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 و زەینی کۆمار لەسەر کۆمەڵگاو تاکی کورد  کاریگەریی دەروونی                          
 
 ویار که
  

 ئاقـارێکی بەرەو سیاسـییەکان رەوتە ئاراستەی جاریش زۆر و هەیە ئابوورییەکان و  سیاسی رەوتە سەر لە کاریگەرییان کە  ئەوەی گەڵ لە مێژووییەکان رووداوە
 بـــاری و کۆمەڵگاکـــان ســەر لە کـــاریگەر شــوێنەواری دا درێژخـــایەن پرۆســەیەکی لە دەگـــۆڕن،  دیکــه

 .دادەنێن کۆمەڵگایش تاکەکانی سایکۆلۆژی
 و  سیاســی رووی لە کە  ئەوەی گەڵ لە مهابــاد شــاری لە کوردســتان دێمــوکراتیکی کۆمــاری پێکهێنــانی

 و  رەوانــی بــاری لە بەتم گرتەخــۆ، کوردسـتان لە کەمــی نــاوچەیەکی بەرێــوەبەرییەوە و  دەسـەتتداری
 چـوار هەر لە کـورد تـاکی و  کوردسـتان کۆمەڵگـای بە تـایبەت کەسـایەتییەکی تـوانی سـایکۆلۆژییەوە

 .ببەخشێ کوردستان پارچەی
 لە مێژوویـی رووداوێکـی تەنیـا ئەوەی پیش دا کورد نەتەوەی مێژووی لە کوردستان کۆماری پێکهاتنی

 و  بەخشـی کـورد تـاکی و  کوردسـتان کۆمەڵگـای بە مـودێرنی شوناسـێکی و  پێنـا  کە بـوو مەعـریفە لە پـڕ مەرجەعێکـی و  ئـاخێزگە بـێ، چـووکەدا هەرێمێکـی
 بە زیـاتر رۆژ دوای لە رۆژ دا، سـەردەمەش لەم زەینیـیە و  مەعریفـی کاریگەرییە ئەو کە کرد،  چێ دا  تاکەکانی کۆمەڵگاو لە شوناسخوازی نوێی کەسایەتییەکی

 .وتتپارێز و نیشتمانپەروەر تاکێکی هەر زەینیی مەلەکەی بۆتە و  رۆچووە کورددا تاکی رەوانی و  زەین بناوانی و  بنج
 هەسـت کۆمـار، دەسـکەوتەکانی کـارو یەو  مێژوویـی رووداوە ئەو رەسـالەتەکانی و پەیام و  کوردستان کۆماری بۆ گەڕانەوە بە کورد تاکی و  کوردستان کۆمەڵگای
 و ئاگـا تـاکی کە بـووە کـاریگەر هێنـدە سایکۆلۆژیشـەوە، رووی لە جیـاکەرەوەیە تـوخمە ئەم هەر و  خـۆیەتی بە تـایبەت شوناسی و  هۆڤییەت خاوەنی کە دەکات

 .بێ دا کۆمەڵگەکەی خودئاگایی بردنەسەری و  کوردی شوناسی یەکانگیرکردنی هەوڵی لە و  نەکات سەیر کەم بە خۆی دیکە  چی نیشتمانپەروەر
 و  خۆتیمــارکردن دەرفەتــی ئەوکــات تــا کە کوردســتان کۆمەڵگــای کەمایەســیی خانەکــانی لە خــانەیەک جیــا بە کــام هەر کوردســتان کۆمــاری دەســکەوتەکانی
( ملـی بیداری) نەتەوەیی رابوونی زەینییەتی و شوناسخوازی باری لە کورد تاکی بە سەردەمیانە و  نوێ کەسێتییەکی و پڕدەکاتەوە پێنەدراوە، ساڕێژکردنەوەی

 و  کـوردایەتی و  خـۆی چڵەپـۆپەی دەگـاتە کـورددا هوشـیاری تـاکی و  کوردسـتان کـۆمەڵگەی نـاو لە خودئاگـایی و  بـاوەڕبەخۆبوون دا،  ئەنجـام لە و  دەبەخشـێ
 . دەگریتەبەر خۆی سەربەخۆی و  رەسەن رێچکەی شوناسخوازی
 رەسـەنایەتیی و  شوناسـخوازی بـۆ روونیشـە نیشـانەیەکی و  کوردسـتان کۆمەڵگـای بـۆ شـانازییەکە دا،  کوردستان کۆماری سەردەمی لە  کوردستان ئاتی هەڵکردنی

 و مـان و  بـکەن خۆیـان چییەتی و شونا  لە داکۆکی یەدا نەتەوەیی سەمبولە و هێما ئەو ژێر لە دەتوانن ئەوان پێیە بەم هەر و گەلە ئەو بەئەمەگەکانی رۆڵە
 .بپارێزن خۆیان نەتەوەیی مەوجوودیەتی
ــانی ــپای پێکهێن ــی س ــزی و  میلل ــمەرگە هێ ــۆ پێش ــار ب ــژوودا، لە یەکەمج ــاوەڕ مێ ــتن» بە ب ــاکی لە ی«خۆپاراس ــورد ت ــرد، چێ دا ک ــا کە ک ــتاش ت  لەوپەڕی ئێس

 ی«بەرەنگـاری» پێناسـەی دەبەخشـرێ،  پـێ هێزی و وزە کوردستانەوە کۆمەڵگای الیەن لە خۆڕسک شێوەی بە کە کوردستان پێشمەرگەی هێزی دا  ئیمکاناتی بێ
 .بەخشیوە خۆی رەسالەتی بە

 بە ئەوپەیـامەی یەکەمجـار بۆ کە کوردستانە کۆماری دیکەی دەسکەوتێکی  کوردی زمانی بە رۆژنامە و  پەرتووک و  کتێب باڵوکردنەوەی و چاپخانەو وەرێخستنی
 .کوردییە ناسیۆنالیزمی و نەتەوە گرینگەکانی فاکتەرە لە و  نەتەوەخوازی پرسی بنچینەکانی لە یەکێک زمان کە دا کۆمەڵگاکەی و کورد تاکی

 و کـردەوە لە کورد، پشتیوانی بێ مافخوازانەی بزووتنەوەی کە بوو واتایە بەو دا، یە  تاریکی و  هیوایی  بێ لە پڕ سەردەمە لەو کوردستان کۆماری دامەزراندنی
 لە شوناسـخوازیی و  رەسـەنایەتی هەستی و هاتەوە خۆی وەبەر ورەی سایکۆلۆژییەوە و دەروونی باری  لە کورد. کرایەوە بەردا  بە  رووحی و گیان دا  زەینییەتی
  و بنکە رۆژنامە، و گۆڤار خوێندن، شانۆ، زمان،.  راگەیاند دا  کۆماری قاڵبی لە حکوومەتی خودئاگا، و بڕوابەخۆبوو نەتەوەیەکی وەک و داکوتا بنجی ناخیدا
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 مەزنـانەی هەنگـاوە ئەم تـاوی و بەتـین تیشـکی.  هاویشـت پەلوپۆیـان و سـەند گەشـەیان سەرسـوڕهێنەر خێراییەکـی بە دێمۆکراتیکەکـان، و پیشـەیی بونیادە
 بـۆ پڕشـنگدار ئەسـتێرەیەکی وەکـوو سـەردەمەکان هەموو بۆ یەوە  بەدڵنیایی محەممەد، قازی نەمر ئەوانەوە، هەمووی سەرووی لە و  کوردستان کۆماری رێبەرانی

 .سەربەرزن پێوەی هەتاهەتایە بۆ شانازی جێی و سەرکەوتوو ئەزموونێکی وەکوو دەستەکانی لەسەر گیان و گەلپارێز رۆڵە هەموو و دەبریسکێتەوە هەتاهەتایە
 دیمــۆکراتیکی کۆمــاری لە کە بــوون ئەوانە هەر کوردسـتان، ناودارەکــانی سیاســییە رێـبەرە تەنــانەت و زمانەوانــان، نووسـەران، ، ئەدیبــان لە بەرچــاو بەشـێکی
 و  ئاڕمـان رێچـکەی و کـرد گەشـەی کوردایەتییـان بیـری و هـزر سـاوایەدا، کۆمـارە ئەو هیوابەخشـیی و  کـاریگەریی ژێـر لە دواتـر یـان بوون بەشدار دا  کوردستان
 لەژێـر هەر و  وەرگـرت کوردسـتان کۆمـاری هزرەکـانی و بیـر و ئامـانج لە خۆیـان کـوردایتیی و تەوەخـوازی نە بیـری کە کەسانێک.  گرتەبەر کۆماریان ئایدیاکانی
 دەسـتەبەرکردنی و  کوردسـتان و کـورد بە خـزمەت بـۆ بەرچاویـان و چـڕ تێکۆشـانی و  هەوڵ بە دواتر کە بوو کۆماردا بەنرخەکانی ئاڕمانە و  دەسکەوت کاریگەریی

 . دەمێنێتەوە و ماوەتەوە بەڕێزی و  بەرزی بە مێژوودا لە ناویان و یاد یەوە  بەدڵنیایی و  نیشتمانپاررێزان شانازی جێگای بوونە  کۆمار، ئامانجەکانی
 دەسـەتتی ژێـر ناوچەکـانی رەسـمیی زمـانی بە بـوو کـوردی زمـانی دامەزران، ژنـان و  الوان بە تـایبەت رێکخراوەکـانی جـار یەکەم بۆ کۆمار، دامەزراندنی پاش

 نەهێشـتنی بـۆ چڕوپـڕ هەوڵێکـی و کـرا ئیجباری منداتن بۆ خوێندن سۆنگەیەوە لەو هەر و داڕێژرا بۆ بەرنامەی کوردی زمانی بە خوێندن و کوردستان کۆماری
 بە کـورد رێبەرانـی پێـدانی گرینگـی نیشـانەی ئەمـانە کـۆی. کـران بەڕێ دەرەوە بـۆ خوێنـدن مەبەستی بە الوان گرینگتر لەوەش و پێکرا دەستی نەخوێندەواری

 لەسـەر زۆری راسـتەوخۆی گـاریگەریی زکمـاکی زمانی بە خوێندن کە گەیشتبوون راستییە لەو ئەوان و بوو کورد رۆڵەکانی زگماکی زمانی بە پەروەردە پێویستیی
 ئەوەی بـۆ هەڵێنـا بەرزیـان هەنگـاوی دا پێوەنـدییە لەم بـۆیە هەر هەیە؛ دا  یـان نەتەوەیی کەسـایەتیی و قوتابخانە لە منداتن پێشکەوتنی و بیر گەشەکردنی

 . بکەن گۆش کوردی ئەلفوبێی بە سەرەتاوە هەمان لە کورد مناتنی
 بۆچوونەکانیان دەربڕینی و بیرکردنەوە لە دەخوێنن دایکی زمانی بە کە منداتنەی ئەو کە سەلماندوویەتی لێکۆڵینەوەش و زانست  حاشاهەڵنەگرە شتێکی ئەوە

 بێگـانە وشـەی بـۆ دەبـێ بەڵکـوو. بیـربکەنەوە خۆیـان زمـانی بە نـاتوانن دا لەڕاسـتی  بخوێنن، دیکە زمانێکی بە ناچارن کە منداتنەی ئەو. سەرکەوتووترن دا 
 و رۆحیـیە لەسـەر راسـتەوخۆی نەرێنـی کـاریگەریی ئەمەش. بـکەن دروسـت پـێ رسـتەی بۆچوونەکانیـان دەربڕینـی بـۆ و  بـکەن ریـزی یەکتـر پـاڵ لە تـا بگەڕێن

 .دا  خوێندن لە پێشکەوتنیان سەررێی کۆسپی دەبێتە داهاتوودا لە و هەیە منداتن کەسایەتی
 

  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی ٥٢٦  ژماره  له
 
 2172ی  ی فێوریه2: وتی  ڕێکه/  ری کوردستان و کورد   ماڵپه:   رچاوه سه
 

 زموونیکی مێژوویی  یی و ئه وه ته وتیکی نه سکه کۆماری کوردستان، ده                           
 

 لورستانی ش ئاره
  

  دیکــه کی الیــه  لــه و ک الیـه  لــه 7125تــا  7127 ســاتنی له م دوویـه جیهــانیی ڕی شــه کـانی رووداوه
 سـتی هه ی شـه گه و   وه ته سـوڤیه تیی کیـه یه سـووری  شـی رته ئه ن الیـه   له ئیران شی رته ئه شکانی

 ر رانبــه به  لــه   هــاوبیرانی و د مــه محه قــازی ک وه کی تییه ســایه که بــوونی و کــوردان تیی وایــه ته نه
ــدا ی کــه له گه ــه خۆیان ــرد ده تی رپرســایه به  بــه ســتیان هه  ک ــه ک ــان ، وه دیکــه  کی یــه ال  ل ــۆ بواری  ب
 پـاش و  وه قۆزتـه یان کـه له هه هاوڕێکـانی و د مـه محه قـازی رخسـاند کوردستان کۆماری رزانی دامه
" بـاقرۆ  ر عفـه جه" ڵ گـه له باکۆ  له و ت سۆڤیه تیی کیه یه  چوونه د مه محه قازی تیی رۆکایه سه  به سی که سێ گرووپێکی سوور، سوپای هاتنی دوای ندمانگێک چه
 " باقرۆڤ"و بوو نه وتۆی ئه ئاکامێکی یان وه کۆبوونه م ئه تم به. کرد دانوستانیان کۆمونیست حیزبی ری رێبه و ت سۆڤیه تیی کیه یه ربایجانی ئازه زیرانی وه رۆک سه
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 .دا نه داواکانیان  به گوێی
 د مـه محه قـازی دا  دانیشـتنه م لـه  کـه  وه وته که" باقرۆ " به چاویان باکۆ  له د مه محه قازی تیی رۆکایه سه  به سی که شت هه گرووپێکی 7125سالی - دیکه جاریکی

 رگرتنــی وه  لــه کـورد ناکــا پێویســت و  کانـه رییه ئازه ی نــۆره جــارێ: "وتـی دا وتمــدا  لــه" بـاقرۆڤ"و گــۆڕێ  هێنایــه( ئۆتۆنـۆمیی) خودموختــاری باســی  راشـکاوانه
 و ئـه دژی کان رووسـه. ربایجـان ئازه  له بێ شێک به  وێ نایه کورد  که یاند راگه کانی رووسه  به د مه محه قازی:  ڵێ ده" ع رفه ئه ن سه حه".  "بکا ی له په دا ئۆتۆنۆمی

 . بوو کار ر سه  له وێ له  کۆمۆنیستی سیستمێکی  که ن بکه ربایجان ئازه کۆماری  له ئۆتۆنۆمی  ایداو کردبوو لی داوایان و بوون ی بیروبۆچوونه
 سـوپای باڵویـی و پـرش و الوازی وان ئـه. بن نـه کان رووسـه پشتیوانیی ڕێی چاوه زیاتر   وه له دا بریاریان  وه ڕانه گه پاش هاوڕێی ی که ته یئه هه و د مه محه قازی

زنـدا   سـمێکی مه ریۆره  لـه( 7125/  72/  71)تاوی  ی هه7222زی  رماوه ی سه26  له  وه  یه بۆنه م به ر هه. یاند راگه کوردستانیان کۆماری و زانی ل هه  به ئێرانیان
بـوترێ   پێویسـته. نـدرا یه کوردسـتان راگهرمی کۆمـاری  فـه  هاباد بـه ی مـه"چـوارچرا"یـدانی  مه  له 7126/  7/  22  دوای مانگێک له. ڵکرد ئاتی کوردستانیان هه

 .ندرابوو یه ربایجان راگه تی ئۆتۆنۆمیی ئازه ورێز حکوومه ته  دا  له7125/  72/  7   پێشتر له

  وه کانی دیکـه و ناوچـه ، ورمـێ ده غـه کانی  بۆکـان، نه شاره    له زاران که زستان، هه  تی  خڵه رما و سه ڕای سه ره سه. رۆژێکی مێژوویی بوو 7126/  7/  22رۆژی 
مامۆسـتا . سـتابوون دا راوه پـر خرۆشـه  ڵکـه و خه م ئـه رده بـه  الکان و رووناکبیرانی شار لـه د و پیاوماقوتن و مه مه قازی محه  . ر به  هابادیان گرته ی مه ملی رێگه

 .کرد یان قسه   که 76دا  و رۆژه له.  وه ی کرده که سمه خوا، رێوره  له  وه دوعا و پاڕانه  جدی به ال حوسێنی مه مه
  کـه م که ده کورد لی گه ، ئێوه و  وره گه خوای  له داوا! لێ خواتان ساڵوی! کورد پیاوانی شێره ی ئه! کورد تی میلله ی ئه: "قسان  به کرد ستی ده د مه محه قازی پاشان

 زار رمه شـه دا ئێـوه و خوا ر رانبه به  له و رگرم لێوه ڵکی که مدا که وه ته نه ندی وه رژه به پێناوی  له بتوانم تا بن رم تیده یارمه سپاردوم پێتان  که ی زنه مه  رکه ئه و له
 مــافی  لــه حاشــایان  بــووه جۆرێــک ر هــه  بــه و وتوون رێککــه  کــه پارچه چــوار ر هــه  لــه  لــه گه و ئــه مــافی ر ســه  لــه  کــه  یــه هه زۆری دوژمنێکــی کــورد لی گــه. بم نــه

 ."خسێنن بڕه باشتریان ی وه سڕینه بواری تا ن؛ ده ده م ڵه قه  له یی ته چه و دزی  به یان که باته خه و  کردوه خودموختاریان
 گـۆرانی و ێعرشـ  بـه  سـمه رێوڕه م ئـه.  کـرد ش پێشـکه وتاریـان کـورد، ی وه تـه نه جۆراوجـۆری تنی کۆمـه تیی رایه نوێنه  به  دیکه سی که  پازده د، مه محه قازی دوای

 .ندرا یه راگه بوو،  که ناوچه کانی وره گه ال مه  له كیک یه  که" شێخ بابه حاجی" زیریی وه رۆک سه  به زیران وه ی کابینه ، ژنه جه م ئه دوای مانگێک و  رازابۆوه
 

 کوردستان ی مانگه 77 کۆماری کانی کاره گرنگترین
 

 :کرێ ده پێ  یان ئاماژه دا  لێره  که کرد هاوتایان بێ و زۆر کارێکی کۆماردا کورتی نی مه ته ی ماوه  له کانی هاوکاره و د مه محه قازی
 
تی، سیاسـی و  تیـه تگوزاری، کۆمه نگی، خزمـه رهـه بردنی کـار وبـاری فه ڕێوه زیـر  بـۆ بـه وه 72  مای دیموکراسـیی ئـازاد بـه ر بنـه سـه  ت لـه پێکهێنانی حکوومـه -7

 .ئیداری

 .بوو  خه ده کان قه ئیداره  کارهێنانی زمانی کوردی له  چونکی پێشتر به.  که ناوچه  ناسینی زمانی کوردی له رمی فه  به -2

 زمانی کوردی  ڕێژی بۆ خوێندن به رنامه به -2

 .م جار که کاندا بۆ یه لێدوانه  رمی بوونی زمانی کوردی له فه -2

 .واری خوێنده رمی دژی نه کانیی فه ره ربه به -5

 .ملی کردنی خوێندن بۆ منداتن زۆره به -6

 .کگرتوو بۆ قوتابیان دیاریکردنی فۆرمێکی یه -1

 .جیاتی فارسی   کان له کان، بینا و ئیداره کان، دوکانه کوردی نووسینی تابلۆی قوتابخانه  به -1

 ر و  رتیلده ڵگرتن، سزادانی به ژن هه: ک زی وه سمی ناحه ریت و رێوڕه ڵێک نه پێناو چاکسازی و دانانی هێندێک قانوون بۆ گۆڕینی کۆمه  وڵ و تێکۆشان له هه -1
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و  ها سزادانی ئه روه ڕ  و هه یدانی شه مه  ری قانوون،  راکردن له سانی پێشێلکه ی سووک، دزی، سزادانی که و  قسه   وه ژن، کردهتی  زیه رگر، ئازار و ئه رتیلوه به
 ....ڵک و  ر نامووسی خه سه  نه که سدرێژی ده ن و ده که نیشتمان ده  ت به خیانه  ی که سانه که

 .کار  ی بازاری کاسبی و شه وپێدان و گه ی هێندێک کۆمپانی و بڕه وه دنهچاکسازیی کاروباری ئابووری و بازرگانی و کر -71

 . بۆکان  له  کی دیکه یه هاباد و چاپخانه مه  ی کوردستان له زراندنی چاپخانه دامه -77

 .مهاباد  زمانی کوردی له  زراندنی رادیۆی کوردستان به دامه -72

 .انی هێندێک فیلمی دیکۆمێنتاریمهاباد و پێشاند  ما له زراندنی سینه دامه -72

 .هاباد مه  ی نیشتمانی له ی کتێبخانه وه کردنه -72

 .باکو  ر بۆ راهاتن له فسه ربازی و ناردنی ئه ک هێزی سه وه  رگه پێکهێنانی هێزی پێشمه -75

 .وردستاننی کۆماری ک مه کانی ته تی ئێران تا دوایین ساته ڵ حکوومه گه ی بواری وتووێژ ده وه هێشتنه -76

 .الوان  ، بۆ زیاتر گرنگیدان به"هاواری نیشتمان"رکردنی گۆڤاری  تیی الوانی دیموکرات و ده که زراندنی یه دامه -71

  نه ســه ره  ســمه ریت و رێوڕه ی نــه وه ی هــاووتتیبوون و بووژاندنــه ی روحیــه وه رز کردنــه تی و بــه ســتی خێاڵیــه ی هه وه نگ کردنــه مڕه وڵ و تێکۆشــان بــۆ کــه هــه -71
 .کان کوردییه

 .ورێز و باکۆ ی خوێندن بۆ خوێندکاران و ناردنی خوێندکار بۆ ته رخانکردنی بورسییه ته -71

ــه هانــدانی ژنــان بــۆ خوێنــدن و دامه -21 ــه ژنــان و به  ت بــه ی تایبــه زرانــدنی قوتابخان ــه  ت لــه نانــه کان، ته تییــه تیه کۆمه  چاالکییــه  شــدارکردنیان ل   راهێنان
 .کان ربازییه سه

 " .تڵه هه" گۆڤاری و کورد منداتنی گڕوگاڵی گۆڤاری نیشتمان، هاواری کوردستان، ی رۆژنامه کوردستان، گۆڤاری: ک وه گۆڤاری هێندێک رکردنی ده -27
 
 :ربایجان ئازه کۆمۆنیستیی تی حکومه و کوردستان کۆماری راوردکردنی به
 
  ینـه خه ده    تـه حکوومه دوو م ئه ر سه  له تی سایه که دوو ی شرۆڤه کانیان، ره رێبه ی روانگه نێوان زۆری جیاوازیی و   ته حکوومه دوو و ئه جیاوازیی  له بوون دڵنیا بۆ
 دوو و ئـه جیـاوازیی نـدین چه  بـه ی ئامـاژه و کـرد عێراقـی کوردسـتانی ردانی سـه و بـوو غـدا به زانکـۆی مامۆسـتای  که  ه"کینان درێک" م که یه تی سایه که: ربا  به

 کۆنســولی  لــه ی ســه که نــد چه و لــه  بێجگــه نــابینرێن؛ رووســی ســتانی ده کاربه ،  ربایجــان ئازه ی وانــه پێچه  بــه کوردســتان  لــه: "ڵــێ ده نــاوبراو.  کــردوه    تــه حکوومه
 ت نانــه ته کوردســتان  لــه تم بــه بوو هــه تۆقانــدن و تــر  ربایجــان ئازه  لــه رچی گــه ئه." "هاباد مــه  هاتوونــه وتن چاوپێکــه بــۆ  ورمێــوه  لــه  وه ته ســۆڤیه تیی کیـه یه

  رادیۆیانه و له گوێگرتن ورێز ته  له تم به بگرن ن نده له و ئانکارا رادیۆ  له گوێ یانتوانی ده ڵک خه مهاباد  له.". "بوو نه دا ندیخانه به  له سیاسییش کی زیندانییه
 ."بوو  دواوه  به مانی نه و رگ مه
 رووخـانی کیی ره سـه هۆکـاری  کـه  نییه دا وه له گومان: "ڵێ ده دا   ته حکوومه دوو م ئه نگاندنی ڵسه هه  له  که قازی یفی سه کوڕی حیمی ره دوکتور م، دوویه تی سایه که

  وه ته سـۆڤیه تیی کیـه یه ن الیـه  لـه ت حکوومـه رتک هـه  وایـه پێیـان هێنـدێک. بـوو کان رووسـه تی یانـه خه و ربایجـان ئازه رانی رێبه لی په  له په کوردستان کۆماری
 جێبوونی جێبــه شــێوازی میش هــه و دا   تــه حکوومه دوو م لـه ت ســۆڤیه تیی کیــه یه زاڵبــوونی و تت سـه ده ی رێــژه م هــه چــونکی دان؛ ڵـه هه  لــه  وانــه ئه تم بــه زرا، دامـه
 تتی سـه ده  شـاراوه پۆلیسـی پشـتیوانیی  بـه کۆمۆنیسـتی سیسـتمێکی ربایجانـدا ئازه ئۆتۆنـۆمیی تی حکوومـه  لـه". " بـوو جیـاواز زۆر دا   تـه حکوومه دوو م لـه کان کاره
 و کوردسـتان ڵکی خـه ی وه بزووتنه". "بینرا ده ش شاراوه پۆلیسی  نه و بوو تتدار سه ده کۆمۆنیستی سیستمی  نه کوردستاندا، کۆماری  له حاڵێکدا  له بوو، ست ده به

( ت سـۆڤیه تیی کیـه یه ربایجانی ئازه کۆمۆنیستی حیزبی گشتیی سکرتێری) باقرۆ  و ت سۆڤیه تیی کیه یه کانی ته سیاسه و ویست ی وانه پێچه  به دیموکرات حیزبی
  شـنه چه ر هـه تیی دژایـه ت سـۆڤیه تیی کیـه یه". "کـرد ده تییان رایـه رێبه  تـووده حیزبـی کـانی کادره و کۆمۆنیسـت حیزبی ربایجان، ئازه تی حکوومه حاڵێکدا  له بوو؛
 ."زراند دامه کوردستانیان دیموکراتی حیزبی و کرد رییان ستپێشخه ده کانیان ره رێبه و کورد لی گه حاڵێکدا  له کرد، ده کوردستاندا  له کراوی کانالیزه نگاوێکی هه
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 :د مه محه قازی کانی وه دژکرده دوایین و کۆماری نی مه ته کۆتایی کانی رۆژه
 
 و ردا بـه کـوردی پشـتی ت سـۆڤیه تیی کیـه یه ئیدی کرد، واژوو ستالین ڵ گه ده ستێکی گرێبه و مۆسکۆ  چووه ئیران زیرانی وه رۆک سه"  نه ڵته وامولسه قه" ی کاته و ئه
   لـه ئیـران شـی رته ئه پاشـان ر؛ ده  بـرده کوردسـتان  لـه ی که شـه رته ئه و نـا پـێ ژێر لـه  خـۆی کانی ڵێنـه به موو هه ئێران وتی نه ئیمتیازی  له شێک به ی سۆنگه  له
ئێـران و   ت لـه تیی سـۆڤیه کیـه کـانی یه نگـۆی رۆیشـتنی هێزه ده  ک بوو کـه یه ماوه  دیاره. هاباد شاری مه  وه ڕایه دا گه( 7126/  72/  71) 7225زی  رماوه ی سه26
  لـه هاباد همـ ی وه گیرانـه  لـه ر بـه مانـگ شـت هه واتـا 7126/  2/  76   لـه  کـه  کانـدا هـاتوه ڵگه به  هیندێک له  له. گۆڕی دابوو  ردانی پشتی کورد و تورک له به
...... وێ کـه ده  بانـه و قز سـه  له  رگه پێشمه کانی هێزه یی رمانده فه  به چاویان و قز سه" رای سه" گوندی  دێننه رووسی ری فسه ئه پێنج ، وه ئیرانه شی رته ئه ن الیه
 ڵ گـه ده  ئیمه: "وتبووی تمدا وه  له رگه پێشمه کانی هێزه ی رمانده فه شیدخان، ره مه حه" ؟ چییه  ئیوه رای ین که ده چۆل ئێران  ریکه خه  ئیمه: "وتبوویان کان ره فسه ئه

  کـه ئێسـتاش.  وه کـرده زینـدوو دیسـان تان تییـه دوژمنایه م ئـه هـاتوون  ئیـوه تم بـه ، چووبـۆوه بیرمـان  له  یه ماوه و ئه  که بوو هه مان مێژینه له تیی دوژمنایه ئیران
  ت سـۆڤیه تیی کیـه یه ر سـه  لـه ی شته و ئه موو هه  وه داخه به.... بێڵن جێ  به بۆ کمان تییه یارمه هیچ ی وه ئه بێ  به ن که ده چۆل ئێران ، بووه دروست ک تییه هێمنایه

 ".بوو نه خێری کورد لی گه بۆ کان وساوه چه  وه ته نه  له رگری به درووشمی و........... رچوون ده درۆ  به بیستبوومان
 کـرد کان جۆراوجۆره  تییه سایه که ڵ گه ده زۆریان وتووێژێکی و راوێژ حیزب و ت حکوومه رانی رێبه و د مه محه قازی هاباد، مه  ه و بگاته ئیران شی رته ئه ی وه له ر به
 رووی  لــه د مـه محه قـازی نـابێ،  کــه ناوچه وێرانبـوونی  لـه  جگـه ئاکـامێکی بــوون  دڵنیـا ی وه ئـه دوای تم بـه ن بکـه ڕ شــه شـدا رته ئه ر رانبـه به  لـه دا بڕیاریـان و

 ئیـران سوپای چونکی ، که ناوچه و هاباد مه ڵکی خه بۆ زۆر رێکی ره زه و زیان هۆی  بێته ده و  یه دواوه  به ل گه بۆ خراپی ئاکامی  خۆڕاگری یاند رایگه  وه ناچارییه
 د ممه محه قازی  به پێشنیاریان کان تییه سایه که و حیزب رانی رێبه  که بوو  وه ئه نیا ته یان چاره رێگه کورتی  به. راگرن ر به له خۆی بتوانن  که بوو هێزتر به  وه له
 و ئـه ر هـه بارزانییش ڕاڵ نه ژه.  رووسیه یان عێراق  بچێته یان کرد لێ داوای حیزب ندیی ناوه ی کۆمیته  بۆیه ر هه. کوژرێ نه ی وه ئه بۆ بێڵێ جێ هاباد مه  که کرد

 کـرد لـێ داوای و الی  نـارده رێکی نوێنـه مریکاش ئـه. ریتانیا بـه  بچێته  وه عێراقه ی رێگه  له کرد لێ داوای ورێز ته  له ئینگلیزیش رکۆنسولی سه. کرد لێ ی داوایه
 شـدار به مـدا که وه ته نه  شـادیی و خۆشـی  لـه مـن تم بـه دا ده دارم  لـه ئێران تی حکوومه زانم ده سوور: "وتی دا داوایانه و ئه موو هه تمی وه  له. بهێڵێ جێ  به ئیران
 مـن" وتـی پاشـان." بینم نـه وێرانـی  بـه کوردسـتان تم بـه بکـوژرێم م ئامـاده و  وانـه ئه ڵ گـه له مـردنم و ژیـان و نـاهێڵم جێیـان  بـه دا ناخۆشی  له ئێستاش بووم،
 ڕێـژێ ده مـن  بـه دڵی داخی بگرێ من ر گه ئه و  ڵسه قه و  تووڕه  که هاباد مه  وه ڕێته گه ده حاڵێکدا  له ندی ناوه تی حکوومه. بم م که ڵکه خه ڵ گه ده  خواردوه سوێندم

 ." وه بمێنمه ناچارم بن، نه زیان و ر ره زه تووشی شار ڵکی خه ی وه ئه بۆ  بۆیه ر هه دێنێ، ڵک خه  له واز و
 

 . وه ڵێته ده ی که وه ته نه  به  مجۆره به سیاسی ی وانه دوایین د مه محه قازی
 

 د، مه محه قازی ژیانی کانی گرنگه  قۆناخه  له کێک یه: د مه محه قازی ی سێتنامه وه
 

 : یه شنه چه م به شێکی به  که تی یه که تنامه وسیه نووسینی د مه محه قازی ژیان کانی ساته دوایین 
 

: م کـه ده کتان ئامۆژگارییـه نـد چه دا ژیـانم کانی ساته دوایین  له ئێستاش! م که وساوه چه  له گه! کانم مافخوراوه برا! کانم ویسته خۆشه برا و کان رۆڵه! کورد تی میلله
  بـه خۆتـان. سـتن بوه دا زاڵـم دوژمنـی ر رانبـه به  لـه. بـن کتر یـه پشـتیوانی و پشـت و بگرن ک یه و ڵگرن هه کتر یه تیی دوژمنایه  له ست ده خودا خاتری  به رن وه

 .نابوورێ لێتان و  وه ته نایه دا پێتان یی زه به ت قه و کا ده پێ تان که کاره  که وێن ده ی نده وه ئه ر هه دوژمن. فرۆشن مه دوژمن
 بۆ  پشتیوانه ترین وره گه  کگرتوویی یه.  کڕیزییه یه و کگرتوویی یه تێک میلله ر هه وتنی رکه سه رازی. یین زه به بێ و هێز به زاڵمن، و زۆر کورد لی گه کانی دوژمنه
 و لـه ڵکو بـه  نییـه متر کـه ر وروبـه ده کـانی  تـه میلله  لـه هیچتـان کـورد تی میللـه  ئیـوه. یه سـته ژیرده  میشـه هه بێ نـه کڕیز یـه و کگرتوو یـه تێک میللـه ر هه.  تێک میلله
 موو هـه کـو وه ش ئیوه. بوون کگرتوو یه خۆدا نیو  له بوون رزگار ی وانه ئه تم به. وتووترن پێشکه و تر شایسته و تتر غیره به و ئازاتر کراون ئازاد  که ی تانه میلله
 .بن ده رزگار کورد دوژمنانی  به فرۆشتن خۆنه و بردن نه کتر یه  به یی ئێره و کگرتوویی یه  به نیا ته بن مه  سته ژیرده وی زه گۆی ر سه کانی وه ته نه
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  بـه و ن ناکـه پـێ حمتـان ره ، ویژدانـه بـێ ، حمـه ره بێ.  دوژمنه ر هه بێ ومێک قه و تایف و نگ ره ر هه  له کورد دوژمنی فریوێن، ڵمه هه دوژمن  به ئیدی! براکانم
 .ن که ده پێ کترتان یه ڕی شه  که ڵه ته و درۆ  به ن، که ده چاوچنووکتان ن، ده ده کوشتتان  به کتر یه ستی ده
 و ت نسـحه  بـه  وه دڵـه و گیـان  بـه هـات سـتم ده  له ی وه ئه من  عالمه خوداش و ڵێم ده پێتان و م که ده ئامۆژگاریتان خوا خاتری  به ژیانمدا کانی ساته دوایین  له

  بـه سـت ده  بـه و سـوێند  بـه بڕوا و فریوێن ڵمه هه ئیدی  که نم یه گه راده و لێم ده ئێستاش و کرد نه درێغیم دا ندییه پیوه م له و دان نیشان دروستم ی رێگه رێنوێنی
  لــه هیچــی کــورد چــونکی بنــێن خوێنــدن ر بــه وه کانتان منداڵــه  یــه وه ئه تم وســیه و ێنــوێنی ر. ن کــه مه کانیان دڵســۆزییه و کان یمانــه په و ڵین بــه و دادان قورئــان

 تیسـ ده کی چـه ،(زانـین و زانسـت)خوێنـدن نیا تـه ون، کـه نه دوا  دیکـه کانی وه تـه نه کـاروانی  لـه تـا بخـوێنن. بێ نـه واری خوێنـده  نییـه متر کـه  دیکه کانی وه ته نه
 سـانێکی که بترسـێن، برازاکـانم و من کوژرانی  به نابێ  ئیوه. ون که ده ر سه دوژمندا ر سه  به باش زۆر بن، کڕیز یه و کگرتوو یه ر گه ئه بزانن و بن دڵنیا.  دوژمنه
 .بگا کانی ئامانجه و هیوا  به کورد لی گه تا  وه نێنه ده ر سه دا یه رێگه و له من ک وه زۆری
 ، نییــه کردنــی منــت قی هــه ســیش که و درێتــی ده تی رپرســایه به بزانــێ شــتێک ســێک که  وه ماڵــه  لــه ک روه هــه ، کوردێکــه موو هــه مــاڵی کوردســتان! ویســتان خۆشه

 بـن نـد دڵمه نـابێ ن، بکه ساز بۆ ی کێشه و بگرن پێ ری به نابێ بیکا، دێ ست ده  له کارێکی دا ماڵه و له سێک که زانیتان ر گه ئه ، یه ماڵه و ئه ک  وه کوردستانیش
 ش ئێــوه و بکــا ت خزمــه ڕێن لێیگــه  واتــه که"  وشــیاره و  زایه شــاره  کــه بــزانن  درایــه کی تییه رپرســایه به ســێکی که ر گــه ئه  یــه، هه کی تییه رپرســایه به کێکتان یــه  کــه

 ". بن ری تیده یارمه
 

 :کان رچاوه سه
 

 "کوردستان" ی رۆژنامه .1
 "کورد و کوردستان" سایتی .2
 قاسملو دكتر": ئازادی پێناوی  له بات خه سال چل"نکتێبی .3
  رگێڕانـی وه -عبـدالعزیز عمـر نووسـینی -"كوردسـتاندا كۆمـاری و هید شـه دی ممـه موحه قـازی وا پێشـه و( كـا . ژ) نوێی كی یه وه خوێندنه ڕووی به ك روازیه ده."4

 باسی عه دلێر
 هاباد مه چاپی ، صمدی محمد ،"مهاباد تاریخ" .5
 ارفع حسن ،"وتاریخی سیاسی بررسی كردها،یك."6
 ولێر هه م دووهه چاپی فا، مسته وشیروان نه كوردستان، تی حكوومه .7
 قاضی سیف رحیم ،"یارانش و قاضی محاكمه اسرار" .8
 ت عیززه ال مه حموود مه كوردوستان، تی جمهوریه .9

 ،دركینان" كردستان و كردها."11
 هێمن. وروون تاریك .11
 .ویزی حه ریم عبدالكه كر به قید عه هاباددا، مه كوماری به شتیك گه .12
 ویزی حه كر به كانی یادداشته .13
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   وه کوژێته ڵی کۆماری کوردستان نا شخه مه                                             
 

  ئێرانپوور ناسر: نووسینی
 
 حیمی ره ها ته:  وه فارسییه  له رگێران وه
 

 بـوو و، کـورددا ی وه ته نه دڵی  له نگدار پڕشه ڵی شخه مه  به بوو ندا دریژخایه  له کوردستان کۆماری
 .حاشالێکراو  کی یه وه ته نه  بۆ ک هێمایه و بات خه بۆ شنێک رچه سه  به
 زمانحاڵی کوردکاناڵ، ئاسمانیی ناڵی که  له  که لۆڕستانی ش ئاره ڕێز به ڵ گه له  که وتووێژێکدا  له

 لێکـرا پرسـیارم مبوو، هـه  وه کوردسـتانه کۆمـاری زرانی دامـه ساڵڕۆژی ی بۆنه  به دێموکرات، حیزبی
 و ئـه"  کـه کـرا پرسـیار ها روه هه ؟ یه هه کورددا ی وه ته نه کانی مێژووییه   راستییه ڵ گه له پارادۆکسێکی چ" مهاباد کۆماری" بۆ" کوردستان کۆماری" ناوی گۆڕینی  که

 "دواتر؟ کانی وه نه ر سه  دانایه کی رییه کاریگه چ  کۆماره
 
 : وه دایه تمم وه   یه شێوه م به من  که
 
 خۆمـان  دڵـی  بـه کان مێژووییـه  راسـتییه و مێژوو توانین ده. بگۆڕدرێ ناشتوانێ و  گۆڕاوه نه ناوێک چونکی بێ، نه دروست  جۆره م به  پرسیاره م ئه داڕشتنی  نگه ره"

 نـاوی بـێ چۆنێـک ر هـه.  داوه رووی رووداوێـک چـونکی نـاگۆڕدرێ، بۆمان -بێ  گۆڕینه و ئه پشت  له کیش یه ئیراده و ویست ر هه – خۆمان  دڵی  به تم به بگۆڕین،
 :ن سته ده دوو ن به ده ناو هابادی مه کۆماری  به ی سانه که و ئه تم به.  وه مێنێته ده یش"کوردستان کۆماری"  به و  بووه" کوردستان کۆماری" رمی فه  به  کۆماره و ئه
  وه لـه زۆر کوردسـتان شـزانن ده چـونکی دێـنن، نـاو ی'مهابـاد کۆمـاری"  بـه زرانی دامـه شوێنی دروستی ناونیشانی نیشاندانی و دیاریکردن بۆ نیا ته  که ک یه سته ده
 خۆشـم،.  نییـه مان کێشه  وه یه روانگه م له.  وه گرتۆته نه موویانی هه کوردستان کۆماری  که گرێ؛ ده خۆ  له رینتر به و تر وره گه زۆر کی یه ناوچه و وتت و  تره وره گه
 باتگێڕ خــه و پـۆتیین کی تیـه قه ک وه مهابــادم نـاوی  کـه ی وه ئـه هۆی بــه ها روه هـه و  کۆمـاره و ئـه بــۆ ویسـتیم خۆشه پێـی  بـه ڵکوو بــه ت، تایبـه نـاوی ک وه ک نـه
 و" ئانکــارا تی حکوومــه" ،"تــاران تی حکوومــه" ڵێــین ده چــۆن ک روه هــه.  هێنـاوه نــاو م" هاباد مــه کۆمــاری"  بــه جــاران زۆر وێ، ده خــۆش دا ڕۆیی ره ســه ر رانبـه به له
 ی واژه سـته ده و مک چـه یـا ت تایبـه نـاوی ی وه ئـه بێ  به ویش ئه هتد،..(  و" ن نده له" ،"واشنگتۆن" ،"پاریس" ،(بوترێ یش" ت حکوومه" ی وه ئه بێ  به ت نانه ته)

 . نن یه بگه بێڕیزی و تی سووکایه  به ڵ تێکه کی واتایه یا بن ت تایبه حقووقی
 کۆمــاری"  بــه ی که سیاســییه  نــده هه ره ی وه کردنــه م کــه و جوگرافیــایی پانتــایی بــواری  لــه کۆمــار ی وه کردنــه  چکۆڵــه بــۆ  و ســت ئانقه  بــه  دیکــه ی که ســته ده تم بــه
 ".کوردستان کۆماری" یان و بێ" هاباد مه کۆماری" چ ئێستا جا ، یه هه  که پرسه سڵی ئه ڵ گه له یان کێشه  وانه ئه. ن به ده ناو ی"هاباد مه
 کـادری بـواری  لـه ، وه گرتۆتـه نه هابادی مـه ر هـه  وه جوگرافیاییـه بـواری  لـه هاباد، مـه  لـه زراو دامـه کوردسـتانی کۆمـاری  بڵـێم بـێ ده  یه سـته ده م ئـه ئاگـاداریی بـۆ

 ی تانه حکوومه و ئه  ئیرانیبوونی  له زیاتر زۆر ی که بوونه کوردستانی ی رێژه  وه سیاسییه ئاسۆی بواری  له و  ڕاندوه تێپه ئێرانیشی کوردستانی ت نانه ته  وه سیاسییه
 جۆرێـک هـیچ  بـه  مـه ئه تم بـه.  یـه هه جۆراوجـۆری هۆکـاری ش مـه ئه  کـه ڕی پـه تێنه قز سه  له  کۆماره و ئه ئیداریی شکیالتی ته ، راسته.  "ئیرانی" ڵێن ده پێیان  که

 . بووه نه( کوردستان)  سنه و کرماشان و ئیالم پارێزگای کانی کورده هی  رهکۆما م ئه  که  نییه  وه ئه ی نیشانه
  بــه کوردســتانی  بـه ر هــه ک نــه م کـه حیزبه و، بێــنم پێــک سیاسـی پــارتێکی تــوانم ده ، دووره  وه ئێرانـه کوردســتانی  لــه کیلـۆمێتر زار هــه 5  کــه ڵمان ئـه  لــه منێـک

  لـه  وێنه بۆ  شاراوه کی یه شێوه  به   که چوار  که  دیوه ممان که ر گه مه بۆ  وه ئه دوایی.  یه وتته و ئه بۆ سیاسیم ئاسۆی و  رنامه به چونکی بۆچی؟. بزانم ئێرانییش
 تێیـدا ئیـران ی دیکـه کانی ناوچـه  لـه رێکیش نوێنـه هـیچ چی که ، بووه ئیران موو هه بۆ شیان رێکخراوه و ئه و  پێکهێناوه رێکخراوێکیان و  وه ته کۆبوونه لێک تاران
  هی  به  نییه دا ی که رییه رێبه کادری  له ژنێکیش ت، نانه ته  که سیاسی رێکخراوێکی کرێ ده رێ ئه ؟ ره سه له ی کێشه دا خۆی  له  کاره م ئه ئایا بوون؟ نه ندام ئه
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 ک کرماشـانییه هـی زرێ مـه داده هاباد  مـه  لـه تێک حکوومـه تم بـه ، هابادییشه مه منی هی ی وێنه بۆ دێ پێک خۆراسان  له تێک حکوومه ی وه ئه یان زانین؟ نه ژنانی
 !؟ نییه
  شـنه چه م ئـه. بـوو یی وه تـه نه رزگـاریخوازی و سیاسـی و هـزری کی یـه وه بزووتنه ئاکـامی ڵكوو به زرا، مه دانه هۆکار بێ  به و خۆڕاو  له کوردستان کۆماری زانین ده

 ی بـاره  لـه  مـه ئه  کـه. تین تیـه کۆمه ی پێگـه و  پلـه ن خـاوه  نـدازه ئه ک یـه  بـه زانـن ده خۆیـانی هـی  بـه  کـه ی ناوچانه و ئه موو هه  له ن گمه ده  به زۆر  وانه بزووتنه
  مـه ئه ر بـه له رێ ئه. ڕی په تێنه شار ند چه  له ت نانه ته دوایینیان ی مه ئه  که.  رچووه ده راست  به ئێستا وزی سه ی وه بزووتنه  ها وه ر هه و  شرووته مه ی وه بزووتنه

 لــێ هیچمـان پشــتیوانییش ک وه ت نانـه ته ئیـران کانی شــاره دی وه نـه  لــه دا سـه  لـه زیــاتر  لـه چی کــه ، وه ینـه که م کـه ی کــه بوونه ئیرانـی ئیعتیبــاری  لـه تـوانین ده
 !؟.دیتن نه
 ی بـاره  لـه  مـه ئه ، نییـه هاوسـان وتتێـک ژنـانی موو هـه الی زی گه ره وشیاریی یان ، نییه ک یه ک وه کریكاران موو هه الی  له تی چینایه وشیاریی چۆن ک ه وه ر هه

  نکـه ناده روو مێژوویـی و ینی عـه رابـردووی بـێ  بـه زیاتر کان ته حکوومه پێکهاتنی حاڵ ر هه  به.  دروسته  وه کیشه یه ناوچه ڵکی خه یی وه ته نه و سیاسی وشیاریی
 . نییه ک یه ک وه ندیداردا پێوه وتتی کانی ناوچه موو هه  له  مینانه زه م ئه
 هـۆی  بـه ی کـه زرانه دامه ندی ناوه ی وه ئه ر به  له ر بزانین،هه هاباد مه نیا ته و ناکوردی تی حکوومه  به کوردستان کۆماری ناتوانین نتقێک مه هیچ پێی  به  واته که
 . بووه هاباد مه ، وتته و ئه یی وه ته نه و سیاسی وشیاریی رزبوونی به
  بـه خـۆی  وه بـواره زۆر  لـه  چوارپارچـه ر هـه  لـه کـورد ی وه بزووتنـه موو هـه راسـتیدا  لـه چـونکی ش، دیکـه کانی پارچـه ر سـه  کـرده ری کاریگه ت نانه ته  کۆماره م ئه

 .  زانێ ده  کۆماره م ئه رزباری قه و میراتگر
 زراندنی دامه  واته کوردستان، کۆماری ستراتیژیکی دروشمی ن ما هه  سووریه و  تورکیه و عێراق و ئێران کوردستانی کانی رێکخراوه و پارت موو هه  زۆره کی یه ماوه

 ، کۆمـاره ن مـه هه ر هه نیازیشیان و  کوردستانه کۆماری  گرتوه یان رچاوه سه  وه لێیه ی شوێنه و ئه. گۆڕێ  ته هێناوه نیشتمانیان خاکی ر سه  له یی وه ته نه تی حکوومه
 تێـدا ری وهـه جه ی ه جیاوازییـه راسـتیدا  لـه بـێ،" خودموختـار تی حکوومـه" ،"رێم هـه تی حکوومـه" ،"فیـدڕاڵ تی حکوومـه" بـێ،" تی یاڵه ئه تی حکوومه" ی که ناوه جا
 . نییه

 و ری وه پیشـه ی کاتـه و ئـه. کان ئیرانییـه  پارتـه سیاسیی ی رنامه به  به بێ ده ربایجان ئازه تی حکوومه و کوردستان کۆماری درووشمی  ره به  ره به  که یه ماوه ئێستاش
 فـدڕاتی   مڕۆکـه ئه ی فیدڕالیسـتییانه  وتتـه و لـه شـێک به کـرد، ده ئیرانـدا ی چوارچێـوه  لـه یی وه تـه نه مـافی  بـه یشـتن گه و فیدڕاڵیزم له باسیان د مه محه قازی
 دوو و ئـه نیا تـه. ن ناگـه تێ لێی هێشتاش و یشتن گه ده نه تێی راکان ندگه ناوه  سیاسییه  که بوون پێشتر  له خۆیان می رده سه  له زۆر  ته حکوومه دوو و ئه. بوون نه

ــوون  تــه حکوومه ــه ب ــه  ک ــه  ب ــرووته مه شۆڕشــی کانی ئارمانج ــادار وه  ش ــه ف ــه و  وه مان ــه داوای شــدا ندییه پێوه م ل ــوونی جێ جێب ــوه ب ــه ڕۆکی نێ ــه ئه  قانوون  و تی یاڵ
 .کرد ده کانیان ییه ناوچه

 ڵێکی شـخه مه  بـه بـوو نـدا درێژخایه  لـه رووخـا  وه نێوخۆییه شوڤێنیزمی و فاشیزم ن الیه  له فیزیکی ی شێوه  به  که ی وه ئه ڕای ره سه کوردستان کۆماری حاڵ ر هه  به
 سیاسـی زراوێکی دامـه  بـه بوو کوردستان کۆماری. حاشالێکراو لێکی گه شۆڕشی بۆ ک هێمایه و بات خه شنێکی رچه سه  به بوو کورددا، ی وه ته نه دڵی  له نگدار پڕشه
 گشـتی ی ئیـراده مای بنـه ر سـه  له ڵکوو به بوو، باو ئێراندا  له ی وه ئه ک وه سێک، که تاکه و سێک که مای بنه ر سه  له ک نه ویش ئه کورد، رخی هاوچه یی وه ته نه –
 خۆمـان ڵکوو بـه تـوانین، ده ر هـه ک  نه داین نیشانی   کۆماره و ئه. وتوو پێشکه کی یه رنامه به پێی  به پارتێک تێکۆشانی و وڵ هه و ت هیممه  به جار مین که یه بۆ و
 لێکردنـی حاشـا و فیزیکـی ی وه سـڕێنه نگی، رهـه فه ژینۆسـایدی ر رامبـه به  لـه کورد لی گه پاراستنی بۆ میکانیزمێک تا بین، یی وه ته نه تێکی حکوومه ن خاوه بێ ده

 و سیاسـی مـافخوراویی نگی، رهـه فه ئاسیمیالسـیۆنی تی، وڵه ده ی"سازی وه ته نه" ی پرۆژه  به بوو  راشکاوانه و ئاشکرا کی یه دژکردوه کوردستان کۆماری. بێنین پێک
. بــوو بــوون، کــورد  ی دیکــه کی یــه ڵگه به و یی وه تــه نه و سیاســی وشــیاریی ی نیشــانه  دیــارترین کوردســتان کۆمــاری. ی کــه ئابوورییه  وه وســاندنه چه و داگیرکــاری

 یی وه ته نه سروودی و ئات تا  بگره  وه رگه پێشمه هێزی  له زانی؛ خۆیان سومبولی و هێما  به کانیان سومبوله و هێما و  بۆوه رز به پێی یان وره ش دیکه کانی  سله نه
  بۆ وتتدا  له سیاسی کتۆرێکی ستره پێکهێنانی  واته ، کۆماره و ئه سیاسی ویستی و ئارمانج ن مه هه ش مه ئه  که. یی ناوچه تی حکوومه پێکهێنانی و قیب ره ی ئه
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 . وه گرێته ده ییش وه ته نه ریی روه سه  به یشتن گه و یی وه ته نه می سته هێشتنی نه
  م بـه ، نییـه خۆیـان هـی  کـه زانیبـا، ک یـه پرۆژه و بچـووک شارێکی ی وه بزووتنه  به یان کۆماره و ئه ئێران، کوردستانی ر هه ک نه کوردستان، ڵکی خه ر گه ئه رێ ئه

 لـێ یـادی و بگـرن لـێ رێـزی یی وه تـه نه رۆژێکـی ک وه سـاڵێ موو هـه ڵکو بـه بـزانن، خۆیـانی هێمـای  به ر هه ک نه  که ویست ده خۆشیان  وه سته هه  م به و  قووڵییه
 و  تورکیـه و عێـراق کانی شـاره  لـه دواتـر سـاڵ فتا حه و ڕێنێ په تێده کان سنووره  ڵیکردوه هه ی ئاتیه و ئه بووبێ وانه پێی خۆشی د مه محه قازی  نگه ره! ؟ وه نه بکه

 . وه کێته بشه  وه کوردستانه لکی خه ن یهال  له  سوریاوه
 موسـلمانێکی ر هـه"وتـی هـاتووم،  دوه هاباده مـه  لـه زانـی  که ر هه. بووم عێراق کوردستانی زانکۆکانی  له کێک یه رۆکی سه تووشی ئاڵمان  له سمینارێک  له رۆژێک

 وشـیار و سیاسـی کـوردێکی ر هـه ڵـێم ده مـن تم بـه.  وه بکاتـه نوێ خودا ڵ گه ده خۆی یمانی په و بکا ت زیاره  دینه مه و  که مه جارێک م النیکه  تی ریه سه  له دین به
 ک نـه ئێسـتا تـا منـیش.  وه بکاتـه نـوێ  زرا دامـه لـێ کـوردی کۆمـاری م کـه یه ی شـاره و له خۆی یمانی په و هاباد مه  بچێته جارێک م النیکه دا ژیانی  له رێتی سه  له

 هــی ک نــه  کۆمــاره و ئــه ڵــێم ده  بۆیــه". وه کردۆتــه نــوێ ڵ گــه له خــۆم یمانی پــه نراو یــه راگه لــێ کۆمــاری ی یدانــه مه و ئــه  تــه چوومه جــار نــد چه ڵکوو بــه جارێــک
 . کوردستانه موو هه ڵکوو به ئیران، کوردستانی هی ک نه ر، وروبه ده کانی شاره و کان هابادییه مه
 دیمـۆکراتیکی و کسـانیخوازی یه و ئـازادیخوازی ی وه بزووتنـه موو هـه هـی ربایجـان ئازه تی حکوومـه و کوردستان کۆماری ڵێم ده و  ڕۆم ده تر والوه به هێندێکیش من

 رێبـوار پـڕ یان رێگـه و پیـرۆز و رز بـه یادیـان. ئێـرانن موو هـه ڵکوو به  یه وه ته نه دوو و ئه ئازادی رێی رێبوارانی ر هه ک نه ری وه پیشه و د مه محه قازی و  ئیرانه
 .   بێ
 
 2172ی  ی ژانویه71: وتێ  ڕێکه/  ری کوردستان و کورد   ماڵپه:   رچاوه سه

  
 عید هومایون  سه  كانی یه ری وه بیره  شێك له كوردستان به  كۆماری                             

 
  ساڵی  ندانی رێبه  ی2  رۆژیددا كور  تی میلله  مێژووی  له رووداو ترین وێنه  بێ و گرنگترین 

ـــه  ی7222   كۆمـــاری  زرانـــدنی و دامه  یانـــدن راگه  رۆژی  واتـــه(  زایینـــی  ی7126)  تاوی ه
 .هاباد دابوو مه  شاری  د له ممه محه  وا قازی پێشه  توانای به  ستی ده  كوردستان به

  لـه  كـه  نیزامـی  سـیقییمو  ی سـته ده  وێـڕای  رگه پێشـمه 211چـوارچرا   یدانی مه  شێكی به  له
  بـه ڵك خـه ببـوون جێگیـر وا پێشـه  مـاڵی  دمیتریی سـه نـد چه  لـه بـوون، وان ئـه  ی وه پێشه
  نـدامانی ئه  كـه دا كاتێـك  له دواتر. بوون ڕێزیان به  هاتنی  ڕوانی چاوه  وه یه زرۆیی  تامه

  بـه سـتابوون راوه وا پێشـه  ری سـه پشـت  لـه  وه یـه رمی  فـه  رگی جلوبـه  به  ندی ناوه  ی كومیته
 . وه كه پانه گۆڕه نێو  هاتنه و  پته و خۆ ره سه له  نگاوی هه

  وانیی شـاره  رۆكی سـه دا كاتـه و لـه.  وه دایـه ده  نگـی ده شـاردا  لـه مووزیـك  نگـی ده  وێـڕای  شـادی  هـاواری و شـداران  به  رێكـوپێكی و  قـایم  ی پڵـه چه و كێشـان  هۆتا 
  وتنه ركه سـه م لـه رێـز  وی خوسـره  نیی غه من ئه:  گوتی ت حورمه و رێز  ری سه  واندنی دانه پاش. چوو د ممه محه  قازی وا پێشه  وپیلی ره به و  پته  نگاوی هه  به هاباد مه
.  وتووه كـه كـورد  تی میللـه سـت ده وه ڕێزتان بـه  لێزانـی و  وشـیاریی  ی یهسـا  لـه دا، پۆكی  ژێرچـه ر مبـه هه له  خـۆڕاگری و  ژمار ئـه بێ  لێكی هیدگه شـه  دانی  به  كه گرم ده
 .م كه ده كورد  خۆبوردووی له و ت  حورمه  به ن، سه ره  تی میلله  وای پێشه  له  پیرۆزبایی  ویستی خۆشه  له پڕ و پاك   دڵێكی  به ها روه هه

 . وه نه بكه  وه پاكه  خودای  ناوی  به كورد  لی گه  وتنی ركه سه و   ئازادی  سمی رێوره دا یه مێژوویی  و نوو  ساز  چاره  كاته م له م كه ده لـێ  تكاتان
 و  ت شـیره عه رۆك سـه. كـرا ده گرنـگ  لێكی رووداوگـه و پێشهات  ڕوانیی چاوه بینران، ده هاباددا مه  له  وه پێشه  وه له رۆژ ند چه  له  كه  ی جموجوتنه و  كاری ئاماده و به
   له  پشتیوانی  ربڕینی ده و هاباد مه  شاری بۆ جیاجیاكان  ناوچه  ری نوێنه  هاتنی  به. كرابوون بانگ هاباد مه بۆ كان رزگاركراوه  ناوچه  كانی ناسراوه  یه تی  سایه كه
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  كـه  ی رانـه نوێنه و ئـه ها روه هـه و نزیك  و دوور  كانی دێهاته و شار  جیاجیاكانی  توێژه و چین  م رجه سه. یشت گه ندانیش رێبه  ی2  رۆژی كورد،  لی گه  كانی وته سكه ده
  قـازی  تی تایبـه  ی نووسـینگه و  دیمـوكرات  حیزبـی  نـدی ناوه  ی كومیتـه ر رامبـه به  لـه چـوارچرا  پـانی گۆڕه  لـه هاتبوون  وه كوردستانه  كانی پارچه و شوێن  موو هه  له
 . وه كۆبوونه ددا ممه محه
 باباشـێخ،  حـاجی ، بـارزانی فا المسـته مه ، زاده  گیالنـی بـدوڵاڵ عه ید سـه  حـاجی ڕێزان، بـه  بوونی ئامـاده  بـه  كه دا  یه  سی كه زار هه یان ده و پڕشكۆ  وه كۆبوونه م له
 پێكهـاتبوو، كـان ئازادبووه  ناوچه  ری رتاسه سه  له حیزب كان ته شیره عه  رانی نوێنه و كان  ته شیره عه رۆك سه و موو هه و  ئایینی   مامۆستایانی و  جدی  مه حسێن ال مه
  ربڕینی ده و رێزان  پڵه چه نێو  له  وه یه نیزامی  رگی جلوبه  به وا پێشه. بوون د ممه محه  قازی وا پێشه  هاتنی  ڕوانی چاوه  یی ئوقره بێ و  رۆیی ز تامه  ڕی وپه به مووان هه
  ڕاسـتی نێوه  لـه  كـه  تی تایبـه  شـوێنی  لـه میتینـگ  شدارانی به  خێرهێنانی به و ساڵو  دوای د ممه محه  قازی وا پێشه. چوارچرا  پانی گۆڕه  هاته دا بووان ئاماده  ستی هه
 ڕێزان پڵـه چه و هۆتـا    بـه كانیش قوتابخانـه  قوتابیـانی و رێكوپێـك  ڵێكی ریزگـه  لـه كان رگه پێشـمه دا پڕشكۆیه  سمه رێوره م له. ستا راوه كرابوو،  دیاری پان گۆڕه

 .كرد لـێ یان پێشوازی 
  وتتێكـی  ی وه ئـه بێ ، یه هه  جوغرافیایی  وتی ڵكه هه ك یه كوردستان خوا،  ناوی  به: " گوتی و كرد شداران به  له  رووی  وه یه كه یه  تی تایبه  شوێنه  له د ممه محه  قازی
 ژیـن و ده دا نیشـتمان ك یـه و كوردسـتان  ك یـه  لـه  ئێمـه  ڵكی خـه و  كپارچـه یه  نیشـتمانێكی  وه بكاتـه جیـا لێـك كـورد  تی میللـه و   دابـێ  كانی پارچـه نێوان  له  دیكه
  بـه ت تایبـه  تیی وایه ته نه  سمی رێوره و ریت  دابونه  نی خاوه شن، هاوبه دا  تێی كورد  تی میلله موو هه  كه  یه هه  ی مێژینه له  كی رابردوویه و نوو   چاره  ئێمه  تی میلله
.  ناوه دانـه كـورد  ی وه تـه نه  كانی یـه تی  ڕه بنـه و   كی ره سـه ما بنـه ر سـه له وتۆیان ئـه  شـوێنێكی  شـنه چه هـیچ  ۆژگـارر  لی رووداوگه ئێستا تا  وه یه خۆشی  به.  تی خۆیه
  میرانـی ئێسـتادا  ی ئـازاده  كوردسـتانه م لـه.  بـووه  خـۆی  لـه  كانی حوكمڕانـه و پاشـا و میـر  میشه هه و  بووه ت حكوومه و تت  سه ده  نی خاوه  وه كۆنه  له ر هه كورد  لی گه

 تتدار سـه ده و هێـز ن خـاوه  مـوكری  خـانی قوبـاد  دوایانـه م ئـه تـا پاشـا، میر ئـه و  گ بـه ر یده حه شێخ و گ  به سارم و كا ده پێ  ست ده  وه دینه یفه میرسه  له موكریان
 .بوون
  دژی  لـه و  سـتاوه راوه ، داگـرێ  ی كه نیشـتمانه و زێـد ر سـه به سـت ده  ویسـتبێتی دا هێزێـك ر هه ر رامبه به  له دا ساتێك و كات ر هه  له كورد  مانی قاره و ئازاد  تی میلله
 . كردوه نه  چاوپۆشی ك یه گیانبازی  و  فیداكاری   شنه چه هیچ  له و  كردوه  باتی خه
  كـه  نیـه  تـاڵ  زموونێكی ئـه هـیچ و  بـووه  نگاری ره بـه و بات خـه  ریكی خـه وام رده بـه و  داوه  قوربانیی زاران هه  به  ئازادی و  خۆیی  ربه سه  ستهێنانی ده وه بۆ  ته میلله م ئه

 و  وه بۆتـه نه ز پاشـگه  واكـانی ره  یـه داخوازی  لـه كات هیچ و  ستاوه وه دا  كانی دوژمنه  فرتوفێڵی و پیالن   جۆره موو هه ر رامبه به  له ش حاڵه و به.  وه كردبێته نه  تاقیی
 . هێناوه نه  وازی تێكۆشان  له  وه وه پته  ئیمانێكی و خۆزیا و هیوا  له پڕ  دڵێكی  به و  بووه وام رده به دا ئازادی   دیهێنانی وه  پێناوی  له
 شـكاند تێـك كانیان تنـه رده ئه بـوون،  وه راسـته كان تنـه رده ئـه كـرد، ركوت سـه كانیان بابانه  دا،  ڵ هه ریان سه بابان  كانی میره كوشت، یان( كوره  میره) د ممه محه

  زمان  سووریه و عێراق ، توركیه ئێران،  له لێك دیكتاتۆرگه  ركاری سه  هاتنه و  جیهانی  می كه یه  ڕی شه  دوای ت تایبه  به دا دوایانه م له تم به ڕین، راپه كان بدلیسیه
ری  حشـیگه وه  شنه چه هیچ  له دوژمنانمان.  وه فشاره ژێر و   تی رسووكایه به  وته كه كورد ی وه ته نه  ی دیكه  كانی یه  ندی تمه تایبه و ب  زهه مه و ریت  دابونه و كولتوور و
  سـتهێنانی ده وه و خوێنـدن   رێگای وان ئه. بین ند مه هره به  تی مرۆڤایه  مافێكی  جۆره هیچ  له یانهێشت نه ها روه هه ، وه ته پرینگاونه نه  ئێمه  دژی ك یه تی  دڕندایه و  

  خسـته ده نوایان ئـه بـێ  و  ژار هـه  كـوردی  سـته ده  سـته ده و  پـۆل پـۆل تێك تۆمـه  بـه سـاتێك ر هه و ك  بیانوویه  به و  رۆژه  ر هه و گرتبووین لـێ تیان نعه سه و زانست 
 تـاتن  بـه یان تـه میلله و ئـه  بـوونی مانـدوو و كـار  می رهـه به كردن، ده وشوێنیان ر سه بێ و  كوشتن  یان ده و  هو خستنه ده دووریان و كردن  ده یان نجه شكه ئه و  گرتووخانه

 و   دیكتــاتۆری  زگاكــانی داموده  ئــازادی  ی فریشــته و  خــودایی   ری روه دادپــه دا7221  رمانانی خــه  لــه لێهــات  وای تــا. گــرت راده نوا ئــه بێ و   برســی وانیان ئــه و بــرد ده
 و   ئـازادی  ی رێگـه و  ربگـرن وه ڵك كـه  لـه هه م لـه چـۆن  كـه زانیـان وان ئـه بـوو، رزگاریان  ئازاره و ئێش   مووه هه و له كان كورده و پێچا  وه تێكه  شای زا ره  فاشیستی
 ن؟ بكه چ  بێ ده و  یه كامه  ته میلله و ئه  وامی رده به  وتنی پێشكه

 ر هـه بـوون دا تـه میلله م ئـه  دڵقرچێنـی و  مگین خـه  نووسـی چاره  می خه  وله  چێشت ده زووخاویان بوو مێژ له  كه ر روه نیشتمانپه و    ڕه شه  به و رپرسیار به  جوامێرانی
   رانه تێكۆشه و ئه بوون،  ڕوانی چاوه مێژبوو  له باپیرانمان وا كه  یه رۆژه و ئه ئێستا ، وه بقۆزنه  باشه  له هه م ئه  بێ ده و  یه  یی كرده  نگاوی هه  كاتی كات زانیان زوو
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  شــه به  لــه كــان كاره  خســتنی رێ وه  وتنــه كه  ناســانه نه  مانــدوویی و  بوێرانــه و زرانــد دامه كوردســتانیان  دیمــوكراتی  حیزبــی و وتن  خۆكــه وه كــات  فیڕۆدانی بــه  بێ بــه

  كـه  یی شـیره عه  نـاكۆكی شتێك موو هه  له ر به. خۆ وتنه كه كردن  جێ جێبه بۆ و كرد  تڵه گه ڵكیان خه  كانی یه داخوازی  وه ئاواڵه و  روون  چاوێكی  به و دا جیاجیاكان
 بردبـوو نێو له بوون باوك و دایك  ك یه  له  ی برایانه و ئه"  به  زاڵ و كه رت په"  دروشمی  پێی  به و نێوخۆ  ڕۆی ره سه  تتی سه ده  تی یارمه  به كان یه ئیستعماری   وتته
 ڵێك كۆمـه دا یـه ماوه م لـه  گرتـوه  وه سـته ده  بـه خۆمـان  نووسـی چاره  وه تـه میلله  ی ئیـراده و خـودا  ی سـایه  لـه  كه ئێستا. نیشتمان  دایكی  شی باوه  هێناوه موویانیان هه

  لـه كان وره گـه و كچـان  و  كـوڕان.  وه ته رگێڕدراونه وه  كوردی  زمانی  به كان كتێبه.  وه كردۆته شمان وانه شه  ی خوێندنگه و  زراندوه  دامه كوڕانمان و  كچان  ی خوێندنگه
 مانگ  سێ دوو پاش بن، زگماك  یره غه  زمانی  فێربوونی و خوێندن   ریكی خه  ساڵ وت حه ش وه ئه  جێی  به و  خوێنن ده  كوردی  زمانی  به دا وانه  شه  ی قوتابخانه

 بـۆ و كـورد  نگیی رهـه فه و  بی ده ئـه  ژیـانی  ی شـه گه و ڵدان رهه سـه و ت  میللـه  لێهـاتوویی و توانـا  ناساندنی بۆ. بنووسن و  وه بخوێننه خۆیان  زگماكی  زمانی  به توانن ده
  چاپخانـه  زرانـدنی دامه  بـه  كـه بـوو  وه باڵوكردنـه  نـدی ناوه و چـا   ی سـه ره كه  بـه پێویسـتیمان كسانخواز یه و  شارستانی   جیهانی  گوێی  به خۆمان  نگی ده  یاندنی گه
 .جیهان  بیروڕای  نێته یه یانگه ده و روو  نه خه ده كانمان داخوازییه  باڵوكراوانه م ئه  كه ین كه رده ده  رۆژنامه و گۆڤار  خۆمان  زمانی  به ودوا مه له

  ببوونـه كانیان نـده وپێوه  سـت ده و كان  كۆلۆنیاییـه  وتتـه. كـرد ده تاتنیان و رهێناین  ده چنگ  له یان ئێمه  كانی نرخه به و و رچا به  یه یی  وه ته نه  مه رهه به و  داهات
 بـۆ و  یـن ده ده  پـێ و بـره  باشـی به كوردسـتان  ئـابووریی و  بازرگـانی  دوا وبـه مه له و  وه  تـه دۆزیوه شـمان وه ئه  ی رێگاچاره دا، جیهانی   بازاڕی و  ئێمه نێوان  له ر مپه له

 و  دوكتـور و رمـان ده و  شسـاغی  له ش كه دیسـانه جۆراوجـۆر  بـاجی و  مالیـات  سـتاندنی ئه  ڕای ره سـه زاشادا ره  تی دیكتاتۆریه  می رده سه  له. كۆشین ده تێ   ی وه بوژاندنه
 ها روه هـه ین كـه ده بـاش  كـه ناوچه  لـه رمـان ده و   شسـاغی له  بـاری و  وه ینـه كه ده واو تـه  كی یه خۆشـخانه نه  زووانـه م بـه بكـا ز حـه خـودا. بـووین ش به بێ  خۆشخانه نه
  بـه سـتن به پشـت  بـه كانمان تنه ركه سـه  كـه  ئاشـكرایه.  پـارێزێ ده یان كه نیشـتمانه و وتت  وه یـه تی  مانـه قاره و   بـوێریی  بـه  كـه  سـازكراوه  یی وه تـه نه  شێكی رته ئه
 . دیموكراسی  بژی ڵێن ده تێكڕا وابوو كه. هاتوون ست ده وه وتوو پێشكه  دنیای  پشتیوانیی ، دێموكراسی  جێگیركردنی ڵك، خه

  كــارێكی  شــنه رچه هه  ئێمــه ئاســت  لــه و كــرد ده رییان تێكــده بێوچــان  دیكتــاتۆری  ی ســته ده دارو. بــوو  رێ ر ســه له  ری مپــه له و ســت  ربه به دان ســه  بــه كــورد  تی میللــه
  ی رێیـه و لـه  تـوانی یان  نـه  كۆسـپانه م لـه هیچكـام تم بـه خوڵقانـدبوو،  ئێمه بۆ یان وره گه  كی یه كێشه كان یه  یی شیره عه  یه ناكۆكی .  زانی ده وا ڕه به یان نامرۆڤانه
 تـاكوو ، داوه پـێ  درێـژه مـانخۆ  تێكوشـانی و  وڵ  هـه و  كـردوه خۆڕاگریمـان و  رگری  بـه  وه وه پته  ڕێكی باوه و رز به  كی یه وره  به ، وه نه بكه سستمان پێش  ته گرتوومانه

.  وه تـه ماونه دا  وه ره ده و نێوخـۆ  لـه كـردن دروست كۆسپ و   ترسی مه م له لێك وارگه شوێنه هێشتاش  دیاره.  هێناوه ست ده وه كوردمان  تی میلله  ئازادیی و  خۆیی  ربه سه
  گرتنـی رچاو بـه له  بێ كوردستان  كانی ناوچه  واوی ته  رانی نوێنه  مڕۆكه ئه. وین كه رده سه خودا  پشتیوانیی  به و ین  ده ده  پێ  درێژه وان ئه  دژی خۆمان  باتی خه  بۆیه

 و  وه ینـه كه ده رز بـه  ئـازادی و   دیموكراسـی  دروشـمی زمـان ك یـه و   دڵ ك یه و  وه ته كۆبوونه ك یه  وری ده  له  چووكه و   وره گه و جووتیار و ئاغا  له  تی چینایه  جیاوازیی
 ." وه پێشه  چینه ده دان ئاوه و ئازاد   كی ڵگایه كۆمه  پێكهێنانی و ره به
  خـانی حسـێن د ممـه محه دواتـر و هـات یان كۆتایی  دا كان  رگه پێشمه  خۆشیی  ی قه ته و شداران  به  ڕێزانی پڵه چه و  هۆتا  نێو  له د ممه محه  قازی وا پێشه  كانی وته
  وه خوێندنـه خۆیـان  یامی پـه ژنان  ری نوێنه و كان  ته شیره عه رۆك سه و حیزب   رپرسانی به  له هێندێك و كوردستان  كانی یه نیزامی   هێزه  ری رمانده فه  ازیق  یفی سه

  تونـدی  ی پڵـه چه ، خۆشـی  ی لـه لهه هه نێـو  لـه  كـه چـوو  ڕێوه بـه دا میوانـان و وا پێشـه ر رامبـه به  لـه  رگه پێشـمه  هێـزی و قوتابیـان   سانی و  رێژه   سمی رێوره پاشان
  خۆشـی  سـمی رێوره  جـۆره م بـه. بـوو وام رده بـه پاشـتریش عات سـه نـد چه  به دا كه میتینگه  شوێنی  له شداران به  ڕكێی ڵپه هه و   شایی دواتر و كێشا  ی درێژه شداران به
 .بوو هه  ی درێژه ڵك خه  كانی توێژه و  چین موو هه  شداری به  به كوردستان  ری رتاسه سه  له رۆژ یان ده
  بـه د ممـه محه  قـازی دا یـه  مێژوویـی و  زن مـه  وه كۆبوونـه م لـه شـداربووان به موو هـه  سـندكردنی په و نـگ  ده  بـه كوردسـتان  كۆمـاری  یانـدنی راگه  بـه دا رۆژه و له ر هه
 .بژێردرا  ڵ هه كوردستان  كۆماری  رۆكی سه
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 و  تایی  ره سـه  كانی قۆناخـه.  ده ممـه محه  قـازی وا پێشـه  زای خۆشـكه نـاوبراو.  بووه دایك له بۆكان  ی وه كشه یه  ئاوایی  له  تاوی هه  ی7212  ساڵی هومایوون، عید سه

  كۆمـاری  پێكهـاتنی  دوای.  خـواردوه كوردسـتان  بـه  فـاداریی وه  سوێندی و  ك.ژ  ی ڵه كۆمه  ندامی ئه  بۆته 7222  ساڵی.  كردوه ڕ تێپه هاباد مه  شاری  له  ندیی دواناوه
  لـه: " تی هێناویـه دا كانی  یـه ری  وه بیـره  لـه  بۆخـۆی ك روه هـه.  بـووه  رشـانی سه  ركی ئـه  یانـدنی گه نجام ئـه به  ریكی خـه وادا پێشـه  تی تایبـه  ری فتـه ده  لـه كوردستان

 و نووسـین   كـاری و بـووم دا تیان خزمـه  له تاران و(ماكۆ و  خۆی شاپوور، ، ورمێ) كوردستان  باكووری  كانی ناوچه و ورێز ته بۆ د ممه محه  قازی  كانی ره فه سه  ی زۆربه
 ."بوو ستۆ ئه  له وم ئه  كانی ستووره ده  بردنی ڕێوه به

 بـۆ ساڵ 2  ی ماوه بۆ و كراوه ر سه سبه ده دا 7261  ردانی جۆزه  له.  ڵبژێراوه هه هاباد مه  شاری  شوورای  تیی ندامه ئه  به 7255تا  7221  كانی ساڵه نێوان  ی ماوه  له
 .كرد  دوایی  كۆچی  7212  ردانی جۆزه نجام ره سه.  وه ته خراوه دوور غان دامه  شاری

 

 . رگیراوه وه"  بیداری  پیشوای"  كتێبی  له  كه كوردستان  كۆماری  زرانی دامه  له  هومایونه عید سه  ریی وه بیره چاو ر به  ته خراوه  ی وه ئه
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 !با باشتر رێز لە کۆماری کوردستان بگرین                                             
 

 باڵەکی ئاگری
 
 کوردســتانیەکانی هێــزە لە بەرچــاویش بەشــێکی و بەشــەکەیەوە هەردوو بە دێمــۆکرات حیزبــی ســاتنە نەریتــی پــێ بە

 61 دوای دەکەن، پیــرۆز رۆژە ئەم بەشــێوەیەک هەریەکەو و دەگــرن کـوردی کۆمــاری یەکەم دامەزرانــدنی لە رێــز دیـکە
 هەر نەک کـورد ئـێمەی کە هەیە شـارەوا الیەنـی زۆر بێـت لەگەڵ ئێستاشـی تـاکو رووداوە ئەم روودانـی داوای لە ساڵ

 ئەوەی بـۆ نەداوە زیاترمـان هەوڵـی یـان نەزانیوە پێمان ئێستا تا ئەوەی نەداوە، زانینیشمان هەوڵی بەڵکو نازانین
 و نـاگرین خۆمـان پیرۆزیەکـانی لە رێـز زۆر ئێمە کە ئەوەی بۆ دەگەرێتەوە بزانین کوردستان کۆماری دەربارەی زیاتر
 نێوبـانگی و نێـو ئەوەنـدە هەڵبواسـین، کەسـایەتیەکانەوە و پیرزۆیەکـان بە زۆرترخۆمـان کە ئەوەیە هەوڵمان تەنها

 ئەو شـاراوەی مێـژووی و بیـرۆکە بـۆ کە نەداوە هەوڵمـان کـات هیچ دەهێنین، بەکاریان گرتنیش لەیەکتر سەنگەر بۆ وایە جاری کە گرینگە بۆ پیرۆزیەکانمان
ــایەتیانە و رووداو ــان و دەر  کە ئەوەی بــۆ بگەرێــن کەس ــێمەی هەوڵــی وەربگــرین، لــێ ئامۆژگاری ــو زۆرتــر کــورد ئ  و رووداو بەو بــووە دەرخســتن خــۆ و نێ

 .کەسایەتیانە
 نیوبـانگی و نێـو ئەوەنـدەی پـێ، هەتوەسـین خـۆ نیشـاندان خـۆ بـۆ هاتووە بەکار کۆمار بەبەردەوامی نەبووە، چوارچێوەیە ئەم دەروەی لە کوردستانیش کۆماری
 لە وا ئەمە بـۆیە هەر بەکارنەهـاتوون، کردوەکـانی و ئامـانج و مێـژوو ئەوەنـدە هیچکـات هـاتووە بەکـار سـەنگەر وەک کۆمـار بەرپرسـانی و کوردسـتان کۆمـاری
 ئەم نـاکرێ هەڵـبەتە دەبێـتەوە، بچـوکتر نوێ نەوەی الی کۆمار سالێک هەموو دەوامی بەبەر و بێت گەورە تا بێتەوە بچوک زیاتر کە دەکات کوردستان کۆماری
 خەتابـــارین، کوردســـتان کۆمـــاری بچـــوکردنەوەی لەو بەئەنـــدازەیەک ئـــێمە هەمـــووی سیاســـی، الیەنێکـــی یـــان دەســـتەیەک ئەســـتۆی بخەیـــتە خەمـــیە کەمـــتەر

 وا جـار دەیـان بە مێـژوو، بـۆ کوردسـتان کۆمـاری لە بکەیـن ئامـادە پێـک و رێک و روون روخسارێکی کە نەداوە هەوڵمان ئێمە کە ئەوەی راست خەتاباریەکەش
 و کـرچ قسـەیەکی چەنـد لە جگە ئێمە بەداخەوە بەتم دراوە پەالمار محەمەد قازی پیشەوا شەخسی و کۆمار تورکەکانەوە و فار  شۆفینستە الیەن کە هەبووە
 کە ئاشـکران رەخـنەی هەمـوو ئەمـانە مـحەمەد قـازی پێشـەوا شەخسـی کوردسـتان، کۆمـاری لە کـرد بەرگـری بۆ نەبووە ترمان هیچی سواو فاکتێکی چەند و کاڵ

 کۆمــاری بـۆ ئاشــکرا و روون مێژوویەکـی کە نەمــانتوانیوە بێـت لەگەڵ ئێستاشـی تــاکو ئـێمە بــۆ کە دەبێـتەوە کوردیەکــان ڕێکخـراوە و سیاسـی الیەنە رووبەرووی
 .داهاتوو نەوەی فێربوونی بۆ مەبنایەک ببێتە بنووسرێتەوە، کوردستان

http://kdpmedia.org/data/upimages/subfolders/nuseran/agri-balaki.jpg
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 !جوانە بەسادەیەوە کوردستان کۆماری
 نیشـان کۆمـار گرینگـی و گەورەیـی کە ئاسـتەی ئەو نەگەیشـتۆتە هیچکات بەتم کراوە سەرەتایی کاری سالە ٥٦ ئەو بەدرێژایی یان ساتنە کە ئەوەیدا لەگەڵ
 شـاراوەن، ئێسـتاش تا رووداوەکانی مێژووی و ئات بکەوین، رێک تاقانەیە کۆمارە ئەم سومبولەکانی و مێژوو لەسەر نەتوانراوە ئێستاش تاکو هەربۆیە بدات،
.  نەچێـتەوە بیـر لە کۆمـار دیـکە چـی ئەوەی بـۆ بکرێـت بۆ کاری شارەزاکانەوە الیەنە و دڵسۆز کەسانی الیەن و بۆبدرێت هەوڵیان بەدوا لەمەو دەکرێ ئەوانە
 کۆمــاری نەکرابێــت لیــوە باسـی کۆنفرانســانەدا و یــاد لەم ئەوەی بەداوەخەوە بەتم بگیرێــت بـۆ کۆنفرانســی یــان بکــرێتەوە کۆمـار یــادی کە ویســتراوە کـات زۆر

 لەسـەروە هەروەک رەخنانەشـدا ئەم لەگەڵ ، تـرە باسێکی یان کوردستانە کۆماری ئی یادە ئەم بەراستی کە دەچێ تێک لیت جار زۆر هەربۆیە بووە، کوردستان
ــێمە ســاتنە کە پێویســتە پێکــرد، ئیشــارەم ــۆنفرانس ئ ــۆلینەوەی و ک ــت تایبەتمــان لێک ــاری لەســەر هەبێ ــۆ و کوردســتان کۆم ــاتر ئەوەی ب  و شــاراوە الیەنە زی

 .بزانین کۆمار نادیارەکانی
 ئەو و بگـرن جێژنێـک دەبـێ وایە پێیـان ئەوان کە ئەوەیە دەگـرن، بـۆ جێژنی و رادەگرن بەرز رێبەندان ی2 کە الیەنانەی و لە کەهەیە تر جیدی رەخنەیەکی

 دەکـات بەشـداری زۆرتـر خەڵـک کە بـدەن نیشـان بـۆئەوەی شتێک هەموو پێش کە کردوە دروست فەرهەنگێکیان هەربۆیە بکرێتەوە، لەکۆڵ بێت هەرچۆنێک یادە
 لێکــۆلەرێکی یــان سیاسـی گوتــاربێژێکی بەدوای ئەوەنـدە ووێلــن گـۆرانبێژانەوە دوای بە ئەوەنــدی و دەگەرێــن دا خـۆش دەنــگ بێژێکـی گــۆرانی بەدوای دەگەرێـن
 الیەنێکـی دەبـێ بـۆ هەڵـدێنین، یەکەم هەنگـاوی کۆمەڵگـا بۆ غەلەت فەرهەنگی کردنی دروست لە ئێمە کە لەوەدایە رەخنەکە نین، وێلن سیاسیەوە و مێژوویی
 یـا سیاسـیی کەسـێکی بەر بەرێـتە پەنـا نـابێ بـۆ خـۆش دەنـگ کەسـی بـۆ بەرێـت پەنـا بـدات نیشـان دیـکەدا الیەنێکـی سەر بە خۆی گەورەیی ئەوەی بۆ سیاسی

 دەلـێ گـۆرانی کـێ کە گرینگە بۆیان کە شت یەکەم و دەگەرێن جێژنەکاندا ریکالمی بەدوای بوون فێر ئێمە خەڵکی کە ساڵە چەندین ئەمە سیاسی، لێکۆلەرێکی
 ئەم بێــنەوە، وەبیــری تــا دەبەنەوە بیــر لە کۆمــار بیــرەوەری و یــاد کــارانە جــۆرە ئەم بەالم نــیم خەڵــک خۆشــی و شــایی دژی خــۆم وەک مــن مەراســمەکەدا، لە

 لەسـەر ئەگەر و دەچـێ لەیاد مێژووەی ئەم گرینگی زیاتر نوێ نەوەی ساڵ لەگەڵ ساڵ نەگرن خۆمان پێرۆزیەکانی لە رێز خەڵک کە هۆکارێک دەبنە کردەوانە
 .نامێنێت لەبیریشی هەر بەڵکو دانانێت کوردستان کۆماری بۆ رێز لە نەک داهاتوو نەسلی برۆین کردارنە جۆرە ئەم

 بەدواوە، ئێسـتا لە دەکـرێ و بۆیە هەر کردوە، کارەیان ئەو الیەنێک و کە  کەم بەالم کەسایەتیەکانی و کۆمار بۆ بکرێت گەورە کاری دەکرێ ئەوەیدا لەگەڵ
 بـۆ تایبەتەکانـدا بـۆنە لە سـاتنە بکەین، دیاری کۆمار هەدەفەکانی و ئامانجەکانی و روون مێژوویەک بتوانین و هەڵێنین بۆ کرداری هەنگاوی و جیدی کاری
 پێشنیارەکەشـم دەزانـن کوردسـتان کۆمـاری بەخـاوەنی خۆیان زیاتر کە هەیە دێمۆکرات الیەنی هەردوو بۆ پێشنیارم ئەمانەشدا لەگەڵ. بگوازینەوە نوێێ نەوەی
 شـوێنێکی لە و سـالە هەر و بـکەنەوە کۆیـان و هەڵگـرن دێـت بەدەسـت یـان دەکرێ خەرج مەراسمانەدا ئەو لە کە مادیانەی مەبلەغە ئەو لە بەشێک کە ئەوەیە
 ئەوەی گەڵ لە دەتوانن کە کردارین هەنگاوی ئەمانە ، بکەن سازی دۆکومینت کوردستان کۆماری یان بێنن، پێک کوردستان کۆماری بۆ کۆنفراسنێک جیهانە ئەم
 .بکەین پێوە شانازی کە هەبووە کۆمارێکمان کە بلێن بتوانین داهاتوودا لە ئەوەی بۆ هەڵبێنن هەنگاوانەش ئەو دەکەن کۆمار بۆ خۆشی و شادی
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 :کۆماری کوردستاندا بەردەوام بێت خەبات لە لە یادی دامەزراندنی                            
 

 پێناوی سەربەخۆیی و درووستکردنی دەوڵەتی کوردیدا                                   
  

  عەتاقەرەداغی
 

 کە ئاشــکرایە ئەوە دیــارە. راگەیەنــدرا مــحەمەدەوە قــازی الیەن لە دا 7126ی کــانوونی دووەمــی 27 لە کە مهابــاد لە کوردســتانە کۆمــاری دامەزرانــدی لەیــادی
ـــدی ـــار دامەزران ـــژووی لە کۆم ـــورددا مێ ـــایەخێکی ک ـــی ب ـــش هەیە گرنگ ـــد لە ئەوی  روویەکەوە چەن
ــوو جــار یەکەم ئەوە لەوانەش ــدنی دوای لە ب ــومەتەکەی روخان ــوودی شــێخ حک ــدەوە مەحم  لە حەفی
 دوای لە مهابـاد کۆمـاری درووسـتبوونی. بکـات درووسـت حکومەت بتوانێت کورد کوردستاندا بەشێکی
 ســـنووررەکانی لە بــوو ســـوور ســووپای نزیکبـــوونەوەی و جیهــان دووەمـــی جەنگــی هـــاتنی کۆتــایی
 رۆڵـی دیسان مەبەستە ئەو بۆ ژێکا  کارکردنی و خۆی کورد خەباتی سەرباری بێگومان. کوردستان
 ئەوە مهابـاد کۆمـاری دیارەکـانی خاسێتە لە یەکێک. گرنگە رووەوە لەو محەمەدیش قازی تایبەتی

 هەبـوون نـاوچەکەدا و ناوەڕاست رۆژهەتتی لە سیاسیانەی سیستێمە ئەو سەرجەمی کاتێکدا لە بوو
 کۆمـاری سیسـتێمی پاشـایەتی سیسـتێمی بـری لە قۆنـاغەدا لەو کورد بەتم بوو، کۆماری کە کەمالیست تورکیای لە بێجگە بوون پاشایەتی سیستێمی هەموویان
 .دەگرێت خۆی لە دیموکراتی لە جۆرێک بنیادنانی بۆ هەوڵدان و ئایندەخوازی لە جۆرێک ئەوەش کە دەکات درووست
 ئێرانـدا کـاتەی ئەو رژێمـی لەگەڵ سـۆڤیەت بەرژەوەنـدییەکانی جووتبـوونی ئەنجامی لە نەبوو بەردەوام زۆر مهاباد لە کوردستان کۆماری ئاشکرایە وەکو دیارە

 پـرۆژەی کە ئەوەیە کـورد وەکـو ئێمە بۆ گرنگە ئەوەی بەتم رووخاندنیان، هۆی بە بوو ئەوەش کردو ئازربایجان و کوردستان کۆماری هەردوو لە پشتی سۆڤیەت
 درووسـتکردنی و سـەربەخۆیی دامەزرانـدنی هەوڵـی کـورد بڕەخسـێت ئەوە هەلـی کـات هەر ئامـادەیەو پرۆژەیەکـی کۆمەتیەتیمانـدا کۆنەسـتی لە کوردی دەوڵەتی
 . گەورە کوردستانی جوگرافیای سەر لە یان بێت کوردستان بەشێکی لەسەر چی دەدات خۆی دەوڵەتی

 ئەگەری دیارە ئاشکرا بە کە ئاستێک گەیشتووەتە کوردستان داگیرکەری بوونەتە دابەشکراوەو بەسەردا کوردستانیان کە دەوڵەتانەی ئەو بارودۆخی راستیدا لە
 بـاری بۆ دەگەڕێتەوە کورد زوو یان درەنگ الوازو ئەگەرێکی بووەتە پیاوکوژانەدا خوێنڕێژو تۆتالیتارو و شمولی رژێمە ئەو دەسەتتی سایەی لە کورد مانەوەی
 و مـحەمەد قـازی مەحمـوودو شـێخ کە دەوڵەتەی ئەو کـوردییە، سـەربەخۆی دەوڵەتـی درووسـتکردنی گەورەو کوردسـتانی یەکگـرتنەوەی ئەویـش کە خۆی سرووشتی
 نزیکـدا ئاینـدەی لە هیـوادارم کوردسـتاندا کۆمـاری دامەزرانـدنی یادی لە بۆیە. کردووە بۆ خەباتیان کورد گەلی گشتی بە کوردو گێڕانی خەبات لە تر زۆرێکی

