژـن لەبەر کردنی جـل و بەرگی ئەمڕۆیی، کتـێ

کە بە ماوەیەکی کەم  پێـشکەوتنخواز و گەلێک دیاردەی دیکەمان ئامادە لەبەردەـست دانرابوو 
پێش ئێمە، هیچکامیان بوونیان نەبوو و ئێـستاش، ئیـسالمی ـسیاـسی هەوڵ دەدات بەراوەژوویان 
ــکەوتانە بەرهەمی گەلێک  ــوێن دابنێت. ئەو دەس ــاڵەیان لە ش بکاتەوە و خورافاتی هەزاران س

ــتەش بێت ئاماژەیان  ــهات و خەبات لە ناوچەکەدا بوون کە دەبێ وەک لیس پێ ڕووداو و پێش
 بکەم: 

 هاتنی ئوروپاییەکان بۆ ناوچەکە؛   •
 سەفەر بۆ دەرەوەی واڵت )میرزا جەوادی قازی و ...(؛  •
بوونی کەرەسەی هاتوچۆ بۆ شارەکانی تر و کرانەوەی ڕێگای ئەو دابین •

   162هاتوچۆیانە؛

چوونی کورد بۆ دوو شاری گەورەی فەرهەنگیی لە ناوچەکە، ئەستەموڵ  •
 163خانی سەردار موکری( بەدیعولزەمان( و تفلیسی گورجستان )عەلی)مەال سەعیدی  

 خوێندن لەو فەزا ئازادانەدا؛ و دەرس
کردنی خەڵکی ناوچەکە لە خەبات دژ بە شۆڕشی مەشڕووتە و بەشداری •

   164ئیستیبداد؛ 

 
پێش ئێمە هەموو کەس بە بێ هەڵبژاردن، دەچووە سەر ئیش و کاری باوک و باپیری و لە زوربەی حاڵەتەکاندا بە   .161

 زەوییەوە بەسترابووەوە.
هەروا نەسلێک پێش ئێمە، تاجرێکی سەقزی سەبارەت بە سەفەری خۆی لە سەقزەوە بۆ تەورێز لە پشت لۆرییەکی    .162

ێوەی کتێبێکی سەرنجڕاکێش بڵوی کردەوە: مصطفی تیمورزادە، "وحشت  بارهەڵگر سەفەرنامەیەکی نووسی و بەش
 .138٠شمسی"، بە کوشش شهباز محسنی، نشر شیرازە،  13٠٢-1٢93-سقز

لەوێ   163 ئێرانی  ڕووناکبیری  گەلێک  و  دەبرا  ناو  ڕۆژهەاڵت  'پاریسی  بە  تفلیس  جیهانی،  یەکەمی  شەڕی  پێش   .
ادە' و 'دەروێش خان'ی مۆسیقار. 'عەلی خانی سەردار'یش بە الویەتی  خوێندبوویان وەک 'میرزا فەتحعەلی نئاخوندز

دا لە مەراغە ئیعدام کرد،   1914نێررابووە ئەوێ بەاڵم کاتێ تورکی عوسمانی حەمە حوسەین خانی باوکیان لە ساڵی 
ماشێن'یان  -گەڕایەوە بۆکان و لەگەڵ خۆیدا کامێرایەکی وێنەگرتن و دووچەرخە )پاسکیل(ێکی هێنا، کە ناوی 'کەر 

 لێنابوو.  
بۆ مەشرووتە و دژایەتی   164 لە خەبات  ناظم االسالم کرمانی، کورد  نووسینی ئەحمەدی کەسرەوی و  بەپێچەوانەی   .

کردنی ئیستیبدا دا، بەشدار بوو. لە کرماشان و سنە و سەقز و مەهاباد ئەنجومەنی پشتگیری لە مەشرووتە پێکهات، لقی  
کەس فیدائی لە سەقزەوە چوون بۆ تەورێز و تەنانەت   ٢7ەربایجان لە سەقز پێکهات،  'فیدائیان' بە چاولێکەری لە ئاز
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بە  • مەهاباد  لە  خیابانی  محەممەدی  شێخ  'ئازادیستان'ی  لقی  کرانەوەی 
 اتی قازی؛ سەرۆکایەتی نەمر سەیفولقوز

هاتنی   • ئێمەدا  بۆ کرماشان و سنە و لە کەیسی  'متفقین'  هێزەکانی  هاتنی 
 سوپای سۆڤیەتی بۆ موکریان؛ 

خوێنی   • گەڕانی  و  پەهلەوی  ڕەزاشای  ئیستیبدادیی  حکوومەتی  ڕووخانی 
 کۆمەاڵیەتی خەڵکدا لە ئێران بە کوردستانەوە؛  – ئازادی بە ڕەگی ژیانی سیاسی 

 بۆ باکۆ )دوو جار(؛ چوونی نوێنەرانی کورد  •
و   • باشووری کوردستان  لە  هیوا  و  باکوور  لە  خۆیبوون  حزبی  دامەزرانی 

 کۆمەڵەی ژێکاف لە مەهاباد و موکریان؛ 
 هاتنی چاپەمەنی کوردی لە باکوور و باشوورەوە بۆ موکریان؛  •
 دەرچوونی گۆڤاری نیشتمان لە تەورێز؛  •
 ؛ 165دەرچوونی ڕۆژنامەی کوهستان لە تاران  •

 نی حزبی دیموکراتی کوردستان لە مەهاباد؛ دامەزرا •
 سەرهەڵدانی کۆماری کوردستان بە ڕێبەرایەتی پێشەوا قازی محەممەد؛  •
و گۆڤاری هەاڵڵە   166دەرچوونی گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردستان لە مەهاباد  •

 ؛ 167لە بۆکان

 
چەند کەسیان بوون بە نیگەهبانی سەتتار خان و لەگەڵ باقرخاندا بۆ شەڕی دژ بە ئیستیبدا چوون بۆ ئەردەوێڵ، لە  

نوقڵیان بەسەردا دەباراندن.   گەڕانەوەی کوردستان، کاتێ بە کۆاڵنەکانی تەورێزدا تێپەڕ دەبوون، خەڵک لە مااڵنەوە
خاطرات مرحوم حاج شریف نیلوفری"، بە اهتمان عمر فاروقی،    - بڕوانە کتێبی: "زندە باد مشروطە، پایندە باد قانون

 .1388نشر گوتار، سقز 
بۆ چەواشەکردنی خەباتی سەربەخۆییخوازیی   165 ناوەندی  لە سیاسەتی حکوومەتی  بەشێک  ڕۆژنامەکە وەک  باوەکوو   .

ئەردەاڵن  کۆمەڵ ئیسماعیل  نەمر  سەرنووسەرەکەی،  دڵسۆزیی  و  خەمخۆریی  بەاڵم  دەکرایەوە،  بڵو  ژێکاف  ەی 
)کەتەنانەت دەگوترێ ئەندامی ژێکافیش بووبێت(، ڕیسی دەوڵەتی کردەوە خوری و ئیتر ئەوانیش دوای دوو ساڵ،  

ەتی سیاسیی کورد بابەتیان تێدا نووسی  مۆڵەتی بڵوبوونەوەی زیاتریان پێ نەدا. لەو ماوەی دوو ساڵەدا گەلێک کەسای
 و لەوانە، مەالحەسەن و مەال محەممەد سادق قزڵجی، هەژار، عەلی بەگی حەیدەری و سەعیدی هومایون.  
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هیممەتی   • بە  موکریان  ناوچەی  لە  کوردی  شیعری  بوونەوەی  نوێ 
سەیفولقوزاتی قازی، کە 'نیوەنووزە'ی ناو شیعری نالی و وەفایی کردە بانگەوازی 

 مافخوازیی قانع و هەژار و هێمن و هێدی و خاڵەمین و حەقیقی و نووری؛ و .... 

ناو   نەگەیشتنە  هاسانیش  بە  نەبوون و  سانا دەستەبەر  هیچکام لەو دەسکەوتانە سووک و 
دەسکەوتێکدا خەبات کرا و زەحمەت کێشرا و تەنانەت خوێن  کۆمەاڵنی خەڵک. لەپێناو هەر  

ڕژا. پێشڕەوانێک هەبوون کە دەستیان لە خۆشییەکانی ژیان هەڵگرت بۆ ئەوەی ببن بە دەنگی  
                                            زەمانی خۆیان و لە ڕابردووی کۆن دوور بکەونەوە.

*** 

ەرکی بەشێک لە گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵگای خستە سەر قزڵجی یەک لەو کەسانە بوو کە ئ
مۆدێڕنیتەی   پەیامهێنەرانی  لە  بوو  بەشێک  ئەو  کێشا.  زەحمەتی  پێناویدا  لە  و  خۆی  شانی 
مەال   نەوەی  قزڵجی،  عەلی  مەال  وەک  گەورەی  مەالیەکی  کوڕی  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی 

بۆ ئامادە بوو کە دوای   محەممەد حەسەن و نەتیجەی عەلالمەی قزڵجی، هەموو کەرەسەیەکی
ناو  بچێتە  بۆکان، ڕۆژانی هەینی  ئیمام جومعەی شاری  ببێتە گەورە مەال و  باپیری  و  باوک 
میحراب و باسی گۆڕەوشار و پردی سیڕات و مالیکی دۆزەخ و ڕووباری شیر و هەنگوین 
بۆ خەڵک بکات. بەاڵم چی ڕووی دابوو کە ڕێبازی گۆڕی و شێوازێکی دیکەی ژیانی گرتە  
بەر، واتە لەو ئاسمانە خەیااڵوییەوە هاتە سەر زەویی ڕەقەنی واقیع؟ چۆن بوو دەستی لە ملی 
حۆرییە حەفتا گەزییەکانی بەهەشت کردەوە و خۆی خستە خزمەت گەلێکی چەوساوەی بێ  
بەش و خەڵکێکی هەژاری چارە ڕەش؟ چۆن بوو بە نووسەری وتارێکی نەتەوەیی کە پێشەوا 

و چۆن بانگی سوسیالیزم و    168زۆری وامان هەبان'   دیدا بڵێت 'بریاقازی محەممەد لە پەسن
یەکسانیی بەگوێی خەڵکدا دا؟ ئەو ڕێگا دوور و درێژە چۆن بڕا؟ بۆ دۆزینەوەی وەاڵم دەبێ  

 چاوێک بە کەسایەتی خۆی و ژینگەی دەوروبەریدا بخشێنین: 
ە نەبوو کە مەالعەلیی یەکەم، ئەو موکریان و کوردستان و ئێرانەی ئەوی تێدا دەژیا، ئەو 

باوکی و مەال محەممەد حەسەنی باپیری بینیبوویان. حوکمی ڕەزاشا هەڵوەشابووەوە، هەستی 
نەتەوایەتی کورد دوای شۆڕشی شێخ عوبەیدێلالی نەهری و سمکۆ و شێخ سەعید و شێخ  

 مەحموود و بارزان گەیشتبووە ئەوپەڕی هێز.  
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ڵی بەسەر هەموو جیهاندا کێشا بوو و بەتایبەت دووهەم، بیری سوسیالیستی لەو سااڵنەدا با
لە واڵتانی هەژار و ژێر ئیستیعمار و چەوسانەوەدا وەک تاقە ڕێگای ڕزگاری خۆی دەنواند و 
گەلێک واڵتی ئەفریقا و ئاسیا سەربەخۆیی خۆیان بەدەست هێنابوو، یان لە پێناویدا خەباتیان 

 دەکرد.  
. یەکیەتی سوڤیەتی هەڵگر یان نوێنەری بیرێکی  سێهەم، سوپای سوڤیەتی لە ناوچەکەدا بوو

سیاسی بوو کە تێیدا یەکسانی ماف بۆ هەموو زەحمەتکێشان و گەالنی بێ بەش، دروشمێکی  
قازی  سەیفی  وەک  مامۆستایەکی  و  پێشڕەو  بوو.  هەژار  169سەرەکی  و  قانع  و   170و  وهێمن 

  دا هەڵگوتبوو.زەبیحی بە شان وباڵی سوپاکە و سیستمەکە و ڕێبەری حکوومەتەکەیان
ئەو  پەسندی  لە  گۆڤار،  سەرنووسەری  و  وتار  نووسەری  وەک  خۆی،  قزڵجی  چوارەم، 

و هەوڵی چەسپاندنی بیر و بۆچوونی    171نیشتمانپەرستی و بەرانبەریی مافەدا بابەتی نووسیبوو
بیری   ئاوێتەی  وەها  نەتەوەیی  بیری  قزڵجیدا  کەسایەتی  لە  دابوو.  خەڵکدا  لەناو  یەکسانیی 

 یستی ببوو کە لێک جیاکردنەوەیان ئەستەمی دەنواند. سوسیال
سلێمانی،  و  'سیتەک'  لە  کۆمار،  هەرەسی  دوای  ئاوارەیی  سەردەمی  لە  قزڵجی  پێنجەم، 
باشوور و الیەنگرە کوردەکانی حزبی  ناسیۆنالیستەکانی  پەیوەندێکی دووالیەنەی  کەوتبووە 

رەی ئەندامانی پارتی دیموکراتی  شیووعی عیراقەوە، کە ئەودەم ژمارەیان شانی لە شانی ژما 
 کوردستان دەدا. 

و لەوێ لە پێوەندی حزبی توودەی    172شەشەم، هەر لە ڕێگەی ئەوانەوە چوو بۆ بوڵغاریا
ئێراندا، بوو بە یەک لە بەرپرسە سەرەکییەکانی ڕادیۆی پەیکی ئێران )بەشی کوردی(، کە لە  

،  133٢ی گەالوێژی    ٢8کۆدیتای  سەردەمی تاریکی مێژووی سیاسیی ئێران، بە تایبەت دوای  
 تاقە بڵیندگۆی ئازادیخوازی و خەبات و خۆڕاگری دژ بە حکوومەتی پەهلەوی بوو.

 
ڕووسوورە هەرکەسێ کە "قزڵ ئوردوو'ە پەنای / بۆ مە ئەوە بەسە، کە پەنای دیکەمان نییە... قوربانی پێشەوایەکی وا    169

بۆ نەبێ حەسەن؟،،،، تا ڕووس بمێنێ، کاکە، لە تاریخی عالەما / بەیداغیشی کە سوورە، بە خوێنی ڕژاوییە )دیوانی  
 سەیف(.

 چەکچوداس / لەژێر ئیستیبداد کوردی کرد خەالس )کۆمەڵە شیعری ئاڵەکۆک، هەژار( . بژی ئیستالین، خۆش بێ   170
ی گۆڤاری    ٢. شادبێ لێنین و بژی ئیستالین بۆ ئوردوویەکی ئازا و بەجەرگی وەک هێزی سووریان ڕەنێو هێناوە )ژمارە   171

 هەاڵڵە(.
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گەوهەری  خۆیدا،  زاتی  لە  ئەوەی، کە خۆی،  گرنگتر  هەمووان  لە  واهەیە  و  حەوتەم 
وەرگرتنی ئەو بیرۆکە نەتەوەیی و یەکسانی خوازەی هەبوو و ئەوەش لەهەموو قۆناغەکانی 

 دا بە باشی دەردەکەوێت. ئەوە نموونەکانیەتی: ژیانی
( و هەاڵڵە )هەر 4٠تا   33( و کوردستان )ژمارە  ٢1وتاری ناو ڕۆژنامەی کوهستان )ژمارە  

چوار ژمارەکەی( و نووسراوەکانی باشووری کوردستانی )گۆڤاری هیوا، ڕۆژی کوردستان، 
  - )چیرۆکەکانی پێکەنینی گەدابیری نوێ، ڕۆشنبیری نوێ، ...( و بابەتەکانی دەرەوەی واڵتی 

کە نموونەی باشی شێوازی ڕیئالیزمی سوسیالیستین؛ و وتارەکانی سەر ڕادیۆی پەیکی ئێران؛  
و سەرئەنجام، سەرنووسەریی   و...(،  و وەرگێڕاوی کارەکانی ماکسیم گورکی و چیخۆف 

وایە دەرچوونەک ئێران، کە من الم  'نامە مردم' ی حزبی توودەی  ەی، ڕۆژنامەی کوردیی 
زیاتر خواستی ئەو بووبێت تا سیاسەتەکانی حزب لە کوردستان، دەنا بۆچی نامەی مەردوم بە  

 زمانی گەالنی دیکەی ئێرانیش بڵو نەدەکرایەوە؟ 
ساڵەیدا،   86بە بۆچوونی من مامۆستا قزڵجی لە هەموو ئەو ماوە دوور و درێژە و ژیانی  

یاسییەکانی ناوچە، وەک کەسایەتییەکی  سەرەڕای وەرچەرخانی زۆری سەردەم و گۆڕانکارییە س
نیشتمانپەروەر و خەمخۆری کوردستان مایەوە و ئەوەش هیچ جیاوازی یان دژایەتییەکی لەگەڵ  
هەستی  دەبوایە  خۆیدا  زاتی  لە  کە  نەبوو،  ڕاستەقینە  پێشکەوتنخوازی  چەپی  بیرۆکەی 

 خۆشەویستیی کۆمەاڵنی گەل و نیشتمان ناوەرۆکی سەرەکیی بوایەت.  
*** 

نەسلی ئێمە قەرزداری خەباتی زۆر کەسانە، کە قزڵجیش یەکیانە. ئەوان ڕێ خۆشکەر و  
ئێمەی بەختەوەر پێدا ڕۆیشتین، جا ئەگەر نەگەیشتینەجێ،  ڕچە شکێنی ڕێگایەک بوون کە 
پرسیارێکە وەاڵمدانەوەی لە دەست من نایەت. یادی مامۆستای دڵسۆز و خەمخۆری گەل و  

قزڵجی هەمیشە زیندوو بێت و سپاسی ئەو دۆست و برادەرە بەڕێزانە دەکەم نیشتمان حەسەنی  
کە ئەرک وەرگێڕانی چیرۆکەکانی پێکەنینی گەدایان بۆ سەر زمانی فارسی کێشاوە و زەحمەتی  

 بەڕێوەبردنی ئەم کۆڕەیان بۆ ڕێزگرتن لە مامۆستای نەمر گرتۆتە ئەستۆ.

   سەرکەوتوو بن

 



 

 

 کەسایەتییەکی 'پۆلی هیستۆر'  -ئەمیری حەسەنپوور 

 
هەندێک کەسایەتی هەن کە ناساندن و باس لێکردنیان کارێکی هاسانە. فڵنە کەس شاعیرە،  
فیسارەکەس ڕۆژنامەنووسە، ئەویتر سیاسەتوانە، مێژوونووسە، مۆسیقارە، گۆرانی بێژە و... بەاڵم  
کاتێ دەتەوێ کەسایەتییەکی وەک 'لێئۆناردۆ داڤینجی' بناسێنی، تێدەمێنی بڵێی وێنەکێش بووە، 

یان  polyhistorنای هەندەسە بووە، میعمار بووە یان چی؟ یۆنانییەکان لە کۆنەوە وشەی زا
یان داناوە کە  polymathبۆ ئەو کەسانە هەبووە و چەند سەدەیەکیشە ئوروپاییەکان وشەی 

هەردوکیان، بە سووکە جیاوازییەکەوە، ئەو بیرمەندە دەگرنەوە وا پسپۆڕایەتی و لێزانییەکانی  
 د بواری جیاوازی هونەر و زانست دەگرنەوە. هاوکات چەن

کاک ئەمیر، بێ زێدەڕۆیی، یەک لەو کەسانە بوو کە ناساندنی بە تاقە وشە و سیفەتێکی 
ئاسایی گونجاو نابێت، زمانەوان؟ کۆمەڵناس؟ نووسەر؟ لێکۆڵەر؟ ڕۆژنامە نووس؟ وتارنووس؟  

زانکۆ؟   پرۆفیسۆری  میدیا؟  بواری  مامۆستای  مرۆڤ؟  سیاسەتوان؟  مافەکانی  الیەنگری 
داکۆکیکاری مافی ژنان؟  کوردی ناسیۆنالیست؟ مارکسیستی شۆڕشگێڕ؟ فێمینیست؟ هەموو 
وتاربێژی   ئینسیکلۆپێدیا و  ئەوانە و زۆرشتی تری وەک سەرنووسەری گۆڤار و وتارنووسی 
تاکێکی هێمن و لەسەرخۆی   زانستییەکان هاوکات لە وجوودی  کۆنفەڕانس و کۆبوونەوە 

بە بڵی ئازاری  ئاساییدا  لە ژیانی  هیستۆر" دا کۆببوونەوە، کە هەستت دەکرد  "پۆلی  مەت و 
بنەماکانی  بە  سەبارەت  گرتن  هەڵوێست  سەر  دەهاتە  کاتێ  بەاڵم  ناگات،  مێروولەیەکیش 
سەرمایەداری   کە  تیژ  تیغێکی  بە  دەبوون  هەرکام  قسەی  و  قەدەم  و  قەڵەم  باوەڕەکەی، 

مەڵگای داگیرکەری مافی ژنان و تاکی بێ پڕەنسیبی دەدایە  چەوسێنەر، دەرەبەگی زاڵم، کۆ
 بەر هێرشی بێ ئەمان. 

ئەوانە پێداهەڵگوتنی بێ بنەما و شینگێڕیی دوای مردوو نین، بەڵکوو تەنیا بەشێکن لەو  
شتانەی کە دەگونجێت سەبارەت بە کەسایەتییەکی وا هەمەالیەنە بگوترێت و بنووسرێت. من  

ختی کاک ئەمیر زانیم تەمەنی تاقە یەک ساڵ لە من زیاتر بووە، کاتێ کە دوای مەرگی ناوە
گەلێکم پێ سەیر بوو؛ ئەو بۆ من هەمیشە پیرێکی دەستگیر و ڕێ پیشاندەر بوو و بەگوێرەی  
ئەزموون و لێزانییەکەی، هەستم دەکرد الی کەم چل پەنجا ساڵێک خوێندەواری و ئەزموونی  
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نە هەڵسەنگاندنانە بە چەندایەتی و ژمارە دەکرێن؟  لەپێش منەوە بووبێت، بەاڵم کوا ئەو چەش
 مەگەر پێوانە "چۆن بژی" نییە؟ 

من ئاگاداری ژیانی کاک ئەمیر بەتایبەت لە سەردەمی منداڵی و الویەتی ئەودا، نیم. بەاڵم 
لە ڕێگەی شوێن و ساڵی لەدایکبوونیەوە دەتوانم بزانم وەک ڕۆڵەیەکی سەردەمی کۆمەڵەی 

دا لە مەهاباد لەدایک بووە. لە تەمەنی کورتی کۆماری کوردستاندا    1943ژێکاف لە ساڵی  
درنگتر   بەاڵم  وەرنەگرتووە  لێ  ڕاستەوخۆی  ئەزموونی  سااڵن،  چوار  سێ  منداڵێکی  وەک 
ئاسەواری زەقی هەرەس هێنانی کۆمارەکەی، وەک فەزای قورسی سیاسی ناوچەکە، دۆخی  

ەماڵەی ئیعدامکراوان و گیراوانی شاری  خراپی ئابووریی شار و هەل ومەرجی بێ سامانی بن
ژێر   کەوتۆتە  و  پێکردووە  هەستی  بینیوە،  بەچاو  بۆکان(ی  و  سەقز  واهەیە  )و  مەهاباد 

 کارتێکەریی ئەنجامەکانیەوە.  
و ڕووخانی حکوومەتی میللی موسەددیق دا کاک ئەمیر    1953لە سااڵنی پێش کۆدیتای  

ی هەل ومەرجی سیاسیی ناو شاری مەهاباد  مێرمنداڵێکی فێرگەی ناوەندی بووە و بە گوێرە 
هەروەها ئەو ئازادییە ڕێژەییەی کە بۆ چاپی کتێب و ڕۆژنامەکانی ئێرانی ئەو سااڵنە بەرهەم 
هاتبوو، ئاساییە کە لەگەڵ بیری چەپدا ناسیاوی پەیدا کردبێت. مەهاباد لەو سااڵنە و سااڵنی 

انەت تاقە حزبە سیاسییە نەتەوەییەکەش،  دواتریشدا جەنگەی خەباتی نەتەوایەتی بوو بەاڵم تەن
حزبی دیموکراتی کوردستان، هەڵگری بیری چەپ بوو و یەکسانی و سوسیالیزم، ڕاستەوخۆ 

 و ناڕاستەوخۆ، لە پەیڕەو و پرۆگرامەکانیدا ڕەنگیان دەدایەوە.  
  ٢8لە فەزایەکی ئەوتۆ و لە جەرگەی زوڵم و بێدادی حکوومەتی شای دوای کۆدیتای  

گەالوێژ ڕێگەی    ی  لە  ئینجا  و  بەختیار  نیزامی  ڕێی حکوومەتی  لە  سەرەتا  لە کوردستان، 
ساواکەوە، گەلێک ئاسایی بوو کە گەرای بیری نەتەوەیی و الیەنگریی چەوساوان، هاوکات  
ئەو   هەر  بگووروێن،  دا  ئەمیر  کاک  وەک  خوێندەواری  کوڕەالوێکی  مێشکی  لە  پێکەوە 

خ سەردەمی  و  دواتر  سااڵنی  لە  چەقەرەبکات، گەرایەش  تاراندا  زانستگەی  وێندکاریی 
بپشکوێت و گوڵی کەسایەتییەکی شۆڕشگێر بەرهەم بێنێت. هەر بۆیەشە کە ئێمە لە پشکنینی  
تارانی، هاوڕێ لەگەڵ هەواڵی کار و   ڕووداوەکانی ژیانیدا، هەواڵی خوێندکاریی زانکۆی 

 خەباتی سیاسییەکەی، پێکەوە دەبیسین.       
الویەتی   باشووری  سەردەمی  لە  ئەیلوول  شۆڕشی  شەقڵی  ئەمیر  کاک  خوێندکاریی  و 

کوردستان، چوونی الوانی خەباتکار بۆ ناو شۆڕشەکە، کۆنگرەی دووهەمی حزبی دیموکرات،  
  48و    1347دامەزرانی حزبی ڕزگاری، سەرهەڵدان و تێکشکانی خەباتی چەکدارانەی سااڵنی  

ناو جەرگەی کۆمەڵێکی زۆر لە الوانی   ی لێدراوە. لە فەزایەکی وەک زانکۆی تاران و لە
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کوردی شۆڕشگێڕی دانیشتووی ئەوشارەدا، گەلێک ئاساییە کەسێکی هەستیار و بەرپرس وەک 
 کاک ئەمیر لەگەڵ الفاوی شۆڕش و خەباتدا بڕوات، کە ڕۆیشت و چاالکانەش ڕۆیشت. 

ەستی درەنگتر، کاتێ کە بۆ درێژەی خوێندن چوو بۆ بەشی ڕۆژئاوای جیهان، ڕۆح و ه
بەرپرسانەی کاک ئەمیر لە بەرانبەر کۆمەڵگای بندەست و بەرهێرشی کوردستاندا هەرگیز لە 
کەمیی نەدا هیچ،  بەهێزتریش بوو و نەک هەر لە خەباتی خوێندکارانی کوردی دەرەوەی  
واڵت، بەڵکوو لە ڕاپەڕینی خوێندکارانی فەڕەنسەی دەیەی شەستیشدا بەشداریی کرد و لە  

وەستانێک کە تا دوایین    -کەوتنخوازدا دژ بە سیستەمی سەرمایەداری وەستابەرەی چەپی پێش
 ڕۆژەکانی ژیان، دانیشتن و کۆڵنەدانی بەشوێندا نەهات.   

مانەوەی دەرەوەی واڵت، بە پێچەوانەی زۆر خەڵکی دیکە، گەل و نیشتمانی لەبیری کاک 
دا بەرز بووەوە، ڕووی  1357ئەمیر نەبردەوە و هەرئەوەندەی دەنگی شۆڕش لە ئێرانی ساڵی  

 کردەوە واڵت و لە مەهاباد و مەریوان و سنە بوو بە هاوهەنگاوی کۆمەاڵنی ڕاپەڕیوی خەڵک.  
ئێران لە گرێژەنە چوو و ئایەتوڵڵکان دەستیان بەسەردا  کاتێکیش کە شۆڕشی گەالنی 

ایی  گرت، کاک ئەمیر هاتەوە دەرەوەی واڵت و لە کەنادا گیرسایەوە، شوێنێک کە تا کۆت
 . 173تەمەن لێی مایەوە، بێ ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ ناوخۆی واڵت بپچڕێت 

تایبەتمەندیی کەسایەتیی شامیلی کاک ئەمیر گەلێک زۆرن. واهەیە پێداگیریی قورس وقایم  
کۆمەاڵیەتی و دڵسۆزیی گەل و نیشتمان، دوو دیاردەی هەرە بەرچاو  -لەسەر باوەڕی سیاسی

نەرم   خووی  لەگەڵ  هاوڕێ  کە  خەڵک، بن  یاریدەدەریی  و  بەرپرسیایەتی  و  تەوازوع  و 
کەسایەتییەکی جێگەی ڕێزیان پێک هێنابوو کە تەنانەت نەیار و دوژمنەکانی )چەوسێنەرانی 

 سەرمایەدار و دەرەبەگ(یش نەیاندەتوانی ڕێز لەو خەسلەتە ئینسانییانەی نەگرن.  
بە مافە فەوتاوەکانی ژن،   الیەنێکی هەرە گرنگی کەسایەتی کاک ئەمیر باوەڕێکی بنچینەیی

بە تایبەت ژنی کورد بوو. لەم بوارەدا من بە کەسێکی پێشڕەوی ئەوتۆی دەناسم کە تا ئەمڕۆ  
هیچ کوردێکی ناسراوی تر بە تۆزی ڕێگاشی نەگەیشتووە. ئەو فێمینیستێکی خاوەن بڕوا بوو 

نەکەوتە شوێن قسەی و ئەو هەڵوێستە لە نووسینەکانیدا ڕەنگیان داوەتەوە. کاک ئەمیر هەرگیز 
ئەو گەڕۆکە ئوروپاییانەی وا ژنی کوردیان لە چاو ژنانی دیکەی گەالنی دراوسێ، بە 'ئازاد' 

 ناو دەبرد. 

 
من "ئه. بۆ نموونە لە ئیمەیلێکدا بۆی نووسیبووم کە بۆ کاری لێکۆڵینەوە لە ڕاپەڕینی وەرزێرانی ناوچەی موکریان   173
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ئەو ئاگای لە قوواڵیی نەریتە کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگای کورد بوو و دەیزانی کێشەی  
چارەسەر ناکرێت و  بێ مافیی ژن لە کوردەواریدا بە بوون یان الچوونی چارشێو و دەسماڵ 

ئایین و ئەو نەریتانەدایە کە لەسەر بنەمای   ئایین و دابی  سەرچاوەی مەسەلەکە لە قوواڵیی 
لە پێناو مەحکووم کردنی سوننەتە    عەشیرەتی ئەمیر خەباتێکی زۆری  دانراون. دەزانم کاک 

ڵی کۆمەڵگاش  عەشیرەییە دواکەوتووکان کرد، بەاڵم دڵنیا نیم ئایا بە هەم شێوە لەگەڵ ئایینی زا
 ڕووبەڕوو بووەوە و تێکەوت یان نا؟ 

***** 
 چەند ئەزموون و بیرەوەری شەخسی بۆ ڕوونکردنەوەی هەڵوێستەکانی کاک ئەمیر: 

دڵنیا نیم کاک ئەمیرم کەی و لە کوێوە ناسیوە. لەو بابەتەوەی وا لە سەرەتای الویەتیدا بۆ  
شارەکە شارەداریی  و  نووسیبوو  مەهابادی  شاری  ژمارە   ناساندنی  لەو  یان  بڵوی کردەوە؟ 

تایبەتەی ڕۆژنامەی کوردستان چاپی تارانەوە کە بۆ کۆچی دوایی مامۆستا گۆرانی شاعیر  
دەرچوو و کاک ئەمیر لەگەڵ کاک سوار و کاک عەلی حەسەنیانی و کاک فاتیح بابەتەکانیان  

خەباتکاری  نووسیبوو؟ یا خود هەر لە زمانی خەڵکەوە، کە وەک خوێندکارێکی لێهاتوو و  
کورد لە تاران ناویان دەبرد؟ هەرچۆنێک بێت لەو یەکەم ڕۆژانەوە کە دارەدارەی خوێندن و  
لێکۆڵینەوەدا  و  نووسین  گۆڕەپانی  لە  ئەمیرم  کاک  دووراودوور  نووسینی کوردیم کردووە، 

 وەک هاوڕێیەکی نەدیتوو بەاڵم ڕێ پیشاندەر و دڵسۆز.   -حازر و نازر بینیوە
دا کتێبی "کەشکۆڵە شیعرێکی کوردی گۆرانی"م ئامادە دەکرد،    1998  کاتێ کە لە ساڵی

کتێبەکە   ئینگلیزیی  بەشی  بۆ  پێشەکییەک  لێکرد  تکام  و  نارد  بۆ  چاپکردنیم  پێش  نوسخەی 
بنووسێت. کاک ئەمیر، بە شێوەی هەمیشەیی خۆی، کە بۆ ئەرک و کاری ئەوتۆ دەستی بەڕووی  

الپەڕەی نووسی کە یەک لە تەوەرەکانی باسەکەی   15کەسەوە نەدەنا، منیشی بێ هیوا نەکرد و  
بەرپەرچدانەوەی بۆچوونی پرۆفیسۆر مەکەنزی بوو لە مەسەلەی پەیوەندی زمانی کوردی و  
الپەڕەکانی   ئینجا  مەکەنزی،  دوکتۆر  بۆ  نارد  وتارەکەم  کۆپییەکی  سەرەتا  منیش  مادی، 

 کتێبەکەم پێ ڕازاندەوە. 
ڕینی وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵالبەگی نووسی و لە  کاتێ کە بابەتێکم سەبارەت بە ڕاپە

بوو(، کەسێک تۆمەتی ئەوەی لێدام    ٢٠٠7گۆڤاری گزینگدا بڵوم کردەوە )وا بزانم ساڵی  
ئاغاوات   زۆری  و  زوڵم  بە  سەبارەت  ڕاستییەکانم  'توودەیی'ەوە  ڕوانگەی  بە  گوایە  کە 

ایەدا هەڵوێستی گرت لە ئیمەیلێکدا  شێواندبێت. کاک ئەمیر لە بەرانبەر ئەو هێرشکارییە بێ بنەم
ری گزینگ رنووسهبو سه کا دهباسی تۆ ده  ی کاک ... کهی نووسراوهشهو بهئه"بۆی نووسیم:  

کولتووری رۆشنبیری    اڵم له"، بهئینسانه  ی روو بهتهغڵه ویش "مهئه  چونکه  کردباوهبڵوی نه
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و ئیستیداللی    تهغلهنیوان مه  هێشتا جیاوازی داناندرێ لهنی کوردی و فارسی و ... دا  مهو چاپه 
 و تەنانەت گوتی ئەگەر کاتم هەبێت وەاڵمێک بۆ ئەو کەسە دەنووسمەوە.   زانستی"

دا، جارێکیان هاتە لەندەن. ئەودەم دایکیشم چەند مانگێک بوو  ٢٠٠٠لە دەوروبەری ساڵی 
بارودۆخی بۆکان لە سااڵنی کۆماری    بە سەردان لە لەندەن دەژیا. کاک ئەمیر سەبارەت بە

ی خەڵکی بۆکان و وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵڵبەگی و   133٢کوردستان و ڕاپەڕینی ساڵی  
شریتی   نوسخەیەکی  پۆستەدا  بە  دواتر  تۆمار کرد،  لێ  دەنگ  بە  وتووێژێکی  ژنان  دۆخی 

 دەنگەکەی دایکمی بۆ ناردم کە ئێستاش الی من ماوە.  
بابەت  ٢٠11لە ساڵی   ێکی بۆ ناردم کە بە ئینگلیزی سەبارەت بە 'ڕاپەڕینی وەرزێرانی  دا 

بۆ  بۆچوون و ڕەخنەکانی خۆمی  بیخوێنمەوە و  لێکردبووم  نووسیبووی و داوای  موکریان' 
بنووسمەوە بۆ ئەوەی پاکردەی بابەتەکە بنێرێت بۆچاپ لە گۆڤارێکی ئینگلیزیدا. دیارە من  

وە، بەاڵم وتارەکە، لەبەر هەر هۆکارێک، بڵو  دەست بەجێ کارەکەم ڕاپەڕاند و بۆم ناردە
 نەکرایەوە. 

ئەمیر لە نووسین و لێکۆڵینەوەدا پڕۆفیشنالیزم بوو. ئەو بە  الیەنێکی گرنگی کاری کاک 
و   1331سێنگێکی ئاواڵەوە ڕەخنەی خەڵکی وەردەگرت. من لەسەر ئەوەی ڕاپەڕینی سااڵنی 

بەگی لە ڕۆژهەاڵتی بۆکانی بە 'ڕاپەڕینی  ی خەڵکی بۆکان و وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵڵ  3٢
وەرزێرانی موکریان' ناودێر کردبوو ڕەخنەم هەبوو و ئێستاش لە سەر ئەو باوەڕەم کە بەداخەوە  
'ڕاپەڕینی   ناوی  بکرێت  و  بگرێتەوە  موکریان  ناوچەکانی  هەموو  ئەوەی  پێش  ڕاپەڕینەکە 

گەمارۆ درا و تێک شکێنرا. وەرزێرانی موکریان' ی لێ بنرێت،  هەر لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان  
تەنانەت الم وایە کاتێ مامۆستای نەمر هێمن لە سەرەتای تاریک و ڕووندا سیفەتی وەرزێرانی  
تا   و  باشووری کوردستان  لە  کتێبەکە  کە  بووە  ئەوە  لەبەر  داوە،  ڕاپەڕینەکە  بە  'موکریان' 

یاردەیەکی گشتی  ڕادەیەکی زۆر بۆ جەماوەری ئەوێ بڵو کرابووەوە و لەوێ باس کردن لە د
وەک موکریان هاسانتر بوو لە ناساندنی ناوچەی فەیزوڵڵبەگی بە خەڵکەکە، دەنا مامۆستا هێمن 
گوند و ژیانی گوندنشینان و مێژوو و شوێنایەتی ڕاپەڕینەکەی گەلێک چاکتر لە ڕووناکبیرانی  

 شارنشین دەناسی و دەزانی و بەردەوام لە پەیوەندی ڕۆژانەی گوندیشدا بوو.  
ەموو بەڵگەکانی بەردەست دەریدەخەن کە ئەو بزووتنەوەیە سەرەتا لە ناو شاری بۆکان ه

سەری هەڵدا و لەڕێگەی هەندێک لە ڕێبەرانی ڕاپەڕینەکەی بۆکانەوە باڵی کێشایە سەر ناوچەی  
و  مەحاڵ  و  مەجیدخان  چۆمی  سەر  وەک  شوێنی  چەند  لە  درەنگتر،  دیارە  فەیزوڵڵبەگی. 

ەستی پێکرد، بەاڵم ئەوانە هەمووی پریشکەی ئاگرێکی شۆڕشگێڕانە  شاروێرانیش ڕاپەڕین د
هێرشی   و  مایەوە  فەیزوڵڵبەگیدا  بەردەزەری  و  یەکشەوە  و  ئاڵباغ  لە  سکڵەکەی  بوون کە 
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ئێران هەر   ناوچەکەش لەگەڵ ئەرتەشی  پیاوانی  و  بەربەرەکانی کردنی ژن  ئەرتەشی شا و 
 را.  لەوێ بەڕێوە چوو، هەر لەوێش ئاگرەکە خامۆش ک

تایبەتمەندی   هەندێک  لەوێ  خەبات.  جەرگەی  نەببوە  خۆوە  لە  فەیزوڵڵبەگی  ناوچەی 
هەبوون کە بۆ نموونە لە بەشی ڕۆژئاوای چۆمی بۆکان و پاشماوەی موکریاندا نەدەبینران.  
لەگەڵ   خوێنییان  پەیوەندێکی  هیچ  کە  ئاغاکان  و  نەمابوو  لەمێژبوو  عەشیرەتی  پەیوەندی 

دەتوانی ئەو توندوتیژی و بگرە و بکوژەیەی ئاغاوات و مەزن و سەرەک  ڕەعیەت نەبوو، نەیان
برای هەر ئەو ئاغاواتە دوای   عەشیرەتەکانی موکریانیان هەبێت.  حەوت کەس لە باوک و 
و   عەشیرە  سەرەک  لە  زۆرێک  وەک  و  کرابوون  ئیعدام  هێنانی کۆماری کوردستان  هەرەس 

م نەبوو و لەچاو ئاغاواتی دەماغ بەرزی دێبوکری،  ئاغاکانی ناوچە، پشتیان بە ڕژیمی ئێران گەر
زیاتر لە ڕەعیەتەکانیان نزیک بوون تا حکوومەت. هەروەها کەسانی شارنشین و ڕووناکبیر و 
شاعیر و هونەرمەندیان تێدا هەڵکەوتبوو، تەنانەت یەکیان لەسەر خواستی خۆی، زەوییەکانی  

دابەش کردبوو و یەکیتریان دا  بە   بەسەر گوندییەکاندا  هاوهەنگاو لەگەڵ ڕاپەڕیوەکان دژ 
ی گەالوێژ ئاغاکانی خزمی خۆی    ٢8چەوسانەوە و زوڵم هەستابووە سەرپێ و دوای کۆدیتای  

بۆ تۆڵە لێ سەندنەوە، قەسدی گیانیان کردبوو. ئەو دیاردانە لە شوێنەکانی دیکەی موکریان  
بوو و هەربۆیەش لەوێ   نەدەبینران و بە شێوەی سروشتی، زەمینەی ڕاپەڕین لەوێ ئامادەتر

 174سەریهەڵدا. 
کاک ئەمیر ئەو بۆچوونانەی منی بیستەوە، بەاڵم لەسەر هەڵوێستی خۆی مایەوە، بێ ئەوەی  
ئەوەیە   دوابڕیاری  کە  نووسیبووم  بۆی  لەبیرمە  تەنانەت  نێوانمان.  بکەوێتە  کێشەیەک 
لێکۆڵێنەوەکانی سەبارەت بە ڕاپەڕینی وەرزێران بە زمانی فارسی بڵو بکاتەوە؛ من ئەوەشم 

بۆ کە  بوو  سەیر  فراوانەوە  پێ  سینگێکی  بە  ڕەخنەیەشی  ئەو  نایاننووسێت؟  بە کوردی  چی 
نەدەبوو  نەخۆشییەکەی  پێشوەچوونی  و  ئەو  دواییانەی  ئەم  بارودۆخی  بۆ  بەاڵم  گوێدایە 

 
ی دوای شۆڕشی گەالنی ئێرانە. لەو سااڵنەدا    59تا    5713پەسندێکی دیکە بۆ بۆچوونەکەی من، ڕووداوی سااڵنی  .    174

لقی ڕێکخراوەی فیدائیانی خەلق لە بۆکان بانگەوازی دابەشکرانی زەوی وزاری گوندەکانی بەگوێی خەڵکدا دەدا. تاقە 
ئەندامی  ئەودەم  کە  من  بوو.  فەیزوڵڵبەگی  ناوچەی  هەمان  هات،  بانگەوازەکەوە  دەنگی  بە  کە  ناوچە،  شوێنێکی 

خراوەکە و یەک لە بەرپرسانی بووم، بەچاوی خۆم ئەو جیاوازییە زۆرەم بینی و تەنانەت لەبیرمە بۆ پڕوپاگەندەی هەر ڕێک
ئەو دابەشکردنی زەوییە، نێررامە گوندی عەزیزکەند لەبەشی دێبوکری کە ماوەیەک بوو ببووە مڵكی خاڵی خۆم. بەاڵم نە 

ترم هیچ هە نە هەوڵی هاوڕێێانی  لە هاوینی ساڵی  لە هەوڵی من و  نموونە  بۆ  لە عەینی کات کە  دا  1358ڵنەوەرا و 
وەرزێرەکانی گوندی 'حەسار'ی سەر بە فەیزوڵڵبەگی، حاسڵی گەنمیان لە سەر زەوییە دابەشکراوەکانی ئاغا هەڵگرت،  

 جیاواز بوو. لە بەشی دێبوکری هیچ شتێک ڕووی نەدا و مەسەلەکە لە چوارچێوەی قسە و دروشمدا مایەوە. فەیزوڵڵبەگی  
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سەرلەنوێ زمانی سەرجەم کتێبەکە بگۆڕێت؛ دیارە ڕێزی منیش بۆ خۆی و کارەکەی، هەرگیز  
 لە کەمیی نەدا و نەگۆڕ مایەوە.         

خەیات    ٢٠1٢ساڵی    لە ڕەئووفی  مامۆستا  نەمر  بیرەوەرییەکانی  تۆمارکرانی  هەواڵی  دا 
ی خەڵکی بۆکان    3٢و    1331)ڕەئووف مەالحەسەن( وەک یەکێک لە ڕێبەڕانی ڕاپەڕینی ساڵی  

دژ بە ئاغاواتم پێدا کە ڕێزدار ئیسماعیل ئیسماعیل زادە بە ماوەیەکی کەم پێش وەفاتی مامۆستا 
بەڕێوەی   بە ڕەئووف  زانیاری سەبارەت  نوسخە و  بەجێ داوای  ئەمیر دەست  بردبوو. کاک 

مەسەکە لێکردم، منیش ئیمەیل ئەدرێسی کاک ئیسماعیلم بۆ نارد و دەزانم کەوتنە پەیوەندیی  
ئاگادار   ڕەئووف  مامۆستا  قسەکانی  ناوەرۆکی  لە  کوێ  تا  ئایا  نیم  ئاگادار  بەاڵم  یەکترەوە 

 کەوت. کرایەوە و چی لە بابەتەکە دەست 
دا گەلێک ئیمەیلمان گۆڕییەوە کە زوربەی هەرە    ٢٠17و    ٢٠1٢لە ماوەی سااڵنی نێوان  

ناحەق   بە  کەسێک  ماوەیەدا  لەو  بوو.  موکریان  وەرزێرانی  ڕاپەڕینی  بە  سەبارەت  زۆریان 
تاوانباری کردبووم کە گوایە کتێبی "بۆکان لە سەدەی بیستەمدا'ی کاک ڕەحمانی محەممەدیان  

. کاک ئەمیر لە ئیمەیلێکدا کە بۆی ناردم، ناڕەزایی خۆی لەو چەشنە هەڵوێست  من نووسیبێتم
گرتنە دەربڕی و لە وتارێکیشدا کە سەبارەت بە هەمان بابەت نووسیبووی ئاماژەی بە مەسەلەکە 

 کرد.  
لە   ئەمیر  کاک  ئیمەیلی  دەستم  ٢٠17/ 13/4دوایین  گەیشتە  کتێبێکی    دا  ناساندنی  کە 

سەبارە بوو  ناڤینئینگلیزی  ڕۆژهەاڵتی  کەمایەتییەکانی  بە  وتارێکی    - ت  و  کورد،  کەیسی 
کەیسی    -ئینگلیزی کەسێکی تر سەبارەت بە 'دەوری نوسخەنووسان لە ڕاگواستنی دەستنووسدا

شەرەفنامەی بەدلیسی'. ئەوە تەنیا من نەبووم کە ئەو لوتفەم دەرحەق دەکرا، بەڵکوو بەشێک  
اری بڵو دەکردەوە و هەر بابەتێکی کەوتبایەتە دەست  بوو لە خوو وخدەی کاک ئەمیر کە زانی

 کە بایەخی خوێندنەوەی هەبوایە، خەڵکانی پەیوەندیداری لێ بێ بەش نەدەکرد. 
بە داخەوە لە ماوەی سێ مانگی نێوان ئەو ئیمەیلەی دوایی و هەواڵی دڵتەزێنی وەفاتی،  

 چیتر هەواڵێکم لێی نەبیستەوە.  
ئەمیر. دیارە من کەسێکی وا نەبووم  ئەوانە بەشێک بوون لە بیرەوە ریی من لەگەڵ کاک 

خۆم بە هاوشان و هاوڕێ و دۆستی نزیکی ئەو لە قەڵەم بدەم. پەیوەندی ئێمە گەلێک ساکار  
بوو و لە هەموو ئەو سااڵنە و هاتوچۆی لەندەنیدا کاک ئەمیر تەنیا جارێک هاتە ماڵمان و منیش  

ەک لەگەڵ خەڵکانی دیکەش میهرەبان و یارمەتیدەر  لە کانادا جارێک میوانیان بووم. بەاڵم و
بوو، لە زۆر کاری نووسین و لێکۆڵینەوەدا یارمەتی منیشی دا و منەتباری ئەو یارمەتییانەی  

 هێشتمەوە.  
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 یادی بۆ هەمیشە زیندوو بمێنێت!   
3٠/6/٢٠17 
 

ئەم بابەتەم بۆ بڵوکراوەیەکی کوردیی زانکۆی شاری ئێکستێری بریتانیا نووسی و لەوێ  
بۆکان   –یا لەگۆڤاری بیر و هزری چاپی سنەدا بڵوکرایەوە، پاشن لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  

 دانرا. 
 



 
 
 

 175سەبارەت بە ڕاپەڕینێکی مێژوویی  مشتومڕی مامۆستا و قوتابییەک
 
 

بە داخەوە، چەند مانگێکە مامۆستا ئەمیری حەسەنپوورمان لە ناودا نەماوە و ئەوەی بۆمان  
 مابێتەوە، تەنیا یادی شیرینی کەسایەتییەکەی و یادگاری بەنرخی کارەکانییەتی.  

لە دەستچوونی کاک ئەمیر بۆشاییەکی گەورەی لە بواری لێکۆڵینەوە لە مێژوو، زمانەوانی، 
کوردستان پێک هێنا. دەبێ لە ناوخۆی کوردستان و دەرەوەی واڵت    کۆمەڵناسی و سیاسەتی

خەڵکانێکی زۆر هەبن لە کاری توێژینەوەی مێژوو و زمان و سیاسەتی کوردستاندا هەست بە  
بوایە،  پێویستیان  هەرکات  کە  بکەن  دڵسۆزێک  و  ڕاوێژکارێک  مامۆستایەک،  لەدەستچوونی 

 ەو بڵیمەتە وەردەگرت.کەڵکیان لە هاوکاری و ڕێنمایی پسپۆڕانەی ئ
کاک ئەمیر لە کارکردن لەگەڵ خەڵکدا وەک مامۆستایەکی پڕۆفیشناڵ دەجوواڵیەوە و نە  
هەربۆیەش  بڕوات.  الڕێ  تر  الیەنەکەی  دەدایە  دەرەتانی  نە  و  الیدەدا  ڕێبازە  لەو  خۆی 
پرسیاری   و  بوون  دیاریکراو  ناوەرۆکێکی  سەر  لە  بەستوو  چەق  حیرفەییەکانی  پەیوەندییە 

ردایە یان وەاڵمی پرسیارێکی بدایەتەوە بە وردی خاڵەکەی دەپێکا و ڕیوایەتی بێ پەیوەندی  بک
 تێکەاڵو کارەکە نەدەکرد.  

من وەک تاکێک لە سەدان و ڕەنگە هەزارانی وەک خۆم، گەلێک یارمەتیم لە پسپۆڕایەتی  
قەرزدار بە  خۆم  بەڵگەنامە،  وەرگێڕانی  کاری  لە  بەشێک  بۆ  و  وەرگرت  ئەمیر  ی کاک 

 ڕێنوماییەکانی ئەو دەزانم.  
بابەتێکی مێژوویی بخەمە بەرچاو کە ئەو وەک ڕچەشکێن   لێکۆڵینەوە لە  لێرەدا دەمەوێ 
سااڵنێک بوو خۆی پێوە ماندوو کردبوو و منیش وەک تازەکارێکی کەمزان، دەمەویست بچمە 

 گۆڕەپانەکەوە و خۆ بخەمە گۆمێکەوە کە ئەو مەلەوانی لەمێژینی بوو. 

 
 ی گۆڤاری "دەروازە" چاپی ئەستەمووڵ دا بڵو بۆتەوە ٢٠18، ئاپریلی ٢ئەم وتارە پێشتر لە ژمارە  175

www.derwaze.net   
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ی هەتاوی    3٢و    1331جێی باس، ڕاپەڕینێکی وەرزێریی مەزن بووو کە لە سااڵنی  بابەتی  
ز( لە ناوچەی فەیزوڵڵبەگی لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان و هەندێک شوێنی دیکەی کوردستان 1953)

 هەرەسی پێهێنان.   133٢ی گەالوێژی  ٢8ڕوویدا و بە داخەوە کۆدیتای 
رمنداڵێک بووم و ڕاستەوخۆ لە ڕاپەڕینەکەدا منیش وەک کاک ئەمیر لە ساڵی ڕووداوەکاندا مێ

بەشداریم نەبوو، بەاڵم کارتێکەریی ئەنجامەکانیم لە دەستبەسەرکرانی خەباتکاران و ئاوارەیی  
و ماڵوێرانیی ڕاپەڕیوان و زاڵبوونەوەی ئاغاوات بەسەر چارەنووسی خەڵکدا بەچاو بینیبوو یان  

بیستب بەشداربووانی ڕاستەوخۆی ڕاپەڕینەکەم  تا  لە  لە مندا  ووەوە. واهەیە ئەو کارتێکەرییانە 
ڕادەیەکیش زیاتر بووبێت لەبەر ئەوەی بەشێکی گرنگی ڕووداوەکان لە ناو شاری بۆکان و  

سااڵن بوو و کەمتاکورتێک    1٢-1٠گوندەکانی الدەستی ڕوویاندا، ئەویش کاتێ کە تەمەنم  
 شتم.  لە مەسەلەی کێشەی نێوان ئاغا و ڕەعیەت لە ناوچەکە تێدەگەی

بۆ نموونە، من خۆم هێرشی گۆپاڵ بەدەستانی ئاغاواتی دێبوکری و ترس و لەرزی خەڵکم 
ڕژانە ناو بازاڕ و کۆاڵنەکانی  3٢ی گەالوێژی  ٢8بە چاو بینی کە ئێوارەی ڕۆژی کۆدیتای 

شاری بۆکانەوە و دەرگەی دووکان و مااڵنیان شکاند و ڕاوی ڕاپەڕیوانیان دەکرد. هەروەها 
شخەڵی ئاگری سەر مالی حاجی قاسمی کەریمی و کاک حوسەینی برای ئەو )و  من گڕە مە

مامۆستای خۆم( و نەمر عەلی میرەبەگم بە چاوی سەر بینی، کە لە بەرەبەیانی ڕۆژی جەژنی  
قوربانی دوای کۆدیتادا نۆکەرانی ئاغاکان، بە فەرمانی ئەوان، لە ناوەڕاستی بۆکان ئاگریان  

داڵی حاجی قاسم و عەلی میرەبەگی ڕاپەڕیویان فڕێدایە کۆاڵن و تێبەردان و سیپاڵی ژن و من
 ئاوارەیان کردن. 

ئەو ڕۆژە و ڕۆژانی دواتر، زۆرێک لە ڕاپەڕیوان و دژبەرانی ئاغاکان گیران و لە تەویلەی  
  - ماڵی ئەوان قایم کران، یان بە یارمەتی پۆلیس و ئەرتەشی شا، نێردرانە زیندانی شاری مەهاباد

نزیک لە ژیانی خۆم، گیرانی کاکم، عومەری سوڵتانی، وەک یەک لەو دەیان   نموونەی هەرە
الیەن   لە  دەوروبەر،  گوندەکانی  و  بۆکان  ڕاپەڕینەکەی  هەرەسی  دوای  کە  بوو  کەسانە 
شەهرەبانیی ژێر دەسەاڵت ئاغاکانەوە گیرا و ئەو ڕۆژەی وا هاوڕێ لەگەڵ دوو ئاژان دەیانناردە  

من ئەگەر وێرابێتم دەست   176م لە گاراژی شار بەڕێمان کرد. زیندانی مەهاباد، لەگەڵ باوک
ئەو  بەهۆی  نزیکی،  گوندەکانی  و  بۆکان  ڕاپەڕینەی  بەو  سەبارەت  نووسین  کاری  بدەمە 

 زانیارییە ڕاستەوخۆیانە و هاندانی کاک ئەمیرەوە بوو. 

 
بیرەوەریی سەبارەت بە گیران و لە تەویلە و زیندان خرانی خەباتکاران، لە یادداشتەکانی نەمر میرزا حەمە ڕەئووفی     176

 خەیات )حافظ القرآن( دا ڕەنگێکی زۆری داوەتەوە. بەداخەوە ئەو بیرەوەرییە بەنرخانە هێشتا چاپ نەکراون. 
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بۆ ئاگاداری لە دەسپێک و هۆکارەکانی ڕاپەڕینی شار و ناوچەی بۆکان، سەرەتا چەند  
خاڵی سەرەکی ڕوون دەکەمەوە ئینجا دەچمە سەر بۆچوونی هاوبەش یان جیاوازی کاک ئەمیر  

 و خۆم:
 
 ی شاری بۆکان چۆن سەری هەڵدا؟  3٢و    1331ڕاپەڕینی دژە فێئۆداڵیی سااڵنی    

بۆکان لەو سااڵنەدا شارەدێیەکی کوردنشین بوو سەر بە ئوستانی ئازەربایجان، بە ژمارەی  
دەدا. ئەو شارەدێیە، پێش ئەوەی لە دەوروبەری    177هەزارکەس   1٠خۆی لە  دانیشتوانێکەوە کە  

دا ببێتە ناوەندی 'بەخش'ێکی سەر بە شاری مەهاباد، گوندێکی گەورە بوو کە    1318ساڵی  
وەک هەموو گوندەکانی ناوچە، ئاغاوەت خاوەنداریەتییان دەکرد و بە شێوەی هەموو گوندێکی  

ە ماوەی سێ چوار ساڵێک پێش ئەوەی ببێت بە 'بەخش' و دیکە، دەکڕا و دەفرۆشرا. بۆکان ب
موڵکی  دابمەزرێت،  لێ  کەاڵنتەری  و  شەهرداری  و  بەخشداری  وەک  دەوڵەتی  ئیداراتی 

تاجرێکی تەورێزی و دوو ئەندامی دیکەی بنەماڵەکەی ئەو بوو. پەناهییەکان   -حەبیبوڵڵ پەناهی
خاوەنە تازەکانی بۆکان،   178کری فرۆشت.دا  بۆکانیان بە ئاغاواتی دێبو 13٢3دواتر لە ساڵی 

ئاغا( کە سەرەتا شوهرەتی هەردووالیان   مەحموود  بایزئاغا و  برابوون )حاجی  بەرەی دوو 
دا، بەرەی ماڵی حاجی بایزئاغا )جگە  134٠و  133٠ئێلخانی زادە بوو بەاڵم لە سااڵنی نێوان 

 تەدی.  لە ئەحمەد ئاغای باوکی کاک سوارەی شاعیر(، شوهرەتیان گۆڕی و کردیانە موه
ئاغا و ڕەعیەتی ناوشار پێشینەی هەبوو و مێژووی دەگەڕایەوە سەردەمی   کێشەی نێوان 
مڵکایەتی تاجرە تەورێزییەکە و تەنانەت پێش ئەویش واتە سەردەمی سەردارەکان کە لەماوەی  

ی زایێنی(دا خاوەنایەتی    1936تا  184٠ی هەتاوی )   1315تا دەوروبەری ساڵی  1٢٢9نێوان 
کر کە  بۆکانیان  بوو  ڕاستییە  ئەو  ئاغاکان  گەڵ  لە  بۆکان  خەڵکی  بنەڕەتی  کێشەی  دبوو. 

خەڵکەکە داوای تاپۆ کردن واتە "سەبتی عەرسە و ئەعیانی"ی ماڵ و دووکان و باغاتی خۆیان 
دەکرد، بە اڵم ئاغاوات ئەو مافەیان پێنەدەدان  و وەک هەموو گوندێکی دیکەی ناوچە، ئەگەر 

ڵک و ماڵی کەسێک زەوت بکەن، شڕەی بخەنە کۆاڵن و و لە شار  بیانویستایە دەیانتوانی م
وەدەری نێن، بێ ئەوەی کەسەکە لە دام و دەزگەی دەوڵەتیدا هیچی پێبکرێت، لەبەر ئەوەی  

 'خاوەن عەرسە' بە پێی قانوون، ئاغاکان بوون نەک خەڵک.  

 
)نامەی هاشمی و کەریمی بۆ کاشانی )تهران: كولە پشتی،    1  ، ب. بۆكان لە سەدەی بیستەم دارەحمان محەممەدیان،   177

1389 (٢٠1٠ ،)113 . 
 .8٢ ، هەمان، الپەڕەبۆكان لە سەدەی بیستەم دا رەحمان محەممەدیان،    178
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کە    1331ی  ئەو کێشەی نێوان ئاغا و ڕەعیەتە، هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ تەقینەوەی ساڵ
ی ناو شاری لێ کەوتەوە و باڵی    133٢راپەڕینی زستانی ئەو ساڵە و بەهار و هاوینی ساڵی  

کێشایە سەر گوندەکانی ڕۆژهەاڵتی شاریش کە مڵکی ئاغاواتی فەیزوڵڵبەگی بوو، بەاڵم لە 
دێهاتی بەشی ڕۆژئاوای شاردا، کە مڵکی ئاغاواتی دێبوکری و لەژێر دەسەاڵتی توندوتیژی  

 ن تایفەی ئاغاواتی شاردا بوو، ڕەنگدانەوەی گەلێک کەمتری لێ بەرهەم هات.هەما
 چاکسازیی دەوڵەتی موسەددیق  

دا، دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ئێران ئاڵۆز و ناسەقامگیر  133٢تا     13٢٠لە سااڵنی نێوان  
حز و  بوو  ئارادا  لە  سیاسی  ڕێژەیی  ئازادییەکی  ڕووخابوو،  شا  ڕەزا  دیکتاتۆریەتی  بی  بوو، 

، و لە  13٢٠سیاسی زۆر، ڕاست و چەپ سەریان هەڵدابوو. حزبی توودەی ئێران لە ساڵی  
دا  13٢5ئینجا حزبی دیموکراتی کوردستان لە  13٢٢کوردستانیش سەرەتا کۆمەڵەی ژێکاف لە  

 دامەزرابوون.  
دوای   سااڵنی  بە  13٢7لە  میللی  جبهەی  لەگەڵ  الیەنگرەکانی  و  شا  نێوان  کێشەی  دا 

دەوڵەتدا  ڕێبەرایەتی   شوێن  بە  دەوڵەت  و  ببووەوە  زەق  موسەددیق،  محەممەدی  دوکتۆر 
بە   بکەنەوە. دەست تێوەردانی واڵتانی دەرەوە  هێور  بتوانن دۆخەکە  بێ ئەوەی  پێکدەهات 
تەیبەت بریتانیا و یەکیەتی سۆڤیەتی، ببووە هۆی ئەوەی بارستایی هێز هەرجارەی بە الیەکدا 

ڕۆژ دەوامیان    4ڕۆژ و کابینەیەکی قەوام تەنیا    4٢سەینی عەال  بکەوێت؛ بۆ نموونە، کابینەی حو
هێنا و دوکتۆر محەممەدی موسەددیقیش دوو جار بوو بە سەرەک وەزیران و کابینەی پێک 

 179هێنا. 
خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێران بەگشتی داوای مافی سیاسی و ئابووریی خۆیان دەکرد و شەقامی  

  1331گری مافی کرێکار و وەرزێران. لە پایزی ساڵی  شارەکان ڕۆژانە پڕ بوو لە خەڵکی الیەن
ی پێشکەش بە مەجلیسی شۆڕای میللی  (Bill)دا دەوڵەتی دوکتۆر موسەددیق دوو الیحە  

.  )Act(دا  هەردوکیان 'تەسویب' کران و بوون بە قانوون  133٢ی گەالوێژی  ٢٢و لە    18٠کرد 
 بە گوێرەی ئەو قانوونە، 

 
چاپ سوم. تهران: انتشارات  .  1357  تا بهمن   1٢99دولتهای ایران از اسفند  - از سید ضیاء تا بختیارمسعود بهنود،  .   179

 357 - 3٢3  1369جاویدان، 
یەکەم:   18٠ الیحەی  ئوکتۆبری  6)  14/7/1331.  عمران    195٢ی  سازمان  و  کشاورزان  سهم  ازدیاد  "الیحە  زایێنی(: 

 ٪ دەناسرا و چۆنیەتی پێکهێنانی شۆڕای دێهات. ٢٠کشاورزی" کە بە قانوونی 
 عوارض و سوروسات در دهات.   ی زایێنی(" "الیحە الغای195٢ی دیسامبری ٢٢) 3٠/8/1331الیحەی دووهەم: 
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 دەبوایە لە هەموو گوندێک 'شۆڕای دێ' لە نوێنەرانی ئاغا و ڕەعیەت پێک بێن؛  یەکەم،
                  

، لەو بەشە حاسڵەی وا سااڵنە وەرزێر دەیدایە ئاغا و ئەویش بەگشتی سەتا بیست  دووهەم 
)دەو دوو( بوو، دەبوایە دەیەکی ئەو دەو دووە )دوو لە سەد(، بدرێتەوە دەست ڕەعیەت بۆ  

گوند  ئاوەدا ناو  ئاوەدانی  بۆ  دێ  شۆڕای  بدرێتە  دیکەشی  یەکی  دە  و  خۆی  ماڵی  ناو  نی 
           ٪ی بەشی سااڵنەی ئاغا لە کشتوکاڵی وەرزێر(؛   4٪ ە دەیکردە ٢٠٪ ی ئەو ٢٠)سەرجەم 
                        
ە  ، خاوەن مڵک جگە لەو ڕادەیەی وا ڕەعیەت دەیدایە، مافی هیچ چەشنە ڕووتاندنەوسێهەم 

و چەوساندنەوەیەکی نەبوو واتە نەیدەتوانی  مریشکانە و هێلکانە و تەپااڵنە و... لە ڕەعیەت 
 بستێنێت؛ چوارەم، ئاغا مافی ئەوەی نەما بێگاری واتە کاری بێ حەقدەست بە  ڕەعیەت بکات. 

ئەو قانوونە، باوەکوو چەوسانەوەی وەرزێرانی لە الیەن خاوەن مڵکەوە بنەبڕ نەدەکرد و 
بە  زەوی   بوو  پێشکەوتوو  گەلێک  ئەو سەردەمە  بۆ  بەاڵم  دەمایەوە،  ئاغا  بۆ  مڵک  وەک  هەر 

تایبەت کە دەسەاڵتی موتڵەقی ئاغاواتی بە سەر ژیان و داهاتی ڕەعیەتدا بەربەست دەکرد و  
بەشێک لە بڕیاری سەبارەت بە دۆخی ئابووری و کۆمەاڵیەتی ناوگوندی دەدایە شۆڕایەک کە  

لە پێکهاتەکەی؛ ئەوە هەنگاوێکی بوێرانە و بەردێک بوو کە دەخرایە ڕەعیەتیش بەشێک بوون  
ناو گۆمی مەندی پەیوەندیی نابەرانبەری چەند هەزارساڵەی دوای پێکهاتنی سیستەمی فێئۆداڵی  

 لە نێوان ئاغا و ڕەعیەت لە ئێران، بە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیشەوە.
 

 کارتێکەریی قانوونەکە لە سەر خەڵکی بۆکان  
سەر کەوتبوونە لەو  ئاغاکاندا  لەگەڵ  پێشتریش  کە  بۆکان  خەڵکی  لە  بەشێک  وحەددەدا 

بەربەرەکانیی مافخوازییەوە، دەرفەتی ئەو قانوونەیان قۆستەوە و دووجار نوێنەریان هەڵبژارد و 
ناردیانە مەهاباد و تاران بۆ سکااڵ لە ئاغاکان لە پێناو بەربەست کردنی دەسەاڵتیان و نەهێشتی  

نەو لەسەر کۆمەاڵنی خەڵک. یەک لە داواکارییەکانیان ئەوە بوو لقی 'ادارە ثبت زوڵم و چەوسا
اسناد و امالک' لە بۆکانیش بکرێتەوە بۆ ئەوەی خەڵکی ئاسایی بتوانن کێشەی مڵک و ماڵیان 
لەوێ چارەسەر بکەن و ناچار نەبن بۆ هەموو کارێکی گەورە و بچووک بچنە مەهاباد، کە لە  

 
ی 1953ئووتی    13)  133٢موردادی    ٢٢پەسند واتە تەسویبی هەردوو الیحە پێکەوە لە مەجلیسی شۆڕای میللی ئێراندا:  

،  کۆڤارا کوردییا زانستێن جڤاکی و مرۆڤی   - دەروازە زایێنی(.  ئەم زانیارییانە لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە: ئەمیر حەسەنپوور،  
 .  99و  98، ئەستەموڵ، لل. ٢٠17اڵن ، گو 1ژمارە 
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دا بۆ خەڵکی دەست تەنگ و هەژار کارێکی هاسان نەبوو، یان النیکەم  بارودۆخی ئەو سااڵنە
 دەبوو بە خەرج و مەسرەفێ بۆیان. 

حاجی قاسمی کەریمی، بەرگدروو و خاوەنی کارگەیەکی قەند لە بۆکان، هەروەها سەید 
دا  133٢بۆ ڕاگەیاندنی سکااڵی خەڵک لە ئاغاکان، لە بەهار/هاوینی    181محەممەد ئەمینی هاشمی 

ن بۆ تاران. لەوێ دوکتۆر محەممەدی موکری کوردی کرماشانی کە ئەو ساڵە کاندیدی  چوو
هەڵبژاردنی ئەندامیەتی مەجلیسی شۆڕای میللی لە شاری مەهاباد و دەوروبەری )بە بۆکانەوە( 
بوو و خاوەن بیروبڕوایەکی پێشکەوتنخوازانەش بوو، یارمەتیدان بچنە الی دوکتۆر کەریمی  

کر  )کوردی  لە  سەنجابی  بەشێک  وەک  ایران"  "حزب  دامەزرێنەری  ئەندامێکی  کە  ماشانی( 
پێکهاتەی 'جبهە ملی' و بۆ ماوەیەک وەزیری فەرهەنگی کابینەی دوکتۆر موسەددیق و لەو 
کاتەدا ئەندامی مەجلیسی شۆڕای ئێران بوو. سەنجابی ڕێگەی بۆ کردنەوە بۆ ئەوەی بتوانن 

تۆر موسەددیقی سەرەک وەزیران و ئایەتوڵڵ کاشانی  نامەی عەرزوحاڵیان بگەیێننە دەفتەری دوک 
سەرۆکی مەجلیسی شۆڕا. موسەددیق عەینی نامەکەیانی نارد بۆ وەزیری ناوخۆی ئێران )کە  
ئەودەم دەبێ دوکتۆر غالمحسین صدیقی بووبێت(. لە نامەی نێرراو بۆ کاشانیدا، حاجی قاسم  

و بە ناو، ناوی هەندێک لە ئاغاکانی باسی زوڵم و زۆری ئاغاکان لە خەڵکی بۆکانی کردبوو 
 18٢هێنابوو. 

دوکتۆر موکری و دوکتۆر سەنجابی دەرەتانیان بۆ حاجی قاسمی کەریمی پێک هێنا بۆ 
ئەوەی لە سەر ڕادیۆ تاران پەیامێکی هاوخەباتی لەگەڵ خەڵکی بۆکان و ناوچەکە و دژ بە  

یجازە بە خاوەن مڵکەکان بدەن  ئاغا و دەرەبەگان بنێرێت و پێیان ڕابگەیێنێت کە چیدی نابێ ئ
'جبهە   ڕۆژنامەی  ڕێگەی  لە  هاوشێوەی  پەیامێکی  قاسم  حاجی  هەروەها،  بیانچەوسێنێتەوە. 
آزادی' ئۆرگانی حزبی ئێرانەوە بۆ خەڵکی بۆکان نارد، ئەویش لە دوو توێی چاوپێکەوتنێکدا  

کوردییەوە،  کە ڕۆژنامەکە لەگەڵی ڕێکخستبوو و هاوڕێ لەگەڵ وێنەیەکیدا بە جل وبەرگی
هەتاوی و  133٢/ 3/٢ی ساڵی سێهەم )  183لە الپەڕە یەکەمی ژمارە   ی زایێنی(    1953ی 

 نوسخەی ڕۆژنامەکە گەیشتە بۆکانیش.  183بڵوی کردبووەوە. 
ئەو کار و خەباتانە، بۆ ڕەعیەتێک و خەڵکێک کە تا ئەودەم لە هیچ کوێ ناویان نەبوو و  

ییەکاندا پێنەدەدرا، هیچی لە شۆڕشێکی مەزن کەمتر دەورێکیان لە بڕیارە سیاسی و کۆمەاڵیەت
نەبوو. خەڵک لە بۆکان و گوندەکانی دەوروبەر بە شادی و خۆشییەکی بێ وێنەوە شوێنی 

 
برا گەورەی سەید عەبدولقادری هاشمی )سەیدی بەننا(. سەیدی بەننا کەسایەتییەکی ناسراوی کۆمەاڵیەتی لە ناو     181

 شار بوو، کە پێشتر وەک نوێنەری پەناهییەکان لە بۆکان، پارێزەری بەرژەوەندییەکانی ئەوان بوو. 
 115 - 113ڕەحمان محەممەدیان، هەمان، .  18٢
 163 - 89مان، ڕەحمان محەممەدیان، هە.  183



 مشتومڕی مامۆستا و قوتابییەک سەبارەت به ڕاپەڕینێکی مێژوویی   271
  

 

هەواڵەکانیان دەگرت. پەیامی حاجی قاسم ترسی لە دڵی خەڵکدا نەهێشت و ئاگری ڕاپەڕین 
و لە ترسی قسەی خەڵک کەمتر لە   لە ناو شاری بۆکان هەڵگیرسا. ئاغاکان لە ناوماڵیان خزان

و   دەکرا  خۆپیشاندان  پێشکەوتووەکانی،  یاسا  و  موسەددیق  پشتیوانی  بۆ  دەر.  دەهاتنە  ماڵ 
خەریک بوو ترسی ساڵ و سەدە لە ئاغاوات بە تەواوەتی دەڕژا. حاجی قاسم لە ناوەڕاستەکانی  

بۆکان ئامادە دەکرد، مانگی گەالوێژ، لە تارانەوە هاتبووەوە تەورێز و خۆی بۆ گەڕانەوەی  
قارەمانەکەیان   ڕۆڵە  لە  پێشوازی  دەبوون  ئامادە  بچووکەوە  و  گەورە  بە  شاریش  دانیشتوانی 

 بکەن.
ڕوویدا، هەموو ڕیسەکانی    133٢ی گەالوێژی    ٢8لەو دۆخە هەستیارەدا بوو کە کۆدیتای  

سەر   بە  ئاغاواتی  سەرلەنوێ  کۆدیتا  دوای  شای  حکوومەتی  و  خوری  کردەوە  خەڵکی 
هەرلەوێوە  چا و  بۆکان  بگەڕێتەوە  نەیتوانی  قاسم  حاجی  کردەوە.  زاڵ  خەڵکدا  رەنووسی 

ئاوارەی باشووری کوردستان بوو، شوێنێک کە تا سەردەمی مەرگ لێی مایەوە. ئاغاکان کە  
ئاگر تێبەردا.عەبدوڵڵ ئێرانی    184دەستیان بە حاجی قاسم ڕانەدەگەیشت، ماڵی خۆی و براکەیان

فی خەیات و عەلی میرەبەگ و حوسەینی تەهایی و برایمی ئەفخەمی و  و میرزا حەمە ڕەئوو
برایمی تەننازی و برایمی حەریری و عەبدوڵڵی سامبەگی و مەحموودی ڕەزایی و عومەری  
سوڵتانی و دەیان کەسی دیکە کەوتنە زیندان یان تەویلەی ئاغاکانەوە و نوێنەرانی ئاغاواتی 

نی کۆدیتا، چوون بۆ تاران و قاسم ئاغای موهتەدی دێبوکری بۆ عەرزی پیرۆزبایی سەرکەوت
سەر   بە  سەرکەوتن  و  وتەخت  تاج  بە  خۆیان  وەفاداریی  لەمەڕ  تاووتینی  بە  خیتابەیەکی 

دەسەاڵتی بێ سنووری ئاغاوات لە ئێران گەڕایەوە   185'خراپەکاران'دا، پێشکەش بە شا کرد. 
 دۆخی هەزاران ساڵەی خۆی و هەندێکیش ئەوالتر!  

شارەکانی دەوروبەری بۆکان وەک مەهاباد و سەقز و سەردەشت و میاندواو هیچکامیان  
هەل و مەرجی بۆکانیان نەبوو و بە گشتی هیچکام لەوانە مڵکی ئاغاوات نەبوون؛ هەر بۆیەش  
لە ماوەی هەموو ئەو ڕاپەڕین و خەباتەدا کە خەڵکی بۆکان دژ بە ئاغاوات کردیان، هەواڵی  

شاران  لەو  و  هاوچەشن  نەبوو  لەواندا  ناوەرۆکەوە  بەو  ناتەباییەک  ئەوەی  لەبەر  نەبیسترا  ەوە 
ئاشکرایە زەمینەیەکی عەینی بۆ ڕاپەڕینی ئەوتۆش، بوونی نەدەبوو. لەو شارانەدا ناتەباییەکان 
بەگشتی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندیدا بوو و خەباتی سیاسی و حزبیی خەڵکی شارەکان بە  

حز دەچوو؛  بەڕێوە  تاقە  گەرموگوڕی  و  دیموکراتی کوردستان  حزبی  واتە  نەتەوەییەکە  بە 
 

کاک حوسەینی کەریمی، لە قوتابخانەی بۆکان، یەکەم مامۆستای من بوو کاتی   -. برای بچووکی نەمر حاجی قاسم  184
کە لە پۆلی "تەهییە"ی پێش پۆلی یەکەمدا دەستم بەخوێندن کرد. دواتر لە سیستەمی پەروەردەی ئێراندا پۆلی 'تەهییە'  

 ناوی 'ئامادەگی' لێ نرا. 
 1953ی سپتامبری  ٢7و  133٢ی مانگی میهری  5ڕۆژنامەی کەیهان، .  185
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حزبی چەپ کە حزبی توودەی ئێران بێت، هەروەها جبهە میللی و حزبەکانی پێکهێنەری، 
خەڵکی   -گۆڕەپانی سیاسەتیان داگرتبوو. بەاڵم حیسابەکان لە بۆکان تا ڕادەیەک جیاواز بوو

 ن مڵکەکان.    بۆکان لەگەڵ دوژمنێکی خۆجێ ییش تێکەوتبوون: خاوە
 

 راپەڕین لە گوندەکانی دەوروبەری بۆکان   
گون بنەڕەتدا  لە  خۆیان  بۆکان،  ڕاپەڕیوەکانی  لە  زۆر  و  دیبەشێکی  یان کەس  بوون  ی 

بژیوی   دووکاندارەکان  زوربەی  هەروەها  دەژیان.  شار  دەوروبەری  گوندەکانی  لە  کاریان 
ن دەکرد. گوندییەکانیش بە هەمان  خۆیان لە ڕێگەی سات وسەودا لەگەڵ گوندییەکانەوە دابی

دیاردە   ئەو  ئاغاوات  زۆری  و  زوڵم  و  چەوسانەوە  بۆکان:  خەڵکی  دەیاننااڵند کە  ئازارەوە 
هاوبەشە بوو کە هەردوو الیانی لێکگرێدەدا. خەباتی خەڵکی ناو شاری بۆکان گەلێک زوو  

 باڵی کێشایە سەر گوندەکان.  
پێ بکرێت: گوندەکانی بەری ڕۆژئاوای    لێرەدا خاڵێکی گرنگ هەیە کە دەبێ ئاماژەی

بۆکان کە مڵکی ئاغاواتی دێبوکری و خزمی ئاغاکانی بۆکان بوون، تاک و تەرا نەبێت بە  
لەو   وەرزێری  یەکگرتووی  بزووتنەوەیەکی  و  نەهاتن  شارەوە  خەڵکی  ڕاپەڕینی  دەنگی 

وندەکانی شوێنانەدا سەری نەگرت. ئاغاواتی دێبوکری خاوەنی شاری بۆکان و زۆرێک لە گ
ڕۆژئاوای شار بوون و دەرەتانی ئەوەیان بە ڕەعیەت نەدەدا لەگەڵ خەڵکی ڕاپەڕیوی شاردا 
یەک بگرن هیچ، تەنانەت گرووپی گۆپاڵ بەدەستیان لێ پێک هێنابوون کە دژ بە ڕاپەڕیوانی 
بە   ناسراو  بەشی  واتە  شار،  ڕۆژهەاڵتی  بەری  لەکاتێکدا  وەردەگرتن.   لێ  کەڵکیان  شار 

نەک هەر بە گەرم وگوڕی پێشوازییان لە ڕاپەڕینی خەڵکی شار کرد، بەڵکوو    186بەگی فەیزوڵڵ
بە هۆی پێداگری لە سەر مافەکانیان و داواکاریی گەلێک ڕادیکاڵتر لەوان و لە گوندنشینەکانی  
دیکەی ناوچە و تەنانەت ئێران، بوون بە پێشەنگی خەبات لە پێناو دابەشکردنی زەویی ئاغاکان  

یی و جووت بەندەدا. ئەوە تەنانەت چەند هەنگاوێکیش پێشتر بوو لە داواکاریی  بە سەر ڕەشا
خەڵکی شار و حزبە سیاسییەکان بە حزبی دیموکراتی کوردستان و حزبی توودەی ئێران و 

 میللییەوە.        جبهەی
لەگەڵ  فەیزوڵڵبەگی  ناوچەی  جیاوازییەی  ئەو  هۆکاری  دۆزینەوەی  پێناو  لە  هەوڵدان 
ناوچەی دێبوکریو ناوچەکانی دیکەی شارەکانی دەوروبەر، ئەرکێکی گرنگە. بە بۆچوونی 

 
. شوێنایەتی ئەو ناوچەیە لە باری جوغرافیاییەوە بریتییە لە چۆمی جەغەتوو لە ڕۆژهەاڵت، شاری بۆکان لە بەری   186

ناوەندی باکوور.  لە  میاندواو  نزیک شاری  باشوور و گوندەکانی  لە  نزیک شاری سەقز  سەرەکی    ڕۆژئاوا، گوندەکانی 
 ڕاپەڕینیش لە گوندی یەکشەوە، ئاڵبڵغ، بەردەزەرد، جامەرد، تیکانتەپە و گوندەکانی دەوروبەریان بوو.
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ئابووری قۆناغی  لە  پڕۆسەیتێپەڕبوون  لەوێدا  بۆ  - من،  عەشیرەتییەوە  سەردەمی  کۆمەاڵیەتی 
ووهەمیاندا چەوسانەوەی وەرزێر لە الیەن خاوەن مڵکەوە زەق و  قۆناغی فیئۆداڵی، کە لە د

ک عەشیرە و ئەندامانی ۆبەرچاوە، لەمێژ بوو کۆتایی پێهاتبوو و پەیوەندی خوێنی لە نێوان سەر
و   ئاغاکان  لە  بوو  بریتی  تەنیا  فەیزوڵڵبەگی  عەشیرەتی  ئەوەی  لەبەر  نەمابوو  عەشیرەتەکە، 

بوو. هەروەها بەشێک لە ئاغاواتی فەیزوڵڵبەگی خەڵکانی ڕەعیەت بەشێک لەو فۆڕماسیۆنە نە
 شارنشین و ڕووناکبیر و نووسەر و هونەرمەند 

بوون و تەنانەت یەکیان هەر خۆی زەوییەکانی بە سەر گوندنشینەکاندا دابەش کردبوو.  
ئاغاکان لەگەڵ حکوومەتی  لە  بوو کە هەندێک  خاڵێکی دیکەی جێی سەرنج ئەو ڕاستییە 

ساڵێک پێشتر واتە دوای هەرەسی   6ناوەندیی ئێران کەوتبوونە دژایەتییەوە لەبەر ئەوەی تەنیا  
ناو  لە  شتە  ئەو  کردبوو،  ئیعدام  بۆکان  و  سەقز  لە  کەسیانی  حەوت  کوردستان،  کۆماری 
ئاغاکانی دێبوکری ڕووی نەدابوو و بە پێچەوانە، ببوونە پێشەنگی سۆپای ئێران لە گرتنەوەی  

 187و مەهابادی سەردەمی هەرەسی کۆماری کوردستاندا.  شاری بۆکان
لە  گەلێک  کە  شوێنێک  کردبووە  فەیزوڵڵبەگییان  ناوچەی  سەریەکەوە،  بە  خااڵنە  ئەو 

لە الی دێبوکرییەکان و لە ناوچەکانی دەوروبەری مەهاباد و    188ناوچەی دێبوکریجیاواز بوو. 
یا نەبوو،  بوونی  نەبوو. لە  سەردەشت و سەقز، جوواڵنەوەیەکیئەوتۆ  بوو، هەمەگیر  ن ئەگەر 

هەندێکیان  کرا،  زەوت  لێ  زەوییان  و  ماڵ  ڕاونران،  ئاغاوەت  فەیزوڵڵبەگیدا،  گوندەکانی 
موحاکەمەی شۆڕشگێڕانە کران تەنانەت لە گوندی بەردەزەرد پەنجەرەی ماڵیشیان دەرهێنرا.  

دە سەر گوندی  موزەففەر زەنگەنە ڕاست هێرشی کر هێزی ئەرتەش بە فەرماندەیی سەرهەنگ
یەکشەوە و ئاڵبڵغ، ژمارەیەک لە ڕاپەڕیوانیگرت و کۆمەاڵنی خەڵکی هەر ئەوێش بوو کە بە  
بەشداریی   ژنان  کە  بوو  لەوێش  بوونەوە؛تەنیا  ئەرتەش  هێزی  بەرەنگاری  بەتاڵ  دەستی 
ڕاپەڕینەکەیان کرد و بە بەرد و دار و  تەپاڵە، بە گژ چەکداریئەرتەشی هێرشکاریی شادا 

 وە.چوونە
 

 
 88 - 83 ،1997. چاپی یەکەم، پاریس، چێشتی مجێور هەژار، عەبدوڕەحمانی شەرەفکەندی،  .  187
بانگەوازی  198٠شدا )59و    1358لە ساڵی     188 بۆکان  ناوچەی  ئێران لە  فیدائیانی خەلقی  ڕێکخراوی  زایێنی( کە  ی 

هەمان   هات،  بانگەوازەکەوە  دەنگی  بە  شوێنێک کە  تاقە  بووەوە:  دووپات  مێژوو  دا،  گوندەکانی  زەویی  دابەشکردنی 
وندنشینانی  چەند گوند، بۆ نموونە گوندی "حەسار"، ناوچەی فەیزوڵڵبەگی بوو کە نەریتێکی شۆڕشگێڕانەیان هەبوو. گ

کە مڵکی یەک لە بنەماڵەکانی ئاغاواتی فەیزوڵڵبەگی بوو، زەوییەکانی ئاغایان بە سەر خۆیاندا دابەش کرد و حاسڵیشیان  
وە  هەڵگرت. "کومیتەی وەرزێریی" ڕێکخراوەکە ڕاستەوخۆ هاوکاری وەرزێرانیان دەکرد و منیش لە ڕێگەی هەڤااڵنمە

 ئاگاداری کارەکان بووم.
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 ڕەنگدانەوەی ڕاپەڕینەکان لە بیرەوەریی خەباتکارانی کورددا 
پڕیشکەی ئاگری ڕاپەڕین لە ناوچەی فەیزوڵڵبەگییەوە گەیشتە هەندێک شوێنی دیکەی 
ناوچەکە واتە ناوچەی موکریان. مامۆستای نەمر هێمن باس لە "جووتیارەکانی کوردستانی  

. بەاڵم  189ندنەوەی دەرەبەگەکان ڕاپەڕین"ئێران" دەکات کە لە دژی زوڵم و زۆر و چەوسا
ئەمیری    191بەڕێز مەال عومەری عەسری  19٠نەمر مامۆستا کەریمی حیسامی، نەمر مامۆستا  و 

لە الیەکی ترەوە،   193ڕاپەڕینەکەیان بە دیاردەیەکی "موکریانی" ناو بردووە.  19٢حەسەنپوور، 
نەمر مامە غەنی بلووریان لە دوو بەرگ بیرەوەری خۆی کە بەرهەمی وتووێژیەتی لەگەڵ  
کاک حامید گەوهەری و کاک برایم فەڕشین، تەنیا دیاردە بە "ڕاپەڕینی جووتیارانی ناوچەی  

 195و "جوواڵنەوەی جووتیارانی ناوچەی بۆکان و خەباتی جەماوەری شاری بۆکان"   194بۆکان"
 دەکات. 

موکریان جوغرافیایەکی بەرینە لە شنۆ و نەغەدە و پیرانشارەوە تا میاندواو و ساینقەاڵ و  
لە   بەشێک  سەقزیش  و  بۆکان  نێوان  فەیزوڵڵبەگی  ناوچەی  و  هەیە  درێژەی  بانە  و  سەقز 
موکریانە. دیارە لەجوغرافیای تاریخیدا ئەو ناوچەیە گەورەتر یان بچووکتر بۆتەوە و لە هەندێک 

ۆناغدا تەنانەت مەراغەش بەشێک بووە لە موکریان. دیارە ئەو دابەش کردنە موتڵەق نییە، بۆ ق
نموونە، لە نەخشەیەکداکە کاک سولەیمان چووکەڵی ئامادەی کردووە ناوچەی بانە و بەشێک  

لە کاتێکدا مامۆستا حەبیبوڵڵ تابانی ناوچەی  بانەی    196لە سەقز لە دەرەوەی موکریان دانراون 
  197ەتە ناو موکریانەوە بەاڵم نەغەدە و میاندواوی بە بەشێک لە موکریان نەزانیوە. هێناو

 
 . 38سەرەتا، ، 1353. بنکەی پێشەوا، تاریک و ڕوون هێمن، سید محمدامین شیخ السالمی.  .  189
 ٢18 - ٢٠6 ،1، بەرگیلە بیرەوەرییەکانم . کەریم حیسامی،   19٠
 36 -34، 37، ژ گۆڤاری گزینگ .  . مەال عومەری عەسری 191
کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ مندا ئاڵ وگۆڕی    ئیمەیلێک  1٠نامە و    1٢و زیاد لە  ، پێشتر  گۆڤاری دەروازە ئەمیر حەسەنپوور.  .   19٢

 کردووە.
دیارە وتارەکەی کاک ئەمیر، خۆی گوتەنی، تەنیا "گوزارش"ێک بووە بۆ ناساندنی کارە سەرەکییەکەی خۆی لە سەر     193

 پێ ڕووناک بێتەوە.هەمان بابەت، کە تا ئێستا چاپ نەکراوە و هیوادارم بە زوویی چاوی هەموومانی 
 1٢4 -119، پێشتر، ئاڵە کۆک   . 194
 1٠6 -97، سەدەی کارەسات   195
 نەخشەی سیاسی و دیمۆگرافیکی موکریانی کوردستان". بڕوانە "  196

(. جێگەی سەرنجە 1338"بررسی اوضاع طبیعی، اقتصادی و انسانی کردستان در نمونە کردستان مکری" )بڕوانە    197
پایان   ئەو کتێبەکە وەک  نییە  نووسرا و  لە تەورێزیش چاپ کرا. دوور  تەورێز  بۆ زانستگەی  نووسەر  نامەی زانکۆی 

 هەاڵواردنە ئاکامی گوشاری ئەوان بووبێت. 
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کۆدیتای   مۆتەکەی  ئەگەر  دڵنیام  من  بێت،  واڵتە ٢8هەرچۆنێک  گەالوێژی  ی 
ڕۆژئاواییەکان و دارەدەستە گوێ لەمستە ناوخۆیی و خۆجێییەکانیان وا زوو سواری سەری  

نە بۆکان وفەیزوڵڵبەگی  لە موکریان و  ڕاپەڕینەکانی  هاوزنجیرەکانیان  ئەوەی  پێش  بوایە و 
ناوچەکانی دەوروبەر بەرەوپیری خەباتێکی هاوبەش بێن، تێکیان نەشکاندایە، ڕاپەڕینەکە نەک  
هەر پەرەی دەسەند و دەبووبە موکریانی، بەڵکوو بە ماوەیەکی کەم سەرانسەری کوردستان  

اخەوە لە ماوەی کورتی تەمەنی ڕاپەڕینەکەدا، و تەنانەت ئازەربایجانیشی دەتەنیەوە. بەاڵم بە د
ئەو شتە ڕووی نەدا و ڕاپەڕین لە ناوچەی فەیزوڵڵبەگی و هەندێک گوندی بەربڵوی دیکەی  

 موکریاندا قەتیس مایەوە.  
 

 جیاوازیی بۆچوونەکان 
بەدواوە   199٠من بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکانی ئەو ڕاپەڕینە هەر لە سااڵنی سەرەتای  

یم بە هەندێک کەسەوە گرت کە یەکیان نەمر کاک ئەمیر بوو. مامۆستا ئەمیر، بەگوێرەی  پەیوەند
نەریتی خۆی بۆ یارمەتیدانی بێدرێغی خەڵک، گەلێک یارمەتی منیشی دا و ڕێنومایی کردم.  
پەیوەندییەکان سەرەتا بە نامە بوون و دواتر بە ئیمەیل. لە ناو نامەکانی ئەو سااڵنەدا یەکیانم 

 ووە کە لێرەدا کۆپی دەکەم و دەیخەمە بەر چاو.  هەڵبژارد
ئەو، کە هەندێک بەڵگەی لەسەر ڕاپەڕینی جووتیارانی ناوچەکە، بۆ نموونە، شاماتی نێوان 
دیاردەیەکی   ڕاپەڕینەکە  کە  بوو  سوور  ئەوە  سەر  لە  کۆکردبووەوە،   مەهاباد  و  میاندواو 

ەڕینی گوندەکانی لەگەڵ شاری  موکریانی بووە.، بەاڵم کەسێکی وەک من کە پەیوەندی ڕاپ
بۆکان بە کردەوە بینیبوو و قارەمانانی وەک عەلی میرەبەگ و میرزا ڕەئووفی خەیاتی ناسیبوو، 
کە وەک پێشڕەوانی خەباتی ناوشاری بۆکان لە پەیوەندی ناوچەی فەیزوڵڵبەگیشدابوون، بۆم 

دیقق حیسابی کەم  بە  یان  هەڵە،  بە  بکەم کەسانێک  باوەڕ  بوو  بە  ئەستەم  ڕاپەڕینە  ئەو  ەتی، 
 'موکریانی' ناوببەن. 

دیارە من کە ئەم دێڕانە دەنووسم ئاگاداری ئەوەش هەم کە وەرزێرانی کوردی هەندێک  
شوێنی وەک شامات و مەحاڵی نێوان میاندواو و مەهابادیش لەو سەروحەدەدا ڕاپەڕین و نەمر 

بەاڵم ال تۆمار کردووە،  لەوانی  چەندکەس  بیرەوەریی  ئەمیر  درێژەی کاک  ئەوانیش  وایە  م 
ناوچەیەک کە گوندەکانی لە میاندواوەوە دوور   -ڕاپەڕینەکەی ناوچەی فەیزوڵڵبەگی بوون

بە   بناسم.  موکریانی"  "پان  دیاردەیەکی  بە  ڕاپەڕینەکە  ناتوانم  هەر  ئێستاش  هەربۆیە،  نین؛ 
وندەکانی  بۆچوونی من ناسناوی 'موکریانی' دان بە ڕووداوێک کە لە چوارچێوەی بۆکان و گ
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بەری ڕۆژهەاڵتیدا قەتیس مایەوە و هەر لەو مەودایەشدا سەرکوت کرا، قەلب کردنی مێژوو، 
 دەمارگیریی ناوچەیی و لە ئەنجامدا چەواشەکاری نەبێت هیچ نییە! 

دا ئەو بۆچوونەی سەرەوەم بە پاراستنی ڕێز و حورمەتی کاک   ٢٠16من لە بەهاری ساڵی 
یی ڕۆحی ئەو لەوەدا دەرکەوت کە بەو قسە توندەی من ئەمیرەوە، پێ ڕاگەیاند و گەورە

 نەشڵەژا، لێم تووڕە نەبوو و تەنیا لەوەاڵمدا بۆی نووسیم کە، 
نه  نگه "ره ئهپێویست  کهوهبێ  بڵێم  لهئه  ی  خۆم  ناوچه تەعه  من  ری  گهسوبی 

و م. هیچ شتێک لهخۆمی لێ رزگار بکه  واوته  توانیومه  مێژه  له  پارێزم و پێم وایهده
نییهدنیایه بسه  که  دا  بهپێم  باوهو ئهرهلمێنێ یان  بهو  یان    Xی  ناوچه   رێ  کهڕەم 

 198کانی باشترن." رزێرهگی و وهیزواڵبهی فهناوچه کانی لهرزیرهوه
 من دەست بەجێ لە وەاڵمدا بۆم نووسییەوە:

"سپاسی زۆر کاک ئەمیر گیان. منیش دڵنیاتان دەکەم تەعەسسوبی ناوچەگەریم 
کەم تا زۆر نییە و ئەوەی لەسەر بۆکان دەینووسم لەبەر ئەوەیە شارەزای ناوچەکەم  

بۆ نموونە، شارەزاییم لە سەقز یان میاندواو و مەهاباد و شارەکانی دیکە نییە. من و  
کە دەڵێم فەیزوڵڵبەگی، لەبەر ئەوەیە ڕاپەڕینی ئەوێ پشت ئەستوور بوو بە ڕاپەڕینی 
خەڵکی شاری بۆکان و ئەو تایبەتمەندییەی لە بۆکاندا بوو و شارەکەی کردبووە 

نموونە خاوەن مڵک بوونی ئاغا لە شار، لە شوێنی   کانگەی خەبات دژ بە ئاغاکان، بۆ
دیکەی وەک مەهاباد و سەقزدا نەبوو. ئەو دوو ڕاپەڕینە لە پەیوەندێکی ئۆرگانیکدا  
و   شامات  وەک  دیکەی  شوێنەکانی  لە  ئەوەش  ناکرێنەوە،  جیا  لێک  و  بوون 
بەداخەوە  و  سەند  بڵێسەی  خەبات  ئاگری  لەوانەشدا  باوەکوو  نەبوو    گەورکایەتیدا 

سەرکوت کرا. موزەففەریش بە هەڵکەوت نەبوو خۆی و هێزی ئەرتەش چوون بۆ 
ناوچەی فەیزوڵڵبەگی؛ هەروەها هێرشی ژنان بۆ سەر ماشێنەکەی و بە بەرد و تەپاڵە  
پێدادانی، ئەوە نەبوو کە لە شوێنەکانی تر ڕوویاندابێت. دیارە من ڕێزی زۆرم بۆ 

بەاڵم   هەیە  جەنابتان  ئەزموونی  و  و بۆچوون  گەورە  بەهەڵەیەکی  ئێستاش 
چەواشەکردنی خوێنەری دەزانم ئەگەر ڕاپەڕینەکە بە ڕاپەڕینی هەموو موکریان بێتە  
بابەتەکە  من  پێچەوانەی  بە  ئەگەر  ئەمیرە  کاک  تەواوی  مافی  دەشزانم  ناساندن. 

 199. ببینێت"

 
   ی کاک ئەمیر بۆ من.15/6/٢٠16ئیمەیلی .  198
 ی من بۆ کاک ئەمیر.  15/6/٢٠16ئیمەیلی .  199
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نیشانەیەک  دوای ئەو وتووێژەش، چەندجار ئیمەیلمان لەگەڵ یەکتر گۆڕییەوە بێ ئەوەی  
نووسیبووی لە سەر قسەی  تەنیا  بێت،  ئەمیرەوە دیار  نووسینەکانی کاک  بە سەر  لە دڵگیری 

  لە وەاڵمدا بۆم نووسی: .خۆی سوورە و داکۆکی لە هەڵوێستی خۆی دەکات
"هیوادارم لە بۆچوونەکانی من دڵگیر نەبووبێتن. من شتەکان وا دەبینم بەاڵم دیارە 

  ٢٠٠ەتیش بۆ کاک ئەمیر دەپارێزم" مافی مامۆستایی و پسپۆڕای
 یەک ڕۆژ دواتر، ئیمەیلی کاک ئەمیرم گەیشتە دەست کە نووسیبووی: 

وێ.  رناکهگرتن راستی باش ده  خنهبێ ره  ، به م زۆر پێ خۆشهخنهڵێم رهراستی ده  من به"ئه
ی بێ خنه"ره   بی، و باشتره ی بێ وچانمان ههخنهزانیاری باش و تیۆری باش و ره   پێویسته

بێ و ی نهکهنجامهرهرانی سه نیگه  ی کهوهعنی ئهیه  ruthless criticism)بی  " هه ییانهزهبه
وه نیگه نهرانی  کهی  ده سه ده   بی  ناخۆش  پێیان  پلیمیکە    ٢٠1." (بێاڵتداران  ئەو  ئەنجامی  لە 

 دۆستانەیە لەگەڵ کاک ئەمیردا، من گەیشتمە ئەم ئەنجامەی خوارەوە سەبارەت بە ڕاپەڕینەکە:
هاوکات لەگەڵ ڕاپەڕینی خەڵکی بۆکان و ناوچەی فەیزوڵالبەگی، یان بە ماوەیەکی کەم 
دوای ئەوان، لە هەندێک شوێنی دیکەی موکریان و تەنانەت شاری سنەشدا، گوندنشینانی ژێر  
ستەمی فێئۆداڵەکان لە خاوەن موڵکی خۆیان راپەڕیون و هەر ئەوەش وایکردووە کاک ئەمیر  

اوەکە بە موکریانی ناوببەن. باوەکوو ئێستاش لەسەر ئەوە سوورم کە ناوەند یان کەسانیتر ڕوود
و کانوونی خەبات شاری بۆکان بوو و گوندنشینەکان چ لە ناوچەی فەیزوڵڵبەگی و چ لە 
گوندەکانیتر، لە درێژەی خەباتی ئەواندا، لە ملهوڕان ڕاپەڕین. جا بەو تەعبیرە، هەرچەند کەم  

سیفەتی موکریانی یان کوردستانی دان بە ڕاپەڕینەکە، بۆ کەسانێک    دیقەت و ناتەواویش بێت،
 کە لە دەرەوەی بۆکان سەیری مەسەلەکە دەکەن، بە هەڵە نازانم.  

ئەو ئاڵوگۆڕی بۆچوونەم وەک نموونەیەک هێنایەوە کە بڵێم ئەو ڕۆحە گەورەیە بەو هەموو 
وەک مندا بە نەرم و نیانی دوا  زانیاری و پسپۆڕایەتییەوە کە بووی، چۆن لەگەڵ تازەکارێکی  

لێم   لێدەگرت،  توندم  بەڕەی خۆم درێژتر دەکرد و ڕەخنەی  لە  تەنانەت ئەگەر القیشم  و 
تووڕە نەدەبوو هیچ، بەڵکوو خەجاڵەتی دەکردمەوە و بە میهرەبانی لەگەڵم قسەی دەکرد. کێ 

بێت؟   ئەمیر  کاک  زانس دەتوانێ  ڕێبازی  و  سالم  ئەخالقی  بێ  بە  سالم  ئەستەمە مەنتیقی  تی، 
 هەبێت. 

 
 ی من بۆ کاک ئەمیر.  17/6/٢٠16. ئیمەیلی  ٢٠٠
 ی کاک ئەمیر بۆ من.  18/6/٢٠16ئیمەیلی .  ٢٠1
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سینگ فرەوانیی و ڕێزگرتن لە بۆچوونی دژبەرانمان لە مامۆستا ئەمیر فێر بین. با وەبیر    اب 
خۆمانی بهێنینەوە کە ئێمە لە جیهانی نیسبییەتدا دەژین و بۆمان نییە دۆگم و موتڵەق بینیی  

 سەدەکانی کۆن بهێنینە ئەمڕۆ و زیندووی بکەینەوە.  
ی هەڵوێست و بۆچوونی زانستیانەی کاک ئەمیر لە خوارەوەدا کۆپیی  بۆ ناسینی ڕاستەوخۆ

ی بڵو دەکەمەوە کە هەر لە پەیوەندی ئەو ڕاپەڕینە  1995/ ٢8/4دوو الپەڕە لە نامەی ڕۆژی  
 شکۆدارەدا بۆی ناردبووم. 

 دوکتۆر ئەمیری حەسەنپوور، زیندوو بمێنێت!  -یادی مامۆستای کەم وێنە 
 

 سەرچاوەکان: 
  

. کۆکردنەوە و ئامادەکردنی ئالەکۆک: بەسەرهاتەکانی سیاسی ژیانمنی. ریان، غه وبلو -
 . 1997حامید گەوهەری. ستۆکهۆلم، 

غهوبلو - کارەساتنی.  ریان،  زیندوو  -سەدەی  غەنی  مێژووی  لەگەڵ  گفتوگۆ   ،
 . ٢٠٠8. ئامادە کردنی برایم فەڕشی. سلێمانی: بنکەی ژین، بلووریان

  . 1357تا بهمن    1٢99دولتهای ایران از اسفند  - از سید ضیاء تا بختیاربهنود، مسعود.   -
   .1369چاپ سوم. تهران: انتشارات جاویدان، 

الـلە - نمونە  .  تابانی، حبیب  انسانی کردستان در  اقتصادی و  اوضاع طبیعی،  بررسی 
 . 53ص، 1338.   چاپ دوم. انتشارات سیدیان، کردستان مکری 

؟(.   - )ساڵ  سولەیمان.  موکریانی  چووکەڵی،  دیمۆگرافیکی  و  سیاسی  نەخشەی 
 بە زمانی کوردی و فارسی و ئینگلیزی.  .کوردستان

، بەرگی یەکەم، وەشانێن ژینا نوێ، ئۆپساال،  لە بیرەوەرییەکانمحیسامی، کەریم،    -
 .  1986سوئێد، 

 . 37، ژمارە . گۆڤاری گزینگعومەرعەسری، مەال  -
ڕەحمان.   - بیستەمدامحەممەدیان،  سەدەی  لە  بەرگی بەڵگەنامە  81کۆی    -بۆکان   .

 . 1389یەکەم. تاران، کۆڵەپشتی، 
 . 1997. چاپی یەکەم. پاریس، چێشتی مجێورهەژار، عەبدوڕەحمانی شەرەفکەندی.  -
 . 1353وا، . بنکەی پێشەتاریک و ڕوونهێمن، سید محمدامین شیخ السالمی.  -
 

 وبووە.اڵ( دا ب٢٠18، ساڵی ٢ئەم وتارە لە گۆڤاری دەروازە )ژمارە  
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 وەفایەک بۆ کاک جەلیلی خۆشەویست 

بانگەوازی کاک جەلیلم یەکەمجار کاتێ ژنەفت کە لە زیندانی شادا بوو و  ناو و  
دەگوترا بە هۆی ئازایەتی و کۆڵنەدەرییەوە لەگەڵ نەمران عەزیزی یۆسفی و مامەغەنی  
و   تارانەوە دووریان خستوونەتەوە  قەسری  زیندانی  لە  فرۆهەر  بلووریان و حوسەینی 

باشوو لە  'بورازجان'  ئێران، کە گەرمای  ناردوویاننە زیندانی  پلەیی هیچ،   5٠-4٠ری 
تەنانەت ئاوی خواردنەوەی ئاساییشی لێ دەست نەدەکەوت؛ بەاڵم ئەوان هەموو، ئەو  

شا  -مەنفا ساواکی  و  دوو  ڕوکنی  بۆ  ملیان  و  تێپەڕاند  سەربەرزییەوە  بە  زیندانەیەیان 
کر تەرجەمەی  فەرەنسییەوە  لە  زینداندا  لە  بینی کە  کتێبێکیشم  سەر  دانەنەواند.  دبووە 

 فارسی وەک تاقە زمانی مۆڵەت پێدراوی ئێران. 

درەنگتر، دوای ئازادبوونی لە زیندان، بەختی ئەوەم پەیدا کرد لە تاران چاوم پێی  
زیندانییە   شادا، کە  ڕژیمی  لە سااڵنی کۆتایی  بکەم.  ماڵیشیان  هاتوچۆی  و  بکەوێت 

بەخێرهێنان بۆ  جارێکیش  دەکران،  ئازاد  یەک  یەک  عەزیزی  سیاسییەکان  کاک  ەوەی 
دوو   لەگەڵ  هاوڕێ  دابەزیبوو،  ئەو  ماڵی  لە  و  کرابوو  ئازاد  زیندان  لە  کە  یۆسفی، 

 برادەری خۆشەویستم چوومە خزمەت هەردووالیان.  

بوو، کە من خۆم لە زیندانی ئێڤینی تاران ئازاد کرام. بەپێی یاسای    1976ساڵی  
و قەراری دادگا حوکم درابێتن  بە  کە  زیندانەوە، دوای    ئەودەم، کەسانێک  کەوتبنە 

سەر   بچمەوە  نەکرا  منیش  وەربگرن،  و کاری دەوڵەتی  ئیش  نەیاندەتوانی  ئازادبوون 
دووکانی   لە  بووم و  بێکار  مانگێک  بۆکان. چەند  و چوومەوە  مامۆستاییەکەم  کاری 
بوو و گەلێک   کاکمدا لەبەر دەستی ئەو کارم دەکرد، کە زۆریش لەگەڵم میهرەبان 

لە بۆکان ئیش و کارێکی سەربەخۆی وا دەست نەدەکەوت بەکەڵکی  خاتری دەگرتم.  
من بێت و شارەزای دووکانداری و کاری بازرگانیش نەبووم دەنا کەس وکارەکەم  
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بچمە شارەکانی   بەڵکوو  بازرگان بوون. بیرم لەوە دەکردەوە  هەموویان دووکاندار و 
 عەجەمستان و لەوێ لە شەریکەیەک، شوێنێک دابمەزرێم.  

ڕۆژێکیان کاکم گوتی لێرە نەبووی، کاک حەسەنی ئەییووبزادە )مامۆستا گۆرانی  
دواتر(، لە تارانەوە تەلەفونی کردووە و گوتوویەتی کاک جەلیلی گادانی دەڵێ با ئەنوەر  
تێدا   ایران" کە خۆم ئیشی  "انبارهای عمومی  لێرە لە شەریکەی  تاران الی من،  بێتە 

ای، گوتم، چی لەوە چاتر! هەستام و چوومە تاران. کاک  دەکەم، دەتوانم دایبمەزرێنم. ئ 
جەلیل پێشوازییەکی گەرمی لێکردم و گوتی لە لقەکانی شەریکەکە لە ئابادان و تەورێز  
و جوڵفا کامیانت پێخۆشە، هەر ئێستا حوکمەکەیت بۆ بنووسم و بتنێرم، بەاڵم لە تاران  

نزیکتر کوردستان  لە  باشە  تەورێز  گوتم  نییە،  حوکمی  شوێنمان  ڕۆژە  ئەو  هەر  ە. 
 دامەزرانی بۆ نووسیم و ڕەوانەی تەورێزی کردم. 

بوو، سەرمایەکەی   زەبەالح  و  و شەریکەی    16شەریکەکە، گەلێک گەورە  بانک 
وەک   دیکەوە  کادیری  و  عەمباردار  و  کرێکار  هەزاران  بە  و  نابوو  پێکەوەیان  ماڵیی 

بەڕێوەدەبرد. مودیرەکەی    کەرتی تایبەت، ئەرکی قۆنتەراتچی هەموو گومرکی ئێرانی
ناوی دوکتۆر بیهزادی، خەڵکی شاری ئاستارا و برای یەک لە ڕێبەرانی حزبی توودەی  
سیاسیی   هەڵوێستی  لە  چاویان  جار  هەندێک  گشتی  بە  بۆیەش  هەر  بوو،  ئێران 
فەرمانبەرەکان دەقووچاند و بەسەر خۆیان نەدەهێنا کێ کێیە و چکارەیە، کاک جەلیلیش  

 رانیاندا ڕەئیسی 'کارگزینی' و بەرپرسی دامەزراندنی فەرمانبەر بوو.  لە دەفتەری تا

ساڵ زیاتر لەوێدا لەسەر ئیشەکە مامەوە و پلەم چووە    3هەرچۆنێک بێت، من ماوەی  
سەرێ تا ئەوەی بووم بە مودیری ئیداریی لقی ئازەربایجان لە تەورێز و گەلێکم دەست  

  1979م هەر ئەوەندەی ڕاپەڕینی ساڵی  دەڕۆیشت، مووچەیەکی باشیشم وەردەگرت. بەاڵ
ی گەالنی ئێران سەرکەوت و ڕژیمی پەهلەوی ڕووخا، حکوومەتی کاتیی موهەندیس  
بازرگان مۆڵەتی هەموو زیندانییە سیاسییەکانی دا بگەرێنەوە سەر ئیش و کاری خۆیان.  
منیش دوو مانگێک دوای ڕاپەرین چوومەوە سەر کاری مامۆستاییەکەم و دوای یەک  

کارکردن لە تاران، داوام کرد بمنێرنەوە بۆکان. سەردەمی شۆڕش بوو و ئاڵۆزی    ڕۆژ
کەتبووە کوردستانەوە. ڕژیمی نگریسی مەالکان سەرەتا بە شەڕی سنە و ئیعدامەکانی  
خەڵخاڵی دەستی بە دژایەتی گەلەکەمان کرد و وردە وردە هەموو ناوچەکانی دیکەشی  
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ساڵ دوای چوونەدەرەوەی    3٠یەک کە تەنانەت ئێستا  لەشەڕ ئااڵند. شەڕ و ئیعدام و وێرانی
حزبە چەکدارەکان لە ئێرانیش، هەر بەسەر گەلەکەماندا سەپاوە و دڵنیام تا ڕۆژێکیش  
و   پاسدار  و  دەکات  پەیدا  درێژەی  هەر  بێت،  دەسەاڵتدا  لە  ئیسالمی  کۆماری  کە 

چەکد حزبی  ئەندامی  و  پێشمەرگە  ناوی  بە  کورد  ڕۆڵەی  ئەگەر  ارەوە  ئیتالعاتی 
نەکووژن، هیچ نەبێ وەک کۆڵبەر دەیانکووژن و وەک 'زارا'ی مامۆستای زمانی کوردی  
بۆی   میهرەبانییەوە  بە  جەلیل  وا کاک  لەو کارەی  ئیتر من  توند دەکەن.  زیندانیان  لە 
دۆزیبوومەوە و ژیانمی بە باشی پێ بەڕێوەدەبرا، هاتمە دەرەوە و بوومەوە مامۆستاکەی  

پێزانیم بۆ ئەو و دڵە میهرەبانەکەی تا ئەمڕۆ هەرماوە و تا کۆتایی  جاران! بەاڵم ڕێز و  
 تەمەنیشم هەر دەمێنێت.      

شدا، کاتێ  1979هەروا هەفتەیەک پێش سەرکەوتنی ڕاپەڕینی گەالنی ئێران لە ساڵی  
کە ڕێکخراوەی 'چریکە فیدائیەکانی گەلی ئێران' لە زانستگەی تەورێز کۆنفەرانسێکی  

فتە همبستگی با خلق کرد" بەڕیوە دەبرد، لەگەڵ ڕێزدار دوکتۆر  گەورەی بە ناوی "ه
لە   ئەوەی  بۆ  کۆبکەینەوە  باش  خەڵکانێکی  دا  ئەوەمان  هەوڵی  سەالمی  کەریمی 
بدەن. من چووم بۆ تاران و   بکەن و وتار  کۆنفەرانسەکەدا نوێنەرایەتی گەلی کورد 

بووڵ کردم و هاتە  ڕاست چوومە ماڵی کاک جەلیل. دەست بەجێ بانگهێشتنەکەی لێ قە
و   وجێ  بەڕێ  وتارێکی  ڕاپەڕینەکە،  سەرکەوتنی  پێش  ڕۆژ  یەک  تەنیا  و  تەورێز 
کاریگەری لەسەر پێشینەی خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد پێشکەش بە سەدان  

  ٢٠٢خوێندکاری ئازەربایجانی ناو هۆڵەکە کرد. 

کار و خەبات و  لە سااڵنی ژیانی کاک جەلیل لە باشووریش دووراودوور ئاگام لە 
هەڵوێستەکانی بوو و باوەکوو بۆ مەسەلەی کەرت بوونی حزبی دیموکرات و دوو جار  
لە   ڕەخنەم  و  نەبووم  هاودەنگ  لەگەڵیدا  حزب،  سەرەکیی  بەژنی  لە  جیابوونەوە 
بە   جەلیل  کاک  بەاڵم  دەگرت،  نووسینەکانیشی  بیرەوەری  لە  هەندێک  ناوەرۆکی 

نی بۆ دەکردم و تەنانەت نوسخەیەک لە کتێبی "با نەبێتە  دڵئاواییەوە جار وبارە هەر تەلەفو 

 
. من خۆیشم دوو ڕۆژ پێشتر، وتاری کرانەوەی کۆنفەرانسەکەم سەبارەت بە گرنگایەتی هاوخەبات بوون لەگەڵ  ٢٠٢ 

 گەلی کورد و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پێشکەش کردبوو. 
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ڕۆحی کاک جەلیل   و گەورەیی  دڵپاکی  ناردم.  بۆ  دیاری  بە  مردوو"ی  پاش  درۆی 
 لەوانەش زیاتر و دەکرێ بگوترێ کەم وێنە بوو.  

ڕێبازی نەتەوەیی کورد، کە ئەویش ڕێبوارێکی بە تاو وتینی بوو، سەرەڕای هەموو  
و نزمێک، ڕۆژێک دەگاتە ئەنجامی خوازراوی گەل و "ئەوی  کەند و کۆسپ و بەرز  

، ڕێز لە ناو و یادی مامۆستا جەلیلی  ٢٠3ڕۆژی وااڵ"، کە "شەنگەبێری دەشەکێنن ئااڵ" 
 گادانی و هەموو گیان بەختکردووانی ئەو ڕێبازە دەگیرێت. 

 هیوایە ئەو ڕۆژە دوور نەبێت!   

7/8/٢٠٢٠ 

 بۆکان بڵوبۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 

 

 

 
 وەرگیراوە. . لە شیعرێکی کاک موسلیح شێخولئیسالمی )ڕێبوار(  ٢٠3



 
 

 ک ن زیرهسهماویی حهماوی و خهدنیای ته

  ر!" زهگهر، ئوێزی لووت  زهلقی بهک خه"ئینه:  ڵێ ده  یههه  ڵێک تهمه  ربایجانیدا ئازه  تورکی  له 
 ڕێت.گهڕووتی ده  اڵم خۆی بهبه  وهڕازێنێتهرگی دوورواو دهجل و بهڵک بهرزی، خهده  واته

و مایکڵ  ندی مۆسیقار و گۆرانی بێژ. ئهرمهت هونهتایبهرزین! بهدا، دهم جیهانهس لهزۆرکه
ماڵی خهجاکسنه میوانی  لێنۆنی  ڵکی ههی  بوو، جان  عهبیتڵ، سهموو جیهان  ر سغهلی ئهید 

تهوتایه محهر  و  ونه ممهوفیق  عارف  فهد  و  شیروان  وهتتانهسرین  سه ی  و  ماملێ  و  ید لیدی 
ر،  ر و بینهرلێوی بیسهسه  هێنایهیان دهندهخه  ندانی خۆمان، کهلی خهفایی و عهدی سهممهمحه

ڵک یا  ردی خهدار بوون، جا ده ردهێسقان دهڵکوو تا قووالیی ئبوون بهر خۆیان شاد نه ک هه نه
ندێک ئاکار و ت و ههی ڕواڵهوانهپێجهک، بهن زیرهسه خسی. حهسی و شهکهردێکی تاکهده

ڕی ناشادی و  وپهژیانی خۆیدا تا ئه  وێ ژن هێنانی، لهولهق خواردن و لێرهی و عارهوهکرده
تدا  رفهدوو ده  کرد. من لهدهکی خۆشحاڵ نهیرهن زسهیلی ڕۆیشتبوو. هیچ شتێک حهدڵ که

بێت   وهر دڵیهسه ت بهفهستووری خهکی وا ئهیهردهپه  سم دیوهمتر کهبینیبووم و دواندبووم. که
شاد   گۆرانییه  له   ن کهبکه   م شیعرانهیرێکی ئهسه   چێت.اڵتێک النه سهو ده  هیچ هێز وئیرادهو به 

  ک ڕاگوێزراون:ن زیرهسه ر شایی حهسه کانیو بن بزۆکه

 بدی خودا نیم ی عهجومله "بۆچ من له
 ها نیم"ت ڕهست میحنهدهعاتێ لهسه 

 ڵێ( وزه)گۆرانی سه

 "شل شل بمکوتن با بۆخۆم بمرم 
 ی ڕابگرم؟"رد تاکهت و دهم و میحنهخه

 )جوانی الی بانه( 

 ی من"ناڵهم سووتا له "عاله
 ی نار( نار، ههی )هه
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 مگین" دڵێکی غه"یار خوداحافیز به
 ( )باران بارانه

 بادم"نج به"وا ئێستا ڕه
 رمێن( گه ی ئێران، خۆشه )هه

 برینم... "خوێناو دێ له
 تم" سره م خۆر و پڕ حهغه 
 نینم( مخۆری نازه)غه

سه هه و  بڕۆ  نموونهروا  لهدان  دیکه  خه ی  بنه  مهو  بێ  و  زیرهسه حهی  قووڵ  ک  ن 
چهوهببینه  کانیداگۆرانییهله پڕ  ژیانی  سۆراغی  بڕۆ  ئینجا  بگرهسه رمه،  پێکیان  و  بزانه رێی   ،  
 ویتریان کورتی دێنێت؟ بێگومان نا! کیان دوو قامک لهیه

 
بۆکان بڵوبۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 



 
 

 تاران  ك لهکۆڕی یادی نەمر حەسەن زیره

  
 خوالێخۆش بوو .  ژیامتاران ده  من له.  بوو  هەزار و سێسەد و پەنجاو دووهاوینی ساڵی  

كرد  من هات وچۆی ماڵیانم ده.  تاران بوو  له  وهمنداڵهژن و    ش به'(دیاكۆ)بی  ڵهن حه سه حه'
له بوومڵیدا  گه   و  دۆست  خانمزینه'هاوسەری    نسه حه .  گەلێک  كچی'ب  '  ك زیرهمینه'  ی 

 برازای ئەو.  براگەورەی حەسەن زیرەک بوو و دەبووە 
حهگه  له ئهسهڵ  باسی  دهوهندا  وتهمان  رادیۆ  و  لهكرد  ئێران  رادیۆی تایبهبهفیزیۆنی  ت 

ك هاوكاریی  ن زیرهسهی وا حهموو ساڵهو ههدوای ئه  ،(جێگری رادیۆ كرماشان )كوردی تاران
,  وتنیداكه  خانهستهخه  خۆشی و لهی نهماوه  چۆن بوو له,  وهكانی رازاندنهكردن و پرۆگرامه

ههسه  لێ  ته  وههێنایهڵنهرێكیان  ناشتنانه و  ڕەسمی  و  ڕێ  بۆ  سه ت  و  ی  كهخۆشیهرهن 
!  مهجهتی كردنی عهاكامی دۆستایهئا  وهپاشان گوتمان ئه.  ڵبگرننارد فیلمێك ههكیان نهكامێرایه

 كار بین ست به خۆمان ده و باشتر وایه
ن  سهی كۆچی دوایی حهی چلهبۆنه  باش زانی به  ندێ باس و خواس وامان بهدوای هه

با كوردی دانیشتووی تاران    وهینهین و ئیعالنیش باڵوبكه ك رێك بخهیهوهكۆبوونه  وهكهزیره
هه و  له  وهپێكه  مووبزانن  رێزگرتن  هونهسایهكه  كۆڕێكی  ئهتی  هونهریی    زنه مه  ندهرمهو 

 .ستینببه
له ئهگه  هیچكاممان  نه وهڵ  كۆڕهدا  ببهمزگه  له  كهبووین  به وت  و  مردنی   ستین  دابی 

شریتی  فاتیحه  ،تیعاده و  بخوێنین  بۆ  زیرهسه حه,  وهینهباڵوبكه  'عبدالباسط'  ی  و  ن  ك 
  ك ری زیرهری هونهوتۆ به بهكراسێكی ئه  ،دوور بوون  سمانهو داب ورهلێك لهی گهكهرههونه

 .نگ دە بووته
گهنیگه ئهورهرانی  كۆبوونه  وهمان  پۆلیس  و  ساواك  كوردایهوهبوو  وانهكی   ،ی 

خۆمان  ردوكمان لههه . یدا بێتر و گوێاڵكیان په ن و سه م بدهڵهقه  كی سیاسی لهیهوهكردهبه
ماوەیەک 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 هه سه حه,  تاران  هاتبوومه
ماڵی كوردێكی خۆماندا    ستین و له بهوتۆ نەی ئهورهو هۆڵی گه   زانستگه  له  كهباش زانی كۆڕه

ڵ كاك حوسێنی  گه  ن لهسه حه.  هاتدهنه  وهڵكی ئهكه  به  ئێمه  ماڵی هیچكام له.  رین ی بهرێوهبه
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ی  ویش ئیجازهی كرد و ئهقسه,  ی تاران بوو'بیللسهسه'قامی  شه  م ماڵی لهودهئه  نی كهدهمه
مان ی ههوهرهقاتی سه   یش له' تاحی كاویانكاك فه.  سنینو ببهاڵی ئهم  له  كهپێ داین كۆڕه

ژیا وئەویش ئیجازەی دا ئەگەر خەڵکەکە زۆر بوو، بەشێک لە ڕێ و ڕەسمەکە بەرینە ماڵدا ده
 . قاتی سەرەوە و ماڵی ئەوان.

به  وبۆنه   ئیعالنێكمان  وشوێن  سات  رۆژو  و  نووسی  فارسی  كۆڕهزمانی  تێدا  كهی  مان 
بێ   ین بهك چووین گوتیان ناتوانین چاپی بكه یهر چاپخانههه   .یاند و بردمان بۆ چاپخانهراگه
رانی رنیگهههك  تی اطالعات و نه زارهبۆ وه  بمانبردایه  بوایهده.  تی اطالعاتزارهوهی  زهئیجا

كێن    بووو بڵێن ئێوهشمان ههوهپێی ئهپهتهڵکوو دڵهبه  ،ندهی چاپی پێ نهبووین ئیجازهوهئه
 ن؟كهبۆچی ده م كارهوئه

تی  زارهوه  شێك بوو له ویش بهئه  شی كوردی رادیۆ تاران كهبیری به  وتینهدا بوو كهلێره
وێ  له,  ر چۆنێك بێتگوتمان هه.  بوو   شوێن ك  یه  ودا لهڵ ئهگه  ی لهكهاطالعات و ئیداره

شداریی  م به ههرێنن و  مان بۆ راپه كهم كارهكرێ ههو ده  وهندێ كوردی دڵسوزی لێ كۆبۆتههه
 .نبكه كهكۆڕه
بووهه وه  وه پێکە.  رواش  بۆ  به زارهچووین  و  اطالعات  لهتی  كوردی  مینی  ژێرزه  شی 
لهمان كرد بهڵ كێدا قسهگه  له  بیرم نییه  له,  دابیناكه ,  سی لێ بووسێ چوار كه  بیرمه  اڵم 

گوتی    رانهو برادهكێ لهیه.  شدارییان داڵێنی بهبههاتن و    وهكهپێشوازیی كاره  موویان بههه
.  مكهواو دههاسانتر و زووتر بۆتان ته  ،میبهمن ده  ،نبهمه  ش بۆ مۆركردن و ئیجازهكهئیعالنە

 !وهرایهگه وهزی مۆركراوهكاغه ك بهیهقیقهند دهدان بێت رۆیشت و دوای چهماڵی ئاوه
به  پێکەوە  مئیعالنمان  وا ده ااڵنهو  شوێنی    واته  'خوابگاه '  بردمانه,  وهمانناسین بڵوكردهدا 

زانستگهكورده  ی خوێندكارهوهوانه حه تارانیشكانی  ی چایی و  سهرهمێزوكورسی وكه  . ی 
 .كرد كرێ گرت و خۆمان بۆ ئامادهشمان بهمیوه

ی  خاڵه'  '،وری الر'هه  '،من  له  پایزه'  كك وهن زیرهسهی حهم دواییانهك شریتی ئهیهژماره
دا بڵومان كهژووره  رم لهنگێكی نهده  ڵبژارد وبهوای خاو وهێدیمان هههه  واته  'بارانه'رێبوار' و  

ڵ ڕێنمونی  گه  ستن ولهرێ راوهرگای دهر دهبه  ریشمان دیاری كرد لهدوو براده.  وهكردهده
نیا بۆ تهو    خوێندن نییهخۆشی و فاتیحهرهجلیسی سهمه  وهینن ئهپێیان راگه  ،كاندامیوانهكردنی  

بوو   ری ئێران زادهنوهكیان نەمر ئهو هیچی تر. وابزانم یه  ندێكهرمهیادی هونه  رێزگرتن له
 .کە دواتر بوو بە داوەری دادگا.
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نیا  نیشتن تهداده وه رووی خۆش و شاده موو به هه ژوورێ و  هاتنهده  كه كهڵکهخه  بیرمه له
ر  به لهران وادیار بوو براده, ی داداهات و فاتیحه ' مامۆستای قوتابخانەییمطلب باخچه' كاك
 !گوتبوورگا پێیان نهده

باش  خه خانە پەنجا كهدەوروبەری    کۆبوونەوە،ڵکێكی  کاک  لەوان  یەک  دەبوون،  سێک 
دیق موفتی  د سهخێر بێت دوكتور محمهیادیان به  ی رادیۆوهئیداره  له.  بوو)عەزیز(ی ماملێ  

ند یانی و چه میلی رۆژبهال جه ناوبانگ مه   ها زانای به روههه  ی ئیلخانی زادهو كاك سواره   زاده
.  دیان كرقسه  سانه و كهرسێ ئههه.  بیر نییه  من مخابن ناویانم له  تبوون كه ش هاسی دیكهكه

زاده موفتی  به بارهسه  دوكتور  زیرهسهحه   ت  جهن  ماموستا  و  لهك  سوار  كاك  و  ر سه  میل 
ندیی  یوهی جافی كردو پهبیرم بێت باسی هۆره  ی لهندهوهمیان ئهكهیه.  مۆسیقای كوردی دوان

 .وهشتیهردهی زه'زداهورامهئه' به داوه
لە  ( بی لهحه)ن دیاکۆسه بەداخەوە كاك حه تا رۆژێك كه كهسهكهرسێ نگی ههشریتی ده

 ،و ساڵهچوار پێنج ساڵێك دوای ئه واته, ست چووده سادفی ماشێن لهته بهدەوروبەری ئیالم 
و نازانم ئهئیتر  ,  ب خانمی هاوسەریست زێنهده   تهوهزانم كهو مابوو و پاشان ده ر الی ئههه

یان نا. بیستوومە کچێکی زێنەب خانم و کاک حەسەن لە کەنەدا دەژی، هیوادارم   تیپاراستوویه
 ئەو هەواڵێکی شریتەکەی هەبێت یان بتوانێ شوێنی هەڵبگرێت. 