 بۆ بشەکێتەوەو کوردیدا سەربەخۆی دەوڵەتی سایەی لە یەکگرتوو سەربەخۆو کوردستانی بەسەر کوردستان کۆماری ئاتکەی و ببینین سەرفراز رزگارو کوردستانی
 رزگاری رێگای لە ئەوانەی هەموو و قازی پاکی گیانی بۆ نەمری. بێت رزگاری کوردستان داگیرکەرانی چەوساندنەوەی و ستەم جەورو لە کورد گەلی هەتاهەتایە

 و رزگــاری پێنــاوی لە کــورد گەلــی خەبــاتی بێــت ســەرکەوتوو و بەردەوام کوردســتان، ئــاتی بێــت شــەکاوە بەرزو. کــردووە بەخــت گیانیــان کوردســتاندا کــوردو
 گەورە کوردستانی جوگرافیای لەسەر کوردیدا دەوڵەتی درووستکردنی و سەربەخۆیی

 
  2172ی  ی ژانویه22: وتی  ڕێکه/  ری ئیستا نیو   ماڵپه:   رچاوه سه

                                            



 

 Page : 18                                              2172:   ی فێوریه/       2172: ندانی  ڕێبه                                     18: ی  ره الپه 
 

 کۆماری کوردستان و مشت وماڵێکی تر                                                 
 

 رۆستەمی هاشم
 

ــەفحەی لە رۆژانە ئەو ــاک فەیســبووکی س ــتە ئەو قاســمی تــاهیری ک ــدەوە جــوانەم رەس  کۆمــاری: دەڵــێ کە خوێن
 .دەکەون دەر جوانیەکانی باشتر بدرێ ماڵ و مشت زیاتر تا کە گەوهەرەیە ئەو کوردستان

 تایمزدا رۆژهەتت سایتی لە پێش مەوە لە ماوەیەک کە دا" دێموکراتەکان هەڵپەرکێی و کۆمار مەرگی" وتاری لە
 .بنووسم زیاتر کوردستان کۆماری بوونی سەربەخۆ بە سەبارەت داهاتوودا لە کە ئەوەمدا بەڵێنی بۆوە، باڵو
 دیــدی بە جــۆردا جــۆراو مەرجــی و هەل لە نەزەر خــاون و شــارەزا کەســی زۆر ئێســتا تــا کە بەوە دان ســەرنج بە

 وابـێ پێیـان کە  هێنـدێک رەنـگە نووسـیوە، کوردسـتانیان کۆمـاری سەر لە جۆر جۆراو مەبەستی بۆ و جۆر جۆراو
 زۆرتــر بـدرێ ومـاڵ مشــت پتـر تـا گەوهەریە ئەو کۆمـار وتەنــی، تـاهیر کـاک بەتم. نەمـابێ کوردســتان کۆمـاری باسـی نێـو چــوونە بـوو دەالقەیەک هـێج ئیتـر

 .ماڵەوە و مشت ئەو خانەی بچێتە با منیش نووسینەی ئەو کەوابوو.دەدرەوشێتەوە
 کوردســـتانیان بـــزوتنەوەی سیاســـیەی دەســـتکەوتە ئەو الیەنـــی زۆر لە نووســـیووە، کوردســـتانیان کۆمـــاری ســـەر لە کە  زۆر ئێســـتا تـــا کـــرد باســـم وەک هەر

 تووشــی نەتەوەکەمـان مێـژوویەی دەسـتکەوتە ئەو نـاوی هێنـانی بەکـار لە نائاگاهـانە کەسـیش هێنـدێک و عەمـد بە کە  هێنـدێک مخـابن بەالم. کۆڵیـوەتەوە
 بە چـۆنە کە دا ئەوەی گەڵ لە پێوەنـدی لە. کوردسـتان خودموختـاری کۆمـاری بە کەسـیش هێندێک و دەبەن ناو مهابادی کۆماری بە کە  هێندێک. دەبن هەڵە
 زیـاد لێی تا نیە بوارەدا لەو ترم شتێکی من بۆیە داوەتەوە، بابەتە لەو ئاوری پێزدا بە وتارێکی لە ئێرانپور ناسر کاک بەرێز دەبردرێ، نێو مهاباد کۆماری
 خاڵـدا چەنـد لە کە دەزانـم پێویسـت بە بـوونەوەیەک ورد لـێ سـەربەخۆ، یـان بـووە خودموختـار کۆمـار بەراستی، ئاخۆ ئەوەی گەڵ له پێوەندی لە بەتم بکەم،

 .دەکەمەوە خوالسەی
 قەوارەی نێــو لە نـاوچەیەک کە دەبـردرێ کـار بە سیاسـیە و ئیـداری دەسـتەتتە بەئەو ئێسـتا، سـەردەمەی ئەم تێگەیشـتنی گـوێرەی بە خودموختـاری چەمکـی -

 .دەگەن تەوافوق بە سەری لە ناوەندی دەوڵەتی گەڵ لە وتتێکدا
 شـکلێ کـام لە کۆمـار بـزانین تـا دەکەنەوە روون بەرچاومـان زیـاتر وەتمەکانیان، و پرسیارانە لەو وردبوونەوە کە دەخەن دەر خۆیان کۆمەلەپرسیارێک لێرەدا
 خەڵکــی نێــوان لە رێککەوتنێـک جــۆرە هـیچ کوردســتاندا کۆمــاری سـەردەمای لە ئەرێ بپرســین، خۆمـان لە بــا.دیــوەتەوە خـۆی چارەنووســدا کردنـی دیــاری مـافی

ــی و کوردســتان ــدی" \ دەوڵەت ــوو؟ دا" \ ناوەن ــتانی ئەرێ هەب ــی کاربەدەس ــوکراتی حیزب ــتان دێم ــەرووی لە و کوردس ــان س ــابی هەموی ــەوا جەن ــازی، پێش ــۆ ق  ب
 چـوکترین تارانـدا ئەوکـاتی حکـومەتی سـەنەدێکی هێچ لە ئێستا تا ئەرێ کرد؟ تاران دەستەالتی بە رایەکیان و پر  جۆرە هیچ کوردی حکومەتی راگەیاندنی

 کراوە؟ کوردستان بوونی خودموختار بە ئاماژە
 و دەرەوە سیاسـەتی سـنوورەکان، پاراسـتنی بـۆ ئەرتەش دراو، چـاپی واتە دەسـتەتت، رووکنی چوار کە باوە خودموختاردا دەستەتتی لە دەزانین، ئەوش ئێمە

 کـات، چـا  دراو تـوانی نەی دا دەسـتەالتی کەمەی ماوە لەو کۆمار کە راستە ئەوە. دەبن دا ناوەندی دەوڵەتی دەست لە یاسا گوێرەی بە درێژخایەن، ئابووری
 ناوەنــد گەڵ لە رایەکــی پــر  و پێوەنــدیەک هــیچ کۆمــار بــوارەکەیتردا ســێ لە کە دەردەخەن ئەوە کــات ئەو کردارەکــانی و ئاماژەکــان بەڵــگەوە هەمــوو بەتم

ــووە ــواری لە. نەب ــابووریەوە ب ــار ئ ــۆ کۆم ــی خــۆ راســتە خــۆی ب ــا دا هەوڵ ــدی ت ــانی پێوەن ــابووری و بازرگ ــانی گەڵ لە ئ ــایبەت بە و تــر وتت ــان ت  ئازەربایج
 خاریجیشـەوە سیاسـەتی بـواری لە. دا سـازمان نیشـتمان و خـاک پاراستنی بۆ پێشمەرگەی هێزی لە دواتر و میللی سوپای سەرەتا بوارینیزامیەوە لە.دامەزرێنێ

 .نەبووە تاران دەوڵەت بە رایەکی پر  هیچ هەر
 کۆمـار نیزامـی هێـزی کە روونە هەمـوان الی بەتم. دەدرێ پـێ فەرمـانی و دەکـرێ ئیـدارە مەرکەزەوە الیـان لە خودموختارەکـان حکومەتە نیزامیی دەستەالتی -

  مەال کورد ناسراوی سەرکردەوی لەگەڵ کە بوو کوردستان دیکەی پارچەیەکی هی هێزە ئەو عومدەی بەشێکی بەڵکوو نەبوو، تارانەوە بە پێوەندیەکی هیچ نەک
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 .برا پێ ژنراڵی لەقەنی کوردستاندا کۆماری لە کە بوو کەسانە چوار و لە یەکێک بارزانیش خودی مەهاباد، هاتبوونە بارزانی مستەفای
 وەتت گشـتی ئـاتی خودموختارەکانـدا حکـومەتە لە کە سروشتیە زۆر ئەمرێکی. والتێکدا لە دەستەتتن سومبولی ئاال و ئارم کە دەزانین هەموومان گومان بێ -
 بە کوردســتان ئــاتی کە را7222ی ســەرماوەزی 26 رۆژی لە کوردســتاندا، کۆمــاری ســەردەمای لە بەتم دەدری، هەڵ خودموختــار دەســتەتتی ئــاتی تەنیشــت لە

 .نەبووە لێ دیکەی ئاتیەکی هیج کوردستان ئاالی لە جگە کوردستاندا کۆماری بە سەر ئیدارەکانی لە هەڵدار، رەسمی
 مومارسـەی دا کۆماری شکڵی لە کورد کات ئەو کە شاهیدە مێژوو بەتم بوو، پادشاهی شێوەی بە کات، ئەو ئێراندا، لە داریەتی دەستەتت و سیاسی سیستیمی-

 خودموختـار کۆمـار دەڵـین ئەوانەی. دابـوون ئـارا لە جیـاواز لێـک تەوا دەستەالتداریەتی جۆرە دوو ئەساسدا لە هەر وابوو کە. دەکرد خۆی داریەتی دەستەتت
 !هەبێ کۆمارییش حکومەتێکی پادشاهیدا، حکومەتێکی چێوەی چوار لە دەکرێ مەگەر دەدەنەوە، لێک ناتەباییە ئەو چۆن بووە،
 بـۆ بەالم بکەیـن، دیـکەش الیەنـی زۆر بە ئامـاژە دەتـوانین بدەین، ماڵ و مشت زۆرتری وتەنی تاهیر کاک و بابەتە ئەو نێو بچینە وردتر هەوێ بمان ئەگەر
 یـان کـردن، خـشش دڵ بـۆ چیتـر با نەکەین، نەفسی شکەستە چیتر با بڵێم کە دەکەم قەناعەت بەوە هەر لێرەدا وتارەکە، بوونی درێژ و دوور لە پاراستن خۆ
 .نەکەین کوردستان کۆماری بوونی سەبەخۆ لە حاشا کەرەکان، داگیر شۆفینیستە کردنی رازی
 مرۆڤایەتیـدا و مێـژوو دڵـی لە هەمیشـە بـۆ یـادەکەی، هەم و خـۆیی بـۆ هەم جار ئەو تا دامەزرێنینەوە، کوردستان کۆماری دیکەش جارێکی بۆ بدەین هەوڵ با

 .بکرێ تۆمار
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 تبوونی کورد  وڵه ده رۆژی به                                                    

 
 ئەیوبزادە ئەیوب

 
 کی  تییــه زایه ناڕه ربڕینــی ده بــۆ ئاســایی کی یــه وه کۆبوونه نــدان، رێبه دووی رۆژی ســیی که زار هــه نــد چه ی وه کۆبوونــه
 شــوێنی  لــه راســتیدا له   رییــه ماوه جه  وه کۆبوونــه م ئــه. بوو نــه  رۆژانــه گرفتێکــی و  له ســه مه  لــه ســکات یــاخۆ بچــووک

 دونیـای  لـه ر گه ئه. مێژوویی بڕیارێکی یاندنی راگه بۆ کوردو ی وه ته نه نووسی چاره دیاریکردنی بۆ بوو ریفراندۆمێک
ــتادا ــه وه ته نه ئێس ــۆ ک ی ــدنی راگه ب ــه یان ــۆی خۆیی ربه س ــه خ ــه ده نا پ ــه  بات ــه ر ب ــدان ده نووقی س ــاخۆ نگ ــه ی ــۆی  ب  ه
 نێ، یــه گه راده  وه ره ده دونیــای  بـه خــۆی یی وه تــه نه خۆی ربه سـه تی وڵــه ده بڕیــاری  پارلمـان هــۆڵی  لــه  وه  رانییـه نوێنه

ــودێلێکی نــدان رێبه دووی رۆژی ریی ماوه جــه و  رین بــه ی وه کۆبوونــه ــی بڕیــارێکی یانــدنی بۆراگه زینــدووتری م  مێژووی
 و دا جمهـوری و  خۆیی ربه سـه بـۆ نگـی ده   کـه زار هه 21  له پتر زیندوو و وخۆ راسته کی یه شێوه به. ڵبژارد هه تۆو ئه

 بڕیــارێکی. دا شۆڕشــگێڕانه رجێکی مــه لو هــه  لــه بــوو نوسســاز چاره بڕیــارێکی  نگاوه هــه م ئــه. یانــد راگه دنیــا  بــه ئاشــکرا  بــه خــۆی یی وه تــه نه و  سیاســی ی ئیــراده
 کولتـووری حانـد  لـه بـوو  مێژوویـی وتمێکـی کاتیشـدا مان هـه له. بێنـێ کـورد بێکیـانیی و  یی سـته ژێرده  بـه کۆتـایی ی وه ئـه بـۆ بـوو، نووسساز چاره ی وه ره کالکه یه
 ی وه تـه نه خوازیی وه تـه نه وتوویی که رنه سـه و  شکسـت   یییـه وه ته نه  واره قـه م ئه. ئێراندا  له وا رمانره فه ی وه ته نه ی ریخوازانه وه ر سه و  رانه داگیرکه خوازیی وه ته نه

 یی وه تـه نه ی ناسـنامه کردنـی کـپ و  وه سـڕینه حیسـابی ر سـه له  هاوشـێوه و  شـن هاوچه و  سـت کده یه کی یه ناسـنامه دابـوو  وه ئـه وڵی هـه  له  که دا نیشان ستی بانده
 .پێنێ بسه زۆر  به کانیتر وه ته نه
 دۆزی بــۆ بـوو،" ئێـران رزیی ئـه تی واویــه ته" کردنـی دار وش خـه و  چـوون  گرێژنــه له مانـای  بـه ئێـران  لــه تی پاشـایه نیزامـی بـۆ ر گــه ئه ،  مێژوویییـه  بڕیـاره م ئـه
  له ی رخانه رچه وه م ئه رۆکی ناوه ، ناوه کوردستانی  که وتتێک ر سه به ت حاکمییه و تبوون وڵه ده به. بوو مێژوویی گۆڕانێکی  نوقته سپێکی ده کورد یی وه ته نه
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 .خۆگرتبوو
 ئـات ڵکردنی هـه و کۆمار رۆک سـه دیاریکردنی و" کوردستان جمهوری" یاندنی راگه بڕیاری. مێژوویی ی وره گه بڕیارێکی ندی ناوه کۆو مه  به بوو دا رۆژه و له هاباد مه
 . وه شێته وه ده رخ هاوچه و  مودێرن تێکی وڵه ده  له  که ی زراوانه دامه و ئه گشت یاندنی راگه و  زراندن دامه و،

 نیا تـه نه   یییـه وه ته نه  تته سه ده و ئه رۆکی ناوه و  واره قه. بوو کی ره ده تی سیاسه خوڵقاوی  نه بوو دایک له ندی ناوه تی وڵه ده ڵ گه له گفتوگۆ ئاکامی  له  نه کۆمار
 نـاوی. بـوون ک یـه به دژ جیـاوازو تتی سـه ده دوو رۆکـدا ناوه  لـه م هـه و نـاو  لـه م هـه ڵکوو بـه بوو، نـه  نـدی ناوه تی وڵـه ده ڵ گه له کی  تییه خزمایه  بۆره  جۆره هیچ
  شـنه چه هـیچ نجامی ئـه  لـه توانی یـده نه کۆمـار دایکبوونی لـه  بۆیـه ر هـه. بـوو تی نه لته سـه تـاران  له ندی ناوه رێژیمی چی که. بوو" کوردستان جمهوری"  که واره قه

 . ئاراوه  هاتبێته دا کوردستان و  تاران نێوان  له وتنێک رێککه و گفتوگۆ
 و ئـه کۆتـایی  لـه ئێـران ی وشـه النـانی وه.  بووه نـه  دواوه به ئێرانی ی وشه'':  واته. بوو ئێران جوغرافیایی و  سیاسی سنووری تی رعییه شه ی بازنه  له ر ده به کۆمار
 (7) ''. کردبۆوه جیا بووون ئێرانی تی هۆوییه  له خۆی جیاوازی تی هۆوییه حیسابی کورد تیی رایه رێبه  که دا ده نیشان  یه واژه سته ده
 تی، نه لته سـه رێژیمێکـی قـاوغی  لـه کیان یـه.  وه کـه یه به دژ هاتووی نـه ئاشـتی  له ی خانه دوو ناو  چوونه ده  یه واره قه دوو م ئه رۆکیشدا ناوه  له ش پێیه م به ر هه

. سـتۆ ئه  گرتبـووه لێکـراوی حاشـا کی یه ناسـنامه تیی رایـه نوێنه تریـان ی وه ئـه. ی که تته سـه ده  لـه  کراوه جیانـه شـێکی به  کردبـووه فارسـی ی ئیتنیسیته و  ت هۆوییه
 کی  تییــه مایه که زمـانی میانـدا که یه  لـه. سـمی ره زمـانی  کردبـووه خـۆی یی وه تـه نه زمــانی تریـان ی وه ئـه بـوو، تیی وڵـه ده و سـمی  ره زمـانی فارسـی زمـانی کیان یـه
  لـه  دوورخـراوه کی یـه وه ته نه زمـانی تریشـیان وی ئـه ، وه بسـڕێته تـر کانی زمانـه گشت ورای شوێنه زۆر به ویست یهه ده  که بوو یی وه ته نه فره وتتێکی  له یی وه ته نه

 بووڵی قـه  لـه بـا  دا کیان یـه گوتـاری  لـه.بنـێ بونیـات  کـراوه  غـه ده قه  ناسـنامه و ئـه بـۆ سیاسـی مـاڵێکی بوو  وه ئه بۆ وڵی هه موو هه  که بوو تت سه ده ی بازنه
 کـردن  سیمیله ئه و  وه توانه بۆ کاری ئێسقان ر سه تا ویتر ئه ، وه وانه پێچه  به چی که. کرا ده کاندا وه ته نه نێوان  له تت سه ده له کسانی یه و  جیاوازی و  شنی چه فره
  لـه و  بـێ ئاسـایی کی  ندییـه پێوه توانی یـده نه ،  خوازییـه وه ته نه  جۆره دوو م ئه نێوان ندیی پێوه  وه ئه ر به  له ر هه. کرد ده یی وه ته نه شنی چه فره کردنی بڕ خاشه و 

  لـه بـوو  وه بـه قایـل فـار  خوازیی وه تـه نه ری نوێنـه ک وه تی پاشـایه تتی سـه ده  نـه. بکرێ بۆ  وه پێکه یان وه وانه حه دا ش هاوبه سیاسیی سیستمێکی ی چوارچێوه
. بـوو ری سـه سبه ده و  تی کۆیلـه ژیـانی  بـه حـازر چیتـر کـوردیش خوازیی وه ته نه  نه و  بکا ک یه وه بوونه ز پاشگه بچووکترین خۆی ی خوازانه زنی مه شۆوینیسمی بیری
 و وار خوێنده نه کی کابرایه و   وه مابووه میرات  به بۆ تیی پاشایه ختی ته  وه  باوکییه  له  که بوو زاق قه زاخانی ره کوڕی وی هله په شای زا ره مه حه کیان یه ی رکرده سه
/  2/  25  لـه تت بخـا و سـه ده توانی دواشای قاجار له 7127/  2/  27  له   وه ربازییه کی سه تایه هۆی کوده کان به و پشتگیریی ئینگلیسه ی ت یارمه  به  که ڕۆ ره سه

. ی که تته سـه ده  لـه  کراوه جیانـه شـێکی به  بکاتـه داپڵۆسین و رکوت سه و  کردن تچۆ قه و  ئێعدام دا  که ته حکومه ی ماوه  له و  ری سه  بنێته تی پاشایه تاجی  7126
 .جێمابوو به بۆی  وه باوکه  له  که ی میراته و ئه مان هه رێبواری  به بوو یشتنی گه تت سه ده به ڵ گه له کوڕیشی زاشای ره  مه حه
  لـه. زانـا  وشـه ی قینه راسـته مانـای  بـه یشـتوو تێگه و روونـاکبیر کی  تییه سایه که. بوو د مه محه قازی وا پێشه ش، رزگاریخوازانه ناسیۆنالیسمی نی الیه ی رکرده سه

 حقـووقی و  سیاسـی تیی سایه که بۆ بوو  دێمۆکراتیانه روانینێکی ڵگری هه و ئه. بوو نه بۆ کی جێگایه" وتوو دواکه ی وه ته نه" و" شکۆ ن خاوه ی وه ته نه" دا و ئه بیری
 بـوو بریتـی وادا پێشـه بیـری و هزر  له کسانییش یه. زرابوو دامه کان وه ته نه نێوان کسانیی یه ر سه له و ئه بیری ی بناغه ردی به. کانیتر وه ته نه موو هه کولتوریی و 

ــه. نووســیان چاره مــافی دیــاریکردنی و  تت ســه ده  لــه کان وه تــه نه کســانیی یه  لــه ــه واره قه دوو م ئــه بڵێــین تــوانین ده راســتیدا  ل ــه جــۆر دوو نێــوان ملمالنێــی  ی   ل
 م ئـه.  رزگاریخوازانـه کی  خوازییـه وه ته نه ڵ گـه له ر، داپڵۆسـێنه و رانـه داگیرکه کی  خوازییه وه ته نه. بوو  وه  فێکرییه و سیاسی جیاوازی سیستمی دوو  به خوازی وه ته نه
 .بوو  ری روه سه ن خاوه و خۆ ربه سه واقیعدا  له و  وه کرده  له  واته. بوو یی وه ته نه خۆی ربه سه تێکی وڵه ده  وشه ی قینه راسته مانای  به  یه واره قه
 بـۆ.  وه ناسـرێته ده پـێ خۆی ربه سـه تێکی وڵـه ده ی واره قـه  یـه ندییانه تمه تایبه و لـه کێک یـه و  تـه وڵه ده مای بنـه گرینگترین ری وهر سه مکی چه سیاسیدا تیۆریی  له

 کۆمـاری ی چوارچێـوه  لـه. دا کانی  کییـه ره ده و  نێوخـۆیی  تته سـه ده یانـدنی گه جێ به  لـه نێ یـه گه ده ت وڵه ده باتی تتی سه ده ری روه سه نسیبی پره ک یه واره قه گشت
 التی ســه ده ری ســێبه ت نانــه ته و  تت ســه ده و  ئۆتوریتــه بــۆ ک جێگایــه چ و بــوو خوویــا واوی تــه به ئاســتدا ردووک هــه  لــه ری روه ســه نســیبی پره دا کوردســتانیش

  و  که واره قه قامگیریی سه  وه، ڕایه گه ده   رییه روه سه و ئه ی وه ره ده رووکاری بۆ ی جێگایه و ئه تا دا باسه و ئه ی میانه  له. بوو نه ئارادا له تاران ی رانه داگیرکه
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 ی وه ره ده کانی  ندییـه پێوه  لـه و  خـۆی ی وه ره ده دونیـای ڵ گـه له وت ڵسـوکه هه  لـه  واتـه. دانابوو خۆی خی بایه ندی نێوه  له کورد یی وه ته نه ندیی وه رژه به پاراستنی
 سـنووردار ی که الته سـه ده ی راده  وه دیکـه تێکی وڵـه ده ن الیـه له ی وه بێئـه بـوو، یی وه تـه نه خۆی ربه سـه تێکی سیاسه ن خاوه و  ڕشت داده خۆی تی سیاسه خۆ ربه سه دا،

ی  وانـه ره ی کـه وتته الوی و  نج گـه ی کـه واره قه پسـپۆڕی و کـادر یاندنی پێگه بۆ. ست به ده  کی ره ده وتتێکی ڵ گه له بازرگانی ستی گرێبه خۆ ربه سه  وێنه بۆ. کرابێ
ــرد ده  وه ره ده وتتێکــی ــه. ک ــدا تی سیاســه  ل ــه ر ســه له جیهانی ــانی مای بن ــه الیه دوو رێزدان ــییه  ن ــارای کی  دیپلۆماس ــه ک ــرد ده  ڕێوه ب ــدیی پێوه و ب ــه خۆی ربه ســه ن   ب

 - سیاسـی نیزامێکـی و  سیسـتم ی وێنـه  بـه و کـرد ده مـۆر بایی تـه و  هاوکـاری ی وتننامـه رێککه ربایجان ئازه میللیی تی حکوومه ڵ گه له. بوو هه  وه تره کانی ته وڵه ده
( ها ره) مای بنه. پاراست ده بێسنوردا های ره تتێکی سه ده ی خانه  له خۆی ی که  رییه روه سه و کرد ده وتی ڵسوکه هه خۆی ی وه ره ده دونیای ڵ گه له خۆ ربه سه حقووقیی

 رێکی کتـه ئه ک وه  واتـه. دا کـی ره ده کانی شـه ڕه هه و  ردان سـتتێوه ده حانـد  لـه  که واره قه خۆیی ربه سه پاراستنی و  حوکمرانی بۆ سنوور بێ مافی  به  پشڕاسته دا لێره
 .برد ده  ڕێوه به  خۆوه ربه سه تێکی سیاسه رێگای  له کوردی خوازیی وه ته نه ندیی وه رژه به خۆ ربه سه

 کردنـی دابـین و  وتت ریی به ڕێوه به سیستمی داڕشتنی و  حوکمرانی یاسا، دانانی  له خۆی و  وه ڕایه گه ده کۆمار نێوخۆی ئاستی بۆ ،  رییه روه سه و ئه ی دیکه دیوێکی
 هـیچ گرێـدراوی یاسـاکانی و بڕیار جۆری و  تت سه ده ی راده دا ش بوارانه م له.  وه دیته ده دا ندانی شارومه و  دانیشتوان کانی  ئازادییه و  ما  پاراستنی و  ئاسایش

 یاسـا یی، وه ته نه داهاتی میللی، دیفاعی ئابووری، نی درێژخایه ی پرۆژه ، وه ره ده تی سیاسه دا خودموختاری  له ر گه ئه  وێنه بۆ. بوون نه  دیکه سیاسیی کی یه که یه
  لـه  تتانه سـه ده م ئـه موو هـه یی وه تـه نه خۆی ربه سه تێکی وڵه ده ک وه دا کوردستان کۆماری  له کرێن، ده دیاری  وه  ندییه ناوه تی حکومه ن الیه  له وتت کانی  گشتییه
 ریی روه سـه  لـه بـا  دا یـه چوارچێوه و له و  نییه بڕیاردانی خۆ ربه سه مافی و  یه هه ندی ناوه تیی رایه نوێنه کارگێڕیی خودموختار تی حکوومه. دابوون خۆی پاوانی

 .رێ به ی ڕێوه به ندی ناوه تی حکوومه ی وه ئه بۆ بڕیبوو دانه خۆی له تتێکی سه ده و  ما  هیچ کوردستان کۆماری تم به گۆڕێ،  ته نایه یی وه ته نه
 و  م خـه گرینگتـرین  لـه کێک یـه  بـه بـوو کوردسـتان،  لـه فار  ی رانه داگیرکه خوازیی وه ته نه تتی سه ده کانی واره ئاسه و  سیمبول موو هه کردنی بڕ خاشه  بۆیه ر هه
 و وار شـوێنه بچـووکترین ڕوانـی، ده کۆمـار سروشـتی و  بـیچم  له  وه که روویه ر هه  له کاتێ  نییه وت ڵکه هه  به. دا قۆناغه و له کورد خوازیی وه ته نه کانی  رقاڵییه سه

 .نابینی  پێوه تارانی تتی سه ده وارێکی ئاسه
 

 .کێنێ شه ده خۆی یی وه ته نه ئاتی و ئه جێگای  له و  خوارێ  دێنێته کان  ئیدارییه زگا ده و  ربان سه  له ر داگیرکه تی وڵه ده ئاتی بوو نه خۆڕا له -
 ر به سـته ده ندانی شـارومه هێمنیـی و  ئاسـایش م هه و  بپارێزێ کی ره ده الماری په  له  وه ته نه کیانی م هه  که پێکدێنێ خۆی یی وه ته نه تی وڵه ده کداری چه هێزی  -

 .بکا
 .کا ده دیاری خۆی  به ت تایبه یاسای جێگایان  له و  وه شێنێته وه ڵده هه ر داگیرکه تتی سه ده میراتی و رێسا و یاسا -
 

 کانی واره ئاسـه دوایـین  لـه چـاوی سـاتیش ک یـه بـۆ ، ڕووه ره بـه نـاوخۆیی و  کـی ره ده ی شـه ڕه هه لێک گـه ڵ گـه له و  نـه مه ته م کـه سـاواو تتێکی سـه ده ی وه ئه ڵ گه له
  به کران کان  گشتییه  شوێنه و ب کته مه ناقۆتکانی و  فارسی  ناوه'': و  ڕێ گه ده کان قوژبنه موو هه کردنی بڕ خاشه بۆ و  ناکا غافڵ تاران ی رانه داگیرکه تتی سه ده

 (2) ''.خۆش کوردیی ناوی
  وه نگ کـۆ ببوونـه رهه ی فه ئیداره  نگی له رهه ئاغایانی فه  تێک له یئه دا هه 22ی 71ی 21  له کوردستان جمهوری ئیسی ره وا پێشه ستووری ده''  پێی به ش وه له  جگه
 (2)'' .بی ئامانجی کوردستان نێودار بێ کته نێوی مه وی به هله ی په سه دره مه  ند کرا که سه په
 ئاشــکرا به واری کــورده ڵی کۆمــه کــانی توێژه و  چــین  لــه   کــه زار هــه 21  لــه پتــر شــداریی به  بــه و"جمهــوری ئیعالمــی" رۆژی  لــه. گرینگتــر ش وانــه ئه موو هــه  لــه
 :یاندرا راگه

 

 .واو بگا ئیسقاللی ته  ژین به ئێستا کوردی تێدا ده  دا که و جێگایانه له -7

 .ن بکه    پێ جلیسی شورا ده ئینتخاباتی مه -2

 .ن کانی ساز بکه ئیدارهزیران  تی میللی کوردستان، وه حکومه -2
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 .ن شکیل بده حی میللی کورد ته له هێزی موسه  -2 

 .ن رار بکه رقه تی و ئیقتیسادی به ی تیجاره رابیته  مسایه تانی هه وڵه ڵ ده گه له -5

 (2)'' .ن م بکه حکه تی مه و دۆستایه مکاری  کان هه  ربایجانییه ڵ برا ئازه گه له -6
    

  بــه خۆیی ربه ســه یانــدنی ڕاگه م کــه یه: بــوو  شــنه چه م بــه گرینگــی یامی پــه دوو ڵگری هــه نــدان رێبه دووی ریی ماوه جــه ی بڕیارنامــه و وا پێشــه ی ئازایانــه بڕیــاری
 .نێک الیه هیچ پاشکۆی  بوونه نه و ی که وه بزووتنه و کورد یاندنی ڕاگه خۆ ربه م،سه دووه و کوردستان کۆماری یاندنی ڕاگه
 رانی رێبـه. کـرا تـاران  لـه نشـاهی شاهه تی وڵـه ده ی ئاراسـته کوردسـتان خۆیی ربه سـه بڕیـاری جمهـوری، یاندنی راگه و رکۆمار سه ڵبژاردنی هه  به: م که یه یامی په
 تتی رۆژهـه  لـه کوردیـان دابڕانـی  وه کـرده  بـه ئاشـکراو  بـه کـوردی سیاسـیی تیی تتداره سـه ده ی شـێوه ک وه کوردسـتان  لـه کۆمـاری سیسـتمی ڵبژاردنی هـه  به کورد

 ی وه جیابوونـه رێگـای جمهـوری سیسـتمی یانـدنی راگه و    یییـه وه ته نه  واره قـه و ئـه بونیاتنـانی  بـه  واتـه  نگاوه هـه و بـه. یاند راگه تی پاشایه ئێرانی  له کوردستان
 بڕیــارێکی.  نــه الیه ک یــه بڕیــارێکی م هــه بــوو، کی کجاره یــه ی وه ره کــه کال یــه بڕیــارێکی م هــه  مــه ئه. ر بــه ته گره ئێــران  لــه ڕاوکێ دڵــه بــێ و ئاشــکرا  بــه کوردیــان

 بـۆ جیـاوازی واو تـه به تتێکی سـه ده شـنی چه و هێنـا کوردسـتان  لـه تـاران ی رانـه داگیرکه تتی سـه ده  بـه کۆتـایی ی وه ئه ر به  له بوو، کی جاره ک یه ی وه ره کالکه یه
 تبوونی وڵـه ده به ی مێژینـه له وی خـه و هێنـا تی پاشـایه نیزامـی  لـه کورد تیی کۆیله  ژیانی  به کۆتایی و کرد دیاریی خۆی تیی تیه کۆمه و  سیاسی دواڕۆژی ژیانی

 . وه گواسته  قینه راسته ژیانی بۆ  وه  تئۆرییه و و خه ئاستی  له کوردی ئینسانی
 و  بـوون قایـل پـێ  جـۆره هـیچ هـۆی  بـه یـاخۆ و دانوسانێک  جۆره هیچ ئاکامی  له  مانایه و به  بوو، ش نه الیه ک یه بڕیارێکی کۆمار یاندنی راگه ش پێیه و به ر هه

 تیی رایــه رێبه ی ئیـراده بــۆ نیا تـه  بڕیــاره م ئـه کیی ره ســه نـدی ناوه و  سـڵی ئه ی رچاوه ســه. دی  هاتبووه نـه تــاران ری داگیرکـه تی وڵــه ده ڵ گـه له ک یـه وتننامه رێککه
 . وه ڕایه گه ده کوردستان ڵکی خه ری ماوه جه و کوردی سیاسیی

 ری واوکـه ته و  ش هاوبـه کی یـه خانه  لـه خـۆ" هێـز باتنسی" و"کورد سیاسیی داخوازی ئاستی و  یی وه ته نه وی پته کی یه ئیراده بوونی" کانی فاکتۆره دا، قۆناغه و له
 .  مێژوویییه  بڕیاره و ئه دانی بۆ  وه بیننه ده دا کتر یه
 ری نوێنـه خودموختـار تی حکومـه حاڵێکـدا  لـه.  تته سـه ده ی رچاوه سـه ڵک خـه  کـه دا ده نیشـان سیستمێک و  ناسراوه سیاسی -حقووقی رێژیمێکی کۆمار فهوومی مه''

 و  نییـه شی رته ئه ؛ نییه ی وه ره ده ندیی پێوه و  ئابووری و پووڵ بێ؛ هه تییان دژایه ندی ناوه تی وڵه ده قانوونی ڵ گه له نابێ کانی قانوونه ؛ ندییه ناوه تی حاکمیه
 و کوردسـتان کۆمـاری نـاوی.  نییه خۆی ربه سه سیاسی -حقوقی تی سایه که و ناکرێ ت حاکمییه  له با  خودموختاردا تی حکومه  له.  یه ئاواڵه جوغرافیایی سنوری
 موو هــه رامــاڵینی گشــتی  بــه فارســی  بــه خوێنــدن کردنــی  غــه ده قه و  فــار  واری شــوێنه موو هــه ی وه ســڕینه ســنوور، کردنــی دیــار و شــکر له و  م رچــه په و ســروود
 (5). ''ق سته نه ی قسه  ببووه ت نانه ته م جه عه واری شوێنه
 وام رده بـه  کـه"... کوردسـتان جمهـوری" یانـدنی راگه و" کوردسـتان نگـی ره سـێ ئـاتی ڵکردنی هـه" ،"مام تـه و  تام استقاللی" ،"خۆیی ربه سه" ی زاراوه هێنانی کار به
 کوردسـتان  لـه تـاران ی رانـه داگیرکه تتی سـه ده  بـه کۆتـایی  میشـه هه بـۆ  که بوو  سته به مه و به راست کرد، ده ر سه له ی قسه کانی وه هکۆبوون  له  واوه پێشه ن الیه له

 .بێنێ
.  نییـه دا ئـارا  لـه دا وتتـه و ئـه تیی پاشـایه سیستمی  له  وه مانه و  ئێران ی چوارچێوه  له خودموختاری  له باسێک چ دا،  نگاوانه هه و له هیچکام  له بینین ده ک وه
 رێژیمـی ڵ گـه له وتن رێکـه و  ئێـران ، نییـه ناوانـدا نێو لـه نـاوی ی وه ئـه کـورد، سیاسـیی نووسـی چاره دیاریکردنی رۆژی ک وه ندان رێبه دووی رۆژی  له تی تایبه به

  میشـه هه بـۆ ئێـران، جوغرافیـایی ی خشـه نه  بـه تی پاشـکۆیه  لـه کـورد و  کوردسـتان  یـه وه ئه بـۆ کان نگاوه هـه گشت و  کان بڕیاره موو هه  وانه پێچه به.   تییه پاشایه
 :نوێنێ ده خۆی  شێوه باشترین  به وا پێشه خواردنی سوێند ئایینی  له   راستییه م ئه. بکرێ رزگار

 و ژیـانم ی ناسـه هه ئاخر تا  که خۆم ده سوێند کوردستان سی ده موقه ئاتی  به کورد میللی تی رافه شه  به نیشتمان،  به خودا، زیمی عه المی که  به خودا،  به من ئه''
 جمهـوری ئیسـی ره  بـه ت نیسـبه و  کۆشـم تێده دا کوردسـتان ئـاتی ی وه رزکردنـه به و خۆیی ربه سـه راگرتنـی رێـی  لـه ماڵ به و  گیان  به خوێنم تنۆکی ئاخر رژاندنی
 (6). ''بم ده فادار وه و  موتیع ربایجان ئازه و کورد کێتیی یه و  کوردستان



 

 Page : 23                                              2172:  ی فێوریه /       2172: ندانی  ڕێبه                                     23: ی  ره الپه 
 

 کانی بناغـه داڕشـتنی بـۆ تـر نگاوێکی هـه کتر، یـه  لـه کان تته سـه ده ی وه جیاکردنـه لێـک و  وتت ی ئیـداره بـۆ تی وڵـه ده زراوی دامه و  بنکه و  تخانه زاره وه دانانی
 .بوو کۆمار خۆیی ربه سه ستروکتوری

 باری نالـه وای هـه شـو که تم بـه ، وه گرێتـه ده ئێسـتا پارلمـانی جێگـای  کـه بـوو شورا جلیسی مه ڵبژاردنی هه ندان رێبه ی2 رۆژی کانی بڕیاره  له کێک یه ند چه ر هه
 پارلمـانێکی ک وه دانـان یاسـا تتی سـه ده دا کوردسـتان کۆمـاری  لـه  بۆیـه ر هـه دی،  بێنێتـه  وه کـرده  بـه  بڕیـاره م ئـه دا نـه رێگـای کۆمـار نیی مـه ته م که و  سیاسی

 :تم به. چوون رده ده کردن جێ به جێ تتی سه ده بۆ  وه رکۆماره سه  له کان بڕیاره   بۆشایییه و ئه ی وه پڕکردنه بۆ بوو، نه ڵبژێردراو هه
 تـی زاره وه 72 زیـران وه نی نجومـه ئه رۆکی سـه و زرابوو دامـه واوی تـه به ت حکومـه کـاری و ئـیش ڕانـدنی راپه بۆ کردن جێ به جێ تتی سه ده کوردستاندا کۆماری  له''
 نــدی یوه په و  هاووتتیــان کاروبــاری ڕانــدنی راپه و  کــردن ت خزمــه بــۆ وام رده بــه  کــه زرانــدبوو دامه تریــان زگــای ده و  دام ش تانــه زاره وه م ئــه  کــه. گرتبــوو خۆ لــه

 (   1) ''.دابوو کارکردن و  ڵسووران هه  له... و کانی سنووره پاراستنی و  که کۆماره
 و  هاووتتیـان نێـوان ی کێشـه و ڕ شـه کێشان، تلیاک ک وه کان  تییه تیه کۆمه  کێشه  له  وه الکردنه. بوو ری دادوه تتی سه ده بوونی کۆمار ستروکتوری  له تر شێکی به
 .گۆڕێ  هێنابووه ریی دادوه تتی سه ده زراندنی دامه پێویستیی ، رکردنیان سه چاره بۆ  که بوون لێک رکگه ئه... تی هێمنایه و ئاسایش کردنی دابین بۆ وڵدان هه
 ی ئیـراده دا، بـوون پاشـکۆ و  خۆبـوون نێـوان  لـه جمهـوری یانـدنی راگه  بـه وا پێشـه. بـوو ورێز تـه  لـه  فیرقـه رانی سه ستانی ده کاربه  له رووی میش دووهه یامی په
 نی الیـه بـۆ وا پێشـه ی یامـه په و ئـه. یانـد گه ری ئـازه سـتانی ده کاربه گوێی بـه ک  تییه پاشـکۆیه  شـنه چه ر هه ی وه کردنه ت ره بۆ  شێوه باشترین  به کوردی یی وه ته نه
 ی بازنـه  لـه کـورد ی وه وتنـه که دوور کـوردو تیی پاشـکۆیه نێ یـه بگه  فیرقـه رانی سـه  لـه ویسـتی جمهـوری ئیعالمـی  بـه وا پێشه. بوو ئاشکرا و  روون لێک گه ری ئازه
 ن الیـه له بـێ  وه نگێکـه ره ر هـه  بـه و  ناوێک ر هه ژێر  له   تییه پاشکۆیه م ئه.   تییه پاشکۆیه تی، پاشکۆیه ورێز، ته یاخۆ بێ تاران بۆ بێ،  کێوه ن الیه له تت، سه ده

 خرێته  ده  وه کورده یی وه ته نه ی ئیراده
  
 2172ی  ی ژانویه27وتی  ڕێکه/  تت تایمز   ری رۆژهه ماڵپه:   رچاوه سه

 
 مەرگی کۆمار و هەڵپەرکێی دێموکراتەکان                                            

 
 رۆستەمی هاشم

 
. کوردسـتانە کۆمـاری کـورد، نەتەوی خـوازانەی رزگـاری خەبـاتی مەزنەکانی و بەرچاو هەرە دەستکەوتە لە یەکێک
 و، کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی خەبـاتی و هەوڵ بە هەتـاویی 7222ی رێبەنـدانی سـاڵی 2 لە کە کۆمارەی ئەو
 لە بدا مەودا تەمەن گەر. راگەیەندرا مهاباد شاری چرای چوار مەیدانی لە کوردەوە مەزنیی پێشەوای الیان لە لە

ــــکەدا وتــــارێکی ــــێچەوانەی بە کە دەکەم ئەوە باســــی دی ــــار دەکەن، ئەوە باســــی کە کەســــانە ئەو نەزەری پ  کۆم
ــووە خودموختــار ــن بەخــۆ، ســەر نەک ب ــک بە ئامــاژە بە ئەم ــاری کۆمەڵی ــرم ئەوە ســەر لە پــێ روون هۆک  کە دادەگ

 دیـکە باسـێکی کە ئەوەیە مەبەسـتم نووسـراوەیەدا لەم بەتم. خودموختـار نەک بـووە بەخـۆ سـەر کوردستان کۆماری
 .کوڕیەکان و کەم و هەڵە کردنەوەی راست لە بن کار هاو گەل و حیزب دڵسۆزانی و نەزەران خاوەن تا بهاروژێنم،
 و چــاک بە داوە، رووی کە ئەوەیە مێــژوو. خوڵقانــدن شــانازی و ســەرکەوتن لە نــیە بریتــی تەنیــا جــووتنەوەیەک و حیــزب مێــژووی یــان نەتەوەیەک مێــژووی

 .بوونەوە شەهید رۆژی و بوون دایک لە رۆژی بە شکستیەوە، و کەوتن سەر بە خەراپیەوە،
 فەرامۆش ناخۆشەکانیش و تاڵ رۆژە نابێ کاتدا هەمان لە بەالم. بگرین جێژن و بکەین شادی دەسکەوتەکاندا پر و خۆش رۆژە بیرەوەری لە کە سروشتیە زۆر



  
 Page : 24                                              2172:   ی فێوریه/       2172: ندانی  ڕێبه                                     24: ی  ره الپه 
 

 وەفاداری پەیمانی دەگرین، تێکۆشانیان و خەبات لە رێز. رادەگرین زیندوو شەهیدەکانمان یادی و دەگرین مەراسیم خاکەلێوەدا ی71 لە چۆن وەک هەر. بکەین
 .دەکەینەوە دووبارە خەباتیان رێگەی سەر لە بوون بەردەوام و

 و گرتـووە خـۆی پـێگەی جـێگەو نەتەوەیـی بـۆنەیەکی وەک کوردسـتان، کۆمـاری دامەزرانـی رۆژی رێبەنـدان، ی2 ئـێمەدا نەتەوایەتـی خەباتی مێژووی لە ئێستا
 .گرتووە را پیرۆز و بەرز یادەیان ئەم بێ لوا بۆیان کوردستانیان کە جێگایەک هەر لە هەمووساڵێک

 دوژمنـانی الیـان لە و، هێنـا دەوامـی مانـگ 77 هەر کوردسـتان کۆماری مخابن کە دەزانن بن، کورد گەلی بزووتنەوەی مێژووی شارەزای کەمێک هەر کە ئەوانەی
 باسـی ئـێمەدا مێـژووی لە نەتەوەکەمـان تراژیـدیایەی ئەو رۆژی ئێسـتاش تا بۆ رۆژێک؟ چ و کەی بەتم. هات دێموکراتیکەکەی دەستەتتە بە کۆتایی کوردەوە
 ناکرێ؟ لێوە

 زیندوو هیوای بە کوردستان خەڵکی نەتەوایەتی بزووتنەوەی خەباتکارانی ئێستاش بوو، کوردستان خەڵکی ساڵەی سەدان ئاواتی کوردستان کۆماری دامەزرانی
 بە دەرحەق گەورەیە نـارەوایەکی هەم و دیققەتـی بـێ هەم مـن بـروای بە وابـوو کە. دەچـنەوە گەلدا دوژمنانی گژ بە کوردستان کۆماری ئامانجەکانی کردنەوەی
 ئـێمەی سـاڵێک هەمـوو سـەدەیەکە چـارەگە لە زیـاتر ئەوە. بکەیـن هەڵپەرکـێ و شـایی و بگـرین جێـژن ئـێمە کۆمـاردا رووخـانی رۆژی لە کە کوردسـتان کۆماری

 .دەکەین خەستتر بەزمەکە ساڵیش بە ساڵ. دەکەین هەڵپەرکێ و شایی کۆماردا مەرگی رۆژی لە کۆمار، شانازی لە پر ریگەی درێژەدەری ئێمەی دێموکرات،
هەتـاوی خەڵکـی خرۆشـاوی شـاری مهابـاد بە دەسـت بە سـەر داگرتنـی شـارەبانیی ئەو شـارە،  7222ی سـەرماوەزی سـاڵی 26. " باسـە ئەو نێو بچمە روونتر با

 7222ی رێبەنـدانی 26هێندێک سەرچاوەش با  لەوە دەکەن کە گرتنی شارەبانی مهابـاد لە )، "\ئاخرین نمادی حکومەتی پاشایەتیان لەو شارە پاک کردەوە
، بە شــکۆیەکی تەواوەوە رێ و رەســمی هەڵکردنــی ئــاالی 7222ی ســەرماوەزی 26بەالم ئەوە روونە کە هەر ئەو رۆژە، ( 7222ی ســەرماوەزی 26ە نەک دا بــوو

 خوازی رزگاری بزووتنەوەی لە مێژوویی رۆژێکی وەک هەتاوی، 7222ی سەرماوەزی 26بەم شێوەیە . کوردستان، لە مهاباد و هێندێک شوێنی دیکە بە رێوە چوو
 .کوردستان ئاتی هەڵکردنی رۆژی بە بوو کوردستاندا، خەڵکی

مانـگ تەمەنـی بـوو کە لە  77ی رێبەندانی هەر ئەو ساڵەدا کۆمـاری کوردسـتان راگەیانـدرا، هەر وەک ئامـاژەم پـێ کـرد مخـابن کۆمـاری کوردسـتان تەنیـا 2 لە
 هەتاویـدا، ی7225ی سـەرماوەزی 26الیان ئەرتەشی حکومەت پاشایەتی ئێرانەوە هێرشی کرایە سەر و بە پێـی بەرنـامەیەکی لە پێشـدا دارێـژراو، راسـت لە 

 کۆمـاری کـردوە بە کـردەوەو، داگیـر ردستانیکو کۆماری پایتەختی واتە مهاباد، شاری ئێران ئەرتەشی کوردستاندا، ئاتی هەڵکردنی رۆژی سالوەگەری لە واتە
 .کوردستان کۆماری تێکچوونی رۆژی هەم و ئاتیە هەڵکردنی رۆژی هەم سەرماوە ی26کەوابوو . مانگەی هات 77ی تەمەن بە کۆتایی کوردستانیش

 فیــداکارانەی خەبـاتی لە گـرتن رێـز بـۆ هەویســت دەی دیمـوکرات حیزبـی ناوەنـدی کـومیتەی هەتــاوی ی7262 سـاڵی واتە رێـکەوتە، ئەو دوای سـاڵ ٠٤ نزیـک
 کوردسـتان ئـاالی هەڵـدانی رۆژی راسـت بکـرێتەوە، زەق زۆر ئـات هەڵـدانی مەسـەلەی کـات ئەو ئەوەی بـێ بە مەبەستە ئەو بۆ بکات، دیاری رۆژێک پێشمەرگە

 ساڵێکیشــە چەنـد ئەوە خۆشـیەوە بە و، جێـژن بە دەکــرێ رۆژە ئەو سـاڵێک هەمـوو کـاتەوە لە و دەکرێـت دیــاری پێشـمەرگە خەبـاتی لە گـرتن ریـز رۆژی وەک
 رۆژی لە باســێک مەراســیمانەدا لەو ئێسـتاش تــا کە ئەوەیە بــوونەوەیە ورد لـێ جــێگەی ئەوەی مخـابن بەتم. دەکــرێ ئــاتش هەڵـدانی رۆژی لە بــا  هاوکـات
 .نەکرێ مەرگەکەمان جوانە کۆمارە تێکچوونی
 مەرگی رۆژی لە نابێ، و ناکرێ. بکەنەوە مناسبەتەدا بە چاوخشاندنەوەیەک بوارەدا و لە تا دێموکرات هەردووالی رێبەرایەتی دەکەمە روو لێرەدا

 لە بـا. نـیە هەڵپەرکـێ و شـایی تەنیـا فیداکارانەشـی خەبـاتی و پێشمەرگە لە گرتن ریز. هەڵپەرکێ و شایی بیکەینە پاساوێکدا و ناو هیچ ژێر لە کۆماردا،
 لە رێـز تـریش نەتەوەی و تـر والتـانی. مناسـبەیە ئەو بـدەینە دیـکە روویەکـی و رەنـگ کۆمـاردا، تێکچـوونی و ئـات و پێشـمەرگە ررۆژی سەرماوەز ی26 رۆژی

 .هەڵپەرکێ بە نەک بەالم دەگرن، خۆیان چەکداری هێزی خەباتی
 
 2172ی  ی ژانویه1وتی  ڕێکه/  تت تایمز   ری رۆژهه ماڵپه:   رچاوه سه
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 دا 7126 ژنان و ناسیونالیسم له کۆماری کوردستانی                                       
 

Women and Nationalism in the Kurdish Republic of 1946   

 
 مجاب شەهرزاد:  نووسینی
  ئەسکەندەری ئەحمەد: ئینگلیسی لە وەرگێراو

 

   کی پێشه کوو وه
 

 وه موجابـه هرزادی شـه خـانمی ن الیـه له کـه( کـان کورده ت، وڵـه بێده تێکی میللـه ژنـانی) Women of A Non-state Nation, The Kurds کتێبـی
 کانی جۆراوجۆره بواره لـه ژنـان وری ده بـه ت باره سه یه زانستیانه کی یه وه لێکۆڵینه که نرخه زۆربه کتێبه م ئه. وه ته باڵوکراوه مریکا ئه له 2117 ساڵی کراوه، ئاماده
 وه خۆیـه موجـاب هرزادی شـه ن الیـه له کـه کتێبه کی پێشـه. شـکراوه پێشکه ردا وه تـه سـێ له و چڕوبـڕ کی کییه پێشه له بریتیه کوردستان، مێژووی درێژایی به ژیاندا

 .ناسێنێت پێده مان که کتێبه کانی باسه موو هه رۆکی ناوه و نووسراوه
 کۆتـایی خـولی لـه کان کورده ناسیونالیسـته گوفتاری لـه ژنـان پرسـی»: ش به سێ له پێکهاتووه که ه«کان مێژوویه ڕوانگه» کتێبه م ئه می که یه ری وه ته ردێڕی سه

 روهـات  نووسـینی له ،«مدا بیسـته ی ده سـه تای ره سـه لـه قسـننننیه لـه کـورد ژنانی»  ؛(Janet Klein) کالین جانێت نووسینی له «عوسمانیدا ئیمپراتوری
 (.Shahrzad Mojab) موجاب هرزادی شه نووسینی له ،«دا7126 کوردستانی کۆماری له ناسیۆنالیسم و ژنان» ،(Rohat Alakom) ئاتکوم

 رانی ڕێبـه کـوو وه ژنان: زانا یال له تا هه وه خانمه عادیله له»: ش به سێ له پێکهاتووه که دایه «کان یاساییه و سیاسی ڕوانگه» ردێڕی سه ژێر له م دووهه ری وه ته
 و ڵگا کۆمـه: مووڵ سـته ئه لـه کـورد کۆچکردووی ژنانی» ؛(Matin van Bruinsson) برۆینسۆن  ڤان مارتین نووسینی له ،«کوردستاندا مێژووی له سیاسی

 ؛(Heidi Wedel) ویـدێل هایـدی  نووسـینی له ،«وه راوێزه پـه ته خراوه که ی تییه تیه کۆمه تاقمه و ئه بۆ یی ناوچه سیاسی شداری بۆبه کان پێویسته رچاوه سه
 (.Susan McDonald) دانالد ک مه سوزان نووسینی  له ،«کان ییه وه ته نێونه یاسا بۆ فێمینیستی رنجێکی سه: خۆنووسین ی چاره ومافی کورد ژنانی»
 یـان ئـامێز نهێنی ر، رمانکـه ده»: ش بـه پێـنج لـه بریتیـه کـه دایـه«کان زمانناسییه و نگی رهه فه تی، تیه کۆمه روانگه» ردێڕی سه ژێر له که کتێبه می سێهه ری وه ته

 ژنـان ناسـاندنی: فانتازیـا و فۆلکلۆر» ؛(Maria O Shea) ئووشی ماریا نووسینی له ،«کوردستاندا شارێکی له ژنان کانی ساخییه ش له ڵبژارده هه: جادوویی
 ،«رخــدا هاوچه ری ســۆفیگه لــه کــورد ژنــانی ی ره یکــه په» ؛(Christine Allison) ئاڵیســن کریســتین نووســینی له ،«کانــدا کورده ی وه گێڕانــه ریتی نــه لــه
 میـرێلال نووسـینی له ،«کوردسـتاندا ی ڵگـه کۆمه لـه کـورد ژنـانی رۆڵی لـه تت رۆژهـه سـیماکانی» ؛(Annabelle Böttcher)بـوتچێر ئانابێـل نووسـینی له

 (Amir Hassanpour) نپوور سه حه میری ئه نووسینی له ،«کوردیدا زمانی له پیاوساالری ی وه مهێنانه رهه به( دووباره)»  ؛(Mirella Galletti) گالێتی

 لـه جنسـیه( ر نـده ژه) ی وه لێکۆڵینه و ژنان ر سه له  وه لێکۆڵینه ندی ناوه ری به ڕێوه به کانادا، له یه تورانتۆ زانکۆی ری ده یاریده مامۆستای موجاب هرزادی شه دوکتۆر
 و خـانم هرزاد شـه کانی چاالکییـه ر سـه له زانیـاری رگرتنی بـۆوه. سـاتنه وره گه ی رده روه پـه ی وه لێکۆڵینـه کانـادایی ی ڵـه کۆمه رۆکی سه ها روه هه و تورانتۆ زانکۆی
: رنێت ئینتـــه ر ســـه له ن بـــده ی که ســـایته رێکی ســـه تـــوانن ده خانمـــه، م ئـــه ی وه توێژینـــه و زانســـتی ڵســـوورانی هه کـــارو لـــه ئاشـــنابوون وه نزیکـــه بۆله ها روه هــه

http://fcis.oise.utoronto.ca/~mojabweb / 
 بـا بنێرێـت بـۆم ریگرتـووه وه وه کانـه کوردیه رچاوه سه  له وخۆ راسته وا ی که نووسراوه له شه وبه ئه که کرد هرزادخانم شه له داوام دا قه ده م ئه کوردی رگێڕانی وه له
 کـه بۆنـاردم کانی نووسـراوه لـه شـه به و ئـه یکردو کاره م ئه وه خۆشیه به ویش ئه! بووه کوردی  که قه ده خودی که کوردی به م بکه قێک ده وه ئینگلیزیه له بم ناچارنه من
  وه، ته نووسیوه ستکاری بێده به خۆیان کوو روه هه کانم قه ده نووسین، ی شێوه گۆڕینی له جگه من. وه ته باڵوکراونه دا«نیشتمان» له و «کوردستان» له

 

 .وه ته باڵوکردووه پێشتر م قه ده م ئه فارسی رگێڕانی وه
 2112 ندانی ڕێبه ری نده سکه ئه د حمه ئه: رگێڕ وه
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باشـوور  لـه. وه ناکرێنـه مانـا ک یـه ک وه کوردسـتان تتی رۆژهه و باشوور له دا کوردی زمانی له بین، ره عه ت حکوومه و ت وڵه ده ی وشه ردوو هه که ی وه ئه رای ره سه

state و ت وڵه ده واته government واتـه ت حکوومـه رۆکی سـه و زیـران وه ک ره سـه واتـه ت وڵـه ده رۆکی سـه یـه؛ وانه پێچه تت ڕۆژهـه له. ت حکوومـه واتـه 
 " subfolders/Icon/mojabs-book.jpg رگێر   وه. داناوه تم وڵه ده state باتی له دا لێره من. پادشا یان کۆمارو ک ره سه
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 (7) دا7126  ژنان و ناسیونالیسم له کۆماری کوردستانی                                         
 

 کـان کورده مێـژووی م کـه یه. یـه هه تیان تتداره سـه ده دوورودرێـژی کی مێژوویـه تم بـه ناسراون، جیهان تی وڵه بێده تی میلله ترین وره گه کوو وه کان کورده ند رچه هه
 کــه وه گێرێتــه ده کـان رووداوه وه رئــه به له فخان ره شـه. نووســراوه وه دلیسـه به نشــینی میر هێزی بــه تتداری سـه ده فخان ره شــه ن الیـه له دا 7511 ســاڵی له فنامه ره شـه

. وه شــاردربووه «کیتمانـدا سـیترو حیجابی لـه» وانیان ئـه «کانی ڵوێسـته هه» و «کان رجـه ومه ل هه» و «کوردسـتان حاکمـانی میـرو» رهاتی سـه به کان مێژوونووسـه
 جیـاوازی شـێوازی  کـان کورده بـوونی ت  وڵـه ده به دراوه، سـنی په رچاو زۆربه کی یه شێوه به که یه رچاوه سه م ئه گوێن له(. 516، 1 ی ره الپه تاران چاپی فنامه ره شه)
 واتـه م هـه نۆزده ی ده سـه راسـتی ناوه تا هـه مه سیسـته م ئـه. خۆ ربه سـه نیوه میرنشـینی تا هـه و تی پاشـایه تا هـه بگـره خۆوه ربه سه تتی سه ه د رله هه گرتووه خۆوه به
 ی درێـژه کارهێنا، بـه کـداریان چه هێـزی کان کییه ره سـه میرنشـینه ش شـه لـه میرنشـین دوایـین رووخاندنی بۆ ئێران و عوسمانی  کانی ته حکوومه که ی مه رده وسه ئه
 م ئـه گرینگترینـی. پێکهێنـاوه کـانی کورده کانی ناسیونالیسـتیه وه بزووتنه رۆکی ناوه وام رده به م بیسته ی ده سه درێژایی به ت وڵه ده زراندنی بۆ دامه بات خه. بوو هه
 لـه شـێکه به ئێستا که کوردستان تتی رۆژهه  باشووری  له که ه7126 کۆردستانی کۆماری وه، بناسرێته مودێرن پێش تی وڵه ده کانی شێوازه له کرێت ده که زموونانه ئه

 وه کـه یه کابینه و سیاسـی  حیزبێکـی ن الیـه له که ی وه ئـه و ی کـه بوونه  کۆمـاری تی رواڵـه ر بـه له ر هـه ک نه ته وڵه ده م ئه کرێت ده. زرا  دامه ئێران، رۆژئاوای  باکووری
 شـی رته ئه مـودێرن، یانـدنی راگه زگـای ده فێرکـردن، مـودێرنی می سیسـته ر بـه له ها روه هـه ڵکوو بـه وه، بناسرێته پێشوو مودێرنی پێش  کانی شکڵه له چوو ده ڕێوه به

 ژیـانی و نگ  رهه فه فێرکردن، کانی بواره له ژنانیش ڕخستنی گه وه ها روه هه و میللی زمانی میللی، ئاتی میللی، سروودی ،[مالیات]رگرتن  وه باج  می سیسته میللی،
 .سیاسیدا

 کـوردی ی دیکه مودێرنی  پێش کانی شکڵه موو هه له ته وڵه ده م ئه جێ ستبه ده کوردستاندا کۆماری تی سیاسه و رده  روه په ژیانی له ژنان بوونی هه که کاتدا مان هه له
. یــه هه یان پیاوانــه ینــد تمه تایبه دا کــه ته حاڵه ردوو هــه له ت وڵــه ده تتی ســه ده زموونی ئــه کــه دات نیشــانده پێ مان وه ئــه[ کتێبــه م لــه] شــه به م ئه وه، کاتــه جیاده
 تێکی سیاسـه ن، کـه ده کـان کورده خۆنووسـینی ی چـاره مافی لـه پشـتگیری که کان ییـه وه ته نێونه مافه کوو روه هـه رێـک تی تتداره سـه ده بـۆ میللـی باتی خـه راسـتیدا له
 .یه پیاوانه واوی ته به
 وه توێژینـه ی بناغـه ر سـه له یـه وه لێکۆڵینه م ئـه. بوون پیاوانـه بـواری ریت ونه داب پێی به که وه کۆڵێته ده ت سیاسه کانی بواره له ژنان ردانی خۆتێوه  له شه به م ئه
 ت حکوومـه. چووه رێوه بـه ژیـاون، کوردسـتاندا کۆماری می رده سه له که ی پیاوانه و و ژنان  ئه ڵ گه له وتن چاوپێکه و ت وڵه ده کانی نامه ڵگه به و کان باڵوکراوه ر سه له
 ی وه بزووتنـه ڵسـووراوانی هه کـوو وه ک نـه ژنان تم به. تیدا تیه کۆمه ژیانی له ژنان شداریدانی به و ره به ڵگرت هه نگاوی هه ندین چه خۆیدا ژیانی کورتی ی ماوه له

 م ئـه پێـاوی رانی رێبـه. وه ماڵـه ی وه ره ده کـانی بواره نـاو چوونـه  میللی  پرسی له کردن پشتگیری  بۆ ڵکوو به حیزب کانی ڵسووراوه هه کادره و  رۆک سه یان و ژنان
 ی«نیشـتمان دایکـی» کـوو وه و مـودێرن تێکی میللـه ی سـته رجه به ی نموونـه کـوو وه ژنانـه م ئـه بـۆ یـان`ندانه تمه رافه شـه` و`شـیاو` رۆڵێکـی یـه  میللـی وه بزووتنـه

 .چاوکردبوو ره سندراو په
 

 ت وڵه تێکی بێده میللهناسیونالیسمی  
 

 کاندا وتووه که تت سـه ده له ماڵـه بنه ڤی ڕۆژه لـه وام رده بـه کـوردی تێکی وڵـه ده پێکهێنـانی داخوازی مدا، هه نۆزده ی ده سه راستی ناوه له کان میرنشینه رووخانی پاش
 .زرێنن دابمه خۆیان تی وڵه ده و ڕن راپه کرد ده کان کورده له داوای و مووڵ سته ئه بۆ کردبوو کۆچی  شاعیر و ال مه( 7171 -7111) کۆیی قادری  حاجی . بوو هه
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  رۆژنامـه ی وه باڵوکردنه  له و بخوێنن کانیان کچه به ربگرن، وه مودێرن نائایینی زانستی کاربێنن، به خۆیان زمانی که دا ئه کانی کورده هانی ها روه هه قادر حاجی 
 ی ده ســه تای ره ســه له ئێــران و عوســمانی تانی وڵــه ده کانی مودێرنــه  ســه دره مه واری خوێنــده روونــاکبیرانی لــه تاقمێــک ش وه لــه  جگــه. ڵســووراوبن هه گۆڤــار دا و

بـاڵو  رکردنـی ده و رێکخسـتن ریکی خـه کان گرینگـه ندیـه ناوه  شـاره بـاقی و خت  پایتـه مووڵی سـته ئه لـه ڵسـووراوانه هه م ئه بوون ڵهێنان رهه سه ریکی خه مدا بیسته
 بیــری ری ده دنــه ئاســیا و  ورووپا ئــه کانی دیموکراتیکــه و میللــی  وه بزووتنــه ک روه هــه مدا بیســته ی ده ســه تای ره ســه له کان نجــه گه تورکه ی وه بزووتنــه. بــوون  کــراوه

 سیاسـی رێکخـراوی م کـه یه و ئـه دوای دوابـه. رچـوو ده دا 7111 سـاڵی له کوردی ی ڕۆژنامه مین که یه. بوون میللی تی وڵه ده و  کوردی مودێرنی تێکی میلله پێکهێنانی
 .بوو مڵکدا ن خاوه ئاریستۆکراسی ستی ده له چاالکیانه م ئه تی رایه رێبه تم به. پێکهات دا 7111 ساڵی له
نـد  چه دا 7175 سـاڵی له کان نیـه رمه ئه( کـوژی  ل گـه) جینوسـایدی دوای به عوسمانی تی وڵه ده. کوردستان له وره گه زۆر ماڵوێرانی هۆی بووه م که یه جیهانی ری شه
 ئیمپراتۆریـه م ئـه تم بـه. چوون ین بـه له جێبوونیان نیشـته شـوێنی نـه بگه ی وه ئـه پـێش  وانـه ئه ی زۆربـه. وه دوورخسته تورکیا رۆژئاوای و ره به کوردیشی زار دهه سه
 و ریتانیا بــه ن الیــه له عێــراق و ســووریا نوێکــانی  تــه وڵه ده. شــکرا دابه کانــدا ئورووپاییه تته ســه ده نێوان لــه کانی مینه رزه ســه ی زۆربــه خــواردو شکســتی ردا شــه له
 سـێرر یمانی پـه لـه ڕ شـه کانی وتووه رکه سـه. شـکرا دابه تورکیـادا ها روه هـه و کـان تازه تـه وڵه ده نێوان لـه عوسمانی کوردستانی ئاکامدا له و زران  دامه وه رانسه فه
(Sèvres)خۆیــان تێکشــکان پــاش کان عوســمانیه تــه وڵه ده م ئــه زرانــدنی دامه پــێش تم بــه. دا کوردیــان  تێکی حکوومــه زرانــدنی دامه ڵێنی بــه 7121 ســاڵی دا 

 واتـه وه، مـابووه ئیمپراتـۆری مینی رزه سـه لـه کـه ی نـده وه ئه ر سـه له یان کارامـه تتێکی سه ده ماڵ که فا مسته ستی ده به وه رێکخراوه دوباره هێزی  به و وه کۆکردبووه
 تێیـدا که( Lausanne)لـۆزان یمانی پـه دابـه خۆی جێگـای سـێرر  یمانی پـه کانـدا هێزه ترازووی لـه و گـۆڕ ئـاڵ  و کارتێکردن ژێر  له. زراند دامه ئێستا، تورکیا
 -و رژیمـه ناسیونالیسـت ناو ئـه کانیـان لـه زۆر کورده جێ و بـه سـتبه و ده یانـد تورکیـا کۆمـاری راگه 7122 سـاڵی. براوه نـه کوردی تی وڵه ده زراندنی دامه له ناوێک
 .وه بوو، توانده ڵێنان  رهه ریکی سه ی که خه ومیه قه

وره  ک شۆرشــی گــه یــه زنجیره. بوو وام رده ر بــه ریش هــه شــه پــاش ( متمرکــز)دا و چڕکــراو` مــودێرن`وایانی  رمانره ژێر فــه تی لــه تتداره ســه کــان بــۆ ه باتی کورده خــه
ریتانیادا  تتی بـه سـه ژێر ده عێراقـی داگیرکـراو و لـه  لـه. کران رکوت تونـدی سـه رپاکران، به ێراق بهئێران، تورکیا و ع له 7122تا  7125کانی  نێوان ساڵه له که
 7121تای  ره و سـه 7171کانی  زۆربـوو، لـه کۆتـایی سـاڵه  وی ن زه و فیئۆداڵێکی خاوه رێکی ئایینی  حموود که رێبه تی شێخ مه رۆکایه سه تێکی خودموختار به وڵه ده
 تم بــه. کوردســتان پادشــای بــه کــرد خــۆی و ســتا وه راده نــا داده میان رده بــه له کان ریتانیاییــه به ی ســنوورانه و بــه ر رامبــه به حموود مــه شــێخ. یشــت گه تت ســه ده به دا
 بوونی هـه رای ره سـه ها روه هـه و دیبـوو یان  رده روه پـه خـولی  شـێکیان به کـه شـکرێک له و کابینـه  رای ره سه و دیم  قه کانی میرنشینه شنی چه له ویش ئه ی که ته وڵه ده

 رباڵوی بـه شـێکی به و حموود مـه شـێخ سـتی ده له تتیش سـه ده و بوو نـه ئارادا لـه سیاسـی حیزبێکـی هـیچ. بـوو فیئوداڵی وه رێکخستنه باری له ، تی وڵه ده ی باڵوکراوه
 .هات پێک نه و گۆڕێک  ئاڵ هیچ هێنا، پێکده نفووسیان ی زۆربه که دا ژنان  و جووتیاران  ژیانی له. داینابوون وخۆی ئه که دابوو مڵک  ن خاوه گی به ئاغاو
 زاڵبـوو، کوردسـتان الدێکانی لـه فیئۆدالیسم که کاتێکدا له. دانا تێک میلله کوو وه کان کورده ی شه گه ر سه له کی یه دژبه واری شوێنه کوردستان ی دووباره شبوونی دابه
 -7121)خۆیـان ی کـه خودموختاره ناوچـه له بـوون  سوسیالیسـتی ئاڵوگۆڕی زموونی ئه ریکی خه ژوورو  باغی ره قه  له ت سۆڤییه نستانی رمه ئه له کان کورده ڵگای کۆمه

ژێر  ریتانیا و لـه تتی بـه سـه عێراقی ژێـر ده کـوژی، لـه  وم کوژی و قـه  ر زمان توندترین شێوه خستبووه به کانیان به کاتێکدا که ئێران و تورکیا کورده له(. 7122
نـد  رچه هه. کاربێنن کانیانـدا بـه و فێرکـردن و لـه باڵوکراوه  رده روه پـه  یان دابـوو کـه زمـانی خۆیـان لـه و ئازادییـه کان ئـه کورده کان به وه ته ڵی نه دێری کۆمه چاوه
سـاڵی  لی کـورد له گـه. وار بـوون واوی خوێنده ته موویان به هه 7121تاساڵی  ت هه کانی سۆڤییه ، کوردهوار بوون خوێنده ش نه م دواییانه تا ئه کان هه ی کورده زۆربه
 -7122عێـراق )  ریتانیاوه و بـه( 7121 -7126سـووریا )  رانسـه تتی فه سـه رلـه ژێرده هه. می سیاسـی جۆراوجـۆر دا بـوون تی سیسـته تتداره سـه ژێر ده وه لـه7171
 (وه7111سـاڵی  ئێران له)تی ئایینی  وڵه تا ده ، هه(7122 -7151، عێراق 7125 -7111ئێران [ )نائایینی، عیلمانی]تی سێکوالر  اشایهتا پ بگره هه( 7121
 (.7162و سووریا له   وه7162  وه، عێراق له 7122 ساڵی له تورکیا) کان وه توندره  ناسیونالیسته و نائایینی   رژیمه تا هه

ــه کاتێــک ــه یه ک ــه هد مین ک ــار تی وڵ ــنی چه له خودموخت ــودێرن ش ــه م ــاری وات ــتانی کۆم ــاڵی کوردس ــه 7126 س ــران ل ــه ئێ ــه زرا، دام ــتان ڵگای کۆم ــتی به کوردس  گش
  ڵگای کۆمه هێز، به تم به وتان فه له روو ند رچه هه تی شیره عه رێکخستنی و فیئۆداڵی ندی یوه په وتووی پێشکه می سیسته ڵ گه له ڵ تێکه نشین الدێ کی یه ڵگه کۆمه



 

 Page : 28                                              2172:  ی فێوریه /       2172: ندانی  ڕێبه                                     28: ی  ره الپه 
 

 .بوون ڵدان رهه سه ریکی خه که( نائایینی) سێکوالر رووناکبیرانێکی و بازرگانی و پچووک  بورژوازی سپایی، ئه به ند رچه هه وام رده به ی شه گه رووله ناوشاری
 بوونی پارچه پارچه. بوون دیارنه کرماشان و رکووک که له کوردستان کانی راوێزه په ناوچه له جگه پرۆلیتاریا و مودێرن سازی پیشه ی شه گه له وارێک شوێنه هیچ

 .کردبوو ئاڵۆزتر کورد میللی ی وه بزووتنه بۆ تی وڵه ده و ت میلله زراندنی دامه ی پرۆژه وه کانه میللییه ته  وڵه ده کانی سنووره هۆی به میللی ی وه بزووتنه
 

 ڵدان و رووخانی کۆماری کوردستان رهه سه
 

جیهـانی  ڕی شـه تم بـه. دات نـه سـت  ده چـوو ده و ه لـه داڕێژرابـوو باسـکرا، وه ره سـه لـه  ی ژێئۆسـتراتێژیکه رجـه و مه ل  هه و ئه ژێر له که کوردی تی وڵه ده زرانی دامه
 7127 سـاڵی ڵمان ئـه کـه ی وه ئـه پاش ڕێـک. پێکهێنـا ئێران لـه کورد میللی ی وه بزووتنه بۆ باری له کی یه مینه زه تێکداو دا که ناوچه له کانی هێزه ترازووی م دووهه 

 ر سـه برده هێرشیان وه ڵمانه ئه ن الیه له ئێران داگیرکردنی له پێشگرتن ستی به مه به ت سۆڤییه و ریتانیا به واته یمان هاوپه دووهێزی ت، سۆڤییه ر سه برده هێرشی
 ریتانیا بــه داگیرکــردو ئێرانیــان وه بــاکووره  لـه ت ســۆڤییه کــانی هێزه. ســتبوو به وه ڵمانـه ئه به پشــتی و زاشــادا بــوو ره تتی ســه ده ژێر لـه وکاتــه ئه کــه وتتــه م ئـه

 .پێکهات ن بێالیه کی یه ناوچه نێوانیاندا له و خۆیان کونترۆڵی ژێر گرته باشووریان
 ژانـدارمری و  ش رتـه ئه پولیس، واته زاشا ره تی حکوومه کانی ره رکوتگه سه زگا وده دام رووخانی هۆی بووبه خێرا مکاره ئه ی وه رئه به له شێک به باکوور له کان کورده
 ئاشــکرا ربایجــان ئازه کانی تورکــه و کــان کورده ناو لــه میللــی وشــیاری وی هلــه په تی وڵــه ده الوازبــوونی ڵ گــه له. چــوون ســوور شــی رته ئه یریوپ ره بــه کوردســتان، له
 لـه رێزبگـرن داگیرکـردووه، ئێرانیـان خـاکی وان ئـه و وامه رده ربه شـه کـه ی وکاتـه ئه تا هـه کـه ببون وه ئه ری به سته ده ت سۆڤییه کانی ره داگیرکه هێزه. ڵدا هه ری سه
 و ریتانیا بـه ن الیـه له ناوچانـه و ئـه چونکـوو بپـارێزن ربایجـان ئازه و کوردسـتان له تی هێمنایـه بـوو  پیـانخۆش وان ئـه مانکاتدا هه له. وتته م ئه خاکی تی واوه ته
 ت سـۆڤییه تی کیـه یه وابوو کـه. لێنینگـراد تا هـه بگـره وه سـتالینگراده رلـه هه ر شـه کانی یدانه مه به مان و نه  مان تی یارمه یاندنی گه بۆ هێندرا کارده به مریکاوه ئه
 سـنووردانانه و ئـه ڕای ره سـه. 7125تا  7127 کانی ساڵه نێوان له ت تایبه به ڵگرن هه نگاوێک هه هیچ  کان رییه ئازه و کان  کورده میللی ی وه بزووتنه که هێشت یده نه

 .بینی خۆوه به کی یه وه ژیانه کان ربایجانیه ئازه و کان کورده ناسیونالیسمی
 ری رانسـه سه له ڵک خـه. ژانـدارمری و ش رتـه ئه یارکردنی ته بۆ ئێران ی تازه شای به بوو  تیدان یارمه ریکی خه ڕیش شه پێهاتنی  کۆتایی پێش ت نانه ته مریکا ئه

 لـه کان مریکاییـه ئه ته شـیرکه. کـرد ده باتیان خـه کان مریکاییـه ئه و کان ئیگلیسـیه زیـاتری ڕۆژ ڵ  گـه رۆژ لـه  زاڵبـوونی بـه دژ خۆیی ربه سه و دیموکراسی  بۆ وتت
 بینـی ده پالنێـک کـوو وه ی مـه ئه ت سـۆڤییه تی کیـه یه. بـاکوو وتی نه یدانی مه نزیک وێته که ده که ئێران باکووری وتی نه له بوون  ش به خوازیاری ئێران تی حکوومه

 .ڕێژێت دایده ر زه خه ریای ده ناری که له ت سۆڤییه کانی کۆماره ڵ گه له کانی سنووره درێژایی به دێری چاوه ی پێگه زراندنی دامه بۆ مریکا ئه که
 لـه کان کۆمۆنیسـته حیزبـه کانی وتنه رکه سـه لـه کاتیشـدا مان هـه له بوو، پێخۆش  ڵمانیان ئه شکستی که دا وه ئه ڵ گه له مریکا ئه ت تایبه به و کان رۆژئاواییه هێزه

 وه بزووتنــه وه وتنانه رکه ســه م ئــه هــۆی بــه. کــرد ده ترســی مه بــه ســتیان هه جیهــان ی دیکــه کانی شــوێنه بــاقی و چــین  یۆگوســالویا، ئالبــانی، یۆنــان، وتتــانی
و   ڵ ئـا رجی و مـه ل  هـه له کان رۆژئاواییه تته سه ده. بارتر له باروودۆخێکی  وتبوونه که ئاسیا ی دیکه وتتانی و ئێران له کان سۆسیالیسته و  میللی خشه رزگاریبه

 ی روانگــه له یۆنـان تورکیـاو ئێـران،. کانــدا کۆلۆنیالیه دژبـه وه بزووتنـه لـه بگــرن وه قینـه ته بـه پێش کۆشـان تێده ڕدا شــه کۆتـایی کانی سـاڵه کانی سیاسـیه گـۆڕه
 وه بزووتنــه رداگرتنی سـه ستبه ده بــۆ تداو سـۆڤییه تی کیـه یه ر رامبــه به له کانی پێگـه زرانــدنی دامه بـۆ ژمێـردران ده ســتراتێژیک گرینگـی ی ناوچــه کـوو وه مریکاوه ئـه

 ئاسـیا، ورووپاو ئـه له نوێ هێندێکیش و کۆن  هێندێک کان، رۆژئاواییه تته سه ده و  ت سۆڤییه نێوان ی دیکه ملمالنێی. ئاسیا تتی ورۆژهه باڵکان کانی کۆمۆنیستیه
 .دا ئاشکرابوون7125 ساڵی له ڕ شه هاتنی کۆتایی  به

ش مۆسـکۆ ناسیۆنالیسـته  وه لـه جگه. ر ده کانی له باکووری ئێـران بباتـه بوو هێزه نه  ر ئاماده هاتنی شه کۆتایی  ت پاش  تی سۆڤییه کیه رجێکدا یه و مه ل  ها هه وه له
. ئێرانــدا( ساســی قــانوونی ئه)ســتوور  ی ده تی خودموختــار لــه چوارچێــوه زرانــدنی حکوومـه دا بــۆ دامه ربایجــان هانــده ن و ئازهکـانی لــه کوردســتا خودموختاریخوازه

 (2.)ندرا یه هاباد راگه دا له شاری مه7126کی  ی مانگی یه22له « کۆماری کوردستان»زراو  دا دامه7125له دیسامبری « ربایجان تی میللی ئازه حکوومه»
 ت و و سۆڤییه  وه که الیه تی ئێران له مریکا و پاشایه ریتانیا و ئه تی به رایه رێبه کێشی نێوان رۆژئاوا به یدانی کێشمه و رژیمی خودموختار بوون به مهردو هه
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م  رده وتت بــرده بــه کــانی لــه ری هێزه ده ت لــه بردنــه ی ســۆڤییه وه تی ڕۆژئــاوا پرســی خۆدزینــه یارمــه ئێــران به. وه کی دیکــه الیــه کان له ربایجانیــه و ئازه کــان  کورده
مانگ پـاش  ش و شـه  جێهێشـت دا خـاکی ئێرانیـان به7126ت لـه مـانگی پێنجـی سـاڵی  کانی سـۆڤییه دواهێزه. زرابوو دامه کان که تازه کگرتووه وه یه ته رێکخراوی نه

دا بکرێـت،  ونزیکانـه راروابوو له ماندا که قه ڵبژاردنی پارله چوونی هه رێوه کاتی به تی بپارێزێت له وێت هێمنایه یهه ی که ده وه ناوی ئه شی ئێران به رته ش ئه وه ئه
 چـاالکی بـه دا7126 ئاکامـدا لـه دیسـامبری ن و له کـه نه رگری ی والێکـرد کـه به کـه خودموختاره  ردوو رژیمـه ت هـه سـۆڤیییه. که ته ردوو حکوومه ر هه سه ههێرشی برد

 .رووخان رژیمه دوو م ئه که وه بزووتنه شداربووانی به و ران رێبه له   که دان سه ئێعدامکردنی به ها روه هه و  کداری چه
 

 ت  ژنانی میلله
 

 ناسیونالیستی حیزبی ی وه شانه ڵوه هه به دا7125 ساڵی شتی هه مانگی له خۆی که زرا دامه وه ه(ك.د.ح) کوردستان دیموکراتی حیزبی ن الیه له کوردستان کۆماری
 کـه کرد ده کوردی تێکی وڵه ده زراندنی دامه بۆ وازی بانگه و بوو نهێنی   یه رێکخراوه م ئه. زرابوو دامه ناسرا، ده ك. ژ ی ڵه کۆمه  به که «کورد ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه»
. یانـد گه راده کان سیاسـیه ته بابه ر سه له خۆی کانی ڵوێسته هه و وه کرده باڵوده زۆری ندراوی یه راگه ك. ژ ی ڵه کۆمه. وه بگرێته وره گه کوردستانی کانی شه به موو هه
. نیشـتمان ناوی بـه ویسـت خۆشه زۆر گۆڤـارێکی و کـوردی ژمێـری رۆژ میللی، شێعری ی وه باڵوکردنه بۆنموونه. کرد ده نهێنیشی ی  وه باڵوکردنه و چا   کاری ها روه هه

 بـۆرژوازی و بـۆرژوازی ورده پیـاوی نـدامانی ئه ڵـه کۆمه رانی زرێنـه دامه. نرێـت اده د وه مودێرنـه ی روانگـه بـه کـوردی حیزبی مین که یه کوو وه ك.  ژ ی ڵه کۆمه زۆرجار
 رێگای ر سه کۆسپی کان نامیللیه شیره عه و گ به ره ده مڵکه  ن خاوه باشتر کی واتایه به یان فیئۆدالیسم و ری  گه شیره عه وه یه رێکخراوه م ئه ی روانگه له. بوون ناوشار

 رێکخـراوی مین کـه یه کاتـدا مان هه له گۆڕ، هێنایه ده نه و زاریان وی  زه رێفۆرمی داوای ند رچه هه مان ئه. بوون ی که سیاسیه وه بزووتنه کورد و تی میلله کردنی شه گه
 .گرت داده پێیان جووتیاران ژیانی باری باشترکردنی پێداویستی ر سه له که بوون کوردی
 مـافی و کوردسـتان لـه تتداربوون سـه ده کـه سـووریا و عێـراق  تورکیـا، ئێـران، تی حکوومـه چـوار لـه بوون بریتی ك. ژ ی ڵه کۆمه ی وه ره ده کی ره سه دوژمنی چوار
 م لــه. سـازی پیشه و  ئــابووری کردنی نه شـه گه واری، خوێنـده نه ری، گه شــیره عه لـه بـوون بریتــی  نـاوخۆ کانی کییه ره ســه دوژمنـه. کـرد ده پێشــێل  کانیـان کورده میللـی

 ژێر لـه شێعرێکدا له. شداربن به نیشتماندا دایکی رزگارکردنی له و ون رێکبکه پیاواندا ڵ گه له ی وه بۆئه کران ده  بانگهێشتن تاوێک نه رتاوێ هه ژنان دا چوارچێوه 
 نابێــت ئیتــر کــه ڵێــت ده ی براکــه بــه خوشــکێک وه تــه باڵوکراوه( 7122 -7122، 22 - 2) نیشــتماندا گۆڤــاری لــه کــه«برایــان و  خوشــک ئاخــافتنی» ردێڕی ســه

 ی براکـه. بکات خت بـه نیشتمان دایکی ئامانجی بۆ خۆی ماڵی و ژیان پێویسته ویش ئه رزگاربوون دیکه النی گه موو هه که ی وه رئه به له و بکات  قبووڵ  یی سته ژێرده
 :ڵێت ده
 

 ڵه ژیکه کوردی  کچه: گیان» دێده»
 ڵه په له دووری پاکت داوێنی

 شێوا «چار» زوڵمی ڵستا هه «لێنین»
 چارشێوا ژێر له بسی حه هێشتا تۆ
 سته ربه سه ئیمرۆ   مووکه هه کچی
 سته په پێ کورده کچی قی حه ر هه

 کۆت زنجیرو تۆ پێت له بپسێنه
 خۆت برای یاری به گیان «دێده»
 خودا هیوای به نیشتمان ڕێی له
 وبرا باخوشک کاربین ریکی خه
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 ردان مه ک وه سته هه «ژاندارک» گوێن له

 !کوردان خاکی له رنێ ده وه دوژمن
 

 وه دوژمنـه ن الیـه له پیـاوان کـوو وه تم به پاکه  داوێن و  شۆخ کورد ژنی. وه ته کراوه دووباره کوردیدا ناسیونالیستی شێعری له ک یه ده سه درێژایی به روکه ناوه م ئه
 (7122 -7122، 21 - 21)  نیشـتماندا ی یـه ژماره  م رلـه هه. رزگاربکـات نیشـتمان دایکی ژانـدارک کوو روه هـه پیـاوان تی یارمـه به توانێت وده ئه. کرێت لێده می سته

 ر بـه رله هه ی که نووسـینه کـه چێت ده وه لـه و فارسـیه زمـانی  بـه که شـێعره. هـاتووه «کـورد شـاعیری ژنـی دونبلـی، خـانمی  یران حـه» بـه ت باره سه کورت وتارێکی
 .بدرێت نیشان شێعردا یدانی مه له کورد ژنانی کانی وته سکه ده که یه وه ئه

 ی نموونــه کان وێنــه ژێــر کانی شــێعره. کــراون ئێعــدام تورکیــا لــه کــه تێدایــه کوردی ژنــی دوو ی وێنــه( 7122471هــاوینی  -1 - 1 - 1) نیشــتمان ی ژمــاره دوایــین
 .وه کانه ناسیۆنالیسته ن الیه له ژنه سیمای ناساندنی تی چۆنیه

 

 بڕۆ، ڵێ ده پێی  سێک که به جنێوبدا   رکه هه
 بێ ژنانه رپێت ده ژنی، کوو وه تیت، بێغیره
 کوڕێک، دووکچه و ئه کوو وه گیتیا له کوانێ

 !بێ نیشانه ت سیاسه داری له بۆنیشتمان
 کورد، نیشتمانی فیدای به بوون مامه دوونه و ئه
 !بێ کچانه دوو و ئه کوو وه ی وکوڕه به خۆزگه ی ئه

 

 ت نانـه ته و خۆیـان   و وه پیاوسـاالرانه سـیمبولیکی تیـژی تونـدو ر به خاته ده ژنان موو هه تم به ن، که رده شه دوژمندا ڵ گه له که ڵێت ڵده هه دا ژنانه و به شێعره م ئه
 وه؛ بێتـه جێگایـان کسـاندا یه ئاسـتێکی لـه تـوانن ده ت میللـه ڕزگـاری بـۆ باتکردنـدا خه کاتی لـه ر هه پیاوان و ژنان. دات قاوده له` خوێری` کوو وه کانیشیان جله 

 لـه کانی تواناییـه و ت میللـه پـاکبوونی.  تـدا میلله دروسـتکردنی ی پـڕۆژه لـه وه جیاناکرێنـه یان  ژنانـه تی  جنسـیه خۆیان، کان ژنه ر سه وه رێته گه ده ی نده وه ئه تم به
 ی کـه کچێنیه بێت ده شنه چه م ربه هه دڵخوازێش ژنی وه بکرێته پاک  کی ره ده زاڵبوونی له نیشتمان دایکی که راروایه قه ر گه ئه. وه جیاناکرێته کانیان ژنه داوێنپاکی
 .داگیربکرێت یاسایی ی شێوه به و وه بمێنێته
 تـه وڵه ده م ئـه ری وهـه جه. دا وره گـه کوردسـتانی ر سـه به وایی نره رمـه فه بۆ وه تێکه وڵه ده زراندنی دامه ڕێگای له بوو ت میلله ک یه پێکهێنانی ك.ژ ی ڵه کۆمه ئامانجی

 ك. ژ ی ڵـه کۆمه کی ره سـه رقاڵی سـه بێت چۆنێک هـه( 2.)نـدرابوو یه راگه یان که رامناکه مه کی یه بڕگه کوو وه ’دیموکراسی’ رێکخستنی که ند رچه هه وه کرابووه نه ڕوون 
 ك. ژ ی ڵـــه کۆمه. بـــوو کـــی ره ده تتی ســـه ده لـــه خۆبوون ربه ســـه واتـــه دیمۆکراســـی کانی نـــه الیه لـــه کێک یـــه نها تـــه دیکـــه، کانی میللیه وه بزووتنـــه کـــوو وه ڕێـــک
. وه کرده ده نه تی گایه به ره ده ندی یوه په هێشتنی نه له بیری کردو ده کی رزاره سه پشتگیری پیاو و  ژن کسانی یه واته دیمۆکراتیک ژیانی ی دیکه کانی پێداویستیه له

 .بوون  ت میلله داوێنپاکی دایکی و مڵک ژنان
 وپێشـبردنی ره به بـۆ گـرت رده وه ری شـانۆگه لـه ڵکی کـه وتووانه رکه سـه کی یه شـێوه به وه، شـێعره و نی مه چاپه زگای ده ڕێگای له نده پروپاگه له جگه ك. ژ ی ڵه کۆمه

 م لـه. بـوو «نیشـتمان دایکـی» ، رشـانۆ سه چـووه نووسـراو وه ڵـه کۆمه ن الیـه لـه کـه ئێران کوردستانی باکووری له شانۆ بردنی ڕێوه  به مین که یه. میللی ئامانجی
 نــدی و به  کــۆت ژێر لــه کــه «کــانی کوڕه» لــه کــات داواده رداماوی بــه له و  بــووه ســپی  کــانی قژه و ردایــه به له شــی ڕه جلــی زنجیردایــه، له نیشــتمان دایکــی اد شــانۆیه

 نیشـتمان دایکـی کـانی کوڕه دواتـردا ی رده پـه له. خوار دێتـه ران بینـه چاوی لـه فیرمێسـک دا یـه رده په م لـه. ن بکـه رزگـاری  عێراقی و تورک ئێرانی، تتدارانی سه ده
 نیشـتمانه دایکی یشتنی گه تت سه ده به شانۆکه ی رده په دوایین. ن که رزگارده ویش ئه و  نێن راوده ران داگیرکه و گرن ڵده هه ک  چه وه، نه ده ئه  داخوازییه م ئه تمی وه
 لـه یتا یتاپـه په که شانۆیه م ئه. وه رازابوونه میللی وسروودی کۆیی قادری  حاجی شێعری به کان پشووه و شانۆکه  شی به پێنج. کوردستان تی وڵه ده زراندنی دامه -

  ڵکی خه بیری له کان نده شکۆمه ساته له کێک یه کوو وه شانۆیه م ئه. بوو هه قووڵی کی ریه کاریگه درا، نیشانده دیکه کانی شاره هابادو مه له ردا بینه پڕله ساڵۆنی
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 ڕۆڵـی گێڕانـی بـۆ ژن رێکی شـانۆگه شـیتوانی ده نه داو وڵیئـه هه نـه بوو، شـانۆیه م ئه ری مهێنه رهه به که ڵه کۆمه که نیه رسووڕمان سه جێگای. وه ته ماوه دا که ناوچه 

 ی وه رئـه به له بوون ده کۆسـپ تووشـی وه کانیانه سـامانداره باوکـه ن الیـه له ر بـه ڕێوه به و ر شـانۆگه نجی گـه پیـاوانی لـه شێک به ت نانه ته. وه بدۆزێته نیشتمان دایکی
 ی متمانـه و  ت رافه شـه ڵ گـه لـه شـتانه م ئـه وابـوو الیـان نـاو داده وه خـواره کانی چینـه بـۆ یان ڕییه شانۆگه  شنه چه م ئه و کرد ده  شانۆیان یری سه وه سووکه چاوی به

 (2.)وه ته نایه وان ئه تی چینایه
 

 ت له کۆماری کوردستاندا نانی میلله وه پێکه
 

  ک نـه کۆمـار ری زرێنـه دامه. بـوو خۆ ربه سـه ئێران تی وڵه ده له وه کرده به بوو، مودێرن شنی چه له خودموختار تی حکوومه زراندنی دامه زموونی ئه مین که یه که کۆمار
 لـه کی ره سـه و گـۆڕی  ئـاڵ. ك. ژ ی ڵـه کۆمه ئاڵوگۆڕ پێکـراوی رێکخراوی شنی چه له بوو نوێ حیزبێکی ری رێبه ڵکوو به  گانه به ره ده  و تی شیره عه کی تیه رۆکایه سه
 کانی تــه حکوومه کـه دا کــه ناوچه له ت سـۆڤییه بوونی هــه ر سـه وه ڕێتــه گه ده زیـاتر ش مــه ئه. بوو وره گـه کوردســتانی پێکهێنـانی خواســتی البردنـی دا  ك. ژ ی ڵـه کۆمه
 .بپارێزن ئێران تی وڵه ده خاکی تی واوه ته رکرد بوو به سته ده کوردستانی و ربایجان  ئازه
 گه به ره ده و ت شیره عه رۆک سه تتی سه ده ژێر له که کان نشینه الدێ ناوچه ری ژێرسێبه وتبووه که هاباد مه واته خت پایته شاری[ فیدێمۆگرا] وه ڵکناسیه خه باری له

 وی، زه ی کویلـه کردبـووه جوتیـارانی کـه وزار  وی زه تی گایه به ره ده ندی یوه په چاکسازی م النیکه یان و ناوبردن  له بۆ وه کرده به. ك .د. ح. کاندا بوون ویه زه ن  خاوه
 کـونترۆڵی ژێر لـه ڵک خـه ی زۆربـه وه سیاسـیه باری لـه. ئـامێزبوون  سـات کاره تیـدا گایه به ره ده نـدی یوه په هێشـتنی نه لـه وتن که رنه سـه کانی ئاکامـه. کرد نه هیچی
 شــاری دانیشــتووانی ڵ گــه له کســان یه مافی بــه کۆمــار( citizen)ندانی  شــارۆمه جووتیــاران ربۆیــه هه بــوون؛ کانــدا گه به ره ده و ت شــیره عه رۆک ســه وخۆی راســته
 نـد رچه هه. گرینـگ تتی سـه ده نی خـاوه بوونـه کانـدا نیه ده مه و شـکری له زگـا وده دام لـه کان گـه به ره ده و ت شـیره عه رۆک سـه ش وه ئـه رای ره سه. بوون نه ختدا پایته
 و کۆمـار رووخانی روانی چاوه و کۆمار پاڵ چبوونه وه یلیه بێمه به تم به ببوون، زۆر گوشاری تووشی( 7125 -7127) زاشاوه ره تی حکوومه ن الیه له مانه ئه ی زۆربه
ــه گه ــه ی وه ران ــدی ناوه تی حکووم ــوون ن ــه. ب ــه وان ئ ــه ل ــۆڤییه بوونی ه ــه ڕه هه ت، س ــه و  کۆمۆنیســم ی ش ــه ی وه رزکردنه ربه س ــور دارانی تمه سیاس ــاره دیک  و کان  ناوش
 بوو هـه یان خنـه ره بوون، نـه تی گایه به ره ده و ری  گه شیره عه مانی نه خوازیاری ند رچه هه ناوشار کانی ناسیۆنالیسته. ترسان ده کانیان کاروباره ناو ردانه تێوه ست ده
 .میللی ی وه بزووتنه به بوون کان ته شیره عه رۆک سه تی یانه خه دڵگرانی و الدێکان ی مکارانه سته رجی و مه ل  هه له

ــار ــه کۆم ــه ئیداره مه سیســته و ئ ــه یشــتبوو پیگه ی ی ــه له ک ــه ن الی ــه تی حکووم ــه شــاری له وه ئێران ــه ناوچه له هابادو م ــه ک ــزب،. زرابوو دام ــداری بوورۆکراســی حی  ئی
کوردانـه  ره فسـه ئه و ئـه رمانی فـه ژێر لـه زۆری بـه کـه دانرابـوو`میللی شی رته ئه` وانه ئه باتی له و ککرابوون  چه ژاندارمری و  ش رته ئه که کاتێکدا له کورداندبوو،

 رادیـۆ، کی یه ئیزگه کتێبخانه، کوو وه نگی رهه فه زراوی دامه و پێکهاتبوو ک شورایه و کابینه. ڕایانکردبوو وه عێراقه و ئێران کانی کداره چه هێزه ناو  له که دابوون 
 بـارودۆخی باشـترکردنی ستی به مه به. خۆی کانی چاالکیه به یدا ره په ژنان ڕێکخراوێکی و  الوان شی به پێکهێنانی به حیزب. رپاکران به رۆژنامه و  چاپخانه ،ما سینه

 پاراستنی ستی به مه به وزار  وی زه تی گایه به ره ده ندی یوه په له ردان خۆتێوه ڵێنی به رای ره سه تم به. ڵگیرا هه نگاوێک هه ند چه کان نگه سته ده و پچووک  دوکانداره
 (5.)وه مانه کوو خۆیان روه هه ندیانه یوه په م ئه جووتیاران، و  کان مڵکه ن  خاوه واته ردووال هه ندی وه رژه به
 

 ت  دایکی میلله
 

  بـوو و گرینگتـرین  کـه 76111ی  یکـهنز هاباد مـه شـاری واتـه ی کـه خته پایته دانیشـتوانی. وه گرتـه ده ئێرانـی کوردسـتانی بـاکووری کانی شـه ربه هه کۆمـار خـاکی
 1711  بـوون کـه  کـه 76255ی  دا نزیکـه 7121هاباد لـه کۆتـایی سـاڵی  تی دانیشـتووانی مـه پێی ئامـاری حکوومـه بـه. ده و شنۆ بـوون غه کانی بۆکان، نه شاره
 75117نـدراوه  یه وه راگه شـی ئێرانـه رته ن ئه الیـه له 7157م شـاره کـه سـاڵی  ی دانیشـتوانی ئـه ژمـاره( 6).هێنا سیان پیاوانیان پێکـده که 1711سیان ژنان و  که
 .نێت   داده که 2272  و هی شنۆ  که 2112رچاوه دانیشتوانی بۆکان به  مان سه ر هه هه( 1.)  بوون که

 رژمێری گشتی  مین سه که یه. وه ئاگاداری بدرێت دڵنیاییه ر باری ژیانی ژنان بکرێت به سه ته له حمه مه، زه رده و سه رژمێری ئه ت به سه باره بوونی زانیاری سه نه له
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 ی که ره وروبه ده هابادو مه شاری  ر سه له زیندوومان ئامارێکی چووه، ڕێوه به کۆمار رووخانی پاش ساڵ71دا واته رێک  7156ی ساڵی  مانگی یازده لهله ئێران که 
 (.مهاباد مننقه سرشماری)ست  رده به خاته ده
.   کـه 21222ته  یشـتووه ی دانیشـتوانی شـار گه ژمـاره. دیوه خۆوه نـه رچاوی بـه بـهو گـۆڕێکی   ئـاڵ هاباد مـه ی وه ره ده ڕووبـه سـیمای سـاڵ، ده ڕبوونی تێپه رای ره سه
ڵک  کـه به. `و بخـوێنن  توانن بنووسن ده`وارن واته  ساڵ زیاتره خوێنده نیان له ده مه ی که ته و ژنانه ٪ ی ئه71نها  ساڵ پاش کۆمار ته م زانیاریانه، ده پێی ئه به
بـۆ . دا 7126لـه سـاڵی ( تر وره سـاڵ و گـه75)سـاڵ  وره واری ژنـانی گه خوێنـده ی نه رۆکی راده کرێـت بروانینـه نـاوه رژمێریه ده م سـه کانی ئـه رگرتن له زانیاریه وه

کــه ناچێت  وه لـه  هـیچ. سـاڵ بــوون 22تـا  75نێوان  لــه 7126سـاڵدا بـووه، سـاڵی  22تــا 25نێوان  نیان لـه مـه دا ته7156رژمێری ســاڵی  سـه ی له وانـه نموونـه ئه
 7227  لـه  کـه 15)٪ ی ژنـان و کچـان 6.2نها  دا تـه 7156سـاڵی  له. رداهاتبێت سـه و گـۆری به سـاڵدا ئـاڵ  ی ده ماوه ژنان له سته له م ده یی خوێندنی ئه کارامه

٪ 2.1ته  یشـتووه تونـدی گه سـاڵ به 22تا 25 نی نێوان مه دا بۆ ته 7156ساڵی  واری له خوێنده ی نه راده. واربوون ساڵ خوێنده 22تا  25نی  مه نێوان ته له(   که
ن کـه  ده وه نیشانده م ژمارارانه ئه ئه(. 1)وه وێته خواره که ده 52تا 25نی  مه سانی نێوان ته بۆکه(   که165  له  که 6)٪  1.1و به (   که 121  له  که 21)

ی  ن کـه زۆربـه خـه ریده کانی دیکـه ده رچاوه ها سـه روه هـه. بووه ٪ نـه2دا زیـاتر لـه 7126ی سـاڵ له( تر روه و گه ساڵ 75)ساتنی ژن  وره واری بۆ گه خوێنده ی نه راده
 .ببوون خوێندن فێری ،زرابوون دامه 7121کانی  ی که پاش ساڵه و خوێندنگا مودێرنانه واران له خوێنده
 لــه که نێت یـه گه راده وه تـه کردووه  بـاڵوی کۆمـار زرانی دامــه پـێش دوومانـگ واتـه 1945 ی دوازده مانگی کـه دا خــۆی وی یره پـه لـه کوردسـتان دیمـوکراتی حیزبـی

` چاوبکرێـت ره دێموکراسـی ی ربناغه سـه له بـێ ده ڵک خـه تنی کۆمـه کانی ندیـه وه رژه به` تێدایـه کوردیـان کـه ئێـران ی دیکـه ی وئوسـتانانه له ها روه هـه و کوردستان
 حیــزب ئامـانجی`کـه نێت یـه گه راده هــاتووه دا  ك. ژ ی ڵـه کۆمه ی رامنامـه مه لـه کـه ی زمانــه و ربـه هه ها روه هـه یـه ڵگه به م ئــه(. م چـواره ی برگـه م، دووهـه شـی به)
 روونی بــه ک یــه تاراده وپیــاو ژن  نێـوان کســانی یه(. م پێنجــه ی بڕگــه)` مرۆڤێـک موو هــه تی خۆشــبژیه بــۆ باتـه خه ش وه ئــه پێی بــه و دیمۆکراســی سـتاندنی ئه ره په
 (1(.)27 ی بڕگه م چواره شی به)`.بێت هه پیاوانیان کوو وه ری رامبه به مافی تیدا تیه کۆمه و  ئابووری سیاسی، بوارێکی موو هه له بێ ده ژنان`: ندراوه یه راگه

ــانی ی ماوه لــه حیــزب ــدا ی گێژاوه پڕلــه و کــورت ژی ــه ی وجۆره ئــه یتوانی نــه خوێ ــدا وی یره پــه لــه ک ــت  کــۆنگره ڵێنیــدابوو به خوێ  شــنه چه هــیچ توانی شــی نه. بگرێ
 شــی که جنسیه ری رابــه به تی سیاســه. بــوو ری دادوه و ری بــه ڕێوه به یاســادانان، تتی ســه ده حیــزب. دابنێــت مانی پارلــه دیمۆکراســی و ڵبژاردن هــه بــۆ میکانیســمێک
نگی  رهـه فه تی، تیـه کۆمه رجی لومـه هه ی چوارچێوه له کۆشان تێده ژنان و ران  رێبه که ی یه وشێوه ئه و وه  پیاوانه تی رایه ڕێبه ناسیۆنالیستی ی روانگه به گرێدرابوو

 . بێنن پێک و گۆڕ ئاڵ  دا  دا وکاته ئه سیاسی و 
 

 حیزبی ژنان
 

 ختـدا پایته  ژیـانی لـه ژنـان واتـه ڵک خه ی دیکه ی که نێوه کرد، ده ش بێبه کان دێموکراتیکه مافه له جووتیارانی واته که ڵکه خه ی زوربه کۆمار تی رایه ڕێبه ر گه ئه
ی  ه نــدین ژمــار چه دا کــه له7126کی  مــانگی یــه  ی22لــه ` کوردســتان خۆیی ربه ســه` نگی ئاهــه چوونی ڕێوه بــه کاتی لــه. پێــدرابوو گرینگیــان رچاو بــه کی یه شــێوه به

ــه که کــه 22دا باســکراوه،   ی کوردســتان رۆژنامــه ــه. ن کــه ش ده کانی کۆمــار وتــار پێشــکه کییه ره ســه  تیه یهســا   ل ــه قســه ســه که و شازده ل ــان ژن که ده ی ک   ن دوانی
 ی چاالکانـه شـداری به پێداویسـتی ر سه له و  کوردستان خۆیی ربه سه له گرت ڕێزیان بوون، کچان ی خوێندنگه مامۆستای ر دووکیان هه که ژن وتاربێژانی (71.)بوون
 :گوتی مامۆستایان له کێک یه جدی مه ی جیجه خه. گرن پێداده باتدا خه له ژنان
  ین بکه کانمان ویسته براخۆشه چاوله ش ئێمه با کان ویسته خۆشه خوشکه ی ئه لئان ئه

  کانی کچه ڕێی چاوه نیشتمان دایکی بینم ده چون. ین درێژبکه کتر یه بۆ ئیتیحاد ستی وده" 
  برا ینه بگه ش تائێمه ڵکوو به ن بکه خوێندین و ت  عالیه فه به ست ده که تی خۆیه  
  کوڕه و  کچ موحتاجی ورۆ ئه دونیای ی وه ئه ر به له خۆمان؛ کانی ویسته خۆشه  
 (77.)نیشتمان دایکی رزگارکردنی بۆ ک یه  ستی ده ینه بده ست ده تی و برایه خوشک  به که  
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 لـه و کان  رۆژنامـه له و پیاوانـدا و ژنان  ی وه وتارخوێندنه له یتا یتاپه په باسکرابوو، روونی به دا  ك. ژ ی ڵه کۆمه کانی باڵوکراوه له پێشتر که سیاسیه هێڵه م ئه
 (72.)وه گوترایه ده شێعردا
 کیان یــه وه کۆبوونه`  کوردســتان ری رێبــه ناســاندنی و خۆیی ربه ســه`لــه خۆیــان  شــادی ربرینــی ده بــۆ کچــان ی خوێندنگــه مامۆســتاکانی پاشــتر فتــه دووهه ی نزیکــه
 ك.د.ح ندامی ئه ژنانی له زۆر کی یه ژماره ،`کوردستان وای پیشه یای` ،(وه ته باڵوکراوه ژنان یحیزب پێکهاتنی پاش که)  رۆژنامه راپورتی پێی به( 72.)ڕێکخست

 دواتـر. کرد ی قسـه «ژنـان رێنـوێنیکردنی و وتن  پێشـکه» بـه ت باره سـه کوردسـتان می کـه یه  خانمی. شداربوون به دا کۆڕه م له کان توێژه و  چین موو هه له ڵک خه و
 پێویسـته ژنـان کـه وه هێنایـه مووانی هـه بیری وه خۆیدا کانی قسه له خانم. که خوێندنگه ری به رێوه به صیادیان ویلما به کرد  ش پێشکه زێڕی ی واره گۆشه جووتێک

 :گوتی ها روه هه. `بوون خۆیان مێردی ی وره گه کی کۆمه دا وره گه ڕه شه و له`که فێربن وه بێگانه ژنانی له
 !ویست خۆشه[ خانمانی  ] یایانی. خۆمان مێردی له زێڕبین و  لیبا  و  پووڵ نۆڕی چاوه ر هه نابێ

 حقـووقی له  دیفاع بتوانن و ت یه رنه سه به کانیان واره خوێنده نه  وژنه پیاو کوو وه که  سه دره مه بیاننێرنه و ن که مه  خت دبه به ماڵێدا چواردیواری له خۆتان منداتنی
 .ستن راوه دا دین  مه موته ی خارجه ژنانی ریزی له کورد ژنانی تی تایبه به و بکەن خۆیان میللی

 یان کـه ته میلله ی وه بۆئـه پیـاوان ڵ گـه له وان ئـه کگرتنی یـه و ژنـان کردنی رده روه پـه ر سـه له  پێیـداگرت کـه بـوو  کچانـه ی خوێندنگـه ری بـه ڕێوه به دواتر وتاربێژی
 بگـرین رزگاربوونمـان جێژنـی جـار نـدین چه بـوو ده ژنـان  ئێمـه گـوتی کـه بـوو`کوردسـتان ری ڕێبـه کچـی` قازی تی عیسمه وتاربێژ مین سێهه. وێت پێشکه بتوانێت

 ی خنه ره توندی زۆربه مامۆستابوو، که عظیمی کوبرا وتاربێژ مین چواره. `پێخۆشتره ئازادیان پیاوان له کوردی ژنی که ییبان تێگه دنیا موو تاهه` که شنێک چه به
 :گرت هاباد  مه ژنانی له

 وباره ئـه تـه ڵبه هه. چێ الده ئێمه رشانی سه له چلۆن گرانه کۆڵه وبارو ئه که بزانین بێ ده مما ئه. بێ قورسترده کۆڵمان گرانترو کارمان پاشین له زۆر ئێمه چونکه
 ڵـێن ده. ن کـه ده واد بێسـه و خت دبه به خۆیان ی وانانه وجه نه کچه و ئه ن له سه مه. وانازانن هاباد مه ڵکی خه م که داخه مما ئه. چێ الده  عیلم و قڵ عه قووه به نگینه سه

 .بێ ده ب ده ئه بێ  م نابه سه دره مه بۆ خۆم کچی من ئه`:ڵێن ده یر یاخه بدروو یا کاڵوێ بچنه وی گۆره جووتێ ڕۆڵه
 وه ته کردووه یان فکره و ئه که ی سانه که و ئه بێ؟ چ  ئێمه بی ده ئه بێ بێ ده زیز، عه خانمانی
 خۆم خسی شه من ن له سه مه. بووه نه حاڵی لیان و وه ته وتوونه دوورکه راستی ڕێگای
 و زمـان چاولـه ئێمـه ر گـه ئه. ن کـه ده ئێمه ماشـای ته م زۆرکـه چاوێکی بـه و`کانن لیمـه موعه وه ئـه ڵـێن ده بیـنن ده ئێمـه کـه خت روه هـه لێبووه گوێم جلیسان مه له زۆر

 ژنانـدا تی قیسمه له هاباددا مه کوو وه شارێکی له لئان ئه بێ بۆده بدین؟ عه وانه ئه کوو وه ش ئێمه خودایا ڵێین ده و بین ده مگین زۆرغه ین بکه کان خارجیه کیتابانی
 بێ؟ نه سمی ره مامانێکی یا ددانسازێک نه و کیم  حه نه رراحێک، جه نه

 بـه کـه ی و جێگایـه ئـه`ن کـه نه قسـیر ته سـه دره مه بـۆ خۆیـان کچـی ناردنی لـه` زاشـاو ره دیکتاتۆری رووخانی له بن خۆشحاڵ که ژنان له کات داواده دواتر وتاربێژ
 بـه داوه زێڕیـان و پـاره کـه نووسـیوهژنـی  27ڕۆژنامـه نێـوی ( 72.)ك.د.ح به ن ده ده ماڵی تی یارمه شداربووان به پاشان. بن ده خوێندن فێری خۆیان دایکی زمانی
 ی ڕۆژنامـه ، وه ئـه پـێش ک یـه فته هه. شـارری صـال  ئاغـای خانمی بۆنموونه. ناسێندراون وه کانیانه مێرده ناوی به ژنانه م ئه موو هه که یه وه ئه ره مه سه. حیزب

 :نووسیوه هاباد مه له خانمان کۆنفرانسی دانیشتنێکی ر سه له راپۆرتێکی کوردستان
 

 [ت سۆڤییه]وی  نگی کورد و شوره رهه نی فه نجومه کونفرانسی یایان له ئه
 

 ی یانه له کوردستان ژنانی ی ڵه کۆمه ی وه وونهب  بیرئاچغ بۆ کونفرانسێک کوردستان وای پێشه یای ن الیه له( 7126 شتی مارسی هه)7222/  72/  71 جومعه رۆژی
 و  [مامۆسـتایان  ] و زی رکـه مه ی کۆمیتـه کانی ندامـه ئه[ ری  هاوسـه کانی خانمـه ]کانی  یایـه له زۆر کی  یـه ژماره دا کونفرانسـه م لـه گیـرا؛ وی وره کـوردو نگی رهه فه

. حـازربوون کرابـوون پێشـدا لـه که بانگهێشـتنێ پێـی به ، به سه که توججارو و تی حکوومه ئیداراتی و  دیموکرات  حیزبی رانی کارگه و  کچان ی سه دره مه شاگردانی
 .ئیرادکرد وان ڵ گه ده شناسایی پێویستی و وی شوره ژنانی ی ئیتیحادیه وتنی وپێشکه وکچ ژن  خوێندنی تی همیه ئه ت بابه له کوردستان وای پێشه یای پێشدا ده
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 پێنج ساتی له گیرابوو رۆه نیوه  پاش دووی ساتی له که وکۆنفرانس وه خوێنده یان خنابه و  ننق دی یایانی و شاگردان  و ئاموژگاران  له زۆر کی یه عیدده دوایه
 (75.)هات دوایی
 راپـۆرتێکی. هـات پێک ژنـان رێکخراوی دواتر ی فته هه. براوه نه چووه ڕێوه به وام رده به ت سۆڤییه تی کیه یه له که ژن جیهانی رۆژێ مار  شتی هه له ناوێک هیچ
 :هاتووه کوردستاندا ی ڕۆژنامه له کورت

 
 (ن ژنانی کوردستان الیه له)سازکردنی حیزبی دیموکرات 

 
وه و  یشــتووی کوردســتان گێڕدرایــه کی زۆر لــه یایــانی تێگه یــه ژماره وه له وای کوردســتانه پێشــهن یــای  الیــه له( 7126مارســی  75) 7222/  72/  22ه جومعــ رۆژی
حیزبــی [( وه ک ناخوێندرێتــه یه وشــه]مینــا خــانم )وای کوردســتان  تی یــای پێشــه رۆکایه ســه وه و به نگی کۆبوونــه رهــه نی فه نجومــه رۆ لــه ئه نیوه ی پــاش2ســاتی  له

نـاوی ( 76.)سـتۆگرت ئه ن وه نێک تـا ده تمـه تیان لـه تمـه ندامـه ی ئه کی زۆر له یایان نێونووسیان کرد و مانگانـه یه زرا و ژماره امهدیموکراتی ژنانی کوردستان د
 (.71)و حیزبی یایان( 71)کیتی ژنانی دیموکراتی کوردستان  دا جیاوازه؛ بۆ نموونه، یه که کانی ڕۆژنامه جۆراوجۆره  که له ژماره ڕیکخراوه

 ن الیــه له بوو، نــه فێمینیســتی کی یــه وه بزووتنه می رهــه به ک یه شــێوه هیچ  بــه کــه ژنــان حیزبــی. بــوو  کوردســتان دیمــوکراتی حیزبــی ژنــانی بــاڵی ێکخــراوهر م ئــه
 ژنــان حیزبــی. کۆمــاربوو  ک ره ســه ری هاوســه` مینــا یــای` ر بــه ڕێوه به ســیمای. بوو هــه ریدا ســه به زاڵیــان تتی ســه ده پیــاوان کــه زرا دامــه وه سیاســیه رێکخراوێکــی

 بـه ت باره سـه راپۆرتێکـدا لـه. بـوون هاباد مـه کی ڕه گـه ده رۆکی سـه بـوو، کـه رێکخراوه ری رێبه که مینا یای پاش. بوو هه وێڵی وشه شل  رێکخستنێکی تدا رواڵه له
 (71:)نووسراوه کان که ره گه موو هه( تی ندامه ئه مافی) کانی داهاته و ران رێبه ناوی ،(ردان جۆزه) هاردا به مانگی مین سێهه له ژنان حیزبی فی سره مه و داهات 

 
 7215.11نیان  رمه کلثوم سلنانیان هه -7

 212.5خورشید شارری بازار  -2

 221.5دیجه قاضی چۆمێ  خه -2

 122.5ن  سه حه ید عایشه شارری حاجی سه -2

 126.5لیزاده خڕێ  صدیقه وه -5

 221.1بران  قه زیبا خانم قوڵه -6

 271.1ئامینه داودی قیبله  -1

 211.1یان  وی رزگه وله زارای مه -1

 721.1پیروزه موشیری جامیعا  -1

 15.1هوودیان  زاده یه ر بله ماوزه -71

 2221.1تێکرا 
 

، (قــڕان 5211)کان  ل و روومێزیــه وپــه ل  گــۆرینی کــه، (قــڕان 7211)  بــوون لــه کــرێ کان بریتی فه ســره مه. قــڕان بــوو 1217 هار بــه ڵی وه هــه دوومــانگی داهــاتی
 61)و جـاڕچی شـار (قـڕان 11)ڵووز  وچوو و خـه ، هـات(قـڕان 611)ندێکی دیکـه  ی سێ مانگی کارمه ، مانگانه(قڕان 211)ندێکی ژن  ی دوومانگی کارمه مانگانه
 کی خانوویـه وه گواسـتیانه کـه چوو پێنـه زۆری تم به ببوو، جێ نیشته تاییدا ره سه یک یه خوێندنگه له تا ره سه حیزب( 21.)قڕان 1521بێته  م ده رجه که سه( قڕان
 حیســابدار،`:بنێرێــت خــۆی داوای وه خــواره ی کارانــه م ئــه بــۆ خۆشــه پێــی   رکــه هه که` وار خوێنــده یایــانی` لــه کرێــت داواده کورتــدا کی ئاگاداریــه لــه.  کرێ بــه
 (27)`.صندووقدار و مونشی دار، زانه خه
 واربوون، خوێنده نه ژنانه م ئه ی زۆربه که ی وه رئه به له. ت میلله له کۆمارو له پشتگیری بۆ بوو ساڵ   وره گه ژنانی رخستنی گه وه ژنان حیزبی ئامانجی مین که یه
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 شـی رته ئه بـۆ  مـاڵی تی یارمـه ی وه کۆکردنـه لـه بـوون  بریتـی  دیکـه چـاالکی. خسـتن ڕێکده بـۆ سـمی ناره ڵی کۆڕوکۆمـه ها روه هـه و خوێندن  فێرکردنی کالسی حیزب
 بـۆ وی گـۆره و رگ  و بـه  جـل چنینـی  له بوو بریتی  میللی شی رته ئه به تیدان یارمه. کاندا رۆژنامه له نووسین و کان  ڕێپێوانه کان، خۆپیشاندانه له شداری به میللی،
 .بوو ژنان  وتنی پێشکه نگری الیه که دا نیشانده مودێرنی تێکی حکوومه سیمای کۆمار  له ژنان رێکخراوی. کان رگه پێشمه

 م بیسـته ی ده سـه درێژایی بـه. میللیـه رزگـاری رجی مـه گرینگتـرین کردن رده روه په که ن که ده وه ئه ر سه له خت جه وه نۆزده ی ده سه می دووهه ی نیوه له کان ناسیۆنالیسته
 وانـه له کان باوکـه و  دایک لـه هێنـدێک ش وه ئـه رای ره سـه. ژنـان بـۆ بکرێـت  ئامـاده رده روه پـه کـه بوون وه ئـه خوازیـاری که، جنسه ردوو هه رووناکبیرانی له زۆرێک
 کانیان کچـه بـوون  نـه ئاماده که ی وباوکانـه  دایـک و له زیمی عه کوبرا ی خنه ره. ستان وه راده دا خوێندنگه بۆ  کچان ناردنی شاتوی و ئه ر رامبه به له هاباد مه دایکانی
و  ئـه و تـدا میلله ناو لـه ژنـان شـداریدانی به نگری الیـه کانی ناسیۆنالیسـته نێوان لـه دا نیشـانده ک ملمالنێیـه پێکرد، مان ئاماژه پێشتر کوو روه هه خوێندنگه بنێرنه
 ی پیاوانـه واو تـه تی رایـه ڕێبه راسـتیدا له. م رهـه به وه دێته دووباره جنس دوو ندی یوه په و داری رمایه سه پێش تی تیه کۆمه سازگاری تێیدا که ی ریتیه نه بۆچوونه
 شـنۆ لـه. ك.د.ح رپرسـی به نموونـه بـۆ. ژنانـدا ناو لـه بـوون  فێرکردن پێدانی ره په نگری الیه کان ژنه له زۆرێک زیاترله کۆمار ک  ره سه یخود ت تایبه به و کۆمار
 نووسـراوه، وه کـه خوێندنگه ری بـه رێوه به  کـاممی ن سـه حه ن الیـه له کـه یه خوێندنگه  م بـه ت باره سـه راپۆرتێکدا له. وه کرده ی شاره م ئه ی کچانه ی  خوێندنگه مین که یه

 م ئـــه بـــۆ بنێـــرن کانیان کچـــه وه یلـــه مه و خۆشـــی  به و  یـــه وره گه تـــه  خزمه م بۆئـــه ن بکـــه. ك.د.ح ری ڕێبـــه سپاســـی شـــار ڵکی خـــه موو هـــه پێویســـته` کـــه هاتووه
 لێــک ده روه پــه و رزگــاری ئــازادی،. یــه هه کراو رده روه پــه ژنــانی بــه پێویســتی رزگــارکراو کوردســتانێکی کــه کرێــت ده وه ئــه ر ســه له خت جــه( 22)`.یــه خوێندنگه

 وتارێکدا له پیاوێک. وه یه که واره خوێنده مێرده و ت میلله رشانی سه به بارێکه وار خوێنده نه ژنێکی.پیاوبن کوو وه که یه وه ئه وت سکه ده ترین وره گه. وه جیاناکرێنه 
 :نووسی` ژنان[ فێرکردنی]حامالندنی ` به ت باره سه

 کـه ژنانـه کی یـه هجه له بـه و تێکـردم رووی. سـتاوه راوه دیموکراتـدا  حیزبـی کانگـای رکی رده بـه له ژنێـک دیتم.  وه چوومه ده بۆماڵێ وه نگه رهه فه ی ئیداره له رۆزێک
 گـاو ده کانگـا لـه نه دیموکراتـه، حیزبـی کانگـای بڵـێم ر گـه ئه دیـتم` کوێیـه؟ ئێـره براله رێ ئه` پرسیم لێی یه ئێمه وتتی ی ساده وارو خوێنده نه ژنی  خسووسی مه
 و  بن خـڕده وه کـه یه کن لـه که کوردی ورانی گه وره گه له   که ن چه لێره` :گوتم وه بیرکردنه مێک که پاش له و رداوه به رم سه ناچار. دیموکرات له نه و حیزب  له نه
 `.وه نه که بیرده نیشتمان کاروباری له

 پیانوابێـت نـابێ کـوردان وه، بنه نه وشیار خۆیان  سیاسی و تی  تیه کۆمه مافی به ت باره سه و  بن وارنه خوێنده ژنان ی وکاته تائه که وه داته وایلێکده پاشان ر نووسه
 (7126 :2 میکائیلی.)ڵگرتووه هه تدا شارستانیه و  ئازادی رێبازی له یان وره گه نگاوێکی هه که
 بـه کۆمار رۆک سـه جارێکیـان. کـرد ده ت حکوومـه لـه پشـتیوانیان بوون نـه نـدام ئه کـه ی سـانه وکه له پاره ی وه کۆکردنه و ماڵی  تی یارمه رێگای له حیزب ندامانی ئه
 دات هانـده ش دیکـه ژنـانی  مکاره ئـه کـه دڵنیـام مـن. یت واناکـه بۆ تۆ ی ئه. رانسه فه ڵکی خه به خشی به خۆی ی که نگوستیله ئه رانسه فه شاژنی` که گوت مینای یای
 `.کۆمار به ن بده ماڵی تی یارمه که
 
 تی  ریه ی هاوسه دانان بۆ پێکهاته  ڕێوشوێن 

 
. ڵگیراوه هـه تـدا میلله پێکهێنـانی ی پرۆسـه له ژنان رخستنی گه وه بۆ وه حیزبه تی رایه به ڕێوه به ن الیه له که نگاوه هه رچاوترین به وادیاره ژنان حیزبی ڕێکخستنی

 سـزادانی و کـردن  نایاسـایی تی سیاسـه وانـه له کێک یـه. ڵگیراون هـه دا که جنسـه دوو کانی ریتیـه نه ندیـه یوه په لـه ردان سـتێوه ده ی ئاراسـته به دیکـه کانی نگاوه هـه
 ی ژمـاره نـدین چه لـه وه ه«کوردسـتان میللـی تی یئـه هه» ن الیـه له یتا پـه یتا پـه کـه ی بڕیارانـه و لـه ک یـه. ه[و کچان  ژنان  ] وتنی دووکه ره کانی شێوه له هێندێک
 :بوو مه ئه چاپکران دا ڕۆژنامه

 
  ئاگاداری

 

  یه غه ده قه ژنان و کچان وتنی دووکه ره
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 زۆر بـه کچێکـیش ر گـه ئه و بکـوژرێ بـێ ده راکێشـێ، وه گوێزرابێتـه نه یـا وه گوێزرابێته مێرد به  ژنی زۆر به رپیاوێک هه کوردستان میللی تی ێئه هه راردادی قه ر سه له

 زای جـه ببـێ زای ره کـه کچه و بێ نه مێرد به و بێ نه رعیش شه مانیعی و نێ یده نه و بکا خوازبێنی کچێ[ که پیاوه ر گه ئه] مما ئه. بکوژرێ پیاوه و ئه بێ ده رابکێشێ
 ساڵ سێ تا وه مانگه سێ له رنا گه وه. نیه
 .7126/  7/  72. 7222ندانی  ی رێبه22. کرێ ده بس  حه
 (22. )شیخ بابه ید سه حاجی کوردستان  میللی تی یئه هه ئیسی ره
 
شـایری  عه ناوچـه له چاوی زۆرتر یاسایه م ئه. دات نیشانده ئێران تی وڵه ده ری دادوه می سیسته له کۆمار  خۆبوونی ربه سه دیکه  بریارێکی ند چه ڵ گه له بریاره م ئه
 شار/ ند ناوه تتی سه ده ی درێژه راستیدا له رچبوو، ده خت پایته له وه ئایینیه تتێکی سه ده ن الیه له که بریاره م ئه. چوو ده ڕێوه به وتن دووکه ره تێیدا که الدێکانه و 

 ر بۆســه بوو ئیســالم تاکانی ره ســه پاندنی داســه مکاره ئــه ها روه هــه. کاندا بــوون شــیره عه – فیئــۆداڵ ره رێبــه تتی ســه ده ژێر لــه که کان ناشــاریه ناوچــه و ره بــه بــوو
 دا کـه ئاگاداریه ردێڕی سـه له. یه پیاوسـاالرانه واوی تـه به ش قـه ده م  ئه زمانی. ستابوون راوه ئاییندا تتی سه ده ر رامبه به له که دووجنس نێوان ندی یوه په می سیسته

 ر سـه له کرد نـه ی شـنه چه م لـه ردانێکی سـتێوه ده رکۆمـا تی رایـه رێبه کـه رنجیشه سه جێگای. هێندراوه کارنه به مکاره ئه بۆ پیاوانه نی الیه مکی چه که ڵگرتن هه  ژن
. کرا ده چاونـه ره وی زه مڵکـداری بـۆ ژنـان مـافی تێیـدا و بـاوبوو تی گایـه به ره ده ی وه وسـانه چه ی گوندانه و له و  کان نشینه الدێ ناوچه له وزار وی  زه کانی ندیه یوه په
 پیــاوانی شــی به ی نیــوه کــه ئیســالم تی ریعه شــه ر بۆســه بــوو ســتدرێژیکردن ده و کــاڵی  کشــت وی زه رگرتنــی وه  میرات بــهبــۆ  ژنــان مــافی ی وه رچدانــه رپه به ریتی نــه
 .بوو وتوونه رکه سه واوی ته به وتنیش دووکه ره هێشتنی نه ت نانه ته تم به. ژنان به خشی به ده
 ریکردنـه دژبه وتن دوو کـه ڕه بـۆ یاسـا دانـانی کـه گـوتی ندا گمه ده زۆر کی یه وه لێکدانه له کۆمار ئاسایشی ی ئیداره ندامانی ئه له کێک یه نگوڕی مه مینی دئه ممه محه
 ی وه رئــه به له ژمێردرێت ئـه` نـاخۆش و رانه داپڵوســێنه` کارێکی بـه مـه ئه یـه ناوچه و ئــه ڵکی بۆخـه. هاباد مـه تتی رۆژهـه له بڵبــا  ی شـیره عه ریتی ونـه داب  ڵ گـه له

 دنیـای و سـۆفی وشکه بـه کـات ده کان نجـه گه ش مـه ئه. وتن دووکـه ره و ک ڵه شـبه ره ڕکێی ڵپه هه وینداریکردن، ئه ستبازی، ده وینداری، ئه ستی ربه سه` به ناداترێگا
 ئاکـارێکی کـوو وه مکاره ئـه چونکـوو کـرا وتن دووکـه ره لـه رگری بـه یاسـای دانـانی ی ئاراسـته زۆر کی یه خنه ره نگوری مه ڕی باوه به` .خات داده ر سه له ویندارییان ئه
 خســتبایه نه دوو ره ژنێکــی پیاوێــک ر گــه ئه. روابوو هــه بۆپیــاوانیش مــه ئه. نرا ده بۆدانــه ڕێــزی وتبایــه، که دوونه ره ژنێــک ر گــه ئه. کرا ده نــده زه مه ندانه تمه رافه شــه

 ی القـه عه و دڵـداری» داوه کوردانی بـه مێژوو کـه ک ختییه خۆشبه نها ته` که ڵێ ده نگوری مه« .خست دووده ره ژنێکت یت پیاوبایه ر گه ئه پیاونیت؛ تۆ» گوت پیانده
 ئابووریشـی کـارکردێکی مکاره ئـه که ڵێـت ده ها روه هـه و ئـه. پێشـترن لـه کانیش ئورووپاییـه له دا ئازادیانـه م لـه رگـرتن چێژوه له کان کورده که یه وه ئه و «جنسیه

ژن . پێبێـنن کۆتـایی ملمالنێیـه م ئـه چـۆن کـه زانـن ده مکاره ئـه کانی نـه الیه موو هه تم به ترسی، مه ڵ گه له ڵه تێکه م رده هه وتن دووکه ره نانی پێوه مل. دایهڵ گه له
 ی وکاتـه ئه تا هـه و(  رێـز جێگـای و ن بێالیـه سـێکی رکه هه یـان ئایینی تتێکی سه ده یان و ک  ئاغایه یان تێک شیره عه رۆک سه الی) شوێنێک نه خه خۆده که وپیاوه 

 ( 22.)ن که ده قازانج  وه ماڵیه باری له ش دیکه کانی نه الیه و ن ده ئه شیربایی که کچه باوکی به که وایه ت عاده لێدێنن؛ وازیان کرێت، ده سازانێک
 جـار م که بۆیه جومعه نوێژی ی خوتبه بردنی رێوه به به ت باره سه کۆماربوو ک ره سه بڕیارێکی چوو رێوه به تی رایه رێبه ری ستپێشخه ده به که ی چاکسازیانه و ئه ناو له
` .بــن چــۆن ڵگادا کۆمــه ناو لــه ژنــان`:کــه بوو وه ئــه کیشــیان یه وه کرانــه ده ســته رجه به دا خوتبانــه م لــه کــه ی  جۆراوجۆرانــه تــه بابه و ئــه ناو لــه. کــوردی زمانی بــه
 لـه تی هێمنایه کارتێکردنی خۆشخانه، نه دروستکردنی و  ندروستی ته کان، ئایینیه یاسا له رێزگرتن رافات، خه دژی له بات خه: له بوون  بریتی دیکه کانی ته بابه
 (25.)کوردستان کۆنی تی شارستانیه و نیشتمان  کردنی شه گه
 هاتـه نه نگدان ده باسی که ند رچه هه کوردستان کۆماری له. رگرت وه گشتییان نگدانی ده مافی مجار که بۆیه ژنان دراوسێدا ربایجانی ه  ئاز خودموختاری تی وڵه ده له

 حیزبــی` پرســیارکرا د ممــه محه قــازی  لــه وانیــدا رۆژنامه کونفرانســێکی له. بــدرێت گشــتی نگــدانی ده مــافی کــه دابوو وه ئــه ڵ گــه له کۆمــار ک ره ســه تم بــه ئــاراوه،
 م ئــه ئێمــه نــد رچه هه` ئــاوابوو، کــه تمه وه` کــردووه؟ تان مکاره ئــه ش ئێــوه ئایــا ژنان، بــه داوه کانــدا ڵبژاردنه هه  لــه نگــدانی ده مــافی ربایجــان ئازه تیدیمــوکرا

 ( 26)`.بێنین ست  ده به وتنه رکه سه م ئه مانتوانیوه نه ئێمه که وه مه بکه  ئاگادارتان بێ ده تم به نگێنین سه ڵده هه رێنی ئه به ربایجان ئازه ی نگاوه هه
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 پرسی وشیاری فێمینیستی 
 
 وار خوێنـده ژنـانی. وتبوو کـه رنه ده کوردسـتاندا کۆمـاری ژنـانی ناو لـه هێشـتا فێمینیسـتی وشیاری که ئاشکرایه پێکردن،  مان ئاماژه وه ره سه له ی هۆیانه و رئه به له
 نێوان کانی ندیه یوه په می سیسته ڵ گه له لێبراوانه کی یه شێوه به وانیش ئه ت نانه ته تم به. پیاوان ڵ گه له بوو هه سمی ره کسانی یه و ژنان  ی رده روه په به ریان باوه
 کانی ره الپـه ڕێگای لـه. ژنـان لـه هێنـدێک زایی نـاره هۆی بووبـه کـه گیرێـت ده وه یـه عظیمی کـوبرا ن الیه له خنه ره رادیکالترین. ملمالنێ وتنه که ده نه که جنسه دوو

 بۆوێنـه و نووسـیبو ی`ژنـان بـۆ ئامۆژگـاری` کـه مامۆسـتایان لـه کێک یـه. لیبراڵ فێمینیستی وشیاری بوونی نه بۆ وه بێنینه ڵگه به توانین ده وه ه کوردستان ی رۆژنامه
 : ڵێت ئه
 
 مێـردت کارێکی تی، خۆیه مێردی ری سه تانجی راست و چاک ژنی` نیه؟ فرمانت هیچ ئایا` بپرسێ پیاو له ژن بێ ده بۆبازار پیاو رۆێشتنی پێش له موو رۆژێ هه" 

 دیسـان بوویـت نگ دڵتـه زۆریـش ر گه ئه بێت، ده دردونگ لێتان مێرد نا ده ن که مه بێگانه پیاوی تاریفی. وه که مه ی ره قه و بێ  نه خۆش پێت تۆش ئه نیه خۆش پێی
 " (21.)ن فتاربکه ره ڵیان گه ده وجوره به تا بناسن کانتان مێرده خووی ن بده وڵ  هه. که مه ترش خۆت رووی وه هاته ت [ که ه]پیاو ر گه ئه
 

( ت سـۆڤییه تی کیـه یه م هـه ئورووپـا ۆ م هه) یان` بێگانه وتتانی` ژنانی یاننووسی، ده تدا میلله ژیانی له ژنان شداری به به ت باره سه ی وپیاوانه ژن  و ئه ی زۆربه
 ردا هونـــه و کنولوژی  تــه زانســت، کانی بواره لــه بێگانـــه ژنــی نووســراوانه م ئــه پێی بـــه. بۆچــاولێکردن ک یــه نموونه ببنــه بوو ده کـــه ناســاند ده مودێلێــک کــوو وه
ــه له کراون؛ رده روه پــه ــاوان ڵ گ ــاوان ک روه هــه و  کســانن یه پی ــده یارمه پی ــه پێکهــاتنی ری تی ــه جاری. تن میلل ــاری وای ــۆ محمــدیش تی زره حــه ئامۆژگ  ی رده روه پــه ب
 بـۆ کۆمـار ک ره سـه پشـتگیری ر سـه له خۆیـدا ی که وتاره له تتاحی فه شاسوڵتانی خانمی ناوی به وتاربێژان له ک یه ها روه هه. باسکراوه ردووکیان هه وپیاوان ژنان
 (21.)گرێت پێداده خوێندنگه یۆ وه کانیانه کچه ناردنی رێگای له ژنان ی رده روه په
 وه ته سـۆڤییه کانی رچاوه سه له که) ت سۆڤییه ربایجانی ئازه ژنانی به ت باره سه وتارێکدا له. چاک رێکی رکه شه ببێته ی وه بۆئه بوو ژن کانی تواناییه دیکه تی بابه
 وتارێکی لـه( 21.)کراواه خت جـه فاشیسـتیدا دژی نیشـتمانی ڕی شـه له وان ئـه کانی تیـه یارمه ها روه هـه و  ژنـان ی رده روه پـه بـاتی ستانداردی ر سه له ،(رگیرابوو وه

 موو هـه له و  وه ماڵـه ی وه ره ده لـه بۆکـارکردن ت سـۆڤییه ژنـانی ئـازادبوونی ر سـه له نووسـراوه، دا`سۆسیالیسـتی ی رووسـیه له ئـایین ئـازادی` به ت باره سه که دا دیکه
 دا بێگانـه پیـاوانی و  ژنـان نێۆان لـه تواردن هه بوونی نه. ن که کارده پیاوان شانی شانبه روو  ژنانی له که کێشرێت راده وه بۆئه  رنج سه. کراوه خت جه کاندا بواره

ــای ــه خۆی هاوت ــه ناو ل ــه ده دا ت میلل ــه`. وه دۆزێت ــارودۆخی بڕوانن ــانی ب ــایری عه ژن ــه کوردســتان ش ــن ده وکات ئ ــه زان ــان  ک ــاوان و ژن ــرای پی ــه وێ ــه کارده ک ی )  ن ک
 ژنـانی  کـه ی وه ئه تم به. بێت ده ش وه ماڵه و کان منداڵه له ئاگایان ژنان ش وه له جگه ن، ده ئه کتر یه تی یارمه( کردندا گێره له و تۆوچاندن له ڵگرتن، رمانهه خه له

 (21)`.زانن نه هیچ  زۆر ئێمه ژنانی دیوه؛ یان رده روه په و یه هه زانیارییان وان ئه که ی وه رئه به له خه پربایه زۆر ن یکه ده روو 
 
 نجام ئه
 

 جیهانـــدا ری رانســـه سه لـــه کان میللییـــه وه بزووتنـــه ڵ گـــه له نـــد یوه په له دیکـــه رانی لێکۆڵـــه کـــه وه کاتـــه ده وتانه ره و رئه ســـه له خت جـــه کـــه وه لێکدانه تی بابـــه 
 .کۆنتربوو رباڵوترو به زۆر ناسیونالیستی وشیاری. بوو  پاش له میللی ی وه بزووتنه چاو له فێمینیستی ی وه بزووتنه دا 7126 ساڵی کوردستانی له. چاویانکردووه ره
 پالتفـۆرمێکی کانی داخوازیـه له وه وشیاربوونه وه، کانه ناسیونالیسته ڤی ڕۆژه ناو چوبووه باتدا خه له شداریکردن به و  کسان یه مافی ژنان، ئازادی که کاتێکدا له

 . چوو نه والوه به لیبراڵی کاڵی فێمینیستی
 کوو روه هــه ش رێکخــراوه م ئــه. زرا دامــه مووڵ ســته ئه لــه دوورخــراو ناسیونالیســتی ی نوخبــه نــدامانی ئه ن الیــه له دا7171 ســاڵی له کــورد ژنــانی رێکخــراوی م کــه یه

  کی چاالکییـــه موو هـــه دا7125 ســـاڵی له کـــورد شۆڕشــی ڵدانی رهه ســـه له کـــه تورکیـــا کۆمـــاری زرانی دامــه پـــاش دیکـــه کانی کوردیـــه نگیـــه رهه فه و سیاســی تاقمه
  ناوی به وی زه ن خاوه ئاریستۆکراتی ندامانی ئه له کێک یه. کوردبێت ژنانی ڕێکخراوی مین دووهه ژنان حیزبی که چێت پێده. ناوچوو له داپڵۆسی، ناسیونالیستی
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ڵدانی  رهه سـه بـۆ ن ناکـه ئاماژه و ئـه کـانی کاره تم بـه. ڵسـووراوبوو هه دا7121 سـاڵی تای ره سـه لـه حممود مه شێخ  خودموختاری تی وڵه ده می رده سه له خانم فسه حه

 و ژنـان  کردنی شـه گه لـه بوو بریتی که چوو ده ڤێکدا ڕۆژه شوێن به و  کان ناسیونالیسته ئامانجی له کرد ده پشتگیری خانمه و ئه. فێمینیستی ڕێکخستنی یان وشیاری
 .ده روه په و واری  خوێنده ستهێنانی ده وه ت تایبه به

 وان؛ ئـه ئاشـکرای بوونی هـه بـۆ نـا داده زۆری سـنوورێکی تم بـه ماڵـدا ی وه ره ده چـاالکی له شداربن به که دا هانده ژنانی 7126 ساڵی ناسیونالیستی ی وه بزووتنه
 مـودیرن و دێموکراتیـک  خواسـتی کـه بـوو کـوردی تی وڵه ده م که یه کۆمار. میللی بۆئامانجی ن بده پیاوان تی یارمه بتوانن که کران راوردده به وکاته ئه نها ته ژنان
 بـوونی . دیـاربوون کاندا گشـتیه  یدانه مه له وه خودموختاره تی حکوومه تای ره هس رله هه ژنان: وه ره سه برده ی سیمایه م ئه ژنان حیزبێکی پێکهێنانی. بوو هه بوونی
 لـه وان ئـه النـانی وه بـۆ بـوو  کردنێـک پاکانـه  مانکاتـدا هه لـه تم بـه یانـد راگه فـۆرمی کی یه شێوه به کۆماردا سیاسی ژیانی له ژنانی بوونی  ئاماده ژنان حیزبی
 حیـزب کـانی ریزه ی وه جیاکردنـه بـه دا تی  سـمییه ره ها روه هـه. ك.د.ح ژنـانی رێکخـراوی کـوو وه حیزبـه م ئـه. کوردسـتان دیموکراتی حیزبی بڕیاردانی کانی ئاسته
 .بوون نه کساندا یه بارودۆخێکی له دوانه م ئه که ئاشکرایه. بوو هه خۆیان رێکخراوی یان رکامه هه که ی وه ئه و جنس  پێی به

ــار نــدین چه ڵ گــه له چــوو، رده ده جارێــک ردوورۆژ هــه که کوردســتان ی ڕۆژنامــه  گشــتی ردوونی گــه نۆمــای ری نیشــانده مانــه ئه رادیــۆ، کی یــه ئیزگه دواتــریش و گۆڤ
(Public Sphere) خت پایتــه ڵکی خــه باقی ســتدابوو، رده به له رادیۆیــان کان نــده مه وڵه ده و کان نوخبــه کــه کاتێکــدا له تم بــه. پێکهاتنــه ریکی واخــه کــه یه 
  کـان باڵوکراوه واوی تـه کـه بدرێت خاڵه م ئه رنجی سه گرینگه بێت رچۆنێک هه. زرابوون دامه کان چواررێانه ر سه له که بن بڵیندگۆیانه و ئه ڵی گوێڕایه یانتوانی ده
 بچێـت گشـتی ردوونی  گـه لـه کـه نیـه رجه ومه  ل هـه و ئـه ش مه ئه. چوون ده رێوه به وه وانه ئه ن الیه له و بوون کوردستان دیموکراتی  حیزبی هی ش رادیوکه ی ئیزگه و
 ژنـان چـاالکی بۆباسـکردنی ک وایه وهه  ش که ش وه ئه رای ره سه. خۆن ربه سه ر به رێوه به تتی سه ده له جۆراوجۆر رانی خوێنه/ ران نووسه و گوێگران/ران وێژه تێیدا که
 .رکرا به سته ده هک دووو جنسه به ت باره سه سمی ره تی سیاسه و
  سـنوورداریش نـد رچه هه وزار وی  زه چاکسـازی کوردسـتان ی وانه پێچه به ربایجان ئازه له. رادیکاڵتربوو کوردستان کۆماری له دراوسێ ربایجانی ئازه میللی تی وڵه ده
 بـوو ئێـران ی وره گـه شاری مین دووهه ورێز ته واته ربایجان ئازه ختی پایته. ناسرا سمی ره به کاندا گشتیه ڵبژاردنه هه له شداربوون به بۆ ژنان مافی و چوو رێوه به
 کانی ساڵه له ئێران تی شرووتییه مه رادیکاڵی شۆرشی ندی ناوه ها روه هه ئێره. ژمێردرا ئه وتت له شاری ندی ناوه ترین وره گه به م هه نۆزده ی ده سه کۆتایی تا و

 کانی ناســراوه ســیما له کێک یــه به میللــی تی حکوومــه زیــری وه رۆک ســه و ربایجــان ئازه دیمــوکراتی حیزبــی رۆکی ســه ری وه پیشــه ری عفــه میرجه. بــوو 7177 - 7116
 ت سـۆڤییه ڵگای کۆمـه له ژنـان وتووی پێشکه بارودۆخی. بوو دیکه رێکی فاکته دا که ناوچه له تیش سۆڤییه کانی هێزه بوونی هه. نرا داده وتت کومونیستی ی وه بزووتنه

 ربایجانــدا ئازه و کوردســتان کــانی باڵوکراوه لــه. گــۆڕ هاتنــه ده نووســین به چ  و گوتن بــه چ یانــدن راگه زگاکــانی ده لــه یتا یتاپــه په کــه بوو تانــه وبابه له کێک یــه
شـداری  به بـۆ رانسه فه ژنانی مافی که بزانین گرینگه. درا هنیشاند وان ئه بۆئازادی ک یه ڵگه به کوو وه وام رده به فاشیسمدا دژی ڕی شه له ت سۆڤییه ژنانی شداری به
 .ناسرا سمی  ره به ربایجان ئازه پێش دووساڵ واته 7122 ساڵی له نها ته کاندا گشتیه ڵبژاردنه هه له کردن 

 رکوتی سـه. وێت کـه ده میللـی ی وه بزووتنـه دوای وه ر هـه هێشـتاش کوردسـتان لـه فێمینیسـتی ی وه بزووتنـه کـه وێت کـه رده واده ژنان حیزبی پێکهاتنی پاش ده نیوسه
 رێگرتـره؛ ش وه لـه میللـی باتی خـه ر سه له ناسیونالیست رانی رێبه ختکردنی جه ت نانه ته تی؛ چینایه و جنسی  رکوتی سه ر سه ته خستووه ری سێبه میللی توندوتیژی

 م کــه کان ناسیونالیســته حیزبــه زۆرلــه. که دووجنســه کســانی یه ها روه هــه و  تی چینایــه باتی خــه به تــا میللــی  باتی خــه به ن ده ئــه تی پێشــتریه ئاشــکرا بــه وان ئــه
ــه ن ده خــده بایه ــه تی پێشــتریه ب ــه و جــنس و کان  چین ــه بابه م ئ ــه ئه تان ــی دوو. بۆداهــاتوو وه هێڵن ــی کوردســتانی رێکخــراوی) ڵــه کۆمه واتــه سیاســی حیزب  حیزب

 له ژنان وری ده. ژنان به خشیوه به زیاتریان کی ودایه مه سیاسیدا رێکخستنی و کداری  چه باتی خه له( ك ك  ) کوردستان کرێکارانی حیزبی و( ئێران کومونیسیتی
 کــداری چه چــاالکی کــوو وه) ریتی نانــه ڵســوورانی هه بــه ریککردووه خــه خۆیــان ژنــان زۆری کی یــه ژماره کــه کاتێکــدا له. وه بیردێنێتــه وه مــان7126 ســاڵی دا ك ك  
کان  سیاسـیه حیزبه له هێنـدێک. تی رایـه رێبه بـاتی ی پلـه ته یشـتوونه گه نه هیچکامیـان ،(ڵ کۆمـه به کـاری و  حیزبـی ری  گـه رۆژنامه ڕیش، شـه ی وه ره ده لـه ڕداو شـه له
 ژنــان ی وه بزووتنـه کردنی شـه گه بـه پێشـیان راسـتیدا له متر کـه میان ئـه و زیـاتر ویان ئـه کوردسـتان، نیشـتمانی تی کیـه یه و کوردسـتان دیمـوکراتی پـارتی کـوو وه

 تتی سه ده  کانی ئایینیه ۆ ریتی نه فۆرمه بێ ده ژنان ش وپێیه ربه وهه ریتیه نه و ئیسالمی  کوردستان ڵگای کۆمه که دات وانیشانده پارتی بۆنموونه. گرتووه
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 پیاوساالری بۆ خۆیان دوابوونی له  دڵ زیاتر کورستان ڵگای کۆمه وتوویی دواکه ر سه له ختکردن جه به کان ناسیونالیسته له تاقمه م ئه. ن وبکه یره په پیاوساالری
 ( 72.)ریتگرایی نه له ژنان ندی وه رژه به کوو تاوه بڕن رده ده
 ی(کــوچکردوو و دوورخــراو ڵی کۆمــه) Diaspora وتنی رکــه ده و  رده روه پــه ی شــه گه کرێکــار، چینــی  و  راســت ناوه چینــی پێکهــاتنی شارنشــینی، ڵدانی رهه ســه

ــان کورده ــه ک ــه رۆژئاوا، ل ــده یارمه موویان ه ــه بۆگه رن تی ــه کردنی ش ــتی ی وه بزووتن ــدی یوه په و فێمینیس ــه ن ــاتری رۆژ دوای  ڕۆژ ل ــه له زی ــاڵ فێمینســمی ڵ گ  و رادیک
 کـورد، رانی نووسـه. سـتیپێکردووه ده کـه یه ماوه نین حیزبێـک هیچ ربه سـه که وه کوردانـه وفێمینیسـته ئه ن الیـه له پیاوسـاالری می سیسـته له گرتن خنه ره. سوسیالیست

 .وه ژێرپرسیاره ته خستووه دیاسپۆرادا ناو له چ و  کوردستان له چ  یان پیاوساالرانه توندوتیژی وه پیاوه و  ژن به
. مـه زۆرکه کانی شکسـته و کان وته سـکه ده ر سـه له زانیـاری. رکوتکراوه سـه کوردسـتان ڵکی خـه خـودی کوو روه هـه کوردستان ژنانی رزگاریخوازی ی وه بزووتنه مێژووی

 .دایه که وه بزووتنه خودی وتنی پێشکه وی گره له مێژووه م ئه رخستنی هد
ــه دیموکراســیه` لــه ناسیونالیســمه وتنی رکه ســه رۆژئــاوادا، و کوردســتان  نێوان لــه ک جیاوازییــه  ناسیونالیســمی وه ژده هــه ی ده ســه کۆتــایی لــه. دا`کان رۆژئاوایی
 لێکی گه رچاوه سـه ناو لـه) ر ده رهاویشته ده ژنانی` ت میلله` تاوه ره سه رله هه. پێکهێناوه خۆی میللی تی وڵه ده و ت میلله ستدایه، ده له تی وڵه ده تتی سه ده رۆژئاوایی

پێویست  فێمینیستی باتی خه ده سه ک یه زیاترله و  ژمێردران نه ۆاو ته ندی شارۆمه به ژنان شوێنێک هیچ له(. Nelson 1998 نێلسۆن بروانه زیادبووندا رووله
 و رێکخـراو سیاسـی باتی خـه ڕێگای لـه راسـتیدا له ژنـان. رگرن وه نگدان ده مافی کوو وه خۆیان ندێتی شارۆمه کانی مافه له ڵک که بتوانن که پێدرا ڕێگایان تا بوو 

 تم بــه . بێــنن  ســت ده وه یاســایی کســانی یه` کانــدا ڕۆژئاواییه دیموکراســیه` ی زۆربــه له توانیویانــه پیاوســاالریدا ڵ گــه له تێئۆریــک رباڵوی بــه ی وه ڕووبوونــه رووبه
 .داریدایه رمایه سه ڵگای کۆمه خودی له ی که ریشه ربوون رابه نابه

ــوان ملمالنێــی ــه. وه تــه ماوه کراوی رنه ســه چاره به روا هــه فێمینیســم و ناسیۆنالیســم نێ ــه ری دژب ــه وه بزووتنــه ناو ل ــه کان میللی ــه ته دا شــه گه رووله جیهــانی ل  ت نان
 کردن ڵه مامه ر سه له وان ئه تۆماری. ست ده گرته تتیان سه ده مدا که یه جیهانی ڕی شه پاش کانی ساڵه له ئێرانیش و ب  ره عه و تورک  ناسیۆنالیسمی. تره سته رجه به
 یشـتنه گه وانـه پێچه به کوردسـتان لـه میللی ی وه بزووتنه ئامانجی. نییه باشتر کانیان ڕۆژئاواییههاوتا  هی له وه که روویه هێچ  له که جنسه دوو ندی یوه په ڵ گه له
 کـوردی ناسیونالیسـمی  7112و لـه عێـراق پـاش  7126 سـاڵی ئێـران لـه خۆیان ی که ته وڵه ده زموونی ئه ر سه وه ڕێته گه ده که ی نده وه ئه. تی وڵه ده تتی سه ده به
 .داوه نه الی ستیپێکردبوو ده رۆژئاواوه له که ی وته ره و له
 ر سـه به وه میللییـه تی وڵـه ده چـوار سـتی ده به جینوسـاید و ومکوژی  قـه  یی دڕنـده هۆی بـه کـه وه سـازانێکه و وگۆ گفت رێگای له وام رده به کوردستان له  ملمالنێیه م ئه
 پیاوسـاالری وانی پاسـه کوو روه هه وام رده به که ناسیۆنالیسم به ن ده ڕێگاده کان کورده فێمینیسته ئایا بزانین وه ته ماوه. وه بێته کالده یه پێندرێت، سه ده ردووالدا هه

 وشــیار کی یــه وه بزووتنه کــوو وه فێمینیســم. ژنانــدا رزگــاری رڕێگای ســه له کۆســپه تاقــه ناسیۆنالیســم کــه پێمانوابێــت ر گــه ئه ییه ســاویلکه زۆر تم بــه. وه بمێنیتــه
 ڕۆژئاواوه لــه کــه ی وازه وبانگــه ئه. زێنــدراوه به سازشــکارییه، داواکــاری کــه وه تیۆریکــه ڵوێســتی هه هێنــدێک ن الیــه له وه ناوخۆیــه له پیاوســاالری، ناوبردنی بۆلــه
 ڵ گـه له سـازان بـۆ هاندانـه کرێـت، ده` کان خۆجێیـه فێمینیسـته` بـۆ وه ه(ت ویـه هه) پێناسـه تی سیاسـه کانی نه تیۆریسـیه و  کان پۆسـتمودێرنه فێمینیسـته ن الیه له

 نێن، دایـده کان پۆست مودێرنـه ی ڕێوشوێنه و ئه چاو له` ژنان پرسی` به ت باره سه کان کورده ناسیۆنالیستی تی سیاسه تم به. میللی و ومی قه ئایینی، پیاوساالری
 پیاوسـاالری وانی پاسـه رۆڵـی کـه وتووه رکه سـه دا وه لـه کـورد ناسیۆنالیسـمی کـه کاتێکـدا له( دا کتێبـه م لـه Klein ی که نووسراوه بڕوانه. )پاشه له ساڵ یان ده

 دژبـه که میللـی ی دڕندانـه رکوتکردنی سـه ڕای ره سـه. ناسیۆنالیسم مۆی سته ده ببێته کات ده فێمینیسم بانگهێشتنی خۆجێیبوون کانی تیوریه و خۆجێیخوازی بگێڕێت،
 م رده بــه له وه پاڕانــه ونــه ناکه ومی، قــه وشــی بێخه و ت میللــه و ئــایین  رخاتری بــه له کــان کورده فێمینیســته کــه چێت ده وه لــه زۆرتــر ،چێت ده رێوه بــه کــورد ڵکی خــه

 . پیاوساالریدا
 

 کان راوێزه په
 کانی کۆماری کوردستان، ، باڵوکراوه`ك.ی ژ ڵه کۆمه` کانی من له باڵوکراوه. دا  ردێڕه م سه ژێر ئه کانی منن له وه ی توێژینه وه نووسینه شه دووباره  م به ئه -7
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 .رگرتووه  ڵکم و وخۆ که ناراستهی  رچاوه ها سه روه و هه  کان کان، وتووێژه ستنووسه ده

رۆک  سـه`کـوو  دیش وه ممـه ت واتـه قـازی محه وڵـه و ده ری حیـزب  و رێبـه کارهێندراوه تتداردا به سه ی حیزبی ده باڵوکراوه  ی کوردستان ڕۆژنامه له` کۆمار`ی  وشه -2
ــار ــی دیمــوکراتی کوردســتان بڕیــارێکی  ی ناوه کۆمیتــه. ناســراوه` کۆم ــرد و هــه دهنــدی حیزب ــه بــۆ قــازی محه وه کــاتی ناردنی مووانی ئاگــادارکرده رک د  ممــه نام
کاندا  سـمییه چوارچێوه ره م نـاوه لـه تدا ئـه ژێر فشـاری سـۆڤییه تم لـه بـه(. 2  ل 7126مـانگی دووی  72، 72کوردستان ژمـاره )`کۆماری کوردستان  رۆک سه`بنووسن

 .ڵێن کۆمار ده رپێی  ر هه کان هێشتایش هه کورده. وا کۆماریان گوت پێشه  رۆک  سه البراو به

 نها تـه دا 7122 6؛6ی پالتفـۆرمی باڵوکـراوه لـه نیشـتمان 1ی  بڕگـه.)کۆشێت کان تێده ری ژیانی ئینسانه وه خته و بۆ به دیموکراسیه . ك. ی ژ ڵه ڕێبازی کۆمه -2
 (.و ته باڵوکراوه دوورودرێژتر کی یه نامه ڵگه به ی بڕگه سێ
ـــه ماوه نه که شـــانۆنامه قـــی ده -2 ـــرین. وه ت ـــه زۆرت ـــه له وه روونکردن ـــه وه لێکدانه. دراوه وه ه(7115) رشـــی فه ن الی ـــورت کی ی ـــه ک ـــه کتێبه ل  دا Eagleton ی ک

 (.7162)هاتووه
 : بڕوانه ها روه هه ؛(وه خواره له 1 ژماره ژێرنووسی بڕوانه) دراوه حیزبدا ی رامنامه مه له ڵێنه به م ئه -5
 .Eagleton(7162؛7-11)
 (2647151)کشور کتێبی اسامی دهات -6

 (57247157)فرهنگ جغرافیایی ایران -1

 (7167: 72 -5)وه  تی ئێرانه وڵه ن ده الیه پێی زانیاری له به -1

 (2147111-7)ی حیزبی دیموکراتی کوردستان  رامنامه مه -1

 .7،2(: دوو  مانگی 6)71( 7126)کوردستان  -71

 .7(:دوو  مانگی77)72( 7126)کوردستان  -77

 :وه ته باڵوکردوه  شێعره م ئه نموونه بۆ. `کورد منداتنی گرووگاڵی` گۆڤاری -72
 

   کچان بۆ
 

  به خوێندن فێری ت که وره براگه ک روه هه تۆیش! کورد کیژی ی ئه
 .گره مه ڵ هه خوێندن له ست ده ت قه م دیده نووری 

 تۆیه، تی یارمه به پێویستی ت براکه
 .تۆیه جوانی بیری موحتاجی زۆر و ئه 

 به، خوێندن فێری خوشکم بێت قوربانت به کاکت
 (147126. )یوانه واره حه خوێنده نه ی وه ئه چونکوو

 

 .2-2(:مانگی سێ 25) 21( 7126)کوردستان  -72

 .2(:مانگی سێ 21) 21( 7126)کوردستان  -72

 .1(:سێ مانگی 72) 22( 7126)کوردستان  -75

 .2(:مانگی سێ 72) 22( 7126)کوردستان  -76

 .2[(: الویژ بێت گه 21شت، واته  ی مانگی هه21بێ  ده ]شت  مانگی هه 22) 11( 7126)کوردستان  -71

 .7[(: رمانان بێت ی خه27ی مانگی نۆ واته 72بێ  ده ]مانگی نۆ  5) 15( 7126)کوردستان  -71
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 .2(:شت مانگی هه 75) 11( 7126)کوردستان  -71

 .2(:شت مانگی هه 75) 11( 7126)کوردستان  -21

 .7[(:رمانان بێت خه 27ی مانگی نۆ، واته 72بێ  ده]نۆ مانگی  5) 15( 7126)کوردستان  -27

 .5(:مانگی سێ 72) 22( 7126)کوردستان  -22

 .2(:مانگی دوو 71) 76( 7126)کوردستان  - 22

 بـه ت باره سـه و بڵباسـه ی تایفه له نگوڕ مه تی شیره عه له خۆی ر نووسه (.71647151-1) نووسراوه نگوڕی مه محمدامین کانی ستنووسه ده له رگرتن ڵکوه که به -22
ــه واری شــوێنه ــایه م ئ ــه یاس ــه ل ــه ر س ــه ناوچه ڵکی خ ــه ک ــرد ده ی وه لێکۆڵین ــدا له ک ــه کاتێک ــه ماوه ک ــورت کی ی ــاش ک ــانی پ ــار رووخ ــه کۆم ــا ده نهێنی ب ــه.ژی  بڕوان

Edmonds(6-225:1957 )پێـدام ی ستنووسـانه ده م ئه که م که ده ت العیزه مه حموودی مه ڕێز به سپاسی ده لێره. بڵباسدا ناو له کچان وتنی دووکه ره به ت باره سه .
 . وه ته باڵوکردوه سوید له ی ستنووسانه ده م ئه خۆی و ئه
 .2(:مانگی دوو 2) 71( 7126)کوردستان  - 25

 .2(:ک مانگی یه 72) 2( 7126)کوردستان  -26

 .2(:مانگی سێ 25) 21( 7126)کوردستان  -21

 (.مانگی سێ 21) 21( 7126) کوردستان -21

 .2(:شت مانگی هه 2) 12( 7126)کوردستان  -21

 .2(:ک مانگی یه 21) 12( 7126)کوردستان  - 21

 کوردسـتان تـانی ئافره تی کیـه یه رانی رێبـه له   چوارکـه ڵ گـه له 7112 ساڵی که وه گێرینه ده وتووێژێک وه، بیرکردنه شنه چه م له ک یه نموونه نیشاندانی بۆ -27
 لـه ژن کـدوو یه نها تـه کـه ڵێ ئـه و وه کاتـه تده ره ژنـان رباڵوی بـه کوشـتنی  ژنانـه م لـه کێک یـه. عێراق کوردستانی دیموکراتی پارتی کانی رێکخراوه له کێکه یه که

 رێکخـراو رێتی هاوسـه لـه ربـازبوون بۆده ک رێگایـه کوو وه کچان وتنی دووکه ره به ر رامبه به وان ئه ڵوێستی هه به ت باره سه پرسیارێک تمی وه له. کوژڕاون سلێمانی
 ڵکی خـه ریتی نـه دژبـه وانـه ئه کـه دایه ڕه  وباوه له و ئه چونکوو یه کارانه و دژبه و ئه ڵێت ئه ژنانه و له کێک یه کچان، فرۆشتنی و ژنه به   ژن وه، ماڵه بنه ن الیه له

 :ڵێت ئه و کات  ده وتن دووکه ره تی دژایه ژنان رێکخراوی رانی رێبه له تر کێکی یه. کوردستانه
 ؟ یه هه نگێکمان رهه فه چ ئێمه.ژین ده تێیدا که ناسین ده  ڵگایه کۆمه و ئه ڕوونی به ئێمه. باشه کی یه شته( وتن دووکه ره) مکاره ئه که بڵێم وخۆ راسته ناتوانم من
ــافی باســی رینــدا به کی یــه چوارچێوه لــه ئێمــه ر گــه ئه ــدا رامبه به لــه ڵگا کۆمــه خــودی ین، بکــه ژنــان م ــه له نگاو هــه به نگاو هــه بــێ ده ئێمــه. ســتێ وه راده رمان  ڵ گ

 .وین رناکه سه ین، رکه تێپه سنووره م ئه ئێمه ر گه ئه ؛ تی تیه کۆمه یاسای ته بوونه کوردی و ئیسالمی نگی رهه فه. پێش بچێنه ماندا که ڵه کۆمه
 پشـتیوانی راکێشـانی سـتی به مه به ورووپا ئـه بـۆ هاتبوون ردان سه به و  بوون کوردستان تانی ئافره تی کیه یه ری ڕیبه ڵداکراوه گه له یان که وتووێژه ی ژنه چوار م ئه
 (.نگیانی چه 722،72247112).کانیان چاالکییه بۆ
 

 کان رچاوه سه
  
 .22-2(7122ژانویه  7122دیسامبری 7222) 2/2نیشتمان ، «.و خوشکان ئاخافتنی برایان »(7122-2). ناسراو نه -

 .722؛  722: 1-71رمانه  خه. تانی کوردستان کیتی ئافره ر به یه تی سه ل چوار ئافره گه وتنیک له چاوپیکه( 7112)نگیانی  زا چه جه -
Eagleton Jr William (1963). The Kurdish Republic of 1946. London: Oxford University Press 

Edmonds, C.J. (1957). Kurds, Turks and Arabs. London: Oxford University Press 
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 .7221، تهران چاپخانه ارتش، 2جلد (. 7157)ایران  جغرافیایی فرهنگ -

 . 22-1421گزینگ . `«دایکی نیشتمان»ر شانۆی  ک له سه یه کورته`(7115)رشی برایم فه -

 (مانگی سێ 27( )7)7( 7126)گروگالی منداتنی کورد  -

، 21رگی جلد  ، به(7156ی  مانگی یازده)7225ی ملی در ایران، آبان ای اولین سرشمار وزارت کشور، آمارعمومی، آمار سرشماری مننقه(. 7167)ایران   دولت -
 .7167مه :  72 -5 مننقه سرشماری مهاباد، 

 .26: ، چا  دوم7221، تهران وزارت کشور اداره کل آمار و ثبت احوال، فروردین 2و  7،2،2استانهای  7جلد (7151)کتاب اسامی دهات کشور  -

ردێڕی  ژێر ســه ســوید لــه له. ســتنوو  م، ده کــه رگی یه ، بــه7151مووزی  ی تــه72تا  وه هــه 7172رهاتی سیاســی کــورد لــه  ســه به(. 7151)نگوری  محمــدامین مــه -
 .7111م  که شی یه به. 7151تا  وه هه ه7172رهاتی سیاسی کورد له  سه  به`

 .21-7:  7221/7111ڕ  ، پووشپه71گۆڤاری توده ژماره . دیموکراتی کوردستانی ئێران ی حیزبی رامنامه مه -

 2(:شت مانگی هه 77) 15کوردستان ` ی ژنان رده روه په`(. 7126)رسول میکائیلی  -
Nelson, Dana(1998).National Manhood: Capitalist Citizenship and the imagined Fraternity of White Men. Durham: 

Duke University Press . 
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 !کۆماری کوردستان و مەزنایەتی پێشەوای کورد                                       

 
 موحەممەدیوێنه ئاریتما: نوسینی لە
 
 .زیندووە دەم هەر پێشەواش کوردە کورد و مێژووە مێژوو تا
 

 ی7222ی هەتـاوی لە شـاری مەهابـاد لە دایـک دەبێـت، دواتـر لە سـاڵی 7211سـاڵی  لە موحەممەد قازی پێشەوا
 شـایانی. ڕێکخـراوەیەدا لەو ئەنـدام دەبێـتە پاشـان و دەگرێـت پێوەنـدی. ک.ژ کورد ژیانەوەی کۆمەڵەی بە هەتاوی
ــنە ــۆمەڵەی کە وت ــی ک.ژ ک ــوردی ناسیۆنالیســتی ڕێکخراێک ــی و ک ــو نەتەوەی ــۆ کە ب ــانی ب ــوردی دەوڵەتــی پێکهێن  ک
 .دەکرد تیخەبا

 .بردایە بەرەوپێش پێوەندییەدا لەو تێکۆشانیان و خەباتی و بونایە نیشتیمانی و نەتەوەیی دەبوایە ڕێکخراوەیە ئەو ئەندامەکانی
 جێپێـی و پـێگە کوردستان کاتی ئەو کۆمەڵگەی ناو لە و بووە زاڵ زماندا چەندین سەر بە کە ڕوناکبیر و خوێندەوار کەسێکی وەک مەحەممەدیش قازی پێشەوا

 ڕێکخـراوەیە ئەو بـونی نەتەوەیـی بەر لە و مـافخواز و نەتەوەیـی کەسـێکی وەک هەروەهـا لێنـراوە، ڕێـزی کوردسـتانەوە خەڵکـی الیەن لە و هەبـووە تاییبەتی
 .بزوتنەوەیە ئەو چاالکی ئەندامی دەبێتە
 و کوردسـتان کـاتی ئەو کـۆمەتیەتی و سیاسـی گۆڕەپـانی نـاو بێـتە مەحەمـمەد قـازی پێشـەوا کە ئەوە بـۆ سـەرەتایەک دەبێـتە. ک.ژ کـۆمەڵەی لە بـون ئەنـدام

 کەسایەتییەکی وەک خەڵک و پێدەرێت متمانەی خەڵکەوە الیەن لە زوو زۆر پێشکەوتوخوازانەی هەڵسوکەوتی و ناوبراو ڕوناکبیری بەر لە هاوکات ناوچەکە،
 .دەناسرێت کورد نوێنەری وەک و دەبڕێت سیاسییەکان پلە  کورتدا وەیەکیما لە بۆیە هەر دەیناسن، سیاسی و کۆمەتیەتی و نیشتیمانی
 نەتەوەی گەڵ لە بــۆیە هەر بوروژێنێـت، کـورد کـۆمەتیەتی و سیاسـی پرسـی کە دەدات ئەوە بــۆ هەوڵ ئیتـر دەبێـت، توانـایەیی و هێـز ئەو نەمـریش پێشـەوای
ـــا هاوســـێی ـــان وات ـــات دروســـت پێوەنـــدی ئازارییەک ـــو لە و دەک ـــدی لە نەتەوەیەدا ئەو گەڵ لە کە دەدات هەوڵ بوارەکانـــدا هەم ـــابوری و سیاســـی پێوەن  و ئ

 .بێت کۆمەتیەتیدا
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 بکـات، مافەکـانی داوای و بوەسـتێتەوە ناوەنـدی حوکـوومەتی دژی لە تەنیا بە کورد دژوارە کە وابووە پێی کە دەبێت ئاوا پێشەوا پێشکەوتوخوازانەی ڕوانگەی
 پێوەنـدییەدا لەو و بـدات خۆی تێکۆشانی و خەبات بە دریژە بوارێکدا هەمو لە کورد دەبێت بێت، مافەکانی دەستبەرداری کورد نابێت کە وابووە پێشی هاوکات
 .هەڵنێتەوە مەزن هەنگاوی

 کۆمــاری پــێکەوە و دەهێنێــت پێــک هاوپەیمــانی نەتەوەیەدا ئەو گەڵ لە کە جۆرێــک بە دەکــات، ســاز بتــو پێوەنــدی ئازەرییەکانــدا گەڵ لە مەبەســتە بەو هەر
 .دادەڕێژن بناغە ئازەربایجان و کوردستان سەربەخۆی

 الی بـۆ کوردسـتان دیـکەی پارچەکـانی و ڕوسـەکان و ئینگلیزیـی و ئەمریکـایی سـرنجی کە ناوچەیی سیاسی کەسایەتییەکی دەبێتە هێدی هێدی موحەممەد قازی
 ئاڵۆگۆڕەکـانی و ناوچەکە و کوردستان بە سەبارەت ڕاکانی بیرو و ڕوانگە لە تێگەیشتن مەبەستی بە دەکەن سەردانی جار چەندین ئەوانیش و ڕادەکێشێت خۆی
 .کوردستان ڕۆژهەتتی کاتی ئەو
 نـاوچەکە و ئێران ژێردەستەکانی نەتەوە بۆ پالنیان و بەرنامە کاتەدا لەو ڕوسەکان کە ئەوە بەر لە دەبێت، نزیک ڕوسەکان لە زۆرتر پێشەوا ڕوانگەی دیارە
 بەرامـبەردا لە ڕابکێشـن، خۆیـان الی بـۆ بچـوک نێوەڕاسـتی ڕۆژهەتتـی و نـاوچەکە سیاسییەکانی و کۆمەتیەتی بزوتنەوە سرنجی کە دەدەن هەوڵ و دەبێت پێ

 .بو دوور لەوان پێشەوا ڕوانگەی بۆیە هەر دەکرد، عێراق و ئێران کاتی ئەو ناوەندی حوکوومەتی و داگیرکەران لە پشتیوانیان ئەمریکاییەکان و ئینگلیز
 لە ڕوسـەکانیش دەبینـرا، بـو، دایـک لە تێـدا کوردسـتانی کۆمـاری کە کوردسـتان بەشـەی لەو بۆشایییەک کە پێش هاتەبونە شێوەیەک بە ئاڵوگۆڕەکان هاوکات
 دیـارە کـرد، لێـی پشـتیوانیان پێشـەوا خـودی جێپێـی و پـێگە و پێشـەوا نەتەوەییەکـانی هەڵوێسـتە و کوردسـتان کـاتی ئەو هەڵـومەرجی لە  ئاگـاداربون پاش

 یەکێتـی کـاتی ئەو نیزامـی و سیاسـی بەرپرسـانی گەڵ لە نزیکەوە لە و کردووە ئازەربایجانی سەربەخۆیی کۆماری سەردانی جار چەندین ماوەیەدا لەو پێشەوا
 .کردووە سۆڤییەتیشی یەکێتی سەردانی هەروەها و کۆبووەتەوە سۆڤییەت

ی 2ی هەتاوی پارتێکی سیاسی بە ناوی حیزبی دیموکراتی کوردستان پێکهێنا، هەروەها لە 7222ی گەالوێژی ساڵی 25 لە مەحەممەد قازی پێشەوا بۆیە هەر
 سـرودی دەرکـرد، فەرمـی ڕۆژنـامەی پێکهێنـا، کوردسـتانی سـپای کوردستان کۆماری ڕاگەیاندنی پاش لە دامەزراند، کوردستانی کۆماری ساڵدا هەمان ڕێبەندانی

 .کرایەوە بەرز خەڵک هۆشیاری و ڕوناکبیری ئاستی و درا پێگەیاندن و پەروەردە بە گرینگی کرد، دروست قوتابخانەشی و ڕادیو و هەڵبژارد نەتەوایەتی
 و خەڵـک تێگەیشـتنی ئاسـتی بـونەوەی بەرز و دونیـا بـونەوەی بچـوک و بـون بەجیهـانی سـەردەمی لە ئیتسـاش کە داون ئەنجـام بایخی پڕ کاری دەیان پێشەوا
 لە کـاریگەری پێشـەوا کەسـایەتی و کوردسـتان کۆمـاری وەک نەیـانتوانییوە سیاسی، پارتی دەیان دامەزراندنی و کورد نەتەوەی کۆمەتیەتی و سیاسی هۆشیاری

 بە خـزمەت نـاوی ژێـر لە ئەوەش کـردووە، الواز و کـز پێشـەوای ڕێبـازی کە چـونە ڕێگەیەکـدا بە بگـرە بنێن، کورددا نەتەوەی و کورد نەتەوایەتی بزاڤی سەر
 .باتدەست نەتەوەی فریودانی و کوردستان و کورد
 پـارتە لە زۆر بەشـێکی سیاسـی کولتـوری بـووەتە کوردسـتان ڕۆژهەتتـی لە ئیسـتا دوژمـن، فریـودانی بـۆ هەوڵـدان دەنـێن ناوی خۆیان کە سیاسەتەی ئەو هەر

 .پەژارەیە و داخ مایەی ئەوەش دەکەن، پەروەردە پێ خەڵکی و سیاسییەکان
 لە بەتم لێبکـات، چـاوی دراوسـێی دەوڵەتـی وەک و بنێـت کوردسـتاندا سەربەخۆی کۆماری بە ددان ناوەندی حوکوومەتی کە داوە ئەوە بۆ زۆری هەوڵی پێشەوا

 و ئینگلیــــزی دەســــەتتی کــــات هــــاو نەڕەقســــا، دەرفەتە ئەو خانییەکــــان ڕەزا بنەمــــاڵەی دیکتــــاتۆری دەســــەتتی و حوکــــوومەتە ئەو بــــونی فاشیســـتی بەر
 دەوڵەتی دامەزراندنی بەرامبەر لە و نەبووە کورددا بەرژەوەندی گەڵ لە زلهێزانەش ئەو ڕوانگەی و بووە زاڵە ئێراندا ڕێسای یاساو سەر بە ئەمریکاییەکانیش

 .کردووە دژایەتیان شێوەیەک هەمو بە کوردیی
بـۆیە . بـدزن کوردسـتان زەوییەکـانی ژێـر سـەرچاوە سـەرمایەو نەیانـدەتوانی ئیتـر و دەکـرایەوە کـورت نـاوچەکە لە ئەوان دەسـەتتی کـوردی دەوڵەتـی بونی بە

 بێــت پێبــاش هەرچیــان کە ئەوە بــۆ بیپــارێزن، و پێببەخشــن دەســەتتی و بــکەن دروســت خۆیــان دەستنیشــاندەی و نــۆکەر کە بــونە ئەوەدا هەوڵــی لە هەمیشــە
 .بدەن ئەنجامی

  و دیالۆگ ڕێگای لە و کوردستان سەر نەبەنە هێرش کە ئەوە بۆ گرتووە ئێران کاتی ئەو دەسەتتدارانی بە پێوەندی بەردەوام پێشەوا دەکرێت، با  وەک
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 ئەوە ئاواتی و هەبووە ئینسانییەکان پێوەرە بەو باوەڕی هەمیشە کە دەگەیەنێت پێشەوا ئازادیخوازی و ئاشتی پەیامی ئەوە بێت، چارەسەر پرسەکە گفتوگۆ
 .بکرێت چارەسەر دیپلۆماسی ڕێگای بە کێشەکە کە بووە

 ڕەمــزی بــووەتە پێشــەوا تێکۆشــانی و کــار بەتم بــو، کەم چەنــد هەر تەمەنـی پێچــو، مــانگی 77 تەنیــا بەداخەوە نەبــو، درێــژ زۆر کوردســتان کۆمــاری تەمەنـی
 و دەبێـت کـورد داهـاتوی و مێـژو و زمـان سەر لە کاریگەریان ئیستاش کە کران گرینگ کاری زۆر ماوەیەدا لەو کورد، ڕزگاری ڕێگای دەسپێکی و کورد تێکۆشانی

 .لێدەکرێت چاوی کورد یاسایی و سیاسی دەسەتتی یەکەمین نمونەی وەک
 بەر لە و کوردسـتان سـەرکۆماری دەبەنە هێـرش پاشـایەتی هێزەکـانی ئازەربایجان، سەربەخۆی کۆماری داگیرکردنی پاش لە هەتاوی 7225خەرمانانی  26 لە

 .هەمیشە بۆ کورد نەتەوەی ڕەمزی دەبێتە و قوربانی بە دەکات خۆی پێشەوا نەکوژرێت کە  و بپارێزێت خەڵک گیانی کە ئەوەی
ــان و ئینگلیــزی نــوێنەری بەبەشــداری و نــادادپەروەرانە دادگــایەکی لە دواتــر ــورد نەتەوەی و خــۆی لە بــوێرانە پێشــەوا ئەمریکایەک ــو و دەکــات دیفــاع ک  هەم

ــدا لە دەداتەوە، بەرپــرچ چەواشــەکارییەکان ــت حــوکم ســێدارەدان لە بە ئاکام ــاوی ی7226ی خــاکەلێوەی ســاڵی 71 لە و دەدرێ ــت ســێدارە لە هەت  بە و دەدرێ
 .دەبێت پەیوەست شەهیدان و نەمران کاروانی

 کوردسـتان کۆمـاری بە خیـانەت و دەکشـێنەوە کۆمـار کردنـی پشـتیوانی لە ئێـران، کـاتی ئەو حوکـوومەتی لە ئیمتیـاز چەنـد وەرگرتنـی پـاش لە ڕوسەکانیش) 
 (کوردستان کۆماری سەر دەکەنە هێڕش ئەمریکایەکان و بریتانی هێزە پشتیوانی بە ئێران حوکومەتی هاوکات. دەکەن
 سیستمی دەرەبەگایەتی، و فیئۆدالیزم پێبکەین، ئاماژەیان کە هەن ڕون و مەزن هۆکاری گەلێک ئەو بکەین، کوردستان کۆماری ڕۆخانی هۆکاری لە با  ئەگەر

 بکەیـن، لەسـەر باسـیان کە هەن دیـکە هۆکـاری دەیـان و دەرەبەگەکـان الیەن لە کوردسـتان کۆمـاری و پێشەوا کردنە پشت و کۆمەتیەتی و سیاسی دواکەوتویی
 هەمـو لە نەبـووە، دەرەکیـان و سیاسـی پشـتیوانی و ڕاسـتەقینە دۆسـتی کـورد نەتەوەی و پێشـەوا و کـورد کە ئەوەیە هۆکـار گرینگتـرین کە وایە پـێم من بەتم

 کۆمـاری ڕۆخـانی هۆکـاری بـووە بـو، خۆیـان دەستنیشـاندەی کە  ئێـران کاتی ئەو داگیرکەری و دیکتاتور ڕژیمی لە ئەمریکایەکان و بریتانی پشتیوانی گرینگتر
 .کوردستان

 و دەشـێوا بـزوتنەوەکە دەرەکـی و نێـونەتەوەیی پشتیوانی نەبونی بەر لە بونایە نەبەز و خەباتگێڕ و خۆڕاگر کورد نەتەوەی و کورد هەرچەند سەردەمەدا، لەو
 .بو ناوەندی ڕژیمی لە زلهێزەکان پشتیوانی و وسیاسی دەرەکی پشتیوانی نەبونی قوربانی کوردستانیش کۆماری. دەڕۆخا

 کە دەگەیەنــن پەیــامە ئەو ئازەربایجــان لە ئازەرییەکــان و تــورکەمەن چوارمەحــال، بەختیارییەکــانی ئەهــواز، لە عەرەبەکــان لۆڕەکــان، بــزوتنەوەی سـەرکوتی
 و دەرەکـی هۆکـاری تەنیـا بەڵکـو. نەبـووە ئازەربایجـان و کوردسـتان کۆمـاری ڕۆخانەی ئەو بنەڕەتی هۆکاری عەشایەری و دەرەبەگی سیستمی و ناوخۆی کێشەی

 .بووە دڕندەیە ڕژیمە لەو زلهێزەکان پشتیوانی
ــوردی ی2172ی خــاکەلێوەی 71 ــا ک ــێدارەدانی لە ڕۆژی وات ــەیفی و پێشــەوا س ــانی، و قــازی س ــۆ ڕۆژە گونجــاوترین هەڤاڵەک ــرێتە ئەوە ب ــەهیدانی ڕۆژی بک  ش