. ئەوی مابوونەوە جحێڵ بوون  خۆمانه  مان بوو بهكهكۆڕه  ،كانی رادیۆدوای رۆیشتنی میوانه
كیان  ن زیرهسه ندێ شریتی كرژتری حهكان هههئینجا الو.  كتر بووینمووشمان ناسراوی یهوهه 

ن ساز كرد و  ماكی خۆشی كوردانهرکێیهڵپههه! ستی شایی گیراده ورده و ورده وهباڵوكرده
 .ری كوردی كاتێكی خۆشمان رابواردی هونهپیاوه ورهو گهبه یادی ئه

مهله  جگه  لهروههه,  راسمهو  حهوتهحهبۆ    بیرمه  ها  مردنی  رۆژی  زیرهسهمین  له ن    ك 
 وهڵکێكی زۆر كۆبوونهك بوو خهیهرۆی جومعهدوای نیوه. راسمێكی خۆش گیرا بۆكانیش مه

  ووت و وێژێكیشیان له .  گرتڵدهتاقمێك هاتبوون فیلمیان هه  وههابادیشهڤیزیونی مهلهته  و له
لهدا   فا(وه)  ری سوڵتانیعومه  -ڵ كاكم  گه .  شداڵکی دیكهندێ خهڵ ههگه  بەڕێوەبرد و 

بێت، تەنانەت شەوی پێش ری زۆری لێی ههوهبێ بیرهده  ك بوو وهن زیرهسهكاكم دۆستی حه
کۆچی دوایی حەسەن زیرەک لە نەخۆشخانەی بۆکان سەردانی کردبوو. دوور نییە شریتی ئەو  

 ڕۆژە لە تەلەفیزیۆنی مەهابادیش مابێت. 
٢٠/9/1996ە.  بۆکان بڵوبۆتەو –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 
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ندا نەماوە، بۆ ڕێزگرتن لە کەسایەتی خەباتکار، پێشڕەو، و نەترسی ئەو، لێرەدا هیچنز لەناوما
لەبەریم   کتێبەکەدا  خوێندنەوەی  کاتی  لە  کە  دەهێنم  یادداشتانە  لەو  کەم  هەڵبژاردەیەکی 
هەڵگرتوون. بە هەموو پێوانەیەک هیچنز کەسایەتییەکی ڕووناکبیر بوو و بە دڵفراوانییەوە لەگەڵ 

بیروب ئێمەش لەو ناحەزانی  با  بیروبۆچوونی دەکرد،  ئاڵ وگۆڕی  اوەڕی خۆی دادەنیشت و 
 فێربین وتێبگەین کە ئەم جیهانە هی هەمووکەس و خاوەنی هەموو بڕوایەکە. 

ناوی   کتێبەکە،  یەکەمی  وفەسڵی  لەسەرە  ی  باسەکە"  هێمنانەی  تێیدا   "دامەزراندنی 
ە بەر باس و لێکۆڵینەوە. هیچنز دەڵی:  داروینیسم و گرنگایەتی زانست لە بەرانبەر ئایین کەوتۆت

" خودا مرۆڤی نەخوڵقاندووە بەڵکوو ئەوە مرۆڤە کە خودای ئەفراندووە... ئایین دەسکردی  
مرۆڤ خۆیەتی؛ ژیانی ئەخالقی بۆ مرۆڤ بە بێ ئایینیش گونجاوە ومرۆڤ پێویستی بە مەال  

ردن ڕزگار نەکات، هەر  و قەشە و مالم نییە؛ بەاڵم ئایین تا کاتێ کە مرۆڤ خۆ لە ترسی م
 ( 15تا  1)لل.   دەمێنێت..."

فەسڵی دووهەم ناوی "ئایین دەکووژێت" ی لەسەر دانراوە. هیچنز لەم بەشەدا لەو شەڕانە 
یا وەڕێیان دەخات و دەڵێ: مرۆڤی   ئایینەوە وەڕێی خستوون  بە ناوی  دەدوێت کە مرۆڤ 

ڕەوا دەزانێت.وەک نموونەش،    ئیماندار کوشتنی مرۆڤێک کە لە سەر ئایینێکی دیکەبێت، بە
ئەو  ڕادەی دڵفراوانی خەڵکی  ... و  و  بۆمبای  بێلگراد،  بەغدا،  بەیڕووت،  ڕابردووی شاری 
شارانە دەخاتە بەرباس، ئینجا دەڵێ شەڕی ئایینی هۆکار بوو بۆ جیاوازی و دووبەرەکی کەوتنە  

ڕووبەڕو و  شارەکان  وێرانی  ئەنجامی  گەیشتە  کە  شارانە،  ئەو  خەڵکی  وبوونەوەی ناو 
 دانیشتوانیان لەگەڵ یەکتر، هەمووشی بە ناوی ئایینەوە.  

لەم فەسڵەدا هیچنز سێ جار ناوی کورد و کوردستان دەهێنێت و باسی بێ مافیی گەلی  
واڵتێک کە دابەشکرانی پۆستە سەرەکییە سیاسییەکان تێیدا لەسەر   -کورد لە لوبنان دەکات

ی ئەو شێوە دابەشکردنەدا کورد پەراوێز دەکرێت و بنەمای ئایین بەڕێوە دەچێت و لە ئەنجام
هیچ مافێکی پێ نادرێت.هەروەها کێشەی عیراق و سەددام حوسەین و ئەو عەمەلیاتە دەخاتە  
بە کوشت   تێدا  'ئەنفال' ی قوڕئانەوە سەدان هەزار کوردی  ناوی سووڕەی  بە  بەرچاو کە 

ی جیهانی کۆن دەبات کە دوای دەدرێن. نووسەر ناوی بەغدا وەک گەورەترین ناوەندی زانست
بەهۆی   ئەودا  دوای  و  ئەو  سەردەمی  لە  و  حوسەین،  سەددام  بەردەستی  دەکەوێتە  ئەوەی 
ئێران،   لەگەڵ  شەڕ  بەحوکمی  دەڵێ  هیچنز  ئەمڕۆی.  ڕۆژی  دەگاتە  ئایینییەوە  دووبەرەکی 

کان( سەددام گەورەترین مزگەوت لە سوودان بنیات دەنێت و ناوی "ام المعارک" )دایکی شەڕە
ی لەسەر دادەنێت، ووشەی "اللە اکبر" لە ئااڵی واڵتەکە زیاد دەکات و ڕاست یا درۆ، بە  
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خوێنی خۆی قورئان دەنووسێتەوە، هەرهەمووشی بۆ شەڕ لەگەڵ الیەنێکی ئەودیوی سنوور،  
 (  4٢تا   17کە ئەوانیش موسوڵمانن! )لل.  

نووسەر لەپێشدا ناتەواوی   باسی سێ ئایینی مووسا، عیسا و محەممەدە.  9و  8و  7فەسڵی 
و بێ مەنتیقی و هەڵەی زانستی ناو تەوڕات بۆخوێنەر دەردەخات، پاشان ئینجیل لە شێواوی 
و بێ سەرەوبەرەییدا بە کتێبێک دەناسێنێت کە لە تەوڕاتیش فەرهوودترە، ئینجا دەڵێ قورئان  

ێرە وکێشە و  لە ئوستوورە و ئەفسانەی تەوڕات و ئینجیل پێک هاتووە و هەڵگری هەمان گ 
 ناتەواوییە، کە ئەوانی پێشوو هەیانە. 

و  سەر کوڕ  لە  باوک کردوو،  تاوانی  تێیدا  کە  دادەنێت  کابووسێک  بە  تەوڕات  هیچنز 
کوڕەزا دەکەوێت و سزای بێ بەزەییانەی چاو لە بەرانبەر چاو و ددان لە بەرانبەر ددان بە  

فەرمان" ەی خو "دە  پاشان لەو  بە مووسا  سەر مرۆڤدا دەسەپێنرێت.  دەدوێت کە گوایە  دا 
دراون و دەڵێ سێ فەرمانی یەکەمی هەر یەک بابەتن؛ هەاڵتنی جوولەکە لە میسر بە درۆییەک  
دادەنێت کە لە هیچ سەرچاوەیەکی مێژوویی، بۆنموونە لە ڕۆژژمێری میسری کۆندا، ئاماژەی  

ە گوێرەی ئایینی  پێ نەکراوە. بە تەوسەوە ئاماژە بە پیرۆزایەتی ڕۆژی شەممە دەکات کە ب
مووسا، خودا دوای شەش ڕۆژ خەریک بوون بە خوڵقاندنی جیهانەوە، لەو ڕۆژەدا ئیستیڕاحەتی  

 ( 1٢7تا  115کردووە و پشووی بەخۆی داوە. )لل. 
لە مەسەلەی ئایینی عیسادا، ئەسڵی 'سێیەتی' )تثلیث( هەروەها لەدایکبوونی عیسا لە مەریەمی  
نەبوونی  ڕاست  بۆ  بەڵگەیەک  وەک  ئینجیل  چوار  نێوان  ناتەبایی  پرسیار؛  ژێر  دەباتە  'باکرە' 
ئەساسی ئایینەکە دەهێنێتەوە و پێ دەنێتە جێ پێی بڕتڕاندڕاسڵ کە لە ڕێگەی ڕەتکردنەوەی  

یەتەوە دەگاتە قۆناغی ڕەت کردنەوەی ئایین بەگشتی. هەروەها گەلێک الیەنی دژی  مەسیحی
زانستی ئینجیل و تەوڕات وەک باوەڕبوون بە وەستاویی زەوی و گەڕانی هەتاو دەخاتە ڕوو.  

 (  145تا  1٢9)لل. 
سەبارەت بەئیسالم، نووسەر هاتنی 'وەحی' لە الیەن جیبڕەئیلەوە بۆ مرۆڤێکی نەخوێندەوار 

هێنێتە گۆڕێ و دەڵێ دەبێ خودا کەسێکی "چەند زمانە" بێت کە بە عیبڕی لەگەڵ موسا دە
دوابێت، پەیوەندی لەگەڵ مریەم و عیسا بە زمانی ئارامی بووبێت، ئینجا لە سەردەمێ پێغەمبەری  
ئیسالمدا قورئانی بە عەرەبی ناردبێت. بابەتی سەرەکی لەم فەسڵەدا قەرز وەرگرتنی ئیسالمە 

ئایینی مووسا و عیسا و مەسەلەی ماڵێ کەعبە کە بەگوێرەی مووساییەکان 'ئیبڕاهیم'    لە هەردوو
دروستی کردووە بەاڵم بۆتە ڕووگەی موسوڵمانان. هیچنز هۆکارێکی سەرهەڵدانی ئیسالم بەوە  
دەزانێت کە عەرەب شادمان نەبوون بەوەی خودا بە زمانی عیبری و ئارامی لەگەڵ مووسایی 

بێت و سەری عەرەب بێ کڵو مابێتەوە. جا دوای دەرخستنی هاوشێوەیی  و عیسایی قسەی کرد
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بەناوی  ئایینێکی سەربەخۆ  پرسیارە دادەمەزرێنێت گەلۆ  ئایینەکەیتر ئەو  ئیسالم لەگەڵ دوو 
ئیسالم بوونی هەیە؟ مەسەلەی نووسرانەوەی قورئان لە سەردەمی عوسمانی عەففان و بوونی  

وناتە  1٠ جیاواز  ی  'حەدیث'  بوونی  هەزار  وەک  دیکەی  بابەتی  وهەندێک  یەکتر  لەگەڵ  با 
وشەگەلی سوریانی و ئارامی لە قورئاندا و زۆرێک زانیاری و پرسیاری زانستیانەی تر، ئەم 

 ( 164تا   147فەسڵەی دەوڵەمەند کردووە. )لل.  
ڕوونکردنەوە و پرسیارەکانی هیچنز تەنیا ئەو سێ ئایینەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ناگرنە  

ڵوێست گرتنی ئەو دژ بە هەموو ئایینێکە و لەوانە، ئایینەکانی ڕۆژهەاڵتی ئاسیا وەک بەر. هە
 شیوا و بوودایی. 

پێداویستییەکی   دابەشکراوی ئەمڕۆ  بۆ جیهانی  بۆچوونەکانی  ناسینی کریستۆفر هیچنز و 
حاشاهەڵنەگرە، خوێنەری ئەم کتێبەش، چ ئیماندارێکی ئایینی بێت  وچ بێ ئیمانی الئیک، 

نێت کەڵک لەچۆنیەتی دامەزراندنی باسەکان و شێوازی ئیستیدالل کردنی دوور لە هێرش  دەتوا
هیچنز  وا  سەرەکییانەی  پرسیارە  ئەو  وەربگرێت.  هیچنزە،  بە  تایبەتمەند  کە  سووکایەتی  و 
لە  دایاندەمەزرێنێت،  ئایینی  یەکەمی  پلەی  ڕێبەرانی  ژیانی  مێژووی  و  ئایین  بە  سەبارەت 

و تاکاتێک کە ئایین هەبێت، هەر دەمێنن. بەرچاوتەنگی و توندوتیژی    ڕابردووشدا هەر بوون 
مرۆڤی   پەسندی  جێگەی  الیەنەکەیتر،  بە  دژ  لەمێژینەیە،  باسە  ئەو  الیەنێکی  هەر  نواندنی 

 ڕووناکبیر نییە.  
با ڕاستەقینەیەک لەبیر نەکەین: دوو بەرەی نەیار و ناتەبای ئیماندار و الئیک لەجیهانی ئەمڕۆدا  
هیچ چارێکیان جگە لە پێکەوە ژیان و ڕێزگرتن لە بۆچوونی یەکتر نییە. نە زەبری ستالین  
مەالکانی   وگوڕەشەی  هەڕەشە  و  ئێران  مەالیانی  ئیعدامەکانی  نە  و  ببات  لەناو  ئایین  توانی 

 لێر دەتوانن ئاتەئیسم بفەوتێنن. ئێمە دەبێ بە دڵفراوانییەوە بڕوانینە بۆچوونی ئەویتر. هەو
 بۆکان بڵوبۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 

 
٢٢/1٢/٢٠1٢



 
 

 مەرگی ناسری 

 بۆ یادی پێشەوا قازی محەممەد 
 

"مرگ ناصری" شیعرێکی ئەحمەد شاملوو شاعیری پێشکەوتنخوازی ئێرانییە.   .1
'ناصری'، هەمان عیسای مەسیحە کە لە 'بیت اللحم' ی ناوچەی 'ناصریە' لە دایک  

شیعرەدا   .بوو؛ لەو  شاملووش  و  دەبرێت  ناو  ناصری  جاربە  هەندێک  بۆنەیەوە  بەو 
هەروای خیتاب دەکات. ناصری، بە گوێرەی تەسویری شیعرەکە، خاچێکی درێژی  
دارین بە کۆڵەوە، لە گردی 'جولجوتا' دەچێتە سەر بۆ ئەوەی بە حوکمی حاکمی 

 شار، لەوێ بە هەمان خاچەوە بزمارکوت بکرێت. 
 

ساڵێکە لێرە ولەوێ دەگوترێت بۆچی پێشەوا قازی محەممەد    ماوەی چەند .٢
( و پێش گەڕانەوەی سوپای ئێران، شاری  1946دوای هەرەسی کۆماری کوردستان ) 

مەهابادی بەجێ نەهێشت و نەچووە شاخی، یان بۆچی لەگەڵ بارزانییەکان نەکەوت  
ەوە ناچێت  و نەپەڕیەوە بەری خاکی سۆڤیەت؟ یان ئەو، کە دەیزانی دوژمن بە سەری

لە مەهاباد   بۆچی  ئازەربایجانی دیتبوو،  و چارەنووسی ڕێبەرانی حکوومەتی میللی 
 مایەوە و خۆی بەدەستەوە دا؟

 
قازی   .3 ناسری و  واتە عیسای  هەودایەک کە ئەو دوو کەسایەتییە جیاوازە، 

تووشی  وا  چارەنووسێکە  بدات،  پەیوەندی  یەکەوە  بە  مەهابادی،  محەممەدی 
  هەردووالیان هات.

من شیعرەکەی شاملووم پێشتر زیاد لە جارێک خوێندبووەوە، بەاڵم کاتێ ئەمڕۆ خوێندمەوە، 
بەدی   بێ ئیختیار کەوتمە بیری چارەنووسێکی خۆکردی هاوشیوە کە لە هەردوو کەسایەتیدا

  دەڵێم خۆکرد لەبەر ئەو بەشەی شیعرەکە، کە لە زمان ئەلعازرەوە دەگوترێت:   ٢٠7دەکرێت. 

 
هەیە هۆکارەکەی، سەرهەڵدانی پرسیارەکە لە مێشکمدا ئەوە بێت کە مامۆستا حەسەنی قازی لە بەرنامەی ڕاوێژی  . بۆی  ٢٠7

چەند هەفتە پێش ئێستادا سەبارەت بە نەڕۆیشتنی پێشەوا و خۆ بەدەستەوە دانی، پرسیاری  لێکردم و ویستی بۆچوونی من  
 لەوبارەیەوە بزانێت. 



  296    چوو، ما دانی کا
  

ئەوە گیان و ڕۆح و بە تەعبیری کالسیکەکان،    واست، وگرنە میتوانست"."مگر خود نمی خ
'شاه بەیت' ی شیعرەکەی شاملووە و ڕوخسارێکە کە شاعیرە ئێرانییەکە لە 'ناصری' دەکێشێتەوە 

 .  "دیارە خۆی نەیدەویست، دەنا دەیتوانی ]لە دەست مردن دەرچێت["کاتێ کە دەڵێ: 
و کاتەیە وا شاملوو 'ئەلعازر' دەکاتە بینەری ئەو  بەشی گەلێک سەرکەوتووی شیعرەکە ئە

شانۆیەی وا ناصری بەرەو ئیعدام دەبرێت. ئەلعازر یان 'الزار'، هەمان ئەو کەسەیە کە عیسا، 
بە گوێرەی ئەفسانە ئایینییەکان، زیندووی کردەوە و گەڕاندیەوە سەر ژیان. ئەو، کەسێکە کە 

ئاساییش،   کێشانی  هەناسە  و  بوون  زیندوو  دوای  بۆ  کە  پرسیارێک  عیسایە.  قەرزداری 
ناوی  ئەگەر  کە  ئەوەبوو  منەوە،  مێشکی  هاتە  شاملوو  شیعرەکەی  ئەمجارەی  خوێندنەوەی 
'ناسری' لە سەر شیعرەکەی شاملوو هەڵبگرین و ناوی 'پێشەوا'ی لێ دابنێین، ئایا ناوەرۆکی  

حاک و  و جولجوتا  عیسا  ڕووداوی  لەگەڵ  دژایەتییەک  و  دەگۆڕێت  مووسایی  شیعرەکە  می 
شارەکە، جا ئەفسانە بێت یان واقیع، دێتە ئاراوە؟ بە بۆچوونی من، کاتێ ئوستوورە ئایینییەکانی  
وەاڵمی   دەپشکنین،  کوردستان  کۆماری  سەردەەمی  مێژووییەکانی  گێڕانەوە  و  مەسیحیەت 

 پرسیارەکەمان 'نا' دەبێت!  
ئەنج لە  دڵنیاییانە  چارەنووسە،  دوو  ئەو  پەیوەندیدەری  وا  خاڵی  ڕێچکەیەی  ئەو  امی 

گرتوویانەتە بەر و ئەو خەباتەی وا بەڕێوەیان بردووە. دیارە چارەنووسی ئەوان، بە پێوانەی 
ژیانی ئاسایی مرۆڤی سەرگۆی زەوی، تراژیک بوو، بەاڵم هەر ئەو تڕاژێدی بوونە بوو کە 

'هەمیشەیی'.   کردە  دەیانتناویانی  ئەوەیە  بوونە  هەمیشەیی  ئەو  ناوکی  و  و گەوهەر  وانی 
هەڵنەهاتن. بەاڵم  هەڵێن،  دەستی  لە  هەبوو  ڕوانگەی   دەرەتانیان  لە  دوو کەسە  لەو  هەرکام 

تایبەت و بە گوێرەی هەڵوێستی تایبەت، خۆیان ئەسپاردە دەست چارەنووس و لەبەر دەست 
بەکورتی   مانەوە،  بوو،دوژمندا  خۆیان  هەڵبژاردنی  ی    مەرگ  'سوقرات'  هەڵبژاردنی  وەک 

 یۆنانیش بوو. 
لێرەدا پرسیارێکی دیکە دێتە گۆڕێ: ئەگەر ئەوان مردنی ئاساییان بدایەتە دواوە و ملیان  
بۆ خواستی بکوژەکانیان دابنەواندایە، چ دەبوو؟ ڕەنگە وەاڵمدانەوەی پرسیارەکە ئەستەم نەبێت:  

هەزارەی کە بە گوێرەی ڕیوایەتە ئیسالمییەکان، بۆ  ٢4عیسا دەبووە پێغەمبەرێکی ئاسایی لەو 
ئیڕشادی خەڵک نێرراونەتە سەر زەوی و پێشەواش دەبووە مرۆڤێکی ئاسایی، کە بە شنەی  

 بایەک هەڵوێستی گۆڕیبوو و جگە لە خۆی، بیری لە کەسیتر نەکردبووەوە!  
بە کورتی، هۆکاری ئەوەی عیسا بوو بە کوڕی خودا و پێشەوا بووە سەروەری شەهیدانی 

کە ئەو شتە، لە دەرەوەی پێوانە ئاساییەکانی ژیانی  گەلی کورد، دەبێ لە شتێکدا بدۆزرێتەوە 
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نابێت، هێزی  مرۆڤدایە:   و  نییە  لە هەموو کەسدا  هێزێکیان لە دەرووندا دەجۆشا کە  ئەوان 
! شاملوو ئەو هێزەی بە باشترین شێوە و لە کورتترین ڕستەدا لە زمان ئەلعازرەوە دەربڕیوە:  باوەڕ

نەیدەویست، دەنا دەیتوانی!" پاراستنی گیان، دەبوایە    "دیارە خۆی  بۆ  لە یەک قسەدا، ئەوان 
گاڵتە  و  دابوو  خەڵکیان  بە  دەستڕۆیشتووییدا  سەردەمی  لە  وا  بەڵێنانەی  ئەو  بکەنە  پشت 
بەوئامانجانە بکەن وا خەباتیان بۆ کردبوو. ڕەمزی پێشوازی لە مەرگ کردنی ئەوانیش دەبێ  

 ە. ڕاست لەو خاڵە گرنگە و لەو "نا" گوتنەدا بدۆزرێتەو
شاملوو بە دەستەقەسد ئەلعازری هێناوەتە ناو شیعرەکەیەوە. ئەلعازر بە ئاشکرا 'دەین' و 
ئاپۆرەی   بۆیە ڕیزی خۆی لە ڕیزی  نییە، هەر  ناسپاس و سپڵەش  لە سەرە.  قەرزی عیسای 
و   دەیکێشێت  عیسا  وا  ڕەنجەی  ئەو  سەیری  هاتوونەتە  کە  دەکاتەوە  جیا  پەرچی  هەرچی 

ەیکەلە الوازەوە بن کە خاچەکەی خۆی ڕادەکێشێت و دەیباتە سەر دەیانەوێ بینەری ئەو ه
لە   شاملوو  کە  بۆیەشە  هەاڵوەسرێت.  خاچەوە  هەمان  بە  لەوێ  بۆئەوەی  جولجوتا  گردی 

"گامزنان  شیعرەکەیدا ئەلعازر ناباتە سەیری ئەو مەنزەرە تراژیکە و لە ئاپۆرەی جیا دەکاتەوە: 
هەنگاوی هەڵێنا و دەستی بە مست  ر افکندە..."راه خود گرفت، دستها در پس مشت بەهم د
 کردوو لە پشتەوە، ڕێگای خۆی گرتەبەر...  

ئەو دوو دەستە لێک گرێ دراوە، نیشانەی بێدەسەاڵتیی حەقیقەتە لە بەرانبەر دەسەاڵتی  
ناحەق، نیشانەی هەڵوێستی تاکی پاکە بەرانبەر بە سیستەمی گەندەڵ. ئەلعازری عیسا تاکێکی  

هەر لە ماکۆوە تا کۆبانێ. لە مەرگی   -م ئەلعازری پێشەوا سەرجەمی نەتەوەیەکەپاک بوو بەاڵ
فیتی   بە  وا  کەسانەی  ئەو  هەبوو،  ئیسخەریۆتی'ش  'یەهوودای  هەبوون،  ئاپۆرە  پێشەواشدا 
بوون؛   ئیسخەریۆتی  یەهوودای  هەمان  هاوڕێکانی کۆکردەوە  و  بەو  دژ  ئیمزایان  دەسەاڵت 

ن لەوان جیاکردبووەوە. خەڵکی مەهاباد کاتێ لە بەیانیی  بەاڵم کۆمەاڵنی خەڵک ڕیزی خۆیا
دا لە خەو هەستان و بااڵی بەرزی پێشەوایان بە مێزەرە   13٢7ی خاکەلێوەی ساڵی    1٠ڕۆژی  

سپییەکەیەوە بە سێدارەوە بینی، هەمان ئەلعازری شیعرەکەی شاملوو بوون کە ڕێگای خۆیان  
تا بەجێ هێشت. ڕۆیشتن  بەر و چوارچرایان  تازە    گرتە  نەفەس  بڕەوێنن،  دڵتەنگی  هەوری 

بکەنەوە و ڕێگای پێشەوای لەدەستچوو درێژە پێبدەن. کوردێک کە ئەمڕۆ لە ئامەد و کۆبانێ  
شەڕ دەکات و دوێنێ لە سەردەشت و سلێمانی بەگژ دوژمندا دەچووەوە، هەمان ئەلعازری  

عیسا ئەوەیە دەست لە سەر د ئەلعازری  بە  پێشەوایە! جیاوازی ئەو لەگەڵ  دانانێت و  ەست 
 دەستەوەستانی تەسلیمی بارودۆخ نابێت.

ئایێنی دوو هەزارە پێش ئێستا    –واهەیە خوێنەر بپرسێت باشە کەسایەتییەکی ئەفسانەیی  
مێژوویی سەردەمی نوێدا بەراورد دەکرێت؟ یەکەمیان،    -بۆچی لەگەڵ کەسایەتییەکی سیاسی  
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ئێم بەردەستی  ئەفسانەکانی  و  ڕیوایەت  گوێرەی  زەوی  بە  سەر گۆی  ڕاستەقینەی  ژیانی  ە، 
دەکردە خەون و خەیاڵێکی ئایینی و خەڵکی لە واقیعی ژیان دوور دەخستەوە، تەنانەت ئەگەر 
دوژمن زلـلەیەکی لێبدایە، الی دیکەی ڕوومەتی ڕادەگرت بۆئەوەی زلـلەی دیکەی لێبدرێت.  

لە ئاسمانی خەیااڵویی    بەاڵم دووهەمیان، بەپێی بەڵگە و نیشانە مێژووییەکان، خەڵکی خۆی
ئایینەوە دەگەڕاندەوە سەر زەوینی واقیع، جل و بەرگی مەالیەتی لەبەر خۆی دادەکەند و بە  

 بەرگی سوپایی و لەشکری پێشمەرگەوە بەگژ دوژمن و داگیرکەردا دەچووەوە.
ڕاستەقینە ئەوەیە ئەو دوو مرۆڤە وەک هەموو مرۆڤێکی دیکەی سەر زەوی لێک جیاواز 

م لەگەڵ ئەو جیاواز بوونەشدا هەندێک خاڵی هاوبەش لە کەسایەتییاندا هەبوو کە  بوون بەاڵ
من پەنجەم ناوەتە سەر ئەو خاڵە هاوبەشانە و بە تایبەت مەرگی تراژیکی هاوشێوەیانم خستۆتە  
ژێر زەڕڕەبین. ئەو سەرنجدانە و ئەو زەق کردنەوەی یەک بڕگە لە ژیانی دوو کەسەکە، واتای  

هاو لە  یەکبوون یان  بەڵکوو هەردوکیان  ناگەیێنێت،  شێوەبوونی سەرجەمی کەسایەتییەکەیان 
هاوبەشیان کرد، هەر  نێوان مەرگی سەرفرازانە و ژیانی سەرنەوییانەدا کارێکی  هەڵبژاردنی 
مێژوو   وتارەدا  لەم  کە  نەچێت  لەبیرمان  کۆتاییدا  لە  وتارەبوو.  ئەم  ناوەرۆکی  ئەوەش 

 دۆخی شیعرێکی خەیااڵوی نەچوونەتە دەرەوە. نەنووسراوەتەوە و بۆچوونەکانیش لە
*** 

بەاڵم   وەرگێڕاوە کوردییەی.  ئینجا  بخوێنینەوە،  فارسی  بە  شاملوو  شیعرەکەی  سەرەتا  با 
پێویستە ئەو ڕاستییە بدرکێنم کە هەرگیز وەرگێڕێکی باشی شیعر نەبووم، ڕەنگە ئەمانەتدار  

ی هەستی شاعیر و شیعرییەتی شیعرەکەدا  بووبێتم و زیاد وکەمم نەکردبێتن، بەاڵم لە ڕاگواستن
 کورتیم هێناوە. بریا کەسێکی شارەزای خۆش زەوق لە جیاتی من ئەو تەرجەمەیەی بکردایە! 

 
 مرگ ناصری 

 با آوازی یکدست
 یکدست

 دنبالەی چوبین بار  
 در قفایش 

 خطی سنگین و مرتعش برخاک میکشید 
 تاج خاری بر سرش بگذارید!"  -"     

 و آواز دراز دنبالە بار 
 در هذیان دردش
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 یکدست
 رشتەیی آتشین 

 می رشت.
 شتاب کن ناصری، شتاب کن!"  -"     

 از رحمی کە در جان خویش یافت 
 سبک شد

 و چونان قویی مغرور 
 در زاللی خویشتن نگریست 

 تازیانەاش بزنید!"  -"     
 رشتە چرم باف 

 فرود آمد 
 و ریسمان بی انتهای سرخ  

 در طول خویش 
 از گرهی بزرگ  

 برگذشت
 شتاب کن ناصری، شتاب کن!"  -"     

 از صف غوغای تماشاچیان 
 العازر

 گام زنان راه خود گرفت
 دستها در پس پشت 

 بە هم درافکندە
 و جانش را  

 از آزار گران دینی گزندە 
 آزاد یافت

 مگر خود نمیخواست، وگرنە میتوانست!" -"     
 آسمان کوتاه 

 بە سنگینی 
 بر آواز رو در خاموشی رحم 

 فرو افتاد 
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 سوگواران
 بە خاک پشتە 

 برشدند 
 و خورشید و ماه

 بەهم 
 برآمد. 

 
 

 وەرگێڕاوی کوردی 
 

 مەرگی ناسری 
 

 بە ئاوازێکی هاوشێواز 
 هاوشێواز،

 کلکەی دارینەی بار 
 دوایەوەلە 

 هێڵێکی قورس و لەرزۆکی 
 لە سەر خاک دەکێشا 

 تاجێکی دڕووی لەسەر بنێن!"  -"     
 هەرامە، ئاوازی بەرزی کلکەی بار 

 لە وڕێنەی ئازاریدا  
 هاوشێواز

 ڕیسێکی ئاگرینی  
 دەڕست 

 خێرابە ناسری، خێرابە!" -"     
 لە بەزەییەک، کە لە گیانی خۆیدا دۆزییەوە،

 سووک بوو و
 قوویەکی لەخۆبایی وەک 

 ڕوانییە زەاڵڵییەتی خۆی 



 مەرگی ناسری  301
  

 

 قەمچی لێدەن!" -"     
 ڕیسی لە چەرم چنراو

 شۆڕبووەوە و
 پەتی بێ بڕانەوەی سوور

 لە درێژایی خۆیدا  
 گرێیەکی گەورەی  

 تێپەڕ کرد 
 خێرابە ناسری، خێرابە!" -"     

 لە ڕیزی ئاپۆرەی بینەرانەوە،
 ئەلعازر 

 گرتە بەرهەنگاوی هەڵێنا و ڕێگای خۆی 
 دەستان 

 لە پشتەوە
 لێکدراو، 

 گیانی خۆی 
 لە ئازاری قورسی قەرزێکی گەزۆک  

 ئازاد دیتەوە: 
 دیارە خۆی نەیدەویست، دەنا دەیتوانی!"  -"     

 ئاسمانی کورت 
 بە قورسی 

 کەوتە سەر  
 ئاوازی ڕوو لە خەمۆشیی بەزەیی 

 ئازیەتباران
 بە گردە خاکینەکەدا هەڵگەڕان و

 هەتاو و مانگ
 ێک ل

 .هەڵئەنگووتن
 ئەنوەر سوڵتانی 

٢٠/3/٢٠15



 بۆکان بڵوبۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 

 
 



 

 

 یتی کۆبانێ به

   

 
  

 الن!   ردی ده ی دمدمی به "ئه 
 اڵن! وده ی خان و خان ئ ه جێگه 

   الن!..." رته نی خه سکه مه   بووی به   ئێسته                 
 یتی دمدم( )به                                    

 
 

 و موو ر ڕیشهر سینگیان هه ک و دوو / تا سهیه هاتن به ٢٠8لرتهخه
 بارێ چاوانیان خوێن ده ل هاتن سیان و چوارێ / لهرتهخه
 موڵهستهنزڵ ئهم مهکه/ یه پۆل پۆله ل هاتن بهرتهخه
 زران دایانمه رهنقهئه زاران / لههه  ڵ هاتن بهرتهخه
 شن، مۆرن، بۆرن ژماران زۆرن / سپین، ڕهئه ڵ بهرتهخه

 
 . دااڵش، الشخور  ٢٠8
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 تهتی ئیسالمی'یهوڵه/ 'ده تهوڵه، دهناویان داعیشه
 ، زل و پانهیهرمانده/ فه ڵی چیچانهرتهمیان خهئه
 دیاری ببات  ر' بههات / دوو سێ 'سه  وروپاوهئه ویان لهئه
 تی ماڵی کابهزیاره/ دوای  بهڵی عارهرتهخه وهئه
 شت خۆش کات ههی بهاڕێگ زبێحات / هاتوهته سڵوات، به  به

 زانهگیانی، زۆر نه / دوور له ، شانی پانه ورگی زله
 ردۆغان میوانهمام ئه / له ڵی ئێرانهرتهخه  شوهئه

 ی ڕاکێشاوهخانه/ جبه لێشاوه ڵی تورک بهرتهخه
 ردنن فرۆش و دڵ بهتهکوردن / وه ڵیرتهش خه وانهئه

 ! / گوێ ڕاگرتنت چاتره ن فرۆش گوێ ڕاگره!ته"وه 
 رێشانهستیت پهبێ هه /  له  نگی نیشتمانهده وهئه

 یهکهستی ڕۆڵه/ تێغی ده زاماری تێغێکی تیژه
 ٢٠9"گههاوڕێی دوژمنی سه / که گهست و بێ ڕه په و ڕۆڵهئه
 

 نه روویان دۆشکا و هاوه/ گه ندووکیان ئاسنهڵ دهرتهخه
 ستیان تانک و تۆپهده/  داره ق و زۆپهڵ چاویان زهرتهخه
 مرن شت ده ههئاواتی به فڕن / بهرعان دهباڵی دهبه
 گای بنه تهکورد بوونه / له ڵی ڕیشنهرتهرچی خه هه

 ؟ کێ دایناوه ؟ / سیناریۆکهوماوهقه؟ چ ؟ چ بووهچییه
 هێڵن فێڵن / هاتوون تۆوی کورد نهکان بهبۆره گورگه

 ستوبردن ده وهژێره دۆستی کوردن / له وهرهسه له
 ی نایه/ سوپای دوژمن بنه  رایه، هه یهقه، ته ڕهشه

 وێ کوردستان بگرێ یهڕێ / ده وتۆتهنێکیان کهقۆشه
 / کۆبانێ بکا وێرانه" "داگیر بکات کوردستانه

 
  وهداخە  بیرم ماون. بە و ئێستاش لە  وهدا خوێندۆتە  ١96٠ی کوردستانی سااڵنی ڕۆژنامە  م لە ردهار فە م چو. ئە  ٢٠9

 . ماوه بیر نە ناوی شاعیرم لە 
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 ی شانازیی کوردستانمان / جێگهکام کۆبانێ؟ وێ قاره
 

 تۆپخانێ  ن بهدهیدانێ / وا لێی دهردی مهکۆبانێم به
 بارێ  و بۆی ده یهر گولـلهسارێ / ههردی حهکۆبانێم به
 قهرحهرخۆدان به/ ڕێگای به قهردێکی ڕهکۆبانێم به
 وژوورهرهبات به / ڕێگای خه ردێکی سوورهکۆبانێم به

 ٢1٠ی کا؟ 'گۆڕنیکا' / 'پیکاسۆ' کوانێ وێنه کۆبانێ بۆته
 سمینی داعش نایه / له ردی خارایهکۆبانێم به

 مرن ندا دهتهڕێی وه ژن و پیاویان خۆڕاگرن / له
 وێ شه  ناسێ نهڕۆژ ده وێ / نهدا نادا لهس هههیچکه

 ؟ / جیاوازی دانانیان چییه رقیان بۆ نییهکیژ و کوڕ فه
 

 ی دلێر گریالکه شێر/ کچه ێ ٢11یالن' خێر 'جهیادی به
 یری پڵینگانێ! سه رنهیدانێ: / وهمه کرد لهبانگی ده

 کانمجێ و مه وی شێرانم / کوردستانه"غواڵمی ڕه
 "م!تانوچه ردهڵک ببێ پشتیوانم / قاتڵی جهخه
  یهردهو جه تهدوژمنی چه /یهرماندهش 'نارین' فهوهئه

 فرین' و کۆبانێ!  ی 'عهمانێ! / ڕۆڵه، قارههۆ نارینێ
 ی ژیانێ!  یدانێ! / ڕێناسی ڕێگهژنی نێو مهشێره

 وێ!  نهستت نهده وێ / ئااڵ لهگیانی من که ردت لهده
    وییه موومان به/ هیوای هه ر ئااڵی تۆ نییههه وهئه

 وین   ی زهوساوهری چهنیا کۆبانێ نین / نوێنهته ئێوه
   / هیوای دواڕۆژی پێتانه ک چاوی لێتانهدنیایه

 
می هیتلێر  رده ی ئاڵمانی و ئیتالیای سە بۆمبای إڕۆکە  بە  ی باسکی ئیسپانیایە . گیئۆرنیکا ناوی گوندێکی ناوچە  ٢١٠

 ی زیندوو ڕاگرت. کە رییە وهکی مێژوویی بیره یەوێنە ا و پابلۆ پیکاسۆ بە و مۆسۆلینی وێران کر 
ی  کە نگە ی تفە دوایین گولـلە  ، بەمانانە ڕێکی قاره بوو دوای شە  گە پەڕوانانی یە کی شە یەرمانده یالن، فە. جە  ٢١١

 تی ئیسالمی. وڵە کانی ده تەست چە ده وێتەکە ی نە وه خۆی کوشت بۆ ئە 
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 ستی ناپیاوانن  هاواری ژنانن / دیلی ده ئێوه
 نکهن / ڕێی دیموکراسی خۆش دهده ت دهبانگی عیلمانیه

 رۆشی بارودۆختاننڵکی جیهان هاوڕێتانن / پهخه
 دانان   موانتان بۆ ههمامۆستایان / فێرگه بوونه ئێوه
 باتتان فێر کردن / داکۆکی و هێرش بردن ی خهوانه
 موو جیهان پانتایی هه موو زۆرداران / لهه ر هرانبهبه

 واند دانه ری ڕۆمیتانسهزاند / دوژمنتان به ئێوه
 ک گا بۆڕاندی ردۆغان وهیزانی و دۆڕاندی / ئهنه ڕۆمی

 ! ی دوژمنهبازهی حۆققه! / ئهی گای بنهردۆغان، ئهی ئهئه
 رینی تۆدایهژێر سه/ له رایهو هه یهرچی کێشههه
 ! نگێزی ڕئهشه ی مامۆستایئهردۆغانی ماکی گزی / هئ

 وێتنهوێت / ئااڵی کوردانیش دهکهکۆبانێ ده رمووتفه
 رچوودرۆ دهبه تیت وهووتهه /! رمووفه  تشکاند، پووچ تکرشه

 اڵی کۆبانێش ناشکێتکێت / قهشهر دهئااڵی کوردان هه
 نننماتهیارانی وهشکێ دوژمنانن / نهوی دهئه

 و هاناتان  یاریده التان / هاته ش هاتهرگهوا پێشمه
 ریان ڕماند ی داگیرکهزاند / شۆرهسنووری دوژمنیان به

 وهینهساڵ پێک گه 5٠٠/ دوای  وهکتر شاد بوونهیه کورد به
 باکوور  چنهده شاڵتیباشوور / ڕۆژهه  ڕۆژئاوا شاد بوو به

 وێت رشانیان نانهک بێت / ئااڵی سهست یهده ستیان لهبرا ده
 

 الن!  ردی دههۆ کۆبانێی به

 یالن'، 'جه٢1٢یحان'، 'پیرۆز' 'ڕه اڵیقه

 
 . اڵی کۆبانێنڕڤانی قە شە  یالن و پیرۆز دوو کچە . جە  ٢١٢
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 ی فەرماندە نارین نەمر                    جەیالنی  دلێ                    ڕێحانەی           

بەیتی دمدم  بە دەنگی هوەنەرمەندێکی دەنگخۆش لە سەر هەوای  ئەم شیعرەی من دواتر 
هۆی   بە  نووسی  لەژێریدا  و  الیبد  یووتیووب  دواتر  دانرا،  یووتیووب  سەر  لە  و  گوترا 
بە   سەر  خەڵکانی  دەستی  مەسەلەیە  ئەو  بۆ  وەبزانم  البرا.  سایەکە  ڕیساکانی  پێشێلکلردنی 

بۆکان دەست   –و. شیعرەکە ئێستا لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  حکوومەتی تورکیا لەکاردابو
 دەکەوێ. 

https://www.facebook.com/emajnanikubanin/photos/a.1525831104322529.1073741828.1525602954345344/1526460534259586/?type=1&relevant_count=1




 
 

 حەشدی شەعبی و تێاڵبەدەستانی وەرەزیل! 

 
هێزە میلیشیاییەیە کە   .1 بە یارمەتی حەشدی شەعبی ئەو  عیراق  دەسەاڵتداریەتی شیعە لە 

ئێرانە  ی  'بەسیج'  دەقاودەقی  نموونەی  ڕاستیدا  لە  و  هێناوە  پێکی  ئێران  ڕاستەوخۆی 
 لەعیراق. 

کە   .٢ شانۆنامەیەیە  ئەو  وەرەزیل'  ]گوندی[  'تێڵبەدەستانی  یان  ورزیل'  بدستهای  'چوب 
نووسیویەتی و یەکەم جار لە ( بە زمانی فارسی  1936  –  1985غواڵم حوسەین ساعیدی )

ز( دا چاپ کراوە، ئینجا بە ماوەیەکی کەم دوای ئەو، لە   1965ی هەتاوی )1344ساڵی 
 ٢13تاران چۆتە سەر شانۆی 'تئاتر شهر'. 

واهەیە بپرسرێت ئەم دوو دیاردە سەیر و سەمەرەیە چ پەیوەندێکیان بە یەکەوە هەیە و        
کوجا مەرحەبا! بەاڵم لە ڕاستیدا وێچووییەکی گەلێک زۆر لە نێوان خەیاڵی هونەرمەندانەی 

ئێستا   وا  ناوچە و   5٠ساعیدی و ئەو ڕووداوانەدا هەیە  لە    ساڵ دوای چاپی کتێبەکە، 
 و باشووری کوردستان ڕادەبرێن. بەتایبەت لە عیراق 

دوو سێ هەفتە پێش ئێستا ڕێکخراوەی چاوەدێری مافەکانی مرۆڤ )هیومەن ڕایتس واچ(  
لە ڕاپۆرتێکدا باسی ئەو وێرانییانەی کردبوو کە لە سەر دەستی میلیشیای شیعە دوای ئازادکرانی  

ند پسپۆڕی دیکەی  بەرپرسێکی بااڵی ئەمریکی و چە  ٢14شاروچکەی ئامرلی هاتوونەتە ئاراوە. 
شارەزای سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی ناوین ئاماژەیان بە "مەترسیی حەشدی شەعبی بۆ پێکهاتەکانی 
عیراق" کردبوو. کاک عەبدوڵڵ موهتەدی سکرتێری کۆمەڵەی شؤڕشگێڕی زەحمەتکێشانی  

لە گەڵ ڕۆژنامەی ئاوێنەدا، گوتبووی "حەشدی   1٠/3/٢٠15کوردستانیش لە دیمانەی ڕۆژی  
   ٢15ە ڕادەی داعش جێی مەترسییە"شەعبی ب

ڕووداوە  لە  گشتی  یاسایەکی  دەتوانن  کە  هەن  بڵیمەت  نووسەری  و  ئەدیب  هەندێک 
بچووکەکان دەربکێشن و پێش بینیی هەندێک پێشهات و ڕووداوی داهاتوو بکەن. کەسێک  
کە شانۆنامەی فارسیی "چوب بدستهای ورزیل" نووسینی غواڵم حوسەین ساعیدی )گوهر 

 
 .  من کتێبەکەم سێ جار خوێندۆتەوە و شانۆگەرییەکەشیم هەر ئەودەم لە تاران بینیوە. ٢13

214    .http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Iraq_Amerli/index.html 
  http://www.awene.com/article/2015/03/10/39534: دا بینراوە. بڕوانە 1٢/3/٢٠15. ئاوێنە نیوز، لە  ٢15
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خوێندبێتەوە، هاوشێوەییەکی زۆر لە نێوان چارەنووسی خەڵکی گوندی وەرەزیل   ٢16مراد(ی 
 لە شانۆنامەی ساعیدی و هێنانە کەرکووکی سوپای بەدر و حەشدی شەعبیدا دەبینێت!  

بینیوە،   لە ئاوێنەی شانۆنامەکەی ساعیدیدا  لەم نووسینەدا، من بارودۆخی ئێستای عیراقم 
 ۆنامەکە بناسین:بەاڵم با سەرەتا کەسەکانی شان

دەکرێت  کە  دەکات  'وەرەزیل'  خەیاڵیی  گوندی  خەڵکی  لە  باس  ساعیدی  کتێبی 
ساڵێکیان، کە ئەویش   بێت.  ناوچەکەدا  هاوچەشنی  یان هەر واڵتێکی  ئێران  لە  نموونەکەی 
وەرەزیلدا   گوندی  مەزرای  بە  ڕەوەبەرازێک  سبەینێ،  یان  دوێنێ،  یان  بێت  ئەمڕۆ  دەکرێ 

وکاڵییەکان هەڵدەگێڕنەوە و بەروبووی دەخۆن و خەڵکەکەی ماڵ وێران  وەردەبن، زەوییە کشت
و کەالوەنشین دەکەن. لەو کارەساتەدا سەرنج ڕاکێش ئەوەیە مەزرای هەرکەسێک دەکەوێتە  
بەر هێرشی بەراز، خەڵکەکەی دیکە گاڵتەی پێدەکەن و شوکربژێرن کە مەزرای ئەوان نەبووە 

ەندەی شەوێک دواتر مەزرای خۆشیان کەوتە بەر هێرشی وای لێ بەسەر هاتبێت! بەاڵم هەر ئەو
 بەرازان، الی ماڵ وێرانەنەکانی پێشوو دادەنیشن و تەنیا ئەو دەم بە دەردی خۆیان دەزانن!  

بۆچارەسەری کێشەی بەراز، چەندکەس لە خەڵکی گوند پەنا دەبەنە بەر بنکەی ژاندرمە، 
ی خۆیاندا. لەوێ گوێیان نادەنێ و هیچیان  کە سیمبولی دەسەاڵتی حکوومەتی ناوەندییە لە واڵت

بەراز خۆرە و سیمبولی   'موسیۆ'، کە مەسیحییەکی گۆشت  تەنیا دەیاننێرنە الی  بۆناکەن و 
حکوومەتە ڕۆژئاواییەکان یان هێزە چەوسێنەر و ئیستیعمارییەکانە. بەشێکی زۆر لە خەڵکی  

ار لەژێر گوشاری خەڵکەکەی گوند لەگەڵ ئەوەدا نین کە موسیۆ یارمەتییان بدات بەاڵم ناچ
دەکرێ   ئێستادا  بارودۆخی  لە  بووە  دابەش  خەڵکە  ئەو  ناڵێن.  هیچ  و  دەبن  تەسلیم  دیکەدا 
سیمبۆلی ئەندامانی حزبە سیاسییەکان بن کە هەرکام ڕوانین و بەرنامە و ئاجێندای خۆیان هەیە  

اڵم لەگەڵ هاوواڵتییە  و دژ بە حزبەکانی دیکەن، تەنانەت هەندێکیان پشت بە بێگانە دەبەستن بە
 خۆییەکاندا یەک ناگرن! 

خەڵک داوا لە موسیۆ دەکەن چارەسەری مەسەلەکەیان بۆ بکات. موسیۆ بیرێک دەکاتەوە 
منیش  بکووژن،  بەرازە  هەرچی  و  بێن  دەنێرم  بۆ  بەدەستتان  تفەنگ  ڕاوچی  دوو  دەڵێ  و 

ئیستیراحە شوێنی  دەبێ  بەاڵم  دەیانفرۆشم؛  و  بۆخۆم  دەبەم  سێ بەرازەکان  خواردنی  و  ت 
ژەمەی ئەو ڕاوچییانە خۆتان دابینی بکەن و چاکتان ئاگا لێیان بێت. ڕاوچی تفەنگ بەدەستیش  
دیارە دەبێ هێزی سوپایی واڵتانی ڕۆژئاوا یان دارەدەستە ناوخۆییەکانیان بن. هەرۆنێک بێت،  
دەبن،   کردنیان  خزمەت  تەرخانی  گوند  خەڵکی  چەندکەسی  دادەمەزرێن.  و  دێن  ڕاوچی 
ئەوانیش بەرازەکان دەکووژن و چیتر مەترسیی بەراز لە گوندەکەدا نامێنێ، بەاڵم مەترسییەکی  

 
 (.1344چاپ اول ) 135٠نمایشنامە، چاپ دوم، انتشارات مروارید، تهران  -.  گوهر مراد، "چوب بدستهای ورزیل" ٢16
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هەژار  خەڵکی  کە  تێرنەخۆرن  و  چاوچنۆک  ئەوەندە  ڕاوچییەکان  سەرهەڵدەدات.  گەورەتر 
هەرچی هەیانە دەرخواردیان دەدەن و هەر زیاتریان دەوێت. خەڵکەکە دوای ماوەیەک دەست  

دەمێننەوە بەاڵم راوچییەکان ناڕۆن و دەست هەڵناگرن، لە ڕاستیدا دەبنە  بەتاڵ و بێ پێخۆر  
 بوونەوەرێکی لە بەراز خراپتر! 

بەراز  چیدی  خۆ  دەڵێن  و  موسیۆ  بەر  دەبەنەوە  پەنا  سەرلەنوێ  ناچاری  لەبەر  خەڵک 
لەمەزراکاندا نەماوە و ڕاوچییەکانیش ئەرکێکیان نییە بەرێوەی بەرن، کەوابوو، وەرە و لەگەڵ  

ۆت بیانبەوە با ڕزگاریمان لە دەستیان بێت. موسیۆ دەڵێ بەاڵم ئەوان زۆردارن و من توانای خ
ئەوەم نییە دەریانبکەم، تاقە ڕێگە چارەیەک هەبێت ئەوەیە  دوو ڕاوچی لەوان بەهێزتر بێنم و 

ک  لە گوندەکەدا دایانمەزرێنم بەڵکوو ئەوان لەگەڵیاندا بە شەڕ بێن و بتوانن دەریان بکەن! خەڵ
دێنێت   بۆ  نەفەسیان  تازە  فیلەتەنی  زەالمی  ڕاوچی  دوو  موسیۆ  و  دەبن  ڕازی  ناعیالجی  بە 
هەرکام بەقەدرایی الدیوارێک؛ ئەم ڕاوچییانەش لە ماڵێکی ڕووبەڕووی ماڵی ئەوانی دیکەدا  
نیشتەجێ دەبن. ئێستا خەڵک  دەبێ ئەوانیش وەک دوانەکەی پێشوو بەخێوبکەن و کار وپیشەیان 

ەی بە دەستی بەتاڵ و کاسەی خاڵیی میوانداریی دوو تاقمی یەک لەیەک برسیتر و  دەبێتە ئەو
چاوچنۆکتر بکەن، کە نە تێر دەخۆن، نە دژایەتی یەکتر دەکەن، نە بەراز دەکووژن و نە لە 

 گوندەکەش دەڕۆنە دەرەوە!
ن  لە کۆتایی شانۆنامەکەدا، خەڵکی گوندی وەرەزیل دەبینرێن، کە هیچ داهات و سامانێکیا

بۆ نەماوە و کورد گوتەنی 'لەسەر ساجی عەلی دانیشتوون'، تاقە چەکی دەستیان تێڵیەکە،  
بۆ   گوند  ناوەڕاستی  گۆڕەپانی  ناو  هاتوونەتە  و  شانیان  نەڕەی  سەر  ناویانەتە  هەرکام  کە 
بەربەرەکانی ڕاوچییەکان. هەموو چاوەڕوانن تاقمی دووهەم، بکەونە گیانی تاقمی یەکەم و  

ۆزمەکەیان لە یەخە بکەنەوە. لە ناکاو تاقمی دووهەم لوولەی تفەنگەکانیان لە  دەستی دوو مڵ
پەنجەرەی ماڵی خۆیانەوە دێننە دەرەوە، ڕووی لە پەنجەرەی تاقمی یەکەم دەکەن؛ خەڵکەکە  
شاد و بەکەیف، گوێ هەڵدەخەن بەڵکوو تەقەی تفەنگەکان بژنەون. لەناکاو، تاقمی یەکەمیش  

ەی ماڵی خۆیانەوە دێننە دەرێ و ڕووی دەکەنە تاقمی دووهەم. ئێستا  تفەنگەکانیان لە پەنجەر
دیکە   الیەنەکەی  چەوسێنەرانە  ئەو  الیەنێکی  چاوەڕوانن  خولەکێک  هەموو  خەڵکەکە 
ترس  و  دەمنێنێت  سووڕ  سەریان  بەاڵم   نییە!  گرنگ  بێت،  هەرکامیان  جا  لەناوبەرێت، 

هەردووال وەردەسووڕێت و ڕووی لە  دایاندەگرێت کاتێ دەبینن وردە وردە لوولەی تفەنگی
دێت  پێ  کۆتایی  شانۆگەرییەکە  شیوەیە،  بەو  دەکرێت!   گوندەکە  خەڵکی  واتە  خۆیان 
ولەکاتێکدا کە پەردە دادەدرێتەوە، تەقەی تفەنگی هەردوو تاقم لە خەڵکی بێ تاوانی گوند  

 لە پشت پەردەوە بەرز دەبێتەوە. 
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*** 
یسالمی عیراق و شام )داعش( و جەیشی شەعبییە لە  ئەوە عەینوبیلال حیکایەتی دەوڵەتی ئ

 بارودۆخی ئەمڕۆی عیراق وکوردستاندا:  
 گوندی وەرەزیل، باشووری کوردستانە؛ -
 داعش، بەرازەکەیە، کە لە مەزرای کوردستانی داوە؛  -
بنکەی ژاندارمەری، حکوومەتی ناوەندیی عیراقە، کە دەستی لەسەر دەست   -

 داناوە و هیچ ناکات؛
بردوون و داوای  موسیۆ، حک - بۆ  پەنای  وومەتە ڕۆژئاواییەکانن کە کورد 

 یارمەتی لێکردوون؛ 
ئێران تاقمی یەکەمی ڕاوچییەکانە کە بە درۆ هاتووە و دەڵێ داعش لە ناو  -

 دەبەم بەاڵم ئامانج و بەرنامەی تایبەتی خۆی هەیە؛ 
حەشدی شەعبی تاقمی دووهەمی ڕاوچییەکانە، کە هاتۆتە سەر سنوورەکانی   -

کوردستان و بەڕواڵەت هێزێکی ناوخۆییە بۆ ئەوە پێک هاتووە بەرگر بێت لە دەست  
ەردانی الوەکی لە کاروباری عیراق و بە خەیاڵ یارمەتی خەڵکە ماڵ وێرانەکە  تێو

دەدات، بەاڵم کلکی لەگەڵ تاقمی یەکەم واتە ئێران تێکەڵە و کاتێ کە پەردەی 
سیاسەت دابدرێتەوە، بۆی هەیە لەگەڵ ئەواندا هاوشان و هاوسەنگەر، هێرش بکاتە  

بەڵکوو حەشدی شەعبی و سوپای    سەر کوردستان. ئیتر ئەودەم تەنیا داعش نییە،
 پاسدارانی ئێرانن کە پێکەوە هەڵدەکوتنە سەر کوردستان. 

داوای   ساعیدیدا  چیرۆکەکەی  لە  وا  خەڵکەکەش  بەشەی  ئەو  ئەوەیە،  ڕاکێش  سەرنج 
یەک   الیەنە کوردییەکاندا  لە  هەندێک  بارودۆخی  لەگەڵ  ڕاست  دەکەن،  بێگانە  لە  یارمەتی 

تاقمانەن کە دەبنە کەوا سووری بەر لەشکر و سوپای بێگانە  دەگرنەوە. لێرەشدا ئەو حزب و
بەربڵویی  ئەو  هەمان  گوندەکەشدا  خەڵکی  ناو  دیالۆگی  لە  تەنانەت  واڵت!   ناو  دەهێننە 
بۆچوونە زاڵە، کە ئێستا لە ناو حزبە کوردییەکاندا بۆتە گوتاری سەرەکی و هەرکام سڵوات  

   ٢17لە دیداری بێگانەیەک لێدەدەن. 
 

.  برادەرێکی خۆشەویستم کە پێش بڵوبوونەوە بەم بابەتەدا چۆتەوە، چیرۆکێکی کورتی بۆ ناردووم کە ئەویش پڕ  ٢17
بەپێستی ئەم گوتارە سیاسییەیە کە بریتی بێت لە پرسی سەربەخۆ بوون یان بە بێگانەوە بەستران. ناوی نووسەری چیرۆکەکە  

زانم هەر خۆی نووسیویەتی یان لە کتێبی 'کلیل و دمنە' ی وەرگرتووە. ئەوە چیرۆکەکەیە  "منوچهر احترامی" یە بەاڵم نا
 و من لە فارسییەوە وەرمگێڕاوەتە سەر کوردی.: 

: مار هاتبوون بۆقیان دەخوارد. بۆق سکااڵیان بردە الی لەقلەق. لەقلەق هاتن ماریان خوارد  مار و بۆق و حاجی لەقلەق"
ئینجا لەقلەق برسی مانەوە و بەربوونە بۆق خواردن! جەماعەتی بۆق تووشی دووبەرەکی   و بۆق پێی کەیف خۆش بوون.
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ساڵ پێش   5٠واڵم حوسەین ساعیدی بەخێر بێت بۆ ئەو پێش بینییە ڕوونەی وا  یادی غ
 ئێستا بۆ کوردستانی ئەمڕۆی کردووە! 

٢6/4/٢٠15 
 

 بۆکان بڵوبۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 

 
هاتن: هەندێکیان الیەنی لەقلەقیان گرت و هەندێکی دیکەیان خوازیاری ئەوە بوون مارەکان بگەڕێننەوە! لە ئەنجامدا مار  

باوەڕەی کە ڕەگەزی بۆق بۆ خوران و    هاتنەوە و دەستیان کرد بە بۆق خواردن. ئێستا ئیدی بۆق هاتبوونە سەر ئەو
قووتدران دێتە سەر ڕووی زەوی! تاقە یەک گرفت مابوو چارەسەری بکەن ئەویش ئەوەبوو نەیاندەزانی ئایا  دۆست 

 دەیانخوات یان دوژمن!"
 





 
 

 گیانەڵاڵی مۆسیقای کوردی 

 
 

نیوە   لەقوڕ چەقیوە و لە جووڵە و هەرەکە کەوتووە، ئەگەر  مۆسیقای ئەمڕۆی کوردی 
هەڵدەستێت  هەرکەس  کە  فۆلکلۆرەکەیەتی  دەوڵەومەندیی  هی  مابێت  تێدا  نووزەیەکیشی 

الوێچێکی لێ هەڵگوێزێت و ببێتە حەسەن زیرەک و تایەر تەوفیقی دووهەم و سێهەم  دەتوانێ 
و دەیەم و سەدەم، خۆ ئەگەر ئەوە نەبێت، گەلی کورد وەک تاقە نەتەوەی کەڕ والڵی جیهان،  

 کە مۆسیقای نییە و دەنگی لێوە نایەت، دەچێتە کتێبی ڕیکۆردی گینیسەوە! 
ساڵێک کە تێیدا سێ کۆنسێرتی مۆسیقای کوردی لە –  ٢٠16وا دەگەینە کۆتایی ساڵی  

لەندەن بەڕێوە چوون. کۆنسێرتی سێ ئایکۆن واتە سێ ئەڵماسی سەر تاجی مۆسیقای کوردی،  
مامۆستایان ناسر ڕەزازی، شەهرام نازری و کامکارەکان. من بەختی ئەوەم هەبوو کە گوێگری  

امیەک لەو کەسانەی وا ئەم بابەتە دەخوێننەوە لەو کۆنسێرتانەدا ئامادە  هەرسێکیان بم. نازانم ک
بوون بەاڵم باوەڕ ناکەم هیچ کوردێکی خەمخۆری هونەری نەتەوایەتی بە ڕەزامەندییەوە لە 

 هۆڵی هیچکام لەو سێ کۆنسێرتە هاتبێتە دەرەوە.  
*** 

مێدیای مەجازی، کۆنسێرتی کاک ناسری ڕەزازی، بە گوێرەی ڕاگەیاندنی سەر    یەکەم،
مۆسیقای   بە  مامۆستا  زۆری  سااڵنی  خزمەتی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  بێت  وڕەسمێک  ڕێ  دەبوایە 
کوردی. چۆنایەتی و هۆکاری ڕێ و ڕەسمەکە بە تەواوەتی دیاری نەکرا بوو و بە ڕوونی  
نەدەزانرا چییە. ئەوەندەی دەگوترا، ئەوە بوو گوایە بۆ ڕێزگرتن لە خزمەتی هونەریی کاک  

ە هۆڵی زانکۆی سواسی لەندەن بەڕێوە دەچێت. لە ڕاگەیاندنێکی سەر فەیسبووکیشدا  ناسر، ل
دەگوترا گوایە سەرۆکی زانکۆی سواس خەاڵتێک پێشکەش بە کاک ناسر دەکات کە نامۆی 
دەنواند و بۆ باوەڕ کردن نەدەبوو لەبەر ئەوەی  پەیوەندێکی مەنتیقی لەنێوان مۆسیقای کوردی 

سواس و سەرۆکەکەی لەالیەکیتر، نەدەبینرا. دڵنیام هونەرمەند خۆی   و کاک ناسر لە الیەک و 
نە ئاگاداری ئەو هەواڵە بوو، نە دەستی لەو ڕاگەیاندنەدا بوو، تەنیا بەڕێوەبەرانی کۆنسێرت 

 بوون کە بۆ فرۆشتنی بلیتی زیاتر ئەم کارە نابەجێیەیان کرد. 
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م بێژێکی فارسی هاتە سەر شانۆ لە ڕۆژی کۆنسێرتدا هیچ هەواڵێک لەو شتانە نەبوو! مەقا
هەمان  لەگەڵ  و  دەرکەوت  ناسر  کاک  ئینجا  گوت.  فارسی  گۆرانی  سەعاتێک  نزیکەی  و 
ئۆرکێسترای ئێرانیدا چەند گۆرانیی کوردی پێشکەش کرد. بەشێک لە گۆرانییەکان هی خۆی  

ستایل و  بوون و ناسیاوی گوێی ئامادە بووان، بەاڵم بەشێکی دیکەیان نە کاری ئەو بوون، نە 
شێوازیان لە کاری ئەو دەچوو. بە گومانی من کاک ناسر دەبێ تەنیا لەبەر ناچاری قەبووڵی 
لەگەڵ  نەبووبێت،  کردن  پرۆوە  بە  زۆریان  پێویستی  کە  کۆن  گۆرانی  هەندێک  کردبێت 
بڵێتەوە کە نە کوردییە و نە ئەندامانی )جگە لە کەمانژەنێکی ئازەربایجانی(،  ئۆرکێسترێکدا 

مۆسیقای کوردین! دیارە مۆسیقارەکان دەبێ لە ناو گۆرانییە کوردییەکاندا هەر ئەو شارەزای 
نەتەوایەتی   ئیتر وەک سروودی  'ئەسمەر یارم جوانە'، کە  نموونە  بۆ  زانیبێت،  دانەیان  چەند 

 کوردی لێ هاتووە و بێگانە و خۆیی دەیزانن! 
ناپوخت و لە دوو وشەدا،  بە کورتی، کۆنسێرتەکە بریتی بوو لە کارێکی تێکەڵ و پێکەڵ،  

چێشتی مجێور؛ کارەساتێک بوو نەک هەر بۆ بیسەر و بینەر بەڵکوو دڵنیام بۆ کاک ناسریش، 
 کە وەسواسێکی هونەریی هەیە و پێشتر نەبینراوە لە کاری وا نیوە و نیوەچلدا بەشداری بکات.

فار بە زمانی  ئێرانی  بێژی  بوونی گۆرانییەکان، هەمان گۆرانی  باسێکی  دوای تەواو  سی 
سپاسی  کوردی  بە  خۆیشی  مامۆستا  و  کرد  پێشکەش  ناسر  کاک  کەسایەتی  بە  سەبارەت 
ڕێکخراوەکەی کرد بۆ پێشکەش کردنی ئەو خەاڵتە و وەک گلەیی کردنێکیش گوتی ئەوکارە 
ڕێکخراوەوە   هەمان  الیەن  لە  ئێرانی  خانمێکی  ئینجا  ئەمان.  نەک  بیانکردایە  کورد  دەبوایە 

بە مامۆستا کرد و لەوێدا بوو دەرکەوت کە هەیت وهووتەکە هیچی  خەاڵتێکی پێشکەش  
هەو نەبووە و تەنیا کەسانێک لەو ڕێکخراوەیەوە ویستوویانە خەاڵتێک پێشکەش بە کاک ناسر 

ناتەواوەکەش کۆنسێرتە  و  ئەو   -بکەن  بەڕێوەچوونی  بۆ  بووە  بیانوویەک  خراپ،  یان  چاک 
 بەرنامەیە! 

 بوو، چەند خاڵ بوون: ئەوەی لە کۆنسێرتەکەدا بەرچاو
ڕاستەقینەی کارەکە بە خەڵک نەگوترا و ئەگەر زیادەڕۆیی نەکەم دەبێ بڵێم   .1

زۆری   ژمارەیەکی  ئەوەی  بۆ  بوو  بەس  ناسر  کاک  ناوی  دەنا  کرا،  خەڵک  لە  فێڵ 
  خەڵک ڕاکێشی ناو ساڵۆنەکە بکات. 

فێڵ لە کاک ناسریش کرابوو و بە ناوی خەاڵت پێدانەوە هێنابوویانە سەر   .٢
شانۆی کۆنسێرتێک کە نە ئۆرکێسترایەکی شایانی هونەرەکەی ئەوی تێدا ئامادە بوو، 
نە پرۆڤەی پێویستی لەگەڵدا کرابوو و نە تەنانەت یەک تاقە گۆرانیی تازەیان پێشکەش  



ڵڵی مۆسیقیای کوردی گیانه   317  
  

 

بە خەڵکەکە کرد. گۆرانییەکان هەر ئەوانە بوون کە سەدان جار بیسترا بوون بەاڵم 
 تەواوی دەستەوەستان!هاوڕێ لەگەڵ ئۆرکێسترایەکی نا

خەاڵتی هونەری، تەنانەت ئەگەر بە قوتابییەکی تازە پێگەیشتووش بدرێت،  .3
دەبێ لەالیەن کەسێکی بەرپرس و پەیوەندیدار بە کارەکەوە بێت، نەک فەرمانبەرێکی 
پلە سێ و چواری ڕێکخراوەیەک کە کەس نایناسێت و نازانێ کێیە. ئەوە بۆ شانی  

 کاک ناسر گەلێک کەم بوو. 
ئەو ڕێکخراوەیە، ڕێکخراوێکی ئێرانی و تاڕادەیەکیش دەمارگیری فارسە  .4

"ئێرانی  پەیوەندی  لە  دانابێت،  بەرنامەیەکی  هەر  ڕابردوودا  ساڵی  چوار  سێ  لە  و 
بەرنامەیەکی   هیچکاتێک  بووە،  زمین"دا  ایران  پڕشکۆی  "ڕابردووی  و  عەزیز"  

دیک گەالنی  یان  ئازەربایجانی، کوردی  زمانی  بە  دانەناوە.  هونەریی  ئێران  ناو  ەی 
ئەوان و کاک ناسر، چۆن و لە چ ڕێگەیەکەوە بەیەکتر گویشتوون، پرسیارێکە من 

 وەاڵمم بۆی نییە. 
کێ ئەو بەرنامەیەی ڕێکخستبوو؟ ئەگەر ئەو ڕێکخراوەیە ڕێکی بخستایە   .5

کە خەاڵتەکەی پێشکەش بە کاک ناسر کرد، بە عادەت لە هەمان ئەو هۆڵە دەبوو  
نی دیکەیان تێدا بەڕێوە بردووە واتە "لۆگان هۆڵ" نەک هۆڵی بچووکی  کە بەرنامەکا

 زانکۆی سواس کە تایبەتە بە وتاردان و سمینار و بۆ مۆسیقای جیددی نابێت. 
من ڕەنگدانەوەی کاک ناسرم سەبارەت بەو بەرنامەیە نەبیستۆتەوە بەاڵم دڵنیام  .6

نی کارەکان ناڕازی و  ئەویش دەبێ بە ڕادەی ئامادەبووان لە چۆنیەتی بەڕێوەچوو
ناڕەحەت بێت. ئێمە هەشت کەس بووین و واهەیە دوای کۆنسێرتەکە چاوم بە دوو 
هەشت کەسیی دیکەش کەوتبێت یان بە تەلەفون قسەم لەگەڵ کردبێتن. لە ناو هەموو  

 ئەو کەسانەدا، تاقە یەکیانم نەبینی بیرەوەرییەکی خۆشی لە کۆنسێرتەکە بووبێت.  
ا ناسر کە بەشداریی بەرنامەیەکی ئەوتۆی کرد و  سەد حەیف بۆ مامۆست .7

سەد مخابن بۆ ئێمە کە ڕێز لە هونەرمەندە نەتەوایەتییەکانمان ناگرین و دەبێ چاو  
 لەدەستی بێگانان بین بەو شێوە ناتەواوە خەاڵتیان بدەنێ.

*** 
"باربیکەن هۆڵ"ی لەندەن. بەرنامەی دووهەم  ، کۆنسێرتی مامۆستا شەهرام نازری بوو لە 

وەک هەموو کۆنسێرتەکانی دیکەی نازری، ئەمیشیان بەسەر دوو بەشدا دابەش کرابوو: بەشی  
باو،  فارسی یان وەک قسەی  بەشی دووهەم کوردی. مۆسیقای کالسیکی  فارسی و  یەکەم 
مۆسیقای سوننەتی، بریتییە لە مەقامات و ئەویش دووپات بوونەوەی هەمان ئەو دەستگایانەەیە  
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یان تێدایە و زیاتر خەفەت هێنەرن. بەاڵم مامۆستا شەهرام بە هێنانی کە شەوق و زەوقی کەم
خستۆتە   بەرچاوی  جووڵەیەکی  مەقاماتە  ئەو  ناو  بۆ  ڕۆمی  مەوالنای  و  فیردەوسی  شیعری 
مۆسیقای چەند سەدساڵەی مەقامیی ئێرانییەکانەوە. هونەری گەورەی دیکەی نازری، الیکەم 

ی مۆسیقای مەقامیی ئەهلی حەق و هۆرەی جافییە لە ڕوانگەی ئێمەی کوردەوە، نوێکردنەوە
 کە نەک هەر بەکوردی چڕیونی، بەڵکوو بەشێوەیەک بردوونیەتە ناو مۆسیقای فارسیشەوە.  

ئەوانە، گەورەیی کاری شەهرام نازری دەگەیێنن، بەاڵم لە کۆنسێرتی لەندەندا  بەداخەوە 
پەلە ک بە  نەبوو. ئەویش وێدەچوو  بۆ ڕێکخرابێت و  هەواڵێک لەو گەورەییانە  ۆنسێرتەکەی 

 تەنانەت تاقە یەک هەوا و ئاهەنگی تازە، نە لە بەشی فارسیدا بوو و نە لە کوردییەکەدا!  
کارم بە بەشە فارسییەکەی نەداوە، کە ئێرانییەکان دەبێ قوڕاو بخۆنەوە مامۆستایەکی وەک  

ووی سوننەتییانەوە.  ئەو خزمەتی هونەرەکەیان بکات و خوێنی تازە بخاتە دەماری مۆسیقای مرد
ئەسڵیشدا   لە  کە  بوو  کۆنانە  گۆرانییە  ئەو  هەمان  گوتنەوەی  دووبارە  کوردی  بەشی  بەاڵم 
هیچکامیان هی ئەو نین و هەمووی فۆلکلۆریکن. نازری، کە لە مۆسیقای مەقامیی فارسیدا  
گوتنەوەی  تەنیا  کردبێت،  ئەگەر  کوردیدا  مۆسیقای  بواری  لە  بەرچاوی  کاری  نوێخوازە، 

قاماتی یارییە، کە بە ئۆرکێسترایەکی ڕیک و پێک، ڕۆژینی کردوون، دەنا ئەوانیتر هەمان  مە
لێت   داویە  "شەماڵ  وەک  کراوەی  دووپات  جار  سەدان  شیعری  بە  فۆلکلۆرییەکانن  مۆسیقا 
نەیژم ماچت کریاگە" کە مامۆستا شەهرام الی کەم لە چوار   / ئەر درۆ  زولفت شێویاگە 

ی گوتۆتەوە و هەمووی لە سەر یوتیووب هەن، وەک ئەوەی کورد گۆرانیدا هەر ئەو شیعرە
دەتوانێ   کە  ئەو،  وەک  پایەبەرز  هونەرمەندێکی  نەگونجێت  و  نەبێت  دیکە  شیعرێکی  هیچ 
شانامەی فیردەوسی لەبەر بکات، قاتی دوو فەرد شیعری مەال پەرێشان یان خانا و بێسارانی 

 بێت لەگەڵ گۆرانییەکەیدا بیڵێتەوە!   
هاوکاری لە   بە  فارسییەکانی  مۆسیقا  بەشی  شەهرام  مامۆستا  کۆنسێرتەکەدا  شەوی 

ئۆرکێسترایەکی ئێرانی بەڕێوە برد بەاڵم لە بەشی دووهەم واتە مۆسیقا کوردییەکەدا، بە تاکی  
گۆرانییە   یی  هاوڕێ  دەیژەند،  تار"ێک کە خۆی  "سێ  بە  و  شانۆ  سەر  هاتەوە  تەنیا خۆی 

ە گۆرانییەکانیش چی بێت باشە؟ ئەسمەر یارم جوانەی گۆرین!  کوردییەکانی خۆی کرد. یەک ل
ئێمە ئەگەر ئەو ئەسمەرە جوانەمان نەبوایە، چ قوڕێکمان بە سەر خۆماندا دەکرد و گۆرانی  

 بێژەکانمان دەبوایە بەرنامەکانیان بە چی پڕ بکەنەوە!
ی تازە و  ناتەواویی بەرچاوی ئەم کۆنسێرتەش ئەوە بوو کە تەنانەت یەک پارچە مۆسیقا

نەبیستراوی تێدا پێشکەش نەکرا، وەک ئەوەی هونەرمەند لە ماوەی دوو یان سێ ساڵی نێوان  
ئامادە  تازەی  کارێکی  هیچ  لەندەن،  لە  خۆی  پێشووی  کۆنسێرتەکەی  و  کۆنسێرتە  ئەم 
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گەورەیە.   داخێکی  جێگەی  کوردی،  مۆسیقای  بەشی  بۆ  کەم  الی  ئەوەش  نەکردبێت. 
وە کوردی  مۆسیقای  هاتنە وێدەچێت  توانای  کەس  کە  چەقیبێت،  فۆلکلۆر  قوڕی  لە  ها 

دەرەوەی لێی نەبێت. کورد ئەگەر بیرێک بۆ داهاتووی مۆسیقای خۆی نەکاتەوە و بیەوێت بە 
بێ نوێخوازی جیددی، لە سەر شێوازی پێشینیان بڕوات و هەموو مۆسیقاکەی لە فۆلکلۆردا  

لێبگەڕێت گەنج و الوەکانی هۆ  بکاتەوە، دەبێ  ئێرانی و عەرەبی و  خۆالسە  کۆنسێرتە  ڵی 
تورکییەکان پڕ بکەن )وەک هەر ئێستاش دەیکەن( لەبەر ئەوەی مۆسیقا فۆلکلۆرییەکە ڕۆژین  
نەکراوە و وەاڵمدەری نیازی نەوەی ئەمڕۆی ئێمە نییە. ئێمە کەسێکی پێشڕەومان دەوێت قوڵی  

 هیممەت هەڵماڵێ و لە بەندی فۆلکلۆر ڕزگارمان بکات. 
*** 

، هی ڕێزدار کامکارەکان بوو )شەش برا و خوشکێک( بە هاوکاریی  سێهەم کۆنسێرتی  
سیمفۆنیای داکلەندی لەندەن و گرووپی کۆڕی "دەنگە هاوچەرخەکانی لەندەن"، کە ئەویش 

 شوێنێکی خاوەن ئیعتیبار بۆ پێشکەش کردنی مۆسیقا.   -هەر لە "باربیکەن هۆڵ" بەڕێوەچوو
سەروگە کامکارەکان  کاری  بڵێم  و  سەرەتا  باشتر  پێشوو  کارەکەی  دوو  لە  ردنێک 

سەرکەوتووتر بوو، ئەویش دەتوانم بڵێم بە هۆی ئەو ڕاستییەوە کە دوو سێ کەس لە ئەندامانی  
تیپی کامکار، وەک کاک هوشەنگ و کاک ئەردەشیر، تێگەیشتوون لە ڕێگای فۆلکلۆرەوە بە 

 هیچ کوێ ناگەن و هەوڵ دەدەن مۆسیقاکەیان ڕۆژین بکەنەوە. 
چەند  بەشی   بەهۆی  ئەویش  بوو  دیار  پێوە  ئەمڕۆیی  ڕەنگێکی  کۆنسێرتەکە  یەکەمی 

بە هاوکاریکردنی میهران   ئابیدەرەوە  بەهارانی  ئاشتی و ئەوین و  "ئەنفال" و  سیمفۆنی وەک 
ئێرانیی و هانی خانمی کچی )سوپرانۆ( و دەیڤید باسسۆ )تێنر(. ئەم   ڕۆحانی کۆنداکتەری 

فۆلکل ڕەنگی  کۆنسێرتەکە،  هۆکاری  بەشەی  واهەیە  و  نەبوو  دیار  پێوە  کوردیی  ۆریکی 
بووبێت کە لەو جوغزە دیاریکراو و سەدان جار دووپات   بوونیشی هەر ئەوە  سەرکەوتوو 

 کراوەیە چووبووە دەرێ و لە ڕیزی مۆسیقای جیهانیدا وەستابوو. 
بەاڵم بەشی دوهەمی بەرنامەکە، گەڕانەوە بوو بۆ سەر خوانی فۆلکلۆر و جگە لە یەک  
گۆرانی تازە )نە شەرت، نە پەیمان(،  ئەوانیتر دووپات کراوەی گۆرانییە کۆنەکان بوون وەک  
)بیژەن،  برا  شەش  بەشداریی  بە  بەشە  ئەم   ... و   هەنارە  دار  النکۆڵەکەی  یان  هەنار  هەنار 
کامکار   خانمی  سەبا  و  کامکار(  ئەردەوانی  و  ئەرسەالن  هوشەنگ،  ئەرژەنگ،  ئەردەشیر، 

بە ئەسمەر یارم  بەڕێوە چوو.  بە  بەرنامە  بەتاڵی  نەبوون شوێنی  ختەوەرانە ئەوانیش مەجبوور 
پاژنەی  هەمان  سەر  لە  کۆنسێرتەکەش  کوردیی  بەشی  دەرگای  بەاڵم  بکەرنەوە،  پڕ  جوانە 
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فۆلکۆریی دەسووڕا و هەوڵی ئەوان بۆ ڕۆژین کردنەوەی نەیدەتوانی بەتەواوەتی سەرکەوتوو  
 بێت.

ێرتی کامکارەکان بۆ یارمەتیدانی "منااڵنی شەڕ" لە سووریا و با ئەوەش بڵێم داهاتی کۆنس
ئەو  کۆمەاڵیەتی  بەرپرسیایەتی  و  ڕۆح  گەورەیی  ئەوە  و  کرابوو  تەرخان  تر،  شوێنەکانی 
 هونەرمەندە بەڕێزانە دەگەیێنێت. پێشتریش کاری هاوچەشنیان کردووە؛ دەستیان خۆش بێت.

******* 
مۆسیقای   بە  سەبارەت  ئەوەی  سەر بەداخەوە  بکێشێتە  باڵ  دەکرێ  گوترا،  کوردی 

هەڵپەڕکێی کوردیش. ئەمڕۆ کورد لە قوڕەسوورەی بە دەوری خۆدا خوالنەوە چەقیوە و لە  
سەدان شێوازی سەما و دانسی ئەمڕۆیی گەالنی جیهان دوور کەوتۆتەوە، وەک ئەوەی سوێندی  

دە چاک  دەروشی  وەک  و  دابگۆڕێت  جیهان  خەڵکی  هەموو  لە  دەنگ  لەو  خواردبێت  ست 
ئاڵقەبەستن و دەستی یەکتر گرتنە هەڵنەگرێت. ئێمە دەڵێی ئەرکی سەرشانمانە مۆڵەت بە کوڕ 
و کچانی گەنجمان نەدەین بتوانن وەک تاک سەما بکەن و مەجبووریان دەکەین هەڵنەپەڕن  

 مەگەر دەستی یەکتر بگرن!  
هەموو گەالنی جیهانیش هەڵپەڕکێی فۆلکلۆرییان هەیە بەاڵم سەماش دەکەن و بەو کارە،  
قیبلەی هونەریان کەج نەبووە. هەڵپەڕکێی کوردیش، وەک مۆسیقاکەی، ئەگەر بێت و نوێ  
لە  ئەمڕۆ  کە  ناکرێت  بەوە  کردنەوەش  نوێ  مردووە.  ئێستاش  هەر  و  دەمرێت  نەکرێتەوە 

نین؛ پاڵ بەیەکترەوە نان و شەق هاویشتن و الق بەرزکردنەوە بۆ  هەڵپەڕکێی مەریوانیدا دەیبی
سەر لووتی کەسەکەی تر نابێتە نوێخوازی، ئەوە کارێکی ناشیرین و دوور لەعەقڵ و جێگەی 
هەڵپەڕکێی  تەنیشت  بە  ئەوەیە  چەقیوین  تێی  قوڕەی  لەو  بوون  ڕزگار  ڕێگای  تاقە  داخە. 

 ۆسیقای پەیوەندیدار بەو چەشنە سەمایەمان هەبێت.  ئێستامانەوە سەمای ئاسایی گەالنی دیکە و م
هەرچەند درەنگتر بەرەو ئەو گۆڕانکارییانە بڕۆین، زیاتر لە گەالنی دیکەی جیهان دوا  
دەکەوین، ئەوەش تاوانێکە نەوەکانی دواڕۆژمان چاوی لێ ناپۆشن هیچ، هەر ئێستاش نیوەی  

بێگانە   لەگەڵ  و  کەوتوونەتەوە  دوور  لێمان  هەڵپەڕکێی  الوەکانمان  و  مۆسیقا  کەوتوون. 
  فۆلکلۆریی کوردی، وەاڵمی نیازەکانی الوانی ئەم سەردەمە نادەنەوە، والسالم!

 
 بۆکان بڵو بۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت 

  
 
 



 
 

 ئیجباری لە کوردستان و گۆرانییەکی نەمر محەممەدی ماملێ 

 
 "ڕەببی ڕەزا شا جووت کوڕت بمرێ 

 قەت بووە ئیجباری لە کوردی دەگرێ!" 
 

هۆکاری نووسینی ئەم یادداشتە، گوێ گرتن بوو لە گۆرانییەکی نەمر محەممەدی ماملێ،  
گۆرانییەکە لە سەر هەوای "ئای شل"ی کە برادەرێکی خۆشەویست بە دیاری بۆی ناردبووم.  

کە پێشتر حەسەن زیرەک و هەندێ گۆرانی بێژی دیکە گوتوویانەتەوە.    فۆلکلۆریک دانراوە
ئیجباری   بە  سەبارەت  شیعری  فەرد  چوار  دوای  جارێک  هەموو  شل...."  'ئەرێ  سەربەندی 

 گرتنەکە، دووپات دەبێتەوە.
بو نوێ  بۆ سەربازی، دیاردەیەکی  پەهلەوی  بردنی الوان  لە سەردەمی  ڕەزاشای  و کە 

 ( دا بوو بە یاسا و ڕەچاو کرا.   1944 - 1877)
بەری  ئێران و دراوسێ دەسەاڵتدارەکانی  ناوچەی ژیانی کورد کەوتۆتە سەر سنووری 
ڕۆژئاوای واڵتەکە. لەو ناوچەیەدا شەڕ و ناکۆکی مێژوویەکی نزیک بە پێنج هەزار ساڵەی 

دەوڵەتانەی وا لە بەری ڕۆژئاوای ئێران دامەزراون، لە شەڕ و  هەیە. هەموو ئەو حکوومەت و 
ئینجا   کردووە  پێشێل  کوردیان  خاکی  سەرەتا  ئێراندا  دەسەاڵتداریەتی  لەگەڵ  پێکدادان 
گەیشتوونەتە ناوخۆی ئێران و سەر بەش و قەومییەتەکانی دیکەی دانیشتووی ئەو فالتە؛ بە 

سەر دراوسێ ڕۆژئاواییەکانیان، سوپایان بە خاکی    پێچەوانەش کاتێ ئێرانییەکان هەڵیانکوتاوەتە
کورددا تێپەڕ بووە و لەم تێپەڕبوونەدا هەم خەڵکەکەیان بە سۆغرە گرتووە و بە زۆر بردوویانن  
بۆ شەڕی نەخوازراو، هەم ئابووری شار و گوندەکانی سەر ڕێگەیان لەناو بردووە. ئەو حوکمە  

لە ناوچەکەدا پێک هاتوون، هەر لە بە گشتی هەموو ئەو دەسەاڵتداریەتییانە دەگ  رێتەوە کە 
 سومەرەوە تا ئاشوور و یۆنان و ڕۆم و عەرەب و عوسمانی و لەم دواییانەشدا عیراق.  

ئەو هێرشبەرانەی وا لە الی ڕۆژهەاڵتەوە هاتبنە شوێنی ئێستای بە کوردستان ناسراو، زۆر  
ییەکان و دووهەم، بە هەندێک نین و دەکرێ لە دوو مەقوولەدا کورت بکرێنەوە: یەکەم ئاریا

جیاوازیی قەومییەوە، تورک و مغول. پاشماوەی هێرشەکان هەمووی هەر لە الی ڕۆژئاواوە  
 بووە.
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هێزی شەڕڤانی کورد لە ماوەی هەموو ئەو شەڕ وگەڕانەدا، بریتی بوون لە هێزی سوپایی  
ی، کە بە بێ خواستی پێکهاتوو لە خەڵکی ئاسایی واتە سوپای ڕانەهێنراوی فێئۆداڵی و عەشیرەی

بێ  شەڕانەیان کردووە  ئەو  بەشداریی  شاهان  و  حاکمان  زۆرەملێی  بە  و  خەڵک  کۆمەاڵنی 
 ئەوەی بەرژەوەندی یان خواست و ئیرادەی ئەوانی تێدا بەرچاو گیرابێت.  

سەرەهەودای یەکەم سوپای ڕێک و پێک و ڕاهێنراوی کورد لەو لەشکرەدا دەدۆزرێتەوە  
کوڕی ئەحمەدخانی موهاجیری ئەردەاڵن پێکی هێنا ئەویش لە نێوان  کە خوسرەوخانی گەورە  

ز( دا، کە بە پچڕانێکی سێ    1789/9٠ی کۆچی )  1٢٠4ز( و  1754ی کۆچی )   1168سااڵنی  
ساڵەوە، حکوومەتی ئەردەاڵنی دەکرد. خوسرەو خان یەکەم حاکمی ئەردەاڵن و تەنانەت یەک  

نوێی ڕێک و پێکی کردە جێگری چەکداری  لە یەکەم حاکمانی هەموو ئێران بوو کە سوپای  
(. ئەو ڕەوتە دوای خوسرەوخان 167و تحفە ناصری، ل    53ڕەمەکیی فێئۆداڵی )سیر االکراد، ل  

 تەریک کەوتەوە و شوێنەوارێکی وای لە مێژووە نووسراوەکاندا بۆ نادۆزرێتەوە. 
پێناو هێنانە گۆڕی  ( دا هەوڵێکی زۆر لە  ٢6تا    19٢1)13٠5تا    13٠٠بەاڵم لە ئێرانی سااڵنی  

لە   ئێران  شۆڕای  مەجلیسی  و  درا  سوپایی  کاری  بە  الوان  کردنی  مەجبوور  بۆ  یاسایەک 
ز( دا بۆ یەکەم جار قانوونی خزمەتی ئیجباری بۆ  19٢6ی هەتاوی )   13٠4کۆتاییەکانی ساڵی  

سااڵن پەسند کرد و لە ئەنجامدا ئیجباری چوون   18کوڕانی هاواڵتی ئێران، دوای تەمەنی  
 و بە کارێکی ئیجباری! بو

ز( بەو کارە 1941تا  19٢5هەتاوی/ 13٢٠تا  13٠4حکوومەتی ڕەزاشای پەهلەوی )نێوان 
و هەروەها بە هەندێک هەوڵی دیکەی لە پێناو هاوچەشن کردنی جل و بەرگ و کڵو و  
گۆڕینی ڕۆژژمێری مانگی بۆ هەتاوی و مەنعی حیجاب، کە ئەوانیش چاک یان خراپ، بە 

نواندن و زۆرەملێ و   ناحەزی  بەڕێوەبران، کەوتە  پێچەوانەی خواستی کۆمەاڵنی خەڵک  بە 
دژبەرایەتی خەڵکەوە و کەم و زۆر، بۆ یەکەم جار کۆمەاڵنی گەلیش دژ بە "اولی االمر"ێکی 
تاجدار وەستان کە پێشتر، بۆ ماوەی سەدان سەدە و ساڵ ئیتاعەت کردنیان بە واجیب زانیبوو!  

بە تایبەت لە کوردستان و لە ناو مەالی سوننە و هەندێک شێخ و  ئەو ڕووبەڕوو وەستانە،  
مەشایەخ )نەک هەموویان(، هەروەها لە ناو "بەرگدروو"ی شارەکاندا زیاتر هەستی پێ دەکرا  
 کە فەرمانی مەنعی لەبەر کردنی جل وبەرگی کوردی بژیوی ڕۆژانەیانی خستبووە مەترسییەوە.  

خەڵک   و  کێشا  درێژەی  دژایەتییە  ) ئەو  کوڕەکەشیدا  سەردەمی  لە  تا    13٢٠تەنانەت 
ز( لەگەڵ سیاسەتەکەیان ئاشت نەبوونەوە و بەربەرەکانیان کرد. 1979تا  1941هەتاوی/ 1357

کۆماری   دامەزرانی  کوردستان،  دیموکراتی  حزبی  و  ژێکاف  کۆمەڵەی  سەرهەڵدانی 
ساڵی   ڕاپەڕینی  کوردستان،    3٢و    1331کوردستان،  ناوچەی  چەند  لە  خەڵک  خەباتی ی 
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دەرەنجامی ئەو بەربەرەکانییە بوون کە سەرەئەنجام گەیشتنە   48و    1347چەکدارانەی سااڵنی  
 و ڕووخانی ڕژێمی شاهەنشاهی بە تەواوەتی. 1357ڕاپەڕینی جەماوەریی ساڵی 

ئیرادەی  و  خواست  هەڵقواڵوی  و  فۆلکلۆری  بابەتێکی  ماملێ،  گۆرانییەکەی  شیعری 
شێکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. شیعرەکە پیشاندەری هەستی کۆمەاڵنی خەڵک الی کەم لە بە 

خەبات و بەربەرەکانی کردنی خەڵکە لە بەرانبەر سیاسەتەکانی دەوڵەت و بە تایبەت لە بەندی  
یەکەمیدا ناچاری و ناعیالجی خەڵک بەرانبەر سیاسەتێک کە بە ناعاداڵنەی دەناسن و لە بەندی  

 ی خەڵک دەبارێت. با سەرەتا شیعرەکان بخوێنینەوە: چوارەمدا تووڕەیی و هەروەها سەرسووڕمان
 "کوڕم گەورە کرد بە قەندی شاری /  ڕەزاشا بردی بۆ الی ئیجباری 

 مانگێ حەوت قڕان، ڕۆژێ چوار شایی /  چ بدەم بە قەند و چ بدەم بە چایی!
 بەرگی ئیجباری بە بەرم تەنگە /  لەکن 'یاوەر'ی زمانم لەنگە!

 بمرێ /  قەت بووە ئیجباری لە کوردی دەگرێ!" ڕەبی ڕەزاشا جووت کوڕت 
 ئەەوەش سەربەندی گۆرانییەکە:

 ئەرێ شل وەی شل، شل و شێواوی /  یان ماندووی ڕێگای دەنا هەتاو لێیداوی 
*** 

 شیکردنەوەیەکی وشەکانی شیعرەکە:
 شەکری بە کڵۆکراو  قەند:

پێشتر لە کوردستان و شوێنەکانی تر لە ناو ئێران زۆر کەس لە ناوماڵی    قەندی شاری: 
خۆی قەندی دروست دەکرد واتە شەکریان لە ئاودا دەکواڵند و دەیانکردە قاڵبەوە و کاتێ 
دەمەیی و ڕەق هەڵدەگەڕا لەتیان دەکرد و لەگەڵ چایی دەیانخوارد. من لە سەردەمی منداڵیی  

ن بینیومە دایکم قەندی دروست کردووە و لەبەر تاوی داناوە  خۆمدا لە ماڵی خۆمان لە بۆکا
 تا خۆی بگرێت و بمەیێت. 

بەشێکیان   گوند،  دەبرایە  لە شارەوە  و  دەخورا  زیاتر  شارەکان  لە  وا  قەندەی  ئەو  بەاڵم 
شکڵی کەلـلەقەند )مخروط(ی هەبوو و زیاتریش پەسند دەکرا لەبەر ئەوەی درەنگتر لەدەمدا  

بەرگە دەگرت. ئەوەی کە پێی دەگوترا 'قەندی شاری'، یان لە کارخانە   دەتوایەوە و زۆرتری
واتە سەردەمی   131٢)بۆ نموونە، لە کارخانەی قەندی میاندواو( دروست دەکرا کە لە ساڵی 

ڕەزاشادا بنیات نرابوو، یان لە کارگەی بچووک. قەندی کارگەکان کەلـلەیی نەبوون و شکڵی 
ە لە کەلـلە قەند بچووکتر بوون و قەندی کڵۆیان پێدەگوترا، 'هەشت گۆشە'یان هەبو، بە قەبار

نرخیشیان کەمتر بوو لە نرخی قەندی کەلـلە. منداڵ بە قەندی شاری گەورە کردن واتە خەرج  
 و مەسرەفی زۆر بۆ کردن. 
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یەکەم شای زنجیرەی پەهلەوییەکان کە دوای ئەحمەدشا )دوایین شای قاجار( لە   ڕەزاشا:
نێوان دوو   لەر سەردەمی ئەودا 'خزمەتی ئێرانی  پادشایی کرد و  شەڕی گەورەی جیهانیدا 

 سەربازی' کرایە ئیجباری. بڕوانە سەرەوەتر.
مواجبی مانگانەی سەربازی بە ئیجباری گیراو لە ئێران زۆر کەم    مانگێ حەوت قڕان...:

سااڵنی   تا  وابزانم  بوو.  تمەنیش  تاقە  یەک  لە  کەمتر  تەنانەت  قڕانە  حەوت  ئەو  دوای بوو. 
 ش ئەو پارەیەی وا دەدرایە سەرباز هەر وا کەم بوو.133٢

 ڕیاڵ، دەیەکی تمەنێک.  قڕان:
پێیان   شایی: قڕان کەمتریش هەبوو کە  لە  بوو  بیست شایی  قڕان  قڕانێکە.  بیست یەکی 

"پەنابات"یان  موکریان  لە  نموونە  بۆ  کوردستان  بەشی  هەندێک  لە  و  شایی  دە  دەگوت 
شەیەکی ڕووسی دەچێت و ئەو ناوە لە ئێرانیشدا هەبووە، بۆ نموونە پێدەگوت. "پەناباد" لە و

لە شیعرێکی فۆلکلۆری فارسیدا کە باسی یەکەمین هێڵی ڕێگائاسنی نێوان تاران و شەهرڕەی 
)شاه عبدالعظیم(دەکات کە یەک لە وێستگەکانی لە گوندی "دەوڵەت ئاباد"ی نێوان ئەو دوو  

دولت آباد / قران دادم جای پناباد" )لە کتێبی "از صبا تا  شارە بوو، ئاوا گوتراوە: "تڕن آمد 
نموونە، لە   بۆ  بەاڵم  بوو  قڕان  بیست یەکی  پێشتر 'شایی'ش هەبوو کە  نیما"م وەرگرتووە(. 

 سەردەمی منداڵیی مندا چیتر لەبازاڕدا نەمابوو. 
ارە  ئەو شیعرە بە گشتی باری ئابووریی و ژیانی ناخۆشی سەربازمان بۆ دەگێڕێتەوە و دی

دڵی کەس وکاری سەربازەکەی سووتاندووە کە منداڵە نازدارەکەیان لە سەربازی چی بەسەر  
 دێنن و چۆن لە نەداری و هەژاریدا دەژی. 

جل و بەرگی ئیجباری بە بەژنی کەسەکە نەدەبڕا و زوربەی کات   بەرگی ئیجباری...:
بەاڵم نەبوو  خراپ  بوونەکەی  گەورە  دەردەچوو.  بچووکتر  یان  بەری   گەورەتر  بە  ئەگەر 

کەسەکە تەنگ بوایە، کێشەی دڕان و هەڵوەشانەوەی لێ پەیدا دەبوو و سەرباز مەجبوور بوو  
خۆی بە دەرزی و دەزوو بیدروێتەوە. ئەوەش بۆ کوڕەالوی دەست و پێ سپیلکە کارێکی 

سااڵن لەو کۆمەڵگایەدا عادەتی بە خزمەتەکانی دایک و    19و    18ناخۆش بوو. کوڕی تەمەن  
گرتبوو و زۆربەی کات، یەکەم جار بوو لە ماڵی خۆی هاتبووە دەرێ بێ ئەوەی  خوشک  

 هیچ شتێک لە کاری ناوماڵ بزانێت. 
نەبوون )یان کەم بوونی(   منداڵ لە واڵتانی ڕۆژئاوا گەلێک باشتر ڕادەهێنرێن و بەهۆی 

روباریان  جیاوازی لە نێوان کوڕ و کچەوە، لە ماڵ و قوتابخانە فێری ئەوە دەکرێن هەندێک کا
خۆیان بەڕێوەی بەرن. بەاڵم منداڵی نێرینەی الی ئێمە وەک باوکەکەیان، کەڵک لە خزمەتی  
ئەندامانی مێینەی ناو ماڵ وەردەگرێت هەر لە ئامادەکردنی خواردنەوە تا جل وبەرگ شتن و  
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تەنانەت جێگەوبان ڕاخستن و هەڵگرتنەوەی و گەسک لێدان و قاپ و قاچاخ شۆردن دەخاتە 
بە   ئەستۆی کورد  الوانی  کاتێ  ئێستاش  پەروەردەیە  جیاوازیی  ئەو  خوشکەکەی.  و  دایک 

پەنابەری دێنە ئوروپا، بە باشی دەردەکەوێت. لە کاتێکدا مندااڵنی ئوروپایی ئەو تەمەنی تین  
ئەیجرییە، بە کچ و کوڕەوە، الی کەم دەزانن چۆن هەندێک خواردن ئامادە بکەن و جل و  

ارەباییدا بشۆن، الوانی کەم تەمەنی کورد بە تایبەت لە باشووری بەرگی خۆیان لە جلشۆری ک
کوردستانەوە کاتێ دەگەنە ئێرە، دەڵێن جگە لە هێلکە وڕۆن هیچ خواردنێک ناتوانین ئامادە  
بکەین و ئیش کردن بە جلشۆری کارەباییش نازانین، جل و بەرگیشمان هەمیشە دایکمان  

 ووە بزانین چۆن ئیشی پێدەکرێت! بۆی شۆردووین و گەسکی کارەباییشمان نەب
 مێجەر، سەرگورد، پلەیەکی سوپایی لە ئێرانی سەردەمی ڕەزاشا بەدواوە.  یاوەر:

، دەرەجەی 'یاوەری' بوو بە بەشێک  13٠٠بەگوێرەی پەسندی "فرهنگستان ایران" لە ساڵی 
ساڵی   لە  بەاڵم  ئەرتەش.  دەرەجاتی  سوپ  1314لە  ناسناوەکانی  فەرهەنگستان  هەمان  ای دا 

 سەرلەنوێ گۆڕی و هەموویانی کردە 'فارسی'، کە یەکیشیان یاوەر بوو و کرایە 'سەرگورد'.  
کوڕ و چوار کچی   7ڕەزاشا سەرجەم لە چوار هاوسەری خۆی  جووت کوڕی ڕەزا شا:

بوون. سێ منداڵی یەکەمیان کچ و شەش منداڵی دواتر کوڕ بوون ئینجا کچێک و کوڕێکی  
یەک دوو کوڕی  بووە.  ڕەزا.  دیکەشی  عەلی  و  ڕەزا  محەممەد  لە  بوون  بریتی  ڕەزاشا  ەمی 

محەممەدڕەزا دواتر بوو بە جێگری باوکی و شای ئێران، عەلی ڕەزا دووهەم کوڕی ڕەزاشا  
هاوسەری دووهەمی   ئایرەملوو  الملوکی  تاج  لە  بوو  محەممەدڕەزا  باوکی  برای دایک و  و 

 ٢18باوکی. 
 شیعرەکان:  هەندێک حیسابات سەبارەت بە مێژووی گوترانی

کاتێ کە لە شیعرەکەدا گوتراوە "ڕەببی ڕەزاشا جووت کوڕت بمرێ..."، بە ئەگەری زۆر 
سەردەمێک بووە کە ڕەزاشا تەنیا ئەو دوو کوڕەی بووە و بەو حیسابە، ڕێکەوتی لە دایکبوونی  
کوڕی دووهەم گرنگایەتی پەیدا دەکات. بە گوێرەی سایتی ویکی پێدیای فارسی، عەلیڕەزا  

ی هەتاوی )سەرەتای    1٢/1/13٠1ی ڕەزاشا، دووهەم کوڕ و پێنجەم منداڵی بووە و لە  ی کوڕ
( لە دایک بووە. ئێستا دەبێ بزانین منداڵی دوای ئەو )سێهەم منداڵ(، کێ  19٢٢ی  4مانگی  

 13بووە و کەی لە دایک بووە. منداڵی دوای عەلی ڕەزا بریتی بووە لە غواڵم ڕەزا، کە   
 ە دایک بوونی ئەو هاتۆتە جیهان.  ڕۆژ دوای ل 1٢مانگ و 

 
( لە فڕۆکە کەوتە خوارەوە و مرد. هەندێک کەس گومانیان لە شێوەی مردنەکەی  1954)  1333عەلیڕەزا لە ساڵی     ٢18

کرد و الیان وابوو بە فیتی برا گەورەی خۆی )محەممەد ڕەزاشا( کووژرابێت کە ترسی ئەوەی هەبوو واڵتە ڕۆژئاواییەکان  
 بیکەنە جێگری ئەو. بەاڵم ئەوە واهەیە ڕاستیش نەبێت. 
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کە وابوو، ئەو شیعرە لە نێوان ڕێکەوتی لەدایکبوونی کوڕی دووهەم و سێهەمی ڕەزاشادا 
   19٢1ی هەتاوی )بەهاری ساڵی  ٢/13٠٢/ ٢4و  13٠1/ 1٢/1گوتراوە و ئەویش دەبێتە نێوان  

 ی زایێنی(.  ٢3و 
بۆ ڕێک خستنی کێش گوتبێتی    دیارە ئەگەرێکی دیکەش ئەوە دەبێت کە وێژەری شیعرەکە

'جووت کوڕ' و لەو سەردەمەدا ڕەزاشا زیاتر لە دوو کوڕی بووبێت، کە ئەوەش نەگونجاو 
ز(  19٢٢) 13٠1/ 1٢/1نییە و ئەگەر بچینە سەر ئەو باوەڕە، ئەودەم دەبێ بڵێین شیعرەکە دوای 

کبوونی (گوتراوە کە ڕۆژی لە دای193٢)  1311/  13/4ی لە دایکبوونی کوڕی دووهەم و  
حەمید ڕەزا وەک دوایین کوڕی ڕەزاشایە. بەاڵم چ ساڵێک لەو بەینەدا؟ ئەوە نازانرێت و لە 

 شیعرەکەش دەرناکەوێت.
شیعرانە   ئەو  بگوترێت.  خاڵ  یەک  پێویستە  شیعرەکان  گوترانی  شوێنی  بە  سەبارەت 
یەکدەست و یەک چەشن نین و نابێ وەک قەتعە، یان غەزەلێکی ستانداردی کالسیک چاویان 
لێ بکرێت. ئەوانە چوار فەرد شیعری لێک جیاوازن سەبارەت بە یەک بابەتی دیاریکراو کە  

لێرەو و هێناونی، وەک نەمر محەممەدی ماملێ  بە شوێن یەکدا  لەوێ کۆی کردوونەتەوە و 
زوربەی هەرە زۆری گۆرانییە کوردییەکانی دیکەش هەر وان. بۆ نموونە، فەردی دووهەم  
نوێی   بیدعەتێکی  سەربازی  لەوەی  جگە  نییە  ڕەزاشاوە  بە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندێکی  هیچ 

ەوە سەدان جار بیستووە بەاڵم سەردەمی ئەو بووە. من ئەو شیعرەم لە سەردەمی منداڵێی خۆم 
ئەوانیترم گوێ لێ نەبوون. بەم پێیە شوێنی گوترانیشیان واهەیە جیاواز بێت بەاڵم بەگشتی و  
بە حیسابی شێوە زمان و زاراوە، دەبێ هی ناوچەی موکریانی نێوان شنۆ لە باکوور هەتا بۆکان 

تا ڕادەیەکیش بکرێت جوغرافیاکەی  بێت، گەرچی واهەیە  باشوور  بکرێتەوە و    لە  بەرینتر 
بگاتە هەوشار و سەقز و بانەش. بە حیسابی زاراوە، الم وانییە بتوانین لەوە باشوورتر بڕۆین.  
یەک خاڵ لە فەردی سێهەمدا هەیە کە پەیوەندیی زیاتری بە ناوچەی مەهاباد و سەردەشت تا  

اوەر لە بۆکان شنۆوە دەدات ئەویش کاتێکە کە دەڵێ "لەکن یاوەری...". ئەو /ی/یەی دوای ی
 و سەقز و بانە ناگوترێت و تایبەتمەندی مەهاباد و دەوروبەریەتی.  

 
 یادی ماملێ و وێژەرانی نەناسراوی ئەو شیعرە فۆلکلۆرییانە بەخێر بێت! 

 ٢٠17کۆتایی هاوینی 
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ی ئۆگوست، لە دوایین پشووی سێ ڕۆژەی ئەمساڵی بریتانیادا، کاڕناڤاڵی    ٢6و     ٢5ڕۆژانی  

گەورەترین    ڕووداوە هونەرییەبەڕێوە چوو. دەگوترێت ئەو    ٢19دووڕۆژەی ناتینگ هیڵ گەیت 
 سەر شەقام بێت لە ئوروپا. سااڵنەی کاڕناڤاڵی

لە ماوەی   لەندەنمدا، جگە لە    33من  بە سەفەر چوونە دەرەوەی   ٢ساڵی ژیانی  ساڵی 
 واڵتم، هەموو ساڵێک چوومەتە سەیری ئەو ڕووداوە خۆشە.

گەلێک خەڵکم بینیوە دژ بە فێسیڤاڵەکە دەوەستن و هۆکارەکەی لە چەند دیاردەی وەک  
ەرەباڵغی، ڕووت وقووتیی ژنان و پیاوان، دەنگ و سەدای زۆر، خواردنەوە و سەرخۆش  ق

ئاسایشدا   بوونی هەندێک کەس، حەشیش کێشانی هەندێکی دیکە و نەبوونی هێمنایەتی و 
سەیری   نەچوونەتە  تەنانەت جارێکیش  خەڵکانە  ئەو  زوربەی  داخەوە  بە  دەکەنەوە.  کورت 

خ چاوی  بە  ئەوەی  بۆ  ئەندامانی  کاڕناڤاڵەکە  چوونی  لە  بەرگرییان  بکەنەوە،  تاقی  ۆیان 
 بنەماڵەکەشیان کردووە ئەزموونی بکەن.  

پرسیاری   نموونە ئەگەر  بۆ  ئەوە وەستاوەتە سەر هەڵوێست و گۆشەنیگای کەسەکان و 
هەڵوێست لە ئایەتوڵڵ خامنەیی و مەال کرێکار و بێچوەکانیان لە کوردستان بکرێت، بێگومان 

نەرێنی دەبێت. بەاڵم گەلی کورد کە سەدان و هەزاران ساڵە بە ڕەشبەڵەک و شایی  وەاڵمیان  
بۆ خۆ    چیڕاهاتووە  چی؟  پێشکەوتنخوازەکانمان  ڕووناکبیرە  ناو  بە  ئەی  وابێت؟  دەبێ 

 هەڵوێستی ئەوان لە مەال کەڵەک باشتر نییە! 
دارە دوورە کە بە  بۆچوونی من سەبارەت بە مەسەلەکە گەلێک لەو هەڵوێستە چوارچێوە

چەپی کۆمەڵگای کوردی   و  ڕاست  لە  بەشێک  و  نیشتەجێی  داخەوە  هاوبەش  تێیدا  بریتانیا 
 هاوبیرن. من کاڕناڤاڵەکە بە شێوەیەکی دیکە دەبینم:  

 سەعات مۆسیقا و هەڵپەڕکێی تازە، 1٠زیاد لە  •
 جل و بەرگی ڕازاوەی هەرکام لە گرووپەکان،  •
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 ایەکی خۆشی هاوینەدا،سەیر و تەماشای بێ تێچوو لە هەو •
ئازادیی گەڕان و سەیران بە دەیان کیلۆمەتر ڕێڕەوی گرووپە مۆسیقایی و  •

 هەڵپەڕکێکاندا، 
مافی تێکەڵ بوون لەگەڵ گرووپەکان و هەڵپەڕین و گۆرانی گوتن  و بە  •

 شەقامدا ڕۆیشتن لەگەڵیان، 
 ئازادیی وێنە و فیلم گرتن، •
 هەمەچەشنەی گەالنی جیاجیای جیهان،تاقی کردنەوەی خواردەمەنی  •
بە  • چینایەتی،  و  نەتەوەیی  و  ڕەگەزی  تێکەاڵویی  گرنگتر  هەمووان  لە  و 

شێوەیەک کە ڕەشی ئەفریقی و کارائیبی و سپی بریتانی و ئوروپی و بۆری هیند و  
پاکستانی و عەرەب و ئێرانی و چاوبادامیی چینی و ژاپۆنی، هەژار و دەوڵەمەند بە 

ین و توێژی کۆمەاڵیەتی، لە قاڵبی باند و گرووپی هونەریی ناوچە بێ جیاوازیی چ
و گەڕەکی جیاجیای شارەکەدا دەتوانن شادی و پێکەنین و دڵخۆشی بکەنە میوانی  
خەڵک و خەفەتی ژیانی ڕۆژانە و کار و ماندوویی و ڕووگرژی و خەمی گرانی و  

ئەویش   -ادا بدەنکەم داهاتیی زۆرێک لە بینەران بۆ ماوەی دوو ڕۆژیش بێت، بەب
لە بارودۆخی تایبەتی ئەمساڵدا کە چارەنووسی "برێگزیت"ەکەی بۆریس جانسن و  
لە  بریتانیا  خەڵکی  کەمدا  ماوەیەکی  لە  نییە  دوور  و  نادیارە  کۆنسێرڤاتیڤ  حزبی 
دراوسێکانیان داببڕێن و بۆ هاتووچۆی ئاسایی لە واڵتانی ئوروپاییدا پێویستیان بە ڤیزا  

ئابووریی واڵت بەشێکی   و ئیجازە هەبێت، کە ئەوانە و ڕوون نەبوونی داهاتووی 
 زۆری خەڵکەکەی لە دڵەتەپێدا ڕاگرتووە. 

هەڵوێستی   • خاوەن  تەمەنی،  درێژایی  بە  کارناڤاڵەکە  دیکەوە،  الیەکی  لە 
سیاسی بووە و بۆ نموونە پشتگیری ئەو خەڵکانەی کردووە کە ماوەی    -کۆمەاڵیەتی 
بە   ئەفریقا  9٠نزیک  لە  مافی   ساڵە  هێشتا  بەاڵم  بریتانیا  هاتوونەتە  کارائیبەوە  و 

 هاواڵتیبوونیان پێ نەدراوە.  
لە    14/6/٢٠17کەسەی کردەوە کە شەوی    7٢ئەمساڵ کارناڤاڵ یادی ئەو   •

ی    3ئاگرکەوتنەوەی بورجی "گرینفێڵ"ی لەندەندا گیانیان لە دەست دا. سەعات  
باندە مۆسیقا و هەڵپەڕکێیەکان  دوای نیوەڕۆ، بە پێی ڕاگەیاندنی پێشوەخت، هەموو  

چرکە بە بێدەنگی وەستان و من خۆم لەوێ بووم کە هەموو ئەوانەی  7٢بۆ ماوەی 
ڕێز  و  بێدەنگی  ئەو  کرد.  بێدەنگییەکەیان  ڕەچاوی  بوون،  من  دەوروبەری  لە  وا 
لێگرتنە، لە ڕاستیدا هەڵوێست گرتن بوو بەرانبەر بە هەندێک دەسەاڵتداریەتی کە  
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قوربانیدا لە سەر شان    7٢ەرپرسیایەتی خۆیان لە مەرگی بێ تاوانی  هەوڵ دەدەن ب
 دابماڵن.  

الی من، ئەو کارەی بەڕێوەبەرانی کارناڤاڵەکە گەلێک سیاسی و بە پێوانەی کار و خەباتی 
کۆمەاڵنی خەڵک لەم شوێنەی جیهاندا، بوێرانەیە. بەاڵم ڕەنگە ئەو ئەرکە  کۆمەاڵیەتییەو زۆری  

ویش بۆ هەندێک بیری کۆن بەس نەبن تا جووڵە بە خۆیان بدەن و دیکەی هاوشێوەی ئە
هەنگاوێک لە دۆگماتیسمی عادەت پێکراو دوور کەونەوە و ژیان و جیهان بە چاوی واقیع  

 سەیر بکەن نەک بە چاویلکەی تەمگرتووی ئێستایان.   
نە ئێمە و  لە  بڵێم خۆ الدانی هەندێک  نووسینی ئەم دێڕانە، ئەوەیە  لە  چوونە نیازی من 

مەشرووب  مەترسیدارە.  و  هەڵە  کارێکی  نابەجێ،  بیانووی  بە  جوانییە  هەموو  ئەو  تەماشای 
خواردنەوە و دەرمانخواردنی هەندێک کەس بۆچی دەبێ سەرجەم ڕووداوە مەزنە هونەرییەکە 
لە  و  نین  بێگانە  لەندەن  شاری  بۆ  سڕکەر  مادەی  و  مەشرووب  سێبەری خۆی؟  بەر  بخاتە 

و لە ژیانی ئاساییشدا هەر هەن و پەیوەندێکیان بە فێستیڤاڵەکەوە نییە.  ڕۆژانی دیکەی ساڵ  
لە   وا  ئەوانەن  هەر  زۆر  و  شاردا کەم  ناو  لە  ئاسایی  پیاوی  و  ژن  هاوینەی  وبەرگی  جل 
فێستڤاڵەکەشدا دەبینرێن بە هەندێک هەڵکشان و داکشان و گەشی و جوانی ڕەنگەکانیانەوە؛  

لە خەڵکی ئێمەی گرتووە و بەرگرە لەو سەیر و سەیاحەتە    ئیتر ئەوە چ ترسێکە داوێنی بەشێک
 خۆشەیان؟  

واهەیە هۆکارەکەی لەو ڕاستییەدا بدۆزرێتەوە کە کۆمەڵگای ئێمە، بە تایبەت لە هەندێک  
ڕژیمە   ڕاگرە.  خۆ  هونەریدا  نوێی  شێوازی  لەبەرانبەر  و  موحافیز  کوردستاندا  بەشی 

بردوو هەوڵیانداوە ئێمە لە گێژاوی فۆلکلۆردا  ساڵی ڕا  8٠  -  7٠داگیرکەرەکان بە درێژایی  
بخنکێنن و نەهێڵن بیر لە نوێخوازی بکەینەوە. ئەوان کارێکی وایان کردووە کە گەلەکەمان  
فۆلکلۆر و بابەتی کۆن و پەرپووت نەبێ دیاردەی نوێ قەبووڵ نەکات، هەر بۆیە ئێستاش  

ر و عەلی مەردان و حەسەن دوای ئەو هەموو ساڵە، هەر کاوێس ئاغا و سەید عەلی ئەسغە 
زیرەک دووپات دەکەینەوە و سەدان کۆپیی بەدەڵیی ئەو هونەرمەندانەمان دروست کردووە  
کە کاوێژی گۆرانییە کۆنەکان دەکەن و بە ناوی ئەوانەوە دەژین، بێ ئەوەی هونەرەکەمان  

ی کوردی  هەنگاوێک لە هی سەردەمی ئەوان ببەنە پێشەوە. گرنگایەتی ئەو پێشڕەوانەی مۆسیقا
لەوەدا بووە کاتی خۆی دیاردەی نوێیان هێناوەتە ناو هونەری کوردییەوە و السایی کەسیان  
نەکردۆتەوە؛ بەاڵم ئەو کۆپییە بەدەڵییانە جگە لە السایی کردنەوە هیچیان نییە بیدەنە خەڵک و  

 السایی کردنەوەش فڕی بەسەر داهێنان ونوێخوازی و پێشخستنی هونەرەوە نییە. 
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لە بەند و  ئێمە تە نانەت نەمانتوانیوە گۆڕانێک بە سەر هەڵپەڕکێ نەریتییەکەماندا بێنین و 
ڕەشبەڵەکی  ئێراندا  مەالی  گوشاری  ژێر  لە  لەوەی  جگە  بکەین  ڕزگار  کۆنەکانی  زنجیرە 
نەریتیمان کردۆتە پیاوانە و ژنانە! دڵنیاشم ئەگەر مێشکی بێزار لە نوێخوازیی ئێمە هەر وا کە 

بمێن هەیە  و  ئێستا  شەعبی  دەسەاڵتی حەشدی  پەرەسەندنی  دوای  و  دیکە  ساڵی  چەند  ێت، 
داعش، باشووری کوردستانیش وەک ڕۆژهەاڵتی لێ دەقەومێت و دەبێ لەجیاتی هەڵپەڕکی لە  

 سینگی خۆیان بدەن! 
بۆچی   هەیە:  کوردیش  بە  تایبەت  پرسیارێکی  فێستڤاڵەکە،  گشتییانەی  خاڵە  لەو  جیا 

کچ و کوڕی   15-1٠شداریی ئەو کاڕناڤاڵە ناکات؟ بۆچی گرووپێکی هەڵپەڕکێی کوردی بە
کورد بە مۆسیقای کوردی و جل و بەرگی نەتەوەییەوە هاوڕێ لەگەڵ گرووپەکانی تر، بە 
شەقامەکانی لەندەندا تێپەڕ نابن تا هونەری کوردی پیشانی سەدان هەزار بینەری ئەو ڕووداوە 

تەبلیغاتی سەر تەلەڤیزیۆنەکانمان بەهێزتر  گەورە هونەرییە بدەن؟ خۆ ئەوە لە هەموو کارێکی  
لە  بێگانەیە و  بۆ  بەاڵم ئەوە  تەنیا خۆمان دەیانبینین  تەلەفیزیۆنە کوردییەکان  بینەرترە.  پڕ  و 
پێیان  هەڵپەرکێ،  بە زمانی گۆرانی و دەفە و شمشاڵ و  لە خۆشەویستییەوە  پڕ  ڕێگەیەکی 

مان بن. تێیاندەگەیێنین کە کورد  دەڵێین گەلی ئێمە دۆست و هاوڕێی ئێوەین، ئێوەش دۆست
تەنیا بە کۆڵەوەژی سەر شانیەوە مەناسن، ئێمە جگە لە کوشتن و کووژران کاری دیکەش 
دەزانین، مۆسیقای بن بزۆکە و هەڵپەڕکێی جوان و جل و بەرگی ڕازاوەشمان هەیە. جل و  

ی هەیە وا لە  بەرگی ژنانی کورد، جیا لە قەبارەکەی، گەلێک تایبەتمەندیی ئەو جل وبەرگانە
 کاڕناڤاڵەکەدا نمایش دەکرێن.  

لەبیرمە، چەند ساڵێک پێش ئێستا گرووپێکی کوردی بەشداریی فێستیڤالەکەی کرد بەاڵم  
بیستبێت،  بناسم و شتێکم  بێ ئەوەی ئەو کەسانە  نەبوو.  بەردەوام  بەداخەوە دواتر وەستا و 
سوننەت   و کوردانی  ناحەزان  هەڵوێستی  وەستانە،  ئەو  هۆکارەکانی  لە  یەک  دەکەم  هەست 

 ریان کردوون بۆچی بەشداریی كاڕناڤاڵێکی ئەوتۆیان کردووە.  پەرست بووە کە تاوانبا
زەلکاوی   لە  بتوانێ  کوردی  هەڵپەڕکێی  و  مۆسیقا  هونەری  کە  ڕۆژەی  ئەو  هیوای  بە 

   فۆلکلۆڕ بێتە دەرێ و لە قوواڵیی سەدە و سااڵنەوە پێ بنێتە ئەمڕۆ!

 بۆکان بڵوبۆتەوە. –ئەم وتارە لەسەر ماڵپەری ڕۆژهەاڵت 
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 جاڕی جیهانی مافی مرۆڤ 

 
 وەگێڕان لە ئینگلیسییەوە 

 
 
 1ندی  به 
 

قڵ و  کسانن، عهنرخ ومافدا یه  بن و لهدایک ده  ئازادی له  موو مرۆڤێک بههه
خه   یشتنیان  کراوهاڵتێگه  ده  ت  بهو  برایانه  بێ  یهگه  له  گیانێکی   کتردا  ڵ 

 ن.وت بکهڵسوکههه
 
 ٢ندی  به 
 

دا یهجاڕنامهم له ی کهو ماڤ و ئازادیانهواوی ئهته له یهموو مرۆڤێک بۆی هههه
نگ، جنس،  ره ز،گهک رهک، وهجیاوازییه  شنهبێ هیچ چهربگرێت بهسوود وه  هاتووه

ئایین، هه زمان،  یان  سیاسی،  بیروڕایهبڕوای  بنهر  یان  دیکه،  نیشتمانی  چهکی  کی 
لهاڵیهوکۆمه و  ماڵ  و  مڵک  یان  وههتی،  ههدایکبوون  تر.  دۆخێکی  نابێ  روهر  ها، 

سیاسی نه   دۆخی  نێو  ئهوهتهیان  واڵته،یی  ئه  و  ناوچه یان  کهیهو  ی  کهمرۆڤه  ی 
 خۆ یان لهربهجیاوازیدانانێک، جا  واڵته که سه   ی هیچ جۆرهبناغه  دێت بکرێتهلێوه

خاوه یان  بێت  چاودێریدا  دهژێر  نهستهنی  خۆیی  سه اڵتی  یان  ی   کهرییهروهبێت 
 ند بێت. رج وبهگرێدراوی مه

 
 3ندی  به 
 

 .یهسێک مافی ژیان و ئازادی و ئاسایشی تاکه که سی ههموو کههه
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 4ندی  به 
 

که هیچ  بهنابێت  بکرێت  به  کۆیله  سێک  هه نۆکه  و  بگیرێت؛  چهر   شنه موو 
 . یهغه دهکی کۆیله قهبازرگانییه

 
 5ندی  به 
 

وتی بێ ڵس و که تی یا هه نجه، و سووکایهشکهئه ربه   وێتهنابێ بکه هیچ مرۆڤێک
   سزا بدرێت. و شێوازانهڵدا بکرێت یاخود بهگه ی لهو نامرۆڤانه ییانهزهبه

 
 6ندی  به 
 

تی یاساییدا  سایهکه دان به یهی ههوهر شوێنێک بێت، مافی ئههه  سێک لهر که هه
 . بنرێت 

 
 7ندی  به 
 

  بێ جیاوازی به   یاسا به یهیان ههوهکسانن و مافی ئهیاسادا یهم  ردهبه  مووان لههه
کسانیان دژ  مووانیش مافی پاراستنی یهها ههروه. ههکسان بیانپارێزێتکی یهیهشێوه

هاندان و    یا دژ به   و بێت  وازهم بانگه ی ئهوانهپێچه  به   که   یهک ههر جیاوازییههه   به
 وتۆ.  بۆ جیاوازیدانانێکی ئه کیهوهنانهئاژاوه

 
 8ندی  به 
 

لهموو کههه ئه  سێک  پاراستنی  مافهپێناوی  قانوونتیانهڕهبنه  و  وا  یاسای  ی  یا 
تی خۆی وایهتهر دادگای لێهاتووی نهبه   نابردنه، مافی په خشیوهتی واڵت پێیان به ڕهبنه
 ست درێژی. ده کانی لهمافهریکردن و پاراستنی بۆ داوه یههه
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 9ندی  به 
 

ر بکرێت، یاخود سهست به کی بگیرێت، دهمهکی رهیهشێوه  نابێ هیچ مرۆڤێک به
 . وهدوور بخرێته

 
 1٠ندی  به 
 

 تاوانێک که   شنهرچهکانی و ههرکهر ماف و ئهسه  موو مرۆڤێک بۆ بڕیاردان لههه
ههوهئهمافی   پاڵی،  درێتهده تهکسانییهیه  به  یهی  کێشهکی  بهکهواو  کی یهشێوه  ی 

 ن. خۆی بێ الیهربهکی سهم دادگایهردهبه و ئاشکرا بخرێته رانهروهدادپه
 
 11ندی  به 
 

تا کاتێ    یهی ههوهپاڵ، مافی ئه  تی تاوانێکی سزاداری درابێتهس تۆمهرکههه .1
بێ تاوان    ناسرێت، به تاوانبار ده  کی ئاشکرادا به ادگایهد  ی یاسا و لهگوێره  که به 

  موو زامنێکی پێویستی بۆ داکۆکی کردن لهبێ ههدابنرێت و له دادگا که شدا ده
 خۆی پێ بدرێت. 

 کردنی تاوانێکی سزادار،تاوانبار ناناسرێت بۆ کردن یا نه   سێک به هیچ که .٢
ئه  له  که بهکاتی  یاسایگوێره  نجامدانی  نێونهوهتهنه  ی  یان  بهوهتهیی  تاوانی    یی 

دانه ههسزادار  سزایهروهنرابێت.  لهها  قورستر  سزایهکی  که  و  کاتی    له  نادرێت 
 یدرایه.  تاوانی سزادار دا، ده نجامدانیئه

 
 1٢ندی  به 
 

به رهیهشێوه  نابێت  دهمهکی  لهکی  تایبه  ست  یاخود  ژیانی  ماڵ،  خێزانی،  تی، 
موو  المار. ههر په به  وێتهسێک بدرێت و نرخ و ناوبانگی بکه ی هیچ کهوهگۆڕینهنامه
ئهکه مافی  ههوهس  لهگوێره  به  یهی  یاسا  دهی  تێوهو  په ست  و   المارانهردان 

 پارێزراوبێت. 
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 13ندی به
 

نیشتهموو کههه .1 و  ئازادی هاتووچۆ  بوونی لهس  ر  ناو سنووری هه  جێ 
 . یهتێکدا ههوڵهده

 یه، هه وهواڵتی خۆیه  موو واڵتێکی، بهجێ هێشتنی ههس مافی بهموو کههه .٢
 .  و واڵتهبۆ ئه ی وهڕانهمافی گه یههاروهو هه 

 
 14ندی  به 
 

وێی  وژیان له  ر واڵتی دیکهبه  نابردنهر راونران، مافی پهبه  وتبێتهسێک کهر کههه
 .یههه

تاوانی ناسیاسی   له  قینهکی راستهیهشێوه   به  سێک کهکه  درێتهنه  یهواهه   مافهم  ئه
 .وهشابێتهکان وه کگرتوهیه وهتهتی نهڕهکانی بنهئامانجه ی دژ بهوهیا کرده

 
 15ندی  به 
 

 . یهسێک مافی هاونیشتمانیبوونێکی ههموو کههه
رگری  ها نابێ بهروههه  وهسێک بستێنرێتهکه  زۆر له  تی بههاونیشتمانیهنابێ مافی  

 سێک بکرێت. تی کهگۆڕینی مافی هاونیشتمانیه له
 
 16ندی  به 
 

یی، یان وهتهزی، نهگهستێکی رهربهبه  شنهرچهبێ هه  یشتوو، بهپیاو وژنی پێگه
مان  نی هه ها خاوهروه. ههیهیان هههماڵرگرتن و پێک هێنانی بنهئایینی، مافی هاوسه

 ش و لێک دابڕانیاندا. ی ژیانی هاوبهماوه کسانن لهمافی یه
 وهکه رهواوی هاوسهستی و خواستی تهربهی سهرێگه  نیا لهبێ تهرگرتن دههاوسه 

 بێت.
  له   که  یهو مافهنی ئهو خاوه  ڵگایهتی کۆمهڕهکی سروشتی و بنهیهکهخێزان یه

 بپارێزرێت.  وهتهوڵهو ده ڵگان کۆمهالیه
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 17ندی  به 
 

دا، مافی موڵکداری  ڵکانی دیکهڵ خه گه  شی لههاوبه   نیا یا به ته  سێک به مووکههه
 .یههه

 کی مڵک وماڵی لێ بستێنرێت.مهی رهشێوه سێک نابێ بههیچ که
 
 18ندی  به 
 

ئازادی    م مافه، ئهیهڕ، وئایینی خۆی هه، باوهئازادی مافی بیر سێک بهموو کههه
 ، وهگرێتهش دهیا بیروبڕواگۆڕینی ئایین 

دهروههه ئازادیی  پهها  فێرکردن،  ئهیڕهربڕین،  چاوهوکردن،  و  دێری  نجامدان 
ڵکانی  خهڵ گه ڵگا و لهناو کۆمه نیایی یا لهته به یههه ی خۆی کردنی ئایین و بڕوا

 ڵگادا. م کۆمهردهبه ی خسووسی یا لهشێوه دیکه، به 
 
 19ندی  به 
 

کههه وهموو  ئه  مافی  هه  سێک  خاوه  یهی  ئازادیی  بیروڕایهبه  ونی  بێت   ک 
مافهئه  ؛ریببڕێتده هه م  ئازادیی  به،  بیروڕا  ده  بوونی  تێوهبێ  کهست  سانی ردانی 

دهدیکه ههوهگرێتهش  وهروه،  خواستن،  بڵوکردنهها  و  و  وهرگرتن  زانیاری  ی 
لهبیروباوه بهی ههرێگه  ڕ  مێدیاکان  سنووری جوگرافیش    به  وهستنهبێ خۆبه  موو 

 ر. به گرێتهده
 
 ٢٠ندی  به 
 

نی ئاشتی نجومهو ئه  وه، کۆبوونه به ئازادیی  یهی هه  سێک مافی ئه وهو که موهه
 . بکات  خوازانه

 . وهنێکهنجومهناو ئه سێک نابێ ناچار بکرێت بچێتههیچ که
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 ٢1ندی  به 
 

کههه راسته موو  لهسێک،  یاخود  ههرێگه  وخۆ  ئازادانهی  ی  ڵبژاردنی 
 . یهی خۆی ههکهتی واڵتهحکوومه شداربوون لهمافی به وه،کانیهرهنوێنه

کانی  گشتییه تگوزارییهخزمه کسان بهیشتنی یهست راگه سێک مافی دهموو کههه
 . یهواڵتی خۆی هه
بنهڵک دهخواستی خه بێت؛ ئهسهمای دهبێ  خواستهاڵتی حکوومی    بێ له ده  م 

ههشێوه دهڵبژاری  راستهورهدنی  و  دهقینهیی  و  خۆبنوێنێت  دهکهنگدانهدا  به  ش  بێ 
به کسان وشێوازێکی جیهانی و یه یاخود  ئازادهوتی دههۆی ره  نهێنی   وهنگدانی 

 بچێت.   ڕیوهبه
 
 ٢٢ندی  به 
 

کههه وه موو  ئهسێک،  کۆمهک  کۆمهندامی  ئاسایشی  مافی  ههاڵیهڵگا،  و   یهتی 
لهده ههرێگه  توانێ  نهی  نێونهوایهتهوڵی  هاوکاری  و  به وهییهوهتهتی  ی  گوێره  ، 

دهروهوههرێکخستن   داهاتی  کۆمه  ومافهله  کهتهوڵهها  و  اڵیهئابووری،  تی 
تی خۆی  سایهوتی ئازادی کهشانازی و پێشکه  بۆ پارێزگاری له  ی کهنگییانه رههفه

 ێت. ربگرڵک وه، کهپێویستی پێیانه
 
 ٢3ندی  به 
 

کههه ههموو  کارکردنی  مافی  که  یهسێک  بوارێکدا  هه  له  بژێرێت، ڵیدهخۆی 
به  بارودۆخهراست  کهو  کار  و  ئیش  ده  ی  بهیهخۆی  و  له   وێت  پارێزران    مافی 
 . وهبێکارییه
کسانی  یهی  رگرتنی مووچهک، مافی وهجیاوازییه  شنه بێ هیچ چه  س، بهموو کههه

 کسان. بۆ کاری یه یههه
ی رانه و جێگهروهی داد پهرگرتنی مووچهکات مافی وهکارده  سێک کهرکههه

ی دابین بکات و کهماڵهی شیاو بۆ خۆی و بنهبایه خی مرۆڤانه  که  یهسندی ههپه
 ری بن. واوکهتهتی  اڵیهی پارێزگاریی کۆمهر پێویست بێت، شێوازی دیکهگهئه
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کههه بهموو  پاراستنی  بۆ  و ندییهوهرژهسێک  هێنان  پێک  مافی  خۆی  کانی 
 . یهیکای ههندو سهتی کیهتی یهندامیهئه

 
 ٢4ندی  به 
 

ڕێ  ی به، ماوهوانهو له  یهرانی ههسێک مافی ووچاندان و خۆشگوزهموو کههه
 . وهمووچه به یینورهدهعاتی کارکردن و پشووی وجێی سه 

 
 ٢5ندی  به 
 

رادهموو که هه مافی  ئهیهسێک  ههکی  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  هه پێویسته  تیهاڵیهکۆمه  تگوزارییهدێری  مافی روهکان،  ها 
له نه  ئاسایش  بێکاربوون،  بێوهمئهخۆشی، که کاتی  بێوهندامی،  تهژنی،  نی مهپیاوی، 

اڵتی خۆی  سه ده  بارودۆخی دوور له  ڵسووڕاویی لهی ههوهم بوونه زۆر، یاخود که
 وه. گرێتهده

ت بهتی تایدێری و یارمهچاوه   ستیان بهن ده   وه نی مافی ئهدایک و منداڵ خاوه
 دایک بووبێت و چ له  له  وهتییهی ژن و مێردایهرێگه  موو منداڵێک، چ لهرابگات. هه 

 . وهتی بیگرێتهاڵیهکسانی کۆمهبێ پارێزگاریی یه، دهندییهیوهو پهی ئهوهرهده
 
 ٢6ندی  به 
 

رایی  خۆ  بێ بهده  ردهروه. پهیهی ههردهروهسێک مافی خوێندن و پهموو کههه
که الی  لهبێت،  سهپله  م  بنهرهی  و  سه رهتایی  خوێندنی  دهرهتیدا.  بهتایی   بێ 

دهمه بێت.  تهجبووری  خوێندنی  حیرفهبێ  و  بهکنیکی  له  یی  دهبه  گشتی  ستی ر 
ر به  کان لهسهی لێهاتوویی کهگوێره  کسانی بهیه  ڵکدا بێت و خوێندنی بااڵش بهخه
 بێت. موانداستی ههده

په پێگهده  ردهروهئامانجی  پتهبێ  کهیاندنی  به سایهوی  و  مرۆڤ  هێزکردنی  تی 
  له   بدات به  شهبێ گهده  ردهروهکان بێت. پهتیهڕهبنه  رێزی مافی مرۆڤ و ئازادییه
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تێگهیه تهکتر  یهحهیشتن،  دۆستایهممولی  و  گه کتر کردن  نێوان  و کۆمهتی   ڵهالن 
کان بۆ پاراستنی ئاشتی  کگرتووهیه  وهتهکانی نهبێ چاالکیهکان و دهئایینهزیی و  گهره

 دابین بکات.
یه مافی  باوکان  و  ههکهدایک  هه   یهمیان  چهبۆ  پهڵبژاردنی   یردهروهشنی 

 کانیان. منداڵه
 
 ٢7ندی  به 
 

شداربێت و ڵگادا بهکۆمهژیانی    ئازادی له  به  یهی ههوهسێک مافی ئهموو کههه
کانیدا  مهرههبه   رگرتن لهوتی زانست و سوودوه پێشکه   ربگرێت و له ر وههونه   چێژ له

 شداربێت.به
 خالقی و ماددییانهئه  ندییهوهرژهو بهسێک مافی پارێزگاری کردن لهموو که هه

بهئه   که  یههه خوێندهرههنجامی  زانستی،  هونهمێکی  یا  پێکی  واری  خۆی  وا  رین 
 . هێناوه

 ٢8ندی  به 
 

و ماف  تێیدا ئه  که  ییهوهتهتی و نێونهاڵیهسێک شایانی نێزامێکی کۆمهموو کههه
 دی.  تی هاتبنهواوهته  داهاتوون بهوازهم بانگهی لهو ئازادییانه

 
 ٢9ندی  به 
 

تان بۆ رهده  وێدایهنیا لهته   که  رپرسهبه  ڵگایهو کۆمهر بهرامبهسێک به موو کههه
 بێت.و، گونجاو دهتی ئهسایهواوی کهندنی تهسهشه گه

و  ژێر ئه وێتهنیا بکه بێ تهسێک دهموو کهکاندا ههبردنی ماف و ئازادییهڕێوهبه له
ماف و   تن لهئامانجی دابین کردنی دانپێدانان و رێزگر  نیا بهی وا یاسا تهستانه ربهبه

ریت ریی پێویست بۆ داب و نه روهدادپه  یشتن بهڵکانی دی و بۆ گهکانی خهئازادییه
 نێت. کی دێموکرات دایاندهڵگایهکۆمه ندیی گشتی لهوهرژهزمی گشتی و بهو نه

ئازادییانهئه و  بهیههیچ شێوه  به  و ماف  نابێ دژ  نه  ک  ئوسووڵی    وه تهئامانج و 
 کار بهێنرێن. کان بهووهکگرتیه
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 3٠ندی  به 
بابه ئههیچ  ناو  بانگه تێکی  به شێوه  وازهم  بدرێتهیهنابێ  لێک   به  رێگه   که  وهک 

کۆمهوڵهده تاکهخه ڵهت،  یا  بهکه  ڵک،  بدات  یا  سێک  چاالکی  شداریی 
ییانه بێت  وماف و ئازاد  رکام لهناوبردنی ههنجامیان لهئه  ن کهک بکهیهوهکاروکرده

 یێنراون. دا راگهوا لێره
 

ئەم وتارە لە سەرەتای سااڵنی دوای ڕووخانی حکوومەتی بەعس و دامەزرانی  
سەر  وەرگێڕدرایە  حکوومی  دەزگایەکی  بۆ  کوردستان،  هەرێمی  حکوومەتی 

 . کوردی
 





 

 

 تراجیدیای کوردان

فەسڵێک لە کتێبی بیرەوەرییەکانی هێنری کیسینجر وەزیری پێشووی کاروباری دەرەوەی  
 ئەمریکا 

 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە

 بەشی یەکەم
 

دەرەوەی ئەمریکا بیرەوەرییەکانی  هێنری کیسنجر وەزیری پێشووی کاروباری 1999ساڵی 
'سااڵنی نوێکردنەوە'   خۆی لە سێ بەرگی چڕدا بڵوکردۆتەوە، بەرگی سێهەمی کتێبەکە، ناوی

 .بوو
ی ئەم بەرگەی تەرخانی "تراجیدیای کوردان" کرابوو   596تا    576، الپەڕەی    19فەسڵی  

لە نێوان سااڵنی و تێیدا کیسنجر پەیوەندی ڕاستەوخۆی ئەمریکا لەگەڵ شۆڕشی ئەیلوول ی 
 .دا خستبووە بەرباس1975و  197٢

ی شۆڕشی کورد  1975دەوری کیسینجر و بەگشتی حکوومەتی ئەمریکا لە هەرەسێ ساڵی  
بە سەر کورد و شۆڕشەکەی هات گەلێک جار   پەیمانی جەزائیر  و ئەو کارەساتەی دوای 

بی بیرەوەرییەکانیدا،  لە کتێ  .قسەی لە سەر کراوە و بەڵگەی زۆریشی لە سەر بڵوکراوەتەوە
دەداتە پال مێژوو و جوغرافیای    75کیسینجر داکۆکی لە خۆی دەکات و تاوانی هەرەسی  

کورد و ئوروپاییەکان و قارەمانیەتی بارزانی کە دەلێ "انعطاف" ی سیاسی نەبوو، هەروەها  
شای ئێران کە کوردی کردە قوربانی بەرژەوەندییەکانی واڵتەکەی و کۆنگرێسی ئەمریکی  
کە لە کوردستان و هیندۆچینی ئەو سااڵنە خەمی هاوپەیمانەکانی خۆی نەدەخوارد و داکۆکی 

لە بەرانبەردا خۆی بە کەسێکی واقیع بین دادەنێت کە هەرچییەکی کردوویەتی   .لێ نەکردن
 بە گوێرەی بارودۆخی جیهانی و دەرەتانە گونجاوەکانی ناوخۆیی ئەمریکاوە بووە. 

نووسین تەنیا دەڵێم دەرسێک کە  من هەڵسەنگاندنی  بۆ خوێنەر دادەنێم و  ەکانی کیسنجر 
تەنانەت دۆستەکانی کوردیش تا   -واهەیە لە قسەکانی ئەو وەربگیرێت ئەوەیە: واڵتانی جیهان 
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ڕادەیەکی دیاریکراو و کاتێکی دیاریکراو هاوڕێی کورد دەکەن. پشت بەستنی هەمیشەیی بە 
ەگەر تاکتیکی و کاتی بێت. ئەوان بۆ بەرژەوەندی  هیچ دۆستێک لە بەرژەوەندی کورددا نییە م

خۆیان تەنیا کەڵک لە "کارتی کورد" وەردەگرن و ئەگەر کورد بەو ڕاستییە نەزانێت و کەڵک  
بە ڕاشکاوی دەڵێ دام و   لە کارتی ئەوان وەرنەگرێت،هەڵەی گەورەی کردووە. کێسنجر 

ربەخۆیی هەبێت و لەو واڵتانەی  دەزگای فۆرد، نیکسن، بووش یاکلینتن نەیانویستووە کورد سە
 تێیدا دەژی جیابێتەوە. 

سیاسەتەکانی   ڕابردووی  مانگی  هەرەسی  و  کوردستان  باشووری  ئێستای  بارودۆخی  لە 
گەورە  وەک  کیسنجر،  وتارەی  ئەم  ناو  بابەتی  سەربەخۆیی،  لەمەڕ  هەرێم  حکوومەتی 

بە دەکات  پەیدا  زۆر  گرنگایەتییەکی  ئەمریکا،  سیاسەتی  دەڵێ    ستراتیجیستی  کە  تایبەت 
"هیچکام لە دامودەزگاکانی نیکسن، فۆرد، بووش یا کلینتن هەرگیز پشتگیریی سەربەخۆبوونی 

و دەزانین   کوردی عێراق و لەویش کەمتر، هی کوردی واڵتانی دراوسێی عێراقیان نەکردووە"
وو دام و  کە سیاسەتی ئۆباماش لەو بارەیەوە لەوان باشتر نەبوو، ئەی چۆن بوو ئێمە المان واب

ترامپ   دەرەوەی  وەزارەتی  کە    18٠دەزگای  دەرەوەیان،  وەزیری  و  جیاوازە  لەوان  پلە 
دوای   عیراق  نازانێت  جیهانە،  نەوتییەکانی  کۆمپانیا  گەورەترین  لە  یەک  پێشووی  سەرۆکی 
بە کورد   نەوتی جیهانە و ئەوان ئەو گەنجینەیە  پاشەکەوتی  سعوودیا، خاوەنی گەورەترین 

 نابەخشن؟  
نجر لەم و تارەدا ناوێک لە "کوردستان" ناهێنێت و تەنیا بە "ناوچەی کوردنشین" ناوی کیس
 دەبات.

سەرجەم نووسینەکانی کیسنجر لێرەدا دەکەوێتە بەرچاوی خوێنەر. من بابەتەکەم لە ساڵی  
ی گۆڤاری گزینگ    31دا وەرگێڕایە سەر کوردی و بە دووبەشی جیاواز لە ژمارە    ٢٠٠1

ی سوێد دا بڵوم کردەوە. یادی بەخێر بێت کاک سولەیمان چیرە  ٢٠٠1  چاپی بەهاری ساڵی
)هێرش( هەموو بابەتە دەستنووسەکەی منی تایپ کرد و بڵوی کردەوە. ئەوە بەشی یەکەمی 

 تەرجەمەکەیە.
 بابەتەکە لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە کە لەبەر هۆکاری تکنیکی بە ئینگلیزی ناینووسم: 

نو "سااڵنی  کیسنجر،  شۆستر،  هێنڕی  ئەند  سایمن  چاپی  سێهەم،  بەرگی  کردنەوە"،  ێ 
 .  596تا  576، الپەڕە 19فەسڵی  1999نیویۆرک، 
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 بنەماکانی بەرنامە 
بەهاری   ڕاست  1975لە  ئەمریکا.  دۆستانی  لێوی  سەر  نەهێنایە  پێکەنینیان  خوداکان  دا، 

ژێر   بکەونە  هیندۆچین  گەالنی  لێگەرا  ئەمریکی]  [ی  کۆنگرە  کە  کەڵەوەی  لەوکاتەدا 
کۆمۆنیزمەوە، شای ئێرانیش کوردی عێراقی لە بەرانبەر ڕژێمی ڕادیکاڵی بەغدا دا، بێ دیفاع 

ئەو ڕژێمەی کە تەنانەت ئەودەم، بە ڕسمیش نەبوایە هەر لەالیەن سەددام حوسێنەوە    -هێشتەوە
 .کۆنترۆڵ دەکرا

ساڵی   لە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  دەدا،197٢واڵتە  یارمەتی کوردانی  لە    ەوە  گەرچی 
بەراوردکردن لەگەڵ ئەو هەواڵنەی وا لە هیندۆچین دەماندا، تێکەاڵویمان لەگەڵ ئەمیان هیچی  

کە کاتێکدا  لە  بەاڵم  ساڵی    -وانەبوو.  ماوەی  لە  هەموو  1975الیکەم  هاوپەیمانەکانمان  دا، 
نەهێڵن   هۆیەکان بۆ چاوەڕوان بوون لە ئێمە هەبوو بۆ ئەوەی لە ڕێگەی پەرەپێدانی یارمەتییەوە

هیندۆچین لە دەست بچێت، پارێزگاری کردنی کوردان پێویستی بە کردنەوەی پەڕەیەکی  
 .نوێ لەو چیا سەرکێشانە دەکرد کە کەوتبوونە نزیک سنووری سۆڤیەتەوە

ڕۆژئاوا بەرەو الوازی -لە کاتێکدا کە هیندۆچین لە گرێژنە دەچوو، پەیوندی ڕۆژهەاڵت
لە ڕۆژه ئاشتی  ئەنجامیدا وەستابوو، دەبوایە  دەڕۆیشت و وتووێژی  لە بێ  ناوەڕاست  ەاڵتی 

 .]لەوێ[ بەرپرسایەتییەکی ئاشکرا بۆ ئەنجامێکی گەلێک گرنگی چاوەڕواننەکراو بگیرێتە ئەستۆ
هەرچۆنێک بێت، دەبوایە لە ماوەی چەند مانگێکدا چارەنووسی کورد ببێتە شانۆیەکی تر  

ی گەشبینی لەڕادەبەدەری سەرەتای شەستەکان  لە خۆبەزاندن و تێیدا خۆپەرستی حەفتاکان تاوان
بداتەوە. کۆمیتەکانی کۆنگرێس هێرشیان کردە سەر دەزگای بەڕێوەبەرایەتی "نیکسن" بۆ ئەو  
خۆدموختاریدا   بە  گەیشتنیان  پێناوی  لە  کوردان  یارمەتیدانی  لەمەڕ  دەیویست  وا  دەورەی 

بۆ ئەوەی بەرگری لە شای ئێران    بیبینێت، هەروەها هێرشیان کردە سەر بەڕێوەبەرایەتی "فۆرد"
نەکردبوو ئەم هەوڵە هاوبەشە بوەستێنێ. ئەوەش مەسەلەیەک بوو، کە هەندێ لەوانەی وا زیاترین  

 .بەرپرسایەتییان لە تەسلیم کردنی هیندۆچیندا هەبوو، ویژدانی خۆیان پێ تیمار دەکرد
بە هەڵدا،  سەری  جوغرافیاوە  و  مێژوو  هۆی  بە  زیاتر  کورد  دابەشبوونی تراجیدیای  اڵم 

ملیۆن، بوونەتە    35ئێمەش پرۆسەکەی خێراتر کرد. گەلی کورد کە ئێستا ژمارەیان دەگاتە  
لە   ئێستا. کورد  پێش  بۆ چەندین سەدە  قوربانی هەندێ ڕووداو، کە مێژوویان دەگەڕێتەوە 

ی  کاتی پێکهاتنی دەوڵەتە نەتەوایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە دوای کۆتایی هاتنی شەڕ 
یەکەمی جیهانی، خۆی بە دابەشکراوی لە نێوان ئێران، عێراق، سووریا، تورکیا و سۆڤیەتی 
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پێشوودا بینییەوە، بەڵێنی واڵتێکی سەربەخۆیان پێدرا. بەاڵم کاتێ نەتەوە ئەوڕوپییەکان دوای  
لەمەڕ   ئەوان  داواکاریی  ئیتر  کرد،  دیاری  ناوەڕاستییان  ڕۆژهەاڵتی  سنوورەکانی  شەڕ 

 .چارەنووسی نەتەوەیی خرایە پشت گوێ دیاریکردنی
نواندنی   دژایەتی  بەر  کەوتۆتە  کوردان  نەتەوایەتی  خەباتی  تاوانی  ئێستا  تا  کاتەوە  لەو 
واڵتە   گەل  لە  پەیوەندییان  گونجاوترین  کە  خانەخوێیانەوە  واڵتانی  الیەن  لە  هاودەنگ 

هەندێکیان وەک عێراق،    یەکگرتووەکاندا هەیە. هەندێکیان وەک تورکیا هاوپەیمانی ئەمریکان و
مەیلیان بە دوژمنایەتی هەیە. ئێران لە چەندین دەرفەتی جیاوازدا، هەردووکیان بووە. سووریاش 

نەتەوەکانی تر دانانێت  بە الیەن  ئیسرائیل و ئوردەنیش  -خۆی  بە هۆی هەلومەرجی   -وەک 
ەوبارە دەکەونە  بەگشتی عێراق، جار  -جیۆپۆلیتیکەوە یاخود بە ئامانجی الوازکردنی دوژمنیان

 .نێوانەوە )بڕوانە نەقشەکە(
تێکەاڵویی ئەمریکا لە دوو ڕوانگەی ئیدیۆلۆجیک و ستراتیجیکەوە بوو. "نەریتی ویلسن" 
بەرەو ئاقاری پشتگیری کردن لە مافی دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوایەتیمان دەبات، بەاڵم  

سیاسەتی ئەمریکا کە ئەویش بریتی یە لە عەینی کاتدا دەبێتە هۆی وەدیهاتنی کێشەی دایمی 
لە دۆزینەوەی ڕادەیەک بۆ ئیجباری ئەخڵقیی ئەمریکا لە ناوچەیەکی گەلێک دوری دەست 
پێنەگەیشتوو وەک شۆێنی شاخاویی کورد کە کەوتۆتە نێوان واڵتانێکەوە هەر هەموویان شۆێن 

ی بە ڕێ و جێ بۆ  لە سەر بەرژەوەندیی نەتەوایەتی ئەمریکا دادەنێن. چۆن دەکرێ خاڵێک
بەجێهێشتنیان لە   ئاواتی کوردان لەالیەک و  پشتگیری کردنی هەمەالیەنەی  نێوان  لە  وەستان 
ڕۆژهەاڵتی   هیاللی  لە  ستراتیجیکە  پەیوەندییەکی  پیشانگەی  کە  بدۆزرێتەوە  ناوچەیەکدا 

 ناوەڕاست و خەلیجی فارسی پڕ لە نەوتدا؟
یا دەکرا لە ڕێگەی واڵتانێکەوە ئاراستە بکرێت  فاکتەری ئاڵۆز ئەوە بوو یارمەتی ئەمریکا تەن

یا تورکیای سەردەمی "کلینتن"   - کە هاوپەیمانی ئەمریکا بن ئێرانی سەردەمی "فورد"  وەک 
بەاڵم ئەو واڵتانە تەنیا تا ڕادەیەکی دیاریکراو هاوبەشیی ڕوانگەی ئەمریکایان لە سیاسەتێکدا 

کوردنشینەکان   ناوچە  دەوەستا  بەوە  دژ  کە  و  دەکرد  کۆمۆنیست  کۆنترۆڵی  ژێر  بکەونە 
 .سوورەکانەوە

نە ئێرانی حەفتاکان و نە تورکیای نەوەدەکان کەمترین بەرژەوەندییان لەوەدا  نەدەبینی کە  
ناسیۆنالیسمی کورد بگاتە ڕادەیەکی ئەوتۆ لە هەڵچوون، کە کوردی خۆشیان بگرێتەوە، وەک  
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ن بگەیینە ڕادەی دەوڵەتێکی کوردی.  چۆن ئامادە نەدەبوون کەمایەتییە ]کورد[ ەکەی خۆیا
 لە عەینی کاتدا، هەر دوو واڵتەکە وەک ناوەندێک بۆ سیاسەتی گشتی ئەمریکا سەیر دەکران.  
دەوڵەتانی دراوسێ وەک تورکیا و ئێران یارمەتی کوردانیان بۆیە دەدا، کە گوشاری عێراق  
لە سەر خۆیان چەواشە بکەن بەاڵم هیچ الیەکیان لە هیچ بارودۆخێکدا ئامادە نەبوون باوەش 

هیچکام لە دامودەزگاکانی بۆ دروستبوونی دەوڵەتی نەتەوەیی کورد بکەنەوە. بە هەمان شێوە،  
ۆرد، بووش یا کلینتن هەرگیز پشتگیریی سەربەخۆبوونی کوردی عێراق و لەویش  نیکسن، ف

ئەوەی دەخوازرا، تەنیا بریتی بوو   کەمتر، هی کوردی واڵتانی دراوسێی عێراقیان نەکردووە.
لەوەی خودموختاریی کورد لەگەل پاراستنی یەکپارچەیی خاکی عێراقدا لێک گرێ بدرێن  

وونی عێراق دەبووە هۆی سەرهەڵدانی دەیان سال ئاژاوە و لە ترسی ئەوەی کە پارچەپارچەب
بەتایبەت دوای   -دراوسێکانی عێراق لە سەر پارچەکانی ئەو واڵتە بەردەبوونە گیانی یەکتر

ئەوەی کە ئێران لە ژێر حوکمی ئایەتوڵڵ خومەینی دا، وەرچەرخایە سەر دەوڵەتێکی دژبەری 
عێراق خاکی  یەکپارچەیی  ئیتر  بەرزەفڕیی    فاندەمنتالیست  پارسەنگی  بۆ  تەرازوو  تای  وەک 

 .ئێرانییەکان سەیردەکرا
کارتێکەرییەکانی ئەم دیاردە ئاڵۆزانە لە سەر یەکتر، دەشبوایە دڵساردی و تەنانەت تراجیدیا  

دا قەوما، کاتێ کە  1975بۆ کورد بخوڵقێنن، ئەوە ڕاست ئەو شتە بوو کە لە مانگی مارچی  
نێک و بە گوێرەی ئەو، بەرژەوەندیی نەتەوایەتی ئەو دوو واڵتە، ئێران و عێراق گەیشتنە پێکهات

 .خودموختاریی کوردی پێ شێل کرد
یشدا کاتێ دووپات بووەوە کە ئەو خودموختارییەی کورد وا 1996مەسەلەکە، لە ساڵی  

ی خەلیج لە ژێر سەیتەرەی ئەمریکادا هاتبوە دی، لەالیەن سەددام  1991دوای شەڕی ساڵی  
ی بە تەواوەتی نزم بووەوە و گەیشتە ئەوەی تاقمێکی کورد بۆ تێکشکاندنی  حوسێنەوە ڕادە

دژبەرە کوردەکەی خۆی وا لەاڵیەن ئەمریکاوە پشتگیری دەکرا، الیەنی ئەو ]واتە سەددام[ی 
 .گرت

بەرپرسیایەتی   ئەوەی  بۆ  هەبوو  "کلینتن"ی  لە  باشتر  زەمینەیەکی  "فۆرد"  بەڕێوەبەرایەتی 
بەاڵ  بدات.  پێ  پەرە  نەبوونی خۆی  ڕوون  و  بوون  بەرتەنگ  دەرەتانەکە  هەردوو  م 

 .بەرژەوەندییەکانی ئێمەی لە خاکی دوورەدەستی کورداندا دەخستەبەرچاو
دەگوترێت،   و  باوە  وا  ئەوەی  هەرگیز بەپێچەوانەی  "فۆرد"  و  "نیکسن"  بەرێوەبەرایەتی 

ئەوانە یەکەم بوون ، بەاڵم  پشتیوانیی دەرەوەییان بۆ ئاواتی خودموختاری کورد دروست نەکرد
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بکەن.   ئاڕاستەی کوردان  ڕاستەوخۆ  ئێمە  لەوەدا کە یارمەتی  خۆی مەسەلەکە ئەوەبوو کە 
و لە بەرئەوەی واڵتانی    پشتگیریی کەمایەتییەکی نەتەوەییمان دژ بە دەوڵەتی قانوونییان دەکرد

دەبوا عەمەلیاتەکە  بوون،  مەسەلەکە  تێکەاڵوی  ئیسرائیل  و  ئێران  بەتایبەت  لە دیکەش  یە 
 .نوقتەیەکی خۆڵەمێش ڕەنگی نێوان هێزی ئاشکرا و سیاسەتدا، بە "نهێنی" بمێنێتەوە

بنەڕەتی تێکەاڵویی ڕاستەوخۆی ئێمە لەگەل کوردان. دەگەڕێتەوە بۆ سەردانی "نیکسن" 
و دوای ئەوەی لە وتووێژ لەگەل "بریژنیڤ" لە مۆسکۆ    197٢لە شا، لە تاران لە مانگی مایسی  

کەمکردنەوەی  دەگەڕاینەوە،   سیاسەتی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  "کرێملین"  میوانداریی  هەفتەیەک 
ئاڵۆزیی. نیکسن لە سیاسەتی کەمکردنەوەی ئاڵۆزیی نێوان دوو واڵتدا هەرگیز خواستی خۆی 
لەمەڕ دەرەتانی زیاتری مانۆر کردن لە کێ بەرکێی سیاسەتی جیهانی لەگەل یەکیەتی سوڤیەت 

 .لە بیرنەبردەوە
رکێیانە، لە عێراق و لە ئاستی دەرگای شای ئێراندا هاتە کایەوە. کێشەی  یەک لەو کێ بە

داهاتوو، ڕوو لە کامال کردنی سیاسیی واڵتێک بوو کە زەخیرەی نەوتی دوای عەرەبستانی  
سعوودی، لە جیهاندا دووهەمە و لەم ڕووەوە دەرەتانی هەڕەشەکردن بۆ تێکدانی هاوسەنگی  

دا، حیزبی بەعس کە 1968ەت خەلیجی بۆ هەیە. لە ساڵی  لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایب
لە ناوخۆی واڵتدا بەرپرسیایەتی بەرنامەیەکی ڕادیکاڵی سۆسیالیستی گرتبوە ئەستۆ و بڕیاری  
جێگەی  حوکم.  سەر  هاتەوە  بەغدا  لە  دابوو،  ڕۆژتاوای  لەگەل  سوپایی  کردنی  دژایەتی 

ن بەرەو ئەوە دەچوو کە لە یەکیەتی  سەرسووڕمان نەبوو کە عێراقی ژێر حوکمی سەددام حوسێ
هەزار سوپای سۆڤێتی لە میسر بوون    15سۆڤیەتی نزیک ببێتەوە، ئەویش ڕاست لەو کاتەدا کە  

و مەترسی ئەوە لە بن گوێدا بوو کە دوورنەبێت ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تەواوەتی بکەوێتە 
ی لە هەر بارودۆخێکدا ژێر نفووزی ستراتیجی سۆڤیەتەوە. جا سیاسەتی کەمکردنەوەی ئاڵۆز 

بوایە، کەمکردنەوەی نفووزی سۆڤێت یەک لە ئامانجە سەرەکییەکانی ستراتیجی ئێمە بوو. لە 
ڕاستیدا ئێمە سیاسەتی کەمکردنەوەی ئاڵۆزیمان وا سەیر دەکرد کە ببێتە کەرەسەی لەناوبردنی 

 .مەترسی لە سەر ئەو ستراتیجییە
ئەم الیەنگرییەی عێراقدا دەدیت بریتی بوون لە  واڵتانێک کە زیاتر خۆیان لە ژێر مەترسی  

هەروەها   هەبوو.  گەڵیدا  لە  درێژیان  و  دوور  سنووری  هەرددوکیان  کە  ئێران  و  ئوردەن 
ئیسرائیلیش کە بەردەوام نیگەرانی ڕژیمێکی نوێی ڕادیکاڵی عەرەب بوو وا چەکی سۆڤیەتی  

تووەکان بوون، هەرسێش  پارێزگاریی لێ بکات. هەر سێ ئەم واڵتانە دۆستی واڵتە یەکگر
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درێژەیان بە یارمەتیدانی نهێنی کوردان دەدا و هەوڵی کوردانیان بۆ خودموختاری لە ناوچە 
ئەستەم و شاخاوییەکانی باکووری عێراق وەک کارتێک گرتبوە دەست کە لە ڕێگەی ئەوانەوە  

 .دەرەتان و توانای ڕژێمی بەعسی عێراق لە سنووری خۆیان دووربخەنەوە
گە دەزگا ئێمە،  بەاڵم  نەدەکرد،  نهێنییانەمان  هەوڵە  ئەو  بەشداریی  ڕاستیدا  لە  رچی 

جاسووسییەکانمان، کە بە هۆی هاوکارەکانیانەوە لە هەرکام لەو واڵتانە تێکەاڵوی مەسەلەکە  
یارمەتی   واڵتانەش  لەو  هەریەک  دیارە  هەروەها  دەکرانەوە.  ئاگادار  ڕووداوەکان  لە  بوون، 

 .اڵتە یەکگرتووەکان وەردەگرتئابووری و سوپاییان لە و
بۆ ماوەیەکی کورت، وا دەردەکەوت کە وا وێ بچێت عێراق و کوردان جیاوازییەکانی 

لە   چارەسەردەکەن.  خۆیان  مارچی  11نێوان  مستەفا  197٠ی  کوردان  ڕێبەری  و  بەغدا  دا، 
ێکی بارزانی گەیشتنە پێکهاتنێک. حکوومەتی بەعس رەزامەند بوو بەوەی عێراق بکاتە دەوڵەت 

یارمەتیدەری   بێت،  پێک  کورد  و  عەرەب  سەرەکی  نەتەوەی  دوو  لە  کە  ڕەگەزیی  چەند 
لە   بەشداریی  کورد  ونوێنەرانی  ڕەسمی  زمانی  ببێتە  کوردی  بێت،  کورد  کۆمار  سەروک 

وەک عادەت، هەرکاتێ دەسەاڵت لە نێوان دوو تاقمی ڕەگەزیی   .پەرلەمانی نوێی عێراقدا بکەن
مەسەلەی ئەوتۆ دێتە گۆڕێ. لە مانگەکانی دواتردا ئەم پەیمانە بە   دژ بە یەکدا دابەش بکرێت

هۆی کێشەی واتاکردنەوەی "خودموختاری" یەوە هاتە الواز بوون. خودموختاری بۆ بارزانی  
ئاماژەیەک بوو بۆ سەربەخۆیی بە کردەوە، لە کاتێکدا سەددام حوسەین پێکهاتنەکەی وەک  

بەدیهێنان لەپێناو  تاکتیکی  یەکپارچە هەنگاوێکی  دەوڵەتێکی  بۆ  بەعس  ئاواتەکانی  ی 
  .سەیردەکرد

پایزی   تاوانی  1971تا  پچڕان، کورد  قۆناغی  گەیشتە  بەغدا  و  نێوان کورد  پەیوەندی   ،
ئەوەش  و  داوە  بارزانی  کوشتنی  هەوڵی  کە  حوسێن  سەددام  ئەستۆی  خستە  مەسەلەکەی 

یەک حکوومەتێکی  بەرەو  عێراق  وەی  لە  بوو  گومانیان  بە  نیشاندەری  نەتەوایەتی  گرتووی 
بەشداریی کردنی حیزبی شیوعی دەئاژوێت. ئەوە خۆی، کوردی خستە قوژبنەوە و شەڕی  

  1971چریکییان دەست پێکردەوە کە ئیسرائیل و ئێران پشتگیرییان دەکردن، لە مانگی نومبری  
 دا، شای ئێران داوای لە نیکسن کرد لە مەسەلەی یارمەتیدانی197٢و جارێکیش لە مارچی  

لە   بکات.  هاوکاریی  مەسڵەتکاری ٢8بارزانیدا  ئەرکی  ئوردەن  حوسێنی  مەلیک  مارچدا  ی 
بەڕێوەبرد و داواکاریی ڕاستەوخۆی بارزانی ئاراستەی نیکسن کرد. ئیسرائیل گەرچی هەرگیز 
ڕاستەوخۆ یارمەتی دارایی لێ نەخواستین، بەاڵم نیگەرانیی خۆی سەبارەت بە ڕێبازێک کە 
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گرتبوویەبەر خودموختاریی  عێراق  مەسەلەی  لە  خۆی  بەرژەوەندییەکانی  هەروەها   ،
 .ناوچەکوردییەکان بە ئێمە ڕاگەیاند

ئێمە داواکاریی یارمەتی ڕاستەوخۆمان دایە دواوە لەبەر ئەوەی نەماندەویست ببێتە هۆی  
باڵوێزی   فەیرلەند"  "جۆزێف  نفووزەکەی.  دابارینی زیاتری چەکی سۆڤیەتی و لە زیاددانی 
ئەمریکا لە ئێران چاوەترسێی ئەوەی کردین کە ئەگەر عەمەلیاتێکی نهێنی کورد ]لە الیەن  
ئەمریکاوە[ بەڕێوەببرێت، مەترسی ئاشکرابوونی لێ دەکرێت، خۆ ئەگەریش بوەستێنرێت ئەوا  

 .ڕێگە بە "تەفسیرێکی هەڵەی جێگەی داخ" دەدات
دا،  197٢ا لە مانگی ئەپریلی  سەفەری سەرەک وەزیری سۆڤیەتی ئەلێکسی گاسێگین بۆ بەغد

ی ئاپریل، 9بووە هۆی ئەوەی ئێمە بە "سیاسەتی دەستکێشانەوەی خۆماندا بچینەوە". لە ڕۆژی 
تێوەردانی  بێ دست  بە  تەنانەت  کە  مۆرکرد،  عێراقدا  لەگەل  دۆستانەی  بەیمانێکی  ناوبراو 

ی سۆڤیەتی ]بۆ  ئەمریکا بە قازانجی کوردیش، ئامادەیی بۆ ناردنی ڕادەیەکی بەرچاوی چەک
عێراق[ دەگرتەبەر. لەوە بەدواوە، عێراق خۆی دەخستە کێشەیەکی جیۆپۆلیتیکەوە و بە ڕێگای 
ئەوەوە دەبوو کە ببێتە هاوپەیمانی سەرەکی یەکیەتی سۆڤیەت لە ناوچەکەدا. هێزی سوپایی  
ڕادەیە لەو  و  پەرەپێدا  سەر کورد  بۆ  هێرشیان   تەیارکرابوون،  زێدە  بە چەکی  کە   عێراق 

دەرچوو کە بکرێت هاوسەنگییەکەی بە هۆی یارمەتی نهێنی ئێران و ئیسرائیلەوە ڕابگیرێت.  
 .پێکدادانی هێزەکانی عێراق و ئێران لە سەر سنوورە گشتییەکانیشی بە شوێندا هات

دا چووە 197٢ی مایسی  31و    3٠ئەوە، ئەو باروودۆخەبوو کە تێیدا نیکسن لە ڕۆژانی  
ئێمە بە هۆی هەردوو الیەنی ئیحساسی و فیزیکی دەنگدانەوەی   چاوپێکەوتنی شا لە تاران،

و   بۆمباردمان  سەرەڕای  کە  حەپەسابووبن  مۆسکۆدا  وتووێژەکانی  لە  نیکسن  سەرکەوتنی 
بەرنامەی  پێش  حەوتوو  دوو  ماوەی  لە  سۆڤیەت  هاوپەیمانی  باکووریی  ڤیەتنامی  ئابلۆقەی 

ەلەی هەڵبژاردنی سەرەک کۆمار  داڕژاوی چاوپێکەوتنەکەی نیکسن و شەش مانگ پێش مەس 
 .]ی ئەمریکا[ دا، هاتبوە دەست

میونداریەتی هەمەالیەنەی ئێرانییەکان ناڕەحەتی کاروان و هەروەها تاقمی ڕۆژنامەنووسانی 
بوو لە کاتی  نیکسن  ناڕەحەتییە، سەرلێشێوانی  لە پێشهاتەکانی ئەو  هاوڕێی دەرخست، یەک 

ی ڕازاوەییەوە ئامادەکرابوو. چرای ]فیلم هەڵگرانی[ نانی شێوی بەخێرهاتنی شادا، کە بەوپەڕ
تەلەڤیزێونی لە کاتی خوێندنەوەی وتاری ئامادەکراوی سەرەک کۆماردا شەوقی زۆریان هەبوو،  
بە تایبەت کە نیکسن پێی خۆش نەبوو لە سەر تەلەڤیزیۆن بە عەینەکی چاویەوە ببینرێت، لە  
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تە بکات و ئەم کارەی بە تواناوە گەیاندە ئەنجام، بەر ئەم هۆیە بڕیاری دا وتارێک لە بەر ئاراس
تەنیا ئەوە نەبێت کە وا دەردەکەوت ڕادەی کورت و درێژیی وتارەکەی نەگرتبێتە بەرچاو.  
بابەتەکەدا هات ئینجا گەیشتە خاڵێکی گرنگ، ڕاستەوخۆ چاوی  چەند جارێک بە دەوری 

شای شاهان هێنایەوە کە گوتبووی   بڕیە شا و ئەو بۆچوونەی پرێزیدێنت "ئایزینهاوێر" ی وەبیر
نیکسن  ورەیەوە  بەم  هیناوە".  خۆیان  لە  بااڵتر  ژنی  دەیانناسم  سیناتۆرانەی  ئەو  "هەموو 
سەرکەوتووانە کۆتایی بە قسەکانی هێنا و گوتی با بیخۆینەوە بە سڵمەتی ئەعالحەزرەت و  

 ی خۆی.  عولیا حەزرەتی پەنادەستی! چەپڵەی الیەنی ئێرانییەکان گەیشتە ئەوپەڕ
نێونەتەوەیی  بارودۆخی  بە هەڵسەنگاندنی  نیکسن و شا دەستیان  بێت، کاتێ  هەرچۆنیک 
کریملین   لە  تردا  الیەنەکەی  لەگەل  کە  نیکسن،  نەما،  سەرلێشێواوییەک  هیچ  ئیتر  کرد، 
نیشانی دا کە  بەوە گەشابووەوە،  بە سەاڵمەتی یەکتر خواردبووەوە و  خواردنەوەی زۆریان 

ریکا کەمتر وا هەیە بە هۆی پەیوەندی شەخسی لەگەل ڕێبەری زلهێزی  سەرەک کۆماری ئەم 
کۆمۆنیستەوە ڕێگە چەواشە بکات. لە وتاری کاتی گەرانەوەی وتووێژەکاندا، جارێکی تر  
ڕوونی کردەوە کە دەیەوێت شان بەشانی دۆستانی ئەمریکا بوەستێت و بەرگری لە کردەوەی  

ڕو لە  سۆڤیەت  بە .  بکات  تناوەراس  ژهەاڵتیّ  توندوتیژی  پێش  دەمانویست  ئێمە  گەرچی 
ڕووبەڕبوونەوەیەکی   ببنە  نەدەین  ئیجازە  و  بگرین  ناوچەییەکان  تەنگوچەڵەمە  هەڵچوونی 
هاوسەنگی  یاخود  جیهانی  هێزی  هاوسەنگی  نەماندەهێشت  کاتدا  عەینی  لە  نێونەتەوەیی، 

  .هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەراست تووشی گۆران ببن
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەوڵی ئەوەمان بوو هاوسەنگییەکە بە قازانجی  لە ڕاستیدا ئێمە لە  

سۆڤیەتی   چەکی  نە  و  عەڕبی  ڕادیکالیسمی  نە  بدەین  پیشانی  کە  بەوەی  بپارێزین  خۆمان 
ئێمە  گوتم  و  قسەکانەوە  ناو  چوومە  من  ئامانجەکانی.  ناگەیێننە  عەڕەب  هیچکامیان 

قەبوڵ ناکەین کە بۆ من واتای ئەوە بوو  "هەڵبژاردەیەک" لە سیاسەتی کەمکردنەوەی ئاڵۆزی  
"هەندێ مەسەلە لەگەل هەندێ دوژمندا چارەسەربکەین بۆ ئەوەی هەندێ دوژمنی تر بخەینە 
قوژبنەوە، ئەم مەسەلەیەمان بە گوێی سۆڤیەتییەکانیشدا دا". ساڵێک دواتر، لە مانگی جوالی 

ەوهەری تەرح و بەرنامەی یشدا، کاتێ شا بۆ وەاڵمی سەردانەکە هاتەوە واشەنگتن، ج1973
 :داڕژاوی خۆمانم بەم شێوەیە پێ ڕاگەیاند

ئێمە دەمانەوەێ نفوزی سۆڤیەت لە هەر کوێیەک سەرهەڵبدات، کڕی بکەین و لە هەر  
توندوتیژی نواندنێکدا کە ئەوان هاندەری بن بێ هیوایان بکەین. ئێمە دەمانەوێ لە هەیئەتی  
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دی کە چااڵکی نواندنی پڕخەرجیان لە ڕۆژهەاڵتی  سیاسی ]سۆڤیەتی[ دا تێگەیشتنێک بهێنینە
 .ناوەڕاست، بێ ئەنجام دەبێت 

هەر بۆیەش بوو کە شا، نیکسنی وەک کەسێک هاتە پێش چاو کە گوێگرێکی باشە و  
باسی ئەوەی بۆ کرد کە "سوڤیەتییەکان وا خەریکی پێکهێنانی هاوکارییەکن لە نێوان کورد  

ورد لە جیاتی ئەوەی ببێتە دڕکێک و بە گەروویاندا  و بەعسی و شیوعییەکاندا و مەسەلەی ک
 ."بچێت، واهەیە ببێتە یاریدەدەری کۆمۆنیستەکان

کردنی   بەربەرەکانی  بۆ  دەرکرد  بڕیاری  دوو  نیکسن  شا،  لەگەل  وتووێژ  ئاکامی  وەک 
سەددام، پەسندی فرۆشتنی ئەو فڕۆکە پێشکەوتووانەی کرد کە    -مامەڵەی چەکی کاسیگین

نی کردبوو بەاڵم بەهۆی چەلەحانێی بۆرۆکراتیکی نێو وەزارەتی بەرگریی  شا داوای کڕینیا
ئێف   ئایا فڕۆکەی  ی هێزی هەوایی پێ 15ئەمریکاوە وەستێنرابوو. ئەوان لەوە دەدوان کە 

ئێف   یا  کە  14بفرۆشن  چارەسەرکرد  شێوەیە  بەم  مەسەلەکەی  نیکسن  دەریایی؟  هێزی  ی 
وتی دوابڕیار لەمەڕ هەلبژاردنی ئەوەی کامیان  ئیجازەی فرۆشتنی هەردوو فڕۆکەکانی دا و گ

)ئەوە بنەمای ئەو چاو و ڕاوە بوو کە گوایە پێنتاگۆن هەرچییەک شا بیەوێت  بکڕێت، بدرێتە شا
بیداتێ؛ لە کاتێکدا فەرمانەکە تەنیا ئەوەی تێدا بوو ئیجازەی پێ بدرێت لە نێوان فڕۆکەیئێف  

 دا، یەکیان هەڵبژێرێت(.  15و ئێف  14
عەی بە لە  دژ  کوردان  ئەودەمی  ڕاپەڕینی  کە  ئەنجامەی  ئەو  گەیشتە  نیکسن  کاتدا  نی 

ورەی   پاراستنی  بۆ  و  تێکدەشکێت  ئەمریکا  پشتگیریکردنی  بێ  بە  بەغدا،  حکوومەتی 
هاوپەیمانانی وەک ئێران و ئوردەن پێویست بوو ئەمریکا بە شێوەیەک لە شێوەکان بەشداریی  

م بۆ ئەو دوو واڵتە وئامانجەکانیان و هەم بۆ پاراستنی مەسەلەکە بکات. ئەم بەشداریکردنە هە
بۆ  عێراق  مەسرەفی  ئەوەبوو  نیازمان  بوو.  جیددی  گەلێک  ناوچەکەدا،  لە  هێز  هاوسەنگیی 
ڕاگرتنی ڕژێمەکەی زیاد بکەین، وزەی کورد لە وتووێژی سەندنی دەسەاڵتدا بەرینە سەرەوە  

لە ئاسایشی  و لەو ڕێگایەوە بەغدا مەجبور بکەین سیاسەتێک بە ڕێوەبەرێت کە ڕێزی زیاتر 
 .دراوسێکانی عێراق  هەروەها خودموختاریی کەمایەتی کورد بگرێت

وا دەردەکەوت کە بەشداریکردنەکە دەبوە هۆی پەیوەندیدانی هەندێ ئامانجی ئاڵۆزی  
ەتی  ئەو واڵتانەی وا یارمەتی داراییان ]بە کورد[ دەدا و هەر ئەو واڵتانە لە عەینی کاتدا گرنگای

زۆریان بە پەیوەندییەکانیان لە گەل ئەمریکا دەدا. هەروەها دەبوە هۆی ئەوەی کە بەرگریی  
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داوەرییەک کە، وەک دواتر دەببنن، دەرکەوت   -لەوە بکەین ئەو واڵتانە پشتی کورد بەربدەن
 .زۆر گەشبینانە بووبێت

 
 گێرە و کێشەی ناوخۆیی 

لێکۆڵینەوە   کە  کاتەوە  کۆمیتەیلەو  ڕێگەی  Church and Pike ئاسایشییەکانی  لە 
تەلەڤیزیۆن و فیلم و چاپەمەنییەوە، مەسەلەکەی کردە بابەتێکی دڵخوازی خەڵک، وێنەی دەزگا  
جاسووسییەکانی ئەمریکا وەک دەزگای دواکەوتووی سەردەمی شەڕی سارد کێشراوەتەوە کە 

دارایی ئەمریکا بە شێوەیەکی   ێتر دەیانەولە بەرانبەر کۆنتڕۆڵی سیاسیدا وەاڵمدەر نین و زیات
بەردەوام بخەنە مەترسییەوە بۆ ئەوەی بەرنامە و پڕۆژەی شێتانەی خۆیان بەڕێوەبەرن. ئەگەر 

فەرمانی "سیا"یەکی ئەوتۆ بوونی بووبێت، ئەوا لە سەردەمی فۆرد و نیکسن دا شاراوە بووە.  
کوردان و ئەنگۆال، لە الیەن کاخی سپییەوە  وەک شیلی،    -هەموو عەمەلیاتێکی مەزنی سەردەم

لەبەر ئەو هۆ سەرەکییەی کە هیچ بۆنەیەکی سیاسی    دەرچوو و بە شێوەی نهێنی بەڕێوەبران
 .ئاشکرا و بە ڕێ و جێیان نەبوو

ڕاپەڕینی کوردان لە خاکی ژێردەسەاڵتی حکوومەتێکی بە ڕەسمی ناسراودا هاتە کایەوە  
ماوەیەک پێشترەوە چەند دەوڵەتێک یارمەتی نهێنییان پێدەدا    کە هاوپەیمانی سۆڤیەت بوو و لە

پشتگیریمان  داراییەوە  لەباری  ئێمە  و  بوون  واڵتەبەکگرتووەکان  هاوپەیمانی  هەموویان  کە 
دەکردن. مەترسی هەڵچوون لە ئارادا بوو، بەاڵم یەک لەو شتانەی وا ئیجازەی بە سەددام دەدا  

ەوەبوو لە ناوچە کوردنشینەکانی واڵتانی دراوسێی  بتوانێت حوکمی خۆی پێ قایمتر بکات ئ
پەرەسەندووی   زوو  زۆر  چەکداری  هۆی  بە  کە  گیرەشێوێنییە،  ئەم  لەوسەردەمەدا،  خۆی 
عێراقەوە پشتگیری دەکرا، دەیتوانی ببێتە چەکێک دژ بە دەوڵەتانی خەلیج و ئێران تەنانەت 

 .تورکیاش
نی چاک و خراپی بریارمان لەمەڕ پشتگیری  لە پێداچوونەوەی ڕووداوەکانی ڕابوردوودا، الیە

ئەنگیزەی  بووبێت  پێویست  هەیە  وا  دەنوێنێت  هاوسەنگ  زیاتر  کوردان  ڕاپەڕینی  کردنی 
لە   یەک  خۆکشانەوەی  ئەنجامی  و  بکردایە  تاوتوێ  بەعێراقمان  دژ  هاوپەیمانانی  بەهێزی 

بزانیایە کە کوردان وا  الیەنەکانمان بگرتایەتە بەرچاو و لە ژوور هەموو ئەوانەشەوە ئەوەمان  
هەیە لە هاوپەیمانییەکەدا گێرەشێوێنی بکەن و ئەستەم بتوانن لە ستراتیجی گشتیدا بگونجێن، 
دان پێدانی ڕێبەرەکانیان هەرچی بوایە، ئاسۆی ئامانجی سەرەکییان سەربەخۆبوون یان بەالی  
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دەوەستا هەنگاوانە  بەو  دژ  بەردەوام  و  بوو  تەواو  خودموختاریەکی  ئەرکە کەمەوە  کە  ن 
سەرەکییەکانی خۆیان لە پەیوەندیی چەمکی هاوسەنگیی جیۆپۆلیتیکی هێزەکانی دەرەوەییدا  

ئێمە تێگەیشتین کە گەلێک خۆشترە بابەت لە سەر قارەمانان بخۆێنیەوە تا  بەربەست تر بکەن. 
ان، ئەوەی هەڵسوکەوتیان لە گەڵدا بکەی، هەر ئەو توانایەی کە دەبێتە ئیلهامدەری ئازایەتیی

 .شنە و "انعطاف"یشیان لەناو دەبات
"بارودۆخی  خستبوونیە  ڕووداوەکان  تێگەیشتنی  سوودی  زیاتر،  لەوەش  تەنانەت 
هۆبسن" [واتە مەجبووری]یەوە،  کە لە چارەکە سەدەیەکی ڕابردووشدا نەگۆراوە لەبەر ئەوەی 

مەوجودەکەی دژی عێراق لەبەر یەک  ئەگەر هیچمان هەر نەکردایە، بۆی هەبوو یەکگرتووییە  
بترازایە، کوردان بکەوتاینەتە بەر دەستی بەزەیی سەددام حوسێن و ورەی ]حکوومەتەکانی[ 
هەمان   تووشی  هەبوو  وا  کاریش  و  ئەرک  بەڕێوەبردنی  کاتێکدا  لە  لەناوبچوایە،  خەلیج 

ناردنی چەکیان   موشکیلەی پڕ ئازارمان بکات ئەگەر بگەیشتایەتە ئەنجامی ئەوەی سۆڤیەتەکان
مەترسییەکی   و  دڵنیا  مەترسییەکی  نێوان  هەڵبژاردنی  لە  بکردایە.  زێتر  ئەودەم  ڕادەی  لە 
گوماناویدا، خۆ لەو مەترسییە هاویشتن کە دوورتری دەنواند، سەرنج ڕاکیشر تر بوو. هەر 

 .دا197٢ئەوەش بوو بە دوابڕیاری ئێمە لە ساڵی 
   یمزاکردنی فەرمانێک حوکمی بەڕێوەچوونی، نیکسن بە ئ197٢ی مانگی هەشتی  1ڕۆژی  

 ٢٢٠ی دەرکرد.  Covert Prgramo"بەرنامەی نهێنی" 
مانگانە  197٢واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ساڵی دارایی   هەزار دۆاڵری بۆ  ٢5٠دا، 

پشتگیری ڕاستەوخۆی کوردان تەرخان کرد و دوو ملیۆن دۆاڵریش بۆ تەقەمەنی، کە سەرجەم  
دەبووە دەوروبەری سااڵنە پێنج میلیون دۆاڵر. شای ئێران بڕێکی زیاتری تەرخان کردبوو.  

الیەن ئێمە و ئیسرائیل و بریتانیا و ئیرانەوە دەگەیشتە نزیکەی مانگانە یەک یارمەتی کوردان لە  
 .ملیۆن دۆاڵر. ئەم بڕە پارەیە، بە پێی پێوانەکانی سەردەمی شەڕی سارد، ڕادەیەکی زۆر نەبوو

 
ئەندامى کۆمیتە لە ئارادا نەبوو. لەبەر هۆى ئاسایشى، فەرمانێک بەدەست برا بۆ ڕوسەکان   4٠چاوچێکەوتنى رەسمیى  ٢٢٠

و بۆ یاریدەدەرى وەزیرى دەرەوە، یاریدەدەرى وەزیرى بەرگرى و هەر دوو سەرۆکى ستادى سوپا و جگە لەوانە، بۆ 
رێکخراوى “سیا”. هەرکام لەو کەسانە دەرفەتى ئەوەیان هەبوو ناحەزیی خۆیان لە پەیوەندیی بەرنامەکەدا    بەڕێوەبەریی

 ڕەسمى لە ئارادا نەبووە  دەیویست لەو مەسەلەیەى کە دانیشتنى Pike دەرببڕن بەاڵم هیچیان ئەو کارەیان نەکرد. کۆمیتەى

 .ئەنجامێکى جیاوازى نەدەبووسوودى زۆر وەربگرێت گەرچى )دانیشتنەکە( 
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هێزەکانی   دەکردەوە،  ئەمریکا  عاقڵنەی  کردنی  بەشداریی  لە  بیرمان  ئێمە  کاتێکدا  لە 
و   جوالی  سۆڤیەت  مانگی  لە  مەسەلەیە 197٢ڕاویژکارەکانیان  ئەم  دەرکران.  میسر  لە  دا 

بە   بوو  و  کرد  زیاتر  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  سۆڤیەتی  سیاسەتی  بۆ  عێراقی  گرنگایەتی 
هاندەرێک بۆ مۆسکۆ کە پەیوەندەکانی لەگەل ڕژێمی بەغدادا پتەوتر بکات، لە کۆتاییەکانی 

ئەندامی دەفتەری سیاسی، گوشاری خستە سەر بارزانی   مانگی ئۆگۆستدا میخائیل سۆسلۆڤ
بە  دەکرد.  پێشنیاری  حوسێن  سەددام  کە  هاوبەشەوە  حکوومەتە  ئەو  ناو  بچێتە  ئەوەی  بۆ 
گوێرەی قسەی بارزانی، سۆسلۆف پێی ڕاگەیاندبوو کە یەکیەتی سۆڤیەت دوای دەرکران لە 

پەیوەند بە  جاران  لە  زیاتر  تەنانەت  گرنگایەتییەکی  و میسر،  دەدات  عێراق  لەگەل  ییەکانی 
یارمەتی خۆی بۆ حکوومەت زێدە دەکات. کێبەرکێ بە ئاشکرا سەری هەڵدابوو، لە بەشی 

، لە کاخی شا 197٢ی ئۆگوستی  ٢ی جوالی هەتا  31سەر بە ئێمەدا، شا و مەلیک حوسێن لە  
مریکایان  لە لێواری دەریای قەزوێن چاویان بە یەکتر کەوت و بەخێرهاتنی یارمەتییەکانی ئە

کرد. هەروەها لەالیەن ئەوانەوە پێشنیار کرا کە هەندێک یاسای گشتی بۆ کاری هاوبەشی  
هەمووالیەک دابنرێت و زیاتر لە سەر بەهێزکردنی دەرەتانی دیفاعی کوردان پێیان داگرت بۆ  

 .ئەوەی کوردان بتوانن ڕادەیەکی زیاتری خودموختاری وەدەست بهێنن
ڕ لە توندیی دا و بە هەمان نیسبەت، ڕادەی داواکاریی دارایی  ، شە1973بە درێژایی ساڵی  

دا پشتگیری داواکارییەکی "سیا"م بۆ 197٢ی مانگی مارچی  ٢9کوردان چووە سەڕێ. من لە  
"سیا"دا  لە  بەرپرسایەتی خۆی  ماوەی کورتی  لە  چلێزینگر"  "جیم  کە  زیاتر کرد  یارمەتی 

 .کردئیمزای کردبوو و نیکسنیش دەست بە جێ پەسەندی 
من لە یادداشتێکدا باسی ئەوەم کرد کە عێراق کڕیاری سەرەکی ]کاالی[ سۆڤیەت لە  
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە و حکوومەتی بەعسی عێراق بە ڕێبەرایەتی سەددام حوسێن درێژە بە 
عێراق   هەروەها  دەدات.  پاکستانیش  هەتا  تێرۆریستییەکان  ڕێکخراوە  دارایی  یارمەتیدانی 

" لە  ئەسڵییە  ئاشتی  هێزیکی  مەسەلەی  لە  دەستپیشخەری  بە  بەر  دەیەوێت  و  رەفز"  بەرەی 
ئیسرائیلیش بگرێت لە بەر هەموو ئەم هۆیانە، من پێشنیارم کرد یارمەتی داراییمان    -عەرەب

میلیۆن تێپەر بکات. شا ڕادەیەکی گەلێک مەزنتری لە یارمەتییە داراییەکانی  5لە رادەی سااڵنە 
یلیۆن دۆاڵر نزیک دەبووەوە، سەرباقی ئەوەش دڕێژەی دەدا  م  3٠خۆی زیادکرد کە لە ڕادەی  

ئێرانەوەشی   خاکی  نێو  لە  دوورەمەودا  تۆپبارانی  کە  تۆپخانە،  و  لۆجستیک  یارمەتیدانی  بە 
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دەگرتەبەر. هاوکات، من مەترسی ئەوەشم خستە بەرچاوی نیکسن کە وای لێ بێت کوردان  
 :لە ڕادەی بەرگری تێپەڕ بکەن

بمانەوێت خ بۆ  وا هەیە  ئیلتیزاممان  ۆ لەو هەستە]ی کوردان[ دووربخەینەوە کە ڕادەی 
ماوەی درێژخایەن ڕوو لە زیادبوون دەبێت، ئەوەش لە ڕێگەی ئاگادارکردنەوەی بارزانییەوە 
دەبێت کە ئێمە ئەم زێدە یارمەتییە داراییە تەنیا بۆ ئەمساڵ و لە سەر بنەمای مانگانە ئاراستە  

 دەکەین. 
 

 بەشی دووهەم: 
لەمەڕ   شامان  ڕوانگەی  هەمان  ئەوەیە  لەسەر  جەختمان  حاڵەتێکیشدا  هەموو  لە  بەاڵم 
دابینکردنی حاڵەتی بەرگری کوردان هەبێت. لە ماوەی ساڵی یەکەمدا وا دەردەکەوت کە 

دا، من    ١٩٧2ی مانگی ئوکتۆبری  ٥هەوڵی نهێنی]ئێمە لەمەڕ[ کوردان گەیشتبێتە ئامانج. لە  
یا" "ڕیجارد هێلمز"م گەیاندە نیکسن، هێلمز کە دواتر بوو بە باڵوێزی  ڕاپۆرتێکی بەڕێوەبەری "س

]ئەمریکا لە[ ئێران، ئاگاداری کردینەوە کە کوردان دوو بەش لە سێ بەشی سوپای بەعسیان 
 بە خۆوە خەریك کردووە.

قایمی گرتووە، درێژە   پتەو و  بارزانی کە شوێنی   ... نییە  باش  بەعسی  "وەزعی ڕژیمی 
دوو بەش لە سێ بەشی سوپای عێراقی بە خۆیەوە خەریك بکات و ئیجازە دەدات بەوەی  

نادات بەعسییەکان ببنە خاوەنی پێگەیەکی دڵنیا و لەوێوە کاری وێرانکاری و کوشت و بڕ لە  
 ئێراندا بەڕێوە بەرن".

دا دەستی پێکرد،   ١٩٧3شەڕی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ]مصر و ئیسڕائیل[، کە لە ساڵی  
ەڵەمەی نوێی بۆ ئێمە هێنایە کایەوە. ئەوە بووە هۆی بیرکردنەوەمان لەوەی هەندێك تەنگ و چ

ئامانجی ڕووخاندنی ڕژیمی سەددام  بە  بێت کەڵك لەو دەرفەتە وەربگرین و  پێویست  ئایا 
هانی هێرشی کورد بۆ سەر ناوچەکانی بەردەستی عێراق بدەین؟ ئێمە پێشنیاری ئەفسەرێکی  

بارەیە ئیسرائیلمان لەم  دایە دواوە  ئاسایشی  بوە هۆی   -وە  ساڵەکانی دواتردا  بڕیارە، لە  ئەم 
 مشت و مڕی زۆر. 

ئەو ڕەخنەیەی لێمان دەگیرا، نموونەی کالسیکی قارەمانیەتی سااڵنی زوو بوو. کاتێ کە 
شەڕی عەڕەب و ئیسرائیل ڕووی دا، تەمەنی "بەرنامەی نهێنی" هەندێک لە یەك ساڵ زیاتر  

ژمارەیەکی داوای  کوردان  کە    بوو.  تۆپخانەیەی  ئەو  دەکرد.  قورسیان  چەکی  لە  کەم 
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ئێرانییەکانی لەسەر بوو، هەرگیز ریسکی ئەوەی پێ نەدەکرا کە لە سنوورەکانی ئێران دوور 
بکەوێتەوە. کوردان توانایی ئەوەیان هەبوو داکۆکی لە واڵتە شاخاوییەکەی خۆیان بکەن و 

وێنانە بکەونە عەمەلیات کردن، بەاڵم هێزی  تانك و تەیارەکانی عێراق ئەستەم بوو بتوانن لەو ش
سوپای   بە  دژ  خۆیاندا  خاکی  ئەوالتری  دەشتاییەکانی  ناوچە  لە  سووکی کورد  چەکداری 
گەورەی عێراقی کە بە چەکی قورسی پێشکەوتووی سوڤیەتی چەکدار کرابوون و سەدان  

پێگەکانی خۆیان، تانکیان لەگەڵدا بوو، هیچ بەختێکیان نەدەبوو. هێرش بردنیان بۆ ئەوپەڕی  
 لەناوچوونی هەموو هێزە سوپاییەکەی کوردی زامن دەکرد. 

مەسەلەکە بە تایبەت بۆیە وای لێ هاتبوو کە بە پێچەوانەی نەریتی پێشوو، عێراقییەکان 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  شەڕی  لە  عەڕەب  الیەنی  یارمەتیدانی  تەرخانی  بەرچاویان  هێزێکی 

ر ئاگاداری کردبووینەوە، ئێستاش کوردان بە بەردەوامی  نەکردبوو. وەك "هێلمز" ساڵێك پێشت
دوو بەش لە سێ بەشی سوپای عێراق بە خۆیانەوە خەریك دەکەن. جا سەمەرە نەبوو دوای 
بە حیسابی  عێراق  سوپای  بریگادێکی  "تەنیا  تێكچوو،  سووریا  لەگەڵ  عێراق  نێوانی  ئەوەی 

وشەیەکە   شەڕیش  ئیسرائیل."  شەڕی  نێررایە  ئەدەبەوە  جوغرافیایی  "تواضع"و  ڕووی  لە 
دەگوترێ، دەنا بریگادە عێراقییەکە بە خێراییەکی ئەوتۆ نەنێرران کە بتوانن بگەنە بەرەی شەڕ،  
وا دیار بوو دە ڕۆژی پێ چووبێ بۆ ئەوەی بگەنە دەوروبەری ناوچەی پێکدادانەکە و تەنانەت  

یانێکیش کە لە شەڕدا لێیان دوای ئەویش بە تەواوەتی لە بەرەی شەڕ دوور ڕاگیرابوون. تاقە ز
ئەوانیش   -کەوت لە تەقەکردنێکدا بوو، کە لەگەڵ "بریگادێکی سعوودی بۆیان هاتبووە پێشێ  

بە هەمان شێوە، دە ڕۆژی پێچووبوو بۆ ئەوەی بگەنە ناوچەیەك کە گوێیان لە تەقەی شەڕ 
تێك ئااڵن. هەر    بێت. ئەم دوو شەڕکەرە ناشەڕانییە لە دوا ڕۆژی شەڕی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا

نەکراو  چاوەڕوان  شێوەیەکی  بە  نەبوو،  ئەویتر  بوونی  لە  ئاگایان  کە  عەڕەب  یەکەی  دوو 
 ڕووبەڕووی هێزەکانی ئیسرائیل بوونەوە و دەستیان بە تەقەکردن ]لەیەکتر] کرد.   

بیرۆکەی ئەوەی شەڕی چریکی بەڕێوە ببرێت، درەنگ هاتە گۆڕێ، ئەویش لە کاتێکدا 
ی ئوکتۆبر واتە نۆهەمین  ١٥ئیسرائیل دا گەڕابوە دواوە. لە    -لە بەرەی میسر  کە شەپۆلی شەڕ  

توندی  بە  میسری  هێزێکی  سینا  سەحرای  لە  ئیسرائیل  کە  ڕۆژەدا  لەو  ڕاست  شەڕ،  ڕۆژی 
گەڕاندبۆوە دواوە، ئێمە پەیامیکی خێرای بارزانیمان پێگەییشت کە تێیدا ڕای ئێمەی خواستبوو 

نەسیحەتی ئ ئایا  پێکردبوو  بۆ ئەوەی  پێشنیاری  ئیسرائیلی وەربگرێ کە  ئاسایشی  ەفسەرێکی 
هێرش بکاتە سەر دەشتاییەکانی خاکی عێراق یان نا. ئەوە ڕاست لەو چەشنە پێشنیارانە بوو  
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بەرنە  واڵتەکەیاندا  لە  خۆیان  ئیعتباری  دەیانەوێت  وا  دەیکەن  ئاسایشییانە  ئەفسەرە  ئەو  کە 
 وتۆمان لە 'تەلئەڤیڤ'ەوە پێ نەگەیشت. سەرەوە، ئێمە هەرگیز داخوازییەکی ئە

بەڕێوەبەری    -پەیامەکە، بە شێوەی ئاسایی لە ڕێگای "سیا"وە گەیشت و "ویلیام کۆلبی"  
شەڕ   پەرەپێدانێکی  چەشنە  هەر  بە  دژ  بە جێ  دەست  و  نەدابوو  بەفیرۆ  کاتی  "سیا"  نوێی 

ڕاوێژکاری ئاراستەی    وەستابوو. کاتێ ئێمە ڕاوێژمان لەگەڵ شادا کرد کە زیاترین کەرەسە و
کورد دەکرد، ئەویش ڕوانگەی "کۆلبی" پەسند کرد و گوتی کورد بۆ ئەوە چەکدار نەکراوە 
هەبوو  وا  ئیسرائیل  پێشنیاری  دەشتاییەکاندا.  لە  ئەویش  ببات  بەڕێوە  هێرشکارانە  عەمەلیاتی 

 "کارتی کورد" بە تەواوی لە ناو ببات.
یرم لەوە دەکردەوە کە عاقاڵنە نەبێت کورد  منیش پەسەندی مەسەلەکەم کرد. هەروەها ب

زۆر بە زەقی بە سەاڵحیەتی تاکتیکیی ئیسرائیلەوە ببەسترێت و لەو ڕێگەیەوە ڕق و کینەی  
واڵتانی عەڕەب بخرێتە گیانی کورد کە هەر ئەو دەمیش ئابلۆقە درابوو. هەربۆیەش، لەسەر  

بۆ بارزانی نارد: "ئێمە المان وا ی ئوکتۆبردا،  ١٦پەسەندی نیکسن، من ئەم پەیامەم لە ڕۆژی 
دووپاتی دەکەمەوە، المان وا نییە لە بەرژەوەندیی ئێوە دابێت ئەو هێرشە عەسکەرییەی  -نییە 

 ئیسرائیلییەکان پێیان پێشنیار کردوون بەڕێوەبەرن."
یارمەتیەکی  ئەوەی  بێ  بە  ناوچوونی کوردان  لە  هۆی  دەبوە  لەوە،  جیا  بڕیارێکی  هەر 

ت. بارزانی پەیامی منی هەر ئەو ڕۆژە پێ گەیشت کە جەنەڕاڵ "ئەریان شاڕۆن"  ئیسرائیلیش بدا
بە هێزە چەکدارەکەیەوە کاناڵی سوێزی تێپەڕ کرد. شەش ڕۆژ دواتر ئاگر بەس باڵی بەسەر 

 شەڕی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا کێشا. 
 

 کۆتایی خودموختاری کورد 
ڕادەیەی وا ئەنوەر سادات زیاتر لە وەک ئاکامێکی شەڕی ڕۆژهەاڵتی ناڤین، ڕاست بەو  

واڵتە یەکگرتووەکان ]ی ئەمریکا[ نزیک دەبووەوە، پێداگرتنی سۆڤیەت لەسەر عیراقیش بە  
بۆ   قورس  تۆپخانەی  ناردنی  بە  دەستی  سۆڤیەت  جار،  یەکەم  بۆ  دەبوو.  زیاتر  ڕادە  هەمان 

دان دەگۆڕی. سەددام حوسەین کرد، کە ئەویش لە بنەڕەتدا ستڕاتیجی عیراقی دژ بە کور
بەڕێوە دەبرد و لە    1973هەتا ساڵی   هاویندا عەمەلیاتی لە چیاکان  تەنیا لە  عیراقی  سوپای 

 سەرەتای زستاندا دەگەڕانەوە پێدەشتەکان. 
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دا بۆ یەکەم جار سوپای عیراقی لەو شوێنانەدا مانەوە کە بە هێرشی   1974لە زستانی ساڵی  
بوو؛ ئەوەش واتای ئەوەی هەبوو کە شەڕی هاوینی هاوینە گرتبوویانن و قایمکارییان تێدا کرد

عیراق   بوو  دیار  بەڕوونی  پێدەکات.  دەست  کوردنشینەکانەوە  ناوچە  قوواڵیی  لە  دادێ 
دەیویست شوێنی قایمی کوردەکان تێک بشکێنێت. ئەم ستڕاتیجییە بوو بە هۆی نیگەرانیی زۆر  

قی دەبەخشی بتوانێت دەوری لەبەر ئەوەی تۆپخانەی قورسی سۆڤیەتی توانای بە سوپای عیرا 
 ئەو شوێنە قایمەی کوردان بدات کە تا ئەودەم لە گیران نەدەهاتن. 

لە   مارچی    11عیراقییەکان  پێشتر  1974ی  چوارساڵ  کە  ڕۆژەدا  لەو  ڕاست   ،
خودموختارییەکەیان پێشنیار کردبوو، پالنی نوێی خۆیان بۆ بەڕێوەبردنی ناوچە کوردییەکان 

، گەرچی بە شان و باڵی خودموختاریدا هەڵدەگوترا، بەاڵم لە ڕاستیدا  ڕاگەیاند. لە پالنەکەدا
پێشنیاری چاوەدێری زیاتری سیاسی عیراق ]بە سەر ناوچەکە[ دەکرا و پێشنیارەکەی بەغداش 

 لە هەڕەشە دەچوو. 
کاتێ کە هەڵسووڕانی سوپایی دەستی پێکردەوە، هەموو وتووێژەکانی پێشوو سەبارەت بە  

واشەنتۆنیش سەری هەڵدایەوە. شا، ئینزاری ئەوەی دەکرد کە تێکشکانی  سیاسەتی کوردی لە  
کورد تای تەرازووی هاوسەنگیی هێز لە عیراق تێکدەدات و دەبێتە هۆی ئەوەی دەسەاڵتی  
مەترسیی   هەروەها  شا،  بدات.  زیادی  لە  ناوچە  لە  سۆڤیەتەکان  بە  سەر  و  ڕادیکاڵ  الیەنە 

 ە بەرچاو.مەسەلەکەی بۆ سەر خەلیج و ئێران دەخست
ماوەی   *ئیسڕائیلیش لە  کرد.  ئاراستە  زیاتری کوردان  یارمەتیدانی  بۆ  داواکاریی خۆی 

مەی   مانگی  بەرزاییەکانی    1974هاتوچۆی  لە  شەڕ  لە  بەرگری  ئەنجامی  گەیشتە  مدا، کە 
 گۆاڵن ]ی سووریا[، 'گۆڵدا مایەر' بە تایبەت بابەتەکەی چەند جار لەگەڵمدا باس کرد. 

گەلێ بۆ *بارزانیش  دەرەتانێکی  بەغدا  لەگەڵ  وتووێژ  تێکچوونی  بوو.  شەڕ  ئامادەی  ک 
خوڵقاندبووکە بتوانێت ئەو بەند وبەستانەی وا لە الیەن هاوپەیمانەکانەوە بۆی دانرابوو، شل  
بکاتەوە و دەسەاڵتی خۆی بە شێوەیەک دابمەزرێنێ کە گەرچی خۆی بە خودموختاریی دادەنا 

 ڵ سەربەخۆییدا نەبوو. بەاڵم جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگە
بارزانی دوو بژاردەی لەمەڕ ستڕاتیجیە پێشنیارکراوەکانی خۆی خستە   16/3/1974ڕۆژی  

ملیۆن    36٠ملیۆن دۆاڵر ]یارمەتی[ بۆ خودموختاریی تەواو، یان    18٠بەر دەستمان: ]سااڵنە]  
 دەبرد. دۆاڵر بۆ ئەو شتەی وا خۆی بە 'ژێرخانی پێویست بۆ سەربەخۆیی' ناوی 
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پێناو   لە  خەبات  جار  چەند  نەیدەتوانی  ئەو،  بێ  کە  هەبوو  یەکی  یەکالبینی  بارزانی 
سەربەخۆییدا بەڕێوە ببات. ئەو خەباتانە لە بنەڕەتدا دژ بە هێزە دەسەاڵتدارەکان بەڕێوە چووبوو  
هاوسەنگیی  لەمەڕ  ئاسایی  حیساباتی  گوێنەدانێکی  چەشنە  و  بەهێز  بڕوایەکی  هۆی  بە  و 

بۆی هەیە ورەی بەرز زۆرجاران بتوانێت  وە، تا ئەودەمیش هەر درێژەی کێشا بوو.  هێزەکانە
ببێتە جێگری هۆگەلی ماددی، بەاڵم ڕادەیەکی دیاریکراوی عەینییەت لەو دیاردانەدا هەیە کە  

 هیچ خۆ بەختکردنێک ناتوانێ بیانگۆڕێت.  
تەفسیری بارزانی لە خودموختاری هەرگیز لە الیەن شا )یان لە الیەن تورکیاوە بۆ ئەو  
مەبەستە(، پەسند نەکرابوو. واڵتە یەکگرتووەکانیش لە سەر ئەو هەڵوێستە نەبوو کە خۆی بە  
تەنیا هەموو ئەو پارەیەی وا بارزانی داوای دەکرد، ئاراستەی بکات. تەنانەت بڕێک کە ئەو  

رد لەو ڕادەیە تێپەڕیبوو کە واڵتە یەکگرتووەکان گرتبوویە ئەستۆ. گۆنگرێسی  داخوازی دەک
و لە لووتکەی کارەساتی واترگەیتدا بە شێوەیەکی سیستماتیک   1974ئەمریکیش، کە لە ساڵی  

لەمەڕ زیادکردنی   داواکارییەکی  بێگومان هەرچەشنە  هیندوچینی وەستاندبوو،  یارمەتییەکانی 
و بۆ شەڕێکی چریکی لە چیاکانی عێراق و نزیک سنوورەکانی سۆڤیەتی  یارمەتیی دارایی بەربڵ

دەدایە دواوە. هەروەها کارێکی بەجێ نەدەبوو ئەگەر شا مەجبوور بکرایە بە ڕادەیەکی زۆر، 
بوو سۆڤیەت  نزیکی  هاوپەیمانی  کە  وەربدات  واڵتێک  کاروباری  لە  لەکاتێکدا   -دەست 

 سۆڤیەتدا هەبوو.  واڵتەکەی خۆی سنوورێکی دوورودرێژی لەگەڵ
داواکاریی بارزانی بووە هۆپی دابارینی ڕێژنەی نامەی "کۆڵبی" کە چاوترسێنی هەرچەشنە  
زیادکردنێکی یارمەتی ئەمریکای دەکرد. ئەو دژایەتییەی کۆڵبیش ڕاست بە ڕادەی داواکارییە  

ون کە  توند وتیژەکەی بارزانی دوور لەو واقیع بوو. هەموو چاوەدێرەکان لەگەڵ ئەوەدا بو
ئەودەم   مەوجوودەکەی  پڕۆگرامە  ئەوا  بەرچاو،  بگیرێتە  عێراق  نوێی  ستڕاتیجی    – ئەگەر 

تەنانەت ئەگەر بە ئامانجی بەرگریش بوایە، هەر هەڵە بوو. من وەک ڕاوێژکاری ئەنجومەنی  
ئاسایشی نەتەوەیی، هەوڵی زیادکردنی یارمەتییەکەی کوردانم دا و داوام لە "دیک هێڵمز" و 

 ۆگرافت" کرد پێشنیارێک بخەنە بەرچاو. "بڕێنت سک
دا بۆچوونی خۆیان ڕاگەیاند    1974هێڵمز و سکۆگرافت لە سەرەتاکانی مانگی چواری  

شاراوەی  یارمەتی  دووقات.  بە  نزیک  تاڕادەی  یارمەتییەکان  زیادکردنی  لە  بوو  بریتی  کە 
ارمەتیدانی پەنابەران.  ملیۆن دۆاڵر و ملیۆنێکیش بۆ ی  8ملیۆنەوە گەیشتە    5ئەمریکا لە سااڵنە  
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ملیۆن دۆاڵر.    75ملیۆنەوە بگەیێنێتە    3٠شا موافەقەی کرد کە یارمەتییەکانی خۆی لە ساڵی  
 بریتانیا و ئیسڕائیلیش یارمەتییەکانی خۆیان لە هەمان ڕادەی پێشوودا هێشتەوە.  

ئەگەر نەکرێت "خواستی هاوبەش"ی پێ بگوترێت،    -بۆئەوەی ستراتیجییەکی یەکگرتوو
 ەوپێش ببەین، داوام لە هێڵمز کرد بە شا و بارزانی ڕابگەیێنێت کە، بەر

"وەک دەبینن، بەرژەوەندیی ئەمریکا لەوەەدایە کە، )ئا( توانایەک بە کورد بدات بۆ ئەوەی  
لە وتووێژی ناسرانی مافەکانیان لەالیەن حکوومەتی بەغداوە، بنەمایەکی مەعقوولیان هەبێت؛  

راق ببەسترێتەوە، بەاڵم )پ( نەک ئەوەی عێراق بە شێوەیەکی )ب( دەست وباڵی حکوومەتی عێ
هەمیشەیی دابەش بکرێت لەبەر ئەوەی حکوومەتێکی سەربەخۆی کوردی لەباری ئابوورییەوە  
لەگەڵ  باش  پێوەندیی  دەروازەی  نییە  لەوەدا  سوودیان  ئێران  و  ئەمریکا  و  نابێت  ژیانی 

 ڕێبەرایەتییەکی مەعقوولی عێراق ببەستن. 
 

 وێنێکی هاوچەشنیش بە 'کۆڵبی' درا. ڕێگاوش 
گەرچی وا دەردەکەوت کە هەمووکەس لەگەڵ ئامانجەکاندا هاودەنگ نەبێت، بەاڵم لە  

دا هەندێ لەو کەسانەی وا دەوریان لە مەسەلەکەدا هەبو، بۆچوونی جیاوازیان   1974ساڵی  
کەوتە دۆخی بوو. ڕێکخراوەی سیا، کە لەالیەن ئەمریکاوە بەڕێوەبەری ئیش وکارەکان بوو،

بەرنامەیەکی نوێوە. شا لە کیش و ماتیی بەرگریکردندا قەتیس مایەوە و بارزانی لە ڕێگەی  
ئەو یارمەتییانەوە کە ئاراستەی دەکرا و ئەویش لە ڕاستیدا هەر بەشی داکۆکیکردن لە خۆی  

 دەکرد، کەوتبووە شوێن ئەوەی سەرکەوتن بە دەست بهێنێت.
بوو ئەوە  کۆڵبی  پڕۆگرامی  خوڵقاندنی   گرفتی  سەرێ  لە چەرمە  بەرگری  بۆ  زیاتر  کە 

گرفتی ستراتجیکی بارزانیش ئەوە بوو کە  کۆنگرێس دانرابوو نەک بەرگریکردنی سەر زەوی.  
شەڕی   ڕێگەی  لە  نەک  ئامانج  بگاتە  دەکرا  )سوپایی(یەوە  ئاسایی  شەڕی  ڕێگەی  لە  تەنیا 

ەوەدا بوو کە خودموختاریی  . گرفتی ستڕاتیجیکی کۆشکی سپی و ئێرانییەکانیش لچریکییەوە
کورد پێویستی بە چارەسەر کردنی خێرا و دایمی هەبوو، چارەسەر کردنێکی ئەوتۆش ئەستەم 
بوو لە ڕێگەی دەرەتانی عەمەلیاتی نهێنی پەسند نەکراوەوە، دژ بە ویستی دژبەرێکی خاوەن 

 ئیرادە، بەرهەم بێت.
ێوازێکی ئەوتۆی هەبوو کە ئەستەم بەگشتی، بەڕێوەبردنی ئیش وکار لە الیەن کوردانەوە ش

دەتوانرا نیازە ڕاستەقینەکانیان بهێنرێتە دی. هەندێک جار تەواو بە داماوی دەهاتنە بەرچاو و  
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لە   شا  نموونە،  بۆ  بوون.  خۆش  کەیف  و  سەرکەوتوو  جاریش  دا   ٢7/7/1994گەلێ 
شی سەبارەت داواکارییەکی بە پەلەی بارزانی بۆ یارمەتی پێشکەش کردین و چاوەترسێی خۆی

ئێران و سەرانسەری خەلیجدا،   -بە ئەنجامی مەترسیداری تێکشکانی بەربەرەکانیی کورد لە 
 خستە سەر. 

دا بارزانی پێشنیاری هێرشکردنە سەر    9چەند حەوتووی پێنەچوو کە لە سەرەتای مانگی  
ئێمە لە   لەبەر  دا پێشنیارەکەمان دایە دواوە    18/9ناوچە نەوتییەکانی کەرکووکی پێکردین. 

نەوتییەکانی  دامەزراوە  لە  نواندن  توندوتیژی  لە  تر  زنجیرەیەکی  نەماندەویست  ئەوەی 
ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا بخوڵقێنین وبیکەینە سەرباری ئەو قەیرانە ئەستەمەی نەوت کە ئەودەم لەئارادا  

زتر بوو. بەاڵم گوشاری ناوبەناوی بارزانی بۆ هێرشکردنی کوردان، ڕوانگەی ئەو الیەنانەی بەهێ
دەکرد کە دژ بە یارمەتیدانی زیاتر دەوەستان و مۆڵەتی پێدەدان بڵێن ئەگەر کورد داوای  
لە   داکۆکیکردن  بۆ  جێی  و  بەڕێ  دەرەتانی  دەبێ  دەکات،  مەزن  هێرشی  بۆ  زیاتر  چەکی 

 شوێنەکانی خۆی هەبێت. 
ساڵی   هاوینی  تیئۆرییەوە،  باری  پێداچوونەوەی    1974لە  بۆ  بوو  و جێ  بەڕێ  کاتێکی 

لە  با وا  ئەوانەی  تەنیا  و  بوو  ڕێگەمان  سەر  لە  کۆسپ  دوو  بێت،  هەرچۆنێک  رودۆخەکە. 
ناچاریدا  کاتی  لە  وا  ڕووداوانەی  بەو  بەرانبەر  دەتوانن  بن  وەستا  مەسەلەیەک  دەرەوەی 

 ڕوودەدەن، ڕەنگدانەوە بنوێنن.  
ئێم  1974هاوینی ساڵی   بانگی سەرنجی  قەیرانانە  بوو. زۆرێک لەو  قەیران  ەیان  دارماڵی 

دەکرد: لە مانگی مەیدا، هاتوچووی ]من بۆ[ سووریا؛ لە مانگی جووندا، سەفەری سەرەک 
لە   قبرس؛  قەیرانی  جووالیدا،  مانگی  لە  سۆڤیەتی؛  یەکیەتی  و  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  کۆمار 
قبرس،  ڕاگواستن،  دواتریش،  نیکسن؛  کۆماریی  سەرەک  هەڵسەنگاندنی  ئۆگوستدا،  مانگی 

ی، هەرەسی الیحەی بازرگانی، سیاسەتێکی بەبرەو لەمەڕ هێورکردنەوەی ڕەواندنەوەی ئاڵۆزی
بارودۆخ لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین و، لە کۆتاییشدا سەرهەڵدانی تڕاجێدیای هیندوچین. کاتێکی  
کەم هەبوو بۆ ئەوەی ڕێبازمان لەمەڕ ناوچەی دوورەدەستی کورد بە شێوەیەکی سیستماتیک  

 دیراسە بکەین.  
ئەگەر زیاتر،  دیکەش    لەوەش  دژایەتییەکی  هیچ  ڕووبەڕووی  سیاسەتمەداران  تەنانەت 

نەبوونایەتەوە، گومانم هەیە بیانتوانیایە بگەنە شتێکی باشتر لە بەرنامەکەی ئێمە. ئەگەر ئێمە لە 
 دا 'بەرنامەی نهێنی'مان بەڕێوە نەبردایە، کورد بەخێرایی تێکدەشکێنران.  197٢ساڵی 
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پێدابووین کە لە گەڵ شێوازی کارەکانی سەددام   دەست تێوەردانی دوو دەیە دەرفەتی
حوسەیندا ناسیاوی پەیدا بکەین و ئەوەش گومانی کەمی بۆ دەهێشتینەوە کە کورد لە ڕێگەی  

بژاردەکانی ئێمە لە    1974تەسلیم بوونەوە کارهاسانی بۆ ئامانجەکانی خۆیان بکەن. تا هاوینی  
ەچاو بکردایە و یارمەتی زیاتری داراییمان بۆ  زیادییان نەدا. ئەگەر ڕێنوماییەکانی 'سیا'مان ڕ

دەستەبەر نەکردایەن، کورد بە دڵنیاییەوە دەشکا. ئێمە ئەو بژاردەیەمان نەبوو کە پشتگیرییەکی  
زۆر لە شەڕێک بکەین کە لە باری مەنتیقییەوە ئەستەم و دوورەدەست و بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی  

تنی جێگەی داخوازی بارزانی پێویستی  ئەمریکاش دوور لە تێگەیشتن بوو. چونکوو سەرکەو
بە دەست تێوەردانی زۆری ئێران و پشتگیرییەکی زیاتر لە الیەن واڵتە یەکگرتووەکان ]ی 
ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  ببوو،  لەرزۆک  ڤیەتنام  کە  وهەوایەدا  لەو کەش  بەاڵم  دەکرد.  ئەمریکا[وە 

کردنەوەی بەرەیەکی نوێ، ناسەقامگیر بوو، و سیاسەتی البردنی ئاڵۆزی کەوتبووە بەر هێرش،  
بێگومان لە الیەن  بەزەییانە دەخستە مەترسییەوە و  بێ  هاوپەیمانێکی دیکەمانی  چارەنووسی 

 کۆنگرێسیشەوە دەدرایە دواوە.  
دا کورتەیەکی عەمەلیاتی کوردیم بە سەرەک کۆماری    1974/ ٢6/8کاتێ من لە ڕۆژی  

هە ئەوەی  نیازی  شا  کە  کردەوە  ئاگادارم  ڕاگەیاند،  ]ە نوێ  بنێرێت  سوپایی  هێزی  یە 
ئەوێ(،  ناردبووە  کوردییەوە  وبەرگی  جل  بە  یارمەتیدەرانێکی  پێشتریش  )شا،  کوردستان[ 
ئینزاری ئەوەشم کرد کە سەرەڕای ڕواڵەتێکی هاندەر، ئەم کارە گەلێک بێ پایان و جێگەی  

بوو مەسەلەکە   مەترسییە. ئەگەر 'فۆرد' فەرمانێکی پێچەوانەی پێنەدایەم، ئەوا مەیلی خۆم ئەوە
 بدەمە دواوە. بەاڵم سەرەک کۆماریش پەسندی ]پێشنیارەکەی شای[ نەکرد.  

ئێمە   ناگوزیر.  چارەسەری  دوو  سەر  گەیشتبوومە  و  مابوومەوە  ناوڕێیانێک  لەسەر  من 
ی ئۆگوستیشدا فۆرد   ٢6یارمەتییەکی زۆر و بەردەواممان ئاراستەی کوردانی پەنابەر کرد. لە  

گەاڵڵەیەی کرد کە باڵوێزی ئیسڕائیل 'سیمشا دینیتز' و من چەند هەفتەیەک بوو  پەسندی ئەو  
بوو لەوەی ئەو چەکە ڕووسییانەی وا  بریتی  بووین. گەاڵڵەکە  ئامادە کردنیەوە خەریک  بە 

دا کەوتبووە دەستی، بدات بە کورد و ئێمەش لە بری ئەو،   1973ئیسرائیل لە شەڕی ساڵی  
ینە ئیسرائیل )ئەوەش بوو بە هۆی سەرهەڵدانی ناڕەحەتییەکی  چەک و کەرەسەی ئەمریکی بدە 

زۆر کە پێویستی بە چەند مانگ وتووێژی نێوان دائیرەکانی حکوومەت دەکرد(. لە کۆتاییشدا  
ملیۆن ]دۆاڵر[ کەرەسەی سۆڤیەتی ڕاگوێزرا، تا ئەو جێیەی کە کۆتایی بە هەموو   ٢8نزیکەی  

 ت کە شیاوی شەڕ لە ناوچە کوردییەکان بوون. ئەو چەکە سۆڤیەتییانەی الی ئیسرائیل ها
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بوو. هێرشی عێراق بۆ سەر کورد لە زیادیی دابوو، ئێمە داواکاریی    1974پایزی ساڵی  
زیاتری کوردانمان لەمەڕ یارمەتیی زێدەتر پێدەگەیشت کە بەزۆری لە الیەن شای ئێرانەوە 

دا    1974بۆ نموونە، لە ئوکتۆبری  ئاراستە دەکرا. سیا دژ بە هەموو ئەو داواکارییانە دەوەستا؛  
'کۆڵبی' ڕاپۆرتی ئەوەەی ڕاگەیاند کە باشترین هێڵی پێوەندیی بارزانی بۆ یارمەتی وەرگرتن  
لە ئێران و شوێنی سەرەکیی ئیدارەکەی کەوتۆتە مەترسییەوە. هەرچۆنێک بێت، پێی گوترا 

هەبوو نهێنیکاریمان لێ   کە، "ڕادەی پشتگیری کردنی ئێمە بەرزتر نابێتەوە" لەبەر ئەوەی بۆی
کورد:"سەرجەم  داواکارییەکانی  لە  بوو  گرنگتر  گەلێک  نهێنیکارییەش  ئەو  و  بشێوێنێت 

  ٢٠دا دەگاتە    75و    74و    1973دەسگرۆییەکانی ئێمە لە بارزانی لە ماوەی سااڵنی دارایی  
کە زیاد لە   ئێرانییەکان دەتوانن ه  1٢5٠ملیۆن دۆاڵر  بەر...  ەموو  تەن کەرەسەش دەگرێتە 

چەشنە یارمەتییەک کە کورد پێویستی پێی بێت، ئاراستەیان بکەن و سیا وا بە باشتر دەزانی کە  
 یارمەتیدانی کوردان بۆ ئێران بە جێ بهێڵرێت."  
ڕادەی   لە  خۆی  یارمەتی  شا  ئەگەر  ئەودەم    75بەاڵم  تا  کە  تێپەڕاندبێت  دۆاڵر  ملیۆن 

فت دەبێت کە ئیسرائیل تووشی هات. جا  ئاراستەی کوردانی کردبوو، ئەوا تووشی هەمان گر
ئەگەر بێت و ئێمە چەکی جێگری بۆ نەنێرین، ئەوا ئەویش خۆی الواز کردووە و ئەگەریش  

 بینێرین، دەکەوینە شەڕێکی بێ ئەنجامەوە لەگەڵ کۆنگرێس. 
 

 بەشی سێهەم 
،  ئا لەم شوێنەدا بوو کە عێراق لەسەرخۆ، بەاڵم بە قورس و قایمی دەهاتە پێشەوە و شا  

بە بێ ڕاگەیاندن و بە کوتوپڕی، تۆپی ناو دەستی خۆی فڕێدا. ئەو، دەسەاڵتی ئیدارەی واڵتە  
یەکگرتووەکانی بینیبوو، کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بەرەو الوازی چووبوو. شا، هیچ  
کاتێ دژ بە بڕیارەکانی ئێمە لەمەڕ یارمەتیدانی کوردان نەوەستا بوو، جا هۆکاری ئەو بڕیارەی  
لەسەر  شوێن  ئێمە  بەهێزی  ئیرادەی  لە  کردنی  گومان  کە  بووبێت  ئەوە  واهەیە  شا 
پەیوەندییەکانی لەگەڵ  ئەمریکا دابنێت و ئەوەش لە کاتێکدا کە هەموو بەرنامەی ئاسایشی  
واڵتەکەی خۆی لەسەر بناغەی ئەو پەیوەندییانە دانابوو. بەاڵم بڕینی یارمەتیی داراییمان بۆ 

کاتەدا، هیچ پاڵی بە شاوە نەدەنا ئێران بخاتە شەڕێکی ئاشکرای دژ بە   هیندوچین ڕاست لەو
عیراقەوە کە ئەوەش تاقە ڕێگایەک بوو لەبەردەمی مابووەوە یاخود گوێ نەداتە سنووری دوور  
واڵتە   الیەن  لە  پتەو  زامنکردنێکی  بێ  بە  سۆڤیەتی  یەکیەتی  لەگەڵ  ]واڵتەکەی[  ودرێژی 
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ئ بۆ یەکگرتووەکانەوە، لە کاتێکدا  ]ئەو زامنەی[  نەبووین   ێمەش لە هەل ومەرجی ئەوەدا 
 دابین بکەین.  

لە  بکات.  پاشەکشە  سیاسەتمەدارانەوە،  نهێنییەکی  بە  دا  بڕیاری  شا  کە  بوو  بۆیە  هەر 
ڕۆژی   فێبریوەری    18چاوپێکەوتنی  سەفەری   1975ی  هاتنی  کاتی کۆتایی  لە  زوریخ  لە 

ە بێ هیچ ڕاگەیاندنێکی پێشتری مەسەلەکە، "دەرخستن"ی کێشەی ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا، شا ب
ڕاپۆرتی   منیش  حوسەین؛  سەددام  لەگەڵ  وتووێژێکە  پێکهێنانی  خەریکی  کە  گوتم  پێی 

 مەسەلەکەم بەم شێوەیە بە فۆرد ڕاگەیاند:
بۆ   ئامادە کردنە  خۆ  خەریکی  عیراقدا،  لەگەڵ  ئاشتی کردن  پێشنیاری  وەاڵمی  لە  "شا، 

شا گوتی ناتوانێ قەبووڵی حکوومەتێکی  سەددام حوسەین.  چاوپێکەوتنی پیاوی بەهێز واتە  
عێراقدا   ناوەندیی کومۆنیستی  دەسەاڵتی حکوومەتی  لەژێر  کە  بکات  کورد  خودموختاری 

ئەو دڵنیا نییە لەوەی عێراقییەکان هەندێ ڕووداو لە سەر سنووری ئێران و عێراق بخوڵقێنن    بێت.
بوونی کێشەی کور نێونەتەوەیی  بە  ببێتە هۆی  نەتەوە کە  ئاسایشی  بە شۆڕای  د؛ مەسەلەکە 

کە بە بۆچوونی ئەو، لەوپەڕی بێ کەڵکیدایە. بە کورتی، وا   -یەکگرتووەکانیش ڕاگەیێنراوە
عیراق   هاوبەش لەگەڵ  تێگەیشتنێکی  بەرەو  ناوبراو لە مەسەلەی کورددا،  دەردەکەوێت کە 

، شا دەیەوێت درێژە بە  بڕوات، بەاڵم نازانرێت تاچ ڕادەیەک بۆی دەلوێت. لە عەینی کاتدا
 یارمەتیدانی کورد بدات." 

من ئەو مەترسییانەم وەبیری شا هێنایەوە کە خۆی سەبارەت بە تێکشکانی کورد دەیخستە  
بەرچاو و دەیگوت ناوچەکە تووشی ئاڵۆزی دەکات. هەروەها گوتم ئەو زامنەی وا سەددام 

ل بێبایەخن  دەیدات،  کوردییەکان  ناوچە  بەڕێوەبردنی  کە لەمەڕ  ڕاستییەی  ئەو  ەبەر 
سۆڤییەتییەکان پاشەکشە کردنی ئێران بە الوازیی زیاتری ڕۆژئاوا دادەنێن، دوور نییە کاری 
شێتانەیان تەنانەت لە بەرەکانی شەڕیشدا لە زیادی بدات. ڕەخنەکانی من وێدەچوو زانایانە  

 بووبێتن. 
درێژەی   نەدەپارێزران،  ئێمەوە  نهێنی'  'بەرنامەی  لەڕێگەی  چیتر  کوردان  ئەوەی  لەبەر 
خەباتیشیان پێویستی بە خۆ تێهەڵقوتانی زۆری ئێرانییەکان دەکرد. بۆ ئەو کارەش، کەم یان  

سااڵنە   بودجەیەکی  و  ئێرانی  لەشکری  دوو  بە  پێویست  هەبوو.    3٠٠زۆر،  دۆاڵری  ملیۆن 
ئێرانییەکان   هیندوچین  هەروەها  لەمەڕ  بزانن چۆن  و  بکەن  ئێمە  مێدیاکانی  سەیری  دەبوایە 

 دەدوێن بۆ ئەوەی تێبگەن کە لەوێش هیچ پشتگیرییەک بۆ ئەم سیاسەتە لە ئارادا نییە.  
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م ئاگادار ٢٢1ماوەیەکی کەم دوای چاوپێکەوتنم لەگەڵ شادا، 'دێنیتز'   -ی فیبریوەری   ٢٢لە  
 کردەوە: 

"ئەو ]شا[، لەوە دەترسێ کورد ئیتر کاری تەواو بووبێت. ئەو لە بەرانبەر"ڤیتۆ"یەکدا کە 
لەگەڵ  وتووێژێک  بە  دەست  نییە  دوور  بیدرێتێ،  کێشەکە[  ]لە  بارزانی  دەری  خستنە  بۆ 
عیراقییەکان بکات ئەگەر لە ئۆپێک چاویان بە یەکتر بکەوێت. من دژ بەوە ئینزاری توندی 

 ئەوم کرد." 
ی ماڕچ و دوای پێکهاتنی شا و سەددام ڕاگەیێنرا، ئەم شتانەم بە وردی بە     9ژی  لە ڕۆ

 ڕاگەیاند:  ٢٢٢'ڕابین' 
"ئەو ]شا[ لە زوریخ بە ڕیاکارییەوە پێی گوتم 'ئەگەر لە جەزائیر چاوم بە سەددام حوسەین 

ک بیرۆکەی بکەوێت..." ئینجا هەموو ئەو بابەتانەی وا ئێستا لە پێکهاتنەکەدا هاتووە، هەمووی وە
]لە   -خۆی ڕاگەیاند بکەن هیچ کومۆنیستێک  عێراقییەکان زامنی ئەوە  بەتایبەت ئەوەی کە 

 "ناوچەی خودموختاری کورد[ دانەنێن.
تەواو  کۆنتڕۆڵی  داوای  خود  یا  بەڕێگەوەیە  وسەوداکەی  سات  نەگوت کە  ئەوەی  شا 

ئەنجامێکی ناوچە کوردنشینەکاندا دەکات. وەک  بە سەر  عێراق  من هەر  ئەوەش،    وکەماڵی 
بارزانی هاندانی  بە  دا  دایەوە کە داوای   ٢٠و لە    درێژەم  نامەیەکم  فیبریوەریدا وەاڵمی  ی 

 چاوپێکەوتنی منی کردبوو: 
ی جانیوەریتان خۆشحاڵ بووم. دەمەوێت ئاگاداری    ٢٠"من گەلێک بە وەرگرتنی نامەی  

ئا هەوڵی  و  گەلەکەتان  خۆتان،  بە  بەرانبەر  بکەمەوە  خۆمتان  ئەو ڕێزی  پێناو  لە  زایانەتان 
لەمەڕ   هەڵسەنگاندنتان  ڕێزی  بۆتەوە.  ڕووبەڕووتان  وا  دژوارانەی  گەلێک  تەنگوچەڵەمە 
لە   پەیامەکەتان  کە  بن  دڵنیا  دەتوانن  خوێندمەوە.  کە  دەگرم  سیاسی  و  نیزامی  بارودۆخی 
هۆی  بە  ئەوەش  و  دەدرێتێ  جیددی  سەرنجی  یەکگرتووەکاندا  واڵتە  پلەکانی  بەرزترین 

گییەکەوەیە کە ئێمە پێی دەدەین. ئەگەر بتانەوێت نوێنەرێکی باوەڕپێکراوی خۆتان بنێرنە  گرن
واشەنتن و زانیاری زیاتر لە مەڕ بارودۆخەکە بدەنە حکوومەتی واڵتە یەکگرتووەکان، ئەوا 

 ئێمە شانازی و پێخۆشیمان بۆ میوانداری کردنی دەبێت."   

 
 دا. 79تا  1973سیمکا دینیتز، باڵوێزی ئیسرائیل لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە نێوان سااڵنی   ٢٢1
   دا. 79و  1974سەرەک وەزیرانی ئیسرائیل لە نێوان سااڵنی  ئیسحەق ڕابین   ٢٢٢
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ی ماڕچدا خەریک بووم خۆم بۆ سەفەری    6لە  زیاد لە دوو هەفتە دوای ئەوە، و کاتێ کە  
ڕۆژهەاڵتی ناڤین ئامادە دەکرد، شا بە ڕاگەیاندنی هەواڵێ ئەوەی لەگەڵ سەددام حوسەیندا 
گەیشتۆتە پێکهاتنێک و بە گوێرەی ئەو ئیتر کوردی بەجێهێشتووە، گێژی کردین. لە بەرانبەر  

بارێکە سنووری ئێران و عیراق  کە ڕوو  -دانپێدانانی عێراق بە سەر ڕووباری شط العرب دا 
دیاری دەکات، شا سنوورەکانی خۆی ]بە سەر کورددا[ داخست و هەموو چەشنە یارمەتییەکی  

 کوردانی وەستاند.  
کردەوەی شا لە باری مرۆڤایەتییەوە بێبەزەییانە بوو و جێگەی هیچ داکۆکیکردنێک نییە؛ 

ێرانەوە، بڕیارەکەی بۆ ئەوە دەبێ لێی  بەاڵم لە الیەنی هەڵسەنگاندنی سەربەخۆیانەی ئاسایشی ئ
هەرچەندە بە ئێش و ئازاریشەوە بێت. ئێستا ئیتر تەنیا دەست تێوەردانی بەربڵوی    -تێبگەیت

ملیۆنە تێپەڕیبوو    36٠ئێران دەیتوانی کوردان ڕزگار بکات؛ پیتاکی کارەکەش لە ڕادەی ئەو 
 دا داوای دەکرد.  1974کە بارزانی لە ساڵی 

وەکان، کە لە توانەوەی هیندوچیندا خنکا بوو، نەیدەتوانی تەنانەت بیریش واڵتە یەکگرتو
لە کردنەوەی بەرەیەکی نوێی سوپایی بکاتەوە و خۆ ئەگەر شێوازی کاری کۆنگرێس بگیرێتە  
بەرچاو، تەنانەت پشتگیریکردنی سیاسیش هەر دژوار دەبوو. من گوێم نەدایە کاری شا و 

ی مارچدا تێلگەرافێکی سارد وسڕم بۆ    1٠ڵبازانەکەی. لەلەوەش کەمتر گوێمدایە شێوازە فێ
هەیە  گومانم  گوتم  و  لێنەکرد  کردەوەم  بە  ئەوتۆی  پشتگیرییەکی  تێلگەرافەکەدا  لە  نارد؛ 

 سوودی بۆ خۆیشی هەبێت: 
"سەبارەت بە مەسەلەی کورد من هیچی وام نییە لەو قسانەی زیاد بکەم وا لە چاوپێکەوتنی  

ئاشکرایە خاوەن شکۆتان دەتوانێ لەسەر  قازانجی گەلەکەی بڕیار  .  ئەم دواییانەماندا گوتم
و   نزیک  دۆستی  وەک  ئێران  پشتگیریی  هەمیشە  وەک  دەبێت کە  ئەوە  ئێمە  سیاسەتی  بدات. 

. دیارە من بە گرنگایەتی زۆرەوە سەرنج دەدەمە سەر وەفاداری واڵتە یەکگرتووەکان بکەین
ئێران و سیاسەتی عیراق لە ناوچەکەتان بە گشتی    گۆڕانکارییەکانی پێوەندیی نێوان عێراق و

 و بە نیسبەت یەکیەتی سۆڤیەتیشەوە بە تایبەتی."  
بەزەییانە کەوتنە   بێ  بەربەرەکانیی دواکەوتوو،  قارەمانانی  بوو،  کاتێ هەمووشتێک تەواو 

بە ناوی ئەوەی "کوردم بەجێ هێشتووە". بەاڵم  -گیانی بەڕێوەبەرایەتی فۆرد و بە تایبەت من
ئەوە شا بوو کە بڕیاری دا و ئێمە نە پێکهاتنێکی ئەوتۆمان کرد، نە ستڕاتیجییەک کە پێشی  

کە    -. ئەو چارەسەرەش کە هەندێ لە ڕەخنەگرانمان پێشنیاریان دەکرد کارەکەی پێ بگرین
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هیچ واتایەکی نەبوو. ئێمە   -دەبوایە بە هۆی وەستاندنی یارمەتییەوە هەڕەشەمان لە شا بکردایە
ەتوانی گوشار بخەینە سەر هاوپەیمانێکی سەرەکیمان بۆ ئەوەی خۆی بە تەنیایی  چۆنمان د

ئەوەش تاقە شتێک بوو، کە دەکرا لەجێگەی کارەکەی   -عەمەلیاتێکی سوپایی بەڕێوە ببات و
لە کاتێکدا کۆنگرە یارمەتی ئەو هاوپەیمانانەی دەوەستاند وا چەقۆیان لەسەر مل    -شا دابنرێت

 ڕاگیرابوو.    
ئێمەی ڕوودا داوەریکردنەکانی  بایەخی  شا،  حکوومەتی  ڕووخانی  دوای  وەکانی 

دەرخستووە کە ئێرانێکی دۆست لە هاوسەنگیی ناوچەیی و جیهانیدا پێداویستییەکی تەواو بوو. 
ئەگەر  ئێران،  لە  یارمەتیمان  بڕینی  خود  یا  شا  سەر  بۆ  سیاسی  هێرشکردنی  بە  منیش 

ە ببردایە، دەبوومە کەسێکی بێ خەیاڵ و دوور لە  هاوپەیمانێکی سەرەکی خۆمانم لە گرێژەن
 بەرپرسی. 

پێی   ئەگەر  کە  نەبوو  چاکەیەک  ئێران  لە  داکۆکیکردن  بە  سەبارەت  ئێمە  بەرپرسیایەتی 
خۆشحاڵ نەبوایەیەین وەریبگرینەوە، بەڵکوو دەربڕینی بەرژەوەندیی جیئۆپۆلیتئیکاڵی خۆمان  

ونی خەڵکێکی دۆستی دیکەمان و ئاگاداری ئەو  بوو. دەنا من دەبوایە ببمە بینەری بەکۆیلەبو
ڕاستییەش بووم کە باوەکوو دەکرا کردەوەی شا بکرێتە بیانوویەک و کەڵکی لێ وەربگیرێت؛ 
 بەاڵم هۆکاری کێشەکە ئەو قەیرانە ناوخۆییەی خۆمان بوو کە بە تەواوەتی پەکی خستبووین.  

ی و شێوازپێدراوی واشەنتن بۆ  کاتێ کە بەربەرەکانیی کورد تێک شکا، مانۆڕکردنی ئاسای
دابەشکردنی سەرکۆنەکانیش دەستی پێکرد. کۆڵبی یەکەم کەس بوو کە دەبوایە قسەی لێ  

لە   ناوبراو  بە یارمەتی   13ببیسترایە.  بارزانی سەبارەت  داواکارییەکی  لە  ی ماڕچدا کەڵکی 
ووە. کۆڵبی  ڕاستەوخۆی ئەمریکا وەرگرت بۆ ئەوەی بڵێ سیا لە سەرجەم مەسەلەکە بەدوور ب

نووسی: "لەبەر ئەوەی سیاسەتی ئەمریکا ئەوە بوو یارمەتی لە ڕێگەی ئێرانەوە ئاراستە بکات، 
ئێستا کە بەربەرەکانی کورد تێکشکاوە، ئیتر ناردنی هەر چەشنە یارمەتییەکی ڕاستەوخۆ کەمتر  

 لە ڕابردوو دەتوانێ جێگەی دیفاع لێکردن بێت."  
شا دەکرد  لەوەدا  گومانی  وەستاندبوو،   -ناوبراو  بارزانی  یارمەتییەکانی  کاتی خۆی  کە 

ئامادە بێت درێژە بە گەیاندنی "سووک و سانا"ی یارمەتییەکانی ئێمە بدات. ئینجا بۆ ئەوەی  
کاتی پێویستی پێبدرێت، جەختی لەسەر ئەوە دەکرد کە داواکاریی کورد ]بۆ یارمەتیی خێرا[ 

گەڕانەوەی من لە سەفەری ڕۆژهەاڵتی ناڤین دیراسە بکرێت و دیارە لە ڕێگەی   پێویستە دوای
 سەرچاوە ئاسایشییەکانی خۆیەوە زۆر بە باشی دەیزانی کە ئەودەم ئیتر گەلێک درەنگ دەبێت!  
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، با  کوردان گەلێک ئیحساساتی و بێ ئیحتیاتنلەبەر ئەوەی    کۆڵبی گوتیلەعەینی کاتدا  
کە ئەوە لەچاو ئەو تڕاجیدیایەی وا خەریک بوو    - "شیان پێبدرێتیارمەتی مانگی ماڕچی "سیا

بە سەر کورد بێت، چارەسەرێکی بچووک و بێ ئیعتیبار بوو. کاتێکیش کە شتەکە ڕوویدا،  
تەنانەت نوێنەرانی کۆڵبی لە ناوچەکەش نەیاندەتوانی ڕازی بە هەڵسوکەوتێکی وا خەمساردانە  

 بن. 
ژ بە زیادکردنی یارمەتیی کوردان بوون و الیکەم ئەو  تا ئێرە، ئەوان بە بێ ئیستیسنا، د

بەاڵم هەر ئەوەندەی سەددام   بۆ کۆشکی سپی دەردەکەوت.  نامەکانی کۆڵبی  لە  مەسەلەیە 
بەهۆی  ناوچەکە  لە  سیا  نوێنەرانی  برد،  بەڕێوە  هەمووانی  دەرکردنی  هێرشی  حوسەین 

پێی خۆی بەبەرچاویانەوە دەقەوما، دەست و  لە تراجیدیایەکەوە کە  ان وون کرد. کاتێ من 
یارمەتیی   لەمەڕ  ڕێبەرانی کوردیان  داواکاریی  چەندین  بووم،  ناڤیندا  ڕۆژهەاڵتی  هاتوچۆی 
دەستبەجێیان پێ ڕاگەیاندم و کاتێ کە داواکارییەکان بێوەاڵم مانەوە، کارەکەی خۆیان بە 

 یادداشتێکی سەرکۆنە کردن کۆتایی پێهێنا. 
ە پێشەوە، ناوی یارییەکە بریتی بوو لە تاوان خستنە وەک لە مەسەلەی هیندوچینیشدا هات

سەر خەڵکانیتر؛ دائیرەکەی منیش ڕاست ئەو شوێنە بوو کە تۆمەتکاران ڕوویان لێی بوو. بۆ  
ماوەی ساڵێک هەر یارمەتییەکی زیادیی ئەمریکا بە کورد درابێت، ئەنجامی ئەو گوشارەی من  

دە زاڵ  سیادا  نواندنی  دژایەتی  سەر  بە  کە  داواکاریی  بووە  وەاڵمی  چیتر  ئەوەش کە  بوو؛ 
یارمەتیی خێرایانم نەدەدایەوە لەبەر ئەوە بوو کە هیچم نەبوو بیڵێم و نووسەران]ی نامەکان[ 
دەیانزانی کاتێ کە سنووری ئێرانمان لەسەر داخرا، ئیتر هیچ یارمەتیدانێکی دەست بەجێ لە 

 گونجان نەدەهات.
ساڵ دوای ئەیشدا، لەبەر هەندێ    ٢٠وەک لە ماوەی    -قەیرانی کورد گەیشتە ئەنجامێکی تاڵ

کێشا:   درێژەی  شێوە  هەمان  بە  بایەختر،  کەم  بوونی هۆکاری  یاساخکراو،  جوغرافیایەکی 
 هاندەری ناتەبا لە واڵتانی دراوسێ، و ڕوانگەی نەگونجاوی ناو خودی کۆمەڵگای کورد. 

"خەیانەت" ]ی ئێمە[ دەکرد، ئەوانەی وا دواتر بە خێرخواییەوە قسەیان لە "بەدگومانی" و  
لێرەدا بێدەنگ مابوونەوە و لەوەش خراپتر، هەرگیز لەمەڕ تراجیدیایەکی مەزنتری وەک ئەوەی 
وا لە هیندوچین هاتە کایەوە، بەرنامەیەکی جێگری ئەوتۆیان نەخستە بەرچاو کە بمانتوانیایە  

 بەڕێوەی ببەین. 
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کەرەس کورد  تڕاجیدیای  توێژینەوە،  بۆ  بابەتێک  زۆر  وەک  وەرگرتنێکی  ئاکام  بۆ  ەمان 
پێداویستیی ڕوونکردنەوەی ڕاستەقینەکان هەر لە سەرتاوە؛ گرنگایەتی پێوەندیدانی    دەداتێ:

پێداچوونەوەی ماوەبەماوەی عەمەلیات و؛  پێداویستیی  بە دەرەتانی گونجاوەوە؛  ئەنجامەکان 
انە لە ڕاستیدا جارێک لێرە  . هەموو ئەو نموونگرنگایەتی هاوکاری لە نێوان هاوپەیمانەکانماندا

نەبووبێت، کەڵکیان لێ وەرگیراوە،    -و جارێک لەوێ پێویستیشەوە  بە ووردییەکی  باوەکوو 
 بەاڵم کەڵک لێوەرگرتنیان لە بارودۆخی نزیکدا سەلماندوویەتی کە کاتی و تێپەڕن.  

ن]ی  بەهۆی چەند هۆکاری جیاوازەوە، ئێمە نەماندەتوانی ئەو یارمەتییەی وا بۆ سەرکەوت
کوردان[ پێویست بوو، ئاڕاستە بکەین؛ لەوەش زیاتر، ئێمە نەماندەویست ]کورد[ ڕووبەڕووی 
پاشەکشە  و  سوپایی  ماتکردنی  هەوڵی  بۆیەش  هەر  ببنەوە.  دواوە  کێشانە  خۆ  ئەنجامەکانی 
کردنی وردەوردەی دوژمنمان دەدا. ئەوەی وا لە دەسپێکی پڕۆگرامی کورداندا نەدەزانرا ئەوە  

ۆڕانکارییە ناوچەییەکان دەتوانن دەسەاڵتی مانەوەمان ]لە ناوچەکە[ بەربەست بکەن.  بوو کە گ
تەنانەت بە ئاوڕدانەوەی دوای دوو دەیە، من جێگری ئەو کارانەم پێ باشترن کە ئەودەم هانی  

 بەڕێوەبردنیانمان دا و تەنانەت لەوە کەمتریش. 
لە   ئێمە عەمەلیاتی کوردیمان  هێزەکانی    بدایەتە دواوە  197٢ئەگەر  لێیبگەڕایەین کە  و 

عیراق بە خەلیجەوە خەریک بن، واهەبوو کاروباری دیپلۆماسیی ڕۆژهەاڵتی ناڤین بگەیشتایەتە  
 و دوای ئەویشدا.   1973ئەنجامێکی تەواو جیاواز، بەتایبەت لە ماوەی شەڕی ساڵی 

انەوەیەکی  ئەو قوربانییە هەمیشەییەی مێژوو، هیچ دڵد  -دیارە ئەوە قسەیە بۆ گەلی کورد
 تێدا نییە. 

)ساڵی   سوئێد  لە  چیرە  سلێمان  نەمر  گزینگی  گۆڤاری  لە  بەشدا  دوو  لە  وتارە  (  ٢٠٠1ئەم 
 بڵوبووەوە.

 

 

 



 

 

 كوردستان لە ئێراندا 

 قاسملو نووسینی: دوكتۆر عەبدولرەحمان 
 
 

 و كوردستان( كورد  -واڵت فەسڵێك لە كتێبی )گەلی بێ
 پێك هێنانی ژێرارد شالیان 

 
 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە                                    
            

 
كورد  -واڵت گەلی بێ "دا چاپی دووهەمی وەرگێڕاوی فارسی كتێبی 1994لە ساڵی     

  " كردها"م بە تەرجەمەی بەڕێز مامۆستا ئیبراهیم یۆنسی، چاوپێكەوت كە بەناوی  "و كوردستان
لە تاران بڵو بووبوەوە. كتێبەكەی شالیار خۆی لە پێنج بەشی سەرەكی پێك هاتبوو كە هەر  

پا دەیڕوانییە  یەكیەتی  بەشێكی  و  سووریا  عیراق،  ئێران،  )توركیا،  كوردستان  رچەیەكی 
هەالوێردرا بوو ئەمەش   سۆڤیەتی( بەاڵم تەرجەمەی مامۆستا برایم بەشی تایبەت بە ئێرانی لێ

بۆ بارودۆخی سیاسی كوردستان و ئێران زۆر سەمەرە نەبوو، بیرم دەكردەوە كە ئەگەر هەمان  
 بەشی تایبەت بەو واڵتانەی لێ  تەرجەمە بكرێت دەبێ  و سووریاكتێب لە توركیا یا عیراق

وەالبنرێت و لە ئەنجامدا كتێبێك لەسەر كورد دەبێتە چوار كتێب كە هەركام لەوی تریان 
جیاواز! ئەوەش دۆخی دیموكراسیەتە لە واڵتانی داگیركەری كوردستان و چارەنووسی كوردە  

 .لەو واڵتانە
نەكراوەكەی     تەرجەمە  بەشە  فارسی   ویستم  سەر  وەربگێڕمە  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی 

بەاڵم ئەودەم بڕیارم دابوو ئەوەندەی بكرێت بە زمانی داگیركەران نەنووسم و هەر بۆیەش 
 .وەرم گێڕایە سەر كوردی

ڕەشنووسی وەرگێڕاوەكە هەر الی من مایەوە و هەلی بڵوبوونەوەیم بۆ نەڕەخسا و      
ساڵەی وا بەسەر تەرجەمەكەی مندا تێپەڕ دەبوو، كەسێكی   1٢پرسیار ئەوەبوو ئایا لەماوەی ئەو  
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تەرجەمەو   هەوڵی  دیموكرات  حزبی  ئایا  هەمووانەوە  لەپێش  و  هەڵنەستاوە  بەوئەركە  تر 
 بڵوكردنەوەی وتارەكەی نەداوە؟ 

بكات     بۆ  مەسەلەكەم  پرسیاری  كەریمی كرد  هاشمی  كاك  بەڕێزم  برای  لە  و تكام 
ەرانی حزب ئاگاداری كردمەوە كە بەدڵنیایی وتاری گۆڕین  وجۆ لە برادئەویش دوای پرس

وەرنەگەڕاوەتە سەر كوردی. بۆ ئەم هاوكارییە لێرەدا سوپاسی كاك هاشم و برادەرانی دیكەی  
 .حزب دەكەم

سااڵ پێش  3٠خوێنەری كورد پێویستە لەو ڕاستیە ئاگادار بێت كە ئەم بابەتە زیاد لە     
ئەودەمی حكوومەتی شا لە ئێراندا نووسراوە. گەرچی لە ماوەی  ئێستا و لە بارودۆخی تایبەتی  

ئەو سااڵنەدا گۆڕانكاریی زۆر بەسەر ئابووری و پیشەسازی ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا نەهاتوە 
گۆڕاون   بەگشتی  ژمارەكان  و  ئامار  دەكرێبەاڵم  تەنیا  وتارەكە  ناو  زانیارییەكانی  وەك   و 

سااڵنەدا چاو لێبکرێت؛ كتێبەكەش ڕووی لەهەر ئەو دیاردەیەكی مێژوویی و لەپێوەندی ئەو  
ڕاستیانە بووە كە ڕایگەیاندوە: )ئەم فەسڵە، پێش تووڕ هەڵدرانی شا لە ئێران نووسراوە. بۆ 

، بڕوانە پاشبەندی ژێرارد  [ی ئێران] 1979گۆڕانكارییەكانی كوردستان دوای شۆڕشی ساڵی  
  .(شالیان لەسەر ئەم كتێبە

دەست بۆ ڕاستیەكی دیكە لە پێوەندی ئەم وتارەدا ڕابدێرم. خەباتی  هەروەها پێویستە     
كە   ڕزگاریخوازانەی گەلی كورد لە سەدەی بیستەمدا گەلێك كەندو كڵۆی هاتۆتە سەر ڕێ 

هەندێ لە  و  بێت  زااڵ  بەشێكیاندا  بەسەر  هەرەس    توانیویەتی  تووشی  شكان  دەرەتانیشدا  و 
وەست بەرانبەر  و  براكوژی  شەڕی  كە  هاتووە.  نگریسە  دیاردەیەكی  كورد  كوردو  انی 

 .چەندەهاجار داری لە كوولەكەی ڕۆحی خەباتی سیاسی كورد داوە
هەرەسی       هەندێ   1975دوابەدوای  ئێران،  لە  ئەیلوول  شۆڕشگێڕانی  پەنابەریەتی    و 
كە تەنگ ئاراوە،  هاتە  كوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  و  باشوور  خەباتكارانی  لەنێوان  چەڵەمە  و 

  .رانی كوردستان ڕێگەیان بۆ خۆش كردداگیركە
ئەم وتارەی شەهید قاسملو لە بارودۆخی ئەو سااڵنەی نێوان ناخۆشی حزبی دیموكراتی      

هەندێ لە  نووسراوە  كوردستاندا  دیموكراتی  پارتی  و  تەنانەت    كوردستان  ڕەخنەو  شوێندا 
 .ڕێبەرەكانی گرتۆتەبەرهێرشكاریی بۆسەر پارتی دیموكراتی كوردستان و 

من وەك وەرگێڕی وتارەكە ڕەخنەگرتنی ڕێبەری حزبێك لە سیاسەتی حزبێكی دیكەی      
كوردی بە هەڵە نازانم، بەاڵم لە بارودۆخی ئەمڕۆدا كە گەلی كورد زیاد لە هەر سەردەمێكی  

وەك بابەتێكی    وایە بۆچوونەكانی نووسەر تەنیا دەبێتر پێویستی بە برایەتی و هاوپشتی هەیە، الم
و توندییانە، سااڵ دوای ئەو كرژی  3٠مێژوویی سەیر بكرێت كە كاتی تێپەڕ بووە و ئێستا  
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پێوەندی ڕێكخراوە كوردییەكان لەگەاڵ یەكتردا گەلێك برایانەترو نزیكترەو مەترسی ئەوە نییە  
 .كە ڕەخنەی یەك الیەن ببێتە هۆی ناڕەزایی و هرووژانی الیەنەكەی دیكە

ئەمڕۆدا بەش       بارودۆخەی  لەم  لەوەی  نەبووە  ناپاكیشم  نیازێكی  هیچ  خۆم  بەحاڵی 
وتارەكە بڵو دەكەمەوە، ئەو وتارە بەچەندین زمانی دنیا تەرجەمەكراوەو لەكاتی نووسرانیەوە  
تا ئێستا لەبەر دەستی خەڵكدا بووە. بۆ منیش هەلێك هەڵنەكەوتبوو كە پێشتر بڵوی بكەمەوە. 