 هەمــو لە کــورد نــوێنەرانی نەبــووە، کوردســتانەوە ڕۆژهەتتــی بە پێوەنــدی تەنیــا کوردســتان کۆمــاری ئەوە بەر لە. کوردســتان بەشــەکانی هەمــو لە کوردســتان
ــەکانی ــتان بەش ــارەدا لەو کوردس ــداریان کۆم ــان و کــردووە بەش ــۆ داوە، یارمەتی ــونە ب ــەنبیرانی نم ــەردەمەدا لەو ســلێمانی ڕۆش ــامە س ــۆ ن ــەوا ب  و دەنێــرن پێش

 لە دەکەن، کۆمــار ڕاگەیانــدنی بەشــداری ڕوناکبیریــان و نــوێنەر شــێوە بەو هەر کوردســتانیش بــاکوری لە دەکەنەوە، دووپــات کۆمــار بــۆ خۆیــان هاوپشــتیوانی
 .بووە چەشن هەمان بە کوردستانیش ڕۆژئاوای
 بەشـەکانی هەمـو بە بووە پەیوەست کوردستان کۆماری کە ئەوەن نیشانەی هەموی ئەمانە. گێڕاوە کۆماردا ئاسایشی لە گرنگیان دەوری بەرزانییەکانیش هاوکات

 بەڵـێ بـکەنەوە، کەم کۆمار مەزنایەتی لە دەیانهەوێت ناڕاستەوخۆ دەکەن پێناسە مەهاباد کۆماری بە کوردستان کۆماری کە الیەنانەش و کە  ئەو کوردستان،
 .کوردستان دیکەی ناوچەکانی بۆ بوو ڕاکێشا پەلی بەتم دامەزرا، ماهاباد لە کۆمار ڕاستە
 کۆمـارێکی تەواوەتـی بە کوردسـتان کۆمـاری دەکەن، پێناسـە خودموختار کۆمارێکی بە کوردستان کۆماری الیەن هندێک کە دەدەمەوە بەرپرچ خاڵەش ئەو لێرەدا

 ئەندامەکانی بووە، نەتەوەیی و ناسیۆنالیست تەواو بە ڕێکخراوێکی ڕێکخراوەشە ئەو دامەزراوە،. ک. ژ کورد ژیانەوەی کۆمەڵەی بنەمانی سەر لە و نەتەوەیی
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 هـیچ بـۆیە هەر بـدەن، کـوردی دەوڵەتـی دامەزرانـدنی بـۆ هەوڵ و هەڵنێـنەوە هەنگـاو کوردستان و کورد بەرژەوەندی لە کە دەخوارد سوێندیان ڕێکخراوەیە ئەو
 لە بەشـێک ببێتە یان بمێنێتەوە کۆمار ڕەزاخاندا بنەماڵەی دەستی ژێر لە ڕۆژان لە ڕۆژێک کە تێنەپەڕیوە کۆمارییەکاندا و قازی مێشکی بە خەیاڵە ئەو کات

 خەبـاتی چەوسـاندنەوەیەک چەشـنە هەر دژی لە و نەبـووە چەوسـاندنەوە بە بـاوەڕی بـووە، ئـازادیخواز و دیمـوکرات کەسـێکی قازی لێدراو، دیکتاتۆر وتتێکی
 .نەبووە ئەمریکایەکان و ئینگلیز و ئێران داگیرکەری بە باوەڕی بۆیە بووە، ناوچەکە و جیهان پێشهاتەکانی ئاگاداری هاوکات. کردووە
 بە دەسـەتت ناسیاسـی و نەخوێنـدەوار کەسـانێکی دەدەن هەوڵ هەمیشـە بـۆیە دەوێـت، وتتەیـان ئەو سروشـتی سەرمایەی تەنیا داگیرکەران کە وابو پێی قازی
 .بو زلهێزانە ئەو ڕوانگەی دژی ئەوش. بگرن دەست
 دەبێـت بەڵکـو پێنادرێـت، درێـژەی کـردن چەواشـە بە قازی ڕێگای. بێت ئێران لە بەشێک کە نەداوە ئەوە بۆ هەوڵی قازی کە دەڵێت پێ ئەوەمان ڕاستییە ئەو
 .بدەین خۆمان فەرهەنگی و کۆمەتیەتی و سیاسی خەباتی بە برەو پێناوەدا لەو و تێبگەین ڕێگاکە فەلسەفەی لە
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ــه مــه.  هاباده ختی کۆمــار، شــاری مــه پێتــه ــه وایــه   وره ک گونــدێکی گــه وه''دا  و کاتــه هاباد ل مای  و بن
  لـه.  یـه م هێنـانی الدێ رهـه ت به شـهعی ی مه ی شـێوه وێـدا درێـژه تی له تیـه نـدیی کۆمه و پێوه ئابووری 

واڵێک  گرتوو هه ره و په وره دار و چینی کریکار و بۆرژوازیی گه رمایه و سه  و کارگه نعات و کارخانه سه
  ریکن کـه خـه  وه و فرۆشـتنه و کـڕین  و بازرگـانی  ت  کـاری تیجـاره  م بـه رێکی کـه ماوه نیا جه و ته نییه 
تتی مڵکـدار و  سـه ژێـر ده  تم هێشـتا ده به  وتنه پێشکه  گرتنیان روو له ره هو پ ند باری ژیان  ر چه هه
 (7) .''کاندان گه به ره ده
بـۆ پــڕ . بــوو  و جارچیانـه کێک لــه سـوڵ شــاڵی یـه ره. دا کانیان جــار ده واڵـه بوو، جــاڕچی هه ک بڵینــدگۆش نـه کی وه یه سـه ره هاباد که مــه  و کــات لـه ئـه''ت  نانـه ته

ی  و قسـه واڵ  ، یـان هـه دارتێالنیـان قـایم کردبـوو، ئـاواز و گـۆرانی  لـه  دووالوه   ی قازی، له مه حکه ر مه رانبه به  کی هێناو له بڵیندگۆیه   و بۆشایییه ی ئه وه کردنه
 (2).'' بووه ر باڵو ده سه ران، یان قورئانی له رێبه
و    ژن  کـه 1711ش  یـه و رێژه لـه. کرابوو زنـده   مه کـه 76255  تی بـه وڵـه دهکانی   رژمێرییه و سـه ڵگـه  ی به رهگوێ می کۆمـاریش بـه رده هابادی سه دانیشتوانی مه''

و  هاباد، بانـه  دوای مـه  لـه. ل بهـاوێ تتی کوردسـتان پـه کانی رۆژهه نده ڵبه موو شارو مه یتوانی بۆ هه نی کۆماریش نه وشه سنوور و که. سیش پیاو بوو که 1266
ی دانیشـتوانی  ش، راده رتـه ی ئامـاری ئه گوێره بـه  بـۆ وێنـه. تتی جمهـووری بـوون سـه کانی ژێرده ی گرینگتـرین شـاره زمـره  لـه  ده غـه و شنۆ و نه و بۆکان   شت رده سه

 (2). '' راورد کراوه   به که 2272و شاری شنۆش     که 2112  یشتۆته دا گه و کاته بۆکانیش له
ژیـانی دانیشـتووانی   تی لـه ڕه کی بنـه  توانی گۆڕانکارییـه یـده شـدا نه مه که  و مـاوه لـه. خایانـد مانگی نه 77  وا پتر له ی پێشه که  رکۆمارییه نی سه مه شدا ته و نێوه له

م دا  کی ئـاوا کـه یـه ماوه  ی کـورد لـهو رێگاوبـان بـۆ ژیـانی ئینسـان تی  تیـه و دادی کۆمه  و برسـێتی ژاری  بڕ کردنـی هـه وی بنه خه. تتی جمهوری پێکبێنێ سه ژێرده
لك  ری دا خـه ژێر سـێبه و لـه ویسـت بـوون  ڵک خۆشه ی بـۆ خـه که رکۆماره دا کۆمـار و سـه یـه م دوڕگه ش لـه وانـه موو ئه ڵ هـه گه چی له که.  وه الم بدرێته توانی وه یده نه
 .ردک ری ده وه خته و به وه  سانه و حه یی  و ئۆقره ئارامی   ستیان به هه

 ئینسانی   نگیان به و کات ته تا ئه  و ئیداری که شکری  رتیلخۆریی له و به ژاندارمه . مابوو زگاکانی تاران نه ی داموده رانه تتی داگیرکه سه ده  وارێک له ئیتر ئاسه
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 بێ   نه ی که سته ژێرده  یدا ببوو که دا په له و گه نێو ئه خۆ دڵنیابوون له ستێکی له بات هه رخ خه ند چه پاش چه. مابوو وارێکیان لێ نه ڵچنی بوو، شوێنه کورد هه
یانـدنی  دوای راگه  ر رێگـا لـه کانی سـه نـدو کۆسـپه و که  کان نگه موو ئاسـته ڵ هـه گـه له  ر بۆیه هه. بگرێ  وه سته ده نووسی خۆی به چاره  یه و راده ئه  توانێ بگاته و ده

و  یی  رده روه ی پـه نـه الیه  مـه و چاکسـازیی هه نجامدانی ریفورم  و ئه هێزکردنی ناسیۆنالیزمی کوردی  به: ڕ خران گه دوو ئاقار دا وه  وا به کانی پێشه رنامه کۆمار به
 .کرێ راوێز نه په  و بوارانه خۆو هیچ بوارێک له  بگرێته  نانه و الیه موو ئه ی چاکسازی هه رنامه دا به وڵی ده هه  وه موو توانایه هه  وا به پێشه....  کولتوری

کانی   ئابورییـه  ندییـه و رێکخسـتنی پێوه تی  رپرسـایه رکی به ندن، ئـه سـه ره پانیـای پهکۆم. بـوو  نگاوانه و هه کێک له یه" قی کوردستان ره تی ته شیرکه"زراندنی  دامه
 :دا  ندییه م پێوه له. ستۆ بوو ئه  تی له تیی سۆڤیه کیه و یه ربایجان  ڵ ئازه گه تی له تایبه به  وه ه ر ڵ دنیای ده گه کۆماری له

و دوو   غـده سوڵسـێکی نه  کـه  ن دانـراوه ک ملیـون تمـه یه  ت به سڵی شیرکه ی ئه رمایه رار درا سه قه وا 22دانی ن ی رێبه71ی  ی رۆژی جومعه سه له ی جه تیجه نه  له''
و  تا وسـولی پـولی ئـه تم قازانجیـان بـۆ حسـاب نـاکرێ هـه کـرێ بـه بێ قبـوڵ ده غـدیان نـه سـانێکی پـولی نه که  لـه  یه ی دوخانییه رده بزی سپه ی قه سوڵسی دیکه

وانیش  ئـه  کڕیوه همیان نـه سـه  سـانێکی تـا ویسـتا کـه سـلی زیـاد بکـا که غی ئه بلـه دوو موقابیـل مه  ی خـۆی بـه رمایه قی موجـاز کـرا سـه ره تی ته و شیرکه بزانه  قه
  و نووسـراوه بـرواری ئـه  لـه. ن ر تمـهزا ک هـه یـه له  تـه ت عیباره همی شیرکه ر سه هه. همێک مایل بن بکڕن ند سه ر چه هه  ی دووخانییه رده بزی سپه قه  توانن به ده
 (2). ''ن رقی کوردستان ئینتقال بده تی ته نێوی شیرکه بزی خۆیان به   قه ر که هه 7222ی  مه شه تا ئاخر مانگی ره کرێ هه قبول ده   ی دوخانییه رده بزی سپه قه

 

 :ڵێ کار کردبوو، ده ستی به خۆیی کوردستان ده ربه ی سه بۆنه  به  وه زازانه ن به الیه  له  که" قی کوردستان ره تی ته شیرکه"جێژنی بونیادنانی   وا له پێشه
 

موو کوردســتاندا  هــه  تی لــه جاره وابیتــی تـه و ره  ی پــێ بــدرێ وسـیعه بــێ ته قی ده ره تی تــه شــیرکه.  وه ینـه کی ئیقتیســادی بــۆ خۆمــان بکه رێگایـه  مــه ئه  کــه  الزمـه''
  جات کـه ت، کارخانـه الحـه نگ، فه رهه ن، فه له سه مه. غییر بدا وڕۆ ته کوو دنیای ئه زعی خۆی وه بێ وه تی کوردستان ئیحتیاجاتی زۆر ده هحکووم. رار بکرێ رقه به
 (5). ''ت بکرێ عی و جیددیه دا سه  وانه قی و ئیجادی ئه ره و ته  وسیعه ته  بێ وه ده

  واز لـه  ئێمـه  بـێ کـه ختیار ده تی کـورد بـه ختـی میللـه کانم وه ویسـته ی خۆشه ئـه'': یگـوت کـرد و ده ی ده که وه ته مانی نهندا ئه  داوای له  وه رۆشه ڕی په وپه وا به پێشه
... ین خــه پـیش کــاری عمـوومی نه خســی وه کـاری شه. ڕێ  ینــه تیش وا بخه ین کـاری میللـه کــه جێ ده بـه کــوو کـاری خۆمــان جێ ر وه هـه... خسـی بهێنــین نافیعی شه مـه
  ت بـه ڵکوو خزمـه پـووڵ نێـوی ئنیسـان بڵینـد ناکـا، بـه... بکـرن  ، کارخانـه ن ژاران بـده ی هـه ن، یاریده ، بیمارستان دروست بکه وه نه کان بکه دیهاته  له  سه دره مه

 (6). '' ر شانی ئینسانه ی سه ستێره ت و نیشتمان ئه میلله
و   دان سـاڵ داگیرکراویـی کوردسـتان سـه. بوون و دوو نه ک  واری یه ڵی کورده و کولتووریی کۆمه و ئابووری  تی  تیه کانی ژیانی کۆمه مه ڵه و چه نگ  و ته تم گرفت  به

  کردبـووه ، کـاری زعـه م وه ئـه  ر بۆیـه هـه. بکـا  شـه و گه زرێ  دابمـه  و وتته م هێنان له رهه و بونیاتی به  دابوو بنکه ی نه وه ی ئه ئێران، رێگه  ستیی کورد له ژێر ده
ی  وه بـۆ کرانـه  ر بۆیـه هـه. گرینگی کۆمـار بـوو  ره ی هه رچاوه نیا سه رگرتن ته ماڵیات وه. تاڵ بوو واوی به ته راستیدا به  ی کۆمار له زێنه خه. ر خودی کۆماریش سه
 :و باڵی کۆمار ست ده
ل مالیـاتی  وه تصـویب کـرا هـه. کـار  بـه  ستی کردوه مالیات بردرآمد تشکیل دراو دهتی  یئه هه 21/  71/  22  رۆژی  ستووری حزبی دموکراتی کوردستان له ده  به''

 (1). ''  پێ بکرێ پاشان دێهات ده  شاری وصول له
کانی  رییـه خێرایی کاریگه بـهتم  سپێکی کار بوو، بـه مانای ده  راستیدا هێشتا به  کی دوورودرێژدا بوون و له تای پێوانی رێگایه ره سه  رچی له گه ئه  نگاوانه م هه ئه

 .خست رده خۆی ده
هیچ قۆناغێکی مێژووی دوورودرێژی   له  له م گه ئه  بینی که  خۆوه وتۆی به کی سیاسی ئه کی ئابوری و ئازادییه یه وه م جار بوژانه که دا بۆ یه و کاته هاباد له مه''

  و خیزانه گرت  رده ندامانی خۆی وه ی ئه ، حیزب ئابونه وه کرده راج کۆ ده و خه باج  فی خۆی له سره و مه رجی  ت خه حکوومه. بینیبوو نه  وه خۆیانه خۆیدا به
 (1). ''دا لمێنن پیتاکیان ده حیزب بسه  ڵی خۆیان به ی گوێرایه وه کانیش بۆ ئه ک خێڵه ره سه.  دایه کانیش پیتاکیان ده نده مه وڵه ده
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 : وه و الشه له
 
  سـته ره و کڕینـی زۆر که تی  تی سۆڤیه کیه یه  تی فرۆشتنی توتن به تایبه تی کرد و به تیی سۆڤیه کیه ڵ یه گه وخۆ له بازرگانیی راسته  ستی به کۆماری کوردستان ده''
 (1). ''ووزعی ئابووری خۆش کردب بازرگانی دابوو و ریگای بۆ باشتربوونی وه  تی به کی تایبه یه شه گه  ته وڵه م ده له

ر  هـه. تی بکا زگاکانی حکوومه ده  توانێ روو له ڵیی ماڵی نه نده ی گه وه تیش درا بۆ ئه کی تایبه  و بازرگانی، گرینگییه ی ئابووری  شه وڵدان بۆ گه شانی هه شان به
 :نرا داده  وره تاوانێکی گه  ڵیی ئیداری به نده و گه  رتیل خواردن دا به یه واره و قه له  بۆیه
ر  هـه  بـه  وه ر رێکـه هـه    له رکه نرێت، هه یه گه تی کوردستان راده ئمورینی حکوومه واوی مه ته زیی حیزبی دیموکراتی کوردستان به رکه ی مه راری کومیته ر قه سه له''

  علووم بوون بـه پاش مه  ربگرێ له بداو یا وه  و ریشوه رتیل  به(  یره رعی و غه چ قانوونی، چ شه)ڵسووراندنی کارێکی  ن بو هه ند تمه نێک تا چه تمه  نێویك له
 (71). ''...ناسرێ ت ده که مله و مه ت  خائینی میلله

  وه هڵی لێپرسـین نـده ی گه ڵ دیـارده گـه کانی له ره ربـه ش بـۆ به وه کـرده  ڵکوو بـه بـه. بوو ز نـه ری کاغـه ر الپـه سـه و له قسه  ر به نیا هه ته  وه تم سیستمی لێپرسینه به
 : و تێیدا هاتووه ست ده  داته کمان ده یه وێنه  وه یه م باره له" کوردستان"ی  رۆژنامه.  ئاراوه  هاته ده
رکـراو بـۆ  ر کـار ده سـه علی له و جـه سـمی  ره  یره وازی غـه نـد جـه تاوانی صادر کردنـی چه  به( الجان)رۆکی گومرگی خانێ  سه  ته کراوه  که...  مه کێشان بۆ محاکه''

 (77). ''دادگایی کردن بانگ کرا
 

 : وه ڵ ئه گه هاوکات له
 
کـاریکی خالفـی اصـولی دیموکراسـی و   رگاه هـه  نـدرا کـه یه ی برایـانی کـورد و هاونیشـتمانانی کوردسـتان راگهواو تـه نگ به رزی جـه زیری بـه ستووری وه ر ده سه له''

بـۆ   و غیـره ی کـورد روو بـدات و یـا داوای رشـوه  وه تـه فرادی نه ئـه  ت بـه سـبه ر نه فسـه یـان ئه  رگه پێشـمه  ر لـه ئمورانی هیزی کوردسـتان هـه ن مه الیه تی له برایه
اگـر رفتـار   خشـنامه و به ی ئـه وانـه پێچه  رموون واال بـه تی موضـوع  ئاگـادار بفـه حقیقـه  لـه  زوویی مقاماتی هیز و ایدیکـه  به  ن پێویسته نی کاروبار بکهپێکهێنا

 (72).''بێ ک ده ی یه ندازه ئه  ردووک ال به مجازاتی هه" بکری قنعا
و  نگ  و تــه یــانتوانی گرفــت  دانیشــتوانی کۆمــار، ده.  ئــاراوه  دێننــه  رانی کۆمــار بیرێکــی ژیرانــه رێبــه ڵک، وا و خــه نــدیی نێــوان پێشــه وتر کردنــی پێوه بــۆ پتــه

 :دا هاتووه"کوردستان"ی  رۆژنامه  له  وه یه م باره له. بوو  و رێگایانه کێک له یه  نووسینی نامه. نن یه رکۆمار رابگه سه  کانی خۆیان، به مه ڵه چه
 
 :ریاست جمهور عنوانی نووسراو بۆ''
 
  دری دڵی خۆیـان یـا احساسـاتێک بـه ێ ده و  کاتێکدا ملت بییه  زی حزبی دیموکراتی کوردستان له رکه ی مه کومێته 77/  22/  7222 -7751  ستوری ژماره پێی ده به

 (72) .''بێت( ستانئیس جمهوری کورد ره: )بێ نیا ده ن عنوانی نووسراو ته ئیسی جمهوری کوردستان بکه کشی ره نووسین پێشه
ژێــر   رزگــار کردنــی کوردســتان لــه  ڵ گرینگــی دان بــه گــه هاوکــات له  واتــه. بــوو  ت خوازانــه دالــه کی عه  خوازییــه وه ته شــنی نه چه  خوازیی کۆمــار لــه وه تــه جــۆری نه

  مان کـاتیش دا لـه هـه  ، لـه وه تـه نـدامانی نه نی ژیـانی روحیـی ئهکا  و پێداویسـتییه هێند گرتنی کـار و تێکۆشـانی کولتـوری  و به  ی تاران رانه تتی داگیرکه سه ده
ژار و  رمـان بـۆ تـوێژی هـه ی دابـین کردنـی دوکتـورو ده له سـه و مه شسـاغی  بـواری له.  وه تیی مرۆڤـی کـوردیش بداتـه تیـه ژیـانی کۆمه  دابـوو ئـاوڕ لـه  وه وڵی ئه هه

ژارانی  رمان بۆ هـه درێ دوکتور و ده یشتوودا بڕیار ده تت گه سه ده به  کی تازه یه واره دڵی قه  ر له وبه مه ساڵ له 62. بوو  و بوارانه کێک له بێداهاتی کوردستانی یه
 .خۆڕایی بێ به  و وتته ئه
 
 : ر بۆیه هه
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خۆڕایی  رگـرن بـه ژاریی خۆیـان وه ڕ هـه مـه داری له ی شـاره ی ئیـداره ڕۆیو بـن نامـه نه سـت قیر و ده ی فه وانه ئه  نرا که یه راگه  وه زیری بهداری کوردستانه ن وه الیه له''

 (72). ''درێتێ رمانیان ده و ده کرێن  ده  معالجه
و بـژی، نـانی  وه  ی بتـوانێ بیـر بکاتـه وه و مـرۆڤ بـۆ ئـه یـه  تی هه کی تایبـه  کان گرینگییـه  تییـه تیه و کۆمه  ئـابووری  بـواره  لـه  وه بۆ ژیانی مرۆڤ الکردنـه  راسته
ویش  ئه. بۆ مرۆڤ دابین بکا  قینه ندیی راسته زامه و ره وه  سانه حهو رزگاریی نیشتمان ناتوانێ   یی وه ته ریی نه روه و سه بێ ئازادی میللی  تم نانیش به ، به که ره گه
تتێکی  سـه ده  نـد بـوون لـه مه هره رکوت کرابوو، به تاوانی کوردبوون سه  ند ساڵ به نای چه درێژایی چه  به  ک کورد، که تی وه وڵه کی بێده یه وه ته تی بۆ نه تایبه به
یتـوانی  و جـار ده تی، ئه وجودییه و مه بوون   و نکۆڵی کردن له و خۆ    و رۆژگاری تر  م  رده جێ هێشتنی سه به  به. ی پێبدا وره کی گه  یی توانی سوکنایییه وه ته نه

 . وه کانی تریشی بکاته دابین کردنی ویسته  بیر له
، کیـان  وه ریان تـاقیکرده ی هێزی داگیرکه شه ڕه و هه رکوت  سه  دوور له ژیانی ئازادی به. شت و تامی ئازادییان چه رامه  و به ر تشتێک مرۆڤی کورد بۆن  هه  ر له به
یی خـۆی  وه تـه تی نه وڵـه تـوانێ ده ویش ده ئـه.  متر نییـه کانی تر که وه ته نه  ک کورد چییان له وانیش وه کرد ئه وه ستیان به هه. یی خۆیان دیت وه ته ریی نه روه و سه 

جـاران   زمانێـک کـه. یی بکـا وه تـه و نه ی میللـی  ناسـنامه  مابوو نکـۆڵی لـه   نـه دا ئیتـر کـه یه م دوڕگه له. رێ به  ڕێوه وسی خۆی بهنو رخی چاره و بۆخۆی چه بێ  هه
 . مان شێوه هه  ر به کانیش هه  گشتییه  نه یه راگه  سمی له زمانی ره  کان بوو به قوتابخانه  له.  که رمیی کیانه زمانی فه  درا، بوو به ی ده وه وڵ بۆ توانه هه
کردبێ،  سـت نــه نیشـتمانی خــۆی دا زینـدانی هه  ختێــک خـۆی لـه موو وه و هـه  چێشـتبێ تی نه وڵــه نـد ده بووبێ، زۆرداری چه سـت نـه دان ســاڵ ژێرده سـه  لێک کـه گـه''

شـان بـوو و  کی له ڵکوو چـه بوو، بـه سـت نـه ر کـورد ژێرده ک هـه نـه وتبوو، لی کورد که ست گه ده کۆماری کوردستان دا وه  له  بزانێ که   و ئازادییه دری ئه ناتوانێ قه
یـدا  و هیـزی خـۆی په خۆی  نا و دڵنیـایی بـه ده دانـه  کی دیکه یه وه ته هیچ نه  متر له که  یدا کردبوو، خۆی به واوی په تی ئینسانێکی ته خسییه دان ساڵ شه پاش سه
 (75). ''کردبوو

بـوو،  وڕوو ده ره زن به ترسیی مه ل مه گه م له رده ژیا و هه دا ده ی سیاسی ڵۆکه ناو گێژه  ببوو له قامگیر نه واوی سه ته ماری کوردستان بههێشتا کۆ  ی که وه ڕای ئه ره سه
وا، کـارو  ی پێشـه پرۆژانـهو  گرینگتـرین بـواری ئـه  کێک لـه یـه. کـانی دابنـێ ر پرۆژه سـه شـوێن له  ئـاڵۆزه   سیاسـییه  و دۆخـه یهێشـت ئـه وا دیسانیش نه تم پیشه به

و  بڕ بکرێ، قوتابخانه  واری بنه خوێنده وتوویی رزگار ببێ، نه دواکه  واری له ڵی کورده بوو کۆمه  له په به  وه وا زۆر له پێشه. و رۆشنبیری بوو  تێکۆشانی کولتووری
 .زرێ و بارهێنان دابمه رده  روه شوێنی په

یـان  ی پشـت گـوێخرانی ده القـه ی ده وه بوو کردنـه ره بـۆ قـه.  وه مایـه نه  وه  و خیتابێکی رووتـی سیاسـییه  ئاستی تیئۆری  نیا له وا ته و دیدی پێشه روانگه   ر بۆیه هه
نی کۆمـار و  اوهڕ کردبـوو، خـ می بێکیـانی تێپـه رده دا سـه و رۆژگـاره کورد ئیتر له. ی پێویست بوو وه کرده نگاویتری به و زانست هه ی کورد، بۆ فێربوونی عیلم  ساڵه
و  دی   دا بێتــه  وه کــرده  یتــوانی لــه وا ده ی پێشــه مییانه رده ی ســه خێرایی فیکــر و روانگــه بــه   ربۆیــه بوو، هه زیــری خــۆی هــه و وه کابینــه . رکۆماری خــۆی بــوو ســه
 :ندرا یه راگه
  واجـی زمــانی کـوردی، خوێنـدن لــه و ره  و پیـدان ره بـۆ بــه  پیوسـیته  دواوه ی بــه وه لـه( حزبـی دیمــوکراتی کوردسـتان)راری  وای معظــم و قـه مری پێشـه ر ئـه سـه له''
 (76). '' سه دره مه  بێ بینێریته عومری اقتضای خوێندن بکا ده  بێ که سێک کورو کچی هه ر که هه  رۆژی دیکه 75تا   وه و تاریخه له.  کوردییه  کاندا به سه دره مه
  بوایـه ساتچووش ده سانی به ڵکوو که بوو، به نیا بۆ منداتن نه ر ته ، هه ی قوتانخانه وه و کردنه  خوێندن  ی گرینگی دان به له سه مهوادا  ی پێشه که کۆماره  تم له به
و زانسـتیان   لی دنیای فێربـوون ی ههی ماڵه و بنه تی  تیه هۆی بوونی کولتووری کۆمه ر به وبه مه له  تی بۆ ژنان که تایبه شدا به ونێوه له. بن ش نه به بێ  یه هره و به له

 :ندرا یه راگه  ر بۆیه هه. خسابا لێکیتریان بۆ ره هه  بوایه لێ ستاندرابوو، ده
ودی چـل حـدو  و تـا ئێسـتا لـه  زراوه ی کچـان دامـه سـه دره جێگای مه  ی اکابری یایان له سه دره مه..  ڵی ساڵی تازه وه هه  رزی کوردستان له وای به مری پێشه ئه  به''
. بن ریکی خویندن ده و خه وه بنه جێگای نێوبراو کۆ ده  بۆ رۆژئاوا له 3موو رۆژێ ساتی  و هه دا نێونووسیان کردوه   سه دره و مه و ژن بۆ خوێندن له کچان     له که
و رغبـت  تی شـوق  غایـه  دا لـه سـه دره و مه یندن فێربـوونی زانسـت لـهو بۆ خو ن  بکه  ئیستیفاده  وره گه  و نعمته له  وار پێویسته خوێنده و ژنێکی نه  موو کچ ر هه سه له

 . حاضر بن
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 (71) ''.عظیمی ی کچان کبرای درسه ئاموزگاری مه 
 
  کێک لـه ، یـه ی ئیتنۆگرافیـاوه روانگـه  زمـان لـه. وا بـوو کانی پێشـه وڵـه زمانی کوردی بـوارێکی تـری هه  و گرنگی دان به  هێند گرتن به  نگاوانه و هه پێی ئه به پێ

ر  یی هـه وه تـه ی نه ناسـنامه  لـه  ر گرینگـه شێکی هـه راستی دا زمان به  له .ویتر له  وه م بۆ خۆ جیا کردنه هه  وه م بۆ خۆ ناسینه ، هه یه وه ته کانی نه گرینگه  نیشانه
نێ  تـه  دوێ، نـه ی خـۆی ده ناسـنامه  لـه  ی کـه سـه و که ئـه. نرێـت کان داده گرینگتـرین باسـه  کێک لـه یه  کاندا، به تییه تیه کۆمه  زانسته  ش له ناسنامه. ک یه وه ته نه
ی  ناسـنامه  کـاتێ بـا  لـه  بـۆ وێنـه.  ویتر جیایـه و لـه یتر نییـه وه بڵـێ ئـه  کـه  دایـه  وه وڵی ئـه هـه  لـه  وه و رێگایـه ڵکوو لـه ، بـه سـێکه و چ که    وێ بڵێ کێیـه یهه ده
دا  یـه وه ته و نه زمـانی ئـه  خـۆ لـهش  و بوونـه کانی ئـه ره پێکهێنـه  ماکـه  کێک له و یه کرێ  بوونێکی دیاریکراو ده  با  له  یه وه مانای ئه  کرێ، به یی کورد ده وه ته نه
  و مـاوه وا له تی، پێشه یی کورد دا گێڕاویه وه ته ی نه پاراستنی ناسنامه  زمانی کوردی له  بوو که  گرینگه  و رۆله ست کردن به ئاکامی هه  له  ر بۆیه هه.  وه بینێته ده
 .خی پێدا ڕی بایه وپه دا ئه مه که
رێگــای بڕیــاری   د لــه ممــه قــازی محه. واری بڕیــارێکی گرینگــی ناســیۆنالیزمی کــوردی بــوو و خوێنــده ی خوێنــدن  وه و بــاڵو کردنــه  ســمیکردنی زمــانی کــوردی ره  بــه''
پشـت بـوو جیـا   تی لـه وڵـه هیـزی ده  ی فـار  کـه وه ته ستی نه و کولتوری باتده زمان  له  وه ته کو نه تی کورد وه ی ویستوویه وه له  سمیکردنی زمانی کوردی جگه ره به

کی تـر  مانایـه  بـه. تتی کوردستان بۆ کورد دروست بکـا رۆژهه  له  وه ئیلزامی کردنی خوێندنه  و به تت سه رێی ده  زمانێکی ستانداردیش له  وڵی داوه و، هه وه بکاته
ی  تێکۆشـانی سیاسـیانه  ر بزاڤێکی ناسـیۆنالیزم لـه هه  ی که کبوونه و یه ئه. کبوونی کولتووری تێکی گرینگی یه ڕه بنه  زمان بکاته  وڵیداوه ناسیۆنالیزمی کوردی هه

و  ت  سـله تی خه توانێـت یـان توانیویـه ر ده ک هـه زۆر جار زمان نه  که  گومانی تێدا نییه  چونکه. تی ییدا پێویستی پێیه وه ته دروستکردنی فانتازیای نه  و له خۆی 
  وه تـه و مێژوویـی نه و کولتـووری  تی  تیه و کۆمه رجی جیاوازی سیاسی  لومه پێی هه  ڵکوو به هێز بکات، به یی به وه ته نه کانی  و کولتوورییه ندیی روحی  مه تی تایبه

وتۆ  ئاستێکی ئـه  نێته یه بگه  ی تری بێگانه و ئه  له  وه و خۆ جیاکردنه یی  وه ته ر شوناسی نه سه و پێداگرتن له ست و هۆشی خود ناسین  توانێت هه کانیش ده جیاوازه
و  و زمـان  و سـنووری ئـه چوارچێـوه  لـه  وه ژیـان و مانـه  بـه  دا دریـژه و کولتـوورێکی تـری بێگانـه تتی زمـان  سـه و ده ژێر سـایه  توانێت لـه ک نـه یـه وه ته چیتـر نه  که

 (71). ''بدات  کولتووره
 

 :ڵێ کات و ده ده  نگاوانه و هه ڵیک له کۆمه  نی دا با  له مه وتووێژێکی چاپه  وا له پێشه
 
وتی  سکه ده  وه م باره له  و ئیستا ئێمه بات کردوه  خه ستمان به مافی خۆمان ده  یشتن به کجاری بۆ گه یه  و به هێزتر بووین  و به وه  کمان گرته لێک یه ک گه وه  ئێمه''

کوردسـتان   له.  یه مان هه"کوردستان"ی  رۆژنامه  درا، ئیستا ئێمه ده مانی کوردی ریگای پی نهز  و ئاخافتن به رابردوودا نووسین   ر له گه ئه  ست هیناوه ده زۆرمان به
.  ، دراوه بێ پـاره   بـه مو کـه تایی بـۆ هـه ره ی خوێنـدنی سـه ملی زۆره سـتووری بـه ر ده وبـه مه نـد رۆژ له خوێنن، چه زمانی خۆیان ده  زار زارۆک به ی سێ هه دا نزیکه
، ژنان  یه ی لی هه(لکتیو که)  ڵه هاباد کۆمه مه. درێن تی ده دا یارمه قوتابخانه  یانیان له ها خواردنی به روه ، هه وه و کتێبه رگ  باری جلوبه  کان له هژار هه  قوتابیه

 (71). ''ن که شداری تێدا ده به
واوی منـداتنی  تـه  سـتوور درا کـه ده  بۆیـه. بوو و پـێاڵوی نـه رگ  و بـه ی  سـه دره مه  چـووه پیخواسـی ده قیر بـوو و به دا، ئی وا بوو زۆر فـه سه دره نێو منداتنی مه له''
ک  یـه عیدده  دیـاره.   موو کـه هـه  ، درا به و چکۆڵه  الم و زه ی جۆراوجۆردا دروابوون  واره قه  له  و لیباسانه ئه. بێ نگیان هه ک ره و یه ک فورم  لیباسی یه  سه دره مه
بـێ  بێ و ده و جیـاوازی هـه رق  کردبوو گوتبـووی نـابێ فـه بوولی نـه وا قـه پێشـه. وێ و نایانهـه  یان پیوسیت نییه وانه ئه  کان گوتبویان منداڵی ئێمه هند مه وڵه ده  له
رخان  ی تـه و پوڵـه واوی ئـه ویـش تـه ئـه. گـرت رده تی کوردسـتان وه وڵـه ده  تی لـه یارمـه  نی مانگانه تمه 711و کات  وا ئه پێشه. ک لیبا  بن و یه ک فۆرم  مو یه هه

 (21). ''ک یه قوتابخانه  درا به ی ده ر مانگه و هه کان  سه دره کردبوو بۆ مه
  و لـه ن بلیغات دیـاری کـرا زیـری تـه وه  ری به یده دیق حه و سه نگ  رهه زیری فه وه  ریمی به نافی که مه. گرینگی تر هاویژرا  ره نگاوی هه ند هه دا چه  ندییه م پێوه له

 و  ئه''. رکرد ند بڕیارێکی گرینگی ده چه 7222ی 71ی 72ممۆ  رۆژی چوارشه  له" نگی کوردستان رهه تی فه یئه هه. "زرێنرا یش دامه نگی رهه تی فه یئه شدا هه وه پاڵ ئه
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ند  سـه تی ئـارا په ریه کسـه ئه  به. الوێژ بخوێنن مکتبی گه  له  و رۆژانه ش بکرێن  ت دا دابه ناو میلله و له وه  شغووڵن کۆ بکرێنه سواڵ مه  و به سن  که  ی بێ منداتنه 

 (27). ''کوردی بخوێنن زمانی  ب دا به کته مه  له  وانه  شه  ن که واد حازر که سه ڵکی بێ ریمی خه رو که کرا ئاغایانی فروهه
ی  ی رۆژانــه و خوتبــه وت  مزگـه  رووی لــه  وه تـه ت زمــانی نه نانـه ڵکوو ته بــه  وه مایـه کان دا نه ی قوتابخانــه چوارچێــوه  نیا لـه زمــانی کـوردی تــه  تم خوینــدن بـه بـه
 :ینییش کرد هه
  ئیمـامی جومعـه  سـتوور بـه ده  وه ن حیزبـه الیـه له  کـه  واوه زانـن سـالێکی تـه موو ده کو برایـان هـه وه.  وه خوێندرێته کوردی ده  ی به ی جومعه خوربه  که  ل جاره وه هه''

 7222ی 77ی 72م دوێنـێ ت بـه. بی ره عـه  و پاشـان بـه وه  خوێنـده کوردی ده  ی به که پێش دا خوربه  ، ئیمام له وه کوردی بخوێندریته  به  ی جومعه خوربه  درابو که
 . وه کوردی خوینده  ی به که خوربه... بسمئیمام پاش 

  کــه  مر دراوه و سـید محمـد حمیـدی ئـه  ال حسـین مجـدی ئیمـام جومعـه نابی مـه جـه  بـه  وه ن حیزبـه الیـه رزی کوردسـتان له ئـیس جمهـوری بـه واو ره مری پێشـه ئـه  بـه
فســیری  ته. و ئیجـادی بیمارســتان بیهــداری . و دیــن و ئیحترامــی قـانوون  خوارافــات ڵ  گـه ده  زه موبــاره: نظیم بکــری ســتووری ژیــرو تـه ر ده سـه له  ی جومعــه خوربـه

بـێ  چلـۆن ده. کسـتان ی کوده هیـه ته...  میفـه وه  ربازی تی سـه میـه هه و ئه فس  نـه  دیم، ئیعتیماد بـه دونی کوردستانی قه مه ته. وتنی نیشتماندا رکه سه  ت له منییه ئه
ش  نابی ئیمـام جومعـه جـه  سـتوور دراوه ده  وه. و دوزبـانی ن چینـی  بهکاری، سـوخه واقیبی تـه عه. تی میللی حده وه. حشووری له حی سهرو. راخوم بگیرێ ته  پێش به

 (22). ''ن پشتیوانی بکه  ستووره م ده بای دێهاتیش له و خوره چاو بکرێ  ره  مانه ئه
کێک  و کتێـب چـا  بـوو، یـه  هێنـدێک رۆژنامـه  وانـه رگرتبـوو، به وێکانی وه شوره  د له مه حه قازی مه  نی که مه زگا ماشینی چاپه ن ده چه''  وانه ڵ ئه گه ریب له هاوته

 (22). '' بۆوه باڵو ده  رۆژانه  سمی کوردستان بوو که ی ره رۆژنامه  و رۆژنامانه له
 

 :ڵێ دهکاندا  و گۆڤار و رۆژنامه نی  مه خی رۆلی چاپه و بایه ڕ گرینگی  مه وا له پێشه
 

ت  دالــه و عه  ت ریه شــه گــوێی دنیــای به  یانــدنی هــاواری خۆمــان بــه نگی کــورد و بــۆ راگه رهــه و فه  بی ده یاتی ئــه رخســتنی حــه و ده  تی میللــی بــۆ ناســاندنی لیاقــه''
ی خۆمـان گۆڤـار و  چاپخانـه  زمـانی خۆمـان بـه  ا بهشاری خۆماند  ئسیس کراو دانرا، له ی زۆر چاک ته بووین، چاپخانه  وه و باڵو کردنه ی چا   سیله موحتاجی وه

 (22). '' وه کاته دنیادا باڵو ده  له  و بیر و فیکر و داخوازی ئێمه چی  رده ده  رۆژنامه
و  نـدین رۆژنامـه بـوو، چه( ک.ژ)ی  ڵـه زمانحـاڵی کۆمه  دوای گۆڤـاری نیشـتمان کـه دوابـه. بـوو  میژووییـه  و مـاوه کانی ئـه دیاره  ته سله خه  کێک له ری یه گه رۆژنامه''

، گۆڤاری گروگاڵی منداتن، گۆڤاری  تڵه گۆڤاری هاواری نیشتمان، گۆڤاری هه:  وانه له. رچوون تا رووخاندنی کۆمار ده  وه ه(ک.د.ح)زراندنی  دامه  گۆڤاری تر له
 (25). ''ی کوردستان بوون کوردستان و رۆژنامه

ی  کی گـرینگیش بـوو بـۆ رۆژنامـه یـه ڵکوو دانـانی بنچینه بوو، بـه ری کـوردی نـه گـه ی ژیـانی رۆژنامه زموونێکی تـازه نها ئـه تـه  ی کوردسـتان بـه رچوونی رۆژنامـه ده''
 (26). ''ی کوردی رۆژانه
ڵ  گــه و و نیزیکیــان له کــی پتــه  ندییــه و پێوه  ڵک زمــانی حــاڵی خــه  و پتــر ببێتــه چــاالک بنــوێنی   ره دا رۆلێکــی هــه وڵی ده هــه" کوردســتان"ی  دا رۆژنامــه و نێــوه لــه
 :پرسی رانی خۆی ده خوێنه  له  مان کاتدا دۆستانه هه  له  کی زۆر کراوه یه شێوه  به  ر بۆیه هه. زرێنێ دامه

 

 وێت؟ ی کوردستانت چۆن ده رۆژنامه''
 ؟ چ باسێکت پێ خۆشه

 بینیت؟ واویكی تیا ده چ ناته
 ( 21) ''؟ زانی بومانی بنووسه باش ده چۆنی به

 

 :کرد کرد و داوای لیده تییش ده زگای حیزبی و حکوومه ده  ش رووی له وه ڵ ئه گه هاوکات له
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سـتگیر کردنـی  ، مجـازات و ده انتصـابات، انتقـاالت، بودجـه: ی کاروبـاری خۆیـان تیجـه موو رۆژی نه بێ هـه موان ئاگـاداری هـه کاروباری هـه  ت له ی مله وه بۆ ئه'' 

ی کوردسـتان  ی رۆژنامـه اداره  بـه  م کـاره راوی ئـهرپێک باوه  نه یکه ده  ی مامورێک که سیله وه  ی کوردستاندا بگونجی به رۆژنامه  بۆ نوسین له  ر کاری که و هه خائنان 
 (21). '' وه دا بالو بکرێته  رۆژنامه    ده موو که بۆ ئاگاداری هه  ن که الم بده وه
ــه ره ســه ــه وه ڕای ئ ــه" کوردســتان"ی  ی رۆژنام ــۆکرات  وه ره باڵوک ــی دێم ــری حیزب ــه ی بی ــوو، ب ــار ب ــانی حــاڵی کۆم ــه تم له و زم ــه گ ــۆری  قڵ  ر شــهش زۆر جــا وه ڵ ئ و م

  تی لـه رپرسـانی حکومـه ی سـکاالی هاووتتیـان بـۆ به وه رزکردنه به. ت و حکومه  ڵک نێوان خه  پردێک بێ له  وڵی داوه و هه بینی  ده  خۆی پێوه ربه کی سه یه رۆژنامه
 : هاتووه ی کوردستاندا دوو ژماره  له  بۆ وێنه. بوو  ندییانه تمه و تایبه کێک له دا یه که باڵوکراوه

ردم  ده و مقامـاتی حزبـی هێشـتا بـه  م و زۆر لـێ کـراوه سـته: ڵـی و ده ی کوردسـتان داوه ی رۆژنامـه اداره  تاوی دریـژی بـه کی شکایه یه ری نامه ئاغای قاسمی مسگه''
 (21). ''یشتوون گه رانه
ڵکی و  رزی حزبی دێمۆکرات بـۆ رزگـاری خـه ین هێئتی به که ، تکا ده دا بووه اری دا پێش  له( تیفو )خۆشی  گۆیا نه  که  یوه گه  ی رۆژنامه اداره  ک به یه نووسراوه''
 (21). ''ڵێنن م هه ده قه  خۆشیه و نه بین بردنی ئه له
ــه   و گرفتــه تی کــوردی  ربڕینــی سیاســه و بــۆ ده یی  وه تــه و هوشــیاریی نه و زمــانی کــوردی  ب  ده ئــه  ت بــه نیا بــۆ خزمــه ر تــه هــه" کوردســتان"کانی  ره تم الپــه ب
.  وه بینییه ڵک، خۆیانی تێدا ده ناو خه  خێرایی بچنه به  بوایه ده  رپرسانی کۆمار که راری گرینگی به لێک بریار و قه ڵکوو گه کرا، به رخان نه کان ته  تییه تیه کۆمه
 .بوو  و بوارانه کێک له کانی ژیان یه  ی دیاری کردنی نرخی فرۆشی پیداویستییه له سه مه
ی 76تـاریخ   ، لـه داری تشـکیل دراوه ی شـاره ئیـداره  حضـور قصـابانی شـاری لـه  بـه 1/  7/  7225 بـرواری  له  داری که راری کمیسیۆنی انجمنی شاره ر قه سه له''

 (27). ''... تعیین کراوه( قران  ۆی پازدهکیل)ن  تمه  راری سێ قه  ی له ڕ و بزن سیه نرخی گۆشت، مه 7225رمانانی  لی مانگی خه وه تا ئه 7225ی  لێوه خاکه
 

 :بوو  و بڕیارانه کێکیتری ئه شساغی یه بواری له
 
اماکنی عمومی   له  ی که سانه و که واوی ئه و ته هاباد  شاری مه" چی قصاب ئاشپزخانچی، قاوه  -"، کبابچی"سلمانی"ی  قه به واوی ته ته  به  و ئاگاداریه هۆی ئه به''

رگـرن  بهـداری وه  ی لزوم تصدیقی سالمتی مزاج له معاینهو پاش  ی بهداری مراجعه ئیداره  تا پیج رۆژی دی به  وه و تاریخه له  ندریت که یه گه راده  یه دخالتیان هه
 (22). ''...ن شی که داری پێشکه ی شاره و ئیداره 

 
 : وه خوێنینه دا ده"کوردستان"کانی  ژماره  کێک له یه  ش ساغیی دانیشتوانی کۆمار له هێند گرتنی باری له ی به درێژه  ر له هه
 
و هـر  رچێـت  ده  معاینـه  و لـه بدسـتوری دامپزشـکی   وه گوژریتـه ر حیـوانێکی ده هـه  پیویسـته  ینـدرێت کـه گه واوی قصـابان راده تـه  بـه  وه  و ئاگادارییه برواری ئه  له''
 (22). ''نجام بدریت ویش تحت نظری دامپزشکی کوردستان ئه ئه  مهاباد بۆ خاریج صادر بکا پیویسته  ت له جاره عنوانی ته  ر قبیل به هه  سیک حیوانات له که

 

  تی یاســا بــۆ کێشــه ر کردنـی حکوومــه روه ســتی ســه به مه  ئیمکانـاتی، بــه ڕی بێ وپــه دا و به مــه که  و مــاوه ویش لـه ، ئــه ورانــه گه  نگاوه و هــه شــانی گشــت ئـه  شـان بــه
  ت لـه دالـه ڕی عه وپـه به  وه ڵک دڵنیـا کرایـه زرێنرا و خـه دامـهش "عدلیـه"ی  دا، ئیـداره ڵ کۆمـه  و هێمنـی لـه و بـۆ دادخـوایی  کانی نێوان هاووتتیان   تییه تیه کۆمه
 : ش دا هاتووه  ندییه م پێوه له.  وه کۆڵرێته کانیان ده کێشه
رم نابی ژنـرال سـیف قـازی فرمانـداری محتـ تصـویبی جـه  و تشکیالتی خنابی بـه  دانراوه  ی عدلیه وای معظمیی کوردستان ئیداره تی پێشه زره تیبقی نظری حه''

عاتێکی  رجـه و جزایـی مه و دادخـوازی حقـوقی  امـوری قضـایی     ده ر کـه کـرێ هـه رزی ئاگـاداری ده و اررا  عه عمومی اهالی محترم شاری   به  یشتووه مهاباد گه
 .کرێ ق ده و احقاقی حه دا رسیدگی  ربوته حدودی اصولی مه  و دقت له و سرعت   ت داڵه ماڵی عه که بێ ده هه

 (22) ''دادسرای مهاباد الهوتیدادستانی 
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 :و بڕیار درا وه کرایهی میللییش  زراندنی کتێبخانه دامه  دا بیر له مه که  م ماوه ر له هه

 

کی زو  زویه  به  رمو که ستوری فه وای کوردستان ده تی پێشه زره کرێ حه ست ده هاباد هه شاری مه  ی میللی له بوونی کتێبخانه  کی زۆر به ی پێداویستییه وه ر ئه به له''
ی میللـی  و کتێبخانه ی کوردستان دابندرێن  نیشتی چاپخانه سالۆنی ته  کجێ له و یه ی نگ بکر رهه و فه ی عیسازاده تخانه رائه کانی قه ی کتێبه وه کۆ کردنه  ست به ده
 (25). ''و عومومی ساز کری 
 26. '' وه ، ئینگلیسی کۆ بکاته جلد کتێبی کوردی، فارسی، عربی، تورکی، فرانسه 611مدا  کهکی  یه ماوه  زرابوو توانی له دامه  تازه  نگ که رهه ی فه کتێبخانه''

و  دوای هێنــان   لــه.  وه ماشــی گرتــه واری بــواری سینه ڵی کــورده ی کۆمــه وه وتــی نــوێ کردنــه ی کــورددا ره کــه  یییه وه ته نه  واره نی قــه مــه ته  مانــگ لــه 77ی  مــاوه  لــه
و کولتـوریی مرۆڤـی  تی  تیـه و کۆمه یاسـی پێدانی بیـر و هۆشـی س شـه سـتی گه به مه  مایی بـه کی سینه زگایه زراندنی ده دامه  یشته گه  وجار نۆره زراندنی رادیۆ ئه دامه

 . دا مه رده و سه کورد له
 

 :نووسێ و ده نێ یه گه رانی ده خوێنه  به  واڵه م هه ئه 5/  2/  7222وتی  رێکه 12  ژمارهکوردستانی 
 

عالی  ساز کردنی کرابوو، دوایی هات و فیلمـی نـوێی زۆر ئـه  به ست ده  وه بلیغاته رزی ته تی به زاره ن وه الیه ی پێش له وه ندی له مای کوردستان  چه ی سینه صحنه''
بۆ پاراستنی نیشـتمانی   ئازایه  ته م میلله ئه  نوێنێ که دا و ده وی نیشان ده ماهیری شوره مانانی جه ستی قاره ره و نیشتمان په خۆ بوردون  ی له ندازه ئه  خالقی که ئه

و  ن  ی لـێ بکـه ر ئیسـتیفاده وروبه هاباد و ده مه  جێی برایانی نیشته  پێویسته.  کار کردوه ستی به و ده وارید کراوه   ج داوهر خه  کیان به ویستیان چ فیداکارییه خۆشه
اتی ئینضــیبا  و دانیشــتن دا موراعــ  ختــی واریــد بــوون وه  ما و لــه کــاتی چــوون بــۆ ســینه  لــه  کــه  نــدراوه یه راگه  وه بلیغاتــه تــی ته زاره ن وه الیــه  تی لــه تایبــه به
 (21). ''رموون بفه
ئاتر  تـه  وار لـه خوێنـده ڵکی نه خـه  زۆر گرینـگ بـوو چونکـه( شـانۆ)ئاتر  خشـی تـه نه. م جار شانۆی کوردیش پێک هـات که نگی کورد بۆ یه رهه بۆ پێشخستنی فه''

وار  خوێنـده دا نه و کاتـه ڵک لـه دی خـه سـه  لـه 11  ین کـه رنج بـده ر سـه گـه تـی ئه تایبه به.  وه کان بخوێنننه نییه مه توانی چاپه یان ده حالیکدا نه  بوون، له حاڵی ده
دایکـی نیشـتمان کوردسـتان بـوو . بوو" دایکی نیشتمان"ئاتری کوردی  کانی ته سه پیه  کێک له یه. وێ که رچاو ده ئاتری کوردی زیاتر به و جار گرینگی ته بوون، ئه

رزگـار   و زۆردارانـه نگ ئـه چـه  باتی خۆیـان دایکـی نیشـتمانیان لـه خـه  کانی کـورد بـه پاشان رۆله  کرا، له زوڵمی لێ ده  وه ردارهتی زۆ وڵه ندین ده ن چه الیه له  که
 (21). ''کرد ده
  لـه:  بـۆ ژنـانی دیکـه  نمونـه  و بـبن بـه  ن شـداری بکـه تی به تیـه و کۆمه ژیانی سیاسی   دا له و کچی خۆی هان ده وا ژن  رنجی ژنان پێشه بۆ راکێشانی زیاتری سه''

 (21). ''ستاند ی ده ره رۆژ تیکۆشانی پتر په  زرا رۆژ به تی ژنانی دیموکراتی کوردستان دامه کیه یه 7222ی  مه شه ی ره22رۆژی 
شـانی پیـاوان   ڵکوو شـان بـه شدار بن، به نیا به ته  کاندا نه  گشتییه  وه کۆبوونه  درا له ی جمهوری دا رێگایان پێ ده مانگه 77می  رده سه  ش گریگنتر، ژنان له وه له

 : وانه موو ئه شانی هه  شان به. بێ نگیان هه دا ده تێکۆشانی سیاسی  و له ن  وتار بده
نیا  ساڵ تـه  ک دانه ژایی یهدرێ  پۆلیسی کوردی به  ک بوو که یه راده  ئاسایش به. ر بکات فه و سه  ڕی ئازادی بێ و بچێ وپه یتوانی به هاووتتی کۆماری کوردی ده''

کـرا،   نووسـین و بـۆ چـا  ئامـاده  زمـانی کـوردی هاتـه  کان بـه رسـی قوتابخانـه مین کتێبـی ده کـه یه. بوو نـه  ر رۆژنامـه سـه هیچ سانسۆرێک له. سیان گرت پینج که
 (21). '' وه کرده ی باڵو ده رنامه کرد و به عاتیان کار ده ش سه شه  رۆژانه  رادیۆی کوردی که  پاڵ گوێگرتن له  ئاسایی بوو له  رادیۆی بێگانه  گوێگرتن له

  گوت که ی ده که ڵکه خه  به  ر بۆیه هه... ڵک لێی بترسێن، خه  بێت که ک هه یه دا ئیداره  نده ڵبه م مه له  پێویسته  بوو که نه  وه ڕی به هیچ جۆرێک باوه  قازی به''
زووی  ڵقوڵیوی ئـاره هـه  و کۆمـاره ئـه  یزانـی کـه بوو، ده کان هـه له سـه مه  رداشـتنی زۆر جـوانی لـه قازی به. سیتان نیشان بداتبینی سیا بێ تێ ده  ی ئێوه وه بزووتنه

  شــنه چهموو  هــه  لــه( ل هێــزی گـه)  و هێزانــه و کــات ئـه نـد بێــت، ئــه مه هره کــان به و هۆزه ل  تی گــه پشــتیوانی زۆرایـه  بــێ لــه موو شـتێکدا ده پێش هــه و لــه ڵکـه  خه
 (27). ''وای خۆیان ببن و مافی ره ری والت پاریزه  توانن که هێنی باشتر ده شکیالتێکی نیزامی یان پۆلیسی نه ته
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 :شدا بریار درا م بواره له. بوو  غه ده ڵگرتنیش قه ک هه شار چه  له  وای ئارام و هه ش  ستی پاراستنی که به مه  به

 

نێـو شـاری دا تیـر   سـێک لـه ر که هـه.  یـه غه ده کلـی قه  جاز به شخاسی مه یری ئه نێو شاری دا غه  له  سلحه ڵ گرتنی ئه هه  ندریت که یه گه هالی راده واوی ئه ته  به''
 (22). ''کری و موجازات ده  عقیب خت ته خاڵی بکا سه

 

 : وتانه سکه و ده موو ئه هه  له  جگه
 

کانی  نێـو تورکـه  ن لـه سـله ئه  یه له سـه و مه ئـه  رگـرن، کـه ڵکی لـێ وه و کـه واوی رادیۆ خاریجیکانی دونیـا  واڵی ته هه  نه گوێ بده  ئازاد بوون که  که ڵکی شاره خه''
 (22).''بوو هابادی نه مه  ورێز بوو، له تی ته حکومه  له  وه ببوه شێکی جوێ نه به  هینی که پۆلیسی نه. بوو ربایجانی وجودی نه ئازه

بـواری فیکریـی   م ئـاڵوگۆڕه گرینگـی ئـه  ره نێکی هـه الیـه. مێشکی ئینسانی کـورد چـێ کـرد  شی له وره یی ئاڵوگۆڕێکی گه وه ته خۆی نه ربه تێکی سه وڵه ک ده کۆمار وه
ی  رانــه تتی داگیرکه سـه ی ده وه تکردنـه ی دا و ره که ر نیشـتمانه هسـ ریی سیاسـی به روه و بــوونی سـه یی  وه تـه ی نه ر ناسـنامه سـه سـتان له و راوه  خۆناسـین.  وه گرتـه ده
  بوونی کوردستان به  ره عمه موسته  دا با  له تی کوردی سیاسه  ر له وبه مه ساڵ له 61  زۆر گرینگه   . وه ک سیستمێکی فیکری جێی خۆی کردبووه وه  تتی تاران، سه ده
 . گۆڕێ  هاتبێته  یهو تورک و عێراق کانی ئێران  ته وڵه ده
  موو تیره بێ هه و ده  شێکی خودائیه و ئازادی به کی دی دا دیل بێ  یه وه ته ستی نه ده  ک نابێ له یه وه ته هیچ نه: ستی بژی ربه سه  به  دروست کراوه  میزاد بۆیه ئاده''

  له  وڕۆدا که دونیای ئه  م له که چی داخه که. ستی رایبوێرێ ربه سه  خانووی خۆی دا بهچوار دیواری   له  یه قی هه   حه موو که رگرێ، هه وه ی لێ هره زێک به گه و ره
لـی  زه  تا مـالن بـه و هـه بوێرن  و دیلی راده ستی  ژێرده  وی به ر زه کانی سه وه ته نه  هێشتا زۆر له  بایه و کاره و چاخی ئاتۆم  و دیموکراتیه  خۆی دنیای ئازادی   کنه
وڵسـوڕانی  تی هه چلۆنایـه  هێنـدێک لـه  وه و تۆزێـک وردبینـه وه ینـه مێک بیـر بکه ر کـه گـه ئه. کوشـێ وکیان رێـک ده و زۆرداری ئـه ی زولم  نجه و په  بوون  شیوه ره چاره

ملیـۆن  1  ئیسـتیعماره.  ی شومی استعمارهت ر سیاسه هه... زا و زۆرداری و دوژمنی بێ ره ی ئازادی  وره گه  ره ستی هه رهه بێ به کاروباری دونیا بفکرن بۆتان روون ده
و ایـران  و عـرب  ی تـورک  مسـتعمره  تـه تی کردووه که ره نگینی پر پیتو به ستی دوژمنانی کوردستانی ره ده و چاو له ر نۆکه  ته کردوه  مێژینه و خاوێنی له  کوردی پاک

 (22). ''بۆ قازانجی خۆی
   ئاســتی داواکارییــه  ی لــه وره کی گــه ر وتتێــک دا بــێ، مانایــه هــه  یی لــه وه تــه بــۆ دۆزی نه  یــه وه خوێندنه  جــۆره م کی ناسیۆنالیســتی دا ئــه یــه وه بزووتنه  لــه

داوێنـی   کی روونـی سیاسـی لـه  سـت، سـتراتیژییه رده ی سه وه ته وتتی نه  شێک له به  کردن به نه  و خۆ پێناسه ئینتما بۆ کورد بوون .  وه وێته که کانیدا لیده  سیاسییه
 :دا  ندییه م پێوه ر له هه. دۆزی خۆی بڕوانێ  کی جیاواز له یه ک پێکهاته ی کورد وه وه ته نه  م دێنێ که رهه خۆی به

کـوردی   ک لـه یه ڵ ژماره گه له'': نووسێ راپۆرتێکدا ده  له  ڕیوه دا تێپه و ناوه دا به نده روبه م سه ی بریتانیا له نی باڵوێزخانه مه راسپێراوی چاپه" مبتۆن له. .ک.ئ"
بینـرا سـوودێکی  م ده سـته ئه  میانـدواو دا کـه  کیان بازرگانێـک بـوو لـه یـه. دوان خۆیی کوردسـتان ده ربه سـه  لـه  وه نـاخی دڵـه  موویان لـه م کـرد هـه دا قسه که ناوچه
ر  بـارودۆخی ئێسـتا هـه  ژاریش بـێ، دیسـان لـه نـد هـه رچه خۆ هه ربه کی سـهیگوت کوردستانێ ده[ تم به]وێ،  نگ بکه چه خۆدا وه ربه کوردستانێکی سه  وخۆی له راسته

 (25). ''بێت باشتر ده
ڵکوو بـۆ  لکێنرابـوو، بـه  وه ئێرانـه  بـه  ی کورد کـه وه ته کانی نه رۆله  له  شه و به یی بۆ ئه وه ته کی نه یه واره نانی قه  وه پێکه  بوو له نیا بریتی نه ته  الم کۆمار به به
موو  ر هـه سـه ت بـاڵ به نانـه یتوانی بـوو ته ی هێشـتا نـه که  تییه تتداره سـه پانتـایی سـنووری ده  راسته. ی کورد جێگای هیوا و هومێد و پشتیوان بوو وه ته موو نه هه

موو کوردێـک  هـه. چاوی هیوایان تێبڕیبـوو  وه دستانهکانی کور موو پارچه هه  ش له وه ڵ ئه گه تم له تتی کوردستانیش دا بکێشێ، به کانی رۆژهه نده ڵبه و مه ناوچه 
 . وه دیته ودا ده رۆکی ئه و ناوه  بیچم  ی خۆی له مێژینه  هاتووی له دینه زی وه و و حه و خه  خواست  ستاویی بۆ ده و راوه وتن  رکه هیوای سه

کـو  کۆمـاری کـوردی وه  تواسـرابوو کـه هه  وره ی کوردسـتانی گـه خشـه نیشـت نه ته  و بـهموو شـوێنێک دا  هـه  نـگ لـه نگاوره ی ره چوارچێـوه  د له ممه ی قازی محه وێنه''
کانی کوردسـتان  موو پارچـه یی بـۆ هـه وه تـه سـرودی نه. ژیـان نگینـدا ده یی ره وه تـه ونێکی نه تی خـه حاڵـه  ڵکی کۆمار له خه. کرابوو  خاڵێکی بچووک تێیدا نیشانه

 (26). ''گوترا ده
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 :نووسێ دا ده  ندییه و پێوه دوکتور قاسملوو له
 

رزی  تی زۆر بـه خسـیه ها شه روه کـانی کـورد و هـه رانی رێکخراوه نوێنه. کانی کوردستان شه موو به جێی هیوا و هومێدی ئازادیخوازانی هه  کۆماری کوردستان بوو به''
. ی ئـازادیخوازانی کـورد جێـی هیـوا و قیبلـه  د بوو بههابا شاری مه. هاباد مه  هاتنه ردان ده یتا بۆ سه یتا په په  وه و عێراقه  و سوریه  کوردستانی تورکیه  کورد له

رووناکـایی   یـانزانی کـه ده  وێ، چونکـه رکه هاباد سـه مه  زموونی کۆماری کوردستان له بوو ئه  وه ئاواتی ئه  وه دڵه  وتوو به ر و پێشکه روه موو کوردێکی نیشتمانپه هه
پـاش پێـک هـاتنی کۆمـاری   کـه  کـانی تورکیـه ری کورده تمـی نوێنـه وه  لـه.  وه کاتـه دوارۆژدا رون ده  لـهکانی کوردسـتان  موو پارچـه هاباد ئاسـمانی تـاریکی هـه مه

 (21). ''" وه داته ش تیشک ده دوارۆژدا بۆ ئێوه  له  رووناکایی ئێره: "کی نووسیبوو یه ر پارچه سه وا قازی له هاباد، پێشه مه  کوردستان هاتبووه
تتی  مر و هاوڕێیانی بـۆ رۆژهـه هاتنی بارزانیی نه. کانی تری کوردستان مو پارچه هه  رانی کورد له موو تێکۆشه بێ بۆ هه ت ده شی ئاوه تتی کوردستان باوه رۆژهه

  و جـۆره دروسـت بـوونی ئـه.   تییهو راسـ لـه  کی بچوکه یه ، وێنه واوه ن پێشه الیه تیی کۆمار له تتداره سه ده  وان له شدارکردنی ئه و به ی ژنرالی  و دانی پله کوردستان 
 . ی گرتووه رچاوه سه  واوه ی پێشه کی ناسیۆنالیستیانه یه روانگه  ڵکوو له ، به بووه وت نه ڕێکه و به  وت ڵکه هه کی به یه روا دیارده ش هه  ندییه پێوه
ی وتت کات  وه دان کردنه و ئاوه وتوویی  بڕ کردنی دواکه بوو، هێشتا بۆ خاشهڵدا ری هه پشکووتوو، سه باخێکی تازه ی گوڵه وێنه  به  وا، تازه و هیوای پێشه  ون خه

 77. ت پێویسـت بـوو رفـه و ده  وپیشـچوونی خـۆی پێوابـا، هێشـتا کـات ره و به شـه وتـی گه شکراو و نیشتمانێکی داگیرکراو، ره ی والتێکی دابه وه بۆ ئه. پێویست بوو
نووسـی خـۆی  رخی چاره ۆڤـی کـورد چـه مر. نرا  وره نگاوی گه ستی بوو، هه ربه کورد تینووی گوڵی سه  ش چونکه وه ڵ ئه گه م لهت به. م بوو لێک که کی گه یه مانگ ماوه

 .  وه تبوونی تاقیکرده وڵه ده ژیانی به  وه کرده  مانگ به 77و   ست ده  گرته
 

 :یگوت ستبوو و ده رتی به ی شه که وه ته نهڵ  گه وا له پێشه. ر به   ویی هاته عنه و مه ی روحی  وره هیزێکی گه
 

  سـت لـه دنیـا مـابێ ده  ک رۆژم لـه تـا یـه. زانـم خر ده فـه  ش بـه ته حمه و زه داوه و ئه و و رۆژ وچانم نه رگرتنی حقووقی کورد شه من بۆ وه ئه  زانن که بۆخۆتان ده''
 (21). '' شایانی ژیانهکورد   لمێنم که سه سێکی ده مو که هه  و به ڵناگرم  فیداکاری هه

 

 :م  هه سڵی یازده کانی فه رچاوه سه
 

 ی7212گـوالنی 71و  27  تت ژمـاره ی رۆژهـه باڵوکـراوه  بڕوانـه. دی قـازی حمـه پێنوسی کاک ئه  به  ردێری وتارێکه د، سه ممه نگی قازی محه رهه تیی فه سایه که -7
 .تاوی هه
 .17ری  ی زایینی الپه2115ساڵی . چاپی سوئید. کردنی کاک قاسمی قازی  ئاماده  بدوڵاڵی قازی له کانی حاجی عه  رییه وه بیره. وتتی من -2
 . رگیراوه وه 7126و ناسیونالیسم در جمهوری  زن: ناوی  به"شهرزاد مجاب " ڕێز خاتوو وتاری به  له  و ئاماره تێبینی ئه -2

 .7222ندانی  ی رێبه21  ممه دووشه. م که سالی یه 76  ی بیری حزبی دێمۆکراتی کوردستان ژماره وه ره باڵوکه" کوردستان" -2

 .7222ی  مه شه ره. م که ساڵی یه 22  ژماره" کوردستان"ی  رۆژنامه -5

 .7225الوێژی  ی گه1، 12  ژماره" کوردستان"  رۆژنامه. وا نوتقی پێشه -6

 .2ری  الپه 7222فرانباری  ی به21ممو  شه. م که ساڵی یه. ی بیری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان وه ره باڵو که 5  ژماره" کوردستان" -1
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 كۆماری كوردستان، دیاردەیەكی دیموكراتیك                                           
 

 مه چلچهئازاد 
 

گەالنی مزۆپۆتامیا لە بواری بەرخۆدان و راوەستانی مێژووییـدا، هەمیشـە مـۆری خۆیـان 
ـــژوو داوە ــانەوە هــاتووە كە لە . لە مێ ــان و ئۆرارتۆك ــی نــاوبەینی مادەك ئەوە لە یەكێت

سەردەمی ئیمپراتوورییەتی ئاشووردا بە درێژایی سێسەد سات بەردەوام ئامـانجی هێـرش 
هەڵبەت خۆڕاگری لەو بەشە لە جیهاندا فەرهەنگێكی . خۆیان بپارێزنبوون و توانییان 

هەمیشەییە و لە بەر ئەوەش توانیویانە كە پێكهاتەی خۆیان بپارێزن و لە نەمـان، بە 
ـــان . دووری بگـــرن ـــگە، هەم ـــردن بەو فەرهەن ـــگ و ژیـــان ك ـــداگری لە ســـەر فەرهەن پێ
اوڕی لێبدەینەوە، ئەوەیە كە پاش كۆتایی هاتنی پێـواژۆی زێرینـی مادەكـان و ئۆرارتۆكـان، جـارێكی ئ  ئەوەی كە وەك دیاردەیەكی مێژوویی دەكرێ. راوەستانە

گومان ئەوەش لە بواری جیاجیادا كاریگەری لە سەر كۆمەڵگای كوردی دانـاوە و بـۆتە  بێ. دیكە لەو جوغرافیایەدا شایەتی وەدیهاتنی دووبارەی ستاتۆ نەبووین
تایبەت بۆ مرۆڤی كورد و رەفتاری سیاسی و كرداری تـایبەتی بەخشـیوە بە گەلـی كـورد و هەر چەنـد كـورد لە جوغرافیـایەكی هۆی دروست بوونی كەسایەتێكی 

 .بەرباڵودایە، بەتم بە هەمووی پێكهاتەی خۆیەوە جلی ئەو تایبەتمەندییانەی لەبەر كردووە
كاتێك كە با  لە هەبوونی دەوڵەت دەكەین، مەبەستمان ئەوەیە كە بـا  . واندووەكورد تا ئێستا نە دەوڵەتی پێكهێناوە و نە سەری بۆ هیچ دەوڵەتێك دانە

كە سـتاتۆیەكی  لە میرنشین و پاشا بچووكەكان ناكەین كە ریشەیان لە قووتیی هەمان راوەستانی مێژووییدا هەیە و هەر لە بەر پاراستنی نرخەكانیان بـووە
عەشــیرەتیش شــێواز یــان فــۆڕمێكی خــۆڕاگری كۆمەڵگــای دیمــوكراتیكە كە . ش، ریشــەی عەشــیرەییان هەیەزیــاتری ئەو دەســەتتانە. دەمكورتیــان ئــاوا كــردووە

لە كۆنفدراسـیۆنی مادەكـانەوە بگـرە هەتـا ئەمـڕۆ، لە شـێوازی رێكخسـتن و . پێداگرە لە سەر بنەماكانی ئازادی و پێوانەكانی كۆمەتیەتی و بە كۆمەڵگا بـوون
لەوانەیە كە گەلێـك جـار . گای كوردی دووچاری ئاڵۆزی و ناتەبایی بووە و وەك گرێیەكی نەگریسی لێهاتووە كە ناكرێـتەوەرێكخراوەییدا، بە بەردوامی كۆمەڵ

 .، بەتم بە هۆی نەبوونی ژێرخانی تایبەت سوودی لێوەرنەگیراوە و سازدەربێ  كە رێكخەربێ  ومەرج، هەلێكی پێك هێنابێ شەرت
، مێـژووی گەلـی كـورد قۆنـاخێكی تـازەی بە دا7222لە دووی رێبەنـدانی سـاڵی . باسـی لیـوە بكەیـن، كۆمـاری كوردسـتانە  ومەرجانە كە دەكرێ یەكێك لەو هەل

بەتم بە هـۆی گەلێـك .  لەو كاتەدا بۆ جارێكی دیكە ئیمكانی ئەوە خوڵقـابوو كە سـتاتۆیەكی بەرفـراوان وەدیبـێ. خۆیەوە بینی و شایەتی رووداوێكی تازە بوو
 لەوانەیە كە لە سەر كۆماری كوردستان و. ی ناوخۆ و دەرەكی، رووبەڕووی بنبەست بۆوە و مێراتەیەكی لە ئەزموون و تەجرەبە بۆ جێهێشتینودرشت مژاری ورد

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XsNop_DHYiSlhM&tbnid=SuaY0Sac_xYKvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://weneykk.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&ei=0pLxUoSGD8nkyQG-r4CYBg&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNHhuZB3gRlhVePKZuK34dZXb15XDA&ust=1391649670606317
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هەروەهــا .  ، بەتم بەرز راگــرتن و پێــرۆز راگرتنــی نرخەكانمــان بە قووڵبــوونەوەی زیــاتر و تێڕوانینــی تــازە وەدی دێ چــۆنێتی و چەنــدایەتی زۆر نووســرابێ
ژخـایەنە و خاوەنـداری لە مێـژووی ئـازادی و راپەڕیـن و لەوەش ئاگادارین كە ئازادی و بەرخۆدان و راوەستان و گەیشتن بە ترۆپكی رزگاری، پرۆسەیەكی درێ

 . بەڕێوە بچێ  راوەستان، بەشێكی خەباتە و دەبێ
ـــی جیهـــانی بـــوو ـــاتی كۆتـــایی شـــەڕی دووهەم ـــی خـــۆی بەســـەر بـــرد، ك ـــك بـــوو و تەمەنـــی كەم ـــاتە . قۆناخێـــك كە كۆمـــاری كوردســـتان لەودا لە دای ئەو ك

  كە بە زووترین كات شكلێكی باش بگـرێ  لە كاتی قەیران و ئاریشەی وەهادا، كام الیەن بتوانێ. لە خۆگرتبووگران و بەرباڵو، جیهانی ( كائوو )قەیرانێكی
ئەوەی . وهەوای تایبەت، ئیمكـانی وەدی هـاتنی هەرچەشـنە رووداوێـك هەیە لە كاتی قەیراندا بە هۆی كەش.  لە قەیران دەركەوێ  و خۆی رێك بخا، دەتوانێ
و ئاوێــتەبوون یـان   ا قسەی یەكەم و كۆتـایی دەكـا، رێكخسـتنە؛ هەڵـبەت ئاگـاداری لە هاوسـەنگێكان و دروسـتكردنی پێوەنـدی بەجـێكە لە كاتی ئاریشەكاند

ــرانن ــاو ئاریشــە و قەی ــی ســەالمەت، لە ن ــدا، مەرجــی ســەرەكی دەركەوتن ــاتی خۆی ــێ. خــۆبەدوورگرتن لە ك ــدا   هەروەهــا دەب ــات و وەخت ــواری ناســینی ك لە ب
و كاتی درێژی و كـورتی و پانتـایی ئاڵۆزییەكـان بـزانین و   مەبەستم ئەوەیە كە بزانین كە كام قەیران لە پێش ئەوی دیكەدا تەواو دەبێ.  بێشارەزاییمان هە

 .بە گوێرەی ئەوانە تاكتیك و ستراتژی خۆمان دانێین و هەنگاو بە هەنگاو بەرەو پێش بچین
كە خۆشمان بۆ هەر جۆرە رووبەڕوو مانەوەیەك، ئامـادە بكەیـن و تەگبیـری   ، لە بەرامبەردا دەبێ كرێكاتێك كە با  لە وەدی هاتنی هەر جۆرە پێشهاتێك دە

كەڵـك وەرگــرتن لەو چەنــد فــاكتەرە . پیالنــی دەمانبــاتە بەر هەر درگـایەك و موحتــاجی هەر كەســێكمان دەكــا ئەگەرنــا لەنـاو دەچــین و بێ. پێویسـت وەرگــرین
ـــۆی بە خەســـار نە ـــزئەساســـییە، دەبێـــتە ه ـــاتەوە. چـــوونی هێ ـــزیش لە ئەگەرەكـــانی دوایـــی كەم دەك ـــدا چـــونێتی بەكارهێنـــانی هێ . چـــون لە كـــاتی قەیران

 .كە نرخت بۆ دیاری بكەن  ئیزنی ئەوە بدرێ  بەرژەوەندییەكان لە كاتی قەیراندا زۆر زوو دەگۆڕێن و متمانە كردن دادەبەزێتە رادەیەكی ژێر و نابێ
بۆ وێـنە باسـمان كـرد . لە كۆماری كوردستان دەكەین، بە باشی ئەوەی كە لە سەرتاوە باسمان كرد دەردەكەوێـتە پێش چاومانبەو تێبینیانەوە كاتێك كە چاو 

هەر فەرهەنگێـك كە لە . لە فەرهەنگی عەشیرەتی و مانەوەی ئەو لە كوردستاندا بە درێژایی هەزاران سات و پتەو بوونی لە ناو كێلگەی زەینی مرۆڤی كورددا
لە بەر ئەوەش بـۆ رێكخسـتنی كۆمەڵگـا، ناسـینی . سەقامگیر بوو، زەحمەت رێگە بە فەرهەنگێكی دیـكە دەدا كە مەودای ژیـان ببینێــتەوە و سـەرهەڵدا شوێنێك

هەر شـتێك  لە سـەردەمی كۆمـاری كوردستانیشـدا بەر لە. تان و پۆی ئەو كۆمەڵگایە یەكجار گرینگە، یانی ناسینی زەمینێكـی كە دەخـوازین كـاری تێـدا بكەیـن
كە هەر   یـانی دەبـێ. ، گرینگی نەدانە بە رێكخستنی ناوخۆیی و ساكار چاو لە مەسـەلە كـردنە ئەوەی كە زەربەی گەورەی لێدا و نەیهێشت كە بەرەو پێش بچێ

. هەمـووی پیالنەكـان تێـك بـدا(  ئەگەر كە لەبەر چـاو نەگیـرێ) بەهێـز بـوونی نەریتێكـی ژیـانی دەتـوانێ. دوو بواری پێكهاتەی عەشیرە لە بەر چاو گیرابـایە
هەمـوو هێـزە نەتەوەپارێزی سەرتایی و لە بەرامبەریشدا عەشیرەگەری رۆچوو بە ناخی كۆمەڵگـای كـوردی لە كاتێكـدا دەكەونە رووبەڕووی یەك، كە بەر لەوە 

پێوەندی نـاو بەینـی عەشـیرەكانی مەنگـور و مـامش و  لە. دەركییەكانی وەك ئینگلیس و رووسییە خاوەن پیالنی تایبەت بوون لەو بەشەدا و خۆیان رێكخستبوو
راسـتە كە بەرخـۆدانی عەشـیرەتەكان لە هەمـبەر دەسـەتت و ئیسـتبداد قەت ئینكـار .  لە تەك كۆماری كوردسـتان، ئەوە دەردەكەوێ( فیدراسیۆنی بلبا )پیران
 .، بەتم هەمان زەمین، بە ئاسانی دەكەوێتە خزمەتی داگیركەرانەوە ناكرێ
لە تەك كۆمـاری   ەكەوە، ئەو هەموو راوەستانە لە بەرامبەری حوكمەتی تاران هەیە بۆ پاراستنی ژیـانی عشـیرەیی، و لە الیەكـی دیـكەوە، بەربەرەكـانێلە الی

دەمی كۆمــاری بە روونــی دەبینــین كە لە ســەر. لەبەر ئەوەیە كە دەبێــژم هەر دوو بــواری فەرهەنگــی عەشــیرە دەبــایە كە لە بەر چــاو گیرابــا. كوردســتان هەیە
هەروەها دەبینـین كە .  كوردستان، هەوڵدان یەكجار كەمە بۆ رێكخستنی هێزی عشیرەتەكان بە تایبەت كە فەرهەنگی تەریقەتیش لە ناو عشیرەتەكاندا هەبێ

نەریتـی عەشـیرەیی بە باشـی رێـك روو  و ئینگلیس، بە ئاسانی لە بەشی باشوور و باكووری كوردسـتانی رۆژهەتتـدا خۆیـان لە تەك   وتتانی داگیركەر یانێ
لە الیەك هەتا سـنووری سـەقز لە دەسـتی ئینگلـیس دایە و لە شـنۆ بەرەو ژووریـش لە . خستووە و هەركات كە بخوازن بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەكاریان دەهێنن

. ە لەوێشــدا ئــاڵۆزی نــاوبەینی عەشــیرەتان هەیەمــابەینی ئەوانە دەكەوێــتە بــن دەســەتتی حــوكمەتی كوردســتانەوە كە بەداخەو  تەنــێ. دەســتی رووســەكاندایە
تەنـانەت لە پێشـی گـرتن لە پەیوەسـت بـوونی . هەڵبەت دەستی دەرەكی تێدا دەبینین و ئاگادارین لەو ئاڵۆزییانەی كە لە الیەن ئەو وتتانەوە دروست كراوە

 رووسەكانیش لە بەكار هێنانی كۆماری كوردستان بۆ . بووەشارەكانی وەك، بانە و سەقز و مەریوان بە كۆماری كوردستانەوە، رۆڵی سەرەكییان هە
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تایبەت بـۆ وەرگرتنـی و مسـۆگەر كردنـی گرێبەسـتی نەوتـی نـاوبەینی خۆیـان و ئێـران كە بە پشـتگیری بە . بەرژەوەندییەكانی خۆیان هیچ دەریغیان نەكردووە
 .پێوانی سوودیان وەرگرت قەواموسەڵتەنە پێشیان دەخست لە هەر چەشنە بێ

لێــوە كــرد لە ئاكامــدا هەر بەرەو  لەوانەیە كە كۆمــاری كوردســتان لەوەی كە هەبــوو، زیــاتریش راوەســتانی كردبــایە بەتم ئەو كــۆمەڵە كێشــەیەی كە باســمان
یەكەم، هێـزی نـاوخۆیی كە باسـمان : ، چونكوو هۆكارەكان دوو بەشن وەك دیاردەیەكی ناوخۆیی چاوی لێبكرێ  هەمیشە رووخان و داڕمان ناكرێ. نەمانی دەبرد

هۆكـاری )ن كە خۆازیـاری سـتاتۆ نەبـوون بـۆ گەلـی كـورد و دووهەم، هێـزە دەرەكییەكـا( هۆكاری ناوخۆیی) لێوە كرد یانی هێزی عەشیرەیی و رێكخستن نەكراو
، بەتم پەیڕەو نەكردنی یاسـاكانی كـاتی قەیـران كە باسـمان  كە هەوڵدان بۆ رێكخستنیان هەبووبێ  دەبێ. ، هەڵبەت هەر وەك لە رۆژی ئەمڕۆدا نین(دەرەكی

 .كردن، دەبێتە هۆی لەدەست چوونی هێز و بڕست
ــات و تێكۆشــانی گەلــی كــورد ل ــك خــاوەنی دەرســی تــازەیەخەب ــاری كوردســتاندا، خەبــاتێكی گشــتییە و هەركاتێ پشــت بســتن بە هێــزی دەرەكــی كە . ە كۆم

تەنـانەت لە هەڵبژاردنـی نـاوی تـازە بـۆ .  ئاسـتی سیاسـەتی داسـەپێنراوی ئەو وتتـانە بە ئاشـكرایی دەبینـدرێ. نامانگەیەنێـتە ئەنجام یەك لەو دەرسـانەیە
. ئەوان بە ناوەكـانیش حەساســن. كە ئەوان نـاو و نـاوەڕۆك دیـاری بـكەن  یــانی دەبـێ. بە حیزبـی دیمـوكرات، ئەوە دەبینـین  ۆردرێدا، كە دەگـ(ژــ ك)كـۆمەڵەی

كە نەك كۆماری كوردستان، بەڵكوو وتتێكـی   كاتێك كە دوو جەمسەری هێز لە جیهاندا بۆ كورت كردنەوەی دەستڕۆیشتوویی یەكتری هەوڵدەدەن، ئاسایی دەبێ
. لەو هێـزانە، هەڵـبەت كە خێرخـوازی گەلەكەمـان نـین و نەبـوون  كە چاوەڕوانی لەوە زیاترمان هەبـێ  نابێ  یانێ. رانیش رووبەڕووی مەترسی ببێتەوەوەك ئێ

ەك دەرنەكەوتـووە كە بەتم هەتا ئێستا، بەڵگەی. كە دەبوایە هێزی دەرەكی ئێمەیان بە فەرمی ناسیبایە و دانیان بە هەبوونی ئێمە دانیبایە  لەوانەیە بوترێ
یەك   ئەوەی كە ئێمە وەك گەلی كورد لە جیهاندا بە فەرمی دەداتە ناسـین و دەبێـتە هـۆی رێـزدانین، تەنـێ.  نیشانی بدا كۆماری كوردستان بە فەرمی ناسرابێ

 .مژارە ئەویش هەبوونی هێزی رێكخستنییە
ئەو دیاردەیە لە كۆمـاری كوردسـتاندا بەرچـاوە، مەبەسـتمان پـێش نەكەوتنـی بـواری .  ەتێنێبكەوێـتە ناومانەوە و بمانخەڵ  ئەگەر رێكخراو بین، كە  ناتوانێ

ــتگیری لە . رێكخســتنییە ــانی پش ــتدا، هەردوو بەرەی جیه ــارامی لە رۆژهەتتــی ناوەڕاس ــی و ئ ــوونی هێمن ــەتی ســەقامگیری و بەرقەرار ب ــوەی سیاس لە چوارچێ
لەو . ن، هەڵبەت تا كاتێكی كە بەرژەوەندی قەوارەیەكی دیكە لە هەمـان ئاراسـتەدا نەخـاتە مەترسـییەوەسیاسی و كۆمەتیەتی دەكە  پێكهاتنی قەوارەی نوێ

ئینگلیسییەكان هـیچ پێیـان خـۆش . كاتەدا كۆماری كوردستان مەترسییەكی گەورە بوو بۆ سەر بەشەكانی دیكە و ئەگەر مابایەتەوە، هاوسەنگییەكانی تێك دەدا
ئەو كـاتە لە دونیـادا هـیچ جـووتنەوەیەكی سیاسـی نـابینین كە بە تەواوی . بونیادنراو، سنوورەكانی خۆی بەرفراوانتر بكـاتەوەنەبوو كە بەرەی سوسیالیسمی 

 . شرۆڤەی راستەقینەی بۆ بكرێ  لە سیاسەتی جیهانی و مەنتەقەیی، كۆماری كوردستانیش بەشێكە لەو سیاسەتانە و دەبێ  دابڕاو بێ
، مـژاری رێـوەبەرییە كە بەردەوام یەكـێكە لە كێشـەكانی كۆمەڵگـای كـورد و خەسـاری تـایبەت لە تەك  ئەوەی كە شیاوی با  بـێدیسان لە كۆماری كوردستان، 

لە راسـتیدا .  كەڵكـی لێـوەرگرێ  با  لە فیدایی بوون و لەخۆبـوردوویی نـیە، مەبەسـت بـوون بە هێـز و هـزری رێـوەبەرییە كە هەر كەسـێك بتـوانێ.  خۆی دێنێ
كانی ێوازی رێوەبەری خانەدانی و عەشیرەیی یانیش كاریزماتیك ـ لە كاتی كۆماری كوردستاندا ـ وەتمدەر نەبـووە و نەیتوانیـوە كە هەمـووی بەشـەبەردەوامی ش

قـازی لەو  خـۆدی نەمـر. وكورتییەكـان لەو پێوەنـدییەدا هەیە هەوڵـدانیش بـۆ تێپەڕانـدنی كەم. كۆمەڵگای كوردستان لە بن چەترێكی رێوەبەریـدا كـۆ بكـاتەوە
بە شـێوەیەكی دیموكراتیـك بەنـاوی   لە رێـوەبەری ـ كە دەكـرێ  مەسـەلەیە بە باشـی تێگەیشـتووە و خوازیـاری ئەوەیە كە بە دروسـت كردنـی پێكهـاتەیەكی نـوێ

انەدانێـك لە كوردسـتاندا لە لەوانەیە كە دانە پێشـی خ. بـاڵم دیسـان عەقلییەتـی كـۆن، ئاسـتەنگی دەهێنێـتە رێـوە. بكەین ـ چاەرسەری بۆ كێشەكە بـدۆزێتەوە
كە بە ئاســـانی لە كۆتاییـــدا بتـــوانن   بە رامـــانی تـــازەی رێكخســـتنی ســـەرهەڵدا، پیالنێـــك بـــێ  الیەن هێزەكـــانەوە و نەهێشـــتنی ئەوەی كە رێكخســـتنی نـــوێ

 .پێكهاتەكانی كۆنی كۆمەڵگا لە هەمبەری بەكار بهێنن
ئەمما هەبوونی كەم و كووڕی . نین كە كۆماری كوردستان بۆچی نەیتوانی درێژە بە رێگای پیرۆزی بداكاتێك كە هەمووی ئەو مژارانە رادەخەینە بەر چاو، دەزا

بێـژم كە كۆمــاری   بـۆیە دەبـێ.  چـاوی لێبكـرێ  لە گرینگـی دەسـكەوتەكە كەم ناكـاتەوە و وەك ئەزموونێـك لە بـواری پێكهێنـانی كۆمەڵگـای دیموكراتیـك، دەبـێ
 نزیكایەتێكی بەو . وەك مڵكییەت نزیكی بێـتەوە  هەر شتێك، ئەزموونێكە كە هی هەمووی كۆمەڵگای كوردە و كە  ناتوانێكوردستان لە سەرەتادا و بەر لە 
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بە نـاو كردنـی كۆمـاری كوردسـتانیش لەو نووسـراوەدا . جۆرە گەلێك تەیمان دەخاتە بەر ناسینی راستییەكان و لە تاپۆوە بەرەو تابۆ بوون و نامۆ بوونی دەبا
 .كۆماری مەهاباد لەسەر ئەو ئامانجەیە كە لەو قالب و چوارچێوە تەنگەی بەرگری دەكا لە ناسینی دەریخەین  بە جیێ
چـون لە پێكهێنـانی ئەودا گرینگـی دراوە بە سیسـتەمێكی دیموكراتیـك كە ریشـەی لە مێـژووی گەلـی . كوردسـتان هەڵـبەت كە دیـاردەیەكی دیمـوكراتیكە كۆماری

 نەبوونی. دابڕابوو  ئامانجی سەرەكی دابین كردنی ستاتۆ بۆ خەڵكە و ستاتۆیەكی كە بە ساتن لیێ. كورددا هەیە و نموونەی بەرخۆدانی بەو جۆرە زۆرن
. و ئەوە رەمزێكـی سـەركەوتنە   تەقلید و الساییكردنەوە، مژارێكی بنچینەییە و نیشاندەدا كە لەسەر داخوازی گەل و بە پێشنیاری خەڵك سیستەم دابین دەبێ

،  لەبەر چــاو بگیــرێ  دەبــێ ئەوەی كە.  لێــرەدا پێشــكەوتنی خــزمەت گــوزاری لە بەینــی گەلــدا نەبینــین و وەك هەر دەســەتتێكی دیــكە چــاوی لێبكــرێ  نــاكرێ
قەت   یانی هەر سیستەمێك بۆ گەشەی زیاتر و مەزن بوون ناچارە كە خۆی  بەرفراوان و بەربـاڵو بكـاتەوە و نـابێ. مەسەلەی گەشەی سیستەمێكی دیموكراتیكە
دەبـوایە كە كۆمـاری . و هەم لە نـاوەوە دەكـاتەوەمـانەوە لە حـاڵەتی پاراسـتنیدا، رێـگە بـۆ هێـرش هەم لە دەرەوە . لە حاڵەتی پاراستنی تەواودا بمێنێتەوە

ی كــورد كوردســتانیش پیالنەكــانی گەشــە پێــدانی یەك لە دوای یەك بخســتبایەتە گەڕ و بەو جــۆرە هەمیشــە هێزكــانی دەرەكــی ناچــار بكــردایە دەرهەق بە گەلــ
هەر لە نـاو . وری رۆژهەتتی كوردستان یان بەشـی ئەردەتن بـوویەك لەو پیالنانەی كە كەم ماوە و پێك نەهات چوون بەرەو باشو. هەنگاوی كرداری هەڵگرن

 . شاری مەهابادیشدا، دەبینین كە هەوڵدان بۆ دامەزراندنی سیستەمێكی دیموكراتیكە كە رای گەل لە سەرووی هەموویانەوە بێ
و دەبینین كە لەو سیستەمەدا مژارێكی دیكەی بەرچـاو هەیە هەبوونی مەسەلەیەكی بەو جۆرە، ئامادەیی كۆمەڵگا بۆ خۆبەڕێوەبردنێكی دیموكراتیك نیشان دەدا 

و جێگـای   ئەگەر حیـزب ببێــتە ئامێرێـك لە دەسـتی گەلـدا بـۆ سـەركەوتن و گەیشـتن بە ئامانجەكانیـان، راسـت دەبـێ. ئەویش نەبوونی حیـزب و حیزبـایەتییە
و بە ئـامێری سیاسـەتەكانی، ئەو كـاتەیە كە گەنـدەڵی دەردەكەوێـتە پـێش و بەتم ئەگەر كە حیـزب بـوو بە چینێكـی ژووری كۆمەڵگـا و گەل بـو.  ناكۆكی نابێ

  ، ستاتۆ زیـاتر مسـۆگەر دەبـێ و هەرچی بەرەو پێش دەچێ  بەتم لە دیاردەیەكی دیموكراتیكدا قەت كێشەی بەو جۆرە دەرناكەوێ. كۆمەڵگا بەرەو هەڵدێر دەبا
 .و رێكخراوەكان بەهێزتر دەبن

پەرەپێـدانی خەبـاتی وەك پەروەردە و .  مانجی سەرەكی دانینی بەردەكانی بنچینەیی ژیانی گشتییە و رێكخسـتن بە بنەمـا وەردەگیـرێلە كۆماری كوردستاندا ئا
گەلێك خەباتی بۆ وشیاری ئاستی نەتەویی بەڕێوە چووە، بەتم نـاتەواو بـووە . ئابووری، دەستنیشان كردنی خەباتی دەمی پێش نیشان دەدا و یەكجار گرینگە

كاتێـك كە بـا  لەوە . و وێژەییدا خاوەن گرینگی تایبەتن  بەتم كارەكانی كۆمار لە بواری ئەدەبێ. لە ئاستی بەربەرەكانی لەتەك زهنییەتی كۆندا نەبووەو 
ن هەیە بـۆ سـەقامگیر و هەوڵـدانێكی بەرفـراوا  دەكەین با چاوێك لە باشووری رۆژئاواش بكەین كە لە ئێسـتادا سیسـتەمێكی دیمـوكراتیكی تێـدا بەڕێـوە دەچـێ

لە باشـووری رۆژئـاوا، هێـزی بەرگـری بە پـیالن و .  وەك هەڵسـەنگاندنێك بـا  لە سیسـتەمی پاراسـتنی بكـرێ  دەكـرێ. كردنی هێمنی و ئاسـایش لەو بەشـەدا
كە بۆخــۆی ئــاوارەیە و تەڤــگەری بەرنــامەیە و هەنگــاوی مەزن لەم بــوارەدا هەڵگیــراون، بەتم لە كۆمــاری كوردســتاندا ئەركــی پاراســتن خــرایە ســەر هێزێــك 

و بیرۆكەیەكـی   لەو بڕوایەدام كە دەكرا لە  بواری بەرگریدا زیاتر لە سەر بنەمایەكی خۆماڵی كار بكرێ. دەكەوێتە ناو یاساكانی سەردەمی قەیران و ئاریشە
بەرژەوەنـدی دەسـت نـاداتە   ا بۆخۆیەتی و كەسی دیكە بەبێلە دەسكەوتەكانی خۆی خاوەندارێتی بكا و هێزی بەرگری تەنی  كە مرۆڤ دەبێ  بەوجۆرە ساز بكرێ

 . بەو جۆرە دەكرا هێزێكی هەڵقوتوی ناخی گەل دروست ببێ. پاراستن
گەل بە شـێوەی  ئابوورییەكی خۆماڵی، یەكێكە لە بنەماكانی سەربەخۆیی و تێكۆشان لە سەر ئەو بنەمایە لە سەردەمی كۆماری كوردستاندا دەبینین و هاوكـاری

. بە هەموو ئەو مژارانەوە دەتوانین بلێین كە كۆماری كوردسـتان پێكهـاتەیەكی دیمـوكراتیكە. ەوەزی ـ وەك تایبەتمندێكی كۆمەڵگای دیموكراتیك ـ بەرچاوەهەر
زانـین بە شـێوەیەكی  دەبـی كە لەو مـژارە تێـبگەین، خـۆ بە خـاوەنی ئەو میـراتەیە. وەك مـوڵكی كە  بیبینـین  كە لە راستیدا میراتەیەكی هەموومانە و نـابێ

گومان ئەرك و بەرپرسیارێتی لە هەمبەر گەلی كورد و نەمر قازی بۆ درێژە پێدان لە سـەر  سروشتی ئەرك و بەرپرسیارێتی گران دەخاتە سەرشانی مرۆڤ و بێ
لەسـەر ئەو رەوتە بەڕێـدا   ەیەك بگـوترێبە هـی خـۆ كـردن و تـاپۆ كردنـی میـرات  تەنی ناكرێ. رێبازی و بە ئەنجام گەیاندنی لە كاتی ئێستادا شیاوی باسە

یەكەم .  و لە تەك چەمكـی فەلســەفی ئەو مـژارە راسـت نــابێ  ، وەك مـژاری میــرات بەش كردنـی پـاش مــردووی لێـدێ ئەگەر بەو شـێوەیە رەفتــار بكـرێ. دەچـین
 زی لە گەل كاری چینی دەسەتتدار و پاوانخوازە و ئەوەی كە میراتەی گەلە و كە  ناتوانی بیكا بە موڵكی خۆی و بە جۆرەیەك دەبێتە دزی لە گەل و د
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 . نابێ راست نەریتێكی
بە . دیموكراتیكەكانی كۆماری كوردستان، دەكری زیاتر بیر بكەینەوە و رۆژانەیان بكەیـنەوە و بەوجـۆرە خاوەندارێــتیان لێـبكەینبڕوام وایە لەسەر دەسكەوتە 

كە زۆر نزیكــی خەبــاتێكی نەتەویــی و گشــتییە و رامــانێكی پیــرۆزی تێــدایە و بەتــایبەت بــواری ( ژـــ ك)تــایبەت خەبــاتی رێكخســتنی و فەرهەنگــی كــۆمەڵەی
چون گەلی كورد گەلێكە لە ناو پەنجەكانی ژینۆسایدی فەرهەنگیـدا و هەتـا ئەوڕۆش بە فەرهەنگـی خـۆی راوەسـتانی . ی خاوەن گرینگی تایبەتەفرهەنگییەكە

. ئیـدی نـابێتە پەلـی داری رەز بـۆ داپۆشـینی جەسـتەی نـاهەمواری رەز.  بەوجۆرە دیتن و روانین بـۆ خەبـاتی كۆمـار، پێشـی لە رانتـی سیاسـی دەگـرێ. كردووە
بـووە كە لە ( ژــ ك)ئەگەر كە بە باشی سەرنجی سەدەی رابردوو بدەین، لەوە تێدەگەین كە خەبـاتی فەرهەنگـی پێـواژۆی وەك كۆمـاری كوردسـتان و كـۆمەڵەی 

رهەنگی گەل دەتـوانن هەموو دوژمنانی گەلەكەمان لەوە تێگەیشتوون كە تەنیا بە قرتاندنی رەگەكانی فە. گرانترین قۆناخەكاندا كەناری هێمنی نیشان داوین
  .راوەستانمان لەبن بێنن و پەیوەستمان كەن بە سیستەمی جیهانییەوە

 چاوی مرۆڤایەتی فەرهەنگی لە بەشێك وەك فەرهەنگمان و بین مەعنەویات  بێ پێكهاتەیەكی تەنیا ئەگەر ، نابێ هەبوونێكمان هیچ دوارۆژدا دونیای لە بەتم
 .پێویستییەكە دیموكراتیك فەرهەنگێكی وەك كۆمار فەرهەنگی ەرس لە پێداگری ئەوەش لەبەر.  لێنەكرێ

 2172ی  ی فێوریه2: وتی  ڕێکه/  ری خودمدیریتی دمکراتیک   ماڵپه:   رچاوه سه

 
 كرێت یی ده وه ته تی نه كیه یادی كۆماری كوردستاندا داوای یه له                               

 
 چی  ن چایه سه د حه مه محه
 

بونی  ئاماده كوردسـتان، بـه  تتی ی خۆرهـه(هاباد مـه)شـاری  له( چـوارچرا)پانی  گۆڕه ر، لـه وبـه مه له  سـاڵ( 61)  ، واتـه(7126  ساڵی  می دووه  كانونی  ی22)  ڕۆژی
قــازی )وا  ن پێشــه الیــه كوردســتان، له  ی رچوار پارچــه هــه   له زاران كــه هــه
 .ندرا یه ڕاگه( كۆماری كوردستان)زراندنی  ، دامه  وه ه(د مه محه

مان  هــــه ، له(7126  ســــاڵی  مــــی دووه  كــــانونی  ی22)  دواتــــریش واتــــه  ڕۆژی
ڵبژێردراو نازناوی  رۆك كۆماری كوردستان هه سه به( د مه قازی محه)پان،  گۆڕه
ك  هاباد وه مان ڕۆژیشــــدا شــــاری مــــه هــــه ر له خشــــرا، هــــه ی پێبه(وا پێشــــه)

 .ستان ناسێنراختی كۆماری كورد پایته

پانی چـــوارچراو  گۆڕه دا، لـــه(7126  مـــی دووه  كـــانونی  ی26)  ڕۆژی پاشـــان لـــه
تی  كـانی حكومـه زیره موو وه و هـه(د مـه قـازی محه)رۆك كۆمـار  بونی سه ئاماده به

تی نـاودارو  سـایه ندین كه و چه  كه ی كۆماره رگه ند تیپێكی پێشمه و چه كوردستان
 . وه رزكرایه مجار ئاتی كوردستان به هك شاعیرو ڕۆشنبیر، بۆ یه

نگی،  رهــه تی، فه تیــه سیاســی، كۆمه)،  كانی بواره و گرنــگ لــه وره وتی گــه ســتكه دا، زۆر ده كورتــه   و مــاوه تم لــه نی كــورتی كۆمــاری كوردســتان، بــه مــه ڕای ته ره ســه
ــه ــابوری، چه رده روه پ ــه یی، ئ ــپاندنی بن ــازادیی س ــ ماكانی ئ ــرۆڤ، ئ ــافی م ــان لهو م ــه دامه ازادیی ژن ــدنی ی ــورد، پراكتیزه زران ــانی ك ــی دیمــوكراتی،  كێتی ژن كردن
نـدین گۆڤـارو  چه  ی وه و باڵوكردنـه یانـدن و ڕاگه كردنی ڕۆشـنبیریی شـه كوردی، گه و خوێنـدن بـه زمـانی كـوردی  سمی ناسـاندنی ڕه شكری كوردستان، به زراندنی له دامه

 .ستهێنا ده به  ی وتی جۆراوجۆری دیكه ستكه ندین ده و چه( ڕۆك مای گه و سینه مانی كوردیز ی ڕادیۆ به وه و كردنه  ڕۆژنامه

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L2UMf7vYiP4RPM&tbnid=neaNXr7SdybYTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wkomarik.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&ei=IJLxUpu0CbPCyAGk9YCoAw&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNHhuZB3gRlhVePKZuK34dZXb15XDA&ust=1391649670606317
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  ، كۆتـایی(ڕۆژ 21و  مانـگ 77)نها  و پاش تـه  وه ئێرانه  ن شای الیه له( 7126  می كه یه  كانونی  ی71)  كان، ڕۆژی كییه ره دهو   ناوخۆیی  هۆكارو پیالنه  هۆی تم به به
،  شـیانه ڕوكه  و پـاش دادگـاییكردنێكی  سـتگیركران ده  كـه كۆماره  ی دیكه  كی یه ركرده ند سه و چه(د مه وا قازی محه پێشه)كوردستان هێنراو دواتر   كۆماری  نی مه ته به
 .دران سێداره نرا، له یه تێدا ڕاگه  كوردستانی  كۆماری  ی و شوێنه پانی چوارچرا له گۆڕه دا، له(7121  ساڵی  ئاداری  ی21)  ڕۆژی له

و كـات  ی كوردسـتان تۆمـاركرا، ئـه ر چوارپارچـه رانی هـه شـداری نوێنـه به بهو  یی وه تـه زرانـدنی كۆمـارێكی نه دامه له ر وبـه مه له  سـاڵ( 61)پـێش   ی كـه و مێژووه ئه
 . رچوار پارچه هه  یی كوردانی وه ته ی نه ك بوو بۆ كۆنگره ریه ستپێشخه زرا، ده هاباد دامه مه له( د ممه وا قازی محه پێشه)و میوانداری   ریی ستپێشخه ده به
  لی ڕزگــاریخوازی گــه ی  وه رخی بزووتنـه مێژووی هاوچــه رخانێكی زۆر گرنگبــوو لـه رچـه ، وه(كۆمــاری كوردســتان)زرانـدنی  و مێژوونوسـان، دامــه  چــاودێران  بڕوای بـه

  مـی دووهنگی  دوای كۆتاییهـاتنی جـه تیش لـه تایبه تت، به سه نی ده خاوه  و بووه  ریگرت كورد به  لی و ماندووبوونی گه  نج و ڕه  بات مجار خه كه بۆ یه  كورددا، چونكه
 . وه بقۆزێته  خساوه ڕه  له و هه  ت رفه و ده توانی ئه  لی كورد ژیرانه گه  جیهانیدا، كه

 
 د مه قازی محه

 
رچاو  بــه له( حزبــی دیمــوكراتی كوردســتان)و  (ك. ژ  ی ڵــه كۆمه)  كانی وڵــه كوردســتان بكرێــت، نابێــت هه  كۆمــاری  زرانــدنی دامه  ر باســی گــه ڵــێن، ئه چــاودێران ده

كـورد   لی كـانی گـه كی زۆر كورتـدا، ڕیزه یـه ماوه له  و توانیویانـه بووه رچاویان هـه و بـه ، ڕۆڵیكـی گرنـگ نـه و دوو الیه ڵـێن، ئـه ك چـاودێران ده وه  گیرێن، چونكه نه
ڕۆڵـی خــودی   وێـڕای  مـه و دیمـوكراتی بـوون، ئه  ییو ئـازاد  رمی ڕزگـاریی رگه سـه  وه رۆشـه په به  و الوان، كـه  تیش هانـدانی چینـی ڕۆشـنبیران تایبـه ن، به كبخـه یه
 (.د مه وا قازی محه پێشه)
كی  رییـه و كاریگه وه نگدانـه مڕۆش ڕه رخی كوردو كوردستاندا، تـا ئـه مێژووی هاوچه له  و پیرۆزترین ڕۆژه  زراندنی كۆماری كوردستان، خۆشترین بێگومان ڕۆژی دامه 

( كوردسـتان  كۆمـاری)  ناوی به  كوردی  م كۆماری كه یه  زراندنی ر دامه سه ڕێت به په تێده  ساڵ( 61)  ئێستاشدا كه ، له یه دا هه هور ر ئاستی كوردستانی گه سه گرنگی له
ئێستاشـدا  ، له وار پارچـهرچ هـه  یی كـوردانی وه تـه ی نه ك بۆ كۆنگره ریه ستپێشخه ك ده وه  وڵێكیش بووه ڵێن هه چاودێران ده  ی و كۆماره كوردستان، ئه  تتی خۆرهه له

یی  وه تـه نه  ك گوتـاری یـه  نی كـورد، خـاوه  لی گـه  ی وه بۆ بكرێت، بۆ ئه  جدی  و كاری وه نه یی زیندوو بكه وه ته نه  ی كۆنگره  وڵی كرێت هه كان ده كوردیه  پارته داوا له
 .نوسسازدا چاره  و پرسێكی  ر گۆڕانكاریی ئاست هه بێت، له

ــه  بڕوای بــه ــدنی دامه  ی وه چــاودێران، یادكردن ــردوو، چونكــه  ســاتنی جیاواتربێــت له  دا، پێویســته(2172)  ســاڵی كوردســتان له  كۆمــاری  زران ( 2172)  ســاڵی  ڕاب
  كانی و گۆڕانكارییه جوڵه  ڵ گه وكات لهها  كاتێكدا كه ببینرێت، له  وه خۆیه رچاو به و كوردییش، گۆڕانكاریی به  یی و ناوچه   جیهانی  ر ئاستی سه كرێت له ڕوانده چاوه
  لـه هه  ی وه و قۆسـتنه  نـوێ  بـۆ قۆنـاغی  كردنـه و خۆئاماده وه و خۆڕێكخسـتنه وه خۆداڕشتنه  رقاڵی وام سه رده كوردستان، به  ی ر چوار پارچه هه دا، كوردیش له كه ناوچه
 .نوێكان
  باشــوری كوردیــدا له  میــدیای ت له تایبــه بێت، به ر نــه ڕاگــوزه  كی یــه وه پێشــوو یادكردنه  كــو ســاتنی دســتان، وهكور  كۆمــاری  ی وه مســاڵدا یادكردنــه له  تی خۆیــه  مــافی

و   كــورد مانشــێت  میــدیای  كــانی و جۆره  ربكرێت ســه له  ك كــاری یــه فته هه  وه مــه كه  الی ی بــه وردو فــراوان بــۆ مــاوه  باســێكی بكرێــت به  ڵكو پێویســته كوردســتان، بــه
دا  مكاته بێت له و ده زیندووه  كوردیی باسێكی  تی وڵه ده  ئێستا باسی  كه  وه و ڕووه ن، له بكه  رقاڵ سه  پێوه  گشتی  و ڕای قام و شه ن لێدروست بكه  جیاجیای  اونیشانین

ر  هـه  ت الی وڵـه ده  ونی كوردسـتاندا، خـه  كۆمـاری  زرانـدنی دامه  یادی جۆرێك، لـه ربگیرێـت، بـه لێوه  و سـودی  بكرێـت  ماشـای ر ته دانـه كو بناغه كوردستان وه  كۆماری
 .ر زاریان بێت سه  می كه یه  باسی  میشه كورد هه  كانی باسێك، تا تاكه و بكرێت به  هێزتر بكرێت كورد به  تاكێكی

  خۆرئاوای كـوردیش لــه  لی و گــه وامـه رده ســوریا به  النی گـه  ادا شۆڕشــیئێسـت كاتێكــدا له كوردسـتان له  كۆمــاری  سـاڵیادی  ی وه ن، یادكردنــه كـه ده وه چـاودێران بــا  له
ــتان لــه ــدنی و دامه  ڕزگاربوون كوردس ــه  رێمێكی هــه  زران ــات لــه وه تــه خۆ نزیكبووه ربه س ــتانیش گــه  باكوری ، هاوك ــوردو حكومــه  لی كوردس ــا لــه  تی ك گفتوگۆو  توركی

 .ڕو كوشتار شه دانوستاندان بۆ كۆتاییهێنان به
  كانی پارچه  كانی كوردیه  كوردستاندا، حزبه  كۆماری  ساڵیادی له  سوریا، پێویسته  كوردی  نیشتمانی  نی نجومه ئه  كوردستانی  رێمی هه  ی لیژنه  ندامێكی ئه  بڕوای به



 

 Page : 62                                              2172:  ی فێوریه /       2172: ندانی  ڕێبه                                     62: ی  ره الپه 
 

  كێتی یه  هێزكردنی ، به و پێیوایه سیاسیش هاوڕایه  كانیان، چاودێرێكی مافه  ستهێنانی ده ن بۆ به كوردستان بكه  خۆرئاوای كورد له  لی گه  كوردستان، پشتیوانی  تری
 .كان وته ستكه ده  بۆ پاراستنی  یه هه  خۆی  ندی تمه و تایبه   گرنگیدا،  م قۆناغه یی له وه ته نه
داوا   گشـتی به  ئێمـه:" وه ڕوونكـرده NNAسوریا بـۆ   كوردی  نیشتمانی  نی نجومه كوردستان ئه  رێمی هه  ی لیژنه  ندامی و ئه   چه  پارتی  ری نوێنه(  تحوڵاڵ حسێنی فه) 
  كۆمــاری  نی خــاوه  كوردســتان كــه  تتی خۆرهــه  كانی ت حزبـه تایبــه ن، به كوردســتان بكــه  خۆرئاوای كــورد لــه  لی گـه  شۆڕشــی له  وانیین، پشــتی كــه موو كــوردان ده هـه له

  لی ئێسـتادا بـۆ گـه له  نگـهییش زۆر گر وه تـه نه  كێتی و یه  كوردستان  خۆرئاوای كورد له  لی گه  باتی ر خه سه بێت له ده  ریی باشی وان كاریگه ئه  و پشتیوانی كوردستانن
 ".كورد

  نیشـتمانی  نی نجومـه ئه  كوردسـتانی  رێمی هـه  ی لیژنـه  ی كـه ندامه ئه  كانی وتـه له  ، پشـتیوانیNNAلێدوانێكدا بـۆ  له  سیاسی  چاودێری(  ق گوڵپی فایه. د)هاوكات 
و زیـاتر   ن هێز بكـه نێوانیـان بـه  كێتی كـورد یـه  لی كوردسـتاندا، گـه  كۆماری  زراندنی دامه  یساڵیاد له  ر شتێك پێویسته هه ر له ، به و پێیوایه  كات سوریا ده  كوردی
 .ن كتر بكه یه  پشتیوانی  وه ك نزیكببنه یه له
وتنیان تێـدا  ركه كان سـه تـه میلله  ی وانـه ئه، چ  یـه خۆیـان هه  گرنگـی  وه لێكـه موو گه هـه  الی كان بـه مێژووییـه  ، ڕوداوه سیاسـی  چـاودێری  ق گـوڵپی فایه. د  بڕوای به
نـدێكیش بـۆ  په  بێتـه و هاوكـات ده زانێـت ده  خـۆی  ڕوحی شـێك لـه به به  و مێـژووه ئـه  تـه و میلله ئـه  شكستیان هێنابێـت تێیـدا، چونكـه  ی وانه ستهێنابێت، یان ئه ده به

  ، بـزانین ئـاخۆ بـۆچی وه ینـه كوردسـتان بكه  كۆمـاری  و ڕوخاندنی  زراندن دامه كورد بیر له  لی گه  ی ێمهئ  پێویسته:" ئاسایی، وتیشی  و ژیانی  بات خه دانیان به درێژه
 ".ساڵێك  بگاته  كه كۆماره  نی مه درا ته نه  پێدراو دواتریش ڕێگه  ی ڕێگه
  پشـتیوانی تم به زرێنـدرا، بـه دامه  وه كوردسـتانه  تتی خۆرهـه كـورد له  لی هن گـ الیـه كوردسـتان له  كۆماری  رچی گه ، ئه سیاسی  چاودێری  ق گوڵپی فایه. د  بۆچوونی به

ر  كوردستان، هـه  ی ر چوار پارچه هه كورد له  لی نێوان گه یی له وه ته نه  كی كێتییه یه  كوردستان، هاوكات هۆكارێكیش بوو بۆ دروستبوونی  تری  كانی پارچه  كوردانی
یی  وه تـه نه  كێتی تائێسـتا یـه  وه كوردسـتانه  كۆمـاری  دوای لـه  ؛ كـه وه شـارده نه  شـی وه ئه  ق گـوڵپی فایـه. تم د كوردستان، به  كۆماری  وتنی پێشكه  هۆی  ش ببووه وه ئه
و   ین یی بـده وه تـه نه  كێتی یـه  هێزكردنی هبـ  وڵی هـه  ی وه رێك بـن بـۆ ئـه هانده  و یادانه ئه  زۆر پێویسته:" ، وتیشی ڕۆیشتووه  كشه و پاشه ره كورددا به  لی نێوان گه له

 ".موو دنیا بناسێنین هه كورد به  لی ك گه مان وه واكه ڕه  دۆزه
  انیك كـورد وان وه كات، ئـه ده وه سـوریا بـا  لـه  كـوردی  نیشتمانی  نی نجومه كوردستان ئه  رێمی هه  ی لیژنه  ندامی و ئه   چه  پارتی  ری ش نوێنه( تحوڵاڵ حسێنی فه) 

ر چـوار  هـه كـورد له  لی نێوان گـه یی له وه ته نه  كی كێتییه یه  و بوونی  یی وه ته نه  كی یه كۆنگره  بۆ سازكردنی  وڵیشیانداوه و هه  كوردستان زۆر ماندوو بوون  خۆرئاوای
،  وه ترسـییه مه  ونـه كه كمان ده وته ستكه ن، ده دۆست پشتمان تێبكه  انیركاتێك وتت هه  ی وه بۆ ئه  یه كوردستان باشترین نمونه  كۆماری:" كوردستان، وتیشی  ی پارچه
 ".ن ببه  باری ن له ده وڵده و هه  كوردستان  رێمی هه  كانی وته ستكه ده  ته رێمیی چاویان بڕیوه هه  وتتانی  ی ئێستادا زۆربه كو چۆن له روه هه
  مڕۆ ئێمـه ئـه:"ڵێـت و ده یـه هه  سـوریای  كـوردی  نیشـتمانی  نی نجومـه ئه  كوردستانی  رێمی هه  ی لیژنه  ی كه ندامه ئه  مان بۆچوونی هه  سیاسی  چاودێری  ق گوڵپی فایه. د
بــرێن،  بار نــه لــه  وه تیــه وڵه یی یــان نێوده ناوچــه  ن هێزێكــی الیــه بێــت ئاگامــان لێبێــت له ، ده یــه عێراقــدا هه وتمان له ســتكه ك ده یــه كوردســتان ژماره  رێمی هــه له
 ".تر  نێك یان وتتێكی الیه  دژی خۆیان له  كانی ته تایبه  رامه كارهێنانمان بۆ مه به به
  ڕووی لـه  تی تایبـه به  وه كـه موو ڕوویه هـه كـورد له  لی كوردسـتاندا، گـه  كۆماری  زراندنی دامه  ساڵیادی زانێت، له ده  گرنگی به  سیاسی  ك چاودێری وه  ق گوڵپی فایه. د

 .ن ده رنه ستمان لێبه دا ده نگانه ته  كاتی دۆستمانن، له  ی وانه تر ئه  كارێك بكات جارێكی  وه دیبلۆماسیشه  ڕووی و له هێزبكات به  زۆر خۆی  وه خۆییهناو
كـو  وان وه ، ئـه ی وه لـه  وه كاتـه ئكیـد ده سـوریا ته  كـوردی  نیشـتمانی  نی نجومـه ئه  كوردستانی  رێمی هه  ی لیژنه  ندامی و ئه   چه  پارتی  ری نوێنه(  تحوڵاڵ حسێنی فه) 

  نگی ماهـه و هه  پشـتیوانی  وان داوای ئـه  وت، كـه  شـی وه ن، هاوكات ئه كه ده  وه ه(د مه محه  قازی)وا  و پێشه كوردستان  كۆماری به  كوردستان شانازی  خۆرئاوای  كوردانی
 .ن كه ده كوردستان  تتی خۆرهه  كوردانی یی له وه ته نه
 الماری پـه  دڕندانـه ، وه الحـه به زه كی سـوپایه به كـورد، دۆزی ركردنی سـه چاره بـۆ گفتوگـۆكرن زمـانی ری بـه گرتنه جیاتی لـه ئێرانیش  كاتی و ئه  رۆكی سه شای زا ڕه

 نی مه ته به كۆتایی شدا ڕۆژه و له ، وه هاباده مه شاری ناو  چوونه ،(71/  72/  7126) ڕۆژی كرد، ده شایان زا ڕه  هاوكاری  ی كوردانه و ئه هاوكاریی به كوردستانیدا
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 .ربازبكات و خۆی ده دات نه  وه سته ده خۆی به  كرد، كه( د مه وا قازی محه پێشه)رۆك كۆمار  سه لهكۆماری كوردستان هێندرا، زۆریش داوایان 
، تـا دوا  ، سـوێندم خـواردووه وه بێتـه نوسـی ده ڕووی چاره دا ڕووبـه م بارودۆخـه م لـه كـه له و گه  ڵبێم چـۆن مـن هـه:"تی د وتویـه مـه محه  وا قازی پێشه  وه گێڕنه ك ده وه

بولقاسـمی  ئه  ڵ گـه وا بـوو، له ئـامۆزای پێشـه  یفی قـازی كـه د حسـێن سـه مـه د، محه مـه قـازی محه)بوو  وه ، ئه"هێڵم و جێیان نه  م وێنم پارێزگارییان لێبكهتنۆكی خ
و   ڕی بێبــاكی وپــه ئه و به  نین ێكــهپ و به  ش و گــه  كی خــۆش ڕوویــه به  وه گێڕنــه ك ده ســتگیركران، وه ، ده(د بــوو مــه محه  وا قــازی بــرای پێشــه  دری قــازی كــه سـه

ی  وره ك گـه ومێك وه یی هـیچ قـه وره گـه:"ڵێـت مر ده مێـردی نـه ر، پیره روه ، شـاعیری كوردسـتانپه وه دان بوونـه سێداره و له  ڕووی دادگاییكردن ، ڕووبه وه ترسییه چاونه
 ".قوربان بوون به ندا نه ته ڕێی وه كوردان ــ له

رێكی فارسـیان  ر خۆیشـیان پـارێزه دانـاو هـه( تار پـار  بـه)نگ  رهه تی سـه رۆكایه سـه ربازیی به كی سـه تی ئێران، دادگایه د حكومه مه محه بۆ دادگاییكردنی قازی
و   رگی جــه ی به هربــار و هاوڕێكــانی ڕاســپارد، ده د مــه قازی محه یان بــۆ داكــۆكیكردن لــه ســه و كه ، ئــه(ریفی روان شــه ســه)  ربازی بــوو نــاوی قیبی ســه نــه  دانــا، كــه
ی  ربـاره ده  وه تییـه ڕی ئازایه وپـه و دانـابوو، به  زن د پیـاوێكی مـه مـه قـازی محه:" تی ریفی وتوویـه روان شه كاتی دادگاییكردنیدا، سه د له مه ترسیی قازی محه چاونه

 ".ی خۆنوسین و مافی چاره خودموختاری كرد، له ده كانی كورد مافه داكۆكیی له  وه ته ساره و جه  بوێریی ی كرد، زۆر به لی كورد قسه دۆزی گه
و   ردی مـه نا به  كـرد كـه تتداری ده سـه خۆی، پرۆتسـتۆی ڕژێمـی ده رگریكردن لـه باتی بـه كـردو لـه د دادگایی ڕژێمـی ده مه ڕاستیدا، قازی محه له:" تی ریفی وتوویه شه
 ".لی كورد كرد ی گه شهركردنی كێ سه ڕ چاره مه وتیان له ڵسوكه ، هه وه قێزونییه به
  و سـاته لـه  و واقیـان وڕمـا، كـه  رسـام بـوون و هاوڕێكانیـدا، زۆر سه د مـه و خـۆڕاگریی قـازی محه  ترسـی و چاونه  تی ئازایـه ربازیی له ی دادگـاییكردنی سـه سـته ده
 .یاندا كردبوویان كه له پێناوی گه له  ی كه وه بوون له شیماننه كورد، پهلی  كانی گه تییه وایه ته وا نه ڕه  ستهێنانی مافه ده به ر سووربوون له شدا، هه خته وه
ناو  ربازیی سوپای ئێران بوو لـه واڵنێرێكی سه هه  ، كه(ر  ساڵحی روان كیومه سه)كاتی دادگاییكردنیدا،  د له مه ی قازی محه ڵویستی جوامێرانه ی هه باره ر له هه

رگیز هـیچ  تم هـه بووم، بـه واڵنێرێك ئامـاده ك هـه كاندا، وه ربازییه و سـه  یـدانی كانی مه ی دادگاییـه زۆربـه من له:" تی نوسیویه بوو، دا ئاماده كه هۆڵی دادگاییكردنه
تمـی  و وه كـرد ی ده هبێباكی قسـ ، زۆر بـه زانی تـر  چییـه یـده كاتی دادگاییكردنیـدا نه و بوێرو دلێر بێت، له  رگ جه د به مه ی قازی محه ڕاده به  كه  دیوه سێكم نه كه

 ". وه دایه كانی ده پرسیاره
  یه رزانه ربه سـه  و مردنـه پێشوازی لـه  شێكی ئاواتوه باوه به  ، كه كردووه ئاماده  وه خۆم بۆ ئه  وه زووه دادگای وت، من له د به مه قازی محه:"ڵێت یامنێر ده روانی په سه
م  چۆن ئاماده  وانیشدا بمرم، تازه پێناوی ئه و له  ڵیاندا بژیم گه ، له مم داوه كه وه ته نه به  كه  ڵێنێكه به  وه كوژرێم، ئه ده مدا كه ته ی ئازادیی میلله ڕێگه له  م، كه بكه
 ".ڵێنی خۆم بشكێنم به

وتتتـان لـێ   ، ئێـوه ك ئێمـه ن نـه تاوانبـار ئێـوه:"تڵێـ و ده وه داتـه تمـی ده د وه مه هێنێت، قازی محه د ده مه محه  قازی  تاوانبار ناوی رۆكی دادگا به سه  كاتێكیش كه
  وه تم ئـه كـوژن، بـه دێك ده مـه قازی محه  ڵگرم، دڵنیابن ئێوه ستی لێ هه توانم ده ، چۆن ده و باپیرمه ، خاكی كوردستان خاكی باب ماڵی منه  داگیركردووین، ئێره

كبخات،  پێناوی ڕزگـاریی كوردسـتاندا یـه باتی خـۆی لـه م، خـه كـه لی كـورد ده گـه ، داوا له وه بێتـه ن دهدێك شی مه خوێنێكی مندا، قازی محه  ر تنۆكه هه له  بزانن كه
 ".بژی كورد ـــ بژی كوردستان.. ن كه دوژمنان نه ڕ به باوه
،  وه سـتنه چاویـان ببه  ، ویستویانه جێكردووه یان جێبه كه دانه سێداره له  ی وانه دراون، ئه سێداره له  كانی ڤاڵه واو هه پێشه  كه  ی و كاته ئه  كانی تحاڵه شایه  ی گوێره به
م، تـا  رمی لـێ بكـه شـه  كـه  هـیچ شـتێك نییـه:" تی د وتوویـه مـه وا قـازی محه شـدا پێشـه و كاته ، لـه وه سـترێته چاویـان ببه  یانهێشـتووه نه  تنی واو هـاوه تم پێشه به
چاوی  و بـه  رزیی به ڕی سـه وپـه ی ژیانمـدا، به دوا چركـه و له  دوا سات م له كه زده ، حه وه ستنه چاوم ببه  مدا كه ویسته خۆشه  هو نیشتمان  م كه له كانی گه م ڕۆڵه رده به له

 ".م كوردستان بڕوانم كه ویسته و خۆشه  جوان  نیشتمانه ، له وه كراوه
( دری قــازی بولقاســم ســه و ئه یفی قــازی د حســێن ســه مــه د، محه مــه وا قــازی محه شــهپێ)هاباددا،  شــاری مــه پانی چــوارچرا له گۆڕه لــه( 7121/  2/  21)ڕۆژی  لــه
  ری ئێـوه ئاسـتی سـه كـانم له ڵواسـراویش پێاڵوه هه ناترسـم، به  سـێداره له:" تی وتوویـه  دانی سێداره ر له شیدا به كۆتا قسه د له مه محه  وا قازی دران، پێشه  سێداره له
 شدا  و ڕۆژه و له ناساندووه( هیدانی كوردستان ڕۆژی شه)ك  وه  دو هاوڕێكانی، مه دانی قازی محه سێداره كوردستانیش ڕۆژی له  تیدیموكرا  ، حزبی" رزتره به
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 .كرێت كوردستان سازده  كۆماری  زراندنی دامه  ت بۆ ساڵیادی تایبه  راسیمی و مه   كوردستان چاالكی  ری رتاسه سه له
 
 2172: وتی  ڕیکه/  خۆ   واڵی ناوه ئاژانسی هه \  رچاوه سه

 
 ...رنجێك ندان و سه دووی ڕێبه                                                     

 
 سلیمان مین ده مه حه
 

 كورد نووسانی ڕۆژنامه مساردی خه ڕ مه له رنجێك سه و ندان ڕێبه دووی
 

  كـه ، یـه هه زێڕینـی دیـارو پانتـاێكی كوردانـدا مێـژووی  له  یه زنه مه شكۆدارو  ڕۆژه و ئه ندان، ڕێبه دووی
 كانی ره تێكۆشــه  ركرده ســه  لــه ك یــه ژماره مرو نــه وای پێشــه ســتی ده ر ســه له كوردســتان تی جمهوریــه تێیــدا
 .نرا یه ڕاگه تتدا ڕۆژهه كوردستانی مهابادی شاری  له مان كه له گه
 ون خـه كێرڤـی و وه بكاتـه ی كه ته میللــه تێكۆشانی و بات خه بووی ره قه را ده پێنه تی رفه ده كراو رگ مه جوانه نیدا مه ته تای ره سه  له ر هه  ته جمهوریه و ئه رچی گه ئه
 ڕۆڵــی نــاتوانرێ مێكدا رده ســه و بــارودۆخ هیچ لــه  كــه هێنــا، دواخۆیــدا به گرنگــی داهێنــانی و وت ســتكه ده تم بــه.. رێت بــه ڕاهێــزان و ڕووه كانی ڕۆڵــه ئــاواتی و

ــه مێژووییــان ــه له بكرێــت، رامۆش ف ــوردی نگی رهــه فه ی وه زیندووكردنــه:  وان ــه  لــه ك ــی دانــانی ی ڕێگ ــه ت تایبــه جۆراوجــۆرو كتێب  ها روه هــه ســازی، وشه بــواری  ب
  له  وه ئاوڕدانه  له  جگه  مه ئه! ژیان ده واریدا خوێنده نه  له وژوور ره به دی سه له د وه نه  كه دا مه رده سه و ئه ڵگای كۆمه ناو له الوان و ژنان كانی ڕێكخراوه زراندنی دامه
 .  وه ته باڵوكراوه لی ی ژماره( 772)  كه ،(كوردستان) ی ڕۆژنامه ركردنی ده و ریی گه ڕۆژنامه بواری
 و ئـه رگیز هـه مـن ، وه كۆبكرێتـه كـداَ  تب بابه ند چه و تێك بابه  له  رفراوانتره به  وه له زۆر كوردستان تی جمهوریه جیاجیای نی الیه باسكردنی پانتایی ت، ڵبه هه
 مـدا دێڕه ند چه و له وێت مه ده من ی وه ئه ڵكو به ، نیه  وجۆره له كارێكی منیش ی كه ته بابه ستی به مه و م بده  ستیاره هه ئاڵۆزو  بواره و له خۆم م ناده خۆم به ش قه هه

  وه ینـه بكه كانی ندیداره یوه په زگا ده بیروڕۆشن و نوو  ڕۆژنامه ڕووی ڕوبه  برایانه یێكی گله  سوكه ك وه  كه ، ئامێزه  خنه ڕه كی تێبینییه و رنج سه م، بكه بۆ ی ئاماژه
 :بڵین پێیان و
 و موكورتی كــه ندانــدا ڕێبه دووی یـادی  لــه  ســاتنه..  جۆراوجـۆره ی( هتــد..و سـایت و باڵوكــراوه گۆڤــارو و ڕۆژنامـه) نــدین چه نی خــاوه مان كه ته میللــه مێكــدا ده  لـه
 و بووبێـت مێژوویـدا و یی وه تـه نه ركی ئـه ئاستی  له واكرابێت كارێكی ستناكرێت هه كرێت، دیده به دا ئاسته و له كوردی ریی گه ڕۆژمه یدانی مه  له  وره گه مساردی خه
 ر گـه مه بینـین ده  وه كانمانـه گۆڤاره و ڕۆژنامـه ری ڕووپـه ر سـه به و مانشـێت  لـه وا لێكی گـه ت بابـه  ڕۆژانـه كاتێكدا  له! ؟"بووبێت بات دی قه به كات: "نی گوته كورد
 و لـه رنین ده بـه عریفی مـه و كادیمی ئـه نـدی ناوه ك وه كانیشـمان ڕۆشنبیریه  زراوه دامـه زانكـۆو بێگومـان،! بـدات  وه بـاره  لـه خۆیان بڕیاری بتوانێت ر خوێنه نها ته
 ی وه لێكۆڵینه و دواداچوون به ی ڕێگه  له و ن تاوبده تێدا خۆیانی سپی ئه وانیش ئه تاكو  ستدایه رده به له زۆریان تی رفه ده  چونكه دا، رزدارباریه قه و می رخه مته كه

 هێشـتا  ختانه خۆشـبه كۆمـار می رده سـه رانی تێكۆشـه رو كتـه كاره  له ك یه ژماره  كه ت تایبه  به ن، بكه مان كه ته میللـه میژووی ی گرنگه  نه الیه و به تێك خزمه زانستی
 پیرۆزدا وا ئه كارێكی  له گرن ڕاده باش بارێكی ست ده دڵنیام بۆیان درێژیی ن مه ته هیوای ڵ گه له و ماون ژیاندا  له

 تـاكو ژمارو ئـه  دێتـه كوردسـتان تی جمهوریـه می رده سـه داهێنـانێكی ك وه  كـه  مێژووییـه تێكی بابـه م بكـه بـۆ  ئامـاژه وێت مـه ده مـن دا یـه چوارچێوه و له ی وه ئه  دیاره
 ی وشــه ویش ئــه ین كــه ده  پێــوه زۆیشــی شــانازی و كاردێت بــه زۆریــدا شــێكی به  لــه.. بێت نــه كوردســتانیش كانی پارچــه واوی تــه  لــه ر گــه ئه  زاراوه ك وه ئێســتاش

 یان سـوپاكه ناونـانی بـۆ كوردسـتان تی جمهوریـه سـتانی ده كاربه مرو نـه وای پێشـه نێـوان تی تایبـه كی یـه وه كۆبوونه  لـه كرێت لێـده باسی ك وه  كه ، یه( رگه پێشمه)
  بۆ  ئاماژه كورتی  به دا لێره كرێت، ده  ناوه و ئه ری داهێنه پێشنیازو ن خاوه سی كه م كه یه و وه كۆبوونه و ئه ی جێگه  له با  جیاواز ی شێوه دوو  به ئاراو  ته هاتووه



 

 Page : 65                                              2172:  ی فێوریه /       2172: ندانی  ڕێبه                                     65: ی  ره الپه 
 
 :ین كه ده كان بۆچوونه ردوو هه
 
ــه مه له ســاڵێك نــد چه -7 ــه ته ر وب ــه كوردســتان لی گــه فزیۆنی ل ــه دیمانه  ل ــه تــدا تایبه پێزو بــه كی ی ــه كێك ی ــه می رده ســه ســتانی ده كاربه رو تێكۆشــه  ل  تی جمهوری

 ك یـه ، بووه هـه گشـتی ئاسایشـی ری بـه ڕێوه به جێگـری پۆسـتی مردا نه وای پێشه ی كه ته حكومه ی كابینه  له و بوو( زاز به هاشم) مام  كه ، وه ركرده سه به كوردستانی
 و ئـه ی قسـه پێی بـه ، بـووه شـدار به تێیـدا ویش ئـه و چووه ڕێوه بـه مر نـه وای پێشـه مـاڵی  لـه  كـه بـوو ك یه وه كۆبوونه كرد بۆ ی ئاماژه ناوبراو ی گرنگه  ره وه ته و له
 وا پێشـه مـاڵی چایچی وكاتدا له.. كۆمار سوپای ناونانی بۆ ڕوو خاته ده خۆی پێشنیارێكی ك ریه هه  كه دا وه كۆبوونه و له گفتوگۆكانیان ی رمه گه  له.. بێت  ڕێزه به
 ت مۆڵـه دوای و خوازێـت ده وا پێشـه له پێشـنیارێك ڕووی خستنه تی ڕوخسه چاكانی دانانی پێش دێنێت، بۆ چایان  وه ژووره  دێته  بووه( سماڵ ده د حمه ئه) ناوی  كه

 و ئـه ری داهێنـه  بـه بێـت ده سـماڵ ده د حمـه ئه كـاك ئیـدی ن، كـه ده قبـوڵی و گرێـت ده خۆی جێی ی كه پێشنیاره وێدا له ، كات ده(  رگه پێشمه) ناوی پێشنیاری دانی
 . وه مێنێته ده زیندوێتی  به ناوماندا له داهاتوش كانی قۆناغه بۆ دڵنیام و ین كه ده  پێوه شانازی موومان هه ی پیرۆزه  ناوه

 بـووم، گوێبیسـت  تـه جمهوریه می رده سه رێكی تێكۆشه و تت ڕۆژهه كوردستانی كانی دیاره  ركرده سه  له ك یه  كه( گادانی لیلی جه) كاك رێزم به و وره گه برای  له -2
 ی وشـه و ئـه پێشـیاری شـی سه كه و ئـه ، چووه ڕێوه بـه كوردستان تی جمهوریه  له  هاتوه م رهه به تێدا ی( رگه پێشمه) ناوی ی وه كۆبوونه و ئه بیستبم من ی وه ئه: گوتی
 ی وه مانـه  بـه گرتبـوو خـووی بـوو ژیانـدا  لـه تا كۆماریش مانی نه دوای ت نانه ته ، بووه( ئیسالمی دی سه ئه) مام ناوی  كه ، بووه ت جمهوریه دیوانی چایچی  كردوه
 ! وه مایه ده وێ رله هه وام رده به و دا(چوارچرا)  له
 مر نـه وای پێشـه مـاڵی و كوردسـتان تی یـهجمهور دیـوانی كانی چایچیـه  لـه ك یـه.. بێـت بـوو  رهاته سـه به دوو و لـه ركام هه  یه شته رگوزه سه و ئه ڕاستی رحاڵ، هه به

 ی كایـه و مان كه ته میللــه مێـژووی  لـه ران داهێنـه ڕۆڵـی  چونكـه ریان، رامبـه به كرێـت ده مێژوویش ی وره گه قێكی ناهه  به ست هه بوون،  پیرۆزه  ناوه و ئه ری داهێنه
 !؟ كراوه فه خه كوردیدا ری گه ڕۆژنامه

 
 2172ی  ی فێوریه2: وتی  ڕێکه/  تی میدیا   کیه یهری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

   م كۆماری كوردستان  كه زراندنی یه د بۆ دامه مه كانی قـــازی محه وڵه هه  وه ی یادی كۆماری مهاباده ساڵه 61ی  بۆنه به
   

 م که شی یه به                                                                
 

     ریم كه مه حه حمود مه ن سه حه
 
 ی هێنده بوو نه   كه تم به ، بوو ند سودمه ل گه زۆر بۆ گۆڕی، ئاستێك تا هه ویی رزه سه النی گه و  وتتان سنووری و  ژیان بوو، رووداوێك م كه یه جیهانی نگی جه
 و ڵگیرسـان هه  لـه ویسـتی یـان سـتی ده نزیـك دورو  بـه ی وه بێئـه ، لێكردبـی ری ره زه كـورد 

 پێنج ر سه به بوو  كورد خاكی شكردنی دابه ی كه نجامه ئه.. بووبی هه دا ڕه شه و ئه ستاندنی وه
 كورد، بـه جیـاواز دژو سـی كه پێـنج سـت ده  ینه بابیده بڵێن ك روه هه كدا، یه به دژ تتی سه ده
 ، وه سـتنه ببه  لـه گه م ئـه لی پـه  چـوار تا هـه ریت، نـه و  داب و  ك ڵـه چه ره و  خاك و  زمان له
  لـه گه پێـنج چـوار م ئـه ناو له  له گه م ئه ڵكو به یان بكات، بۆخۆی كارێك و  ببزوێ بادا نه

 قـازانجی ك وه شـدا، وانه ئه ڵ گه له ؟ كراوه   مه ئه تێك میلله چ به نا ده.  وه بتوێته دا  جیاوازه
 لـه ك یـه زنجیره به ڵكو بـه بێـت، رازی كان نده سـه ناپه  بڕیاره به بوو نه وسان سته ده كرد، نه
  نوێترو قۆناغێكی  یشته گه پێ كوردی   كه ، وه دانه تمی وه ڕین راپه و  شۆڕش 
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 ی وه كۆبوونـه ، وه كـۆكرده كتر یـه  وری ده  لـه  و  نزیـك كتری یـه له كـوردی كانی چینـه زیـاتر تی، وایـه ته نه ستی هه ی وه ژیانه و  تێكۆشان و  وڵ هه له وتووتر، پێشكه
  .بوو نوی و ناوازه  شێوازێكی و  ستێك هه ست، به مه هیواو ك یه بۆ خوانێك، و  سفره ر سه له كان كورده  ئاینییه زانا و  خێڵ وك ر سه توێژو و  ن الیه

 
 لۆزان بۆ  وه سێرره له
 
 ،(شـید ره  ردار سـه)  كـه هاتبوو، نه كۆتایی م كه یه جیهانی نگی جه هێشتا كرد، رژێم دژی شۆڕشیان و  ڕین راپه ندین چه كان كورده ئێران، ستی بنده كوردستانی  له
 و  ورامان هـه  و  موكریـان ی ناوچـه نـاودارانی و  خێـڵ رۆك سـه له زۆر كی یـه ژماره كرد، جوڵـه به سـتی ده تن رده ئـه ی ناوچـه له ،(مانۆڵاڵخان ئـه) كانی وه نـه له كێك یه

( 7)جـوت ده  تـاران تتی سـه ده دژی  كـه بوو هه  وه وله ساالرولده به ندیان یوه په  كه ی وه له جگه كرد،  وه روسه  به ندیشیان یوه ،په  وه كۆبوونه وری ده له تر كانی ناوچه
 داوێك بـه  دا7121شوباتی  له  توانی تاران تتی سه ده تم به ئێران، كوردستانی له تر ی جێگه زۆر و سنه و كرماشان  كانی ناوچه  یشته گه شید ره ردار سه تتی سه ده
 كــورد لی گـه بــۆ زۆری  كی هیوایـه  كـه ســترا به سـێرر ی یماننامـه په دا یــه ماوه م لـه(. 2) ببــات ناوی لـه و بیگرێـت  ، نــابۆوه بـۆی  سـنه حــاكمی ی وله ریفولده شـه  كـه

  كــه كاتێـك ســوتا،  ش هیوایـه و ئــه برد نـه زۆری تم بــه بـرد، ده خۆیی ربه ســه و ره بـه  ورده  ورده  كــه تێـدابوو، ئۆتۆنــۆمی ن خـاوه كوردســتانێكی داوای و وه نزیككـرده
  (.2)یبینین ده  كه هات كۆتایی مڕۆ ئه ی شكردنه دابه م به ی كه نجامه ئه بوو، ك یه یشومه وه  كه لۆزان، ی یماننامه په به گۆڕی سێرریان ی یماننامه په
 

 پچڕپچڕ ڕینی راپه ك یه زنجیره
 

 نازنـاوی   كـه ر تێكۆشـه رو روه نیشـتمانپه كی تییه سـایه كه ك وه وت ركـه ده ورمـێ ی ناوچـه له شـكاك هـۆزی رۆكی سـه ی(ئاغـا د مـه محه كوڕی ئاغا ئیسماعیل) پاشان
ئێـران  تتی  سـه ده  ، كاتێـك كـه7115بـۆ سـاڵی   وه ڕێتـه گه كیی ده ره گـی سـه تم ره ڵگیرسا، بـه هه م كه یه جیهانی نگی جه دوای  شۆڕشه م ئه خۆگرتبوو، له ی(سمكۆ)
  كه وری شۆڕشـه ده ڵكێكی زۆر لـه ، خـه(2) وه  كانه و روسـه(درخان زاق بـه بـدولڕه عه)  نـدییكرد بـه یوه سـمكۆ په  وه و رۆژه ی برایـان كوشـت، ئیتـر لـه(ر ئاغا عفه جه)
بوو  وه بچێـت، ئـه  وه و پوكانـه ره و بـه  ترازێت كی نـه ی خێڵـهڕۆكێك ناوه لـه  كه شۆڕشـه  وایكـرد كـه( 5)معون  تم كوشـتنی مـار شـه ، بـه و ناوبـانگی باڵوبـۆوه  وه كۆبوونه 
  (.6)تتی تاران كوژرا  سه فێڵێكی ده دا به7121مموزی  ڕاستی ته ناوه له 

دا 7122  مـی  تی كـانوونی دووهاسـڕ ناوه له  مـه ئه عیراق، بۆ ڵهات هه دواتر  كه سوڵتان ر عفه جه ی وه جووتنه كو وه روویدا، سوك كی یه وه جووتنه ند چه  وه ئه دوای
نــدییان  یوه په   تم چونكــه دا، بــه 7121 -7126نێوان  ڕینیان كــرد لــه ك ڕاپــه یــه ریوان زنجیره و مــه  ورامان و هــه  كانی ســنه گوندنشــینه نــدێك له بــوو، پاشــان هه

ڕشـتنی  له سـت پاراسـتنی  و ده  هیچ خـۆالدان  ناویبردن، كه له( دی حمه میر ئه راڵ ئه نه جه)یی  رمانده فه بوو، ئێران زۆر ئاسان به بوو، رێكخستنیان نه نه  وه كه یه به
و   اللی و جه  گوڵباخی)  كانی  هۆزه دا زۆر له7125ساڵی  ڵیواسین، له رهێناو هه ده  ندیخانه به كوردی له 721بوو،  ژارانی جوتیارو گوندنشینان نه خوێنی داماوو هه

  .تاتن برا ڕو ماتتیان به بی مه ڵه و جه بوارد، كێڵگه خترین ژیانیان راده بۆ كرمان، سه  وه خۆیان گواسته شوێنی ی له(پیران

ناوی  ڵك دروســتبوو بــه تنی خــه م رێكخســتنی حزبــی كۆمــه كــه و یه بات قۆنــاغێكی تــری خــه  مكاریی شــۆڤێنیی رژێمــی تــاران وایكــرد، كــوردی ئێــران پێبنێتــه ســته
  (.1)لتووری كوردبوو  و كه  ناوبردنی زمان و له ز گه و ره  تی بوو، دژی پاكتاوكردنی خاك وایه ته حزبیكی نه  كه( ك.ی ژ ڵه كۆمه)  
 

   ك-ژ – ی ڵه كۆمه زراندنی دامه
 

 شـتێك  تت رۆژهـه كوردسـتانی كـوردی  كـه باربوون لـه كان لـه هه ڵكو بـه كرد، نـه كی شـدارییه به هـیچ كـورد ڵگیرسـا، هه دا7121 لـه  جیهان می دووه نگی جه كاتێك
 ویســت ده ســی كه ك یــه نها تــه كــرد، ده ڕزگاربوون بــه زی حــه كوردێــك موو هــه دابوو، شــه گه له تی وایــه ته نه و ئــازادی ســتی هه الوازبــوو، تــاران تتی ســه ده ن، بكــه

  .بخات كیان یه و بیانجوڵێنێت  
 قـازی خوارد، ده نـه سـاتی و كـات  و ل  گه رجی لومه هه به سكبوو، رته به بۆچووندا بیرو له  كه ، وه ه-ك.ژ ی ڵه كۆمه حزبی له توانی بوو، ك تیه سایه كه د مه محه قازی

  .دروستكردن پێ دیموكراتی حزبی و پێدان  بازێكی 
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 كانی ختـه دره ژێر  رو لـه بـه یان گرته زاییـه ی ره ی خۆڵـدا رێگـه جاده رچوون، به شاری مهاباد ده هاونیشتمانیانی كوردی ئێران له ڵێك له دا كۆمه 7122/  6/  76  له

  سـاڵ (51)  بوو  قوتـابی بـوو، تیاشـیاندا هـه( حمـان ره)نـاوی   سـاڵ( 71)ن  مـه بوو ته ، تیایانـدا هـه وه كۆبوونـه( سوج بالغ)می  نزیك چه له( حاجی داود)باخی 
ــدوڵاڵی عه ال مــه) نــاوی ــه هه به بــوو، بازرگــان و(داودی ب ــوون،   كــه( 75)  وه موویان ــرد، ده كــوردی حزبــی سیاســیی رێكخســتنێكی له باســیان ب  و ماع  تــه  هــیچ ك
 ی وه ره ده لـه  و(هیوا حزبی) تر ی جێ له ی وه له جگه  مه ئه یان، كه له گه بۆ تێكۆشان و رییه روه نیشتمانپه  قووڵه  ڵوێسته هه و له  جگه بوو، نه تریان كی ندییه وه رژه به

ــه م ئــه دروســتببوو،( خۆییبــوون) كوردســتانیش ــه یه به نــدییان یوه په  حزبان ــه بوو، هــه  وه ك ــاوازبوو، ئامانجیــان تم ب  كوردســتاندا بــۆ تێكۆشــان له  نــده رچه هه جی
  . وه گرته كیانده یه 

ی  نزیكـه بوو،   ، پڕۆگرامـی ناوخۆییـان هـه كـه(711) شاری مهاباددا بوون به مانگ له( 6)ی  ماوه هب ،(كوردستان ی وه ژیانه ی ڵه كۆمه)  یان(  ڵه كۆمه) ندامانی ئه
 ســاڵی  نیسـانی مـانگی كۆتـایی كانی ڕۆژه لـه ڕۆژێك لـه كوردێـك، موو هـه بــۆ بـوو كراوه  ڵـه كۆمه الی نـدامێتی ئه دروسـتكرد، حزبییـان ی خانـه –گـروو  ( 6 - 5)

( زی ركـه مه ی  لیژنـه)نـدامیان بـۆ  ئه( 72)وێـدا  ، لـه وه نزیك مهابـاد كۆبوونـه لـه( رسـت خواپه)ر گردی  سه له  ، كه ڵه ندامی كۆمه ئه 711رچوو بۆ  دا بڕیار ده7122
ی نهێنیـان  وشه ،  وه كه ناوی گرده به(رست ی خواپه كۆنگره)یان ناونا  و دانیشتنه ی تێدابوو، پاشان ئه(ژار و هه هێمن)ی كورد  وره ردوو شاعیری گه هه  ڵبژارد كه هه

  (. 1() رستی شتێكی چاكه خوداپه)  یه م رسته ندامان به دانا بۆ ئه
 كـوردی  لی گـه رزگـاریخوازی ی وه بزووتنـه تیی ركردایه سـه توانی یـده نه وتبكات، ره كان تییه تیه كۆمه و سیاسی  گۆڕانكارییه شانی به شان توانی یده نه  ڵه كۆمه تم به

  یره غـه   ئێرانییـه  پارتـه رێكخـراوو و گـرو   ڵ گـه له رێكخسـتنی نـدیی یوه په كرا ده نـه داڕێژرابـوو، جۆرێك بـه  ڵـه كۆمه ی چوارچێـوه  چونكـه بكات، یشتوو پێگه  تازه
 نهێنی بـه   كـه ی كه سروشـتییه  پێكهاتـه حوكمی بـه ، وه ره ماوه جـه نـاو  بچێته فراوانی به توانی یده نه بوو، رووت كوردیی كی تییه وایه ته نه  چونكه بكات، كاندا كورده
بوو و  پارچـــه  دا پارچـــه7125ســـاڵی  مـــی دووه ی نیوه لـــه  ربۆیـــه هه بوو، هـــه تیدا ركردایه ســـه نـــدامانی ئه ناوخۆی لـــه ك ناكۆكییـــه  وانـــه له  جگـــه كـــرد، ده كـــاری

و  یی وه هتــ ڕووی نه لــه  هێزتریان دروســتكرد، كــه ترو بــه بڕی، رێكخراوێكــی تۆكمــه كان هیوایــان نــه وتنخوازه پێشــكه  كورده نــدێك لــه تم هه بــه(. 1) وه شــایه ڵوه هه 
 دروسـتكرا( كـورد دیمـوكراتی حزبـی) دا7125كۆتایی سـاڵی  لـه  ر بۆیـه بوو، هـه و كاتـه كی مێژوویی ئه پێویستییه  و رێكخراوه پێشتربوو، بوونی ئه له  وه سیاسیبه 
  .روویدا گۆڕانكاریی ندێك هه تیدا ركردایه سه ندامانی ئه له تم به پێشوو، ندامانی ئه مان هه به و ( ڵه كۆمه)  كه كۆنه  شاوه ڵوه هه  رێكخراوه وڵی هه مان هه ر سه له 

 
   كوردستان دیموكراتی حزبی دروستبوونی

 
وابـوو،  ر  هه  تاوه ره سه ڕاستیدا له درا، له م ده ڵه قه له  مدیده ژارو سته النی هه باوانی گه ، به وه وته سۆڤێتی سۆشیالیستی لێكه ڕوسیا كه له 7171 ری ئۆكتۆبه شۆڕشی
زۆریـان  نـد شكسـتی  رچه ڵـدا، هه دا ههبات بـوو، زۆریـان بـه  و شۆڕشـه لی كـوردیش چاویـان لـه رگرت، گـه و سوودیشیان لێوه  وتن كانیان كه الن دوای مژده گه زۆر له

  . بینی سۆڤێت نه ر، كورد هیچ قازانجێكی له ره زه له  كۆتاییدا جگه خوارد، له  وه ی سۆڤێته وه شیمان بوونه و په  یمانی ست بێ په ده به

 ســتی به مه به ســۆڤێت بانگهێشــتی به( بــاكۆ) بــۆ چــوون كانــدا، كورده  نــاوداره و ری شــایه عه  ركرده ســه له ڵێك كۆمــه  ڵ گــه له( د مــه محه قــازی) 7127كۆتــایی ســاڵی 
كان بــوون،  گـه به ره   بـوون، زۆری ده كـه( 21)فــدی كـورد  وه ، كۆبـۆوه ربایجـان ئازه زیرانـی وه رۆك سـه  ڵ گــه له  كـه فده وه كـورددا،  ڵ گـه له نـدیی یوه په تونـدكردنی 
  (.71)  وه وێته ی لێبكه( ڵه كۆمه)وایكرد   ره فه و سه ریی ئه بوو، كاریگه  وه و راگۆڕینه بۆ بینینی سۆڤێت  كه ره فه و، سهوابو  وكاته ی كوردی ئه ڵگه ی كۆمه پێكهاته 

 ختی پایتـه  ی(ورێز تـه) بـۆ كرابـوون بانـگ كوردسـتان رانی نوێنه بوو، ربایجان ئازه دیموكراتی حزبی زراندنی دامه كانی نگه ئاهه كاتێكدا 7125یلولی  ی ئه2 له 
 كــرد  كــورد رانی نوێنـه له داوای ســۆڤێت، داوای ر سـه له ســۆڤێتی ی(تاجیكیۆڤ ئــه راڵ نـه ژه) ورێز تــه له دا وكاتـه له ر هــه.  شــداریكردن به بـۆ ئێــران، ربایجـانی ئازه
 ی ئاینـده  ی باره لـه  وه بگۆڕنـه بیـروڕا ندێك هه و ببینن سۆڤێت لێپرسراوانی تا هه سۆڤێت بۆ بچن ڵیدا گه له  هاتووه  وه ئه كاتی  كه د مه محه قازی تی ركردایه سه به

  .  وه كوردستانه
 

 بكات كورد بۆ شتێك  یویست ده سۆڤێت
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 و ئێـران   ن الیـه له ی كـه ناوچه نگیی السـه زۆر توانێـت ده بـدات،  وه كـورده ی له سـه مه له سـت ده ر گه ئه یزانی ده كرد، ده كوردی بارودۆخی چاودێریی سۆڤێت بێگومان 
 بكـات،  كورد بۆ شتێك ، وه بنه نه راست لێ كانی ییه ناوچه  هێزه و  بهێڵن كانی ندییه وه رژه به ر گه ئه كرد ده زی حه ، وه راستبێته بۆ  توركیاوه نسا و ڕه فه ریتانیا و به
  .كورد بۆ بوو ی كه بانگێشته ئامانجی  وه ئه
 ردا ماوه جـه م رده بـه له و كـراوه زۆر ربایجـان ئازه دیمـوكراتی  حزبـی بینیـان گـۆڕی، زۆر ئێرانـی كوردی تی قڵیه عه له باكۆ، برێزو ته بۆ دوایی ی ره فه سه دوو م ئه
 م كــه چینێكی لــه  جگــه كانــدا، كییه ره ده  ندییــه یوه په و  كــورد ری ماوه جــه م رده بــه له داخراوبــوو( ك.ژ ی ڵــه كۆمه)  چونكــه بوو، نــه ســك رته به فراوانبــوو، گشــتی به 
 نگی ئاهـه له بینیـان و  كـران ئامۆژگـاریی وێ لـه كـرد، وردیـان پرسیاری و  بینی تریان شتی زۆر باكۆ برێزو ته له ران نوێنه!  وه گرته ده نه تری سی كه ر، ماوه جه له 
 جوتیـارو و  بازرگـان و  گ بـه ره ده و  رۆشـنبیران و  ران روه نیشـتمانپه له جیـاوازی بێ ر ماوه جـه كانی چینـه موو هـه دا(ربایجـانی ئازه دیمـوكراتی حزبـی) زراندنی دامه 
 و ڕوونبــۆوه بـۆ تیان بابـه زۆر گــۆڕدرا، رایـان وێـدا له. ن ده ده  وڵ هــه سـت به مه ك یـه بــۆ موو رهـه هه شـدارن، به  وه ماســه حه به ئیسـالمی زانایـانی و  داران تمه سیاسـه 
حزبێكی  به بگۆڕن   نهێنییه  و رێكخراوه ئه  د پێشنیازیكرد كه مه دا قازی محه7125ی ئابی 76  وتووێژ، له و وه ڕاگۆڕینه دوای دروستبوو، بۆ غزدا مه له گۆڕانكارییان 

  حزبـه و  زرانـدنی ئـه بڕیـاری دامه  و مێـژووه دوای ئـه  ندێكی تر الیانوایـه ، هه( 77()حزبی دیموكراتی كوردستان)ربایجان ناوی بنێن  ی ئازه وه ك ئه و وه  سیاسی
و   یی وه تــه ی نه وه ریی بزووتنــه هۆی كاریگــه زرابێت، بــه دا دامــه7125كۆتایی  لــه( حزبــی دیمــوكراتی كوردســتان)  نگــه ره: ڵێــت ده( جیغالینــا)تا  وه ئــه(. 72) دراوه

 ر سـه له  كـه تی تیه كۆمه ندیی یوه په دستان،كور ی وه له زیاتر وتووتربوو، پێشكه  وێ له تی وایه ته نه ی وه جووتنه  چونكه، (72)ربایجانی دراوسێی دیموكراتی ئازه 
  وێ لـه سـۆڤێت، سـوپای ی وه له جگه  مه ئه ، وه سۆڤێته ربایجانی ئازه به تیان دراوسێیه هۆی به وتربوو، پته هێزترو به كوردستان ی وه له زرابوو دامه ئابووریی مای بنه 
 رێنماییـان و  دان یان یاریـده و  خشـین پێبه كیان یـه چاپخانه ئاسـانكرد، كوردستان دیموكراتی حزبی بۆ وتنیان ركه سه هۆی زۆر سۆڤێت  كه دا وه ئه  ڵ گه له بوو، هه 
  .ردا ماوه جه و  حزب رێكخستنی كاری له كردن 

 كانـدا له په   رووداوه  ڵ گـه له بتوانێـت رۆژگـارو كانی رووداوه ئاستی له و  خۆبگرێت له ر ماوه جه كانی چینه موو هه  كه دروستببێت حزبێك كه كرد وایان موو هه  مانه ئه
  . وه بگاته پێیان و  رێبكات

 

 كرا كوردی تی وڵه ده داوای
 

 تیی یارمـه  و  كـوردی تێكی وڵـه ده دروستكردنی بۆ وڵبدات هه سۆڤێت  كه كرا(باكۆ)  له ربایجان ئازه زیرانی وه رۆك سه له داوا سۆڤێت، بۆ كورد ری نوێنه ری فه سه له
بیرو  لـه و حزبیكی فراوانتر   وه شانده ڵوه یان هه ڵه یان رێكخراوی كۆمه وه ڕانه گه به  ربۆیه یمانی پێدابوون، هه ، دیاربوو سۆڤێت په(72.)تبدا ربازییان سه و  ماددی

دی،  بێتـه ڕوونتر تیایـدا دیاربێـت  ڕۆژی بزاڤی كـوردی بـه و پاشه وه كۆبكاته  ك سفره ر یه سه كان له موو چینه هه  ری فراوانتردا كه ماوه ی دوورو جه بۆچوون، روانگه
یان  زۆربـه ، (75)ر كردبـوو  سـه تی كـورد ئیمـزای له سـایه كه( 17)  یانـد كـه میان راگه كـه ی یه یاننامـه زرانـدو به یـان دامه(حزبـی دیمـوكراتی كوردسـتان)  ربۆیـه هه
رۆشـنبیر،  ( 1)بـۆرژوازیی بچـووك، ( 71)ویـوزار  ن زه و خـاوه گ به ره ده( 22)جیاجیاكانی تێدابوو   تی چینه سایه كه یش لهك بوون، زۆر.ی ژ ڵه ندامانی كۆمه ئه له
سـتراو  به   7125/  71/  25 له    مدا دیاریكرا كه كه ی یه كۆنگره ویش له رۆكی حزب، ئه سه د قازی شاری مهاباد كرا به مه قازی محه  وه له زانای ئاینی، جگه( 72)

ر  سـه شـببوو به پێكهـاتبوو، دابه ش  چوار بـه لـه  وی نـاوخۆ دیـاریكرا كـه یڕه و پـه  ی حـزب رنامه شداربوون، پاشان به كان تێیدا به و رێكخستنه موو لق رانی هه نوێنه
  .ڵگرتبوو هه( شارستانی ری، دادوه ت، رعیه شه) ئی بده مه م دووه ی ماده  كه ،دا ماده( 22)
 

 خاڵدا شت هه له كورد كانی خواسته
 

 ڵكیـدا خه  نـدیی وه رژه به  ڵ گـه له  كـه جۆرێك بـه كوردسـتاندا له ئۆتۆنـۆمی ی ئیـداره زراندنی دامه ی رێگه له ئێراندا، ی چوارچێوه له كورد مافی) داوای دا كه رنامه به له
 كانی تییـه ڕه بنه   داواكارییـه حـزب و ل گـه نی نجومه ئه بۆ ڵبژێرن هه خۆیان ری نوێنه كان ئایینییه و ری شایه عه  ڵه كۆمه موو هه  كه ی وه ئه  ڵ گه له كرابوو، بگوونجێت

 بۆ رێكخستبوو،  جۆڕێك به جێكردن جێبه بۆ كانیان كاره دیاریكرد، كاریان ی رنامه به ی وانه ئه پاشان ،  كورتكردبۆوه خاڵدا شت هه له كوردستان لی گه بۆ
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 زیـاتر  كـه  پێیانوایـه  نـدێك هه دواخسـتبوو، كانیان تونـده و  خسـتبوو پـێش كانیان ئاسـانه ناكـات، ت حـه ناڕه زویـرو   كـه هیچ  كه كارپێكردنیان، و زاندن  دابه
 مووال هــه دڵــی  تا هــه واڕێكخرابــوو كان جێكردنــه جێبه تم بــه بوو، هــه  وه ئــه كان، مانــدووه جوتیــارو تا هــه بۆرژوازبــوو،  و گ بــه ره ده نــدیی وه رژه به له كان رنامــه به

  وه جوتیـه ده تونـد  كه  ی وه له جگه چیبوو؟ هۆی هێنا، شكستی  كه(  ڵه كۆمه) نا ده ، ندبووه به ر سه له كوردی ی ڵگه كۆمه  كه ی سروشته و به بێت نه دژ زۆر و رازیبكات
  كـه  وه ڕێتـه گه ده   وه ئـه بـۆ ش وه ئـه بوو، دیارنـه  پێـوه كی وتنخوازییه پێشـكه هـیچ  كـه رنامه به ڵـێن ده یـان! كان ئایینیـه  گرووپه و  بۆرژوازی و گ  به ره ده ر رامبه به له

 ر هـه  چونكـه رووبـدات،   وره گـه گۆڕانكـاریی داهـاتوودا كانی كۆنگره لـه تـوانرا ده  بوایه هه تیان فرسه ر گه ئه كرێت، ده ر به سته ده بۆ ی نده وه ئه ر هه م كه یه ی كۆنگره
ــه بــۆ( ك.ژ ی ڵــه كۆمه) ی بیرۆكــه له  وه گواســتنه و م  كــه یه نگاوی هــه ــوكرات حزبــی) ی بیرۆك ــوو ســتكردن هه( دیم ــه  نوێیانــه  نگاوه هــه و بــه ب ــه ڕوانی چــاوه   ك   وه ل

  ئامانجــه له عبیری تـه  بوو، نــه تێـدا شۆڕشــگێڕیی شـتێكی هــیچ بـوو، نیشـتمانی كی یــه رنامه به حـزب ی رنامــه به: ڵێـت ده( كــۆچێران) كرا، لێـده وتووتریشـی پێشكه
و (7125حزبـی )    نگاند، واتـه ڵسـه ی هه و حزبـه ی ئـه رنامـه به  سـاڵ كـه(21)دوای ( حمانی قاسـملو بدولڕه عه)تم  به(. 76) كرد ده  نوێ حزبی كانی تییه تیه كۆمه
ناو كرۆكـی بۆ   كه یه چوارچێوه ( حوكمی زاتی)ئۆتۆنۆمی   ، چونكه یه مان داوای ئێمه هه  و داواكردنی ئۆتۆنۆمی بۆ كوردستان دوای چل ساڵ نده شت به و هه ئه:)وتی

 زمــانی ر ســه له دات ده ل گــه  كانی رۆڵــه یانــدنی پێگه تی یارمــه خوێنــدن، زمانی بــه كردنــی كوردیــداو زمانی بــه داننــان داواكردنــی و (71)ی خۆنوســین  مــافی چــاره
 ســپاندنی چه كانی هێزه بــه   نــه الیه له  كێكــه یه زمــان وام رده بــه(. وپێــدان بره و تی وایــه ته نه رۆشــنبیریی وتنی پێشــكه بــۆ  یــه وره گه كی هۆیــه ش وه ئــه  كــه دایكیــان،
 زمـانی ر سه به زاڵبوون  ی رێگه له یی وه ته نه بوونی ر سه به زاڵببن  وه یه رێگه و له ن ده وڵده هه مڕۆش ئه تا هه كان ته حكومه  كه  یه وه ئه ر هه تی، وایه ته نه ی پێناسه

  .ییدا وه ته نه
 

 كرابوو دیارینه  كه زاتییه حوكمی سنووری
 
 نێوان لــه ك ناجۆرییـه  كــه  بـووه ش وه ئـه ر هــه.  كراوه دیارینـه  كـه زاتییه حــوكمی سـنووری و نییـه روون كانی ســنووره و داوه نـه سـوپا به گــوێی زۆر  كـه رنامه به ڵـێن ده
  . بووه هه ربایجاندا ئازه مهابادو تی حكومه 

 كورد دا  مێژووی له  نگه ره  كه ، وه رۆشنبیرییه و سیاسی  و ئابووریی  و  تی تیه كۆمه كی روویه موو هه له ، بووه هه دا كه رنامه به له ند سودمه نی الیه زۆرو ی چاكه تم به
 قـازی ژنـی تی رۆكایه سـه به  ردبـۆوهك ژنانیـان لقـی ت نانـه ته ، دانـاوه ربایجـان ئازه دیمـوكراتی حزبـی ر سـه له یان كـه پێكهاته ی زۆربـه  چونكـه بووبێت، نه ی وێنه

نـدام  ئه( 72)  لـه  كـه(جلیسـی بـات مه)پێكهێنانی  انكـرد بـهفراو تی ركردایه سـه و وی  خوسـره لی عه تی رۆكایه سه به  كرابۆوه كورد دیموكراتی الوانی لقی و د مه محه 
  (. 71)پێك هاتبوو 

؟   شۆسیالیســتی مانــای چیــه»ك  كــرد الیــان روونتربێــت وه زیان ده رۆشــنبیران حــه  كرد، كــه ده و گرفتــی ئاڵۆزیــان چــاره وه كــرده یریان باڵوده كان شــتی ســه رۆژنامــه
  وه سـته ده  بـه  وه ئه ر هه بكات شتێك  له ت الله ده  مه ئه ر گه ئه   (.71)و زۆرشتی تر  بی كوردی ده و ئه  و زمان  ڕینی كوردان شۆسیالیستی زانستی ، ئازادیی ، ڕاپه 
  .كات ده رۆشن تمی وه به پێویست پرسیارو  بۆته دا وكاته ئه رزگاریخوازی بزاڤی له تی وایه ته نه و  سیاسی و فكری وتنێكی پیشكه  كه دات ده 

 
   مهاباد كۆماری پێكهاتنی

 
 7127  یۆلیۆی  26  ڵمانیاو روسیا له نگی نێوان ئه جه  یاند، كاتێكیش كه نیی خۆی راگه ڵگیرسا، ئێران بێالیه نگی جیهانی هه دا جه7121/  1/  2  له  كه كاتێك

روسـیا  ریتانیاو  دوودڵیـی بـۆ بـهش  مـه بینی، ئه و سـوودی باشـی لێـده زانـی نگری خـۆی ده الیـه ر به ڵمانیا هـه تم ئـه یانـد، بـه ش راگه وه نیی خۆی له روویدا، بێالیه
ئۆگۆستۆسـی  ی 25 بوو، لـه چـاری نـه  مـه ، ئه نییـه دژی بێالیه  ركردنـه م ده ئـه» : ربكـات، ئێـرانیش وتـی كان ده ڵمانییـه ئه  ئێران كرد كـه دروستكردبوو، داوایان له

  یشـته ریتانیاش گه بـه هـاتن،   تا شـاری سـنه كان هـه وت، روسه ركه سه  وه رهباشوو ریتانیاش له ،  سوپای به(21)و باكووری ئێران هات  ره دا سوپای رو  به7127
 پادشای ئێران وای  زاخانی  ره  كۆتایی هات كه  وه تم به رۆژی خایاند، به  ریتانیاو سێ و به كی خوێناوی كرد دژی رو  رگرییه كرمانشا، سوپای ئێران به
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دا 7127ری  مبه ســێبته له   ربۆیـه زاخـانی كــوڕی، هه ره  مــه تت بهێنێــت بـۆ حه سـه رشــی ده عه ئێرانـدا، واز له وی له هلــه و خێزانـی په  چاكزانی بـۆ پاراســتنی وتت بـه
 علی لـه)زیـران  رۆك وه بۆ سـه جێهێشت  دی كوڕی، وتارێكی وازهێنانی به مه ست محه ده  ی دایه و كۆشكی شاهانه  هان سفه ئه  و روویكرده  جێهێشت زاخان تارانی به ره

 سـنووری تـر مـانگی ش شـه تا هـه  بڕیـاردرا وا ،دا مـۆركرد7122ی ر نایه ی یه21  وتنیان  له ریتانیاو روسیا رێككه به  ڵ گه زا له د ره مه محه.  وه بیخوێنێته  كه( خان
  .كان یمانه هاوپه ڵمانیاو ئه نگی جه كۆتایی دوای له ن، چۆڵبكه ئێران

 
 كوردستان له  ك.ژ  ئێران، له  توده

 
 ، وه سـتانه هه كـوردی رزگـاریخوازی ی جووڵـه و دا یـه ناوچه و لـه كـورد یی وه تـه نه ی وه بزووتنـه  خشـییه به روونـی كی هیوایـه كان، كوردییـه  ناوچـه بـۆ روسـیا هێرشی

  و ك چه چۆڵكرد، كانیان ربازگه سه و  ڵهاتن هه كوردستان له كان ئێرانییه  ربازه سه له زۆر الوازبوو، كوردستان له ئێران ندیی ناوه تتی سه ده ی وه ئه دوای ت تایبه به 
 تتی ســه ده می رده ســه له تــاران بــۆ  وه دوورخرابوونــه  كــه كــان كورده  ره شــایه عه  ركرده ســه ناودارو لــه زۆر ی وه لــه جگه كــان، كورده ســت ده  وتــه كه زۆر كی یــه خانه جبه 
 بۆخۆیـان دروسـتكرد كـان كورده الی ی وه ئـه  كـه بوو، هـه دا كـه ناوچه له تت سه ده كی بۆشاییه شدا كاته م له كانیان، خێڵه ناو  وه ڕانه گه و پێدرا یان رێگه زاخاندا، ره 
  . وه نه بكه پڕی 

 بوو(  توده)   حزبی هێزترینیان به مبوون، كه وانیش ئه ن، بكه خۆیان كاری دا كان سیاسیه  پارته به ی رێگه تت، سه ده ر سه  هاته 7127 ساڵی زاخان ره د مه محه  كه
 گێڕیی ئـاژاوه   ربۆیـه هه زاڵبـوو، ربایجانـدا ئازه و  كوردسـتان له تی خێاڵیـه تتی سـه ده تم بـه كوردسـتان، ئاسـتی ر سـه له بوو ك.ژ ی ڵه كۆمه و  ئێران ئاستی ر سه له

 ئێرانـدا،  خاكی لـه روسـیا تتی سـه ده ژێـر كانی ناوچـه و ره بـه بجووڵێـت ئێـران نشـای شاهه كانی هێزه بـه بـدات  رێگه روسیا سوپای  كه وایكرد ش مه ئه یكرد، باڵوه
  .ورمێ ی ناوچه له كان كورده ناكۆكیی ت تایبه به
 

 پێدان بازێكی قازی وا پێشه
 

 شـید و ڕه مه حه  شـێخ ك وه ك تیه سـایه كه نـد چه لێهاتوویی بـه تێـدابوو، ئـارامی خۆی ربه سه تتێكی سه ده  چونكه مهاباد، شاری له  جگه  وه گێڕایه ی ناوچه زۆر سوپا
 كی تتییه ســه بێده   و  رێگریــی و  راوڕووت تــر كانی ناوچــه له تم بــه. ك.ژ ی ڵــه كۆمه و  كان خێڵــه رۆك ســه الی بــوون ڕێز بــه و تت  ســه ده ن خــاوه  كــه د مــه محه قــازی
 زاڵبـوو و  كـوردی  ئۆتۆنـۆمی زرانـدنی دامه بـۆ وڵیـدا هه خـان شید ره  مه حه 7127 ساڵی تا ره سه گیرا، رده وه تر ڵكی خه و كاروانچیان  له  رانه سه بوو، هه زی ركه مه
  بـه 7121  تم سـاڵی  گیـرا، بـه  وێ و لـه  ڵهات بـۆ عیـراق هـه 7122 سـاڵی راوینـاو ئاسـانی به شـا سـوپای تم به دا،  بانه و قز سه ی ناوچه مهاباد و شاری ر سه به
  (.27) وه كانی گرته وی ناوچهوا ته تم سوپای ئێران به ، به وه و كوردستانی ئێران هاته  ره به  وه كداره چه( 211)
 

 ئۆتۆنۆمی بۆ  وه كۆبوونه
 
 رزگاربوون بـه  زی حـه   كـه موو هـه دابوو، شـه گه له تی وایه ته نه و  ئازادیی ستی هه. ن پێبكه یان پاشاكشه توانرا ده هێز مترین كه به الوازبوو ر هه تاران تتی سه ده
 ی ڵـه كۆمه له  د مـه محه قـازی بوو وه ئـه كبخات، یـه خاڵێـك ر سـه له كانیان سـته به مه و وه بكاتـه كۆیـان ویست ده سیاسی زاو شاره زاناو و كیم حه سێكی كه تم به كرد، ده
  بۆشـاییه  و ئـه و  ن بكـه خۆیـان حـوكمی خۆیـان  كـه چـوو  وه ئـه بـۆ بیریـان كـرد، ت سیاسـه رقاڵی سـه زیـاتر ،كـوردی دیمـوكرات حزبـی بۆ پێدان بازێكی  وه ه-ك.ژ

  قسه ی وه بۆئه   وه كۆبوونه مهاباددا وتی مزگه فراوانترین دا له7126ری  نایه ی یه27 رزترین پیاوانی شاری مهاباد له به   له كه 21 نهێنی به ، یه هه  كه  وه نه پڕبكه
  بوو لـه وه ئـه ، ن سـازبكه مهابـاددا شـاری چـوارچرای یـدانی مه له  وره گـه كی یـه وه كۆبوونه و  خۆیـان سـتۆی ئه  نـه بخه  ركه ئه و ئه بڕیاریاندا ن، بكه ئۆتۆنۆمی ر سه له
 دروشـمی و كوردسـتان  ئاتی بـه شـار موو هـه بن، ئامـاده  یـه جێگه و لـه  كـه ئاگـاداركران ئاشكرا و  نهێنی به ڵكی خه ، كرا  یه وه كۆبوونه و ئه دا7126ری  نایه ی یه22
  و   نوێ دیموكراتی و  كۆن  ی-ك.ژ ی ڵه كۆمه رو شایه عه ڵكی خه شارو ڵكی خه له دیاریكراو، شوێنی  یشتبوونه گه بوو هه هاتنی پێی رچی هه ، وه رازایه تی وایه ته نه
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 كانی شـایره عه تی رایـه نوێنه كه    كه ندین چه و  دیموكرات باتی تتی سه ده و تی  ركردایه سه و ندامان  ئه موو هه و  ك.ژ ی ڵه كۆمه زی ركه مه ی لیژنه بوونی ئاماده به

  .تر زۆری و  اللی جه و  شكاكی و بارزان  و گزاده به و  ركی هه ندو راوه و  جاورگ و  نگوڕ مه و  مامش
 

 نێت یه گه راده كۆمار وا پێشه
 

 كوردسـتانی  كۆماری پێكهێنانی ر سه  چووه پاشان كردو النی گه نووسی چاره مافی باسی و   وه خوێنده كی یه یاننامه به ستاو وه  كۆكه سه ختی ته ر سه له د مه محه قازی
.  یه ئۆتۆنۆمی هه و مافی  النی تردا گه  ڵ گه له  شداره و به  ژین ر خاكی خۆیان ده سه و له لێكن ری گه كورد نوێنه  ی كه وه و به (22) ئێراندا ی واره قه ناو له دیموكراتی
خۆیی خۆیــان  ربه ســه   براكانیــان كــه  ربایجانــه ئازه ، پاشــان ســاڵوی نــاردو پیرۆزبــایی كــرد له وه وییــه عنه و مه ڕووی مــادی كانی ســۆڤێتی كــرد لــه تییــه باســی یارمه

یان  قـه كانیان ته نگـه تفه به كـدار  چه( 211)زی  دابـه   كۆكه سـه لهو  ی بـۆوه كـه وتاره له  كـه. یان بـدات رێتی یاریده سه تیی كوردیان داو كوردیش له سپاندو یارمه چه
،  وه كێته كان بشـه رزه بـه  شـاخه و   كان رزه به  ر خانووه سه و ئاتی كورد له ناوی كۆماری مهاباد  مجاربوو كه كه یه  وه یان، ئه كه رۆك كۆماره ك ساڵوكردن بۆ سه كرد وه

  وه ر ئـه تتێك هـه سـه موو ده هـه مڕۆی  ی ئـه پێكهاتـه كه  كه ته پێكهێنانی حكومه ستكرا به یان، ده كه ته وڵه یاندنی ده ربوو، دوای راگهوڵێكی دوو می هه رهه ش به مه ئه
  سـتیانكرد بـه ، ده(روسـی -كـوردی ندی بازرگـانیی  ڵبه مه)زی بانگكرد بۆ  ركه ی مه ندامانی لیژنه ئه سی له كه( 71)د  مه دا قازی محه7126/  2/  5  خوازێت، له ده

رۆك  سنیشـانكرا بـۆ پۆسـتی سـه د ده مه محه كان، قازی  كی وردو تاوتوێكردنی لیستی كاندیده یه وه ت، دوای لیكۆڵینه ی حكومه بۆ دروستكردنی پێكهاته  وه راگۆڕینه
كان سوێندیان خـوارد  زیره موو وه دو هه مه قازی محه ندرا،  یه دا راگه( ی كوردستان رۆژنامه)  ت له دا پێكهێنانی حكومه7126/  2/  77  ش رۆژو له كۆمار، دوای شه

 چینی لـه وان ئـه دوای ، بـوون دیمـوكرات حزبـی  زی ركـه مه ی لیژنـه نـدامانی ئه له زۆری بـه كـان زیره وه ،(22)ن باشـی بكـه دڵسۆزبن بۆ كۆمـارو كـاری خۆیـان به  كه
  .بوون بۆرژوازی چینی و  اینیئ پیاوانی و كان  خێڵه رۆك سه و گ به ره ده
 

    كه كۆماره تی حكومه ی پێكهاته
 
  .كان رزه به  ئاینییه  پیاوه له  كێكه یه( زیران رۆك وه سه)یان  -رۆك میللی كوردستان سه -حاجی بابا شێخ  -7 

  (. لالك مه)ویوزار  ن زه خاوه –رگری  زیری به وه-یف قازی  د حسێن سه مه محه -2 

  . لالك تاجرو مه –عاریف  زیری مه و وه رۆك جێگری سه -ریمی نا  كه مه -2 

  .لی یده ن سه خاوه-ندروستی  زیری ته وه  -یوبیان د ئه مه ید محه سه -2 

  .لالك مه-  وه ره زیری ده وه  - حمان ئیلخانی زاده بدولڕه عه -5 

  .زاز به -زیری ئابووری وه-تهی  د ئه حمه ئه -6 

  .لالك مه -زیری رێگاوبان وه- ئیسماعیل ئیلیخانی زاده -1 

  .بازرگان -ل مه زیری عه وه  -وی لیل خوسره خه -1 

  . وره ندێكی گه كارمه  -گرا  له و ته زیری پۆست وه –دین  حمه ریم ئه كه -1 

  . وره زیری بازرگانی تاجرێكی گه وه -فا داودی حاجی مسته -71 

  .پیاوی ئایینی –زیری داد  وه –جدی  مهال حسێن  مه -77 

  .زاز به - زیری كشتوكاڵ وه –  لیزاده محمود وه -72 

  .یاندن زیری ڕاگه وه  -یدری سدیق حه -72 

  .تاجر –زیری ناوخۆ  وه –مین معین  د ئه مه محه -72 
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  .پیاوی ئاینی -رۆك كۆمار راوێژكاری سه  -د بورهانی مه شێخ محه -75

  .لالك مه -ی گشتیی سوپا ركرده سه -د خان شكاك مه محه -76 

 .ت وڵه دهراوێژكاری  -هانی حمود ره مه -71 

21  /2  /2172 
 

   م كۆماری كوردستان  كه زراندنی یه د بۆ دامه مه كانی قـــازی محه وڵه هـــه    وه ی یادی كۆماری مهاباده ساڵه 61ی  بۆنه به                  
 

 م  شی دووهه به                                                                
 

 وێت نامانــه  و نییــه  وه ره ده زیری وه بــه پێویســتمان: ڵێــت ده ربایجــان ئازه تی حكومــه  چونكــه ربایجــان، ئازه ی وانــه پێچه به دانــا، ی وه ره ده زیــری وه د مــه محه قــازی
 قـازی می ده لـه وا ی قسه تم به زیدا، ركه مه تتی سه ده له شدارین به و ئێران  له  وه جیاببینه

 نیـازی و ن  كـه ده ئۆتۆنـۆمی داوای وان ئـه   كـه یاند رایگه  نده رچه هه چوو، رنه ده  وه ده مه محه
 ئۆتۆنۆمی، لـه رزتر بـه  بووه هـه تـری سـتێكی به مه قازی  دیاره(! 22)  نییه یان وه جیابوونه

  بازرگـانیكردن بۆ ناوكێك  بكاته مهاباد  بووه هه ددا مه محه قازی ینی زه له  ڵێن ده ندێك هه
ـــتنه به و ـــه ی وه س ـــری كانی ناوچ ـــتان ت ـــه كوردس ـــد رچه هه ، وه پێك ـــازی ن  تی  د مـــه محه ق

 ، نییــه  وه تــره كانی پارچــه كوردی بــه كمان ندییــه یوه په هــیچ یگــوت ده  وه ره ده كانی رۆژنامــه
 نووســرابوو  وه رییه ســه له ردداو زه  نمی گــه  گوڵـه دوو ناو لــه خۆرێــك  كـه ئــات بــوونی تم بـه

 ی خشـه نه ڵواسـینی هه كۆمـارو رۆك سـه بـۆ خـوز تم سـه ئـاتو ڵكردنی هـه مهابـاد، یكۆمـار
  تـه وڵه ده و ئـه»: ڵێـت ده قاسـملو ك روه هـه. گرت ڵـده هه تـری مانـای موو رهـه هه كۆمـار نـاوی كارهێنانی بـه و  وه ده مـه محه قـازی ری سـه  پشـت له  وره گه كوردستانی
 نـا ده ڵگرتبوو، هـه یی ناوچـه و تی  وڵـه نێوده یـان نـاوخۆیی لێكی هـه بـۆ خـۆی قـازی بڵێیت ك روه هه كردبوو، نه دیاری ئاشكرا و واوی ته به كانی سته به مه   كوردییه

  .ئێران تتدارانی سه ده  ڵ گه له وتووێژ بۆ تاران  بچمه م ئاماده: یگوت ده جار موو هه 
 