و  نەكا بیر لەوە بكرێتەوە كە ویستوومە بەدەستەقەسد كای كۆن بە با بكەم ئەوانە بۆیە دەڵێم 
 .بریندار بكەم الیەنێكی تایبەتی پێ

     
   ٢٠٠4بەهاری ساڵی      

 
 :كوردی ئێران ڕوانینێكی گشتی

هەزار كیلۆمەتری چوارگۆشە دەگرێتە   1٢5كوردستان لە ئێران ناوچەیەكی نزیك بە      
ئارار لە چیای  سنووری الی  بەر،  زاگرۆس.  چیاكانی  ئەودیوی  بەری  تا  باكوورەوە  لە  ات 

  و هێڵی الی ڕۆژهەاڵتی لە گۆلی ورمێ ئێران    -ئێران و توركیا  -ڕۆژئاوای لە كەوشەنی عیراق
)رەزائیە( دەگەڕێتەوە. لەم ناوچە شاخاوییەدا، تەنانەت شارەكانیشی كەوتوونەتە بەرزایی زیاد  

  .مەترەوە 1٠٠٠لە 
لە  كەش      سااڵنەی  بارانی  و  )قاڕڕەیی(یە  هەواكەی  تێدەپەڕێت؛   4٠٠٠و  میلیمەتر 

میلیمەتر. چەشنایەتی    3٠٠٠،  ٢٠٠٠گەرچی لە دۆاڵ و دەرەی پڕ خێروبێری خوارووتردا دەگاتە  
پلەی سانتیگرادە. لە  8٠- 7٠و سەرمای زستاندا، نزیكەی پلەی گەرما لەنێوان گەرمای هاوین 

پلەی سانتیگراد و گەرمای    3٠-ەی سەرمای زستان دەكەوێتە خوار  سەقز، جاری وا هەیە پل
 .پلە هەڵدەكشێت 45هاوینی كرماشان تاڕادەی +

بەشەكانی دیكە     نییە وەك لەزۆربەی  قەیرانێكی ئەوتۆ  لە كوردستان  ئاو  بوونی  كەم 
ئێران هەیەتی. گەلێك ڕووباری وەك قزل ئوزەن )سفیدروود(، زێی بچووك )لقێكی دیجلە(،  

تێدا هەڵكەوتوون. گۆلی ورمێ تەتەهووی  بە شەش هەزار كیلۆمەتری چوار    جەغەتوو، و 
 .گۆشە و گۆلی زرێبار، گەورەترین ئەندامانی ئاوی ئەم بەشەی كوردستان پێك دەهێنن

چیاكان بە دارودرەخت داپۆشراون. لە گۆلی ورمێوە تا لوڕستان، زیاد لە چوار ملیۆن     
چەشنە بەروبووم دێتە بەرهەم؛    14هێكتار دارستان هەیە كە زۆربەیان داربەڕوون و لەو دارە، 

بەاڵم دارستانەكان چڕ نین، ئەویش لەبەر ئەو هۆیەی كە خەڵكی ناوچە شاخاوییەكان هیچ 
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دیك سەرچاوەیەك سەرچاوەیەكی  و  دەهێنن  بەكار  زۆر  دارێكی  نییەو  سووتەمەنییان  ەی 
  .لەناودەبەن، كە جێگەی پڕ نابێتەوە

سەبارەت بە كانی ژێر زەوی دەرنەهێنراو، كوردستانی ئێران لەباری كانی ژێر زەوییەوە      
 [كۆمپانیا]دەوڵەمەندە. لە ناوچەی كرماشان نەوت هەڵدێنجرێت ئەو شوێنەی وا حكوومەت و  

دام  نەتەوەییەكانی  لێبەناو  دەزگایان  لە   و  دەبێتەوە  نزیك  بەرهەمەكەی  بەاڵم  دامەزراندووە 
  .وەاڵمدانەوەی پێداویستیەكانی ناوچە و سااڵنە لە یەك ملیۆن تەنی مەترێك تێپەڕ ناكات

بەشی ئیداریدا دابەش كردوە بەاڵم   حكوومەتی ئێران كوردستانی ئێرانی بەسەر سێ    
فەرمی تەنیا ناوچە ناوەندییەكەی واتە سنە )سنەندەج( ناوی كوردستانی بەسەرەوەیە،  بەشێوەی  

ناودەبرێت،    [وئیالم]بەشی باكووری بە ئازەربایجانی ڕۆژئاواو بەشی باشووریش بە كرماشان  
 .واتە )خوڕڕەماباد(ەوە بگرێتەوە -لوڕستانیش بە ناوەندەكەی  لەباری رەگەزەوە دەكرێ

 
 دانیشتوان 

كە شۆڤینیزمی ئەو حكوومەتانەی وا ناوچە كوردنشینەكانیان بەڕێوە بردوە دێنینە    تێكا    
ناو حیسابی خۆمانەوە، بەهیچ شێوەیەك ڕوون نابێتەوە كە ژمارەی ڕاستەقینەی دانیشتوانی كورد  
بێتە دەست. حكوومەتی ئێران هەمیشە گوتوویەتی كە كورد )ئێرانی خالیس(ن و هەمیشەش 

ئێرانی و    [تیتری]ە دوورخستۆتەوە كە هیچ چەشنە جیاوازییەك لەنێوان  بە وردی خۆی لەو
و هیچ ئامارێكی لە پێكهاتەی نەتەوایەتی دانیشتوان ئاراستە نەكردووە، بەاڵم  فارسدا دابنێت  

  ئاشكرایە كە زۆربەی دانیشتوانی كوردستانی ئێران، كوردن، ئەم ژمارانەی خوارەوە هەندێ 
  :باسەكە دەخەینە بەردەست زانیاری لەسەر گرنگایەتی

 
 خشتەی یەكەم 

 دانیشتوانی كورد لە ئێران 
ئێران   ساڵ 

 )سەرجەم( 
كوردستان لە  

 ئێران 
کورد لە  

 ئێران 
  %ی كورد لە دانیشتوانی 

 ئێران 
1970 28258800 4803860 4521280 16 
1975 32440000 5514800 5190400 16 

، تاران؛ بۆڵتەنی مانگانەی ئامار، نوامبری  1966، نوامبری  و شوێنی نیشتەجێ سەرچاوەكان: ئاماری نەتەوایەتی دانیشتوان  
 ی نەتەوە یەكگرتووەكان، نیویۆرك   1971
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دەژین،       ئێراندا  كوردستانی  لە  وا  دانیشتوانەی  ئەو  ئازەربایجانین   ٪1٢,8لەناو  ی 
ەسیی  ك4٠٠٠٠٠ی  کەم( كەس. لەالیەكیترەوە دانیشتوانێكی  ٢35,٠٠٠( و فارسیش ) 47٠,٠٠٠)
 .(2)ورد لە ئوستانی خۆراسان و بەزۆری لە قوچان و دەرەگەز دەژینک

چڕی دانیشتوان لە كوردستانی ئێران دوو قاتی پاشماوەی خاكی ئێرانە. وەك خشتەی     
ئێران    ٢ژمارە   كوردستانی  دەخات،  م  ٪7,6دەری  و  داگرتوە  ئێرانی  خاكی    ٪ 17اڵی  ی 

 .دانیشتوانی ئێرانە
 

 ٢خشتەی ژمارە  
 چڕی دانیشتوان لە كوردستانی ئێران 

پانتایی بە   
كیلۆمەتری  
 چوارگۆشە 

  دانیشتوان  پانتایی )%( 
بەكیلۆمەتری  

ساڵی    چوارگۆشە 
197٠ 

دانیشتوان  
بەكیلۆمەتری  

ساڵی    چوارگۆشە 
1975 

 ٢٠ 17 1٠٠ 1,64٠,٠٠٠ ئێران 
کوردستان لە 

 ئێران 
1٢5.٠٠٠ 7،6 38 44 

 
 3خشتەی ژمارە  

 1966دابەشبوونی دانیشتوان لە چوار شاری كوردستانی ئێران، 
 (%) گوندنشین  شارنشین )%(  ناوچە 
 75 ٢5 مەهاباد 
 81 19 سەقز
 73 ٢7 سنە 

 51 49 كرماشان
 7٠ 3٠ كوردستانی ئێران 

 5٠ 5٠ * ئێران
 بە مەزندە  1975* 

، تاران؛ بۆڵتەنی مانگانەی ئامار، نوامبری  1966، نوامبری  نەتەوایەتی دانیشتوان و شوێنی نیشتەجێ سەرچاوەكان: ئاماری  
 .، نەتەوە یەكگرتوەكان، نیویۆرك1971
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چوار دا بۆ    4هاتنی گوندنشینەكان بۆ شار بەتوندی لە برەودایە. ژمارەكان لە خشتەی      
 :شاری سەرەكین

 
 

 4  خشتەی ژمارە 
٪ گەشە سەندن   * 1976 1966 1956 شار 

 (1956   –  76 ) 
 ٢٠8 4٢٠٠٠ ٢861٠ ٢٠33٢ مەهاباد 
 ٢٠4 ٢6٠٠٠ 17834 1٢7٢5 سەقز
 187 76٠٠٠ 54587 4٠641 سنە 

 ٢39 3٠٠٠٠٠ 18793٠ 1٢5439 کرماشان
 *مەزندەی نووسەر 

 
مانەوە  دیارە پێوەندییە هۆزایەتییەكان تا ئێستا هەرماون و بۆ ماوەیەكیش هەر درێژە بە      

دەدەن، بەاڵم ستراكتۆری كۆنی عەشیرەیی كە تێیدا دەسەاڵت بەدەست میروبەگ یا ئاغاوەبوو 
 .و پێوەندییە هیرارشییەكان پێكەوەی بەستوون، لە ڕووخان و نەماندایە

ئەگەر نەكرێت كۆمەڵگای كوردەواری لە ئێراندا وەك كۆمەڵگایەكی عەشیرەیی سەیر     
زەمینە بۆ باس كردن لە كۆمەڵگای هۆزە ڕەشمااڵ نشینەكان هەر نامێنێت، بكەین. ئاشكرایە  

گەرچی ڕێژەیەكی كەمی هۆزی    -هەوارچی لە كوردستاندا هەر نەماون  لەبەر ئەوەی هۆزێ
بۆ  بەهاردا  لە  و  دەبەن  بەسەر  گوندەكان  لەناو  زستاندا  لەماوەی  ئێستاش  كە  هەن  كۆچەر 

 .ەرچیا دەچنلەوەڕاندنی مااڵتیان بەرەو هەواری س
  

 :ئایین 
سەدا نەوەدو هەشتی دانیشتوانی كوردستانی ئێران موسڵمانن. سەدا دووەكەی تری لە     

ە حیسابی نووسەردا، دانیشتوانی  ]لجوو پێك هاتووە  و ئاسۆری مەسیحی و هەندێئەرمەنی  
ئەنوەر پێكران.   ئاماژە  نەهاتوونەتە  حەق  ئەهلی  و  )[ئێزەدی  موسڵمانەكان  زۆربەی   .75٪  )

 .و لوڕستان كۆبوونەتەوەسونین. شیعەكان زۆریان لە كرماشان 
واتە كەسایەتی جێگەی ڕێزی سوننە مەزهەبەكان ئێستاش كارتێكەریی زۆریان   –شێخ      

لە كوردستانی ئێراندا هەیە. دوو تەریقەتی سەرەكی بریتین لە قادری و نەقشبەندی. الیەنگرانی  
شێخی    وئەبرێن. هەموو موریدێك ساڵی یەكجار دەبێشێخ بە مورید، دەروێش و سۆفی نا

 .بگات بكەوێت، دیاری بۆ ببات و دۆعاو بەرەكەتی ئەوی پێخۆی چاو پێ
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جیا لەوانەی وا باسمان لێوە كردن، لەناو كوردانی سوننی دا هیچ شێوەیەكی دیكە لە      
كەسایەتییەك لە  خۆی  ئیجازەی  كورد  گەنجی  مەالی  نییە.  ئایینی  بەرزو  هیرارشی  پایە  ی 

بەستراوەتەوە بە   ناوداری ئایینی وەردەگرێت و پاشان دەنێررێتە گوندێك كە داهاتی لەوێ
دەبێ  گەنج  مەالی  هەژارن،  وەرزێران  زۆربەی  لەبەرئەوەی  نوێژەكانیەوە.  دوای    پێشكەشی 

لەگەاڵ  نزیك  و  هاوپەیوەند  ژیانی  بكات  ئاژەڵداری  و  كشتوكااڵ  كاری  بەشداریی 
ن و ئاگاداربوونی تەواو لە هەژاری و هەلومەرجی ژیانی پڕ مەینەتی ئەوان، ئەم  گوندنشینەكا

گەنجانە لێ  -ڕووناكبیرە  وا  گوندەكانن  خوێندەواری  تاقە  زۆرجار  ببنە    كە  كە  دەكات 
 .بەشداری چاالكی خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوایەتی

نەی دواییدا، هەوڵی ئەوەیان  لە ئەنجامی ئەم حاڵەتەدا، بەڕێوەبەرانی حوكوومی لەم سااڵ    
ڕێك بخەنەوە، ئەویش لە ڕێگەی بڕینەوەی مانگانە بۆ   داوە كە هیرارشی سوننە سەرلەنوێ

 .مەالكان، بەو هیوایەی كە بەرەو خزمەتكردنی دەوڵەتیان ڕابكێشن
 

 :زمان و ئەدەب 
سەرەڕای       ئێرانییەكەی.  چەشنە  لە  ئەوروپییە  هیندو  زمانێكی  و  كوردی  نزیكایەتی 

ئێراندا دەرس خوێندنی پێ ئیجازە دراوە،   دەستی بااڵی زمانی فارسی كە تەنیا زمانێكە لە 
و ئەدەبی كوردی ڕەسەنایەتی خۆی پاراستوەو پێشكەوتووە، یارمەتی بەهێزبوونی هەستی زمان  

اری نەتەوایەتیشی داوە. ئەم پێشكەوتە تایبەت لە ژیانی كورتی كوردستانی سەربەخۆ لە كۆم
سااڵنی   ئەم    1946-1945مەهابادی  ماوەی  لە  زمانی كوردی  بەڕێوەچوو.  بەخێرایی    3٠دا 

ساڵەی دواییدا لە ئێران بەربەست كراوە. لەم ماوەیەدا كوردی ئێران بەرەو چاپەمەنی كوردی 
زمان   لەوێدا  كە  شۆڕشی  عیراق كشاون  دوای  ئەدەبی كوردی  بە   1958ی جوالی  14و 

 .كەوتوەڕادەیەكی زۆر وەپێش 
بەداخەوە هیچ چەشنە ئاڵوگۆڕی ئەدەبی لەنێوان كوردی توركیا و ئێراندا نەكراوەو      

و بێی دوو واڵتەكەوە. لە ئێران هەموو دەرس خوێندنێك  ئەوەش بەهۆی جیاوازیی نێوان ئەلف
وبێی عەرەبی دەنووسرێت، لە توركیا دەرس خوێندن بە توركییە و بە فارسییە، كە بە ئەلف

دەبێوئەلف بەدڵنیایی  و  توركیا  كوردی  زۆری  زۆربەی  دەهێنن.  بەكار  التینی  بڵێین    بێی 
وبێی عەرەبی نازانن و ناتوانن دەقی چاپكراوی كوردیی ئێران و  هیچكام لە گەنجەكان ئەلف

عیراق بخوێننەوە. نزیك بە هەمان شت، كەمایەسییەكی كەم لە كوردی ئێران كە گەیشتوونەتە  
نا قوتابخانەی  ئەلفپلەی  بە  كوردی  دەقی  دەتوانن  بااڵ،  خوێندنی  و  التینی  وەندی  وبێی 

 .بخوێننەوە
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دەچینە سەر باسی ئاڵوگۆڕكردنی چاپەمەنی لەنێوان    بەاڵم بارودۆخەكە جیاوازە، كاتێ    
و زیاد لەوە، زۆربەی وبێی عەرەبی دەخوێننكوردی ئێران و عیراقدا. هەردوو واڵتەكە بە ئەلف

 .عیراق بە )سۆرانی( قسە دەكەن كە زاراوەی باشووری كوردستانەكوردانی ئێران و 
لەم سااڵنەی دواییدا، كتێب و نامیلكە و چاپەمەنی دەورەیی كوردی بە قاچاخی لە      

كوردستانی ئێران چاپ دەبن. ڕەسەنایەتی و دەوڵەمەندیی زمان كە لەم دەقانەدا خۆدەنوێنن، 
دەردەكەوێت، سەرەڕای ژمارەیەكی بەرچاوی كتێب   لە چاپەمەنییەكانی كوردی عیراقدا كەمتر
 .چاپ دەبن و چاپەمەنی دەورەیی كوردی كە لەوێ

هۆكارێكی دیكەش هەیە كە شوێن دادەنێتە سەر پێشكەوتی زمان و ئەدەبی كوردی      
تاقە   بەربەست كراوەو لە هەموو واڵتدا  بەشێوەی فەرمی  ئێران: گەرچی زمانی كوردی  لە 

ردیش نییە، بەاڵم گەلێك ئێستگەی ڕادیۆیی بەرنامەی كوردییان هەیە، كە  قوتابخانەیەكی كو
گرنگترینیان ئێستگەی كرماشانە. دەوری ئەم بەرنامە كوردییانەی ئێستگە ئێرانییەكان كەم و 
زۆر نادیارە. حكوومەتی ئێران بۆ ئەم كارە دوو ئامانجی هەیە: لەالیەكەوە، ئێستگەكان كە لە 

عیراقیش   لە  و  لەالیەكی  توركیا  دەكەن؛  شا  ڕژێمی  پڕوپاگەندەی  خزمەتی  و  دەبیسرێن 
دیكەشەوە بە شێواز و ئوسلوبی دەستنیشان كراو، ڕەسەنایەتی زمانی كوردی دێننە خوارەوەو  
وەك زاراوەیەكی زمانی فارسی دەیخەنە بەرچاو. بەهەرحااڵ خوێندەنەوەی شیعری كوردی و  

ئەگەر بڵوبوونەوەی زیاتری ئەدەبی كوردی   گۆرانی گوتن خۆی لەخۆیدا یارمەتییەك نادات
 .و تێگەیشتنی نەتەوایەتی لەگەڵدا نەبێت

بەهۆی ئەو ڕاستیەوە كە زمانی كوردی بەربەست كراوەو فارسی تاقە زمانی فەرمی      
واڵتە، زۆرێك لە ڕووناكبیرانی كورد بە فارسی دەنووسن و نووسراوەكانیان چاپ دەكەن.  

كراوە، واتە )مێردی ئاسكۆڵە خانم(،   دواییدا زیاترین پێشوازی لێرۆمانێك كە لەم سااڵنەی  
ناو   ڕووداوی  نووسیویەتی.  كرابوو،  زیندانی  سیاسی  تۆمەتی  بە  كە  كرماشانی  كوردێكی 

و داستانەكەشی هەمووی باسی كۆمەڵگای كوردە كتێبەكە هەمووی لە كوردستان دەقەومێن  
 .لەپێش شەڕی جیهانیدا

گەلێك       بەاڵم  هەڵبەستی  دەكرێت،  چاپ  و  دەنووسرێت  بەنهێنی  گەنج  هونەری 
دا  1974و ڕوون(ـەكەی لە ساڵی  گومان )هێمن(ـە كە )تاریك  گەورەترین شاعیری كورد بەبێ

 .چاپ كراو وەك سەركەوتنێكی گەورە سەیر كراوە
 بەخشانی نوێی كوردیش هەروەها لە پێشكەوتندایە و ئێستا لە ژوور هەمووانەوە بریتییە     

بەدواوە   197٠لە ئەدەبی سیاسی ژێرزەمینی و بەشێوەی سەرەكی، ڕۆژنامەو گۆڤار. لە ساڵی  
لە كوردستان ژمارەیەكی كەمی كتێب و نامیلكە لەمەڕ گرنگترین الیەنە سیاسییەكانی سیاسی 
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هۆی  دەبنە  كوردییانە،  دەقە  ئەم  ی  بڵوبوونەوە  بەاڵم  دەبن،  چاپ  قاچاخی  بەشێوەی 
نواندن   نهێنی(  زەبروزەنگ  )پۆلیسی  ساواك  ڕژێم.  دەمكوتكەرانی  سیاسەتی  بەگوێرەی 

زۆركەس ئەشكەنجە و زیندانی كردوە تەنیا لەبەر ئەوەی خاوەنی تاقە یەك چاپەمەنی كوردی 
 .بوون
 

 خوێندن 
قوتابییە      منداڵە  كراوە،  یاساخ  كوردی  زمانی  بە  خوێندنێك  هەموو  لەبەرئەوەی 

لە قوتابخانە   ئەو زمانەی كە دەبێ  -سی دەرس بخوێننكوردەكان مەجبوور دەكرێن بە فار
مام  ژمارەی  پێویست.  ڕادەی  لە  كەمترە  ژەمارەشیان  و  بچووكن  قوتابخانەكان  ببن.  فێری 

كەسەوەیە. لە زۆر گونددا تەنیا مامۆستایەكی لێیە   4٠ناوەندی قوتابیانی هەر پۆلێك لە ژوور  
ێنێت. لە گەلێك شارو بەتایبەت لە ئاواییەكان  مندااڵ هەڵسووڕ   3٠٠تا    ٢5٠كاروباری    كە دەبێ

 .دەیان هەزار مندااڵ لە تەمەنی قوتابخانەدا هەرگیز چاویان بەناو قوتابخانەیەك نەكەوتووە
دا زیاد لە 1975، ناوسەدی خوێندەوارەكان پیشان دەدات. لە ساڵی  5خشتەی ژمارە      

ژنان نەخوێندەوار بوون. لەوەش    سەدا حەفتای سەرجەمی دانیشتوان و زیاد لە سەدا هەشتای
و چواریەكی كوڕانی نێوان تەمەنی حەوت و پازدە سااڵن لەو ساڵەدا زیاتر، دوو لە پێنج كچ

بەڕوونی بەراوەژووبوونی سەرنج ڕاكێشی دروشمەكانی    5خشتەی ژمارە   .پێیان ناوەتە قوتابخانە 
)ئازاد وە  مەزن(  )شارستانیەتی  ئەو  ئەوەیە  ئایا   . دەردەخات  )ماس    شا  كە  ژنان(ە  كردنی 

 .دەدەن مێدیا(ی ڕژێم شەوو ڕۆژ الفی لێ
 5خشتەی ژمارە  

 1966سااڵن بەرەوژوور،   1٠ناوسەد )%(ی نەخوێندەواران لە تەمەنی 
 دانیشتوانی دێ  دانیشتووانی شار  كە بەگشتی پارێزگا  ناوچە 

 ژنان سەرجەم  ژنان سەرجەم  ژنان سەرجەم  
 99،1 94 81،6 6٢،5 94،5 85،6 مەهاباد 

 98,7 93,1 81,4 6٢,1 95,3 86,9 سەقز
 98,8 9٢,9 69,1 55,7 9٠,5 8٢,4 سنە 

 98,3 89,٢ 66 53,٢ 81,1 7٠,7 كرماشان

كورد لە 
   1975ساڵی)ئێران

 ( بە مەزەندە

75 8٠ 4٠ 6٠ 85 95 

 ، تاران 1966، نوامبری ئاماری نەتەوایەتی دانیشتوان و شوێنی نیشتەجێ  [بڵوەی]سەرچاوە: 
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 ساغیەتی 
پارێزگاری كردنی پزیشكی لە شارەكاندا ناتەواوە و لە گوندەكاندا هەر نییە. لە ساڵی      

كەس دانیشتوان تەنیا یەك دوكتۆر هەبووەو لە زۆر شوێن بە دانیشتوانی    48٠٠دا، بۆ هەر  1966
لە   لە  هە  ٢٠زیاد  بریتییە  ژمارەیە  ئەم  ئەورپا  )لە  نەبووە  دوكتۆرێكیش  تاقە  زار كەسیشەوە 

 .كەس( 5٠٠دوكتۆرێك بۆ 
و هەوای لەبارو لەو كاتەوە تا ئێستاش ئاڵوگۆڕێكی كەم ڕوویداوە و سەرەڕای كەش    

و مەالڕیا و ئازارە باریكە لە هەموو   [چاوئێشە]ئاوی خواردەنەوەی نیسبەتەن باش، تەڕاخوم  
 .شوێنێكی كوردستاندا بڵوە

   
 بارودۆخی ئابووری 

ێوان دوو شەڕی جیهانیدا، گەرچی پێوەندی سەرمایەداریی بەرهەم هێنان لە سەردەمی ن
دیار كەوتووەو لە دەساڵی ڕابردوودا زیاترو زیاتر پەرەی سەندوە، كوردستانی ئێران ئێستاش  
هەر ناوچەیەكی كشتوكاڵییەو بەشی زیاتر لە دانیشتوانی كارامەی، خەریكی كشتوكاڵن، كە 

 .وەك گرنگترین سەرچاوەی داهات ماوەتەوە
 

 6خشتەی ژمارە  
 (%)، 1966ئابوورییەكاندا،  بەشە بەسەر بەکردەوەدابەش بوونی دانیشتوانی 

و پیشەسازی و كان كشتوكاڵ  ناوچە 
 بیناسازی 

 خزمەتگوزاری

 ٢1,5 1٠.7 67,8 مەهاباد 
 ٢٠,7 8,8 7٠,5 سەقز
 ٢5,5 11,4 63,1 سنە 

 36,٢ 16,9 46,9 كرماشان
 كوردستانی ئێران 

 بە مەزەندە(  1975)
65-70 20 ٢٠,٢5 

ئەم ژمارانە ڕووناكییەكی كەم دەخەنە سەر بابەتەكە. جگە لە پیشەسازیی نەوت لە كرماشان  
بەتایبەت هیچ كارخانەیەكی دەرهێنان لە كوردستانی ئێراندا نییە. لە ژوور ئەوەشەوە، ئیشی  

دەخەنە   بیناسازی(یەوە  و  )پیشەسازی  بەناوی  ژمارانە  لەم  زۆر  بەشێكی  بەرچاو. بیناسازی 
  .كەمتر لە پێنجی دانیشتوانی كارامەی بە خۆیەوە خەریك كردوە پیشەسازی نوێ
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لە بەشی ئاژاڵداری    ٪45ی داهاتی نەتەوایەتی پێك دەهێنێت، كە  ٪ 8٠داهاتی كشتوكااڵ      
لە چاندنی دانەوێڵە پێك دێت، داهاتی سەرانەی سااڵنە لە كوردستانی  ٪35و بەرهەمی شیر و  

دۆالری ئەمریكی بووە.    15٠دا  1975دۆالری ئەمریكی و لە ساڵی    8٠،  196٠ساڵی  ئێراندا، لە  
دۆالری    34٠ی ئێران بەگشتی  1975بە گوێرەی سەرچاوە فەرمییەكان، داهاتی سەرانە بۆ ساڵی  

 .ئەمریكی بووە
زۆربەی ئەو هەڵدانەی داهاتی نەتەوایەتی لە ئێراندا، بەهۆی پەرەسندنی خێرای بەرهەمە     

بەشی  نەوتی نەوت.  نرخی  زۆری  زیادبوونی  بەهۆی  ڕابردودا  ساڵی  دە  ماوەی  لە  و  یەكان 
 .كوردستانی ئێران لە داهاتی میلیاردها دۆالر پارەی هەڵڕێژراوی نەوت، گەلێك كەمە

لەو هەموو پیشەسازییە گەورەیەی ئێران، هیچكامیان لە كوردستان دانەمەزراون. جیا     
ئێران بە توركیاوە دەبەستێتەوە، تەنانەت نە تاقە كیلۆمەترێكی    لە ڕێگە ئاسنە ستراتێژیكەی وا

ڕێگای ئاسن لە كوردستاندا كشاوە و نە حكوومەت بەرنامەیەكیشی بۆ كێشانی ڕێگای ئاسن  
كراویش ئاسفاڵت  ڕێگەی  تاقە  ستراتیژیكی    -هەیە.  ئامانجی  سوپایی]بە  درێژایی    [ی  لە 

 .نی بەیەكەوە بەستۆتەسنووری عیراقدا، باشوور و باكووری كوردستا
ستانداردی ژیان لە كوردستان هەروا لە خوارەوە ماوەتەوە. بەگوێرەی ئاماری ساڵی      

خێزانەكان )ژمارەی مام ناونجی بۆ ئەندامانی خێزان، پێنج یا شەش كەسە(    ٪5٠، زیاد  1966
( دەژین  ژووردا  یەك  تەنیا  خشت 3لە  لە  ماڵەكان  هەشتای  سەدا  كراون (.  دروست    وكڵۆ 

زۆربەشیان ئاوی لوولە یاخود كارەبایان نییە. ژمارەی مام ناوەنجی سەعاتی ئیش لە شارەكاندا،  
 .سەعاتە 54حەوتووی 

بە ئابووری ئێرانەوە   [سەدەیەی بیستەم]  وەك سەرمایەداری لە ئێراندا ڕەوتی بەرەوپێش      
ری ئێران. ئەگەر ئێران  بەستراوەتەوە، لە دە ساڵی ڕابوردوودا بۆتە بەشێكی یەكگرتوو لە ئابوو

وەك واڵتێكی دواكەوتوو بمێنێتەوە، سەرەڕای ئەو ئاڵوگۆڕە زۆرەی وا هاتۆتە دی، كوردستان  
 .شك یەكێكە لە ناوچە هەرە دواكەوتوەكان لە هەموو دەوربەری خۆیدالە ئێراندا بێ

 
 :هۆزە كوردەكان و پەرەسەندنیان 

بەرەو      ئابوورییەوە،  لەباری كۆمەاڵیەتی و چ لەالیەنی  گەرچی ئەمڕۆ هۆزایەتی چ 
لەناوچوون دەڕوات، بایەخی ئەوەی هەیە ئاوڕێك لە ڕابوردووی پێشڕەوتی هۆزە كوردەكان  
پێوەندە هۆزایەتییەكانی   بە ڕادەیەكی زۆر، شەقڵی  ئێستاش  بدەینەوە. كۆمەڵگای گوندنشین 

یەكی ژمارەی دانیشتوانی  دا، هۆزە كۆچكەرەكان سێ19ی سەدەی  بەسەرەوەیە. لە ناوەڕاست
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كوردستانیان پێك دەهێنا و بە كۆمەاڵ خاوەنی ئەو زەوییانە بوون كە لە شایان وەرگرتبوو و 
 .لەژێر پارێزگاریی ئەویشدا بوون

عەشیرە لە كوردستان لە تایفەو تیرە پێك هاتبوو، كە ئەوان خۆشیان بەسەر هۆز، خێڵ     
بنەماڵەدا دابەش دەبوون. بەگ )سەرەك عەشیرە( و ئاغا )سەرۆكی هۆز(، سەرجەمی هێزی یا 

بەڕێوەبەرایەتی حقووقی یان بەدەستەوە بوو. قسەی بەگ لە هەموو كارێكدا، دوابڕیار بوو.  
  .دەگوترا، لەسەر بڕیارەكان شوێنی زۆریان دادەنا  بەاڵم عەشەوینەكان )؟( كە ڕیش سپییان پێ

كە بەگ بمردایە، كوڕە گەورەی جێی دەگرتەوە یا ئەگەر هیچ نێرینەیەكی    كاتێ    
نەمایە، ڕیش سپییەكان ڕێبەری تازەیان هەڵدەبژارد. بە هەڵكەوتیش ڕووی دەدا   لەپاش بەجێ

نێوان خەڵكەكەی   ببێتە سەرۆكی عەشیرەت. سەرۆك هەموو كێشەیەكی  بیتوانیایە  كە ژنێك 
و ەداو... هتد. گەرچی سەرۆك خۆی نە خاوەنی زەوی چارەسەر دەكرد، ئیجازەی مارەیی د

زاری عەشیرەكە بوو، نە خاوەنی مێرگ و لەوەڕگە، بەاڵم هەمیشە كەسایەتییەكی پلە یەكەم 
هاومافدا و هەندێ لەناو خەڵكانی  بەردەوام   ئیمتیازیان پێ  بوو  دەبینرا و وەرزێرەكان  ڕەوا 

 .دەدایە وكاڵی و خورییان بەشێوەی پێشكەشیبەرهەمی كشت
تاقمی جیاواز لەیەك بناسینەوە: یەكەم، سەرەك    لەناو هەر عەشیرەتێكدا دەتوانین سێ     

عەشیرە و بنەماڵەكەی، كە ئەندامی دەسەاڵتداری عەشیرەكە بوون؛ دووهەم، خزمەتكارەكان 
ئاسایی   ئەندامانی  دواییشدا،  لە  بوو.  لەسەرشان  جۆربەجۆریان  ئەركی  چەند  كە  )خواڵم(، 

. هەموو عەشیرەتێك پیاوی ئایینی خۆی هەبوو كە پێك هاتبوو لە: شێخ )نوێنەرانی  عەشیرە
هەندێ  خۆی  مەالش  پێغەمبەر(،  )نەوەی  سەید  و  )مەال(  نوێژ   پێش  جۆربەجۆر(،    بەشی 

 .دەسەاڵتی تایبەتی هەبوو
لەسەر    هەندێ     كە  دەبینرا،  عەشیرەتدا  ئەندامانی  لەنێوان  بەرچاو  ئابووری  جیاوازیی 

اغەی خاوەنایەتی یەكگرتووی ئاژەاڵ دانرابوو. تەنانەت لەو حاڵەتانەدا كە مڵكی شەخسی  بن
تا چەند   نەبوو، ئەم جیاوازییانە دەورێكی گرنگیان دەگێڕا. هەندێ ئەندامانی عەشیرەت  لە 

هەزار سەر مەڕیان هەبوو، لەكاتێكدا سەرەك عەشیرە و گەورە پیاوانی تر، ژمارەیەكی زۆری  
 .هەبوو مەڕو بزنیان

ئاڵوگۆڕی نێوان عەشیرەتی كۆچەر و نیوە كۆچەر، پێشڕەوتی كردو گەیشتە شوێنێكی      
بۆ  مەرەزەیان  خوری  و  پێست  ئاژەڵەكان  خاوەن  عەشیرەتە  لەبەرئەوەی  ئەویش  گرنگ، 

  .و سەودا هەبوو لەگەاڵ شیرو بەرهەمی لەشیر دروست كراو و گۆشتگۆڕینەوەو سات
ا بازرگانی جۆربەجۆر وەك دارتاشی، كاری كانزا، چنینی قاڵی  لەنێوان عەشیرەتەكاند    

سات گۆڕینەوەو  كردبوو.  پێشڕەوتی  جلوبەرگ  و  چادر  دەدایە  و  ئەوەی  توانای  وسەودا 
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عەشیرەت كە هەوارگەی هاوین و زستان بۆ خۆیان دابین بكەن. بەدرێژایی ڕێگای هەوار،  
بفرۆشێت   خۆی  بەرهەمەكانی  دەیتوانی  ڕعەشیرە  لە  پێداویستییەكانی  و  بازرگانییەوە  ێگای 

. لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا، بەكارهێنانی پارە لەناو كورداندا پەرەی سەندو خۆی پێك بهێنێ
هەڵسەنگاندنی دارایی سەرەك عەشیرەتەكان بەپێی ئەو ئاڵتوون و پارەیە بوو كە خاوەنی بوون 

 .و هەروەها بەگوێرەی مەڕو مااڵتیان 
بوونی ڕۆژ لەگەاڵ ڕۆژی عەشیرەت لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەو   ێلەگەاڵ نیشتەج    

سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا، پێشكەوت لە پێوەندی ئاڵوگۆڕ كردنی پارەو لەدەست چوونی 
 .گرنگایەتی لەوەڕگاكانیش وردە وردە خۆیان نیشان دا

نیشتەجێ     بۆ  ئێران  حكوومەتی  جیهانیدا،  شەڕی  دوو  هێزی    لەنێوان  كورد  كردنی 
سوپایی بەكارهێنا كە ئاكامێكی مااڵ وێرانكەری هەبوو، گەلێك جار سەرجەمی عەشیرەتەكە 

كە لەسەر سنووری نێوان    -بە یەكجاری لەناوبران. لە دە هەزار ئەندامی عەشیرەتی جەاللی
یش  ئێران و توركیا و یەكیەتی سۆڤیەت دەژیان، تەنیا چەند سەد كەسیان ڕزگاریان بوو، ئەو

 .دا1941بە شاربەدەركردنیان بۆ ناوەندنی ئێران و گەڕانەوەیان بۆ سەر زێدو مااڵ لە ساڵی  
ناوی بەشێوەیەك لە تواندنەوەی لوڕەكاندا  [  ەمیر تەهماسبی]جەنەڕااڵ ئەحمەد ئاغا خان      

پێ لوڕستان(یان  )قەسسابی  ناسناوی  كە  دەرچوو،  ئەندامانی  بەخراپ  بۆ  هەمان كردەوە  دا. 
تورك  عەشیر و  ئیسفەهان  و  هەمەدان  بۆ  گواستەوە  ئەوانیان  كرا:  ڕەچاو  )گەڵباخی(ش  ەتی 

و كرد. بە درێژایی ماوەی ڕاگواستن، گوشار و زوڵم   زمانەكانیان لە شوێنی ئەوان نیشتەجێ
وەك   مانگ  چەند  ماوەی  بۆ  چیاو  چوونە  گەلێكیان  كە  سەر،  خرایە  ئەوتۆیان  زۆرێكی 

 ( 5رد )خەباتكار، شەڕی حكوومەتیان ك
و  ئەم ڕاگواستنە، لەگەاڵ سوودی بورجوازی ئێران كە پێویستیان بە خەڵكی نیشتەجێ    

 .دامەزراندنی بازاڕێكی بەستراوەی مومتاز بوو، یەكی دەگرتەوە 
یاساخ كردنی بازرگانی لە نێوان دوو دیوی سنوور و بەرنامەی دەوڵەت بۆ بەهێزكردنی      

ر عەشیرەتەكان بۆ ئەوەی پێداویستیەكانی خۆیان لە  حوكمی ناوەندی، گوشاری خستەر سە
  .چوارچێوەی سنوورەكانی ئێراندا پێك بهێنن

كردن، سوودێكی زۆری بۆ خاوەن زەوییە كورد و ئێرانییەكان تێدا بوو، كە   نیشتەجێ    
لێ زەوییەكانیان  و  بچەوسێننەوە  وەرزێرەكان  كاربەدەستانی   دەیانتوانی  بۆ  هەروەها  بكڕن. 

تیش كاری باج سەندن هاسان دبوەوە بەوەی كە دەچوونە ناو گوندەكان و پێویستی  دەوڵە
 .نەدەكرد بكەونە شوێن عەشیرەتی سەر چیاكان لە كوردستان
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كردن و هەروەها   ئێستاكە كۆچی عەشیرەتەكان بەربەست كرابوو، كاری نیشتەجێ    
قاچاخ، داهاتی حكوومەتی  یاساخ كردنی بازرگانی سەرسنوور و چاوەدێریی زیاتری ماڵی  

خەڵكی   لەناو  سەربازی  نوێباوی  خزمەتی  بۆ  الوەكان  ناونووسینی  هەروەها  دەكرد.  زیاتر 
 .نیشتەجێكراودا هاسانتر بەڕێوە دەچوو

ئێراندا،      و  توركیا  لەنێوان  بەتایبەت  تازەكان  سنوورە  دابەشبوونی كوردستان،  دوای 
عەشیرەتەكان دەكرد. خەڵكانی نیوە چادرنشین،  بەرگریی لە كۆچی سوننەتی هاوین و زستانی  

لێ سنووریان  تێپەڕكردنی  هەندێ  مافی  لە  سنوور،   ئەستێنرا.  جیاكەرەوەی  هێڵی  حاڵەتدا، 
بەشەوە وەك لە عەشیرەتی شكاك قەوما )كە لە نێوان ئێران    عەشیرەتەكانی كرد بە دوو یا سێ

 .تنە بەر ئێران و عیراق و توركیا( و توركیادا دابەش كران(، یا عەشیرەتی هەركی )كە كەو
نیشتەجێ     كاری  دیاریكراو  كوردەكانی   هۆگەلێكی  نشینەكانە  دەوار  كردنی 

وزاری بەراو كەم بوو و هەوارچییان وهەوا، لەوەڕگاكان باش بوون، زەوی وەدواخست. كەش
پێ دەوڵەتیان  دەسەاڵتی  لە  دوور  سەربەست و  وردە    ژیانی  وردە  بەاڵم  بوو.  لەگەاڵ  باشتر 

پتەوبوونی سیاسەتی مەركەزی كردن، هەوارچییان دەسەاڵتیان بۆ نەما. ئەمڕۆ بەتایبەت هیچ  
ژمارە   خشتەی  وەك  نەماوە.  دانیشتوانی   7دەوارنشینێك  گوندو  ژمارەی  دەخات،  دەری 

 .گوندەكان لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا بەخێرایی ڕووی لە زیادیی ناوە
 

 7خشتەی ژمارە  
 یان ڕادەی دانیشتوان و ژمارەی گوند

 ڕادەی دانیشتوان  ژمارەی گوند  ناوچە 

 1851 1951 1967 1851 1951 1967 
 ٢8٠8٠ 15٠٠٠ 11٢5 ٢٠3 161 8 بانە 

 111 14 مەریوان 
 

٢9٠ 1،٠4٠ 17،8٠٠ 
 

84،177 

  ٢9،5٠٠ 6٠5  (1٢1 9 هەورامان 
 

زۆرێكیان گەلێك بچووكن بە  گوند لە كوردستانی ئێراندا هەن،    75٠٠ئێستا زیاد لە      
خێزانەوە. گوندەكان بەشێوەی   1٢٠٠تا    1٠٠٠خێزانەوە؛ ئەوانیتر زۆر گەورەترن بە    1٠تا    5

ی  9٠خێزان پێك هاتوون. ژمارە تازەكان دەری دەخەن كە سەدا  1٠٠تا   5٠مام ناوەنجی لە 
 .بوون دانیشتوانی دەرەوەی شارەكان ئێستا نیشتەجێ
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چارەكی     دووهەم  ئێستا    لە  بیستەم]سەدەی  هەم [سەدەی  عەشیرەتەكان  سەرەك   ،
وزاری داچنراویان هەموو خستە ژێر دەسەاڵتی خۆیانەوەو بەم چەشنە  لەوەڕگەو هەم زەوی

پر  بوون بە فیئۆدااڵ. ئەو زەوییەی وا خۆی لەالیەن شاوە درابووە عەشیرەتەكان )بڕوانە: مێ
 .سەرەك عەشیرەاالخبار(، وردە وردە بوو بە موڵكی تایبەتی 

فیئۆدالیزم چیتر       بەڕێوە چوە،  ڕابردوودا  بیست ساڵی  لە  دوای ریفۆرمی زەوی، كە 
ئێراندا   لە  بەسەر كۆمەڵگای كوردەواری  باڵیان  ئازاد  بازاڕی  و  ئێستا سەرمایەداری  نەماوەو 

، كە لە زۆر  كێشاوەو ستراكتۆری سوننەتی كۆمەاڵیەتی جێگەی خۆی داوە بە شێوەیەكی نوێ
ژێرخانی ڕ گەرچی  بێت،  هەرچۆنێك  كردووە.  گۆڕانكاریی  تووشی  كۆمەڵگاكەی  ێگەوە 

ئابووری لە ماوەیەكی كورتدا ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی تێدا بەدی هاتووە، بەاڵم نەریت و عەقڵیەتی  
 .خەڵكەكە زۆر نەگۆڕاوە

 
 ستراكتۆری كۆمەاڵیەتی    

ستراكتۆری كۆمەڵگای گوندنشینانی كورد  وزاری لەسەر  كارتێكەریی ریفۆرمی زەوی    
بە    1975لەبیرمان نەچێت كە ئاماری ساڵی    دا دەبینرێت؛ گەرچی دەبێ8لە خشتەی ژمارە  

ڕیفۆرمی   ئاكامی  بە  سەبارەت  ئاماری  ژمارەو  كەمبوونی  بەهۆی  ئەویش  مەزندەیە، 
 .وزارەوە، بەاڵم هێشتا دۆخە سەرەكییەكەی بەڕوونی دەردەكەوێتزەوی
 

   8ژمارە  خشتەی  
 :ستراكتۆری كۆمەاڵیەتی لە دەرەوەی شارە كوردنشینەكان 

 
 

بە  ) خاوەنییەتی زەویوزار   ( بە مەزندە ) %ی دانیشتووانی گوند 
 ( هیكتار 

 
196٠ 1975  

 3٠٠زیاتر لە  -----  ٠،3 خاوەن زەوی گەورە 
 5٠تا  3٠ ٠،8 6 خاوەن زەوی مام ناونجی 

 ٢٠تا  5 ٢،5 1،5 خاوەن زەوی بچووك 
 3تا  1 3٢ 3 وەرزێری مام ناوەنجی 
 - ٢4-٢6 7٢ خۆش نشین )رەشایی( 
 - ٢3-٢6 1٠ کرێکاری کشتوکاڵی

 - 14،7 1٢،6 هیتر 
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ژمارەکان بە مەزندەن لەبەر ئەوەی کەمایەسیی ئامار سەبارەت بە ئەنجامەکانی ئیسالحاتی  
دەربکەون.تەویوزار   ڕوونی  بە  دیاردەکان  گشتیی  ڕووی  کردووە  زەوییە    خاوەن  وای 

لە   زیاد  پێشتر  كە  چوونەتە  ٪ 6٠گەورەكان  شانۆ  لە  ئێستا  بوو،  بەدەستەوە  زەوییەكانیان  ی 
بەهۆی خۆ دوورخستەنەوە لە یاسای ڕیفۆرمی    -دەرەوە بەاڵم خاوەن زەوییە مام ناوەنجییەكان

زەوییەوە، توانیویانە زەوییەكانیان بپارێزن؛ دەوڵەتیش، لەبەر هەلومەرجی سیاسی كوردستان،  
زەوییە  خاوەن  ڕیزی  گەورەكان  زەوییە  دابەشكردنی  بەاڵم  سەر  ناخاتە  زۆریان  گوشاری 
ئێستا  كە  كردوە  پتەوتر  ناوەنجییەكانی  مام  وەرزێرە  هی  زیاتریش  لەوان  و  بچووكەكان 
گەورەترین تاقمی ناو دانیشتوانی گوند پێك دەهێنن. لەبەر ئەوەی لە ناوچەكەدا سەرمایەی  

رۆلیتاری پیشەسازی لە كوردستاندا رەونەقی ئەوتۆی نییە. بە پێچەوانە، گەورە نەخراوەتەگەڕ، پ
ڕادەی زۆرو دوور لە چاوەڕوانیی بێكاران لە شارە كوردنشینەكاندا بۆتە دیاردەیەكی ئاسایی  

گوندنشینانەوە   كۆچی  بەهۆی  زۆری  [بەرەوشار]و  تەوژمی  دەدات.  لەزیادی  بەردەوام   ،
ئێراندا بەرچاوە، گەلێك بە زەحمەت خۆی لە كوردستان   سەنعەتی كردن لە زۆربەی بەشەكانی

لەگەاڵ   هاوكات  بەاڵم  الوازو  زۆر  كورد  پیشەسازیی  بوژروازی  بۆنەیەوە،  بەم  داوە. 
گەورەبوونەوەی شارەكاندا، چینی مام ناوەنجی كورد بە هاوكاریی دائیرە خۆجێییەكان یاخود  

دەب خەریكن  خزمەتگوزاریی،  پەرەسەندووی  بەپەلە  سیاسیبەشی  گەورەی  هێزێكی  بە    - ن 
 .ئابووری لە كۆمەڵگای كوردەواریدا

 
  ڕوانینێكی مێژوویی 

  لە شەڕی چاڵدێرانەوە تا شەڕی دووهەمی جیهانی .1
دا، بە یارمەتی كوردەكان،  1514ی ئۆگوستی  ٢3لە    [ی عوسمانی]سوپای سوڵتان سەلیم  

، تێك شكاند.  باكووری ڕۆژئاوای گۆمی ورمێ -هێزەكانی شا سمایلی سەفەوی لە چاڵدێران 
ئەم تەئریخە، یەكەمین دابەشكردنی خاكی كورد لە نێوان ئێران و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی  

 .دیاری دەكات
موو سەدەی شازدە، هەردوو واڵتەكە بەرەو دوای شەڕی چاڵدێران، بە درێژایی هە    

مەركەزی   بە  سیاسەتی  ڕووكردنە  ئەم  بكەن،  بەهێز  ناوەندییان  دەوڵەتی  كە  ئەچوون  ئەوە 
لە ساڵی   بەشوێندا هات.  میرنشینە كوردەكانی  قارەمانانەی    16٠8كردنە، دژایەتی  ڕاپەڕینی 

نەیەك، لەالیەن هێزەكانی شا كە ئێستا بۆتە ئەفسا  -ئەمیرخانی برادۆستی لەناو قەاڵی دمدمدا 
كوردی   دانیشتوانی  كوشتنی  بە  دەستی  قزڵباش  سوپای  شكا.  تێك  سەفەوییەوە  عەبباسی 

ورمێ ساڵی    ڕۆژئاوای  لە  موراد1563كرد.  سوڵتان  لەگەاڵ  پەیمانێكی  عەبباس  شا  ی  ]دا، 
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تا  دا مۆر كرد، كە دابەشبوونی كوردستانی كردە دیاردەیەكی فەرمی، لەوكاتەوە  [عوسمانی
  .ئێستا سنوورەكانی ئەم بەشەی كوردستان گۆڕانێكی ئەوتۆیان بەسەردا نەهاتوە

ماوەی       بەبێ  46٠لە  ئێران  چاڵدێراندا، كوردی  شەڕی  دوای  بە    ساڵی  دژ  پسانەوە 
كوردەكانی   میرنشینە  وەستاون.  تاران  و  ئێران(  كۆنی  )پێتەختی  ئیسفەهان  دەسەاڵتداریەتی 

د سنە  ناوچەی  لە  لەكاتێكدا  ئەردەاڵن  چوو  لەناو  كە  بوو  كورد  میرنشینی  واترین 
 .پاراستبوو 1865خودموختارییەكەی خۆی تا ساڵی  

بەرپابوو، ئەم   188٠دا، لە ساڵی  19یەك لە گەورەترین ڕاپەڕینەكانی كورد لە سەدەی      
عوبەیدلال شێخ  ڕێبەرایەتی  بە  ورمێ]ڕاپەڕینە  گۆلی  نێوان  ناوچەی  هەموو  شەمزینی  و    ی 

سەربەخۆیی [  )وان(ی ئازاد كرد، ئەوە یەكەمین بزووتنەوەی كوردی بوو، كە یەكگرتنەوەو
هەموو كوردستانی كردبووە ئامانج. بزووتنەوەكە، بەهێزی هاوبەشی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی 

 .و ئێران تێك شكا
  بەدرێژایی سااڵنی شەڕی یەكەمی جیهانی، كوردستان لە ئێراندا بووە گۆڕەپانێك بۆ     

و ڕووس. توركەكان، بۆ الوازكردنی هەستی نەتەوایەتی كوردی، ئاگری  هێزەكانی تورك  
كرد.  خۆش  ئەرمەنی،  هەموانەوە  لەپێش  و  موسڵمانەكان  غەیرە  بە  دژ  ئایینیان  دوژمنایەتی 
دابەشبوونی خاكی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بووە هۆی پەرەسەندنی خەباتی كوردەكانی توركیا 

  .ی و بەفەرمی ناسینلەپێناو سەربەخۆی
ی سیڤر، ڕاپەڕینی كوردی عیراق بوو بە هاندەری  19٢٠لە ئێران، كاردانەوەی پەیمانی      

دا سمكۆ )سمایل  19٢5و    18٢٠كوردەكانی بەشی باكوور بەرەو ڕاپەڕین. لە نێوان سااڵنی  
ناوچەی ڕۆژئاوای گۆلی ورمێ توانی سەرتاسەری  بخاتە ژێر    ئاغا( سەرەك هۆزی شكاك، 

دا سمكۆ چوو بۆ سلێمانی بۆ  19٢3ڕكێف و داوای سەربەخۆیی هەموو كوردان بكات. لە  
مەئموورانی  بكات.  بزووتنەوەكە  هەردوو  یەكخستنی  باسی  مەحموددا  شێخ  لەگەاڵ  ئەوەی 

 -ئینگلیزی نێرران بۆ ئەوەی بە بەڵێنی درۆ سمكۆ فریو بدەن و ئەویش بە كوشتنی مارشیمون
وشی هەڵەیەكی دڵتەزێن هات. وەك ئاكامێكی كارەكە، بارودۆخ ڕێبەری ئاسوورییەكان، تو
دواتر رەزا شا، لەڕێگەی كۆدێتایەكەوە كە   -دا  رەزا خان19٢5خراپ بوو.      لەساڵی  

ئینگلیزەكانی لەپشت بوو لەتاران هاتە سەر كار هەوڵی پێكهێنانی حكوومەتێكی ناوەندی دا.  
و هەر ژ لەگەڵ سوپای ئێران بانگ كرایە شنۆدا، سمكۆ بۆ وتووێ193٠مانگی جوونی   ٢٠لە 

و ئەمجار دا ڕاپەڕینێكی دیكە سەری هەڵدا1931لەوێش كوژرا. چەند ساڵێك دواتر، لە ساڵی 
  .دا[هەورامی  ]و لەژێر ڕێبەرایەتی جافر سوڵتانیلەباشوری كوردستانی ئێران
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  :كۆماری كوردستان لە مەهاباد 
و ئەمریكا چوونە ناو  و ئینگلیز  اوپەیمانی سۆڤیەت  دا، هێزی ه1941ی ئۆگۆستی  ٢٠لە    

ئێرانەوە. حوكمێكی الواز لە تاران دامەزراو بوو بەجێگری دیكتاتۆریەتی رەزا شا، كە هیچ  
و ئەمریكییەكاندا بوو.  دەسەاڵتێكی بەسەر باشووری واڵتەوە نەبوو وا لە ژێر كۆنترۆڵی ئینگلیز  

ی هێزی دامەزراندبوو. گەلێك مافی دیموكراتی بەو لە باكوور[ی ئێران]یش یەكیەتی سۆڤیەت
  .حیزبە سیاسییانەی واڵت درابوو، كە ژمارەیان بەردەوام لەزیادبووندا بوو

ناوچەی مەهاباد نە لەالیەن ئینگلیزو ئەمریكا و نە لەالیەن یەكیەتی سۆڤیەتەوە داگیر      
ردییەوە. لە مانگی سێپتەمبەری  نەكرابوو، مەڵبەندێك بوو بەنەریتی مێژینەی ناسیۆنالیسمی كو

  - و یەكەمین ڕێكخراوی سیاسیدا كوردی مەهاباد هەلێكی زۆر گونجاویان قۆستەوە194٢
  .واتە كۆمەڵەی ژ.ك )ژیانی كوردستان، بەواتای ژیانەوەی كوردستان(یان پێك هێنا

ناسیۆنالیست       یەكجار  مام     –كۆمەڵەی  توێژە  ڕووناكبیری  شار كە  ناوەنجییەكانی 
ڕێبەرایەتییان دەكرد، گەلێك زوو پشتگیرییەكی بەربڵوی لێكراو سەرەڕای هەلومەرجی نیوە  

سیاسی پڕۆگرامێكی  نە  قایمی  ئازاد،  چوارچێوەیەكی  نەهیچ  و  دیاریكراو  بەوردی  و 
 .دا ڕێبەرایەتییەكی نوێی بۆ هەڵبژێررا1943ڕێكخراوەیی هەبوو، لەساڵی 

موكراتییانەی كوردستان زۆر زوو ستراكتۆری كۆمەڵەی بەرزكردەوە بزووتنەوەی دی    
و ئیتر بۆ ئەو كادیرانەی وا ڕوانگەیەكی سیاسی بەرینتریان هەبوو پێویست بە پەیڕەو بەرنامە 

بداتەوە سەردەم  وەاڵمێكی  كە  ئەوتۆ  سیاسی  پرۆگرامێكی  هەروەها  ڕیكخراوێك    -هەبوو، 
 .ار ئەندامی خۆی هەبێت كەتوانای ڕێبەرایەتی كردنی دەیان هەز

نوێ1945لەساڵی   سیاسی  رێكخراوێكی  دامەزراو   -دا  كوردستان،  دیموكراتی  حیزبی 
رووخسارێكی   لێهاتوو  رووناكبیرێكی  كۆبوونەوە.  لەجەرگەیدا  كۆمەڵە  ئەندامانی  هەموو 

ئایینی سیاسی  )حدك(    -بەرپرسی  بینی.  لەدامەزراندنیدا  گرنگی  دەورێكی  محەمەد،  قازی 
  :ەكی پێشكەش كرد كە هەشت خاڵی سەرەكی گرتبووە بەربەرنامەی

لەناو  .  1 دەست،  بگرنە  خۆیان  ناوچەیی  كاروباری  لەئێران  كورد  گەلی  پێویستە 
  سنوورەكانی ئێراندا خودموختارییان هەبێت؛

ئیجازەیان پێبدرێت بەزمانی زگماكیان بخوێنن. زمانی فەرمی ئیداری لەناوچە كورد   .٢
 "بێتنشینەكانیان كوردی 

بۆ    .3 ناوچەییی  كەشوورایەكی  بكات  ئەوە  زامنی  واڵت  بنەڕەتی  یاسای  پێویستە 
)ناوچەكە(   كۆمەاڵیەتی  كێشەیەكی  هەموو  شوورایە  كەئەو  هەڵبژێرێت،  كوردستان 

  "لەژێر دەسەاڵتدا بێت
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  "كاربەدەستانی ئیداری دەبێت لەخەڵكی خۆجێیی هەڵبژێرێن .4
زەمینە    .5 دەبێت  گشتی  وەرزێریاسایەكی  نێوان  پێكهێنانی  زەوی  بۆ  خاوەن  و 

 "بەشێوەیەك خۆش بكەن كەداهاتووی هەردووالی تێدابگیرێتە بەر چاو
برایەتی  .6 بۆ  بایجانحدك  ئازەر  گەلی  لەگەڵ  یەكێتی  ناو  و  كەمایەسییەكانی  و 

 .ئارزەربایجان )ئاسووری، ئەرمەنی..( خەبات دەكات
پەرەپێدانی كشتوكاڵ  .7 پێشكەوتووی  و بحدك هەوڵی  ئامانجی  بۆ  ازرگانی دەدات 

و باشترین  و رۆحی گەلی كوردو بەرزكردنەوەی پلەی ماددی  و ساخیەتیفێركردن
 ".شێوەی بەكارهێنانی سەرچاوەكان لەكوردستان

بەشێوەیەك   ئێران  گەلی  هەموو  بۆ  سیاسیەكانە  چاالكییە  ئازادی  خوازیاری  حدك 
 .كەڵكی لێوە وەربگیرێتكەسەرانسەری واڵت بۆ پێشكەوتن 

 
بوو،       كورد  گەلی  ئاواتەكانی  رەنگدەرەوەی  كەپرۆگرامەكە  راستییەوە  ئەو  بەهۆی 

  .پشتیوانی زۆربەی خەڵكی بۆ خۆی راكێشا دەستبەجێ
و ئێراندا بەگشتی پاڵی بەهێزە دیموكراتەكانەوە هەلومەرجی تایبەتی سەردەم لەكوردستان

 .پێشەوە هەڵبهێننەوەدەنا بۆ ئەوەی هەنگاوێك بەرەو 
جانیوەری  ٢4لە       یەكەمین    1946ی  شارەكاندا،  نوێنەرانی  لەكۆبوونەوەیەكی گشتی 

 .كۆماری كورد هاتە ڕاگەیاندن و قازی محەمەد ڕێبەری حدك بە سەرۆكایەتی هەڵبژێررا 
تەمەنی كۆمار لە ساڵێك كەمتر نەبوو، بەاڵم جوواڵنەوەیەكی بەرچاوی هێنایە ئارا و      

توانی دەست بە زۆرێك لە ئامانجەكانی ڕاگەیێنراوی حدك ڕابگەیێنێت: زمانی كوردی بوو  
كوردی   دەورەیی  چاپەمەنی  چەندین  قوتابخانەكان؛  زمانی  هەروەها  و  فەرمی  زمانی  بە 

و گڕوگاڵی  گۆڤاری ژنان  -بڵوبوونەوە كە گرنگترینیان "كوردستان" ئۆرگانی حدك، هەاڵڵە
ان بوو؛ یەكەمین شانۆی كوردی دامەزرا، ژنانی كورد بۆ یەكەمین  گۆڤاری زارۆك  - مندااڵن

سیاسیدا كۆمەاڵیەتی  كاروباری  لە  پێوەندی   -جار  پێشكەوتی  بەهۆی  نواندو  چاالكییان 
بازرگانی ڕاستەوخۆوە لەگەاڵ ڕووسیا، ئابووری ڕووی لە گەشەكردن نا. زەوی ئەو خاوەن 

بەجێ وا كوردستانیان  وچو  زەوییانەی  بەسەر  هێشتبوو  تاران،  خزمەت حكوومەتی  بوونە  و 
وەرزێرانی كوردو ئەو بنەماڵە بارزانیانەدا دابەش كرا كە مەهابادیان كردبوە پەناگەی خۆیان 

 .لەدەست ڕاونانی حكومەتی عیراق
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وزاری بەو شێوەیەی وا لە ئازەربایجانی ئێران  بەاڵم بەهەرحااڵ هیچ ڕیفۆرمێكی زەوی   
بەڕێوەنەچوو و وەك بەرنامەی حدك دەری دەخات، بەڕێوەبەرانی كۆمار  دا هاتبوە كایە، لێرەدا  

  .هەوڵی پاراستنی بەرژەوەندییەكانی هەردوو الیەن واتە وەرزێرو خاوەن زەوییان دەدا
وكاری بەڕێوەبەرایەتیدا، پلەو مەقامەكانی سەرەوە كە تا ئەوكاتە تەنیا بەدەست لە ئیش    

درایە كوردان. هێزی سوپا و پۆلیسی شای ئێران هەڵوەشانەوە   و ئازەربایجانییانەوە بوو،فارس
و هێزی پێشمەرگە. ئااڵی سوور و سپی و سەوزی كۆمار  و جێگەی خۆیان دایە سوپای گەل

لە ناوەڕاستیدا بوو.    [ی باڵندە]بە وێنەیەكی ڕۆژ ڕازابوەوە و گوڵە گەنم بە دەوریەوە و پەڕێك 
ڕاگە هێمای  و  ڕزگاری  نیشانەی  بە  ئاوازێكی  ڕۆژ  بوو.  خوێندەواری  گرنگایەتی  یاندنی 
 :ناسراوی كوردی كرایە سروودی نەتەوایەتی 

 ....ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی كورد زمان 
 كورد مردوە، كورد زیندوە  كەس نەڵێ 
 .ئااڵكەمان  زیندوە قەت نانەوێ 
دەرەوە     كاروباری  و  جەنگ  وەزیری  هاتبوو كە  پێك  وەزیر  سێزدە  لە  شیان كابینە 

لەناودا بوو. بەهۆی ئەو ڕاستیەوە كە پەرلەمان هێشتا هەاڵ نەبژێررا بوو مەجلیسی یاسادانان لە 
ئارادا نەبوو، حوكمی سەرەك كۆمار، قانوون بوو؛ بەاڵم هەموو كاروباری قەزا لەالیەن دیوانی  

ەزراندنی  عالی و  وەزارەتی دادپەروەرییەوە بەڕێوە دەبرا. كاربەدەستان دەستیان كرد بە دام
  .و دەزگایەكی ئیداری بۆ كۆماردام

نوێ     چۆنی حكوومەتی  ئایا حكوومەتێكی    چەندو  نەكرابوو:  دیاری  بەوردی  هێشتا 
بریتی بوو لە   خودموختار یاخود، كۆمارێكی سەربەخۆ؟ دروشمی فەرمی بۆ حكوومەتی نوێ

  .ش دەناسرا)دەوڵەتی جمهوری كوردستان( بەاڵم بە )حكوومەتی میللی كوردستان(ی
حكوومەتی كوردی لە مەهاباد، وەك ئازەربایجان، هێشتا ئامانجەكانی خۆی دەست     

 .نیشان نەكردبوو
ڕۆژی       ئاپرلی  ٢3لە  پەیمانێكی 1946ی  كوردستان  و  ئازەربایجان  حكوومەتی  دا 

 :بەند پێك هاتبوو 7دۆستانەیان پێكەوە مۆر كرد كە لە 
لەكات .1 حكوومەت  هەردوو  بە  نوێنەرانی  دیكەدا  الیەنەكەی  خاكی  لە  پێویست  ی 

 ڕەسمی دەناسرێن؛
حكوومەتی  .2 كوردن،  خەڵكەكەی  زۆربەی  كە  ئازەربایجان  خاكی  شوێنانەی  لەو 

 كوردی دێتە دامەزراندن و بەهەمان شێوە لەالیەكی دیكە؛
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لیژنەیەك   .3 حكوومەت  هاوبەش]هەردوو  ئابووری    [ی  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ 
لیژ ئەو  و  دەكەن  بەرپرس دیاری  هەردوو حكوومەتەكە  ڕێبەرانی  بە  بەرانبەر  نەیە 

 دەبێت؛ 
بۆ   هەركاتێ .4 یەكگرتوو  سوپایەكی  كوردستان  و  ئازەربایجان  بكات،  پێویست 

 پشتگیری كردنی هەردووال، پێك دەهێنن،
 بە ئیجازەی هەردوو حكوومەت بێت؛  هەرچەشنە وتوێژێك لەگەاڵ تاران، دەبێ .5
پەرە .6 بۆ  ئازەربایجان  زمان  حكوومەتی  ئەو پێدانی  لەناو  كوردی  كولتووری  و 

كوردانەدا كە لە ئازەربایجان دەژین، هەنگاو هەڵدێنێتەوەو كوردستانیش بە هەمان 
 شێوە؛

هەوڵی لەناوبردنی ئەو دۆستایەتیە مێژووییە، دیموكراتیك و یەكگرتوویی    هەر كەسێ .7
 .ێتنێوان ئەو دوو گەلە بدات، لەالیەن هەردوو حكوومەتەوە سزا دەدر

هەردوو      كە  دەمێنێتەوە،  خۆی  جێگەی  لە  ڕاستیەك  گوترا،  كە  ئەوانەشدا  لەگەاڵ 
حكوومەتەكە بۆچوونی جیاوازیان بۆ كاروباری ناوخۆیی هەبوو. لە ئازەربایجان كاربەدەستان  
و   ئابووری  ڕیفۆرمی  پڕۆگرامێكی  و  بەرچاو  خستە  كرێكارانیان  و  وەرزیر  داواكاریی 

كرد، لەكاتێكدا لە كوردستان بەرنامەی ڕۆژ بریتی بوو لە پاراستنی  كۆمەاڵیەتییان دەست پێ
 .جیاواز دانانن بەرژەوەندیی چینی سەرەوەی كۆمەڵگا یەكیەتی نەتەوایەتی بەبێ

ئابوورییەوە       و  باری كۆمەاڵیەتی  لە  لە ]بەهۆی ئەو ڕاستیەوە كە كۆمەڵگای كورد 
دواكەوتووتر بوو، ئامانجە دیاریكراوەكانیشی مام ناونجیتر بوون. هێشتا مەسەلەی    [ئازەربایجان

بۆ   درێژ  دوورو  وتووێژێكی  و  نەكرابوو  چارەسەر  حكوومەتەكە  دوو  نێوان  سنووردانانی 
بەتایبەت شارەكانی )خۆی(،  سەڵماس    ناوچەی ڕۆژئاوای گۆلی ورمێ  دیاریكردنی بارودۆخی

 .)ڕەزائیە( و میاندواو پێویست بوو )شاپوور(، ورمێ
بەهاری       ئەركی  1946لە  كرد.  پەیدا  دووهەمیان  پلە  گرنگایەتی  جیاوازییانە  ئەم  دا 

ەڕەشەی  سەرەكی داكۆكی كردنی لە مانەوەی هەردوو كۆمارەكە بوو كە كەوتبووە بەر ه
حكوومەتی تاران و ئەمریكا و ئینگلیزیشی لەپشت بوو. پەیمانی نێوان كوردو ئازەربایجانی  
تاران   لە  نەبوو كە  بۆ هەردوو گەلەكە هەبوو و جێگەی سەرسووڕمانیش  واتایەكی زۆری 

 .كرا بەشێوەیەكی زۆر خراپ چاوی لێ
بەرەیەك وا حزبی توودە       لە دامەزرێنەرانی  بوو  و حزبی دیموكراتی  حدك یەكێك 

ئێران]حزبی پێشكەوتنخوازی دیكە  ئازەربایجانی لەگەاڵ سێ ی دەگرتە بەر. كوردستان  [ی 
 .بووبوە پێگەیەك بۆ هەموو هێزە دیموكراتەكانی ئێران
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بەشە      پشتگیری  و  هاوكاری  بۆ  بوو  ناوەندێك  هەروەها  كوردستان  كۆماری 
اوەڕاستدا. حزبە كوردییەكان بە گەرمی جۆراوجۆرەكانی دیكەی كوردستان لە ڕۆژهەاڵتی ن

لێ نوێنەرانی كوردی    پێشوازییان  و  بارزانی  هەزاران  لە  پێشوازی  دڵەوە  لە  مەهاباد  دەكرا. 
توركیا، عیراق و سووریا كرد. هەموو نەتەوەی كورد كۆماری مەهابادی وەك ڕەمزێكی هیواو  

 .دەبینی و جەرگەی خەبات بۆ ڕزگار كردنی هەموو كوردستانئاواتی خۆی
هەرچۆنێك بێت، لەوكاتەدا بارودۆخی سیاسی ئێران بەتایبەت )هەلومەرجی مەوجوود(      

بەهۆی حوزوری ئینگلیز و ئەمریكییەكان لە ناوچەی باشووری سەقزدا، بەرگری لەوە دەكرد 
كە كۆمار دەست بە سەر سەقز و سنە و كرماشاندا بگرێت. خاكی كۆمار لە سەقزەوە بەرەو 

دەكش ملیۆن  كۆمار  یەك  ژمارەیەكی  بە  ئێرانی  كوردستانی  دیكەی(  )بەشەكانی  هەموو  او 
  .خەڵكەوە دەگرتە بەر

، دەوڵەتانی هاوپەیمان [ی دووهەمی جیهانی]شەش مانگ دوای كۆتایی هاتن بە شەڕ    
بهێڵن. حكوومەتی سۆڤیەتی  لەگەاڵ تاران پێك هاتن و دەستیان كرد بەوەی خاكی ئێران بەجێ

دوای ڕۆیشتنی سوپای سۆڤیەت پەیمانێكی مۆر كرد كە ئیجازەی بە سۆڤیەت  چەند مانگێك
سەرجەمی سوپای    1946دەدا نەوتی باكووری ئێران دەربهێنێت. تا كۆتاییەكانی مانگی مایسی  

  .سۆڤیەت خاكی ئێرانی چۆاڵ كرد 
ران دا حكوومەتی ئێران دەستی بە هەڵبژاردنێكی پەرلەمانی لە هەموو ئێ1946لە پایزی      

و   كوردستان  لە  ئێرانی  سوپای  ئامادەبوونی  بە  پێویستی  هەبوو  وا  هەڵبژاردنە  ئەم  كرد. 
مانگی   لە  بكات.  هەڵبژاردنەكان  بەڕێوەچوونی  چاوەدێریی  ئەوەی  بۆ  هەبێت  ئازەربایجان 
 دیسەمبردا سوپای شا ڕووی كردە ئازەربایجان. بزووتنەوەی ئازەربایجان بە مەزندە بڵێین، بەبێ

 .بەرەكانییەك، ڕووخا و ڕێبەرەكانی پەنایان بردە بەر سۆڤیەتهیچ بەر
دا هەرەسی هێناو بە ماوەیەكی 1946ی دیسەمبری  17حكوومەتی میللی ئازەربایجان لە      

كەم دوای ئەو، هێزەكانی ئێران گەیشتنە مەهاباد لێرەش سوپای ئێران تووشی بەربەرەكانی 
مانەوەو تەنیا بارزانیەكان    ەتی  قازی محەمەد، لەوێنەهات بەاڵم ڕێبەرەكانی كۆمار بە سەرۆكای

 بەرەو شنۆو نەغەدە كشانەوە،  
و       كوژران  چەكدار  میلیشیای  بەدەستی  دیموكرات  هەزاران  ئازەربایجان  لە 

لێ چاویان  شا  كات    جەنەڕاڵەكانی  ویستی  شا  سوپای  كوردستان،  لە  بەاڵم  قووچاند. 
ا هەر چاوەڕوانی ئاكامی ئەو وتووێژە بوو كە لەنێوان بگوزەرێنێت لەمەڕ بارزانییەكانیش سوپ

تاران و وەڤدێك بە ڕێبەرایەتی مەال مستەفا بەڕێوە دەچوو. هەرچۆنێك بێت، ئەم هێوركردنەوانە  
گیران.   كۆمار  ڕێبەرانی  لە  زۆرێك  و  قازی  دیسەمبەردا  كۆتاییەكانی  لە  نەخایاند،  زۆری 
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دا سوپای ئێران ڕووی  1947ی فێبرەوەری  ٢٢لە  وتووێژی مستەفا بارزانی نەگەیشتە ئاكام و  
عیراق كشانەوەو هێرشی سوپای شایان   ئێران و  بەرەو سنووری  بارزانییەكان  نەغەدە،  كردە 
سەربازو  زۆربەی  كردن؛  زۆریان  بریندارێكی  كووژراو  تووشی  دواوەو  دایە  سەركەوتوانە 

 .چوونە ناو خاكی عیراقەوە ی ئاپریلدا بارزانییەكان 13ئەفسەری سوپای شا بەدیل گیران. لە 
یان چەك كردو [ی كوردستان]لە عەینی كاتدا، هێزەكانی ئێران الیەنگرانی كۆمار      

تەنیا ئەو هۆزانەی وا هاوكاریی حكوومەتی تارانیان كردبوو و لەگەاڵ بارزانیەكاندا كەوتبوونە  
رمی لە دادگاییەكی  درا چەكەكانیان بپارێزن. دوای دادگایی كردنی فەشەڕەوە ئیجازەیان پێ

سوپایی، قازی محەمەد، سەدری قازی برای و سەیفی قازی ئامۆزای بە مەرگ مەحكووم 
كران. لەبەرئەوەی خەڵك قازییەكانیان خۆش دەویست، حكوومەت بۆ ماوەیەك بەڕێوەبردنی 

دا، قازی و دوو  1947ی مارچی    31حوكمەكەی ڕاگرت بەاڵم عاقیبەت لە بەرەبەیانی ڕۆژی  
لەدار    لەالیەن هێزەكانی سوپای ئێرانەوە، برانە گۆڕەپانی چوارچرای مەهابادو لەوێ  هاوڕێكەی

 .دران. بەشوێنیدا ئیعدامێكی زیاتر لە شارەكانی دیكەی كوردستان هات
و مندااڵ، بە ڕێبەرایەتی شێخ ئەحمەد، سەرۆكی زۆربەی بارزانییەكان، بەتایبەت ژن    

بارزانی كە هیوایەكی زۆری بە حكوومەتی بەغدا نەبوو،    ئاینییان چوونە عیراق بەاڵم مستەفا
كەس، لە سەر سنووری توركیاوە كەوتە ڕێگاو دوو ڕۆژ   5٠٠ی مایسدا بە ڕێبەرایەتی ٢7لە 

حەوتووی درێژە    دواتر هاتەوە خاكی ئێران. دە هەزار سوپای ئێرانییان نێررایە سەر. شەڕ، سێ
كیلۆمەتر ڕێگا، هێزەكانی   3٠٠ا دوای بڕینی د1947ی مانگی جوونی 18كێشا، تا ئەوەی لە 

 .بارزانی چۆمی ئاراسیان تێپەڕ كرد و چوونە ناو خاكی سۆڤیەتەوە
شیكردنەوەی پتەوی هۆكارەكانی هەرەسی بزووتنەوەی دیموكراتیكی كورد لە وزەی      

 .ینە بەرچاوالوازیی گشتی بەتایبەت لە ڕێبەرایەتیدا بخە   ئەم وتارەدا نیە، بەاڵم دەتوانین هەندێ
شتێكی نەگونجاو بووە ژمارەی پێویستی كادیری سیاسی و سوپایی بەتواناو فیداكار      

لە یازدە مانگ تەمەنی كورتی كۆماردا پێك بێت و ئەو ناتەواوییە، خۆی لە هەموو شوێنێكدا  
بینی.   پێوەندییەدا  لەم  گرنگیان  دەوری  دەرەكیش  هۆكاری  بێت،  هەرچۆنێك  دەردەخات. 
و   ئازەربایجان  پێشكەوتنخوازی  بزووتنەوەی  شكاندنی  تێك  بڕیاری  كە  تاران  حكوومەتی 
كوردستانی دابوو، پشتگیریی هێزەكانی ئانگڵوساكسۆن بەتایبەت ئەمریكای قۆستەوە. سەرەڕای 

ئەسەر كردنی سیاسەتی سۆڤیەت لە ئێراندا تووشی گیروگرفتی  ئەوە ڕژێمی تاران لە كاری بێ
  .كەم هات
كاتێ ب     هەرحااڵ،  و    ە  تاران  حكوومەتی  سیاسی  و  سوپایی  باری  بوونی  ناسك  كە 

دەگرینە بەرچاو، دەبینین كە هێزی كورد   [ لەناو خەڵكدا]خۆشەویستی كۆماری كوردستان  
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دەیتوانی بەربەرەكانیی كاریگەر سازبدات و وەك ئەزموونی بارزانییەكان دەریخست، واهەبوو  
  .بەباشیش سەربكەوێت

 
 :نزمی بیست ساڵ مێژووبەرزو  

كرد.  بەشوێن هەرەسی كۆماردا، سەردەمێكی گوشاری سیاسی هەمەالیەنە دەستی پێ    
بەاڵم   كران،  زیندانی  یا  كووژران  یا  كۆمار  كادیرەكانی  و  )حدك(  پێشمەرگەی  زۆربەی 

دا بڵوەی چاپكراوی نهێنی  1948الوەكان بۆ ماوەیەكی زۆر بێدەنگ نەمانەوە. ڕاست لە ساڵی  
فیبرەوەری  ل چوارەمی  لە  كرایەوە.  بڵو  مەهاباددا  ناوچەی  تاران 1949ە  زانستگەی  لە  دا 

كوردستانی   بە  ئێران  نەوتی  كۆمپانیای  بەهاندانی  حكوومەت  نوێنرا.  شا  بە  دژ  چاالكییەك 
ئێرانەوە، كەڵكی لە دەرفەتی ئەو ڕووداوە وەرگرت و سەدان كەس لە میلیشیاو الیەنگرانی  

  .دراین سااڵ زیندانیان پێحدك گیران و چەند
كاتێ     بێت،  حزبە   هەرچۆنێك  چاالكی  سەركار،  هاتە  تاران  لە  موسەددیق  دوكتۆر 

شەش   195٢سیاسییە پێشكەوتنخوازە نهێنیەكان تا ڕادەیەكی زۆر ژیایەوە. لە هەڵبژاردنی ساڵی  
ی مەهاباد  لەسەدی دەنگی شار  99تا    8٠سااڵ دوای هەرەسی كۆمار، كاندیدای حدك لەنێوان  

دەوڵەت،   و  هەڵوەشایەوە  هەڵبژاردنەكە  كارە،  ئەم  ئاكامێكی  وەك  هێنایەوە،  دەوروبەری  و 
 .پیاوێكی ئاینیی خەڵكی تارانی كردە نوێنەری شاری مەهاباد

بەدرێژایی هەمان سااڵ، وەرزێرانی بۆكان دژ بە ملهوڕی فیئوداڵەكان و پۆلیس ڕاپەڕین.     
دەكرد، كە بە خێرایی لە ناوچەی نێوان بۆكان و مەهاباددا   حدك بزووتنەوەكەی ڕێبەرایەتی 

فیئۆداڵەكان و سەركوت  بۆ یارمەتی  ئێرانی  بە دەستووری شا، سوپای  بەاڵم  پەرەی سەند، 
 .كردنی وەرزێرە ڕاپەڕیوەكان خرایە ڕێ

لە سەردەمی حوكمی موسەددیق و خەبات لەپێناوی میللی كردنی سەنعەتی نەوت كە      
ست كۆمپانیای نەوتی ئینگلیز و ئەمریكاوە بوو، كوردستانی ئێران بەتەواوەتی لەپشت  هێشتا بەدە

موسەددیق وەستابوو و دوای میللی كردنی نەوتیش هەروا مایەوە. لە ڕیفراندۆمی نەتەوایەتی  
دا، گەلی كورد هاودەنگ، ڕەئی بۆ بەربەست كردنی دەسەاڵتی شادا.  1953ی ئۆگوستی  13

ار دەنگ، شایەتی تەنیا دوو دەنگی هێنایەوە. چەند ڕۆژێك دواتر لە  هەز  5لە مەهاباد، لە  
ئۆگوستی  19 "سیا"وە ڕێكخرابوو، حوكمی موسەددیقی  1953ی  كە لەالیەن  دا كۆدیتایەك 

 .هەڵوەشاندەوە
دوودڵی حكوومەتی موسەددیق، كۆنسێرڤاتیسم، سستی و هەڵەكاریی هێزە دیموكراتە     

توود حزبی  ئێران،  بێسەرەكییەكانی  و  ڕۆژی    ە  لە  نەتەوایەتییەكان  كردەوەیی كەسایەتییە 
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كە پۆلیس ڕێكخراوەی    كۆدیتادا، سەركەوتێكی هاسانی بۆ پیالنگێڕەكان مسۆگەر كرد، كاتێ
نهێنی ئەفسەرە توودەییەكانی ئاشكرا كرد، هێزە میللی و دیموكراتیەكان یەك بەدوای یەكدا  

انجی دامەزراندنەوەی ڕژێمێكی دواكەوتنخواز  شكان. ئەم كۆدێتا دژی شۆڕشە، "سیا" بە ئام
 .و بەڕێوەی برد و الیەنگری ئەمپریالیزم لە ئێران ڕێكی خست

ئێران،       گەالنی  درێژخایەنی  خەباتی  ڕەمزی  بووبوە  كە  نەوت  كردنی  میللی 
كەسی  هەزاران  كران؛  بەربەست  دیموكراتەكان  و  میللی  ڕێكخراوە  هەموو  هەڵوەشایەوە؛ 

كە نوێنەرایەتی هەموو توێژەكانی    –دیموكرات و نەتەوەیی خرانە زیندانەوە؛ سەدان میلیشیا  
ئۆپۆزیسیۆنی سیاسییان دەكرد، ئیعدام كران و دیكتاتۆرییەت و میلیتیاریزم لەوكاتە بەدواوە 

 .بەسەر ئێراندا زااڵ بوو
ەغدایان مۆر كرد.  ، ئێران، عیراق، توركیا و پاكستان پەیمانی ب1955ی فیبرەوەری  ٢3لە  

لە   خێرایەك  گەرچی 4بریتانیا  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتە  كەوت،  لەگەڵیان  ئاپریلدا  ی 
كۆمیتەكاندا   لە  زۆرێك  كاروكردەوەی  لە  بەردەوامی  بە  بەاڵم  نەبوو،  پەیمانەكە  ئەندامی 

بە  وەك پەیمانی سەعد ئاباد، دژ  –بەشداریی دەكرد. لەناو كاروباری دیكەدا ئەم پەیمانەش  
  .بزووتنەوەی كورد ڕێكخرابوو

كۆدێتای   دوای  سەردەمی  لە  ئوگوست19تەنانەت  كوردی  [1953ی  ]ی  هۆزی  شدا، 
چەشنە    –جوانڕۆ   توانییان  نیشتەجێن،  عیراق  سنووری  نزیك  و  كرماشان  باكووری  لە  كە 

دەسەاڵتێكی خودموختار لە ناوچەكەدا بۆ خۆیان پێك بهێنن و شوێنە ئەستەمە شاخاوییەكان  
  .دەدان رەتانی داكۆكی كردن لە زێدەكەیانی پێدە

دا، ڕژێمی شا بە دڵنیایی لە هێڵی بزووتنەوەی دیموكرات و بە  1956ی فیبرەوەری  4لە  
متمانەی پشتگیری كردنی ئەندامانی دیكەی پەیمانی بەغدا، هێرشێكی گەورەی كردە سەر  

تانك و فڕۆك ئێران. هەزاران سەرباز،  لە  نێررانە سەر گوندەكانی ئەو دوا قەاڵیەی كورد  ە 
هاتە یارمەتیدانی سوپای شا. جوانڕۆ قارەمانانە    كورد. حكوومەتی نووری سەعید دەستبەجێ

كەوتنە ئابڵووقەوە و دەبوایە گوندەكانیان    [خەباتگێڕان] ڕاوەستا، بەاڵم شەڕەكە نابەرانبەر بوو،  
كە ڕەمزی ئازادی بوو، كەوتە بهێڵن و پەناببەنە بەر چیاكان. قەاڵی بەناوبانگی جوانڕۆ  بەجێ

  .وخۆاڵبەر بۆمباردمان و بوو بە خاك
جوالی  14لە   ئەمپیریالیزمی  1958ی  قایمەكانی  هەرە  پێگە  لە  یەك  عیراق  شۆڕشی  دا، 

لەناوبرد. ئەم شۆڕشە، هەروەها، ڕێگەی بۆ چاالكی هێزە دیموكرات و ڕێكخراوە كوردییەكان  
تایبەت لە كوردستاندا ڕەنگدانەوەیەكی گەلێك جیددی هەبوو. كردەوە. شۆڕش، لە ئێران و بە  
 .دەستی بە گەشانەوە كرد بزووتنەوەی كورد سەرلەنوێ
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پایزی   لە  تاران  حكوومەتی  بزووتنەوەی 1959لەوالشەوە  پەرەسەندنی  لەترسی  دا 
  دیموكراتیكی كورد، كەوتە لێدانی خەباتكاران، لە شارو گوندەكاندا سەدان كرێكارو وەرزێر 

كە سیانیان ئەندامی    –و مامۆستا و كەسایەتییە ئاینییەكان كەوتنە بەندیخانەوە. چوار پێشمەرگە  
كۆمیتەی ناوەندی حدك بوون، حوكمی ئیعدامیان درا. بە شوكرانەی پشتیوانی كردنی بیروڕای  
گشتی ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەت عیراق، شا مەجبوور كرا قەرارەكەیان تا 

  .ەی زیندانی دایم بێنێتە خوارەوەڕاد
 

 1967- 8خەباتی چەكدارانەی  
دا ڕاپەڕینێكی چەكدارانە لە كوردستانی عیراق هەڵگیرسا و گەرچی  1961لە سپتەمبری  

بزووتنەوەكە بەرنامەیەكی داڕژاوی نەبوو، لەگەاڵ ئەوەشدا پشتگیریی كوردی عیراق و هاودڵی 
ڕینی كۆنكرێتی ئەم هاودڵییە، لە شێوەی یارمەتیدانی  كوردانی ئێرانی بەرەو خۆی ڕاكێشا. دەرب 

وبەرگ و تەقەمەنی  وپەلەوە خۆی دەرخست. شتومەك، پارە، جل زۆر لە ڕێگەی ناردنی كەل
كە    –ئەم یارمەتییانە    1966لە ئەفسەرە ئێرانییەكان كڕاو نێررایە كوردستانی عیراق. تا ساڵی  

یەكی زۆری پارێزرانی بزووتنەوەكەی دا، كە  لەالیەن حدكەوە لە ئێران ڕێك دەخرا، یارمەتی
  .مستەفا بارزانی ڕێبەرایەتی دەكرد 

نەچوو كە، شا بە هیوای الوازكردنی حكوومەتی بەغدا كە ڕووخاندنی ڕژێمی  زۆری پێ
هاشمی لەالیەن ئەوانەوە هەرگیز لەبیر نەدەكرد، بە ئامانجی دەست تێكەاڵ كردن و خۆخزاندنی 

بزووتن ناو  بۆ  كە ڕاستەوخۆ  ئەوەبوو  ئامانج  دەكرد.  ئاراستە  كورد  نەتەوایەتی  ەوەی 
بزووتنەوەكە  پەرەسندنی  گوێرەی  بە  و  ببەسترێتەوە  یارمەتییانە  بەو  بارزانی  بزووتنەوەكەی 
ڕادەی ئەم یارمەتییانە بچێتە سەرەوە تا لە ئاكامدا سەركەوتن و ڕزگاریی بزووتنەوەی كوردی  

  .پێوە ببەسترێتەوە
وای حیساب بۆ كردبوو، كە بە یارمەتیدانی بارزانی بزووتنەوەی كورد  حكوومەتی تاران 

لە ئێران كارتێكەریی بۆ نەمێنێت یا تەنانەت هاوپشتی نێوان كوردی ئێران و عیراق لەناو ببات.  
بەرگریكردنی    كاتێ بۆ  كرد  بارزانی  لە  داوای  پەرەپێدا،  خۆی  یارمەتییەكانی  شا  كە 

كاریی دەسەاڵتداریەتی ئێران بكات. ئاكامی كارەكە، بوو چاالكییەكانی كوردی ئێران، هاو
كە بزووتنەوەی نەتەوایەتی كورد پڕوپاگەندەی بۆ دەكرد و داوا لە    –بە "تێز"ێكی ناسراو  

بە   بوەستێنێت،  ئێرانیش كرا كە هەموو چاالكییەكانی خۆی  حزبی دیموكراتی كوردستانی 
ئەندامانی بۆ  ڕاست  شێوەی  تاقە  "تێز"ەكە،  ئێران    گوێرەی  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی 

ببێتە هۆی هەڵخەڵەتاندنی حكوومەتی   نەكەن كە  بمێننەوە و هیچ كارێك  بێدەنگ  ئەوەبوو 
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تاران و بڕینی یارمەتیەكانی بارزانی. هەر پێشمەرگەیەكی "حدك"یش تێزەكەی بدایەتە دواوە، 
كی جیددی پێشمەرگەی  لە كوردستانی عیراقدا دەبوو بە كەسێكی نەخوازراو و هەموو هەنگاوێ

حدك دژ بە ڕژێمی شا، وەك كردەوەیەكی دوژمنانە بە نیسبەت "شۆڕشی كورد"ەوە سەیر 
سەفی  چووبوونە  ئێرانی  كوردی  میلیشیای  سەدان  كە  بوو،  لەكاتێكدا  ئەوەش  دەكرا. 

  .پێشەمەرگەوە بۆ ئەوەی دژ بە حوكمی بەغدا بجەنگن
ان و میلیشیای حدكی ئێران كە گەیشتبوونە دا، زۆرێك لە ڕێبەر1967لە سەرەتاكانی ساڵی  

ئاكامی ئەوەی كە لەوە زیاتر ناتوانن پشتگیری سیاسەتی هاوبەشی نێوان بارزانی و حكوومەتی 
هێشت و گەڕانەوە بۆ ئێران. تەنانەت پێش گەڕانەوەشیان پێكدادانی تاران بكەن، عیراقیان بەجێ

لە ناوچەی نێوان   ڕووی دابوو. دەستبەجێزۆر لەنێوان وەرزێری كورد و پۆلیسی شا لە ئێران  
مەهاباد و سەردەشت و بانەدا زنجیرەیەك ڕاپەڕین هاتە كایەوە. كۆمیتەی شۆڕشگێڕی حدك  

ی بە شوێندا  1967بڕیاری دا بزووتنەوەكان ڕێبەری بكات. خەباتی چریكی زستانی ساڵی  
نی ئێران و بارزانییەكاندا  لەنێوان هێزەكا وئەزموونی خەبات، كاتێ و كەمهات. ڕێبەرانی گەنج

هاوپشت هەستپێكرد، ئازایانە جەنگین بەاڵم لە ئەنجامدا تێك  گیریان خواردو خۆیان زۆر بێ
مەال –خوێندكار، و مەال ئاوارە  -موهەندیسی كارەبا، عەبدوڵڵ موعینی    -شكان. شەریف زادە

 .و ئەندامی كۆمیتەی شۆڕشگێڕ هەموو لە شەڕی سوپایی ئێرانیدا كوژران
براگەورەی عەبدوڵڵ هەوڵی پەڕینەوەی –سڵێمانی موعینی    دا، كاتێ1968لە بەهاری ساڵی  

سنووری بەرەو ئێران دەدا، بە فەرمانی بارزانی گیراو كووژرا. جەنازەكەی درایە كاربەدەستانی  
ئێرانی كە ئەوانیش لە زۆر شاری كوردستانی ئێراندا نواندیان. بزووتنەوەكە، بەهۆی لەدەستدانی 

خۆبشارنەوە و لەژێر    میلیشیا هەاڵتنە عیراق و دەبوایە لەوێ  ڕێبەرەكانیەوە تێك شكا. هەندێ
میلیشیای حدكی ئێران یا كوژران   4٠چاوەدێریی پێشمەرگەكانی بارزانی دەرباز بن. زیاد لە 

 .یا گیران یا لەالیەن پیاوانی بارزانییەوە دەست بەسەركران و درانەوە بەكاربەدەستانی ئێرانی
 

 (1961-75) كوردستان لە ئێران و بزووتنەوەی نەتەوایەتیی كورد لە عیراق 
لە ساڵی   عیراق،  لە  بزووتنەوەی كورد  پێكهاتنەكەی  1966ڕێبەرایەتی  سەردەمی  تا  ەوە 

كە خودموختاری بۆ كوردستانی عیراق بە ڕەسمیەت   –لەگەاڵ عیراق    197٠ی مارسی  11
ن لە بزووتنەوەی كوردی كوردستانی ئێران. دوای  ناسی، درێژەی دا بە سیاسەتی بەرگریكرد

ئەو، بەهەرحااڵ، ڕێبەرانی پارتی دیموكراتی كوردستانی عیراق پێشوازییەكی زۆر گەرمتریان  
لە میلیشیای حدكی ئێران كرد. پێوەندی دوو حزبەكە لە چوار ساڵی دواییدا، باشتر بوو، بەاڵم  

هەنگاوێكی گەورەی سیاسی لە كوردستانی   هێشتا باسێك لەوە نەدەكرا كە كوردی ئێران هیچ
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پارتی   دەدا.  چریكییان  شەڕی  ڕێكخستنی  ئیجازەی  كەمتر،  لەوەش  و  هەلبهێنێتەوە،  ئێران 
دیموكرات لە عیراق لەسەر ئەو بۆچوونە مایەوە كە ڕژێمی شا گەورەترین دوژمنی كوردی  

  .ئێران، وەك هاوكاری نزیكی خۆی دابنێت
دنی پێداویستیەكانی شەڕو خواردەمەنی بۆ كوردی عیراق، ڕژێمی شا درێژەی دا بە نار 

دەكرد.   سەركوت  لەناوخۆدا  ئێرانی  كوردی  چاالكییەكی  یاخود  داوخوازی  هەموو  بەاڵم 
  ٢7سەدان ئەندامی حدكی ئێران لە زیندانەكانی شادا دەڕزان، دوو ڕێبەری حدك هەركام  

  .هەر لە زینداندا مانەوەیش 1978ساڵیان لە زینداندا بردەسەر و تەنانەت تا ساڵی 
ی مارسدا، ٢٢پێنج نیشتمانپەرستی كورد لە سنە ئیعدام كران لە    197٢ی دیسەمبری  19لە  

لە دانیشتنێكی حزبی لە بانە   قادر وەردی ئەندامێكی كۆمیتەی ناوەندی حدكی ئێران، كاتێ
ێران لە سنە  دەهاتەدەر، بە ڕۆژی ڕۆشن لەالیەن پۆلیسی شاوە كووژرا، دوو ئەندامی حدكی ئ

  .كوژران
سااڵن بە تاوانی كاری سیاسی ئیعدام كرا.    17دا لە هەمان شار، كۆڕێكی  197٢لە مایسی 

ئەنجامی خەفەتباری ئەو بزووتنەوەیەی كە بارزانی لە عیراقدا ڕێبەرایەتی دەكرد، دەریدەخات 
پرەنسیب  وەك  ماكیاوێلیسم  كە  دڵتەزێنە  تەنانەت  و  مەترسیدار  كارێكی  چەندە  سیاسی كە  ی 

وەربگیرێت و هەموو باوەڕێكی بنچینەیی ئازادكردنی نەتەوە، بۆ سوودی تاكتیكی و كاتی  
  .فیدا بكرێت

 
 كوردستانی ئێران ئەمڕۆ و سبەی 

 
 سیاسەتی شا لە كوردستانی ئێران 

سێ درێژایی  بە  ئابووری    ئێران  گۆڕانكاری  تووشی  ئێستا  سەدەی  بەشی  چوار  لە 
ی  ]هاتوە. ئەو پەرەسەندنە خێرایەی ئابووری، كە زۆرجار وتەبێژانی ڕژێمكۆمەاڵیەتی و سیاسی  

هەڵكێشاوە، تەنیا لە بەرژەوەندی چینی حاكم بە تایبەت بورجوازی پەرەگری خۆیان پێ  [شا
ئابووری  بەشی كلیلی  بوو، كە  پەهلەوی  بنەماڵەی  بەستراو و هەروەها  بەسەرمایەی دەرەوە 

 .نەتەوایەتییان بەدەست بوو
بەتایبەت كرێكارانی شارو دێكۆم و  بەشێكی  ەاڵنی گەل  ، هەروا لە هەژاریدا دەژین. 

زۆری دانیشتوان هێشتا نەخوێندەوارن و دەستیان بە هیچ چەشنە دەرەتانێكی دەرمانی ڕاناگات.  
لە ئەمریكییەكان وەرگرتبوو، كردنەوەی   هێمای  فەلسەفەی "شۆڕشی سپی" شا، كە  هەموو 

مایەداری لە شارو گوند بوو بە ئامانجی كردنەوەی دەرگای بازاڕی  ڕێگا بۆ پەرەسەندنی سەر
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بورژوازییەكی   بۆ ڕژێم لە ڕێگەی خوڵقاندنی وردە  قایم  بنەڕەتێكی  ناوخۆ و دامەزراندنی 
پێش   كە  واڵتێكدا  لە  پەرەسندنە  چەشنە  ئەم  گوندنشینەكان.  ناوچە  لە  تایبەت  بە  بەربەرین 

وەرزێرەكا زۆری  زۆربەی  زەوی،  تەقینەوەی  ڕیفۆرمی  مەترسی  نەبوون،  زەوی  خاوەن  ن 
  .كۆمەڵی كەمتر دەكردەوە 

خوڵقاند.   ئێراندا  كۆمەڵگای  لە  زۆری  ناتەباییەكی  دەسمایەداری  خێرای  پەرەسەندنی 
پێشكەوتی ئەو بەناو بورژوازییە نەتەوایەتییە  بەهۆی ئەو مەزنایەتییەوە كە شا بە سەرمایەداری 

  ٢٠لە سااڵنی دواییدا، بە تەنیا داهاتی نەوت دەگەیشتە ساڵی  بێگانەی دابوو، بەربەست دەكرا.  
ملیار دۆالر. لەبەر ئەوەی كە ئێران لە گازی سروشتی و مس و .. هتد دەوڵەمەندە، واڵتەكە 

بودجەی ساڵی زۆر زەحمەتە تووشی كەم بەهەرحااڵ  بێت.  وكەسریی سەرچاوەو كانگاكان 
  .االنیكەم یەك ملیار دۆالر كەسری هێن  78-1977

زەوی بێڕیفۆرمی  بكات،  وزار،  چارەسەر  گوندەكان  ناو  كۆمەاڵیەتی  كێشەی  ئەوەی 
وپێنج سااڵ پێش ئێستا، ئێران بەرهەمێكی زۆری تەنگژەی تازەتری ئابووری خوڵقاند. بیست

كشتوكاڵی بۆ دەرەوە دەنارد. بەاڵم كشتوكاڵی ئێران تووشی كەسادییەكی گەورە هاتوە. ئێستا  
ی دانیشتوان و بەرزبوونەوەی ڕادەوستانداردی ژیانی بەشێك لە توێژە مام  پەرەسندنی ژمارە

لە  ]و    ناوەنجییەكان و بەهۆی داهاتی نەوتەوە، ڕادەی مەسرەفی خواردەمەنی بردۆتە سەرێ
  .ئێران خواردەمەنی لە دەرەوەی واڵت دەهێنێت [ئەنجامدا

میكانیزەبوونی زیاتری كاری كشتوكااڵ لە زۆر  لەبەر یەكچوونی كۆمەڵگای گوندەكان و  
ناوچەی واڵت، بۆتە هۆی كۆچكردنی ژمارەیەكی زۆری وەرزێران بۆ ناوشارەكان. ڕادەی  
بێكاری لە شاردا بە خێرایی بەرزبۆتەوە و ژیانی ناوشار چ لە باری كۆمەاڵیەتی و چ لە باری  

سەرهەڵدا سەرەڕای  دەبێت.  ئەستەمتر  و  ئەستەم  تەنگئابوورییەوە  هەموو  ئەو  وچەڵەمە نی 
كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە، ئاڵوگۆڕی سیاسی پێویست وەدی نەهاتوە. بورجوازی و چینی مام  
ناونجی داواكاری دەسەاڵتی زیاتری ئابوورین و پەرەیان بە بنەمای كۆمەاڵیەتی خۆیان داوە.  

  زێك كە دەبێ بە یەك ملیۆن كرێكاری پیشەسازییەوە، بۆتە هێ–هەروەها، چینی كرێكاریش  
  .حیسابیان بۆ بكرێت

لەگەاڵ ئەوانەشدا، شا درێژە دەدات بە گرتنی زیاتری دەسەاڵت لە دەستی خۆی. یاساو  
 بە توندی لەدەستی ئەودایە، هەر ئەویشە كە سێ  [پەرلەمان]دادوپەروەری و هێزی نوێنەران  

  .دەكاتواتە سوپا، پۆلیس و ساواك و كۆنترۆاڵ –هێزی سەرەكی زاڵی سەر واڵت 
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ڕۆژهەاڵتی   ناوچەی  جەندرمەی  وەك  خۆی  دەوری  ڕۆژ،  لەگەاڵ  ڕۆژ  شا،    –ڕژێمی 
ناوەڕاست زیاتر دەگێڕێت، وەك لە هێرشی سوپای ئێرانی بۆ سەر "زوفار" لەوپەڕی باشووری 

  ."شبە جزیرە"ی عەرەبدا هاتە پیشاندانی
ڕێگەی پەیمانی "سەنتۆ"وە بە  ئێران، بەهۆی پەیمانێكی دووالیەنەی سوپایی هەروەها لە  

ئەمریكاوە بەستراوەتەوە، هەزاران ڕاوێژكاری ئەمریكی نێرراونە ئێران بۆ ئەوەی سوپاو پۆلیس 
پێك  ئاسیا  ڕۆژائاوای  سوپای  بەهێزترین  ئەوەیە  خەریكی  شا،  بعاملێنن.  ئاسایش  پۆلیسی  و 

پۆرتێك كە لە ساڵی  بهێنێت. ئێران بۆتە كڕیاری سەرەكی چەكەمەنی ئەمریكا. بە گوێرەی ڕا
نێوان  1976 پێنج ساڵی  لە  ئێران  بە مەجلیسی سەنای ئەمریكا كراوە،  پێشكەش  و    1974دا 
دا ڕێژەیەكی نێوان  197٢هەزار دۆالری داوەتە ئەمریكا. لە ساڵی    4٠٠ملیۆن و    ٢٠دا،  1976

لە ساڵی    16تا    15 و ژمارەیان  بوون  ئێران  لە  ئەمریكا  ا  د1977هەزار ڕاوێژكاری سوپایی 
دا بە مەزندە  198٠هەزاركەس لە ئەمریكییەان الیان وایە ئەو ژمارەیە لە ساڵی    ٢4گەیشتۆتە  

 (8) .هەزار كەس 6٠تا  5٠بگاتە 
هۆكار بۆ بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا لە ئێراندا    لە هەمان ڕاپۆرتدا، پسپۆڕانی ئەمریكی سێ

تو دووهەم  واڵتەكە،  جیئۆپۆلیتیكی  شوێنی  یەكەم  ڕوو:  دڵنیا كردنی  دەخەنە  بۆ  ئێران  انای 
پەرەپێدانی   سێهەم  و  فارسەوە،  خەلیجی  لە  نەوت  ڕۆیشتنی  بەردەمیی  لە  ڕۆژئاوا  واڵتانی 
واڵتە  لەگەاڵ  ئێران  بازرگانی  بەرچاوی  ڕادەی  و  ئێران  لە  دانان  سەرمایە  دەرەتانی 

  .یەكگرتوەكانی ئەمریكا
انەیەك لە دیموكراسی و ئازادی  دیكتاتۆریەتی شا ئێستا لەوپەڕی ڕادەی خۆیدایە. هیچ نیش 

و   پیشەیی  وكۆمەڵی  كۆڕ  یا  كرێكاری،  سەندیكای  سیاسی،  ڕێكخراوێكی  هەموو  نەماوە؛ 
و  پەرلەمان  ئەندامانی  نەماوە،  مۆتڵەق  چاپەمەنییەكان  ئازادی  كراون.  پاوان  ئایینی  تەنانەت 

ێكی حكوومی  و كارنیشان دەكرێن. هەموو ئەرك  -خۆیەوە دەست–مەجلیسی سەنا لەالیەن شا  
یا زۆر  دەسەاڵتی بێ  لەژێر فەرمانی ئەودایەو تەنیا هەر ئەویشە بتوانێ سنووری ساواك كەم 

 .بكاتەوە
كە  دەگرنەوە  كوردستانیش  و  ڕوودەدەن  ئێران  لە  بەگشتی  هەموو،  كارەساتانە  ئەو 

ڵوتر  ە. كوردستان، بە شێوەیەكی بەرب[لە شوێنەكانی تر]ومەرجی لە زۆر الیەنەوە خراپتر  هەل
لە بەشەكانی دیكەی ئێران، میلیتا ڕیزە كراوە. سوپاو پۆلیس و بە تایبەت دەسەاڵتی تەواویان 
لە واڵتدا هەیە. هەموو چەشنە جموجوڵێكی خەڵكەكە لەژێر كۆنترۆڵدایە، هەر وەرزێرێكی  

بیەوێ كوێخا    گوند  پێویستە  تر،  گوندێكی  ئاگادار [ موختار]بچێتە  گوندەكە  هەردوو  ی 
و ئەویش مەجبوورە مەسەلەكە بە پۆلیسی نهێنی ڕابگەیێنێت. دوای ئەو پەیمانەی وا  بكاتەوە  
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دا لە جەزائیر مۆریان كردبوو بەهۆی هەرەس هێنانی  1975ی مایسی  6ئێران و عیراق لە ڕۆژی  
بزووتنەوەی بارزانی، سنوورەكانی ئێران كە شوێنی ژیانی كوردن ئەوەندەی لە كردن بێت 

  .چاوەدێری دەكرێن 
شاری سەر خەڵك لە كوردستانی ئێران قورساییەكی زیاتری هەیە، ڕژێمی شا مۆتڵەق گو

دەرەوەی   دەگاتە  نەتەوەكەی  كە  دەكات  فارس  غەیرە  كوردی  گەلی  بوونی  لە  حاشا 
بەتوندی دادەپڵۆسرێت.   نەتەوەیی  تەنانەت كەمترین داوخوازیی مافی  ئێران و  سنوورەكانی 

ەتای دامەزراند، ئێستاش بە تەواوەتی بەردەوامە. سیاسەتی سیاسەتی تواندنەوە، كە ڕەزا شا سەر
گوشاری نەتەوایەتی بە ڕادەیەكی زیاتر یا كەمتر، لەو ناوچانەش بەڕێوە دەبرێت كە عەرەب 

  .و بەلووچ و ئازەریشی تێدا نیشتەجێن 
گەرچی ژمارەی ئێرانییە غەیرە فارسەكان لە نیوەی دانیشتوانی ئێران زیاترە، ڕژێمی شا 

مافێكی نەتەوایەتییان بۆ ناناسێت. بەاڵم كێشەی نەتەوایەتی ناتوانرێت بەو شێوەیە چارەسەر هیچ  
  .كە خۆت لە مەسەلەكە نەیار بكەی بكرێ

 هەڵوێستی ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی ئێران لە بەرانبەر مەسەلەی كورد 
جاران بەهۆی  كوردستانی توركیا دواكەوتووترین ناوچەی واڵتەكەیە. كوردستانی عیراق،  

ومەرجی سروشتی و پیشەسازیی نەوتەوە، وەك پێشكەوتووین بەشی خاكی عیراق سەیر  هەل
نەزم و نیزامیی بە میرات بەجێماو، بوونەتە هۆی ئەوەی دەكرا. بەاڵم وێرانییەكانی شەڕ و بێ

  .وجوڵترین بەشی كوردستان بێتئەمڕۆ كوردستانی ئێران پڕ جم
سەرهە فیئودالیزم،  هەروەها  داڕمانی  هێناندا،  لەبەرهەم  پێوەندەكاپیتالیستیەكان  ڵدانی 

لە ئەسڵدا  لەبەر یەكچوونی كۆمەڵگای سوننەتی،  گۆڕانكاریی لە ستراكتۆری كۆمەاڵیەتی، 
وەستانی بەداواهاتوە. ئابووری كوردستان ئیتر لە ڕادەی ئابووری ئێراندا نییە و ئێستا بە تەواوەتی  

ستراك لەناوچوونی  بەدوادا  لەبەریەكچوە.  توندی  گۆڕانكاریی  سوننەتی  كۆمەڵگای  تۆری 
هاتۆتەدی. گەرچی كوردستان ئێستا دواكەوتووترین بەشی ئێرانە، بەاڵم پێشكەوتووترین بەشی 

  .كوردستانیش دەژمێردرێت
لە توركیا و عیراقدا كورد تەنیا نەتەوەی ژێر ستەمە، لە كاتێكدا ئێران واڵتێكە چەندین  

نیشتەجێ تێدا  لەباری  نەتەوەی  فارس.  و  كورد  لەگەاڵ  ئازەربایجانی،  عەرەب،  بەلووچ،  ن: 
ملیۆن كەس، گەورەترین نەتەوەی    1٠ژمارەوە، كورد دوای ئازەربایجانی كە ژمارەیان دەگاتە  

  .ژێرستەمە
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ناوەندی و  بەشێك لە دەزگای دەوڵەتی  بۆتە  ئازەربایجانی  بورجوازی  بێت،  هەرچۆنێك 
كوردان   نەتەوایەتی  لێ   كە  –هەستی  چاویان  نەتەوە  مەترسیدارترین  وەك  شاوە    لەالیەن 

  .دەكرێت، لە بەرزترین لووتكەی خۆیدایە
ژەی دانیشتوانی كوردستان و بەربڵویی خاكیان لە ئێراندا، لەچاو عیراق و ّ  گەرچی رێ

توركیا، كەمترە بەاڵم ئەو ڕاستیەی كە نەتەوە غەیرە فارسەكانی ئێران زیاد لە نیوەی خەڵكی  
پێك دەهێنن، ئەوە دەگەیێنێت كە كێشەی نەتەوایەتی بۆ دادێی ئێران گرنگایەتی گەلێك واڵت  

شێوەی ڕوانینی ڕێكخراوە سیاسیەكانی ئوپوزیسیۆنی    زۆری هەیە. هەر لەم پێوەندییەشدا دەبێ
  .ئێران بۆ مەسەلەی نەتەوایەتی بەگشتی و مەسەلەی كورد بەتایبەت سەیر بكرێت

 
 :هەڵوێستی حزبی توودە

دا بەو ئامانجە دامەزرا كە ببێتە حزبێكی  1941حزبی توودەی الیەنگری ماركسیزم لە ساڵی  
بەاڵم هیچ كاتێ بكات،  نوێنەرایەتی هەموو الیەنێكی كۆمەاڵ  دەرێكی  گەورەی ئەوتۆ، كە 

ساڵی   لە  كە  ڕاستە  ئەوە  نەبوە.  نەتەوایەتیدا  مەسەلەی  لە  لە  1945-6ڕوونی  پشتیوانی  دا 
ایەتی و دیموكراتیكی ئازەربایجان و كوردستان كرد، بەاڵم لەوكاتە بەدواوە،  بزووتنەوەی نەتەو

توودە بە پێچەوانەی ڕاگەیاندنی فەرمی، كە خۆی بە حزبێكی ماركسیست لێنینیست   [حزبی]
  .ڕادەگەیێنێت، زیاتر موحافیزەكار بووە
دا چاپ كراوە، تەنیا دوو پەرەگرافی بۆ مەسەلەی  1975بەرنامەی نوێی حزب كە لە ساڵی  

چینی حاكم دەكات، نەتەوایەتی تێدا تەرخان كراوە. لە كۆتایی ئەو بەشەدا كە باسی سیاسەتی  
 :دەڵێ
چینی  " دیكەی  ڕوخسارێكی  دەژین،  ئێراندا  لە  وا  گەالنەی  بەو  دژ  نەتەوایەتی  ستەمی 

نادیموكراتی سەر حوكمە. ئێران واڵتێكی فرە نەتەوەیییە گەلێك پێوەند ئەو خەڵكانە بەیەكەوە  
نووسی هاوبەشیان  دەبەستێت كە لە ئێراندا دەژین. ئەو خەڵكانە، بە درێژایی چەندەها سەدە چارە

بخوڵقێنن.   هاوبەش  فەرهەنگێكی دەوڵەمەندی  بۆ ئەوەی  هاوكارییان كردوە  پێكەوە  هەبوەو 
شانبەشان، لەپێناو ئازادی و سەربەخۆییدا قوربانییان داوە. بەرژەوەندی سەرەكی گەالنی ئێران  

  .لە دژایەتی ئەمپریالیسم و كۆنەپەرستاندایە
لەو گەالنە مافی ڕەوای خۆیان    ایەتییەوە، هەندێهەرچۆنێك بێت، بەهۆی ستەمی نەتەو

رەگاژۆ  پێ یەكیەتی  تێگەیشتنی  ڕێگەی  لەسەر  كۆسپێك  بۆتە  نەتەوایەتی  ستەمی  نەدراوە. 
كردوو لەنێوان ئەو گەالنەدا و هەروەها بۆتە بەرهەڵستێك بۆ پێشكەوتی سیاسی، ئابووری و  

  ."فەرهەنگی واڵت
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كە گەلی فارس ئەو ستەمەیان لەسەر نییە، بۆی هەیە    لێرەدا هیچ ئاماژەیەك بەوە نەكراوە
وا دابنرێت كە فارسەكانیش لە كێشەی مافە نەتەوایەتییەكاندا، خۆیان لە هەمان شوێندا دەبینن  
كە بەلووچ یا كورد. بەرنامەكە دیعایەی ئەوە دەكات كە خەڵكی ئێران چارەنووسی هاوبەشیان 

چارەن ئەو  كە  ئەوەیە  پرسیار  بەاڵم  ئێرانەوە هەیە؛  ستەمی  ژێر  گەالنی  لەالیەن  ئایا  ووسە 
هەڵبژێرراوە یا بە زۆر بەسەریاندا سەپاوە؟ سنوورەكانی ئێستای ئێران ئاكامی خەباتێكی زۆرن.  

وەك سنووری نەتەوایەتی سەیر بكرێن لە كاتێكدا كە وجوودی    ئایا ئەو سنوورانە دەكرێ
لە پاشماوەی نەتەوەكانیان لە دەرەوەی  ]نەتەوایەتی ئازەربایجانی، كورد، بەلووچ و عەرەب  

  .دادەبڕێت[ئێران
بەو شێوەیەی وا ئەمڕۆ لە  –دەكەین؟ فەرهەنگ  لە كۆتاییشدا، ئێمە باسی فەرهەنگی كێ
واتە فەرهەنگی فارسەكانە. ئەوەش نەك هەر هی   -ئێراندا دەناسرێت، فەرهەنگی گەلی غاڵب

یەتییەكەی ئەوان پێشێل دەبێت، مێژوویان بە كوردو گەالنی تر نییە، بەڵكوو فەرهەنگە نەتەوا
  .چەواشە دەنووسرێت و كەلەپووریان دەدرێتە پااڵ فارسەكان

چارەسەركردنی   بۆ  خۆی  بە  تایبەت  شێوازی  توودە  حزبی  دووهەمدا،  پەرەگرافی  لە 
 :مەسەلەی نەتەوایەتی دەخاتە بەرچاو

دام" داواكاری  ئێران  دیموكراتیكی  و  میللی  كۆماری  خۆ  حكوومەتی  یەكیەتی  ەزرانی 
ویستانەی گەالنی ئێرانە و هەست دەكات كە بۆ پێك هێنانی یەكیەتی ڕاستەقینە لەنێوان گەالنی 
ئێراندا و لەسەر بناغەی بەرانبەری و دۆستی، پێویستە ستەمی نەتەوایەتی نەمێنێت. هەر بۆیەش 

بنەمایانە ئەم  نەتەوایەتیدا  كێشەی  چارەسەركردنی  لەپێناو  بەكار  ئەو حكوومەتە  خوارەوە  ی 
  :دەهێنێت

  مافی خۆیان بۆ خودموختاری هەبێت؛ ئـ. هەموو گەالنی ئێران دەبێ
دەبێ نەتەوایەتییەكان  كەمایەسییە  مافەكانی  مافێكی    ب.  هەموو  كە  شێوەیەك  بە 

 "بدرێت، بە ڕەسمی بناسرێتنەتەوایەتی، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییان پێ
لە بەراورد لەگەاڵ بەڵگە و بەیانەكانی دیكەی حزبی توودە لەمەڕ مەسەلەی میللی، ئەم 
پرۆگرامە هەنگاورێكی گەورەیە بۆ پێشەوە بەوەی كە داوای مافی خودموختاری كردنیشی  

لە   باسێك  بەرنامەكەدا  شوێنێكی  هیچ  لە  بێت،  هەرچۆنێك  ستەم  'گرتۆتەبەر.  نەتەوە 
كە ئەو خەڵكە    . چەمكی ناڕاستەوخۆی ئەم كارە وا دەگەیێنێی ئێران نەكراوە' لێكراوەكان

ستەملێكراوانە هێشتا نەبوون بە نەتەوە. بەرنامەكە، باسی مافی دابین كردنی چارەنووس دەكات  
  .نە مافی جیاوازی خواستن
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بەرنامەكە بە شێوەیەكی نادیار مافی دابین كردنی چارەنووس دەخاتە پەرەگرافێكەوەكە 
تەوكردنی هێزی نەتەوایەتی دەكات و یەكەم ئەرك، بە گوێرەی هەڵوێستی حزبی  تێیدا باسی پ

یەكپارچەیی خاكی ئێران بپارێزرێت و پتەوبوونی سەربەخۆیی سیاسی و  "توودە، ئەوەیە كە  
 ." ئابووری واڵت بسەلمێندرێت

باسی تێگەیشتنی خۆی لە مافی دابینكردنی چارەنووس بكات لە    كەسێك چۆن دەتوانێ
توودە    [حزبی]ا لە عەینی كات خەبات بۆ پاراستنی یەكیەتی ئێران دەكات. هەڵوێستی  حاڵێكد
لە گەالنی ژێر ستەم كەڵك لە مافی خۆی بۆ دابینكردنی چارەنووس    ئەگەر یەكێ  چ دەبێ

ببێتەوە؟ ئەوكاتە   ئێران جیا  لە  پرۆگرامەكەی وەال [حزبی]وەربگرێت و  توودە چ خاڵێكی 
  دەنێت؟
 

 میللی جەبهەی  
موسەددیق بناغەكەی دانا. توێژە مام ناونجیەكانی ئێران    [محەمەد]دا دوكتۆر  195٠لە ساڵی  

لقی جەبهەی میللی لە دەرەوەی واڵت )موحافیزین    پشتگیری ئەم حزبە دەكەن. هیچكام لە سێ 
  لە ئەمریكا، مام ناونجییەكان لە ئەوروپا، و ڕادیكااڵ و مەیلەوماركسییەكانیش لە ڕۆژهەاڵتی 

  .ناوەڕاست(، هەرگیز دانیان بە بوونی مەسەلەی میللی لە ئێراندا نەناوە
وزۆر، هیچ باسێك لە  یاندا، جەبهەی میللی كەم197٢لە بەرنامەی نوێی چاپكراوی ساڵی  

بۆ مەسەلەی  ئێستادا تاكە جیاوازییەك گە روانینی ئەوان  ناكات. لەكاتی  نەتەوایەتی  ستەمی 
لە  میللی لەگەاڵ ڕوانینی شادا   پڕوپاگەندەی ڕەسمی حكوومیدا  لە  ئێران'هەیبێت:    ' میللەتی 

پێ و  لە    دەدوێن  بەاڵم  هەیە،  نەتەوەیەك  تەنیا  ئێراندا  لە  كە  دادەگرن  خاڵە  ئەو  لەسەر 
  .دەكەن 'گەالنی ئێران('چاپەمەنییەكانی جەبهەی میللیدا باس لە 

 
 موجاهیدینی خەلق 

لەوكاتە بەدواوە لە شارە گەورەكانی ئێران، بنیات نراوەو  197٠ڕێكخراوەكەیان لە ساڵی 
بە تایبەت تاران، كردەوەی چریكییان هەبوە. گەرچی لەسەرەتادا ڕێكخراوەیەكی ئیسالمی  
بوون، بەاڵم تووشی گۆڕانكارییەك هاتن كە تێیدا موسوڵمان و ماركسییەكان شانبەشانی یەكتر  

یەكیان   ڕێكخراوە:  دوو  بە  بوون  لەئەنجامیشدا  و  تریان  دەجەنگن  ئەوی  و  موسوڵمان 
داوەو  نیشان  لەخۆی  زیاتری  چاالكی  ماركسییەكە  ڕێكخراوە  دواییانەدا،  لەم  ماركسیست. 

  .گەلێك توێژینەوەی لەسەر الیەنی جۆربەجۆری سیاسی ئێران كردوە
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ئەم ڕێكخراوەیە، كە خەباتی چەكدارانەی هەڵبژاردووە، بە شێوەیەكی سروشتی سەرنجی  
ستە سەرگەالنی  كوردداوەتە  بەتایبەت  ئێران  تایبەتمەندیی    -ملێكراوی  هەلكە  ومەرجی و 

نەتەوەیی و جوغرافییاییەكەی نوێنەرایەتی هێزێكی زاتی گرنگ لە خەباتی چەكدارانەی دژ 
بە ڕژێم دەكات، هەر بۆیەشە كە موجاهیدین الیەنگریی بزووتنەوەی گەالنی ستەملێكراوی 

  .كی ڕوون و وردیان نەداوەتە دەرێئێران دەكەن، گەرچی تا ئێستا بەرنامەیە
 

 ڕێكخراوەی چریكە فیداییەكانی خەلقی ئێران 
ی باكووری ئێران  'سیاهكەل'دا خەباتێكی چەكدارانە لە ناوچەی  1971لە فیبریوەری ساڵی  

كاتێ برا.  لە    بەڕێوە  ماركسیستەكان  چریكە  هات،  شكان  تووشی  گوندەكان  لە  خەباتەكە 
ێكخراوەی فیدائیانیان دروست كرد. هەر لە سەرەتاوە ڕێبەران و شارەكاندا ڕێك كەوتنەوەو ڕ

  .تیئۆریسییەنەكانی ئەم ڕێكخراوەیە سەرنجی زۆریان دایە مەسەلەی نەتەوایەتی
، كە لە هاوینی ساڵی "ئەوەی وا پێویستە شۆڕشگێڕێك بیانزانێ"لە نامیلكەیەكدا بە ناوی  

پێویستە  ":  دانەرانی ڕێكخراوەی فیدائیان، دەڵێیەك لە بناغە-دا چاپكراوە، ئـ.س. فەراهانی197٠
نەتەوایەتی بكرێتەوە مەسەلەی  ئەوەش كە    "ڕاستەوخۆ ڕوو  كوردستان شێواز و شەقڵی  "و 

  ."بتوانن لە ڕێگەی ڕیفراندۆمێكەوە بگەنە خودموختاری تایبەت بەخۆی هەیە و كورد دەبێ
تایبەت بەو مەسەلەیە    'ی بەهمەن19'ی گۆڤاری یەكجار گرنگی تیئۆرێك بە ناوی  ٢ژمارە  

و هەواڵ دراوە    "چۆن پشتگیری خەڵك لە خەباتی چەكدارانە مسۆگەر دەكرێت"كراوە كە  
ستەمی نەتەوایەتی تێدا شیبكرێتەوە، لە نووسراوەیەكدا سەبارەت بە خەباتی چەكدارانە و گەلی 

  – دا، نووسەر ڕوانگەی خۆی دەخاتە ڕوو  "بارودۆخی گەلی كورد"سەر )ستەم لێكراو و لە
  :كە بە شێوەیەكی ڕادیكال بۆ ئەدەبی ماركسیستی ئێران، تازەبوو

جیاكردۆتەوە،  " لێك  ئێرانیان  دیكەی  ستەملێكراوی  گەالنی  و  كورد  سنوورەكان، 
. ئەو گەلە، بە درێژایی بزووتنەوەكانیان بە جوواڵنەوەی سەرسنوورەكانی ئێرانەوە بەستراوەتەوە

بزووتنەوە  گرنگایەتی  ڕاپەڕیوە.  ناوەندی  بە حكوومەتی  دژ  جاران  چەند  ڕابوردوو  دەیەی 
بە تایبەت گەلی كورد، بۆ جوواڵنەوەی شۆڕشگێڕانەی    – نەتەوایەتیەكانی گەالنی ژێر ستەم  

  :ئێران لە چەند خاڵێكدا خۆدەنوێنێت
مپریالیسمەوە بەستراو بوونەتەوە و  ئەم بزووتنەوانە، ڕووبەڕووی ڕژێمی بە ئە .1

كاراكتەری  بەهێزكردنی  ڕێگەی  لە  ئەمپریالیزمن.  دژی  خۆیاندا  لە  بۆیەش،  هەر 
دژی   بەرەیەكی  بە  لكاندنیانەوە  و  ڕاكێشان  بەهۆی  هەروەها  و  پێشكەوتنخوازانە 

  .كۆمەاڵنی ژێر ستەم بكێشرێنەوە ناو بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەوە ڕژێمەوە، دەكرێ
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بزو .٢ )ناوچەكەیان( ئەو  ژێرستەمی  كۆمەاڵنی  پشتگیریی  وتنەوانە، 
  .دەستەبەردەكەن و لەو ڕێگایەوە هێزێكی گرنگ بۆ خەباتی دژی ڕژێم پێك بهێنن

کە  .3 پشتگیرییانەوە  ئەو  و  گەورە  کاراکتەری  بەهۆی  بزووتنەوانە  ئەم 
بەشەکانی دیکەی خەڵکەکانیان بە درێژایی سنوورەکان لێیان دەکەن، زۆر ئەستەمە 
لەناوببرێن. لەم تەنگ وچەڵەمانەدا گەلێک زوو ناتەباییە ناوچەیی و نێونەتەوەییەکان  
هەیە  بۆی  کە  شێوەیەک  بە  پێبدەن  بەرینتریان  ڕەهەندی  دەتوانن  و  سەرهەڵدەدەن 

 .هەموو هێزەکانی ڕێژیمیش بگرێتەبەر
لە   .4 ئێران  خەڵکانی  پشتگیریی  و  یەکیەتییە  ئەو  بۆ نەمای  داواکارییەکانیان 

ئازاد و دیموکرات، خەباتە بۆ یەکگرتوویی خەڵک دژ بە دوژمنی   کۆمەڵگایەکی 
بچووک   بورژوازیی  و  بورژوازی  مێشکییەکانی  کەم  هەموو  سەرەڕای  هاوبەش، 
سەبارەت بە پرسی نەتەوەیی. بەو پێیە، بزاڤی شۆڕشگێڕ ئەرکی بەرەوپێش بردنی ئەو  

  .یەکیەتییەی هەیە 
شیایەی وا لەپەیوەندیی گەلی کورد و گەالنی دیکەی ژێرستەمدایە، دەبێ بنیاتنانی  ئەو میلی

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نەتەوایەتی وەک یەکەمین ئەرکی خۆیان بگرنە بەرچاو بۆ ئەوەی  
دڵنیا بن لە یەکگرتوویی هەموو بزاڤە ئازادیخوازەکانی گەالنی ئێران. ئەو میلیشیایە دەتوانێ  

گەلێک   کۆمەڵگا  دەورێکی  لەسەر  وا  لەودەورەی  هەبێت  خۆیدا  خەڵکی  ناو  لە  بەکەڵکی 
بەگشتی هەیەتی )....(.  پەرەسەندنی بیری پێشکەوتنخواز لەناو کورددا فاکتەرێکی گرنگە لە 
دا.   کورد  گەلی  نەتەوەیی  بزاڤی  و  نەتەوەیی  چەکدارانەی  بزووتنەوەی  پەیوەندیدانی 

ێکی بەتوانا سەیری بزاڤی چەکدارانەی نەتەوەیی بزووتنەوەی چەکدارانەی شۆڕشگێڕ وەک هێز
گەلی کورد و گەالنی ژێرستەمی دیکە دەکات و دەورێکی بەرچاوی ئەوتۆ لە دیاریکردنی  

 .دواڕۆژی واڵتەکەماندا دەگێڕێت کە ناکرێ دانی پێدا نەنرێت
شۆڕشگێڕانەی   ڕێبازێکی  و  داکوتاوە  ڕەگی  باشی  بە  واڵتدا  لە  فیدائیان  ڕێکخراوەی 

ری گرتۆتە بەر. بزاڤی نەتەوەیی و دیموکراتیخوازی گەلی کورد لە داهاتوودا دەتوانێ  نادیا
کۆنفێدراسیۆنی  کە  بکرێت  هەڵوێستە  بەو  ئاماژەش  دەبێ  بکات.  هاوکاری  لەگەڵیاندا 
خوێندکارانی ئێرانی هەیەتی. ڕێکخراوەکە کە لە الیەن ڕێژیمی شاوە یاساخ کراوە و باوەکوو  

تێدا بووە، هێشتا چەشنایەتی الیەنی سیاسیی  لە ناو ڕێکخراوەکەدا   گرفت و ئینشقاقی زۆری
نەتەوایەتی دەسەلمێنێت و   نەتەوەیی و ستەمی  بوونی ستەمی  کۆنفێدراسیۆن  سەرنجڕاکێشە. 

  .ڕایگەیاندووە بۆ لەناوبردنیان بجەنگێت
 



 کوردستان لە ئێراندا    409
  

 

 حزبی دیموكراتی كوردستان 
لە  ' حدك' ئێران  ئۆگوستی  16ی  ساڵێك دواتر، ڕووناكبیرە  لە مەهاباد    1945ی  دامەزرا. 

كاتێ'حدك 'كوردە دامەزراند.  عیراقیان  ئەوەی    ی  بۆ  هۆیەك  هیچ  هێنا،  هەرەسی  كۆمار 
خۆیان   ناوی  هەردووال  نەدەبینرا.  بمێنێتەوە،  ئێران  حدكی  لقی  وەك  عیراقیەكە  ڕێكخراوە 

هەیە   هاوبەشیان  ناوێكی  حزبەكە  هەردوو  ئێستا  و  پرۆگربێ– هێشتەوە  هاوبەش ئەوەی  امی 
  .یاخود ڕێكخراوەیەكی یەكگرتوویان هەبێت

پەیمانی   بە درێژایی سااڵنی دوای  بێت،  ئێران  197٠ی مارسی  11هەرچۆنێك  ، حدكی 
ژێر  خستە  و خۆی  وەالنا  نەتەوایەتی،  حزبێكی  ببێتە  ئەوەی  بۆ  پێشكەوتنخوازانەی  ڕێبازی 

ە ئێران وەستێنرا، كۆمیتەی ناوەندی، دەسەاڵتی بارزانییەوە. لەو ماوەیەدا، چاالكییەكانی حزب ل
، هیچی لەسەر مەسەلەكانی كوردستانی عیراق بڵو نەدەكردەوە و  چاپەمەنییەكی كەم نەبێ

كۆنگرەی   بەگشتی.  ئێران  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  چەڵەمەی  و  تەنگ  نەدایە  گوێی  هیچ 
استیدا، زۆرێك  دا، لەو قەرارە بەرتەسكە بەوالوەتر نەچوو. لە ڕ1964دووهەمی حزب لە ساڵی  

 .لە نوێنەران بەشداربوونیان لە كۆنگرەیەكدا كە بە هاوكاریی بارزانی پێك هاتبوو، دایەدواوە
دا كۆنگرەی سێهەم  1971گەلێك شت هاتە گۆڕان. لە مانگی جوونی    197٠دوای مارچی  

ئاراوە. كۆنگرەی  هێنایە  نوێی  پەیڕەوێكی  بەرنامە و  هەڵبژارد و  نوێی  ناوەندییەكی    كۆمیتە 
دا خاڵێكی وەرچەرخانی لە مێژووی ))حدك((ی ئێراندا دیاریكرد.  1973چوارەم لە سپتەمبری  

پەسند   پێشووی  كۆنفەرانسی  پەیڕەوی  بەرنامە  كۆنگرە،  گۆڕانكارییەك،  چەند  هێنانی  دوای 
نوێنەر  كرد. چل دەرەوەی واڵت  –ونۆ  ناوخۆو  لە  حزبیان  ڕێكخراوەكانی  نوێنەرایەتی  كە 

ئیش لە  تا وكادەكرد،  حزبەوە  بناغەدانەرانی  لە  بەشدارەكان  بوون.  بەشدار  كۆنگرەدا  ری 
  .ژمارەیەكی زۆر لە گەنج و الوی واڵتیان دەگرتەبەر

كە لە قۆناغی جۆراوجۆری چاالكیی حزبی كۆڵیبوەوە و  –ڕاپۆرتی كۆمیتەی ناوەندی  
ێوە كراو  هێڵە سەرەكییەكانی ڕوانگەی خۆی بۆ داهاتوو كێشابووەوە، لە كۆنگرەدا باسی ل

یەكدەنگ پەسند كرا. لە كۆتاییدا، دەنگی نهێنی درا بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی كۆمیتە ناوەندی 
و ئەندامانی جێگیری كۆمیتەكە. حدكی ئێران لەڕاستیدا تاقە ڕێكخراوێكی سیاسی ئوپوزیسیۆن  

پشتگیری    بوو كە چاالكییەكەی لە كوردستانی ئێران بەردەوام بوو و لەم دواییانەدا سەرلەنوێ
  .بەرفراوانی خەڵكی ئاسایی كوردستانی وەدەست هێنابوو

حزب، بە پێشینەیەكی زیاد لە سی ساڵەوە، لەالیەن هەموو ڕێكخراوە چەپەكانی ئێرانەوە،  
لە دەرەوە  "دەگیراو هەر بۆیەش سەیر نەبوو كە جەنابی هوەیدا وەك حزبێك كە    ڕێزی لێ

  .دەبات ناوی لێ "ڕێك خراوە
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  :وارەوە هەڵبژاردەی بەرنامەی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێرانن ئەوانەی خ
هاوشان  " ئێرانەوە.  كوردستانی  لە  كورد  گەلی  پێشڕەوی  كوردستان  دیموكراتی  حزبی 

لەگەاڵ هێزە پێشكەوتنخوازەكانی ئێران، حدك دژ بە ئەمپریالیزم و ڕژێمی شاهی كۆنەپەرست  
ەڵكی ئێران و مافی دابین كردنی چارەنووسی خەبات دەكات. شەڕی ئێمە بۆ ئازادی هەموو خ

  .گەلی كوردە
چوارچێوەی   لە  ئێران  كوردستانی  خودموختاری  ئەوەیە  حدك  ستراتیجیكی  ئامانجی 
ئێرانێكی دیموكراتدا زامن بكات. حكوومەتی ئێران هەموو خاكی كوردستانی ئێران بەڕێوە  

جوغرافیا و فاكتەرە ئابوورییەكان    دەبات؛ سنوورەكانی كوردستان لە ئێران، بە گوێرەی مێژوو،
و بەپێی خواستی زۆربەی هەرە زۆری دانیشتوانی ناوچەكە دابین دەكرێت. هەموو بڕیارێك 
لەسەر مەسەلەی سیاسەتی دەرەوە، بەرگری و بەرنامەی درێژخایەنی ئابووری كە ئێران بەگشتی  

لەیەكی دیكەدا حكوومەتی بگرێتە بەر، لە دەستی حكوومەتی ئێراندا دەمێنێت و لە هەموو مەسە
میللی  حكوومەتی  نوێنەرانی  دەبێت.  بەرپرس  تەواوەتی  بە  كوردستان  میللی  خودموختاری 
بەشدار دەبن. زمانی ڕەسمی   مەركەزیدا  هێنانی دەوڵەتی  پێك  لە  خودموختاری كوردستان 
حكوومەتی نەتەوایەتی خودموختاری كوردستان، كوردی دەبێت. دەرس لە هەموو قۆناغێكدا  

لە حكوومەتی ب فارسیش  زمانی  دیكە،  ناوچەكانی  هەموو  وەك  و  دەگوترێتەوە،  ە كوردی 
قۆناغی  لە  و  دەكرێت  سەیر  ڕەسمی  زمانی  وەك  كوردستاندا،  خودموختاری  نەتەوایەتی 
ناوەندیدا لەگەاڵ كوردی دەخوێنرێت و لە پۆلی چوارەمی قوتابخانەی سەرەتاییەوە دەست  

  .دەكرێتپێ
نەتەوا بەرانبەریان لەگەاڵ هاوواڵتیانی  كەمایەسییە  دانیشتووی كوردستان مافی  یەتییەكانی 

كورد دەبێت، مافی فەرهەنگی خۆیان دەبێت و منداڵیان زمانی ڕێزلێگیراوی خۆیان لە قوتابخانە 
بە زمانە  سەرەتاییەكاندا دەخوێنن. كەمایەسییەكان هەموو، مافی دەركردنی گۆڤارو كتێبیان 

ان دەبێت، ئایین و حكوومەت لە یەكتر جیا ڕادەگیرێن، ئازادی بڕوا  ڕێزلێگیراوەكەی خۆیانی
قانوونی  غەیرە  بە  ڕەگەز  و  ئایین  لە  دانان  جیاوازی  و  دەكرێت  زامن  ئاینێك  هەموو  بۆ 

  .دادەنرێت
 

  پێش شەرتی سەركەوتن 
دەسەاڵتی ملیۆن كەسەوە تا ئەمڕۆ بە بوونی    15كورد، وا هەیە، تەنیا گەلێك بێت كە بە  

جارێك  هەموو  بەاڵم  بوونەتەوە،  نزیك  سەركەوتن  لە  جار  گەلێك  نەگەیشتوون.  نەتەوەیی 
 :تووشی شكست هاتوون. هەندێك لەو هۆكارانە هێشتا هەر لە ئارادان
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چیاكاندا   - لە  ئێستا  تا  ناونجییەكانەوە  سەدە  لە  و  ڕاناگات  دەریا  بە  دەستی  كورد 
  ماونەتەوەو گەالنی تر دەوریان داون؛

 تێكەاڵوییەكی كەمیان لەگەاڵ بەرهەمەكانی شارسانیەت هەبوە؛  -
، كۆمەڵگای كورد ئێستاش هەر بەرەودوا بە بەراوردكردن لەگەاڵ گەالنی دراوسێ -

دەگەڕێتەوە، بەهۆی دابەشبوون لەنێوان دوو زلهێزی ئێران و توركیا و دوای شەڕی  
ن لەنێوان چوار دەوڵەتی جیاوازدا، هەموو  بە یەكەمی جیهانیش  اوچەی كوردستان 

  .دەرەجە دوویی و دواكەوتوویی ماوەتەوە
هاوكات لەگەاڵ چەند حكوومەتدا لە    گەلێكی بچووكی دابەشكراو چۆن دەتوانێ -

شەڕدا بێت. مەگەر ژمارەی زۆری ڕاپەڕینەكانی كورد بەهۆی عەمەلیاتی هاوبەشی  
  ئەو حكوومەتانەوە تووشی شكان نەهاتوون؟

یەكی یەكبەدواییەكی ئەو شكستانە بۆتە هۆی خوڵقانی پەندێك كۆبوونەوەو كەوتنە سەر
دەڵێ پێویستە   كە  بەاڵم  هەیە  زۆری  دۆستی  كورد  ئەوەیە  ڕاستەقینە  نییە.  دۆستی  كورد 

بیاندۆزێتەوە بەتایبەت لەناو ئەو واڵتانەدا كە تێیاندا دەژی. لە هەموو بەشێكی كوردستان و بە  
نی مێژوویی كورد دەریدەخات كە خەباتی گەلی كورد  تایبەت لە كوردستانی ئێراندا ئەزموو

ئەوەی    ناتوانێ لەبەر  داببڕێت.  واڵتەكە  دیكەی  گەالنی  پاشماوەی  لە  ئەگەر  سەربكەوێت 
كوردی ئێران لەسەر زەمینەیەكی سیاسی ئێرانی ئیش دەكەن، خەباتیشیان بە شێوەیەكی بنەڕەتی  

ڕژ ئەگەر  ئێرانەوە.  دیكەی  گەالنی  بە  كورد بەستراوەتەوە  نە  نەڕووخێت،  شا  ێمی 
  .خودموختاریی دەبێت و نە دیموكراسیش بااڵ بەسەر ئێراندا دەكێشێت

كە لە خەباتی دژی ڕژێمی شادا هێزە دیموكراتەكانی ئێران زۆر    ئەوەش بگوترێ  دەبێ
  .بەكەڵكتر و جێگەی متمانەترن لە هاوكارانی كورد لە عیراق و توركیادا

هاوبەش ئەو   ئێران دوژمنی  بەرەیەكدا یەكخستوە. ئەوەش ڕاستە كە چەپی  لە  هێزانەی 
)ڕاست وەك چەپی عیراق و توركیا(، لەسەر هەموو الیەنێكی مەسەلەی نەتەوایەتی ڕوانگەی  
بزووتنەوەی  كە  ڕاستیەوە  ئەو  بەهۆی  بەاڵم  نییە،  كوردا  بزووتنەوەی  لەگەاڵ  هاوبەشی 

دیكەی هاوكارێكی  هیچ  ئاشكرا  بە  نابێ   پێشكەوتنخواز  نییە،  ئێراندا  وەك    لە  دیاردەیە  ئەو 
كۆسپێكی سەر ڕێگای هاوكاری و كاری هاوبەش وەربگیرێت و ئەوە سەبارەت بە توركیا و 
عیراق و سووریاش هەر ڕاستە. گەالنی فارس و تورك و عەرەب دۆستی گەلی كوردن نەك  

  .دوژمنی
ئەو   هەڵسەنگاندنی  دوای  ئێران،  كوردستانی  دیموكراتی  خەباتی  حزبی  بابەتانە، 

چەكدارانەی وەك تاقە ڕێگەی گەیشتن بە ئامانجەكانی خۆی هەڵبژارد. ئەم شێوەیەی خەبات 
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ناتوانێ دیكە  شێوەیەكی  هیچ  سەپێنراوە.  بەسەرماندا  شاوە  ڕژێمی  وگۆڕی ئااڵ  لەالیەن 
شۆڕشگێڕانە پێك بهێنێت و لەژێر حوكمی شادا هیچ دەرەتانێك بۆ دیموكراسی یان بۆ مافی 

هەبێت.    "یحداقل"نەتەوایەتی گەالنی ستەملێكراو نییە. بۆ یەكگرتنیش پێویستە بەرنامەیەكی  
  :ی ئێران ئەم خااڵنەی خوارەوە وەك سەرەتایەك پێشنیار دەكات' حدك'

 ڕووخانی حوكمی دیكتاتۆری الیەنگری ئەمپریالیزم؛  .1
 دامەزرانی حكومەتێكی دیموكراتیك و نیشتمانی؛ .2
  دیموكراتیكەكان بۆ هەموو گەالنی ئێران؛زامن كردنی ئازادییە  .3
ناسینی مافی دابینكردنی  چارەنووس لە چوارچێوەی سنوورەكانی ئێراندا بۆ گەالنی   .4

 ستەملێكراو؛
پشتگیریكردنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی نەتەوایەتی و مافی هەموو گەالن بۆ  .5

 دابینكردنی مافی چارەنووس بە دەستی خۆیان؛
حكوومە .6 نانی  ڕێزگرتنی  بنیات  بنەڕەتی  لەسەر  نیشتمانی  و  دیموكراتیك  تێكی 

  .وكاری ناوخۆییدا دووالیەنە و ناسینی سنووری نەتەوایەتی و دەستتێوەرنەدان لە ئیش
دژی  و  سوسیالیست  حكوومەتە  لەگەاڵ  دۆستانە  و  نزیك  پێوەندییەكی  دەتوانن  ئەمانە 

ئەوانەی وا داكۆكی لە مافی مرۆڤ ئەمپریالیستەكان پێك بهێنن. هەموو دیموكراتەكان، هەموو  
ڕزگاربووی   واڵتانی  و  نەتەوایەتی  ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  ئێمەن.  دۆستی  دەكەن، 
جیهانی سێهەم و واڵتانی سوسیالیستی و بیروڕای گشتی جیهانی، پشتگیری كردن لە مافی 

  .دابینكردنی چارەنووسی گەلی كورد بە ئەركی خۆیان دەزانن
 

 پەراوێزەكان 
ساڵی   .1 لە  كە  دەكرێت  دانیشتوان  1975گومان  ژمارەی  پەرەسەندنی  دا، 

لەرسەد ئاكامی ژمارەكردنی ساڵی    16لەسەد. ژمارەی    ٢.8گەیشتبێتە ڕادەی 
دانیشتوانی كوردستان وەرگیراوە. ئەم  1966 ئێران و ژمارەی  ی حكومەتی 

هەیە  'لەسەد' لەوەی  زیاد  كوردی  دانیشتوانی  ژمارەی  شێوەیەك  هیچ  بە  ە 
ەداوەتە قەڵەم. بە پێچەوانە، بەهۆی ئەو ڕاستیەوە كە گەلی كورد ڕێژەیەكی  ن

( هەیە  بووندا  شارنشین  مەسەلەی  لە  لەگەاڵ    ٪3٠نزمی  بەراورد  ی  ٪5٠بە 
دانیشتوانی ئێران بەگشتی(، ئەوا ڕادەی مام ناونجی ڕێژەكە لە كوردستاندا وا 

  .زیاتر بێت ٪٢8هەیە لە 
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سە .2 سەرەتای  لە  تاقمانە،  عەبباسی ئەمو  شا  لەالیەن  حەڤدەهەمدا  دەی 
نیشتەجێ هۆزە   سەفەوییەوە  دژی  لە  ئێران  سنوورەكانی  ئەوەی  بۆ  كران 
  .باكوورییەكان بپارێزن

دا نووسیویەتی: من دوو  1887گەڕۆكێكی فەرەنسی لە ساڵی    –هانری بایندر   .3
نایی  مەتر پا  3مەتر درێژایی،    3.5ژووریانم پێوا، قەبارەی یەكیان بریتی بوو لە  

مەتر بەرزایی كە تێیدا پیاوێك، دوو ژن و دوو گوێدرێژ دەژیان. ئەوی   ٢و 
مەتر بەرزایی هەبوو و پیاوێك،   ٢مەتر پانایی و   3مەتر درێژایی،   5دیكەیان  

ژنەكەی، كچەكەی، زاواكەی، دوو منداڵ، دوو گامێش، دوو گوێدرێژ و  
  :چوار سەر مەڕی تێدا دەژیان. بڕوانە

4. H. Binder, An Kurdistan, en Mesopotanue et en Perse, 

Paris, 1887, P.351. 