  وه سته ده به درا ی كه ناوچه ڕ شه بێ به
 
 كـرد كوردسـتان ئـاتی  ڵكردنی هـه له پێشـوازییان موكریان ی ناوچه ری ماوه جه ر، سه هاته گرنگی كی یه ناوچه ند چه پاشان بوو، م كه   كه كۆماره سنووری  وكاته ئه
  تییه ســایه كه و ئـه ش( بانــه  خـانی شـید ره  مــه حه) ،كرد نـه وای بـوو، تاران بــه ر سـه گێكی بــه ره ده  كـه( را سـه ئاغــای  حمـه) تم بـه ، وه كانیانــه گونده شـارو ر سـه به

(  ره و دیوانـده  ریوان شـت، مـه رده قز، سه سـه ،  بانـه)كانی  ناوچـه تتێكی خـۆجێیی له سـه دا ده7122 -7127سـاڵی  له  و پێنجوێن بـوو، كـه بانه ی ناوچه ی شۆڕشگێڕه
زرانـدنی كۆمـار  تم دوای دامه بـه. پێنجوێن لـه( شـلێر)  ی  ناوچـه  وه ڕایـه كانـدا شـكاو گه كورده  و خۆفرۆشـانی خێڵـه  كـانی تـاران م هێزه رده بـه زراندو پاشـان له دامه

  كـه  وه هتمی دایـ ی بۆ مهاباد نارد بۆ پشتگیریی، قازی وه یدا نامه ڕێگه له د،  مه بۆ پشتگیریی قازی محه  ڕێ وته و مهاباد كه ره به  وه كداره چه( 211)  جارێكیتر به
  .روسیادا بكات  ڵ گه وڕا له تی پر  ویستویه : ڵێن  ندێك ده ین، هه ده تمی تربێت تا بڕیارده ڕوانی وه چاوه

 یـان وازبهێنێـت  بوو، تاران به ر سه  كه كرد( را سه ئاغای مه حه) له داوای بردو هێزی دا شیدخان ڕه  مه حه ر سه به دا رمانی فه د مه محه قازی دا 7126 / 2/  5 له 
  د مه محه قازی بكات،  چۆڵ   كه ناوچه ن بده ی رێگه رجێك مه به ، وه سته ده  دایه ی كه ناوچه ڕ شه بێ به( را سه ئاغای  مه حه) بكات، مهاباد كۆماری پشتگیریی
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  .شت رده سه و بانه قزو سه   یشته گه كۆمار سنووری  مجۆره به ببینن،  كه ناوچه تا را سه بۆ نارد روسی رێكی فسه ئه و  یاندن راگه و ئابووریی  زیری وه
 

 سی كه 2511 هێزێكی
 

  مـه حه ش به پێشـكه راڵ  نـه ی جه وا پلـه ی پێشه نووسینگه و میوانداریی كرد بۆ مهاباد، له  شید خان ڕه  مه دیاری نارد بۆ حه نگی به تفه( 71)و  مانچه ده( 71)قازی 
   (.25)    وه تتییه سه ژێر ده  سی خرایه كه( 2511)راو هێزێكی  و سه ری وروبه و ده كانی بۆكان ی هێزه رمانده فه  رشید خان كراو كرایه

 ی ناوچـه  ،  وه شـه به  سـێ به بـوو ئێـران كوردسـتانی  پێیـه م بـه(.  سـنه قز، سـه ، بانـه شـت، رده سه میانـدواو، شـنۆ، مهابـاد،)  یشـته گه  كـه كۆماره سـنووری  مجۆره به
 م سـێیه شـی به تم بـه  بـوون، روسـیادا نفـوزی ژێر لـه ردووكیان هـه  كـه مهابـاد، تی حكومـه. بـوو ربایجـان ئازه تی حكومه به ر سه بوو ورێز ته ختی پایته  كه باكوور،

 نـدێ هه كردبـوو، دروسـت یـان خۆرئاوا  كانی خێڵه كرمانشاو ندیكای سه  كه بوون تاران تی حكومه به ر سه ری وروبه ده كانی خێڵه كرمانشاو له زۆری به كه باشوور، له
ــان ــه داواكاریی ــه بوو، ه ــه ها روه ه ــده ڵكی خ ــان  وه كانیشــییه كورده به رانیش مازن ــه ده له داوایی ــرد ت وڵ ــان ك ــه  داواكانی ــات،  جێ جێب ــه بك ــه م ئ ــاژاوه  جموجوتن  ی ئ

  .جێبكرێت جێبه  ناوچانه  هۆزو و  ل گه و ئه داواكاریی كرد داوایان ر نوێنه ندێك هه كرد، دروست ئێراندا رانی نوێنه نی نجومه ئه له
 
 ی كه هێزه و فا مسته ال مه
 
 خت پایتـه بڕیـاری   گوێدانـه  بێ بـه كـرد ده خـۆی كـاری  خێـڵ رۆك سه زۆر حزبی، تا هه ریدا سه به زاڵبوو كی خێڵه زیاتر مهابادیش ی كه ته حكومه شدا وانه ئه  ڵ گه له
 فای مسـته ال مـه و  ركی هـه گی بـه  شـید ره و  شكاك خانی ر عومه به پر  زۆر ت تایبه به كان، خێڵه رۆك سه به پرسوڕابوو به كانی كرداره دیش مه محه قازی ،(مهاباد)

 راڵی نـه جه چـوار ،دا7126 مارسـی كۆتـایی  لـه . بـوون كان خێڵـه به ر سه  كه كانی كداره چه له جیابوو  كه دروستكرد  كه كۆماره بۆ كی سوپایه پاشان كرد، ده بارزانی
 فا مسـته ال مـه  كـه( بـوون بـارزانی فای مسـته ال مـه و بانـه خانی رشید   مه حه و شكاك خانی ر عومه و قازی یفی سه)  كه مهاباد سوپای تیی ركردایه سه بۆ زراند دامه
 ر سـه و  بـوون عیراقـدا سـوپای له و  بـوون عیـراق كـوردی  لـه  كـه زرانـد دامه كوردییـان  ری فسـه ئه (72)بوو و  ربازی ئـازای هـه سه( 7211)  كه بوو هێزترینیان به
 گۆڤاریـان و  رۆژانـه ی رۆژنامـه دانـرا،  چاپخانـه بـوو، كوردی بـه خوێنـدن بـوو، ئـارام  كـه كۆماره  كان، ربازه سـه بـۆ كـرد تیان تایبـه رگی بـه بـوون، فا مسته ال مه به

 و(ژنـان كێتیی یه) برێز، ته زانكۆی له خوێندن بۆ دنار قوتابیان روسیا، بۆ نارد رۆشنبیرییان ری نوێنه (  كوردستان ، تڵه هه ئاگر، هاوار،) ناوی به  وه باڵوكرده
 ر هونـه شـانۆو كاری ئازادبوون، سیاسییدا كاری له تان ئافره ، وه كرایه( كرێكاران ندیكای سه) كرد، رم گه  وه ره ده ناوخۆو له  بازرگانییان زراند، دامه یان( الوان)

  . وه كه كۆماره كورتی نی مه ته هۆی به وا نجامێكی ئه  یشته گه نه  شته  موو هه م ئه ، وه كرایه
 

 كۆمار كۆتایی و زلهێزان  پیالنی
 

 مانگی لـه د مـه محه  قـازی  وه ئـه دوای دوابـه ر هـه ، وه كشـانه دا 7126 مایسـی مانگی لـه ئازربیجـان و  كوردسـتان له كان روسه پڕێكدا له گۆڕدرا،  كه ناوچه بارودۆخی
 ك یـه كـان كورده تـوانن ده وتیـان كان ئێرانییه  نجامێك، ئه  نه بگه ڵكو به تاران،  ڵ گه له وتووێژ بۆ تاران  یانده گه خۆی سۆڤێت ئامۆژگاریی به دا7126 ساڵی ئابی

 رازی سـۆڤێت تم بـه بـوو،  وه رایـه و ئـه تی بـه دڵـی قـازی بـوو، ده  خـۆی ر هـه قـازیی  كه ، دایبنێت ئێران  كه بكات حوكمی گشتی حاكمێكی و  بێت هه پارێزگایان
 روسـیا پێناچێـت و ربایجان  ئازه لـه  تـه خیانه  پێشـنیازه و بـه رازیبـوون  كـه  وتبوو كـه رگوێی بـه د مه محه قازی سۆڤێت ی باڵیۆزخانه له ، وجۆره له شتێكی به بوو ده نه
 سـتی ده به تاران لـه قـازی  ربۆیـه هه.  وه بێتـه نگاری ره بـه توانی یـده نه د مـه محه قـازی  ، ئـاراوه  هاتبووه سۆڤێت تیی یارمه به مهاباد كۆماری  چونكه بێت، رازی پێی
  (.26 )  وه ڕایه گه خاڵی

 

 مهاباد ی وه گرتنه ردا سه ستبه ده
 

 می كه تشرینی یه ی 71  رازی نین،  له  كه بۆچوونه كان به و لێزان بوو، زانی كورده ك كی زۆر زیره دیپلۆماسییه( زیرانی ئێران ك وه ره سه)  السلننة قوام  وه له  جگه 
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ی 76  بوو لـه وه ئـه كان، ناوچـه  بـۆ ئێـران تتی سـه ده ی وه گێڕانـه تمارو پـه یه سـتیكرد ده خێـرا ر هـه البردبـوو، كانی یاره نـه پێكهێنـابوو نوێی تێكی زاره وهدا 7126
 و تت  سـه ده ی وه گێڕانـه ی باره لـه  وه راگۆڕینـه  بـۆ مهابـاد بـۆ نـارد( فیـوزی ر سـغه ئه مقـدم) و(  ڕوزماره  ڕاڵ نه جه) پاشان برێز، ته  دا چووه7126می  تشرینی دووه

   گرتبوو، ردا سه به ستیان ده كان كورده  خێڵه  كه كان خانه جبه و ك  چه موو هه ی وه سلیمكردنه ته
وام  رده مانـگ بـه(77)    م كۆمـاره ئـه( 21)ناو مهاباد   دا چووه7126می ساڵی  كه ی كانوونی یه71  له و له په به ئێرانیش ك، یه وه هاته لێ دنیایان ری سه كان كورده

و   ر كـران، خـۆی سـه ستبه قـازی، ده یفی  حسـێن سـه  مـه رگری حه زیـری بـه و وه  دری قـازی مانی تـاران سـه رلـه په ری مهاباد له و نوێنه د مه فێڵێك قازی محه بوو، به
 یدانی مه له 7121/  2/  27|  21وی  شه درا، له ردا  سه دانیان به  سێداره حوكمی له 7121/  7/  2رۆژی  دا دادگایی كران، له  كی سازدراو شانۆییه لهكانی  گیراوه

  .ڵواسران هه ندرا، یه راگه تێدا مهابادی كۆماری  كه ی شوێنه و له ر هه مهاباد، شاری چوارچرای
  (. 21)  وه م بكاته و تۆقاندنیان كه  و باری گران قوربانی هاووتتیان   ژیانی من ببێته  یه وانه ، له وه خۆم ناشارمه: تم وتی ڵبێت، به یتوانی هه قازی ده

    .ت میلله قوربانی   خۆی كرده.  وه مبێته ر كه سه تیان له حمه تا هاووتتیانت زه ڵغان، هه قه  گیانی خۆت كرده  ی كه سه و كه ی ئه گیانی پاكت ئه زار ساڵو له هه
 
  ئێران دادگای بۆ كان قازییه تمی وه
 

 واوكردو تـه تی قێیـه فه  شـاردا كانی وتـه مزگه ی حوجره له ، دایكبووه له مهاباد شاری له 7117 ساڵی له بوو، ر روه نیشتمانپه زاناو لی، عه قازی كوڕی د مه محه قازی
  بـووه ڵك خه ری هانده(. مهاباد شاری  میری ی قوتابخانه عاریفی مه) ری به ڕێوه به  بووبه پاشان هۆشیاربوو، رووناكبیرێكی لێهاتوو، یشتووی تێگه كی زانایه  بووه
  . زانست و خوێندن بۆ
 ، باڵوبـۆوه  ری روه دادپـه و ئیسـاڵح  ناوبـانگی ش لێـره ،(مهابـاد قـازیی)  كرایـه و بـاوكی  ی وه جێگره  بووبه د مه محه قازی دواییكرد، كۆچی باوكی لی عه قازی  كه

 ئینگلیـزی و نسی  ڕه فه   و  روسی زمانی به  وه له  جگه ، زانیووه نووسین و وه خوێندنه به بی ره عه و ری  ئازه  و  توركی  و  فارسی  و كوردی  زمانی وابوو، رۆشنبیرێكی
  (.ك.ژ ی ڵه كۆمه) ندامی ئه  بووه پاشان بوو،( بوون خۆیی ی ڵه كۆمه) ندامی ئه تا ره سه.  كردووه ی قسه

 مهابــاد كۆمــاری  رۆك ســه به مهابــاددا كۆماری لــه پاشــان ڵبژێردرا، هــه حــزب رۆكی ســه به ئێرانــدا كوردســتانی دیمــوكراتی حزبــی می كــه یه ی كــۆنگره)  لــه پاشــان
  .   درا  سێداره له دا (2/7121/  27|  21) وی شه له. ڵبژێردرا هه
 

  كه دادگاییه له شێك به ڕۆكی ناوه
 
ــدێك هه ، نووســراوه و وتــراوه لێك گــه قــازی دری ســه و یف ســه دو مــه محه قــازی وا پێشــه كردنــی دادگــایی ی ربــاره ده ــدییان وه رژه به  بــۆ و شــێواندووه مێژوویــان ن  ن

 ئێـران، نشـاهی شاهه شـی رته ئه  گۆڤـاری واڵنێری هه( 21()ساڵ  ر  كیومه) روان سه ، ڕاوه گه رووداودا راستیی دوای به و كێشاوه ونخونی شه  یشه هه ، دایانڕشتووه
 شای ی وره گه رانی فسه ئه ر سه به تا ست، به مه به   چاپكردووه ت تایبه كی یه نامه  وێژه ك وه ی كه كردنه دادگایی قی ده بوو، ئاماده دا كه كردنه دادگایی له خۆی  كه

 كانی ژماره لـه ر هـه ، كـراوه رشـیف ئه ش رتـه ئه رمانـداریی فه  نـدیی ناوه ی بنكـه( سـتاد)  لـه( كیـانی تـاج)  تی تایبـه ی ژماره لـه بكرێت، ش دابه نهێنی به ئێراندا
 موی هـه له.  وه تـه باڵوكراوه ، نێـردراوه ئێـران شـای بـۆ نهێنی بـه  كـه مهاباددا  كۆماری ناو له كورد كانی هۆزه رۆك سه زۆری دڵسۆزی فاداریی وه ی نامه دا،( ماهنامه)

 شــا دڵنیـاییكردنی بـۆ شـا، بـۆ  نێـراوه ری وروبـه ده قزو سـه له مهابـاد، كۆمـاری شـكری له  هێـزی ی رمانـده فه شـكاك، خـانی ر عومـه ی نامـه( 71) ی نزیكـه یرتر سـه
 چوونیـان چـۆنێتی كـدا یه نامه له شـاو بـۆ  نـاردووه كۆمـاری نـاو كانی نهێنییـه  كـه دیبـۆكری رداری سـه  لییار عه راپۆرتی و نامه ت نانه ته چییان، كه مل و دڵسۆزی له
 ، تـر شـتی زۆر ، نووسـیووه شـا ربـاری ده بـۆ لی سـه ته تێرو به  و موكوڕی كه  بێ كانیانی وه كۆبوونه روسیاو ربایجانی ئازه  باكۆو بۆ ددا مه محه قازی وا پێشه  ڵ گه له

  (.21) نووسیووه ی نامه زۆرترین شكاكیش خانی ر عومه كۆمار، له  بووه گورز  ترین وره گه یار لی عه ی كه نامه
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 كان سیخوڕه ی نامه ئاشكرابوونی
 
  وه بگاتـه ئێـران  شـی رته ئه  زووتـره رچی هـه كـات ده داوا و  نووسـێت ده شا بۆ ك یه نامه  له په به رخان عومه كوردستان، له روسی شكری له رچوونی ده دوای دوابه ر هه

  نـه ببه تـا تاران  نێرێته ده( زگین له  قادرو) خۆی كوڕی دوو تیش شایه بۆ م، كه جێده جێبه رمانتان فه  وه شكاكه هۆزی موو هه و خۆم به من وا نووسیوێتی و كوردستان
  .مهاباد بۆ ئێران شی رته ئه هاتنی كاتی له چاوساغ و تی یارمه

 

  .  كردووه تاران ی وانه ره خۆیان برای كوڕو ش، رته ئه رێنمایی و دڵنیایی بۆ ش دیكه كانی كورده  خێڵه هۆزو رۆك سه ی زۆربه و له  جگه
 

 شـكری له كی یـه كه یه  نـد چه پاشـان جێهێشت، به وتتیان و ڵهاتن  هه سۆڤێت و ره به ربایجان ئازه ی كه ته حكومه رانی سه موو هه برێز، ته بۆ  چووه ئێران سوپای  كه
و  ره ڕێی بۆكانـدا بـه سـوپای شـا، بـه كـانی كـورد بـۆ  رۆك هۆزه رێنمایی سـه  وێوه قز، له سه  یشتنه رز گه رماوه ی مانگی سه21ڕۆژی  ، ڕێ وتنه كه مهاباد و رووه ئێران

ی دادگاییان كرد  لیژنهیشتنی  ڕێی گه و چاوه  ندكران به (  ربازگه سه)پادگان  در له و  سه  یف و سه  مهابادو قازی  یشتنه رز گه رماوه ی سه21مهاباد هێنایان، رۆژی 
: ڵێـت ده ر  كیومـه یوان سـه. یشـتن گه تـر ی رمانـده فه  سـێ و  زیمی عـه  حسـێن غـوتم نگ رهه سـه تی رۆكایه سـه به نـدان ڕێبه ی6ڕۆژی   كـه بگات، لیژنه  وه تارانه له
 ر هـه پێشـتر تم بـه كـرد، یان ڵگـه به داوای و وه تیـانكرده ره  بوێرانـه زۆر كان قازییـه  ڕوو، خرانـه كان تاوانـه بووم، ئامـاده كاندا كردنه دادگایی واوی ته له منیش»
  .نرا یه راگه كان قازییه به ش وه شه و ئه ر هه رچوو، ده دان سێداره له بڕیاری عاتێك سه ند چه  دوای ، كرا ده نه  قبوڵ  ڵگه به درابوو، كۆتایی بڕیاری  وه تارانه له
 
 وا پێشه بۆ كان كراوه ئاراسته  تاوانه  

 
  .ند ناوه تی وڵه ده ندیی زامه ڕه  بێ به رو  ڵ گه له وت نه بازرگانی - 
  .ئێران ی خشه نه ستكاریكردنی ده - 
  .كۆمار بۆ ئات دروستكردنی - 
  .كوردستان ناوی به  سكه لێدانی - 
  . وره گه كوردستانی ی خشه نه سازدانی - 
  .فا مسته ال مه ك وه ، بێگانه هێنانی - 
  .شا و ئێران  دژی ڵك خه هاندانی - 
  .ئێران دژی رو   ڵ گه له ستن به ڵێن به - 
  . خۆیی ربه سه یاندنی راگه - 
  .ربایجان ئازه روسیا و بۆ هاتوچۆ و وه ره ده  چوونه و وه كۆبوونه - 
  .تاران پرسی  بێ بازرگانی ی یماننامه په گرێدانی - 
  . كانیان ماڵه سوتاندنی و  میری ندانی كارمه كوشتنی - 
  (.27)فا مسته ال مه هاتنی  و ئات و  ربایجان ئازه بۆ چونی ؛ سیانیان له  جگه ، وه تكرده ره مووی هه قازی  

 
   قازی یفی سه بۆ كان كراوه ئاراسته  تاوانه

 
  : بوون  مانه ئه كۆمار رۆك سه جێگری و نگ جه زیری وه( قازی خانی حسێن د مه محه) قازی یفی سه كانی تاوانه

 
  . وه ره ده بۆ چونی * 
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  .روسیا و ئازربایجان رۆكی سه ردوو هه  ڵ گه له ستن به یمان په*  
  . ئێران دژی نگ جه تی زاره وه رگرتنی وه * 
 

   قازی دری سه كانی تاوانه
 

  :بوون  مانه ئه دایاننابوو مهاباد ڵكی خه  كه ئێران میللی شورای جلیسی مه ری نوێنه قازی دری سه كانی تاوانه
 
  .فا مسته ال مه خێرهاتنی به بۆ ماسی حه شیعری نووسینی * 
  .كانی زیره وه دو مه محه قازی هاوكاریی * 
  .د مه محه قازی بۆ نهێنی ی نامه نووسینی * 
  .ئێران دژی له ڵك خه هاندانی * 

 
 نگ رهه سـه دادستان  تی رۆكایه سه به  وه نێردرانه دادگاییكردن،  دووباره بۆ ئێران شی رته ئه ستادی له تر كی یه سته ده دا، دادگاییكردنه و ئه ر سه به مانگ سێ دوای  

  .بوو  ڵ گه ر له رسیان هه مهابادو كیومه  یشتنه گه 7121/  2/  21  له  مانه ئه تر، ندامی ئه  سێ و زانیكوزاده ڕه

 تـری  وانی ئـه سـیانیان له  جگـه قـازیش ،  وه وێندرایـهخ بـۆ ی تاوانـه  خاڵـه72و  دیان هێنـا، جـارێكیتر ئـه مـه تا قـازی محه ره ستی پێكرد، سه یانی دادگا ده بۆ به
 بوون توڕه بـه  قـازیش قازیـدا، ر سـه به قیڕانـدی دادسـتان تم بـه ، وه دایـه ده تمـی وه  وه هێمنییـه به رخۆو سـه له و ئـارام زۆر قـازی كـرد، ی ڵگه به داوای و وه تكرده ڕه
 موو هـه م ئـه ، باشه جوامێربیت  ك یه ڕه زه  وه مه كه تی به ، نییه دواڕۆژ و كتاب  و حیساب به ڕتان باوه و ناناسن خوا و نییه ئاینتان ر گه ئه  ئێوه: وتی و وه دایه تمی وه

  . كردووه دروست من بۆ چۆن تان بوختانانه درۆو
 

  . ت سیفه گ سه كوردانی: وت قازی به بوو، توڕه  زیاتر دادستان
 

 تـوانی ده  ر هـه تـۆ  ، ره بێشـه ئـاخر دانـانێن، یاسـا  و ڵك  خـه  و  خۆتـان بۆ سنوورێك هیچ  كه ن ئێوه ئابڕو بێ  و    ره بێشه و  گ سه«:وتی و بۆوه  توڕه قازیش
  كردووه ئامـاده  وه ئه بۆ  خۆم  وه زووه له من ت، نایه ست ده له ت دیكه كی یه ڵه هه هیچ زیاتر  وه له یت، بكه جێی جێبه تی، داویه  دیكه ی كه فه ره بێشه و ئه  كه بڕیارێك

  مردنـه و رگ  مـه و به شانازیی زانم، ده  خۆم بۆ خودا تی له ت حمه ڕه به  مه ئه كوژرێم، ده مدا كه ته میلله ئازادیی ی ڕێگه له و  بێتاوانم  كه ی وه ئه ، ئاواتوه شی باوه به
  (.22) «م كه ده  یه ردانه مه
 

  وه داته نه تم وه خوارد سوێندی قازی
 

 پشــوودانیان  كـاتی ناچـار ،«بابیكــات یكـات ده تێك ڵـه غه ر هـه  رده نامــه م ئـه«:وتـی و  وه داتـه نه تمێــك وه هـیچ خـوارد سـوێندی بڕیاریــداو د مـه محه قـازی ئیتـر
 دادسـتانی  كرایـه ب جـه ره  نگ رهه سـه ناچـار ،«لێبكـات پرسـیارم  دیكـه سـێكی كه ر گـه مه م ناكه قسـه» : وتـی قـازی بكات قسـه وڵیاندا هه زۆر پاشان یاند، راگه
  . دادگا

 
  : وتی دادستان 

 
 ست؟ به روسیا تی حكومه  ڵ گه له وتتان نه بازرگانیی بۆچی -
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  . نییه ی بناغه و  بوختانه ، ستدابووه رده به  له وتمان نه كۆمپانیای بیرو كام وت، نه  كامه»:  وتی د مه محه قازی * 
 فا؟ مسته ال مه ك وه ئێران خاكی ناو  بێنه  كردووه  بێگانه له داواتان بۆ - 
  .  كوردێكه موو هه ماڵی كوردستان ، بووه نه  بێگانه كوردستان  له فا مسته ال مه * 
 بـوو، وز سـه  و  سـپی سـورو نگـی ڕه  كـه رهێنـا ده ی جانتاكـه له قوماشـێكی  پارچـه گیرا نـه بـۆ خـۆی بـوو،  تـوڕه لێـی د مـه محه قازی پێشتر  كه نیكوزا، نگ رهه سه - 

  : وت قازی به ربوو، سه له داسێكی و  كوش چه
  .پێی ژێر  خستییه كردو  ئاتكه له تفێكی نگ رهه سه ؟ نییه  وه ئه شكیاڵتت ته  و  م رچه په و  ت حكومه موو هه ی ئه -
 دێـت رۆژێـك  ناگـات، كوردسـتان ئاتی بـه سـتتان ده  ئێـوه ، تێدانییـه داسـی و  كوش چـه  ئێمـه ئاتی ، نییه كوردستان ئاتی رگیز هه  مه ئه»: وتی د مه محه قازی * 

  .  » وه ئه شانی ر سه ،له  سپاردووه بارزانی فای المسته مه به كوردستانم ئاتی ، وه كێته شه ده و  درێت ڵده هه  خانووه م ئه ر سه له
 نگ رهه سـه  نابی جـه له تان ییه توڕه موو هه و ئه بێت، هێمن  و  ئارام رخۆو سه له تۆ ی ڕاده به دا وتته م له  نییه   كه  بیستوومانه  ئێمه: وتی تایی عه نگ رهه سه - 

   چیبوو؟ نیكۆزاد
 مـن م، بكـه   قبـوڵ ناپیاوێـك  و  خـوێڕی ر هـه ی ئیهانـه بم ئامـاده چی خاتری به من بكات، م كه له گه به  ئیهانه م ناده   كه به  مافه و ئه من: وتی د مه محه قازی * 

  .م بكه ك تییه بێحورمه ر هه قبوڵی تا وێت ده چیم من زیاتر،  نه  وه ته داوه م وه ئه تمی وه ر هه
   ؟ بووه هه ندیتان یوه په هیچ ، ڕۆیشتووه  وناوه له بارزانی فای مسته ال مه  وه كاته و له: وتی تایی عه نگ رهه سه-  
  .  نییه  لێی ئاگام و ماوه نه ندیمان یوه په هیچ ، وه وتۆته دووركه ی ته وه له تم به ، بووه هه ندیمان یوه په  ده غه نه شنۆو  یشته گه بارزانی تا:  وتی د مه محه قازی * 
   راسپاردی؟  پێ چی فا مسته ال مه: پرسی لێیان - 
 بـۆ  ی ئێـوه ی قینه راسـته ی وێنـه ، م كه خۆشـنه خـۆم تـاوانی  بێ بـه  دڵ مـن  كـه وتـم پێـی ، ندیخانـه به  خرابوومـه نه تـا بچم ڵی گه له وڵدا هه زۆری: وتی قازی * 

 ژێـر  كـه  ، نییـه زاڵمتـر  و  بێـویژدان  و  یی زه بێبـه خۆیان لـه بوو هـه تتیان سـه ده  كـه ،  مانـه ئه ك وه  نییـه تێك میللـه  و  ل گـه هیچ وتی. چۆنن  ئێوه  كه كێشاوم،
  . كردووه نه تاوانت  كه  به مه  وه ئه مای ته به تۆ وتی ، وه بپاڕێته  و  بكات زڵوم مه و  لیل زه خۆی وان ئه ك وه ناتوانێت   كه بوون، ستیش ده
   ڕۆشتی؟ نه ڵی گه له  كه نیت شیمان په: وتی تایی عه نگ رهه سه - 
  . بمرم پێناویدا له  و  بژیم ڵی گه له دابوو كورد تی میلله به ڵێنم به  چونكه نیم، شیمان په: وتی د مه محه قازی * 
   بوو؟ هه یوونتی رزگار ی خشه نه بارزانی بویت زیندان له  كه - 
  . ن بكه رزگارت بنێرم  رگه پێشمه زۆر كی یه ژماره توانم ده ڵێی ده وێك شه ر هه  كه  دامێ ری به خه  ڵێ به * 
        كرد؟ نه ی كاره و ئه بۆچی ی ئه - 

  !    مویست نه خۆم من*
 رچی؟ به له - 
ــه له *  ــه و به  یمان پــه و ئــه ر ب ــوو م ڵێنان ــۆ م دووه  وتــم،  كــه ب ــوو  وه ئــه ب ــاتر ب ــه خــوێن زی ــن.  ڕێژرێ ن ــه زم حــه خــۆم م ــا ده بــڕۆم، كرد ن ــد چه ن ــۆمبیلم ن  ئۆت
  .ربچم ده ئێران خاكی له و  بڕۆم متوانی ده  بوایه هه یلم مه ركات هه ، ستدابووه رده به له 

 
 (.22) مدا كه یه شی به له بوو د مه محه قازی كردنی دادگایی كۆتایی  مه ئه
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  م كۆماری كوردستان  كه زراندنی یه د بۆ دامه مه كانی قـــازی محه وڵه هـــه    وه ی یادی كۆماری مهاباده ساڵه 61ی  بۆنه به                
                                                              

 م شی سێهه به                                                               
 

 شـوێنی  وه هاتـه نیكـوزاد نگ رهه سـه ، كردنـه دادگایی  مه ئه بوو پێیوانه ر هه ، وه ژوره  هاته رخۆ سه له ویقارو و  ت یبه هه به زۆر و هات  قازی یفی سه ی ره سه ئینجا
 نگ؟ جه زیری وه به بووی چۆن تۆ:  وت قازی یفی سه به و  سمی ره 

  .تر هیچی و بوو م كه له گه به ت خزمه ستم به مه و رگرت  وه م ركه ئه و ئه  وه شانازییه به من: وتی یف سه
 ؟ وه یته كۆبكه  پاره  وه یه رێگه و له یان بوو ت خزمه ستت به مه: پرسیار

  وادیـاره .  خـۆم تیی تایبـه تی روه سـه له  رجكردووه خه كوردستان كۆماری و ت  میلله بۆ نم تمه ملیۆن دوو غی بله مه من ناناسی، من تۆ ر گه مه:  وه نینه پێكه به یف سه
  .نازانی سیش دادڕه دادگاو رێتی دابونه كار و له وتۆش ئه شتێكی
  وه داته نه تم وه بڕیاریدا یفیش سه
 ر گـه ئه ، شـتووه خۆمـان مـاڵی و  ژیـان  لـه ستمان ده  تازه  ئێمه: وت پێی و وه كرده ئاگاداری یف سه تم به بگرێ، قازی یفی سه به كیش یه هانه به ویستی نگ رهه سه
 ئینجـا دروسـتكردووین، بـۆ بوختانتـان درۆو ملیـۆن ك یـه زیـاتر، رگ مـه له ئـاخر. شـكێنم ده ددانت و  م ده و  گویالك رو سه  مسته م به یت، بكه بی ده بێئه تۆزقاڵێك 
  . وه داته نه تم وه هیچ بڕیاریدا ویش ئه ن؟ كه ده ناماقوڵیش و  ت ڵه غه ریكن خه 

 
  : قازی دری سه ر سه  چووه  نۆره

 
 گاتێ؟ ده كتان كۆمه تاكو خۆڕابگرن  كه د مه محه قازی بۆ ناردت  كه بوو چی  یه نامه و له ستت به مه: پرسیار م كه یه
 ڕوو؟ نه بیخه رموو فه و نییه ئارادا له وا شتی رگیز هه: تم وه

 ؟ نووسیوه بارزانیت بۆ  كه  چییه  شیعره و ئه: پرسیار
  . خۆشمویستوه و نووسیومه من  وه ئه ڵێ به: تم وه

 ؟ كردووه تان وه كۆبوونه چۆو هاتو میاندواو له رو  ربازیی سه رمانداری فه ڵ گه له و  ری وه پیشه ڵ گه له ورێز ته له بۆچی: پرسیار
  .لێكرا تری پرسیاری ندێ هه و بوون رۆژگار پێویستی  وانه ئه: تم وه
 

 رچوو ده دادگا بڕیاری و شه  نیوه
 

 بـوو، وام رده بـه تارانـدا مهابـادو نێوان لـه ل بێتـه نـدیی یوه په دا یـه  ماوه و لـه خایانـد، عاتی سـه71 لـه  زیـاتر ی مـاوه بڕیاردانیـان و كه وه كردنه دادگایی  دووباره
 دادگــایی دووجـار نـد رچه هه نـدرا، یه راگه تاران بــه ش بڕیـاره و ئـه  لـه په به زۆر و وه بڕییــه كانی قازییـه  رسـێ هه دانی سـێداره له بڕیــاری دادگـا و شـه ی72   عات سـه

 رسـێكیان هه دانی سـێداره له بڕیـاری داو نـه( كان قازییـه) كـان تاوانباره ی وه تكردنـه ڕه به گوێیـان هیچـیش ریان، سـه له بوو نه پێویست ی ڵگه به تم به  ، وه نوێكرایه
  . ندكرا سه په
  .كرابوو ستنیشان ده چوارچرا ی كه خانووه زووتر دیاربوو تم به ن، ڵبخه هه لێ ی سێداره داری تا  وه بدۆزنه شاردا ناو له شوێنێك خۆ، وتنه كه ئیتر
  .وێبن له  دادگا ی سته ده بێت ده  كه حوكمه جێكردنی جێبه تا هات، بڕیار ناكاو له جێبهێڵن، به هاباد مه رمانداری فه بۆ  كه حوكمه جێكردنی جێبه ویستیان تا ره سه

( 71)   ئۆتۆمبێلێـك ر هـه و سـواربكرێن ئۆتۆمبێل له  كه یه  كه یه درا رمان فه كران، ده چاودێریی كدار چه هێزی به دانرابوون، ژوورێك له  كه پادگانه نێو له كان قازییه
. چوارچرا  یدانی مه بۆ بیانهێنێت  كه یه  كه یه بڕوات دا رێك فسه ئه به رمانی فه مهاباد رمانداری فه تاران، بۆ نێرین تان ده پێیانوتن سواربێت، كدا ته له ربازی سه

 خۆتان  وتیان كات، ده نوێژ د مه محه قازی بینین ده ، ندینخانه به  چوومه م كه گۆڤاره بۆ م كه راپۆرته واوكردنی ته بۆ منیش» : نووسێت ده ساڵ  ر  كیومه
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 رجیی خـه  بۆ  بهێنن بۆ مان یه پاره و پول   ین بده  وه ماڵه به  واڵ هه با ن بده مان رێگه: وتیان.  وه كۆكرده كیان شتومه  و  رگ جلوبه تاران،  نێرینه تان ده  وه نه كۆكه
 ر ورووبـه ده  ناوشـارو یانـد، راگه شـاری نائاسایی بارودۆخی رماندار فه  وه ئێواره له ر هه كران، ك لۆرییه سواری  كه ریه هه. ناكات پێویست: وتی  كه ره فسه ئه ، رێگه
  .نرابوو ته رباز سه به
 

 ی كه سێتنامه وه نووسینی له   ماندووبوو قازی
 
 نــد چه ڕۆیــن، ده تــاران و ره بــه  وه لێــره: وتــی  كه ره فســه ئه زم؟ دابــه  لێــره بێــت ده بــۆ وتــی قــازی چــوارچرا، یــدانی مه خــانووی رگای رده بــه  یشــته گه ئۆتۆمبێــل  كــه
 و وره گـه  مێزێكـی ربازو سـه ند چه و  واری كورده كی الیه مه و نیكۆزاده نگ رهه سه دادستان بینی  كه وه ڕاڕه ناو  هاته  كه. كرێت ده لێتان  لێره  ماوه كی الوه پرسیارێكی 

  بیكـه  یـه هه  تتان سـیه وه ر گـه ئه: وت قازیی به.  وه خوێنده دادگای حوكمی دادستان ، چییه یشت تێگه. ن كه ژووره له ندروستی ته رۆكی سه و كه مێزه ر سه له قورئانێك
 پێینووسـی   » بینووسـه یڵـێم ده مـن ی وه ئـه»: كـرد مهابـاد الی مه له داوای ماندوبوو، سێت، وه نووسینی به ستیكرد ده  له په به مێزو ر سه  چووه قازی ، بینووسه یان
 و  ژیـان  وه پێكه  و  كگرتن یه ئامۆژگاری ربگیرێت، لێوه سودی داهاتوو ی وه نه كوردو لی گه بۆ تا ، خۆشخانه نه و قوتابخانه  و  وت مزگه بۆ  جێگه فاڵن و  وی زه فاڵن
 ران نیگـه زۆر   زۆره  مـاوه و لـه دادسـتان پێچـوو، نیـوی و  عات سـه دوو  مه ئه ،  وه پاڕانه خودا له و تۆبه نوێژو به ستیكرد ده پاشان. كرد كورد لی گه بۆ ویستی خۆشه
 كـرد، زی كاغـه  و م ڵـه قه داوای بنووسـێت، كـوردیش لی گـه بـۆ سـێت وه كـرد داوای ئینجـا بـوو،  وه ماڵـه بـۆ ی سـێتانه وه و ئـه. بـوو تـارانی ی وه ڕانه گه ی له په بوو،
پـێ  ت وه ئـه  ی رێگـه دادسـتان بـزانم»: وتـی ال مـه ،«نووسـیت ده  وه ئـه ر هـه یڵـێم ده مـن رچی هـه و بنووسـه  ره وه»: وت الی مـه  بـه لێبێـت، گوێیان موو هه ی وه بۆئه

 قوربـان»: وتـی  ال مه ، بنووسه كوردی به تۆ»: وت الی مه به و وت  ده كانی شته فارسی به  ن، تێبگه كانی قسه له موو هه تا یوت ده رز به نگی ده به قازیی  «دات؟ ده 
  (. 22)نووسیی  خۆش تێكی خه به خۆی قازی ئینجا ،«كورد لی گه كانی ختییه دبه به له   تره كێكی یه ش مه ئه»: وتی قازی ،«بنووسم كوردی به نازانم

 
 ن كه تیربارانم: وا پێشه

 
 رعی شـه له ی وه رئـه به له» : وتـی د مـه محه قـازی ناكـات، پێویسـت: وتـی دادسـتان ، وه بخوێنمـه بـۆت یت كـه ده ز حـه»: وت دادسـتانی به قـازی واو بوونی ته دوای

: وتـی  قازی. بوو ت په به خنكاندن دادگا بڕیاری  چونكه كرد، نه قبوڵی دادستان تم به. «ن بكه تیربارانم  مكوژن ده  كه ، نده سه ناپه كارێكی داردان له ئیسالمدا 
 و وه كـرده رز بـه  سـتی ده ردوو هـه كردو قیبلـه له رووی ، سێداره تی په ژێر  بچێته ی وه ئه پێش  دا یان رێگه. «م كه ده جێ جێبه مردن له ر به رمانی فه  و م كه ده نوێژ»
 تـۆ  خودایـه ، كردووه نـه  موكوڕیم كـه و بواردووه نـه خـۆم هـیچ دا ته میلله و به ت خزمه له من  كه شاهیدی خۆت تۆ  خودایه»: وتی رز به نگێكی ده به و وه پاڕایه خودا له

 و لـه زاڵمان لـه زڵومان مـه  ی تۆڵـه خـۆت یی وره گـه به  خودایـه ، كردوومـه تـۆدا بـوونی ڕازی پێناوی لـه تۆداو ڕێگای له هاتبێت ست ده له كم رچیه هه من  كه شاهیدی
 و ئـه چنگـی ژێر لـه كـورد  تی میللـه و  پۆك چـه ژێـر تانی میللـه موو هـه شتێك، موو هه له ئاگادار خودای ی ئه ، وایه ر هه زانم ده  كه ، وه بستێنه تدا قیامه له و دونیایه
  .» ڕزگاربكه  زاڵمانه

  كـه كورده  ال مه له یم كه فارسیه یگوتن، ده كوردی به د مه محه قازی  كه ی وشانه و ئه ها روه هه كێشا، ی قیقه ده (21) ی نزیكه ش یه وه پاڕانه م ئه»: ڵێت ده ر  كیومه  
  . پرسی ده

  .یان به ره به ی(2)  به ببوو كاتژمێریش سپارد، گیانی د مه محه قازی  كه كێشا نه ی قیقه ده دوو داریاندا، له و سێداره تی په ژێر  برده یان-د مه محه قازی پاشان
 

 ڕاند راپه و خه له چوارچرای
 

 رۆكی ســه الو مــه و  دادســتان به چــاوی و وه ژووره  هێنایانــه  كــه -كۆمــار  نگی جــه زیــری وه ـــــ تێــدابوو قــازی یفی ســه  كــه ی لۆرییــه و ئــه بــۆ كــرد یــان ئاماژه ئینجــا
 خـۆی بـۆ ك یه تنامه سـیه وه تـوانی ده» : وت پێـی و   وه خوێنـده بـۆ دادگـای حـوكمی دادسـتان چوو، تێكنـه تم به.  چییه سات كاره زانی ر كسه یه وت، كه ندروستی ته 
    شۆڕشگێڕانه دروشمی به ستیكرد ده درابوو، دار له وت كه د مه محه قازی به چاوی  كه ر هه بردیان، یدان مه و ره به  كه نووسی، ی ڕه الپه 71 ویش ئه بنووسێ، 
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 واوی تـه وابـوو، شێر ڕاندنی نه ك وه قازی یفی سه ی ته عره نه یخست، ده دا ده رچی هه له كان، ربازه سه رو فسه ئه روگوێالكی سه  وته كه  پێالقه و  مست به و  كوردی به
 ئیستقاللی بژی كورد، بژی د، مه محه قازی بژی»: یوت ده ڕاندو ینه ده شێر ك وه سێ ركه هه لێدانی ڵ گه له ڕاند، ڕاپه و خه له چوارچرای نزیك ر و وروبه ده ڵكی خه 
  وتــه كه پچــڕاو  كه سـێداره تی پــه  قیقــه ده دوو دوای كـرد،  وه یانــه وه داره به  كــه ،» خـاوه یاڵتان خــه نــامرێ، رگیز هـه كــورد تم بــه مـرین، ده  ئێمــه كــورد، تی میللـه 
  . وه ڵیانواسییه هه  دووباره كرابوو، ئاماده قازی دری سه بۆ  كه م سێیه داری بن  بردیانه. كێشا ده ی ته عره نه ر هه هێشتا  وه كرده رزیان به  دووباره ، وه خواره 

 
   جوت تیی كوردایه ستی هه ش الكه مه
 
 ببوو، گێژ بوو، ڕوان چاوه دا كه لۆرییه ناو له عاتێك سه ند چه  چونكه قازی، دری سه ر سه  یشته گه  نۆره.  بۆوه رووناك واو ته دنیا یانی، به پێنجی به بوو عات سه
 ر  كیومـه  بینـی، ی ئێمـه الو مـه و دادسـتان  ، وه ژووره  هاتـه زانـدو دایانبه  كـه.  چییـه سـات كاره یشـتبوو تێگه بـوبێ، قـازی یفی سه كانی ته عره نه له گوێشی بێ ده 
 وت  پێی مهاباد الی مه ، وه ببێته ڕوون باشتر من باكاری تاران بۆ بمنێرن م كه ده تكا ، كردوه نه تاوانێكم هیچ من ئاخر: وتی و وه پاڕانه به كرد ستی ده: ڵێــــت ده 

 مری، نـه   پیاوانـه بـۆچی جا بكرێت، جێ جێبه بێ ده و ناخوات،حوكمه ردت ده به هیچ  وه پاڕانه  تازه ، به دیكه وانی ئه كو وه  پیاوانه ، وه پاڕێره مه ، كه وامه  یبه عه: 
دانیشـت   بۆیه  لێكرد، كاری زۆر ال مه ی قسانه م ئه ن، ده ده دار له  ئێوه  دوژمنكارانه  وانه ئه یت؟ كه ده خۆش خۆت به دوژمن دڵی بۆ ، بمره  ردانه مه و  ژیاوی  ردانه مه
 كـورد مێـژووی هـۆگرانی  ر گـه مه ، كردووه نـه یفی سـه درو سـه ی سـێتنامه وه ڕۆكی ناوه باسی ساڵ  ر  كیومه روان سه تم به  ی، كه سێتنامه وه نووسینی به ستیكرد ده و 

 حاڵی وت، كه قازی یفی سه  دو مه محه قازی رمی ته به چاوی  كه بردیان، دان سێداره له یدانی مه و ره به پاشان ،  وه بیدۆزنه ئێراندا شی رته ئه ی رشیفخانه ئه نێو له
  . هات كۆتایی كورد رداری سه  رسێ هه دانی سێداره له ساتی كاره داردراو له ویش ئه كرد، ملی له تیان په  وه ربازانه سه شی باوه به ناچار ، وه بوورایه و تێكچوو

 
 بن ده قبوڵ قازی دوعاكانی پێیوابوو

 
: یگـوت ده  كـه د مـه محه قـازی نگی ده تائێستاش شیدبن، ڕه و  ت غیره به و رگ  جه به  نده وه ئه كورد رانی رێبه و رپر   به  كه كرد ده نه ڕم باوه ت قه: ڵێت ده ر  كیومه

 رو فسـه ئه له ی قه پێله و زلله پڕكردبوو، ری وروبه ده و یدانه مه و ئه واوی ته  كه قازی یفی سه ی ته عره نه یاخود. [  وه ربگره وه زاڵمان له زڵومان مه زای جه  خودایه]   
  (.25) چۆن و ی  كه نازانم تم به بن، ده  قبوڵ د مه محه قازی دوعاكانی پێموابوو ، گوێمدایه و چاو ر به له دا، ده ربازان سه 

 

 كۆتایی شی به كانی راوێزه په و رچاوه سه
 

   21 - 26ال  –  رچاوه مان سه هه -22 

     57ال .   ر چاوه مان سه هه -25 
   
 2172ی مارسی 21:  وتی  ڕێکه/    ئرێ کوردستانی نو ماڵپه:   رچاوه سه
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 زرانی كۆماری كوردستاندا دامه  د و رۆڵی له ممه تی قازی محه سایه كه                            
 
    مید حه هاوار. ئا
 
 د ممه محه قازی ی ماڵه بنه
, ر داگیركـه رسـتی په كۆنه و گ بـه ره ده تتی سـه ده ژێـر  تـه وتووه كه  وه مێژه لـه ر هه ئێران كوردستانی تتی رۆژهه  وێته كه ده  كه ی كورده  شه به و ئه  تێدانییه گومانی 

 ركردنـی ده و ئـازادكردنی بۆ  زۆریانداوه وڵی هه  وتووه ركه تیاداده ی ماڵه بنه و هۆز ڵێك كۆمه
 . ه(د ممه محه قازی) ی ماڵه بنه  ماتنه بنه و له كێك یه.. ران داگیركه تتی سه ده ژێر له
 تای ره سـه له  ده حمه ئه میرزا كوڕی قاسم میرزا كوڕی لی عه قازی كوڕی  كه د ممه محه قازی  
  لـه  یـه ماڵه بنه م ئـه مێـژووی موكریانـدا،  له  ركردووه ناوبانگیانده  وه مه كه یه جیهانی نگی جه

 و  كــه ناوچه ڵكی خــه الی لــه  یــه ماڵه بنه م ئــه, پێشــتر  ده چوارســه  بــۆ  وه ڕێتــه گه ده ســاباڵخدا
 ، قدیربوونه ته و رێز ی جێگه  وه تیشه حكومه تتدارانی سه ده ن الیه له ت نانه ته گشتی به كورد
 رۆك سـه و هـۆز موو هـه لمشـایخ ئه شـێخ واتـا د ممـه محه قـازی ی وره گـه بابه 7125 سـاڵی  لـه
( كێتی یـه ی بهـه جه) داوای دا یـه وه كۆكردنه و لـه و  وه تـه كۆكردووه ی كـه ناوچه كانی ته شیره عه

 ( 7.)پێشنیاركرد كوردستانیشی ئازادی ها روه هه ، كردوه ئینگلیزی دژی
 كوردسـتان رزگـاركردنی بـۆ كـورد  به ر رامبه به  بووه هه هێزیان به ری روه نیشتیمانپه و تی وایه ته نه ستی هه  وه كه ڵه چه ره  له ر هه د ممه محه قازی ی ماڵه بنه  واته كه
 بـاپیری ی كـه برابچووكه تاح فـه قـازی 7176 سـاڵی  لـه. ن داگیربكـه كوردسـتان وێسـت یانه ده  كه ی سانه وكه به ر رامبه به  بووه هه توندیان ستی هه شدا وه ئه ڵ گه له

 بـۆ و دیلیگیران بـه كان روسـه هێرشـی ر رامبه به له( د ممه محه و ساالر) شی كه الوه  دووكوڕه و  هیدكراوه شه كان روسه وخۆی راسته هێرشی ر رامبه به له د ممه محه قازی
 ( 2.)ڕێكران به  وكاته ئه روسیای كانی دووره  شوێنه
  بـه هـا ره( مگلـق) تی پاشـایه می سیسـته گـۆڕینی بـۆ ئێران ئازادیخوازانی ڵ گه له بوون نگ هاوده و هاوكار شداربوو، به دا شروته مه ی وه بزوووتنه  له تاح فه قازی

نـدینجار  ش چه سـته به م مه رئـه به ر له هـه  باتیكردووه ستوری زۆر خه دهدیهێنانی یاسای  پێناوی  به له  كه  تاوه ره سه ر له تاح هه ، قازی فه(2) تهمشروو تی پاشایه
ســتهێنانی یاســای  ده بــۆ به  وه ور كۆبوونــه ده  ڵكی لــه ڵێك خــه ی خــۆی و كۆمــه ڵوێســته و هه ر ئــه ســه وامبوو له رده ر بــه تاح هــه قــازی فــه( 2.) نــدكراوه تــاران به  لــه
ی و باوبـاپیرانی  كـه ماڵه ی بنه وه و رێـڕه ر ئـه سـه دیش له ممه قازی محه  بۆیه, لی كورد بۆ گه  باتی زۆریانكردووه كۆشان و خهوڵ و تێ هه  یه ماڵه م بنه ئه. ستوری ده
م  ئـه  ، بۆیـهبات و تێكۆشـان بكـات ی ئـازادكردنی كوردسـتان خـه رێگـه  زیـاتر لـه  نـاوه  وه ده ممـه قـازی محه  ی پـاڵی بـه كه ماڵه وامبوو رابردووی خاوێنی بنه رده به
بـۆ   باتی زۆریكـردووه خـه  مانشـێوه هه ویش به د ئـه ممـه لی بـاوكی قـازی محه كـرد قـازی عـه یان ده كـه له كاریان بۆ گه  وه رزه ستی زۆر به وریایی و هه  به  یه ماڵه بنه
 (5.)تیدا وایه ته ستی نه ی هه وه باڵوكردنه  نهێنی له ئاشكرا چی به لی كورد چی به گه

ورێز  تـه  د خیابانی لـه ممه ی شێخ محه وه ڵ جووتنه گه ناوبراو له. پێكهێنا( د ممه ی محه وه بزوووتنه)ناوی  مهاباد رێكخراوێكی كوردی به  له 7121  لی له هقازی ع
, دری قــازی سـه  ناســراو بـه( بولقاسـم قـازی ئه( كیان بوو یــه لی، دوو كـوڕی هـه قــازی عـه.  وامبووه رده بـه  وكاره ر ئـه ســه له 7122بوو، تاسـاڵی  نـدییان هـه یوه په
 (6.) وه ڕایه د گه ممه كۆچیدواییكرد فتوحاتی قازی بۆ قازی محه 7126ساڵی   لی له قازی عه.  د بووه ممه ویتریشیان قازی محه ئه
 

 د ممه محه قازی ژیانی
 

  و له كێك یه  یه هه جیاواز بۆچوونی د ممه محه قازی دایكبوونی له ساڵی  هب ت باره سه  مشایخه شێخ كوڕی قاسم قازی كوڕی لی عه قازی كوڕی د ممه محه قازی
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 ها كـریس روه هـه.  دایكبووه له 7117ساڵی   له:  ڵێ ده مهاباد كۆماری و د ممه محه قازی وا پێشه كتێبی  له(  ساحیب دین هائه به د ممه محه) دانا بۆچوونی  بۆچونانه
  لـه: ڵێـت ده( دانی كوردسـانهی شـتادا رۆژی شـه د و هه زار و سێسه ی هه لێوه  ی خاكه ده: )كتێبی  لیل گادانی له دا و جه21, 71ی  ده سه  كتێبی كورد له  كۆچیرا له

د كاتێـك  ممـه دان و قـازی محه م بۆچوونـه ڵ ئـه گـه ی مێژوونوسـان له ی زۆربه وه رئه به داین له 7111ڵ ساڵی  گه ش له ئێمه  بۆیه,  دایكبووه مهاباد له  له 7111ساڵی 
 قـازی( 1.) بوونـه روونـاكبیر و ژیـر و زانـا موویان هـه  كـه دایكبوو لـه ك یـه ڵهما بنه  لـه د ممـه محه قـازی ساڵ بـوو،(  21)نی  مه ته 7121ساڵی   درا له سێداره له

 روونـاكبیرێكی قـازی وا پێشـه. كـوردا لی گه مێژووی  له  یه هه تی تایبه كی یه وپایه پله  زنه مه  تییه سایه كه و ئه  یه هه زیاتر و ورد كی یه وه لێوردبوونه به پێویستی
 جیهـان كـانی رووداوه و زع وه  لـه ها روه هـه و  تـازه زانسـتی و تی شارسـتانییه قـازی. كرا دیـده به م كـه زۆر كـوردا ناو لـه ی وێنـه دا وڕۆژگاره لـه  كه بوو وتوو ڵكه هه
 بـوو خوانـا  و دیندار پیاوێكی قازی  وتنه نی شایه ی وه ئه(  1.)زانی ده روسی و نسی ره فه بی ره عه و ئینگلیزی و فارسی و توركی زمانی زابوو، شاره واوی ته به

 بـاریكبوو نـدام ئه پیـاوێكی د ممه محه قازی ها روه هه, وامبێت رده به وئاسایش هێمنی دابوو وه ئه وڵی هه  له وام رده به دا ده فیڕۆنه به  وه كییه الوه شتی  به خۆی كاتی
ــه ــی ره مێك ك ــوو، زه نگ ــه تــووكی ردب ــوو، ری س ــه چــاوی كورتب ــه ك تاڕادای ــتیدا له بوو وره گ ــاری  بــه ڕاس ــوانی روخس ــازی( 1.)وت ركــه ده ج ــاوێكی ق  و مــاقوڵ پی
 د ممـه محه قـازی..  تێڕوانینـه ی جێگـه ڕاسـتی به هێمنیـدا و رخۆیی سـه له و رووناكبیری ڵ گه له ڵبوو تێكه ی تانه سڵه خه م ئه موو هه ڵكدا خه ناو له ڕپێكراوبوو باوه
 ی كـه رییه روه كوردپه و تی وایـه ته نه سـتی هه شـدا وه ئه ڵ گـه له رگرتبـوو وه وانی ئـه وشـتی ره و ت خاسـیه ك یـه تاڕاده كاندا روسـه ڵ گه له بوو هه زۆری كی توییه تێكه
 و ئـابووری و ئـایینی بـواری  لـه  هبوو هـه واوی تـه زایی شـاره  كه  كردووه دیان ممه محه قازی وشتی ره باسی كورد  له ر ده به ر نووسه لێك گه. بوو وه موویانه هه ر سه له

ــه كۆمه ــه ئه سیاســیدا، و تی تی ــتبایه بگه  روویبدایــه  كێشــه ر گ ــه له ی وه لێكۆڵینــه ســتی ده  ش ــاری وجا ئــه كــرد ده ر س ــه رگیز هــه دا رده ســه له بڕی  خــۆی بڕیــاری  ل
 تی رۆكایه سـه  بـداتێ تی قازییـه ی ئیجـازه باوكی ی وه ئه پێش. بێت ری روه دادپه كی یه شێوه  به دا وڵیده هه كان كێشه ركردنی سه چاره بۆ قازی ، وه بووه ده زنه پاشگه
. رۆشـنبیریدا و زانسـت و خوێنـدن  لـه زابێت شاره قازی ك وه كه وتبوو كه رنه تێداده وای سی كه كورد می رده سه و تائه ستۆدابوو، ئه  له هابادی مه وقافی ئه و معار 

(71) 
 

  تیدا وایه ته نه ستی هه هێزكردنی به  له قازی رۆڵی
 

  چاالكانـه به زۆر  بۆیـه گیـداكوتابوو، ره دڵیدا  له ل گه و نیشتمان ویستی خۆشه كرابوو رده روه په ر روه نیشتمانپه حێزانێكی  له  كه ی وه رئه به له ر هه د ممه محه قازی
  لـه ر هـه د ممـه محه قـازی  كـه  وه ئـه هـۆی  بـووه ش وه ئـه ر هـه. ئێـران رسـتانی په كۆنه و ران داگیركـه تتی سـه ده ژێر لـه ونیشـتمان ل گـه رزگـاركردنی بۆ دا وڵیده هه
ر بـوونی  بـه ر له هـه, زرانـد كی بچـووكی سیاسـی كـوردی دامه یـه ڵه كۆمه 7121 -7121 سـاڵی  لـه بـوو  وه ئـه, بێـت ت سیاسـه دنیـای  بـه  ڵ تێكه  وه ژیانیه تای ره سه
ی قـازی  وه لـه جگه,  لی كـردووه تی گـه خزمـه  وه كـه موو الیه هه  دا  و له كه ناوچه  بوو له كی دیاریكراویان هه ناوبانگییه  ی كه كه ماڵه تی قازی خۆی بوو بنه سایه كه

  (77.)كان ناوداره  ماڵه رۆك هۆز و بنه ی سه وه كۆكردنه  بوو له ری هه وریكی كاریگه خۆی ده
 ناوبـانگی و خـۆی تی سـایه كه ر بـه له قـازی  وتنـه نی شـایه ی وه ئه,  وه كۆبونه ری وروبه ده  له  كه ناوچه كانی الوه ی زۆربه زیادیكرد كانی ندامه ئه ی ژماره  مجۆره به  
 دیان ممـه محه قـازی ڵوێسـتی هه مان هـه و  وه كۆبوونـه وری ده  لـه  كـه ناوجه ڵكی خـه زۆری كی یـه ژماره  ڵـه كۆمه م ئـه ی وه ئـه هـۆی  بـووه دا كـه ناوچه  لـه ی كه ماڵه بنه
   كــه( 21)  لــه كانی ندامــه ئه ی ژمــاره  كــه دروســتبوو( ك. ژ) كــورد ی وه ژیانــه ی ڵــه كۆمه  كــاتێ بــوو ش وه رئــه به له ر هــه. تیــدا وایه ته نه ســتی هه  لــه  رگرتــووه وه

 و بات خـه ریـزی  چـووه  وه راسـته نیـازێكی و پـاك دڵێكـی  بـه ویش ئـه  وه ڵـه كۆمه ریـزی  بێتـه داوایـانلێكرد  وه ده ممـه محه قازی  به ندییانكرد یوه په كرد ده ڕینه تێپه
 ی رنامـه به ك الیـه موو هـه  بـه ی وه بۆئـه  وه باڵوكرایـه كانـدا ناوچه  لـه تی ركردایه سـه زۆربـوو ی ژمـاره ك یه ماوه پاش, كورد ی وه ژیانه ی ڵه كۆمه ڵ گه له  وه تێكۆشانه

 ی ژمـاره كاتێـك تم بـه, كرد كاریـده نهێنی بـه مبوو كـه كانی ندامـه ئه ی ژمـاره كاتێـك  ڵـه كۆمه م ئـه  وتنـه ی جێگـه ی وه ئـه( 72.)ینن بگـه كورد ی وه ژیانه ی یه ڵه كۆمه
 و راسـتگۆ سـێكی كه  بـه ڵك خـه د ممـه محه قـازی  وه رئـه به له كـورد لی گه رزگاركردنی بۆ راست ڕی بیروباوه ر سه له تێكۆشان  به ستیانكرد ده زیادیكرد كانی ندامه ئه

 وری ده  له زۆر ڵكی خه  كه وایلێكرد  وه رزكردبووه به  نده وه ئه دی ممه محه قازی ش مه ئه   وه گرته ی كه جێگه قازی كۆچیدواییكرد باوكی  كاتێ و نا دایده تگوزار خزمه
  لی گه كانی چینه واوی ته و رۆشنبیران الی  یه ڵه كۆمه م ئه  بۆیه  ڵه كۆمه بۆ زۆریانكرد تێكی خزمه  كه موكریان الكانی مه تی تایبه به,  وه كۆببنه  وه ژیانه ی ڵه كۆمه
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 تشـرینی كـانی رۆژه  لـه رۆژێـك. ن سنیشـانبكه ده  ڵـه كۆمه رۆكی سـه نهێنیـدا كی یـه وه كۆبونه  لـه بڕیاریانـدا كـورد ی وه ژیانـه ی ڵـه كۆمه ی وه ئه دوای. وت ركه ده كورد
 بـۆ كـرا ده د ممـه محه قـازی ڕوانی چـاوه ئیالهـی د حمـه ئه مـاڵی  لـه:  ڵێـت ده ئیگلتـون( ریحـانی لی عـه) مـاڵی  لـه رێكخـرا ك یـه وه كۆبونه مهاباد  له 7122 می كه یه

 پێشـدا له ڕوانبوون چـاوه  ڵـه كۆمه نـدامی ئه( 22) ئیالهـی دی حمـه ئه مـاڵی  لـه)) ئینگلتـون  وه یـه مباره له وتووێژ، و  قسه و بوون ئاماده و هاتن پاش بوون ده ئامه
 نـدامی ئه د ممه محه قازی  نده رچه هه دواییدا له قبوڵیكرد بێدوودڵی, ندامبوونی ئه به ی رباره ده یانكرد قسه ددا ممه محه قازی ڵ گه له ڕسی مده قادر و قادری قاسم
 قـازی تی ندامـه ئه ر سـه به زۆر كی یـه ماوه ر هـه  یـهگوا  كـه  یـه هه را  نـدێ هه كیتر الیـه له, وبوو ئـه ر هه  ڵه كۆمه مڕاستی ده و ر رابه تم به, بوو نه ندی ناوه ی كۆمیته
 ك تــه له خــۆی هاوژیــانی روونــدا و تاریــك پێشــكی  لــه كانیــدا رییه وه بیره  لــه شــاعیر هێمنــی تم بــه,  ڵــه كۆمه ی ركرده ســه  بــه ڵبژێرا هــه بوو ڕنــه تێپه د ممــه محه

 (72.)بوو(  بینایی) نهێنی ناوی بوو  ڵه كۆمه ی ساده ندامێكی ئه د ممه محه قازی وا پێشه. خات رده واده دا مه رده سه و ئه كانی رووداوه
 دوای تم بـه,  وه كۆكردبـووه ڵكـدا خه موو هـه دڵـی  له خۆی ی جێگه.. رشانی سه  وته كه نیشتمان ی ییه وره گه  ركه ئه و ئه ڵبژێردرا هه د ممه محه قازی  كه ی وه ئه دوای
 حزبــی زرانــدنی دامه پێشــنیاری  وه ڕانـه گه كاتێــك  وه كۆبوونــه بــۆ میـدا دووه ری فه ســه  لــه بــاكۆ  چوونـه د ممــه محه قــازی تی رۆكایه ســه  بـه كــورد رانی نوێنــه ی وه ئـه

 ی ڵـه كۆمه ن الیـه له زۆرجـار ت عیزه ال مه حمودی مه بۆچوونی  به كانیش كورده  وه گرێته ده كورد ی وه ژیانه ی ڵه كۆمه جێگای  حیزبه م ئه  كه كرد دیموكراتیكوردستانی
 نــدامانی ئه.  وه شــرایه ڵوه هه تی تایبـه بڕیــاریكی  بـه( ك.ژ) پــارتی و وت كـه ڵك خــه رچاوی بــه له  ره بـه ره به( ك. ژ) ی ڵــه كۆمه,  كـراوه ڵــدا گه له درۆیـان( ك. ژ)
 دیمـوكراتی حیزبـی زرانـدنی دامه و( ك.ژ) حیزبـی البردنـی  كـه ن كه ده وه به ئاماژه یتر رچاوه سه  ندێ هه و كوردستان دیموكراتی حیزبی  چوونه  نوێ له ر سه( ك.ژ)

  وه ڕێتـه گه ده كوردسـتان دیموكراتی حیزبی دروستبوونی  كه داین بۆچوونه م ئه ڵ گه  له ش ئێمه  بۆیه. ت سۆفیه ربایجانی ئازه لێپرسراوانی بۆ  وه ڕێته گه ده كوردستان
 كـورد خۆیی ربه سـه بـۆ  پێویسـته زۆر  بۆیـه دی تـه نایه( ك.ژ) كو وه بچووكی كی یه ڵه كۆمه ی رێگه  له ئاواتی و كورد داهاتووی ی وه رئه به له, ت سۆفیه پێشنیاری بۆ

 پێناوی لـه تێكۆشـان و اتب خـه  لـه بوو هـه ی وره گـه ورێكـی ده كوردسـتان دیمـوكراتی حیزبی  بۆیه, كوردستان دیموكراتی حیزبی كو وه, زرێت دابمه  وره گه حیزبیكی
 كی خێڵـه و ری گه تیره ی كێشه ندین چه دا مه ئه پێش له  چونكه, پێكبهێنێت كگرتوو یه كی ڵگایه كۆمه  كه ی وه ئه هۆی  بووه  حیزبه م له قازی ی وه له جگه, كورد لی گه
  ره گـه ته و كۆسـپ  لـه پڕبـوو بوو ئاساننه شتیكی ش مكاره ئه  بۆیه, تتیش سه ده و یاسا بوونی نه  له جگه كێشابوو، كوردی ڵگای كۆمه ر سه به باتی واری خوێنده نه و
 بـوو كوردسـتان رزگـاری ش حیزبـه م ئـه ئامـانجی, بـوو دروسـتكرد ئێـران ر سـه بـۆ ترسـی مه  كـه ی یـه وڕاده ئه  یشـته گه و ند یسـه ره په حیـزب بوو ش وه رئه به له ر هه
( 72.) نـوێ پرۆگرامـی و  رنامـه به نی خـاوه  كردیـه و رخسـتبوو ده روونتـر و ئاشـكرا ی شـێوه  بـه كـوردی كانی تییـه تیه كۆمه و یی وه تـه نه  ئامانجـه ش وه ئه ڕای ره سه
 كی یه ركرده سـه كـو وه  كـه ددا ممـه محه قـازی یی كارامـه و كـی زیره پاڵ لـه كوردسـتان كۆمـاری دروسـتبوونی هۆی  بووه, بوو  حیزبه م ئه نجامی ئه ر هه بڵێن توانین ده

 .بینی زۆری وریكی ده هۆشیار
 

  كوردستاندا كۆماری زراندنی دامه  له قازی رۆڵی
 

  وه كه الیه ند چه  له رۆژئاوا خوارووی و رۆژئاوا الی له ریتانیا به هێزی و  الوه سێ  له  وه ئێرانه ی وه ره سه الی له روسی هێزی 7127موزی  ی ته2 رۆژی  له بوو وه ئه
 كـــورد لی گـــه كانی گیروگرفتــه و  كێشـــه ڵ گـــه له وخۆ راســته ت ســـۆڤیه جێگیربــوون ئێـــران كوردســـتانی رووی ســه له ت ســـۆڤیه كـــانی هێزه. ئێرانــدا  بـــه خۆێــانكرد

 پـاڵی تی وایـه ته نه ستی هه دا مڕۆژه له ر هه خۆی، ێستیڵو هه ر سه له وامبوو رده به د ممه محه قازی  وه ئێرانه داگیركردنی دوای له ر هه بوو وه ئه( 75), رووبووه رووبه
 كان كوردییـه  شـاره  ی وه بۆئـه دا ئینگلیـز سـتانی ده كاربه پیشـان كوردسـتانی ی خشـه نه د ممـه محه قـازی بوو وه ئـه وڵبـدات هه زیـاتر  كـه نـا  وه ده ممـه محه قـازی  بـه
  لـه, ساڵێك ی تانزیكه ستیپێكرد ده بریتانیادا و روسیا ڵ گه له كورد ی كێشه  وه ئێرانه داگیركردنی تای ره سه  له ر هه  شه مه رئه به له ر هه  ستبهێنێ ده به خۆیی ربه سه
  لـه ی وه بۆئـه باكۆ بۆ بنێرن  رێ نوێنه ند چه لێكردن ی وه ئه داوای و نارد كورد رانی سه بۆ بانگهێشتی روسیا تی حكومه 7122 ساڵی  له شدا یه كێشه م ئه نجامی ئه
 سـی كه( 21) فـدێكی وه  مـه بۆئه د ممـه محه قـازی.. كرد خۆیـده كـاری  وه ره ده لـه و  ناوه لـه كـورد ی وه ژیانـه ی ڵـه كۆمه دا مكاتـه له. ن بكه قسه  وه ئێرانه و كورد ی باره

 ( 76.)باكۆ  چوونه خۆی تی رۆكایه سه  به و پێكهێنا
 داوای كوردیش رانی سه و  گفتووگۆوه ی رێگه  له ربكات سه چاره یان كه كێشه بوو وه ئه بۆ كورد رانی سه بانگهێشتكردنی  له روسیا ستانی ده كاربه ئامانجی
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  وه نزیكـه  لـه ی وه بۆئـه دانـا ك رێگایـه  بـه ی مـه ئه روسـیا ها روه هـه كـورد، بـۆ بوو تیانـه گرنگی خاڵێكی هیچ یان مجاره ئه تم به كرد، ده كوردستانیان خۆیی ربه سه

 دا ره فه سـه و  وه كۆبوونـه م لـه  ربۆیـه هه كوردسـتان خۆیی ربه سـه داواكردنـی  لـه وامبوون رده بـه ر هـه كـورد رانی سـه تم بـه,  بكـات كـورد تی سـایه كه  لـه  وه لێكۆڵینه
 و  بـدات كـورد تی یارمـه  كـه  نییـه دا وه لـه روسـیا بـاری نا وایداده( باغرۆ )  چونكه وتن كه رێكنه( باغرۆ ) ڵ گه له كورد رانی نوێنه  چونكه, نجام ئه  یشتنه گه نه
 م بۆئـه ر سـه چاره وانیش ئـه كرد پێویسـتیده وا  بۆیـه, ئینگلیـز و روسـیا  لـه خۆیـان داواكـانی  لـه وامبوون رده بـه ر هه كان كورده  وه رمایه هه  كه كێشه ش مه ئه دوای له

 بـۆ بانگهێشـتكران كـورد رانی نوێنـه 7125 یلولی ئـه مـانگی  لـه,  ڕیبوو تێپـه بـاكۆ بـۆ كـورد رانی نوێنه بانگكردنی ر سه به ساڵێك ند چه  بۆیه,  وه بدۆزینه  یه كێشه
 قـازی دا ره فه سـه م لـه. ربایجـان ئازه دیمـوكراتی حیزبـی زرانـدنی دامه  لـه شـیكردن هاوبه بـۆ ورێز تـه بـۆ چـوو د ممـه محه قـازی بوو وه ئه دوای ش ره فه سه م ئه باكۆ
 تم بـه خۆیی، ربه سـه سـتهێنانی ده به بـۆ كـورد واكـانی ره  مافـه ی ربـاره ده نجامـدا ئه دانیشتنیان ندین چه و  وه مانه باكۆ  له مانگێك ی ماوه بۆ تنی هاوه و د ممه محه
  كـه وابـوو راوبۆچـونی بـاغرو   وه رئـه به له بكـات كـورد  لـه پشـتگیری  یـه ئاماده روسـیا تم بـه ، نییـه ئیمكان ئێستادا له كوردستان خۆیی ربه سه یوت ده( باغرو )

 ژێر له ئێران  له كورد لی گه بێت ده و رزگاربێت  كه شه به  رسێ هه كانی كورده واتا.. وتوركیا عێراق و ئێران  له ئازادبێت كورد لی گه بێت ازاددهئ كاتێك كوردستان
  بـه  سـتیانكردووه ده جـارێكیتر تبوو، حه ناڕه باغرو   یه قسه م به ئینجا  وه تكرده ره یان مه ئه كان كورده تم به, بێت خۆدا ربه سه ربایجانی ئازه  له شێك به چاودێری

  بـه ڵێنی بـه بـاغرو  ی وه ئـه پـاش  یـه هه كـورد ی وه تـه نه بـۆ گشـتی مافی  یه هه روسیا تا وتی و دانا  كه مێزه ر سه له ستی ده باغرو  ئاكامدا  له و وتووێژكردن
 باكۆ نیزامی ی زانستگه  بنێرێته كان الوه  كورده  له ك یه ژماره ڵێنیدا به ها روه هه پێبدات شاشیان ره و تۆب و ماشین و  سلیحه ئه  له تیانبدات یارمه  كه كاندا كورده
 (71.)ن ربكه فه سه تفلیس شاری بۆ كانیش كورده و كوردی ی رۆژنامه و كتێب ركردنی ده  له تیانبدات یارمه ڵێنیدا به ها روه هه

 ڵك خـــه  لـــه زۆر شـــێكی به  كـــه پێكهێنـــا ز7125 تشـــرینی كۆتـــایی  لـــه فراوانـــی كی یـــه وه كۆبوونه د ممـــه محه قـــازی ، وه ڕانـــه گه كـــورد رانی ســـه بوو وه ئـــه ئیتـــر
 قـازی دا یـه وه وكۆبونه له و یان كه ره فه سـه نجامی ئه و كوردستان سیاسی بارودۆخی ی باره له كردن قسه وته كه د ممه محه قازی دا یه وه وكۆبونه له و شداریانتێداكرد به
 د ممـه محه قـازی كرد لێـده خۆییان ربه سه داوای ڵكی خه ها روه هه بگۆڕێت، كوردستان دیموكرات حیزبی بۆ كورد ی وه ژیانه ی ڵه كۆمه  كه یاند رایگه ی وه ئه د ممه محه
 كوردسـتان دیمـوكراتی حیزبـی البـرد كـوردی ی وه ژیانـه ی ڵـه كۆمه  كـه  وه كۆبكاتـه ر ماوه جـه نگـی ده ی وه بۆئه  وه سووڕایه ده ڵكی خه ناو به ڵگرد هه كی یه الفیته خۆی

 ین وبكـه پته ورێزدا تـه دیمـوكراتی ڵ گـه له خۆمـان نـدی یوه په بێـت ده كـورد ی ئێمـه  كـه كـرد  وه بـه ی ئامـاژه د ممـه محه قـازی دا یـه وه وكۆبونه له ر هـه  وه گرته جێگای
 و بكــات ورێز تــه ردانی ســه و  پێكبهێنــێ خــۆی تی رۆكایه ســه  بــه ك یــه لیژنه بڕیاریــدا د ممــه محه قــازی ها روه هــه لێبگرێــت مان خنــه ره روســیا تی حكومــه هێڵین نــه
 كی یـه وه كۆبوونه دوای وت كـه ك یـه به چاویـان ربایجـان ئازه ی فیرقـه ڵ گـه له كـرد ورێزی ته ردانی سه ی وه ئه پاش( 71.) زرێنێ دابمه ڵیاندا گه  له خۆی ندی یوه په
 كانیش ناوچــه ڕیوبردنی بــه ر ســه له و كانــدا ناوچه  لــه كــوردی و تــوركی زمــانی كردنی شــه گه و حیــزب ردوو هــه هاوكــاریكردنی ر ســه له وتن رێككــه عاتی ســه نــد چه
 . ئابووری ی كێشه ركردنی سه چاره بۆ ردووال هه نێوان له پێكبهێنن ئابووری كی یه لیژنه بڕیاریاندا ها روه هه
     

 د ممه محه قازی كانی كاره
 
  م كۆمـاره ی ئـه وه شـتێكی گرنگبـوو، بۆئـه  م كۆمـاره پاندنی یاسـا بۆئـه ێـوبردن و سـهَ  ڕ زموونی حكـومڕانی خۆبـه بوونی ئـه نـه.  وه ربازییه ڕووی سـه كـانی لـه كاره -7
رێگـای   نها لـه ی كـورد تـه كێشـه  ببات بۆیـه ڕێوه خـۆی بـه  ی بتـوانێ وه ربازی بـوو بۆئـه هێزی سه  بواری حكومڕانیدا، پێویستی به  له  وه وتوو بێت و بمێنێته ركه سه

خـۆی حـوكمی   ی كـه وه ر ئـه سه راندابوو هاته تتی داگیركه سه ژێر ده وام له رده لێك به گه  یگرت كه رچاوه سه  وه وه ش له مه ئه, كرا بۆده ری سه ربازی چاره سیاسی و سه
كیتری جیهـان سـوپای نیزامـی تتێ سـه موو ده كو هـه پێویستی زانی وه  تی كوردستان به حكومه  بۆیه. ی سیاسی كورد خۆی بۆ متمانه  وه ڕێته گه ش ده مه خۆی بكات ئه

 . ل و نیشتمانی پێبپارێزێت ری گه روه ی سه وه ها بۆئه روه هه, ركێكی دوژمن ر ئه و هه  وه نگاربوونه ره پێكبهێنێت بۆ رۆژانی به

ری  نگاوه زار جـه فای بـارزانی هـه ال مسـته ها مـه هرو هـه, زرا دامـه  م سـوپایه د ئـه ممـه رمانی قازی محه فه  رباز بوو به سه( 7211)ربازانی  ی سه ژماره  م سوپایه ئه  
 دا وكاتــه له  چونكــه, خــۆی حــوكمی ی وه مانـه بــۆ دات ده كوردســتان تی حكومــه تی یارمـه  كــه ی گرنگانــه هــۆ و لــه  كێكـه یه ش مــه ئه( 71.) وه م ســوپایه ڕیزی ئــه خسـته
  بۆ  وه كیتریشه الیه له و ك الیه له  مه ئه و ریان سه  كرده هێرشیده وام رده به ئێران ندیی ناوه تی وڵه ده  چونكه, پێویستبوو زۆر كارێكی ربازی سه هێزی زراندنی دامه
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 .دا كه ناوچه  له خۆیان تتی سه ده پاندنی سه

 

  بۆیـه بـوون ئێرانـدا سـتانی ده كاربه سـتی ده ژێر لـه كـورد كانی وییـه زه زۆری ی زۆربـه كوردستان كۆماری زراندنی دامه پێش  له ی وه رئه به له  وه ئابووریه ڕووی له -2
 ستی ربه سه ها روه هه كشتوكاڵی می رهه به زۆربوونی هۆی  بووه ش مه ئه, جوتیاراندا ر سه به ویوزار زه شكردنی دابه بۆ پێكهێنرا ك یه لیژنه كۆمار زراندنی دامه دوای

 ت رامـه ده تم بـه ، وه بووژانـده كۆمـاری سنووری بازاڕی ك یه تاڕاده موویان هه  مانه ئه زراندنی دامه  وه كایه هاته ل لوپه كه ی وه گۆڕینه و بازرگانی چاالكی و هاتوچۆ
 كۆمـاری  بـه دابـوو رز قـه  بـه نی تومـه( 21) ربایجـان ئازه كۆمـاری نێـردرا، ده  وه ورێزه تـه رێگـای  لـه  كـه بـوو  وه ته سـۆڤیه كێتی یـه كی كۆمـه  لـه كی ره سه داهاتی و

 تـوانی ت سۆفیه تم به, تووتن كڕینی رزكردنی قه تی تایبه به  كه ناوچه ر سه خستبووه ی ئابڵۆقه شا رژێمی  نده رچه هه  وه پڕبكرێته كر شه  به بڕیاریشدرا كوردستان
 دانـانی و بانـك  وه كردنـه نی الیـه له ئـابووری كردنی شه گه بۆ بوو زیاتردا وڵی هه  له  میشه هه قازی( 21.)ند پاوه( 11)  به بكڕێت كوردستان تووتنی  ساڵه و ئه

 . رگیراوه وه كرد ده كۆماری كانی ره ربه به  كه مهاباد  له شافیعی خێزانی ك وه ند مه وڵه ده خێزانی  ندێ هه  له وی زه دیسان كاندا بانكه  له  پاره
 

 ویش ئــه بــوو رخۆ ســه له  كــه كاره  نــده رچه هه یكرد، شــه گه تی تیــه كۆمه نی الیــه ئــابووری و سیاســی نی الیــه كردنی شــه گه شــانی شانبه:  وه تییــه تیه كۆمه ڕووی لــه -2
, زانـی ده خۆیـان مـوڵكی  بـه یان بچووكـه  كۆمـاره م ئـه وایلێهـاتبوو ڵكی خـه  بۆیـه زۆردابـوو زوڵملێكردنـی و  وه وسـاندنه چه ڵ گه له  كه  یه هه خۆی تی تایبه هۆكاری
  مجۆره ئـه بـۆ تی تایبـه شـوێنی و  رێگه دیش ممه محه قازی ت نهنا ته. ستان ده كاربه ستی ده به یشت گه ده  بوایه داواكاریان رچی هه مابوو نه جاران كو وه زوڵم  چونكه

 قۆنـاغێكی  وتـه كه تی كوردایـه ی وه بزووتنـه كردنی شـه گه بوو ش وه رئه به له ر هه خۆی  به هاوتتییان نگی ده و  نامه یاندنی گه ی رێگه تی تایبه به بوو هه  دیاردانه
 ڕووی لـه, یانبوو هـه  كـه ی داوایانـه و بۆئـه دابـوو ڵك خـه  بـه سـتی ربه سه د ممـه محه قـازی( 27),ن ربخه ده خۆیان باشتر كان ییهَ  تت كۆمه  نه الیه و بیر  كه و  نوێ

  بـه ناویانـدا له تی برایـه و ژیان وه پێكـه ها روه هـه, زمـان و ئـایین و ز گـه ره  به بێگوێدان به.  وه كردبووه ڵك خه بۆ زگای داموده ندین چه  وه تییه تیه كۆمه و ئایینی
 ت ئــافره كاندا وتووه پێشــكه  وتتــه  لـه ی وه ئــه كــو وه تــان ئافره و الوان رێكخسـتنی و پێكهێنــان ها روه هــه كانی، وته ســكه ده پاراسـتنی بــۆ زانــی ده  وره گــه كـارێكی
 ڕی بیروبــاوه سـتی ربه سه و كســانی یه قـازی نێت یــه گه ده  وه ئـه ش مــه ئه, بپارێزێـت خــۆی مـافی و جێبكات جێبــه وتت ئیشـوكاری  لــه زۆر  بتـوانێ پیــاو شـانی شانبه
 . سپاندووه چه دا كۆماره و ئه ڵكی خه نێوان له

 

 خۆی قازی  كه بوو ش مه رئه به له ر هه پێدابوو زۆری گرنگی قازی  كه ی گرنگانه  وكاره له  كێكیتره یه  رده روه په و زانست نی الیه بێگومان:   وه زانستییه ڕووی له -2
  لـه ی قوتابخانـه ندین چه دا كه كۆماره دایكبوونی له تای ره سه  له ر هه,  داوه ن الیه م به ی ره په كانیتر كاره  له زیاتر  بۆیه زمانزانبوو و رووناكبیر و زانا سێكی كه

 رگێررا وه كتێب ندین چه یش وه ئه ڕای ره سه كوردی  به كرد خوێندنیان و كوردی كتێبی دانانی بۆ پێكهێنا كیان یه لیژنه ها روه هه,  وه ته كردووه جیاجیاكاندا  ناوچه
( 51) بـوو مجار كـه یه بـۆ و بكرێـت نوسین و خوێندن فێری   كه موو هه و دا وتته و له واری خوێنده نه هێشتنی نه بۆ بڕیاریاندا ها روه هه,  كوردی زمانی ر سه بۆ

ــۆ نــارد قوتابیــان ــه بــۆ ت ســۆفیه كێتی یــه ب ــۆ نــدانیتر چه ها روه هــه, بخوێنێــت كانــدا رزه به(  دانشــگا)  لــه ی وه ئ ــۆ ورێز تــه ب ــه خوێنــدن ب ــه ی زۆربــه  ل  كانی لق
  چونكـه, واری خوێنـده نه  لـه رزگاریبێـت بـوو  وه بۆئـه وتتانیتر بۆ قوتابیان ناردنی و  قوتابخانه ی وه كردنه  له قازی ئامانجی  تێدانییه گومانی( 22.)زانیاریدا
 شـاری  له بوو  رده روه په رۆكی سه قازی كاتێك ، نه الیه م به دابوو گرنگی زۆر قازی بوو ش وه رئه به له ر هه  ڵگایه كۆمه وتنی پێشكه و ت شارستانییه ی مایه زانست

 (. روانه په) خوێندنگای بۆ گۆڕا ناوی  وه ئه دوای  كه( یرما ) ناوی به ویتریان ئه( وی هله په) ناوی به دروستكردبوو خوێندنگای دوو هاباد مه
 

 ر هــه بــوو ئیســالمدا تی ریعه شــه ی چوارچێــوه  لــه كــانی بڕیاره و كــانی كاره موو هــه  بۆیــه بــوو موســڵمان و دینــدار ســێكی كه خــۆی قــازی:   وه ئایینییــه ڕووی لــه -5
  له زۆر  بۆیه  بووه حوێندن و زانست جێگای  بووه رستی خواپه و نوێژكردن ی جێگه ی وه له جگه واریدا كورده ناو له بوو هه ی وره گه كی گرنگییه وت مزگه ش وه رئه به له

 كان رپرسـه به و ڵك خـه نێـوان یمانی په و  وه كۆبوونه شوێنی ش وه ئه ڕای ره سه یشتوون، پێگه وتدا مزگه  له كان چله كۆتایی تا كان رووناكبیره و ر نووسه و شاعیر
ڵ  گـه له وێـدا له و كرد ده وتدا مزگه  له كانی گرنگه  وه كۆبوونه زۆر قازی ی وه رئه به له ، بووه كوردستان تی حكومه بۆ زۆری گرنگیی وت مزگه ش وه رئه به له ر هه بوو،
 ,بوو سمی ه بی ره عه یان فارسی زمانی  به ینی هه وتاری كاندا وته مزگه  هل ها روه هه, كرد راوێژیده  وه بووه كۆده كورد ئاغاكانی و مڕاست ده و ئایین وایانی پێشه
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 ناو لـه ئـایین ی وه بۆئـه  وه كـرده كوردسـتان كانی شـاره  لـه وتی مزگـه نـدین چه قـازی  بۆیـه( 22.) بخـوێنرێ كـوردی زمانی  به ینی هه وتاری بڕیاریدا قازی تم به 
 . گرنگیپێدانیداوه و پێدان شه گه وڵی هه قازی ش مه به ربكات سه چاره وتدا مزگه  له كان كێشه و وبێت پته واو ته ڵكدا خه
 

  قازی ودانی سته ده خۆبه و مهاباد داگیركردنی
 

 ر بۆســه  وره گــه هێرشــێكی  بــه ســتا هه ش مــه بۆئه ، وه خۆیــه ســتی ده ژێــر  بیخاتــه جــارێكیتر ربایجــان ئازه بــۆ  وه ڕێتــه بگه بڕیاریــدا ئێــران تی وڵــه ده ی وه ئــه دوای
تــاران   كــم لـه(  25)  ر هـه ئێــران ی هێـزه م ئــه.  توانـاوه و هێـز ڕووی لــه كوردسـتان ی وه لــه بـوو تر وره گــه تێكی حكومـه ربایجــان ئازه ی وه رئـه به له ربایجـان ئازه
ورێز  كانیان چـۆڵكرد و تـا تـه ره نگه مـدا سـه كی زۆر كه یـه ماوه  تم لـه بـه, سـوپای ئێـران گـرت  ربایجان پشتیان به كانی ئازه كداره چه, ڕبوون رچوون تووشی شه ده
 داگیربكـات، ورێز تـه توانی 7126می  كه ی كانوونی یه(72)  سوپای ئێران له  بوو بۆیه وانه  كه ڕه تم شه به, ڕیتركرا شه  ندێ هورێز ه ری ته وروبه ده  له  ستاوه وه نه

 بـزانن ی وه بۆئـه قـازی مـاڵی  روویـانكرده كۆمـار لێپرسـراوانی و حیـزب نـدامانی ئه ش سـته به مه م بۆئـه. هاباد مـه  یشـته گه دوایـی رۆژی بـۆ ش یـه وڵه هه م ئه  بۆیه
 دژی  لــه ن نگبكـه جه بڕیاریانــدا ی وه ئـه دوای. ڕبكرێت شــه بڕیـاردرا م كــه یه دانیشـتنی  بۆیـه پێكهــات شـێخ  بابــه حـاجی تی رۆكایه ســه  بـه نگ جــه شـورای ن چیبكـه
  وه ئـه نوێیـان بڕیـاری و  وه شـانده ڵوه هه یـان بڕیاره و ئه  وه حیزبه ندامانی ئه و قازی ن الیه له زۆر كی یه وه لێكدانه و  وه بیركردنه دوای تم به, ئیران رانی داگیركه

 توانـای كوردسـتان كۆمـاری كـو وه بچـووكی كۆمـارێكی ئایـا  پێكـراوه ڕی شـه رۆژ ك یـه  وه توانایـه موو هـه و بـه ربایجان ئازه تی حكومه ی وه رئه به له ن كه نگنه جه بوو
  بچووكـه كوردسـتان كۆمـاری و  یـه وره گه تیكی وڵـه ده ئێـران بـوو  وه رئـه به له زیـاتر كردن ڕنه شـه له قازی ئامانجی. ئێران سۆپای  به ر رامبه به  یه هه رگریكردنی به

  وه جووڵێتـه ده ادهاب مـه ڵكی خـه ڵ گـه له تونـدی به زۆر داگیربكـات مهابـاد كاتێـك, ڵیـدا گه له ڕبكرێت شه ر گه ئه  بۆیه, داگیریبكات توانیت ده ئاسانی  به زۆر  بۆیه
 قـازی تم بـه بگرێت، روسیا یان عێراق سنووری و ربچێت ده كۆمار سنووری  له  كه كرد قازی  له داوایان ندی ناوه ی كۆمیته ندامانی ئه  له زۆر یش مه رئه به له ر هه
 كجاری یـه به  ڕێـژێ ده  كـه ناوچه ژاری هـه ڵكی خـه  بـه خـۆی ی رقوكینـه موو هـه ئێـران تی حكومـه  وه ئـه ربچـم ده  شـاره م لـه مـن ر گـه ئه وتی بوو رازینه  پێشنیاره م به

  مانشـێوه هه به تم بـه, داوایـانلێكرد مان هه كان مریكییه ئه و ورێز ته  له ئینگلیز قونسولی ها روه هه, داوایلێكرد مان هه فایش مسته ال مه  بۆیه كات، وێرانده  كه شاره
می  كه كانونی یه/71)رۆژی   له  بۆیه  ڕێ وته و مهاباد كه ره ی هێزی ئێران به وڕۆژه وامبوو تا ئه رده ڵوێستی خۆی به ر هه سه قازی له  یه مشێوه به(. 22.) وه تمیدانه وه
 وڕوویان ره بـه كۆمـار لێپرسـراوانی  لـه زۆری ڵێكی كۆمـه و شـیخ  بابـه حـاجی و قـازی  وڕۆژه ئـه ر هـه ، ڕێ وته كه هاباد مه و ره به  وه بۆكانه  له ئێران هێزی (7126/

( 25.)پێشـوازیلێكردن رمی گـه به قـازی سـوپای  وه پێشـه یشته گه  كـه كاتێـك ن، بكه مهاباد بۆ ئێران نیزامی هێزی ی ناوه هاتنه پێشوازی سمی ڕه به ی وه بۆئه چوون
  لـه ندێكیان هه تم به رایانكرد، كۆمار ندامانی ئه  له ندێك هه  بۆیه ڵكگرتن وخه توندوتیژی  به ستیانكرد ده مهاباد  له یان وه ناوه چوونه ڵ گه له ر هه ئێران هێزی
 و قـازی جێگیربـوو ئێـران تتی سـه ده واوی تـه به  كـه رۆژێـك نـد چه دوای ، وه چاودێرییه ژێر وته كه خۆیدا ی كه ماڵه  له قازی گرتنبوون، ڕوانی چاوه بوون  وه ماڵه
 . هێنێ سده ره هه واوی ته به كۆمار قازی دانی وه سته ده خۆبه به ر هه( 26.) وه ندیخانه به  خرانه و ستگیركران ده بوون وه وریه ده به ی وانه ئه