كە هۆزی گرنگی جافی لەپێش شەڕی یەكەمی    -بۆ نموونە، عادیلە خانم .5
 .جیهانیدا ڕێبەرایەتی دەكرد 

6. A. Lambton, Landlord and Peasants in Persia, London 

1953, P. 285. 

وشەی   .7 كە  بوو  مەهاباد  سەرباز   "پێشمەرگە"لە  لەجیاتی  جار  یەكەم  بۆ 
  .بەركاهێنرا

8. US Military Sales to Iran: A Staff Report to the US 

Senate, July 1976, P.7. 

 .هەمان .9
 .18، ل1975بەرنامەی حزبی توودەی ئێران،  .10
  .دا ڕاگەیاند 1971ی مارچی  15ساواك ئیعدام كرانی ئەوی لە  .11
  1٠7-97، ل1975گۆڤاری تیئۆریك، جانیوەری  -بهمن 19. 11 .12

 
 





 
 
 

 كن هكورد و لوڕ، لە یەك بنەچ

          
  ٢٢3نووسینی: ئەحمەد کەسرەوی

 
لە سنووری ئاسیای بچووكەوە تا    –هەموو ئەو هۆزانەی وا لە چیاكانی ڕۆژئاوای ئێران  

نیشتەجێ  [ئوستانی]خاكی   )بەهمەیی(    فارس  و  بەختیاری  و  لوڕ  و  بە كورد  و    [ ؟]بوون 
  ٢٢4.ناوبردە كراون. لە سەرەتای ئیسالمدا هیچ ناوێكیان غەیری 'كورد' نەبوە

لە سنووری ئاسیای بچووکەوە تا    –هەموو ئەو هۆزانەی وا لە چیاکانی ڕۆژئاوای ئێران  
خاکی]ئوستانی[ فارس نیشتەجێ بوون و کوردو لۆڕ و بەختیاریو )بەهمەیی(]؟[ ناوبردە کراون.  

 .چ ناوێکیان غەیری کورد نەبوەلە سەرەتای ئیسالمدا هی 
دا،  ٢٢6و "مەسعودی"   ٢٢5خری"  طئەوەندەی ئێمە بزانین. ناوی 'لوڕ' سەرەتا لە كتێبەكانی "اص

خریش باسی "بالد  طدەركەوتووە. مەسعودی 'اللوریە'ی بە "تاقمێك لە كورد" ناسیووە و اص
  .٢٢7اللور" دەكات

 
  ك یداە ل  زێورەت  ەدا ل189٠  ڵیسا  ەل   یرانێ ئ  یستیرم ۆفیو ر  وانەزمان  ژوونووس،ێزانا، م  ،ی زی تبر  یسروەك  دەحمەئ    ٢٢3
  ی نگر یەو ال  یت یەاۆڤیس  ی دوژمن یوەسرە. كەاسالم" كوژراو  انی"فدان  یكان ەمارگرەد یست ەد  ەدا، ب1946  ڵی سا   ەو ل  ەبوو

  ەی مەرجە" و تجانی رباەئاز  ڵەیسا  18  خیمشروگه" و "تار  خی بوو. "تار  یب ەرەع  ەیوش  ەل  یفارس   یزمان  ەیوەپاككردن
  ی ای"جوغراف  یناوەب  كێوتار   ەل  ەكێشەب  ، ەكورت  ەوتار  مە. ئەاویپ  ەورەگ  وەئ  یكان ەابینا  ەكار  ەل  كنەیە" نموونوتارخڵب  خی"تار
  ی كورد   یداباس یكانەنووسراو  ەل  كێرۆز   ەل  یوەسرە. كەوەتەداو  ی)لسترنج(   یچوونۆب  ێ ندەه  یرچەرپەب  ایایت  ە" کیخی تار

 :ەوانڕب ستاێئ ەیوتار مەئ ۆ. بەكردوو
 135٢تهران،    ،یب یژكا، اتشارات حب  ییحی كوشش    ەب  ،ی كفتار از كسرو  ەرسال  78  ەمجموع–  یوەسرەك  ەیكارنام -
 .٢4٢-6(، ص1973)

  كێشەب ندا،ۆك  یابوردووڕ ەل وە (رازی)ش  یشار ،ەیكە زەركەم ران،ێئ یباشوور  ەفارس، ل ی(هڤ)محاف انیئوستان  ٢٢4
 .""جبال  ەل ەبوو
  .ەمردوو دایچ ۆك ی346 ڵی سا ە)مسالك و الممالك( ل ینەخاو  ،ی فارس دە مەمح  ڕیكو  میابراه ابو اسحاق   ٢٢٥
)مروج الژهب(    ینەو خاو  یچۆ ك  یم ەچوار  ەیدە س  یتاەرەس  ی  ەورەگ  یژوونووسێ م  ن،یحس   ڕیكو   یبو الحسن علا   ٢٢6

  .واالشراف( یەو )التنب
   

 34٢، ل 7 یرگ ەمصر، ب  ی: معجم البلدان، چاپەوانڕب ٢٢7
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هەبووە  و    ٢٢8دوو فرسەخی "دیزفول ئاباد"لەو سەردەمانەدا، شارێك بە ناوی 'لوڕ'ەوە لە  
ژیاون و بە "لوڕییە" یا    بڵێین یەكەم هۆزی كورد لەو شارە یا لە دەوروبەری ئەوێ  دەكرێ

'لوڕ' ناسراون. پاشان ئەم ناوە باڵی كێشاوەتە سەر هۆزەكانی دیكە و هەموو ئەو شاخانەی وا 
  .راوەزێدی هۆزەكە بووە بە "لوڕستان" یا نیشتمانی لوڕ ناوب

تاقە    وا هەیە هەندێ ناوی  "لوڕ" سەرەتا  بمێنن لەوەی گوتمان  لە خوێنەران سەرسووڕ 
دراوە. ئەم شێوە مەسەلەیە، چەند  هۆزێك بووە و پاشان هۆزەكانی دیكەش هەمان ناویان پێ

جاران هەر لەو چیایانە دوو پات بۆتەوە. "سترابۆ"ی یۆنانی لەسەردەمی خۆیدا دانیشتوانی ئەو  
انەی بەناوی جۆربەجۆر ناوبردە كردووە و تەنیا یەك هۆزی لە باكوور و نزیك ئەرمەنستان چیای

، بەاڵم لە سەرەتای ئیسالمدا، ئێمە هەموو ئەو هۆزانە بە  ٢٢9ناوهێناوە "Gordyaei بە "كورد
  .ناوی "كورد"ەوە دەناسین

ناوی   ناوی "لوڕ"یش، گوتمان لە سەدەكانی دووهەم و سێهەمی كۆچیدا،  بە  سەبارەت 
بەاڵم زۆری پێ  بوو  بەغداتەنیا یەك هۆز  "شا رێگە"ی مێژوویی  باشووری  لە   -نەچوو هەر 

  .فارس، هەموو هۆزە چیانشینەكان بە ناوی )لوڕ(ەوە دەناسران  [انیئوست]هەمەدانەوە تا خاكی  
نووسینی  " گوێرەی  بە  تاقە   [شەرەفخانی]بەختیاری"یش،  ناوی  سەرەتادا،  لە  بەدلیسی 

بەناوی  زۆر  هۆزگەلێكی  دەزانین،  هەموومان  وەك  ئێستا  بەاڵم  بووە،  لوڕ  هۆزێكی 
 ."بەختیاری"یەوە دەناسرێن

بێت، گومان لە بنەچەك و یەك رەگەزن، لە  هەرچۆنێك  لە یەك  نییە كورد و لوڕ،  وەدا 
  .سەرەتای ئیسالمیشدا، هەموویان بە ناوی "كورد"ەوە دەناسران

هەر چۆنێك بێت، گومان لەوەدا نییە كورد و لوڕ، لە یەك بنەچەك و یەك رەگەزن، لە  
  .سەرەتای ئیسالمیشدا، هەموویان بە ناوی "كورد"ەوە دەناسران

  :وا دیارە ئەم مەسەلەیەی لەبیرچووبێتەوە كە دەڵێ  ٢3٠ری ئینگلیزی بەاڵم نووسە
و  "دیزفول"  باكووری  و  رۆژهەاڵت  بیابانەكانی  چوارەمدا.  سەدەی  لە  هەر  لوڕەكان 

هێشتبوو، چونكە "ابن حوقل" لەو  "شووشتەر"یان، كە بە زێدی خەڵكی "لوڕ" دەناسران، بەجێ

 
 .89ل  نن،یل  یواالشراف، چاپ یەلتنب ا  -
 .٢59، 171، 17٠. ل ندنیل  ی.  ابن حوقل، چاپ418-4٠6ل  ن،ەندەل  یچاپ  ،ی: مقدسەوانڕب ٢٢8
  .154، 14٢، ل3 یرگە. ب٢74، ٢71، ل ٢ یرگەب  ،یزینگلیئ ەیم ەرجەت  ،ۆ: ستراب ەوانڕب  ٢٢9
 

 لسترنج  ٢3٠
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كورد ناو بردووە و لوڕستانی بە واڵتێكی سەوزەاڵنی سەدەیەدا، ئەو بیابانانەی بە نیشتمانی  
 ."ناساندووە و گوتوویەتی "گەلێك ناهەموار و كوێستانیە

ئەنجامێكی ئەوتۆ، چۆن وەك   بگەینە  ناتوانین  "ابن حوقل"ەوە  ئێمە لە ڕێگەی قسەكانی 
كۆچكردنی لوڕ  پێشتر گوتمان لەو سەردەمانەدا، هێشتا لوڕیان بە "كورد" ناودەبرد. هەروەها  

لەو بیابانانەوە بەرەو چیاكانی لوڕستان بە شێوەیەك كە نووسەری ئینگلیزی دەڵێت: قسەیەكی  
بێ و  بە    پووچ  زێدەكەیان  ناوبرانی  و  "لوڕ"  بە  خەڵكە  ئەو  ناوبردنی  چونكە  بناغەیە، 

  ."لوڕستان"تەنیا بەهۆی پەرەسەندنی ناوەكەیانەوە بووە و هیچی تر
 

 ی مەڵبەند چاپی لەندەندا بڵو کرایەوە. وتارەکە لە مانگانە

 
 
 
 
   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 بینەرێکی سەردەمی ئینتیدابی بریتانیا لە عیراق

 ری لەیزر ێش
 
 

لە   کە  نووسراوە،  بریتانی  ئەفسەرێکی  هاوسەری  ژیانی  بە  سەبارەت  وتارە کورتە  "ئەم 
ماوەی سااڵنی نێوان دوو شەڕی جیهانیدا لە باشووری کوردستان ژیاوە و لە ساڵی نووسرانی  

( دا هێشتا هەر لە ژیاندا بوو و لە لەندەن دەژیا. نووسەری وتارەکە، خاتوو 1998وتارەکە )
کە ئەودەم وەک بەڕێوەبەری کۆڕی زانیاری کورد لە باشووری لەندەن    ٢31شێری لەیزەریش
استەوخۆ سەردانی ماڵی ژنە ئەفسەرەکەی کردبوو و ئەم یادداشتانەی خوارەوە  ئیشی دەکرد، ڕ

ئەنجامی ئەو سەردان و چاوپێکەوتنەن. من هەمان ساڵ وتارەکەم وەرگێڕایە سەر کوردی و 
ژمارە   ڕۆژی    14لە  "ئاالن   8/7/1998ی  ناوی  بە  دا  لەندەن  چاپی  پەیام  ڕۆژنامەی  ی 

 سوڵتان"یەوە بڵوم کردەوە."
 

بوو، کە لە   ٢33، ژنی ئەفسەرێکی "تفەنگچییانی پادشاهی وێلش"٢3٢"ڤێڕۆنیکا بەمفیلد"    
ئیشی   235دا، لە لیڤی بریتانیا لە عیراق ٢34و کۆتایی سەردەمی "ئینتیداب"193٢تا    19٢9سااڵنی  
ێرۆنیکا، بەرپرسی تاقمی لیڤی ئاسوورییەکان  ڤ، مێردی کۆچ کردووی  ٢36بەمفلید"   تیچدەکرد "

 .بوو
رکردن و ڕاهێنانی تاقمە خۆجێییەکانی عەرەب و کورد و ئاسووری، دەستبەجێ فێ     

بریتانیا   سوپایی  لیوای  ئەفسەرانی  پێکرد.  دەستی  عیراق،  بە  بوو  مێزۆپۆتامیا  ئەوەی  دوای 

 
231 Sheri Laizer 
232 Veronoica Bamfield 
233 Royal Welch Fusiliers 
234 Mandate 
235   Levies 

ئەو سوپا خۆجێیە بوو کە بریتانیاییەکان بۆ شەڕ لەگەڵ تورک لە مێزۆپوتامیا دروستیان کردبوو و بە گشتی لە کورد و  
 ئاسۆری و ئەرمەنی پێک دەهات 

236  Tich Bamfield 
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ناو   بچنە  دەکەن  ئاسمانیدا  پادشاهی  هێزی  لە  ئیش  ئەوەی  عەینی  لە  ئەگەر  دەیانزانی 
ۆیان هەیە، چونکە راتبە لە هەردووال وەردەگرن. سەربازەکان  لیڤییەکانەوە، سوودێکی زیاتری ب

هەموویان خەڵکی ناوچەکە بوون و بەگوێرەی ڕەگەز لەیەکتر جیاکرابوونەوە. واتە بەهۆی 
و   عەرەب  لە  کورد  ئینگلیزەوە،  دەسەاڵتی  ژێر  عیراقی  نوێی  حوکمی  ئاڵۆزی  سیاسەتی 

ئینگلیزەک لە ئاسووری لە کورد جیادەکرانەوە، ئەفسەرە  بۆ ماوەیەکی دیاریکراو،  تەنیا  انیان 
 .تیپی ئاسایی عیراق و کوردستاندا ئیشیان دەکرد

لە دیانای کوردستان مابووەوەو زۆر  "تیچ بەمفیلد"، پێشتر لە لیڤی بریتانی و ئاسووریدا 
جار چووبووە شەڕی کوردی ناوچەکە بێ ئەوەی باسی ئەم مەسەلەیە لەگەڵ ژنەکەیدا بکات.  

ەموو ماوەی دوو ساڵی پێش گواستنەوەی ژنەکەیدا کاتێ لەبارزانەوە نامەی بۆ تەنانەت لە ه
 .دەنووسی، باسی ئەم شتانەی بۆ نەدەکرد

ئەودەم، وا نەبوو، کە ژنی ئەفسەرەکان هاتووچۆی کوردستان بکەن، بەاڵم وێرونیکا      
و بەبێ ئەوەی گرفتێکیان بۆ بێتە پێش، سەردانی    ٢37یەک لەو چەند کەسە بوو کە ویستیان بچن 

ئاگادار  پێشەوە،  دەهاتنە  لەناوچەکە  کە  ڕوودانەی  لەو  ئەفسەرەکان  ژنە  کوردستانیان کرد. 
نەدەکرانەوەو زانیارییەکی ئەوتۆیان لەمەڕ سروشتی ڕاستەقینەی کارو کردەوەی مێردەکانیان  

 .پێ نەدەدرا
ردستان، بە مفیلدەکان بە ترومبێلێکی دوو کەسی،  لە سەفەرێکدا لە بەغداوە بۆ کو     

رێگای هامیڵتۆنیان بڕی کە تازە دروست کرابوو وە ترومبێلی ئەوان یەکەم ترومبێل بوو بەو  
رێگایەدا ڕۆیشت. )هامیڵتۆن خۆیشی لە دوای گەڕانەوە بۆ بریتانیا، لەگەڵیاندا بوو بە دۆستێکی 

 .هەمیشەیی( 
چاوی بە "ئیسماعیل بەگ" کەوت کە دیوەخانەکەی لە لەماوەی گەشتەکەیدا، وێرونیکا  

بیناییەکی گەورەی سپیدا لە ڕەواندوز بوو. وێرونیکا لە بیری ماوە کە تیچ کاتێ نەیدەتوانی  
پیاوماقواڵنی   ماڵی  سەردانی  کاتێ  تەنانەت  و  بکەوێت  کورد  ژنێکی  بە  چاوی  تەنیایی  بە 

تن. "من هەروەها ئاگاداری ئەو ڕاستییە  کوردیشی دەکرد، هەمیشە پیاوان لەگەلیاندا دادەنیش
"تابۆ"ی   شکاندنی  بەهۆی  لەوەی  دەترسام  زۆر  ژن.  میش  و  بوو  موسڵمان  بەگ  کە  بووم 
ئاینییەوە، خەڵک لە خۆم برەنجێنم." بەاڵم وێرونیکا دوای ئەوەی ئیسماعیل بەگیان بە برینداریی  

"تیچ" لەماوەیەکدا کە  توانی  بەغدا،  بچێتە   هێنابووە خەستەخانەیەکی  تەنیا  بە  نەبوو،  لە ماڵ 
سەردانی، گەرچی پیاوە کوردە چەکدارەکانی بەگ، هەر لە نێو سەیارەکەوە تا سەرجێگاو 

 .بانی نەخۆش لە ژوورە تاقە کەسییەکەیدا، بەجێیان نەهێشت، بەاڵم پێشوازییەکی باشی لێکرا 
 

 یەک لەوان "لینیت سۆن" ی هاوسەری مێجەر ئی بی سۆن بوو.    ٢37
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ی وێرونیکا یەک لە ناودارانی دیکەی شاری رەواندوز کە شوێنێکی زۆری لەسەرزەین   
، پسپۆری گژوگیا بوو کە بە نامە، پەیوەندیی لەگەڵ "باخچەی  ٢38دانا، سەیید حسێن ئەفەندی 

کێوگاردن  لە  کوردستان  ٢39گژوگیاناسی"  کێوی  و  دەشت  مەزنایەتی  بەستبوو.  لەندەندا  ی 
شوێنی زۆری لەسەر وێرونیکا دانا بوو، کەلە زۆر یادداشتی چاپنەکراوی ئەو کاتانەیدا باسی  

ەکردوون، گەرچی وێرونیکا تەنیا سێ جار بۆ ماوەی کەم چۆتە سەردانی کوردستان، بەاڵم لێو
 .هەر ئەو سەفەرانە بۆ هەمیشە لەزەینیدا زیندوو ماونەتەوە

درەنگتر، وێرونیکا بوو بە وێژەرێکی بێڵیەن و زۆرجاران پرۆگرامی "سەعاتی ژنان"ی  
"ی بی بی سی لقی بیرمینگهامدا بەشدار  پێشکەش دەکردو لە پرۆگرامەکانی "رووداوی ڕۆژانە

تێیدا  و  نووسی  سوپاییەکان  ئەفسەرە  هاوسەرانی  ژیانی  لەسر  کتێبێکی  هەروەها  دەبوو. 
ی بردەبەر ئەزموونکاری. وێرونیکا دەنووسێ. "دەوری 1945و 1939بارودۆخی سااڵنی نێوان 

زۆر هات و منیش  ژنان لە سوپادا، لەماوەی شەر ]ی دووەمی جیهانی[دا، تووشی گۆرانێکی
 ٢4٠لەوێ راوەستام."

باوک و باپیر و مێردی وێرونیکا، هەموویان ئەفسەری سوپای بریتانیا بوون و هەر بۆیەش  
باش لە واتای ژیانی عەسکەریی تێگەیشتبوو. وێرونیکا ماوەی سێ ساڵی سەردەمی منداڵی  

دوای سەفەرەکانی [. ئێستاش کە هاوسەرەکەی  191٠-13خۆی لە هیندستان مابووەوە ]سااڵنی  
ساڵی   ماوەی  1976لە  لە  دوایی کردووە،  ڕابووردوودا  ٢٢دا، کۆچی  بێوەژنی    ٢41ساڵی  بە 

بووە.  واڵت  دەرەوەی  سەفەری  و  نووسین  خەریکی  ماوەیەدا  ئەو  هەموو  لە  و  ماوەتەوە 
پاراستووە کە سەردەمێک   ئاسووریدا،  لەگەڵ هەردوو کۆمەڵگای کوردو  پەیوەندییەکانیشی 

ساڵەی گەنج لەگەڵیاندا ناسیاوی پەیدا کردبوو. لە عیراق، وێرونیکا وەک    ٢3ی  وەک بووکێک
"ئەلوەیر" یانەی  لە  بریتانیا  بنەماڵەی سوپایی  نووسەری    ٢4٢زۆر  برادەری  ببووە  دەژیاو لەوێ 

)فرێیاستارک(  بریتانیایی  کوربێت  ٢43ناسراوی  رەمزەی  "ئەلیزا  واتە  دیکەی  برادەرێکی   .

 
 ەم لە ڕەواندز چاپخانەی 'زاری کرمانجی' هەبوو. دەبێ نەمر حوسەین حوزنی موکریانی بێت کە ئەود  ٢38

239 Kew Garden 
 بەشێک لە وتووێژی ڤێڕۆنیکا لەگەڵ من لە ماڵی خۆی    ٢4٠
 .1976دا.، کە دەبێتە ساڵی  1998ساڵ پێش نووسرانی ئەم وتارە لە  ٢٢واتە   ٢41

242 Al Weir Club 
243 Freya Stark 
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بەڕێوەبەری پێشووی ڕێگای ئاسنی عیراقە کە ئەم وێنانەی لێرەدا بۆ یەکەم  کچی  -٢44ویندر" 
 .245جار چاپ دەکرێن، کاری ئەون

"ئەلیزا"ش ژیانی ئەو سەردەمانەی خۆی لە کوردستان بە لووتکەی خۆشی دادەنێت، بەاڵم  
  ژیانی ئەویش وەک هەموو ژنێکی بریتانیایی لە عیراق، دەبێ بە ڕۆژانی پێکەوە رابواردن و 

سەرەڕای  ئەوان  بدرێت.  لەقەڵەم  چیاکان  بناری  سەیرانی  یاخود  ماسیگرتن  ڕاوو  چوونە 
گرنگایەتی ڕووداوە مێژووەکان، بە بێ ئاگاییەوە فەرمانێکیان بەڕێوە دەبرد کە بوو بە هۆی  

 .پچرپچربوونێکی مێژوویی خاکی کوردستان
 

  

 بڵوکرایەوە. ئەم وتارە لە ڕۆژنامەی پەیام چاپی لەندەندا 

 
244 Alisa Ramsey-Cobett Winder 

دا و دووهەمیان    193٠دوو وێنە لە ڕۆژنامەکەدا چاپ کراوە یەکەمیان وێنەی خۆی و ئەلیزا ڕەمزییە لە ساڵی      245
وێنەی ڕەشبەڵەکی ناوچەی شێخانە لە هەمان ساڵدا کە بە کامێڕای ئەولیزا ڕەمزی هەڵگیراوە. بۆ ئەوەی وێنەکان بکەونە 

 .پییەکی ئەو الپەڕە تایبەتەی ڕۆژنامەی پەیام دەکەمە پاشکۆی وتارەکەبەرچاوی خوێنەر، کۆ



 
 

کارەکتەری کوردان لەبەر ڕووناکایی مەتەڵ و پەندی پێشینیانی  
 خۆیان

 مێجەر ئێدوارد نۆئێل  
 

 سەرەتای وەرگێڕ 
گۆڤاری قوتابخانەی توێژینەوە ڕۆژهەاڵتی و ئەفریقاییەکانی  ئەم  وتارەی "مێجەر نۆئێل" لە   

 و من لەبەر هەمان ئەودەقە وەرمگێڕاوە.   ††دا بڵوکراوەتەوە19٢٠زانستگەی لەندەن، ساڵی 
نۆئێل لەم وتارەدا هەندێ بۆچوونی خۆی لەمەڕ خووو ڕەوشت و ئاکاری کورد دەربڕیوە  
کە خوێنەری کورد واهەیە پەسندیان نەکات. وەرگێرانی وتارەکە بۆ وەرگێڕ واتای سەلماندن  
یا بەرپەرچدانەوەی بۆچوونەکانی نییەو تەنیا بەو ئامانجە بەڕێوەچووە مەتەڵ و پەندەکۆنەکانی 

ری کە نووسەر کۆی کردوونەتەوە لەناو نەچن و بکەونەوە دەستی خاوەنەکەیان  ناوچەی هەکا
کە گەلی کوردە. جا ئەگەر هەندێ "قسەی حەق و ڕەق"یش ڕووبەڕوومان بووەوە با بیریان  
لێ بکەینەوەو بە خۆماندا بچینەوە. لە بیرمان نەچێت کە "نۆئێل" لەنێو دامودەزگای ئینگلیزی  

عیرا "ئینتداب"ی  بوو کە چەشنە  سەردەمی  ئینگلیزییانە  نەبووبێت، لەو  قدا ئەگەر تاکەکەس 
 هاودەنگییەکیان لەگەڵ مەسەلەی سەربەخۆیی کوردستاندا هەبووە. 

سپاسی ئەو برادەرانە دەکەم کە بە وەرگێرانەکەدا چوونەتەوەو هەڵەی منیان بەتایبەت لە  
هەڵەی زۆری نووسین و    نووسینەوەی دەقی کرمانجی مەتەڵەکاندا راست کردۆتەوە. دەقەکان

هەروەها هەڵەی چاپیان تێدابوو و دڵنیام هێشتا بەشێک لەو هەڵەو پەاڵنە لە دەقی پاگژکراوی  
مندا ماون. وتارەکە، بۆتە سەرچاوەیەکی لێکۆلینەوە لەمەڕ کەسایەتی کوردو هەندێ زانای  

 .وەک "درایڤەر" لە بۆچوونەکانیاندا لەمەڕ کورد، کەڵکیان لێ 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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لە هەندێک شوێندا، نۆئێل وەرگێڕانێکی پڕاوپڕی مەتەڵەکانی بەدەستەوە نەداوە یان   ی:تێبین
یەک   لە ڕوانگەی خۆیەوە کردووە کە دەقاودەق لەگەڵ کوردییەکەیدا  پەندێکی  تەفسیری 
ناگرێتەوە. بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە هەڵە و پەڵەکان بۆ خوێنەری کورد ئاشکران، هەروەها 

ە دەق، لە کاتی تەرجەمەدا بە پێویستم نەزانی بۆ هەموو شوێنێک و هەموو  وەک وەفادارمانەوە ب
  .خاڵێکی پەراوێز بنووسم یا خود دەست لە ڕوونکردنەوەکانی بدەم

ی گۆڤاری گزینگ چاپ سوئێد دا   ٢٠٠٠زستانی ساڵی    ٢6ئەم بابەتە سەرەتا لە ژمارە  
زەحمەتکێشی بوو و تەنانەت،    بڵو کرایەوە، کە نەمر سولەیمانی چیڕە )هێرش( سەرنووسەری

وەک زوربەی بابەتەکانی دیکە، هەر خۆیشی تایپی کرد. لەم چاپە تازەیەدا بە یارمەتی برای 
بەڕێزم کاک نادر فەتحی )شوانە(، فۆنتە کۆنەکە نوێ کراوەتەوە و سووکە دەستکارییەکی  

 .  هەندێک ڕستەش کراوە، بەاڵم چوارچێوەی سەرەکیی کارەکە وەک خۆی ماوەتەوە
 ئەوەش سەرجەم وتارەکەی نۆئێل: 

 
 "کورد]ی[، لە ئەسڵی خۆیدا بریتییە لە ]شێوەزمانی[هەکاری" 

 نووسەر 
 

مەتەڵدا   و  پێشینان  پەندی  لە  خۆی  نەتەوایەتی،  کاراکتەری  کە  باسەی  بەو  سەبارەت 
دەنوێنێ، دەتوانرێ گەلێک قسەبکرێ. ئەو قسەیەش ناکرێ پشت گوێ بخرێت کە مەتەڵ  

جارمەیلی لە زێدەڕۆیییە. هەرچۆنێک بێت، ئاشکرایە، مەتەڵ گەلێک جارو بە باشترین  هەندێ 
 .شێوە، خۆی لە بارێکی ناسکدا دەنوێنێ 

کە        پێکهاتووە  مەبەستە  بەو  کوردی  ناسراوی  پەندی  لە  خوارەوە  گوڵبژێرەی  ئەم 
ست بخرێتەسەر کاراکتەری کورد بخاتە بەرچاو. وەک پاکانە بۆ ناتەواوبوونی وتارەکەش بادە

کۆکردنەوەی   گشتی  بە  کە  زاراوەکانی،  زۆربوونی  و  کوردی  ئەدەبیاتی  وکوڕیی  کەم 
 .زانیارییەکی کارا لەمەڕ زمانەکە بۆ بێگانە ئەستەم دەکات

وەک    –کورد، ڕەگەزێکی شاخاوییە بە هەموو تایبەتمەندییەکی خەڵکی چیانشینەوە     
ژی نواندن و هەستێکی خێڵەکی لەمەڕ شانازیی. ئەویندارییەتی سەربەخۆیی. مەیل بە توندوتی

ئەم تایبەتمەندییە سەرەتاییانە دەبنە هۆی ئامادەکردنی کورد بۆ ئەوەی لە توڕەییەکی بچووکدا 
 :دەست بداتە چەک و بە گەرمی بکەوێتە دوژمنایەتییەکی خوێناوییەوە

"مرۆڤ خوێندار بیت، قەرزدار ئەبێت". واتە کەسێک خوێن بە دەستیەوە   .1
 .ت باشترە لەوەی قەرزدار بێتبی
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"جانە مرۆڤ دکەوێت، ناڤە مرۆڤ نەدکەوێت". ژیانی مرۆڤ لە دەست  .٢
 .بچێت باشترە لەوەی شانازییەکەی لە دەست بچێت

"ڤەکی دی، مرۆڤ رەزیل بێت بڵ ماڵی مرۆڤ رەزیل بێت". ماڵ و مڵکی  .3
 .کەسێک لە دەستی بچێت باشترە لەوەی شانازییەکەی بفەوتێت

دوژمنایەتی و ڕقەبەری بەگشتی لەو سروشتانەن کە جێگیریان بۆ دانانرێ و مەسڵەتیشیان   
 لە سەرناکرێت. کورد، رقەبەرێکی باشە:

دوستی  .4 نابێتە  هەرگیز  باب  دوژمنی  کوڕ".  دۆستە  نابێتە  بابێ  "دوژمنا 
 .کوڕەکەی

بێتەوە  .5 وا هەیە ڕێگا کورت  نابنە دۆست".  بهوست، دوژمن  "ڕای دەبێیە 
 .دوژمن بە دۆست نابێ بەاڵم
 .شەو ڕادەزین، دوژمن نەرازین". خەڵک بەشەو دەخەون، دوژمنان ناخەون" .6
 ."ئەگەر دۆست کەمن، دوژمن زۆرە". هەزار دۆست کەمن، دوژمنێک زۆرە .7
بەپاک  .8 دوژمنت  لەگەڵ  حیسابت  نەهێڵە".  خوە  دژمنا  سەر  ل  خوە  "تۆاڵ 

 .نەکراوی مەهێڵەوە
مام   .9 ڕاکرن،  خوارزا  یارمەتی  "خاڵۆن  ئامادەیە  خاڵ  کرن"  چاڵ  برازا 

 .خوشکەزای بدات، مام برازای خۆی دەنێژێت
ئەوە ئاماژەیە بە ڕاستییەک کە دوژمنایەتی بە زۆری لە نێوان برادا سەرهەڵدەدات لە کاتێکدا  
ژنخوازیی واتایەکی لەباری بۆ هێمن کردنەوەی نێوان ناخۆشی هەیە. بووک وا هەیە لە جیاتی  

 .بگیرێتخوێنبایی وەر
منت  .1٠ تۆ  ئەگەر  چاوان".  هەردو  ناوەی  تە  من  چاوەکی،  ناوەیم  ئەز  "تە 

ناخۆش دەوێ ]بە کینایە، بە قەدرایی چاوێک[. من تۆم زوۆر ناخۆش دەوێ ]بە  
 .کینایە، بە قەدرایی دوو چاوان[

"دژمنا دانا چایتر لە دۆستا نادان". دوژمنێکی تێگەیشتوو لە دۆستێکی نەفام  .11
  .باشترە

ئەو ئەویندارییەدا کە کوردان بۆ شەڕوگەڕ هەیانە، شتێکی ئاسایییە ئەگەر گرنگی  لەگەڵ 
 .بە ئازایەتی بدرێت

 ."مەیرینی بێریا ژ پووینی". ئازایەتی بەسەر ژومارەدا زال دەبێت .1٢
 ."مەردیی بی زەوالیە". ئازایەتی، نەبوونی عەیبە .13
 .ەتیش پێویستە["چەکە مێریان نیڤ کارە". چەک تەنیا نیوەی شەڕە ]واتە ئازای .14
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خودێ بە مرۆڤ یار بێت، شیری مرۆڤ بڵ داربێت" ئەگەر خواستی خودا  .15
 .لەگەڵ کەسێک بێت، گرنگ نییە شمشێرەکەی لە داریش بێت

ئازایەتی کۆمەڵگایەکی کێوی و سەرەتاییدا]![، لەگەڵ بیروڕای پیرۆزایەتی ژیانی مرۆڤ 
 یەک ناگرێتەوە. 

 .بو چەقۆیەبەرخی نێر ژکەیرێ ڕایە". بەرخی نێر  .16
 ."مرن میوانی هەمی کەسێیە". مردن میوانی هەموو کەسێکە .17
 ."مرن هەبی، کال بوون نەبی". مردن هەبێ، پیربوون نەبێ .18
"مرن، مرنە خێڕە خێڕ چییە؟". مردن، مردنە ئەی بۆ دەبێ لە دەنگەکەی  .19
 بترسی؟ 

ی لە کە هەندێ جار خۆ  -زۆرێک لە گەرۆکان سەرنجیان داوەتە تایبەتمەندی بێوەفایی 
کاراکتەری کورددا نیشان دەدات. لە نامێلکەی "میزوپۆتامیا، بەرگی یەکەمدا گوتراوە: "کورد،  
پەڕی   بەو  نەترسن و هەندێ جاری واهەیە  بەزەیی و  بێ  هەمیشە لەسەندنی گیانی مرۆڤدا 
گەلێک   مێژوولکەیەکی  شەڕ،  یاسای  بە  نەدان  گوێ  پێشەوە.  دەبەنە  کارەکانیان  دڵڕەقییەوە 

لە ئاکامی    خراپی  ڕاستیدا  لە  دادەنرێ،  فیڵبازی  بە  ئەوەی  کردوون.  دروست  بۆ  فێڵبازی 
هەلومەرجێکی ئەستەمی فیزیکییە، کە کوردی تێدا دەژی. دوژمنایەتی بەردەوام و تاڵ لە نێو 
و   دەست  ژێر  سەدە،  چەندین  ماوەی  بۆ  واڵتەکەیان  کە  ڕاستییەی  ئەو  و  عەشیرەتەکان 

چ کاتێ کەمترین هاودەردییان لەگەڵ ڕەگەزە ژێردەستەکەی بەرهێرشی بێگانانێک بووە کە هی
 .خۆیاندا نەنواندووە و الیەنیان نەگرتوون

وەک ئاکامێک، کورد تەنیا باڵ و ڕژدە و وەهم و خەیالێکی کەمی لەمەڕ بەرهەمی دڵنەرمی 
ئەو   لەگەڵ  زەحمەت  ئەزموونە. کورد  بێ  دڵنەرمی[،  ]واتە  مەسەلەیەدا  لەم  و  هەیە  مرۆڤ 

 ."قسەیەدا بێت کە "میوەی چارەڕەشی شیرینە
"ڕاکە بەنانا خوە، بەردە جانا خوە". بەنانی خۆت گەورە بە، لەگەڵ ژیانی  .٢٠

 .خوتدا خودا حافیزی بکە
ڕیشت  .٢1 بکەو  نیاز  نازو  خۆتدا  ماڵی  لە  ڕوو".  وا  رێهان  ڕوونی  "دکۆشی 

 .بقەڵەشێنە ]؟[
خوێنی   .٢٢ پەشیمانی".  عاقیبەت  جانی،  گۆشتی  بدێ  بە  "بیانی  بدەی  خۆت 

 .بێگانە، لە کۆتاییدا پەشێمان دەبیەوە
"سەیا مە لەبەر دەرا مە نەڕوات، لە دەرێ خەڵوی دەڕوات". سەگی من  .٢3

 پاسەوانی دەرگای من ناکات، بەاڵم پاسەوانی ماڵی دراوسێ دەکات
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"ژ ئاوامەند مەترسە، ژ ئاوا گوڕ بترسە". لە ئاوی مەند مەترسە، لە ئاوی  .٢4
 .خۆڕ بترسە

ەو ڕاستییەی کە کورد تا ڕادەیەک بە سەختی و گومانەوە دەڕوانێتە ژیان، ئێمە وێڕای ئ
نیشاندەری   ڕۆژئاواییەکان  مێشکی  بۆ  کە  دەبینەوە  بیرکردنەوەیەک  شێوە  بەڕووی  ڕوو 

 :دڵرەقییەکی زۆرەو هەندی جار شەقڵی بێ بەزەیی بوونی لێ دەدرێت
لێناکەن کە مووم سپی    "سڵو ل رێهان نینە، سڵو ل مێهانە". بۆ ئەوە سڵوم .٢5

 .بووە، بۆیەم سالو لێ دەکەن لە مەڕوماڵم زۆرە
"هەر پێغەمبەرەکی دوعا لە ژیناخوە کریە". هەموو پێغەمبەرێک سەرەتا دوعا   .٢6

 .بۆ روحی خۆی دەکات
بوو،  .٢7 پیر  ورچ  کاتێ  پەیدەکەنن".  کوتەیلە  دبت  پیر  هرچ  "وەکی 

 .بێچووەکانی پێی پێدەکەنن
ناچت،   .٢8 نەچێتە  "سنگ  زەویدا[  ]بە  سنگێک  ئەگەر  دەبەت".  میرگوت 

 .خوارەوە، چەکووش لێدانی باش دەیباتە خوارەوە
"هەقی بزنا کۆڵ ژبۆ بزنا شاخ نامێنێت". بزنی شاخدار لە بزنی بێ ئازاری  .٢9

 ]دیارە وەرگێڕاوەکەی نۆئێل تەواو نییە.  .رەقیبی خۆی نامێنێتەوە
ر ژتەڕا، تااڵن ژ مەڕا". بەڵێ عەلی  "تۆ عەلی شێر بە سەرسەرا کەڤر بە: کەڤ  .3٠

 !شێر! لەسەر گاشەبەردەکەت دانیشە! گاشەبەرد بۆ تۆ، تااڵن بۆ من
ئاماژەیە بە علی شێر ناوێک کە رووتاندوویانەتەوە ئینجا چۆتە سەر تاشەبەردێ و داوای 

 .لە چەتەکان کردووە بەشێکی ماڵ و مڵکەکەی بدەنەوە
هەر .31 هەی".  کوڕێک  هەی،  کەرێک  هەبێ،  "هەرچی  کەرێکی  کەس 

 .کورێکیشی هەیە
سەختی و ڕەقیی کاراکتەری کورد.  ئەو راستییەی کە بۆ ماوەی چەند سەدە لە بەرانبەر 
کۆیالیەتی داگیرکەراندا وەستاوە، سەربەخۆیی و دوورە پەرێزییەکی زۆری بە کاراکتەری  

 .کورد بەخشیوە
]واتە بۆ هەمیشە  شتی خوازراوە ناگاتە سەر    ""مالی خواستی ناگەهیتە هاستی .3٢

 سوود نابەخشێ[.
"تو دەرێ کەسێ نەکوتی، کەس دەرێ تە نەکوتێ". لە دەرگای کەس   .33

 .مەدە، کەسیش لە دەرگای تۆ نادات
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نان هویرکە، ناڤێ منەتا خەڵقێ پاوە" نان بە ئاوەوە بخۆی باشترە لەوەی  " .34
 .منەتی خەڵک بکێشی

اتێک ژیانی  "مرۆڤ، دیکێ ڕۆژەکی بت بڵ مریشکە ساڵەکی نەبت". سەع  .35
بە شانازی، تەمەنێکی بێ ناو دەهێنێ )کینایە: ڕۆژێ کەڵەشێر بێ باشترە لەوەی ساڵێک 

 .مریشک بێ(
 ئەزموونی دوورودرێژی ژیان بۆ ڕەگەزێکی بندەست لەژێر کەڵەوەی حکوومەتی بوودەڵە

ەوە  و زۆرداریی بێگانان، بۆتە هۆی سەرهەڵدانی ئەو هەستەی کە باشترە نەغد بگرێ تا لە دوور
 :گوێت لە دەنگی دەهۆڵ بێت

 .ماڵێ نەخواری بە زاڵمایە". ئەوەی نەیخۆی دەبێتە بەشی زاڵمان " .36
"ماڵێ ئەوەشاندی، خەڵقێ گەرمیشاندی". ئەوەی بە خاوخێزانی خۆتی ڕەوا  .37

  .ئەبینی، خەڵک لەناوی دەبەن
هەموو   سروشتی  مەیلی  هۆی  بە  دواتر  دەردەبڕدریت،  شێوەیە  بەم  کە  هەستیارییەک 

 :نشینێکەوە کە بەخشندە و میواندارن، بەهێزتر دەبێت و بەم پێیە دەبیسین کەچیا
شەڕکەران  .38 دەهێڵن".  یاران  دەچن  کوپوور  دەهێڵن،  ئاڤان  دەچن  "جامێر 

]جوامێران دەڕۆن و ناویان دەمێنێت، لەچەران   ."دەڕۆن و ناوی خۆیان بە جێ دەهێڵن
 دەڕۆن و دۆستانیاسن بەجێ دەهێڵن. ئەنوەر[.

ناچێتە   .39 گەڵیدا  لە  لەچەر  ماڵی  و  دەوڵەت  ناچتە گۆڕێ".  "ماڵی کوپوڕی 
 .گۆڕەوە

نیشتمانپەروەری، بە واتای ڕۆژئاوایی ئەم وشەیە، گیایەکی کەم پشتە، کە لەناو کۆمەاڵنی  
نوێنەرایەتی   زێدی بچووکی هۆزەکەیانەوە  بەهۆی ئەویندارییەکی گەرم و گوڕی  خەڵکدا 

نەی وا مەڕی لێ دەڕوێنن. ئەو کانیاوە ساردانەی وا لەسەر  دەکرێت. ئەو بەرزاییە سەوزەاڵ
ڕێگای گەرمێن و کوێستانیانەو ئەو مووچەو مەزرایانەی لە پێدەشتەکاندا دەیانکێڵن. هەرچۆنێک 
بێت، ئەوەندەی زیاتر کورد دەناسی زیاتر تێدەگەی کە ئەو هەستە، وا هەیە بە خێراییەکی 

چەم بە  بدات  جێگەی خۆی  هەستی سەرسوورهێنەر  واتە  نیشتمانپەروەری  بەرینتری  کێێکی 
 :نەتەوایەتی

لە   .4٠ بولبول  واڵت!".  ئاخ  واڵت!  ئاخ  گازی:  زێڕ،  قەفەسا  دانان  "بولبول 
 قەفەسێکی زێڕیندا تەنیا دەڵێ: واڵتەکەم، واڵتەکەم!

بەاڵم   .41 بێت،  شیرین  دیمەشق  واهەیە  شیرینتەرە".  شەکەرە، واڵت  بە  "شام 
 .واڵت لەو شیرینترە 
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انە ناسراوانە )ستران، کۆمەڵێک شیعرە بە مۆسیقاو بە کێشی گورجستانی دەیچرن(  ئەم ستر
 .بە ئاشکرا چۆنیەتی ئەوینی کورد بۆ زێدەکەی نیشان دەدەن 

"واڵتا من نینە   نیزاما قانونا واڵتا ژێرینە  کەسەرا داڵ من واڵتا ژوورینە".  .4٢
لە ناوچە بەرزەکانە. لێرە یاسا و رەسمی واڵتی خوارەوەمان هەیە، بەاڵم دڵی من  

دوو   لەم  دەکێشێ،  هەناسە  سەرەوەدا  دێرانەی  لەو  کە  تەنیایی  زگماکی  هەستی 
 :مەتەڵەی خواروەشدا زیاتر دەردەکەوێ 

پەشێمانی .43 عاقیبەت  جانی،  گۆشتی  بدێ  بە  ""بیانی  بدەی  خۆت  گێانی   .
 [.٢٢بێگانە، لە کۆتاییدا پەشێمان دەبیەوە. ]بڕوانە، مەتەڵی ژمارە  

م .44 مرۆڤ "خویانی  ئەگەر  وەدەشیرێت".  مرۆڤ  هێسکی  بکوژت،  رۆڤ 
خۆییەک بکوژێت، کەسێک دەبێ ئێسکەکەی بشارێتەوە. ئەوە، ئاماژەیە بەو راستیەی  

 .کە دەبێ لەشی بێگانە فڕێ بدرێت تا کاتی کە دەرزێت
کورد، لە ئەسڵدا بە پاکی دەژی. گوناهی ناسروشتی و بێ ئەخالقی لەناویاندا نەناسراوە. 

ر"اتی وەک تریاک، کە لە ئێراندا بە بەربڵوی دەکێشرێت و ئەلکۆڵی وەک "راکی"  "موخەددە
لە یاری و گەمەی   بابی دڵی تورکان، لەناویاندا تاپۆیە )واتە دەستی بۆ ناچێت( زێدەڕۆیی 

کورد   ئاکامدا،  لە  دەکرێ.  سەیر  سووکی  بە  کەم،   –سەرمێزیشدا،  ژمارەیەکی  لە  جگە 
 .خۆڕاگرو بە تاقەتن

لە   .45 شتێک  هەموو  ئەستووریدا"  لە  ئینسان  دبزدت،  زراوی  ژ  تشت  "هەمی 
 .تەنکیدا دەپچرێت، مرۆڤ لە ئەستووریدا

 ."کەم بخۆە، هەر گاڤ بخوە" کەم بخۆو هەمیشە بخۆ .46
"لوقما قنج بە دل، سفرێک زێدە ناقنج" پاروویەکی باش لە سفرە ]مێز[ێکی   .47

 .پر باشترە
ارن لە چوو کەسی نەبارن")؟( "خەو، غەم، خوارن، هەرسێ دژمنێت غەد .48

]خەوتن، خەم و خواردن[ هەرسێ دوژمنی غەددارن، کە بۆئ هەیە بەسەر کەسێکدا  
 .نەبارێن

 
 ژنخوازی 

مەفهومی کوردانەی ژن و ژنخوازی لەچاو موسوڵمانانی دیکەی وەک تورک و ئێرانی و  
ترە. ژنخوازی وەک  عەرەب، لە ئاستێکی فرە بەرزتردایە. ژن لە کوردستان کەم تا کورتێ ئازاد 
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بەرهەمی ئەوینداریەتی دێتەپێشێ و لە ئاکامی بەیەک گەیشتنیشدا، ژن بە هیچ شێوەیەک دەوری  
 "پلە دووهەمی پێنادرێت

 ."ژن ستوونا ماڵێیە". ژن ئەستووندەکی ماڵە .49
پێش  .5٠ با  بخوازە،  بگەهەن". زوو ژن  تەرا  بە  بە الوێتی، دا کوڕ  بێنا  "ژن 

 .ەتی مندااڵنت بەرێئەوەی پیربێ، چێژ لە هاوڕێی
گۆڕ(  " .51 هەڵکەندنی  )بۆ  پێمەڕە  و  قوڵینگ  تەنیا  بەیر".  تاڤیرو  مێر،  و  ژن 

 .دەتوانن پیاو لە ژنەکەی جیا بکەنەوە
مێرێ من الو بە، کراسێ من جاو بە". ئەگەر مێردەکەم الو و قۆز بێت، " .5٢

 .بڵ کراسم لە کووتاڵی ئاقابیل بێت
تەیدا" شەیتان ناچێتە ماڵێکەوە منداڵی تێدا  مااڵ زارۆک تەیدا، شەیتان نایە  " .53

 .بێت
 ."زارۆک فەیکهیت مااڵنن". منداڵ، میوەی ماڵن .54

پێویستە بگوترێ ڕوحی گشتی لەو مەتەاڵنەدا کە گوتران، "روحی تاکەژنی"یەو ئەم روحە  
 :لە خوارەوەتردا، بەهێزتر خۆی دەنوێنێ 

دە  .55 لە  کات  دووژنە،  مێردی  دەرکەوانە".  ژنان  دوو  ماڵ  "مێردی  رەوەی 
زیاتر   ژنخوازی،  ئارەزوومەندانی  الیەنی  سەرەوە،  دەربڕینەی  ئەم  دەباتەسەر. 
بە کردەوە   بۆچوونی  پراکتیکاڵە،  بۆ کورد کە زۆر  دەردەخات. هەرچۆنێک بێت، 

 :خاوەنی گرنگایەتییە
بنەماڵەیەکی   .56 نابت".  خەراب  کوڕان  مااڵ  دەبت،  خەراب  زەیران  "مااڵ 

 .، بەاڵم بە هۆی کوڕانەوە ڕزگاری دێتدەوڵەمەند واهەیە تێدا بچێت
 ."مێر چەمە، ژن گۆڵە". پیاو ڕووبارە، ژن ئەو گۆڵەیە وا ئاوەکە کۆ دەکاتەوە .57
"لە ژنا نەگەڕە، لە خزما بگەڕە". ئەوەندە بۆ ژن مەگەڕێ کە بۆ کەسێکی  .58

 .خاوەن کەس و کار دەگەڕێی
 

 ژنان 
او هەموو هۆزێکدا تاوانی داوێن  ئەخالقی ژنانی کورد گەلێک بە ناوبانگە، کەم و زۆر لەن

 :پیسی، کوژرانە
"ژنا شەرمی بە شەهرێکە، مێری شەرمی بە کارێکە". ژنی بەحەیاو شەرم   .59

 .شارێک دێنێ. پیاوێکی واهیچ ناهێنێ )بە کینایە: گیسکێک دێنێ(
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 ."ژن قەاڵیە، پیاو فالیە". ژن قەاڵیە و پیاو ئابلوقەدەری قەاڵیە .6٠
وەک .61 دانە،  دکۆشی  ژنان  لە "عەقڵی  عەقڵی  ژن  دەبت".  بڵو  ڕادەبت  ی 

کۆشیدایە )کاتێ لە ماڵەوە دانیشتووە لە باشترین دۆخی خۆیدایە، ئەوەندەی هەستایە  
 .سەرپێ )وهاتووچۆی ئێرەو ئەوێی کرد(. عەقلی پەرێشان دەبێت

خانما   .6٢ هەندێ  دالنن،  مەلهەمی  هەندێ  ژانن،  هەندێ  ژنن،  "هەندێ 
هەندێێکی ژنن،  هەندێکیان  هەندێ  کوورانن".  داڵنن،  مەڵحەمی  هەندێک  ژانن،  ان 

 .دوژمنی سندوقەنان )واتە بیر لە خواردن نەبێ لە هیچ ناکەنەوە( 
 

 پێوەندیی نێوان جینس ] نێرو مێ[ 
دەکرێ بە مەزەندە بگوترێ لە ناو کورداندا خۆفرۆشی هەر نەناسراوە. بۆ باسکردن لە  

"ڕەبەنە" )واتە: بێ ژنە(. لە زمانی کوردیدا  پیاوێکی بەهێزی خوشباو ئەم دەربڕینەیان هەیە:  
بە  ناوچەی ڕۆژهەاڵتییەکان )ی کوردستان(دا، دەربڕینێکی  لە  نییە.  بۆ قەحبە  هیچ وشەیەک 
ئەدەبیان بۆی هەیەو بە "ئێرانی"ناویان دەبەن. لە باکوور بە ڕووسی و لە باشوور بە "عەرەب"،  

ساکاری مرۆڤێکی  وەک  "تورک". کورد  بە  ڕۆژئاواش  دەرەوە )ی    لە  ژیانی  کە  شوانکارە، 
 .ماڵ(ی هەیە. خۆشی و لەززەت بردنەکەی ساکارە

"بخوە گۆشت، سواربە گۆشت و لەیدە گۆشت" خۆشی هەموو کەس بە   .63
  .گۆشتە: دەیخۆی، سواری دەبی و لەگەڵیدا دەخەوی 

کورد شایی زۆری بە ئەسپەکەیەتی. ئەم مەتەڵەی خوارەوە دەبێ بێگومان ڕەنگدانەوەی 
 :نی ڕێبەرێکی سوارچاک بێتبۆچوو

"لێی سواربە تەتاربە، ژێی پیابە مەهتەربە". کاتێ سواری بووی چاوپۆشی  .64
 .لێ مەکە، ئینجا کە دابەزی غوالمی بە

 
 ئایین 

کورد زۆرجاران موسوڵمانێکی لێبوردوو و ئەهوەنە. مەتەڵ و قسەیان کەمتر ئاماژە بە ئایین  
یی شێوازی لە خۆبایی بوونی هەیە یا تەوس دەکات، کە هات و ئەو کارەشیان کرد بە زۆر

 :و گاڵتەی تێدایە
ناتوانێ   .65 ببڕدرێت،  دەبێ  کە  سەرێ  کڕینێ".  نایەتە  بڕینێ،  هاتە  "سەرێ 

بیکڕیەوە. ئەوەش نیشانەیەکی تایبەتە بۆ ناتەبایی ڕاستەوخۆ لەگەڵ باوەڕی ئیسالمدا،  
 .کە دەڵێ دەتوانی ژیان بە هۆی نەزرو نیازەوە درێژ بکەیتەوە
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من دەڤەی تە، تە دەڤەی تە، مەالچ وەیتە وەیتە؟". من تۆم دەوێ، توش  " .66
منت دەوێ، مەال بۆچی بانگ کراوە؟ )واتە مارەبڕینی ناوێ(. ئەوە لەالیەن کچێکەوە 

 :بە دەسگیرانەکەی گوتراوە یان ئەمیان بەوی گوتووە
"ژ سۆفییان نەکە باوەڕ ئەگەر شاشک ژ نووری بیت". باوەڕت بە پیاوی  .67

ئایینیی نەبێ تەنانەت ئەگەر مێزەرەکەیان راستەوخۆ لە بەهەشتەوە هاتبێت. مەال وەک  
 خەڵکانی چاوچنۆک و مفتەخۆر دەناسرێن 

گوتنە مەال: کەرێ من کەرێ تە کوشت. گۆت: کەرێ کەر جاڕەمایە.  " .68
گۆتن نەخێر کەرێ تە کەرێ مە کوشت. گۆت: کەر بەی زارەبەی ئاسمان")؟(. بە 

ەکەمان کەری تۆی کوشت، وەاڵمی داوە: کەرێک بە کەرێک. مەالیان گوت کەر
گوتیان نا بە پێچەوانە، کەرەکەی تۆ کەری ئێمەی کوشت. گوتی کەر حەیوانێکی  

 !هیچ و پووچە و ناتوانێ بەرپەرس بێت
ئەقلێکی دیکەش هەیە بە هەمان تەوسەوە دەگوترێ. مەالیەک کەوتە چۆمێکەوە. پیاوێک  

ڕانەهاتووە شتێک  لەوێ ڕاوەستابوو، گوتی دە بەوە  پێی گوت مەال  بینەرێک  بدە من.  ستت 
 .بدات، ئەگەر دەتەوێ دەستت بگرێ بڵێ شتێکت دەدەمێ!

 
 :ماڵ وسامان

بۆچوونی کورد لەمەڕ دەوڵەت و ماڵ هەندێک ئاڵۆزە. لەالیەکەوە رێزگرتنێکی وریایانە لە 
ەکی دیکەوە ڕۆژەرەشی  کاروباری پراکتیکی، بایەخی ]ماڵ و سامانی[ بۆ دەردەخات؛ لەالی

 :گەلێک داوی بۆ ناوەتەوە
"رەیا پینەدرۆزێ بەر دەرێ سوڵکاری دکەوت". ڕێگای پینەچی دەکەوێتە   .69

 .بەر دەرگای پێڵو دروو )واتە کار بەدەست سەرمایەدارەوەیە(
"ماڵێ دەوڵەمەندی چەنا فەقیری شل دکەت". ماڵی پیاوێکی دەوڵەمەند بە  .7٠

بەشی ئەوە دەکات چەنەی )واتە هەژار هەمیشە    تەنیا  بکات  پیاوی هەژار ماندوو 
 .ئێرەیی بە دەوڵەمەند دەبات و لەو کارانە دەدوێت کە باش وایە دەوڵەمەند بیکات(

ئاردەوە  .71 بەگشتی دوژمنایەتی لە جەواڵی  "نەیاری وی، د جەهاڵی ئاری". 
 .سەرهەڵدەدات )واتە هۆی سەرەکی گەلێک شەروهەرا، ماڵ و دەوڵەتە(

 
 ی میواندارێت 
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وەک هەموو کۆمەڵگایەکی چیایی و عەشیرەیی، یاسای میوانداریی گەلێک ناسراوە و دەبێ 
 :ڕەچاو بکرێت

 ."میوان میوانی خودێنە". میوان میوانی خودایە .7٢
 "رزقێت میوانان ل سەر خودێیە". خودا ئاگای لێیە میوان خواردنی بدرێتێ  .73

خۆیەوە، پێی خۆش نییە میوانێک کە  لەالیەکی دیکەوە کورد بە ڕاشکاوییەکی تایبەت بە  
 زۆر مابێتەوە بە ڕێی بکا 

بەڵەک!   .74 پشیلە  ڕاکە  ڕاکە  ڕۆژەکی".  خوەشەن  میوان  بەلەکی،  پشتە  "پشتە 
 .میوان تەنیا ڕۆژێک خۆشە

"میوان ژمیوان عاجزە، خانوو خوە ژهەر دوو جوونە". واهەیە میوان خۆشی   .75
 ۆش ناوێت!لە میوانەکەی تر نەیەت بەاڵم خانەخوێ هیچیانی خ

 نموونەیەکی دیکەی قسەلەڕوویی کورد لێرەدا دەردەکەوێ: 
"میوانێ درەنگ، شێفت لەسەرە خوەیە". میوانی درەنگ وەخت بۆ خۆی  .76

 دەبێ شێو بۆ خۆی پەیدا بکات. 
قسە لە ڕوویی کورد تایبەتمەندیی پراکتیکاڵ و هەروەها سەختبوونی کاراکتەرەکەی لە  

ە وەرگرتنی ئەو بیرۆکەیە دەگرێ کە لەباری هەستونەستەوە مەسەلەی میوانداریەتیدا، پێش ب
 :نەرم ونیان بێت و چاوەڕوانی حاتەمی تایی بکات

"خدمەتی بکە ژپیرانڕا، وەکی پیردەبێ خدمەتی ببینی". ئاگات لە پیران بێت  .77
 .بۆ ئەوەی لە پیریدا ئاگایان لێت بێت

 قەرزێک لەسەر خاوەن ماڵ."نان میوان سەر میوانکارە". میوانداریەتی دەبێتە   .78
 نان میوان سەر میوانکارە". میوانداریەتی دەبێتە قەرزێک لەسەر میوان. " .79

بارستاییەکی کەم )بە قەدرایی خورمایەک( بدە بە دیاری، ئینجا لەبەرانبەردا سەد دیاری  
 .)بۆ نموونە، ئەسپ( وەربگرە

 
 ئەمەکداری و رێزگرتن لە دەسەاڵت 

باوکساالرییەوە، رێزگرتن و وەفاداربوون بە سەرەک هۆزو بەهۆی سیستەمی خێڵیەتی و  
 بنەماڵەی دەسەاڵتدار، لەو دیاردانەیە وا کورد حەزی لێ دەکات.

 :ئەو مەسەلەیە بەتایبەت لە ناوچەی "بۆتان" لە ئارادایە
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"بوهتی بە میرەخوە، شیرڤی بە شیرە خوە، هەکاری بە ڕای و تەگبیرە خوە".  .8٠
یری خۆی دەکات، شیروانی بە شمشێری خۆی و هەکاری  بوهتی ]بۆتانی[ بڕوا بە م 

 بە ڕێبازی بە کردەوەی خۆی]![ ]بە ڕا و تەگبیری خۆی[. 
پیر دەبن  " .81 نەداتەسەر". کاتێ گەورە پیاوان  پر، دەوێت مرۆڤ  ببنە  مەزن 

)واتە بە مەزندە دەبن بە پردێک کە خەڵک بە سەریاندا دەپەڕنەوە(، ئەودەم پێویستە  
 .بە بواراندا بڕۆی

"چەرمێ دەوار سەربارێ کەرییە". کەوڵی وشتر دەکرێتە باری کەر )واتە   .8٢
خۆی   لە  سەرپێستی  دەخرێتە  کەوڵەکەی  مرد،  کاتێ  گەورەتر،  کەر  لە  وشتری 

 .بچووکتر( 
"نە پەڵەنگ دەشێت خاڵێ خوە بگوڕێت نە عەبدی ڕەش". ئایا حەبەشی   .83

 دەتوانێ پێستی خۆی و پڵینگیش دەتوانێ خاڵەکانی خۆی بگۆرێ؟ 
شین " .84 لەسەر  قەوزەی  بەرد  خلۆرکە  دەکرێت".  بێروخ  خواڕاستی  بەرێ 
 .نابێت

"کەنگێ پشیک لەماڵ نییە. مشک بە کەیفا خوەیە". کاتێ گورپە لەماڵەوە  .85
 .نەبێ، مشک تەراتێنیەتی 

"مووش تەگبیرکردن گوتن زەنگڵەک بکەنە ئەستۆی پشیکا". زەنگۆڵە لەملی   .86
  .پشیلە کردن

 .. گوڵەسوورە بێ دڕوو نییە"سوورگوڵ بەی ئستری نابت" .87
 ."من داریەک دایە ناڤ چەرخا وی". من دارێکم خستە نێو چەرخی ئەوەوە .88

 
 کورد و دراوسێکانی 

نەتەوایەتی و سووکایەتی   بەهێزی  بێگانە، کورد هەمیشە هەستێکی  سەرەڕای هرووژمی 
ئۆرووپای ڕۆژهەاڵت کردنێکی ژیرانەی دراوسێکانی تێدا بەدی دەکرێت، لەو هەستەی وا لە  

    :و بەشی ڕۆژهەاڵتی شاری لەندن بۆ جوولەکەیان هەیە
 گەردی هەبوویا مە پادشاهەک .89

 الیق بدیا خودێ کوالهەک 
 ]تەعیین ببویا ژ بۆ وی تاجەک[ 

 ئەلبەتتە دبوو مەژی ڕەواجەک 
 ڕۆم وعەرەب و عەجەم تەمامی
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 ††هەمیان ژمەڕا دکر غوالمی 
 پادشاهێکمان هەبووایە، تاجێکی لەسەر دەبوو )دەوڵەتێکی دەبوو( ئەگەر ئێمە 

هەمووان   ئینجا ئێمەش لەبەختی ئەودا بەشدار دەبووین  وعەرەب  ئێرانی  و  تورک  و 
 .غوالمییان دەکردین

 
 بۆچوون لەمەڕ تورکان 

کورد، هیچ هەستێکی زیاد لە قووڵترین و تاڵترین ناتەبایی لەگەڵ تورکان و ڕێگاو شوێنیان  
 :یەنی

 ."وەکی خەبەرا ڕۆمیان". وەک قسەی تورکان، ]بێ بنەمایە[ .9٠
تورکانمان   .91 دیالیەتی  لە  خودا  ڕۆمیان".  بەندا  ئەیخە  کەسێ  چ  "خودێ 

 بپارێزێ! 
 .وەکی دراڤی ڕۆمی". گرنگ وەک باجی تورک" .9٢

هەستیان لەمەڕ ئێرانییەکانیش بریتییە لە سووکایەتی پێکردنێکی لەسەرخۆ و ڕق لێبوونەوە  
 :زییەکەیانلە فێڵبا

"وەکی شیرە عەجەمانە". وەک شمشێری ئێرانی )واتە دوو دەم و ئامادە بۆ   .93
 دۆست و دوژمن(

 .وەکی عەسکەرا عەجەمانە". وەک سوپای ئێران بێ دەسەاڵتە" .94
 ."وەکی عەجەم قەڵەوە". قەڵەو وەک ئێرانی .95

پاتریسیەنە ]پۆلیەن  خۆشەویستی عەرەب لەالیەن کوردەوە هەمان خۆشەویستی پۆلیەن بۆ  
 لە یۆنانی کۆندا، کۆمەاڵنی خەڵک و پاتریسیەنیش چینی ئەشراف بوون[:

بێهودە  .96 عەبا".  دەنکی  سەر  دەڕینە  ئەو  مەرحەبا،  عەرەب  بۆ  "نەبێژن 
 مەرحەبایی عەرەبان مەکە، دەنا لەسەر لێواری عەباکەت کاری ناحەز دەکەن!

عەرەب وەک مێش  "عەرەب وەکی مێش، هەندێ پیش دەکەن تێنە پێش".  .97
  وایە، هەرچەند زیاتری دەرکەی، زیاتر جەختی هاتنە پێشەوە دەکات.

هەست بە نیسبەت ئەرمەنیانەوە گەلێک نزیکە لەو هەستەی وا لە ئەوروپای ڕۆژهەالت و 
 :بەشی ڕۆژهەاڵتی شاری لەندەن بۆ جوولەکەیان هەیە

شل و شەوێق   "نینۆک فەلـلە". نینۆکی وەک هی ئەرمەنییانە )لەباسی کەسێکی .98
 .و پیسدا دەگوترێ( 

 
 لەبەر دەقی مەم و زینی خانی ساغ کراوەتەوە. وەرگێڕی کوردیئەم فەردانە    ‡‡
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بەڕووی  .99 ئەوال".  بە  ما  لەی  فەلـلە،  میرێ  توڵڵە،  سەیێ  کۆڵڵ،  "هەسپێ 
 پووچەڵ، سەگی توڵە، مرۆڤی دوڕەگە و ئەرمەنی، باوەڕ بە هیچیان مەکە! 

 :کورد، نەستووری بە کورد دەزانن
ئێم .1٠٠ نێوانی  چیایەکە".  فەلـلە  مەوا  ناڤبەینە  موویەکە،  مەوان  و  "ناڤبەینە  ە 

 .نەستووریان موویەکە، نێوانی ئێمە و فەلـلە کێوێکە
حاجەتە سەرگینان دەچنە گوندا مەخینان". وەک ئەو بیانووەی کە کەسێک  " .1٠1

 .سووتەمەنی هەڵبگرێ و بچێتە چاوپێکەوتنی گوندی نەستووریان )بۆ بینینی کچێک(
بەاڵم بە هۆی کورد، وەک سووننەی ئۆرپودوکس، بۆی نییە ژنی مەسیحی مارە بکات،  

لە یەکتر  ئەو راستیەوە کە کوردو نەستووری لە باری رەگەز وخوو خدەی گشتیەوە زۆر 
   .نزیکن. حەزلێکەریی لە ناویاندا باوە

 
 ئەم واترە لە گۆڤاری گزینگ چاپی سوئێددا بڵو کرایەوە. 

 
  



 

 

 فیرقەی ئەهلی حەق )علی اللهی( 

 
 نووسینی سەعیدخان ]دکتۆر سەعیدخانی کوردستانی[

 
لە ماوەیەکدا کە خەریکی ساغکردنەوەی کەشکۆڵە شیعرەکەی شێخ عەبدولموئمینی       

بووم کە  ٢48مەردۆخی  دەرکەوت  بۆم  سەرەتاکانی  ،  لە  ناوێک  سەعید"  "میرزا  کەشکۆڵەکە 
زانیم  ناوە و  پاشان کەوتمە شوێن ئەم  بریتانیای فرۆشتووە.  بە کتێبخانەی  بیستەمدا  سەدەی 
کە  کوردستانییە  سەعیدخانی  دکتۆر  هەمان  ئەویش  و  سەعیدخان  هەمان  سەعید"  "میرزا 

لە و  بووە  مەریوان  خەڵکی  فەقێیەکی  مەردۆخ  مێژووی  سەدەی    بەگوێرەی  کۆتاییەکانی 
نۆزدەهەمدا لە شاری سنە لەبەردەستی شێخ عەبدولموئمنی باپیرەی ئایەتوڵڵ مەردۆخدا دەرسی  

 (. 19، الپەڕە ٢خوێندووە )مێژووی مەردخ، بەرگی 
ز(دا، تاقمێک موژدەدەری مەسیحی بۆ تەبلیغی 1888-1887ی کۆچی ) 13٠5لە ساڵی       

هاتوونەتە لەگەڵیان کەوتووە، چۆتە سەر   مەسیحیەت لە شاری ورمێوە  'فەقێ سەعید'  سنە. 
دا چووەتە سوێد و پاشان 1893ئایینی ئەوان و سەری لە هەمەدان و تاران دەرهێناوە. لە ساڵی  

شدا ساڵێکی تر، دەرسی پزیشکی خوێندووە و 19٠٢بریتانیا. لە لەندەن دوو ساڵ و پاشان لە  
ناوی "دکتۆر سەعیدخان"، تا کۆتایی تەمەنی،  سەرئەنجام لە ئوروپاوە گەڕاوەتەوە تاران و بە

 .، یەکێ لە پزیشکە ناودارەکانی ئێران بووە٢49بووبێت 194٢کە دەگوترێ ساڵی  
دکتۆر سەعیدخان، جگە لە کاروباری پزیشکی، تێکەاڵوییەکی زۆری لەگەڵ ئایین       

مێتەیەک لە  و ئەدەب هەبووە. خاوەنی هەستێکی کوردپەروەرانەی بەهێز بووە و بەگشتی، ئا
لە   زۆرێک  و  مینۆرسکی  بووە.  دۆستی  ئەدەب  و  کوردپەروەری  ئایینی،  ئیماندارێتی 
و   وەرگرتووە  زانیارییەکانی  لە  کەڵکیان  خۆی،  سەردەمی  کوردناسەکانی  و  ڕۆژهەاڵتناس 

 
شێخ عەبدولموئمنی مەردۆخی، "کەشکۆڵە شیعرێکی کوردی گۆرانی"، ساغکردنەوەی ئەنوەر سوڵتانی، تڕەستی سۆن     ٢48

 . 1998بۆ کوردستان، لەندەن 
شرح زندگی دکتر سعیدخان کردستانی"، مترجم فارسی ؟؛  -وببڕوانە، ج. رسولی و دکتر کیدی آلن؛ "طبیب محب  ٢49

 [.  1957تاران، ساڵ؟ ]ساڵی چاپی یەکەمی کتێبەکە بە ئینگلیزی 
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لەڕاستیدا بەشێک لە وتاری "گۆران"ی مینۆرسکی بەو زانیارییانە نووسراوە کە سەعیدخان پێی  
 .ئەوەش لە دەقی وتارەکەی مینۆرسکیدا ئاماژەی پێکراوە -ڕاگەیاندووە

سەعید خان، نووسراوە و ئاسەوارێکی زۆری لێ بەجێ مابێت، کە لێرەو لەوێ   دەگوترێ
لەناوچووبێتن. ئەوەی من بە بوونی بزانم، ئینجیلێکی دەستنووسی خۆیەتی بە پەراوێزی زۆرەوە 

ساڵێک پێش ئێستا   35"ی تاران پارێزراوە و  کە ئێستا لە کلێسەیەکی شەقامی "قەوامولسەڵتەنە
شەریفی"یش   "ئەحمەدی  کاک  کەوتووە،  پێی  شوێن   ٢٠چاوم  هەمان  لە  ئێستا  پێش  ساڵ 

  ٢5٠بینیویە. 
بەاڵم گرنگترین ئاسەواری سەعیدخان دەبێ ئەو کتێبە شیعرە بێت کە چەند سالێک       

ناوی دەرکردووە لە کاتێکدا   "نزانی"  بە  پێش کۆچی دوییەکەی لە کرماشان چاپکراوە و 
. "نزانی؟ مزگانی" بە شێوەی شیعری برگەیی ٢51یە  "نزانی؟ مزگانی!"ناوی تەواوی کتێبەکە،  

 
لەوێدا کاک ئەحمەد لە زمان    .1995، بەهاری  7بڕوانە، ئەحمەد شەریفی، گۆڤاری گزینگ، چاپی سوید، ژمارە     ٢5٠

مێدیاخانمی زەندییەوە دەنووسێت ئەو ئینجیلە وەرگێڕاوی نەمر عەزیز زەندی باوکی مێدیا خانم بێت. دیارە لە گەلێک  
سەرچاوەی دیکەشدا باس لە تەرجەمەی کوردیی ئینجیل لە الیەن عەزیز زەندییەوە کراوە بەاڵم ئەو نوسخە تایبەتەی وا  

م، دەستخەتی دوکتۆر سەعیدخان بوو و بەرپرسی شوێنەکە ئەوەی بە ڕاشکاوی ڕاگەیاند. لێرەدا تەنیا من لەو تاران بینی
دوو ڕێگامان بۆ دۆزینەوەی ڕاستی لەبەر دەستدایە، یەکەمیان ئەوەیە  کەسێک بچێتە شوێنەکە و بە وردی لە مەسەلەکە 

راوە یان گۆرانی. ئەگەر سۆرانی بێت، هی عەزیز  بکۆڵێتەوە؛ دووهەم ئەوەی بزانین تەرجەمەکە بە زاراوەی سۆرانی ک 
زەندییە دەنا گۆرانییەکە بێگومان هی دوکتۆر سەعیدخانە. عەزیز زەندی لە گوندی قالوێی گەورکایەتی هاتۆتە دنیا و لە  

 مەهاباد گەورە بووە، تەرجەمەکەی ئەو بە زاراوەی موکریانی بووە. 
يَرەدا پارچەیەك شيعری كوردی خواليَخؤشبوو ئایەتولَالَ مەردۆخ دێنمەوە كە لە  لبۆ ئاگادار بوون لە گرنگایەتی کتێبەکە،     251

مزگەوتی   نویێژي  پێَش  ئایەتوڵاڵی  نووسيوە.  بۆى  خاندا  سەعيد  دكتۆر  مزگاني"ی  "نزاني؟  كتيَبی  نوسخەی  ناردني  وەاڵَمی 
گرێت كە لەوە زیاتر َڕێز لە ئيماندارێكی  دارولئيحسان لە مێژووەكەی خۆى و لەم شيعرەشدا بە شيێوەیەك ڕێز لە سەعيدخان دە 

موسوڵمانيش ناگرێت. ئایەتوڵاڵ مەردۆخ، خزمەتی سەعيدخان بە زمان و ئەدەب و كولتووری گەلەكەمانی ئەوەندە لەال گرنگ  
ئایەتوڵ  دەقی شيعرەكەی  ئەوە  بگۆِرێت.  ئەوەوە  مەزنی  كەسایەتی  نيسبەت  بە  هەستی  نەیتوانيوە  ئایينی  جياوازیی  كە  اڵَ  بووە 

 مەردۆخە: 
 ئارام دلَەی پِڕ جەخارەكەم!                        دەرمان دەروون پِر ئازارەكەم! 

 بۆسام و نە ڕووی دیدەى ویَم ساوا                  نامەێ "نزانی"ت وەالی من یاوا
 یاوا وەسەردەم كوشتەكەی تيرت                 مەلَهەم دا نە زام خەسەی زنجيرت 

 شيرین شەكەر وێژةكەت            واژەي گوَڵ قەشەنگ عەبير بێژەكەت ویرەی گوڵ 
 نە دڵَێ، سەد دڵ فریفتەش مەبۆ                 هەژارێ وەك من شيفتەش مەبۆ 

 كوڵەی دڵەكەت جۆش ئاوەردە بی               كزەی دووریەكەت قسە كەردە بی 
 ئەمجار ئەم كزە سامانساش كەردەن! من خۆ، كەم زووخاو چەپگەردم وەردەن        

 دێوناتۆ دۆدی كوورەی دەروونم                 كۆڵَناتۆ زامان دلَەی پِڕ هوونم 
 من جە دووری تۆ دڵم پِڕ دەردەن                 ویرە و وەژارەم جە هەردوو هەردەن 

 هەرسا دیم وە چەم نۆهاڵ بااڵت                 كارەبام یاوا وە الڵ ئااڵت 
 دیسان دیمەوە گۆنا زەردەكەت،                  بۆسام دوِردانەی قەتران وەردەكەت، 

 ئانە ِرۆژ جەژن شادمانيمەن                      ئانە نەووەهار زیندەگانيمەن 
 وەرنە ئيسە من هوون دڵ وەردە                 گيانم سەنگين بار، تەن خەزان كەردە 

 ڕێش              بەی دەردەو ئازیز "نزانى"م پەی چێَش! جەرگم وە مەودای ژانا بيەن  
 من وە یاد تۆ هەميشە شادم                     سارا و سەر زەوی نمەیۆ یادم 

 (19و   1٨، ل 2)مەردؤخ، ميَژوو، بەرگی                                                            
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)زاراوە  بە زمانی کوردیی  ئایینی  و  بۆ  بانگەشەکردنە  ناوەڕۆکەکەی  نووسراوە.  ی گۆرانی( 
گەلێک دەوڵەمەندە و جێگەی   "گۆرانی"یەوە  "دەستەوشە"ی کوردیی  لەباری  بەاڵم  عیسایی 
 .خۆیەتی لەبنکە چاپەمەنییە کوردییەکانی ناوخۆ یان دەرەوەی واڵتدا سەرلەنوێ چاپ بکرێتەوە

ە بەناوی "دکتۆر سەعیدی ئێرانی" لەساڵی من لە ڕێگەی ژیننامەی سەعیدخانەوە ک     
 ، بە سۆراغی ئەم وتارەم زانی. ٢5٢لە ئەمریکا بڵوکراوەتەوە  1957

ی  19٢7وتارەکە بە ناوی "فیرقەی ئەهلی حەق )علی اللهی("یەوە، لە ژمارەی ساڵی      
"سەعیدخان"  ی چاپی بریتانیادا بڵوبۆتەوە و نووسەرەکەی بە ”Moslem World“  گۆڤاری

ناسێنراوە، کە ئێستا تەرجەمە کوردییەکەی دەکەوێتە بەردەستی خوێنەر. لە ڕێگەی ئەم وتارە  
و ڕاگەیاندنی نووسەر خۆیەوە دەزانین کە دکتۆر سەعیدخان کتێبی "نزانی؟ مزگانی!"ی بۆ  
ناوچەکانی دەوروبەری کرماشاندا  پەیرەوانی ئەهلی حەقی  نێو  لە  پروپاگەندەی مەسیحیەت 

ئەویش لەسەر ئەساسی ئەو بۆچوونەی خۆی کە دەڵێ، هەندێ دیاردەی هاوبەش   -وسیوەنو
لە نێوان باوەڕی ئەهلی حەق و ئوسووڵی ئایینی مەسیحدا هەیە، هەروەها ئەوەی کە پەیڕەوانی  
ئەهلی حەق جەزرەبەو ئازارێکی زۆریان بەدەست موسوڵمانانی دراوسێوە بینیوە و الی وابووە  

ەیە دەتوانن بنەمایەک بن بۆ ئەوەی تەبلیغاتی مەسیحییەت لە ناویاندا بتوانێت  کە ئەو دوو دیارد
 .بەرەو ئەو ئایینەیان ڕابکێشێت و بەشێکیان بکات بە عیسایی

دکتۆر سەعیدخان، بۆ هەر ئامانجێک ئەم کارەی کردبێت، خۆی و ژیانی و کتێبەکەی       
دەبێ و  گەلەکەمان  بەنرخی  گەلێک  کەلەپووری  لە  لێ    بەشێکن  زیاتریان  لەوە  زۆر  ڕێزی 

 بگیرێت کە تا ئێستا گیراوە.  
سەجادی"      "عەالئەددین  مامۆستا  بڵێم  پێویستە  وتارەدا  ئەم  پەیوەندی  ساڵی ٢53لە   ،

لە 19٢5 بەاڵم  ڕاگەیاندوە،  گەلەکەمان  مەزنەی  کەسایەتییە  ئەو  مردنی  ڕێکەوتی  وەک  ی 
 Moslem لە گۆڤاری 19٢7ەوە لە الیەکەوە وتارەکەی سەعیدخان خۆی، دوو ساڵ دوای ئ

World ،الیەکیتریشەوە لە  ڕابگەیێنرێت؛  نووسەرەکەی  مردنی  ئەوەی  بێ  بڵوکراوەتەوە  دا 
ی زایێنی( بە ساڵی مردنی    194٢ی کۆچی مانگی )  1361دوو سەرچاوەی باوەڕپێکراو ساڵی  

سەعیدخان  ژیننامەی  نووسەرانی  یەکەم  کر  ٢54دادەنێن:  مشاهیر  'تاریخ  دووهەم  بابا  و  د'ی 
  ٢55مەردۆخ ڕۆحانی.

 
 ٢سەرەوەتر، پەراوێزی ژمارە    ٢٥٢
 549، بەشی باغچەی شاعیران، الپەڕە 195٢بەغدا عەالئەدین سەجادی، "مێژووی ئەدەبی کوردی"؛   ٢53
 98، ل ٢سەرەوەتر، پەراوێزی ژمارە   ٢54
عارفان، زانایان، وێژەوانان، شاعیران"؛ بەرگی  -بڕوانە، بابەشێخ مەردۆخ ڕۆحانی )شیوا(؛ "مێژووی ناودارانی کورد     ٢55

.  7٠٠تا   697؛ لل  ٢٠1٠وردی: ماجد مەردۆخ ڕۆحانی؛ چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر  دووهەم؛ وەرگێڕان بۆ سەر ک
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ی گۆڤاری گزینگ  ٢5دا وەرگێڕایە سەر کوردی و لە ژمارە  1998من ئەم وتارەم لە ساڵی 
( دا بڵوم کردەوە. بە داخەوە، لە سەرەتایەکی کورتدا بۆ چاپی  1999چاپی سوئێد )پایزی  

عەالئەدین سەجادی،  وتارەکە، دوو هەڵەم کردبوو: یەکەم بە حیسابی ڕاگەیاندنەکەی مامۆستا  
نووسیبوو و دووهەم، گوتبووم سەعیدخان منداڵی نەبووە!    19٢5ساڵی مردنی سەعیدخانم بە  

ساڵی   لەوێدا  کە  نەکەوتبێت  محبوب"  "طبیب  کتێبی  بە  چاوم  هێشتا  ئەودەم  دەبێ  دیارە 
دیاری کراوە و لە چەند شوێنیشدا باس لە دوو کوڕ و کچێکی کراوە.    194٢مردنەکەی وەک  

ناردم، یاد بۆی  ئەودەم  هەر  نامەیەکدا کە  لە  شەریفی  ئەحمەدی  کاک  نەمر  بێت  بەخێر  ی 
هەردوو هەڵەکەی بۆ ڕاست کردمەوە و لە وتارێکی پڕ ناوەرۆکیشدا کە بۆ گۆڤاری گزینگی  
ناردبوو، زانیاریی زۆری سەبارەت بە ژیان و کەس وکار و بەرهەمەکانی دوکتۆر سەعیدخان 

داهەردوو هەڵەکە بە یارمەتی نامەی کاک ئەحمەد و کتێبی ژیننامەی  لێرە  ٢56بە خوێنەر دابوو.
 دوکتۆر سەعیدخان، ساغ کراونەتەوە.  

بۆ ئاگاداری، عینوان واتە تایتڵی وتارەکە من دامنەناوە و لە وتارە ئینگلیزییەکەشدا هەر 
بەوە ڕازی وەها نووسراوە. دڵنیام ئیماندارانی ئەهلی حەق )بە کاکەیی و حەقە و بەکتاشییەوە(  

نین کە سیفەتی عەلی اللهییان پێ بدرێت، بەاڵم ئەوە ئەرکی وەرگێڕ نییە دەستکاریی دەقەکە 
 بکات.

یادی نەمر دوکتۆر سەعیدخانی کوردستانی، وەک کەسایەتییەکی ڕووناکبیر و دڵسۆزی 
 زمان و فەرهەنگی گەلەکەمان، بەخێر بێت!  

  
3٠/11/٢٠17   

 
 
 
 

 
 

 
 136٢ی هەتاوی و  13٢٢کە لەوێدا ڕێکەوتی    ٢55تا    ٢5٢هەروەها، بڕوانە دەقی فارسی کتێبەکە؛ بەرگی دووهەم، لل  

 نییە. ی مانگی بۆ ساڵی مردنەکەی ڕاگەیێنراوە و جیاوازییەکی لەگەڵ تەرجەمە کوردییەکەدا 
بڕوانە، ئەحمەد شەریفی، "ژیان و بەسەرهاتی دوکتۆر سەعیدخانی کوردستانی و ناساندنی کتێبی نزانی، مزگانی"،     ٢56

 .54تا  48، لل ٢٠٠٠، بەهاری ساڵی ٢7گۆڤاری گزینگ، چاپی سوئێد، ژمارە 
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بەسەر    مووسایی  و  مەسیحی  ئێران،  لە  چواردەهەمدا،  سەدەی  زووی  لەسەردەمێکی 

جوولەکەیەک   سێزدەهەمدا،  سەدەی  دەساڵی  دوایین  لە  دەکرد.  حکوومەتیان  موسوڵماناندا 
)بەگوێرەی   واڵت  مەککە.  لەناوبردنی  بیری  کەوتبووە  تەنانەت  و  بوو  وەزیر  سەرەک 

اوچەرخی ئێمە( پڕ بوو لە کلێسا، کە ئاکاری خراپ و هەڵەیان  داوەریکردنی نووسەرانی ه
هەبوو و "خاچ" تەنیا وەک ڕازاوەیەکی ڕواڵەتی شانازی پێوەدەکرا. عیبادەت کردنیش گەیشتبوە  
ڕادەی داب و نەریتێکی مردوو. ئەوەش سەردەمێک بوو کە دەسەاڵتی تەیموور ]ی گورەکان[  

وور"]ی ساسانی[ لە پێش ئیسالمدا و هەروەها موسوڵمان ئەو کارانەی بە ئەنجام گەیاند کە "شاپ
 .و مەغولەکانی دوای ئەو دەستیان پێکردبوو

ملیۆن مەسیحی ئێران و مێزۆپۆتامیای لەناوبرد، سوڵتان سەلیم    9دەگوترێ تەیموور       
هەزار مەسیحیی خەڵکی ورمێی لە "میانە"    1٠٠هەزاری لێکوشتن و نادر ]شای ئەفشار[    ٢٠٠

واهەیە ئەم کردەوانە هەموو لە ڕۆژهەاڵتێکدا کە بناغەی بەچاکە دانەنرابوو، لەسەر  کوشت.  
بە  بوون  ئیشارەت  هەموویان  هەر  بەاڵم  بنوێنن  دادپەروەرانە  بوون،  ناسروشتی  بنەمای 

 .خواردنەوەو فرۆشتنی شەراب و هەروەها بە عیبادەتێک کە زۆروکەم بە کافرێتی دادەنرا
لەو سەردەمەدا، زیاتر دەستیان پێ ڕاگەیشت و پەیوەندیگرتن  چیاکانی هەورامان،       

لەگەڵ عێراقی ئێستادا، بە تەواوەتی گونجاو بوو، ئەو کات هەر لە موسڵەوە تا بەغدا، واڵتەکە 
بە کلێسەو دەیری ڕەبەنان داپۆشرابوو، و تەنیا دوو ڕۆژەڕێ، مرۆڤی لەهەورامانەوە دەگایاندە 

خێزانی    8٠٠وێنێک کە لە کۆتاییەکانی سەدەی هەشتەمی زایینیدا،  "ساراتوو" )سلێمانی ئێستا(، ش
 .مەسیحی تێدا دەژیان

ناوی       پر ڕەمزو ڕازی ئەوتۆدا، کوردێک لەوچیایانە دەرکەوت، کە  لەسەردەمێکی 
و  ژیان  شێوازی  هۆی  بە  سەهاکە  یا  ئیسحاق  ئەم  دەناسرا،  "پیرسەهاک"  بە  و  بوو  ئیسحاق 

شێخەکانی    دیاردەیەک–لەخواترسییەوە   لەالیەن  کەم  پێبردنێکی  ئێرەیی  هۆی  نەبووە  کە 
هاوچەرخیەوە! گەلێک زوو موریدی فرەی بە دەورەوە کۆبوونەوەو واهەیە ئەمڕۆش شتێکی 
وا لە نێو ئەو کوردانەدا کە باوەڕی ئاینییان هەیە بکەوێتە بەرچاو؛ بەو شێوەیەی کە پێویست 

ان هەبێت. هەروەها ڕەنگە بارودۆخێکی نزیک  بکات هەر هەموویان پیر یا ڕێبەرێکی ڕووحیی
 .(بە تەواویەتی لەو چیایانەدا بەرچاو بکەوێ٢بە ڕۆژگاری "ئێکیشا") 
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بێگومان، بەشێک لە موریدەکاندا سەهاک بڕوایان بە "حلوول" هەیە. ئەو بوو بە شوێن      
ەک" بوو،  کە ناوی "دایەر  -شێخ عیسا، بەاڵم لەبەری دایکیەوە  –هەڵگرو جێگری باوکی خۆی

 .دەچوەوە سەر شێخانی ناوداری بەرزنجی
سەهاک لەنێو موریدانیدا چوار یاری بۆخۆی هەڵبژارد: پیر بنیامین، پیر موسا )خۆیان       

وەک "مووسیی" حونجەی دەکەن(، پیرداودو پیر رەبەر، کە ئەمەیان ژن بوو. بەهۆی ئەو چوار 
ەن" و "حەفتاودوو تەن"ەوە، بانگەوازو  کەسەو هەروەها "حەوتەوانە" واتە حەوت یارو "چل ت

ناوی سەهاک لە دەرەوەدا، دەنگی دایەوەو کوردێکی زۆر لە شوێنی دوورو دەرەوە ڕاهاتن  
 .بۆ ئەوەی پیری تازە دەرسیان دابدات و متفەرکیان بکات

بۆ نموونە، سەهاک "خاتوو بەشیر" کچی "میرخوسرەو"ی لە هۆزی خێڵەکیی جاف       
ڕی بوو، کە پێیان دەگوتن "هەفت تەن" واتە حەوت لەش. بەگوێرەی مارەکرد. حەوت کو

نەریت، دوای دامەزراندنی ڕێوشوێن و سەلماندنی بیروباوەڕی خۆی و دوای ئەوەی پیرەکانی  
بۆ بەجێهێشتن، سەهاک خۆی کوتوپڕ لە چاوان ون بوو و سەری لە ئاسیای بچووک دەرهێناو 

الی باوکەوە ئەویش وەک بەکتاش، دەگەیشتەوە لەوێ ناوی "حاجی بەکتاش"ی لەخۆی نا )لە
بە  ئیمانی  حاکم،  شای  دامەزرا.  بەکتاشی  دەروێشی  تەریقەتی  لەوێوە  هەر  ڕەزا(.  ئیمام 

"دەیر"ی بە ناو و شانازی ئەوەوە لەسەرانسەری ئیمبراتۆری   9٠٠بۆچوونەکانی هێناو نزیکەی 
 .عوسمانیدا، بنیات نا، کە تائەمڕۆش هەرماون

سەها درێژی  دەگوترێ  تەمەنێکی  لەگەڵ    ٢1٠ک  نێوانی  ئەوەی  دوای  هەبووەو  سااڵنی 
پەردیوەر  لە  ئینجا  مەڕەنوو.  بۆ  چوو  و  بەجێهێشت  "هەجیج"ی  ناوچەی  تێکچوو،  براکانی 
ئێمە.   دەستی  گەیشتۆتە  کوردییەوە  شیعری  هەندێ  بەهۆی  سەهاک  بیروڕای  بوو.  نیشتەجێ 

شەشسەد ساڵ شیعرو زمانی کوردی لەو  شێوەی شیعرەکان ئەو ڕاستیە دەردەخەن کە دوای  
چیایانەدا، گۆڕانکاری کەمی بەسەردا هاتووە. دۆست ویارانی سەهاک دەرسیان لێوەرگرت و 
بەهەمان شێوە پەیرەویان کرد. ئەم نووسراوانە. کە "کەالم"یان "وتە"یان پێ دەگوترێ و وەک  

ب "سەرنجام"ە، سەرئەنجام،  ناویان  دەکرێن،  سەیر  بەرز  پێی ئیلهامێکی  کە  کتێبێک  لە  ریتییە 
دەگوترێ "کەالمی حەقیقەت" هەمووی بە قەڵەمی پیر بنیامین نووسراوەو لە "پەردیوەر" ئاشکرا  
بە  بەغدا  تورکی  ژمارەیەک  نا،  لەزیادی  ڕووی  ئیمانداران  ژمارەی  کاتێ  درەنگتر،  کراوە. 

ئە نووسی.  حەقیقەت  کەالمی  لەسەر  بابەتیان  و  هاتن  ئۆغڵی"  "قوشچی  قسەو تایبەت  و 
نووسراوانە دواتر پێیان دەگوترا "کەالمی ئەربابی زەوق" یا قسەی خەڵکانی خۆشراوێژ و ناوی  

 ."دەفتەر"یان لەسەر دانرا
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هەندێ لە وتە و دەربڕینەکان، بەڕاستی ڕازاوەن و بەو شێوەیەی سوڵتان بەڵێنی داوە، کاتێ  
جا هەزار  ڕوحێک  هەموو  ئەگەر  واتە  هات،  کۆتاییان  )هەر  "دەورە"کان  کرد  حلوولی  ر 

ساڵ دەخایەنێ(، سەرلەنوێ ئاشکرا دەبێتەوە، ئەو کەسانەش وا باوەڕیان   5٠حلوولەی نزیکەی  
 .پێهێناوە، بەاڵم زەمان ناناسن، هەموو ڕۆژێک چاوڕوانی دەرکەوتنی دەکەن

بەم پێیە هەندێ مورید بە هۆی شەوق و مەیلی زۆریانەوە بۆ دەرکەوتنی "خونکار" یا  
 :"خوداوەندکار" ئەم شیعرانە دەخوێننەوە

 
 چاوەڕوانیی بۆ هاتنی شا"

 ئەو، کۆیلەیەکی ڕاستەقینەیە، کە چاوەڕوانی هاتنی شایە 
 بەکردەوە پاک، بە بیر پاک و بە ڕوانین پاک

 النەدەر لە ڕێگەی حەقیقەت و ئەرک. 
 هۆ برادەرە خۆشەویستەکانم! ئەوا شا دەردەکەوێت

 "! خزمەت و چاومان لە چاوەڕوانیی هاتنی ئەودا بێتبادەستمان لە 
 

ئەم قسانە، دەبێ هەندێ الیەنگری دەرکەوتنی دووبارەی عیسا شەرمەزار بکات کە       
عیسا  هاتنی  چاوەڕوانی  تا دێم"  "ڕاوەستن  پەیڤی  بەگوێرەی  و  بەجێهێشت  کاریان  و  ئیش 

 .بوون
 

 یاخود، یەکی دیکەیان دەڵێ:  
 "بابچینە دەرەوە و چاومان پێی بکەوێت؛  

 بەڵێ وەرن بچینە دەرەوە، 
 بچینە دەرەوە چاومان پێی بکەوێت!"

 
( وکەسانیتر، کەلە هەوای  3واهەیە شیعرەکە بمانخاتە بیری نووسراوەی "خاتوو هەیورگال") 

 :وتعاتیفەیەکی زاوایانەدا، ئەم شیعرانەیان بە گۆرانی دەگ
 

 تو نایەی ئەی ڕزگاری بەخشی من، "
 "! تۆ نایەی ئەی شای من
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 :ئەوانی دیکەش دەڵێن
 

 هۆ دۆستان! خۆتان بڕازێننەوە، شامان دێت"
 هۆ دۆستان! خۆ بڕازێننەوە 

 ."ئەو، خزمەتکارێکە وا چاوەڕوان و ئاواتەخوازی هاتنی شایە
 

دەخەنەوە )واتە الوەکییەکان(، هەموو  ئەوانەی واهاوڕێی "یاران"ن و خۆلە تەخت دوور  
 .ڕۆژێ چاوەڕوانی دەرکەوتنن

کوڕی شاە نیعمەتوڵڵ، واتە نوور عەلیشا، لە جەیحوون ئابادی ناوچەی دینەوەر دەژی،  
پێغەمبەر دەزانێ و کتێبێکی هەندێ   بە  ئەو خۆی  باوکی  نییە.  کە زۆر لە سەحنەوە دوور 

ە فەرمانی پێدراوە هەموو شتێک لەسەر حەقیقەت  قەبارەداری لەسەر ئەو زەمینەیە نووسیوە ک
ڕوون بکاتەوە و ڕاستیی شاراوە ئاشکرا بکات. بە بڕوای ئەو دەرکەوتنی گەورە، لەسەردەمی  

 .ژیانی ئەودا دەبێت
( بێتەدەرێ. فوو بە 5لە دۆڵی قەزوێن) –( دەدرێ لەقەبرەکەی خۆی  4فەرمان بە "ئێڤات")

وویەک زیندوو دەبێتەوەو بە قسەی "قۆشچی ئۆغڵی" بە "نەفخ"ەکەیدا بکات. ئینجا هەموو مرد
سەرگۆرەکەی  بەردی  کە  کاتێ  و  سوورە  گواڵڵە  باخێکی  دەبێتە  هەموو  "زەوی  تورکی 
لەخۆیەوە هەڵگەڕایەوە، ئیتر دەرکەوتنی خوا نزیک دەبێ. ئێستا هەندێ مرۆڤی تاوانبار هەن،  

هەڵگەراوەتەوەو دەرکەوتن بەخێرایی   کە زۆر جاران لێرەولەوێ بە دۆستانیان دەڵێن: "بەردەکە،
هەژارانی   سەرفی  با  چییە؟  وماڵ  دەوڵەت  کۆکردنەوەی  سوودی  کەوابوو  دەبێتەوە.  نزیک 

 بکەین". 
شاە نیعمەتووڵڵ چەندی لە ڕاستەقینەی مەسیحیەت زانیوە؟ ئێمە نازانین. بەاڵم دەبێ چاوی  

ەقسەکانی ئەمانەن: عیسا، کە  بە ئینجیل کەوتبێ یاخود گوێبیستی بووبێت، چۆنکوو هەندێ ل
 :ئینجیل تۆریەتی، یا کاتێک کە باسی بنیامین و بانگ کردنی داود دەکات، دەڵێ

 
 داود، ڕاستە "

 ڕاستەقینە، بریتییە لە ئاینێک کە بنیامینی بەسە
 یاساکانی ئەو ڕاستن و عەهد و پەیمانی لە شوێنی خۆیاندان 

 موریدەکانی خۆی(، لە ڕێگەی یاسای عیساوە ئەی دۆستان ! )بۆ نموونە 
 .دەتوانن پەی بە حەقیقەت بەرن
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 بنیامین عیسایە، عیسا بنیامینە 
 ."یاساکانی ڕاستن و عەهدو پەیمانی تەواون

 
 :ئینجا داود دەست پێ دەکات و سەر ڕشتەی قسە دەگرێت بە دەستەوە

 
 دوای عیسا "

 وەرن بابکەوینە دوای عیسا
 حەقیقەتەو لەقسەکردندا زمان پاراوە دۆستێک کە زانای 

 ."ئەو کەسەی وا ئۆسوولی بێ خەوش و پاکن )واتە باوەڕەکانی(ساغن 
 

بیەوێت،   خوا  ئەگەر  دابن،  دەست  لەبەر  ڕاکێشانەمان  سەرنج  پەسندە  ئەو  ئێمە  کاتێ 
 موژدەدەر چی ناتوانێ بکات ؟ 

بەکار    زۆر  دا،  حەقە[  ]ئەهلی  خەڵکە  ئەو  لەنێو  وەک –دەهێنرێت  "دون"،  ئەویش 
"دەور" یاخود کەسایەتییەک کە "زوهوور"ی تەواو یا ناتەواو، گەلێک خوشحالە بەوەی لەودا 
خۆی بنوێنێ. بۆ نموونە گوتراوە: "کاتێ خودا لە دونی عیسادا بوو" یا "عیسا دونی بنیامین 

 ."بوو
 :قۆشچی ئۆغلی دەڵێ        
 .ندووبوونەوەبە نەفەسی ڕووحولقودوس، گەلێک مردوو زی "

پێش        خودایە[،  ]واتە  خۆیەتی  مریەم،  کوڕی  عیسای  حەقیقەتدا،  موڵکی  لە  چۆن 
ئەوەی هیچ شتێک هەبێت، یەکەم زات لە دونی "یاە" یا "جاە" دابوو. ئەو لە نێو مروارییەکەدا 
واتای  "بن"  خوایە.  زاتی  کە  دەکرد،  بنیامنیشی  نوێنەرایەتی  خۆی،  لەوجوودی  جیا  دەژیا: 
کوڕی  واتە  بنیامین،  کەوابوو،  هەیە،  بڕواپێکراوی  مانای  یش  "ئەمین"  و  "جاە"  کوڕی 
بڕواپێکراوی جاە. خودا، هەموو شتێکی خوڵقاند و بۆ ئەو بوو هەموو شتێکی خوڵقاند. هەموو  

 .شتێک بەوەوە بەستراوەتەوە و هەموو "زوهوور"ێکی دیکە، تابیع و ژێردەستی ئەوە
نجیل سەبارەت بە "جیهانی ناوەوەی دەڵی، ئەوان دەیدەنە پاڵ  بە کورتی، ئەوەی ئی     
کە بە زمانی قانوون و بۆ نموونە، یاسای ئیسالمی "جبرائیل"ی پێدەڵێن. دەرکەوتن   –بنیامین 

لە عیساو عەلی و بنیامین دا هەریەک شتە. لە گەورەترین دەرکەوتندا، کە زوهووری سوڵتان  
بەتەواوەتی دە بنیامین  بێت،  بەاڵم دەرکەوتن لە سەردەمەکانی دیکەدا، سەهاک   رکەوتووە، 

 ناتەواوە یاخود بنیامین 
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 .خۆی وەک میوانێک نواندووە
زاتی گەورە، تەنیا سێ دەرکەوتنی دەبێت: یەکەم لە "جاە"دا، کە بیچمی پیاوێکی هەیە  
بە جلوبەرگی نوورانییەوە، دووهەم لە "سوڵتان سەهاک"دا، کە بۆ خەڵک دەبینرێت و سێهەم 

هەزار ساڵە ڕوو دەدات و بە    5٠واتە دوایین دەرکەوتن، دوای تەواوبوونی دەوری کامیلی  
 .ڕۆژی قیامەت کۆتایی دێت

ناوی "زاتی گەورە" لە دوا دەرکەوتنەکەیدا، هێشتا نازانرێت و لە ڕەمزو ڕازدا پێچراوەتەوە، 
اراوەییدا بووە،  بە هۆی نووسراوەکانی "ئەهلی حەق"ەوە، وا دەردەکەوێ کە زاتی خودا لە ش

 .مرواری زاتی ڕاستەقینەی بنیامین بوو
بەنیسبەت ئیسالمەوە، بناغەدانەری ئەهلی حەق بە ئاشکرا، ڕێزێکی کەمی لە "محەمەد"و  
الیەنگران و فەرمانەکانی ئەو گرتووە. جارێکیان، بە موسوڵمانێک کە ئازاری پێگەیاندوە و  

باش دەڵێ:  حەق،  ئەهلی  ئایینی  سەر  چووتە  ئەوەی  پاشان  بۆ  مەککە  حەجی  بچیتە  بوو  تر 
بێدین   جوولەکەیەکی  وەک  ئەگەر  دەڵێ:  "عابدین"  بکەی.  خوت  وەفاداریەتی  ئەزموونی 
هەرچۆنێک   نانووشتێمەوە.  لەبەری  و  ناکەم  مردوو  دیاردەیەکی  عیبادەتی  بکرێم  بەردەباران 

یخۆێندەوە، فڕێی  بێت، هەمان کەس، دوای ئیمان هێنان بە سوڵتان سەهاک، ئەو قورئانەی وا دە 
 .دایە نێوئاو و کەوتە شوێن ئەو

ئەو بە تەوسەوە ئەم قسانەی دەکرد: بێت و ئێوە لەگەڵ "یاران" لەوپەڕی دۆستایەتیدا نەبن، 
ڕەنگە وەک ئۆممەتی محەمەدتان لێ بێت کە ڕۆژێ پێنج جاریان نوێژ پێدەکرێ". دەگوترێ  

بە کرد  موعجیزە  بە  مەالی  حەوت  "جیلوە"کان،  لە  وەک    یەکێ  "عەلی"،  بەاڵم  سەگ!  
دەرکەوتنێکی گەورە چاوی لێدەکرێ و ئەوە دوازدە "ئیمامی"یش دەگرێتەوە. ئەوەی تا چ  
ڕادەیەک شوێنی نفووزی دەوروبەر لەسەر ئەو ]باوەڕ[انەیە، بەهۆی نەبوونی خوێندەواری و  

ی توێژینەوەمان  نووسین و هەروەها فێڵبازیی ئاینییەوە، کەس وەاڵمی نازانێ. گۆڕەپانێکی بەرین
نەدەزانی".  بە شوێنی خودای  هاتووە: محەمەد  نووسراوە تورکییەکاندا  لە  دایە،  لەبەردەست 
لەگەڵ   بەراوردکردن  لە  کە  بوو،  یاسادانەرێک  تەنیا  ئەوان،  بۆ  محەمەد  بێت،  هەرچییەک 

 ."حەقیقەت"دا هیچ بایەخێکی نییەو تەنیا بە کەڵکی بێگانان دێت 
ب باوەڕی  سەهاک،  و  سوڵتان  نەقڵ  گەلێک  هەیە.  فیساغۆرسی  "حلوولی"ی  سیستەمی  ە 

حیکایەتی نابەجێیان لە نێودا باوە و پێویستە تەنیا لەگەڵیاندا ناسیاویی پەیدا بکەی تا ئەم نەقڵنە،  
نابەجێ بوونی خۆیانت پێ بنوێنن. بەاڵم پێویستە ئێمە ئینجیلی خودایان لە شێوەی ساکاری  

بخوێنینەوە. ئەوانیش وەک ئێمە مرۆڤن. ئەگەر ئەو وتانەیان بە  خۆیدا و بە توانای بەرزیەوە بۆ
گوێدا بخوێنین کە: "تۆ، وەهابووی بەاڵم تۆ شۆراوەی، تۆ پاکی" ئیتر هاندەدرێن و ئێمەیش  
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درێژە بە کارمان دەدەین. وا هەیە کەسانێک، بەرپەرچی باوەڕەکانیان بدەنەوە و پێیان بڵێن بۆ  
بێ ئەگەر جیلوەیەکی ناشایست هەڵبژێری. بەاڵم دەرفەتی  خودایەکی پیرۆز چ ئاشایست دە

 .کەم بۆتە کۆسپێک کە نەتوانم نموونەی بۆ بێنمەوە
ئیمانداران(.   بە "جەم" )کۆبوونەوە یا ئەنجومەنی  تایبەت دەدەن  ئەهلی حەق، شوێنێکی 

ەی  ئەگەر لە کاتی کۆبوونەوەدا، شاهێکیش بێتە ژوورەوە دەبێ بەسەر پێوە بوەستێ و بەنیشان
لەوی  هیچ کەس  "جەم"دا  لە  لەوێیە".  خودا  "چۆن  سینگی.  بنێتەسەر  دەستی  بچووکایەتی، 
دیکە گەورەتر نییە. جارێکیان ئیسحاق، چاوی بە چەند گواڵڵە سوورەی جوان کەوت کە  
هەندێکیان لەوانی دیکە بەرزتر بوون. بە قامیشێک لەسەری گواڵڵە بەرزەکانیداو، گوتی: "لەنێو  

یان بە من هێناوە، کەس لە کەسی دیکە گەورەتر نییە. هەموو ئیماندارن لەگەڵ  ئەوانەی ئیمان
لەگەڵ   ئیبراهیم"  "شا  کوڕی  پەسندە.  جێگەی  "جەم"  لە  ئێوە  نوێژکردنی  بەرانبەرن  یەکدا 
ئیماندارێکی خۆیدا زۆرانی دەگرت. ئەمیان هاواری لەباوکی خۆی کرد، بەاڵم ئەوی دیکە  

جەم بە سەریدا زاڵ بوو. کوڕە گەنجەکە چووە الی باوکی و   کە هانای بردە بەر مەزنایەتی
ناڕەزایی خۆی دەربڕی، سوڵتان، وەاڵمی دایەوە ئەم کارە بە تەواوەتی لە جێگەی خۆیدایە، 

 .چۆن باڵی ڕاستی من هەمیشە لەگەڵ "جەم"ە
ناتوانێ یارمەتی    تایبەتی کرد، سوڵتان ئیسحاق گوتی  کاتێ داود، داوای یارمەتییەکی 

ت. چۆن ئەم کارە بۆ گوناهباران گونجاو نییە )لە ڕاستیدا پێیگوت: تۆ گوناهباری(، با  بدا
بێگوناهێک بێت و داوام لێ بکات. داود، بە شێوەیەکی ئیعجازی بە جیهاندا گەڕا، بەاڵم هیچ 
بێ گوناهێکی چاو پێنەکەوت )بۆ موژدەدەرێکی مەسیحی چەند گرینگە ئەوە بزانێ!( کەسێک 

ۆی بۆ قوربانی دەربڕیبوو، هەستایە سەرپێو لە حاڵەتی "پەڵوەژ"ددانی بە گوناهی  کە ئامادەیی خ
خۆیدا نا )ئیعترافی کرد(. کابرا، لەالیەن  "جەم" و نوێژکەرانەوە ئازاد کراو بەبێ گوناهی  

 .!ناسرا. تۆش بڕۆ ئەزموونی شتێکی وابکە
اڵم دەرفەتی شەرح و  گەرچی لەم بارەیەوە ڕاگەیاندنی چەند خاڵێکی زۆریش پێویستە، بە

جار "جەم" ببەسترێ. گەرچی   17بەیانی چۆنیەتی ئیعتراف واتە "پەڵوەژە" نییە. پێویستە ساڵی 
کۆبوونەوەکە دەکرێ بۆ نوێژەبارانە و نوێژ بۆ ئاوو هەوای تایبەتیش بێت. کۆبوونەوەی جەم 

و قسەیەی پێک نایەت ئەگەر ژمارەی پیاوان لە پێنج کەس کەمتر بێت. ئەوەش جیاوازە لە
 ."]ئینجیل؟[ کە دەڵێ: "دوو یاسێ کەس بە ناوی منەوە کۆبوونەوە 

ئیجازە نادرێت   سەبارەت بە قوربانی"دەبێ بگوترێ گرنگترین و پیرۆزترین ]دیاردە[یە. 
کەسێکی بێ ئیمان چاوی پێی بکەوێت. جومگەی لەشی لێک جیادەکرێتەوە، بەاڵم ئێسکیان  

"قوربانی   ]دوعای[  بەوە  "هەموو ناشکێندرێ.  ئینجیل مان وەبیردێتەوە، کە دەڵێ:  پیرۆزە"ی 
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ئێسکەکانم لە جومگە دەرهاتوون" یا "ئەو هەموو ئێسکەکانی خۆی پاراست و تاقەیەکێکیان 
 ."نەدەبوایە بشکێت

تا   گامێشێکەوە  لە  هەر  کەسەکە،  توانای  پێی  بە  یاخود  ڕێزگرتن،  ڕادەی  بەگوێرەی 
دوعای قوربانی دەبێ بە بانیکەرەکە هەرچیەک بێت،  کەڵەشێرێک دەکرێتە قوربانی. زمانی قور

وەک بەکارهێنانی زمانی عەرەبی لە ئیسالمدا. کاری قوربانیکردن، خاوەنی   –  کوردی بکرێ
دابمەزرێت   بناغەی زەوی لە جیهانی ڕوحانیدا  ئەوەی  پێش  زۆرە و  ئەو – گرنگایەتییەکی 

ی بەینەتداری جاە(، لە جەوهەری  کاتەی کە سوڵتان ]ی سەردەم[ "جاهجاە" بوو، بنیامین )کوڕ
جاە، "حەوت تەن"ی لە کەڵەشێری ڕەمزیی خوڵقاند و فەرمانی پێدان قوربانی بکەن، ئینجا 
بناغەی   لەسەر  ڕادەیەک  چە  تا  باسە  )ئەم  پێشکەش کرد.  ]ڕوحانی[  قوربانیەکی  هەرکامیان 

لەو چاردە قوربانیە،  دامەزراوە، نازانین(.     7و  8، ئایەی  13"فیقهی" شێواوی "ئیلهام" فەسڵی  
حەوتیان خوێناوی و حەوتی دیکەیان بێ خوێن بوون. ئەمانەش بەڕاستی زیادکراون. "نەچە  
مووچە" شوێنێکە وا کوتە گۆشتێکی قوربانییەکە لە نان دەپێچرێت و هەرکام لە ئامادەبووان  

، ئێستا بابۆڵەیەکی پێ دەدرێ. ئەم کارە لە ڕابوردوودا ئەگەر بارودۆخێکی ڕوحانی هەبووە 
تەنیا بەگوتنی فیزیکی بەڕێوەدەچێ. هەموو ئەم کارانەش لە "ساجی نار" واتە ساجی ئاگریندا  
ڕوویدا، )ساجی نار، ناوێکی گرنگە و دەبێ لە پێوەندی گرتن لەگەڵ ئەوان ]ئەهلی حەق[دا، 

 .لەبیر نەکرێت(. لێرەدا بوو، کە شۆڕایەک بۆ خوڵقاندنی زەوی بەسترا
پیشکەشییە و  شکاندنی  سەدەقە  پێشکەشکراو.  دیارییەکی  واتە  "نیاز"  لە:  بریتین  تر  کانی 

گوێز لەسەر پارە و دراوی "حەوێزە" گەلێک گرنگە. ئەم کارە دوای قوربانی و نوێژ و لەو  
کاتەدا بەرێوەدەچێت کە کەسێک بێتەسەر ئایینی ئەهلی حەق. هاتنە جیهانی مرۆڤ، لەگەڵ  

هەژاران دەبێ لە بری "لە دایکبوونی منداڵ"، النیکەم   بەرخێک یا ئاژەڵێکی گەورەتردا دەبێت.
 .کەڵەشێرێک بدەن

تەرخان   "جەم"  مەسرەفی  بۆ  پێویستە  و  پیرۆزە  مریشک،  یەکەم هێلکەی  و  میوە  یەکەم 
بکرێن. دەبێ  ئەم پێشکەشییانە هاوڕێ لەگەڵ دیاری و نیازی دڵخوازانەی خەڵک، هەروەها 

کەسانەدا   ئەو  دیاریی  بۆیان  لەگەڵ  تا  دەکەن  جەمی  ئاراستەی  بۆیە  کە  بکرێن  پێشکەش 
 .بپارێتەوە و گیروگرفتیان چارەسەر بکرێ

(. ئەوەش 8هەموو ژن و پیاوێک، سااڵنە شتێک پێشکەش دەکات. دەشایی، قڕانێک یا زیاتر) 
دا.  3٠شتێکی تەواو ئیجبارییە. واهەیە ئێمە بکەوینە بیری "شێکێل" لە فەسڵی هیجرەت، ئایەی 

 .و ژنێک، جگە لە پارە، دەبێ بەشە ڕۆنێکی کەم بدات تا نانی "جەم" پێ دروست بکرێهەمو



)علی اللهی( فیرقەی ئەهلی حەق   449  
  

 

نوێژێکیان بۆ بەیانی و یەکیشیان بۆ ئێوارە پێش شێوی شەو هەیە. "ئەذان" یان بانگدانیان  
لە لقی دارمێو دروست  پردێک کە  پەڕدیوەرە )بە کوردی، ئەوبەری  قیبلەیان  بە کوردییە. 

ری سیرواندا هەڵبەستراوە(. ئەم شوێنە، لە هەورامان بەباشی دەناسرێ و کراوە و بەسەرڕووبا
وادەزانرێ کە سوڵتان ]سەهاک[ و هاوڕێکانی لەوێ نێژراون. خەڵکی ناوچەکە، بە "خار" واتە  
دڕوو دەناسرێن. ئەم خەڵکە، ئازاری پیاوانی ئایینی دەدەن و سوڵتان تووکی لێکردوون و بەم 

، وەک کوێر دەناسرێن. هەرلەسەر ئەم ڕووبارە بوو، سوڵتان بە هۆی  بۆنەیەوە، بەگوێرەی شەرع
 .موعجیزەوە، بەسەر پیر میکاییلی بەدناو دا زاڵ بوو

مەسەلەی بوونی "پیر" یا ڕێنوێن، خاوەنی گرنگایەتی زۆرە، بەچەشنێک کە بۆ نموونە،   
ەر تەعمیدی  (ی تەعمیدەد9سوڵتان ]سەهاک[یش کاتێ لەالیەن خوداوە داوای لێکرا، "جۆن")

بکات، سەری بە پیربنیامین ئەسپارد. کەسێک کە پیری نەبێ، پێی دەڵێن بێ پیرو ئیقباڵێکی 
]پیرێک[ کە هەمیشە زیندوو بێت و  -بەرز دەبێت ئەگەر بەرەو پیرێکی بێ وێنە و هاوتا بچن

کە[  شەفاعەتکارو ڕزگاریدەریش بێت. زۆر جار، ئیماندارانی ئازەربایجان و عێراق دێنە ]ناوچە
 .بۆ ئەوەی وەچەی پیری باوو باپیرانی خۆیان بدۆزنەوەو سەری خۆیانی پێ بسپێرن

لە نێو کات و وەرزەکاندا، ڕۆژی یەکشەممە بە باشترین ڕۆژ دەناسرێ چۆن ڕۆژی ئەو 
واهەیە ئەوە    –]واتە ڕۆژی خودا]یە و دەهەندەیی "خوندکار" یا "خودا"ی تێدا دەنوێندرێت  

 .ریاکی" واتە ڕۆژی خودا لە یۆنان. چوارشەممە دوای بنیامین نێونراوەبمانخاتە بیری ڕۆژی "کۆ
دەستپێکرانی   سەرەتای  "جدی"و  دوای  قەمەری  مانگی  یەکەم  )واتە  جەالل  مانگی  لە 

تا    15زستانی ڕاستەقینە(دا، سێ ڕۆژی فەرمی ڕۆژوگرتن هەن کە زۆر گرنگن. لە ڕۆژانی  
تەواو17 قوربانی کردن  نەزر و  مانگدا کاتێ  بوو، سێ ڕۆژی دواتری ڕۆژوو دەگرن.    ی 

ئیماندارەکان، ]ڕۆژو[ لە دوازدەهەمی  هەموو ڕۆژێک کۆبوونەوەی "جەم" هەیە. بۆ کوردە 
 .ئەو مانگەوە دەست پێ دەکات

کاتێ جەم بەسترا دەبێ هەموو کەس دانیشێ و سەردانەوێنێ. ئینجا "خوێنەر" قسەی سوڵتان 
تورکی   بە  بوو(.  بنیامین  دەرکەوتنی  دەهەمین  )کە  ئۆغڵی  قۆشچی  قسەی  یا  کوردان  بۆ 
کورتی  ڕستەیەکی  خەڵکەکە،  پاشماوەی  چوارینەیەکدا،  هەر  شوێن  بە  و  دەخوێنێتەوە 

ەست و زەوق ]ی خەڵکەکە[، بەهۆی لێدانی تەنبورەوە دێتە دیاریکراو دووپات دەکەنەوە. ه 
لەو  خەڵکەکە،  دەگوترێ  بێخودیی.  حاڵی  دەگەنە  و  دەبن  جەزم  هەندێ کەس  و  هەژین 
حاڵەتەدا بێ ئەوەی ئازاریان پێ بگات، دەچنە ناو ئاگرەوە و خۆیان الیان وایە ئەم خۆڕاگرییە، 

 موعجیزەی ئایینەکەیانە.  
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او "جەم"یان نییە، بەاڵم ژنانی هەرە نزیک لەو پیاوانەی وا قوربانییان  ژنان، ئیجازەی چوونەن
واتە نەوەو نەتیجەی  –کردووە دەتوانن پێکەوە لە ژوورێکی جیاوازدا کۆببنەوە. "سەیید"ەکان  

لێ   زیاتریان  ڕێزی  کۆبوونەوەکاندا  لە  هەیەو  خۆیان  بە  تایبەت  شوێنی  ]سەهاک[،  سوڵتان 
 .یبەت بۆ ئەو تۆبەکارانە دانراوە، کە پێ لە گوناهی خۆیان دەنێندەگیرێ. نەزم و نیزامێکی تا

بەسەر   ئاتەشبەگی لە هەموویان    18ئەهلی حەق،  ئیبراهیمی و  دابەشکراوە. شاە  فیرقەدا 
زیاترن. ئەوی دواتریان زیاتر لە ئازەربایجان و بە تایبەت لە "ورمێ" هەن "کە ڕۆژوویان نییە".  

ی گەورەیان کرەند، دینەوەر، سەحنە، هەمەدان و گوندەکانی  ئینجا "حەوتەوانە"ن کە ناوەند
دەوروبەری قەزوێنە. زۆرێک لەوانە کۆچەرن و وەرزی هاوینان دەچن بۆ گێڵن. هەروەها لە  

(و  1٠تاران و هەندێ گوندی دەوروبەریشی دەژین. بڕێکیان لە ئاوایی تاک و تەرای خەمسە )
بن هەزاران  دەژین.  مازەندەران  لە  لە  زۆریشیان  و  تورکمانەکان  ناو  و  لوڕستان  لە  ەماڵەیان 

موسڵن. خۆیان دەڵێن لە هیندوستانیش هەن. الی کەم، قۆشچی ئۆغلی، دەڵێ: "سوڵتان، گورز  
و هیندوستانی  بە حاجی باڤۆس دا، کە یەکێ لە کوڕانی سوڵتان بوو ]بەو پێییە دەبێ یەکێ  

مەزندەی الیەنگرانی ئەم ئایینە بدا   لە حەوتەوانانیش بووبێت[. هیچ کەس ناتوانێ ژمارەی بە
 .بەدەستەوە. بەاڵم لە ئێراندا واهەیە ژمارەیان لە ملیۆنێک زیاتر بێت

و   دواتر  دەفتەرەکانی  شێوەی  لە  هەروەها  پیرەوە،  و  سوڵتان  زمانی  لە  داوە  هەوڵم  من 
اوەی[ تۆمارەکانیاندا، پەیامێکیان بگەیێنمێ. ئەوەی من کردوومە، بە شیعرێکی نزیک بە ]زار

چاو   خوێندەواریانم  پیاوانی  نووسینەکەیدایە.  لە  تایبەت  ئەفسوونێکی  و  گوتراوە  خۆیان 
ئینجیل   و  سوڵتان  قسەی  شوێن  بکەونە  داوە  هەوڵیان  و  خوێندوویانەتەوە  کە  پێکەوتووە 

 بخوێننەوە تا شوێنی عیسا هەڵبگرن و ئیتاعەتی سوڵتانیشیان کردبێت کە گوتوویەتی:  
ئەو کەسەی وا،   -یاسای عیساوە دەتوانن حەقیقەت بناسن  "دۆستان! لە ڕێگای

 یاساکانی ڕاستن و عەهدو پەیمانی تەواون".
کە هاتوونەتە ناو    -ئەگەر وابێ و دەبێ سوڵتان ڕاستیش بێت، ئەوا گەلێک شتی نەفامانە

بووە، وەک هەندێ کەسی دەسەاڵتداری  تێکەاڵو  تۆمارەکانیانەوە، لەالیەن دەستانی دیکەوە 
ە ناوخۆیاندا ئەم ڕاستیە دەسەلمێنن. کاتێ کتێبی عیسا، دەڵێ: دزەکە هەمان ڕۆژ چوو  باش ل

بۆ بەهەشت، الزار ڕاستەوخۆ چووە بەردەمی ئیبراهیم و پیاوە دەوڵەمەندەکە چاوی خۆی لە  
ئەم   خودا"  خزمەت  بچۆرە  و  دەرکەوە  لەشت  لە   " گوتراوە:  کاتێ  کردەوە.  جەهەننەمدا 

 جان؟ ڕاگوێزانە چۆن دێتە گون
لێرەدا من سەرنجیانم بەرەو نەزرو نیازێک ڕاکێشاوە کە ئێمە بە هۆی ئەوەوە دەبینە "بێ  

واتە "جەم" کە کلیسا    -خەوشی ئەبەدی". هەروەها بەرەو گرنگایەتی کۆبوونەوەکانی عیسا
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"بەزوویی دێت" و  دابوو  بەرەو ئەو ڕاستیەش کە موژدەدەرێکی وەفادار، موژدەی  بێت و 
 .هەمووش هەر بە شیعری خۆیان -ن و چاومان پێی بکەوێت"ئەوەی "با بڕۆی

دەزانم کتێبەکەم )جیا لەو شیعرەی بەتایبەت بۆ ئەوانم گوتووە(، بۆ کورد و لوڕ نووسراوە 
بۆ   و  دەبێت  یارمەتیدەرێک  هەروەها  دەکرێت؛  لێ  پیشوازیی  ئەوانیشەوە،  لەالیەن  و 

ئین بەرەو خوێندەوەی  بەرەو ئەو الیە موژدەدەرانیش. کاتێ ئەو خەڵکە  بدرێن و  هان  جیل 
پاڵیان پێوە بنرێت، چ ئاکامێکی سەمەرەی ناتوانرێ لێ چاوەڕوان بکرێت! پێشتر لەمەسەلەی  
"عەلی ئەشرەف خان"دا کە بە تەواوەتی ڕوون بۆتەوە نەک هەر ئینجیلی خوێندۆتەوە بەڵکوو 

ز  ئەو  هۆندۆتەوە.  تورکی  شیعری  بە  خوداوەندیشی  عیسای  ژیانی  و  زۆربەی  قوتابی  اتە، 
ئاگادار   ئەوتۆ  سەرسوڕهێنەری  ڕاستەقینەیەکی  لە  خۆی  بڕواپێکراوی  و  نزیک  الیەنگری 
کردۆتەوە کە مرۆڤ حەز دەکات هەموو "واعیز"و موژدەدەرێکی مەسیحی گوێی لێبوایە و  

وەک ئەوان چێژیاسن لێبرد. هەروەها نیعمەتوڵڵ، ئینجیلێکی هەبوو گەلێک   -جێژی لێ بدیتایە
 .لێ وەرگێڕایە سەر کوردی، بەاڵم تەفسیر و پاشکۆی خۆی لێ زیاد کرد سروودی

خەڵکەکە ئەم ڕاستیانە گەلێک بە پیرۆزی و بە نهێنی دەپارێزن و هەر کەسێک یەکێ لەو  
ڕازە نهێنیانە ئاشکرا بکات، ڕووبەرووی مەترسی سزادران لەالیەن "جەم" دەبێتەوە. نیعمەتوڵڵ،  

 .ەم بۆ دەرخستنی مەسەلەکانەوە ڕێزی زۆری لێ دەگیرێبەهۆی کتێبەکەی و هەوڵێکی ک
بێ   عیالجکردنی  و  دەرمان  و  زۆر  ئەرکی  و  زەحمەت  ئەنجامی  ناوبراو  زانیارییەکانی 

 چاوەڕوانیی نەخۆشان لە ماوەی چل ساڵی ڕابوردوودایە.  
ووی  من ]ئەم زانیارییانە[ دەخەمە بەردەستی ئەو برادەرانەم کە بڕوایان بە زاتی خودایە، هەم

بەو هیوایەی هانیان بدەم لەم دەروازە ئاواڵەیەوە بچنە ژوورەوە و بگەنە ئەو خەڵکەی وا لەو 
پەڕی میهرەبانی دان و پێگەیشتنیان کارێکی گونجاوە. من جارجار هەندێ لە شیعرەکانی خۆم  
هەر   گریاندوونی.  منداڵێک  وەک  و  هەژاندوونی  توندیی  بە  کە  خوێندۆتەوە  کەسانێک  بۆ 

کاتێ    ئەوەندەی بنوێنێت،  پێ  ڕاستەقینەیان  دۆستایەتی  ئاسایی،  ناسیاوییەکی  دوای  کەسێک 
هەندێ لەو ڕەمزو ڕازانە دەکرێنەوە، لەگەڵ ئەو کەسەدا دڵ ئاواڵە دەبن و تەنانەت ژنانیان  

 .ڕووبەندی بۆ هەڵدەگرن
کراوە  میکاییل  پیر  وەقفی  هەڵنەپاچراویانەوە، کە  بەهۆی سمێڵی  بەهاسانی و    پیاوەکان، 

دەناسرێنەوە، خەڵکێکی میواندار و میهرەبانن و سەرەڕای جیاوازیی ئایین، بەنیسبەت خەڵکانی  
دیکەوە گەلێک خێرومەندن. ئەو موسوڵمانانەی وا لە گوندەکاندا ئاغایەتییان دەکەن، لەوان  
هەندێکیانم   کە  خراپەکاریدا  هەندێ  لە  بەاڵم  موسوڵمانەکان،  وەرزێرە  تا  ڕازیترن  گەلێک 

 .تەنانەت لە موسوڵمانانیش نزمترن دیتووە،
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دەگوترێ سوڵتان ]سوهاک[ لە "بایەباز" ]واتە یاسا و پەیمان[دا، ئینجازەی مارەکردنی چەند  
دەوروبەریان  موسوڵمانانی  نەریتی  بارەوە،  لەم  بەداخەوە  بەاڵم  نەداوە.  تەاڵقی  هەروەها  ژن 

ڵی "تەقیە" لەناویاندا برەوی هەیە. ڕەچاوکردووە. بەهۆی ئازارو جەزرەبەدەرانی پێشوویانەوە، فێ
بەحیسابی ئەوەی  –نموونەکەی  گوڕینی کاتی ڕۆژوگرتنە لە هاویندا. کە خستوویانەتە زستان  

موسوڵمانی "چقڵ" واتە بێگانان چاویان پێیان نەکەوێ. جا دەکرێ بیر لەوە بکرێتەوە، بەهۆی 
ئیمامان و ...هتد، چۆتە ناو    ئەم ترسە ئاینییەوە، چەندەها ڕوانگەی ئیسالمی و ڕێزگرتن لە

 .ئایینەکەیانەوە
لەم وتارەدا، من لە دۆزینەوەی سەرەهەودای گەلێک دیاردەی ناوقسەی ڕاستەقینەی سوڵتان  
بۆ   داخوازی  و  نووسین  پیرۆزایەتی  هەروەها  نەبووم.  سەرکەوتوو  ئەودا  دوای  پیرەکانی  و 

دیاردەی   هەندێ  دەرکەوتنی  هۆی  بووبێتە  ڕەنگە  وەک  تۆمارکردن،  درەنگتر  کە  ناڕەسەن 
بەشێک لە "کەالم"ی ڕاستەقینە لە نەسلێکی ژێر گوشارەوە گەیشتبێتە تۆرەمەیەکی نوێ. پاشان 

 .جیلی نوێ وەک بابەتێکی ڕەسەن و بێ خەوش خستبێتیانە نێو دەفتەرەکانەوە
رمەتییە دەبینم "م. مینۆرسکی" لە مۆنوگرافە فەرەنسییەکەیدا، بە میهرەبانییەوە، هەواڵی ئەو یا

کەمەی ڕاگەیاندووە کە من پێم دابوو. من کتێبە گەورەکەی نیعمەتوڵڵم دابوویەو ئەویش بە  
تەمایە، زەمانێک چاپی بکات. با ئاواتەخوازی سەرکەوتنی بین تا بتوانێ زانیارییەکی تەواو لە  
بە  نەکردۆتەوە،  هیچ کەس  بۆ  ئێستا  تا  ڕەمزوڕازی خۆی  سەرنجراکێشەی  فیرقە  ئەو  سەر 

 .هانی پێشکەوتوو بگەیێنێتجی
                                                                                           

                                                                                   سەعیدخان 
 تاران، ئێران 

 سوئێددا بڵو کرایەوە. ئەم واترە لە گۆڤاری گزینگ چاپی 
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 ئا. مینگنە257
 

ئەم وتارە سێ الپەڕەییەم لە گۆڤاری ئەنجومەنی ئاسیایی پادشاهی بریتانیا و ئیرلەندە ی  
چاوپێکەوت و وەرمگێڕایە سەر کوردی. گۆڤارەکە ئێستاش هەر هەیە و بە  دا    19٢1ساڵی  

ناوەندی   ئاسیایی.  واڵتانی  بە  بە  کراوە  تایبەت  دەردەچێت،  لەندەن  لە  ئیبنگلیزی  زمانی 
تێدا   بدلیسی  نوسخەیەکی شەرەفنامەی  ئەنجومەنەکە کتێبخانەیەکی دەوڵەمەندیشی هەیە کە 

باسم لێوە  ٢58ووسی شەرەفنامە لە کتێبخانەکانی جیهاندا"دەستن 35پارێزراوە و من کە کتێبی "
کردووە. دەگوترێت ئەوە یەکەمین نوسخەی شەرەفنامە بێت کە گەیشتۆتە ئوروپا و سێر جۆن 

دا بردبێتیە لەندەن. نوسخەکە    181٠مالکوم یەکەمین باڵوێزی بریتانیا لە ئێران لە سااڵنی دوای  
شای قاجار بووە و شای ئێران بە دیاری ناردوویەتی هی عەبباس میرزای وەلیعەهدی فەتحعەلی 

والی ئەردەاڵن، ئەویش دوای ئەوەی پاشکۆیەکی لە الیەن مەال    -بۆ ئەمانوڵڵخانی گەورە
پاشکۆیەش وەک   بە مالکۆلم. ئەو  بە دیاری داویەتی  ئیبراهیم ئەردەاڵنییەوە لێ زیادکراوە، 

ئەردەاڵن دوای شەرەخانە هەتا ساڵی   شەرەفنامە خۆی، بە فارسی نووسراوە و باسی مێژووی
و من بە هاوکاری "خاتوو نەسرین برنا"، هاوڕێ لەگەڵ تەرجەمەی کوردیدا سەرەتا لە    181٠
لە چاپەمەنی نەورۆز لە سوئێد، پاشان بە ناوی "دوو ذەیلی  شەرەفنامەی بتلیسی"وە،   1997ساڵی  

  ٢59پێکەوە لەگەڵ ذەیلی ئەگیل و پاڵوو بڵوم کردەوە. 
ۆنێک بێت، وتارەکەی مینگەنەلە بەشی "نامەی هەمە چەشنە"ی گۆڤارەکەدا چاپ هەرچ

لەمەڕ   خۆی  پێشووی  بۆچوونی  ساغکردنەوەی  بۆ  کە  بووبێت  نامەیەک  وێدەچێ  و  کراوە 
 ناڕاست بوونی کتێبی پیرۆزی ئێزدی، ناردبێتی بۆ گۆڤارەکە. 

بیستەم   سەدەی  یەکەمی  نیوەی  بریتانیای  زانستگەکانی  لە  زمانە  مینگەنە  پسپۆڕێکی 
ڕۆژهەاڵتییەکان بووە و پێنج ساڵ پێش نووسینی ئەم وتارە، وتارێکی لە هەمان گۆڤاردا بڵو  

 
257 A. Mingana, “Scared books of the Yezidis”, Journal of the Royal Asiatic Society, 
London 1921, PP. 117-119. 

 1997چاپی کتێبی ئەرزان، سوئێد،  ٢58
 ٢٠٠5چاپی بنکەی ژین، سلێمانی،   ٢59
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و من هیوادارم وەریبگێڕمە سەر زمانی    کردۆتەوە کە تێیدا لە کتێبە پیرۆزەکانی ئێزدیان دواوە
هەڵە لە  نووسەرە  دانپێدانانی  وتارەش  ئەم  وەرگێڕانی  بۆ  من  هاندەری  پێشووی کوردی.  ی 

خۆی کە کتێبی پیرۆزی ئێزدیان واتە "مسحەفا ڕەش" ی بە شتێکی تەزویرکراو و دەسکرد 
 ناوبردبوو بەاڵم ئێستا لێرەدا پێ لەهەڵەی خۆی دەنێت.   

ئێزدایەتی ئایینی دێرینی کوردە و بنج و بناوانی لە خاکی کورد و ناو کۆمەڵگای کورد 
ێکۆڵینەوەی بنەماکانی، ئەرکی ڕووناکبیرانی کوردە.  داکوتاوە. سەرنجدانە سەر ئەو ئایینە و ل
 .ئەوە وەرگێڕاوی یادداشتەکانی مینگەنەیە

 
 وەرگێڕ 

هەر لەم گۆڤارە ]واتە گۆڤاری ئەنجومەنی پادشاهی ئاسیایی[   1916مانگی جووالی ساڵی  
مدا دا، وتارێکم لەسەر ئێزدیان و کتێبە پیرۆزەکانیان نووسی و تێیدا هەوڵ 5٢6تا  5٠5الپەڕە 

دواییانەدا   لەم  وا  ئێزدییانەی  کتێبە  ئەو  بنەمای  کە  ڕابگەیەنم  خۆم  بۆچوونەی  ئەو  هۆی 
دەرکەوتوون، دەبێ بگەڕێتەوە بۆ کاری هەندێک تەزویرکاری زیرەک. ئەوەی وا لەو کاتە  
بەدواوە هیچ شتێکی نوێ دەرنەکەوتووە، پاڵم پێوەدەنێ ڕوانگەی خۆم سەبارەت بە مەسەلەکە  

 ێچەوانە گەلێک شت ڕوون بوونەتەوە کە پەسندی ]ڕاستبوونی[ ئەوان دەکەن.بگۆڕم و بە پ
ئەندامی پایەبەرزی هێزی سوپایی نێردەی ئێمە بۆ میزۆپوتامیا،   ٢6٠کاپتەن ها. پ.و. هوستن 

کە دەرفەتێکی کەم وێنەی بۆ توێژینەوە لە نەریت و داب و ڕەسمی کۆمەڵگای ئێزدی، یان  
نیشتە شوێنی  لە  هەبوو  شەیتانپەرستان  ئەوەشی  بەختی  هەڵکەوتبوو،  بۆ  خۆیاندا  بوونی  جێ 

تێدا   ئەسڵییەکەیان  زمانە  بە  ئێزدیانی  پیرۆزەکانی  کتێبە  کە  دەست  بخاتە  دەستنووسێک 
 نووسرابووەوە.

ناوبراو کە بڕوای وابوو دەقەکان بە زمانی کوردی نووسراون، دەستی کرد بە نامەنووسین  
لە بۆ هەموو ئەو   بخوێننەوە و  تێگەیشتنی خۆی دەیانتوانی کوردی  بە  وا  ڕۆژهەاڵتناسانەی 

ئەنجامدا دەستنووسەکە بۆ ئەزموون کردن نێردرایە الی من. کە هەر زوو تێگەیشتم جگە لە  
هەندێ دۆعا و پاڕانەوەی کورت بە کوردی، دەقێکی عەرەبییە و لەو کتێبانەی دیکەی ئێزدیان  

 رودرێژی خۆم پێوە خەریک کردبوون.دەچێت کە من پێشتر بە دوو
کتێبە  بە  ڕەخنەگرانە  ڕوانینی  مەسەلەی  بۆ  کە  پاشکۆیەکە،  دەستنووسەکە  بە  پەیوەست 

 -ئێزدییەکاندا خاوەنی گرنگایەتییە و من دەمەوێ لێرەدا هەموو پاشکۆکە چاپ بکەم:

 
260    Captain H P W Hutson 



 کتێبی پیرۆزی ئیزدیان    455
  

 

ی الدیانة  سنة الهجریة الداع  13٠5سنة المسیحیة سنة    1889سنة الیونانیة سنة    ٢٢٠٠"سنة  
الیزیدیة بکل وقت امیر شیخ اسمعیل بن امیر عبدی من ذریة شیخ آدی و هذا الکتاب تاریخ  

مسیحیة جلبە بطرک بطرس علی ملة السریان من    1889کان ضاع و سنة    ٢16٠یازیدیة سنة  
مسیحیة انا المذکور    1914الهند و وجده و جلبە و وضعە بدیر الزعفران و ثانی بتاریخ سنة  

ت مع مطران الیاس الموصلی و قال لی لنا کتاب بدیر الزعفران و حاال سافرت لماردین تواجه
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 هذا الکتاب معنا."
،  ٢61ی کۆچی   13٠5ی زایێنی و    1889ی  ی یۆنانی کە بریتییە لە ساڵ  ٢٢٠٠واتە "ساڵی

]ئەم دێڕانە لە الیەن کەسێکەوە دەنووسرێت کە[ باوەڕی هەمیشەیی بە دیانەتی ئێزدی هەیە، 
 ئەویش ئەمیر شێخ ئیسماعیل کوڕی ئەمیر عەبدی لە تۆرەمەی شێخ عەدی یە: 

وو و  ی زایێنی[ دا وون ب  1849]  ٢16٠ئەم کتێبە، کە باسی مێژووی ئێزدییانە، لە ساڵی  
پترۆس، قەشەی کۆمەڵگای سریان لە هیندستان دۆزیبوویەوە و لە کلیسەی زەعفەران لە نزیک 

 ماردین داینابوو. 
ی زایێنیدا لەگەڵ قەشە ئەلیاسی مووسڵی وتووێژم    1914من کە ناوم پێشتر گوترا، لە ساڵی  

ە. دەست بە  دەکرد. ناوبراو پێی گوتم کە ئێمە کتێبێکی ئەوتۆمان لە کلیسەی زەعفەران هەی
هەندێ   مووسڵەوە  والی  الیەن  لە  و  ماردین  بۆ  چووم  کوڕەکەمدا  و  هاوسەر  لەگەڵ  جێ 
پاسەوانمان لەگەڵ کەوتن بۆ ئەوەی لە ڕێگا ئاگایان لێمان بێت. چەند ڕۆژێک دوای ئەوەی 
گەیشتمە ماردین و لە کلیسەکەدا ئیستراحەتم کرد بە ڕێز و ئیحترامەوە، کتێبەکەمان لەگەڵ  

 هێنا."  خۆماندا
 لەم پاشکۆیەدا واهەیە چەند خاڵی بچووک بەاڵم بە سوود هەبێت:

ئا( پاشکۆکە بێگومان بە هەمان دەستخەت نووسراوەتەوە کە دەستنووسەکە خۆیشی  
 پێ نووسراوە.

ب( تێیدا ڕوخساری شێخێکی ئێزدی دەبینین کە سەبارەت بە بوونی کتێبێکی ئایینی  
ی   1914خۆیان لە ناو کۆمەڵگاکەیاندا هیچ هەواڵێکی نییە و قەشەیەکی دیان لە ساڵی  

 زایێنیدا کتێبەکەی بۆ ئاشکرا دەکات.  
گاڵ بێ سەر  دا بە شێوەیەکی نەزانراو لە چیای شن  1949پ( ئەم کتێبە ئایینیانە لە ساڵی  

دا لە هیند    1889وشوێن چوون و بەختەوەرییەکی نا ئاسایی بووە هۆی ئەوەی لە ساڵی  
 بدۆزرێنەوە. بۆ کوێ براون، چۆن و کەی؟ کەس نازانێ. 

 
 ی زایێنی )وەرگێڕ(   ١887ی کۆچی بەرانبەر دەبێت لەگەڵ  ١3٠٥بە بەراوردی من، ساڵی   ٢6١
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بۆ ئەو کەسانەی وا حەزیان لە ئایینی ئێزدی و کتێبە ئایینییەکانیانە، واهەیە کارێکی بەجێ 
نووسرانی   ڕێکەوتی  دوای  بڵێین  کە  سێ  بێت  گۆڤارەدا،  لەم  من  پێشوو[ ی  ]ی  وتارەکە 

 :نووسراوەی گرنگ سەبارەت بە مەسەلەی ئێزدیان بڵو بۆتەوە
 

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 ورمێدا بڵو کرایەوە.  189ئەم واترە لە ژمارە 



 
 

 بەڕێز کاک مەعروف کەعبی، وەاڵمی چەند پرسیار: 

 پەروەردە خانەقا و 

 
ئەوەی پێی دەگوترێ خوێندنی ئایینی لە کوردستان و بە گشتی لە بەرانبەر پەروەردەی  
فەرمی واتە دەولەتیدا دادەنرێت، دیاردەیەکی کۆنە و دەبێ بگەڕێتەوە بۆ سەدە و سااڵنێکی  

ئیسالمدایە و بە  زۆر. سەرەتا و دەسپێکی بۆ من ڕوون نییە بەاڵم بێگومان لەپەیوەندی ئایینی  
شێوەیەکی سروشتی، دەبێ پێشتریش پەروەردەی زەردەشتی و ئایینە کۆنەکانیتر لە نوێژگە  

 ئایینییەکان یا بە تەنیشت ئاورگەکانیانەوە، بوونی بووبێت.
پەیوەندی   لە  فەقێیان  حوجرەی  و  مەکتەب  و  فێرگە  من  بڵێم  دەمەوێ  سەرەتایە،  بەم 

یە و خانەقا وەک دەزگایەکی برەوپێدەری تەریقەت، ئەرکی  مزگەوتدا دەبینم نەک خانەقا.  تەک
تایبەتی خۆی هەبووە کە بێ ئەوەی لە ئیسالم و ئیسالمەتی جیاواز بێت، سەربەخۆییەکی لە  
مزگەوت هەبووە واتە پەرژاوەتە سەر ئەو شتەی کە ئێمە بە تەسەووفی دەناسین و زەوق و 

ر و "عیشق" ی خودا و خۆش ویستنی  حاڵ و زیکر و سەماع و پەنابردن بۆ پیری دەستگی
وەک ئیشراقی زاتی خودا، و بڕوا بە "وحدت وجود" و لە ئەنجامدا، فنافی اللە   -مەخلووق

بوون وفەوتاندنی هەر نیشانەیەک لە "خود" و یەکگرتنەوە لەگەڵ "ئەو" کە خودا بێت. من  
گە و فێرگە هەبووبێت  نەمزانیوە و نەمبیستووە بۆ دیاردەی تەریقەت لە ناوچەی ئێمەدا خوێندن

واتە تەریقەت بە دەرس گوترابێتەوە و دەرس بێژی بووبێت گەرچی وەک وانەیەک لە وانەکانی  
فەقێیانی حوجرە و مزگەوت و بەشێک لە کەالم و فەلسەفە، باس لەو شتانە دەکرا و گەلێک 
مەالی مزگەوت دژی دەوەستان و لە هەندێک شوێن دەگوترێ کە ئیجازەی هاتنی ئەهلی  

 تەریقەتیان بۆ مزگەوتەکانیش نەدەدا. 
"حوجرە"،  بووە.  مزگەوتدا  پەیوەندی  لە  و  "ئایینی"  خوێندنی  خوێندن،  پێچەوانە،  بە 
"فەقێ"،   خوێنراوە.  تێدا  دەرسی  کە  بووە  لکاو  بەمزگەوتەوە  ژووری  چەند  یا  ژوورێک 

لەمەالیانی سەر  خوێندکاری مزگەوتان بووە ومەالی دەرس بێژیش مەالی مزگەوتەکە یا یەک  
بەمزگەوتەکە بوون. تەنانەت ئەگەر شێخی خانەقایەک ویستبێتی لە خانەقاکەیدا، بۆنموونە لە  
خانەقای بورهان یا زەمبیلی دەوروبەری بۆکان، فەقێ ڕابگرێت، بە دەگمەن وابووە هەر خۆی  

ت لە  دەرس بێژیی بکات بەڵکوو بۆ ئەم کارە "مەال" و دەرس بێژی ڕاگرتووە. واتە تەنانە
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خانەقاشدا حوجرەی فەقێ و دەرس و خوێندنی سەربەخۆ بووە لە ئەرک و کاری ئیڕشادی 
شێخەکە خۆی. هێمنیش نەمبیستووە لەالی شێخ یۆسف شەمسەددین دەرسی خوێندبێت بەڵکوو  
پێداچوونەوەی   لە خانەقای ئەودا لە الی فەوزی و کەسانیتر دەرسی خوێندووە. من کاتی 

نییە بەاڵم تکادەکەم خۆت ئەم کارە بکەی و ئەگەر غەیری ئەوە سەرەتای تاریک وڕوونم  
 بوو کە گوتم، منیش ئاگادار بکەیتەوە. 

گڵؤڵەیان هەندێک کەوتە   ئایینی ئەو  سیاسەتی دژی  هاتنی ڕەزاشا و  خانەقاکان دوای 
لێژی و جێیان پێ لێژ بوو، بەالم هەر مان و دانەخران. ڕەزاشا و کوڕەکەی، وەک حاکمانی 

وپەیوەندێکیان عیراق   دەگرت  شێخەکانیان  خاتری  عیراق،  لە  ئینگلیزییەکان  تەنانەیت  و 
لەگەڵیان هەبوو. حاجی بابەشێخی برای سەیدی زەمبیل لە سەردەمی ڕەزاشادا جێگەی ڕێزی  
بەهائەددینی   شێخ  بگیریی  حقووق  باسی  تەنانەت  ئەدمۆندز  بوو.  حکوومەتی  مەئموورانی 

ت، شێخ عوسمانی نەقشبەندی دوای بەرنامەی دابەشکردنی  نەقشبەندی لە ئینگلیزەکان دەکا
لێگیرا و مڵک و ماڵی درایە.   زەوی لەعیراقی سەردەمی قاسمدا، هاتە دیوی ئێران و ڕێزی 
سەفەری شێخ عوسمان لە سنەوە تا شنۆ و ورمێ لە سااڵنی کۆتایی ڕژیمی محەممەد ڕەزا  

ئیدارە دەوڵەتییەکان لە  شادا، وەک سەفەری وەزیر و سەرەک وەزیرێک دەچوو، کە   هەموو 
شارەکانی سەر ڕێگەیدا کارهاسانییان بۆ کرد. شێخ هادی لە شاری قوروە، بۆ داکۆکی کردن  

 دا تاقمی "چۆماقدار" ی دروست کردبوو.  1359لە ڕژیمی شا لە بڕگەی ساڵی 
بەاڵم خانەقا خۆی لەژێر کارتێکەریی گۆڕانکارییە سیاسییەکانی دوای شەڕی دووهەمی  

هەرەسی  جی و  دامەزران  ناوچە،  بۆ  ئوروپاییەکان  هێزە  هاتنی  نموونە  بۆ  ناوچەکە،  لە  هانی 
کۆماری کوردستان، دەسەاڵت سەندنی "حکوومەتی میللی" موسەددیق، ئیسالحاتی ئەرزیی  
سەردەمی شا، سەرهەڵدانی بزووتنەوەی چەپ و پێشکەوتنخواز، دەرچوونی ڕۆژنامە وگۆڤار  

ییەکان و درەنگتر تەلەفیزیۆن و لەم دواییەشدا ئینتەرنێت، خۆی پێ و دامەزرانی ئیزگە ڕادیۆ 
خوڵقاندنی   و  راگرتن  زیندوو  بۆ  ڕژیم  هەوڵی  هەندێک  تەنانەت  بووە،  والواز  ڕانەگیراوە 
خورافەی ئایینیش یارمەتییەکی ئەوتۆی بە درێژ کردنەوەی تەمەنی خانەقا نەداوە. هەندێک  

تەورێز و تاران پەیوەندیان بە شێخەکانی کوردستان   کۆڕ و ئەنجومەنی "مەولەوی خوانی" لە
ڕەگی   بخەنە  تازە  خوێنی  نەیانتوانیوە  ئەوانەش  بەاڵم  گرتووە  زەمبیلەوە  شێخی  نموونە  بۆ 
پیرێکەوە کە تەنانەت هیپی گەری و "ڕومی" خوازیی هەندێک لە ڕۆژئاواییەکان نەیتوانیوە  

 "ڕۆژین" واتە "بەڕۆژ" ی بکاتەوە.  
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ردەی سوننەتی نێو حوجرەی مزگەوت بێگومان بەهۆی پەروەردەی فەرمی سیستەمی پەروە
دوای ڕەزاشاوە زیانی لێکەوت و هەندێک الیەنی باشی ئەو پەروەردەیەش لە ناوچوون. نموونە 

 لەو الیەنە ئەرێ ییانەی پەروەردەی ناو حوجرە بریتین لە: 
 سیستەمی دەرس خوێندنی یەک بەیەک،   -
 ەچۆکەوەنانی مامۆستا و شاگرد،"بەڵێ بابە!" گوتن و چۆک ب -
 هەڵبژاردنی مامۆستا بە کەیفی فەقێ لەم شار و لەو گوند، -
 لەم یا ئەو پارچەی کوردستانەوە چوون بۆ ئەوی تر،  -
حوجرە تاڕادەیەک "بەخۆڕایی" بوون و دابین کرانی ژیان و مەعاشی فەقێ لەالیەن   -

 ن(، و بەڕێوەبەری حوجرەکەوە )کە ئاغا و ڕەعیەتی گوندەکان بوو 
 شێوازی "ئیجازە" وەرگرتن، واتە "فارغ التحصیلی" موستەعیدەکان،   -
هەروەها ئەو ڕاستییەی کە زوربەی هەرەزۆری فەقێکان لە بنەماڵەی هەژار و دەست   -

 تەنگ بوون، تەنیا بەشێکن لە الیەنە باش و ئەرێیەکانی خوێندنی نەریتی.  
 الیەنی سەلبی ئەو چەشن خوێندنە:  

بابەتی خوێندنیان بوو کە لە ماوەی چەند یەکەم ماددە دەرسی - یەکان واتە 
سەدەدا گۆڕانکارییەکی ئەوتۆی بە سەردا نەهاتبوو و مەال و زانا و تەنانەت بڵێمەتە  
کوردەکانیش وەک قزڵجییەکان تەنیا "حاشیە" یان لەسەر کتێبە کۆنەکان دەنووسی و 

دەستیا و  دەهێشتەوە  خۆیان  وەک  بابەتەکانیان  گشتی  بۆ  پێکهاتەی  نەدەدان.  لێ  ن 
نموونە، لە دەرسی هەندەسەیاندا هەندەسەی ئوقلیدۆسی دەگوترایەوە کە بەگوێرەی  
ئەو، زەوی بریتی بوو لە دەشتاییەکی ساف کە کێوی قاف دەوری تەنیوە و دوای  

 کێوی قافیش بەحری قولزم هەیە کە کەس نەیدیوە و ناشتوانێ بیگاتێ.  
و وانەی فارسی و عەرەبی تێدا دەگوترایەوە الیەنی نەرێی دیکەی کارەکە ئەوە بو -

بەاڵم هیچ دەرسێکی کوردی تێدا نەبوو، گەرچی زمانی تەعلیم زیاتر کوردی بوو  
 و لە قۆنەغەکانی سەرەوەدا عەرەبیشی تێکەاڵو دەبوو. 

دەبوایە   - ڕۆژانە  ژیانی  بۆ  بووکە  فەقێ  چاولەدەستیی  یی،  نەرێ  دیکەی  الیەنێکی 
خواردنی سێ ژەمەیەن لە ڕێگای ئەو خێر وخێراتەوە دابین  "دەقنە" لە مااڵن بێنن و 

و  "مووچە"  و  "ڕاتبە"  نەبوو.  کردن  سواڵ  لەگەڵ  زۆری  جیاوازییەکی  کە  بکەن 
  –"بەرات" ی ساالنەیفەقێش چ دەوڵەمند و حاجی ناودێ بیاندایە، چ ئاغای دێ  

هەبوو و   کە بەگشتی ئەوی دووهەمیان بوو، پێویست بە دەم الر کردنەوە و پاڕانەوە
ئەوتۆی   شێوازێکیی  فەقێ  ئاتاجیی  و  موحتاج  و  هەژاری  جارڕادەی  هەندێک 
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بەخۆیەوە دەگرت کە لە گوتن و نووسین نایەت. ژیانی ئابووری فەقێ لە کوردستان 
هەرگیز باش نەبووە.   من خۆم هاتوچۆی حوجرەی گوندی سەرا و باغڵووجە و  

 سەرێی ژیانی فەقێم بینیوە.  بوغدەکەندیی دەوروبەری بۆکانم کردووە و چەرمە
دوو   دەوڵەتیدا  فەرمی  قوتابخانەی  لە  و  فەقێ  حوجرەی  لە  خوێندن  من  بۆچوونی  بە 
دیاردەی جیاوازن و ئەوە بیرێکی بەڕێ وجێ نییە المان وابێت دەبێ بە هاتنی پەروەردەی  
فەرمی پەروەردەی مزگەوت لەناو بچێ. ئەوەی پەروەردەی مزگەوت و حوجرەی لەناو برد، 
زائێنی(.   )شەستەکانی  چلەکان  ئەرزی  ئیسالحاتی  دوای  بوو  فیئودالیزم  فەوتانی  ڕاستیدا  لە 
پشگیر و دابینکەری سەرەکی ژیانی فەقێ و مەسرەف و خەرجەکانی ئاغاوات بوون و بە  

 نەمانی ئەوان ئەمیش بەرەو الواز بوون و نەمان ڕۆیشت. 
سەی ئایینی هەبووە و بۆنموونە  ئەو پرسیارەش کە بۆچی لە گوندێکی وەک تورجان مەدرە

لە گوندێکی تر نەبووە هەر لەم ڕێگەیەوە وەاڵم دەدرێتەوە. ئەوە ئاغاکان بوون کە ئیجازەی  
مڵک  خاوەن  یا  ئاغا  دەبوایە  دەکرد.  دابین  فەقێیان  خەرجی  و  دەدا  حوجرەیان  کرانەوەی 

ێژی باش بە مووچەی  کەسێک بوایە کە بایەخی بە کاری پەروەردە بدایە، ئینجا مەال و دەرس ب
کارێک کە   –باش ڕابگرێت، شوێنی حاوانەوەی فەقێ و خەرج و مەخاریجی دابین بکات  

هەموو ئاغایەک نەیدەکرد و بۆنموونە لە تورجان "وەقف" هەبووە بۆ مزگەوت و حوجرە و  
ماڵی   بکرێت.  ئەنستیتوتە  دوو  ئەو  تەرخانی  دەبوایە  گوندەکە  سااڵنەی  داهاتی  لە  بەشێک 

کە  حەمەدئا دەدا  بوغدەکەندییان  و  سەرا  مزگەوتی  حوجرەی  خەرجی  عەبباسی  غای 
هەردوکیان مڵکی خۆیان بوون. ئاغاکانی بۆکان واتە بنەماڵەی ئێلخانی زادە و موهتەدیش بۆ  
ئەم کارە باش بوون و لە بۆکان و حەمامیان مەال و مزگەوت و حوجرەی فەقێیان بەڕێوە 

 نیش ئەو شتانە هەبوون یان نا.دەبرد، نازانم لە گوندەکانی دیکەیا
و  مەدرەسە  تورجان  دەوروبەری  دیکەی  گوندەکانی  بۆچی  کردبوو  ئەوەت  پرسیاری 
دەرمانگایان نەبوو؟ ئەگەر نیازت لە دەرمانگای دەوڵەتی بێت، کە ئەوە کاری حکوومەت 
مەدرەسەی  ئەگەر  بووبێت.  دەرمانگا  دیکە  شوێنی  لە  نەمبیستووە  بۆکان  لە  جگە  و  بووە 

ئەرزی  دەو ئیسالحاتی  کاتی  تا  بڵێم  دەبێ  بێت  نیاز  کرانەوەی    134٢ڵەتیشت  ئیجازەی 
قوتابخانەی دەوڵەتی لەگوندەکانیش بە دەست ئاغا و خاوەن مڵکی گوندەکە بوو و بە بێ  
ئیجازەی ئەوان ئیدارەی فەرهەنگ )دواتر آموزش وپرورش(، نەیدەتوانی مەدرەسە لە هیچ  

لە یاسایە  ئەو  دابنێت.  لە   گوندێک  ئاگام  ئیتر  هەبوو  کوردستان  لە  واتە  ئێمە  ناوچەی 
شوێنەکانیتری ئێران نییە. بۆ نموونە، کاتی من دەرسی "دانشسرای مقدماتی رضائیە" م تەواو  

دا دەبوو ببم بە مامۆستای گوندێکی بۆکان. باوکم کە بەرگدرووی    1341کرد لە پایزی  
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ئاغای موهتەدی کرد ئیجازە بدات لە    ماڵی ئاغاکانی بۆکان بوو تکای لە حاجی ئەبوبەکر
گوندی کولتەپە ی نزیک بۆکان )کە ئێستا بەشێک لە شارەکەیە(، قوتابخانە بکرێتەوە و من  
ببم بە مامۆستای. حاجی ئەبوبەکر ئاغا کە مرۆڤێکی گەلێک باش و جێگەی ڕێزیش بوو،  

ش یش قوتابخانەی  موافەقەی نەکرد بەالم ساڵی دواتر ئیجازەی دا و ئیدارەی آموزش و پرور
تێدا کردەوە و خاڵۆزایەکی من بوو بە یەکەم مامۆستای گوندەکە. هەروەها دوای ئەوەی  

دا کەوتە سەر شاری سەقز و لە بۆکان جیابووەوە،  1341دیهستانی تورجان لە هاوینی ساڵی 
منیش کە مامۆستای گوندی باغڵووجە بووم کەوتمە سەر سەقز. پوورزایەکم کە تاجرێکی  

بوو قسەی لەگەڵ سمایل ئاغای کوڕی حەمەدئاغای عەبباسی کرد و ئەوانیش ڕازی   سەقزی
بوون بۆ ئەوەی لە گوندی "سەرا" ی مڵکی ئەوان ببمە مامۆستا. چەند مانگێک لەوێ و لە  
دیوەخانی ئەواندا مامەوە، بەاڵم بارودۆخی ژیان لە ژێر چاوەدێریی ئەوان و گوشاری ساواک  

ڕۆم، جا شوێنی خۆم لەگەڵ کەسێکی تر گۆڕییەوە و چووم بۆ  وای کرد کە ویستم لەوێ ب
گوندی بوغدەکەندی کە مڵکی حەمەدئاغا بوو بەاڵم ماڵ و دیوەخانی ئەوانی لێ نەبوو و بۆ 

زستانی   لە  کردەوە،    134٢یەکەمجار  قوتابخانەم  دەڵێم  کە  کردەوە.  قوتابخانەم  لەوێ  دا 
ئیدارەی آموزش و پرورش دەدا قوتابخانە لە    لەڕاستیدا ئەوە ئاغاکان بوون کە ئیجازەیان بە

گوندەکەیان بکرێتەوە و زەوییان دەدانێ بۆ قوتابخانە، دەنا بە بێ ئەو مؤڵەتەی ئەوان کاری  
 وا نەدەکرا. 

ئەگەر نیازتان لە جێگیرکردنی زۆرەملێی عەشایر هەر نیشتەجێ کردن واتە "تختەقاپو"   -
ل دڵنیام دەبێ کاریگەرییەکی ئەوتۆی  یا ژمارەی  بێت،  ەسەر زیادبوونی ژمارەی گوندەکان 

ماڵی ناوگوندەکان بووبێت. بەاڵم ناوچەی بۆکان عەشایری گەڕۆکی لێ نەبوو یا الی کەم  
نەمبیستووە   ببوون.  نیشتەجێ  هەموویان  و  نەمابوون  گەڕۆکە  عەشایرە  ئەو  مندا  تەمەنی  لە 

 زۆر پێش من.  دێبوکری و فەیزوڵڵبەگی گەرمێن و کوێستانیان کردبێت مەگەر 
 

چەند پرسیار ووەاڵمی دۆستانە. بەهۆی گشتی بوونی ناوەرۆک هەستم کرد باش وابێ بڵو 
 بکرێتەوە بەڵکوو سوودێکی بۆ لێکۆڵەران و خوێنەرانیش هەبێت.
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لەناو   وئەو دەورەی لە کێشەی دژی ستالینی  نیکیتا خرۆشۆڤ و
 بردنی سۆسیالیزمدا بینی 

 
 دیجەم یثەک ینینووس

  
                            

 ێڕ رگ ە و   ی ک ە ش ێپ 
 ی نەنجومە"ئ  ی1993  یجوون  یمانگ  یکەیەوەبوونۆک  ە" لدیجەم  یثەخاتوو "ک  ەوتار  مەئ
 .262ەکردوو یشەشکێپ ن،ەندەل ی" نیستال

ئ  ەکەتەباب   یرەنووس  ە وەداخەب  من، د  انیچکام یه  ەکەنەنجومەو   یکێستۆ ناناسم.  
 ەکەوتار  یرەنووس  ڵەییماەبن  ی ستۆو د  یراقی ع  یوعیش  یحزب  یندامەئ  ەک  م،ۆخ  یستیوەشۆخ

ل پ  1993  ڵیسا  مانەه  ەبوو،    ی کورد  یزمان  رەس  ۆب  ەیکەلکینام   یانێڕرگەو  یاریشنێدا، 
  م ەکییەکورد ەاوێڕرگەو و ناێه  ێجەب میت یەستاۆد یرکەئ  کداەیەفتەه ەیماوەل شی. من کردمێپ

ئیتەخزم  ەنارد د  ەیندەوە.  نووس  ەیکەستۆبزانم  و   ۆیه  ەب  ،ەکەوتار  یزەڕێب  یرەمن 
  ی ارڕیب  دا،ەڕەالپ  کدوویە  یژێراوەپ  ەل  نیستال  یکانەتەاسیس  ەمن دژ ب  یکێگرتن  ستێوەڵه

ب و  ب  داەن  انەیکییەکورد  ەاوێڕرگەو  ەیوەوکردنڵچاپ  ک  رۆز  ەکەتەاب و  .  رکرایبەل  مەو 
 یکێرەبراد  یرەو هاوس   زینگلی ئ  یزەڕێب  یکێخانم  ەک  زانمەد  ە ندەوەئ  رەه  رەنووس  ەب   تەبارەس

  .بوو یراق یع یوعیش یحزب یندامەئ یکورد
کرد    ستمەه  ،ەوییەزۆد  مداۆخ  یکانەادداشتیناو    ەل  مەرکراویبەل  ەتەباب  وەئ  ەک  ڵمساەئ

  دا یتۆڤیەس  یمەستیس  یسەرەه  ی دوا   یزڵۆئا   ییاسیس  یزا ەف  ەو ل  ەنگرانیەال  ەیوەئ  یاەڕرەس
  ر ەسەکردن ل یرەگرتبوو و داو  یسەرکۆز  یرچاوەب  کانەووداوڕ  یزۆوت  پەت  ەک  ەنووسراو

و   نجاەپ  ەیەید  یزم یالیسوس  یشکراوەداب  یهوردوگا  ەب  ت ەبارەس  ستێوەڵه  ییوتەوچ  استڕ
الدراون و    کانەردەپ  ەل  کێلەگ   ەک   ستاێئ  م ەاڵ. ببووەسانا ن   یکێکار  مەستیب  ەیدەس   یستەش

 
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 
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ئەوەتۆب  وونڕ  رۆز  یکەیەادڕتا  رچاوەب و   ڵکا  ەیوەاکردنیج  کێل  ۆب  رەنێخو  یرکەئ  تری. 
 ەوەوونڕ  ەی گەڵب  ەب  ێکرەد  کانەنیەال  یست ێو ەڵه  یتیەنۆچ  رەسەل  ارڕیو ب  ەوەتۆهاسانتر ب   وڵیکو
 .تێبدر

  ی ت یەکیە  ی کیجۆلیۆدیئا   - یاسیس  ەیشێ و ک  ەناڵسا  و ەئ  یکانەووداوڕ ەل  کێشەب  یەئاشکرا
 رەس  ەتەداناو  انینێشو  ،ەیەوتار  مەئ  یکەرەس  یکۆرەناو  ەک  ا،یبان ڵو ئا  نیچ  ەڵگەل  یتۆڤیەس
کەوەکوردستان  ەب  نڤینا  یتەاڵژهڕۆ  یالنەگ   ەی وەبزووتن  یکانەزڕی  یبوون  رتە.  
 ابردوو،ڕ   ەیدەس  یستەش  ەیەید  یکوردستان  یکانەپارچ  مووەه  ەکورد ل  یلە گ  یخوازیزگارڕ
ب  ڵیبا  یدانەڵرهەس لێڕشگۆڕ"ش  ە ناسراو  ن  پ ەچ  ڤیبزا  ردوو ەه  ناو ە"  و    ەییوەتەو  کورد 

  ە انییک ۆناک  وەئ  ۆیوخەاستڕ  ەیوەنگدانڕە  کان،ەکورد  ەستی ئۆو مائ  ی وعیش  وانێن  یکەرەدووب
  یی کەرەس یدوو قوتب  وانێن ەل  ۆڤشۆخر یدانەڵرهەو س نی ستال ی رگەم یدواەدواب ەبوون ک

ب  دابووەڵه  یرەس  دا یتۆڤیەس  ی تیەکیەو    نیچ  ەوات  زم یالیسوس  یهوردوگا   ی کەیەوێشەو 
 ی"ێڕشگۆڕش  ڵی"با  یوتنەرکەد   ەل  ی باش  ەینموون  ەنگڕە.  تالبووەوێت  یشیکورد  ،ۆوخەاستڕنا

  ی ژنەب  ەل  ایج  ەک  ە وەتێزرۆدا بد  69و    1968  یناڵسا  ەل  رانێئ   یکوردستان   یموکرات ید  یحزب
تووش   ان ەینێزەتڵد  ەنووسەچار  و ەو ئ  تەاڵژهڕۆ  ەوەانەڕگ  ەوەباشوور  ەل  ،ەکەحزب  ییکەرەس

 .نی ئاگادار ێیل مووانەه ەهات ک
ک  ووداوڕ  ەب  تەبارەس  یر ۆز  یکییەاریزان  ،ەوتار  مەئ  ناو    یکانییەکەرەس  ییەتیەساەو 

 مەستی ب ەیدەس ی  9٠تا  4٠ ەیەید وانێن ەل  یست یال یسوس ەیرەب ردووەه یتەاسیس یپانۆڕەگ
  ی تەارمی  ەب  ێکرەد  دا،ینینووس  رەسەب  کڵێسا  ٢7  یبوونەڕپێ ت  یدوا  ستاێئ  ەک  ،ەوەتەکراوۆک  داێت
ئاشکراتێریبگ  ستێوەڵه  انایکێشەب  انی  مووەه  رەرانبەب  ەل  ،ەانییدوا  مەئ  یکانەووداوڕ   یە . 
 کێلەگ  یکەیەنیرۆز  ن، ەبک  رەنووس  یکانەستێوەڵه  یسندە پ  بنەه  کێسانەک  داەوەئ  ینەیعەل
 دڕە  رەنووس  یکانییەرەو داو  ستنەوەد  یدژ  کان،ەووداوڕ  ییووناکاڕ  رەب  ەل  ەک  نەه  شیرۆز
 .ەوەنەکەد

و    نیستال  یکانییەئوروپا  ە تەاسیس  یرخانەت  ەیکەوتار  یگشت  ەب  دیجەم  یثەک  خاتوو
 ڕیئاو  ،یراقیع  یوعیش  یحزب  ینووسەچار  ەب  کێکردن  ەئاماژ  ەل  ەو جگ  ەکردوو  ۆڤشۆخر

  ە ب  ەئاماژ  ،ەکەقەد  یکێادکراویز  کەو  تێبکر  ەیەواه  مەاڵب  ،ەوەتەداوەن  ەمێئ  ەیناوچ  ەل
بکر  ە ب  قەرحەد  نیستال  یکانەتەاسیس ل  تێکورد   یمارۆک  ەیوەشاندنەوەڵه  ،ە وانەو 

  ی کورد یرکردنەدە( و شارب19٢9) باغەرەق  ین یالچ  ەسوور( ل  ی مارۆ کورد )ک  ی خودموختار
 یمارۆک  ەپشتکردن  هاەروەه  ،یناوند  یایئاس  ەیکید  یکانەمارۆکازاخستان و ک  ۆب  ەیەناوچ  وەئ
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  ی چوونۆو ب  ستێوەڵه  داەوەئ  ینەیع  ەل  ێڕرگەو  مەاڵ... هتد. بهابادەم  ەل  1946  ڵیسا  یکوردستان
 .ەشتووێه ێجەب رەنێخو ۆب ی ارڕیو ب ەوەتەماو نیەالێب داەکەقەد ەیمەرجەت ەل ،ەیەه ۆیخ

  و ەو ئ  ەوەتەچوون  داەکەوتار  ەب  ،ە وەوبوونڵب  ش ێوا پ  ەیزانەڕێب  ەرەبراد  و ەئ  ۆب  رۆز  یسپاس
 .کرد  پیتا انەیکەوتار یرۆز یشەب ەک شەزانەڕێب

  ۆ ب  ەک  تێکرەد  ەکوردان  ە ختکردووەب  انیگ  وەئ  یاد ی  ەب  شەشکێپ  ەکییەکورد  ەمەرجەت
  ە بوون  وساوان،ەو چ  ژارانەه  ی شەگ  یژڕۆو دوا  کەڵخ  ەب  انیوەپت  ەڕیروباوی ب  ەل  یکۆداک

 یو دوا  ەناڵسا  وەل  زمیالیسوس  یهوردووگا  ۆیناوخ  ەڕیو ش  یتیەو دژا  یکەرەدووب  ییقوربان
  .ستداەد  ەل انیان یگ داەڕش ەیرەو ب ندانیز ەل انیرۆز یکێشەو ب وداەئ

د  ەیوانەئ  ۆب و   استڕ  یراوردەب  انی  ەوەننێبخو  ەکەوتار  یز ینگلیئ  یقەد  تێوەانەیوا 
 ەتێ وەکەد  داییتاۆک  ەل  شەکییەز ینگلیئ  ەلکینام  ییپۆک  ن،ەبک  ەکییەکورد  ەمەرجەت  ییدروست

 .ییەباش ن رۆز ەکییەزینگلیئ ەنوسخ یتییەفەیک  ەوەداخ ە. برچاوەب
8/1٢٠ /٠19 
  
  
 ر ە نووس   ی تا ە ر ە س 

  وان ەڕچاو  کانەستی نۆکوم  ە ل  کێرۆدا، ز  1953  ڵیسا  یسڕما  ی مەنجێپ   ەل  نی ستال  یمردن  پاش
م   دا ەوەرەد  وتۆڤیەس  ییتیەکیە  ۆیوخێنەل  ەک  نیستال  یهاوکار  نی کترینز   -ۆڤتۆلۆبوون 

 ەاری. دیت ۆڤیەس  ییتیەکیە  یست ینۆکوم  یحزب  ەیتیمۆک   یمەکیە  یرێسکرت  ەتێناسراو بوو، بب
ک  ۆڤ نکیمال  ،ەکید   ەییمانیش  یگرێج   ەی نگرۆک  یتۆڕاپڕدا    195٢  ی رەبۆکتۆئ   ەل  ەبوو 
 .ەوەندبوێخو یزبیح یمەهەزدۆن

 رەسەل  ۆیوتەئ  یتیەرپرساە " بۆیخ  یداخواز  رەسە"ل  ەیوەئ  ۆب  اینەت  دایاستڕ  ەل  ۆڤنکیمال 
  ە دا گرتبوو  1953  یسڕما  یمەوتەح  ەل  ییندەناو  ەیتیمۆک   یتییەرێسکرت  ەیپل  ت،ێشان البچ

 .ستەد
  یی تییەسکرتار  ەدابوو ک  ەسانەک  وەئ  یناو  ەیستیل  ەل  ۆڤشۆخر  تایکین  یناو  داەناغۆق  مەل

مالنا ێکهێپ  انێینو  ۆب  ی رانیز ەو  یا ۆڕش  ییتیەکاۆ رەس  ەک  ەوییەاستڕ  وەئ  ۆیه  ەب  شۆڤینکی. 
د  زراوێپار وا  هتێب  یکەرەس  یر ەبڕێ  شتاێه  وتەکەردەبوو،   ەوردەورد  تێب  کێنۆچ  رە. 
خر  ەکردوێ پ  ی ستەد  دایتیەرا ەبڕێ  وێنەل  تەاڵسەد  ەڕیش  ەک  وتەرکەد  ەل  ەک  ۆڤشۆو 
خ  1953  ڵی سا  یمبر ەپتێس   ێ بەد  ،ییندەناو  ەی تیم ۆک  یم ەکیە  یر ێسکرت  ەکردبوو  ۆیدا 
 .تێنیبب داەڕەش وەل یکەرەس یکێورەد
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 ۆڤ ش ۆ خر   ی ندن ە س   ت ەڵە س ە د 
 ەب زمی الڕی مپیئ  یکردن یکانە رەربەب ۆب یت ۆڤیەس ییتیەک یە ،یهانیج یمەدووه ەڕیش یدوا

و   ینیبەد  داییو سوپا  یئابوور  یتڵیەزا  ی خۆبارود  ەل  ۆیخ  ەک  کا،یمرەئ  یزم یال ڕیمپ یئ  تەبیتا
هاود  ۆیخ  زمیالیسۆس  یهوردووگا  رەس  ۆب  انیکێرشێه  یبردنەوەڕێب  یرکەئ  یکانەستەو 

ل  ییتیەراەبڕێ  ەب  یستیوێپ  ،ۆستەئ  ەگرتبوو  ۆخەل  ەستی نێل   -ستیمارکس  ن یەال  ەکردن 
  انیز   یم ەستیس  ێی نوەرلەس  ەیوەاتنانیبن  ەڵگەل  ڕێهاو  کانەستی الڕیمپی . ئبووەه  کانەبووردوو

و    UNRRA و"  ڵشاڕما  ی"پالن  ەی گڕێ  ەل  ژاواڕۆ  یوروپاەئ  ییدار یەرماەس  یوتووەکێل
ب  انەییندەوپاگڕپ  ەیورەگ  یکیەراەه  شدای کیژۆل یۆدەیئ  ەیرەبەل  ە"وۆ"نات و   شۆڕش  ەدژ 
ل  ڕێ  ەخست  زمیالیسۆس  ە رەنووس  وکانییەرژواۆب  ەناسیئابوور  ەل  انیکەڵک  داەبوار  مەو 
 .رگرتەو کانەژوونووسێم

و  مەدووه ڵی نایۆنترناسیئ یکان ییەستیمارکس  یدژ ییەرۆئی ت ەیژێدر کەو ێنو  یزمی نیۆز ڕێڤی
دداەرێ]ل  وروپا،ەئ  یاسڕموکێد  ڵایسۆس تراژ ینیب  ەیتکارانەانەی خ  ەڵیپەچ  یورە[    ی ا یدی. 
ستال  نینێ ل  ک ەو  ۆڤیمر  یاتیجەل  دابووەوەل  یهانیج  ی مەدووه  ەڕیش  یدوا  یمەردەس   ن، یو 
کەه  ۆڤیشۆخر  تایکین بزووتن  ی تۆڤیەس  یت یەکیە  ی تیەراەبڕێ   ەبوو    ەیی وەتەناون  ەی وەو 

              .کرد ەد یستینۆکوم
  ی ت ەالەیئ ی"کاۆڤنی"کال ەل ێڕ رزەو یژار ەه یکڵەیەماەبن ەدا ل 1894 ڵیساەل ەک ۆڤشۆخر

ل ل  کیداە"کورسک"  ل19٠8  ەببوو،  ب  یباوک  وکیدا  ەڵگەدا،    ی کانگاکان  ەیناوچ  ۆچوون 
  .کرد ەد داێت  یشی ئ رەتیشاگرد ف کەو ەک کێنێ"دونباس" شو

  ە ل  نگترەدر  وەوەتێ بدز  یربازەس  یتەخزم  ەل  ۆیخ  یدا، توان  1914  ڵیسا  ەل  ۆڤشۆخر
ب  یکانگا  یکارانێکر  یکێمانگرتن   یچوونەوەڕێب  یتەارمیدا،    1916و    1915  ڵیسا  مەاڵدا، 
  ۆی خ  یکار  وشیئ  یهانیج  ەل   داەکار  مەل  ێوەکەردە: "وا دتێنووسە" دندە"مارک فرانکل  کەو
، 1917  ی رەبۆکتۆ " تا ئکڤیشۆڵکاب ۆڤوزی"    ەییناوچ  یکخراو ڕێ  یرچە". گتێچووبەن  ترەوالوەب

ه  1917  ڵی سا  ەل  ۆڤشۆخر  بوو،ینیب  ەوۆیەخەب  یندامەئ  ٢٠٠٠  ەیکینز  ەبووبووەن  شتاێشدا 
چ    ێبەد  یزان ەدەین  یوونڕ  ەب  ن، اڵسا  ٢3 ینەمەت  ەشتبووەی گ  ڵەوساەتا ئ کووە" و باوکیشوۆڵ"ب

لچۆڤی"گاگان  و،ەئ  ەیوانەچێپ  ەبکات)ب ل   1911  ڵیسا  ە"    ەڵ گەل  دا ڵیسا  18  ینەمەت  ەو 
 .(وتبووەک کانەکیشو ۆڵب

  ڵ کایپراکت یچوونۆب اینەت دا،ی شیو دواتر  1917 ڵەسا ەل ەیەوە"ئندە"فرانکل یرگرتنەو ئاکام
 یکێو سروشت  مەک  کجاریە  یکێتانەرەد  بووەوەئ  شەکەتەباب  ۆی. هبزواندەد  ۆڤیشۆخر  ەبوو ک
 ەستەو هاود  مانڵئا  ستەدەب  نیی کراۆئ  مووەه  کدا ێکات  ە. لبووەه  ەرانیووناکبڕ  یتوانا  ۆب  یالواز
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 شەداب  انداێڕرزەو  رەسەب  ەناوچ  یکانییەوەز  نەخاو  ڵیما   وکڵبوو و م  ەوەانی کانەستینالیۆناس
دا    1918  ڵیسا  ەل  ۆیخ  وە. ئانۆیخ  ەیکەگوند  وێن  ەوەانەڕگ  ۆڤشۆخر  ڵەیماەکرابوو، بن

و   م ەهۆن  یسوپا  یاسیس  یشەب   یەردراێ ن  داڵسا  مانەه  یز یپا  ەو ل  ەوەکیشو ۆڵب  یزبیناو ح  ەچوو
  ی باکوور  ەل کیشو ۆڵب یدژ یالەڕنە" جنێ کینێ"د ەدژ ب ەڕی ش ەبوو ل یت یبر ێیوەئ ەی کەشیئ

 .ەوەتێنێمەد کی تار داۆییناوخ ەڕیش ەل ۆڤشۆخر یورەد ێیەپ مە"دونباس"، ب
 -"کاۆڤوزی"  ە" لنۆ"د  ڵیکایکنەت  یجێلۆک  ەل  زبیح  یرێسکرت  ەدا بوو ب  19٢٢  ڵیسا  ەل

ب  ەینێشو  وەئ   ی رگرتنە"و  یرچەگ  داکرد،ەیپ  ییاویناس  زمدایمارکس  ەڵگەل  مجارەکیە  ۆوا 
  .(ندە")فرانکلەویەما  ییتاەرەس رەه ەشیمەه م،یمارکس  ەل  ەیرانیووناکبڕ

بوو   شیوەئ ن،یی اڕک ۆئ یحزب یکۆرەس یە " کراچۆڤی"الزار گاگان ەک 19٢5 ڵیسا  یلیئاپر
  ی نیۆسی زۆپۆئ  وکانەستینیبوخار  ەدا دژ ب19٢9  یانسڕنفۆک  ەو لحزب  ەییناوچ  یرێسکرت  ەب

  .ستاە " وپێ["نی]پالن ینانێهێپ ییتاۆک ەداو دژ ب یراست، وتار
  ی سازەشیپ  یا یمێئاکاد  ەدا چوو  19٢9  ڵیسا  یز ییپا  ەل  ەیوەئ  یدوا  ۆڤشۆخر  یدانەڵه

  یە دا، کرا  ۆسکۆم   ی[ شاریستین ۆ]کومیحزب  ەل  1939  ڵی سا  ەبوو. ل  رچاوەب  کێلەگ  ،ۆسکۆم
 یمەهەدەڤح  ەینگرۆک  ەو ل  1934  ڵیسا  ەل  نجای"، ئچۆڤی"الزار گاگان  یدوا  یسەک  مەدووه

دا، بوو    1935  یمارس  یمانگ  ە . لردراێ بژەڵحزب ه  ییندەناو  ەیتیمۆک  یتییەندامەئ  ەحزبدا، ب
 .داۆسکۆم ەیناوچ مووەه ەل زبی ح یرەبەوەڕێب ە" واتچۆڤی"الزار گاگان یگرێج ەب

  ن ی زنترەم  یتیەراەبڕێ    ەشتەی و گ  داەڵیه  ەوەوون  یکێناو  ەل  ۆڤشۆدواتر، خر  ڵسا  نجێپ
 .تدااڵو ەحزب ل ەیکخراوڕێ

 کەو  ۆڤشۆخر  ن،یا ڕکۆئ  ەل  یحزب  یکەیەوەپاک کردن  یدواەو دواب  1938  یرەویجان  ەل
 .ەکەنێشو یەردراێحزب ن یمەکیە یر ێسکرت یگرێج

  ە وەکرد  ە بوو. ب  اریستەه  یکەیەناوچ  ،ەوەکانییەناز  یکار  یندنەسەرەپ  ۆیه  ەب  نیا ڕکۆئ
ب  ڵکشتوکا   یکار  ی اتریز  یکردن   ویکت ێللۆک  ەب  یرپرسەب  نیا ڕکۆئ  ەل  ۆڤشۆخر  مەاڵبوو، 
  ی جبوور ەم  ەب  یندنێخو  وان،ەل  کیەو  کردن  یرووس  ەب  ی گرژ  یتەاسیس  ۆیه  ەب  وتەرکەد

 کووەڵب ،ەوەکردەن مەک یروگرفتیگ رەه کەن ندا،یکراۆئ یکان ەرگێف مووەه ەل یرووس یزمان
  .اتریز ەیمڵەوەو چ نگەت یقانڵخو ۆیه ەبوو ب
.  ڵیاما ڕ  ی نیکرا ۆئ  مووەه  کردو ێپ  ی ستەدا د1941  یجوون  ی مانگ  ی  ٢٢  ەل  مانڵ ئا  یرشێه
ستال ەڕی]ش  یدوا   اینەت  یتۆڤیەس  یسوپا ل  ۆڤخارک   یتوان  نگرادی[  شدا،    1943  ڵی سا  ەو 
  کان ییەناز  ی ستەد  ەل  ن یکراۆئ   مووە"، هڤۆڤ"ل  ی ئازاد بوون  ەب  نجای" ئازاد بکات، ئییەڤ"ک
ئێرەدەهات س  حزب  یرەبڕێ  کەو  ۆڤشۆخر  مەودە.   یرپرسەب  ن،ی اڕک ۆئ  یرانیزەو  کەرەو 
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کار و  ۆیئاس ەک وتەکەد رە دا وا د1946 ڵیسا ەل تێب کێنۆچ رەبوو. ه ەوەاتنانیبن یرکەئ
 ەیلەسەم ۆب ەک گرتەدێل ەیخنەر یتوند ەب ۆسکۆم ت؛ێ بەن وونڕ رۆز ۆڤشۆخر یچاالک

.  ەکردووەن  یچیه  ەکەناوچ  یست یال یسۆس  یدژ   ویستینالیۆناس  ەیندەپروپاگ  ی کردن  ڕۆڵ نتۆک
کرا  ەنۆرکەس ەوڵەکشتوکا  یوت ەشکێپ ەیلەسەم ەشکست ل ۆیهەدا ب1947 یسال ەل هاەروەه

 تێوەکەردەوا د  تێب  کێنۆرچەدانرا. ه  ەیگێج  ەل  چۆڤیگاگان  نجای کار البرا، ئ  وشیئ  رەسەو ل
  ۆی ستەئ  ەبخات  کانەڵەه  مووەه   یتێ بیتوان  ۆڤشۆخر  ،ەوەماستاو کردن  ویباز ێڵف  ۆیه  ەب  ەک
  .تەاڵسە د رەس ەوەتەڕێو بگ ەکید یکانەڵخ

ل  ی دێه  یکێچوون  شێوپەرەب  ۆیهەب  ەل  ،ییەن  وونڕ  ەیکییەتیەنۆچ  ەک  ەوۆرخەسەو 
  ن ی بتوان  ەیە. واهەکەشار  ەویەاەڕگ  ۆسکۆم  ی حزب  یمەکیە  یرێ سکرت  کەدا و  194٢  یر ەمبەسید
 ەڵکێت   ییووڕدوو  ویباز ێڵف  ەیگڕێ  ەل  ،ییتدارەاڵسەد  ۆب  ۆڤشۆخر  ێینو ەرلەس  یدانەڵه  نڵێیب
  ە ریکاد  ەیژمار  یداخ  ەیگێ ج  ەیوە بوون  مە ک  شیوەئ  ،ەبو  قەز  یکەیەنیقەاستڕ  ەڵگەل

  .ەوەکان ییەناز نیەال ەل انیکێر ۆز یکوژران ینجامەئ ەل ەبوو کانەباش
) ۆڤ"ژدان  یکوژران  یدواەدواب لادڕنگین یل  ەڕیش  یمەردەس  یر ەبڕێ"  و 194٠  ڵیسا  ە( 

دانرا و   یند ەناو  ەیتیمۆ ک  ڵیتاەب  ی کێنێشو  ە ل  ۆڤشۆکار، خر  وشیئ   رەسەل  رپرسانەب  یالبران
  ی رانەبراد  وستۆد  ینانێه  ۆب  یتوان ەید  نیستال  یمردن  یدوا  ەک  ،ەنیقەاستڕ  یکێتەاڵسەد  ەشتەیگ
.  تێربگرەو  ێل   یکەڵکار ک  و شیئ  رەسەل  زانەناح  یسوپا و البردن   وزبیناو ح   ۆب  ۆیخ
 شتن،یڕدا  ۆیخ  یاتر یز  یندنەس   ت ەاڵسەد  ۆ ب  ۆڤشۆخر  ەیالنانیپ  وەئ  مووەه  ەگونجاو  یکێشت
 یمنێه  ەب  دایاستڕ  ەل  وەئ  یرچەگ  دران،ە"دا دەڵمۆک  ەب  ییتیەراەبڕێ"  یناو و دروشم  رێژ  ەل
 .ئاژواەد یسەک ەتاک یتەاڵسەد وەرەب ەوییەقڵڕەد ەب مەاڵب

گ  ۆڤشۆخر  ینگاوەه  مەکیە بۆڤ"ژوک  ەیوەاندنەڕ،  بوو  ژوکرحوکمەس  ۆ"    ۆڤ . 
براد  دایهانیج  ی مەدووه  ەڕیشەل  یت ۆڤیەس  ڵیشاڕما  کێمەردەس ک  ر ێنهاوەزەیئ  یرەو    ە بوو 

ل1949  ڵیسا  ەل  نیستال   و یرگرەب  یر یزەو  ەب  یکرد  ۆڤشۆنابوو. خر  الەو  یکار  رەسەدا 
هنی لگانۆب  یگرێج ب  ۆڤشۆخر  ی دواتر  ینگاوە.  هایر ێ"ب  ەدژ    ست یمارکس   -ەویەنرا ەڵێ" 
  ی نەڕی اپڕ  یدوا   ایرێ. بتڵەوەد  یشیئاسا  یکۆرەس  وۆناوخ  یریزەو  ووشەخ  ێب  یکێست ینی نیل

  ی کیات ڕموکێد  یمارۆک  ەل  ەکرابوو ک  تبارەمۆدا ت1953  یجوون  یمانگ  ەل  نیرلەب  یشۆڕش  یدژ
پیال ڕبی"ل  یتەاسیس  ا،ی مانڵئا ئەکردوو  وەیڕە"  ل  رایگ  بووەوە.    اوداڕپ  دایجووال  ی  17  ەو 
" و تڵەو ەد  ەدژ ب  ەتکارانیەنای ج  ەیوە"کرد  ەب  یایر ێب  ،یند ەناو  ەیتی مۆک  یمۆن یپل  اندەیگیاڕ
  ە و... و... ب  ایتانیبر  یجاسووس  ی زگاەد  ۆکارکردن  ب  ویستی الیسۆس  یاسای  یگرتنەچاو ن  رەبەل
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زان بەویتاوانبار   ەک  کردەد  انەیاوانانت  وەئ  مووەه  ییری پشتگ  یتوند  ەب  ۆڤو ژوک  نیگانۆڵ. 
 .ڵیپا یەدراەد

لایرێ"ب  ەانیگووتوو  ەرچاو ەس  ێندەه  یرچەگ دادگا  1953  ی رەمبەسید  ە"  کراو    ییدا 
 ەڵگەل  ژێوتوو  ەل  ە ک  رچاو،ەب  ەنەیبخ  ۆڤشۆخر  یکانەقس  یقەد  داەرێل  ە گرنگ  مەاڵکوژرا، ب

  :ی گوت ویکرد  داینسەرەف یکێنووسەژنامڕۆ
 شۆڕش  ەکردن ل  یکۆداک  ۆب  استڕ  یبازڕێ  ەتاق  ەک  اڕکێتەب  یکێارڕی ب  ەنیشتەیگ  ەمێئ"

  ێ کات  مەاڵ. ببراەوەڕێب  داێجەل  ر ەوا درا و ه  مانەکە ارڕی. بنیبکوژ  ایرێب  ێجە ب  ستەد  ەیەوەئ
  بوو ەدەن  ەوەئ  ۆب  ەک  وتەرکەد   ۆب  مانیکانەڵەه  ۆیوتەئ  ەیشانی ن  ەکەحوکم  یدوا  کەیەماو  ەک

  ."کرد اتریز  یکییەبارسووک ەب ستمانەه تریئ ،ەدواو ەنێبدر
  رترام ێ"ب  ە"، کنی ستال  ەیزمەردێو م   ۆڤشۆ" خر  یناو  ەب  ەراویگەڵه  کێبێ کت  ەل  ەقەد  وەئ
  یر ۆز  یکەڵک  داۆڤشۆخر  ەیاننامیژ  ی نینووس  ە" لندەانکلڕو "مارک ف  یتیەو ی" نووسلفۆد. و

 .ەرگرتووەوێل
 یتوان  ۆڤشۆخر  یەداەوەل  ەیکییەتیەگرنگا  ت،ێب  یرچەه  ایرێب  یمردن  رەسەل  ێقەتەمەد
 .تێن ێزرەدابم شیئاسا ی شەب یکەرەس یکار وشیئ رەسەل ۆیخ یکانەنیستچەد ەتاقم

  ڵی سا  ەبوو. ل  ۆڤنکیو مال ۆڤتۆلۆ م  ەکردن ب  یتیە، سووکا  ۆڤشۆخر  یدواتر  ینگاوەه
"ئاباک  1954 دۆڤمۆدا   _   ە نیقەاسڕ  یکێستینی نێل  -ستیمارکس  وۆڤنکیمال   یکینز   یستۆ" 
  ی قاندنۆڵ" و "خییایرێب  ەوێش  یکوشتار  یبردنەوەڕێ"ب  یتاوان  ەتردا(، ب  یسانەک  ەڵگەل  ڕێ)هاو

  ی مردن  ەب  ەیەئاماژ  ەادڕ نگینیل   ەیلەسەم  وەکراو کوژرا. )ئ  یی"، دادگایادڕنگی نیل  ەوێش  ەیلەسەم
  ە ب  ۆناوخ  ی تەزارەو  ەی وەنۆڵیکێدا و ل 1948  ڵی سا  یکراو ێگومان ل  ی کێخۆبارود  ەل  ۆڤژدان
  .(ەکەشێ ک ەل ۆڤم ۆئاباک ییتیەکاۆرەس

  وتن ەک  ۆڤشۆخر  ەڵگەتر ل  یکێسانەک  وانۆی کیم  ن،یلگانۆ دا ب  1954  ڵیسا  ەل  هاەروەه
  ە ل  لەگ  ی مارۆ ک  یزرانەدام  ڵی سا  نی مەنجێ پ  یژنەج  ەکردن ل  ییشدارەب  ونیچ  یردانەس  ۆب

  ی کاروبار  یری زەو  کداێکاتەل  ەبوو، ک  ەیەوێش  مە" بۆڤتۆلۆ"م  ەکردن ب  یوتیە. سووکانیچ
  ۆڤی شۆخر  یناو  ،ەکار  مە. ئبراەن  -  داەردانەس  وەئ  ی ناوداران  ەیستیل  ەل  یبوو، ناو  شەوەرەد
 .اندڕز تدا،ۆڤیەس ەیوەرەد یتەاسیس یکارو بار ەل ردانەستوەد ەیلەسەم ەل

  ی نیلگانۆب  ،یتۆڤیەس  یرزەب   ییت یەتدارەاڵسەد  ەیوەبوونۆدا ک1955  یرە ویبرێف  یمەشتەه  ەل
  ی کارۆه  دا ێیت   ەک  ەویەندرا ێخو  ەوەوەئ  ی زمان  ەل  کێاندنەیاگڕ  اینەدانا. ت  ۆڤنکیمال   یاتیج  ەل

  ی بارەنال  یخۆ"د  یتیەرپرساەو ب  ناساندە" دیت یەراەوبەڕێب  ەل  یزموونەئ  ێ"ب  ۆیخ  ەیوەکشان
 ."ۆستەئ ەگرتەد ڵیکشتوکا 
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  ە بوو ک  ەسانەک  وەدژ ب  ۆڤشۆخر  ەیانەییزەب  ێب  یوتەسوکەڵه  ەینموون  ندەچ  اینەت  ەوانەئ
  .زمی الیمپر یئ ەب دانەوەستەدەب ۆخ یباز ڕێ: ستانەوەد وەئ  یبازڕێ ەدژ ب

 
 ا ڤی وگوسال ی  ە ل   ۆڤ ش ۆ خر   ی ردان ە س 
  رم ۆنفیمۆک  یسندەپ  ی، دوا1948  ڵیسا  ەل  زمیالیسۆس  یهوردوگا  ەل  اڤیوگوسالی  یرکرانەد

" و  ۆتی[ تفێزۆ"]ژ  یتیەستاۆد  ویازڕهاو  ەینیقەاستڕ  یماەبن  رەسەل  ژێدوورودر  یژێو وتوو
 یتیەدژا  ۆب  ەک  نجام،ەئ  ەهات  کانەستی الڕیمپیئ  ەڵگەل  اڤیوگوسالی  یکان ەستینۆم ۆک  یتیەکیە

 .یجاسووس  یکێندەناو ەکردبوو انی"لگرادی"ب ،یستی الیسۆس یتاناڵو یکردن
"ب  1943  ڵیسا  ەل  شترێپ دیسیبیدا،    ی ]شووێپ  یشا  یکردن  ی ریپشتگ  ەل  یستە" 

هاڤیوگوسالی ب  گرتبووەڵ[  ناوەویەکا  ەهاتبو  ۆتیت  یسوود  ەو    ە ل  یتانی بر  ییسوپا  یکێندە. 
 ەناردبوو تەبیتا یدەڤو کەو ۆی خ ڕیکو ی"فۆڵاندڕ" لیو چرچ زرابووەدام ۆتیت یرەفتەد

تاقمەکەندەناو   ە زانیپارت   یکانییەنێنه  ەیوەئ   ەشتبووەیگ  انیکار   چۆڤی انکڕ  -ۆ تیت  ی. 
  ی کانەستینۆمۆک  ەحزب  یو چاالک  ننێبدرک  دایهانیج  یمەدووه  ەڕیش  ەیماو  ەل  کانڤەوگوسالی
 .نەقاو بد ەل نانیۆو  ییەقدوونەم

ل  یدادگا  ەل و    ڕخوێس  کەو  ۆ تیت  یتاقم   ستدا،ێ بوداپ  ی1949  یمبر ە سپت  ە"راجک" 
  کان ەراویگێکرە. بنرانێناس  کارێ کر   ی نیچ  ەیوەبزووتن  یر ەنێتەڵەخەڵو ه  نی ژێم ەل  ی راویگێکرەب

  ە " للەگ  یکان ییەاسڕموکێ"د   ەی وەئ  ۆب  گرتەردەو  کایمر ەو ئ  زی نگلیئ  ی زمیال یمپر ی ئ  ەل  انەیپار
باشو  ندەناو ب  یتەاڵژهڕۆ  ی ورو  دنەبک  خیەبا  ێ ئوروپا    ی تاناڵو  یکۆبل  ە ل  انی شیرکرانە. 
  .بوو انۆیخ یواوەت یماف ستیالیسۆس

و    ناوەل  یدوا  ۆڤشۆخر  ەک  و،ەڕخستەد  یکانییەاستڕ  ەندەچ  ەیەلەسەم  وەئ بردن 
  ت ێبچ  ەکڕۆف  ە ب  ەک  ە وەبوو ب  ی کار   نیراترێخ  ت،اڵو  ۆیناوخ  ەل  ۆیخ  یزانەناح  یکشکاندنێت
  ە ل  ،ەدواو  ە دابوو  یفۆت ۆلۆم  ەک   ۆڤشۆ. خرێ نێب  ک ێپ  یتیەستاۆد  دا ۆتیت   ەڵگەو ل  لگرادیب  ۆب

هاو  1955  ەیم  یمانگ   ی ر یزەو  ۆی کیمڕۆگ  وۆڤلیشپ  ان،ۆی کیم  ن،یلگانۆ ب  ەڵگەل  ڕێ دا 
  موو ەه  دا ینەڵێ کرد و ب  یبووردنێل  یداوا  ابردووڕ  ەب  تەبارەس  ،ێوە. لادڕلگیب  ە شتەیگ  داەوەرەد
ب  ەسپانۆک  وەئ وا  ئاباک  ایرێالببات  دوژمنان  ۆڤمۆو  ب  لەگ  ەیکی د  یو    ی راوانیگێکرەو 
 ەیراوانیگێکرەب  وە"ئ  -گاڕێ  رەس  ەانیخستبوو   رابووڵماەڵه  ووڕ  ەل  انەیردەپ  ستاێ ئ  ەک  زمیالیمپریئ
 ."کردەد شۆخ انیاڤی وگوسالی  یرانەبڕێ رەس ەکردن رشێه ەینیمەز ەک زم،یالیمپریئ

 یماف  اوازیج  یتاناڵو  ەک  اند ەیگەدیاڕکردبوو،    یمزا یئ  نیلگانۆب  ەک  ادڕلگیب  ینراو ەیێاگڕ
  ."نێبئاژو  زمیالیسۆس وەرەب اوازدایج یبازڕێ ە"ب ەیەه انەیوەئ
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کرد و   یایفۆس  وستێبوخار  یردانەس  کووەڵب  ، ۆسکۆم  ەویەاەڕگەن  ۆ وخەراست  ۆڤشۆخر
  ی مەستیس  یاتنانیبن  یناڵسا  مووە و هگوت    ینیستال  ەیخراپ  داینێنه  ەیوەبوونۆک  ەل  ەنانێشو  وەل

  ی زمی الیسۆس  یمردن  یحوکم  ەوە"زمی ئۆتی"ت  یسندەپ  ۆیهەب  و،ە. ئێپشت گو  ەخست  یستیالیسۆس
ئاپ  رۆم تا  و    م ۆڕنفیم ۆک  ،ۆتیت  ەب  ەخوازانیئاشت   یکێوخسارڕ  یشاندان ین  ۆب  1956  یلیرکرد 
  .ەویەشاەوەڵه

 نیتوانەد  ەکەلەسەم  ەل  شتنەیگێت  یستەبەم  ە و ب  ە وەرەس  یکانەچوونۆب  ۆب  کێزێراوەپ  کەو
 ەوەنیزۆدا بد  خداریەبا  یکەیەلکینام  ەل  ادا،ڤیوگوسالی  ەیلەسەم  ەل  ۆڤشۆخر  یتەانەیخ  ەیادڕ
( و  لەگ ەیژنامۆ" )رباوڕی نی مێ"ر یرانەنووس ەیستەد نیەال ەل  1963 یرەمبەسپت یمانگ ەک
)ئیک  نگۆ"ه  ایئا  ەک  زراەدام  ەاریپرس  وەئ  داێیت  وەویەکرا  وڵب  ەوەنیکەپ  یسوور(  یاڵا" 
  ەی وەکردنیش  ەرەالپ  نیندەچ  یدوا  ی نیچ  یانڕێیهاو  ؟ییەست یال یسۆس  یکێتاڵو  اڤیڵوگوسی

بوو،    ەکەتاڵو  ییسازەشیو پ  ڵکشتوکا   ەڕمەل  مەقڕەو    ەژمار  ڵی دارما  ەک  ا،ڤیوگوسالی  یی ئابوور
  ن ۆچ ەخستوو انیرەچاو و د شێپ ەتۆ خست ان ەی"کارانێکر یتەوم"حکو یەگوا  وەئ یتیەشاۆب
ببوو  رداەسەب  یانکارۆڕگ  اڤیوگوسالی و    ی زمی الیمپر یئ  تەبیتا   ەب  زمیالی مپر ی ئ  یکلک  ەهاتبوو 
 :ە وەخوار  ەینجامەئ  مەئ  ەنەگەدا د   31،3٠،  3٢  ەڕەالپ  ەناوبراو ل  ەیلکینام  یرانە. نووسکایمرەئ

  ە تۆب  ، یهانیج  یشۆڕش  یردانەوێت  ستەد  یئامانج  ەب  داەییوەتەونێن  یپانۆڕەگ  ەل  ۆتیت  یتاقم"
ل  کایمرەئ  یزمیالیمپریئ  یکلک   ە ل  یداریەرماەس  ەینموون  ەی وەزراندنەدام  ەیگڕێ  ەو 

 ەیگڕێ  ەل  شکردنۆڕ"ش  یتەاسیس  ەی وەئۆب  داتەد  کایمرەئ  یزم یال یمپر ی ئ  یت ەارمی  ەاوڤیوگوسالی
بخزەوەخوازانیئاشت تاقمی ستی الیسۆس  یتاناڵو  وێن  ەتێنێ "   یتاناڵو  یشۆرپەس  رێژ  ەل  ۆت یت   ی. 

ئ  قا یفرەئ  اویئاس  ەل  یخواز ی ئازاد  ەیوەبزووتن  داتەد  ڵوەه  دا،ەوەنامتعهدمان  کێت   کایمرەو 
  ی کردن  ییتیەدژا  یانوویب  ەب  ە تاقم  مەبکات. ئ  کایمر ەئ  ێینو  یعمار یستی ئ  یتەو خزم  ێنێبشک
  ی تیەدژا  کداێکات  مووەه  ەو ل  زمی نیۆزێڤیر  یرچەچ  ەتەبوون  کداێنێشو  مووەه  ەل  ،ەوە"زمینی"ستال

تاقمنەکەد  لەگ  یشۆڕش   ی ورەد  هاندایج  یابردووڕ  ڵیسا15-1٠  یکانەووداوڕ  ەل  ۆتیت  ی. 
 :ەنموون ۆب کا،یمر ەئ یزم یال یمپریئ  ۆب ننیبەد کێرەکۆن

  :نانیۆ ەل شۆڕش) 1
  ی الکانیگر  رەسەل  ینانیۆ  اوڤیوگوسالی  وانێن  یسنوور   ۆتیدا ت 1949  ڵیسا  یجوال  یمانگ  ەل

لداخست  نانیۆ  یلەگ ئ  مانەه  ەو  خاک  ستیفاش  یشاخواز  یتاقم  ەب  ەیجازی کاتدا   یدا 
لکانەکیچر  رەس  ەرنەب  رشێه  ەوەپشت  ەل  ونەبک  ەڕپێت  اڤیوگوسالی   ۆ تی ت  یتاقم  داەبوار  مە. 
 .ننێبشک  کێت  نانیۆ  یلەگ  یشۆڕش  ەیوەئ  ۆدا ب  انیایتانی بر  کاویمرە ئ  یکانەستیال یمپر ی ئ  یتەارمی

  :ایر ۆک ەڕیش )٢
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 یمەش ەش  ەبوو ل  اڤیوگوسالی  ەیوەرەد  یکاروبار  یریزەو  مەودەئ  ە" کلجەکارد  دواردیئ"
 ەدژ ب  ایرۆک  یلەگ  یکردن  یکۆداک  یواڕە  ەڕیش  ،ەوییەرمەشێب  ەڕیوپەدا ب195٠  یرەمبەپتێس
  ی تاەرەس  ە. لڕیربەد  کایمرەئ  ی زمیالیمپریئ  ەل  ۆیخ  ییر یتاوانبارکردو پشتگ  یکایمرەئ  یرشێه

  ی اۆڕش  ەیئاراست  ەک  کداێوتار  ەل  ۆتیت  یتاقم  یرەنێ[ دا، نو1945  ڵی]سا  یر ەمبەسید  یمانگ
 ەب  ینی" چایرۆک  ەڕیش  ەیچاالکان  یردانەوێستتەد  ۆکرد، "ب  یکان ەکگرتویە  ەوەتەن  یشیئاسا

  ر ەسەدانان ل  ەقڵۆئاب  ۆب  ینگەد  کانداەکگرتوویە  ەوەتەن  ەل  هاەروەه  ۆتیت   یتاوانبار ناساند. تاقم
  .دا ا،یرۆک ونیچ

 :تنامڤیە یلەگ ییخواز یزگار ڕ ەڕیش )3
  ی تاوان  ۆتیت  ی( تاقم1945  ی لی)ئاپر  ن یندوچیه  رەسەل  اێڤجن  ی انسڕنف ۆک  شێپ  ی ژڕۆ  ەیوارێئ

 ی]ەڕش  یدوا  یسارد  ەڕیش  ەل  کانییەتنامڤیە  یگوت  وتنامڤیە  یلەگ  یواڕە  یباتەخ  ڵپا  یەدا
 .نراونێکارهەب ەوەنیکەو پ ۆسکۆم نیەال ەل یار ی یکارت کە[دا ویهانیج یمەدووه
  م ە: "ئانیفو"  گوت  نیەب  نیە "د  ەل  تنامڤیە  یلەگ  ەیمانانەقار  ەڕیش  ەب  تەبارەس  ەتاقم  مەئ

 ."ییەن ارید  ەوێپ یتباشییەن ەیشانین ەڕەش
 :ا یبانەڵئ  ەل ەرانەکدێت یکار )4

دژ    ەیکدارانەچ  ەیشەڕەو ه  ەرانەرانگێو   ەیوەکرد  ژ،ێ دورودر  یکەیەماو  ۆب  ۆتی ت  یتاقم
  ی تەانەیدا چوار خ  6٠و    56و    48و    1944  یناڵسا  ەو ل  دا ێپ  ەژێ در  ستی الیسوس  یا یبانڵئا  ەب

ل  وانەب  قەرحەد  ەیورەگ ژمار  1958و    1948  وانێن  یناڵسا  ەکرد.   ەشەڕەه  ەی دا 
  196٠  ڵیسا  ەجار. ل  47٠  ەشتەی گ  ایبانڵو ئا  ایوڵوگوسی  وانێن  یسنوور  رەس  ەل  کانییەکدارەچ

تاقم  ەل  کایمرەئ  یمەشەش  ییایرەد  یز یه  ییهاوکار   ەب  نانیۆ  یکانەرستەپەنۆو ک  ۆتیت   یدا 
  ێ کات  یە. ئاشکرا شتڕدا  ایبانڵ ئا   رەس  ۆب  انەیکدارانەچ  یکێرشێه  یپالن  است،ەڕناو  یایرەد

  ت ێبووب  ەوەرەس  ەیووداوان  وە ئ  مووەه  یگادار ئا  ێبەکرد، د  یرادەلگێب  یردانەس  ۆڤشۆخر
ن  اندابوویووڕ  1955  یس یما  یمانگ  ش ێپ  یگشتەب  ەک کردبوون،    ی سندەپ  ۆیخ  رەه  ک ەو 
 ی]  شۆڕش  ەب  شدادژی دواتر  ەینیەدووال  یوداەسات و س  ەبوو ل  شەوەئ  یاریخواز  لکووەب

 .تێبکر  ۆتیت  یانڕخویس ڕیوپڕچ یی[، هاوکاریستیالیسوس
 
 ی ت ۆڤیە س   ی ت یەک یە   ی ستی ن ۆ کوم  ی حزب  ی م ە ست یب   ەی نگر ۆ ک 

  بوون ەئاماد  یبوار  ەل  ۆڤشۆخر  یکەرەس  ڵیوەه  ،ۆتیت  ەب  ەوەنیخشەووبڕئاب  ەیلەسەم  یدوا
  ی ئامانج   ەدابی تۆڤیەس  یتیەکیە  ەل  ۆیخ  یتەاڵسەد  یپاندنەداس  ەبوو ل  یت یبر  مەستی ب  ەینگرۆک  ۆب
  .داەنگرۆک ەل ۆیخ ەیزانەناح وەئ ەیوەرچدانەرپەب
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  ۆ برا ب ەوێرەب ن یرەب یکەیەوەحزبدا پاککردن یکان ەادڕ مووەه ەل ،ەنگرۆک یسترانەب شێپ
د  ەیوەئ و  ه  ۆیخ  یکانەژێستنەبورژوا    کان ەستینی نێل  –  ستی مارکس  ینێشو  رستان،ەلپەو 

 انیکانەکار  رەس  ەل  یپارت  یرێسکرت   ٢5٠گورجستان    ەو ل  9٠٠نییاڕئوک  ەل  ، ەنموون  ۆ. بەوەبگرن
و   ەوەرەس  یکانەادڕ  ەشتنەیگ  ەانییانکارۆڕگ  مەدانرا. ئ  نێشو  ەل  انێینو  یرێو سکرت  النرانەو
 ینێ[ کازاخستان بوو، شوە]حزب ل  یمە کیە  یرێسکرت  ەک  فۆنکیمال  ڕێیهاو  ی"یۆنامارۆ"پ
  .ەشنەچ مەل  ەیکید یو شت ۆڤشۆخر ۆیمەستەد یف ێژنڕێب ەدا ب ۆیخ

ب  ینەیع  ەل  ی نیەژخا ێدر  یتییەجیسترات  ەوەنیستال  یمردن  شێپ  ەل  ر ەه  یاستڕ  ەکاتدا، 
 ێیپ  ەب  ۆڤشۆ. خریستینۆکوم ییهانیج  ەیوەبزووتن  یکردن  ڕۆڵنتۆک  ەبوو ل  یتیبر  ۆڤشۆخر

 ەیەوێش مەو ب   گرت ەردەو  ەشەڕە خود ه  ای  ە خنڕەماستاوکردن،    ل،یرتەب  ە ل  یکەڵک  خ،ۆبارود
  کان ییەکەرەس  ەنێشو  ەل  لەگ  یکان ییەموکراسێد  وێن  یست ین ینێل  –  ستیمارکس   یکانەڵخ  یتوانەید

  ان ی  انێڕگ  النیپ  ۆیهەب  یستی نین ێل  -  ستیمارکس   یرانەبڕێ  ەل  ێندەه  ها ەروەه  ؛ەوەدووربخات
 .برد ناوەل ەوەانۆیوخەاستڕ یکوشتن
  ە وەکێرمابوونەس   ۆیه  ە ب  اک،ڵۆڤکوسیچ  یستی مارکس  ی"دڵ"گوتوا  ڕێدا، هاو  1953  ڵیسا  ەل

  یی دوا   یچۆهاتبوو، ک  یتووش  ندایستال  یناشتن  یسمڕەو    ڕێ  ەو ل  ۆسکۆم   ەل  گوتراەد  ەک
  ندا ۆڵەپ  یست ینۆکوم   یحزب  یمە کیە  یرێ" سکرتوتیەڕ"ب  ڕێدا هاو  1956  ڵیسا  ەکرد. دواتر، ل

 ەیخیە  ختەناو  یکێدا مردن  1949  ڵیسا  ەل  شیشتر ێکرد و پ  ییواد  یچۆک  ەوێش  مانەه  ەب
  .گرتبوو ی"یۆڤتر یم ید یرکیۆ"گ

  ر ەو ه  ۆسکۆم  ەل  انیسەک  ێ رسە! هشنەهاوچ  یکێوتەکەڵ"چ ه  ،یگوت  ەجۆخ  رەنوەئ  کەو
 "!زنەم  ینیستال یکینز یستانۆد انیمووشەه

جار "ئوچاب"    مەکیە  نداەل ۆ پ  ە. لەوەگرت  یدڵگوتوا   ەیگێ" جیتنۆڤۆ"ن  ایاکڵۆڤسۆکیچ  ەل
گ  رخانەرچەو  یدوا   نجایئ لکاڵ"گومو،ەجار  ندەچ  یکییەانکارۆڕو  "  ووتیەڕ"ب  ینێشو  ە" 

دواشتیدان   ی 'ۆڤکی"دورژ  یپاندنەداس  ۆی ه  ەب  فۆشۆخر  ش،ۆڤیتری مید   یرگەم  ی . 
  ی ت یەکیەو    نی ستال  ەب  کانییەگارڵبو   ەستین ۆکوم  ییفادارەو  رەس  ەکرد  یژێستدرەد  ،ەوەڵەبوود

 .یتۆڤیەس
  نجا یئ  ڵەئاوا  یکەیەوەبوونۆک   ەل  ۆڤشۆخر  زان،ەناح  یتەاڵسەد  ەیوەمکردنەک  یدواەدواب

 یست ین ۆکوم  ی حزب  یمەستیب  ەینگرۆک   ی  1956  یر ەوەبریف   ی  ٢5  یژ ڕۆ  ین ێنه  یکێشتنیدان  ەل
  .کرد دوانێل ەب یستەد تدا،ۆڤیەس یتیەکیە

 م ەستیب ەینگرۆک یکانەنجامەئ
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 ەبردن  رشێه  ەبوو ل  یتی[ برمداەستیب  ەینگرۆک  ە]ل  ۆڤشۆخر  یوتار  یکۆرەو ناو  ماەبن
دندا یستال   رەس  ۆب  یرشکارێه  ەیخوازراو  یکێرگەب  ەل  سمی نین ێل  –  سمی مارکس  رەس   ی قە. 

داب و    ەیرێگو  ەب  ت،ێبکر  ی تۆڤیەس  یستینۆکوم  یحزب  ەب  شەشکێپ  ەیوەئ  شێپ  ەکەوتار
 .ای" سیستەد ەشتبووەی! "گسمڕە

  ی   1956  یجوون  یمانگ  ەی ژمار  ەل  ێ" کاتتۆڤیەس  یکاروبار  یبوار  یکێندکارێخو"
"مانچستەیژنامڕۆ] باسنیەگارد  رە[  دا    کات، ەد  ۆڤشۆخر  ەیکەوتار  ەیوە وبوونڵب  ی" 
"وێنووسەد   ی کانڕەخویس  ەیگڕێ  ەل  ەیک ە وتار  ەک  یەیەواڕب   وەئ  رەس  ەل  ەوەرەد  یتڕەزاە: 
 ".ستەد ەتۆشتەیگ ەوەتەاڵژهڕۆ یئوروپا یستینۆکوم یتاناڵو ەل کیە ەل ەوۆیەخ

و   195٢و    1917  یناڵسا  وانین  ەل  یتۆڤیەس  یژووێم  یریزوەت  ،ۆیخ  ەکەرتۆاپڕ  یقەد
 ەیماو ۆ کرد و ب یتیەرا ەبڕێ ی زم یال یسوس یاتنانیبن ەبوو، ک ن یستال یناو ەی رمانەشێ ب یاندنڕز
د  وامەردەب  یرشێه  ەل  ی تۆڤیەس  یتڵەوەد  ڵسا  انەید و    زمیال ڕیمپی ئ  یردانەوێت  ستەو 
ل  کانییەکەرەس  ەزنەم  ە کار  یر یزوەت  هاەروەه  ەکەرتۆاپڕپاراست.    یکانەراویگێکرەب  ەبوو 

و  ەخوازانیئاشت یینیو هاوژ زمی الیسوس وەرەب زرانێاگوڕ یبازڕێو  مەردەس یر ەکاراکت یبوار
  و ەئ  یرخاندنەرچەو و  زمیال ڕیمپ ی ئ  ەبوو ب  کێنواندنۆخ  ەکەرتۆاپڕ  یق ە...هتد. د  ،یو ئاشت  ەڕش
 .ۆڕێ گ ەهاتبوون دای تۆڤیەس یتیەکیە  ەوا ل ەیانییانکارۆڕگ

  زم ی الڕیمپی ئ  کداێکات   ەکرد. ل  کیتار  یواەزوو ه  کێلەگ  مەستی ب  ەینگرۆک  یکانەوتەرکەد
  نواند ەد  انڵییشحاۆخ  ەوەتەباب  مەبوون، ل  کانەوڵگ  ەپالن  موو ەه  یئاشکرا ئاگادار  ەب  زمیئ ۆتیو ت
  ی رشکارێه  ۆیهەب  دایتۆڤیەس  یتیەکیە  ەیوەرەو د  ۆناوخ  ەل  کانەوشەخ  ێب  ەستینۆکوم  ەک
 .بوون ەوارەو ش یزارێب ین، تووشیستال رەس ۆب

 ە حزب  یست ین یۆزڕیڤی  یرانەب ڕێ  نیەال   ەزوو ل  رۆز  ەکەلەسەم  ەیوەکاردان  ەینموون  ێندەه
  ی ستینۆکوم  یحزب  یگشت  یرێ " سکرتیاتیتول   یڕۆ"پالم.  وتەرکەد  ەژئاواوڕۆ  یکانەستینۆکوم

  ە شیمەه  ەمێ: "ئ اندەیگیاڕ  م،ەستی بب  ەینگرۆک  یدوا   کێمانگ  –دا    1956  یچڕما  یمانگ  ەل  ایتال یئ
ب  وەرەب  شتنڕۆی  ۆب  یتالی ئ  یبازڕێ  -تێبەه  مانۆخ  ەب  تەبی تا  یباز ڕێ  ەویزانباش    ەوامان 

  ی بر ۆئوکت  یشۆڕش  ی گاڕێ  ەییوەتەناون  یخیەبا  ەوەواوەت  یکەییەکراو  ە." ناوبراو بزمیالیسوس
و    شتێه  ێجەب  یشۆڕش  یگاڕێتر،    یکەیەقس  ەو ب  ەالو  ە" خستیتالیئ  یگاڕێ"  یسوود  ەب

 .ەوەزمۆڤیشۆو خر زمیئ ۆتیت  یزڕی ەچوون ەیکەو حزب ۆیخ
  ێ شێپ  ەهات  لداەگ  ییموکراسی د  یتاناڵ[ ویستینۆ]کوم  یحزب  ەل  کییەشەهاوب  ،ەوێش  مانەه  ەب
ئاشکرا    ەب  ،ەوەانیزەڵۆناو گ  ەخستبوو  انیکلک  ندا یستال  یمەردەس  ەل  ەک  ستی نیۆزڕیڤی   یسانەو ک
  .کانەستۆڤیشۆو خر ستی ئۆتی ت یکردن یریپشتگ ەهاتن
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 س ەک  زارەه  وتەح  ەل  ادیز  یدا وگوت   یڤگ  ۆیخ  ۆڤشۆخر  مدا،ەستیب   ەینگرۆک  ەل
ئازاد   ندانیز ەل ستاێکرابوون، ئ حکوومەم ندایستال یمەردەس یتۆڤیەس یتیەکیە ەوا ل ەیوانەل

و   لەیەه  ەی ژێدر   انەیوەنیخشەب  ێپ  بار یعتیئ   یوت ڕەکراون  خر  ینەیع  ە .  و   ۆڤشۆکاتدا 
  ەی تیکوم  یتیەکاۆرەس  ەیوەتواندن  ە کرد ب  انیستەد  ، ەوە حزب"  ە دژ ب  ی"تاقم  یناو  ەب  ان،ۆیکیم

  1955  یرەوەبریف  ەزوو ل  رەه  انی"ۆڤنکی "مال  یەیو پا  ەپل  ەک  ەیوەئ  ی]حزب[. دوا  ییندەناو
دا   1956  یجوون  یمانگ  یمەدووه   ە. لشتبووەی" گۆڤتۆلۆ "م  ەیبۆن  ستاێئ  ،ەوەخوار  یەناێدا ه

  ی رهاتنێخەب  داێی ت  ەچاپ کردبوو ک  کداێدروشم  ەڵگەل  ۆیتی ت  ەیورەگ  یکەیەنێ" واوداڕ"پ
 ی"ڵواە"ه  ەکەژنامڕۆ  ەیژمار  مانەه  یمەچوار  ەڕە. الپکردەد  ۆسکۆم   ۆب  یرادەلگیب  یتاقم
.  ەوەکرابوو  وڵب  داێت  یتۆڤیەس  یت یەکیە  ەیوەرەد  یتڕە زاەو  یرکەئ  ەل  ۆڤیتۆ لۆم  یالبران

 رکرابوو،ەد دایاستڕ ەل مەاڵب ،ە النراوەو ۆیخ یداخواز رەسەل ۆڤتۆ لۆم گوتەید ەکەرتۆاپڕ
ل  کێرجەم  ەوەئ  ەیوەئ  رەبەل دانرابوو،   یتۆڤیەس  یتیەکیە  ۆ ب  یهاتن  ۆب  ەوۆتی ت  نیەال  ەبوو 
.  بووڕیب  تۆڤیەس  ەڵگەدا ل  49و    1948  یناڵسا  ەل  ۆیخ  یکانییەندەوێپ  ەیوەئ  یدوا  شیوەئ

  ێ جەب ۆتیت  ییندەزامڕە ۆب انیراد ەلگیب ەیرجەم و ەئ ێجەب ستەد یکانەکیرەو ش ۆڤشۆخر
 رۆ م  انیت ۆڤیەس  یتیەک یە  یتیەرا ەبڕێ   ەی نام  ندا یستال  ەڵگەل  ەبوو ک  ەسەک  وەئ  ۆڤت ۆلۆ. م ناێه

  .ناردبوو انییوگوسالوی  یرانەبڕێ ۆکردبوو و ب
 ەی لووتک  ەشتەی گ  یتیەتیەرا ەبڕێ  و ێن  ەیمەڵەوچ  نگەدا ت  1957  یجوون  یمانگ  ی  14  ەل

 ەب  رەرانبەدا ب  انی ارڕیب  تریسانەو ک   ۆڤلیشڤۆڕو    چۆڤی و گاگان  ۆڤتۆ لۆو م  ۆڤنکی و مال  ۆیخ
  ی ناو   یاندنڕز  ەل  ەبوو ک  ەوەئ  ۆڤشۆخر  رەس  ییکەرەس  ی. گوشارستنەبو  ۆڤشۆخر  یالنیپ

  یی هانیج  ەیوەناو بزووتن  ەل  یت ۆڤیەس  ی تیەکیە  یتەاڵسەو د  ێشێ پ  ەچووبوو  کێلەگ  ندا یستال
 .بردبوو ناوەل ،ۆیخ ەکەوەبزووتن کەو -دا یستینۆکوم

ببوو،    نگ ەدر  مەاڵب  ت،ێالبنەو  مەکیە  یتیەسکرتار  ەل  ۆڤشۆدا خر  یار ڕیب  یتیەراەبڕێ
س  ەب  ۆڤشۆخر  ینگرانیەال و  ئ  انینیملڕێ ک  ەیووقڵئاب  ەوەربازەتانگ    ی م ۆنێپل  ی ندامانەدا، 

. ترساندن  ۆسکۆم  ەنرانەیەگ  ەک ڕۆف  ەب  بوو،ەه  انییتیەراۆز  داێیت  وانەئ  ەک  ،یند ەناو  ەیتیکوم
  موو ە. هەیکەتەاڵسەد ر ەس ەوەتەڕێبگ  ۆڤشۆخر ەیوەئ ۆب ستیوەد یمەک یکێکردنۆڕو مان

  یە رراێ ن  زێو ڵبا  کە و  ۆڤتۆلۆم  ،ەوەدوورخران  یتڵەو ەد  یەیو پا  ەو پل  یتیەراەبڕێ  ەل  ەسانەک  وەئ
  یە رراێ ن  چۆڤیکازاخستان و گاگان  ەکار ل  یز ێه  یکەیەبنک  یر یمود  یەکرا   ۆڤنکیمغولستان، مال 

 .ببات ەوەڕێب شنەهاوچ یکەیەبنک ەیوەئ ۆب ڵاۆڕئ
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  ە وەوووبوون ەڕووبڕ  ەل  انیمووەه  مەاڵب  رمابوون، ەه  شەو کارام  ەنیقەاستڕ  یرانەبڕێ  کووەباو
  ان ۆیخ  ێڕییشگۆڕو ش  یاریستەه  کاندا،ەرستەلپەه  ەتکارەانەیخ  یواندنیفر ەڵو ه  ل یرتەب  ەڵگەل
 .اندۆڕد

 
 دا ە ک ی د  ی کان ە ست ین ۆ کوم   ە حزب   وان ێن   یی ندە و ێ پ   ە ل   ۆڤ ش ۆ خر   ی زم ی ن یۆ ز ڕێڤی  یی ر ە ک ێ کارت 
 ی ست ین ۆکوم  یحزب  رۆز  ەل   کانییەست ین یۆزڕێڤی   ەاردید  ێینوەرلەس  ەیوەدانەڵرهەس  ەل  ەجگ

 ەل  ۆڤشۆخر  ینگەبروزەز  یک یو تاکت  مەستی ب  ەینگرۆک   ینجامەئ  ەل  ەک  هاندایج  یرەرانسەس
  ە قانڵڕەد   یردانەوێت  ستەد  ەل  ر ۆز  یکەیەنموون  ،ۆڕێگ  ەهاتبوو  دایتۆڤیەس  ی تیەکیە  ۆیناوخ

حزب  رەس  یستانینۆکوم  یکاروبار  ەل و   ەک  کێکار  -ەیەوەستەدەب  کانییەکارێکر  ەحوکم 
  ادا یر ۆک  یلەگ  یکیموکراتید  ی مارۆک  ەل  کرد،ێپ  یستە[ دمەستیب  ەینگرۆک  ی]دوا  ێجەستبەد
  1953و    195٠  یناڵسا  یپاوەداس  ەڕیش  یکانییەرانێو  یبوو دوا  کیرەخ  ەک  کێتاڵو  -دایووڕ
لدا ەدەڵه  ی رەس  کایمرەئ  یزم یال ڕیمپیئ   ی ناو    ەل  ستی نیۆز ڕێڤی  یکێتاقم  1956  ڵیسا   ە. 
  ێ ندەه  ەیرێگو  ەو ب  ۆڤشۆ خر  یتاقم  نیەال  ەل  ەک  ا،یر ۆک  یکارانێکر   یحزب  یتیەراەبڕێ
]   یستی نیۆزڕێڤی   یتوخم  کێندەه  نیەال  ەل  یاریزان   ە وەشینیچ  ی[ستی نۆکوم  یناو حزب 

ب  انڵیوەه  کران،ەد  یریپشتگ ک  یتیەراەبڕێ  ەل  ت ەاڵسەد  کیەتایدۆک  ەدا  سونگ"  یئ  می"  ل 
پنن ێبست   ی حزب  ییند ەناو  ەیتیکوم  یندامانەئ  مەرجەس  ەیوەووبوونەڕووبڕ  ەب  ەکەالنی. 
 .کرا رکوتەدا ئاشکرا و س 1956  یستۆئوگ ەل ا،یر ۆک یکارانێکر

 - ست یمارکس  یرانەبڕێ  یالبردن  ەڕمەل  ۆڤشۆخر  ەیکوژانۆڤمر  یکیتاکت  یباس  شترێپ
"گوتواۆڤتریمێ"د  ناڵاەڤه  ەیلەسەم  کەو  کانییەلەگ  ییەموکراسید  ەل  ستینی نێل و  و دڵ"   "
  ی مارۆک  ە" لختی و "ئولبر  ایمانڕۆ  ە" لجی"د  کەو  یرستانەلپەه  یبوون  ەب.   ە" کراوووتیەڕ"ب
[ بوو  جارستانە]م  اینگارۆه  ،ە وەمابوو  ۆڤشۆخر  ۆب  ەک  کێگرفت  ەاقت  ا،یمان ڵئا  یکیموکراتید
ئ  ەیسەوکەئ  ست،ین ینێل   -ستی مارکس  ی"  یاکوسڕ"  داێیت  ەک  یکێنگریەال  کەو  بڵەغەوا 

 .ەوەمابوو  داەیکییەت یەراەبڕێ ەل رەه شتاێه برا،ەد ێل  یناو نیستال
 ایهونگار  یکاروبار  ەل  ۆڤشۆخر  یردانەوێت  ستەد  شیمەستیب  ەینگرۆک  ش ێپ  تەنانەت

ل بوو.  خر  1955  ڵیسا  ەئاشکرا    ی کردن  ییدادگا  ەاندکەیگیاڕ  ەوییەرم ەشێب  ەب  ۆڤشۆدا، 
 یس یما   یمانگ  ەل  یرچەو گ  ەبوو   عتبار یئ  ێو ب  ەبناغ  ێب  یکێکار   1949  ی برۆئوکت  ە" لاجکڕ"

 اینگارۆو ه  تێڵێبه  ێجە" بیناگەریمێ "ئ  ۆب  ییریز ەو  کەرەس  کرد  جبوورە" میاکوسڕدا، "  1956
ب  ۆتی ت  -   ۆڤشۆخر  یانێڕ گ  النیپ  یپانۆڕەگ  ەبوو   ی زمیالڕیمپ ی)ئایهونگار  یشۆڕش   ەدژ 

 .(ستابووەو انیپشت  ەل کاشیمرەئ
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 ەب  انیهونگار  یستینۆکوم  یحزب  ت،ۆڤیەس  یکانەستین یۆزڕێڤی   یین یستال  یدژ  یکردن  رۆمان
ل  ەنەژێگر   ەل  یتەواوەت "  1956  یجوال   یمانگ  ی  18  ەبرد.  دیاکوسڕدا  کار   ەل  یستە" 
ئ  ەویەشاێک هات  انۆیکی م   یکورت  یکێردانەس  ەیماو  ەل  شەکار  مەو  دوانجامەئ  ەدا   ی. 
  ن ێئازاد بکر   ندانیز  ە ل  شووێپ  یکانەتکارەانەیخ  موو ەدرا ه  ە جازی" ئیاکوسڕ"  ەیوەشانێکۆخ
  ی ریزەو  –"  کاسڕ"فا  ییسوپا  ەیپل  ،ەوالوە. لدرا ێپ  انی"باری عتیو ئ  زڕێ  ەیگێ"ج  یوکار  شیو ئ

حزب    ەل  دای جووال  یمانگ  ی  ٢٢  ەو ل  ەوەخوار  یەنراێه  ین ێنه  یسی لۆپ  یکۆرەو س  یرگرەب
 .رکراەد

 ەی ئاماد  رکردنەد   ۆ " باجکڕ"  ەبوو، ک  داەیەستیل  و ە" لیاسڕ"  کەو  شی"فارکاس"  یناو
  ی کڕێخویس  کەدا، و  1949  یبرۆئوکت  ی  15  ەوا ل  ەی"اجکڕ"  وەئ  یرمەت  ستاێکردبوو و ئ

ئ  زمیئ ۆتیت ل  دارەل  زمی الڕیمپی و  ب  ەوەنرابێرهەخاک د  ەدرابوو،    یی سوپا  یکییەو شاناز  زڕێ  ەو 
   .رراێسپەخاک ئ ەب ێنوەرلەس ،ەوەواوەت

  ە بوون ک  ەشتان  وەئ  استڕ  شەوەببوو، ئ  شەهاتبوو، حزب داب  ی اوێشێرلەس  یتووش  تاڵو
  توانرا ەد  تری ئ  ،ەنیقەاستڕ  یست یمارکس  ی"فارکاس"    ێب  ە. بشتبوو ڕدا  ۆب  انیپالن  ۆتیو ت  ۆڤشۆخر

دا 1956  یرەبۆکتۆئ  ی  ٢3  ەوا ل   ەینەڕیاپڕ  وەئ  یشتن ڕدا  ۆب  کەیەسەرەک  ەتێبب  ین ێنه  یسیلۆپ
  کاندا ەشاندانێپۆخ ەل ەوە"نەیکە د یناگ  ەرێمی ئ ەب واڕ"ب یدروشم ەب ندکارانێخوچوو.  ەوەڕێب
 وێ ن  یەژاڕ  ەوە[شی]ئوتر  مساەن   ەل  کە. چڕخو یس  ەکرد ل  ڕپ  یت اڵو  زمیالیمپری. ئ وتنەکەردەد
ل  یوروپاە"ئ  یۆیادڕ.  تاڵو  ەیوەشاندنەوەڵه   یداوا  خواستەد  انیشۆڕش  یدژ  ەئازاد" 
 یمانەیپ  ما،ەن  داۆڤشۆخر  ڕۆڵینتۆک  ە" لیکاتدا "ناگ  مانەه  ە. لنەبک  یستیالیسۆس  یمەستیس
پار  کانەکگرتویە  ەوەتەن  ەل  یداوا  وەدواو  یەدا  ی"وەرشە"و و    اینگارۆه  ییزگار ێکرد 
  .ێنێب  یچنگەو  ەزاتخانەم  ەل  ستیو ەید  ۆڤشۆخر  ەیوەبوو ل  اتریز  ەوەبکات. ئ  ەیکییەنیەالێب

 ک ەیەفتەه  ەیماو  ۆب  ەڕش  ،ەویەکا  ەهاتن  اینگارۆه  یکان ییەتۆڤیەس  ەکیە  رداەامبڤن  ی  4  ەل
 ەوە. ئشتێهێجەب  انیتاڵو  سە ک  زارەه15و  کوژران  سەک  زارەه٢٠  ەل  ادی. ز شاێک   ەیژێدر

 اینگارۆه یکەڵخ  رەسەل ەبوو، ک تریئ ەیتکارانەانەیخ ەتەاسیس وەئ ەیوەکرد ەب یکەیەنموون
  .وتەگران ک ەب

 یکردنیتیەدژا  ۆب  کێشۆرپەس  اربووید   شترێپ  مەستیب  ەینگرۆک  یکانەارڕیب  ونیستال  یتیەدژا
ئییەن  چیه  تێبەن  زمینۆکوم   ر ەب  ەبرد  یناەپ   ەیکەشکان  یدوا  ش،ۆڕش  یدژ  ییناگ  ەرێ می. 

بوو    ەوەئ  ۆتیو ت  ۆڤشۆخر  وانێن  ەیشێمانگ ک  ندەچ  ەیماو  ۆو ب  اڤیوگوسالی   ەیزخانێوڵبا
  ر ەسەتێب  اینگارۆه  ەکادار" ل  انوسی"  ەک  ەیکهاتنێپ  وەئ  رەس  ەشتنەیگ  نجایئ  ن،ەبک   یناگ  ەل  یچ

 .حوکم
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 مەاڵب  ەوەندانیز  ەوتبووەک  ڵسا  ێس  ەی ماو  ەوییەزبیح  یدژ   ەیوەکرد  ۆیهەب  کادار
  ی تەانەیبکات. کادار خ  رەیس  یی  ێر ەن  یکڵێخا  ک ەو  ەیەلەسەم  م ەئ  ستیو ەیدەین  ۆڤشۆخر

  ێ ب ەدواتر ب  مەاڵکرد، ب یتەمڵ س یو زامن ەوە ستەدەبدات ب ۆخ کردێل یکرد و داوا یناگ ەب
" ی"ناگ  ستیو ەاندەین  انیچکامی ه  ۆ تیو کادار و ت  ۆڤشۆخر  یەاشکراکرا. ئ  بارانەری ت  ەمەموحاک
 یالنیپ  یتەپ ەرەس  ەبدات ک  قاوەل  ەستانەدەدار  وەئ  مووەه  یتوانەیچونکوو د  تێبکر  ییدادگا

هاتبوو    یزگارڕ   ییەترسەم  وەگران ل  یکێنرخ  ەب  مەودەئ  اینگارۆبوو. ه  ەوەستەدەب  انیشۆڕش  ەدژ
ئەوەزمیالڕیمپ یئ   ۆیوخەاستڕ  ینێداو  ەتێوەبک  ەک ل  ییەیترسەم  وە.    ێ ب  ەیوەکرد  نیەال  ەوا 

 مووەه  ۆب  تریئ  سم،یال یمپر یئ  ۆب  ۆتیت  یراوانیگێکرەو ب   ۆڤشۆخر  ەیشویو ناز و ع   ەناڵئوسوو
 .ئاشکرا بوو کیەال

  ە ک  ی ،ۆڕگ  ەهاتن  نداۆڵەپ  یکانەووداوڕ  ەڵگەل  بیرەهاوت  اینگارۆه  یکانەووداوڕ
ل  ەزیاتڕموکێ 'د  ی دروشم  ەب  ومەستیب   ەینگرۆک  یدواەدواب   ان یرەس  ەوەکردن'  ەزی الڕب یو 

 .ین یب انیشۆڕش یدژ یورەد ۆڤشۆخر ینگرانیەال ،ەوێش مانەه ەب شداەرێ . لدابووەڵه
  ی مەردەس  ەو ل  1956  ڵیسا  ەل  یند ۆڵەپ  ی' ستینی نی_ لستیمارکس  یاۆڕ'ش  ەیوەئ  یدوا

  ی"لکاۆمۆ"گ  ۆ ب  گاڕێ  ،ەویەشاەوەڵه  ە وۆڤەشۆخر  یکانۆڕەمان  ۆیه  ەب  مدا،ەستیب  ەینگرۆک
 تەبی تا  یچوونۆب   لکاۆمۆ. گستەد  ەتێبگر  تەاڵسەد  وتێب  ەیوەئ  ۆبوو ب  شۆخ  رستەلپەه
م  بووەه  نداۆڵەپ  یداهاتوو  ەڕمەل  ۆیخ  ەب ک  ۆوتەئ  ی میقا  یکەیەرۆو    ە ب  ۆڤشۆخر  ەبوو 

 .شکاەدەن کێت ۆیب یهاسان
ئاشکرا  واوەت  یکێرستەپەنۆک  لکاۆمۆگ  و  ب  یەبوو    ی مەردەس  یتۆڤییەس  ییتیەکیە  ەدژ 
   ەی وەڵەک  رەب  ەتێوەبک  ستیو ەدەین  شەادڕ  مانەه  ەب  مەاڵب  گرت،ەد  یست ێو ەڵه  شینیستال
 ۆب ت،ۆڤییەو س نداۆڵەپ یتیەستاۆد یکردن یینگر یەال ەڕمەل لکاۆ مۆگ یاندنەیاگڕ. ۆڤشۆخر
 یترسەم  کردبوو،ەن  بوولەق  انی"سەی_ نرێ دۆ"ئ  یسنوور  ێکات   چیه  ەک  ندا،ەلۆپ  یناڵدەل  قڕ
  .قاندڵخوەدەن

ب  لگاۆ مۆگ  ێکات   ی مەستیس  رەس  ەکرد  یرشێ ه  کداێوتار  ەل  م،ەکیە  ی رێسکرت  ەبوو 
ش  یڤات ڕپۆئۆک گوت  کانییەتڵەوەد  ا ۆڕو    ی ا ۆڕش  نجایئ  ،ییەن  کێپ  وکڕێ   ەمە ستیس  مەئ  ی و 

  ی دروست کردو بازرگان  اڤیوگوسالی  ەینموون  رەسەل  یخودموختار   یڤی اتڕپۆئۆ"و ککارانێ"کر
د  ین ییئا   ەیوان  کانداەنقوتابخا  ەل  دا،ێپەرەپ  یئازاد و    ەی ندەپروپاگ  ۆ ب  یتاڵو  ەیروازەدانا 

ئ  اڤیوگوسالی  کەو  شیوەئ  -کرداڵوا  ەوەرەد " ەییوەتەن  یبازڕێ"  نێشو  ەوتەک  کان،ییەتالیو 
 .زمیالیسۆس وەرەب
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 ا ی گارڵو بو  ندا ۆڵەپ  ەل  مەستی ب  ەینگرۆک   یساتەکار  یدوا  تەبیتاەب  ۆڤشۆخر  یکانەتەاسیس
  ی انوویب  ە( بنەندەل  ی  1956  یلیئاپر  یمانگ  یردانەس  کە)و  زمیال یمپر یئ  ەڵگەل  یتیەستاۆو د

لەخوازانیئاشت  ییهاوکار  ینینێل  یتەاسی"س  ەل  کنێشەب  ەکاران  مەئ  ەیوەئ و  ە"،    ی تاناڵناو 
'حزبداێل  یترسەم  ی نگەز  دا،ەکید  یتاناڵو  یکانەستینۆکوم  ەحزب  و  یستیالیسۆس   ی کار'   ی. 
  ی کانەستەو هاود  ۆڤشۆخر  یوت ەسووکەڵه  ەل  شین یستال  یمردن  شێپ  رۆز  یکەیەماو  ەب  ایبانەڵئ
 .ببوو رانەگین اینگارۆو ه نداۆڵەپ یکانەووداوڕ ەل نگترەدر هاەروەه

  ژ، ڕۆلەگەل  ژۆر  کووەڵب  ا،یبان ەڵئ  ەڵگەل  رەه  کەن  ۆڤشۆخر  ینگرانیە، ال 1957  ڵیسا  تا
  ەی وەبوونۆهاتبوون. ک  رۆز  یک ییەبا یەنا  یتووش  شدا،ەکید  ی کانەحزب  وتاڵو  ونیچ  ەڵگەل

 ستی الیسۆس  یکامپ   ی تیەکیە  ت، ێب  شیتڵەواەڕب  ،ەک  کهاتێپ  ەوەئ  ۆ ب  1957  یمبر ۆڤەن  یمانگ
 .تێز ێبپار یستی نۆمۆکو ەیوەو بزووتن

 کێان ەیب  چی ه  ستیوەاندەین   ەی وەئ  رەبەل کردەن  ان ەیکەوەبوونۆک  یشدار ەب  ۆتی ت  ینگرانیەال
  ی بازڕێ  دایاستەڕل  یرچەگ   ت؛ێکراب  ەنۆرکەس  زمیال یمپر یئ  وزمی نیۆز یڤیر  داێیت  ە ک  نەبک  رۆم
بکرا ەد  یت یەراەنێنو  ەوەکید   یوانەئ  ویاتیتول  لکاوۆمۆ گ  نیەالەل  یفراوان  ەب  وانەئ  ،ەکەانەی. 
  ێی پ  ەوەئ  ر ەسەو ل  نگاندەسەڵ" ه ەڕش  ەیرچاوە"س  کەو  یزم یال یمپریداناو ئ  یگشت  یکێتەاسیس

و   رەنێوسەچ وانێن یی ندەوێپ رەس ەتەشاوێ کەن ڵی" باەخوازانی ئاشت یشەهاوب یانی"ژ ەداگرت ک
داوا  ەوساوەچ   ی ا یتاریل ڕۆپ  یکگرتن یە  وکانییە ستیالیمپریئ  یدژ   ەزێه  موو ەه  ییهاوپشت  یو 
  ەی نگرۆک  ەل  زمیمارکس  یکردن  ەوامانەع  وکانەڵەه  ەزێت  ەدژ ب  ەکەانەیب  هاەروە. هکردەد  یهانیج
 .ستاەو مدا،ەستیب

پ  رۆم  ەوەحزب  63  نیەالەل  ەکەانەیب و  ک  ەب  ستیوێکرا  ناکات  و    ۆڤشۆخر  ەگوتن 
 .هاتەن ەوێل انی قەو مت داێگر  انۆیزمانئ خ ،یکانەریهاوب
  ی کانییەرۆئی ت  ن،ڤینا  یتەاڵژهۆر  ی1958  ڵیسا  یکانەووداوڕ  شێپ   یمەک  یکەیەماو  ەب
پ  یهاوکار   ەک  نڵی کداما ەچ  ەڕمەل  ۆڤشۆخر بوو،   پشتەل  ی زمی الیمپر ی ئ  یندن ەسەرەو 
  ی کار الچوون  رەسەو ل  اقێڕع  ەل  شۆڕ. شقاندڵخو  وتووەدواک  یتاناڵو  ۆب  ێینو  یکێتانەرەد
  ڕ پ  ینڤینا  یتەاڵژهڕۆ.  ەوەکانەست یال یمپر ی ئ  ڵید  ەخست  یرست  ،یهاشم  -دیعەس  ینوور  یمی ژڕێ
 .رنەب ێل یسوود و ننێربهەد ێل یوتەن یانتوانەید وانەئ ەبوو ک کێنێشو وت،ەنەل

کردن    یک ۆداک  ۆب  کانەزی نگلیو ئ   زاندەلوبنان داب  ەل  انۆیخ  ییا یرەد  یز ێه  کانییەکیمرەئ
  ی وعیش  یحزب  ەک  یانزانەید  یباش  ەب  کانەستی الیمپر ی. ئن ەردەئ  ەنارد  انۆیخ  یزێه  نێشا حوس  ەل
 ونیترەورەگ  ەب  نەندەل  یچاپ  ی "ستی مۆنۆکی"ئ  یار ۆڤگ  ەک  کێحزب  ەببو  1958  یتا سال  راقێع
  ی ، و دوا1959  ڵیسا  یارەیئ   یکیە  یژۆدانابوو. ر  ینڤی نا  یتەاڵژهڕۆ  یحزب  نیکترێوپکڕێ



  480    چوو، ما دانی کا
  

  ڵی موس  یشار   ەل  تا،یدۆک  ۆب  کانییەو ناسر  عسەب  یکێنگاوەه  ەل  کانییەوعیش  ی کردن  یرگرەب
 یوعیش  یحزب  یکردو دروشم  انیشاندانیپۆخ  غداەب  ەل  سە ک  نیۆمل  کیە  راق،یع  یباکوور

  .ەوەکرد رزەب  انیتەحکووم ەل کانەستینۆمۆ ک یکردن  یشدارەب ەڕمەل یراقێع
ل  مەاڵب  ت،ێبچ  شێوپەرەب   ەیوە ئ  یاتیجەل  بوو،ەه  یتەاڵسەد  ەک  کداێکات  ە"حشع" 
لەدواویەکشا   ی گوشار  ی تۆڤیەس  یست ینۆمۆک   ی حزب  ەک  بووەن  ە شاراو  یکێشت  ەوەئ  غداەب  ە. 

  ن یچ  یستی نۆکوم  یحزب  گوتراەد  کداێکات  ەل  ، ەدواو  ەتێبکش  ەیوەئ  ۆ"حشع" ب  رەس  ەخستبوو
  ەی نانیخائ  یواندنەمل دان  یتەاس یس  ەک  ۆڤشۆخر  ینگرانیە. ال ندابوو  شانیپ  ەیوەئ  ەیوانەچێپ

ب  ەل  انییکۆداک  دا،ێپ  ەژێدر  انۆیخ کرد  بو  شۆڕش  یرک ەئ  ەیوەئ  ۆحشع    - ننێستەکردن 
    .بوو زراەمەد ەوەئ ۆب رەه ەکەحزب ەک کێرکەئ

  ێ پ  انییئوسوول  یبازڕێو  بکات    رداەسەب  انیحوکم  ۆڤشۆخر  ەیوەئ  ۆحشع ب  یگادانڕێ
  ی دژ ییناو ێخو یکیەتاێدا، کود1963 یرەویبرێف یمانگ ەو ل وتەک رەسەل یرۆز ت،ۆڕێبگ
  .نجامەئ ەهات راقێع ەل شۆڕش

  کان ییەکیمرەئ ەستیالیمپریئ  ەی رکردەس ەڵ گەدا، ل 1959 یر ەمبەپتێ س یمانگ ەل ۆڤشۆخر
لرێنهاوەزەی"ئ وتوودەیڤی د  مپە"ک  ە"  ه  ینێنه  یکێژ ێ"    ە ل  ییەدانێ ت  یگومان  چیکرد. 

  ەی رانیژ  یتەحیسە"ن  وانەل  کیەکرد و    یزمیالیمپریئ  ەوا ب  ەیتانەخزم  وەئ  ۆب  داەکەوتنەکێچاوپ
  ە ئاشکرا ب  ەب  نڵیداما  کەچ  دوەیڤید  مپەک  یحڕۆ  ەدواوەب  ەرێ. ل کراێل  ییزباۆریحشع" بوو، پ

  ت ێریابگڕ  یتیەواەتەن  ەیخوازابیزگارڕ  یباتەخ   یەبواەبوو و د  ڵزا  دایتۆڤیەس  یتەاس یس  رەس
و  عماریستیئ ەب ییتاۆک ۆڤشۆخر یچوونۆب ەیرێگو ە" بنڵیکداماە"چ  یتەاسیس ەیوەئ رەبەل
  .ناێهەد ێنو  یستعمار یئ

  کدا ێکات  ە. لتێنرەیەابگڕ  اتریز  وەوەل  ێناتوانر  نیستال  یئوسول  یباز ڕێ  یکردن  یتیەدژا
دەخوازانیئاشت  یی"هاوکار  ین ینیل   یتەاسیس  ەل  یزگار ێ پار  نیستال ب  یتوند  ەب  کرد،ە"    و ەدژ 
  زم ی الیمپر ی ئ  یخاتر  ەیەوێش  مەب   وتێبدر  رەب  ەکید  یالنەگ  یشۆڕش  یپشت  ەبوو ک  ەتەاسیس
ستالتێریبگ ب  یبازڕێدوو    ر،ۆز  یکێگوشار  ەب  یتوان  نی.    دا ەوەرەد  یتەاسیس  ەل  کەیەدژ 

 :تێبکر چاوڕە انیکیە کراەد اینەت ەک تێنێزرەدابم
و   ایتار یلڕۆپ  ەک  نەیدەد  ەانێڕشگۆڕش  یکێتەاسیس  ەب  ەژێدر  ەمێ"ئ  ەک  بووەوەئ  انیمەکیە

 دا،ەتڵەحا  وە. لەوەبکاتۆک  یتۆڤیەس  ییت یەکیە  یکار ێکر  ینیچ  یورەد  ەل  یوەز  یکانەوساوەچ
  ".بکات  چوونمانەشوێپ  ەل  یرگر ەب  ەیوەئ  ۆب  داەد  کڵێوەه  مووەه  ەییوەتەن  وێن  یداریەرماەس

  ن ەیو ئاماد  نەیکەد  ەانێڕشگۆڕش  یتەاسیس  ینکاریئ  ەمێ"ئ  ە ک  بووەوەئ  مە دووه  یتەاسیس _
ن  ی داریەرما ەس  ەب  یئوسوول  یازیمتی ئ  نیندەچ ل ن ەیبد  ەیی وەتەناو    ی داریەرما ەس  داەرێ. 
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هناکات    ی تیەدژا  داەمێئ  یدانی تەارمی  ەڵگەل  ەییوەتەناون  ەتاڵ و  داتەد  ەوەئ  ڵیوەو 
، ل  ٢  یرگەب   ،ۆسکۆ،م PLPHآثار،  ن،ی ستال)"ییرژواۆب  یمارۆک  ەببکات    کانییەستیالیسۆس

 .( 6٠تا  58
و    ۆڤشۆخر  یکانەتەاسیس  ەک  ییەدانێت  یگومان  مەاڵب  ،ەدواو  یەدا  ەیانییت ەارمی  وەئ  نیستال

 یەیرماەس  نۆدا چ  یشانیپ  ژووێ.  مشتڕۆی  داۆوتەئ  یکێبوون  میسلەت  یبازێر  ەب  اینەت  ،یگرانێج
ن ب  یست یالیسۆس  یتاڵوەد  نیمەکیە  ، ەتانەاسیس  وەئ  رەه  یتەارمی  ەب  ەییوەتەناو    ە بکات 

 ."باش ییرژوا ۆب یکێمارۆ"ک
  ر ەگەئ  ێیەج  ەب  یکێکار  کاندا،ە رەبراد  ەحزب  رەسەب  کانەستۆڤیشۆخر  یبوونڵزا   ەیلەسەم  ەل
  ی دوا  ەوتبوونەک  م اڵغو  کەو  ێوە" لە"دانگ  یتاقم  ە چاو، ک  شێپ  ەنەیبخ  ندستانیه  ەینموون

  .ۆڤشۆخر یتەاسیس
"دا،  ۆهرە[ نعلەل  ریواهە"]ج  یکبوونیداەل  یژنێج  یوتەکەڵو ه196٢  یرەامبڤن  ی  14  ەل
 ۆ" خواست بۆهرە"ن ۆب ی ژێدر ینەمەت ی ئاوات ندستان یه یست ین ۆکوم ی حزب یرەبڕێ ی"ە"دانگ

  ی امبر ڤن  ە: لبگاتێ" تستیالیسۆس  یوتوەرکەس  یکێند یه  ی"دروستکردن  یکانەئامانج  ەیوەئ
  ی کانەستی الیپمریو ئ  وتبووەکەن   رەد  ندی ه  یزمی الیسۆس  ەل  ت،ێبەن  کبچوو  یک ەیەشانیدا ن196٢

و    یو  ئابوور  زراکان ەم  ەل  ان یو نفوز بوون    ک ەڵخ  یووتڕاووڕ  یکیر ەخ  ێوەل  یی ژئاواڕۆ
ب  تەاسیس دواچووەد  ەوەڕێسوپادا  دانگ  ۆ هرەن  یکێوتنەکێچاوپ  ی.    ی رشێه  ەب  سیلۆپ  ،ە و 

  ە رۆز  ەژمار  وەب  انەیوە"مان  ەکرد، ک  رەسەستبەد  یستین ۆکوم  یحزب  یندامانەئ  انەیبەرەب  یناکاو
  ۆ هرەن  یتە". حکوومندستانیه  ەل  ییزگارێو پار  ەڵمۆک  یشیئاسا  ەب  شتنەیگ  انیز  ۆیه  ەبووەد
لی]حزب  یندامەئ  زارەه  ەیکینز ل  رەسەب   ستەد  ندستاندایه  یرەرانسەس  ە[    دا یاستڕ  ەکرد. 