 ئێسـتا تم بـه پـارتیزانی، ی شـێوه به ڕكردن شـه یـان ڵهاتن هـه یـان رگریكردن بـه  بـه بـوو وامـدا رده به له شـێوازی نـدین چه چیبـوو؟ قازی دانی وه سته ده خۆبه هۆكار
 زۆر شـتێكی دان وه سته ده خۆبه ڵوستی هه  بویه  وه ته بووه رووننه واوی ته به دان وه سته ده خۆبه بۆ  نابێ  وه قازییه  به پاڵی ی هۆكارانه و ئه دانی وه سته ده خۆبه هۆكاری
 یـدانی مه  لـه دابـوو مهابـاد ڵكی خـه  بـه ڵێنی بـه پێشـتر  كه  یه وه ئه قازی دانی وه سته ده خۆبه هۆكاری رترین كاریگه  پێموایه( 21.) كورده لی گه مێژووی  له  گرنگه

 . ناسه دواهه تا شكاند نه یمانی په و ڵێن به بوو ش وه رئه به له ر هه بێت مهاباد ڵكی خه ڵ گه له  ناسه دواهه تاكو چوارچرا
 

  قازی دادگایكردنی
 

  یشـته گه( 7126/می كـه كـانونی یه/72رۆژی )  ئێران لـه سوپای دژی  له كرێت ڕنه شه بڕیاریدابوو پێشتر قازی وت ڕێكه به مهاباد و ره به ئێران سوپای ی وه ئه دوای
و  شـوازیانلێكرد ئـهنـدامانی پێ تم قـازی و ئه بـه, ر مهابـاد و داگیریـانكرد سـه هێرشی كتوپڕیان كرده( 7126/می كه كانونی یه/75)  و مهاباد له ره بۆكان پاشان به
 (21.) وه ندیخانه به خرانه و گیران هاوڕێكانی و قازی دا ومانگه ئه ی(71)  ر له یدان هه مه هاتنه  ردانه ی نامه شێوه ڵكو به به, بوو هیچ سوودی نه  پێشوازیلێكردنه



 

 Page : 87                                              2172:  ی فێوریه /       2172: ندانی  ڕێبه                                    87: ی  ره الپه 
 

  باســه نی شــایه ی وه ئــه. ســتیپێكرد ده دادگــاییكردن ك یــه ماوه پــاش بوو وه ئــه. نرا یــه راگه قــازی راگرتنی ســه ستبه ده مهابــاد كۆمــاری رووخــانی  لــه ك یــه ماوه پــاش
ــد چه  كــه دادگاییكردنه ی وه كۆبوونــه ــد، عاتێكی ســه ن ــه پرســیاری خایان ــه ن ســه حه دادســتان ن الیــه له كان تاوان ــی وه هێمنی بــه زۆر قــازیش دادگــا ڕووی خران  تم
 ی خاتنـه و ئـه ، وه كرایـه تده ره و كان قازییـه ن الیـه له كان پرسـیاره زۆری شـی به و كرد ده یان ڵگه به داوای كان قازییه پرسیارێكیش ر هه بۆ  وه دایه كانی پرسیاره
 :بوو مانه ئه پێیتاوانباركرابوو د ممه محه قازی

 
 .تی روسیا و كۆماری كوردستان وڵه نێوان ده وت له بازرگانیكردنی نه -7

 .ورێز و ئیالم و كرمانشان و ته  ی ورمێ وه ی ئێران و جیاكردنه خشه ستكاریكردنی نه ده -2

 .دانان و دروستكردنی ئات بۆ كۆماری كوردستان -2

 .تی كوردستان ی پوول بۆ حكومه لێدانی سكه -2

 .  وه یه كه رچوار پارچه هه  به  وره ی كوردستانی گه خشه دروستكردنی نه -5

 .فای بارزانی ال مسته كو مه بۆ كوردستان وه  هێنانی بێگانه -6

 . ندی تی ناوه وڵه ڵكی كوردستان دژی ده كردن و هاندانی خه شه ڕه هه -1

 .ندی تی ناوه وڵه ڵ رو  دژی ده گه ستن له یمانبه په -1

 .ڵ باغرۆ  گه له  وه ردانی روسیا و كۆبوونه ی وتت و سه وه ره هاتوچۆكردن بۆ ده -1

 ( 21.)ندین خاڵیتر قازیی پێتاوانباركرابوو و چه  مانه ئه, ی خاكی ئێران وره شێكی گه تی كوردستان و داگیركردنی به یاندنی حكومه راگه -71
 

 : ویش ئه نا خاڵدا  سێ  به دانی نها ته  وه تكرده ره ی مانه ئه موو هه قازی
 

 .ڵ  باغرۆ  گه وتن له ربایجان و چاوپێكه چوونی بۆ باكۆی ئازه -7

 .بوونی ئاتی كوردستان -2

 . تی خۆیه ماڵی كوردستان  و  كورده  چونكه ، هاتووه خۆی ویش ئه هاباد مه بۆ بارزانی فای مسته ال هاتنی مه -2
   

  مانــه له كان قازییـه دادگـای ی وه كردنـه دووباره بـۆ ك یه سـته ده ئێـران شـی رته ئه سـتادی  لـه دواتـر دا كـه داگیركردنه ر سـه به مانـگ  سـێ ی نزیكـه ڕبوونی تێپـه دوای
 بـۆ ر پـارێزه ك وه وی بـه نه روان سـه, نـدام ئه حوسـێن روان سـه, دادگـایی رۆكی سـه تا عـه ب جـه ره نگ رهه سه ،(دادستان) نیكوزادا رارا نگ رهه سه: ستنیشانكران ده

/   21)رۆژی . هاباد بـۆ مـه  یوه وه و میانـدوا لـه ره بـه  وێ لـه  ڕێ وتنه ورێز كه و ته ره به  وه تارانه  له( 7121/  2/  25 رۆژی)  له دادگا ی یه سته ده م ئه. كان قازییه
 ی یـه ادهم( 72)و  مان ئـه كان هـه تاوانـه. سـتیپێكرد پاشـان دادگـاییكردن ده,  دی لێیـه ممـه بڕیـاری دادگـاییكردنی قـازی محه  ی كـه و شوێنه ئه  یشته گه( 7121/  2

 دادگـاكرد  له داوای  بۆیه  وه درۆخستنه به  دانه به  دانه كانی تاوانه د ممه محه قازی  وه ڕویكرایه رووبه پێشوو جاری  وه ربازییه سه دادگای ن الیه له  كه بوون پێشووتر
 ر سـه به( دادسـتان) دادگـا كانی تاوانـه ی وه تكردنـه ره ر سـه له قـازی پێـداگرتنی هۆی بـه, رخۆبوو سـه له و ئارام بـه زۆر قـازی.  وه بهێنێتـه  ڵگه به تاوانێك ر هه بۆ

  دروسـتكردووه بۆمتـان چـۆن  بوختانـه و درۆ موو هـه م ئه وت دادستانی  به قازی  بۆیه  وه رئه سه له بوو هه ی مانشێوه هه ی وه كاردانه قازیش, كرد تووڕه خۆی قازیدا
 كوردان وت قازی  به ویش ئه( 21.)دا خۆی ری سه له بستیش  به وایلێكرد ت نانه ته كرد تووڕه زۆر دادستانی  یه قسه م ئه  بۆیه ڕوو نه خهب  ڵگه به ن كه راستده ر گه ئه
 خـۆم كـورد پێناو لـه م ئامـاده مـن ن ئێـوه ر هـه بێئـابڕوو و گ سه وتی تمدا وه له و قازی ر سه كرده كارینه هیچ دادستان ی شه ڕه هه و یی وڕه ته تم به, تن سیفه گ سه
 قـازی ی وه ئـه بـۆ دادسـتانیش..  وه داته نه كان پرسیاره تمی وه بڕیاریدا كانی قسه واوبوونی ته دوای قازی,  یه ردانه مه  مردنه و به م كه شانازیشده و كوشت به م بده
 تم بـه,  وه بداتـه كان پرسـیاره تمـی وه وڵیانـدا هه زۆر پشـوودان دوای یاند، راگه دادگای پشوودانی كاتی  وه زبێته پاشگه خۆی ی كه بڕیاره ر سه له و رخۆی سه  بێته
  رۆكی سه  به ببێت تای عه ب جه ره نگ رهه سه نیكوزدا شوێنی  له بڕیاریاندا ناچار  وه ڕاگۆرینه وتنه كه خۆیاندا نێو له دادگا ی سته ده ، وه دایه تمینه وه قازی
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  لـه ، یـه هه وت نـه بازرگـانیكردنی بـۆ وتن رێككـه روسـیا تی وڵـه ده ڵ گـه له  كه لێكرد ی وه ئه پرسیاری دادستان ، وه ستیپێكرده ده  نوێ رله سه كان پرسیاره ، دادگاكه
 شـاری  بـه  كـه بڵـێن  رووبارانـه و ئـه ئـاوی  نگـه ره ین، بكـه پێوه بازرگـانی تـا  ستدابووه رده به له وتمان نه كۆمپانیای و بیر كام  ئێمه وتی و نی پێكه قازی تمدا وه
 وتـی تمـدا وه له بـارزانی فای مسـته ال مـه ك وه كوردسـتان  تـه هێناوه ی بێگانـه ی وه ئـه پرسـیاری  له قازی تمی وه ها روه هه بزانن، فتی نه  به بێت تده ره هاباددا مه
 .تی خۆیه ماڵی كوردستان و  بووه نه  بێگانه فا مسته ال مه
 قوماشـێكی  پارچـه نگ رهه سه. ستابوو وه توندی به ری رامبه به  له قازی ی وه رئه به له  وه كرده تیده ره وام رده به ر هه تم به لێكرد زۆری پرسیاری تایی عه نگ رهه سه
: وتی ردا رامبه به له قازی ژێرپێی،  خستییه و لێكرد تفێكی نگ رهه سه.. ربوو سه له داسێكی و كوش چه بوو وز سه و سپی و سوور نگی ره  كه رهێنا ده ی جانتاكه  له

 . وێ ناكه ستت ده  به كوردستان ئاتی  دڵنیابه و  نییه ر سه له داسی و كوش چه كوردستان ئاتی  چونكه  بووه نه و  نییه كوردستان ئاتی رگیز هه  مه ئه  جارێ
 ت ییـه تـووڕه و ئـه موو هـه لێیپرسـی تایی عـه درێت، ڵـده هه كرێم دادگاییده تیادا منی ی خانووه م ئه ر سه له كوردستان ئاتی  دێ  رۆژێ  كه ی وه له  دڵنیابه ها روه هه
 م كـه له گه  بـه  گاڵتـه م نـاده   كـه  به  مافه و ئه من وتی قازی تمدا وه له.. ناسراویت رخۆیی سه له و هێمنی به تۆ كاتێكدا  له چیبوو  نیكوزاده نگ رهه سه ر رامبه به

 .  دراوه ردا سه به دانم سێداره  له حوكمی م كه له گه پێناوی  له من ئێستا بكات
:  وتـی قـازی كۆتاییـدا  لـه  وه دایـه ده كانی پرسـیاره تمـی وه بێتر  بـه و تونـدی به زۆر ویش ئه كرد ده قازی  له پرسیاری تای عه و یكێشا درێژه  وجۆره به دادگایی
 ئۆتــومبیلم دوو و جێــب ش شـه  چونكــه ، وه ڕمـه بپه ســنوور  لـه و ڵبێم هــه متـوانی ده ئاســانی  بــه زۆر ڵكو بـه, بــوو  وه توانینمـه نه هۆی بــه هاتم ڵنـه هه  كــه زانن وائـه
 .هاتم ڵنه هه  بۆیه ڵیاندابم گه له  ناسه دواهه تا دابوو م كه له گه  به ڵێنم به ی وه رئه به له ستدابوو رده به له
  بۆیه بن ئاماده  وێ له دادگا بڕیاری جێكردنی جێبه تا هات ستور ده ناكاو له بچێت تاران و ره به ویستی دادگایی ی لیژنه  بۆیه هێنرا، دادگا  به كۆتایی  یه مشێوه به
  لـه د ممـه محه قـازی  كـه  وه ئێرانـه نـدی ناوه تی حكومـه ن الیـه له دوابڕیـار ركردنـی ده پـاش(. مـارت ی27 رۆژی)  لـه جێكرا جێبـه دادگـا حـوكمی تـا  وه مانـه  وێ لـه

 كی بینایـه م رده بـه  یانـده گه قازییـان پاشـان جێبكرێت، جێبـه نـدی ناوه تی وڵـه ده ی كـه بڕیاره تـا شـوێنێك سنیشـانكردنی ده بۆ  وه ڕاگۆرینه  وتنه كه بدرێت، سێداره
 كـدارێكی چه نـد چه و واری كـورده كی الیـه مه و  نیكـوازده نگ رهه سـه دادسـتان بینـی  وه نێورێزێكـه  چـووه زانـد دایانبه چوارچرادا كی یه گۆشه چوار  له رگایی ده ند چه

 بڕیـاری  نیكـوازده نگ رهه سـه دادسـتان پاشـان.. هـاتبوو  وه تارانـه  لـه  كـه ندروسـتی ته رۆكی سـه بوونی ئامـاده و مێزێـك ر سه له  وره گه قورئانێكی بوونی و لێبوو
  بۆیـه. بنووسـێت ی تنامه سـیه وه دوا  كـه داوایلێكـرد دادسـتان دا وكاتـه له ر هـه بدرێت سـێداره  لـه ئێستا ر هه بێت ده دڵنیابوو  وه له قازی ش مه به  وه خوێنده دادگای
ــتیكرد ده قــازی ــه س ــینی  ب ــیه وه..   تنامه ســیه وه نووس ــه گشــتی به ی كه تنامه س ــه ی باره ل ــه كێتی ی ــوان  ل ــه نێ ــه كانی رۆڵ ــه به ســتن پشتبه و ل گ ــه و كتری ی  ها روه ه
 ی كه ته ســیه وه ی چوارچێــوه  لــه شــتیتر لێك گــه ڵ گــه له كان ییــه ئیداره زگــا ده  بــه ودان بــره و زانســت ئاســتی وپێشــچوونی ره به ها روه هــه ، بێگانــه  بــه بوون ڕنــه باوه
 زگـا ده  بـه ودان ره بـه و خۆمان بـه سـتن پشتبه  كـه كـات فێرده مان راسـتیه و ئـه كات، ده ی كه له گه ئامۆژگاری جوانترین نیشدا مه ته كانی دواچركه  له  كه وێت كه رده ده

 قـازیش و هاباددا مـه ر سه به كێشابوو باتی نگی بێده  كه ی نگه زه  وه وشه له. كورد لی گه وتنی ركه سه بۆ پشتیوانن ترین وره گه كان ئایینه و یی رده روه په و زانستی
, بوو وه پاڕانـه و نـوێژ ی وه خوێندنـه ریكی خـه عات سـه دوو نزیك  وه خوابپاڕێته  له و بكات نوێژ ن بده ی رێگه  سێداره تی په م رده به  ببرێته ی وه ئه پێش داوایكرد

  كـه چـرا چـوار یـدانی مه  هێنایانـه  وه كـه رگایه ده  لـه  مـه ئه پـاش و شـه ی(3) یشـته گه عات سـه تا بۆڵ بۆڵه  ستیكرده ده رانكردبوو نیگه دادستانی ش درێژه  مكاته ئه
 م سـێداره  لـه تم بـه ن تیربارانمكـه ڵكو بـه ، نده سـه ناپه كـارێكی ئیسـالمدا  لـه دان سـێداره  لـه  چونكه.. درێت نه سێداره  له داوایكرد وت كه  سێداره تی په  به چاوی
وتی  رێكـه  یانی كـه ی بـه2: 71  تهیشـ گه كـات  كه دا وه وشه له جێبكرێت جێبه دادگا بێت ده ر هه  كه ی وه ئه بیانووی به كرد ندنه سه په یان راكه دوژمنان تم به ن، ده مه
 . فڕی  بڕاوه نه شتی هه به و ره به پاكی گیانی  قیقه ده دوو  له متر كه پاش  و  سێداره تی په ژێر  هێنرایه 7121/  2/  27
  وكاره ئــه و مشـه ئه یانزانی نـه ربچێـت ده خـۆی مـاڵی  لـه   كـه و شـه نابێـت  كـه بڕیــاردرابوو  ئێـواره ر هـه  كـه بـوون ودا خـه شـرینی  لـه كاتێك لـه هاباد مـه ڵكی خـه
 گۆڕسـتانی  لـه هاباد مـه فی ره شـه  بـه ڵكی خه شانی ر سه له  وڕۆژه ئه ر هه و سوكاریان كه  به درا كانیان هیده شه ی الشه ك یه ماوه پاش.. دات رووده  كراوه ڕواننه چاوه
 (      27.)سپێردران نیشتمان پیرۆزی خاكی  به( جامی) ال مه
 *** 
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 کۆماری کوردستان و خۆری زێرینی کوردستان                                               
 

 رزنجی ریم به ر که عومه: نووسینی
 

ر شکسـت و  تم پـاش هـه ، بـه ی داگیـر کـردووه م دیرۆکـه رفراوانی ئـه کی بـه رچی شکسـت پانتاییـه گه رخودان، ئه قوربانی و به  پڕ له  دیرۆکێکه  له م گه دیرۆکی ئه
ــه ره هــه ــورد ب ــک ک ــه  وه ته ســاره جه    هێنانێ ــدان و خــه مه  وه هاتۆت ــه ی ــدووه ونی داگیرک ــه ، ئه رانی زڕان ش  م
کانی کـورد  خـوێن نوسـراوه  پرشنگدار و بـه  ڕه لی کورد، الپه دانی گه رنگاری و کۆڵنه بۆ ڕۆحی به  وه ێتهڕ گه ده
 . م، کۆماری کوردستانه ر بکه سه  ی له وێت قسه مه ی من ده وه ڵێک زۆرن، ئه گه
هید کردنی  ساڵڕۆژی شه  له ، یه یی هه ریماندا ئاماده وه یاده  له  میشه و هه  کی پرشنگداره مێژوویه  و کۆماره ئه

  خۆبوردووانــه  ی زۆر لــه مرانــه و نه ک بــۆ گیـانی ئــه فادارییــه ک وه وه 7121ی مــارتی 27کان دا واتــا  یـه قازی
کان  یـه وا و قازی شـی پێشـه فـاداری پێشکه پکێک گـوڵی وه چـه  پکێک وشه قوربانی نیشتمان چه  گیانیان کرده

 .م که ده
ــه ڵــه گیاکه ــه ی خیان ــه کی قــوڵی هه یه ت، ریش ــه  ی ــته جه  ل ــه س ــورد دا، ه ــه ی ک ــه ده  ر بۆی ــرێ ل ــکردنی   ک باس
ر  گه ین، ئه تکارانمان تاوانبار بکه بێ پتر خیانه کانمان تاوانبار دابنێین ده نێک دووژمنه کانماندا چه شکسته

  نووسـه و چاره بـه  ر بۆیـه هـه  خۆی بووه  ی له که تم کورد زۆرجار پوازه بێ ناقڵیشێ، به خۆی نه  دار پوازی له
کتر بگـرن و  یـه: ڵـێم بـۆ خـاتری خـودا پێتـان ده) نووسـێ  یدا ده که سـێته وه  وا لـه پێشـه  ر بۆیه هه  یشتووه گه
کانمــان  کورده  ته شــیره رانی هــۆز و عـه ر سـه گــه ، ئه هـری تێکــردووه ژه  نگوینتان بـداتێ، دیــاره ران هــه ر داگیرکـه گــه ن، دڵنیـا بــن ئه ده رمــه کتر به ت پشــتی یـه قـه

لی کـورد،  بایی گـه یی و ناتـه وازه رتـه په( هات ده ر نـه سـه  وای بـه" مان کـه و کۆماره  و ئێـوه  ئێمـه" فرۆشـتبا زاشـا نه تی ڕه حکومـه  کردبا و خۆیان بـه تیان نه خیانه
ر  سه بایش شکستمان به یی ا ناته وازه رته کات، په ر ده وتنمان مسۆگه رکه بێت سهنگ  ک ده با و یه رچ کاتێک کورد ته ، هه کانمانه کی شکسته ره سه  ره رێکی هه فاکته

 :ڵێ ده(   بێکه)  ر بۆیه هه  تکاریه ی خیانه گ و ڕیشه ندنی ڕه ڵکه موویشی گرنگتر هه هه  دێنێ، له
  یه ری بێگانه د نۆکه قسه مه  د ناگاته به کورد ئه

  یه بێ النهوا   ک بۆیه ڵ یه گه دوو دڵن، پیسن له
نــدی  یوه یرتر په مووی ســه هــه  لــه)   ربــاری شــا نووســیوه فادارییــان بــۆ ده ی وه کان نامــه ته شــیره رۆک خێــڵ و عه ســه  نی کۆمــار دا، زۆرێــک لــه مــه ی ته یــه و ماوه لـه

ی بـۆ  نامـه" 71" ی  نزیکه"  شکری کۆماری کوردستان بووه یر هێزی لهر خان ئام عومه" ری  ورووبه قز و ده سه  ی له یه و ماوه له  که  وه رباره ده  به  رخانی شکاکه عومه
رک و  یانـدنی ئـه جێگه  ڤی بـه رهـه و به  ربـاری شـای ئێـران ناسـاندووه ربازی ده سـه  و خـۆی بـه  دڵسۆزی خۆی بۆ شای ئێران ناردووه  رباری شا له دڵنیا کردنی ده

ڵ  گه  تی چوونیان له دا چۆنیه و نامانه کێک له یه  لی یار له رداری دێبوکری عه سه  که  پێکردنه  ی ئاماژه جێگه) ا ه روه هه(  خۆی نیشان داوه  رباری له رمانی ده فه
وانی  ئـهو   ربـاری شـای ئێـران نوسـیوه لی بۆ ده سه تێر و ته  م و کورتی و به کانیانی بێ که وه ربایجانی ڕوسیا و کۆبوونه د دا بۆ باکۆ و ئازه مه وا قازی محه پێشه

 (. وه لێ ئاگادار کردۆته
یدا  که سـێته وه  وا لـه پێشـه  ر بۆیـه هـه  یشـتووه گه  نووسـه و چاره بـه  ر بۆیـه هـه  خـۆی بـووه  ی لـه کـه تم کـورد زۆرجـار پوازه بێ ناقڵیشـێ، بـه خۆی نـه  دار پوازی له

هــری  ژه  نگوینتان بـداتێ، دیـاره ران هـه ر داگیرکــه گـه ن، دڵنیـا بـن ئه ده رمــه بهکتر  ت پشـتی یـه کتر بگــرن و قـه یـه: ڵـێم بـۆ خـاتری خــودا پێتـان ده) نووسـێ  ده
  وای بـه" مان کـه و کۆماره  و ئێـوه  ئێمـه" فرۆشـتبا زاشـا نه تی ڕه حکومـه  کردبا و خۆیان به تیان نه کانمان خیانه کورده  ته شیره رانی هۆز و عه ر سه گه ، ئه تێکردووه

 وتنمان رکه نـگ بێـت سـه ک ده با و یـه رچ کاتێـک کـورد تـه ، هـه کانمانه کی شکسـته ره سـه  ره رێکی هـه لی کورد، فاکتـه بایی گه یی و ناته وازه رته په( هات ده ر نه سه
 :ڵێ ده(   بێکه)  ر بۆیه هه  تکاریه ی خیانه گ و ڕیشه ندنی ڕه ڵکه موویشی گرنگتر هه هه  ر دێنێ، له سه بایش شکستمان به یی ا ناته وازه رته کات، په ر ده مسۆگه
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  یه ری بێگانه د نۆکه قسه مه  د ناگاته به کورد ئه
  یه وا بێ النه  بۆیهک  ڵ یه گه دوو دڵن، پیسن له

 

نــدی  یوه یرتر په مووی ســه هــه  لــه)   ربــاری شــا نووســیوه فادارییــان بــۆ ده ی وه کان نامــه ته شــیره رۆک خێــڵ و عه ســه  نی کۆمــار دا، زۆرێــک لــه مــه ی ته یــه و ماوه لـه
ی بـۆ  نامـه" 71" ی  نزیکه"  شکری کۆماری کوردستان بووه ر خان ئامیر هێزی له عومه" ری  ورووبه قز و ده سه  ی له یه و ماوه له  که  وه رباره ده  به  رخانی شکاکه عومه

رک و  یانـدنی ئـه جێگه  ڤی بـه رهـه و به  ربـاری شـای ئێـران ناسـاندووه ربازی ده سـه  و خـۆی بـه  دڵسۆزی خۆی بۆ شای ئێران ناردووه  رباری شا له دڵنیا کردنی ده
ڵ  گه  تی چوونیان له دا چۆنیه و نامانه کێک له یه  لی یار له رداری دێبوکری عه سه  که  پێکردنه  ی ئاماژه جێگه) ها  روه هه(  خۆی نیشان داوه  رباری له رمانی ده فه

وانی  و ئـه  نوسـیوهربـاری شـای ئێـران  لی بۆ ده سه تێر و ته  م و کورتی و به کانیانی بێ که وه ربایجانی ڕوسیا و کۆبوونه د دا بۆ باکۆ و ئازه مه وا قازی محه پێشه
 (. وه لێ ئاگادار کردۆته

ڵوێســتی  ی منــدا هه زاکیـره  لــه  مووی زینـدووتره هــه  ی لـه وه دیرۆکــی کـورد دا، ئــه  ی زێــرینن لـه ڕه نی کــورتی کۆمـاری کوردســتان، الپـه مـه کــانی ته م ڕۆژه رجه سـه
وا دا  ر پێشه رامبه به  له  وه توڕییه  کاتی دادگایی کرنیاندا قازی دادستان به  ار دانیشیان لهسێد  ر له کاتی دادگایی کردنیاندا و به  له  کانه یه ی قازی جوامێرانه

هیچ سنوورێک بـۆ خۆتـان و بـۆ   که" ن   و بێ ئابڕوو، ئێوه ره گ و بێ شه سه: ) ڵێ پڕژێ و ده ڵده ڕووی دادستان دا هه  قازی به!( ت؟ گ سفه کوردان سه: )ڵێ ده
کی  یـه ڵه زیـاتر هـیچ هه  وه لـه" ی جێ بکـه جێبـه"تی  داویـه  ی دیکـه فه ره و بـێ شـه ئـه  تـوانی بڕیارێـک کـه ر ده تۆ هـه ئـه:   ره ێن، ئاخر بێ شهڵک و یاسا دانان خه
  مـه کـوژرێم، ئه مدا ده که ته گای ئازادی میللهڕێ  بێتاوانم و له  ی که وه ئه"  شی ئاواتوه باوه  و به  کردووه  ئاماده  وه خۆم بۆ ئه  وه زووه  ، من له ست نایه ده  ت له دیکه
ی دادگاکـانی  زۆربـه  مـن لـه) نووسـێ  ده( ر  سـاڵ  روان کیومـه سـه) ها  روه هـه( م کـه ده  یـه ردانه مه  و مردنـه زانم، شانازی به الی خودا بۆ خۆم ده  ت له حمه ڕه  به
ی  ڕاده  سـێکم بـه رگیز هـیچ که تم هـه ش بـووم، بـه رته ی ئه وڵنێری ماهنامه هه  ی که و کاته ، ئه کردووه شداریم واڵنێر به ک هه ویدا وه ده ربازی و به یدانی و سه مه

نگی  رهه سـه  و بـه  ویش مشتی خۆی گـرێ کـردووه بێت ئه  وێ توڕه یه ر ده کاتی دادگایی کردنیدا دادوه  یفی قازیش له سه(  دیوه رگ و بوێر نه جه  د به مه قازی محه
 :نیشاندا و پێی گوت( ر دادوه  واته)
ی قـۆڕ و شـتی  ک ملیـۆن درۆ و بوختـان و قسـه ، یـه یـه تـر هه چی"  شـه ئـاواتی ئێمه  رگ زیاتر کـه مه  ئاخر له" شکێنم  موو ددانت ده رو گوێالک و ده سه  م مسته به)

 !(.ن که یش دهت و ناماقووڵی زیاتر ڵه ریکن غه وجا خه ئه" ی بێ واتاتان بۆ درووست کردووین  دیکه
م  مری ئـه نـه  بـه  شـه تانه و سیفه ر ئـه تی بوون، هه ی دیرۆکی کوردایه پرشنگدارانه  ستێره م ئه رد و ئه مه  م پیاوه تی ئه خۆبردوویی سیفه یی و بوێری و له زه ربه جه

 . وه ی هێشته رانه تێکۆشه  پیاوه
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 . ندان ی رێبه2یادی   به                                                       
 

 پوور   مزه رازاو هه
 
ی حیزبـی  خۆشـخانه نه  ندان،لـه ی رێبه2رۆژی   ئیسـتا لـه  ر لـه سـاڵ بـه 72، پوور  مزه من رازاو هه ران، ئه رێزان، خوێنه به

مووسـاڵێك، دایـك و بـاوكم  تاوی هه ی هـه7211تا ساڵی   وه و كاته له.  ڵێناوه دونیا هه  دێموكراتی كوردستان دا چاوم به
 . دایك بوونمیان بۆگرتووم  ندان دا، ساڵرۆژی له ی رێبه2  له

نـدان دا چ رووداوێكــی  ی رێبه2  زانـم لــه رێ و بــاش ده سـه  رابـردووم چۆتــه  م زیـاتر لــه كــه وه خوێندنهبیـر و   مسـاڵ كــه ئه
 مساڵ جێژنی ساڵرۆژی ئه  كه  م رایه ر ئه سه  دایك بووم، هاتمه  ش دا له گرنگه  و رووداوه و له  گرنگی كورد رووی دا وه
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شـوێنی   نـدان لـه ی رێبه2ی  نێـو كـۆڕی یـاد  ، لـه(ن بـه بۆ چـوار چـرا كڕنـۆش ده) ناوی  شێعرێك به  دایك بوونم ، به  زرانی كۆماری كوردستان و سالرۆژی له دامه
 . كانی حیزبی دێموكراتی كوردستان دا ، بگرم گشتیه وه  كۆبوونه

ن تـا بتـوانم  بـه رێو ده كـانی حیـزب بـه راسـم و كۆڕیاده مه  رێزانی كـه الی بـه  م نـارده كه قـی شـێعره ی دا، دهتاو هـه ی7217/ 71/ 72وتی  رێكه  ستم له به م مه بۆ ئه
 .ێنم كانم بگه سته به وێدا مه له
نیشـانی ئاشـتی، كراسـێكی كۆمـاری كوردسـتان و، نوانـدنی   تی كوردی، واته مێژووی حكوومه  ستی خۆشی وخۆشحالی له به مه  دا، به  و كاته ر له ش، هه وه له  جگه

،  وه داخه  تم به به. م دایك بوونم بكه  ری كۆماری كوردستان و رۆژی له وه یاده  پێشوازی له  وه شێعرێك و لیباسی سپیه  دا به  و رۆژه دروون دا تا له  سپی سپیم به
  ری لـه وه ردوو یـاده هـه  ین و، ناخوێندرێت و، كـه ئیدی ناكه و ته  ت نیه وه قه  ران، به نهر دیدی خوێ به  یهاوێمه تا ده وه ئه  م، كه كه شێعره  كه  وه تمیان لێگێڕامه وه

 .دایك بوونی خۆمیان لێ تاڵ کردم  دایك بوونی كۆماری كوردستان و له
  ێنمـه خۆم بگه  ر قاسملوو دا رێگایان بۆ خۆش كردم كهمر، دوكتو ی نه ركرده دایك بوونی سه  وی له لدا، شه وی یه شه  له  م كه كه تی الوان ده كیه دا سپاسی یه  لێره
 .رببڕم  زیندوو ده  میشه ستی خۆم بۆ قاسملووی هه ی حیزبی دێموكراتی كوردستان و هه كه ر تریبوونه سه
  ك كچــه مـن وه  ئـاخر جـارم بێـت كـه  وه ئـه  ازههـدبێت تـ تم ئه بـه. ن  كـه شـم نه كانیـان دا بـێ به كۆریاده  كانی خۆیـان دا، لـه بۆنـه  تی الوان لـه كیـه هیـوادارم یه 

  مـه ئه  چونكـه. ن  بـه ده  رێوه كـانی نێـو حیـزب بـه راسـم و كۆڕیاده مڕۆ مه ئـه  كه  وه مه بكه  وانه كانی حیزب له كۆڕه  شداری كردن له كی دێرین، داوای به یه رگه پێشمه
ن و  كـه مـافی منـداتن ده  ئاوا دیفاع له. ست گرتنتان رین بۆ ده ی ئافه نێنن ، هه ده  وه روومه ست به و ده ن كه كانی حیزب دا من جواب ده بۆنه  له  دووجارە كه  بووه

 ێنن؟  گه پێیان ده
وی نـێن و  نگاندنكانن قـه ڵسـه ههكانن ،  خسه شه  وه ئه. كانی خۆی بڕنجێنێ ڵی نازداره بێ مباتت بێت د  نده وه م ئه كه حیزبه  نیم كه  ڕه و باوه ر ئه سه  ت له من قه
 .رێگرن

بـڕم وبـۆ  رده و نیشـتمانم ده  وه تـه كانم بـۆ كوردسـتان و نه سته ست و هه به مه  وه وانه ی ئه رێگه  م و له كه رز و ئیدی ده ربه نگی سه سایتی گیاره  دوا روو له  به  مه له
 :ڵێم ندانیش، ده ی رێبه2
 نگانێك، و دره مشۆ، شه ئه
 ئاسمانی نیشتمانم،  یمهروان كه 

 كان، ستێره دیتم، ئه
 ك، دووی یه  جووت، جووت، له

 و،  ستوه یان به تاره قه
 . ن به بۆ چوار چرا، كڕنۆش ده

 ئاسۆیان،  چاوم بڕیه  پاش تاوێك،كه
 و،  رانی داوه سه له   رده ، زه  بینیم

 .   گشت كوردستان روونا كه
 .!!!؟ مزانی چیه م دیت ، نه وه ئه  كه

 ، ی خودایه پرسیارم كرد، ئه
 ؟ ؟ بۆ ئاوایه چیه  مه ئه
 رم،  رم، نه م وت، نه وه ئه  كه
 : گوێم و ، وتی  نگێك هاته ده
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 مرۆ ،  ك ئه رۆژێكی وه  ؟ له ت زانیوه نه
 چوار چرا، وێ، له   وێ، له له

 زی و ، مجار ، بووكی ئازادی دا به كه بۆ یه
 .دایك بوو؟  كۆماری كورد له

 زرا،  كۆمار دامه  كه
 ر لێوان ، سه وته  كه  كوردستان، بزه  له گشت 

 تت و، رۆژئاوا، رۆژهه  لهباشوور و، باكوور،   ، له چوار الوه  له
 بۆ چوار چرا، كڕنۆشیان برد، 

 ،  كه ڵه سته فر و، به و به ، به و زستانه به
 .چوار چرا، گوڵ پشكوتن  له
 ڕۆژ و نیسێیان، به  له

 یان دا و، هاتن ، جریوه  ل له پۆل، پۆل، مه
 .بۆ چوار چرا ، كڕنۆشیان برد

 بوو  شكه دا، ساباڵغ شاگه  و كاته له
 راند كر گریا و ، فرمێسكی شادی وه بهدیار

 كی كێشا یه نین و ، ئۆخه قاقای پێكه  قامیشلوو، دای له
 گوڕ گوڕ، گوڕاندی  بابه
 موو وێكڕا شی سووتاند و، هه ی ره رده په

 بۆ چوار چرا، كڕنۆشیان برد
 یان دیت وه ئه  كان، كه بووه به  كونده

 شیان سووتا كوێر بوون ، دڵی ره
 مامی ئازادی روا  كوردستان، نه  له

 رێ   وته یی كه وه ته رووباری بیری نه
 ویندارانی ئاشتی  ، ئه خۆیی شكا و ر به تی سه تینوه

 بۆ چوار چرا، كڕنۆشیان برد
 ردا میان به كان، تیلكی مه كۆرپه

 یان پچڕی رالنكه و ، سه  سترازه ده
 ی دایكانیان دڕی خه یه
  وه و پاكیه ، به  وه و جوانیه لێویان و، بهر  سه  وته كه  رده زه

 هێدی ،هێدی، بۆ چوار چرا ، كڕنۆشیان برد
 فر گڕی گرت تیشكی خۆری ئازادی ، به  به

 ستان  زار ده ستان، هه وه سته چ و، ده ق بوو، مل كه زستان شه
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 بۆ چوار چرا ، كڕنۆشی برد
 ری باتی مێژوو فته دا، ده  خته و وه له
  وره ، گه وره دێڕێكی گه  و، به  وه سپایی ، خۆی كرده ئه  به

 رستانی دڕی پهچوار چرا، دڵی تاریك : نووسی
 ڕێ وته  دڵم دا، رووباری شادی كه  م بیستن، له وه ئه  كه

 كانم ، فرمێسكی خۆشیان لێ باری و چاوه
   ی خودایه هاوارم كرد ئه

 ی من  وه ته دی كوا؟ ئاواتی نه ئه
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 ستانی کۆماری کوردستان ده ڵ کاربه گه  ی هومایوونی له وه کۆبوونه  ت به باره تاحی قازی سه فهلیلی  تی خه ڕێوایه   
 

. ک و چـۆڵ بـوون ی چـه وه ریکی کۆکردنه نیا خه بوو، ته   نه که یان بۆ نێو شاری کاریان به وه ت دوو سێ ڕۆژێک دوای هاتنه ری حکوومه سکه ئموورانی  عه مه..... 
 7225فرانباری  وی دووی بـه بـۆ مهابـاد، شـه  وه ش هاتـه ڕته ستانی ئه ده رمانی کاربه پێی فه به  فا جارێکی دیکه ال مسته مه  ی وه ک و پاش ئه ی چه وه دوای کۆکردنه

 تاوی هه
ــه( زایینــی ی7126دیســامبری )  ــه ک و چۆتنــه وچــه ی ئه ژمــاره  یشــتن بــه بیــانووی پێڕاگه  ب شــداریی  به  ونی کۆمیســیۆنێکی بــهرتیپ هومــایو ، ســه وه ی کۆکرابوون
شـێخی   د، حـاجی بابـه مـه خودالێجۆشـبوو قـازیی محه  وانـه ریی حیزبـی دێمـۆکڕاتی کوردسـتان له ندامانی کاریگه نگ ئایروم و گشت ئه رهه نگ فیووزی و سه رهه سه

 .سی دی پێک هێنا یفی قازی و هێندێک که ی سهد حوسێن خان مه تی جمهووری کوردستان ، خودا لێخۆشبوو محه زیری حکوومه رۆکوه ت سه سیاده
. پرسـێ تی کوردسـتاندا ده سـتگای حکوومـه ده  یان لـه بـوون نـاو و پاشـناو و پلـه  ئامـاده  ی کـه سـانه و که رتیپ هومایوونی له دا سه  یه وه و کۆبوونه تای ئه ره سه  له

  کـا  کـه یادداشتێک ده  رتیپ هومایوونی چاو له سه. ی خۆیان نادرکێنن قینه ی ڕاسته ا، کار و پلهدوونران و سز ترسی ڕاوه  ڵک له ختی ئاوا دا خه وه  له  ئاشکرایه
بـابم ) ی کردبـوو و نووسـیبووی  ندامانی ناسراوی حیزب ئاماده ئه  رکام له ی هه ستنیشانکردنی ناو و پاشناو و کار و پله ده  ت به باره سه" م"گۆیا پێشتر ئاغای 

ڵێنی پێـدرابوو بێتـوو  ی کوردسـتان بـوو، بـه رگه کانی هێـزی پێشـمه ره کاریگـه  ندامه ئه  کێک له یه  که" م"ئاغای   گۆیا: ) کا  دا  لێی زیاد ده یه تهو ڕس دوای ئه  به
لێـی   ی سـه و که کا ئـه ت پێـدهسـ هه  ر کـه ، و هـه( بـن و سـزا نـادرێ کان بنـێ لێـی خـۆش ده سـت ئێرانییـه ر ده بـه وردی له  بـه  ک و چۆڵ و زانیاریی دیکه ڕیزی چه

و   و پلـه  ڵـێ  پیشـه ده" م"ئاغـای   جێ بـه ست به دا، ده ر خۆی ده سه  له  وانه پێچه کی به کا یان ئاگادارییه حیزبدا ده  تی خۆی له رپرسیاره به  پرسێ نکووڵی له ده
وتمـی   ی کـه سـه و که کانی ئـه بـێ قسـه مـی دا ده ر ده بـه له  کـه  که ی یادداشـته دیکـهکی  یه ڕووی نوسـخه  یمـیش لـه" م"ئاغـای . بڵـێ  سـه و که ی ئـه قینه ی ڕاسـته پایه

 . وه خاته درۆ ده وه  وه ته ناڕاستی داوه
ک و چـۆڵ و  ری چـه فتـه ده پرسـن  رانی هێزی کوردستان ده فسه ئه  کێک له یه" خ. "   ک پرسیار و وتم، هومایوونی و هاوکارانی له یه رچۆنێک بێ دوای زنجیره هه

دا  جلیسـه م مه جێگری ستادی هێزی کوردستان بوو و ئێسـتاش لـه  که" م"رمانی ئاغای  فه  ڵێ به ؟ ناوبراویش ده رداوه سێک ئاور تێبه رمانی چ که فه  موهیمماتی به
نگی  زیـری جـه یفی قـازی وه د حوسـێن خـانی سـه مـه انی محهرم پێـی فـه  ڵێ بـه ویش ده ؟ ئه ت کردووه و کاره رمانێک ئه پێی چ فه  پرسن به ده" م"ئاغای   له.  حازره
" م"پاشـان کـاک .  داوه وتۆی نـه رمانێکی ئـه و فـه ڵـێ ئـه و ده  وه خاتـه درۆی ده رچاوی خۆی وه به  ر له د حوسێن خان هه مه خودالێخۆشبوو محه. تی کوردستان حکوومه

مینی  د ئـه مـه محه  لـه.  ی داوه سـتووره و ده د حوسـێن خـان ئـه مـه رمانی محه پێی فه  مۆکڕاتی کوردستان و بهن حیزبی دێ الیه  فی له ڕه مینی شه دئه مه ڵێ  کاک محه ده
 کوو بینیمان پێشتر وه.  وه چووه کانی خۆیدا ده یادداشته  متر به بابم که" ) خ. "    پاشان به.  وه خاته درۆ ده وه" م"کانی کاک  پرسن، ناوبراویش قسه فی ده ڕه شه
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و وتمێکـی جیـا  و ئـه  وه تـه پرسیاری لێکراوه  وه یه وباره لهدیسان . خ.   ی  وه دا و یان ئه ڵده ک نێو هه یه    به دووکه  ڵه هه  پرسیار کرابوو، بابم به  سه و که له
ک و چـۆڵ و پاراسـتنی  چـه  رپرسـی ئاگـاداری لـه به  تۆ کـه پرسـن ئـه ڵـێن و لێـی ده ده  ک و چـۆڵ بـووه نبارداری چـه ئه  که(  بژارکار -  وه داته م ده که وتمی یه  له

نگ  زیـری جـه وڕاسـتی وه رمانی ڕاسته فـه  ڵـێ بـه کانت سـووتاند؟ نـاوبراویش ده ره فتـه رمانی کـێ ده فه  بۆچی و بهک بووی،  ڕ چه مه  ی له ڵگه د و به نه ز و سه کاغه
تم  بـه سـووتاندن مده دا و نه ده کان  نـه ڵگـه کان و به ره فتـه ده  ستم لـه من ده ئه  کا  ها لێی زیاد ده ر وه و هه  م کردووه و کاره یفی قازی ئه د حوسێن خانی سه مه محه
پـێش چـاوی خـۆی ئـاور   کانم لـه ڵگـه کان و به ره ترسـی گیـانی خـۆم دفتـه  منیش لـه ی لێکردم و ئـه شه ڕه هه  مانچه ده  به  خسه شه  د حوسێن خان بۆ خۆی به مه محه
کم لـێ  بـووم و چـه  وێ ئامـاده لـه  خسـه شه  ڵـێ مـن بـه ده    یـه وه کانی ئه ڵێ هۆی ناڕاستی قسـه وده  وه خاته درۆ ده وه  سه و که کانی ئه خودا لێخۆشبوو قسه. ردا تێبه
م، چوونی خۆم بـۆ  جێ بکه  کانم جێ به ره ستی نۆکه ده  به  و کاره کرا ئه بوو و ده خسیم هه تکاری شه کاتێکدا من پیاو و خزمه له  م لێکردووه شه ڕه و هه  ڵکێشاوه هه

د  مـه و خودالێخۆشـبوو محه ی ناخۆش ڕوو وه کارهێنانی وشه ژاوی و به شڵه  بێ و به ده  رتیپ هومایوونی تووڕه دا سه لێره. بوو لێبڕاوی پێویست نه  وتۆ به کارێکی ئه
کان ڕوون  کـه نـد و چـۆنی چه چه  ی  و کاتـه وتـا ئـه  نێو بـردووه کانت لـه ڵگـه ر و به فتـه ده  کـه  تـاوانی تۆیـه  گبابیانه و گووکـاری و سـه ڵێ گشت ئـه حوسێن خان ده

رتیپ  کانی سـه سـووکه  دوای کۆتـایی هـاتنی قسـه  لـه.  دێری دان ژێـر چـاوه  ون و گشـتتان لـه رکـه ده  م هۆدیـه لـه  بووان بۆیـان نییـه ئامـاده  هیچکـام لـه  وه بێته نه
م  ئـه: ڵێ  رتیپ هومایوونی ده سه  وه وێ ڕووه که رده سیمای ده له  که   وه کی زۆره ییه تووڕه  ستێ و به ڵده خۆی هه  د له جێی مه هومایوونی، خودالێخۆشبوو قازیی محه

خیالفێـک   ر پێتان وایـه گه ئه  خسی من بووه رمانی شه فه  مووی به ، هه و کردوویانه  رچی کراوه ، هه هیچ تاوانێکیان نییه  وانه ؟ ئه  ئێره  ته تان بۆ هێناوه سانه که
تی ئێـران  وڵـه ده  ش مـادام  وه رباقی ئـه سـه  رمانی مـن بـووه فـه  بـه  و کـاره و ئـه    تاوانبـار نییـه ێن ، هیچکـهنـ نێـوی لـێ ده  ی ئێوه کی دیکه رچییه یان هه  کراوه
کانی  ئمووره سـت مـه ده  ڵک لـه ی کوردسـتان ، خـه قـه نته مه  رچاو نـاگرن ، بنێرێتـه بـه  ڵک لـه تی خـه رامه که  کوو تۆ که فی وه ره ت و بێ شه یسییه ئمووری بێ حه مه

،  وه زێنـه ڵته هێنن و لێتان هه ر نه به رتان وه بن سه گیان دێن ناچار ده   ناگرن، وه تی  هیچکه ڕامه گیان و ماڵ و که  هیچ ڕێز له  خائین و تاتنچی و ملهوڕی که
ر  کانی دوای مـن هـه چه رار بێ ، وه رقه ڵک به مافی خه  به ی بێ ڕێزی یه و شێوه ئه  ی وکاته نێو بچین  تا ئه  دا له  یه م ڕیگه ک منیش له سانی وه من و که ر ئه گه ئه
 . وه ستێننه ئه ده  تانه و زۆرداری و جینایه ی ئه وێ تۆڵه ڵکه تێکیان بۆ هه رفه مترین ده که

خـانووی   لـه  یـه وه و کۆبوونه ئـه) کێشـێ  دا ده کـه وه ر ژووری کۆبوونه سـه  ر، باڵ بـه رگاوی و ترسێنه کی مه نگییه د، بێده مه کانی قازیی محه واو بوونی قسه دوای ته
  سـادات و عالمـه  لـه  ت کـه شـێخی سـیاده  نگی، ئاغای حـاجی بابـه بێده  قیقه ند ده ، دوای چه( ئێستا بانکی میللی تێدایه  که  بووه  حیمزاده مینی ڕه ده مه حاجی حه

سـتێ و  ڵده شـوێنی خـۆی هه  ڵک بـوون  لـه ریکی ئیڕشـاد و رێنـوێنی خـه بـوو و پشتاوپشـتی خـهزیری جمهـووری کوردسـتان  رۆکوه کانی کوردستان و سـه رزه به  پایه
ر  گـه رتیپ هومـایوونی ئه ڵێ ئاغـای سـه و ده  وه کاته ده  د دووپاته مه کانی خودالێخۆشبوو قازیی محه زمانێکی ئارامتر وته  ، و به که یه الم واحید ، قسه  که: ڵێ ده
نـدی موڵـک و  وه رژه به  ت و لـه حه سـڵه ر ناچـاری و مه بـه دا هێنـدێک کـار کـراون له  یه م ناوچه ت له وڵه تتی ده سته مانی ده می جیهانی و نه ڕی دووه ئاکامی شه  له

ن و گۆشـاریان بـۆ بێـنن  ڵک بکه هخ  ی دیسان  زۆرداری له وه ک ئه ڵک بن نه و ڕازی کردنی خه  وه ریکی دڵدانه ت خه وڵه ئموورینی ده مه  ق وایه ، حه ت دابووه میلله
 . وه ببنه  دووپاته  و ڕووداوانه ئه  ڕوان بن  چاوه  میشه بێ هه ،ده گۆڕیوه ڵک نه ڵ خه گه  کردنی خۆتان له  مامڵه  ک ئێوه کانی وه ئمووره مه  ی  و کاته و تا ئه
  وه تـه بووه ک و چـۆڵ ڕوون نه زعـی چـه وه ی  وه رئـه به ڵێ له دا حازر بوون ده  که وه بوونهکۆ  ی له سانه و که ستێ و به ڵده جێی خۆی هه  رتیپ هومایوونی له سه  دوایه

وتنی  رکـه ده  کان و پـێش بـه رپلیکانه رگا وداتن و سـه رده بـه  کـدار دێنـه ری چه فسـه رباز و ئه ند سه جێ چه ستبه و ده  تان نییه م ژووره وتن له رکه ئاغایان مافی ده
.  وه زیندانـه  نـه یخه گـرن و ده ویش ده نـد ڕۆژ دواتـر ئـه تم چه کـرێ بـه   ده خـه ره مه  وه و شه ئهت  شێخی سیاده حاجی بابه. گرن شێخ ده حاجی بابه  له  حازران جگه

ریمی  بـدوتی کـه ی میـرزا عه ره خانووبـه)   دلییـه ی عه ره کـانی خانووبـه ره ن بۆ ژووه به دێرییدا ده ژێر چاوه  دحوسێن خان له مه د و محه مه خودالێخۆشبوو قازیی محه
  وه ئـه. بانی نێرن بۆ زیندانی شاره ش ده ی دیکه که ڵکه ن و خه که ر و زیندانیان ده سه ستبه وێ ده و له(  وتووه ڵکه ڕووی دوخانییات هه قامی شاپوور ڕووبه شه  له  که
نهێنـی   دزی و بـه  هاباد بـه مـه  ش لـه ڕتـه نی ئهرا فسـه ن ئه الیـه  جێ لـه سـتبه ده  دحوسـێن خـان کـه مه د و محه مـه تای گیرانی خودالێخۆشـبوو قـازیی محه ره سه  بووه
 .ستی پێکرد یان ده مه محاکه

 ورێز،  نێو ته  تی هاته وڵه کاتێک قوشوونی ده.هاباد بوو مه  ربایجان، له و ئازه ره تی به وڵه کاتی پێشرۆیی هێزی ده  دری قازی له بولقاسمی سه خودالێخۆشبوو ئه
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 گشـتی و  کوردان بـه  ت به باره سهکان  نیزامییه  ئمووره مه  وتۆ بکا  کارێکی ئه  وکاته زیری ئه روکوه وام سه دی قه حمه ڵکوو ئه چوو بۆ تاران تا به  له په  ناوبراو به
تم  ول و تێکۆشـاندا بـوو بـه حه  تاران له  ند ڕۆژێک له دری قازی چه خودالێخۆشبوو سه. هێنن کارنه و توند و تیژی به  وه رم بجووڵێنه تی نه تایبه  کان به قازییه

ــه ا جــار ئه دو. یتوانی هــیچ بکــا نــه ــرت و لــه  ویشــیان ل ــر چاوه  تــاران گ ــهدێریــد ژێ ــه ڵ خودالێخۆشــبوو قــازیی محه گــه ویشــیان له مهابــاد و ئه  وه ا هێنایان د و  م
 .زیندانی کرد  ربازخانه سه  له  و دوایه( ریمی بدوتی که ، موڵکی میرزا عه دلییه ی عه ره خانووبه) نێو شاریدا   پێشدا له  دحوسێن خان له مه محه
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 زیزی، سکرتیری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان  ریز خالید عه وتاری به                   
 

 زرانی کۆماری کوردستاندا  ی دامه ساڵه 66  له                                    
 

 !خوشک و برایانی ئازیز
 !کان ڕێزه به  میوانه
 ! رگه پێشمهو هاوڕێیانی ! ندامانی حیزبی دێموکرات و ئه! نگران و الیه! دۆستان

   ئێوه  زرانی کۆماری کوردستان پیرۆزبایی له مین ساڵڕۆژی دامه شه ی شێست و شه بۆنه  به
ـــه روه و هـــه ـــایی ل ـــه تنی خـــه ڵکی کوردســـتان و کۆمـــه م  خـــه رجه ســـه  ها پیرۆزب   ڵک ل
 . م که تی ده تایبه  تتی کوردستان به رۆژهه

  تێک دا کـه نی میللـه مـه ته  تم لـه ر بـێ، بـهنی ئینسـانێک دا زۆ مه ته  له  نگه ساڵ ره 66
دا و ئیفتخارات بـۆ  کا و قوربانی ده بات ده کانی خۆی دا خه مافه  یشتن به پێناوی گه  له

  مڕۆ کۆمـاری کوردســتان کــه ســاڵ پـێش ئــه 66.  نێکی زۆر نییــه مـه خــوڵقێنێ، ته خـۆی ده
تی کـوردی  مین حکوومه که ی یه هچوارچێو  تی کوردی له ی کوردی و هووییه زرا پێناسه دامه
نێــو   وتــه زیــران که ی وه کابینــه  رۆک کۆمــار و بــه ســه  ئــات و بــه  کــرد، بــه  هادینــه دا نه

وخۆ و  م راســـته ی کـــورد جێگـــای شـــانازی بـــوو هـــه وه تـــه م بـــۆ نه هـــه  موعادالتێـــک کـــه
 .راکێشا و الی خۆی ره دا به که ناوچه  وخۆ ئیعترافی دۆستان و دوژمنانی له ناڕاسته

تـا لیبرالیـزم و تـا    بگـره  وه کۆمۆنیزمـه  گۆڕێ و رۆیشتوون، لـه  ته ک دا هاتوونه دوای یه  ک به کان یه جۆراوجۆره  کان دا ئیدئۆلۆژییه سیاسییه  مێژووی کێشه  له
،   نێک تێـک شـکاوه و الیـه  وتوه رکه نێک سـه مـان الیـه ی زه وێرهگـ  و بـه  تییان بـووه قابـه ک ره دژی یه  تی، له تیه ی کۆمه یان بۆچوونی دیکه کۆنزێرواتیزم و تا ده

  ی کـه وه ر ئـه بـه تی کۆمـاری کوردسـتان له تی و هۆوییـه سایه تم که به  وه، ته نگی هێناوه نێک ده و الیه  وه ته هێناوه نگی نه تی دا ده تیه کانی کۆمه کێشه  نێک له الیه
شـکان و   بـه  نـه  وه، نـگ بۆتـه م ره ڵک دا کـه تنی خـه نێـو کۆمـه  لـه  نـه  می داوه کـه  لـه  دا نـه یـه و ماوه واوی ئه ته  کورد بوو، لهی  وه ته تی نه تی و هۆوییه سایه که

ی رێبـوارانی  ، رێگـهی رێبوارانی رێگـای کۆمـاری کوردسـتان رۆژ رێگه  رۆژ به  ڵکه ، به وه ته ی کوردستان دا سڕاوه ڵگه ئاستی کۆمه  تێکچوونی، کۆماری کوردستان له
 ی وه مین لێکدانه که کاتێک کۆماری کوردستان رووخا، یه.  ه ستاندن دا بوو ئه ره په  تی له تی کوردایه هۆوییه  خدان به هۆی بایه  ی کورد، به وه ته رێگای رزگاریی نه
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  شـێک لـه به  ی کـوردی لـه وه تـه کۆمـار بـۆ نه  ی کـه تـه رفه جال و ده و مـه دوا ئـه و بـه مه رۆک کۆمار و رووخانی کۆمار له ئێعدامی سه  به  بوو که  وه دوژمنانی کورد ئه
ری و  ده ربـه و ده  نجه شـکه رانی کـورد و ئه انیکرانی رێبـهتم زینـد بـه. ستێ ر پێی خۆی رابوه سه یات بدا و له ی حه توانێ ئیدامه نه  نگه کوردستان دا خوڵقاندبوو ره

  باتـه و خه ئـه  ری خسـت کـه ، ده وه د کرایـه ممه وڕووی رێبوارانی رێگای کۆماری کوردستان و هاوڕێیانی قازی محه ره کوردستانی ئێران به  له  ی که و زوڵم و زۆره ئه
ی  ی، ناوچـه کـه کۆماری کوردسـتان سـنووری جوغرافیاییه  خته و وه ر ئه گه ئه. هیچ جۆر تێدا ناچێ  دان و ئێعدام بهو زین  نجه شکه ئه  پێشێ و به  چێته وام ده رده به

شــیمالی   کوردســتانی ئێــران، لــه  ی کــورد لــه وه تــه ســت و داخــوازی نه تیی کــورد و هه وایــه ته بینــین شــعوری نه هاباد بــوو، ئێســتا ده ختیی مــه پێیتــه  موکریــان بــه
  ی کـورد لـه وه تـه تیی نه وایـه ته ی نه وه جووتنـه  خا کـه ری ده ده  ، بۆ جارێکی دیکه م راستییه ئه.   الی ئیالمیشی داگرتوه  وه تا خواره هه  بگره  وه انی ئێرانهکوردست

واوی کوردسـتانی ئێـران  تـه  تی کۆماری کوردستان له قڵیه ئه  کۆشن که ن و تێده ده وڵ ده دا هه یدانه و مه کوردستانی ئێران و رێبوارانی رێگای کۆماری کوردستان له
 . ن کان جێ بخه موو ئوستانه هه  و له
کوردسـتانی   تیی کـورد لـه وایـه ته ڵک و شـعووری نه تنی خـه شـعووری سیاسـیی کۆمـه  وه خۆشـییه  بـه  کـه  وه ینـه که مێک دا یادی کۆماری کوردسـتان ده رده سه  له  ئێمه

کانـدا  خـۆ نیشـان بـدا و  جیاوازه  یدانـه مه  لـه تی کۆماری ئیسالمی  دژی حکوومه  شێوازی جۆراوجۆر له  و توانیوتی به  یه ستاندن دا ئه ره په  له رۆژ  ئێران رۆژ به
تتێکی  سـه و ده)ری  ماوه ی جـهک حیزبێکـ زرانی کۆمـاری کوردسـتان وه نـد مانـگ دواتـر دامـه زرانی حیزبی دێمـوکراتی کوردسـتان و چه  ی دامه فه لسه فه. گۆڕێ  بێته
تـاک   ی کـه وه ینی ژن و پیـاو دا دابنـێ، بـێ ئـه بـه  جیاوازی له  ی که وه بێ ئه_ ڵ  کانی کۆمه ینی چین و توێژه به  بێ جیاوازیدانان له  بوو که  وه ئه( ری ماوه جه

حیزبـی دێمـوکراتی   موو لـه هـه_  توێردرێن هـه  و زاراوه  هجـه یی له سـتراوه یلـی بهل ده  یی دینـی و ئـایینی یـا بـه سـتراوه لیلـی به ده  واری بـه ڵی کـورده تاکی کۆمه
 .  جێگای خۆی دایه  و تا دێ پتر له  بووه ک ئێستاش کۆن نه یه بیرۆکه  وه، کوردستان دا جێیان ببێته

ــه ره ــی کۆمــاری کوردســتان  وه ی یــاد و بیره وه مــزی مان ــه  ری ــا رووخــانی ح  وه مه رده و ســه ل ــهت ــه تی په کووم ــا ئێســتا ئه هل ــه  یــه وه وی و ت ــه  ک   کــاتی خــۆی توانیوی
موو چـین  بی، هـه زهه ال و مه تا مه  وه واره بازاری و خوێنده  تا هی گوند، له  بگره  وه ڵکی شاره خه  له. ڵ بکا کانی کۆمه ی زۆری چین و توێژه تیی زۆربه رایه نوێنه

کـانی  موو چـین و توێژه حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان دا هـه  ت لـه تایبـه ی کوردسـتان و به وه جووتنه  ئێستاش له(.  انیوههی خۆیان ز  به)گشتی   کان به و توێژه
 . وه جێ بگرن و تێیدا کۆ ببنه  بێ، توانیویانه تواردنێکی تێدا  ی هه وه بێ ئه  ڵگه کۆمه

دژی   لـه  کـه  و ئاڵوگۆڕانـه ئـه  نێـرێ کـه ده  یامـه و په ئـه  الم دا بـۆ ئێمـه ک کـه یـه  گـۆڕێ لـه  دا هاتۆته و وتتانه له  ی  وه ڕاست و ئه تتی نێوه کانی رۆژهه ئاڵوگۆڕه
دا تـا  و وتتانـه هێنـدێک لـه  رووخـێن و لـه ک دا ده دوای یـه  ک بـه کان یـه ئیسـتبدادی و دیکتاتۆرییـه  تـه گـۆڕێ دا بـوون و حکوومه  دیکتاتۆری و ئیسـتبداد دا لـه

کوردسـتانی ئێـران و   لـه  وه خۆشـییه  بـه. سـتن کـان رابوه دژی دیکتاتۆره  ڵک لـه خـه  ی کـه وه ک بـۆ ئـه یه رێگه  ک یا بۆته یه سیله وه  ب بۆته زهه رچاو مه به کی یه راده
کان و  ره داگیرکـه  تـه ڵ حکوومه گـه  لـه  یـه ئێمهتیی  کانی و دژایـه ره ربـه مبولی به سـه  تیی ئێمـه تی کوردایـه تی میللی و هۆوییه کانی کوردستان هۆوییه موو پارچه هه

و   کراوه ر نـه سـه زی چاره رکـه تی مه ڵ حکوومـه گـه له  تیی ئێمـه وایـه ته ی نه و کێشه  ی ئێمه له سه کوردستانی ئێران تا رۆژێک مه  له  بۆیه. کان زییه رکه مه  ته حکوومه
تی  وڵــه ڵ ده گــه له  کانی ئێمــه کێشــه  کی لــه ره تی ســه کی و هۆوییــه ره مبولی ســه کی و ســه ره ی ســه له ســه ، مه وهیشــت گه کــانی خــۆی نه  تییــه وایه ته نه  مافــه  کــورد بــه

. گـرن تـوانن جـێ ب دا ده یه ت و پێناسـه و هۆوییـه لـه  یانـه هه  ر ئایینێـک کـه هه  ڵ به کانی کۆمه موو چین و توێژه و هه  یه تیی ئێمه وایه ته ی نه له سه زیدا مه رکه مه
ی  ڵگـه کۆمه  بی لـه زهـه ڕێکی مه موو بیـر و بـاوه بـۆ هـه  ڵ رێـز و ئیحترامـی ئێمـه گـه له.  زییـه رکه تی مه وڵـه ڵ ده گـه له  ی ئێمـه کانی و کێشـه ره ربـه ساسی به ئه  وه ئه

و   تییـه وایه ته کی میللـی و نه یه مـی جمهـوریی ئیسـالمی دا کێشـه رده سه  می کۆماری کوردستان و چ له رده سه  تی تاران چ له ڵ حکوومه گه له  ی ئێمه کوردستان کێشه
 بێ و وتی باشــی هــه ســکه تــوانێ ده مانێــک ده پێشــێ و زه  چێتــه ده  باشــترین شــێوه  مانێــک بــه زی زه رکــه تی مه وڵــه ڵ ده گــه له  تی و میللیــی ئێمــه وایــه ته ی نه کێشــه
زی  رکـه تی مه ڵ حکوومه گه ین له یی دا هه وه ته کی نه یه کێشه  له  مادام ئێمه  بۆیه.   وه خۆی دا جێ بکاته  ڵ له ۆمهکانی ک موو چین و توێژه هه  بێ که وتنی هه رکه سه

ردادێکی را قـه  ، پێویسـتیمان بـه وه نـه بی بتـوانن تێیـدا جێـی خۆیـان بکه زهـه للوقاتی مه عـه عیالقـات و ته  جیـاواز لـه  و چین و توێژانـه موو ئه هه  ی که وه بۆ ئه
   .یه یی هه وه ته نه
 تت و  سه ده  یانه هه  ر ناوێک که هه  تێکی قانوونی و به تی واحید یا حکوومه ی حکوومه شێوه  و ئێستا به  ست هێناوه ده رزگاریی خۆیان وه  وتتانێک که  ر له گه ئه
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  تم مـادام لـه ، بـه ڵکـه تنی خه بیعی کۆمه قی ته و حه  وایه کان شتێکی ره کان و ئیستیبداده ڵ دیکتاتۆرییه گه له  رێبازی جۆراوجۆری کێشه  یه، ریی خۆیان هه روه سه

ــاریی نه ــه مســۆگه  تیی ئێمــه وایــه ته کوردســتان تــا ئێســتا رزگ ــن، مه دا  کێشــه  کان لــه زییــه رکه مه  تــه وڵه ڵ ده گــه له  و ئێمــه  بووه ر ن ــزی  ری و ره ی میحــوه له ســه ی م
و   ڵگـه نێـو کۆمه  ک لـه موو بیر و بۆچوون و  ئیدئۆلۆژییه ڵ رێز و ئیحترام بۆ هه گه له  بۆیه.  یه تیی ئێمه تی و کوردایه وایه ته للوقاتی نه عه ته  کگرتوویی ئێمه یه
یی  وه تـه کگرتوویی نه راردادی یـه ین، قه ت بکه قووه  به  رارداده و قه و ئه  مایه و بنه داهاتوودا ئه  ئێستا و له  کوردستانی ئێران له  بێ تێبکۆشین له ڵک دا، ده خه
 . وه نێو خۆی دا کۆ بکاته  کان له موو چین و توێژه ری هه کی میحوه یه له سه ک مه توانێ وه ده  یه وه بووین ئه رزگار نه  زی، تا کاتێک ئێمه رکه تی مه دژی حکوومه  له
 

 ! ویست هاوڕێیانی خۆشه
 

جمهــووریی .  یـه گــۆڕێ دا هه  ی ئێرانــدا لـه ڵگـه کۆمه  و لــه  کـه قه نته مه  رچاو لــه ئــاڵوگۆڕێکی بـه  کـه   وه ینــه که مێک دا یـادی کۆمــاری کوردسـتان ده رده ســه له  ئێمـه
تیـدا  وڵه ئاسـتی نێوده  ، لـه( وڕووه ره ڵک بـه تیی خـه زایـه ڵ ناره گـه  لـه)نێوخـۆی وتت  لـه. ڵک تنی خـه فشـاری کۆمـه  ر بـه  وتۆتـه که  وه ندین ناحیه چه  ئیسالمی له

 . یان پێنــاکرێ تی دا هـیچ متمانــه وڵــه ئاســتی نێوده  لـه  جــۆرێکن کــه  ی کۆمــاری ئیســالمی بـهکان ت و بۆچوونـه و سیاســه  ماوه نــه  و رێژیمـه ئیعتبـار و ئیعتمــاد بــه
تنی  جالێکی بـۆ کۆمـه کا و مه رج ده کانی خۆی دا خه فڕییه رزه پێناو به  ڵک له تنی خه ت و داهاتی کۆمه روه کۆماری ئیسالمی سه  ی که وه ر ئه به ئابووریی ئێران له

گـۆڕێ   تی  لـه تیـه ڵێک گیر و گرفتی کۆمه ری ئێران کۆمه رتاسه سه  له  وه تییه تیه باری  کۆمه  ، له راپتر دایه زعێکی خه وه  رۆژ له  ، رۆژ به وه هێشتۆته ڵک نه خه
تی  وڵـه ئیحترام بۆ قانوون و رێساکانی نێـو ده(  م رێژیمه ئه)ش  وه باری دیپلۆماسیییه  له.  وه دیتوونه کی بۆ نه یه کۆماری ئیسالمی تا ئێستا رێگاچاره  که  یه دا هه
تنی  کۆمـه  ر بـه رامبـه به  ر نییـه تێکی وتمـده تی کۆمـاری ئیسـالمی حکوومـه حکوومـه  ک کـه سـتی یـه ده  ته ستیان داوه ده  و فاکتۆڕانه مووی ئه ک هه ر یه سه له. دانانێ
  ت بۆخۆشـی ئیمـزای کـردوون نانـه ته تی، که وڵه کانی نێوده قانوونه  ر به رامبه به  که  تێک نییه حکوومهدا  که تحی ناوچه سه  له  سئوول نییه تێکی مه ڵک، حکوومه خه
 . بێ بڕوا نگ یا زوو ده کۆماری ئیسالمی دره  ن که ده ده  یامه و په ئه  وانه مووی ئه هه  بۆیه. رێ یان به ڕێوه به

م  یــان کــه ن و ژماره ده می ده کــه  رۆژ لــه  کان رۆژ بــه دیکتاتۆڕ و ئیســتبدادییه رێژیمــه   کــه  ئێمــه  ن بــه ده ده  هیــ تیجه و نه تێکڕایــی ئــه  ش بــه کــانی ناوچــه ئاڵوگۆڕه
  ر بـه رامبـه ر بـێ بـه دوا وتمـده  و بـه مـه له  زرێنن کـه ت دابمه حکوومه  سیستمێک له  تێکی دیکه قڵیه عه  به  کۆشن که تێده  و وتتانه ڵک له تنی خه و کۆمه  وه بێته ده

تتی ئیسـتبداد و دیکتـاتۆری دا بـوون  سـه ژێـر ده  ورانێکـی زۆر لـه ده  کـه  و وتتانـه رچاو بگرین له به له  ته و واقیعیه بێ ئه مان کاتیش دا ده هه  تم له به. خۆیان
تیی دێموکراســی و  بووڵکردن و چۆنیــه کتر قــه تی یــه قڵیــه و عهگــرێ تــاکو مانێــک ده کێشــێ، زه ورانێــك ده ن ده تــه بیعه ته  کراون نــه  هادینــه دێموکراســی و مــا  نه

تنی  کۆمـه  ن بـه ده یامێک ده پـه  سـتیان پـێ کـردوه ده  کـان کـه ر حـاڵ ئاڵوگۆره هه  به.  زرێ دابمه  و وتتانه تی قانوون له وتنی حکوومه و جێکه کتر  ممولی یه حه ته
ر کۆمـاری ئیسـالمی  سـه م له وخۆ هـه راسـته  ی کـه نانـه و الیه کێک لـه یـه. ر بـێ ده بـه  نووسـانه و چاره نـاتوانێ لـهتی کۆمـاری ئیسـالمی  حکوومـه  ئێران کـه  ڵک له خه
ی کــورد  ک بــۆ ئێمــه الیــه  د لــه ســه شــار ئه تی به رووخــانی حکوومــه  پێمــان وایــه.  یه ســووریه  گشــتی بــۆ ئێمــه  ی کــورد بــه له ســه ر مه ســه م له و هــه  یــه ئســیری هه ته
  ڵ هێـزه گـه نـدی و عیالقـات له ی هاوکـاری و پێوه نێـو بازنـه  ته وتوونه که  سووریه  کانی کورد له سیاسییه  ئێستا هێزه  ت که تایبه بێ به رچاوی ده وتێكی به سکه ده
 . ر بکرێ به سته ده  سووریه کرێ مافی کوردیش لهب  که  نه الیه مه کی هه یه وه عامولی باش و خوێندنه کی باش بێ بۆ ته تایه ره توانێ سه ده  وه، کانه به ره عه
عێـراق و   ت لـه تایبـه ی خـۆی دا به وه ره ده  خوڵقاندنی بوحران لـه  کۆشێ به نی خۆی دا تێده مه ئاخیری ته  کۆماری ئیسالمی له  یه وه ئه  که زیه ی قه نێکی دیکه الیه

ی  وه تم لێکدانه به. رێ ال به ر خۆی وه سه بوحران له  و بوحرانانه به  که ڵک و ناوچه تنی خه کردنی کۆمه شغول و مه  سووریه  ها پشتیوانی کردن له روه لوبنان و هه
  لـه ڵک تنی خـه رۆژ کۆمه  کانی کۆماری ئیسالمی رۆژ به یارییه  بدا، چونکه  ئیدامه  و یارییانه ناتوانێ ئه  کۆماری ئیسالمی چی دیکه  که  یه وه تێکڕایی ئه  به  ئێمه

و  مووی ئـه هـه.  وه بێتـه سـکتر ده رته جالی لـێ به رۆژ  مـه  نێ و رۆژ بـه یـه گه ده  تـه و حکوومه تی ئـه ماهییـه  پتر لـه  وه ره دنیای ده  و له که ناوچه  نێوخۆی وتت و له
  یـه وه ویش ئه ین ئـه کـه ده  جروبـه و ته م و ئـه ئه  به  ئاماژه  وه دێنینه  نهین و نموو که حلیلیان ده نگێنین و ته سه ڵیان ده و هه  وه ینه ده کاتێک لێکیان ده  ئێمه  کێشانه

ر  به ین زۆرتر له که ده  ک میسر، تونێس، لیبی و سووریه وتتێکی وه  له  باسی کێشه  کاتێک ئێمه. بێ چیان تێدا ده  و ئاڵوگۆڕانه می ئه رجه ی کورد سه بۆ ئێمه  که
 بۆ  مان کاتیش دا ئێمه هه  کار بێنین و له ئێران به  له  جروبانه و ته رگرین و  ئه ڵک وه وان که ی ئه وتانه سکه و ده و له  جروبه و ته له توانین چۆن ده  که  یه وه ئه
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ی  کانی ئێران دا ئێمه ناڕوونه  ته داهاتووی حاڵه  کرێ له ده  ی که و فاکتۆڕانه کێک له یه. ربگرین ڵکیان لێ وه داهاتووی ئێران دا که  ک کورد بتوانین له خۆمان وه
بێ،  نگی هـه کـده نێومـاڵی کـورد یه  لـه  کـه  یـه وه سـپێنین ئه کانی خۆمـان بچه دا مافـه یدانـه و مه نگـی لـه ک ده کگرتوویی و یـه یـه  ین و بتـوانین بـه که ر نه ره کورد زه

و  نگاری ئـه ره یی بـه وه تـه وتنی نه ریککـه  فاهومێک و جۆرێـک لـه لێکحـاڵی بـوون و تـه  کان بتـوانن بـه سیاسـییه  نـه و حیـزب و الیه  وه نێوماڵی کورد رێـک بخرێتـه
نێوخۆیـدا ئـاڵوگۆڕی تێـدا   گـۆڕێ، ئێـران لـه سـوڵ  ده  گۆڕێ؟ ئێـران بـه ڕ ده شه  بێ؟ ئێران به نازانین داهاتووی ئێران چۆن ده  ئێمه.  وه هبین  ناڕوونانه  ته حاڵه

  و سـێناریۆیانه ڕووی ئه ۆن رووبهدا چ ناڕوونانه  ته و حاڵه مووی ئه هه  ک کورد له وه  ئێمه  که  یه وه ئه  گرینگه  بۆ ئێمه  ر حاڵ دا شتێک که هه  تم له پێک دێ؟  به
کان دا  سیاسـییه  نـه نێـو الیه  نگی لـه و جۆرێـک کـۆده وه کگرتوویی و لێک نزیک بوونـه پێشێ، یه  بتوانین باش بچینه  دا ئێمه یدانه و مه له  ی که وه بۆ ئه.  وه بینه ده

  لــه تی  تایبــه به  ئێســتاش کـه.  وڵی داوه شـێوازی جۆراوجــۆر هـه  دا بــه  یدانـه و مه نـد ســاڵی رابـردوو لــه ی چه مــاوه  حیزبــی دێمـوکراتی کوردســتان لـه  .پێویسـته
  ئیدامـه   ته و سیاسـه دواش ئـه و بـه مـه له  ئێمـه. بکـا  یـه وه و لێک نزیکبوونه و لێک حاڵیبوون و به ک به کۆشێ کۆمه ، تێده  زۆرتره  ته رووره و زه تێک داین ئه حاڵه
و   وه کگرتوویی و لێـک نزیکبوونـه ، یـه یـه ی تێدا هه ووعاتی دیکه نه ووعاتی سیاسی و ته نه ته  تیدا که وایه ته کی نه یه وه جووتنه  له  ن وایهپێما  ین، چونکه ده ده
 . یه یه وه و جووتنه کانی ئه جێ کردنی پڕۆژه ند و چۆنی جێبه کانی چه کییه ره سه  فاکتۆڕه  کێک له یی یه وه ته راردادێکی نه یامێکی واحید و قه په
  لـه    کـه  یـه وه م  ئه ی پـێ بکـه مـن ئامـاژه  ییـدا لێـره وه ته راردادێکی نه گـۆڕی قـه  یی و هێنانـه وه ته کگرتوویی نه ی یه خانه  ر له هه  پێویسته  که  تیکی دیکه بابه
  ین کـه جـێ بخـه  نگـه رهه و فه ین، ئـه جـێ بخـه  تـه قڵیه و عه تێبکۆشـین ئـه  کـه  یـه وه هبێ، ئ نـد نـه رمه ره داهـاتووی ئێـران دا زه  دا کورد لـه تانه و حاڵه مووی ئه هه

.  گرێ رنـه لک وه کـه که  ی دیکـه کـه نه ک دژی الیه چـه  نێکی سیاسـی لـه هیچ جورهیچ الیه  دوا کورد به وبه مه بێ له راردادێکمان هه وافوقێک یا قه پرۆتۆکۆڵێک یا ته
گشـتی   ی کورد به کان و ئێمه سیاسییه  نه کانی الیه یشتنه ت و تێگه قڵیه مووی ئینێرژی و توانا و عه بێ هه ده  ین که که ده  ته و بابه ا باسی ئهمێک د رده سه  له  ئێمه
  کوردستانی ئێران   تیی کورد له وایه ته کانی رێگای رزگاریی نه نگه ی گیر و گرفت و ئاسته وه م کردنه سیری که ویش مه رگیرێ، ئه ڵکی لێ وه سیر دا که ک مه یه  له
ک  وه  ئێمـه  وه، وێندرێتـه ڵک دا بڕه تنی خـه نێـو کۆمـه  لـه  راوکێیـه رانی و دڵه و نیگه ئه  ی که وه بات و چاالکیی خۆی دژی کۆماری ئیسالمیدا،  بۆ ئه وتی خه ره  له

راردادێکمان  پرۆتۆکۆڵێـک یـا قـه  کانی دیکـه نـه موو الیه ڵ هـه گـه له  ین که ین ئێستاش ئامادهبوو  رابردووش دا ئاماده  له   ک ر وه حیزبی دێموکراتی کوردستان هه
  وه، هلی لێکدانـه ڵکی ئـه م چ خـه ڵـه هلی قه ڵکی ئـه کان چ خـه سیاسییه  نه کان چ الیه نه موو الیه هیوادارم هه. با ک نه ست بۆ چه   ده هیچ که  ی که وه بێ بۆ ئه هه

ئیلزامـاتێکی   بکـرێ بـه  وه ن و ئـه وڵ بـده دا هـه و پێنـاوه کوردسـتانی ئێـران، لـه  ی کـورد لـه رۆشن بۆ داهـاتووی کێشـه په  ر جۆرێک به هه  ی به انهو مووی ئه چ هه
ی  ناوی دیـارده   کمان به یه دیاردهداهاتووی کوردستان دا   مێژووی خۆمان له  له  میشه بۆ هه  تی، سیاسی، و ئینسانی که تیه هوداتێکی کۆمه عه ته  تی به تیه کۆمه
 .مێنێ ڵ کورد نه گه ڕی کورد له رانیی شه نیگه
  ی کـه و کێشـانه کێک لـه جلیسی شووڕای ئیسالمیی ئێران دا یه ڵبژاردنی مه ی هه ره به ره به  له  که  یه وه م ئه ی پێ بکه من پێم خۆش بوو ئاماژه  که  وزوعێکی دیکه مه

شداریی  ڵبژاردن دا به رۆژی هه  ڵك له تنی خه شێوازی جۆراوجۆر کۆمه  وڵ بدا به کۆشێ هه تێده  که  یه وه ئه  وه ڕوو بۆته ڵیان رووبه گه ن له هقیق کۆماری ئیسالمی ده
دژی کۆمـاری   رۆژ لـه  ڵک رۆژ به تت خهنێوخۆی و  له  مێک دا که رده سه  ، له ره سه تیی له وڵه فشارێکی زۆری نێوده  مێک دا که رده سه  ویش له ن، ئه ڵبژاردن بکه هه

رۆژ   دا رۆژ بـه کـه ناوچه  لـه  مێک دا کـه رده سـه  لـه  و رێژیمـه، دژی ئـه  ربگـرن لـه ڵکی لـێ وه کـه  ڕێن کـه گـه ت ده رفـه ت و ده فورسه  بن و له ئیسالمی پتر ناڕازی ده
  لـه  ووعاتێک کـه نه ته  به  کۆشن که کان تێده نه الیه  عێڕاق که  ت له تایبه مێک دا به رده سه  له. نگ رهه فه  وێ و ببێ به جێ بکه  چێ که ده  وه و ئه ره دێموکراسی به

ورێکـی  ده  دا تورکیـه کـه ی ناوچه کێشـه  لـه  مێک دا کـه رده سـه  لـه  وه، نه دروست بکه  وه که یه  مای فیدرالیزم و لێك حاڵیبوون، عێڕاق به ر بنه سه و له  یه عێراق هه
و  مووی ئـه ڵبژاردن دا هـه هـه  ڵک لـه شـداریی خـه به  کۆشێ بـه ، تێده وتوه راوێز که په  کانی خۆی  له ته لیلی سیاسه ده  کان دا و ئێران به ئاڵوگۆڕه  گێڕێ له ر دهزۆ
جۆرێـك   تی بـه یـه هه  دا کـه کـه نێوخـۆی وتت و ناوچه  لـه  ویسـتییه و ناخۆشه مووی ئـه تی، هه یه هه  ی که تانه ڵه غه  ته و سیاسه موو ئه تی، هه یه هه  که  مبودانه که
وخۆ  دا بتـوانێ راسـته و رۆژه لـه  بۆ حیزبێکی سیاسی کـه  جالێکی باشه ت و مه ڵبژاردن فورسه هه  پێمان وایه  مان کات دا که هه  له  ئێمه  بۆیه  .وه بووی بکاته ره قه
ک حیزبـی دێمـوکراتی  وه  ئێمـه  ی کـه وه ر ئـه بـه له  وه داخه تم به ڵک، به تی خه زاوه ر قه به  کانی خۆی بخاته رنامه و به  بکا و پرۆژه  ڵك قسه تنی خه ڵ کۆمه گه له

 کی بۆ  هیچ رێگایه  ، بۆیه قانوونی ئێعالن کردوه  یره بووه و جمهووریی ئیسالمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی غه مان نه وه جالی ئه نێوخۆی وتت مه  کوردستان له
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 .ین کرێ بایکۆت بکه دا ده  مه شه ره ی72  له  جلیسی شووڕای ئیسالمی که ڵبژاردنی مه هه  ی که وه یری ئه غه  به  وه ته ماوه کمان بۆ نه یا هیچ ریگایه  وه هێشتووینه نه
تم  جی ببـێ، بـه دێک جێبـه نه ک سه نیا وه کاتی خۆی دا ته لهڵوێستی حیزبێکی سیاسی  ندنی هه یا راگه  ک یا به یه یاننامه دانی به  به  نگه فسی بایکۆت کردن ره نه
  یی کـورد لـه وه ته کانیی نه ره ربه رۆژی به  ین به ڵبژاردن بکه تی رۆژی هه تایبه کوردستان به  کمان له موو الیه چۆن تێبکۆشین هه  ئێمه  که  یه وه سڵی ئه ی ئه له سه مه

ڤیزیۆن و  لـه ین و رادیـۆ و ته وه کـاری بـۆ بکـه کـه یه به( کان سیاسـییه  نـه الیه)  کمان  موو الیـه ر هـه گـه ن هیـوادارم و ئهمـ. کوردستانی ئێران دژی کۆماری ئیسالمی
ڵوێســتی  ههر  ســه له  وه ئکیــد کردنــه دا وێــڕای ته و رۆژه تــوانین لــه رچاو ده کی بــه یــه وێ، دڵنیــام تــا راده ڕ بکــه گــه دا وه  یدانــه م مه ک لــه موو الیــه ئینێرژیــی هــه

م  کوردسـتانی ئێـرانیش دژی کۆمـاری ئیسـالمی لـه  یی کـورد لـه وه تـه کگرتوویی نه جۆرێـک یـه  دا، بـه ڵبژاردنـه و هه ڵ ئـه گـه  ندی لـه پێوه  ی بایکۆت له نه الیه مه هه
تی  دژی حکوومـه  تی تێـدا بکـرێ لـه قووه کی به تییه ک کوردایه الیه له  ی که وه تێک بۆ ئه فورسه  ین به ش بکه جاله و مه هیوادارم ئه  بۆیه. ین شدا نیشان بده یه بۆنه
دژی   لـه  ی کـه نانـه و الیه مووی ئـه ری ئێـران، هیـوادارم هـه رتاسـه سه  لـه  ڵوێسـتێکی گشـتییه بـایکۆت کـردن هه  کـه  یامی سیاسیی ئێمه کیش په الیه  زی، له رکه مه

 .ن دا کاری بۆ بکه یدانه و مه زانن له ڵبژاردنێکی نادێموکراتیک ده هه  ڵبژاردن به ن و هه که کۆماری ئیسالمی کار ده
جال و  مـه  کـورد لـه. ربگـرین لک وه باشـی کـه پێشێ ، به  ته هێناوه  ی بۆ ئێمه  که کانی ناوچه ئاڵوگۆره  ی که ته و فورسه هیوادارم له  کۆتایی دا بۆ جارێکی دیکه  له
پێشـێ   بێنینـه  و دیالۆگ و گفتوگۆیانه بێ ئه کان ده زییه رکه مه  ته ڵ حکوومه گه له  ت ئێمه تایبه گۆڕێ به  خۆی بێنێته( پرسی) بتوانێ  که  تێکی باش دایه وقعیه مه
چـاوی   بـه  میشـه هه  وه خـهدا ی کـورد به له سـه مه. ن کـه هدید چـاو لـێ نه ک ته ی کورد وه له سه مه  ڵ ئانکاڕا که گه شق، له ڵ دێمه گه غدا، له ڵ به گه ڵ تاران، له گه له
  لـه  وه خۆشـییه  رێمی کوردستان به هه. ی کوردستانی عێڕاق جروبه ته  بڕواننه.  ن ت چاو لێ بکه ک فورسه ی کورد وه له سه ، مه تی چاوی لێکراوه منیه هدید و ئه ته
و   بجـه ڵه نفال و هه کانی ئـه واره ڵ شـوێنه گـه رم کـردن له نـه  نجه ست و په ی دهڕا ره ڵێک گیر و گرفت و موشکیالت، سه ڕای کۆمه ره ند ساڵی رابردوودا سه ی چه ماوه

  هادینـه ند بکرێ، ئـازادی نه تی، قانوونمه تتداره سه رۆژ ده  کۆشێ رۆژ به و تێده  ست هێناوه ده رچاوی وه وتنێکی به رکه کان، سه ین چوونی دێهاته به  وێرانی و له
  کێک لـه عێڕاقـدا جـێ بخـا و یـه  لـه  کانی دیکـه وه تـه ڵ نه گـه ی کـورد له وه حاوانـه  وه که یه تی به قڵییه رۆژ عه  کۆشێ رۆژ به تێده. ببنقامگیر  کان سه بکرێ، مافه

ی  جروبه ی عێڕاق و ته جروبه داهاتوودا ته  شق له کانی تاران،  ئانکاڕا،  دێمه ته بێ حکوومه ده.   بووه  وه ک حاوانه ڵیه گه کانی، جێ خستنی فیدرالیزم و له پایه
کان چ  ئێرانییـه  نـه هیـوادارم الیه(.  ربگرن زموونیان لێـوه ئـه)داهـاتووی ئێـرانیش دا  لـه  ن کـه ئـاوای چاولێبکـه. ن ت چـاو لێبکـه ک فورسـه رێمی کوردسـتان وه هـه
و  ن بـه کـه بات ده تت دان و دژی کۆماری ئیسالمین و خـه سه ی ده وه ره ده  شتی لهگ  به  ی که وانه تت دان و دژی کۆماری ئیسالمییشن، چ ئه سه نێو ده  له  ی که وانه ئه

ی ئێرانـدا  وه دروست کردنـه  ال بنێن و کورد بۆ داهاتووی ئێران و له وه  هدید چاولێکردنه چاوی ته  تی و به منیه و دیدی ئه ن، ئه ی کورد بکه زیه قه  چاو له  چاوه
دڵنیـام . بکـرێ  هادینـه ئێـران نه  ت چاوی لێ بکرێ و لـه ک فورسه وه  ت و بۆچوونی ئێمه قڵییه ی کوردستانی عێڕاق و عه جروبه ر ته گه ت دا بنێن و ئه فورسه  به
  وه ینـه بکه  ئکیـده و ته ئـه  ئێمـه  تی لێـره وێ و جێگـای خۆشـێه تـوانێ جـێ بکـه ده  وه کـه یه  به  وه کمانه موو الیه ن هه الیه  ی ئێران له تی ئیداره قڵییه ختی عه و وه ئه

ری  ی ئـازه وه تـه ی فـار ، چ نه وه تـه ی تـورک، چ نه وه تـه ب، چ نه ڕه ی عـه وه تـه ک چ نه یـه وه ته ڵ هـیچ نه گـه له  ئێمه.  ک نییه یه وه ته ڵ هیچ نه گه ی کورد له کێشه
تی  تی شـایه تتی حکوومـه سـه ڵ ده گـه ی کۆماری کوردستان له کێشه.  کان بووه زییه رکه مه  تته هس ڵ ده گه له  ی ئێمه ئێران کێشه  م له النیکه.  بووه مان نه ڕ و کێشه شه

 .ر بکا سه ی له بوو ئیحترام بۆ داواکانی دابنێ و قسه رێگای دیالۆگ و گفتوگۆش حازر نه  ت له نانه کرد و ته تی کۆماری کوردستانی قبووڵ نه حکوومه  بوو که
ن  کـه ت ده تـاران حکوومـه  له  که  یه سانه و که تی ئه قڵییه ڵ عه گه  ، له تی جمهووریی ئیسالمییه قڵییه ڵ سیستمی کۆماری ئیسالمی و عه گه ران لهئێ  له  ی ئێمه کێشه

  کانی ئێرانـه وه تـه واوی نه ڵ تـه گـه ی لهت نگی و هاوڕێیـه کـده یامی یه دا پـه لێره  یامی ئێمه په  بۆیه. نێن یری خودی داده غه  به  نێن و ئێمه خودی داده  و خۆیان به
  ڕمـان بـه مـادام باوه  ش ، ئێمـه  ک رێگاچـاره وه  بۆیـه.  وه مان  کردۆتـه یامه و په ر ئه سه  ئکیدمان  له ته  میشه هه  ئێمه  ساسه و ئه ر ئه سه دژی کۆماری ئیسالمی و له

  ین لـه ، ئاماده کانی ئێمه مافه  رێگای ئیعترا  به  رێگای دیالۆگ له  رێگای گفتوگۆ و له  له  ئێمه  وتومانهگۆڕێ، گ  ته مان هێناوه لله و حه ئه  میشه هه  فیدرالیزمه،
ا جـێ ئێـران د  کانی لـه شـێوازی جۆراوجـۆر مافـه  دا بـه وڵ ده هـه  ر کورد که گه تم ئه به. ین بکه  ، ئێران ئیداره کانی دیکه نه موو الیه ڵ هه گه داهاتووی ئێران دا له

 کرد، فیدرالیزمیان قبووڵ کرد، خودموختارییان قبووڵ نه لی داواکانمانیان قبووڵ نه قه دی ئه ر حه گه بێ ئه ر نه سه چاره  ی ئێمه گفتوگۆ کێشه  ر به گه وێ ئه بکه
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  بۆیـه. ڵ بژێـرێ هه  ی دیکه ن، رێگاچاره جالی پێناده ن و مه ڵ خۆی ناخه گه ئێران له  تی مادام له قی خۆیه حه  تانی دنیایه موو میلله ک هه وه  ته و میلله کرد، ئه نه

تێکی  قڵییـه عه  ین بـه ها بیکـه روه ین و هـه کوردستانی ئێـران دا جـێ بخـه  ی کورد له ڵگه نێو کۆمه  له  ته قڵییه و عه ئهکمان تێ بکۆشین  موو الیه هه  هیوادارم ئێمه
 .ئێران دا  ر له گشتگی