(،  تێوەبک  نگەچەو  یکێالرۆ د  ندەچ  داەبوار  مەل  بووەه  یوایه  ە)ک  ۆهرەن  یتەحکووم
 انیکات  ە دانگ  یتاقم  ەوەوالشە. ل قاندڵدا خو  نیچ  یکانەسنوور  رەسەب  ەیئاژاو  ڕپ  یکێخۆبارود

 ەحزبدا هاتبوو  ەیتیمۆک  ەل  ەو ەانیکانڵەاەڤه  یرانی گ  ۆیهەوا ب  ییەیشاۆب  وەو ئ  داەن  یڕۆف  ەب
 .ەوەکرد انڕیپ ۆڤشۆخر ینگرانیەال ەب ،ید

  
 الندا ە گ   ەی خوازان   ی زگارڕ   ەڕی ش   ەڵ گ ە ل  ی کردن  ی ت یە دژا   و ۆڤ ش ۆ خر   ی سمین یۆ ز ڕێڤی
  ش یبچوک  یکەیەشکڕیپ  ت ەنانە"ت  انگوتەید  بووەه  انیکیە"یر ۆئی"ت  کانەستۆڤیشۆخر

ئتێن ێرسیبگەڵه  یهانیج  یکێئاگر  ێتوانەد   و ەئ  ەک  نەکەد  ەوەئۆب  شیئ  انگوتەید  وانە" 
  یە گوا  وەئ  یورەد  ەل  کانەستین یۆزێڤی . رنن ێرسیگەڵه  ەکەئاگر  ەیەه  ۆیب  ەک  ننێق ڵبخو  ەشکانڕیپ
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  ە وییەمۆتەئ  یمباۆب  ۆیه  ە: "بکردەد  انیهاوار  وەوەببوونۆ"ه کردنک  یئاشت  ۆب  بات ە"خ  یدروشم
 ."نەیزامن بک یتیەا ۆڤمر یبوونەبا ه نەڕێگ مانێ. لتێکرەدێل مانەشەڕەه

 ەب  هاندایج  یکانەرۆجەربۆج  ەناوچ  ەل  انیکێرۆز  ەک  ەوساوەچ  یالنەتر، گ  یکیەواتا  ەب
 ەیسە رەوا ک ییەیشۆخەن ویت یەبرس وەئ -مردنەد ەوییەشۆخە ن ویتیەبرس ە شنەچ مووەه ۆیه
  ەی شەڕەه  رێ ژ  ەوتبوونەک  رەه  کەن  ستاێبوو و ئ   کانەستی الڕیمپی ئ  ە زێه  ێی نو  ی زمی الڕ بیل  یتەاسیس
  تر یئ  ەک  زمین ینێل   -  زمی مارکس  یکانەستینیۆزێڤیر  ەنگەهاود  یتەاسیس  کووەڵب  زم،یال یمپریئ   یمۆتەئ

  ۆ و ب  نیستال  یمردن  یدوا  ەل  ەنان یخائ  وە. ئەوۆچووب  ریبەل  انیداد ێو ب  یر ەدادگ  وانێن  ییاوازیج
 .دانەد انییتەارمیو  کردەد انیکان ەستیال یمپر ی ئ ییهاوکار ش،ۆڕش یئاگر ەیوەکوژاندن

  ی زبی ح  یتیەراەبڕێ دا    ریزائ ەج  یل ەگ  یتیەواەتەن  ەیخوازانیزگار ڕ  ەڕیش  ەیلەسەم  ەل
  ە ل  کووەڵب  کردن،ەنێل  یریپشتگ  رۆز  یک ەیەماو  ۆب  رەه  کەن  تۆڤیەس  ییتیەکیە  یستینۆکوم

دا، 1995  یبرۆئوکت  یمانگ  یمەهێس  ەل  ۆڤشۆگرت. خر  یینسەرەف  یزم یالیمپریئ   ینیەال  دایاستڕ
 ی"کاروبار  کەو  ،ۆییخەربەس  ۆ ب  یکانییەر یزائەج  ی تیەواەتەن  یباتەخ  ودوا    ری زائەج  ەیشێک  ەل
 شیر یزائەج  ەیخوازانیزگارڕ  ەڕی ش  یوتنەرکەس  تاەه  ۆسکۆو م  مداەڵەقەل  نساەڕەف  ی"ۆوخێن

  ە دان ب  ەانسەڕف  یەبواەد  وانەئ  یسابیح  ەو ب  بووەن  ریزائەج  یتەاسیس  ەڕمەل  یوونڕ  یکێبازڕێ
  ل، ەپەلەپ  ەب  تۆڤیەس  یست ینۆکوم  یحزب  یرانەبڕێ  تریئ  داەمەد  وەو ل  تێبن  ردایزئەج  ۆییخەربەس
  ک ێوتنەرکەس  ەوییەرمەش  ێب  ەب   ش،یکات  وەئ  تەنانەت  مەاڵب  لماند،ەس  انیریزائەج  ۆییخەربەس
 ینەیع  ەدانا. ل انی" یئاشت ەب ی شەهاوب  یانی"ژ یرووبووەب ە بوو، ب کەڵخ ینێخو ینجامەئ ەک

  ی ارید  انەینسەڕەف یستینۆکوم  یو حزب ریزائەج یلەگ یباتەخ ەڕمەوا ل ەیتەاسیس وەکاتدا ئ
  ر ێژ  یکانەڵخ  ەڵگەل  یست ینۆکوم  ییهاوکار  ویهاوپشت  ەکردن. ب  تەانەیخ  ەبوو ل  یتیکرد، بر
 یندەسەتر، پ  یوانە"و ئزێکردبوو. "تور  انیوا  رەه  شیشترێپ  نۆچ  کەو  ستعمار،ی ئ  یحوکم

  ی کانەستی الینۆلۆک  نیەال  ەل  ا و  ەیدروشم  وەئ  -کرد  انی"ەنسەرەف  یریزائە"ج  یدرووشم
  .ەوەڵەپەچ یکێزم ینۆڤیش وێن ەوتنەک ەیەوێش مەو ب رابوویگەڵه ەوەنسەڕەف

  ەڕ مەل  تۆڤیەس  یست ینۆکوم  ی حزب  یتیەرا ەبڕێ  یکانەتەاسیس  ەل  ەکید   یخراپ  یکەیەنموون
و  196٠ یجووال ی13 یژڕۆ  ە. لوتەرکەدا د ۆنگۆک ەل ەخوازانیزگارڕ ییتیەواەتەن یباتەخ
و  ن ێووئی  یشی ئاسا ینەنجومەئ   یار ڕیب رەسەل اردان ڕیب  ۆب شیئاسا ی اۆڕش ینگدان ەد یکات ەل

تر   یکیەواتا  ە ب   وت؛ ەک  کای مرەئ  ەڵگەل  ت ۆڤیەس  یتیەکیە  دا،ۆنگۆک  رەس  ەگوشار خستن
  ە وەتەن  یاڵئا  ەل  کەڵک  داەکەت اڵو  ر ەس  ەکردن  رشێه  ەل  ەیوەئۆکرد ب  یکایمر ەئ  یشتنێبانگه

 ەیوەکرد  یسپاس  ۆڤشۆخر  مبا، ۆمۆ ل  سیپاتر  ۆب  کداێافڕگەلەت  ە. لربگرنەو  کانەکگرتوویە
بکات"و    ۆیخ  یخاک  ەل  یکۆداک   ەداو  ۆینگۆک  یمار ۆک  ییتەارمی"  ەکرد ک  یشی ئاسا  یاۆڕش
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ل  زنگایگ  یهان ل  یمباۆمۆو    ی کێرەسە"چار  و ەرەب  ،ەوەکانەکگرتوویە  ەوەتەن  ەیگڕێ  ەدا 
 .نێ " بئاژوەخوازانیئاشت
خراپبوون   وەرەب ۆنگۆک یمارۆک یالنەگ یانیز ە ب ەکەخۆبارود 1961 ڵیتا سا دایاستڕ ەل

ئ س  زراندەدام  ێوە ل  انۆیخ  یستەدەدار  یکێتەحکووم  کانەستی الیمپریچوو.    ی ربازانەو 
و   تێنێ فڕب  مباۆمۆل  ەیوەئ  ۆب  ناێکارهەب  ۆتۆبۆم  یتیەکاۆرەس  ەب  انۆینگۆک  یراویگێکرەب
  رەس  اتر،یز   شیوەو ل  ۆڤشۆخر   تایکین  ی ستەد  رەس  ەڵەیپ  ەبوو ب  مباۆ مۆل  ینێ . خوتێکوژیب
 ێڕیشگۆڕش  یالنەگ  قاوی فرەئ  ی کانەڵخ  ی چاو  رەبەل  کێمەردەس  ەک  تۆڤیەس  یی تیەکیە  یستەد
 .بوو یشاناز ەل ڕپ یکێناو هانیج

 
  ی کان ە ست ی ن ۆ کوم   ە و حزب   ک یە ال   ە ل   ی ت ۆڤیە س   ی ت یە کیە   ی ست ین ۆ کوم   ی حزب   وان ێ ن  ی ک ی م ی لۆ پ 

 تر ی کیە ال   ە ل   ا ی بانەڵ و ئ   ن ی چ 
  ە ل  ۆڤشۆدا، خر1959  یرە سپتامب  ە" لدێڤید  مپە"ک  یژێوتوو  یکردنێستپە د  شێپ  کێوەش

ن  رکردەد  یکێانەیب  ندستان،یه  ونیچ   یسنوور  رەس  ی ووداوڕ  ەڕم   ەی شەڕەه  رەه  ک ەو 
ل  ڕیربەد  ۆیخ  یتەفەخ  کووەڵب  کرد،ەن  حکوومەم  یندستانیه  ەیکدارانەچ   دا یاستڕ  ەو 
 .کرد  ینیچ یست ێوەڵه ەینۆرکەس

. نەبک  وەئ  یر یکرد پشتگ  ا یتال ی" ئیال یلۆو "ت  نساەڕەف  ی"  زۆرۆ"ث  ەل  یکاتدا، داوا  مانەه  ەل
  ی کێزمان  داۆسکۆواشنتن و م  وانێن  ە: "لینووس  ینسەڕەف  یست ین ۆمۆک  یحزب    یگانۆڕ" ئەتیمانۆ"ئ

 ".ەرخاوەرچەو کایمرەئ ،یە'یئاشت ەب یشەهاوب یانی'ژ شیوەو ئ ەدرووست بوو شەهاوب
  ی کبوونیداەل  ڵیسا  نی م  9٠   ەینۆب  ەدا ب  196٠ یلیئاپر  یمانگ  ەو ل  ۆوتەئ  یکێخۆبارود  ەل

 :چاپ کرد یوتار  ێس نیچ یستی نۆمۆک یحزب ەوەنی نێل
 !سم ین ینێل  یبژ _
 !ن ینێل یگاڕێ رەسەل ،ەوەشێپ وەرەب _
 !ن یبگر کیە ندا،ینێ ل ەیانێڕشگۆڕش یدرووشم رێژ ەل _

 یانەیب  ەب  ە وەمان  فادارەو  ی ستیداوێپ  ر ەسەل  ە کید  یکێجار  ینیچ  یناڵاەڤه  دا،ەوتاران  وەل
ک  انییداگر ێپ  ۆسکۆم  ی1957یامبر ڤن  یمانگ "  داێی ت  ەکرد،    ێ نو   یزمی نیۆزڕێڤی گوترابوو 

 یکەڵکێب  یکەیەاردید  کەو "و  بکات"  دارەڵەپ  زمینی نێل -زمیمارکس  یکانەزنەم  ەرسەد  تێوەیەد
""  ێنێبناس لزمی مارکس  ییژوو ێم  ییستیداوێپو  و    یکارێکر  یشۆڕش  ەڕم  ە ل  زمی نینی _ 

پشت   ەبخات  زمیالیسوس  ۆب  یدار یەرما ەس  ەیوەگواستن  یمەردەس  ەل  ایتاری لۆپر  یت ۆڕیەکتاتید
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هێگو ئوسوول  ستی نینێل   ستیمارکس   یحزب  یتیەراەبڕێ  یورە"د  هاەروە".    ر ەنتیئ  یو 
 ."....ەدواو ەداتەد یر ێت یلڕۆپ یزم ینالیۆناس

  ەی وەبزووتن  وێ ن  یکانییەاوازیج  ەوتار  ێ س  مەئ  یچاپ بوون  ەک  اند ەیانگیاڕتر    یوانەئ  زوێرۆث
  ی دوا  ەوات  -شەیەلەسەم  وەئ  شێپ  دا یاستڕ  ەل  مەاڵب  وو،ڕ  ەتۆ خست  یزم ینۆکوم   ەییوەتەونێن
  ی کەیەوەبوونۆدا ک196٠ڵیسا  یسیما   ەل  یکیمرەئ  ی U-2 یجاسووس  ەیکۆفر  یووداوڕ
لکاکانیندیس  یهانیج  ینیۆدراسێ"ف  وەئ  ۆب  نیچ  رەس  ەکردبوو  یرشێه  نەکیپ  یشارە" 
 .انیکردبوو ر ێنهاوەزیئا  ەگوتن ب ەقس رەسەل ینی چ یانڕییوا هاو ییەیداگرێپ

( دا  196٠  یجوون  ی)مانگ  ستێبوخار   ەل  ایمان ڕۆ  یکار ێکر  یحزب  ەینگرۆک  ەل  ەکەگرفت
و    نیچ  رەس  ۆ ب  ەکراو  یکێرشێه   ۆب  ۆیخ  ۆڤشۆخر  ەک  ێ کات  ،ۆیخ  ەیلووتک  ەشتەیگ
  ۆی خ  یکانەتەانەیخ  ەکردن ل  یر یو پشتگ  نیچ  یکردن   ەنۆرکەس  ۆ' بکەیەستە"د  ینانێکهێپ
 .کردە د ەئاماد زمین ینێ ل -زمی مارکس یرۆئیت ەب قەرحەد

  ە ل یتیەراەنێنو ەکاپو"  ب ی سنیببن و "ه داەتەاسیس وەئ ەڵگەل ستیانو ەین ایبانڵئا  یرانەنێنو
  ی کانێڕییەالنگیپ  ەوازێو ش  یست یمارکس  یدژ   یستێوەڵه  رەسەل  ،ەاویبانڵئا   یکار  یحزب  نیەال

ئ  ۆڤشۆخر ه  ن یچ  یست ین ۆکوم  یحزب  ەل  یکۆداک  تریوانەو    یەشرا ێک  ەڕش  ێڵیکرد. 
 196٠  یامبر ڤن  یمانگ  ەل  کانییە اواز یج  رەسەل  ژێ وتوو  ۆب  ۆسکۆم  ەل  یحزب  یکەیەوەبوونۆک
  .دا

  ە ل  ۆڤشۆخر  ینگرانیەال  ەک  کەیەنووسراو  ەبوو ل  یتیبر  ن،ینووس  ەب  نیچ  یکردن  تاوانبار
بوو   یست یمارکس   یدژ  یکەیەنامەگەڵب  دایاستڕ  ەو ل  ەوەکرد  انیوڵدا ب  196٠  یامبرڤن  مانەه
 ەل  ۆڤشۆ. خرنیچ  یو ترساندن  ەکید  یکانەحزب  یرانەنێنو   یشکێم  ەیوەردنۆش  یئامانج  ەب

ل  ایبانڵ ئا  یکار  یو حزب  نیچ  یستینۆکوم  یرحزبەس  ەکرد  یرشێه  داۆیخ  یوتار  ینەیعەو 
پ  ەکاتدا ل ه  ایبانڵرئاەس  یەگوشار خرا  ەوەردەپشت    ی ئابوور  یمانەیپ  ەک  کراێل  انەیشەڕەو 

 .تێ نرێستەوەد کردبوو،ێپ یستەد ەتاز ە[ کایبانڵو ئا تۆڤیەس وانێ]ن
  ۆی خ  ڵی اەیخ  ەب  وە. ئرزاندەل ۆڤیشۆخر  دای حزب  81  ەیوەبوونۆک   ەل  ەخوج  رەنوەئ یوتار

گ  یوا  شەوەئ  ەک  ت،ێبدر  ێیل  یهاسان  ەب  ێتوانر ەد  ایبانڵ ئا  کەو  یبچووک  یکێلەدانابوو 
کردبوون و    ەڵ کێت  ۆیوا خ  ەیالنەسەم  وەل ناێ هەد  ایبانڵئا   ی کار  ی حزب  ییاگرۆڕخ  ەب  یی تاۆک
 وەئ  ەیکەزخانێوڵو با  ۆڤشۆخر  یغاتی بلەو ت  یەعاید  رەرانبەب  ەل  ییاگرۆڕو خ  برە س  ە ب  هاەروەه
 ."رانای"ت ەل

ب  یستەد  ەخوج  رەنوەئ  ەڵەیه  یردانەوێت  ستەد  ەیلەس ەم  رەس  ەبردن  رشێه  ەکرد 
قسەخوازانیئاشت  یشەهاوب  یانی"ژ  یتەاسیس  ەل  ۆڤشۆخر و    ە ک  ەویەاێڕگ  ۆڤیزلۆک  ەی" 



  کێشەی دژی ستالینی و لەناو بردنی سۆسیالیزمدا بینی نیکیتا خۆشۆف و ئەو دەورەی لە 485
  

 

  ان ی  ست،یوەیەد  وەئ  ەیوازێش  وەکردن ب  یهاوکار   ای:  ەرەبەل  یگاڕێدوو    ایبانڵ"ئا   یگوتبوو
  چ یو ه  شێمۆڵەخ  ەکردەد  یا یبانڵئا  مووەه  ەک  ەوەکانەستیالڕیمپ یئ  نیەال   ەل  یمۆت ەئ  یکیەمباۆب
   ".ەوەشتێهەدەن ندووی ز یکییەبانڵئا

  ۆی وتەئ  ەیشەڕەه  یکیمرە ئ  یزمیالڕیمپ یئ  یکێرەنێنو  چیه  ،ەکات  و ە"تا ئ  ،یگوت  ەجۆخ  کەو
  ی ندەناو  ەیتیکوم  یتیەرکرداە س  یکێندامەئ  نیەال  ەل  ەشت  وەو ئ  کردبووەن  ایبانڵئا  یکەڵخ  ەل

  ی مانگ  ەیوەبوونۆک  یبردنەوەڕێب  یباز ڕێ  ەینۆرکە." ناوبراو سۆڕێگ  ەهات  ەویەت ۆڤیەس  یتیەکیە
تاوان   ت،ێنرەیەابگڕ  ایبانڵ ئا  یکار  یحزب  ەب  شترێپ  ەیوەئ  ێب  داێی ت  ەکرد ک  یستێاربوخ  یجوون
 .نیچ یست ینۆکوم  یحزب ڵپا یەدرا

حزب  ایر ۆک  یکارانێکر  یحزب  ا،یبانڵئا  یکار  یحزب  ەل  ەجگ   تنام، ڤیە  یکارانێکر  یو 
 کێرانسەنفۆک  ەک  ەوە[ ئاگادار کرانیستیالیسوس  یهوردووگا ]  ەیکید  یکانەحزب  ەیپاشماو

  ی حزب  ەیەوەئ  ەکەکار  یئامانج  ەک  اندەیگیاڕ  ەجۆ. ختێسترەبەد  نیچ  یکردن  حکوومەم  ۆب
  ک یەتاەو خ  ەڵەه  ی تاوان  ەب  ەوییە ست ین ۆکوم  ییتڵەوەودێن  ەیوەوتنبزو  نیەال  ەل  نیچ  یستینۆکوم

  ەی نگرۆک یدوا ینیچ یانێیهاور ، یگوت وەئ کە. وتێتاوانبار بکر ەکردووەین تداەرەبن ەل ەک
 ییەاستڕ  وەئ  ۆی. هاندەیاگڕ  وان،ەئ  ەڵگەل  انیانۆیخ  یکانییەتەڕەبن  ییەاوازی"، جسی"حک  یمەستیب

  ش ۆڕش  یکردنیتیەدژا  هاەروەه  ن،یستال   یکردن  ەنۆرکەس  ەب  انیند ەوێپ  کان ەشێک  ەل  کێندەه  ەک
هیستینۆکوم  ی]حزب  نیەال  ەل چ  اینگارۆ[    یە بواەد  بوو،ەه  ەوەانیتەاڵسەد  ەشتنەیگ  یتیەنۆو 
 .تێشرێبک رداەسەب انەیردەپ کەن ت،ێبکر رەسەل  انەیقس کانداەنیەال مووەه ەڵگەل

 زمی گماتۆد  ەتاوانباربوون ب  ی ناو   ەب  ێکات   ەبوو ک  گومانەب  ەوەل  یاستەڕب  ا یبانڵئا   یکار   یحزب
  ی مانا  بات،ەدەوەڕێب  نیچ  یستی نۆکوم  یحزب  کەو  یبرا  یکێحزب  ەدژ ب  یستی نامارکس  یکێئاکار

 .ەبردوو ەوەڕێب یزمینی نێل  -زمیمارکس  ەدژ ب یکییەرشکاێه ەک ەوەداتەد ەوەئ
  ی رانەبڕێ  ەیکارانیوبژ ێن  یست ێ وەڵه  ەدژ ب  ۆیخ  ڵییئوسوو  یی زاڕەنا  هاەروەه  ەجۆخ  رەنوەئ

  ا ڤیڵوگوسی یکانەستی نیۆز ڕێڤی  رەرانبەب ەل یکارێو کر  یستینۆکوم یحزب کێندەو ه یتۆڤیەس
 ەکدارانەچ  یالنیو پ  یکارەو خراپ  خالندنەڵ ه  ەب  ەیژێ در  ایبانڵئا  ەدژ ب  ۆتیت   یتاقم  ەک  اندەیاگڕ
 .داەد

  ا ڤیڵوگوسی  یراوانیگێکرەب  س،یحک  یم ەستیب   ەینگرۆک  ی دوا  ەکرد ک  یئاشکرا  ناوبراو
 رەسەل  ایبانڵئا  ی"  قڕە  ەللەو ک  ستینیستال  یرانەبڕێ"  تێهاتب  یکات  ەک  ەوەکردەد  ەوەل  انیریب

 ی  1956  یلیئاپر   یمانگ  یکێ رانس ەنفۆک  ەل  ەک  کخستڕێ  ان یکێالنیپ  نجای . ئنێالبنر ەکار و
ت  رانا،ی ت  ەل  دایحزب ه  نراێشک  کێئاشکرا کرا و    ە ک  اڤیڵوگوسی  یراوانیگێکرەب  مووەه  رەو 
 .کران و کووژران ییناسران و دادگا کخستبوو،ڕێ انیشۆڕش ەدژ ب یکار
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ب   ە ب  ۆڤشۆخر دژ  ب  کانییەبانڵئا  ەئاشکرا  و    کراوانەمەموحاک  ەل  کردنیکۆداک  ۆو 
  ر ەس  ەل  انییداگرێ پ  کانییەبانڵئا  ێدا، کات  1957  یلیئاپر   یمانگ  ەگرت. ل  یستێوەڵجاسووسان ه
کردن   کان ەژێ وتوو  ەیوەئ  یکردن  ە شەڕەه  ەوتەک  ۆڤشۆخر  کرد،ەد  کانۆییەتیت  یئاشکرا 

  ە وەرەب  ێوەتانە د  ەوێ. ئکێنجامەئ  چی ه  ەنەیبگ  داەوێئ   ەڵگەل  نیتواننا  ەمێ"ئ  ،یو گوت   تێگرەادڕ
 ".ەوەننەڕێبگ مانین یستال یباز ڕێ

 کێلەگ  ا،یبان ڵو ئا  نیچ  یرانەنێ نو  ییداگرێپ  ەب  تەبارەس  ۆڤشۆخر  یوتەسوکەڵه  یاەڕرەس
  ی انیژ  ش،ۆڕش  زم،یال یمپر یئ  یسروشت   ەڕمەل  کانیەستی نینێ ل  –  یستی مارکس  ییەر یۆت  ی"فیحرە"ت

ل  ەخوازانیئاشت  یشەهاوب تاد   ... و  ەکەرانسەنفۆ]ک   ییتاۆ ک  یاندنەیاگڕ  ەو  کرا  بژار  دا   ]
لڕ  یکەیەنامەگەڵب ب  ییکارەخراپ  ەیوەو کرد  اڤیڵوگوسی  یکانەستی نیۆزڕێڤی  ەڕمەوون   ەدژ 

  ەی اننامەیحزب ب  81کرا.    ەئاماد  یستی نۆکوم  ییهانیج  ەی وەو بزووتن  یستی الیسوس  یهوردووگا
 اند،ەیگیاڕ  کەو  اند،ڕد  ەیکەاننامەیب   ەوەکرد  ەب   ۆڤشۆخر  مەاڵب  رکرد،ۆم  انۆیسکۆم
  ی جاران  یکانەلێدۆم  ەب  داەی ژێدر  نجای." ئتێناب  ژێدر  ینەمەت  شەکهاتێو پ  ەیەکهاتێپ  ەکەنامەگەڵ"ب
 .وماەخراپتر ق شەوەل  داێداد ەو ل ۆیخ

 ە ب  ر ەرانبەئاشکرا ب  ەب  کانییەبانڵئا  ێدا کات   196٠  ی امبرڤن  ە ل  ۆسکۆم  ەی وەبوونۆک  یدوا
ب  ۆیخ  یکانڵەوە ه  شیوەئ  ستان،ەو  ۆڤشۆخر  یکانەتەاسیس و    راترێ خ  ایبانڵئا  ەدژ  کرد 
  ەی انییتەارمی  وەئ  مووەداه  1961  یر ەویجان  ەبدات. ل  انی سزا  ەیوەئ  ۆب  ەتاز  یکەیەپۆپ  ییەاندەیگ
  ا یبانڵئا   یئابوور   یشخستنێپ  ۆ( ب1961-5)  مەهێس  ڵەیسا  نج ێپ  یپالن  ەبوو ب  ارڕیب  ەک  ستاندەو

  ا یبانڵئا  ەل  زمی الیسوس  یناکردنیب  ەل  یرگرەب   ەک  کراەد  ەئامانج  وەئاشکرا ب  ەب  شەوە. ئنێبکر
پسپ کرانایبانڵئا  ە]ل  یتۆڤیەس  یانۆڕبکات.  بانگ  خو   ەوە[   یتاوان  ەب  ییا یبانڵئا   یندکارانێو 

خررکرانەد  یتۆڤیەس  یتیەکیە  ەل  ێجەناب ئا  تۆڤیە]س  ییسوپا  یمانەیپ  ۆڤشۆ.   ی[ ایبانڵو 
ئاب  ێپ  ر ێژ  ەخست   ادا یبانڵئا   یل ەگ  یمارۆک  رەس  ەب  ییسوپا-یاسیس  -یئابوور   یک ەیەووقڵو 

دژا  ەوەمابوون  فادارەو  زمینین ێل  -زم یمارکس  یئوسوول  ەب  ەک  ەیتاوان   وەب  پاندەس  وەئ  یتیەو 
  ی برۆئوکت  یمانگ  ە. لیشان  رەس  یەنابوو  ایبانڵئا  یترساندن  ۆب  ۆڤشۆخر  ەک  کردەد  انیشیەێڵت

ئا  1961 ک    ەینگرۆک   یشتنێبانگه  ایبان ڵدا  ن  یح  ل  کراەس    یی تا ۆک  یاندنەیاگڕ  ەو 
ناو   ەب  ەیوەئ  ۆب  رایرگەو  کەڵک  شەکەنگرۆک و    تێببر  ایبانڵئا   یکار ێکر  یپارت   یئاشکرا 
  ی ایبانڵئا  ەدژ ب  ڵیوەکردن و ه  وستدر  ۆب  یوڵگ  یکەیەنیشێپ  ۆڤشۆ. خررەس  ەتێبکر  یرشێه
  ناغ ۆق  نییدوا  ەاندەیگ  داەتاڵو   وەئ  ەڵگەل  کانەکیماتۆ پلید  ییەند ەوێپ  یانڕبەڵه  ەب  ۆیخ
  .( 1961 یمبر ەسی)د
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  ر ی زوە ت   ە زم ین ۆ کوم   ی گرام ڕۆ پ  و   ی ت ۆڤیە س   ی ت یە ک یە   ی ست ین ۆ کوم   ی حزب   ی  ٢٢  ەی نگر ۆ ک 
 ۆڤ ش ۆ خر   ەی ک ە کراو 

تاقم  1961  یبر ۆئوکت  ەل  ٢٢  ەینگرۆک  یسترانەب  شێپ  کێژڕۆ   ی ست ینیۆزڕێڤی  یدا، 
  ەی تی مۆحزب و ک  یندامان ەئ  ی  45  داە"س  ،ەوەکارت"    ەیوەکردن  ە"تاز  یانوویب  ەب  ۆڤشۆخر
 کان،ەندەبەڵو م  ەناوچ  ەحزب ل  یکانەتی مۆو ک  تۆڤیەس  یکانەکگرتوویە  ەمارۆک  ییندەناو
  ان یوکار  شیئ  رەسەل  یکانییەوانەناو شار  ەحزب ل  یکانەتی مۆک  یندامانەئ  ی  4٠  داەس  هاەروەه
   ".نا الەو

  کان ەستین یۆزڕێڤی  ەیمتمان ەی گێج کێسەرکەه ەک کرانەد ەوەئ  یئامانج ەب ەانییبازێڵف وەئ
ن  شیئ  رەسەل  تێبەن ک  تێنێمەوکار    کان ییەکەرەس  ەنێشو  ەل  وانەئ  ۆیمەستەد  یسانەو 

  ە نگرۆک  ش ێپ  کرا،ێپ  ەیئاماژ  شتر ێپ  ەک  ا،یبان ڵئا  یکار   یحزب  رەس  ەرشکردنێ ه  ەل  ای. جن ێزرەدابم
 ەیناڵگو  ەقڵئا  وەئ  ۆڤشۆخر  ،ەنموون  ۆ. بتێبرابەوەڕێب  ەکید  ییبازێڵف  ێبەد  شیوەئ  یو دوا

ستال  نینێل  ۆڕیگ  ر ەس  ەل  "یال  نێئۆ"چ  ەک  ەوەرەد  داڕێف ئاشکرا  ینیو  و    م ەئ  ەک  یەدانا 
 .یەبهاتا نداێشو ەب ینیملڕێ ک یوار یبن د ۆب نیستال یرم ەت یزرانێ اگوڕ بووەد ییەکارەڵەه

  تبار ەمۆدا ت  1934  ڵیسا  ەل  فیڕۆک  یکوشتن  ە ب  یەبواەد  دا ەتەرفەد  مەل  ەک  نیستال  ە ل  ەجگ
 یشۆڕش  یمانەقار  ر،یپ  ی"  ۆڤ لیشڤۆڕ"  ،ۆڤشۆخر  یستەد  ەی کید  ی کییەقوربان  ،یەبکرا
  ی تاقم ی ندامەئ  ەکرد ک انیو تاوانبار کراێپ یئاشکرا  یتیەسووکا ەبوو، ک  ۆناوخ یبر ۆئوکت
بوو  ە"دژ  یەگوا بەحزب"  در  یگرتن  نگیربە.   نیەال  ەل  ۆڤلیشڤۆڕ  ڵمارشا  ەب  نگەوا 
 ەل  ترەو تاز  ێنو  کێلەگ  یکێ ئامانج  ەب  ێیەنو  ەرشێه  مەئ  ەبوو ک  ەوەئ  ەیشانین  ەوۆڤەشۆخر

 ەل  کەیەستەد ەدژ ب دایاستڕ ەل  ،ەکار مە. ئەدراو رەسەل یار ڕیحزب ب ی 1957  ڵیسا یرانەیق
 .ڕێ  ەوتبووەناو حزب ک ینیۆس یزۆئوپ

 سداەک  انەید  یمەردەب  ەل   ێگورجستان کات  ەحزب ل  یمەکیە  یر ێسکرت  ی"ەاندزڤمژا"
گوت  ەیکییەاستڕ  کرد،ەد  ەیقس و  ب  ەم ێئ   ەستیوێ"پ  یدرکاند  و   کانەستیگماتۆد  ەدژ 

  ار یوش  ن،ەکبدێحزبمان ت  یکانە زڕی  یت یەکیە  ێ وەانەیوا د  ەی وانەئ  مووەو ه  کانەستی نیۆز ڕێڤی
 رۆز  ەبوو ک  ییەاستڕ  وەئ  یرەشاند ی" پکانەستی گماتۆ"د  ەیراوزا  ەل  رگرتنەو  کەڵ." کەوەنیبب
ئا  نی چ  یانڕێیهاو  ەیوانگڕ  کەو  ان ەیوانگڕحزب    یندامەئ   ن یەال  ەل  ەک  چوو،ەد  ا یبانڵو 

  ێڵی ه  یتیەدژا  شی[تۆڤیەس  ە ]ل  ێوەل  ەوات  درابوو،ێل  انی"ستیگماتۆ"د  ڵی قەش  ەوۆڤەشۆخر
 ێبەن  چیه  ەک  تێوەکەردەد  ێکات   ەیەکۆریب  وەئ یدروست  یوازێ.  شکرا ەد  ۆڤشۆخر  ییکریف

 یت یەکیە  ۆیناوخ  ەل  کانداەستە ش  یتاەرەس  ەل  ەک  ،ەویەنێبخو   ەیەنامەگەڵب  وەئ  یمەکیە  ەڕەیالپ
  .ەویەکرا وڵب دایتۆڤیەس
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ئوسوو  گرامڕۆ"پ  ەل  ییەتیبر  ەکەنامەگەڵب   ی تۆڤیەس  یتیەکیە  یستانی نۆکوم  یشۆڕش  ڵیو 
  :ە گوتراو داێی (" و تکیشوۆڵ)ب

  ی خواست  یر ەشاندیپ  ێبەد  ی تۆڤیەس  ی تیەکیە  ی ستاێ ئ  ی رانەبڕێ  وێن  ەیرستانەلپەه  یتەاسیس"
 یندامانەو ئ  تۆڤیەس  یکەڵخ  یرۆز  ەرەه  ەیزورب  مەاڵ... بتێب  تۆڤیەس  یکەڵخ  ینەاڵمۆک

 ".ستنەوەد ەوانەدژ ب ەوییەاو ڕبێل  ەب یتۆڤیەس یستی نۆکوم یحزب
  ە بینسڕەپ  یسندەو پ   داەد  قاوەل  انەی کێیەنو  ییەرستەلپەه  ییا یبانڵو ئا  ینیچ  یان ڕێیهاو ...."

  ی ستینۆکوم   یحزب  یکانەنامەگەڵ . بکرد ەد  انییداکاریو ف  یی بووردووۆخەو ل  کانەانێڕشگۆڕش
  ی سوود  یرخستن ە و د  یتیەنای چ  ییهاوکار   یباز ڕێ  یر ەشاندیپ    ایبانڵ ئا  ی کار  یو حزب  نیچ
 ".وتن ەک ەڕیو ەوێ وەل نیستال  یمردن  یدوا سیحک یرانەبڕێ  ەبوون ک یستیالیسوس یشۆڕش

  ەی رستانەپەنۆک  یباز ڕێبتوانن    ەیوەئ  ۆب   انۆڕییوا گ  ەینگڕە  وەئ  یچاوگرتن  رەبەل  ێب  ەب"
 ەیرستانەپەنۆک  یتەاسیس  هاەروەه  یتۆڤیەس  یت یەکیە  ەل  انیژ  یقەز  ەینیقەاستڕ  شن،ۆداپ  انۆیخ
 ەب  ستی نیۆزڕێڤی   یتیەراەبڕێ  ەک  نییەاستڕ  وەئ  یرەشاندین  سیحک  یرستەلپەه  یتیەراەبڕێ
 ".رەبەگرت یکەڵخ ەدژ ب یبازڕێ شەوێش مانەه ەو ب ستەد ەگرت یتەاڵسەد ێملەرۆز

  ی وونڕ  ەب  کرا،ێپ  ەیئاماژ  ەوەرەس  ەل  ە" کیتۆڤیەس  یت یەکیە  یان یژ  ەیەینیقەاستڕ"  وەئ
، 196٠  ی ناڵسا  وانێن  یتۆڤیەس   یکانەچاپکراو  ەڕمەل  نیچ  ی ستانی نۆکوم  یکانەنگاندنەسەڵه

 زراەم  ی شەب  ەل  رەدەبەادڕ  ەل  ەڵییندەگ   ەل   ی باس  ەک  ن،ەخەردەد  1963و    196٢،  1961
 ەوەنەیبد ابردووڕ ەل  کڕێئاو رە گەئ ەک ەشێ اکڕرنجە. سەکردو انیکانەو کار خان کانەشەهاوب
 ەوات 195٢ ڵیسا یبر ۆئوکت ەحزب ل  یم ەهەزدۆن ەینگرۆک ۆب ۆڤنکی مال  یرتۆاپڕ یرەیو س

  ی کێچمیب  ەل  ەندەرچەه  تێگرە د  ەوانەکرد  وەل  ەخنڕە  ۆڤنکیمال  نی نیبەد  ن،ەیبک  شترێپ  ڵساەد
    .شدابنییتاەرەس

 ،ەڵێد وەئ
د  یستەدەکارب  ێندەه" و    ی اتیجەل  ڵکشتوکا  یشەب  یستانەدەکارب  اخودی  تڵەوەحزب 

 وەئ  ڵی وما  کڵم  ینی دز  یکیر ەخ  دا،یگشت   ی زراەناو م  ەل  کانییەگشت  ڵەکشتوکا  یوکردنەپت
  ".نەشانەهاوب زراەم

  ت ێگرەد  رداۆز  یکەیەوانێ پ  ەل  ەڵەو پ  ەڵەه  ڕپ  یتیەرا ەبڕێ  ەتوند ل  یک ەیەخنڕە  ۆڤنکیمال
 .ەوەتێ نێد یناساز یب یکار ەل ەو نموون
چاپی ستی الیسوس  ییئابوور   یکانەمەڵەوچ  نگە"ت  ەل  ۆی خ  نیستال دا    195٢  ڵیسا  ی" 

هەانیکانییەئابوور  ییە ر ۆئیوت  کانەستی نیۆزڕێڤی   ەڵەیه  یئاگادار  ەک  خاتەدیرەد  شۆیەربە. 
  ە بوو، ک  ێجەب  یکێمردن  ۆڤش ۆخر  ینگرانیەال  یکانەالنیپ  ۆدا ب  1953  ڵیسا  ەل  نی ستال  یمردن
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ناو    ەل  شترێپ  ەدا ک  شانیپ  کانییەبورژواەورد  ەتوخم  ەب  انیوزەس  یچرا  وەئ  یدوا  ێجەستبەد
  .دابووەڵه  انیرەس  کارداێکر  ینیچ  یکانەزڕی  ەل  تەنان ەو حزب و ت  تەحکووم  یستانەدەکارب
 ە ستینین ێل  -ستی مارکس  ەل  کداەیەادڕو    زڕی  مووەه  ەل  یسیحک  ۆڤشۆخر  ە بوو ک  شۆیەربەه

د  ڵیخا  کانەورەگ و  ورد  یاری  ەب  ۆیخ  یورەکرد  و  پاشان کینەت  بورژواکانە غار   ە... 
 یئاشکرا دروشم   ەدا ب  ٢٢  ەینگرۆک  ەل  1961  یبر ۆئوکت  ەکرد، ل  ۆیخ  یتوانا  ەب  یستەه

و  ەوەکرد  رزەب  ی"  ایتار ێلڕۆپ  ییرۆکتاتی"د  ەڵگەل  کردنیتیەدژا   موو ەه  یتڵەوە"د  یستیو 
 .تێدابن  نێشوەل ی"لەگ

  ی کەچ  تڵەوەد  ەک  تێزانەد  ەویەستینی نێل  -یستیمارکس  ییاریزان  نی مترەک  ەب  سەمووکەه
تا  تر یکێنیچ  رەس  ەخاتەگوشار د  کێنیچ  ەوەوەئ  ۆیه  ەب  ەکەیەنیکەو م  ییەتیەنایچ  یباتەخ  .

  ی نیچ  ەیوەژوور  یال  ەل  ەوات  لەگ  مووەه  یه  ت ێناگونج  ت،ێبەه  تڵەوەد  شیکێکات
  .تێب ەوییەتیەەاڵمۆک

دڵیسە]ئ  ییتاۆک  ۆڤشۆخر  ەک  ییەیاستڕ  وەئ   ی تیەک یە  ەل  ی ایتار یلڕۆپ  یی ر ۆکتاتی[  
  ە ک  ەیەوەئ  یر ەشاندیپ  ،ێرەد  یەناێه  ی"  کەڵخ  مووەه  یتڵەوە"د  یز ێو ت  اندەیاگڕ  دایتۆڤیەس
ئزمینی نێل  -زمی مارکس  یگرێج  ەبکات  ییبورژوا  ەیسەلەود  ۆدر  یستیو   ی تڵەوە"د  یەگوا  وە. 
  ی کێتاقم  یتیەر ۆکتاتید  یشانۆ داپ  ۆ بوو ب  کەیەردەپ  دایراست  ەل  ۆڤشۆخر  ەی"کەڵخ  مووەه

  ر ە. هداێڕشگۆڕش  یرانیووناکبڕو    رێرزەو  کار،ێکر  ینەاڵمۆک  رەس  ەب  ستین یۆزڕێڤی  یبچووک
 نێخوەب  ەڵکێت  ف،ەسرەم  یادبوونیز  ەدژ ب  انیکارانێکر   یمانگرتن  اتر،یز  کێجار  ەل  ،ەنموون  ۆب

 انیشکێ"م  ەناساند ک  کێسانەک  ەب  کردەد  انیوانەئ  یکانەتەاسیس  یکانەرەربەوا ب  ەیوانەکرد و ئ
 ." و... هتد ەکچووێت

  ی توند   ەکاتدا، ب  ینەیع  ەل  مەاڵب  ستانەوەد  ایتار ێلڕۆ پ  یتیەرۆ کتاتید  ەدژ ب  کانەستۆڤیشۆخر
 تڵەوەد  ەینیکەم  ەب  انیست یوێپ  ەیوەئ  رەبەگرتبوو، ل  دایتڵەووەد  یتەاڵسەد  ر ەس  ەب  انیستەد

 گاڕێو    کانەستی نینێ ل  –  ستیو مارکس   تۆڤیەس  یکارانێکر   رەس  ەنەبوو تا بتوانن گوشار بخ
خرنەبک  شۆخ  یدار یەرماەس  ەیوەرانەگ  ۆب   ییەی کەڵخ  مووەه  ەتڵەوەد  وە ب  ەک  ۆڤشۆ. 

"حزب  ٢٢  ەینگرۆک  ەل  بوو،ەن  یازڕ  یشۆیخ لاندەیاگڕ  ی"کەڵخ   مووەه  ی دا   رەه  شداەرێ. 
 یباتەخ  ەیس ەرەک  ت،ڵەوەد  کوو ەو  شیاسیس  یحزب  ەک  تەڵێماندێ پ  زمینین ێل  –  زمی مارکس

 ی. حزبکاتەد  تەبیتا  یکێنی چ  ییندەوەرژەب  یتیەراەنێنو  یاسیس  یکێحزب  رەو ه  ییەتیەنایچ
 ۆو ب  ەدروست کراو  یستیسین ێل   -یست یمارکس   ەیانێڕشگۆڕش  یر یۆت  ۆب  قەقاودەد  کارانێکر

  مان ەه  ە. لکاتەد  شیکارانێکر  ییندەوەرژەب  یتیەراەنێنو  ،ەخراو  کڕێ  کارانێکر  یتیەواڕەشێپ
 .یتۆیەستەئ ەل  کەڵخ یرۆز ەیزورب  یتیەراەنێنو ەک ەشی کێحزب ەکاتدا تاق
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کر  وونڕ  ەمک ەچ  مەئ  ۆڤشۆخر داەییشیکل  ی مول ۆڕ"ف  کەو  ەیناڵستایو  و    ەدواو  یە" 
ک  ەی وەئ  یەیعاید   –   یستی مارکس  ەیوانگڕ  دایت ۆڤیەس  ی گاەڵمۆک   ە" لسەمووکە"ه  ەکرد 
  ی توند   ەب  کان ییەبورژوا  ەتوخم  مووەه  ەک  ێ دا کات  1961  ڵی سا  ە. لەکردوو  ڵ بووەق  یست ینی نێل

 ۆڕیبگ  سیحک  ییایتاریلڕۆپ  یر ەبوو کاراکت  ەوەئ  ەینیقەاستڕ  یگرتبوو، ئامانج  انیوەئ  ینیەال
 .یستی ونیز ڕێڤی یکێحزب ەکاتیو ب

  ی اتنانی"بن  ەڕمەل  یکانەڵەه  ەدروشم  ەوێش  مانەه  ەو ب  ۆڤشۆخر  یکانەرکراویزوەت  ییەرۆئیت
مارکس داڵسا   ٢٠  ەیماو  ەل  یست یال یسوس  یگاەڵمۆک .  ڕجاەتڵگا   ەکرد  یزمینی نێل  –  زمی"، 

و    ۆی خ  یشقەرمەس  ە کرد  یکایمر ەئ  ەینموون  ۆڤشۆخر  ەیکە"ورێمج   ی شتێ چ  ەزمینۆ"کوم
  ە ل  انیژ   ییبورژوا   یباز ڕێو    کا یمرە ئ  ییست یتال یکاپ  یتیەراەبەوەڕێب  یکانەوێش  ەیوەکردنییالسا

 هانیج  ی کانەستی نۆکوم  ەحزب  ەی . زوربی تڵەوەد  یتەاسیس  ەی ادڕ  ە شتەیگ  ەوۆڤەشۆخر  نیەال
  ٢٢و    ٢٠  ەینگرۆک  یکانەزێت   ینگەدێب  ەب  ەی وەئ  ۆب  درا ێپ  انیل یرتەخود ب  ای  کراێل  انڕییملهو

ل  ربگرنەو  سیحک  ی   گوت ەید  ەک  ەوەنێبنووشت  داۆڤشۆخر  ەیشەڕەو ه  ێڵت  رەرانبەب  ەو 
و   نی ستی الیسوس  یکیەگاەڵمۆک   یاتنانیبن  یکیرەخ  اڤیڵوگوسی  ەل  زمی الڕیمپی ئ  یکانڕەخویس
  ەڕ ش  یبازرگان  ەب  نیچ  یلەگ  یمار ۆو ک  ەوەنڵێبجوو  ا یبانڵئا   ەڵگەل  ەانەییزەب  ێب  ەک  شەوەئ

 .نیبناس
ک  ەرانەنێهڕرسووەس   ەووداوڕ  وەئ  ،ەوانەئ   کان ەستیالڕیمپیئ  ەب  انیسوود  اینەت  ەبوون 

  ە قس ۆڤشۆخر یمەردەس یکانەووداوڕ رەسەل ڵەییئاوا ەب ەستی وێپ کانەستی نۆ. کومشتەیگەد
ب  نانێه  ینگەدێب  یالنیپ  یمیسلەت  ەیوەئ  کەن  نەبک   ەیی وەتەونێن  ەیوەبزووتن  یخاتر  ۆبن. 

ه  زمینیۆزڕێڤی  ە ب  ەیەرانێکو  ەبوون   میسلەت  وەئ  ێناب  یستینۆکوم  ێکات  چیه  یرستەلپەو 
  .ەوەبداتەڵرهەس

 
  ا ی تانی بر   ە ل   ی ست ی مارکس  ی دژ  ی ت ە اس ی س   ی نان ێ کاره ە و ب   ا ی تان ی بر   ی ست ین ۆ کوم  ی حزب 

  ە ل  کەڵک  بووەن  انیتوانا  ەک  انیلماندەس  ژئاواڕۆ  یئوروپا  یکانییەست ینۆکوم  ەحزب 
 زمدایفاش  رەسەب  وتنەرکەس  ەک   ربگرنەو  یهانیج  یمەدووه  ەڕیش  یدوا  یبارەل  یخۆبارود
بی قاندبووڵخو   ەی گڕێ  ەل  یکیمر ەئ  یزم یالڕی مپیئ  یندنەس  تەاڵسەد  ۆیهە ب  ،ەوانەچێپ  ە. 
  ەڕ ش  یدوا  یژئاوا ڕۆ  یئوروپا  ەل  کێرجەوم  لەه  ،ەوۆو نات (UNRRA) "ڵشاڕما  یرحە"ت

  ە حزب  یتیەراەبڕێ  ەل  ەرستانە لپەه  ەیوانگڕ  ەیوەوبوونڵب  ۆیه  ەبوو  ەک  ۆڕێگ  ەهات
 بوو،ەه   رەه  ەیەوانگڕ  وەئ  شی شترێپ  یرچەگەئ  - ادایسپانیو ئ  ایتال یئ   ،ەانسەڕف  یکانەستینۆکوم

  .گرت انی کیە تریئ ەمەودەئ مەاڵب
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پسپ  داێیت  ەک  وتەرکەد  شیاتر یز  تەنانەت  ایتان یبر  ەل  ەیەلەسەم  وەئ   ۆڕی بورژواکان، 
بزووتن  ەل  رەودیفر  یرمۆفڕی   ینانێهیدەو ل  یکارێکر   ەیوەناو  و    کاکانیندیس  ەیگڕێ  ەو 
ل  ەب  فادارەو  ییتیەماەک پ  ەشاژن  حزب  مانداەرلەناو    ەی گڕێ  ەل  ایتانیبر   یستینۆکوم  یبوون. 
  ۆی دا خ195٠  ی گوستۆئ   یمانگ  ەل  ،ەوە"باتەخ  ڵسا  ی"س  یناو  ە" بنگولال  نۆ"ج  ەیاننامەیب
  ن یچ  یزنەم  یمارۆو ک  یتۆڤیەس  یت یەکیە  یزن ەم  یوتەسکەحزب و د  یندامەئ  زارەه  4٠  ەب

هاتن چستانیهە)ل  نداەلۆپ  یو  و  ئ  ایگارڵبو  ا،یمانڕۆ  ا،ینگارۆه  ا،یاکڵۆڤسۆکی(    ی ایمانەڵو 
  ی بازڕێ"  انیمووەه   رەه  ەک  شا،ێ کەدەڵه  یستیالیسسو  یتاناڵ و  یکانەزڕیناو    ۆب  کیموکراتید

 ەگولالن ب  نۆج  یحزب  مەاڵب  ، یشاناز  ەبوون ل  ڕپ  کانە". وشرەبەتۆگرت  انییو ئازاد   زمیالیسوس
 .تر  یکێدانێ ل ەرۆبالل ەب کردیستەد ،ەوەئ یدوا مەک یکەیەماو

ب1953و    1941  وانێن  یناڵسا ب  انیستەد  کانەستی الڕیمپیئ  ەک  195٠  تەبیتاە،   ەکرد 
  ە بوو ب  ادایرۆک  ۆیناوخ  ەل  یرچەسارد بوو. گ  ەڕیش  ەیلووتک  ا،یرۆک  رەس  ۆب  ییرشکارێه
 یتیەکیەو    نیچ  کا،یمرەئ  یکانەکگرتوویە  ەتاڵو  داەڕەش  وەئ  ەیماو  ەل  رم، ەگ  یکەڕێش
 .داەدێل ۆب انڵەیپەچ کیەمووالەه ەل رستانەپەنۆو ک ترساندەد یمۆتەئ یکەچ ەل یتۆڤیەس

 وەرەب  ا یتانیبر   ی بازڕیدا  "  1951 ڵیسا  ە ل  ەک  ە نیبب  ا یتانیبر   یست ینۆکوم   ی و حزب  ە رەو  ستا،ێئ
  ی کێکار  کارێکر   ینیچ  ۆب  ستاێ"ئ  ەک  کاتەد  ەوەئ  یەیعاید  داێیو ت   کاتە" چاپ دزمیالیسوس

  ەتێبگر   ایتانی بر  ی داریەرماەس  یت ڵەوەد  یتەاڵسەد  ،ەوەتاڵ و  یتەڕەبن  ی اسای  ەی گڕێ  ەلەگونجاو
  ی ن یچ  یکانییەست یداو ێپ  ێبتوان  ەک  ەیتڵەوەد  وەبکات ب  ییەداریەرما ەس  ەتڵەوەد  مەئ  نجایئ  ستەد

  ".بکات نیداب کارێکر
 تڵەوە"د  یبێکت  ەل  و،ەئ  شێ پ  رۆز  یکەیەماو  ،ەیەازاوڕ  تڵەواەڕب  ەیەحانەلەچ  مەئ  یەئاشکرا

  ، ێیەپ  مە. بەوەکرابوو  د ڕە" دا  رە الد  یسکێتۆو کائ  یکارێکر  ی شڕ"شؤ  ە ل  هاەروە"، هشۆڕو ش
  ەهاتن  شێو پ  نیستال  یمردن  شێپ  تەنانەت  ەوییەجۆل یۆد یئا  یبار  ەل  ایتانی بر  یستینۆکوم  یحزب
  - ستیمارکس   ندەچ  وەویەناێدەڵ ه  ەدواو  وەرەب  ەیورەگ  ینگاوەه  شۆڤیشۆخر  ۆیشان  رەس
و  ەوەرەد ەحزب هاتن ەل شتن،ەی گەدێ" تییا یتانیبر یگاڕێ" یمکەچ ەناو حزب ک یکێست ینی نێل
ب  باتەخ  یژ ێدوورودر   یبازڕێ  نجایئ  ؛ڕیربەد  انییزاڕەنا   ییە ریۆت  یژووکردنەراوەب  ەدژ 

 .کرد ێستپەد انیکانییەستی نینێ ل -ی ستی مارکس
 مدا،ەستیب   ەینگرۆک  ەل  نی ستال  رەس  ۆب  ۆڤشۆخر  ییرشکارێه  کەو  یووداوڕ  ێندەه

 یستچوونەدەل  ۆیه  ەبوون  ا،ینگارۆو ه  نداەلۆپ  ەل  شۆڕش  یدژ  یکانەساتەکار  ا،یرێب  یکووژران
ئایتانی بر  یستی نۆکوم  یحزب  یندامەئ  زارانەه تا   ەببو  داۆتیت  ەڵگەل  ۆڤشۆخر  تریئ  ،ەمەودە. 
پل  ستۆد م  ۆڤنکیمال  ەیو  گاگان  ۆڤتۆلۆو    ە ندەوەیپ  ،ێخوار  ەنابووێه  یچۆڤیو 
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پ  یکانییەتاەرەس پاشان  و  و    بووڕی بەڵ ه  یایبانڵئا  ەڵگەل  کیماتۆ پلید  ی ندەوێحزب 
  ەی کییەکێوپ  کڕێحزب    یتیەندام ەئ  تری. ئڕێ  ەخستبوو  نیچ  ەدژ ب  یرۆز  یکەیەندەوپاگڕپ

  .مابووەن یجاران
کرد    انیستەد  ا یتانیبر   یستی نۆکوم یناو حزب  یکانەستینی نێل –  ستی دا مارکس  196٢  ڵیسا  ەل

ل  ۆڤشۆخر  یکانەساتەکار  ڕپ  ەتەاسیس  ەب  تەبارەس  نڕیربەد  ییزاڕەنا  ەب ب  ەو  و   ەکووبا 
ش  اڤیڵوگوسی  ینیناس  یستیالیسوس ب  ەرمانەشێب  یراەوه  ەڕو  ئ  نیچ  ەدژ  وا    ەیوەو 
  .ناساندەد نێرسیگەڵهەڕش ەب انین یچ یلەگ کا،یمرە ئ یزمی الڕیمپیئ  یاتیج ەل کانەستۆڤیشۆخر

 کاتەد  ۆڤسوسل  یکێوتار  یباس   1964  یلیئاپر   ی مەوتەح  یوورکر"    یلەی"د  ەیژنامڕۆ
 کە و  ێنوەرلە... س  نی چ  ێبگوتر  ێبەد  یئاشت   انی  ەڕش  یاریپرس  ەب  تەبارە"س  یگوتبوو  ەک
  دا ی هانیج  یپانۆڕەگ  ەل  کانییەستیالیسوس  ەتاڵو  ەیوەرەد  ەیخوازانیئاشت   یتەاسیس  ەدژ ب  یکێزێه
و    ەوەشێپ  ەچوو  شیاتریز  ەوە ل  1964  یلیئاپر  یمەهۆ" نیکلیو  تۆڤیە"س  ەیژنامڕۆ."  ستاەو

  ەڕی ش  ەل  کەڵک  انۆیخ  یایجۆ لیۆد یئا  یکردن  یر یپشتگ  ۆ وا ب  ەیکانیفنات  وەئ  ستا ێ"ئ  ،یگوت
بن یترسەم  نیترەورەگ  گرن،ەردەو  یمۆتەئ   ی تیەراەبڕێناو    ەل  ەسانەک  ەشنەچ  مەئ  ەوەداخە. 

 ".رنۆز ندایچ
دا    سیحک  یکەیەادڕ  مووە ه   ە" لەوە"پاککردن  کان،ەستۆڤیشۆخر  یرمانەف  ەب   ،ەکات  وەئ  تا

ب  ەوەڕێب ب  ەی ستانی نین ێل  -ستیمارکس   وەئ  ەیوەئ  ۆچووبوو  حزب   وێن  یزم ین یۆزڕێڤی  ەوا دژ 
   دا ەکید  یکانەناو حزب  ە" لەوەپاک کردن   یتەاسی"س  مانە. هەوەنەبک  ان ۆیخ  ۆڵیکەل  ستابوون،ەو

 –  ستی مارکس  یکێحزب  النیو س  لیاز ڕو ب  ایگارڵو بو  ایالڕئوست  ەو ل  رۆز  یانڕداب  ۆیه  ەبوو
  ە ندەوەئ  ەحزبان  ەوەل  کێندە. هنا ێکهێپ  کانداەنۆک  ەستی نیۆزڕیڤی   ەحزب   ەی وەرەد  ەل  انیست ینی نێل

 ایتانیبر ەل م ەاڵب ،ەوەبچن کانداە ستی نیۆزڕێڤی  یتیەراەبڕێگژ  ە ب یانتوانەید ەک ە وەبووبوون ەورەگ
  گرت ەن  انیکتر یەو   ەوەتاک و بچووک مان  رواەه  کان ەستین ینێل   –   ستیمارکس  ەرووپحزب و گ

  ی حزب  یکانەستینیۆز ڕێڤیبورژوا و    ەورد  ەییەبڕێ  رەسەل  نێشو  یانتوانەین  ەوەکیە  رەس  ەب  ەوات
 کێکارۆه چیه تریئ زمین ینێل -زم یمارکس یالنانەو یدوا ەک کێحزب -نێدابن ای تانیبر یستینۆکوم

 .مابووەن ەیوەمان ۆب
  ە بوو ل  ەوەدا ئ  1964  ڵیسا  ینیو هاو  هارەب  ەل  ایتانی بر  یستینۆکوم  یناو حزب  ڕیجاەتڵگا

 انەیوەئ  ڵیوە بوو ه  کێمانگ  ندەچ  ێڤژنڕێب  ینگرانیەال  یتۆڤیەس  یتیەکیە  ۆیناوخ  ەل  کداێکات
  موو ەه  ایتانیبر  ی کانەستین یۆزڕێڤی  ن،ێبن  الەو  یکار  رەسەو ل  ننەیێسزا بگ  ەب  ۆڤشۆخر  داەد

ک  ەوەئ  یرخانەت  انۆیخ  یکات  یکردنیتیەدژا  یتاوانەب  ەیەه  ستینۆکوم  یرچەه  ەکردبوو 
د  ەل  کانەستین یۆزڕێڤی  یتەاسیس سنەربکەحزب    ی زمیالڕ"سانت  یتەاس یس  ەب  ت ەبارە. 
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  ی انیچکامی ه  ایتانیبر   یست ینۆکوم  یحزب  ش،یگرتن"    ۆخەل  ەخنڕەو    ەخنڕە" و "کیاتڕ موکید
  .ستیوەدەن

  ێ نو  یستینۆکوم  یحزب  -ەوەبوون  ایج  ایتانی بر  یستینۆکوم  یحزب  ەل  نگترەوا در  ەیحزبان  وەئ
 ەتەاسیس  وەل  یتەڕەبن  یکۆڕێوگڵ ئا  یانتوانەین  ناڵسا  ییژا ێدر  ەب  ا،یتانیبر   یستی نۆکوم  یو حزب

  .ننێب کێپ شتبوون،ێه ێجەب ۆیب راتیم ەب شووێپ ەیکەحزب ەک داەنانۆک
 ان ۆی خ  یندامانەئ  ەل  انەیفاکتان  وەئ  ەی نیقەاستڕ  ەتاوانبارن ک  ەکەحزب  ردووەه  ی تیەراەبڕێ
 تایکین یشۆڕش یدژ ەڕمەوا ل یەیە استڕ وەئ شیوەهاتبوون، ئ کانداەنامەگ ەڵب ەل ەک ەوەتۆشارد
  ن ڵێب  کەڵخ  ەب  یانتوانەین  وانەکرد، ئ   یستیالیسوس  یشۆڕش  یوا تووش  ەیانیز  وەو ئ  ۆڤشۆخر
ناو  ی ساتەکار ڕپ ییکەرەدووب  ۆ بوو ب کارۆه ەتاق 1956 ڵی سا ەل سیحک ی مەستی ب ەینگرۆک

نمەستیب  ەید ەس  ی]  کانەستەش  یتاەرەس  یستینۆکوم  یهانیج  ەیوەبزووتن   ە ک  ەیوەئ  کە[، 
  چ ی ه  ەک  شنەوەئ  یا یو ور  زاننەد  ینی چ  یستی نۆکوم  ی" حزبۆییپئاژە"چ  ەب  س ەک  ێندەه
 .نێنەدان ۆب یکێوتەکڕێ

  ۆڤ شۆخر  یدوا  ەوتنەک  ەوا ب   ەی انەڵەیو پ  ەڵە ه  وەئ  ۆو ب  ن ەتوور  ەک  ێکات  تەنانەت  وان،ەئ
کاتدا    مانەه  ەل  وانەئ  ەیە. واهنین  کردنێواپڕب  یانیشا  گرن،ەد  انۆیخ  ەل  ەخنڕە  ان،یکردبوو

  ەی کید  یکانەنێو شو  ۆسکۆم  ەل  ڕۆم ەئ  یانیزا ڕەنا  یچۆب  ەک  نەکەن  انۆیخ  ەل  ەوەئ  یاریپرس
بدات و    شانیپ  ۆڤشۆخر  انی   ێڤ ژنڕێ ب  ەک  ونەرناکەد  ەواو  یپالکارد  ەب  ی تۆڤیەس  یتیەکیە
 .ەوەن ەکەد رزەب نیستال ەوات وەئ  یکینز ڕێیو هاو نی نێل  ەینێو اینەت

 
 

 ئاکام 
 ەانیایور  رۆز  ەیکڵەەاڵگ  ەک  ەوەکیەتایدۆک  ۆیه  ەب  1961  ڵیسا  یبر ۆئوکت  ی  15  ەل

  ی تیەک یە  یستی نۆکوم  یحزب  ی]  مەکیە  یر ێسکرت  کەو  ۆڤیشۆخر  یگاێج  ێڤژن ێبر  ژرابوو،ڕێدا
  ۆڤشۆخر  ستەد  ەل  ی رانیزەو   ک ەرەس  ەیپل  ن یگێدواتر کاس  کێژ ڕۆو    ەوە[ گرتیتۆڤیەس
  .تێب ەویە شۆ رەپ ەب بووەن شیسەکرا و ک نینشەخان ۆڤشۆخر نا،ێرهەد

و   تاڵو ۆیناوخ ییزاڕەنا ،ەوەرەد ەڵەیه  ڕپ یتەاس یس ەیوەبوون، دووپاتکردن یمەمدەد
الببر   رەسەل  ەیوەئ  ۆیه  ەبوون  ەوەکیە  رەسەب  مووەه  ،ینیستال   یدژ   ییچاالک .  تێکار 

  ی وتنەرکەد  یەگوا  ەک  نەکەد  ەوەئ  یەیعاید  ەییلکیساو  ەوا ب  ەیسان ەوکەئ  ت،ێب  کێنۆرچەه
  کان ەستینی نێل  –  ستیمارکس   یتەاسیس  ۆب  ەوەانەڕگ  یواتا  ەب  تەاسیس  یپانۆڕەگ  ەل  ێڤژنێبر

 ەل  ۆڤشۆخر  ی"ەوەجار "پاک کردن  نیندەچ  ی. دوانەدەد  ویفر  کەڵخ  مە ه  ان،ۆیخ  م ەبوو، ه
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 کێست ین ینێل – ستی مارکس رەگە ئ تێب مترەک ەزیموعج ەل کێندەه ێبەحزبدا، د یکانەزڕیناو 
  ی ستینۆکوم  یحزب  ۆڤشۆ. خرەوەتێماب  داەکید  یک ەیەادڕ  چیه  ەل  تەنانەت  انی  یت یەراەبڕێ  ەل

  .برد  ناوەل ستین ینێل  – ستیمارکس  یکێحزب کەو یتۆڤیەس یتیەکیە
!  ۆڤشۆخر  یکانڕەجاەتڵگا  ێب  ەبوون ب  ۆڤشۆخر  یناڵسا  مانەه  ێڤژنێبر   یحوکم  یناڵسا

  ی کردن  جبوورەو م  رۆو تراکت  لی ئوتومب  یکانەزگیئ  یستنە ب  ۆب  ۆڤشۆخر  یارڕیب  ەل  ،ەنموون  ۆب
م  زگاەد  ینڕیک  ەب  کانەشەهاوب  زراەم  یرانێرزەو هێڤژنێ]بر  کانداەنیکەو    ی کێانۆڕگ  چی[ 
  دا ی ستی الیسوس یزەوەرەه یکار ەبوون ل سدەقەستەد ییرەرانگێو ،ەتانەاسیس مە. ئناێهەن یدەو

 یکارانێکر  ەب  تەبارەس  یتەاسیس  ەل  هاەروەبرد. ه  ناوەل  ەیکەمەستیس  مووەه  ەورد  ەو ورد
 ەی"کارگ  یدروستکردن  ەیگڕێ  ەل  ەنموون  ۆب  ەک  کان،ییەتڵەوەد  ەکارخان  یستانەدەکارب

 چ یه  نابوو،ەوەکێپ  انیرۆز  یکێداهات  ەویە"یخسووس  یشتنۆو "فر  نانێه  مەرهە" و بینیم ەرزێژ
  .هاتەن کێپ کێرخانەرچەو

 ەل  ش،ەکید  یکانەڵخ  یکار  ەیوەوساندنەچ  ۆیه  ەبووەد  ەانییکارەو خراپ  ەڵیندەگ  وەئ
 یناڵسا  مووەه  ەل  ەڵییەندەگ  وەو ئ   یدار یەرماەس  ییئابوور   ەکردەد  انییتڵەو ەد  ییئابوور  نجامداەئ

 .شتڕۆی ادبوونیز وەرەب شداێڤی ژنێ بر یحوکم
بوو    یت یبر  شا،ێ ک  ەیژێدر  دا ێڤژنێبر   یحوکم  رێژ ەل  ە، ک  ۆڤشۆخر  یکانەتەاسیس  ینجامەئ

حزب و   یتیەرا ەبڕێ  یریکاد  ەڵیندەگ  یتوخم  ەل  ەک  ازیمتیئ  نەخاو  یکێژێتو  یدانێرپەپ  ەل
ب  کانییەت ڵەوەد  ەکخراوڕێ م  یئابوور   یشەو  بورژوا    یرانیووناکبڕ  ەل  هاەروەه  زراکانەو 
تو کهاتبووێپ ئ   ەژێ.    تدا، ۆڤیەس  یکەڵخ  ەڵگەل  کردنیرەرانبەب  ەل  تۆڤیەس  ەیکەازی متیخاون 
 ەژێ تو مەئ  ەوردە. دواتر، وردناێ هەد کێپ انیشتوانیدان ی  9٠وا ٪ ەیکەڵخ وەئ - ندەس ەیرەپ
  ی شەهاوب  یکڵێخا  چیه  ەدروست کرد ک  انیستی تالیو کاپ   وکراتڕب  یر ۆکتاتید   یکێمیژڕ
 .بووەن زمدایالیسوس ەڵگەل

  ی تیەرا ەنێنو  ەبوو ک  کانەڵەندەبورژوا گ  یستەد  ەیسە رەک  کووەڵب  بوو،ەن  اینەت  ەب  ۆڤشۆخر
ب  کردەد  یوانەئ  ییندەوەرژەب   ی ناوبردنەل  ن،یستال  یکردن  دناوەب  ەڵگەل  یناو  ەشیمەه  ۆو 

  ە ل یستیالیسوس  یشۆڕش ە ب تە انەیخ  ،یخسەش ییندەوەرژەب یدانێپەرەپ زم،ی نینێل – زمی مارکس
ک  یتۆڤیەس  یتیەکیە خ  یتەاڵژهڕۆ  یکانەکیموکراتید   ەمارۆو  و  ب  تەانەیئوروپا   ەکردن 
 .تێبرەد زمیال یمپر یئ ۆب دادانۆژنەئ ەیگڕێ ەل ەوساوەچ یالنەگ ەیخوازانیزگارڕ یباتەخ

  ە مارۆ ک  یژووێم  ەب  شتنەیگ  انیز  یمەردەس  کەو  ەشیمەه   ۆب  ۆڤشۆخر  یمەردەس
بوون   اد یز  وەرەب  ن یستال  یتەوک ەشان و ش  کداێکات  ەل  ەوەتێنێ مەد  یت ۆڤیەس  یکانەکگرتوویە
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 ی وچان  ێب  یندنەسەرەپ  ەیماو  ە[ لمەستیب  ەیدەس  ی]  کانییەس  یشڕە  یناڵسا  ە. لتێچەد
   .بوو وایه ەیشانین ەوساوەچ یالنەگ ۆب نیستال  یناو زمدا،یفاش

  کاندا ییەناز   ەیوەڵەک  رێژ  ەوا ل  ەیکانەڵخ  وەئ  ،ەمەردەس  وەئ  یرکراویداگ  یئوروپا  ەل
 ەیوەپشت  ەل  ەک  کانییەتۆڤیەس  ەزانیتڕ. پاکاتەد  انیزگارڕسوور    یسوپا  یانزان ەید  نداڵانناەید
و   ایتال یئ  یکانەستیفاش  ەدژ ب  ەک   تری وانەو ئ  ایبانڵئا   یکانەزانیتڕپا  ن،ینگەجەدوژمندا د  یرەرەب
 ەیوەئ  رەبەبوو؛ ل  وێل  رەس  ەل  ان یزم یال یو سوس  نیستال  یناو  رگداەمەرەس  ەل  ن،ینگەجەد  ای مانڵئا
 .کتر یە یهاوجووت ەببوون دایهانیج یمەدووه ەڕیش ەیماو ەل ەدوو ناو وەئ

  کان ەئوسوول  ێ ب  ەراویگێکرەب  ەرەنووس  ەب  ەیپار  هاەنیۆمل  یەسما ەد  نەخاو  ییبورژواز
  ۆ کردن ب  رشێه  مەاڵ. بکەیەزمەردێم  ەنەبک  نی و ستال  نۆڕبگ  ییەاست ڕ  وەئ  ەیوەئۆب  یخشەبەد
ش  زمی نین ێل  –  زمیمارکس  رەس  ۆب  یەناەوپ  چێ پ  ێب  ی کییەرشکارێه  ن،یستال  رەس   ی شۆڕو 

کات   نی ستال  یاڵئا  ەیوەرزکردنەب  تریئ  ڕۆمەئ  یەوا  انیال  سەک  ێندەه  رەگەجا ئ  ؛یستیالیسوس
  گومان ێب  ،ۆستە ئ  ەبگرن  انۆیخ  ەینیقەاستڕ  یرکەئ  ەیوەل  ەو الدان  نۆک  یکێزموونەکوشتن و ئ

ئەانیو چ نائاگا   تێب   ەوییەئاگا  یووڕ  ە چ ل  دانەڵەه  ەل  ەل  ،یهانیج  ەیوانێپ  ەب  ەسانەک   وە. 
ت  کێلەگ  یکێمەردەس دروست    ەکیە[ یستینۆ]کوم  ەو ەبزووتن  ۆب  اتریز  یکێکشکانێگرنگدا 
   .نەکەد

بوون،   باری عتیئ  ێب  یتەواوەت   ەب  ێڤ ژنڕێ و ب  ۆڤشۆخر  ینگر یەال  یکانەستینیۆز ڕێڤی  ەک  ستا ێئ
  ییە استڕ  ەل ەوەنیدزۆو خ ەوەشاردن ەب دانەژێدر  ەیگڕێ ەل  رەگەئ یەواتا ێب ی کێکار گومانێب
 .نەیدروست بک نۆک  یوەئ یواەلەک رەس ەل ێنو  یکێزمیونیز ڕێڤی ەوەکانییەژووێم

  ی توانا  اینەنرا؛ ت  اتیبنت  ییوتووەرکەس  ە[ دا بمەستیب  ەیدەس  ی]  کانییەس  ەل  زمیالیسوس
فاش  زمیالیسوس بر  ۆڤشۆخر  ەدواوەب  1953  ەل  کشکاند؛ێت  یکان ییەناز  ەستیبوو  و   ێڤژنێو 

ب  انییتۆڤیەس  یتیەکیە  یووخاندنڕ  ڵیوەه  ، ەراد  کیە  ەب  مووەه  ۆڤگارباچ و    ، ەکار  و ەدا 
 .کرد  انشادم انیزم یالیمپریئ

 
 ی گرافیۆ بل یب 
 1963 ۆمبۆ"، کولزمۆڤیشۆ"خر ،ەنەردەوەت. گون -
 1966 ایتانیبر کان،یپل یبێ"، کتۆڤشۆ"خر ند،ەانکلڕم. ف -
"،  ۆڤتا گارباچ  ەوەن ینێل  ەل  تۆڤیەس  یتیەک یە  یایدێپۆکلینسە"ئ  س،یو. شاو؛ د. پر -

 199٠ نەندەل
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  ەی تی کوم  ەکار کردن ل  ەب  تەبارەس  مەهەزدۆن  ەینگرۆک  ۆب  رتۆاپڕ"  ،ۆڤنکیک. مال -
 195٢ ۆسکۆم ،یپۆ"، کیتۆڤیەس یتیەکیە  یستی نۆکوم یو حزب یندەناو

ئوسوو  امڕگڕۆ"پ  ک،یشو ۆڵب  یگرووپ - "،  تۆڤیەس  یکانێڕەشگۆڕش  ەستین ۆکوم  ڵی و 
 )؟(   1974تا  196٠ ،یتۆڤیەس یتیەکیە

 198٠ رانای، ت3 یرگەب کان،ەنووسراو ەیبژاردەڵ"ه ،ەجۆئا. خ -
 198٠ رانا،ی"، تکانەستۆڤیشۆخر"،  --------  -
 198٠ رانی"، تەزمی نۆکوم یدژ یئوروپ  یزمی نۆکوم"، --------  -
"م  - بالند،  مردن  رۆدوکت  ەیلەسەب.   ەب  شەشکێپ  ەک  کێ رت ۆاپڕ  –"  نی ستال  ی و 

 1991 ەکراو نەندەل ەل نی ستال ینەنجومەئ
  ی کێتاڵو  اڤیڵوگوسی  ایسوور(، "ئا  یاڵ )ئا  ڤی  نگۆ( + هلە گ  ەیژنامڕۆ)  باوڕی  نی مڕێ -
 1964 نیکە"، پ؟ییەستیالیسوس
د  ۆڤشۆخر  یرکراویزو ەت  یزمینۆکوم  ەب  تەبارەس"،  -------- -  ۆب  یکانەرسەو 

 1964 نیکە"، پ هانیج
 رک، یۆوین  ،ەمانگان  ەیوەداچوونێ[ پ یارۆڤ"، ]گایو سوور  راقی ع  یتای دۆ"ک  تران،ێت. پ -

 1963  یسیما
 .1963 نەندەل  DRCU، "ێنو  یاتنانیبن  ۆب ۆب نۆک یناوبردنە"ل ،یریکر  کەم. م -
  

ئەم لێکۆڵینەوەیە پێشتر بە زمانی کوردی بڵو نەبۆتەوە



 

 

 پاکستان  کان و یاسا لهکوشتنه نامووسییه

 ر واریچ کبهیل ئهسوهه 

 

کان نامووسییه  ت، تاوانه ی حکوومهشنهچه   مهڕای بۆچوونی ههرهو سه   دهندین سهبۆ چه 
  له  199٠رچۆنێک بێت، ساڵی  تی و یاسایی پاکستان. ههاڵیهمێژووی کۆمه  شێک بوون لهبه

ی  وه دا کورسی دادپرسی بۆ پێداچوونهو ساڵه. لهیهرچاوی ههشۆێنێکی به وهی یاساییهروانگه
 ( 1"  کرد)نسه گوڵ حهی"ر کێشهسه ریی لهرز، داوهدادگای به ت لهریعه شه

له  هاته (٢)دیه  و  ساسقهیاسای   و  بهوهگۆڕێ  گرنگتر،  هێنانه  ش  ی کایه  وههۆی 
نجامی ورووژانی گرژ وکوت و کووژران ئه  دا کهو دۆخهی سزا لهوهرهکانی خاوکهرجهمه

  ئیسالمی کران. یی، به ستهوی سزای کوشتن و ئازاڕی جهیڕهکانی پهرجهپڕ بووبێت، مه 
کان خۆیان  کان"، یاسا نویێه نامووسییه  "تاوانه دان بهپشت گوێ خستن و گرنگی نه  له  جگه 

 مووان، بههه  رچاوتر لهکان پێک هێنا. بهقوربانییه  ریی بۆروهر دادپهرانبهبه  ڵستێکیان لهرهه به
له داواکاریی  بۆ ڕه  هۆی  فهدادگا  به  کانی  هرمانچاوکردنی  قهڕێوهئیسالم و  ساس و  بردنی 

یارمهوهدیه دواکه،  مڕێکی  و  مشت  به بارهسه  توانهتی  و نامووسییه  ی"تاوانهکێشه  ت  کان" 
 دا، درا. ماڵهناوبنه ر]نێرومێ[ لهندی نێوان ژێندهیوهپه

لهنگاندنی ئهڵسههه  ی ئاڵۆزکاویوههۆی لێکدانه  ، بهوهدادگاکانهن  الیه  م یاسا نوێیانه 
ی کهوه، بارودۆخه "هورووژاننوێی بیانووی" رلهی سهکایه  وه " و هێنانهنسهگوڵ حهیسی "که

  ش زیاتر له وهکان" نادات، ئهنامووسییه  ی "تاوانهوهوڵی واتاکردنه، هه شهم بهئه خراپتر بوو.
 وهتهستراوهو به یهشنهچه  مه، ههکهواتای وشه یشتنی خۆجێ یی لهێگهت  ی کهو راستیهر ئهبه
  پێوانه   س هێنانی رامان به  رههه  ی کهوهها به روهکووژێت و هه کێ، کێ ده  که   وهو پرسه به

بێت    رچۆنێکهاندراو. هه  ڵگاوهن کۆمهالیه  نجامی کوشتنێکی لهئه   گاتهکاندا، دهتیهاڵیهکۆمه
ی وهر ئهبه  "کوشتن"، له  کگیرێت، نهردهڵکی لێ وهکان" کهنامووسییه  دا تێرمی" تاوانهلێره
نجامی چارناچاری  ئه   ف"، نابێ بگاتهرهس هێنانی هاندراو یا واگوتراوی"شهرههه   به  وهاڵمدانهوه

 مرۆڤکوژی. 
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 کان" له نامووسییه  کانی "تاوانهیاساییه  –   تیاڵیهکۆمه  بنچینه  ، لهشهم بهمی ئهکهشی یهبه
خی  بایه  ر پاڵپشتی کردنی هێزی کۆڵۆنیاڵی بریتانیا لهسه  رنج دانهسه   ، که وهبێتهپاکستان ورد ده

و ی یاسایی ئهوهها لێکدانهروهو هه  186٠قانوونی سزای ساڵی    تی لهی هۆزایهباوکساالرانه
  مدا، باس له شی دووهه به  له .ربه  گرێتهیش ده  199٠ساڵی    یان لهوههوتنرکهتا دههه   رجانهمه
رهئیستاییه  رجهمه یاسای  و  )یسپ(  پاکستان"  سزای  "یاسای  ی  کانی  )پرت(  تاوان  وتی 

ها باسی روههه .وهگرێتهک دهکان" یشدا یهنامووسییه  ی"تاوانهڵ کێشهگه  له  کرێت، کهده1898
ست بوونی یاساکانی  ربههۆی به  به  کرێت کهده  و کێشانهی شوێن گرتنی یاسایی ئهکاننگژهته

بڕیاره و  ئهدهڵدهرههسه   وهکانهقانوونییه  سزادان  بهن.  به   راسته  شهم  نه   وخۆ  کانی  ریتیهیاسا 
خه به "زینا"وه  نابێت،  پێویستهریک  که  اڵم  بۆکایه  هێنانه  بزانرێت  قورس  سزای  کاری    ی 

ده کردنی  ژنومێردایهوهرهسێکس  داناوهی  شوێنی  بێگومان  کهسه   تهتی،  و  ر  گشتی  شی 
و یاخود  ی سێکسی یان کردهوهکرده  که  و ژنانه گونجاو کردوه  ی توند وتیژی بهوهاڵمدانهوه

ئهتۆمه لهتی  سێکسیان  کاری  به ئه ره.سه  نجامدانی  ته شه م  لێکۆڵینهنگژه،  شوێن   هوکانی  و 
ی رێ کێشه  اڵت لهسه ها شکستی دهروهو هه   وهکاتهق دهکان" زهنامووسییه  گرتنی "تاوانه

چاالکانه ئاماده  له  خۆشکردنی  یاسایهپێناو  بۆ  بهکاریی  نوێی  لهکی   تاوانه  رگریکردن 
دهنامووسییه به روو.  خاتهکان  هه دوایین  روانینێکی  لهاڵمانهوه  وبه   یهنهالیهمهش،  وا   ی 

ت و  وڵهی بۆشی دهو قسه  وهدرێنهکان" دهنامووسییه  پرسی "تاوانه  نیدا، بهدهڵگای مهکۆمه
بهنه کااڵیه دهردهبوونی  بهوامی  دادپهزگای  لهروهرزی  تاوانهکێشه  ری  کان"  نامووسییه  ی" 
 ر باس.   به  خاتهده

ر سنووری  کانی سهییهشیرهعه  تی پاکستان و شوینهویالیهر چوار  هه   "کوشتنی نامووسی" له
 گوترێتباشووری پونجاب پێی ده : لهیه، ناوی جیاجیای هه کهدات. کارهفغانستان روو دهئه

به ،  "کاروکاری" سیند    ، له  "کاالکالی" تی سنووری  ویالیه  ، و له   "سیاکاری"لووچستان  له 
رۆژئاوا   د  (NWFP)باکووری  به"تاورتوورا" گوترێتهپێی  نهیهشێوه  .  کارهکی    که ریتی، 

تبارکردن و تی تۆمهاڵیهوتی کۆمهره  مای لهبنه   بینێت، کهتی دهاڵیهپشتگیریی کۆمه  سوود له 
تاکه کردهکهسزادانی  بۆ  لهوهس  سیکسی  مارهوهرهده  ی  لهییدایهی  جیا  دۆخانه.  وا و  ی 

ڵستی  رهه ناو "بهبۆ به  نموونه  ببێتهیرێن، یا ژنێک  وشتیاندا بگکاتی تاوانی بێ ره  س لهدووکه
کۆمه رهکردنی  و  کێشهڵگا  ئهوشت"،  بهی  له  وتۆ  سیستهرێگه  گشتی  نافهی  رمی  مێکی 

ریتی، "کوشتنی نامووسی" کاتێ ی نهشێوه  به (  3برێت.) ده  ڕێوهبه  وهریی خۆجێ ییهدادوه
ده  براوهڕێوهبه بهیاخود  کهچوهوهڕێگوترێت  ئهرکهده  ،  ژنێکی  بنهوتبێت     له   ماڵهندامی 
بهوهرهده کردبێت،  سێکسی  زیواج  به ی  ئه  اڵم  ساڵیان  کهوهدرێژایی  ده   ی  گوترێت  پێی 



پاکستان  کان و یاسا لهکوشتنه نامووسییه  499  
  

 

بهدادوه بۆتهری،  ئه   وهرفراوان  دهوهبۆ  سهی  نموونه ربهربڕینی  بۆ  ژن،  له ستی  ڵبژاردنی  هه   ، 
(. زیاد  1999یی،  وهته)لێبووردنی نێونه وهبگرێته  وهاواکاریی جیابوونهر، یاخود بڕیاری دهاوسه 

تۆمهوانهله ده،  تێکهتی  لهست  هه /وهکرده  اڵویی  وکهیا  ده "رمانه"بێشه وتیڵس   بنهش 
دراو  سه رهکه سهی  به لێ  مه4زۆر)  ندنی  یا  لهسڵه (،  بنهرکێشه سه   تکردن  یا  ماڵهی  یی، 

 (. ٢٠٠٢ت گاه، )شیرکه ویستتهنه له وهندنهسهتۆڵه
سنووری  خات که ری دهکان" دهنامووسییه کانی"تاوانهتییهاڵیهکۆمه نهی الیهوه شی کردنه

بهچینایه له  زاندوهتییان  بونیانهرێگه  و  هێشتنههه  وهکانهفیئۆدالێیه  ی  دهوهوڵی  اڵتی  سهی 
رچی  گه (.٢٠٠1لی،  )عه  کاندا داوهڵگا خۆجی ییهر کۆمهسه  ان بهتی و سیاسی خۆیاڵیهکۆمه

م  ی تێڕوانینی ئهوهرهده  کان" لهنامووسییه  تی"تاوانهاڵیهنی کۆمهربڵوتری الیهکارهێنانی بهبه
 ی ژنهڕی کێشهوپهئه گاتهرییان ده کارتێکه ی کهو راستییهئه رنج بدرێتهسه  ، گرنگه دایهشه به

کهکهکووژراوه و  هه،  بهشهڕهشێکی  چاوهردهئامێزی  بهوام،  کردنی  وترس  رتهدێری  نگ، 
 (. 5ئافرێنن) ده

"تاوانهراده زۆری  به نامووسییه  ی  بوونیان  و  نهکێشه  کان"  لهوایهتهی  رهوهتی،  نگی  دا 
لهوه   که  وهتهداوه ناوخۆ  کاروباری  فێدڕاڵی  جوال  زیری  ئه  ٢٠٠4ی  مانگی  ئاماره دا    م 

 (. 4.1  ی ژماره)خشته جلیسی بااڵی پاکستان کردمه  واته  –نات"  "سه  ش بهی پێشکهتیهوایهتهنه
   

به   1998  -٢٠٠3کان" له سااڵنی  نامووسییه  ئاماری"کوشتنه    4.1  ی ژماره خشته  و دا، 
کهپێیه لهوه  ی  ناوخۆ  جووالی    9  زیری  پێشکه  ٢٠٠4ی  سه]مه  به ش  دا  ناتی  جلیسی[ 

 : ]پاکستانی[ کردووه
 

 
 لە دادگا 

 

 
 مەسڵەت کراو 

 
کەیستی  
 تۆمارکراو 

 
 قوربانیانی ژن 

 
 قوربانیانی پیاو 

سەرجەم ئەو  
کەسانەی وا  
کوشتنیان  
 ڕاگەیێنراوە  

1٢6٢٠٢ ٢8 3451 ٢774 13٢7 41٠1 
 
  له   م ژمارانه. ئه  ٢٠٠4ی جوالی    1٠واڵی رۆژی  هه  The Newsنی[  مه:]چاپهرچاوهسه 

رۆژنامه سه چوار  بهرانسهی  پاکستان  بڵووبوونه   ری  ئینگلیزی  گه وهتهزمانی  هه ،  ندێ  رچی 
 . یهکانیاندا ههژماره جیاوازیی له
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  کان"نامووسییه  ی[ رووداوی "کوشتنهپێکراو بۆ دیاریکردنی ]ژماره  هیچ شێوازێکی متمانه
گهنییه  وهسته ده  به که.  راناگهلێک  ئهیس  تهیێنرێت،  بهوانیتر  شاراوه  نیا  سوود  ئامانجی  ی 
یاندنی  پشت گونجاو بوونی راگه   رچۆنێک بێت لهیێنرێت. ههگهمتر، رادهسزای که  رگرتن لهوه

 کوشتنانه  شنهو چه ئه  ن کهخهردهده  و راستیهجۆر ئهی جۆربهرچاوهزیادبووندا، سه  روو له
له به سه رهپه   روو  و  وهگوێره  ندنن،  ئاماری  دهی  مهزێر،  بڕیاری  لهحکوومیهرچوونی  و ت 

 (. 6من) لێک کهدا، گهیسانهکه
 

 تی و یاسایی اڵیه بارودۆخی مێژوویی، کۆمه 
واتاکردنه بنهیهوههیچ  بۆ  یی  بهکی روونی خۆجێ  نامووسی"   وهستهدهماکانی "کوشتنی 

 وهلووچستانهبه  لووچ لهند هۆزێکی بهچه  له  کهمای کارهبنه  س الیان وایهندێک که. ههنییه
تێ.  وانی چوونه ئه  که وهی واڵتیشدا بڵوبۆتهی دیکه ڵگایانهوکۆمهناو ئه  وئینجا له  وهوتۆتهکه

مای جیاواز  لووچستان بنهه( و بNWFPتی سنووری باکووری رۆژئاوا)ویالیه  "پاتانه کان" له 
کان  کۆلۆنیالییه  ( و تۆماره٢٠٠1لی،  ، عه   ٢٠٠٢،  ت گاهن)شیرکهکهست نیشان دهده  کهبۆ کاره

بهبارهسه  ئهبه  ت  سهلووچستانی  به7)مهردهو  ده  (  بۆ"نه روونی  کوشتنهست  ی   ریت" 
( و  9)وهنه کهلوچ و پاتان شی دهاو بهتی نوان، یاسا ی هۆزایه(. ئه8دێرن )کان رادهنامووسییه

ئهکارییهورده بداتهتوانێ تۆمهسێک دهچۆن که  ن کهخهردهده  و کارهکانی  ژنێک،   ت  پاڵ 
یسی "جووت ڵ کهگه   وت له ڵس وکه و هه   تهو تۆمهلماندنی ئهکانی سهها پێداویستیهروههه

رچاو کاندا شێوازی دیاریکراو بهکوشتنه  . لهوهنهکهلماو یا گومانلێکراو روون دهبوون"ی سه
ر دوو الیان ن ههدا بگیرایهکهوهکاتی کرده  پیاوێک و ژنێک له  دا که و دۆخهنیا لهون: تهکهده

کان وتهڵس و که، ههڵبهاتایهت نێر، ههتایبه  کیان، بهنیا یهشایانی کووژران بوون، کاتێکیش ته
، ندێک ناوچه هه ڵێن لهکان دهکۆڵۆنیالییه گۆڕا. تۆمارهندێک دهو هۆز هه م یا ئهی ئهگوێره به

  وه کرده  الم به، بهدا گیراو شایانی کوشتن بوهوهکاتی کرده  کوو ژنی "ناپاکی" کردووی لهباوه
نی پیاوی  خزما  کرانی ژنێک لهغدی یا خود مارهبووی نهرهی قهرێگه  له  کهلێک جار کێشهگه

ر  سه   له  رامهن، غه ردوکیان بکووژرایهر پیاو و ژن هه گهئه .تی پێ کراوهسڵهمه وهتبارهتۆمه
 وهی جیابوونه، ژنهکهوا مێردی ژنهن، ئهاڵتبایهردوکیشیان ههر ههگهوت. ئهکهدههیچکامیان نه

لێ کرابێت یاخود  گوم  ژنێک که  له  ش تۆمار کراوهی دیکهڵهدا. مامهده "ناپاکی" ی  انی 
 پیاوه مێرد به کهژنه  کراوه وهرگری لهگشتی به دا  به لما بێت، که لێرهر سه سه ی لهکهکێشه

 بکات. کهتۆماتباره
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وتی سزادانی جووت بوونی  ره  نیا باس لهخوو ته   کان به یاسا هۆزه  که  رنجهی سه جێگه
به به  له(  1٠ن)کهده  مێردژنی  ئێستا،  هه وانه پێچه  دۆخێکدا  به ،  ژنێک،  په   موو  ندی  یوهبێ 
ن  خهری دهده  1999قوربانی"کوشتنی نامووسی". ئاماری دوای ساڵی    ببێته  یهتیش، واهه مێردایه

 ، کهیاندووهنیان راگهمهم تهکچی که  45ژن، و    3٠3واڵی"کووژران"ی  کان ههرۆژنامه  که
 (. 1999ی مافی مرۆڤی پاکستان،  سته)ده کردووههێشتا مێردیان نه  و کچانهێی ئهر سسه   دوو له
 
 مک کردنی یاسایی سێکچوالیتی ژنان چه   به   له 

 مه و سیستهمیراتگری ئه  دا، بوو به1947ساڵی    خۆیی خۆی، واتهربهساڵی سه  پاکستان له
داوهیاساییه وا  دایانمهی  بریتانیا  کۆلۆنیالی  ساڵی زراندبوو)وهرانی  قانوونی  یاساکان،  رگرتنی 
کان  سی حزبهکهر یاسای تاکهسه  س لهکهمی کۆلۆنیالیدا، یاسای دۆخی تاکهردهسه  (. له1949

می  (. سیسته11)  وهگرتهکیان دهواندا یهڵ ئهگه  له  دانرابوو که  ریتانهو نهمای ئهر بنهسه  یاخود له
،  وهکایه ی هیندستان هاته1875خۆیی ساڵی ربهڕی سهدوای شهاریی دوابهریی تاوانبروهدادپه

 دانرابوو.  می ئینگلیزیمای سیستهر بنهسه ویش لهئه که
ساڵی   سزای  بیرۆکه  186٠یاسای  بریتانیا  لهی"شهی  رووسووری"ی  و  مکی  چه  رم 

ی  چوارچێوه  شێک لهک بهڵگرتن"دا، وههه ڵفریواندن" ، و "  "داوێن پاکی"، "هه   یوندیدار بهپه
ئه  . جیا لهوهکایه  ف" هێنایهرهگشتی "شه ر ژنی تاک  سه  ی وا شوێنیان لهو مافانهپاراستنی 

یاساکهداناوه بۆ  ،  سێههالیه مافی  هێشتهنی  ئهوهمیش  جا  الیه،  سێههو  بێت، وڵهده  مهنی  ت 
ریی ی دادوهکێشه ، لهکهنجامی کارهک ئهوه  .ماڵهمی بنهکهیه ندامانی پلهڵگا، یاخود ئهکۆمه

دێریدا  ژێر چاوه  بێ لهتیان دهسێکچوالیه  که  وهسێکی سووکی بێ کردهکه  یاساییدا ژنان بوونه
موو ر توندوتیژیی ههرانبهبه   له  بوایه ده یکهرم و رووسوورییه بێت. داوێن پاکی ژن و شه 

له یه نێرینه پهوهرهده  ک  بایهی  زهیوندی  و  یاسایی  لهخداری  کۆمه  واجی    وه تیهاڵیهباری 
ئهپه بپارێزرێت،  لهسندکراو  گریمانهسه   ویش  مهر  بهی  پێداویستیان  و  ژنان  بوونی   زلووم 

 ێنهژنان بخر  چوو کهده  ڕێوهنیا کاتێک بهوتۆ، تهکی ئهپارێزگارییه ست پیاو.ده  پارێزران له
  رشتێکی یاسایی دیکه رپه یا باوک، مێرد، یا سه  وهر بمێننهسه   ست بهدێری یاخود دهر چاوهبه
 یر نهس سهکه   ک تاکهپیاو بوو. ژنان وه  میشهش هه سهو که ئه  که   –رشتیان بکات  رپهسه 
ناو یاسای سزا لهو هه   –کران  ده تاوانێکی  لهیوهپه   موو  پارێزگاگه  ند  یا سهڵ  رشتی رپهر 

ڵفریوان، )ی یاسای سزا(، هه 498شی ی بهگوێره ، به درا. بۆ نموونهرنج دهواندا سهیاسایی ئه
پارێزگاری   ڵگرتن، ی رفاندن و هه 361شی ی بهگوێره کاتێکدا به مێرد بوو، لههی ژنی به

ر شێوازێکی تری،  هه  ری زۆر یا بهبزه یا کچ به ، راگواستنی ژن/م پێیه. بهوهگرتهده یاسایی
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سی کهش، مافی ژنانی بۆ ئازادی تاکهوهنا. ئهتاوان داده  به  وهکی دیکه یه نێرینه رن ههالیه  له
  ندێکی ژنی به یوهپه  شنهموو چه ی ههوهر ئهبه  . لهوهکردهم دهکه  وهخۆیی جوواڵنهربهو سه 
یر  گرتن سهک رفاندن و بارمتهبوو وهدا، بۆی ههت پێدراوهمۆڵه  و رادهی ئهوهرهده له وهپیاوه

رشتی و رپهسه  نی، کهپیاوی خاوه به وهردرایهنجامدا ژن دهئه  هۆی راونان له بکرێت و ببێته
بهکهپارێزگارییه تاوانه. (1٢یشتبوو)زیانی پێ گه   وهو کارههۆی ئه  ی  به کهسروشتی  هۆی ، 

له  وههۆکاره  دوو دهسه  بڕیاری  یهر  ئهکهدرا:  سروشتی  کهم،  ژنهسه و  وا  ژێر    له  کهی 
ی به وهو ئه  کهرگیراوی کارهڵک لێ وهم، شێوازی که رخرابوو و دووهه و دهرشتی ئهرپهسه 

  تبارییه تۆمه  خۆشی له   کهیشتنی ژنهرچی ئازار پێ گهگه   فێڵ و ساخته،   ملی بووبێت یا به   زۆره
سی کانی کهیشتنی مافهزیان پێگه   ت به بارهکی سه رهرانی سهاڵم دڵنیگهکرا بهزیاد ده  کهیاساییه
 بوو.  مسێهه 
ماددهوانهپێچه   به سهی  یاسای  کراوی  بینی  پێش  به بارهکانی  )که  ت  پیسی   به  داوێن 
ی جیاوازی دانان بۆ دۆخی  رێگه   زا، لهت ناتوانێ ژنان راوبنێت(، یاسای سوڵهو، دهی ئهگوێره

ی خۆی بکووژێت، کهداوێن پیسه  رهتێیدا مێردێک هاوسه  کوت وپڕ، که  و ورووژانی گرژ
نهالیه دهنی  پێک  ئه13هێنێت)رمتر  و  الیه(  نزمبوونه  بێتهده  رمهنه   نهو  رادهوههۆی  ی  ی 
کان  نامووسییه  کوشتنه  ت بهبارهیسی سهسد. کهقه  ستهنا دهبۆ کوشتنی    وهکوشتنه  تباریی لهتۆمه

ی یاسایی  ت راڤه نانهکرێت و تهڵدا دهگه  وتیان لهڵس و کههه  م جیاوازیدانانهی ئهگوێره  به
  ته اڵم باڵی کێشاوهبه   مێرد دراوه  نیا بهته  م مافههێنرێت. ئهکان پێک ده ت پێدانی کوشتنهبۆ مۆڵه

 (. وهی خوارهتهم بابهئه ش )بڕوانهماڵهی بنهمانی دیکهندار ئهسه 
 
 ش بوون]ی هیندوپاکستان[ یسی یاسایی پێش دابه که 
ری  روونی ده   ش بوون( به می دابهردهجۆری هیندستان)پیش سهدادگای جۆربه یسی ناوکه

وتنی داوێن رکهر حیسابی دهسه  ر مێردێک لهگهئه   سندکراو بوهواو په شێوازێکی ته  ن که خهده
هاوسه  ئهکهرهپیسی  ئهی،  یا  دهوه و  پێی  له گاکهڵهکه گوترێتی  و  بکووژێت  بیانووی   ی، 

(. 14ربگرێت ) سوود وه یش هۆی " ورووژانی گرژوکوت و پڕ"  جیاوازبوون)استثناء( به
وا بڕیاری بووبێت، ئه نه  کهر مێردی ژنهداکۆکیکا  ک بێت کهیهشێوه  به   کهر بارودوخهگهئه

هه دهدادگا  جیاواز  لهندێ  ساڵی  که  بێت.  شاری که  193٠یسێکی  بااڵی  دا، تهڵکهدادگای 
  که تهرتۆمهبه  مێردی ژنه  نه  تبارێک کهتۆمه  مافی داکۆکی بداته  گرت که  وهدادگا خۆی له

 ، لهوهکی دیکهالیه  (. له15ر بکرێت )یسه   کهبڕی ژنهک هاوڕێی بێ مارهکرا وهده  بوو و نه 
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س دا،  درهرزی مهی دادگای به  193٢ساڵی    کی کوشتن لهیهی کێشهوهداواکاریی پێداچوونه
 رچوو: ده م بڕیارهئه

که کێشههیچ  ناتوانێ  بهیهس  وهواوهته  کی  سایکۆلۆجیک  رهتی  کۆمهک  تی  اڵیهوشتی 
، ستدابوایهده  کۆنترۆڵی خۆی له  بوایهده  وهداواکاری پێداچوونه  هک  نییه  وهدابنێت. پرسیار ئه

پیاوێک چاوی   یان نا. کاتێک که  ست داوه ده کۆنترۆڵی خۆی له سه و که ئه که  یهوهڵکو ئهبه
ده  به ژنهکهژنێک  و  هاوسه کهوێت  هاوڕییه،  یا  لهر  و  دیکهباوه  تی  پیاوێکی  ئیتر  دایهش   ،

دابگرێت یان    کهتی ژنهتی تایبهنیهر خاوهسه   پێ له  یهی ههوهستێت بزانێ ئایا مافی ئهراناوه
ئه  پیاوهنا،  که و  داوهوه  کهیسه،  سهک  دادگا  ئهرێکی  ناکات.  ژنه یر  کهو  ژنی    که   سێکه ، 

 بیر له  ، واتهسهو به بۆ ئه دا یهقیقهم ده ش ئێستا لهوهو بێت و ئه ند بهتمهی تایبهکهوێت ژنه یهده
 ( . 16) وههیچ شتێکی تر ناکاته

ئاسایی، کهیهوهکرده  کانی دواتردا دادگاکان بۆیان بووبهقۆناغه  له مای  ر بنهسه  له  کی 
 (. 17ن )ربکهمتر ]بۆ پیاوانی ژنکوژ[ دهی "ورووژانی گرژوکوت و پڕ" بڕیاری سزای کهمادده
 
 خۆیی ربه سه یسی یاسایی دوای  که 

رۆکی یاسای  شێواز و ناوه  ت بهبارهخۆیی]پاکستان[، وت ووێژی زۆر سهربهدوای سهدوابه
تی  کی تایبهتا یاسایهرهتی سهڕهنی یاسای بنهنجومهڵ ئیسالم کرا. ئهگه  کگرتنی لهتی و یهڕهبنه
شنووسی وا ره ی  یهلێژنه  وم ئهر دهبه  سند کرد و تاقمێک رێنومایی و ئامۆژگاری خستهپه

مان  رلهوتو وێژی نێوان په  له  سندانهو پهیی ئه(. تا ئێستاش، ئامانج وکارامه18نووسی )یاسای ده
به  دادگای  جێگهو  به رزدا  مڕن،  و  له  ی مشت  ئهبه   زۆری  هۆیهر  ئه  ی کهو   وه پرسیاری 

دا   م دواییانهله و مشت و مڕه. ئهیهوهموانههه ژوور پاکستان له یاسا له زرێنن ئایا کامهمهداده
 وهه197٠ی  یهکانی دهڕاستهناوه  و له  دراوه  وهئیسالمی کردن" یشه  "به یکێشه  ندی  بهیوهپه

، گۆڕینی یاسای تاوان  وانهک لهیاساکانی پاکستاندا و یه لێک گۆڕانکاری لهبۆ گه هۆکار بوه
 کان".نامووسییه تی شوێن گرتنی "تاوانهویشدا، چۆنیهنجامی ئهئه له و 199٠ساڵی  بوو له

دا یاسای    1977ساڵی    ق لهزیائولحه  ی کهمهو دهتا ئه  وهڕمایهگۆیاسای تاوانی پاکستان نه
هێنایه ده  وهکایه  سوپایی  بهو  کرد  کردن"  وتی"بهره   ستی  سیاسییانه ئیسالمی  (  19)  ی 
.  وهکی گرتهموو هاواڵتیه ی موسڵمانان، هه سی زۆرینهمای یاسای کهر بنهسه  لهوگۆڕانکاریی 

سایه  له زیائولحهژێر  رژیمی  به ی  یاسا  سهفه  قدا،  بڕیاری  و  تووشی رهرمان  کۆمار  ک 
 برانه  و گۆڕانکارییانهر ئه، هه وهی ناسراوهشت مادههۆی هه  دواتر به  گۆڕانکاریی هات، که

شی دا بوونه ته به  A٢-ی  بیچمی ماده  کان لهته(. ئێستا یاسا تایبه٢٠)   وهتیهڕهاسای بنهناو ی
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بهموو یاسایهکی ههرهسه  بێدادگهیهم شێوهک و  نی گرنگی یاسای  الیه  به  بوه  رانه، شتێکی 
له1973 شه  وه.  فیدڕاڵی  دادگای  بهریعهزیاتر،  مادهگوێره  ت  یاس  C٢٠3(1) ی  بهی  و   ا، 

  رنجی یاساکان]ی پاکستان[ بدات و بزانێ ئایا له ی سهوه، بنیات نرا بۆ ئه وهتهاڵتی تایبهسه ده
 گونجێن یان نا. کانی ئیسالمدا دهرمانهڵ فهگه

بهربهدادگاکانی دوای سه هاسانکه ردهخۆیی  بڕیاری دادگاکان  لهوهرهوام  و ر ئهسه   ی 
قی روون و ئاشکرای  ، و دهر بوهسه  "کوشتاری نامووسی" یان له تیتۆمه  که  بوون  تاوانکارانه

ی  وهبۆ ئه  ماڵهی بنهندامانی نێرینهئه  تهواویان داوهتی ته، و مۆڵهیاسایان پشت گوێ خستوه
  کات ده  یسانهو که(. باس له1995ن)سهبکووژن. یاسمین حه  وهف"ه رهبیانووی"شه  کانیان بهژنه
لهتێیدا سوودوه  که په   رگرتن  "ورووژان"  پێدراوهرهدۆخی  راوێژ  ک ههنه  ی  بۆ کوشتنی  ر 

دێریکردنی  تی چاوهرانه، مۆڵهکی کاریگهیهشیوه  پیاوان به  ش کهیسانهو کهڵکوو بۆ ئهلێکراو به
ر دژ گهتنیشیان، ئهتی کوش، مۆڵهمان شێوههه  درێت و به کی ژنانیان پێ دهیهوهموو بزووتنههه
 یاند: دا، دادگا رایگهیسانهو کهک لهیه له ستن. تی بوهاڵیهزم" ی کۆمه"نه  به

ی خۆی  کهجێ هێشتنی دۆسته  ر به سه   ، ژنی خۆی له وهداواکاری پێداچوونه  ی کهوهئه
بارودۆخێکی    له .وهکردۆتهم نهپێدراوی کهت  وروژانی مۆڵه ترسی بارودۆخ یاخود  مه  سزاداوه

 کهدیسانه ت  یی پێداهاتنیش بکازهبه یا ی داوای لێبووردن  کهرهر هاوسه گهت ئهنانهوتۆدا تهئه
ده گهئه بیکوژێت،  کارهر  لهکهبێ  خاوبکرێتهسه   ی  ئه   وهر  بۆ  کوشتنهو   تاوانباربه    و 
 ( ٢1زانرێت.)نه

دیکهکه  له لهیسێکی  بڕیاری  بااڵ  دادگای  دهسه  دا،  پیاوێک  کهر  شوێن    به  رکرد 
ئهیدا گهکهخوشکه  لێکردبوو کهوهڕابوو و گومانی  له اوپێکه چ  چێتهده  ی  پیاوێک و    وتنی 

لێک شوێنی  ک گوند و گه شوێنێکی وه  ی لهوهمای ئهر بنهسه   اڵم لهنجامدا کوشتبووی، بهئه
ندی  یوهت پهتایبه  کانیان بهدا، مافی پیاوان بۆ کۆنترۆڵ کردنی کرداری"ژنهتی دیکهاڵیهکۆمه

به پێدادهواوه ته  جنسیان،  دانی  به تی  و  داواکردنی  ده  وههێزهنرێت،  مافی  پارێزرێت، 
 (. ٢٢ی پێ درا )وهپێداچوونه

 
 .وه بنه کان قووڵ ده اڵم کێشه کی نوێ به : یاسایه 199٠دوای  

 
 ن سه یسی گوڵ حه که 

فیدڕاڵی شهدوای دامه له، گه198٠ساڵی    ت لهریعهزرانی دادگای  و  ر ئهسه  لێک یاسا 
بگرنهدا یهل قورئان و سوننهگه  له  گۆڕان که  هاتنه  مایهبنه بههه   وانه، و له وهک   شیندێک 
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ی  وردهیشتن. گۆڕانی وردهگهیی رادهستهی کوشتن و ئازاری جهکێشه  به   یاسای سزابوو که
ناسرێن ده  وهدیهو    ساسقهناوی یاسای    گشتی به  ن، به گهراده  یانهڵهو هه به  یاسای سزا که

بهڵدا و ئهری ههسه  199٠مانگی ئۆکتۆبری    له  ( که٢3) بڕیاری  شوێن ده  ویش  رچوونی 
پێداچوونه بهوهکورسی  "دادگای  شهی  لهریعهرزی  به  ت  دژ  پاکستان"  گوڵ   فیدڕاسیۆنی 

  له   ی کهو یاسایانهتی فێدڕاڵ بۆ گۆڕینی ئهحکوومه  ش کرانی بهو پێشکه  1989  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 تێدانهمافی قه ت بهبارهندێکی سههیچ به .1
 .بووی تێدا نهدیه ت بهبارهندێکی سههیچ به .2
به .3 سههیچ  بهبارهندێکی  مهکێشه  ت  لهسڵهی  الیه  ت  پێگهنێوان  زیان  و  نی  یشتوو 

بهتۆمه پاره  تبار  دانی  قهئامانجی  پهرهی  جێ  ههبووی  لهسندی    نالیه  ردووال 
 .بوویشتوو تێدا نهنی زیان پێ گهالیه به وهتبارهتۆمه

به .4 سههیچ  بهبارهندێکی  نه  وه  ت  کهتێدا  که  بوو  یاخود  کاری  قوربانیان  و  س 
لهکهکووژراوه ببوورن  تاوانبار  کابرای  که  ،  دهحکوومه  کاتێکدا  بهت  بێ    توانێ 

 تاوانبار ببوورێت. ، لهس و کاری کووژراوتی قوربانی یا کهمۆڵه
 ن.رناکهدهسزای کوشتن به کانی یاسا، تاوانبارانی ناباڵغ یا شێت لهندهبه .5
ها سزای  روهتی کوشتن و بریندارکردن، هه شنایهکانی یاسا جیاوازیی نێوان چهندهبه .6

ر[دا  مبه]تی پێغه قورئانی پیرۆزو سوننه  له  ن کهک دیاری ناکهیهشێوه  ، بهو کارانهئه
 . هاتوه

( و یاسای تاوانی  1٠9شی  یاسای سزای پاکستان)به  یاند که، دادگا رایگه مان شێوههه   به 
بۆی هههانده  دا کهو شوێنه( له54شی  پاکستان)به بدرێت که هه  یهرێکیش    مان سزای پێ 

 وهتهن حکوومه الیه  له  کرێت سزای دانراوده  شدا که وهدرێت و لهپێی ده  کهکییهرهسه   تاوانباره
 . گونجاون ڵ ئیسالمدا نهگه  وه، لهم بکرێتهکه

بهخنهره می سزای موسوڵمانی و  نێوان سیسته  کان لهمکهرچاوی چه ی دادگا جیاوازیی 
بۆ لهڵهمامه  یاسای گشتی  کێشهگه  کردن  جهڵ  ئازاری  و  زهستهی کوشتن  .  وهق کردهیی 

پاکستان لهم، یاسای سزاکهیه تاوانی  پاکستان و یاسای  بهرهی سهکێشه  ی  تی  رپرسیایهکی 
موو کوشتار و ئازارێکیان وان هه م، ئه ستان، دووهه وهک دهیه  کاندا دژ به یاسا ئیسالمیه  تاوان له
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، وانهپێچههی. بکهس و کارهو کهکهقوربانییه  ک دژ بهدا نهم دهڵهقه  ت لهوڵهده  ک تاوانی دژبهوه
وئازار)بهی قورئان و سوننهگوێره  به بێت(، وهیهرشێوههه  ت، کوشتن  ک شێواندنی مافی  ک 

کی  یهک کێشهوان، وهنیا دوای ئهکرێت و تهیر دهجێماوی سهس وکاری لێ بهس و کهکه  تاکه
 بینرێت. ت دهوڵهده یاسایی و رێکخستن و تاوانی دژ به

و ی یاسای ئیسالمی، مافی ئهگوێره  به  ی کهوهبڕیاری ئه  یشتهگه  کهرییهدوه، دام پێیهبه
داوای    بێت، کهده یکهس وکارهها مافی کهروهو هه  توندوتیژی لێ کراوه  ی که  سه که
له بکه ساس  قه جا  ئه  ن،  به دوای  و  دووهه پله   وان  دهی  گشتی  داواکاری  مافی  بێت.  م، 
زم و نیزامی نه  ت کاتێ کهوڵهئیسالم و ده  شی لێ زیاد کرد که وه، دادگا ئهرچۆنێک بێت هه

دهاڵیهکۆمه بدرێت،  تێک  بهتی  پهتوانن  بهیوهندی  بهێنن.) بهعزیر  ته  ندیدار  هیچ  ٢5کار   ،)
،  خاتری دهده   وهیسی یاسایی خوارهک کهوه نرا.دانه  یهگۆتره  له   و سزادانهسنوورێکیش بۆ ئه 

 ستۆی خۆی. ئه بگرێته تیهرپرسیایهو بهوڵ بدات ئههه متر وابوهت کهوڵهده
  
 تووشی گۆڕان هاتن   ساس و دیه ی یاسای قه گوێره   ی وا به و گۆڕانکارییانه ئه 
لههه بهچۆنیه  تاوهرهسه  ر  بوو  نوێ  یاسای  دانرانی  سه  تی  گێژوگومی  بهبارههۆی   ت 

کوشتن   ندیدار بهیوهندی یاسایی پهبه بوایهده  ن،سهگوڵ حهیسی[ ی]کهگوێره کانی. بهندهبه
کی  یههویسی پێداچوونهتی فیدڕاڵ کهال بنرێن. حکوومهدا وه199٠ی مارچی  ٢3 و ئازار  له
ی دڵنیایی  وهری کردبوو بۆ ئهدا ده199٠ی ئۆگوستی    ٢9  ( له٢6دادگای بااڵ)  که  تۆمار کرد
ر سه   ی شوێن دابنێتهوهبۆ ئه   وهکایه  کی ناوخۆیی دێنێتهزوویی یاسایهستێن بهدادئه  بدات که 

ێوان مانگی ئۆگوست  ن  رچۆنێک بێت، له هه ن.سه گوڵ حه یسیکه  ت به بارهری کردن سه دادوه
یان  وی دیکهر کام ئههه  ، کهئاراوه  دا، سێ یاسای ناوخۆیی هێنرانه199٠ی ئۆکتۆبری  ٢و  

ده ته وهه  وهکردهچاک  جار  ده نانهندێک  ئه   وتنهکهت  سه وپێش  ئهکیشهرهی  تا  مڕۆ،  وه. 
تی واوهته  بران، بهڕێوهبه  یاسا هاتنهی  نوێیانه  ندهم بهمجار ئهکهبۆ یه  ی کهو رۆژهدیاریکردنی ئه

  زیاتر بوو که   وهی یاسای سزای پاکستانه  H  -338شیهۆی به  به  که. گێژوگومییهدیار نییه
 لکاندنی لهوهکهیهی چاوپۆشی کردن یا بهکێشه  )له31٠و    3٠9شی  کرد بهی دهوهباسی ئه

رکردنی  ر دهمه   خواستی دادگا له  ندیدار بهیوه)په  ی  E338-شی  ها به روهدا(، هه   ساسقه ڵ  گه
و [ لکێنرابێت( ، بتوانرێت بۆ ئهوهساسه ]قه   به   کهر تاوانهگهت ئه نانهت تهحکوومیهبڕیاری مه

 لهساس  قهمکی  کوو چه، باوهدراوهر نهسه  هێشتا بڕیاریان له  کار بهێنرێت کهش بهیسانهکه
 بووبێت.ا نهدکهیسهناو که
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گه نوێ  هێنایهیاسای  گرنگی  گۆڕانکاریی  یهوهکایه  لێک  چه که.  بهم،  کوشتن   مکی 
ک کوشتن  وه   سێکی تر،ست که ده  سێک به ر مردنێکی ناسروشتی کهتی گۆڕا: ئیتر ههواوهته
 اوانکارانهسد و  کوشتنی تقهستهک کوشتنی دهی وهکی دیکهیهقوولهموو مهکرا و ههیر 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 

ڵکوو زیاتر  به  که،تاوانهی گوێره ک بهویش نهم، بڕیاری جیاواز بۆ کوشتن دانرا. ئهدووهه 
زۆری   به  م کاره. ئهکهڵ مردووهگه  ندیی تاوانبار لهیوهلماندنی کوشتن و پهر شێوازی سه به  له

ندی  یوهسی تاوانکار په تێیدا، که  ڵ"کوشتنی نامووسی"، کهگه  کردن لهڵهر مامهسه  شوێنی دانایه
  )واته ساسه . کوشتن شایانی قهئارادا نییه دێکیش لههیچ شایهخوو  و به یههه وهکهقوربانییه به

ی  کی  جێگهیهشێوه  تبار بهتۆمه  رجێک کهمه  ( بهکهسهکه یوهک بڕیاری کوشتنه، وهتۆڵه
دی  ی بڕوا شایهدی جێگهک شایهیهدا بنێت، یاخود ژمارهکهکاره  ندیی داداگا، دان بهزامهره

 کهم کوشتنهودهبێت، ئه ی پێویست نهراده  له  کهلماندنی کارهر سهگه(. ئه٢7)  نر بدهله سه
دهعزیر تهسزای   پێ  ههئه  -درێتی  زیندانی  کوشتنه  ییهمیشهویش  ی  گوێره  به   وهیاخود 

ی یاسای    3٠6(c) و3٠6 (bندی)رچۆنێک بێت، بههه یاسای سزای پاکستان.  له  3٠٢(  bندی)به
ک  ندێ خزمی وهکی ئوتوماتیک ههیهشێوه ( و به3٠٢(  bندی)ی بهگوێره  ستان )بهسزای پاک

سێک   کووژن، یاخود که ی خۆیان دهوهمنداڵ/ یاخود نه  نک کهو نه   دایک و باوک یا باپیره
 شنهو چه نێت. ئهجیاواز داده   و یاسایه، لهیهمنداڵیشی لێی هه کووژێت وری خۆی دههاوسه   که

  ستدایه ر ده به  ی لهڵبژاردنهو هه رچی دادگا ئهوێت، گه کهر ده سه   یان له دیهنیا  ته   رانهتاوانکا
 ساڵ زیندانه،  چوارده   که  –، زیاترین سزا  کهیسهتی کهها چۆنیه روهو ههڵگهی بهگوێره  به   که

ی ساڵی  و ژمارانهشتنی نامووسی" لهر"کوسه  له  م یاسایهری قووڵی ئه. کاریگهکهسهکه  بداته
کهکهردهده1999 ده  وێت  له نیشان  بهژنه  3٠3و  دات  وا  ههگوێره  ی  چاپهی   نییهمهواڵی 
  له   198  یان)واتهش زۆربه وانهکانیان ناسراو بوون، له یان بۆ بکوژه٢69کان کووژراون،  رۆژانه
 (. 1999ی مافی مرۆڤی پاکستان،  ژراون)لێژنهست برا، باوک، یا کوڕی خۆیان کووده  ( به3٠3

 ن که رج ههل و مهندێ ههیاسای سزای پاکستان هه  له  3٠7ندی  ی بهگوێره  م، به سێهه 
نابێ قه بهتێیاندا  ئیسالم، رمانهی فهگوێره  گوترێ،"بهک ده( و وه٢8ببرێت)  ڕێوهساس  کانی 

قه پاکستان(.  3٠٢(  Cندی))بهوهنایانگرێتهساس  سزای  سزای  یاسای  ئه ی  م  ئه  یهوهگرنگ 
کانی ئیسالم" رمانهی"فهو ئیتر راڤه  ی تێدا نییهکی زیادهیهوهی دوایی، هیچ روونکردنهوهیڕهپه

لهبۆ دادگا داده .  نراوههمترین سزا دانک بۆ کهیهدا هیچ رادهکهوهیڕهپه  ش زیاتر، لهوهنێت. 
بۆ راڤه کی دهرهش خاڵی سه وهئه له نۆییه ی یاساوهکگرتنهتی یهی چۆنیهوهکردنهبێت    کان 



  508    چوو، ما دانی کا
  

زۆربه یسیڵ کهگه نامووسی"دا.  به نامووسییه   "تاوانه ی"تاوانی  ئهگوێره  کان"  پهی   وهیڕهم 
 چێت.هردنیا بڕیاری سووکیان بۆ دهکرێت و تهڵدا دهگه یان لهڵهمامه

ی    346ندی  ڵ به گه  ی یاسای سزای پاکستان هاوڕێ له  31٠و    3٠9ندی  نجام، بهرئهسه 
بووی زیان، رهر قهسه  تبار یاخود پێکهاتن له"لێبووردن"ی تۆمه یاسای تاوانی پاکستان، مافی

ده  که "مهپێی  دهسڵهگوترێت  تاوان،   کهبه   داتهت"ی  خود  یا  کهکووژراوه  سه جێماوانی 
هه جه  شنهرچهقوربانیانی  )ستهئازارێکی  ئه٢9یی  کهگه(.    ساسقهی  گوێره  به  کهیسهر 

توانن  جێماوان دهبه  ر کام لهرچووبێت، ههراری بۆ دهساس قه  ی قهگوێره  یێنرابێت یا بهراگه
ش ناچارن ری پێک بێن. دادگاکانیسه  ڵبگرن یاخود لهست هه ی خۆیان ده   ساسقهمافی    له
 سی بهکه ک تاکهن یهالیه ر لهگهت ئهنانه ن، تهسند بکه په ڵگرتن و پێک هاتنهست هه و دهئه

ندی  ی بهگوێره  ر دادگا به گهکرێت مهتبار ئازاد دهسی تۆمهبووبێت و ئیتر که  وهجێماویشه
مافی "خیار"ی   ێت(، سوود لهکر ده  باسی لێوه  وهخواره  له ی یاسای سزای پاکستان )که  311

 34٢(٢شی)ی بهگوێره  به  یر بکرێت،سه  عزیر تهی  گوێره  به  کهیسهر کهگهخۆی ببینێت. ئه
ئه بۆ  پاکستان  تاوانی  یاسای  مهوهی  دادگا  پێویستهبسه  کهت کردنهسڵهی  موو  هه  لمێنێت، 

بێت، تی دادگا دهی مۆڵهگوێره  ش بهوهبن و ئه  کهتهسڵهشداری مهسی مردوو بهجێماوانی کهبه
ی یاسا شکێنی ژن کوژ  وهر ئهبه  تبار. لهنجامی ئازادبوونی تۆمهئه  گاتهوتۆ دهتێکی ئهسڵه و مه

زۆربه نامووسی"  ههیا"تاوانباری  جار  ژنهی  نزیکی  خزمی  گونجاوهیهکهر  شتێکی    که   ، 
  )بڕوانه وهبێ سزا بمێنێته  به   کهن، و تاوانه ت بکه سڵهمه   کهڵ بکوژهگه   جێماوانی قوربانی لهبه

 ( 4.1  ی ژمارهخشته
به  مهستهئه بدرێت  بهگوێره  بڕیار  کامه    31٠و    3٠9ندی  ی  پاکستان  سزای  یاسای  ی 

بۆ ئهکه مهده  وهیس  بهسه  تی لهسڵهبێت  بکرێت،  لهتایبه  ر  کهیسانهو کهت  له به  دا    شێک 
رچی . گه"کوشتنی نامووسی"دا ئاساییه  ش لهوهکاندا پێک هاتبن، ئه ژهڵ بکوگه  اوان لهجێمبه
ش و  ن،  دادگاکهدا ده  ساسقه  ت کردن لهسڵهالنان یا مهوه  به  کان ئاماژهیاساییه  وهیڕهپه

ری مردن، بێ اکارهێنانی بڕیر گونجاوبوون یا بهسه   نهرنج بدهوێت سه   یانهدادخوازانیش ده
ئایا کوشتنهوهئه ندی  ساس و بهی قهگوێره  ساس کوشتنه که بهی قهگوێره  به  کهی بزانن 
(a)3و به  عزیر ی تهگوێره  خود به بێت یاده  ٠٢(ندیb )3دا  و شوێنهری کردن لهدادوه   .٠٢

ت سڵهیسێک  یاخود مهتوانێت کهجێماو دهسی به که  ک تاکهئایا یه  بێت کهتووشی ئاڵۆزی ده
له کهسه  کردن  هه  عزیرتهشیاوی    کهیسێک  ر  شکێشهوئه   .وهشێنیتهڵوهبێت   له رهه  یه 

 دابێتتبار نهتۆمه  جێماوان لێبووردنیان بهبه موو  هه  ئایا کاتێ که  که  وهمێنێتهگێژوگومیدا ده
په ،(3٠) بکرێت.بێ ڕهو دهیڕهکام  ئه1997ساڵی    له   چاو  بااڵ کهدا  و  له  ندامانی دادگای 
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وان  نیان کرد و ئهنهست نیشانی راوێژکارانی بێ الیهبوو، ده دا بیروڕای جیاوازیان ههیهکێشه
ئهئه  یشتنهگه کهوهنجامی  ته  31٠و    3٠9ندی  به  ی  پاکستان  سزای  یاسای  کاتێک ی  نیا 
بێنهده بهتۆمه  ، که وهکایه  توانرێت  بۆ ده  ساسقه  یگوێره  تبار  ها روهرچووبێت، هه بڕیاری 
ی یاسای تاوانی پاکستان،    345(  ٢ندی )ی بهگوێره  ی بڕیار بهراده  بێ گوێدانه  به   ی کهوهئه
تموو کههه  له تهیسێکی  بهرجهنیا سهردا  ر سه   ت لهسڵهتوانن مهده  کهجێماوانی مردووهمی 

ند  زامهت کردن رهسڵه مه  جێماوان بهبه  س لهک کهنیا یهر تهگهوابوو، ئه(. که31ن )بکه  کهکێشه
ر سههی چارکه، کێشهوهکرده، بهم بڕیارهدرێت. ئهر قورس ترین سزای پێ دهبوو، تاوانکه نه
 نجام، لهرئهتا سه  وهکرایهده  ی جیاواز راڤهشێوه  خۆی به  کهرییهی دادوهوهر ئهبه  کرد، لهنه

 (. 3٢رکرد )بڕیاری ده یسی دیکهر دوو که سه دا دادگای بااڵ له 1997ساڵی 
ریی زۆریان  دوهی دادخوازیی دوورودرێژی ناو دادگاکاندا بیداماوه  له  نوێیانه  وهیڕهم په ئه

ی یاسای سزای    31٠و    3٠9ندی  کارهێنانی بهشێوازی به  ت بهباره. هێشتا سهوهوتهلێ که
کاری واشهعزیر، چهبدرێت یا ته  ساسقهی  گوێره  بێ بهئایا سزا ده  ی کهوهپاکستان و ئه

ی  نامهڵگهبه   پێویستنگاندنی  ڵسهبێ هه  ندێک جار بهش زیاتر، دادگاکان ههوه. لهرماوههه
  یانتوانیوه و نه   جێماوانی مردوو ئیمزایان کردوهنیا به کاتێکدا ته  ، له  ند کردوهسه تیان پهسڵه مه
 (. 33) وهبکۆڵنه کهت کردنهسڵهتبار و مهت کردنی تۆمهندی تۆمهسهبایی نێوان پهناته له

سکااڵ  ست لهنیا دهته کهی ئایا کێشهوهئه  نهبێ گوێدا رجی دیاریکراودا، بهل و مههه له
دات دادگاکان ده   به  تی یاسای سزای پاکستان مۆڵه  311ندی  ت کردن، به سڵهیا مه  ڵگرتنههه
تی(، بڕیاری زیندانی تا  اڵیهزمی کۆمه)تێکدانی نه  " فساد فی االرض"مکی  ی چهگوێره  به
ربڵو اڵتی بهسهیاسای سزای پاکستان ده  له  336(  Eندی )، بهمان شێوهههبهن.  ربکهساڵ ده  14
 بێتبوو پێک هاتنێک رابگرن، چ بۆ ئازادی شنهر چه ی گوێ بۆ هه وهدادگاکان، بۆ ئه  داتهده

ی سروشتی تاوان، گوێره ی"بهوه"، بۆ ئهکهیسهرجی کهل ومهو هه قینهحیسابی"راسته ، چ به 
ر کوێ ناوی  هه  کانی دواتردا لهشهبه  له  ، کهرنجهی سهجێگه   بکرێت.  عزیرته  کهسه هک
 Eشی  ی بهگوێره  به  اڵم  ، به ڵدا هاتوهگه   ست کردنیشی لهربههاتبێت، رێنومایی به  عزیرته

ر  به  له  وانهیڕهم په رچۆنێک بێت، ئه نرێن. ههدانا  ستیانه ربهو بهیاسای سزای پاکستان، ئه  338
م لێک کهگه  وهکرده  ری، بهی دادوهم بوونی داوانامههۆی که  کنیکیان  یاخود بهنی تهالیه
کانی  تی، یاسایی و سیاسییهاڵیهکۆمه  وی بنیچینهرهروونکه  ش،  وه. ئهرگیراوهڵکیان لێ وهکه

پشت گوێ    تهوامی خراونهردهبه  کان بهوتووی یاسا نوێیهوی پێشکهیڕهتێیدا په  که ،پاکستانه
 ڕیون. ریاندا تێپهسه  و به
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 کان" ناموسییه   و"تاوانه   ن" سه "گوڵ حه ریی کردنی داوه 
لهناموسییه  "تاوانه  حه ری کردنی  داوه  کان"  به کهرنهده دا  ن"سه " گوڵ  و  مان هه  وتن، 

.  ئاراوه  کاندا هاتبوونهکۆنه  وهیڕهتی پهدژایه  ی وا لهداواکارییانهو  ئه درایهرنجیش نه، سه شێوه
کوشتن    ی ئیسالم چی بهوهت بهبارهکان سهوتی وتوویژهره  له  گرنگ بوو، که  وهاڵم، ئه به
ندی جنسی یوهپه  واته  –"زینا"    ی"ورووژان" و نموونه رنجی زۆری دایهزانێت، دادگا سه ده
رگرت کان" دا، وه نامووسییه  "تاوانه  کی لهرهو داکۆکی سه  ک بنچینهتی وهرایهی هاوسه هورهده
(34  .) 

 ڵخالن، گرنگ نییهرمانی ئیسالم، ورووژان یا هه ی فهگوێره  " به   یاند کهدادگا رایگه 
، م پێیهبه (. 35")وهم ناکاتهقورسایی تاوانی کوشتن که  گرژ یا کوت و پڕ بووبێت، له ندهچه
کرێت.  نهساس  قهتوانێ  ک یا دوو دۆخدا دهیه  نیا له"، بکوژێک تهوهکی ئیسالمییهیهروانگه  "له
 وهی ئیسالم کوشتنهگوێره  ی به کارێکی کردبێت وا سزاکه  کهمردووه  دۆخێکدا که   ویش لهئه

ی  م بۆچوونهخۆدا بووبێت. دادگا ئه  دۆخی داکۆکیکردن له  له  کهبکوژه  یا کاتێک کهبووبێت،  
 سێک کهکه  )واتهمسوم الدم"  " نادات که  تئیسالم مۆڵه  تی کهنیا گوتوویهو ته  سند بوهپه

قووله و مهئه  که  وهی روونی بکاته وهبێ ئه  به  –( بکووژێت  یا خوێنی پارێزراوه  ژیانی پیرۆزه
 (. 36)  چییه پارێزراوه

نموونه هێناوهدادگا  پیاوێکی  ئه  که  وهتهی  ژنهوهدوای  تووشی ی کردوه"زینا"یکهی   ،
شی پێشکه   ی کهرجانهو مه اڵم ئهبه  ، کوشتنه "زینا" رزترین سزا بۆتی به و گوتوویه  کوشتن بووه

 سز کانی ئیسالم، لهخوازراوه  ڵ ستانداردهگه ی لهکهلماندنی وێچوویی کارهکردوون و سه 
ش زیاتر، دادگا وه(. له37گرێت )را ده  جیاوازی  ساس""قهی  گوێره  ی بهوهای کوشتنه

 تاوانی دژ به  وهیهم رێگهستی خۆی، و لهده  کابرای تاوانبار یاسای گرتۆته  که  یاندوهرایگه
کردوهوڵهده که ت  ده ،  بهوابوو  داوه  عزیر""تهی  گوێره  بێ  بدرێت.  درییهسزا  واتری  کانی 
به بارهسه  گه   ت  نامووسی"  مه "کوشتنی  جار  لهرجهلێک  جیاوازیدانان   ساس""قه   کانی 

ر خاڵی  سه  ختیان لهنیا جهرچاو، و تهبهگرتۆتهعزیر"یان نهی"تهگوێره  وگونجاوبوونی سزا به
ی، کها"ی ژنه"زین  له  وه دوای ئاگاداربوونه  و، مێردێک کهی ئهگوێره  به  که  م کردوهکهیه

ر کاری سهتهش شوێنی زۆری داناوهوه. ئهوهساس" بکرێت و بکووژرێته کوشتبێتی، نابێ "قه
 کان"نامووسییه "تاوانهیشتن بهراگه

خۆکردندا  یسی داکۆکی لهکه  ساس" له"قه  ی کهوهئه  رنجی دایهنجام، دادگا سه رئهسه 
  زانرێت که چی دهخۆ" به"داکۆکیکردن له لۆ کرد گهنه  اڵم دیارییرناگرێت، بهڵکی لێ وهکه

ببرێت.  ڕێوهکرێ بهرجدا دهل و مهکام هه  رێت، و لهتی کوشتنی پێ دهمۆڵه  وهو ناوهکابرا به
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چۆن   که یهوهی ئهوهری کاردانهکرێت، نیشاندهباسی لێ ده  وهخواره  ی لهیاساییه  یسهو کهئه
کردنی]یاسای[ ئیسالمی" پیاوی ناو    ئاوێته  خۆ"بهداکۆکی کردن له  گا دادگا لهکردنی دادراڤه
دهسهده  کاتهده  کهماڵهبنه و  ژن  دهرهاڵتداری  که  داتهتان  نامووسی"  "کوشتنی   تاوانکارانی 
 مترین سزا ببینن. که

 
   ڕ"ورووژانی گرژ و کوت و پ "   یکایه   وه : هێنانه 199٠یسی یاسایی دوای  که 
به ئه کهئه  شه، م  ساڵی  یاساییه  یسهزموونی  دوای  هه مه  له  199٠کانی  "تاوانی ڕ  ندێک 

ی مشت و مڕ یێنراوجێگه"ورووژان" ی راگه تێیاندا  ی کهوانه ت ئهتایبه  کات، به نامووسی" ده 
گه  و،  په بووه  ئهیڕهرچی  لهوێکی  چیتر  نه   وتۆ  بهیاسادا  وه ماوه  خاوکهاڵم  لهیهوهرهک   ک 

  ندی"کوشتنه یوهپه  ی وا لهیاساییانه  یسهو کهی ئهزۆربه  بێ بزانرێت که. دهرگیراوهکان وهسه که
کی گشتی یهشێوه  رچی ژنان به ست پیاو، گه دهبه  یێنراون، کوشتنی پیاونکان"دا راگهنامووسییه

ئه قوربانی  چهتر  و  کوشتنانه  شنهو  ژمارانه  له  ????????????(P.88) ئەوەشن،  و 
  ی ژماره خشته  نات کراون و لهجلیسی سهمه  ش بهدا پێشکه  ٢٠٠4ساڵی    له  وێت کهکهردهده

  وه ش ئهکههۆکاری کێشه  یه. وا ههیهوهرهسه   ی ژنان زۆر لهکه ژماره یشدا نیشان دراوه  4٠٢
دادگای بااڵ و   نهبگه  یهمتر واهه ن و که ت بکه سڵهتوانن مهبکوژانی ژنان زۆرتر ده  بێت که

 یێنرێن.  رابگه وهیهم بۆنه به
 

 " "مسوم الدم" کێیه  کراوی رنه سه پرسیاری چاره 
 ی "ورووژان"کێشه (،39)  وه(، دادگای بااڵی پێداچوونه38حید"دا )بدولوههیسی["ع]که  له
نی داواکاری گشتی  ردوو الیهرنج. ههر سه به  خسته  نسهگوڵ حهیسی  ر رووناکایی کهبه  ی له

ستبوو و ن بهسهی گوڵ حهر کێشهسه  کان له نی جیاوازی بڕیارهالیه  و داکۆکی، پشتیان به
و   حکووم کراوهتبار مهتۆمه شێواوو ناروون بوون.  ندهکان[ چه]بڕیاره  خست کهریان دهده
بهگوێره  )به )ی  پاکستان    C  )3٠٢ندی  سزای  له  –یاسای  ساس  قه  دۆخێکدا که  کوشتن 

لهوهنایگرێته بنهسه  ( و  ئهر  پێدانانی  به   کهمرۆڤکوژه  ی کهو راستیهمای دان    کاتێ چاوی 
،  خوشکی خۆی کردوه  ی لهقه، تهدا داوێن پیسی کردوهکهڵ پیاوهگه  له  وتوهخوشکی که
. رچوهم" ی بۆ ده سته"کاری ئه وت ساڵ،  بڕیاری حهو کووژراوه  وتوهر کهبهئیتر کابرا وه

  که رهخدار بۆ کادێکی بایهی هیچ شایهوهر ئهبه  وت لهکهرنهیسی داواکاری گشتی سهکه
یسی  ر که سه  وهڕایهکابرا کردبووی. دادگا گه   بوو، که   و دان پێدانانهڵگه ئهبه   بوو و تاقه نه

   . کابرا"مسووم الدم" نییه  ند کرد و بڕیاری دا کهسهتباری پهکانی تۆمهو حیسابه  نسهگوڵ حه
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ر سه ساس و لهی قهگوێره  تبار بهیویست تۆمهت دهوڵهده دا )کهوهدادگای پێداچوونهله 
ن شاه"  سه سیم حه ر "نهی  یاسای سزای پاکستان بکوژرێت(، داوه   3٠٢(  aندی )مای بهبنه
رچی  کرد گه ساسقه ی له نسهگوڵ حهیسی رجداری جیاوازیدانانی کهنی مهچاوی الیهره
حهیسی  که  له هه   نسه گوڵ  پێداویستییهدا  بهموو  رهنامهڵگهکانی  نه یی  به چاو  اڵم کرابوو، 
ی  وه(، و ئه4٠دا )ت"هاده"قانوونی شهی    1٢1شی  به  ی بهئاماژه   ر شاهش داوهوهڕای ئهرهسه 

ت  وی تایبهیڕهجیاوازیدانان یاخود په  وێت سوود لهیهتبار ده کاتێ تۆمه  که ر چاوبه  خسته
ر  ی پێویست ههڵگهش زیاتر، بهوهبێت. له ده ر شانی  سه  لماندنیشی لهرکی سهربگرێت ئهوه
دی موسوڵمانی  ویش چوارشایه: وئهیه  دا هه ددحهی  گوێره  به  زینایسی  که  له  بوون که  وانهئه

بوو. دادگا  نه  وهستهدهتبار بهو بۆچوونی تۆمه  قسه  له  ک جگهیهڵگهدا هیچ بهیسهم که. لهیهنێرینه
م  تێیدا دادگای بااڵ ئه ، که ت"وڵهڵ "دهگه له لی""موحیب عهیکێشه ی دا بهها ئاماژهروههه
گرتبوهرنجانهسه  به"تۆمهرچاو.  به  ی  بهدرهتی  به   وشتی  سه ڵگهبێ  به ی  ناتوانرێت   لماو 
دابنرێت.  یڕهپه پڕ  و  وکوت  گرژ  وهگه ئه وێکی  ئهئهر  به ستۆگرتنێکی  به ب  وتۆ،   له   ڵگهێ 
(.  41)سانی بێ تاوان بکووژن"درێت بچن کهڵک دهخه  ت بهند بکرێت، ئیترمۆڵهسه په  کهسه که
کوشتن  و بوو به وهرزکرایهبه که یاسای سزای پاکستان بڕیاره له 3٠٢( aشی)ی بهگوێره به
 .  ساسقه مایر بنهسه له

لێکۆڵینههه  بێت،  لیهوهرچۆنێک  دهیاساییه  کێشه  هک  دهکان  که ری  زۆر   له  خات 
کانی داواکاریی گشتی  ڵگهی به وهتکرانههۆی ره   به   ی هاوسروشتی دواتردا، کاتێ کهکێشه

  ستۆ گرتنی ورووژان تاقه ئهتبار و وه،دان پێدانانی تۆمهوهی یاساییهمهڵهنگ و چهیاخود ته
. سێ  کراوهنه چاورهحید  بدولوهعهی  کێشه  ێ یی دادگا لهر ی ئهمای بڕیار بووبێت، راڤهبنه

کی  یهشێوه  به  رز کهی دادگای بهکی دیکه، کورسییهحیدبدولوهعهی  کهمانگ دوای کێشه
ی  کانی کێشهرچی بڕیارهرنج و گهر سهبه  وهکانی خستهمان کێشهجیاواز رێک خرابوو، هه

ر سووڕمانی سه   به  -واو جیاوازئاکامێکی ته  یشتهالم گه، به وه کایه  هێنایه  ی نسه گوڵ حه
واتهردوو داوههه   وهواوهته ها  روهبوو( هه  بدولواحیدعهی  ری کێشهداوه  سیم شاه )کهنه  ر 

گوڵ ی  ری کێشهردووکیان داوهرکرد(، ههی دهو بڕیارهبڕیارێکی دژ به  حمان )کهشافیور ره
 یش بوون. نسه حه

ناوبراو تۆمهتبار"ورووژان" ی راگه(، تۆمه4٢دا )   نیفد حهممهمحهی  کێشه  له تی  یاند. 
تی پێ کردبوو.  رکردبوو و سووکایه ماڵ ده  وی لهی ئهکهژنه   ر بوو، کهسه   ی لهکوشتنی براکه

 وههۆی کووژرانه  بێتهیاسای سزای پاکستان )کوشتن نا  له  3٠٢(  Cشی)ی بهگوێره  دادگا به
به  ساس(، دهقه   به پارهروهنیف ههحه   دایه  وهمهستهکاری ئه  ساڵ زیندانی  دا  بڕیاری  ی ها 
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ی کرد  وهت داوای پێداچوونهوڵهجێماوی مردوو. ده  س وکاری بهکه  کیش بدرێتهیهرامهغه 
 بکرێت.  مهمحاکه ساسقهی گوێره بێ بهو گوتی کابرا ده

نی سهو بڕیاری گوڵ حه  واویی کێشهحمان ناتهر شافیور رهدا، داوهوهدادگای پێداچوونه  له
ر نیازی گهت ئه تایبه  ، به وهی"مسووم الدم" ناگرێتهتی کێشهواوهته   و گوتی به   وهق کردهزه
ۆ سزای کوشتن  ی بکهوهکرده  سێک که ، یاخود کهواو بێ تاوانهته  سێک بووبێت که که  له

له دادگا  راڤهگه  نابێت.  یهوهکردنهل  ههکهی  و  بوو،  ئهمدا  کهوانهموو  جیاوازدانا  بۆ    ی 
چوونه رتاوانێک)وههه خه   ک  ماڵی  هه وهڵکهناو  بۆی  بکه (،  یاسا  وه  وێتهبوو  و  ک شوێنیان 
زانن  "مسوم الدم" نه  ن بهکانی خۆیاقوربانییه  مرۆڤکوژانی دوارۆژ که  ی دایهتنجامێک مۆڵهئه

که بڕیاری  دهو  بۆ  لهمتریان  زیاد  کێشهوهربچێت.  حهی"،  لهنیفمحمد    تییه رپرسایهبه  " 
و   ڵگهی بهتۆکمانه  م پێوانهستا. ئهبدولواحید" وهی "عهکێشه  لماندندا، دژ بهکانی سهتیهڕهبنه

  که ییهیانتوانی هاوکێشهرگیز نهت نیشان کران، ههسبدالواحید"دا دهی "عهکێشه  له  ، کهنیشانه
 "کوشتنی نامووسی" بگۆڕن. ری بۆ قوربانیانیروهسوودی دادپه  به

، یسی جینایی ]واڵتانی[ باشووری ئاسیایهی شێوازێکی ئاسایی کهوهنگدانهره  یسهم کهئه
( وهکاریی خراپههۆی ئاماده  بهب  غلهکانی داواکاریی گشتی)ئهو نیشانهڵگهمی بهرجهسه   که
 ، بهکهی کوشتنهنگیزهی قوربانی و ئهوهکرده ت بهبارهتبار سهی تۆمهو ئیفاده دواوه درێتهده
نامووسی"دا زاڵ دهیهموو کێشهر ههسه  بهکی"کوشتنی  پهگوێره  بن.  نوێی  یڕهی  و   دیهوی 
به  ساسقه کاروباری  به  له  و  بهیوهپه  که  وهواتاکردنهرچاوگرتنی  الدم"ه  ستن  ،  وه"مسوم 

، رانهم فاکتهئه کات.یدا دهپه   وهتی سزا بڕینهچۆنیه  ند بهیوهوخۆ په   کرداری قوربانی راسته
ی  نگیزهکوژن و" ئه ژن و پیاو ده   که  وهیشکێننهدا ده وانهالی ئهن و به دهیس تێک ده که  میشههه

 یێنن. گهڕاده نامووسی" بۆ
 

   ؟چ تاوانێک کراوه 
کرێت، چاو نهره  ساسقه  دۆخێکدا که  له  یهوهدات ئهڵدهرههسه  ریب کهپرسیاری هاوته

یسه که توانرێت که(، دهوهکرێته"نامووس" واتا ده  گشتی به  به  ت)کهمای غیرهر بنهسه  ئایا له
بهچوارچێوه  بخرێته )ی  پاکستانه  b  )3٠٢شی  سزای  بهوهیاسای  ئهگوێره  )که  کاتێ  ی  و، 

یی  میشهرگ یا زیندانی ههر سزای مهعزی مای تهر بنهسه   لمێت، لهتبار ناسهر تۆمهسه   ساس لهقه
ی یاسای سزای پاکستان، زیاترین بڕیاری    3٠٢(  Cشی )ی بهگوێره  چێت( یاخود بهردهبۆ ده
کانی  رمانهی فهگوێڕه  ی بهوهر ئهبه  بیست و پێنج ساڵ زیندان بێت، له  چێت که ردهبۆ ده

 که وهروون ناکاته و بارودۆخهتی ئهواوهته . یاسای نوێ بهوهنایگرێته ساسقه ئیسالم، سزای



  514    چوو، ما دانی کا
  

   F-338شیڵ بهگه  لکان لهوههۆی پێکه   کان بهنووسراوه  وهواوبوونی روونکردۆنهتێیدا ناته
بۆته ی قووڵتر  پاکستان  سزای  چاککراوی  پاکستان   .وهیاسای  سزای  چاککراوی   یاسای 

ن،  کهده  دیه  وساس  قهکانی یاسای  وهیڕهپه  یکاتێکدا راڤه  کات لهرێنموونی دادگاکان ده
 رچاو.به کانی ئیسالمیش بگرنهرمانهفه

ی ئایا  وهئه  رنجی دایهرزی الهور سه(، دادگای به43یسی غواڵم یاسین دا )که  له 
له بنهسه  کوشتن  غیرهر  چهمای  هیچ  شایانی  ههسزایه  شنهت  کێشهیه  ک  بهبارهسه  که.   ت 

 ، کهوهن برا و مامێکهالیه  کردوو بوو لهکووژرانی پیاوێک و برینداربوونی خوشکێکی شوونه
ری  ڵخلێنه. کاتێ ههدا دیتوه  کهل کووژراوهگه  دۆخی جووت بوون له   یان لهویانگوت ئهده

کێشه لماسه   کهکاره ئه سه   چوه  کهو  سروشتی  تاوانهر  واکرابوو  گه ی  دادگا  و ئه  یشتهو، 
  به  تک مۆڵهیههێچ شێوه بهکوشتن  ندیدار بهیوهشی پهوکانی بهیڕ هپه  " راستهی کهنجامهئه

ناده غیرهگوێره  به  ن کهکوشتنێک  بهی  بهت کرابێت،  به  اڵم  یاسا، F 338شی  حیسابی  ی 
ت کۆنسێرڤاتیو  تایبه  کردنێکی بهراڤه  له (.44ن )چاو بکهکانی یاسا رهوهیڕهدادگاکان ناچارن په

 یاند که:( و رایگه45ر( کرد)مبهی پێغهدیث")وتهند "حهچه  ی بهو باوکساالردا، دادگا ئاماژه
ک "کوشتنی  برابێت وه  ڕێوهت" به ر حیسابی "غیرهسه   له   کوشتنێک که  یشتن بهراگه  ئاشکرایه

وعه  روون  نییه  مد"  بنهسه   له  سانێک که که و  هاسان  غیرهر  کهمای  سێکیان کوشتبێت،  ت 
 .  (46)ببێنێت وایان پێ رهوهئه بێشایانی چاوپۆشی کردنن و ده

ی  چوارچێوه  وێتهوتۆدا ناکهبارودۆخێکی ئه  کوشتن له  ی کهنجامهو ئهئه  یشتهدادگا گه
 ت به رواڵه  نج ساڵ داشکاند. بهی بۆ پێیاسای سزای پاکستان، و سزاکه  له  3٠٢(aشی )به

 یاند:  دادگا رایگه .النرابووش وه رهی قه، پاره"مسوم الدم" نییه سێک کهمکی"کهی چهگوێره
ی  وهر حیسابی کردهسه   ژیانی خۆی له  کهمردوه  ی کهو راستیهر چاوگرتنی ئهبه   له  به

لهنایاسایی و دوور ئه  ئێستا که یسهکه م  ، ئه ست داوه ده   خالق  نییهی  حکووم مه   که  یسێک 
 (.  47)جێماوانی کووژراو به بوو بداتهرهناچار بکرێت قه

 رییهم داوهیسی دادگای بااڵی الهوور دا ئاماژه به که  ت له تایبه  یسی دواتر بهلێک کهگه   له
 تاوانباران. متر بداتهسزای که وهی دادگای پێداچوونهوهکرا بۆ ئه

 
 خۆ   ی داکۆکی له وه کراوی واتاکردنه رنه سه پرسیاری چاره 

  خۆی له   کار هێنانی داکۆکیکردن لهبه   یسێک بوو کهم کهکهیه  نیفد حهممهمحهیسی  که
بنچینهسه  لهر  دانران  جیاواز  و  وروژاندن  به   ساس""قه   ی  راگهوهرزکردهی  دادگا،  یاندنی . 

  ڕێوه خۆ بهکارهێنانی مافی داکۆکی لهک بهی وهکهیگوت کارهده  گرت کهرتباری وهتۆمه
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 ر چاو کهبه  ی  قورئانی گرتهوهساس بکرێت. دادگا روونکردنهش نابێ قه ، و بۆیهبردووه
رپرسی به  سێکهکه  که  وهواتاکرده  یهم شێوهییم" ی به(، و "قه48)   ی ژنهییم""قه تێیدا پیاو

کاروباری کهوهڕێبه وپێکی  رێک  رێکخراوهبردنی  یا  سیسته  س  پارێزگاری    مێکهیاخود  بۆ 
رپرسی پاراستنی ک بهوابوو، مێرد وه (. که49کانی ژیان )کردن و دابین کردنی و پێداویستییه

ی کۆسپێک ه 4:34 ی ژمارهکارهێنانی ئایهم بهکرێت. ئهیر دهزاری سهرمهشه ی لهکهرههاوسه 
کانی  یسهکه  ربڵوی لهی بهکان" و راڤهنامووسی یه  دوونانی "تاوانهرپێی راوهبه  ی خستهدیکه

 دواتردا گونجاوکرد. 
ی  وهشاندنهڵوهتوانرێت دوای هه یاندنی وروژان دهلۆ راگهی گهوهی ئهنجام، کیشهرئهسه 

م دادگای  ر دهبه   وتهدا، که  توڵهده  بهدژبدولواحید  عهیسی  که  ربگیرێت یان نا، لهیاساییش وه
سێکی  . ناوبراو کهوهکایه  هاته  وهه ق""حهن داکۆکیکارانی  الیه  ف" لهره(. توخمی"شه5٠بااڵ )

ستدرێژی  ر بێت و ئازاد بکرێت، دهگهی کردبوو ئهشهڕهژووری دادگادا هه کوشتبوو که له
رۆکی سه  ری دادگای بااڵ داوایان لهرسێ داوه. ههق""حه یکهموو ژنانی هۆزهر هه سه  کاتهده

رخان ته  " یاساییهگرنگه  تیهڕه"بنهو پرسهر ئهسه  ر بۆ بڕیاردان لهوت داوهحه  دادپرسان کرد که
ئه و  ئه بکات،  وه سڵهو  لهماوه  له  سڵێکه "ئه که  وهبیرهێنانهشیان  زیاد  لهسه  ی  ساڵدا   د 

 "هیندوپاکستان[دا باوبوه ری" ئاسیا]واتهکیشوه"نیوه
پێداچوونهنجامدا دادگایهئه  له پێنج کهوهکی  پێداچوونهی  داواکاریی  بۆ   وهسی، گوێی 
 ت به بارهڕیشاڵ سه  ورده   و دوای لێدوانێکی به ( راگرت،51بڕیاری کوشتن)  دژ به   ق""حه 
ر کوشتنێک شایانی  گهئه  ی کهو بڕیارهئه  یشتهنیف، گههد حممهبدولواحید و موحهیسی عهکه
راگه  ساسقه ئیتر  ههبێت  نایگرێتهیاندنی  ورووژان  و  بهوهڵخالن  که.  بۆ کوشتنێک   به   اڵم، 

بهگوێره )ی  راده  b )3٠٢شی  پاکستانپێی  سزای  یاسای  دهعزیر()تهن  گهی  ئه،  و توانرێت 
نجامی شێلگیری  ئه  م کارهرچاو. ئهبه  ک تێدا بگیرێتهیه  وهرهاوکهک خی وهیاندنی ورووژانهراگه

کان دا چیتر داوای یسهی کهزۆربه  له  که  وهوتهی "کوشتنی نامووسی" ژنان لێ کهبۆ کیشه
لهقه ناکرێت  ئهبه   ساس  بهبه   ونهکهی دهوهر  یاسای سزای    له  3٠6(  cو )  3٠6(  bشی )ر 

 نرێت(.جیاوازدا ده  یاسا که  له ندایه تییوهمای هاوپهر بنهسه  لهساس  قهدا  تێیپاکستان )که
  له  بریتی یه ) که  3٠٢(  bشی )ر بهبه ونهکهتی، دهشنایهی چهگوێره ش بهکانی دیکهیسهکه
ت(، یاخود بێنه   وهستهدهبه   وهبیگرێتهساس  قهی  وهی پێویست بۆ ئهڵگهبه  ، کاتێ کهعزیرته
به به   ونهکهده )ر  لێوهوهخواره  له  )که C)3٠٢شی  باسی  بهده  تر  کهوهکرێت(.  تی  مۆڵه  ی 

ی یاسای سزای پاکستان   3٠٢ (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، بڕیارهکایه  وههێنرایه
 کرد. 
یاندنی"ورووژان" ی راگهوهشاندنهڵوههه  ت به بارهریی سه روهخواستنی دادپهنه   یسه،که مئه

ڵ گه ند]لهیوهی جیاوازدانانی هاوپهوهڕای سڕینه رهسه یاندکهیگهێک رار وهئاشکرا کرد، دا 
له وپڕ"[  گرژوکوت  چا  "ورووژانی  کراوهیاسای  کێشه  ک  وه  کهدا،  فاکتههێشتا  رێکی  ک 

 (. 5٢) وهمێنێتهر پرسی سزا ده سه ندیدار بۆ بڕیاردان لهیوهپه
کهئه  سهیسانهو  کێشه  وهرهی  "قه و  و  الدم"  "مسوم  یهی   ، گرتنهییم"  ڵ  گه  له  وهک 

لی عهیسی  که   نجام لهرئهسه "کوشتنی نامووسی"،    ت به بارهها بڕیاری سه روهورووژاندن، و هه 
ر باسی دادگای بااڵ، و داوی باس و خواسی زۆر  به  وتنهکه (53دا)  هدلی مهعه   دژ به   هدمه
ر کوشتنێک  گهئه رچوو کهده  وهبڕیاری ئه نیفد حهممهمحهو بدولواحید عهیسی ر کهسه له

راگه  ساسقهشایانی   بۆپهبێت  ورووژاندنی  کهنسهیاندنی  ناکرێت.  بهبارهسه  کهیسهد   ت 
ی کهڵ ژنهگه   خوازراو"دا له"دۆخێکی نه  یگوت لهتبار دهتۆمه  کووژرانی پیاوێک بوو، که 

یاسای نوێ بێ ئاگا    ت لهڕواڵه  به   رباز بێت(. دادگا، کهتی دهی توانیویهکهتی)وژنهبینیویه
یشت و بڕیاری  راگه کهیسهکه  ی سزای پاکستان، بهکانی یاساکۆنه وهیرهی پهگوێره بوو، به 

تۆمه وتحه بۆ  زیندانی  دهساڵ  لهتبار  بااڵ  رکرد.  دادگای  "قتل   به ی که کاره کاتێکدا 
 (. 54تباری ئازاد کرد )ق( ناسی وتۆمهحه کوشتنی به بالحق")واته

یسی که   تهدراوهرنج نهدا سه   نیفد حهممهمحهیسی  که  له  رکرد کهرز بڕیاری دهدادگای به
ی وهرنج راکێش پێ شێل کرد، بهکی سهیهشێوه  کان"ی بهکییهرهسه  و "مافه  بدولواحیدعه 

 یاند: رایگه
،....  قورئانی پیرۆزدا هاتوه  له  ی کهیهو شێوهبه ییم""قهرکی  بردنی ئهڕێوهکی بهرهمافی سه 

بێت هه   وانهی ئهزۆرترین سوودی بۆ فراوانترین ژماره  ربکرێت کهک مسۆگهیهشێوه  بێ بهده
رکی  بردنی ئهڕێوهمافی پیاو بۆ به دا بکرێت که  وه..... نابێ گومان لهوهیانگرێتهده کهمافه  که
زاری و بێ  رمهر شهرانبهبه   کات و لهی دهکهفی ژنههرشه  پارێزگاریی له  که  ، مافێکهییمیقه

 (. 55یپارێزێت )ده تیدائابڕوویی و سووکایه
که گهقبدولحهعهیسی  دوای  دادگا  ئاکامهئه  یشته،  کهو  سه  له  ی  به بارهبڕیاری   ت 

بێ بڕیار و گوتیان دادگاکان ده  وهناگرێته  کهسه کهساس  قهورووژانی کوت و پڕدا بڕیاری  
 و)لهوهگرێتهیان دهی یاسای سزای پاکستان کامه  3٠٢(  Cشی )لۆ بهن گهبده  وهر ئهسه   له
کانی  رمانهی فهگوێره  به  که  کراوهنه  و بارودۆخهی سزا بۆ ئهمترین رادهدا باسی که  شه به

نهوهگومانی له  نسهگوڵ حهیسی  ( و کهوهنایانگرێته  ساس""قه  ، ئیسالم و ئه  که  وههێشتهدا 
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ر به  ونهیشتن، ناتوانن بکهگه"ورووژانی کوت وپڕ" پێیان راده یگوێره ی وا پێشتر بهیسانهکه
و، رچوک مانگ( زیندانی بۆ دهبڕیاری )دوو ساڵ و یه  دممهلی محهعه (.  56ی یاسا )شه م بهئه
ڕ کرد بوو و خۆی تێپه  ی مافی داکۆکی لهوهر ئهبه  نیا لهویش تهپێشتر کێشابووی، ئه  که

 کار هێنابوو. هێزی زیادیی به
خوشکی  ش کرا واپێشکه ساڵه ٢٠تبارێکی  دواتر بۆ مه تدا کهفاله کی که داواکارییه له

پیاوێکی کوشتبوو کهساڵه  16 و  پ  ی خۆی  لهیوههگومانی کردبوو  نایاسایی  ڵیدا  گه  ندی 
ی قورئان دا   34:4ی ئایه ی بهدادگای بااڵی الهوور ئاماژه له  "ئاسیف جان"ر بووبێت، داوه 

 و گوتی: 
 بپارێزن که  تانهو ئافرهفی ئهڕهمێرد، و باوک، و برا، ژیان و شه  کرێت کهڕوان دهچاوه

ی  کهماڵهڵ ژنێکی بنهگه  تاوانبارێک له  وان بزانێت کهر کام لهر ههگهن و ئهکهدانیشتووی ماڵه
مد"ی کردبێت ی"کوشتنی عهوهئه  توانێت خۆڕاگری بکات، نابێتهر نهگهوه، ئهودا زینای کردئه

وتۆدا"مسوم الدم" یسێکی ئهکه  له  که  مردوه  ی کهو هۆیهر ئهبه  بێت، له   ساسقه  و شایانی
 (.   57نییه )
پبه دهێیه م  یهکهرده،  چهوهکگرتنهوێت  لهی  داکۆکی  قوربانییه  مکی  و    ک که خۆکردن 

مای "ورووژانی ر بنهسه ی جیاوازیدانان لهکایه وهنجامی هێنانهئه یشتبێته، گه"مسوم الدم" نییه
به وپڕ".  وکوت  "تاوانه وهگرژ  بهنامووسییه  ش،  دهواوهته  کان"  ی  بازنهناو    هێنێتروهتی 

سهوهزراندنهدامه لهی  نه  ر  چهنوێ  سهریتی  کهدهندین  ئهکه  یی  بۆ  سزا  کهمترین   سانهو 
ده  وهبرێتهده بهوا  "شه  لێن  کوشتوهکه سهکه  وهف"هرههۆی  به یان  کاره،  وایهم  پێیان   ،  ،

 . وهیانهکهناو راڤه ته یان هێناوهتوخمی"ئیسالمی"
وێت، کهردهدا ده  بدولسوفی عه   دژ به  د ئیبراهمممهمحهیسی  که  ک لهت، وه ر چۆنێک بێهه
و  ت لهتایبه  بینرێت، بهدهعزیردا  تهکارهێنانی  شێوازی به  له واوی وگوم و گێژی"لێک ناته" گه
 وهرهی سهری کردنهم داوه(. ئه58ف" دانرابێت )رهمای"شهر بنهسه  "ورووژان" لهدا کهیسانهکه
و   ساسقهوی یڕهی پهکایه دوای هاتنه واگرت   و بارودۆخه ی لهخنهره  که وهناسرێتهده  وهبه

ر سه  ریکین لهخه  "ئێمه تیو گوتوویه  ستۆی گرتوهئهوه  ش که وه، و ئه ه ودروست بو  دیه
و به  وخۆیه  کی ناڕاستهیهت ئاماژهڕواڵه  به  ین"، کهکهزموونی جیاواز دهماێکی ئاسایی ئهبنه
باسی کووژرانی    کهیسه. کهدا بانگیان بۆ دراوهوهرهکانی سهریی کردنهداوه  ی وا لهیسانهکه

مێردهده  به  ژنێکه ئهکهست  دوای  پیاوهوهی،  لهزانیویه  کهی  دیکهگه  تی  پیاوێکی   له "ڵ 
تبار هیچ  ی تۆمهوهر ئهبه  ندێک نائاسایی بوو لههه  کهیسه". کههوسنددا بوبارودۆخێکی ناپه 

  ی وا له هتیاڵیهزا گشتی کۆمهو فهدا نا. ئهکهتاوانه  ئاشکرا پێی به  کرد و بهکی نهداکۆکییه
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ییم بوون"  ی وا کاری "قهیهو ناو و ناتۆرهبێت و ئهوتۆدا دروست دهیسی ئهری کهوروبهده
 ڵێ: ده وێت کهکهردهی دادگا دهیهو ئاماژه، لهری کردوهده

نی ی یاساکاگوێره  ئایا به  یهوهئه    وهاڵمی بۆ بدۆزرێتهبێ وهده  ی کهکیهرهسه   و پرسیاره "ئه
بهموتڵه مافێکی ئیسالم بارودۆخێکی   ی خۆی لهکهی ژنهوهدوای ئه  درێت کهمێرد ده  ق 

 (.  59بیکووژێت") سنددا بینی،ناپه
 ی بهر باس، دادگا ئاماژهبه   وتنهکه  دیثحه ت و  ئایه  کی زۆر لهیهی ژمارهوهدوای ئه

 وهرکردبوو: " ئهی دهم بڕیارهئه  دا که زینا  ت بهبارهتی فێدراڵی سهریعهریی دادگای شهدادوه
سهیاسایه ئیسالمییهرهکی  ببێته  که  کی  کردن  گومان  بهبنه  نابێ  سزادان،  دهمای  توانێ اڵم 

 (. 6٠ک بۆ لێبووردن پێک بهێنێت) یهوینهزه
بۆ   ڵگهبه  هیتوانیوک نهیههیچ شێوه  تبار بهچۆن کابرای تۆمه  که  وهق کردهشی زه وهو ئه

بهێنێته بااڵ سه .وهزینا  بڕیاری دادگای  بۆ  مل  بوو  ناچار  بهبارهکاتی دادگا  یشتنی  راگه  ت 
سێ   ی لهرێت، سزاکهی یاسای سزای پاکستان دا به C) )3٠٢شی  ی بهگوێره  به  کهیسهکه

 . وهرز کردهبۆ پێنج ساڵ به وهساڵ زیندانه
 

 وه گرنه کان" ده نامووسییه   ی وا "تاوانه وانه یڕه و په ت به باره سه گێژوگومی  
به  له تهگوێره  کاتێکدا  پاکستان،  سزای  کۆنی  یاسای  یهی  پهنیا  سه یڕهک  به بارهو   ت 

رانی پسپۆڕ روهرو دادپه(، دادوه ه  بوو)نیاز، "ورووژانی گرژ وکوت وپڕ""کوشتنی نامووسی" هه 
بهی چۆنیهکێشه  له  ک شێوهیه  به پهتی  تی سزاکان دا  شنایهکان و چهنوێیه  وهیڕهکارهێنانی 

ئه هاتوون.  گێژوگومی  بوهوهتووشی  هاوڕێ  نموونهگه  له  ش  داوهڵ  ئاڵۆزبوونی  ری  ی 
به بااڵوه  دادگاکان  وهدادگای  له،  بهقیروڵڵ  فهیسی  که  ک  الزمانخه  دژ  دا   لیل 

وادی  ی گهتی براکهو گوتوویه  ژنی خۆی کوشتوه  کهدا، مێردهیسهو کهله  (.61وێت)کهردهده
ئهبه  له   .کردوه تبارژنی کابرای تۆمه  واته   که، ژنه بۆ نی  مهم تهکچێکی که  کهی ژنهوهر 
  ک که ی یاسای سزای پاکستان،  زیاترین سزایه  3٠8و    3٠6(Cشی)ی بهگوێره  بوو، به هه
(  bشی )ی بهگوێره  اڵم دادگا بهبوو، بهساڵ زیندان    ت، چواردهبدرایه  کهبکوژه  کرا بهده

دا، دادگای بااڵ وه پێداچوونه  رکرد. لهی یاسای سزای پاکستان، بڕیاری کوژرانی بۆ ده  3٠٢
ی یاسای سزای    3٠6(  Cشی )ی بهگوێره  اڵم گۆڕی و بهبه  وه،مان بڕیاری کوژرانی هێشتههه
ی هۆکارێک وهبێ ئه  ک سال زیندان، بهیه  و کردی به  رنجی دایهسه  ساسقه  کستان، وهپاک

 دادگای بااڵدا تۆمار کرد، که  تی لهڕهتبار سکااڵێکی یاسای بنهیێنێت. تۆمهرابگه   م کارهبۆ ئه
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شی ی بهوه ر ئهبه لهت عزیر سزا بدرایهساس یا تهمای قهر بنهسه  له بوایهدهو نهی ئهگوێره به
(C )3٠6  وهیگرتهی یاسای سزای پاکستان ده 3٠8و . 

 یاند: دادگای بااڵ رایگه
ی یاسای    3٠٢شی  ی بهگوێره  به  تبار/ سکااڵکاردا، کهحکووم کردنی تۆمهکاری مه  له

، جیددییه  ێندهو هو بڕیاری کووژرانی ئه  رووی داوه  ن دادگاوهالیه  ک لهیهڵهسزای پاکستان هه
  بووه ده  وهداخهت، به ت و بکووژرایهسرایهاڵوهن سکااڵ هه نجامیدا کابرای خاوهئه  ر لهگهئه  که

دڵپاکی/ یا بێ    یاندن بهراگه  گوتن ناکات که   . پێویست بهوهرییهی دادوهرێگه  کوشتنێک له
رناگیرێت  وتۆدا وهیسی ئهکه  توانایی، لهیا بی    /یشتنی یاساوهگههۆی تێنه  فێڵ و درۆ/ یا به

(6٢ .) 
دادگای بااڵ کرد،   ش به پێشکه  کهبڕیاره  ی دژ بهوهسکااڵی پێداچوونه  کهباوکی مردوه

 .وهشاندهڵوهتی یان ههڕهندامی دادگا، بڕیاری پێشووی سکااڵی یاسای بنهوێ پێنج ئهله  که
الم گوتیان  ربگیرێت. بهوه ساسقه ڵک لهتوانرا کهدهنه که  یوهندی پیشان دا بهزامهدادگا ره

 ش گوترا: کهی بڕیارهماوه ت به بارهکاربهێنرێت، و سه کرێ بهده عزیرته که
ی  وهدادگاکان بۆ ئه  تهاڵتی داوهسهت دهریعه ، شهوهیانگرێتهساس ناقه  دا کهیسانهو کهله

هۆی    به  یهوتۆ واههتاوانباران. سزای ئه  نهسزای شایان بده  کهیسهبارودۆخی کهحیسابی    به
هه  بگاته  وهعزیرهته ئهمیشهزیندانی  کوشتن.  یاخود  چهیی  کوشتنه  شنهم  ن الیه  له   سزای 

 به  که  یهڵم پێک هاتنێکی گشتی ههبه  وهتهی جۆراجۆر واتاکراوهشێوه  به  وه"ژووری" یانه
 .بێتت پێدراو دهتدا، مۆڵهبارو دۆخی تایبه ت و لهریعهی شهگوێره

.  وهزرایهنوێ دامه  ر لهسه   ،عزیرتهی  گوێره  رکردنی بڕیاری کوشتن بهبڕیاری دادگا بۆ ده
ی یاسای    3٠8شی  به  ی وا لهیهو رادهئه  بڕی کهرنهده  وهر ئهسه   کی لهدادگا هیچ بیروڕایه

 ڵبگیرێت. بێ بمێنێت یاخود هه، دهزای پاکستاندا هاتوهس
که ئه نموونهیسهم  توندڕۆیانهیه،  ئاڵۆزییهله  یهکی  لهو  وا  په ی  و  یاسا  ئه  وهیڕهو  و  و 

بۆ خراپهتباران وههبۆ تۆمه  که  وهشێتهوهده  گێژوگومییه م دێت،  رههکاران به ندێک جاریش 
 (. 64)کتر جیابوونیه ی دادگای بااڵ پێنج ساڵ له ئاڵۆزه و دووبڕیارهئه

 
  کان" نامووسییه   ڵوێستی یاسایی و "تاوانه هه 

و  ندی ئهیوهپه  یاندنی"ورووژان" یان لهتێیدا دادگاکان راگه ری کهک دادوهیهپاش زنجیره
ژنان و    ی کردن لهتی پارێزگار رپرسیاریه"لێپرسراوی ژنان" ن و به ند کرد کهسه دا پهپیاوانه

نجام بڕیاری  رئه، دادگای بااڵی الهوور سهستۆیهئه  یان لهر"  ستدرێژیکه"ده ستده  کوشتنیان به
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ئه که  چهدا  بهکوشتنانه  شنهو  تۆمه  ،  و  نازانرێن  کهتاوان  دوو  کوشتنی  به تبارێکی    سی 
وی دوای  ی ئهی و هاوڕێکهی خۆ کهتبار کچهسی تۆمهئازاد کرد. که  وهه ف"رهناوی"شه 

 کردا کوشتبوو. نیشانهکی قامیشی شهزرایهمه  ند دا بینیبوو، لهسهدۆخێکی ناپه   له  ی گوایهوهئه
  ی پشکنینی سه رهر کهسه  به  کهواری تۆماوی پیاوهشوێنه  خست کهریان دهکان دهپزیشکییه

 : ند کهیا، دادگا رایگه بینراوه وهکهی کچهمێینه
 
ی وانه  ک له، یه  xباوکی خاتوو    واته   وهوتۆدا، داواکاری پێداچوونهبارودۆخێکی ئه  له

شوێنی   ی لهکه  سهردوو که ، و ههریدا زاڵ بوهسه  یی به ماڵهتی بنهپۆلی غیرهوا مردوون، شه 
شایانی سزادان    که  کردوهنهبۆچوونی من، کابرا هیچ تاوانێکی وای    . به کوشتوه  دا کهرووداوه
 (. 65بێت )
(،  66دا)  یبووبد ئهممهمحهیسی  که  ر یاسا. لهسه  نێتهشوێن داده  تییهاڵیهکۆمه  لوێستهو ههئه

ژنهده پیاوێک  خۆی  کهگوترا  مانگبه  که  –ی  و    چوار  کوشتبوو  بوو،  گیان  دوو 
ڵ پیاوێکی گه  سنددا لهدۆخێکی ناپه   ی لهوهئهر  به   له  بوه  کهکێشه ت" هۆکاری  یگوت"غیرهده

رچی کابرا بڕیای درا و سزای بیست و  رگرت. گهدادگا لێی وه ک کهیهئیفاده  -بینییوه دیکه
به ئه  پێنج ساڵ زیندان  پهگه  له  ی وهمهستهکاری  بۆ  رهقه  زار رووپیهنجاههڵ  بووی خوێن 

بڕیاری    وه(، دادگای پێداچوونهکهجێماوی مردوهس و کاری بهکه   به  وهبیداته  رچوو) کهده
ردی  کردنی ر البرد. هاودهسه   بووشیان لهرهی قه زیندانی کابرای بۆ پێنج ساڵ داشکاند و پاره

 : رنجهی سهتبار جێگهڵ تۆمهگه دادگا له
ڵس و  تێیدا هه که ایههۆزێکی و ر بهوار و سهخوێنده، الوێکی نهوهداواکاری پێداچوونه

به که بنهرهرناگیرێت و شه ژن وه   ڵڵیی لهڕهوتی  له  به  ماڵهفی  .... دێریدایهژێر چاوه  توندی 
 ، که وهرهده  ک تاوانبارێک بێتهوه  یهزینداندا بمێنێت، واهه   کی زۆر لهیهر ناوبراو بۆ ماوه گهئه
 (. 67) ش شتێکی باش نییهوهئه

له بڕیاره ئهلیسته  که  بڕیارانهی  دواتر  و  که    یسی"کوشتنه که رانیداکۆکیکه  زیادکرا 
 . یانهێناوهده ڵگهبه  کان "، به نامووسیه

 که کووژراوه  ی ژنهوهکرده  ت بهبارهترسناکیان سه واوران گریمانێکی تهندێک جار داوههه
ش پێشکه  متر و بێ توانایی لهبڕیاری سزای که  رکردنی، و دهکهری رووداوهگهو بارودۆخی ئه
دادپه بهروهکردنی  هه  ری  توندوتیژی  له  یهقوربانیانی  کهئه  و  سزای  دهنجامدا    نه دهمتر 

مانۆاڵ"دا  یسی "ئهکه  م ناهێنن. لهرههری بۆ قوربانیانی توندوتیژی بهروهکان و دادپهتاوانباره
 کووژران. ["کوشتنی نامووسی" ]واته لکالی"که"ی گوێره پیاوێک و ژنێک به
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هۆی    بووه  یی کردنی خۆی کرد، کهبێ تاوان ناساند و داوای دادگا  تبار خۆی بهتۆمه
بووی  رهل قهگه  هاوڕێ له  وهمهستهکاری ئه  ی زیندان بهساڵه  کی دهحکووم بوون و سزایهمه
ی  ی پشکنینی مێینهسه رهر کهسه   تۆماو به  ری خست کهراپۆرتی پزیشکی ده غدی بۆی.نه

کرا، وا  نه  کهی پشکنینهنهکی دوو الیهراوردکارییهدادگاداهیچ به  اڵم  له، بهبوههه   وهکهژنه
به   وێت کهکهردهده بهته  بوونی تۆماو  بوهنیایی  پێداچوونه  س  ی راده  که  کهوهبۆ دادگای 

کان  رمی مردوهکران، ته ده  کهرووداوه   ت به باره. حیساباتی جیاواز سهوهم بکاتهسزای کابرا که
ئاماژهشدا داوهوهڵ ئهگه  ، و لهوهکتر دۆزرابوونهیه  دوور له بهر    بارودۆخێک کرد که   ی 

 دابوو.یان پێ نهر هیچکامیان ئاماژهداواکاری گشتی و داکۆکیکه
 مهگهر چاو، من ده به  بگرینه  کهیسهکانی کهو نیشانه   موو بارودۆخمی هه رجهسه   کاتێ که

بوون بۆ    وهی ماڵدا پێکهشوێنێکی چڕوپڕی باخچه  له  کهردوو مردوههه  ی کهوهنجامی ئهئه
کان  تبارهکان، تۆمهشێوه  ک لهیهشێوه  ن. بهاڵو بکهست تێکهکتردا دهڵ یهگه  ی دواتر لهوهئه
مان شوێن و  هه  یشتنهکداریی گهچه  وبه وهئاگادار بوونه  کهشوێنی کاره  وان لهبوونی ئه  له

دڵداره لهکهدوو  ناپه  یان  که  سه دۆخێکی  پێ  داچاو  ئهند  که وت.  داوای سانهو  وا  ی 
ست  ده  دۆخی "ورووژانی گرژ وکوت وپڕ"دا کۆنترۆڵی خۆیان له  ، لهیان کردوهوهپێداچوونه

 یان لێ کردن و کوشتیانن. قهته، ئینجا دا
  پێشتر له   حیساب که  شیان بۆ هاتهیهو ماوهچوارساڵ و ئه   بوو به  وه،م کرایه، که سزاکه

 .وهزینداندا مانه ری مانگێکی تر لهوروبه ده ، واتهوهزینداندا مابوونه
کان ما خۆجێ ییهو بنه   وهله کرده  پشتگیریی کرد نی یاسایی  یسی وا هه ن که ها که روههه

نموونهخهردهده بۆ  به یسیکه  له  ن،  ی خۆی)وا  کهتبار ژنهکابرای تۆمه  دا، که  خشئیمام 
دۆخێکی   ماڵێدا له  ی  لهوه یان کوشتبوو دوای ئهڵ زاواکهگه   نتر بوو(، له مهم تهو که لێک لهگه
 لێک لهپیاوێکی گه  شووی به   کهژنه  گرت کهنه  و کارهی لهخنهسنددا بینیبوونی. دادگا رهناپه

ژنێکی    بووهڕنهباوه  زۆر شتێکی نائاسایی و دوور له  یاند کهاڵم رایگه، بهخۆی پیرتر کردوه
 بوووتوو نهرکهشدا  سه  وهمیسان، دادگا له(. هه69ڕێ الیدابێت ) ، لهوهو کارههۆی ئه  به وا،  
  شدارییان له ی وا به یهماڵهو بنه ئه  –رسامی بکات سه کهی ژنهماڵهی بنهانهریتیی نهوهکرده که

جیاتییان، دادگا    له– شی کردبوو  له  نجامدا حاشایان لهئه  ری کردبوو و لهسه  هێرش کردنه
ی  کهڵهماموو بنههه  وهی خۆیهوههۆی کرده  ، به که"ژنه  رگرت که" وهڵگهک "بهی وه وهئه

 ". زاری کردوهرمهتووشی شه
دایکی   ییانهزه  نج بێ به دا، کوڕێکی گه توڵهده  دژ به  د ئیسماعیلممهحهمه یسیکه  له

 خۆی کوشتبوو، دوای 
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 شدا، الوازیی کاریڵ پیاوێکی بینیبوو. لێرهگه  سنددا لهدۆخێکی ناپه  له  ی گوایهوهئه 
راری  ی خۆی قهمای ئیفادهر بنهسه  تبار لهی کابرای تۆمهوهنجامی ئهئه  داواکاری گشتی بوه

بۆچهیهڵگهبه رچی هیچبچێت، گهبۆ ده پشتگیری  بۆچوونهکی  پێشکانی ئهسپاندنی  ش کهو 
 یاند: ر رایگهشدا، دادوهوهڵ ئهگه کرا. لهنه

، و باوکی"حافظ ن بوهمهساڵی ته  19یا    18دا  کهکاتی کێشه  له  وهداواکاری پێداچوونه
بوه له  )واتهالقرآن"  بوهبهقورئانی  لهر  و  بوه  وهمنداڵیشه  (،  بهکوێر  شووی  پێشتر  دایکی   . 

کردبوو.    وهباوکی داواکاری پێداچوونه  و، مێردی بهله  وهیابوونه سێکی تر کردبوو و دوای جکه
به نابه  که  وهو گریمانهدایکی کابرا  لهسوودی  ربگرێت، ی وهکهتی مێردهندامیهمئهکه  جێ 

په  گومڕابوه لهیوهو  نابێ بهشکهڵ کووژراوهگه  ندی یاساخی  نهدا  ها روههه گیرێت. رچاو 
بارودۆخێکی    له  تی کهسێک کردوویهکه  و کارهخات ئهری دهکه دهارکردنهشێوازی بریند

دۆخی "ورووژانی  می دادگادار دهبه تاوه لهرهسه  ر لههه وه. داواکاری پێداچوونهدابوهشپرزه
. بهیاند و دووپاتیشی کردهی راگه گرژ وکوت وپڕ"  . . یاندنی دۆخی  راگه  یهم شێوهوه. 

  تا ئێستاپێنج ساڵ له  وه گیرێت" داواکاری پێداچوونهردهوژانی گرژ وکوت وپڕی لێ وه"ورو
رییدا  ڵ کۆتایی داوهگه  تی لهی تا ئێستا کێشاویهوهبۆچوونی من، ئه  و به  وهتهزینداندا ماوه

 (. 71وه )گرێتهکدهیه
 

 رێ ییتر وێکی ئه باوی نوێ: رێڕه 
یشتنیان  یاندنی"ورووژان"، و تێگه راگه  نهخ بدهی بایهوهن بههدده  رچی دادگاکان درێژهگه

ی سیکسی ژنان و  وهیی کردهئیره  ی که پیاو "لێپرسراوی ژنان" و پارێزگاری به مکهو چه  له
  دواوه   به  1999ساڵی    تی، لهک خۆیهیی" وهماڵهفی بنهرهتی"شه"زاڵیه  یشتنیان لهها تێگه روههه
ت،  تایبه  دوو بڕیاری دادگای بااڵ به .ڵوێستی جیاوازیان گرتوهری کردنیاندا ههندێک داوههه   له

به   عبدالظهیر یسیکه  رن. لهدڵخۆشکه بااڵ سه  توڵهده  دژ  دایهدا، دادگای  یسی  که  رنجی 
گشتی "به  یێنرا کهرگیرابوو و راگه یاندنی " ورووژان " وه تێیاندا راگه  ی کوشتن، کهدیکه

(  Cشی)ر بهبه  ونهیسێکی ورووژانی گرژ وکوت وپڕ نابێت بێ سێ و دووکردن بکهموو کههه
ی  س و کاری مێیینهر و خوشک و کهیسی هاوسهت کهتایبه  ی یاسای سزای پاکستان، به  3٠٢

له نامووسی"[دا)]واته   "سیاکاری"  تر  یه(7٢"کوشتنی  بۆ  بااڵ  دادگای  له که.  جار  ی  یسکه   م 
ئهممهمحه به  مکرهد  ئاماژه (73)  توڵهده  دژ  بهدا،  له تییهڕهبنه  مافه  ی  قوربانی    کانی 

 یاند: ی"کوشتنی نامووسی" کرد. دادگا رایگهکێشه
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تی پێ و مۆڵه  ی نییهوهس مافی ئهگشتی هیچ که  ، به وهوشتی یهباری یاسایی و ره  له
سێک بستێنێت. که  ژیان له  وهت"هناوی"غیره  ی بهوهستی خۆی بۆ ئهده  یاسا بگرێته    دراوهنه
"کوشتنی    کوشتن)واته  ن کهدهتی کوشتنی نامووسی دههی ئایین مۆڵهوی و نهیاسای زه  نه
ئهه مد"(عه  نزمهناڕه  وهو کرده.  بهوا و  بنه  9ی  ی ماددهگوێره  ،  تی کۆماری  ڕهی یاسای 

سێک ڵێ هیچ کهده  کهمادده  شکێنێت.  س دهکه  کانی تاکهتییهڕهبنه  ستان، مافهئیسالمی پاک
و  له  ریتێک کهر داب و نهبێت وههی یاسا  نهگوێره  نابێ ژیان و ئازادی لێ بستێنرێت به

 .دراوهت پێ نهتی، مۆڵهڕهی یاسای بنه  8(Iی)پێی مادده ببرێت، به ڕێوهدا بهندییهیوهپه
و   چوهڕێوهکی رێک و پیکیان بۆ به دا دادگایه وهرهی سهیسانهو که له  که یهوهگرنگ ئه
 ن کهش بکه پێشکه   و دیعایهلماندنی ئهی پێویست بۆ سه ڵگهبه  یانتوانیوهکان نه داکۆکیکاره

بهکه کووژراو  کرده  سی  بهوههۆی  لهکووژراوه  وهشتانهوهدڕهی  ئبه  .  هۆیههر  ده و  بێ  ، 
 به   کهکووژراوه  سهتێیاندا که  ی کهیسانهو که ت به بارهدادگا بااڵکان سه   ڕوان بین که چاوه

 ن.ربکهشن دهبڕین سێکسی کردبێت بڕیاری هاوچهبێ ماره
 د سدیقممهمحهیسی  (، که 74ڕێ وجێی یاسادا)بردنی بهڕێوهندی بهیوهپه   ، له مان شێوههه به

  ندی پیاوێکدایه یوهپه   له  که. کێشهی هیوایه(، جێگه75دادگای بااڵی الهوور)  له  توڵهده  ژ به د
 ، خۆی به کهی کچهوهر ئهسه   یانی کوشتبوو لهکهی، و منداڵهکهی خۆی، مێردهکهکچه  که
که هه پیاوه  و  کردبوو،  شووی  خۆی  راده ڵبژاردنی  کهگهوای  "   به   یاند   وهت"ه غیرههۆی 

ی  گوێره به  کار هێنا که ی بهڵبژاردنهو هێزی ههکی ئوسووڵی ئهیهشێوه کوشتبوونی. دادگا به
ڕ مه  بڕیاری دادگای پێشووتری  له  یاسای سزای پاکستان پێی درابوو، و  له  E-338شی  به

که کرد) سهپه   کهسهکوشتنی  ئه76ند  سه وه(،  ئهرهش  راستیهڕای  کو  ی  ماوه  له  هی 
دا، بۆ یهم کێشه[ کرابوو. لهکهنی کێشهنێوان دووالیه  ت]لهسڵهچوونی دادگای بااڵدا مهڕێوهبه

 ڵبژێررێت، لهی تێدا ههو رێبازهکرا ئهمای بارودۆخێک که ده ر بنه سه  م، دادگا له کهجاری یه
 :  نجامهم ئهئه یشتهو گه وهی کۆڵییهکهکێشه

ئه  وههکرد لهوانهتاوانکاری  وا  کهسه  ن  حیسابی  بهر  که  ڕێوهسانێک  هۆی    به  چوون 
و هێمان    نیشانه   ن کهوانهو کردهیا کووژراون، یا ئه   ییان تووش هاتوه ستهئازاری جه  وهکهکاره
 وهسم و رێبازێکهناوی ره  ڵگا، یاخود بهشێکی، کۆمهبه   ت دژ بهکی تایبهرییهما یا پێشداوهبۆ بنه

چوون، یا دژکار بوون    ڕێوهکاندا بهکانی قوربانیهکییهرهسه  ر مافهرانبهبه  کردارێک لهک دژهوه
ڵکدا پێک ویژدانی گشتی خه  ژاندنێکیان لهکی گشتی و ههیهوهی وا وشیارکردنهوانه و کردهبه

 (. 77نی)دهی مهڵگاماکانی کۆمهر بنهسه و کاریان کردۆته هێناوه
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ی"کوشتنی نامووسی" کێشه  یشتن بهراگه  ری باوێکی نوێ لهروونی نیشانده  به  رییهم داوهئه
ڵبژاردنی مێرد، ڕ هه مه خۆیان له کانییاساییه بردنی مافهڕێوهنجامی بهئه  تێیدا ژنان له بوو، که 

گهده دادگا  شوێنهئه  یشتهکووژرێن.  ئهرایبگه  ی کهو  چه یێنێت  به  تاوانانه   شنهو   پێویستیان 
 ی: وهر ئهبه ، لهیهی قانوونی ههوهاڵمدانهوه

به  شه  کوشتن  لهته  وهفهرهناوی  نییه  نیا  ژنێک  یا  پیاو  ئهناوبردنی  کاره.  باری    له  و 
چه  له  وهسیاسییه  – تی  اڵیهکۆمه یهمکی کۆمهناوبردنی  و  زیندوو  و  ئازاد  له کسانهڵگای   .  
دیاریکراو    کیکی هۆشهیهدا، روانگه کهتی کارهپشت رواڵه  ، لهیسانهو کهی زۆری ئهزۆربه

ناویاندا، مافی مێردکردن یا   وله ررانبهمافی به  یهوهداواکاری ئه  ریتێک که، و داب و نه یههه
ڵکوو ، بهوهپشت راستی کردۆته  ی ئێمهکهر ئایینهک ههنه  که وه،نرێتهژنان  بسته  ، لهوهجیابوونه

 (. 78) نێتپیرۆزیان داده ان بهتیشمڕهکات و یاسای بنهیاسا پارێزگارییان لێ ده
 
 ]خیار [رێ یی بڕیاری کارهێنانی ئه   به   ت له وڵه 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 شوێن مهیی کرد، وگوتی بڕیاری لهستهی کوشتن و ئازاری جهکێشه  تی لهوڵهده

کێشه ههکهگرتنی  پێش  که،  بهموو  کهده  س  یا  قوربانی  به ست  ئه  سانی  ، یهوهوهجێماوی 
که دهوڵهده  بڕیارێک  پێ  پشتی  هه79ستێت)بهت  چۆ(.  دهر  دوایین  بێت،  یاسا،  نێک  قی 

، وهندۆتهسهس لێ نهکه تاکه تی بۆ راونانی توند و تیژی تاوانباران دژ بهوڵهتی دهرپرسیایهبه
اڵتی سهژێر ده  له  کهوه  تهک تاوانێک ماونهیی وهستهی کوشتن و ئازاری جیددی جهوهر ئهبه  له

بنێت.    کهسهو راوی که  وهکهکاره  ست بخاتهن دهکهچار دهت ناوڵهده  وانن کهدادگادان و ئه
تاوانکاریان  کهس و کاری مردوهکه  ت کاتێ کهنانهشن، تهکی هاوچهیهشێوه  به ، کابرای 
رگرتبێت یان بوویان وهرهی یاسای سزای پاکستان قه   311شی  ی بهگوێره  )جا به  خشیبێتبه

  تی( وبهاڵیهزمی کۆمهنه   له  شهڕههه  ناوی "فساد فی االرض" )واته  نا(، هێشتا دادگاکان، به 
مان هه  . بهیهساڵ زیندان هه  14حکووم کردنی تاوانبارانیان بۆ  وه خیاری مه ه  عزیرتهی  گوێره
دادگاکان بۆ    نهدهاڵتی خیارێکی زۆر دهسهیاسای سزای پاکستان. ده  338(  Eشی )، بهشێوه

سهوهئه به بارهی  جه  ت  ئازاری  و  بهستهتاوانی کوشتن  تاوانهگوێره  یی،  سروشتی  و   کهی 
  ن)که ربکهدهعزیرتهکان، بڕیاری  نهت کردن و پێک هاتنێکی الیهسڵهمه  شنهرچهڕای ههرهسه 
 ( .  کراوهی بۆ دیاری نهرزترین رادهیاسادا به له

ئهرهسه  لێکۆڵینهوهڕای  لیهوهش،  پێداچوونهمههک  داواکاریی  هه   وهڕ  ی وهنگاندنهڵسهو 
ده دهدادگاکان  له  خات کهری  سهیسهکه  جیا  دهرهکانی  له  199٠ی  یهتای  تر  وهرهسه  وا 
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یسی کوشتنی نامووسی دا دژ  که  ت لهوڵهده  پێشێ که  ن هاتۆتهگمه، دهیان پێ کراوهئاماژه
ی وهیان داوای پێداچوونهکهی بڕیارهی رادهوهرزکردنهیاخود بۆ بهڵڵکرانی بکوژان  ڕهبه   به

ر سه  تی لهسڵهڵگیرابێت یا مههه  ساسقه  مافی   ر شوێنێک کههه  ، لهمان شێوههه  کردبێت. به
)واته ناودادگا  پارێزگاری  ده  کرابێت،  ی  کهوڵهبارستر(  هه ت،  زۆر  و  گوشاری  م  رگیز 

ی    311شی  به  ڵک لهتبار کهڕ تۆمهمه  رکردن لهی له بڕیار دهوهادگا بۆ ئهر دسه  خستۆتهنه
ی یاسای سزای  311شی  ی بهگوێره  رچۆنێک بێت، بهربگیرێت. ههیاسای سزای پاکستان وه

س و موو کهنێوان هه   واوبوونی پێک هاتن لهناته  به   وهتهستراوهبردنی خیار بهڕێوهپاکستان به
ڵ مافی  گه  لکاندنی یاسا له  وهیا پێکه  ساسقهڵگرتن له مافی  ست ههجێماو بۆ ده  بهکاری  

شی به ی لێکرابێت)فساد فی االرض(.شهڕهتی ههاڵیهزمی کۆمهرجێک نهمه  ر بهگه ناوبراو، ئه
ی رابردووی تاوانکاریش  وهکرده  فساد االرض  ڵێ پێویستهی یاسای سزای پاکستان ده  311
ڵس  ن ههتاوان خووگرتوو بن یا تاوانبارانی پسپۆڕ و خاوه  ڵکی بهخه  وانه، جا  ئه  وهرێتهبگ

ر  به  چووبێت. له  ڕێوه، به وتانهڵس و کهو ههپێی ئه  به   کهتاوانه  که  ییانه،زهوتی بێ بهو که
لهوهئه زۆرێک  بهنامووسییه  تاوانه   ی  به تایبه  کان  بێ  واده ن ییانه زهت  م  ئه  وێت کهکهرده، 
 ی یاسا لهشهو به ر چۆنێک بێت ئهربخات. ههتدا خۆی دهرفهزۆر ده  ی یاسای سزا لهشه به

ده لهدادگاکان  ده  خوازێت  سهکاتی  بڕیاردا  بدهرکردنی  بارودۆخه نهرنج  و  کانی "فاکت 
تی  ر چۆنیهسه  شوێن دابنێنه  کان کهتیهاڵیهوته کۆمهڵس وکههه  داتهده  تمۆڵه  "، واتهکهکێشه

، وهت کردنهسڵه ها مهروهو هه  ساسقهری البردنی  گههۆی ئه  به  وهیڕهم پهکارهێنانی بڕیار. ئهبه
ی دادگا وهقۆناغی ئه  نه رگیز ناگهکان ههیسهکی زۆری کهیه، ژمارهی تر الواز کراوهندهوهئه
موو قۆناغێکدا هه   ی  لهوهر ئهبه   یان را بگات، له کهتی بارودۆخه چۆنیه ها  روهفاکت و هه   به
ڵبگیرێت یاخود  هه  کهسه ر کهسه  له ساسقهکرێت قۆناغی دادگایی کردنیشدا، ده ت له نانهته
 بکرێت.  کهر کێشهسه ت لهسڵه مه

پێکهوهله  یاخود  البردن  زیاتر،  رههه  ساسقهلکاندنی    وهش  دادگا موو  وتی 
  ندیان به یوهپه  ن کهرێک و پێکی تۆمارناکه  به  ڵگانهو به وابوو دادگاکان ئه  ستێنێت، کهوهده

ی   311شی  به  ڵبژاردن لهوی ههیڕهی پهگوێره  ، وبهیههه  وهکانهفاکت و بارودۆخی کوشتنه
ر گهت ئهنانه. تهوهنهکهم دهستهتبار ئهحکووم کردنی تۆمهما بۆ مهیاسا، کاری پێک هێنانی بنه

جێ ی  هۆی تۆماری نابه  به  یهن، واههربکهش دهکه  سهحکووم بوونی کهدادگا بڕیاری مه
 . وهشێتهڵوهدا هه وهنهقۆناغی پێداچوو له که، بڕیارهوهکنیکی دیکهنی تهکان و الیهبارودۆخه 
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دا، یسانهکه  شنهو چه کان لهتاییهرهسه   وتهکاری شوێن گرتنی ره  یی دادگا لهوتووکه رنهسه 

ی  ندهوهئه  ن دادگای بااڵوهالیه  ت کردن لهسڵهمه  ت بهبارهی یاسای سهکایههۆی هێنانه  به
و  یانداوان راگهبێ ت  تبار خۆی به( تۆمه8٠دا)  لیزرعهنهیسی  که  ، لهبۆ نموونه  ترتێک چوه
و دادگاش   وهکهناو کێشه تهساس یان هێناوهجێماوانی مافی قه اڵم به ی کرد، بهداوای دادگا

ی یاسای سزای پاکستان   سزای پاکستان  311شی ی بهگوێره اڵم به ند کرد، به سه ی پهوهئه
دایه زیندانی  ساڵ  لهکه تبارهتۆمه  پێنج  دوهپێداچوونه  .  پێشاوهدا،  بااڵی  کابرای  ادگای  ر 

لهتۆمه پێشووی  بڕیاری دادگای  ئازاد کرد و  بنهر ئهسه  تباری   به  که  وهشاندهڵوههه  مایهو 
ڵکی لێ  شوێنێکدا که نیا لهته عزیر تهی یاسای سزای پاکستان،  خیاری  311شی ی بهگوێره

 .عزیرتهک  ساس بێت، نه (، شایانی قهیسهم کهی ئهوانهپێچه  )به  کوشتنه که     گیرێت کهردهوه
بێگومان  ساس یسی قهکاتێکدا که که  ی: لهوهر ئهبه  بابوو، له ڵ خۆشیدا ناتهگه  له م بڕیارهئه
ت) سڵه خۆی، مه  چۆن دادگا   هێنێت، روون نییه کار ده  ی یاسای سزای پاکستان به  311شی  به

تبار  ی کابرای تۆمهوهر ئهبه  . لهند کردوهسهدا په تهسڵهو مهنجامی ئههئ  ی( لهکهسهو ئازادیی که
نهئهوه بهکهتاوانه  که  گرتوهستۆی  و  بۆنهی کردبێت  لهالیه  بوایهدهنه  وه م  کانی  نهالیه  نێک 
شوێنێک    کوشتنی نامووسی" له تباری"هۆی ئازادبوونی تۆمه  بێتهده  م کارهت بێت. ئهسڵه مه
 بوو.  ت کردن ئامادهسڵهتی بۆ مهواوهته که بهکانی مردووهماڵهبنه مووهه  که
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لهنامووسییه  "کوشتنه  له دا،  ئهبه  کان"  هۆیهر  کهو  زۆربهبکوژه  ی  خزمی  کان  جار  ی 
لهیانهن و دهکهقوربانییه یا  بن   لێیان خۆش  بگهڵ یهگهوێت  دا   مافی   ،تێکسڵه مه  نهکتر 

ش  وهکرێت،. ئهر دهسه   تی لهسڵهگیرێت یاخود مهڵدهر کابرا ههسه   یا له ک،یهشێوه  به  ساسقه
یسی  اڵم کهمێنێت. بهوتۆ نهحکووم کردنی تاوانبارێکی ئهک بۆ مهی رێگایهوههۆی ئه  بێتهده

تاوانی کوشتنی ژن    دگا بهدا  ،(81یسێکدا) که  جیاوازبوون. له  و رێبازهله  بوون کهواش هه
ی  رهو)براگهی کهرکرد. سێ منداڵ و مێرده تبارێک دهی بڕیاری کوشتنی بۆ تۆمهکهخوشکه 
کاری    کاتێکدا که  مردن رزگار کرد. له  یان لهکهکه ، ژنه ( و دایک و باوکی ژنه کهبکوژه

دایک و باوکی،   له  ، جگه کهجێماوانی ژنه  موو بهبوو، هه  وهبردنهڕێوهست به ده  به  وهپێداچوونه
تۆمه لهکابرای  بهوهه  ساس قهر البردنی  سه  ی لهرێگه  تباریان  به،  بڕیاری  خشی.  اڵم دادگا 

تدا( بۆ  سڵهر مهرانبهبه  ی لهرامهغه  رکرد و "بدل صلح" )واتهده  کهی بۆ دایک و باوکهدیه
م دادگادا  ردهبهله  کهعزیر  تهی خیاری  گوێره  کاتێکدا کابرا، به  کان دانا، لهبچووکه  مناڵه

ی  کهاڵم گێژ و گومییه رێ یی بوو، به رچی ئهگه   ،رییهم داوه. ئهساڵ زیندانی درایه  بوو، ده 
ساس  قهی  گوێره  تباربهکابرای تۆمه  دا کهنهوهکی بهیهی هیچ ئاماژهوه ر ئهبه  له  وه، روا هێشتههه
  وه داوای پێداچوونهعزیرتهمای  ر بنهسه  تبارتوانی لهش بوو که تۆمهر بۆیه، وهه حکووم کراوهمه

  بکات.
ژماره ه خشت  بڕیارهژماره  .4.3  ی  لهی  دادگا  سااڵنی    کانی  به٢٠٠3تا    1998نێوان  و ، 

ناتی جلیسی سهمه  ش به داپێشکه  ٢٠٠4ی جوالی  9  زیری فێدڕاڵی ناوخۆیی لهوه  ی کهیهشێوه
 . کردوه

کەیسی به دەست  
 پێداچوونەووە 

کەیسی بڕیار   بڕیارەکان 
 لەسەردراو 

 پاریزگا 

دادگای بااڵلە  44  
لە دادگای بەرز 1  

ئیعدام بڕیاری  5٢  
زیندانی هەمیشەیی  59  

ی دیکە 49  

مەحکووم  16٠  پونجاب  

زیندانی هەمیشەیی  1 چۆنیەتی ڕانەگیراوە   
بیست و پێنج ساڵ   1

 زیندان 

ند ی س  چۆنیەتی ڕانەگەیێنراوە   

چۆنیەتیەکەی   
 ڕانەگەیێنراوە 

مەحکووم  15  
تانە لێدراو / یا لە  358

 دادگادایە 

فێدراڵەکانی   ا پارێزگ 
 باکووری ڕۆژئاوا 

لە دادگای بااڵ 1  
 

ئیعدام  1٢  
زیندانی هەمیشەیی  14  

 بەلووچستان  چۆنییەتی ڕانەگەیێنراوە 
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. راپۆرتێکی وهن پۆلیسهالیه  له  یه وهدواراپۆرتی لێکۆڵینه ،رداکۆکیرنج: راپۆرتی بهسه 
 دادگا"."پێش 
  ٢٠٠4ی مانگی جوالی  The News ،1٠نی[ مه:]چاپهرچاوهسه 
 
لهوڵهبوونی دهوتوونهرکه، سه وهکهریهسه   به نهکاری وه  ت  بهوه دانهاڵم  ڕێ وجێ ی  ی 
 وهپشت ڕاستی ئه   وێت کهکهردهدا ده  4.٢  ی ژمارهخشته  کان" لهنامووسییه  ی"کوشتنهکێشه

شێکی م، به کان" تۆمارناکرێت ودووههنامووسییه  موو رووداوێکی"کوشتنهم، هه کهیه  وهکاتهده
وانیتر، ی ئهکرێت زوربهر دهسه  تیان لهسڵهقۆتاغی سزا دران مه  نهی بگهوهرچاویان پێش ئهبه

 . ناودادگاوه تا بکێشرێنه ندین ساڵی پێ چووهچه
فێدراوه ناوخۆیی  سهزیر]ی  خۆی  ئهڵ[،  داوهوهرنجی  ئاڵۆزییه  به  که  ی  کی  هۆی 

  تیان له سڵهن، مهوهیشتنهست پێڕاگهده  ی وا بهیسانهو کهی ئه، زوربهوهدیاریکراوی یاساییه
دهسه  خشتهر  ژمارهکرێت.  وێنهنانهته  4٠3  ی  دهیهت  بۆ  تاریکتریشمان  لهوهکێشێتهکی   ، 
ساڵی  "کو ٢٢53می  رجهسه  دوای  نامووسی"  ته   له  1998شتنی  یان    16٠نیا  پونجاب، 
وه مه  تهیشتوونهگه دادگا.  ناو  بوونی  رهحکووم  وتووێژی  گرتنهک  شوێن  دهوتی  ری  کان 
له   یهواهه  یسانهو کهک لهیهژماره  دڵنیایی وا دابنرێت که  کرێت بهخات، ده ده   داشکابن یا 

کان  یێنراوهراگه  ری کردنهڕ داوهمه  نگاندنێک لهڵسه. ههوهڕابێتهڵگهدا هه وهدادگای پێداچوونه
کووژرانی ژنانیان   یس کهنیا سێ کهته خات کهری دهدا ده ٢٠٠3تا   1996نێوان سااڵنی  له

سااڵنی   مووشیان لهند، ههدادگای بااڵی پارێزگای سه   تهیشتوونهگه  وه، بۆ پێداچوونهتێدابوه
  دا. ٢٠٠٢-3

م ڵ کهگه   ی بکوژانی ژنان لهکاری شوێن گرتنی چاالکانه  ت لهوڵهکوتوویی دهرنهسه 
.  وهکیان گرتۆتهیسی"کوشتنی نامووسی" دا یهکه  کان لهی ژنهماڵهزی بنهبوونی خولیا و حه

، دادگای بااڵ  (8٢دا)توڵهده دژ به حید بوکسوه به ناوی نهێنی  د میتهاڵممهمحهیسی که له
 قوربانییه  ت بهبارهاڵم سه ، به وهبڕییه  سێکی نێرینهزیندانی بیست و پێنج ساڵی بۆ بکوژی که

تیش داوای سزایان  وڵهده  ی و نه کهماڵهبنه  ی نهوهر ئهبه  ساڵی پێدا له  نیا چواردهته  کهمێیینه
  بوونی "کوشتنه   ییانهزهبێ به   که م دواییه،نی ئهکارییهڕای داوهرهکردبوو. سه   کهبۆ کوشتنی ژنه

  یسی"کوشتنه که  وپێش بچن ولهرهبه  یانویستوهن، دادگاکان نهکهحکوم دهکان" مهنامووسییه
ها  روهی یاسای سزای پاکستان بگرن، هه   3٠٢(  cشی )کارهێنانی به   به   کان" دا خۆ لهنامووسییه

ی کوشتن  کانی دیکهیسهکه له کوشتن، که ی سزا)واتهرزترین پلهبه پارێزن  کهده وهخۆ له
 ش. یسانهکه شنهم چهتاوانبارانی ئه نهتاوانبار( بده  درێتهدا ده
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 کان اڵمه وه 
 

 نی ده ڵگای مه کۆمه 
کانیشدا  گوندهی بچووک و  و شارۆکهورهشاری گه  نی، لهدهڵگای مهکانی کۆمهرێکخراوه

رپرسانی  رنجی به، و سه وهته"کوشتنی نامووسی" دا چوونه گژبه  ساڵه  ند ساڵهندین و چهچه
وان، فیلم  ک لهزیادبوونی مێدیا و یه  . راپۆرتی روو لهراکێشاوه  کهو کێشهرهحکوومییان به

موو  ( و شانۆکاران، هه84کان)فیزیۆنییهلهته  (، زنجیره83یی)وهتهرانی ناوخۆیی و نێونهچێکه
 . یان کردوهکهکێشه ت به بارهرم و گوڕ سهشداریی باس و خواس و وت و وێژی گهبه

  هێناجیالنی ی  نووسینگه  له  رروهسه  سامیهدا کووژرانی    1999مانگی ئاپریلی    ت، لهتایبه  به
گوایهکهرهپارێزه خۆیدا،  ئهبه   له  ی  بنهمۆڵهبێ    به  ی کهوهر  جیابوونه ماڵهتی  داوای  ی  وه، 
و   ژاند و ورووژاند(، ویژدانی گشتی هه85)  وهزار کردۆتهرمهی خۆی شهماڵهو بنه  کردوه
  کانی مافی مرۆڤ له یی. راپۆرتی رێکخراوهوهتهی ناوخۆیی و ناونهوهاڵمدانههۆی وه  بوو به 

له  و  نێونهکۆمه  ناوخۆ  رێکخراوهوهییشدا)وهتهڵگای  ناونهک  لێبووردنی  ، ئا  1999یی،  وه تهی 
لێژنه1999وانی مافی مرۆڤ،  ب، دیده  1999 پاکستان،  ،  ت ، شیرکه1999ی مافی مرۆڤی 
 ژنان،  ڕ توندوتیژی نواندن دژ به مه  کان لهکگرتوهیه  وهتهتی نهری تایبهواڵده(، هه ٢٠٠٢،  گاه
 و بوونه  وهق کردهیان زهیهنامرۆڤانه  و کارهوامی ئهردهبه  کان، به ییهناوچه  ها رۆژنامهروهوهه 

 نی، لهدهڵگای مهکانی کۆمهکان". گرووپه  نامووسییه  رچاوی زیاتری"کوشتنهبه  وتنههۆی که
خهرێگه و  سمینار  خستنی  رێک  ناومێدیاوهی  بههه  باتی  به  وڵێکی  دژ    "کوشتنه گوڕوتینیان 

ندی چوار  ناوه (، لهNCSWڕ دۆخی ژنان) مه یی لهوهتهی نه"لێژنه وانهدا، له کان"نامووسییه
تێیاندا پسپۆڕانی یاسایی، چاالکانی بواری مافی    ی رێک خست کهوهپارێزگای واڵتدا 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

نی  دهڵگای مهکانی کۆمهن، رێکخراوهو دوای راوێژکردنێکی درێژخایه  ٢٠٠3ساڵی    له
  کان" ئاماده نامووسییه  ی "کوشتن و تاوانهوهنهگژداچووکی قانوونییان بۆ بهیهشنووسی الئیحهره

وتی  یاسای سزای پاکستان و یاسای ره  ، داوای گۆڕانکاری لهکهشنووسی الئیحه(. ره86کرد )
 شنهوچهکات و ئه"کوشتنی نامووسی" لێ زیاد ده کی یهوهها واتاکردنهروهکات، هه تاوان ده
 ،3٠6،  (c )3٠6( bکانی)شه بێ بهوتن نابێت و دهبۆ رێککه نێت کهتاوانێک داده به کوشتنانه

(b  )3٠7  ،3٠9  ،31پێشنیاری    که. الئیحهوهی یاسای سزای پاکستان نابێ بیانگرێته  311و    ٠
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دا  کهپێشنارکراوه  شهبه  کات. لهیاسای سزای پاکستان ده  له  3٠٢( d) شی نوێی زیادکردنی به
به گهئه فهگوێره  ر  ئیسالم،  هرمانی  دهوهگرێتهنه  کهکیشهساس  قه کانی  سزای  ،  زیاترین  بێ 

  لێ پێویسته ده  کهساڵ زیندان بێت. پێشناره  14مترینی  ساڵ و که  ٢5کان  نامووسییه  کوشتنه
پاکستان هه  F-338شی  به  ندهبه  کات کهده  وهو داوای ئه  وهشێنرێته ڵوهی یاسای سزای 
فهگوێره  "به کانندیدارهیوهپه راڤهرمانهی  ئیسالم"  لهبکرێن  کانی  "کوشتنه .    وێدا، 

 : وهتهواتا کراونه یهم شێوه کان" بهنامووسییه
یا   سیاکاری، کاروکاریبیانووی  ما یاخود بهربنهسه  ، له وهفهڕهناوی شه  مد به کوشتنی عه

نه هه و  داب  هاوچهر  کردنهریتێکی  پاک  بۆ  یا  شهوهشن،  یا  ڕهی  ی  گوێره  به  ،تغیرهف 
هاوچه  بنه سه   له  شن، چ بارودۆخی  پێویستهر  نا،  بێت یان   مای ورووژانی گرژ وکوت وپڕ 

 . وهویش بگرێتهئه و وهبداتهکوشتن واتای 
 

 ت وڵه تاڵی ده ی به وته 
کهمیرییه  اڵتهسه ده بهیه  کان  یه  ک  هیچکامیان جگهداوی  هاتوون،  زل،  قسه  له   کدا  ی 

ئه بۆ  کاره هیچیان  نموونهکردوهنه   م  بۆ  سه .  خهره،  گشتی  جۆڵی  و  جم  لهڕای  ڕ مه   ڵک 
سامیه هه روهسه  کووژرانی  ئهر،  کهوهوڵی  سهمه  ی  لهجلیسی  ساڵه نات  بۆ  و  بڕێارێک  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(. له1999دیقی،لێدوانیش)سه
ق"ی  سااڵنی"بڕیاری موتڵه  (، له87)  ربڕیوهده  م کارهناوبردنی ئهڕ لهمه  نای خۆی لهبێ پێچ و په

جگه  کردههه   له  خۆیدا،  لهوهندێ  تاک  ناوچههه  ی  دیاریکراوندێ  هه  ی  نگاوێکی هیچ 
 (. 88وه )تههێناوهڵنههه وهیهم بارهی لهوهکردهبه

ی ٢٠٠4، یاسای ساڵی  ش کراوهنی نیشتمانیدا پێشکهنجومهئه  دا لهم دواییهله  ک کهیهالئیحه
کان" و  نامووسییه   "کوشتنه وڵی یاساخ کردنیهه   ، که(89هێزکردنی ژنانه )پارێزگاری و به

کان و  کۆنسێرڤاتیوه  ربڵوی هێزههۆی دژکاریی به  اڵم بۆته دات، بهتیژیی ناوماڵ دهتوند و  
ر، سغه کات )ئه" ده حدوودریتی"ناوچوونی نه  داوای له  ی کهو هۆیهر ئهبه  ش زیاتر لهوهئه

نی  نجومهئه  ندێهه  مانی فێدرال لهرلهندامانی پهئه  ندیک لهوڵی ههمان کاتدا، هههه  (. له٢٠٠4
بههه هه  رێمی  کههۆی  و  دهڵس  سامانخانهگانهبهرهوتی  ئهی  و  میری  ناحهی  زی  ندامانی 
ئه   وهمانهرلهپه ماوهبێ  ئۆگوستی    له .وهتهنجام  ئه  ٢٠٠4مانگی  راپۆرتی   یشت کهگه   وهدا 
ش وه" ئهکاروکاری" یسیهزیادبوونی ک  ی روولهکێشه  داتهت دهرنجی تایبهزیر، سهک وهرهسه 

چاوپێکه لهدوای  بوو  کهگه  وتنێ  الو  دوکتۆری  دوو  به  ڵ  هه  ژیانیان  ڵبژاردنی  هۆی 
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اڵم (، به٢٠٠4ی ئۆگوستی   The News،  18  نی[مهترسی)]چاپهمه وتبوهکه  وهرگیرییههاوسه 
ندامێکی ژنی سامانی ناوبراویان  رگری ئهتی[ بهوایهتهنهندامانی سامان]ی  وتوودا ئهمان حه هه  له

و دوو ژن و ت لهوڵهپێداویستی پارێزگاری کردنی ده  مان لهرلهیویست پهده  یدا کهوهکرد له
ی  کهمان دانیشتنهرلهرۆکی په ی سهوهنجامی ئهئه  یشتهگه  که. ناکۆکییهوهئاگادار بکاته  مێرده

هه  و  لهدواخست  وتاری  په  ندێک  سڕییهرلهتۆماری  خه مه)]چاپه وه.مان  ی    ٢٠ین،  رهبهنی[ 
 (. ٢٠٠4ئۆگوستی 
ندامێکی کورسی "سامان" بڕیارێکی دژ  ئه  دا کاتێ که  ٢٠٠3ری  مبهمانگی نڤه  له  

رۆکی  م سه اڵتی، به وایهتهنی نهنجومهی رۆژی ئهرنامهناو به  هێنایه کان"نامووسییه  "کوشتنه   به
نوێ  رلهسه  کهتهبابه  یدابوو کهتی زیاتر کاتێ پهحه دا. ناڕهکردنی پێ نهتی قسهن مۆڵهنجومهئه

کردنیان  نیا کاتێک مایکرۆفۆنی قسهاڵم ته، بهوهمانهرلهی کاری دواتری پهرنامهناو به  خرایه
.  وهرهده  مان چووبوهرلههۆڵی په  ینی خۆی، لهربڕ زایی دهو بۆ ناڕهئه  ، کهکهری بڕیارهدایه هێنه

 سانێک کهی کهوهر ئهبه  له  وهربگرێتهی وهکهیان گوت بڕیاره و پیاوهکانی بهدواتر، هاوکاره
یان دساڵهندین سهن دابی چهسێک نادههیچ که  به  تمۆڵه  کانن که  "پاتان"ه نکهدژی بڕیاره

بدات)حه تێک  حه٢٠٠3بیب،  لێ  هه٢٠٠3ر،  یده،  هاوچه(  بڕیارێکی  مانگ،  له مان    شن 
بۆ    کی دواتریش کهیهالئیحه یداکرد.شنی پهنووسی هاوچه ند، چارهرێمی سهنی ههنجومهئه
(  9٠کرا)  ئاماده  وهندهرێمی سهنی ههنجومهندامێکی ژنی ئهن ئهالیه  ک لهبردنی یاسایهڕێوهبه

نه لێ  ههکراپشتگیری  هه.  بوو،  لهوڵهرچۆنێک  سهنجومهئه  کان  بهنی  و ردهند  بوون  وام 
 ده  ش کراوه، پێشکه   وهومی" یهدای قه ی مونتهوهندامێکی "بزووتنهن ئهالیه  له  ک کهیهالئیحه
  رانی پارێزگای اڵم تا ئێستاش یاسادانهبه ،ڕیایه  دا رابپه٢٠٠4می ساڵی  کهمانگی یه  له  بوایه

یاسایه هیچ  رانهناوبراو  جانیوه٢٢،  Dawwnنی[  مه)]چاپهراندوهپهکیان    به  (.٢٠٠4ری  ی 
رێمی[  نی ]ههنجومه، ئه وهکهرێمهتی ههکانی حکوومهرهربهی بهروانگه  ت لهتایبه  ، به وانهپێچه

لهبه جانیوه  لووچستان  مه٢٠٠4ری  مانگی  بۆ  بڕیارێکی  کردنی"کوشتدا   نهحکووم 
 (. ٢٠٠4ری ی جانیوه ٢8، The News  نی[مه)]چاپهرکردکان"دهنامووسییه

نشینی دادگای  رانی خانهمان، و دادوهرلهندامانی پهزیران، ئهی ساڵی رابوردوودا، وهماوه  له
لهبه بهگشتییه  وهکۆبوونه  رز  هاتوون له  شدارییان کردوهکاندا  پێک  ندێ  ههی  وهر ئهسه  و 

به بۆ  جیا  جیا  کارهرهرێوشوێنی  کردنی  لهبه  بگیرێته  کهنگاری  وا  ندێهه  ر.  دۆخدا 
کهکهردهده بهیهوهاڵمدانهوه  وهئه   وێت  بێت  گرووپه  ک  کانی  وتنخوازهپێشکه   گوشاری 

ندی  زامه، رهوههۆی پێویست بوونی گۆڕانکارییه  شداربووانی، بهبه  نی، کهدهڵگای مهکۆمه
 سیر خوسو" له "نه  داردهروهی پهکێشه  ئامۆژگارانی میری له  ک لهیه   نین. بۆ نموونه  کهدۆخه 
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و  ر ئهسه اڵم گوتی "لهحکووم کرد به"کوشتنی نامووسی" مه ڵداکۆمه ی وتووێژێکی بهماوه
 ر که سه   وێتهکهده  وهشته   وی ئهبۆنه   وتۆیان بهندێ جار گوشارێکی ئهپیاوان هه   م کهبڕوایه

شه  به دادهره"لێدرانی  خۆیانی  لهف"ی  "کۆنترۆلیان  ده ده  نین،  ده دهست  "ناچار"  و  بن ن" 
)]چاپه ژنه بکووژن"  تایمزده نی[  مهکانیان  )یلی  جانیوه3،  له٢٠٠4ری  ی  نموونهچه  (.  ی ند 

ئه دیکه لهوانهدا،  گۆڕانکاریی  پشتگیری  وا  مۆڵهکهدهیاسادا    ی  نه تن،  پێ  و له  دراوهیان 
 . وهڵێننههه کهسوود بۆ کێشهنگاوێکی بهن ههکهتی دهرایهخۆیان نوێنه ی کهناوچه 
 

 دادگاکان  
داوه گه ئهرییهرچی  دواییانهکانی  گۆڕانکارییهم  که،  دهئاماره  ک  به رناخهکاندا  اڵم ن، 
  و بێداده  کان"نامووسییه  "کوشتنه تهزیادبوون دراوه  رنجی روو لهسه  ن کهوهری ئهنیشانده

رنجی ریی پاکستان سهروهرۆکی دادپهدا سه  ٢٠٠3ساڵی    . لهوان   ندیدار بهیوهکانی پهقانوونییه
ڵی  خۆی هه  ی کهو مێردهئه  نگین سله سهحهو    ڵیخاسخه  شازیهکووژرانی    ی کێشه  دایه

ری روهرۆکی داد پههۆزێک کووژرابوون. سه   ی "رگهجه رمانی "فه  ردوکیان به و هه   بژارد بوو
دا بوو، و کهندی کیشهیوهپه   له  ست کرد کهری ژێردهدادوه  ی لهوهداوای راپۆرتی لێکۆڵینه

لهروههه پۆلیس.  راپۆرتێکی  بهماوه  ها  ئهڕێوهی  سێ  دادگا،  کورسییهچوونی  کانی  ندامی 
ناوی    کانیان بهرهنج و هاوسهکووژرانی ژنانی گه  ی کهوهئه  رنجیان دایهرز سهدگای بهدا

نی[ مهستێنرێت)]چاپهپاکستان بوه  بێ لهده   و کارهو ئه  رنج راکێشهتاوانێکی سه   وهف"هره"شه 
Daily Times    وKhabarian  ،٢3  ڵ گه  م و زۆر هاوکات له (. که٢٠٠4ری  ی جانیوه

ی  کێشه  تاوانبارناسینی پیاوێک لهی بڕیاری بهوهکاری پێداچوونه  و، دادگای بااڵی الهوور لهئه
گه  نامووسی"دا،  بڕیارهئه  یشته"کوشتنی  کهو  ناتوانرێت "تۆمهی  نامووسی"  کوشتنی  تباری" 

ده بۆ  کوشتنی  کهبڕیاری  و  ئه  سه ربچێت  شایانی  بشکێت.  کهبڕیاره  یهوهکه  بۆ  ناوبراو  ی 
نی[ مه)]چاپهنییه  رانهروه، دادپه سهو کهاڵم بڕیاری کوشتن بۆ ئهناتوانرێت ئازادیش بکرێت، به

 . (٢٠٠4ری ی فیبریوه 13پاکستان، و  قتوای وهنه
 

 
 نجام ئه 

ی که  یسانهو کهک ئه. وهی مشت ومڕ بووهجێگه تاوهرهسه  ر لههه دیهو  ساسقه  یاسای
سی کردن"ی "که   راست دژ به   کانی مافی مرۆڤ بهن، تاقمهخهری دهکرا ده  دا باسیان لێوهلێره
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وهنامووسییه  "تاوانه  ئهستاون و دادوهکان"  وا لهسانهو کهران و  به  ی  یاساییدان   کاروباری 
 . گرتوه کهی کارهنائاسایی بوونی سروشتییانه یان لهخنهکی راست و دروست ره یهشێوه
ئایا ئێستا کوشتن    که  ستوهقی بهچه  وهر ئهسه  ، باس و وتووێژ لهوهه199٠تی ساڵی  وهله

جه ئازاری  تهسته و  ئهیی  تاوانه نیا  به و  دژ  وا  دهکهتاکه   ن  گه س  و  دهکرێن،  لوڵهلۆ   هت 
،  کهپرسه  ؟دا نییهڵگاکهر قوربانییان و کۆمهرانبهبه  کی لهتییهرپرسیایهبارودۆخی وادا هیچ به 

تی  ڕهی یاسای بنه9ی  مادده  له  کات کهیدا دهپه  وهتی ژیانهڕهمافی بنه  ندی بهیوهوخۆ په   راسته
. وهتهت کراوهکردن"ی کوشتن ره  سیودا،"که نجامی ئهئه  له  (، که1973)]پاکستان[دا هاتوه

هه  له  دادوهجیا  پێشکهندێک  کردنی  لهوتنخوازانهری  دواییانه،  دهم  دادوهدا  و  زگای  ریی 
"تاوان"ی نامووسیدا هیچ    کان لهرهم مافانه بپارێزن و نوێنهئه  یانتوانیوهزگا که نهرانی دهنوێنه
کردههه کردنی  باس  بۆ  روونیان  الیه  کهوهنگاوێکی  پهیاخود  بهیوهنی  یاسا    ندیدار 
رچاویان پێ  ی بهرانهکی دادوهودایهدادگادا مه  کان لهتاوانکاره  کاتێکداکه  . لهوهتههێناوهڵنههه

 . وهتهبوونه ی یاسا نهشهڕهڕووی ههت رووبه نانهیان ته، زۆرێکی دیکهدراوه
ئهرێگه له شێوهی  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 ڵس و که ری ههژێر کارتێکه  ستن و له بهده
توندوتی  و  ژنان  بهکۆنترۆڵی  دژ  پهژیی  دهوان  دهکهسند  لێ  چاوی  یا  تهن  لهنانهپۆشن.   ت 

داوهزوربه ئهوتووهپێشکه  رییهی  تا  لهکانیشدا  دادگاکان  راگه  مڕۆ،  به کاتی    یشتن 
ی"ورووژان".  ر کێشهسه  ستن لهق بهچه  به  یان داوهکان"دا، درێژهنامووسییه  یسی"کوشتنهکه
که  بووه دا، ئایین خاڵێک "ییمقهو " "مسوم الدم" ت بهبارهو وێژ سه باس و وت رچی لهگه
زوو  ی خواست و ئارهگوێره  ، بهدشایهڕ  مه  ری، یاساکانی موسڵمانان لهسه   وهتهڕاونهگه  میشههه

خۆی    نگری کردنێکی گونجاوی پیاوساالرانهکارهێنانی ئایین دا الیهو له به  پشت گوێ خراوه
 . خستوهرده

ردووکیاندا  ڵک ههدادگاکان و گریمانی گشتی خه  کانی یاسا، لهرجهمه  بێ گوێدانه  به
ی  وایهوته ناڕهو ره  رکی دادگا کۆتایی پێ دێت. ئهت کران ئیترئهسڵه دوای مه  که   وابووه
  زا له هۆی خیاری س  کان"، به نامووسییه  یسی"کوشتنهکه  له ت کردنسڵهریی دوای مهدادوه
تی واوهته ریی بااڵ به اڵم دادوه. بهدا تێک شکاوه وهدادگای پێداچوونه  رانی بااڵ لهن دادوهالیه
تی، دادگا و دادگاکانی  رپرسیایهی بهکێشه  . جیاواز لهخشراوهبهکی پێ نهتییهرپرسیایهموو بههه

ر خۆیانیش ن، و هه بده وهستهده کان بهنوێیه وهیڕهێکی روونی پهراڤه یانتوانیوهموو، نهبااڵ هه 
کان"دا نامووسییه  له "کوشتنه ری بۆ قوربانییانی ژندادوه  یانتوانیوهنه  که  ریی وایان کردوهداوه



  534    چوو، ما دانی کا
  

بکه ئهدابین  ناتهوهن.  بهگه  له  بایهش  سروشتی  هه  ڵ  الیهگشتی  ژێندهستیاری  له نی    ر 
 دا. ماڵهکانی یاسای بنهیسهکه له بااڵ، بۆ نموونه کانی  دادگایرییهدادوه

کۆنترۆڵی    ت به بارهی سه، بیرۆکهساس و دیهڵ یاسای قهگه  له  زیناکانی  وهیڕهی پهپێکهاته
ست.  دۆخێکی بنده دا کردۆتهماڵهناوبنه و دۆخی ژنانی له هێزتر کردوهی بهن پیاوالیه ژن له

ک  ژنان وه که یهی ههوهڵگای پاکستاندا واتای ئهی کۆمهورهی گهماڵهی بنهبنچینه ش لهوهئه
بنده ئهپێشوو  ههستی  نێرینهشنهچهمهندامانی  کهی  بن،  مال  ئهوهی  و ک"پارێزگار"ی  وان 

ریی دادوه  ، کاتێ که و خاڵه ر ئهسه   نوێنن. راست لهن خۆ ده کهکۆنترۆڵیان ده  سانێک که که
بکات، یاسای   ئاماده  زیناوی  یڕهکارهێنانی پهرێ یی بۆ به ندێک ئهرێکی ههاڵ، ویستی رابهبا
 وهڕایهکانیان گهیی ژنان و مافهستهخۆیی جهربهکایه، و باسی سه  وههێنراویهدیهو    ساسقه
 م. کهی یهر خانهسه 

بۆ رێنومایی    ا و دارشتنی چوارچێوهکانی ئێستوهیڕهمی په رجهی سهوهن کردنهبێ نۆژه   به
 ڕ قوربانییانی"کوشتنهمه  ری لهروهکارهێنانی یاسا، دادپهبه  ت بهبارهڕێ و جێ سهکردنی به
وهنامووسییه دهکان"  جاران  راڤهبابه  بێتهک  تاکهتی  دادوهکهکردنی  بهسیی  و  رجی  مه  ران 
کۆمهکارتێکه ههاڵیهریی  دهنووکهتی  لهیی.  له  بێ  روو  گوشاری  ئایا  ببینرێت  رۆژدا   دوا 

کی بێ  اڵتدارییهسه ده  توانێ پاڵ به ده  راندادوه  ندێک لهنی و هه دهڵگای مهزیادبوونی کۆمه
 .وهڵێنێتههه  کهری بارودۆخهسه و چارهرهرێ یی بهو ئه  نگاوی تۆکمهی ههوهبنێن بۆ ئه  وهیلهمه

 

 ران دوای نووسه یادداشتی  

ش دا پێشکه  ٢٠٠4ری  ی ئۆکتۆبه  ٢6رۆژی    ، لهشهم بهستنووسی ئهی دهوهزوو پێش ئه
ئه گهنجومهبکرێت،  پاکستان  نیشتمانی  پهیهاڵڵهنی  کهکی  کرد  چاره  به  سند  ری  سهناو 

سند کراو بوو  هدا پ ٢٠٠5ری مانگی جانیوه له کهکان" بکات. الئیحهنامووسییه ی"تاوانهکێشه
اڵمی  باشی وه   ی بهوهر ئهبه   له  ی توندی لێ گیراوهخنهره  تی ناو یاساکهاڵم، بابه یاسا. به   به

گروپه پێداویستیی  و  مرۆڤه  خواست  نهمافی  بهوهتهداوهکانی  هاوبهستهت"دهتایبه  .  شی ی 
ی  رکرد و ئاماژهنی دهمهدنێکی چاپه یاندا راگه  ٢٠٠4ری  مبهی نڤه1رۆژی    ل" لهکانی گهمافه
، یاسا  وهتهدا روون کراوهیاندکهراگه  ک لهکرد. وه  کهالئیحه  ڕوانی زۆری خۆی لهچاوه   به
کێشهوهرهاڵمدهوه سهی  ئهیاساییه  کی"مافهرهی  بنه کان"ی  که  ماڵهندامانی  ی زۆربه  له   نییه، 
تاوانکاری"تاوانهیسهکه ههامووسییهن  کاندا  بهروهکان"ن.  سه   ها  په سه  رنجدانهبێ  ندیی  یوهر 

ر چاو به   کان" لهنامووسییه  نزمی سزا بۆ"کوشتنهرهی ههکانیان رادهڵ قوربانییهگه   تاوانکاران له
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ک خۆی  دا[ وهم یاسا نوییهکان]لهلکانی تاوانهوه  ر پێکهک ههنه  که  رانیهی نیگهجێگه ناگرێت.
  وهو گۆڕانکارییههۆی ئه  تانێکی سزاش به رهموو دهکاندا، هه هێنانه  وهیسی پێکهکه   ، لهوهتهماوه
کرابێت،   وهف"ه ڕهناوی" شه   به  "تاوانێک که :یێنراوهراگه  وهی خوارهشێوه  به   ، که وهم بۆتهکه
ر سه   ن، لهکهسندی دهکان پهنهالیه  نێت ودادگا دایده  که  وهرجهندی مههۆی هه  کرێت بهده
کانی  رجهل و مهو هه   قینهبێ راستهالم ده[ بلکێنرێت، به وهیاسای دیکه  البچێت، یا]به  کهسه که
بگیرێتهکهیسهکه تێدا  هاوبهلێژنه رچاو".به  ی  له  وهشی کردهی  الئیحهوه  کان"  دا،  کهاڵمی 

، و  وهواوی تۆمارکردن، لێکۆڵینهتی تهرپرسیایهی یاسا، به گوێره  ت به وڵهده  داوای کرد که
هه گرتنی  کهشوێن  بگرێتهنامووسییه  یسێکی"تاوانهموو  واتهئه  کان"    "تاوانه له  ستۆ، 

مترین سزای  بێ کهکان بدرێت، و ده   لکانی تاوانه  وه پێکه ت به کان" دا نابێ مۆڵهنامووسییه
ئهمۆڵه بۆ  هه  له  تاوانانه  وتدراو  و  بگونجێنرێت،  "مۆڵهروهیاسادا  خاترگرتنێکی  ها  هیچ  تی 

یاسای    ی 3٠6(  cو )  3٠6(  bشی )یه بهواهه  درێت، کهنه  کهماڵهندامانی بنهئه  یاسایی" به
هه   سزا، بدات،  ده روهپێیان  رادهها  کهبێ  مۆڵهی  سزای  لهمترین  پێدراو  یاسادا    ت 

(.  یش بکه ٢٠٠4ری  مبهی نڤه4ی رۆژی  Daily Timesنی[ مهری ]چاپهیبگونجێنرێت)سه
کان" نامووسییه  ت بۆ"تاوانه وڵهپێستی ده  اڵمی پڕ بهری وهک  نیشاندهیههیچ شێوه  یاساکان به

 ت.دا نایهرسه  دا گیراون، گۆڕانیان بهشهم بهی وا لهخنانهو رهنین و ئه

 

 کان راوێزه په 

حوسه مهده سارا  باڵچیم،  کاسێندرا  سپاسی  وێلچمهوێت  لین  بهین،  و  ت تایبه  ن، 
یان کرد.  دا ئاراستهشهم بهکرانی ئهپێناو ئاماده  له  ی کهتییهو یارمهم بۆ ئهسانچیاهوسالی بکه

 کانی نامووسی" له"تاوانهت به بارهی سهنی نیشتمانی الئیحهنجومهئه  ی وهپێش ئه   شه، م بهئه
دا،  ندییهم پێوهن. لهنجومهئه مردهبه   تهسند بکات، خراوهدا په٢٠٠4ی ئۆکتۆبری    ٢6رۆژی  
 .ران" بکه یری"یادداشتی دوای نووسهسه  تکایه

  1989[ی  PLD]  نسه گوڵ حه   دژ به   ،وهزیری دادهی وهرێگه  فێدراسیۆنی پاکستان له .1
 برێت.ناو ده نسه گوڵ حه به دواوه به لێره ، که633شی[ دادگای بااڵ، ]به له
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کوشتنی    ندیان بهیوهپه  ی یاسای تاوانی ئیسالمن کهستوورانهو دهئه   دیه     و  ساسقه .٢
بریندارکردنهعه  و  به  به  ساسقه،  یههه  وهمد  "سزای  هرانبهواتای  ش دیهو    ر" 
 .پاره به یهوهبووکردنهرهقه

ا به  کدیهوهکۆبوونه  ری هۆزی خۆجێ یی و هاورێیانی، لهو، رێبهی ئهگوێره  به  که .3
وه جیاجیای  )به"رگه"جه یا    یات"نچه"په ک ناوی  کۆبوونه  وه  داوه  وهواتای  ری بۆ 

رمی یاسایی بۆ  اڵتی فهسهئێستا ده  ، که وهزراوهکی دامهیهپێکهاته  ریتی بهکردنی نه
 ن!دهده کهر کێشهسه (، بڕیار لهیههه و کێشانهر ئهسه بڕیاردان له

له  کهک  یهنێرینه .4 تۆمهگه  هاوڕێ  ژنێکدا  کراوهڵ  لهتبار  بڕیاری  ئه  ،  نجامی 
دهرپرسانی"دادوه به ییدا  خۆجێ  پارهریی"  هاوچه  بێ  شتێکی  یاخود  یا  بدات  شنی 

ت گاه  بکات،)شیرکه  ماره  کهی ژنهماڵهندامێکی بنهئه   ی خۆی لهکهژنێکی ناوخێزانه
 (. ٢5، ٢٠٠٢،، شاه1986، 

مان، رلهپه  ی یاسای )گۆڕانکاریی کراوی( تاوان بهش کردنی الئیحهشکهکاتی پێ  له .5
کرا بوو،  کان" ئامادهنامووسییه  "کوشتنه یبۆ کێشه که  - دا  ٢٠٠4مانگی جوالی    له

کی ژنانی خۆمانمان  په  "ئێمه حسان" گوتی:"ئیهتیزاز ئه ز]ی میری[داری ناحهتمهسیاسه 
بکه   و ترسه بێ لهومانن. دهترسدا خنکاندو  و له  خستوه نی[ مه)]چاپه  ین"رزگاریان 

Dawn ،٢1  ٢٠٠4ی جوالی .) 
و  ڵداو لهرههیسی سهکه  91٠ی سێ ساڵی رابوردوودا  ماوه  ی راپۆرتێک، لهگوێره  به .6

نیا  ته  نجام، کهئه  یشتۆتهیسیان گه( که3٢دا  )سه٢93نیا  اڵم ته تۆمار کراون، به  کوشتنانه
مه9ا  د)سه٢5 بڕیاری  ده (یان  بۆ  بوونیان  ئازاد  91دا  )سه   ٢6٠و    رچوهحکووم  (یان 

 (. ٢٠٠3ر، یدهکراون)حه
لووچستانی بریتانیا" ش کرابوو:"به شدا دابهر دوو بهسه   م  به و دهمڕۆ، ئهلووچستانی ئهبه .7

 کرد.بڕیاری خۆی ده لووچستان" کهکانی بهتهیالهتی ئهکیهو "یه
ی وایان یی بڵونامهرانی ناوچهران/ یا دادگهمی کۆلۆنیاڵی بریتانی دا، داوهدهرسه   له .8

وا، ش و هه، جوغرافیا، مێژوو، کهکهناوچه  ت بهبارهتێیاندا زانیاری سه کرد کهردهده
نهوهدانیشتوان، کرده بنهی  ناوچهماڵهریتی هۆز، و  ئاراسته  کانی  هتد  و  کرا. ئهده  و 

 وابوون.  ک کتێبی رێنوماتی ئیداری وهرایهڕێوبهبۆ به نامانهواڵهه
ی بڕیاری  ماوه بران و له ده ڕێوهکان بهریتانییهی وا پێش داگیرکردنی به وانهو کردهئه .9

 درا. رگرتنیان دهڵک لێ وهکه به کۆڵۆنیالیشدا درێژه
 . کراوه ژنێکبێوه به ی"زۆب" دا ئاماژهیاسای ناوچه نیا لهته .1٠
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بهگوێره  به .11 ساڵی    له  5شی  ی  له  187٢یاسای  بڕیار  پونجاب،  ی  کێشه  رسهی 
، وهرێتێک بگرێتهموو نهتوانێ ههده  وه، میرات و زۆڵ خستنهوهتی، جیابوونهرایههاوسه 

کان موسوڵمان  نهالیه  که  وهیانگرێتهده  و کاتهنیا ئهتی و هیندوو تهاڵم یاسای ئیسالمهبه
 بوو، که شنی یاساییان ههکانی تریش شێوازی هاوچهرێمهیا هیندوو بن. پارێزگا یا هه

نه  به به ریتی" و یاسای کهکارهێنانی"یاسای  به ی ئهگوێره  سی  بۆ ده  ڕێوهوان  بران، 
 . 1876نگال، قانوونی ساڵی ، یاساکانی بهنموونه

یتوانی بڕیار  یی دهرێکی ناوچه یاسای تاوانی پاکستان، دادوه  له  55٢شی  ی بهگوێره  به .1٢
ر کرابێت سه ست به ڵگیرابێت یا دهبێ بڕیاری یاسا هه به بدات ژن یا منداڵی کچ که

اڵتی  سهده  که  سێکی دیکهر کهست مێرد، دایک و باوک، پارێزگار، یا ههده  وهبدرێته
 بێت.ریاندا ههسه یاسایی به

ده  له  3٠4(  1)  شیبه .13 پاکستان  سزای  بهیاسای  بۆ  ئهڵێت  دۆخهکارهێنانی   م 
ده جیاوازدانراوه ورووژان  که ،  وپڕبووبێت،  وکوت  گرژ  له  بێ  ستی ده  کۆنترۆڵ 

دهتۆمه ئهتبار  بۆ  هێنابێت.  دۆخه ر  کهو  راگهتۆمه  ی  ورووژانی  یایاندوهتبار   ، 
بوه ده   به   کهورووژانه خۆی  له   ست  که   و  یهگه   له  که   وهوتۆتهشتێک  یاسادا  ک ڵ 

فهوهگرێتهده یا  کهرمانبه،  وهرێکی  گشتی  کردهرتی  لهیهوهک  و  یاسایی   کی 
کی یاسایی  یهوهک کردهسێکی تر وهتی، یا کهاڵتی خۆیدا کردوویهسهی دهچوارچێوه

، و دۆخانه چکام لههی  ی برد وه، له ڕێوهو مافی خۆی بۆ داکۆکیکردنی خۆماڵی به 
 رناگیرێت. وه کهداکۆکییه

  ئیمپراتۆر   دژ به  دینی،  37  ;ناگپوور   A.I.R19٢5    ئیمپراتۆر  دژ به  مانگاڵ گاندا .14
A.I.R    19٢6    ئیمپراتۆر  دژ به  مانزه    .د  .م   ،485الهوورA.I:R  ;  1933    الهوور

165 . 
 . 199 تهلکه، که  A.I:R ،193٠ .دینباندوو دژ به ئیمپراتۆر .15
 . ٢5 ڕهها الپه روه(. ههI)٢5س دره، مه A.I:R  193٢ .ئیمپراتۆر  دژ به پو.تاراجوو .16
 . 514، پاتنا A.I:R 194 . یت ئوراونجه دژ به  ئیمپراتۆر: ها بڕوانه روههه .17
یێنراون:  دا راگهرچاوانه م سه له  که  ;نی نیشتمانینجومهکانی ناو ئهوتووێژه  پاشان بڕوانه  .18

 لووکهمهها  روههه   ;595شی  به  PLD  199٢  تی پاکستانحکوومه  دژ به کیم خان  حه
1995 . 
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رمانی حدوود" "فه  دا گۆڕانکاریی تێدا درا، کهو کاتهله  1979ساڵی    یاسای سزا له .19
دا تووشی گۆڕانکاریی  1984ی  ساڵ  له  ڵگهدی و بهاڵم یاسای شایه، بهوهکایه  هێنرایه
 هات.

بوهشته هه .٢٠ گۆڕانکاری  حه  مین  گۆڕانی  بنهبه  ڤدههۆی  یاسای  لهڕهندی  و  ر سه  تی 
 ".1995"خان،  :ندیش شوێنی دانا. بۆ ئاگاداری زیاتر بڕوانهست و پێنج بهشه

 ڕه، الپه7گرافی  ره، په31٢الهوور    PLD  1987 تحکوومه  دژ به  ریفد شهممهمحه .٢1
315 

 . 446شی ، بهPLD 1965 تحکوومه دژ به د ساڵحممهمحه .٢٢
ی یاسای    381و    45،337،345شی  ی یاسای سزای پاکستان، و به  338تا    ٢99شی  به .٢3

 . 1898تاوانی پاکستان، 
ستراو ت به ریعهدادگای فیدڕاڵی شه  له  وه]داوای[ پێداچوونه  1  یادداشتی ژماره  بڕوانه .٢4

پێداچوونه   به شهوهکورسی  لهریعهی  به  تی  دادگای  دادگای  پاکستان.  دادگای  رز، 
کان رادگات و  یسهکه  ( به1979رمانی "حدوود")ی فهگوێره  ت بهریعهفێدراڵی شه
بنه پێدراوهوهاڵتی ئهسهدهتی  ڕهیاسای  لهیاسایه  شنهرچهتی ههدژایه  که  ی  ڵ گه  ک 

دادگای ئاسایی    له   کانی دیکهموو کێشهست نیشان بکات. هه کانی ئیسالم دهوهیڕهپه
 له  دیه   وساس  ی قهگوێره  ی وا بهیسانهو کهن. ئهگهنی یا جیناییدا پێیان رادهدهمه

پێیان راده پێداچوونهگهدادگای  بهوهن و کاری  بااڵی    درێتهگشتی ده  یان  دادگای 
 رزی فێدراڵ. دادگای به ویش لهپارێزگاکان و داوای ئه

ی دواییان بیچمی  مه)ئه مان ده ، یا  رشئه ،  یه ، دساس قه    جیاواز له  کهسزایه  عزیر،ته .٢5
دا بارودۆخی دیکه  اڵم لهکانی سزا بهوهیڕهپهی  گوێره  (. بهبووی داراییهرهجیاوازی قه

 کرێت. ده باسیان لێوه وهخواره ش لهوانهر خیاری دادگا. ئهبه وێتهکهده
 PLD  اڵتی  پارێزگای فیدراڵی باکووری رۆژئاواسهده  دژ به  فیدراسیۆنی پاکستان .٢6

 . 117٢شی به 199٠
 یاسای ناسراوبه  له  17ندی اکستان و بهیاسای سزای پ  له  3٠4شی  رچۆنێک بێت، به هه .٢7

کانی  وهیرهپه  به  نیا ئاماژهن و تهکان دیاری ناکهدهی شایهت ژمارهریعهقانوونی شه
 گرن. لذههه وهو لێکدانه وانیش راڤهئه ن،که کهت دهقورئان و سوننه

مافی خۆی   ست له ده  3٠9شی  ی بهگوێره  جێماوان به   به   ک لهیه  ، کاتێ که بۆ نموونه .٢8
کی  ڵ یاسایهگه  یاسای سزای پاکستان له  له  31٠شی  ی بهگوێره  گرێت یاخود بهڵدههه

 بێت. کدگیر دهدا یهدیکه
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 له  ، کهر کردوهسه ژنانی قوڕبه  وهشهنی دیکهندێ الیههه  له  دیهو    ساسقهیاسای   .٢9
ئێرهچوارچێوه باسی  نییهی  نموونهدا  بۆ  مێرد یاخود خزمێکی خوێنی   کاتێک که   ،. 
پاشماوه ژنێک ده بنهی ئهکووژرێت،  یا  گوشاری   کهی کووژراوهماڵهندامانی خێزان 

ناوی   بهد  رشهد ئهممهمحهیسی  که  ن. بڕوانهتی پێ بکهسڵهی مهوهر بۆ ئهسه   نه خهده
به  پایوو  نهێنی کۆبوونهدادوه   دژ  دادگا وهری  دواتری  الهووری   ٢٠٠3  PLD  ی 

شی  به  ٢٠٠3  PLD  توڵهده  دژ به  المد سهممهمحهیسی  ها کهروهو هه  546شی  به
51٢ . 

یسی  ، که347الهوور    PLD1991ت  وڵهده  ف دژ بهشرهد ئهممهیسی محهکه  بۆ نموونه .3٠
د ئیسحاق دژ ممهیسی محهکه  ;176ر  پێشاوه  PLD  199٢ت  وڵهده   لی دژ بهرعه زهنه
ئهکه;187ر  پێشاوه  PLD  199٢ت  وڵهده  به نیسار  بهد د دووکهحمهیسی   سیتر دژ 
 PLDت  وڵهده   لی دژ بهف عه دهیسی سهکه  ;  LJیاسای تاوان  PLD  1994ت  وڵهده

 .  SCMR1974  1993ت وڵهده سیح دژ بهواد مهیسی جه، که٢٠٢شی به 1991
  SCMR  1997وکهلیاس شهلی ئهت عه وکهشه   سالم دژ بهد ئهممهشێخ محه  یسیکه .31

 دا.  13٢9/3٠ ڕهالپه ٢4تا   ٢٢گرافی رهپه له  13٠7
د ممهیسی محهو که  51٢شی به ٢٠٠3 PLDت وڵهده  لیم دژ بهد سه ممهیسی محهکه .3٢

  ٢٠٠3  PLDالهوور    دادگای ری دانیشتنی دواتری  دادوه   ناوی نهێنی دژ به  د بهڕشهئه
 . 547شی به

 . توڵهده بهدژ  لیر عهزهنهیسی که .33
  له  رگه، ئه3٠٠شی  کانی یاسای سزای پاکستان بهوهیرهی جیاوازیدانانی پهگوێره  به .34

توانێ پشت  تبار دهسی تۆمهی، کهیری بکهمان یاسادا سههه  53٠4(  1شی )ڵ بهگه
ترسیدار و  ڵخالنی مهیاندنی"ههی دوای راگهوه ستێت بۆ ئهببه هوانرهخاوکه و دۆخه به

 متر بدرێت. کی کهکوت و پڕ"، سزایه 
 قی عوسمانی" باسی لێوهر"تهداوه  ی کهیهو شێوه، به674  ڕهالپه   نسهگوڵ حهیسی  که .35

 کرد. 
 مانهه .36
رچوونی بۆ ده  کات کهده  ونیشانانهڵگهو بهبه  کی گشتی ئاماژهیهشێوه  نیا بهدادگا ته .37

 پێویستن.  زینابڕیاری 
، یاسای تاوان  199٢کیتر،  حید و یهناوی نهێنی  وه  بهحید  بدولوهعه  ت دژ بهوڵهده .38

LJ 1956 
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پێداچوونه  وهئه .39 به  وهبڕیاری دادگای  به  بوو دژ  دامهتایبه  دادگای  زراوی دژی  ت 
  ماوهئێستا نه  ی کهیهو لیژنهئه  وتهکه  کهیسهش کۆتایی بوو. کهکهتیرۆریستی و بڕیاره

 کار هێنرابوو. کێکی ئۆتۆماتیک بهی چهوهر ئهبه له
"کاتێک تاوانێک  ڵێت:ده  1984دیدان[،  ]یاسای شایه ت"هاده"قانوونی شه ی    1٢1ندی  به .4٠

 خاته ده  کهیسه، که و بارودۆخهلماندنی بوونی ئهتی سهرپرسیایهسێک، به پاڵ که  درێتهده
یهچوارچێوه لهی  پاکستانهگشتییه  جیاوازییه  ک  سزای  یاسای  خود  یا  وهکانی 
مان ی ههشێکی دیکه ر بههه   له  وێک کهیڕهت یا پهکی تایبهر جیاوازییهی ههچوارچێوه
و   یهسهو کهستۆی ئهئه  کات لهدیاری ده  کهتاوانه  کدا کهر یاسایهت هه نانهیاسا یا ته
 .بوهدا نهکهبارودۆخه داکۆکیکار له بێت کهی ههو گریمانهبێ ئهدادگا ده

 . ٢٠59 ڕهالپه  ٢٠55  SCMR 1985، توڵهده دژبه لیموحیب عهیسی که .41
 .  SCMR٢٠47  ، 199٢، نیفد حهممهمحه دژبه توڵهده .4٢
 . 39٢الهوور  PLD 1994 توڵه ده    دژبه غواڵم یاسین .43
 396 رهالپه 13گرافی رهمان، په هه .44
مان ، هه وهزمانی ئوردوو هێنرابوه  ر[ بهمبه]ی پێغه  دیسیحه   ندیندا چهکهرییهداوه  له .45

لل  14گرافی  رهپه که396-7،  لهحه  ،  بوخاریسه "  دیسێکیان  و یهوهیه "حیحی 
 سندکردنیت په ڕواڵه  و به   یههه  ه ودهبعهعدی کوڕی ئهچیرۆکی سه  ندی بهیوهپه

 . وهرهمبهن پێغهالیه کان" لهنامووسییه "تاوانه 
 398، ل  17گرافی رهمان، په هه .46
 398، ل  18گرافی رهمان، په هه .47
 4، 34قورئان  .48
ن نوێخوازانی مافی ژنان  الیه  و له   رانی کالسیکدا جیاوازهناو داوه  له  م فرمانهی ئهراڤه .49

 1988 رسسهستووه: کانی، بڕوانهئیسالمدا و بۆ نموونه له
 SCMR  1566 1995 توڵهده  دژبه قبدولحهعهیسی که .5٠
 1شی به PLD ،1996 توڵهده  دژبه قبدولحهعهیسی که .51
 39 ڕهالپه 8گرافی رهو په 33 ڕهالپه 56گرافی رهمان، په هه .5٢
53. PLD 1996 ٢74شی ، به 
 4گرافی  رهپه 8٠تا   379مان، لل هه .54
 ٢89 ڕه، الپه٢5گرافی رهمان، په هه .55
 ٢9٠ ڕه، الپه٢9گرافی رهمان، په هه .56
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 دا.   ٢5٢8 رهالپه گرافیرهپه له  MLD٢5٢7   1997 توڵهده دژبه ڵیسهد فهمهمحه .57
ئیبراهیمممهمحهیسی  که .58   5گرافی  رهپه  له  ٢5٢7    1997MLD،  توڵهده    دژبه  د 

 دا.  ٢5٢8 ڕهالپه
 دا  ٢68 ڕهالپه له 8گرافی رهمان، په هه .59
 ٢76 ڕهمان، الپه هه .6٠
61.  SCMR ٢٢٠3، 1999ی 
الزمانیسی  که .6٢ پێداچوونه   دژبه  خلیل  بااڵی    1994هوور:  ی ال  PLD،  وهدادگای 

 893، 1٠گرافی  ره:په885شی به
  ڕه الپه  19گرافی  رهپه  ٢٢٠3:  SCMR   1999  خلیل الزمان  دژ به  فقیراللهیسی  که .63

٢٢14 
 دابوو.  1999مانگی  میان لهو دووهه 1994ی ئۆگوستی  3رۆژی  م بڕیار لهکهیه .64
په 3٠45MLD:    1997  توڵهده    دژبه  دممهردار محهسهیسی  که .65 ، ل  13گرافی  ره: 

3٠49 
 ٢٠56 LJیاسای تاوانی  1997 توڵهده  دژبه ییووبد ئهممهمحهیسی که .66
 ٢٠6٠ ڕه، الپه1٠گرافی رهمان، په هه .67
 14٠6 ڕه، الپه1٢گرافی ره: پهMLD 14٠٢  1997 توڵهده  دژبه مانوڵڵئهیسی که .68
 ڕهالپه  19(    aگرافی)  ره: پهYLR  19  1999  توڵهده    دژبه   خشئیمام به   یسیکه .69

٢5 
 ٢6 ره، الپه19(Jگرافی )رهمان، په هه .7٠
71.  JL  یاسای تاوانیJL  999  ،459یسی  که  ها بڕوانه روه. هه553  ڕه، الپه9گرافی  ره: په

 ]الهوور[YLR 86٠  ٢٠٠٠، تحکوومه دژبه دحمهموختارئه
7٢.  SCMR٢٠٠٠ ،4٠6 بۆ  لووچییهکی بهیهوشه سیاکاری، 413 ڕه، الپه19گرافی رهپه

 بڕی. ندێکی جنسی بێ مارهیوهموو په هه
73. PLD ٢٠٠1 ،4٠6 دخان ممهمحهیسی  که ها بڕوانهروه، هه1٠٠ ڕه، الپه3گرافی رهپه  

 . 978( وی تاوان )کوێتهیڕه، په٢٠٠1 PLJ تحکوومه  دژبه
وپێدان یا پشتگیریی کردنی بڕیاری کوشتن  وڵی برهوێت ههر نایهرنج: نووسهسه  تکایه .74

وێت کهردهکان( دهوهاڵمدانهم: وهشی سێههکانی دواتر)بهقسه  ک لهراستیدا وه  بدات، له
له یاسا  کردنی  چاککاریی  کۆمهالیه  داوای  مهن  کێشهوهنییهدهڵگای  کوشتن  ،  ی 

 ر. به ناگرێته
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75. PLR   دژبه  فقیراللهیسی  که  به  ی داوهها ئاماژهروه. دادگا هه444الهوور    ٢٠٠٢  
 ٢٢14 ڕهالپه ٢٢٠3 SCMR 1999وانیتر، و ئه خلیل الزمان

  دیه و    ساسقهیاسای سزای پاکستان بڕیاری    له  3٠6(  bشی )وی بهیڕهداوی پهدوابه .76
، وهتباری ناگرێتهی تۆمهوهژرانی کچ و نهی کوووێکی تر کێشهیڕهی هیچ پهگوێره  به
ئهبه زڕکوڕهسه و کهاڵم  بۆ کوشتنی  بهکه،  پهگوێره  ی،  بڕیاری  عزیرتهوی  یڕهی   ،

 رچوو. کوشتنی بۆ ده
  15گرافی  ره، په 444الهوور    ٢٠٠٢  PLD   تحکوومه  دژبه  د سدیقممهمحهیسی  که .77

 454 ڕهالپه 16و 
 457 ڕه، الپه٢4گرافی رهمان، په هه .78
 685 ڕه، الپه4گرافی ره، په نسه گوڵ حهیسی که .79
 176ر پێشاوه PLD 199٢، تحکوومه دژبه لیر عهزهنهیسی که .8٠
 . ٢56کانی تاوان یسه، کهKLAR 1994 تحکوومه دژبه لیب عهتهمورهیسی که .81
8٢. PLD ٢٠٠3 655، کراچی 
(  1999) پونجاب"  "کوشتن له ناوی  نتی بی بی سی بهدۆکیومهفیلمی    ، بڕوانه بۆ نموونه .83

 (. ٢٠٠٠بۆ کوشتن") تنامهناوی"مۆڵه ی بهکهندهو پاشبه 
( ٢٠٠1ت")( و "غیره٢٠٠٢قواب" )له فیزیۆنی "ته  ی تهزنجیره  بڕوانه  ها بۆ نموونه روههه .84

 ( PTVفیزیۆنی پاکستان )لهر تهسه پاکستان له له
 مافی مرۆڤ.  بۆ کاروباری داکۆکی له کانهکگرتووهیه وهتهتی نهری تایبهنهئێستا نوێ .85
  کرا بهئاماده  وهکانی مافی ژنان و مافی مرۆڤهن رێکخراوهالیه  شنووس لهی رهاڵڵهگه .86

تاکه له کههاوکاریی  و  پارێزهئه   وانهسان  دادگا)بارستهرهندامانی  گه انی  و  لێک ران( 
یاسای سزای پاکستان و یاسای    ندێک گۆڕانکاریی لههه  کهاڵڵهنشین. گهانهری خدادوه

 . کانیش نێرراوهورهگه سیاسییهتاوانی پاکستاندا پێشنیار کرد و بۆ حزبه
به"حکوومه  .87 پاکستان  ئهیهشێوه  تی  نادیار  و  لێڵ  دهوهکی  پێی  "کوشتنی   گوترێتی 

. کوشتن  دانییه ئایین و یاسای ئێمه شوێنیان له م کاره. ئهحکووم کردوه نامووسی" مه
شه   به کوشتنه وهفهڕهناوی  وه   ،  سه و  کوشتنیش  دهک  کۆنگرهیر  مافی  کرێت.")  ی 

 سانه و کهموو ئههه  وێت داوا لهمه"من ده (.٢٠٠٠ی ئاپریلی    ٢٠مرۆڤ، ئیسالم ئاباد،  
کهبکه  ئهسهده  له  م  بۆ  بدوهاڵتدان  پیشانی  کههی  سینگ ڵگایهکۆمه  ئێمه  ین  کی 

ین") بی  ندی" کوشتنی نامووسی" ناکه سهوتووین و پهوار، و پێشکهفراوان، خوێنده
 (. ٢٠٠4ری ی فیبریوه  1٠رنێت، ر ئینتهواڵی سهبی سی، هه 



پاکستان  کان و یاسا لهکوشتنه نامووسییه  543  
  

 

ک یهند)ناوچه"الرکانا"ی سه  یی لهتی ناوچهدا، حکوومه  ٢٠٠1ری  مبهنڤه  ، لهبۆ نموونه  .88
کی رێک  یهشێوه  بینرێت(، بڕیاری دا بهرووداوی زۆری"کوشتنی نامووسی" تێدا ده  که

ی  س و کار ئیفادهن کهدهت نهون و مۆڵهبکه  " کارو کاری"یسیو پێک شوێن که
 یسانهو کهک سکااڵکاری ئهکان وهخۆجێ ییه  ری پۆلیسخانهفسه، ئه وهربگرنهخۆیان وه

 (. ٢٠٠1ری مبهی نڤهDawn ،1٢نی[ مهکانی قوربانی)]چاپهک خزمهدبرێن نهناوه
نی نیشتمانی، کاتێ  نجومهم ئهردهبه  دا خرایه  ٢٠٠4مانگی مارچی    ی ناوبراو لهاڵڵهگه .89

ندامی  حمان ئهن سێری رهالیه  مان[ لهرلهندامان ]ی پهسی ئهکه  کی تاکهیهالڵهگه   که
 کرا.  ستهئاڕا وهلی پاکستانهحزبی گه

ئهخاتوو"حومه .9٠ لهیرا  دیسه  1٢رۆژی    لوانی"  خسته   ٢٠٠3ری  مبهی  پێشنیارێکی    دا 
 نی نیشتمانی[. نجومهم]ئهردهبه

 
لەو   باس  کە  ئینگلیزی  بەزمانی  نامووسی"  "کوشتنی  کتێبی  لکە  بوو  بەشێک  وتارە  ئەم 

ئێستا بەشی پاکستانیم    دیاردە چەپەڵە لە چەند واڵتی جیهان دەکات و من دە دوازدە ساڵ پێش
وەرگێڕایە سەر کوردی. بڕیار بوو وەک کتێب لە کوردستان چاپ بکرێت و هیوادارم چاپیش 

 .بووبێت

 

 



 

 

 

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.  

 

 