کۆمـار بـۆ   ی کـه ییـه وه ته نه  یـاردهو د ئـه. شقی خۆمان رمه سه  ینه کانی کۆمار بکه زیفه رک و وه ئه  ی کۆماری کوردستاندا هیوادارم که ساڵه 66  له  بۆ جارێکی دیکه
  ی کوردسـتان دروسـت بـوو، لـه شه و به ڵک له خه  له  شه و به مووی ئه نگیی  هه ماهه هاوکاری و هه  کۆمار دروست بوو، به  کاتی خۆی که   که  جێ هێشتوه ی به ئێمه
ت بێ،  قووه  م به که ی یه وه مێنێ ئه دا نه نێو ئێمه  م له ی دووه وه ئه. بوو هه  وه ی نێوخۆییهناکۆکی  ندیی به هێندێک پێوه  شی  که تێکشکانه  وه داخه مان کات دا به هه

دی بێـت و رێـز گـرتن  زوو وه  و ئاواتـه هیوادارم ئـه. ت بێ قووه  دا به نێو ئێمه  یی له وه ته کگرتوویی نه نگی و یه ماهه ردی و هه رۆژ تێبکۆشین هاوده  واتا رۆژ به
  لـه  بـێ کـه  نانـه و الیه موو ئـه شـداریی هـه به  تتی کوردسـتان و بـه کانی رۆژهـه شـار و گونـده  نێوخـۆی وتت لـه  کانی داهاتووی کۆماری کوردستان له ژهساڵرۆ  له

 .تی دا تێکۆشاون وایه ته پێناوی رزگاریی نه
ر داوای سـاغی  ش هـه بـۆ ئێـوه. د ممـه وا قـازی محه ک کۆمـاری کوردسـتان پێشـهرۆ ها یـادی سـه روه رز و پیرۆز بێ یادی کۆماری کوردستان و هه ش به جارێکی دیکه

 .توو بین رکه سه  وه که یه کمان به موو الیه م و هه که تی ده ساڵمه
 

 2172ی  ی ژانویه21: وتی  ڕێکه/  ری کوردستان و کورد   ماڵپه:   رچاوه سه
 

  پێشەوا و كۆماری كوردستان                                                     
 
 كەمال مەزهەر. د
  

وەك مێژوونووســـێكی كـــورد گەلێـــك نووســـینم بـــۆ بـــابەتی كـــۆڕی ئەمـــڕۆ تەرخـــان كـــردووە، لە دووەم النەی 
كاتێك چووم بـۆ بەریتانیـا یەكێـك دوکتۆرانامەكەشمدا باسی پێشەوا و كۆماری كوردستانم كردووە، هەر بۆیە 

لەو بابەتانەی دەمویست لە نزیكەوە بیزانم ئەوەبوو ئایا دیبلۆماسە ئینگلیزییەكان لە ڕاپـۆرتە نهێنییەكـانی 
هەڵهـاتن و خێـرا ئـاوا )خۆیان دەربارەی پێشەوا و كۆماری كوردستان چییان نووسیووە، كە من ناوم لێی ناوە

ای ئەوانە گەلێك لە نزیكەوە ئەوانەم دەناسی كە پێوەنـدییان بە پێشـەوا وێر( بوونی خۆری كۆماری مەهاباد
و كۆماری كوردستانەوە هەبووە، وەك دوکتۆر ڕەحیمی قازی ئـامۆزای پێشـەوا و بـرای سـەیفی قـازی، رەحیمـی 

ی پایتەختی ئازەربایجانی یەكێتیی سۆڤیەت دوکتۆرای لە مێژوودا وەرگرتبوو،هەروەهـا ( باكۆ)قازی لە شاری
یـان قـادری وکتۆر عادل گەالوێژ كە لە بنەمـاڵەی بەگزادانـی مەهابـاد بـوو، دوکتـۆرای لە ئابووریـدا وەر گرتبـوو، یـان سـولتان ئـۆتەلیكی كە پزیشـك بـوو، د

ی بـۆ خوێنـدن و مەحموودزادە كە ئەویش پزیشك بوو، هەر هەموویان وێرای هاورێكـانی دیكەیـان بریتیـی بـوون لەو پەنجـا الوەی كۆمـاری كوردسـتان نـاردبوون
حەمەدی پـاش ڕووخـانی ئەو كۆمـارە بـوونە پەنــابەر لە یەكەتیـی سـۆڤیەت و زۆربەیـان لە شــاری بـاكۆ دەژیـان و ئەوانـی دیكەیشــیان لە شـاری مۆسـكۆ، یـان مــ

ەربەخۆییان لە شـاری بە بـاكۆ مەولوود كە یەكێك لە پێشمەرگە هەرە ئازاكانی كوردستان بوو، سۆڤییەتیەكان ڕێزێكی زۆریان دەگرت و تەنانەت شوقەیەكی س
ایـی كـردووە، پێ دابوو، ئەوەیش بۆ ئەو ڕۆژگارە زۆر بوو، كە دەچـوومە بـاكۆ زوو بە زوو سـەرم لێـی دەدا، لە تەمەنـی هەشـتا سـاڵیدا هەر لە بـاكۆ كـۆچی دو

لكـۆی ئەو گـۆرە غەریبەیـدا كـردووە، ئەمە شـتێكە كچەكەی لە سەر وەسیەتی باوكی، هاتۆوەتەوە مەهاباد و مشتێك لە خاكەكەی بـردووە بـۆ بـاكۆ و بە سـەر گ
 .كە  ناتوانێت لە یادی بكات

 و هاتنە ناو كۆڕی خەباتەوە پێشەوا قازی محەمەد لە سییەكانی سەدەی ڕابردوودا بووەتە( ژێ كا )بەر لە دروست بوونی كۆمەڵەی ژیانەوەی كوردستان
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بە نهێنی بەدرخانییەكان دایانمەزراند و هەمان كات هەر بیست ئەندامەكەی كۆمەڵەی ژیـانەوەی كوردسـتان وەك  7121ئەندامی كۆمەڵەی خۆیبوون، كە ساڵی 
 .پێشەوا قازی محەمەد بوونە ئەندامی كۆمەڵەی خۆییبوون

لە بیسـت هەزار كە  بەشـداری كۆبوونەوەیەكی جەماوەری لە تەختـایی چـوارچرای شـاری مەهابـاد سـازكرا، كە پتـر  7126ی مانگی كانوونی دووەمی 22ڕۆژی 
اك بـۆ نەتەوەی بوون و تێكرا دەنگیاندا دەربارەی دامەزراندنی كۆماری كوردستان بە سەرۆكایەتی پێشەوا قازی محەمەد بە نیازی مسۆگەركردنی دوارۆژێكـی چـ

ئەمـڕۆكە گەلـی كـورد )ووییەكەی خۆیـدا فەرمـوویەتیكورد كە ڕۆلەكانی لە دەمێك ساڵەوە چاوەڕوانی هەڵهاتنی ڕۆژێكی وەها شـاد بـوون، پێشـەوا لە وتە مێـژ
ســازی و تــوانیی كۆمــارێكی ســەربەخۆ دابمەزرێنێــت لە خــاكی بــاب و باپیرانیــدا، بە ئەوپەری ئــازادییەوە، پێویســتە بــێ وچــان ڕوو بكەیــنە خوێنــدن و پیشە

ا بە دوای وتە بە نرخەكەی پێشەوا بەدەم هاژەی چەپلە ڕێزانـی دو( كشتوكاڵ بە مەبەستی دەوڵەمەندكردنی گەلەكەمان و پێویستە هەتا هەتایە گەشبین بین
ــرایە ســەرۆككۆماری كوردســتان، دوا بە دوای هەڵبژاردنــی پێشــەوا بە ســەرۆككۆمار بە ڕا ــاری جەمــاوەرەوە، ســەیفی قــازی بــانگی ئەوەی دا كە پێشــەوا ك وێژك

رانـــدنی ئەنجـــوومەنی وەزیرانـــی كۆمـــاری كوردســـتان درا و بـــابە شـــێخ بە بڕیـــاری دامەز 7126ی مـــانگی شـــەباتی 77ڕۆژی كـــۆمەڵەی ژیـــانەوەی كوردســـتان، 
محەمەدئەمینی مەعینی وەزیری كاروبـاری نـاوخۆ، مـحەمەد )سەرۆكوەزیران هەڵبژێردرا و نێوی هەر سێزدە وەزیرەكە ڕاگەیێندرا، كە بریتیی بوون لەم بەرێزانە

ان وەزیری تەندروستی، عەبدولڕەحمان ئیلخانیزادە وەزیـری دەوڵەت، ئیسـماعیل ئیلخـانیزادە حسێنی سەیفی قازی وەزیری كاروباری بەرگری، محەمەد ئەیوبیی
ی وەزیـری وەزیری ڕێگەوبان، ئەحمەد ئیالهی وەزیـری ئـابووری، كەریـم ئەحـمەدی وەزیـری پۆسـت و كارەبـا، مسـتەفا داودی وەزیـری بازرگـانی، مەنـافی كەریمـ

دوا بە دوای ( ستیپ حەیدەری وەزیری ڕاگەیاندن، خەلیل خوسـرەوی وەزیـری كاروبـار، مەال حسـێنی وەزیـری داد خوێندن، مەحموود وەلیزادە وەزیری كشتوكاڵ،
زیـری داد، مەال ئەوانە پێشەوا قازی محەمەد فەرمانیدا كە سەرۆك وەزیران و هەر سێزدە وەزیرەكان سوێندی دڵسۆزیی لە كارەكانیانـدا بخـۆن و لەوكـاتەدا وە

ی بەرزكردبـۆوەوە تـاوەكوو گشـتیان چـوونە نـاو ئەو شـوورەوە كە پێشـەوا قـازی مـحەمەدی لـێ بـوو، پێشـەوا و سـەرۆك وەزیـران و گشـت حسێن ئاتی كوردسـتان
ئـاتكەی، كە  وەزیرەكان یەك لە دوای یەك ئەو سوێندەیان خوارد، بە خواوەندی گەورە و بە قورئانی پیرۆز و بە نیشتیمان و بە پیـرۆزی گەلـی كوردسـتان و

ی، خـۆزگە شانازیمانە سوێند دەخۆم كە خزمەتگوزار بم و تا دوا هەناسەی ژیانم هەوڵبدەم بۆ ئازاد كردنی گەلی كوردستان و شەكاندنی ئات پیرۆزەكە مایەی
ەم چەپـلە ڕێزانـی هەموو كوردێكی دڵسۆز سوێندێكی وەهای دەخوارد، كە هەرگیز و هەرگیز خیانەت لە خاكی كوردستان نەكات، ئینجا پێشەوا بە تەنیـا و بەد

شـانازیی دەكەم كە بە سـەرۆك كۆمـاری كوردسـتان هەڵبژێـردرام و پەیمـان دەدەم كە برایەتـی كـورد و ئـازەری بپـارێزم و “جەماوەرەكەوە ئەم سوێندەی خوارد؛ 
 .یان دووپات كردەوە سوێنده دوای ئەوە سەرۆك وەزیرانی كۆمار و هەر سێزدە وەزیرەكەیش هەر. ”هەوڵ بدەم بۆ جێبەجێ كردنی ئەو ئاواتە پیرۆزە

خـۆی ئەمەریكـاییە دانـی ( ئـارچەر)لەگەڵ هەموو كێشە و كۆسپەكانیشدا، كۆمار توانی هەنگاوی باش بنێت، وەك بەڵكە لێرەدا تاكە نموونەیەك دەهێنمەوە كە
ەیر بـۆ ڕۆژهەتتـی ناوەراسـت، ئەویـش ئەو بـارودۆخە مرۆ سەری سوور دەمێنێت لە دیـاردەیەكی یەكجـار سـ: بەوە ناوە كە لەو ڕۆژانەدا هاتۆوەتە كۆمار دەڵێت

 .ئازادییەیە كە لە كۆماری كوردستان هەیە، تەنانەت لە كۆماری ناوبراودا تاكە بەندێكی سیاسیی چییە نییە
بـوو نـووری سـدیق شـاوەیس  ە، ئەنـدازیاری خـوا لێخـۆش(دڵـدار)ـەوە كە لە شـیعری(ئەی ڕەقیب)شیاوی گوتنە كە سروودێكی نیشتمانی بۆ كۆمار دانرا بە ناوی

ەوەی ژمـارەیەك ئاوازی بۆ دانا بوو، هەروەها بە پێی بڕیارێكی تایبەتی، زمانی كوردی، كـرایە زمـانی فەرمـی لە سـەرتاپای كۆمـاردا و دەسـتكرا بە باڵوكـردن
رای گۆڤـاری هـاواری كـورد و هـاواری نیشـتمان و ڕۆژنامەی كوردسـتان كە سـەدو سـێزدە ژمـارەی لـێ دەرچـوو،وێ)ڕۆژنامە و گۆڤار بە زمانی كوردی ئەوانیش وەك

بـۆ یەكەمجـار  هەتڵە، كە هەموویان بۆر باڵوكردنەوەی ئەدەب تەرخان كران، گۆڤاری گڕوگالی منداتنی كورد، كە سێ ژمارەی لـێ دەرچـووە، لە هەمـان كاتـدا
ــی مـانگی مـارتی 72م ڕۆژانە یەكیەتیـی ئافرەتـانی كوردسـتان ڕۆژی دامەزرێنرا، ئەوەیـش هەنگـاوێكی گەلێـك پێویسـت بـوو، هەر لەشانۆی كوردی لە مەهاباد 

وە دامەزرێنرا، وشەی پێشمەرگە لەوساوە بووە وشەیەكی باو لە ناو زمانی كوردیدا، ئاخر (پێشمەرگە)وێرای ئەوانە سووپای گەڵ بە ناوی دامەزرێنرا،  7126
 . شەیە بۆ یەكەمین جار لەو كاتەوە بە كار هێنراپێش دامەزراندنی كۆمار شتێك نەبووە بە ناوی پێشمەرگە، ئەو و

پێشەوا ئاتی كوردستانی دایە بارزانی نەمر، كە پلەی جەنەرال و سەرۆكی ئەركانی سپای كۆماری كوردستان  7126ـی كانوونی یەكەمی 71وێرای ئەمانە ڕۆژی 
 رەیەدا حەز دەكەم لێرەدا ئاماژە بۆ ئەو ڕاستییە بكەم كە پەرلەمانی هەرێمی بوو بۆ ئەوەی الی خۆی بیپارێزێت، لە بەر ڕۆشنایی ئەو ڕووداوە مێژووییە گەو
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 .، بكرێتە ئاتی هەرێمی كوردستان و ئاتیه ر ئه بڕیاری دا كە هه 7111دووەمی ـی تشرینی 77كوردستان ڕۆژی 
 
 2172ی  ی ژانویه1: وتی  ڕێکه/  ولێر   سايتى هه:   رچاوه سه

 
 کۆماری کوردستان  له  رگه هێزی پێشمه                                                 

 
 ئاگری ئیسماعیل نژاد

 
 وتت یەکێ لە داخوازییە سەرەکییەکانی کوردەکان لە خەباتی خۆیاندا بووەبەرێوەبردنی 

و بــۆ ئەو مەبەســتەش پێکهێنــانی هێزێکــی نەتەوەی یەکــێ لە ســەرەکیترین کارەکــانی خەبــاتگێری کــورد بــووە 
 هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەردەمی کۆماری کوردستان چۆن پێکهاتووە؟

 : رۆژنامەی کوردستانی سەردەمی کۆماری کوردستان دەنوسێت 65 ئەنور دڵسۆز لە سەروتاری ژومارەی
سی کوردسـتان هەروا هەر وەک دەبیین لەشکرمان لە خودی میڵلەت دەرچوو و کارگەر و رەنجبەر و ئاغا و توجار هەموو بۆ ئامانجێک لە ژێر بەیداغی موقەدە" 

 (7")لتی کورد دەکەنکاردەکەن و داواکاری عادتنەی حقوق و ئازادی و سەربەستی بۆ میل
دا زۆربەی الینگرانی حیزبی دێمکرات چەکیان دەستکەوت بوو هەر بۆیەش سەرکردایەتی ئەو حیـزبە ئەو کەسـانەی رێکخسـت بـوو 1324رێبەندانی  ی2لە پێش 

 . و وەک هێزی چەکداری سەر بە حیزبی دێمکرات دەناسران
لە الیەک قوتابییەکان کە بریتی بوو لە کور و کچـی هەمـوو قوتابخانەکـانی مەهابـاد و لەالیەکـیش هێـزی پێشـمەرگە راوەسـتا  7222ی رێبەندانی 2لە رۆژی 

 .بوون
ژنــرال حەمە حوســین خــانی ســەیفی قــازی وەک کــۆمەگ "دوو کە  وەک نــوێنەری هێــزی پێشــمەرگە لە رۆژی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان وتاریــان خوێنــدەوە 

 (2")سەرهەنگ محەمەدی نانەوازادە فەرماندەی هێزی مەرکەزی حیزبی دێمکرات"و " هەموو هێزەکانی کوردستانفەرماندەی 
 (  2)لەگەڵ پێشەوا قازی محەمەد دەبستن " بەیعەت"هێزی پێشمەرگەی کوردستان و فەرماندەرانی ئەو هێزە  7222ی رێبەندانی 2رۆژی رۆژی 

 :ەرەکی پێکهات بوو هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە دوو بەشی س
 .الینگران و ئەندامانی حیزبی دێمکرات کە وەک هێزێکی نیزامی رێکخرا بوون -7
 .هێزە نیزامییەی کە هێزی چەکداری خێڵە کوردەکان بوون   و هاتبوونە ناو ریزەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە ئەو -2
بۆیە دەکرێـت بڵـێن کە هێـزی (  2")پێشمەرگەی حیزبی دێمکراتی کوردستان بوو اتجی سیاسیتی کوردستان هەمان سترستراتجی سیاسی و پێشمەرگەیی حکومە"

بەشـە لە پێشمەرگە خـۆی بە هاوپەیمـانی یەکێتـی سـۆڤیەت و دەوڵەتـی ئازەربایجـان دادەنـا و کـارتێکەریەکی زۆری یەکێتـی سـۆڤیەتی بەسـەرە وە بـوو و ئەو 
 . کوردستان چەکدار کرا بوون جەل و بەرگیان وەک جل و بەرگی لەشکری سۆڤیەتیان لەبەر دەکردهێزی پێشمەرگە کە وەک ئەندامی حیزبی دێمکراتی 

پێگوتـووە هاوکــاری " کاکاغایــان"ســەالحەدین کـازمۆڤ کە پـلەی ســەروانی هەبـووە لە سـوپای ســۆڤیەتدا و خەڵکـی مەهابـاد " لە گەڵ ئەوەش کەسـێک بە نـاوی
 (5")گەکانی ئەو حیزبە حیزبی دێمکراتی کردووە بۆ ڕاهێنانی پێشمەر

 لە کابینەی حکوومەتی کوردستان وەزیری جەنگ دانراوە و ژنراڵ حەمە حوسین خانی سەیفی قازی وەزیری ئەو وەزارەتخانەیە بووە
 :تەکەی کراوە بەتم لە رۆژنامەی کوردستاندا و نامە رەسمیەکانی حکوومەتی کوردستان بە سێ نێو باسی ژنراڵ حەمە حوسێن خانی سەیفی قازی و وەزار

 

 وەزیری هێز دێمکراتی کوردستان  -7
 

http://www.lawan.org/kurdi/images/agiri_esmailnjad.jpg
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 وەزیری جەنگ -2

 (6)وەزیری هێزی میللی  -2
 

 (1)کوردستان راهێنان و مەشقی تایبەتی خۆی پێکراوە هێزی پێشمەرگە 
مـانگی خایانـدووە و لەو چـوار مـانگەدا بژیـو و شـوێنی حەوانەوەیـان لە ئەسـتۆی حکـوومەت بـووە و هەر پێشـمەرگەیەک مـووچەی  ٠خولی ڕاهێنانی پێشـمەرگە 

 ( 1.)تمەنی وەرگرتووە 25هەتا 75مانگانەی 
 :ژنراڵی بووە  2ردستان پتر بە پێی دڵسۆزی و نیشتمانپەروەری دابەشراوە و ئەو هێزە پلەی نیزامی لە پێشمەرگەی کۆماری کو

 

 حەمە حوسێن خانی سەیفی قازی -7

 مەال مستەفا بارزانی  -2

 (حەمە رەشید خانی بانە)محەمەد رەشید خانی خان قادرزادە -2

 (عومەر خانی شکاک)عومەر خانی شەریفی  -2

 (1) یان پێدراوە"مایور"ناوەندی حیزبی دێمکراتیش پلەی و سەرجەمی ئەندامانی کومیتە 
ئەمـرۆ : دەلێـت( پاش گـرانەوەی هێـزی پێشـمەرگە لە مەشـق دەیخـوێنێتەوە 7225ی پوشپەری 21کە لە رۆژی هەینی )ژنراڵ حەمە حوسێن خان لە وتارێکی دا 

 (71")هەزار فیدای لە ئیختیاری مندایە و گشت ئامادەن بە چکۆڵەترین ئیشارە خوێنی پاکی خۆیان لە رێگای پاراستنی نیشتمان برێژن 25
 .ئەو رێژەی کە لەو وتارەدا باسی کراوە سەرجەمی پێکهاتەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بووە

 
 هێزی پێشمەرگە  چۆنێتی وەرگرتنی 

 

 :کوردستان بۆ وەرگرتنی پێشمەرگەی ئەو مەرجانەی دانا بووهێزی پێشمەرگە 
 

 سەڵت بێت  -7

 زیاتر بێت 21خوارتر و لە  71تەمەنی نابێت لە  -2
 
 لە ئەزموونی لەش ساغی دەرچێت -2

 (77)خاوەنی رەوشتی باش بێت   -2
 

 :هێزی پێشمەرگەدا ئەو بەرپرسایەتیەی هەبوو حکوومەتی کوردستان لە بەرانبەر 
 
 دابین کردنی بژیوی ژیان لەو ئاستەدا کە بکرێت پێشمەرگەیەک سەربەرزانە پێێ بژیت -7

 دابین کردنی شوێنی حەوانەوە -2

 بۆ پێشمەرگەی سوار ئەگەر ئەسپ و زین هی خۆی بێت 25تمەن بۆ پێشمەرگەی پیادە و 75مووچەی مانگانە  -2

 (   72)دەوڵەت راسپێردرێت و لە دەرەوەی ئەرکی خۆی بێت رۆژێ یەک تمەنی دەدرێتێ مانگ خولی راهێنان ئەگەر پێشمەرگە بۆ کارێکی  2لە پاش  -2
 

 هێزی چەکداری خێلە کوردەکان
 

دایەتیوەک باسمان کرد هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە دوو بەش پێکهاتووە ئەو بەشی کە هێزی چەکداری خێلە کوردەکان بوو گەورەی خێلەکەیان سەرکر *  
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 دەکردن واتە لە راستیدا هێزی ئێلەکان لە ژێر فەرماندهی سەرۆک ئێلەکاندا بووە
 کە  بووە  72151رێژەیان : ئیگڵتن سەبارەت بە هێزی چەکداری ئێلە کوردەکان دەڵێت

کە  و بە سەرکردایەتی جەنـابی شـێخ ئەحـمەد بـارزانی و ژنـراڵ مەال مسـتەفا بـارزانی زیـاترین هێزیـان  2711لە ناو ئێلەکانی کوردستاندا بارزانییەکان بە 
 .بووە

 .کە  بووە ٠٦٤٤چەکداریان بووە رێژەی چەکداری ئەوانیش ئێلی هەرکی پاش بارزانییەکان زیاترین 
زی پێشـمەرگەی شکاک ، فەیزوتبەگی ، پیران، زەرزا، گەورک ، مەنگوور ، مامەش ،بەگزادەی بانە ، دێبوکری لەو ئێالنە بوون کە چەکدارەکانیان لەگەل هێـ

 .کوردستان کەتووە
 (72)مەرگەی کۆماری کوردستان هەورامی و جوانرۆی بوون کە  پێش 751لەگەڵ ئەوەش ئیگلتن باسی ئەوە دەکات کە 

 کەسە وەک ئەندامی حیزبی دێمکرات بونە پێشمەرگە نەک وەک ئێل، چوون سەرجەمی هێزەکانی سەر بە ئێلەکان سەرۆکەکانیان گەورە پیاوانی نـاو 751ئەو *
 . خۆیان نەبووە و تەنیا وەک پێشمەرگە ناویان هاتووە کەسە سەرۆکێکی دیاری کراوی سەر بە ئێلی 751ئێلەکەی خۆیان بوون بەتم ئەو 

 

 هێزی پێشمەرگە و زمانی کوردی
 

ــ ایەخێکی زمــانی کــوردی لە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان نەتەنیــا زمــانی فەرمــی دام و دەزگــای حکــوومەتی بــووە و لە قوتابخانەکــان بەو زمــانە خوێنــدراوە ب
 .تایبەتیش بەو زمانە داوە

کە وەزیرەکەی مەنـافی کەریمـی " فەرهەنگ" حکوومەتی کوردستان دوو وەزارتخانە بۆ چاالکی فەرهەنگی و گەشەی کلتووری دامەزراوە وەزارتخانەی لە کابینەی 
 (72)کە وەزیرەکەی سەدیقی حەیدەری بووە " تەبلیغات"بووە و وەزارتخانەی 

بۆ پەرەسـەندی و بەکـار هێنـانی زمـانی کـوردی و هەر وەهـا ئەو لێـژنەیە بەسـەر خوێنـدنی لە پاڵ ئەو دو وەزارتخانەیە لێژنەیەکی فەرهەنگیش دامەزرا بوو 
 (75.)منداتن ڕادەگەیشت

ا دەسـت دەکرێـت بە رۆنـانی وەشـەی و د 7222ی رێبەنـدانی 75لە پاش راگەیاندنی کۆماری کوردسـتان و لە دانیشـتنی ئەفسـرانی هێـزی پێشـمەرگە لە رۆژی *
 :لەشکری و هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هێندێک لەو وشانە بەو جۆرەی خوارەوەنزاراوەی نوێ بۆ کاروباری 

 
  لەشکر لەشکر 9 چڵ گورهان 5 پێشمەرگە سەرباز 1
 (76)هێز سپاە 10 لک گوردان 6 لێزگە جوگە 2
    پۆل هەنگ 7 قۆڵ گروە 3

    تیپ تیپ 8 دەستە دەستە 4
 

کاروباری پێشمەرگە لە سەردەمی کۆماری کوردسـتاندا دانـدراوە و بەکـار هـاتووە ئەو وشـانە لە دو دانیشـتنی ئەفسـەرانی زاراوە و وشەی نوێ بۆ  761سەرجەم 
 .دا بووە7222ی رێبەندانی 21بووە و دانیشتنی دووهەم لە  7222ی رێبەندانی 75کۆمار رۆنراون یەکەم دانیشتن لە 

سـەرپۆل "رۆژنـامەی کوردسـتان  22ژومـارەی رۆژنـامەی کوردسـتان دا باڵوبـۆتەوە و لە ژومـارەی  ٦ە لە هەموو ئەو وشانە کە دانـراون بـۆ کـاری هێـزی پێشـمەرگ
داوای لە خــوێنەرانی رۆژنــامەی کوردســتان کــردووە کە ئەگەر زاراوەیەکیتریــان " دووهەم مـحەمەدی نــانەوازادە فەرمانــدەی هێزەکــانی ناوەنــدی حیزبــی دێمکــرات

 .هێزی پێشمەرگە بینێرن پێشک دێت بە نوسراوە بۆ ناوەندی
 

 شەرو شەهیدەکانی هێزی پێشمەرگە لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا
 

.ست بدەنهێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەقز دووجار بە توندی بەگژ هێزی دەوڵەتی ئێراندا چوون هەر دوو جارەکە توانییان هێزی ئێران بە سەختی شک  
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 .و چەکوچۆڵی زۆریان دەست کەوێت
ی گــوتن 1و ئازەربایجــان ئەوان لە کە هاوکـات بــوو لەگەڵ دانیشــتنی نــوێنەرانی هاوبەشـی کوردســتان  7225ی گــوتنی 72پێشــمەرگە لە یەکەم شـەری هێــزی 

 گەشتبوونە تاران هەتا لەگەڵ بەرپرسانی تاران کۆببنەوە 7225
خـانی خـان بەشدار بووانی ئەو شەرە پێشمەرگەکانی ئێلی بارزانی و ئەفسرانی باشووری کوردستان بـوون و هێـزی پێشـمەرگە سـەرکەوت و ژنـراڵ حەمە رەشـید 

 :ای دەنێرێ، دەنوسێتقادرزادە لە نامەیەکدا کە بۆ پێشەو
 (71)"کە  بەدیل گیراوە و هێندێ تفاقی جەنگی دەست کەوتووە 21کە  لە هێزی ئێران کوژراوە و  711لەو شەرەدا زیاتر لە "

لە الیــان  ژنــرال حەمە رەشــید خــان هەر لەو نــامەیەدا داوای کــرد کە ئەفســرانی هێــزی بەشــدار بــوو لەو شــەرە و یارمەتیــدەرەکانیان پلەیــان بەرز بکــرێتەوە
 :پێشەواوە خەتت بکرێن ئەو کەسانەی کە داوای خەتتیان بۆ کرا بوو بریتی بوون لە 

 محەمەد ئەمین میرخان، مامەند مەسی ، ساکۆ، خۆشەوی خەلیل :میرحاج،بەکر حەوێزی، مستەفا خۆشناو، وەهاب ئاغا و یارمەتیدەرەکانیان 
 .هێزی کوردستان و سپای حکوومەتی تاران شەر روودەدات و کەسێک بەناوی سەعید بەگ دەکوژرێت لە ناوچەی سەردەشت لە نێوان7225ی گوتنی 25رۆژی 

ئازەربایجــان لەگەڵ نــوێنەرانی حکــومەتی تـاران لە تەورێــز بــۆ جــاری دووهەم دادەنیشــن لەو دانیشــتنەدا _نــوێنەرایەتی کــورد 7225ی جـۆزردانی 27لە رۆژی 
ــت لە  ــش بەشــدار دەبێ ــزی. دا7225ی جــۆزردانی 25رۆژی پێشــەوا قــازی محەمەدی ــوو  هێ ــدەی هەم ــارا کە فەرمان ئێــران بە ســەرکردایەتی حــاجی عەلــی رەزمئ

شـا کە  هێزەکانی ئێران بوو هێرش دەکاتە سەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان و شەرێکی قـور  لە نـاوچەی مامەشـا و میـرەدێ سـەقز روودەدات لە قـۆلی مـامە
کەسیتر بریندار دەبن بەتم برینی خۆشەوی خەسـتر دەبێـت خۆشـەوی بـۆ چارەسـەری برینەکـانی  71ن خۆشەوی خەلیل و پێشمەرگەکانی ئێلی بارزانی شەر دەکە

 .دەنێردەرێتە تەورێز پاش چوار رۆژ لە بەر قوڵی برینەکانی لە تەورێز شەهید دەبێت
 .تەرمەکەی خۆشەوی خەلیل دهێندرێتەوە مەهاباد و لە گۆرستانی مەالجامی دەینێژن

 .ڵی میرەدێش کە پێشمەرگەکانی ئێلی فەیزوتبەگی شەر دەکەن محەمەد ئاغای شقۆیف شەهید دەبێتلە قۆ
 ( 71)کە  بریندار دەبێت و دو تانک و دوو فرۆکەی هێزەکانی ئێران تێکدەشکێندرێن 251کە  لە هێزی ئێران دەکوژرێ و  ٦٤٤شەرەشدا لەو 

ــا ــدەی هێزەک ــانەوازادە فەرمان ــحەمەدی ن ــی دێمکــرات رۆژی ســەرپۆلی دوو م ــدی حیزب ــرۆکە شــەهید  7225ی پوشــپەری 25نی ناوەن ــنە خــوارێ ف بە هــۆی کەوت
 (71.)دەبێت

 .ئەو چوار کەسە لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا شەهید بوون
دارە دەدرێـن ئەوانەش لە پاش ڕووخانی کۆمـاری کوردسـتان هـاتنی هێـزی ئێـران بـۆ مەهابـاد چەنـد کەسـیتر بە تـاوانی فەرمانـدەهی هێـزی پێشـمەرگە لە سـێ

 .وەک وەزیری هێزی میللی لە سێدارە درا ٠٢٢٥خاكەلێوەی  ٠٤ژنراڵ حەمە حوسێن خانی سەیفی قازی رۆژی  :بریتین لە

لە مەهابــاد لە  7226ی خــاکەلێوەی 71حامیــدی مــازوچی، رەســوڵی نەغــدەیی، عەبــدوت روشــنفکر و مــحەمەد نــازمی وەک ئەفســەرانی هێــزی پێشــمەرگە رۆژی 
 .رە درانسێدا

 (21.)لە سەقز لە سێدارە درا 7226ی خاکە لێوە 71ئەحمەد خانی فاروقی ناسراو بە ساالر کە فەرماندەی شەری میرەدێ بوو رۆژی 

لە ( کە فەرماندەهی شەری سال  ئاوا و مامەشای سـەقزیان کـرد بـوو)چوار ئەفسەری کۆماری کوردستانی  7226ی جۆزەردانی 21هەروەها رەژیمی عێراق رۆژی 
 (27.)مستەفا خۆشناو ، خیروتعەبدولکریم، محەمەد محمود قودسی و عیزت عەبدولعەزیز: سێدارەی دا

 :هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ماوەی دەسەتتداری کۆماری کوردستاندا دوو دانیشتنی نیزامیان بووە
 لەودانیشتنەدا هیچ رێکەوتنێک ئیمزا نەکراوە،( 22)بووە و سەرۆکی شاندی کوردستان عزت عەبدولعەزیز بووە 7225ی جۆزردانی 5دانیشتن لە یەکەم 

 .دانیشتنی یەکەم لەگەڵ شەری مامەشای سەقز هاوکات بووە
  1ەگەڵ ئەو هێزە واژۆ کراوە کە لە بووە لەو دانیشتنەدا رێکەوتنێک ل 7225ی رەزبەری 22ەربایجان و لە دانیشتن لەگەڵ فەرماندەرانی هێزی ئاز دووهەمین
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 (22.)ە "کۆمۆسیونی دیفاعی مشتەرەک"خاڵ پێکهاتووە و ناوی رێکەوتنەکە 
 . ئازەری بووە_نێوەرۆکی رێکەوتنەکە لەسەر چۆنێتی پێکهێنانی هێزی هاوبەشی کورد

 .ئەو رێکەوتنە بە هۆی بریاری بەرنگارنەبوونەوەی لەگەڵ هێزی حکومەتی ئێران هەڵوشایەوە
واتە هاوکـات لەگەڵ  (7126دێسـامبری ی 71) 7225ی سـەرماوەزی 26هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵ هاتنی هێزی ئێران بۆ ناو شاری مەهاباد لە رۆژی 

 .تێکچوونی حکوومەتی کوردستان هەڵدەوەشێتەوە
 

 هەولێر ٢٤٠٢دیسامبر  ٢٢
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 . یی وه ته ک بۆ کۆنفڕانسی نه یه مینه یادی کۆماری کوردستان، زه                                   
 
 فی  ره سمایل شه: ن
 
رێمی  تی هــــه رۆکایه ن ســـه الیـــه ی ســـاڵیادی کۆمـــاری کوردســـتان له وه دوا خســـتنی یادکردنـــه  وه  یـــه وانه له

سیاســـی و   نـــه شـــداری الیه و به م یـــاده بردنی ئـــه ڕێوه بـــه ئامانجـــدار بـــووبێ، کـــار کـــردن بـــۆ  وه کوردســـتانه
مان زیــاتر بــۆ مانــادار  ره گــه م ئه دا ئــه  رزه بــه  و ئاســته ی کوردســتان لــه ر چــوار پارچــه کانی هــه تییه ســایه که
 .کات ده
سـی جسووسـیاتی با  یدا که وه ڵ ئه گه ی دا له که وتاره  سعوود بارزانی له رێمی کوردستان، مه رۆکی هه رێز سه به

ک  چـاو کردنـی یـه یام و سفارشـی ره تم پـه کانی کوردسـتانی کـرد، بـه پارچـه  ر کام لـه تیی سیاسیی هه تایبه
تی  وایه ته تی نه کییه یه  دا باسی له  وره شوێن و یادێکی گه  یان پێداگرترو له م جاره رێزیان ئه به.  وه خوێندرایه ی دا ده که وتاره  ی کورد دا له له سه مه  گوتاری له

ر دوو بـاڵی حیزبــی دێمـوکراتی کوردســتان  نێویانـدا هــه  ی کوردسـتان و لــه ر چوارپارچــه کانی هـه سیاســییه  شــداری پارتـه به. کـورد و نیشـتمانی کوردســتان کـرد
ل  ها هـه وه  له  سووریه  نی نیشتمانی کورد له نجوومه و ئهباکووری کوردستان   ی کورد له وه تی بزووتنه راییه ت نوێنه تایبه  و به( ری کۆماری کوردستان زرێنه دامه)

 .رێکی خستبێ  و ئامانجه رێمی کوردستان  به تی هه رۆکایه چێ سه وێ ده  که  یه یامێکی دیکه رجێکدا په و مه
جـدی کـار بـۆ   ڵێـین پـارتی دێمـوکراتی کوردسـتان بـهب  رێم یـان باشـتره تی هـه رۆکایه کـرێ سـه باسـی لـێ ده  دوو ساڵه  زیاتر له  یی کورد که وه ته کۆنفرانسی نه

هـا  بردنـی وه  رێوه بـه.  ش ئاسـان نییـه کی هێنـده یه له سـه کانی کوردسـتان مه سیاسـییه  ندی هێزه یوه په  رنجدان به سه  وت به رکه ک ده ر وه کات، هه چوونی ده ڕێوه به
 . رکی پێ کراوه بێگوومان ده  وه سعووده خسی کاک مه رێم و شه تی هه رۆکایه ن سه یهال له  م پێویستیه ، ئه که ره تی گه ی تایبه مینه کارێک زه

م  کردنی ئه  تی راسپێردراو بۆ ئاماده یئه کانی کوردستان و شێوازی کاری هه سیاسییه  موو هێزه ش بۆ هه تێکی هاوبه رفه ک ده ی کۆمار وه ساڵه 66دوادانی یادی  وه
بردنـی کۆنفرانســی   رێوه ســازی بـۆ بـه مینه ی زه ک پڕۆسـه کـرێ وه ی کوردسـتان، ده ر چــوار پارچـه کانی هـه سیاسـییه  هێـزه تی و  ســایه که شـداری دانـی به  لـه:  یـاده
 .یی باسی بکرێ وه ته نه
  ک لـه یـه ش کـران تـا راده پێشـکه  وه ردسـتانهی کو کانی دیکـه کانی پارچـه سیاسـییه  رێمی کوردستان و هێزه رۆکی هه ن سه الیه ی له یام و وتارانه م په رۆکی ئه ناوه

 .بچێ  رێوه به  راره قه  دان که و کۆنفرانسه کانی ئه رکه راستای ئه
زیزی، سـکرتێری گشـتی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان،  رێمی کوردسـتان، خالیـد عـه رۆکی هـه سـعوود بـارزانی، سـه  مه: رێزان ر سـێ بـه وتـاری هـه  لـه  بـۆ نموونـه

ی کـورد  زییـه مڕۆ بـۆ قه ئـه  ساسـی کـران کـه ی ئه له سـه سـێ مه  بـاکوری کوردسـتان، بـا  لـه  رۆکی پارتی ئاشتی و دێموکراسی لـه میرتاش، هاوسه ده دین الحه سه
 :مان بنه
 بات ی خه ر شێوازی ئاشتی خوازانه سه  پێداگری له -7

 یی  وه ته تی نه کییه یه -2

 ڵکی کوردستان باتی خه کانی خه زموونه وت و ئه سکه ده  لهرێز گرتن  -2
ک بـۆ سـازدانی  یـه مینه ک زه ی کۆمـاری کوردسـتان پێـک هـاتبوو، وه سـاڵه 66ی یـادی  بۆنـه  بـه   ختی کوردستان که ولێری پایته ی هه که وه کرێ کۆبوونه وابوو ده که

 . وه یی بخوێنینه وه ته کۆنفرانسی نه
 
 2172ی  فێوریه 21: وتی  ڕێکه/  یان  ری به ماڵپه:   رچاوه سه
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 یادکردنەوەی کۆماری کوردستان، دەستپێشخەریەک بوو بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی                  
  

 ئاگری باڵەکی : نووسینی
 

ئەمساڵ یادکرنەوەی کۆماری کوردستان، لە هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستان جیاوازیەکی زۆری هەبـوو لەگەڵ 
ســاتنی پێشــوو، هەرچەنــدە ســاتنی رابــردوو یــادی کۆمــاری کوردســتان لە باشــوری کوردســتان دەکــرایەوە، بەتم 

ســاڵ  66ئەو مێــژووەی کە پــێش . وەجیــاوازی ئەمەی ئەمجارەیــان ئەوە بــوو کە جــارێکی تــر مێــژوو دووپــاتە بــۆ
لەمەو پێش لە دامەزراندنی کۆمارێکی نەتەوەیی و بەبەشداری نوێنەرانی هەر چوارپارچەی کوردستان تۆمار کرا، 
ئەوکات بەدەستپێشخەری و میوانداری پێشەوا قازی محەممەد و بەپشـتیوانی بـارزانی نەمـر کۆمـاری کوردسـتان لە 

دیسان مێژوو دوبارە بۆوە و ئەمجـار بە دەستپێشـخەری و میوانـداری جەنـابی کـاک  دەیە 6مەهاباد دامەزرا، دوای 
 . مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و بە پشتیوانی قوتابیانی مەکتەبی پێشەوا قازی محەممەد و لە هەر چوار پارچەوە

رگرت و بە ئەمانەتیشەوە پێشکەشی بە کاک مەسعود بارزانی کـرد، ئەو زاتە ساڵ پێش ئێستا بارزانی بە ئەمانەت لە پێشەوای وە 66ئەو ئاتو سروودەی کە 
ەتە دەکـات و بەرێزەش بەوپەڕی لە خۆبردوویی و ئازایانە تاکو ئێستاشی لەگەڵ بێت ئەم ئەمانەتەی پاراستوە، ئەمرۆش بەوپەڕی ئازایـانەوە باسـی ئەم بـاب

کی  ت دا کابرایـه ڵـێ بـۆ رێگـه پرسـێ و ده ئیسـی دادگـا لێـی ده ، کاتێـک ره وتووه ست که ده  کاته مسه موسته و ئێستا ئه  وا، که کاتی دادگایی کردنی پێشه له: "دەڵێ
  م ئاتیـه ڵێ تۆ ئه پاشان پێی ده. بۆ ماڵی برای خۆی  ، هاتووه کی بیانی نییه ڵێ، بارزانی کابرایه هاباد؟ پێی ده فای بارزانی بێت بۆ مه المسته ک مه بیانیی وه

رنا  گـه خالقی، ئه کی بێ ئه بی، کابرایه ده ئه کی بێ تۆ کابرایه ڵێ ئه وا پێی ده ؟ پێشه ئاتی ئێوه  یه وه ڵێت ئه دات و پێی ده کات و فڕێی ده ی؟ تێفیکی لێ دهبین ده
ر  و رۆژێکـیش هـه  دایـه  مین کی ئـه سـتی کابرایـه ده  ترسـی لـه ی تۆ لێی ده و ئاتیه تم ئه به. ی تێک بێ، تفی لێناکه رجیهه ر وتتێک بێ، ئاتی هه ئاتی هه  وه ئه
کـوو  نابی بـارزانی وه جـه  کـه  یـه مه تی مێـژوو ئه قیقـه ، حه ت خیاڵیـان خـاوه قیقـه حه  م مێژوویـه بشـێوێنن، بـه وێت ئـه مڕۆ دەیانـه ی ئـه وانه ئه  بۆیه. درێت ڵده هه
حموودی  د، چ شـێخ مـه ممه وا قازی محه و چ پێشه  وامانه و پێشه  رۆکێک قبووڵمانه کو سه واش وه پێشه .هاباد مه  کۆماری کوردستان له  رگری کرد له ربازێک به سه
موو  هـه  مانـه فای بـارزانی، ئه المسته الم بارزانی و چ مه بدولسه دی بارزانی، چ شێخ عه حمه زای دەرسیم، چ شێخ ئه ید ره عیدی پیران، چ سه فید، چ شێخ سه حه
 ".بین وام ده رده به  و رێبازه ر ئه سه  ڵال له ریش ئینشائه ین و تا سه و قوتابخانه قوتابی ئه  ن و ئێمه مهی ئێ رکرده سه

لەکاتی چـوونی بەڵی دوێنێ بارزانیەکان میوان بوون، ئێستا خانەخوێن و میوانداری کوردان دەکەن لە هەموو پارچەکانی تر، هەروەک پێشەوا قازی محەممەد 
". پێشــوازیەکی گەرم لەوانە بـکەن، ئەوانە بـرای خۆشەویشـتی ئــێمەن: "ودەزگاکـان و گـوتی رۆژهەتتـی کوردسـتان ئەوکــات فەرمـان دەدا بە دام بارزانیەکـان بـۆ

و  ۆکردەوەئەمـڕۆکە مێـژوو دوبــارە بـۆوە و ئەوجــار بارزانیەکـان و لە پێشــەوەی هەموویـان کـاک مەســعود بـارزانی کــوردانی هەر چوارپـارچەی لە دەوری یەک کــ
یانە بـۆ یادکردنەوەی کۆماری کوردستانی کـردە شـوێن و نـوێنگەیەک بـۆ ئەوەی کە تێـدا بـا  لە سـەربەخۆیی و یەکگرتـوویی و مـافی چـارەی خۆنووسـینی ئاشـت

 .کوردان بکات
تان، ئەو کۆنگرەیەی کە دەتـوانێ بەڵێ هەرماوەیەک لەمەوپێش بوو کە بەرێز کاک مەسعود بارزانی باسی لە گرتنی کۆنگرەی نەتەوەیی کرد لە باشوری کوردس

ساڵ لە دەوری یەک کۆبکاتەوە، بەتم ئەوجارەیان جیاوازتر لە جـاری پێشـوو، ئەمجـار هەمـوو  66وتاری کوردی یەک بخات و کوردەکان بۆ جاری دووەم دوای 
بــۆ جیهـان و بە وتتـانی درواسـێیان بڵـێن کە ئــێمە کوردەکـان بڕیـارە بە وتـارێکی یەک دەنـگ و یەک رەنــگ روو بەدەرەوە بـانگەوازی تەبـایی و ئاشـتی بـکەن 

نە دەنـا هەڕەشە نین بـۆ ئێـوە، بەڵکـو کوردسـتان فورسـەتێکە بـۆ نـاوچەکە و کوردەکـانیش نەتەوەیەکـی ئاشـتیخوازن، ئەگەر شـەڕیش بـکەن بـۆ دیفـاع لە خۆیـا
 . پەالماری کە  نادەن

ی بـوونی کۆڕبەنـدێکی نەتەوەیـی ببینـین و ئەویـش بەشـێوەی وتـاردانی رێبەرانـی سیاسـی هەر لە کۆریادی دامەزراندنی کۆماری کوردستان دەتـوانین نیشـانەکان
 رێبەرانی هەرچوار پارچەی کوردستان لەم کۆریادەدا وتاریان پێشکەش کرد کە زۆربەی وتارەکان و وتاربێژەکان باسیان لە . چوار پارچەوە دیار بوو
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: یاوازە و گـوتییەکگرتوویی کورد و بەرژەوەندیە باتکانی نەتەوەی کورد دەکرد، لە وتاری سەرۆکی هەرێمی کوردستاندا باسی لە وەکرد کە سەردەمی ئێستا ج
لق  ی خـه خوا ئێمه  که  ن، چونکه کانمان بکه فهبێ ئیقراری ما ئه. ن بده بێ مافمان پێ بڵێم ئه  نیم که وه  ڵ ئه گه من له.  کانمانه ستهێنانی مافه ده می به رده ئێستا سه
 . توانێ لێی داگیربکات تم ئه ر بدا، به شه به  ر ناتوانێ ما  به شه به. ئازادی بژین  ستی و به ربه سه  ، به داوه  ئێمه  ی به و مافه ئه  کردووه

وڵیان  مان هـه کـه له رچی دوژمنـانی گه هه  م که بکه ی پێ وێ ئاماژه مه من ده  یه ههتر  خاڵێکی: "هەروەها جەنابی سەرۆک باسی لە ئیرادەی نەتەوەیی کرد و گوتی
  تم لـه تووشی گرفت بـووین، بـه. یانتوانی ی رزگاریخوازیی کوردستان، نه وه ناو بزووتنه  ست بخەنه وڵیان دا ده هه. یانتوانی بکوژن، نه  تی ئێمه ی میلله دا ئیراده

، خـوێنی  وه بکاتـه  وه سـێک بیـر لـه رۆیشـت که  مانه و زه ئه  که  یه وه مووشی خۆشتر ئه هه  باین و له ته  سوپا  بۆ خوا ئێستا ئێمه. ز بووینربا کان ده موو گرفته هه
 ".ستی کورد بڕژێ ده  کورد به

و ئەو سـوێندەی پێشـەوا قـازی محەمـمەدی بەرهەم ساڵ  سەرۆکی حکـومەتی هەرێمـی کوردسـتانیش باسـی لە یەکگرتـوویی و قوربـانی دان کـرد. وتاری بەرێز د
بە کەالمـی عەزیمـی خـودا، بە نیشـتمان و بە "کە فەرمـووی " دەمهەوێ سوێندەکەی پێشەوا قازی محەممەد وێردی زمانی هەموومان بێت: "دوبارە کردەوە و گوتی

م و رژانی ئاخرین دڵـۆپی خـوێنم لە ڕێگـای ئـازادی کوردسـتان شەرافەتی میلەتی کورد، بە ئاتی موقەدەسی کوردستان سوێند دەخۆم تا ئاخرین هەناسەی ژیان
 ". تێ دەکۆشم

: نەتەوەیی کرد و گوتی ( کۆنتراکت)بەرێز خالید عەزیزی سکرتێری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لە وتارە کورت و پڕنێوەرۆکەکەی دا باسی لە قەراردادێکی 
  وه کـانی مێژوویـی و سیاسـیی و ئاوڕدانـه ژهموو ئاما هه  تم له درابێ، به تی پێ نه دییه نه واوی سه ته  ئێستا به  نگه ره  هێزی کۆماری کوردستان که  کی به یه دیارده"

. زرا ن کۆمـاری کوردسـتانەوە دامـه الیـه  یی لـه وه تـه راردادێکی نه یی واتە قـه وه تـه کۆنتراکتێکی نه  یه وه ویش ئه ین، ئه ناکرێ ئینکاری بکه  کرێ و ی پێ ده ئیشاره
یـدانێکی  موو مه هـه  کان، لـه موو ماڵـه هـه  ی کورد له وه ته موو چین و توێژێکی نه نێو هه  ێستاش لهساڵ دوای کۆماری کوردستان ئ 66  ییه وه ته نه  راردارده و قه ئه

نیشـت  ته  ها لـه روه ئەویـش ئـاتی کوردسـتان، مێـژووی کوردسـتان و هـه. نگ رهـه فه  بـێ بـه بـێ و ده ده  رۆژ نەهادینـه سیاسی دا ناکرێ حاشای لێ بکرێ و رۆژبـه
موو  ش ئاتی کوردستان، مێـژووی هـه رابردووی ئێمه. کرێن ده  رابردوویان پێناسه  کان به وه ته موو دنیا دا نه هه  له. قیبە ی ره تیی ئه وایه ته دا سروودی نه وانه ئه

 ". قیبه ی ره وایەتیی ئه ته سروودی نه  یی کورد و وه ته چاالکی و تێکۆشانی نه
شـتی و دێمۆکراسـی بە نـۆبەی خـۆی لە وتارەکەیـدا باسـی لە یەکگرتـوویی کـوردان کـرد لە چوارپـارچەی بەڕێز سـەالحەددین دەمیرتـاش هاوسـەرۆکی پـارتی ئا

لە رۆژئــاوای کوردســتان ئەوان رێـز لەهەر بڕیارێــک دەگــرن کە حیــزبە کوردســتانیەکانی رۆژئـاوا دەیــدەن، خۆشــبەختانە یەکڕیزیــی لەنێــو : "کوردسـتان و گــوتی
هـاتۆتە ئـاراوە ئەو یەکێتـیە لە بـاکوری کوردسـتانیش هەیە و بنەمـایەکیش بـۆ دروسـتبوونی یەکێتـیەکە لە رۆژهەتتـی  هێزەکانی باشور و رۆژئاوای کوردسـتان

ئێسـتا کـاتی ئەوە هـاتووە یەکێتـی نەتەوەیـی کـورد بێـتە ئـاراوە و دەمێکیشـە دانوسـتان لەوبـارەیەوە : بەرێـز دەمیرتـاش وتیشـی. کوردستانیش هاتۆتە ئـاراوە
 ".دەکرێت

بە ۆم ئەم وتانەی ئەم رێبەرە سیاسیانەی پارچەکانی کوردستان بە سەرەتایەک بۆ یەکگرتـوویی لە نێـو مـاڵی کـورد دەزانـم و پێمـوایە ئەوەی خـۆی من وەک خ
 . کورد بزانێ و باوەری بە کورد و کوردستان هەبێ ئەوە دڵخۆش دەبێ بە هەر هەوڵێک کە لەم بارەیەوە بدرێت

زانی لەو هەوتنەی بەردەوام بێت بۆئەوەی کە کوردانی هەر چـوار پـارچە لێـک کۆبکـاتەوە و داواشـم لە هێـزە سیاسـیەکانی هیواداریشم کە جەنابی سەرۆک بار
 .چوارپارچە ئەوەیە کە بەپیر ئەو کۆبوونەوە و کۆڕیادانەوە بچن و بۆئەوەی ئێمەش بتوانین گوتارێکی نەتەوەیی یەکگرتوومان هەبێت

 
 :ژێدەرەکان

 

 لە کۆریادی دامەزراندی کۆماری کوردستان 2172ی شوباتی 71ک مەسعود بارزانی لە جەنابی کاوتاری * 

 لە کۆریادی دامەزراندی کۆماری کوردستان 2172ی شوباتی 71بەرهەم سال  لە . وتاری بەرێز د* 

 لە کۆریادی دامەزراندی کۆماری کوردستان 2172ی شوباتی 71وتاری بەرێز خالیدی عەزیزی لە * 
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 دامەزراندی کۆماری کوردستان لە کۆریادی 2172ی شوباتی 71وتاری بەرێز سەالحەدین دەمیرتاش لە * 
 
 2172ی  ی فێوریه27: وتی  ڕێکه/  ری گوتن میدیا   ماڵپه:   رچاوه سه

 

 تی جمهوری کوردستان وڵه زرانی ده یادی دامه  ولێر بۆ رێزگرتن له ی هه که سمه ی رێوره بۆنه  به              
 
 

 جیدپوور دیین مه الح ئه سه
 
رێمی کوردسـتان  رۆکی هه دێری سه چاوهژێر   ری و له ستپێشخه ده  به 2172ی  فێورییه 21و  71کانی  رۆژه  له

ــه بەڕێــز مەســعوود بــارزانی، رێ و ره ــه ســت و شه شه  ســمی رێزگــرتن ل تی  وڵــه ده' زرانی  شــمین ســاڵی دام
دا  یـــه وه و یادکردنه لــه. چـــوو  ڕیوه ختی باشـــوری کوردســتان بــه ولێری پێتــه هــه  ، لـــه'جمهــوری کوردســتان

ــهشــی  ر چواربه کانی هــه سیاســیه  رێکخســتنه ــه  ڵێک وتتــی بێگانــه رانی کۆمــه کوردســتان، نوین رێم و  هــه  ل
 .شداربوون خۆکانی کورد به ربه سه  تییه سایه که

ســتی  ڕابــردوو هەمیشــە بە مەبه  و بــا  لــه   وه لێکۆڵینــه.   یــه وه و توێژینه  وه نی گێڕانــه ن دو الیــه مێــژو خــاوه  ، و باســکردن لــه کان مێژوویــه  وەی بۆنــه یادکردنــه
کرێـت  ڕا ده  نیگایـه  و گۆشـه لـه. بڕوانینە داهاتوومان و هەنگاویی بۆ هەڵێنیـنەوە  ێندنەوەیەکی نوێیە بۆ دەر  وەرگرتن لەو ڕابردوویە، تاکوو بە تیژبینیخو

ک  تی قــانوونی باشــوری کوردســتان، وهالتدارێ ســته رزترین دزگــای ده ن بــه الیــه  لــه  لــه ئێســتا دا، و' تی جمهــوری کوردســتان وڵــه ده' زرانــدنی  ی دامه وه یادکردنــه
  و تواناکـانی کـوردان لـه  ر بێـت بـۆ پـاڵ وێکـدانی وزه مان کاتدا ڕێخۆشـکه هه  له. وە وران پشتی کوردستان بخوێندرێته هێزی سیاسی بۆ جیهانی ده  یامێکی به په

   . 'تی جمهوری کردستان وڵه ده'هاکانی  ی به وه نه پێناو ژیانده
   نـدی گۆرانکارییـه تمه تایبه. چـوو  ڕیوه یی دا بـه ژانی ناوچـه هه  ستیار و پڕ له ت ،هه رجێکی تایبه لومه هه  له' تی جمهوری کوردستان وڵه ده' انی زر ساڵیادی دامه

ی ئێسـتا پتـر لە  که کێشـه  ەیەشەوە کورد وهەر لەو سۆنگ.  کان تیکه یی، دینی و دێمۆکرا وه ته ها نه هێزکردنی به به  و  وه وڵ بۆ ژیانه کان بریتین له، هه ییه ناوچه
  کان لـه نـه موو الیه ڕابـردودا کوردسـتان بـۆ هـه  گەر لـه ئـه.  کان دان یـه یی و ناوچه وه تـه ناونه  ستوری کاری هیزه کانی ده ویته وله م ئه که ڕیزی یه  هەموو کاتێک له

رنج و بــایخێکی بەرچاویشــی  ی ســه جێگــه  ا پوتانســێلی ژئێۆئێکۆنــۆمیکی کوردســتانیش بۆتــهورۆد ڕۆژیــی ئــه  رنج بــوو، لــه تیک ڕا جێگــای ســه ی ژئێۆپۆلــه ڕوانگــه
 . پێدەدرێت

ی لەو دەستپێشـخەریەی سـەرۆکی هەرێمـی کوردسـتان لە یـادکردنەوەی  و ئـاڵوگۆڕانە، مـرۆڤ دەکـارێ، خوێنـدنەوەیەکی دیکـه  رج لومه و هه برچاوگرتنی ئه  له  به
زگای سیاسی  ی ده رینایی و قوالیی ڕوانگه دا به و یاده ی ئه وه رۆژی کرانه  مین که ریمی کوردستان له یه رۆکی هه کانی سه وته. بێت هه' دەوڵەتی جمهوری کوردستان'

رۆکی هەرێـم بریتـی  سـهکانی  رۆکی وتـه ناوه. دات کانی کوردستان نیشان ده شه موو به هه  ی کورد له وه م بزوتنه رجه سه  ق به رحه و حکوومی باشووری کوردستانی ده
ق بـوونی کـوردان بـۆ  حـه  ر سـه  بوونی کورد، لـه وه ته ک نه کان، یه ییه وه ته ت و هێما نه و سکه ب کردنی ده سیحه  ، به میژووییه  و رۆژ و دیارده رێز لێنان له  بوو له

ریمی  ی هــه پێــی پێگــه  بــه. کانی کوردســتان شــه نــدی به تمه کان و تایبه مافــه  بــهیشــتن  کانیان، شــێوازی گه ییــه وه ته نه  نی مافــه رکرده به ســته ر ده ســه  پێــداگری لــه
  ریمی کوردسـتان بـه تتی هـه سـته رزترین ده ک بـه رێم وه رۆکی هـه و تێڕۆانینانەی سـه ئه  تی که ییدا، جێگایی خۆیه یی و ناوچه وه ته تی نێونه سیاسه  کوردستان له

 . ربگیرێت ند وه هه
گـوێن سـەردەمی   یی لـه وه تـه رێکی مەزن بێت بۆ پێکهێنـانی ئێتالفێکـی نه کرێ هانده ده  که  رێنیه، رێمی کورستان خاڵێکی ئه تتدارێتی هه سته ی ده هڵوێست و هه ئه

 حکوومەتی هەرێمی شتێک کە لە ژێر تیشکی ئاڵوگۆرە یەک لە دوایەکانی ناوچە، و گرینگی و سەقامگیریی .  ' تی جمهوری کوردستان وڵه ده' پێکهێنانی 
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و  ره ی رێگای بـۆ بـه خشه کان، نه ییه وه ته نه  ندییه رژوه کردنی بهڵ دیاری  گه  له  ئیتالفێک که. کوردستاندا ،هەتا دێت وەک پێداویستیکی حاشاهەڵنگەریی لێدێت
  .یی کورد دیاری بکات وه ته ی نه وه تنه پێشبردنی بزو

بە دەسپێشخەریی و ئیبتکاریی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەتوانێت سەرەتایەکی بەهێز بێت بۆ ئەوە کە ' دەوڵەتی جمهوریی کوردستان'هەر بۆیە یادکردنەوەی 
  پێـک. ر و هەنگاوەکان بـۆ بە کردەوەیـی کردنـی ئەو ئیـدێە چـڕ و پڕتـر کـاتەوە ده نگۆ بوون بێنێته حاڵەتی ده  یی له وه ته کی نه یه دەنگۆی پێک هێنانی کۆنگره

و لێــک نزیــک  ره ڕا بــه  وه ره ســه ێللــی لهو ئیتالفێکــی م ردســتان بشــکێنێت  کانی نــاو کو سیاســیه  ندانی نێــوان رێکخســتنه هۆڵبه تــوانێ ســه ده  یــه م کۆنگره هێنــانی ئــه
پیدان   تانی درێژه ره ست و ده ژێر پێپه   ونه یەکان دەکه رێکخراوه  ندیه رژوه کان، به یه وه ته نه  وندییه رژه ی به وه ق بوونه زه  به  که  دایه و حاڵه له. رێت یان به وه بوونه
  سـلمێنێت کـه ده  وراسـتیه مر ئه وای نه تی پێشه رۆکایه سه  می کۆماری کوردستان به رده یی سه وه ته ئیتالفی نه. مێنێکان نا یی و رێکخستنیه ناوچه   ژیانی قازانجه  به
 . کان داکووژێنی بچووکه  ندییه رژوه پێش بخات و به ندی وه وه رژه نگی و هاوبه ی هاوده توانێ پرۆسه بڕشت ده کی به رییه هێزو رێبه  کی به یه ئیراده 

نگی  رهـه فه  کان، پێویسـتی بـه سیاسـیه کردنی رێکخسـتنه  و برالـه  بڕیـاراتی سیاسـی و کاکـه رگرتنـی  وه  لـه جگـه   یی لەو چەشنە وه ته پێکهێنانی ئیتالفێکی نهبۆ 
  ی گێروکێشــەو چاویلکــه  لــه  پێویســته  ییــه وه ته نه  وئێتالفــه یشــتن به بــۆ گه. ی کــورد هەیە وه کــانی نــاو بزوتنــه جیاوازه  نــه نێــوان الیه  هــاوبیری و هاوبڕیــاری لــه

کریزی  نگی و یـه هێزکردنی هـاوده و بـۆ بـه  وه یینـه ق بکه مرۆمان زه کان ئـه رێنیـه ئه  نگاوه ڵکو هـه بـه. مێژومان  ڕوانینه راگرتنیان ڕا نه  کانی ڕابردوو و تازه برینه
 .'تی جمهوری کوردستان وله ده' زرانی  یادی دامه  ڕا بروانیینه  یه و ڕوانگه و له. یی تێ بکۆشین وه ته سیاسی نه

 .تێ بکۆشین  گرینگه  رکه و ئه جێ هێنانی ئه  ک بۆ به موو الیه هه  که  و هیوایه به
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و   تی کوردایـه  واتـای  لـه  دیسکۆرسـی نـوێ  تای ره سـه(  تاوی هـه  ی7222/  77/  2)کوردستان   دیموکراتیکی  کۆماری
  بـرده  و جیهـانی یی ناوچـه  کانی نێو هاوکێشـه  له  کوردی  باالنسی  ، که ی کورده وه ته نه  پرسی  به  مێژینه  له  تمی وه

  ی رخ کێشـه هاوچـه  کانی ژووییـهمێ  ر گۆرانکارییـه سـه  کوردسـتان، لـه  کۆمـاری  پۆزیتیری  کاراکتێری.بانتر  ئاستێکی
ــوردی ــاڵ پێوه  ری گــه مۆدیرنیته  و فــازێکی ره بــه  ک ــه ســه  لــه.نــا پ و  ران لێکۆڵــه  ییــه وه ته و نه  سیاســی  م دیــارده ر ئ
  ی روانگــه  لــه  ری ر نووســه و هــه  کــردوه  نــدیان ئاراســته هه ره  فــره  زانســتی  ی وه ،پێداچوونــه  و بــواره ئــه  زایانی شــاره
  کـوردیش ویسـتوویانه  کانی و ئامانجـه  و ئـازادی مـا   رانی ت دژبه نانه ته.  کردوه  و توێ یان تاو ته م بابه ئه  وه یهخۆ
  های و بـه لۆژیـک  داوهولیان  و هـه   یانـدوه گه  خـۆی  ری و پـه کاریان بـه واشـه زۆر جار چه. رێن خۆیاندا بگه  ئامانجی  دوای  به  کانی رێنیه نه  نه الیه  ی وه قکردنه زه  به
سـاز   هوومـه وه و ته و ئـه  وه ژیـر پرسـیاره  نـه کـورد بخه  تی وایـه ته نه  ی ئیراده  که  وێ سکه یان ده نجامه رئه و ده ، تا ئه وه نه تاڵ که  به  خۆی  خی بایه  له  م گرینگیه ئه
 .ن  جێ دا خامۆش بکه  له  م بیرۆکه ئه  کیانه ره و گه   ویی، الوازه ته نه  التی سه ده  ی زراوه بۆ دامه  تی وایه ته نه  کورد رێکخستنی  لی گه  ن، که بکه
و  ربا   بـه  بێننـه  وه نـه کانه موو روویه هـه  کوردسـتان لـه  کۆمـاری  روخسـاری  یانتوانیوه نـه  کوردسـتان نووسـیویانه  رکۆماری سـه  له  ی وانه تا ئێستاش ئه  وه داخه  به

بـۆ   تـری  زانسـتی  نی ر کۆمـار هینـدیک الیـه سـه  نووسـین، لـه  کورتـه  ی شـێوه  ویش بـه کـورد دوکتـوور قاسـملوو ئـه  نووسی  مێژووی  له  جگه. گشتیگیر  ی وه لێکۆلینه
 . رهر دیا هه  وه م رووداوه ئه  نووسینی  ک به الم بۆشاییه به  نجامداوه یان ئه و کاره تریش ئه سانیکی که  دیاره. روو  خستووینه

  که  کوردستانه  کۆماری  ی وه ته نه  ی پێناسه  پرسیارانه  کێک له کرین، یه ده  تله وجۆر گه جۆرا  لی پرسیار گه  گۆرێ  کوردستان دێته  کۆماری  باسی  جێدا که  له
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  لـه  تی وایـه ته نه  ی بـوو؟ یـان ئیـراده  کـی الوه  سـکردی ده  کوردستان رووداوێکـی  ئایا کۆماری  یه وه تر ئه  یا گرینگترین پرسیاری. یه زیاتر هه  شیکاری  به  پێویستی
  ؟ هێــزه وه ناکــام مانــه  ییــه وه ته نه  وته ســکه م ده ئــه  پاراســتنی  کۆمــار بــۆ لــه  می رده ســه  و حیزبــی   سیاســی  و رێکخــراوی گــاَ  ل ؟ کۆمــه بووه هــه  پێکهێنانیــدا رۆڵــی

 ؟ وه کوردستانیان بێ پشتیوان هێشته  خۆیان کۆماری  دروشمی  کانیان کردبوویه وه ته نه  رزگاری  ی شه حالێکدا بانگه  له  کان بۆچی کلۆنییالیستیه
 .ین  کوردستان بکه  گشتی  ودۆخی بار  کورت به  کی یه ئاماژه  ، پێویسته شنه و چه له  پرسیاری  رووی  ک به یه القه ده  ی وه بۆ کرانه 

ــه ــی  هــۆی  ب ــه  وتتــی  داگیرکران ــتان ل ــه  کوردس ــزه الی ــه ره داگیرکه  ن هێ ــۆکی  وه کان ــزه  و داک ــتیه  هێ ــانی و نئۆکلۆنییالیســتیه کان کلۆنیالیس ــه  وه ره ده  ک ــه و ده ل   تته س
  بزاڤی  مێژووی  یری ر سه گه ئه. مان که م لێکراوه سته  له گه  پێویستی  رخۆدان بۆته و به کورد  ی وه توانه مزێک بۆ نه ره  کورد بۆته  کانی ره ربه و به بات ، خه رانه داگیرکه

نـد  و چه مێـژوو دووپـات  درێژایـی  بـه  یـه وه ته و نه ئـه  کردنی چنه و ملکه  یارانێوه ن نه الیه  کوردستان له  کردنیداگیر  ی وام پرۆسه رده ین به کورد بکه  ی رزگاریخوازانه
  التی سـه هد  یشـتن بـه گه  کـورد لـه  ناکـامی  هـۆی  تـه جۆراوجـۆر بونه  و هۆکـاری  بینیـوه  وه خۆیـه  بـه  نگرێبوونی ره و سـه وتن رکه لێک جـار کـورد سـه و گـه   وه پات بۆته

کۆمـار  و پێکهاتنی کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  زراندنی تا دامه  وته م ره ئه.  کورد بووه  بوونی  دا، نارێکخراوی  ندییه یوه و په گرینگترین هۆکار له. یی خۆی وه ته نه
.   وه پێدرایـه  المـی کۆمـار دا وه  مـی ر ده سـه  له  م پێویستیه کوردستان ئه  تتی ۆژههر  م جار له که الم بۆ یه به. دیار بوو  وه که وه بزووتنه  رین به به  کی ک الوازییه وه
  و فـاکتۆره ئـه  ی وه ره ده  و هێزیکـی   کورد بـووه  باتی خه  مایی بنه  هێڵی  یه و کێشه ئه  کانی چاره  رێگه  ی وه و دۆزینه ر زۆرداریدا  رانبه به  کورد له  وی وابوو دژ کرده  که
  ری شوێندانه  که ناوچه  له  کان، بۆ گورانکاری کیه ره ده  هێزه  و هاتنی  جیهانی  می دووهه  ری شه  ندی و به ر سه  کۆمار له  دۆخی  نگاندنی لسه و هه   گێراوه  کی الوه  ۆڵیر
  رژیمـه  بـۆ کـرا کـرداری  ی پێشـدا ئامـاژه  له  کی وه...  بووه یی بۆ کورد نه وه ته نه  لوێستی هه  مای تم بنه ، به بووه هه  وه ن کورده الیه  له  که له هه  ی وه ر قوزتنه سه  به

  ر کـورد بـۆ خـۆی  گـه تر ئه کی واتایـه  بـه.  کان بووه تیه ره  بنه  هۆکاره  کورد، له  کانی تایه ره سه  داخوازییه  به  لۆژیکی  ی وه دانه تمپێنه و وه  که ناوچه  کانی دیکتاتۆره
  خـۆی" حدک"   دایه  و قۆناغه له. پێکهات   که کۆمار دا دۆخه  زراندنی دامه  ندی روبه سه  له  که  نگه و پارسه ئه  یانکردۆته کان نه کیه ره ده  بووبێ، هیزه نگ نه سهپار
،  کانی ندییـه وه رژه ڵ به گه  نێک له الیه  کانی ندییه وه رژه دا به  سیاسی  کاری  له  گره ڵنه گومان هه. زرێنێ  مه و کۆمار داده کا  ده  کورد موتوربه  کانی ل داخوازییه گه  له

دا   تی ولـه نێوده  می دووهـه  ری شـه  می رده سه  له  ندییه وه رژه م به ر ئه گه ئه.  ئاراوه  کرێ بێته ر ده هه  شی که وانه و پێچه  وه تۆلێرانسه  ی خانه  ونه که کی ده ره ده  هێزێکی
  و حیزبــه  گــرێ رار ده فاشــیزم دا قــه  دژی  ی ره بــه  و لــه  کــورده  لی گــه  کــه  ری رانبــه به  نی و الیــه و نازیســم  فاشــیزم  لــه  تی پادشــایه  تتی ســه ده  پشــتیوانی  هــۆی  بــه

هێـرش   کانی وه تـه نه  کـورد بـه  لی گـه  باتی یشـدا خـه وه ته نه نێـو  ئاسـتی  و لـه ئێـران   ی دیکـه  کانی وه ته نه  باتی خه  کور د به  رزگاریخوازی  باتی ، خه ی که وه پێشره
 .دا  کۆمار ده  به  وتوانه و پێشکه یی وه ته نه  ی پێناسه  که  یه وه دا، ئه گرێده  وه فاشیزمه  هۆی  بۆکراو به

  لـه  وی هلـه په  زا شـای ره  تتی سـه ده  کانی میلیشـاییه  هێـزه. خسـاند ره  ی وه ئـه  انیتـ ره دا ده فاشیستی  ی ره به  ئیران له  التی سه ده  ی ره به  پێکرا هاتنه  ی ئاماژه  کی وه
دا   راستی  وان بێ له ئه  ی چاره رێگه  رێی  و چاوه کان کیه ره ده  هێزه  هاتنی  کورد خوازیاری  بدا که  وه ئه  واتای  رگیز ناتوانێ ش هه وه ئه.کوردستان الواز بن  رێمی هه

مان  م راستیه کۆمار ئه  می رده سه  کانی رووداوه. کان ریمیه هه  گۆرپانه  کێشێته کان ده کییه الوه  وخۆ هێزه و ناراسته وخۆ  راسته  ، که کانه ره داگیرکه  تته سه ده  تی سیاسه
  بزاڤــی  تی رایـه بـۆ رێبه  ئیسـتراتیژیکی  مرێکی ئـه  وه کـان کـاتین، ئـه دیموکراتیکـه  پرنســیبه  زرانـدنی کـان بـۆ دامه زلهێزه  نـدی وه رژه ر به گـه ئه  کـه. لمێنن سـه بـۆ ده

 . کورده  رزگاریخوازی
کـان بـوون  زلهێزه  تته سـه گرینگتـرین هۆکـاریش ده.  یی کۆمار ناکام مـاوه وه ته نه  تتی سه ده  پاراستنی  زۆر هۆ له  کۆمار به  می رده سه  و سیاسی رێکخراو  ڵگای کۆمه
کانیان  ئامانجـه  تم پشتیان لـه  به.  وه کان بێ پشتیوان مانه کراتیکهو دیمو یی وه ته نه  وه و بزوتنه   وه تهێشته ندییان بۆ هیرشکردن ئاوه ناوه  تتی سه ده  ستی ده  که
 وام بێ  رده ر به تا سه  یتوانی نه  دیکتاتۆری  وتنی رکه سه  له  م قۆناغه و ئه کرد نه
 .کۆمار کۆڵ نادا  کانی ئاواته  یشتن به ست راگه و تا ده  تیه وایه ته نه  باتی خه  ری ده ش درێژه نووکه کۆمار تا هه  کانی زموونه ئه  رگرتن له ڵک وه که  کورد به  لی گه 
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 دەوڵەتێکی کوردی                                                          
 

 مارتین ڤان بڕاونێسن: نووسینی
 
 نی قازی سه حه:  وه ئینگلیسییه  رگێڕان له وه
 
نیشـان دا   خۆیـه  ڵمان لـه ئه  پشتیوانی زۆر ئاشکرای له  زا شایان، که الماری ئێران یان دا و ڕه کان هاوکات په کان و ڕووسه بریتانیاییه ،7127ی ئووتی 25  له

  لـه. زا د ڕه مـه ی محه کـه کوڕه  تی الچێ و جێگـای بـدا بـه ختی شایه ر ته سه  بوو،ناچار کرد له
ــه ــت ئ ــه یــه و ماوه گش ــه شــه   ی دا ک ــوو، به هرد ڕ ب ــه  شــه وام ب ــه باکووریی ســت  ده  کانی ئێــران ب

ی  ســت بریتانیـا داگیــر کرابـوون و ناوچــه ده  کانی بـه باشــوورییه  شـه و به  ربازانی ڕوســییه سـه
تی  وڵه مان کات دا کۆنتڕۆڵی ده هه  له.یێندرا بوو ن ڕاگه ی بێالیه ناوچه ندیی ئێرانیش به ناوه

کی  یه گرت،تا ڕاده ر ده به ی کوردستانی وه زۆربه  دا ، که  ندییه هناو  و ناوچه ر ئه سه  تاران به
 .کجار زۆر الواز ببوو یه
رێم  هـه   زا شـا دا لـه مـانی حـوکمی ڕه زه  لـه  کان ، کـه وره گه  نموڵکه ت و خاوه شیره رۆک عه سه

ـــه وه دوورخرابوونـــه ـــان پێـــدرا بچن ـــان لـــه  وه ، ڕێگای دا ولیان  کوردســـتان و حـــه  زێـــدی خۆی
  عێـڕاق لـه  کان لـه ناسیۆنالیسـته  ڵ کـورده گه  له  هاباد، که مه  واری شارستانی له مان کات دا، الوانی کوردی خوێنده هه  له.  وه ست بهێننه ده تتی خۆیان وه سته ده

و  رگێـڕ نـاوی ئـه تێبینـی وه.( ] ک.گـوترێ ژ کـورتی پێـی ده  بـه  کـه)ی کـورد  وه ی ژیانـه ڵـه نێـوی کۆمه  زرانـد بـه کی نهێنی یان دامه یه ڵه ندی دا بوون، کۆمه پێوه
ڕادیکـاڵ   وه تییـه تیه ڕووی کۆمه  م لـه کی ناسیۆنالیسـت بـوو و هـه یـه م ڕێکخراوه هـه  ، کـه[ ی ژیـانی کـورد بـووه ڵـه کۆمه  کـه  وه ته واوی ساخ کراوه ته  به  یه ڵه کۆمه
  وه ووشـیاری و ووردییـه  زۆر بـه  هاباد، کـه مـه  ی قازی لـه ماڵه کوو بنه گیرا وه کان ڕاده شارستانییه  ناسراوه  تییه هسای ن که الیه  کان له نگی نێوان هێزه پارسه.بوو
تی  مــهکانی حکوو رکـه ئه  زۆر لـه  وه کرده ربایجـان پاراسـت و، بــه ئازه  کان لــه ڵ ڕووسـه گـه  م لــه نــدی ئێـران و هـه تی نێوه ڵ حکوومـه گـه  م لــه نـدی خۆیـان هـه پێوه
 .برد ده  ڕێوه ییان به ناوچه

پـارتیی   یل بون بۆ چۆل کردنی باکووری ئێـران، پشـتیوانیان کـرد لـه ک بێ مه یه بۆ ماوه  کان که ڕووسه.. کان خێراتر بوون چوونه ڕ پێشوه کۆتایی هاتنی شه  به
مـانگی دیسـامبری   گرت و له  وه سته ده ی باکووری ڕۆژئاوای به ته یاله و ئه تتی ئه سته ده  و پارتییه   بوو، کاتێک ئه کی چه پارتییه  ربایجان، که دێمۆکڕاتی ئازه

توانا و  بـه  ره تی هـه سـایه که  بووڵ بکـا، کـه د قـه مـه تی قـازیی محه رۆکایه پێمـل کـرا بـوو سـه  ڵـه کۆمه. زرانـد تێکی خودموختاری دامه وێ حکوومه له 7125ساڵی 
ی 2) 7126ی  ی ژانرییـه22  لـه. حیزبـی دێمـۆکڕاتی کوردسـتان  ری واتـه ماوه راوتری جـه تر و هه کی زۆر کراوه یه ڕێکخراوه  ببێ به هاباد بوو و، تتی مه سته ده به

 . وه سمی جێی فارسی گرته ک زمانی ڕه یاند، کوردی وه د جمهووری کوردستانی ڕاگه مه قازیی محه( تاوی هه ی7222ندانی  ڕێبه
ر  باشـوور هـه  ر به کانی به نده ڵبه و مه  هاباد؛ ناوچه رباڵوتری مه رێمی به هه  کانی باکووری کوردستانی ئێران، واته شه به  ریتی بوو لهر ب جمهووری کوردستان هه

زار  نـدین هـه هـاتنی چه  پێـک هـاتبوو، بـه  تی ناوچـه شـیره رای عه تاکوتـه  لـه  شی جمهـووری کوردسـتان کـه ڕته ئه. تی تاران دا بوون تتی حكوومه سته ژێر ده  له
دا  7125سـێپتامبری   وان لـه ئـه. هێزتر کـرا د دا بـه حمـه ی شـێخ ئه که فای بارزانی و برایه ال مسته تی مه رۆکایه ژێر سه  له  وه عێڕاقه  زموون له ئه  ری به نگاوه جه
  و پـاتراو بوونـه ئـه  ی گـوێ بداتـه وه ، بـێ ئـه وه زێـدی خـۆی دوورخرابـووه  لـه  فا کـه ال مسـته مه.ڕینیان ی دوایین ڕاپه وه نایان هێنا بۆ ئێران دوای دامرکاندنه په

  بـه  نێـوه  نێـوه  بۆ گرتنی نـاردرابوون، هێـزی بـارزانی کـه  شی شکاند که ڕته ی ئه یانه که و یه بارزان و ئه  ڕاوه گه  وه سلێمانی یه  دا له 7122ساڵی   ، له ناوخۆییه
 . ڕاند رپه کانیان ده کییه ره سه  شوێنه  وانی له ت ئه المارێکی نوێی حکوومه تم په ڕ خۆیان ڕاگرت، به ریک بوو، تا دوایی شه خه  وه رکردنه شه  وتوووێژ و به

 هێندێک   یتی بوون لهبر  وانه ئه.بوو وری پچووکیان هه جمهووری دا ده  و له  وه ڕێنه سنوور په  ڵ وان له گه  ی عێڕاقیش له کان، کوردی دیکه بارزانییه  له  جگه
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ت  کان و حکوومه نێو بارزانییه ک ناوبژیوان ده پێشتر وه  شی عێڕاق ، که ڕته ئهری کوردی  فسه ندین ئه وان زۆر گرینگتر، چه  تان و له شیره ی پچووکتری عه سته ده

ر  رچاوی بۆ مسـۆگه تتێکی به سته ده  سیاسی و نیزامییه  زموونه و ئه ئه. ببوو ڵی ناسیونالیستی دا چاتکییان هه نێو کۆڕ و کۆمه  ڵسووڕابوون و هێندێکیان له دا هه
 هابادێ مه  کردبوون له

. چـۆلکردنی ئێـران  ستیان کـرد بـه ربازانی ڕووسی ده رگرت، سه وتی وه ڵێنی ئیمتیازی زۆر گرینگی نه وی به کێتی شووڕه ی یه وه ، دوای ئه7126انگی ئاوریلی م  له
تی  ڵ حکوومـه گـه و له  وه کانیان ببینه زهک بۆ داوخوا رییه سه جۆرێک چاره  ربایجان و جمهووری کوردستان کرد به تی ئازه حکوومه  تی داوایان له ڕاوێژکارانی سۆڤیه
رێمی  موو هـه خودموختـاری بـۆ هـه  ک لـه یه جه ره د تێکۆشا ده مه قازیی محه. وه نه ت دا بده چاو حکوومه  مان کات دا هێزی نیزامی خۆشیان به هه  له.تاران پێک بێن
  کی سـنووری لـه یه ر کێشـه بـه  مان کـات دا، جمهـووری لـه هـه  لـه. بوو تم هیچیان لێ شین نـه به ، وه مانگان درێژ بوونه  به  والنه وحه ئه. ست بهێنێ ده کوردستان وه

 .تی نێوخۆیی الواز ببوو بوونی دژایه  ربایجان و زێده ڵ ئازه گه
قـووڵی لێیـان   ویسـت و بـه ده کانیان خـۆش نه ته شـیره رۆک عه ڕۆیشـت، سـه سـتیان زۆر ده تی سیاسی جمهووری دا ده رایه رێبه  له  کان که شارستانییه  ناسیۆنالیسته

کان  ته شیره رۆک عه سه    له ندین که رزی هاوین، چه کانی وه و کۆتاییه ره کان، به تییه شیره عه  هێزه  به  وه سترابووه جمهووری به  رگری له تم به دڕدۆنگ بوون، به
ڵی پێـک  گـه  ی لـه وه ت بـۆ ئـه ڵ حکوومـه گـه تی له وتـووێژی تایبـه  ستیان کرد بـه خۆ ده ربه یان سهجێ هێشت   کانی جمهووریان به واوی ڕۆیشتن و ریزه ته  یان به
.  وه ی گرتـه و شـاره ، ئـه وه ست بکرێتـه ری دا ده رانبه به  ی له وه بێ ئه  هاباد هات، به و مه ره شی ئێران به ڕته ئه[ 7126]مانگی دیسامبر   کاتێک دواجار له. وه بێنه

فای بـارزانی و  ال مسـته مـه. دران  سـێداره  ئێعـدام حـوکم دران و لـه  ی نیزامـی دا بـه دادگـه  سـت کردبـوو، لـه خۆیـان ڕاده  کانی، که خزمه  د و دوو له مه حهقازیی م
 و باکووری ئێران دا  نێو تورکییه  ڕ به شه  به  وێوه عێڕاق،له  وه ڕانه کانی گه هێزه

  لـه  ، جـارێکی دیکـه وه هاباد ژیـابووه مـه  ک لـه یـه بـۆ ماوه  کولتـووری کـوردی کـه. وێ ژیان ساڵ له  ده  ر زیاتر له نابه ک په ی و وهو کێتی شووڕه یه  یانده خۆیان گه
 رکوت کرا ئێران کپ و سه

 
 : رچاوه سه
 

Susan Meiselas & Martin van Bruinessen, Kurdistan In the Shadow of History,The University of Chicago Press, 

Second Edition, 2008.P, 176 
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  .ندان  دووی ڕێبه  یادێک له                                                        
 
 (. ئازاد. د)ت  تاهیر حیکمه

 
ی کۆمــاریخوازی ڕۆژهەتتــی  وه بزووتنــه  لــه  ویســتم کــه دۆســتێکی کــۆن و زۆر خۆشهر داوای  ســه  لــه

ـــتاندا چاالکـــه ـــه کوردس ـــه م وتـــاره ، ئ ـــاڵیادی دووی ڕێبه بۆنـــه  م ب ـــاده  وه ندانـــه ی س کـــرد و   ئام
 .م که شتانی ده پێشکه

ا زۆر بـووبێ، م یـ وڵێکی، کـه ر هـه گـرێ، هـه مێـژوو و ڕابـردووی خـۆی ده  ک ڕێـز لـه یه وه ته ر نه هه
ری خـۆی  روه ی سـه پڕۆسـه  شـێک لـه کـو به نگێنێ و وه سـه ڵده هه  وه ڕێزه وتوو یا تێکشـکاو، بـه رکه سه

 .  بووه نوو  سازیان هه خشی چاره یشتوون و نه گه  تا لووتکه  ی که و ڕووداوانه ت ئه تایبه به. یاد  وه دێنێته
 م  و هه  م جێی یاده ندان هه دووی ڕێبه. کان ت لووتکه تایبه ، به وه ینه یادیان بکه  وه ڕێزه  جێی خۆیدا به  ین و له که بیر نه  له  و یادانه شێ ئه ی کوردیش ده ئێمه
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ری  روه سـه  بـه  و ئێمـه  وه نـه که کانیان ده نیا یـادی بۆنـه و تـه  ری خۆیـان دابـین کـردووه روه وان سـه ئـه  دایـه کـه  وه النی تـر لـه ڵ گـه گه  له  جیاوازی ئێمه.  لووتکه
  یه و پڕۆسـه تا ئێسـتاش ئـه و هـه  ییمان نییه وه ته خۆی نه ربه کیانێکی سه،  دی هاتووه  ری تێدا به روه رزۆکی سه شێکی له به  باشوور که  له  یشتووین و بێجگه گه نه
وتم   گـۆڕێ و پرسـیاره  کانیش بێنینـه و بۆچوونـه  وه کـرده  لـه  و گازنـده  خنـه شـێ ڕه کان، ده ڕێزدانـان بـۆ بۆنـه  لـه  بێجگـه  ش ئێمـه ر بۆیـه ، هـه.ین که زموون ده ئه
بێ ڕێزی لـێ بگیـرێ،  ده  که  که یه ندان لووتکه دووی ڕێبه.  کراون و نه  بوو بکرانایه ده  ی که رکانه و ئه پرسیار بۆ ئه.  وه پرسینهمێژوو ب  دیسان له  کانیش دراوه نه

 .جێهێشت  دووی خۆی به  و پرسیاریشی له" بۆ"ئامانج و زۆر   نێته یه یتوانی کاروان بگه نه  که  یه خنه جێی ڕه
 : کۆماری کوردستان جێی ڕێزه

. دابـین کـرد  مه رده و سـه پێـی گونجـاوی ئـه  ئـازادی و ئاسایشـی بـه. زرانـد سـکی نیشـتمانی کـورددا دامه رته کی زۆر به یـه ناوچه  تتی کـوردی لـه سـه م ده که چون یه
کی  یـه ئیراده. ی پێـدرا شـه و بازرگانی میللـی گه ت ژنانی دا تایبه پێدانی مافی مرۆڤ به ره وڵی په زراند، هه زمانی کوردی دامه  ی به و گۆڤار و ڕۆژنامه  خوێندنگه
 .کرا ده و کات حیسابی بۆ نه تا ئه  ڕ که گه  وته دا که ی سیاسی ناوچه کایه  ی کورد له وه ته نه. بوو بوونی نه هه  مه رده و سه تا ئه  ڵدا که ری هه میللی سه

. بـوو  شـنی خۆیـدا بـێ وێنـه چه  له  که  ڵداوه نگی و حقووقی کورددا هه رهه تی، سیاسی، فه تیه کۆمه تی، وایه ته ژیانی نه  کی نوێی له یه ڕه کۆماری کوردستان الپه
 . وه یدا تاقی کرده که شێکی وتته به  نووسی خۆی له بردنی چاره ڕێوه زموونی به می نوێدا ئه رده سه  م جار له که کورد بۆ یه

کاتێکـدا   ، لـه وه ویسـت جیـا کاتـه ئێرانـی خۆشه  لـه  شه و به یویست ئه ده  ت بوو که ستکردی سۆڤیه کۆماری کوردستان ده  گوایه  ن که که ده  وه یارانی کورد با  له نه
تـۆ    انیـان بـهجێـی، پاڕلم  کیتریان دێنایـه بـرد و یـه چوو، پاشایان الده ده  ڕێوه  به  وه ست ئینگلیز و ڕووسه ده  یان ساڵ بوو به ئێران ده  ن که که بیر ده  له  وه ئه
.  وه ئینگلیـزی جیـا کردۆتـه  وا لـه ، ئـه وه ت کوردسـتانی جیـا کردبێتـه ش ڕاست بێ و سۆڤیه وه ر ئه گه ئه. بوو  وه وانه ست ئه ده  موو کاروباری ئێران به ست و هه به ده
  ڵکانی تـر بـه ن و بـۆ خـه کـه یی خۆیان شانازی ده ستراوه به  وان به ئه.  نییه و هیچ جیاوازی  ییه ستراوه ر به هه  وه ته سۆڤیه  و چ به  وه ئینگلیزه  یی چ به ستراوه به
  ر بــه هێزێکـی سـه  بیکاتــه  خـۆش کردبـوو کـه  وه کـورد و کوردســتانه  ت دڵـی بـه ســۆڤیه  ت بـوو و نـه سـۆڤیه  ر بــه کوردسـتان سـه  کاتێکــدا نـه  لـه. نـێن یبی داده عـه
و  ئــه  یی بـوو تـا بچێتـه ئامــاده  وه تییـه تیه بـاری ئـابووری، سیاسـی و کۆمه  کوردسـتانیش لــه  و نـه( لماند ی سـه ســتییهو ڕا داهـاتووش ئـه)ری کومونیسـتی  مسـه جه

 . وه بلۆکه
،  تت ناسـراون ڕۆژهـهربایجـانی ڕۆژئـاوا و  ئازه  ی جوغڕافیـای ئێرانـدا بـه خشـه نه  لـه  ی کـه و ناوچانـه ت بـۆ ئـه شـی سـۆڤیه رته پاش هاتنی ئه  که  یه وه ڕاستی ئه

ربایجـان  زراندنی کۆماری ئازه بیری دامه  ر له عفه میر جه. ت سپێردرا ربایجانی سۆڤیه می ئازه وده رکۆماری ئه ر باقرۆڤ، سه عفه میر جه  ت به وتی سۆڤیه ڵسوکه هه
 .ت ربایجانی سۆڤیه ر کۆماری ئازه سه  وه پاشان بیخاته  ئێراندا بوو که  له
دانـی   بـوو بـه  نـاوبراو پێـوه.  وه ترسییه مه  ر بخاته عفه ی میرجه و پالنه یتوانی ئه ژیا و ده ربایجانی ڕۆژئاوا داندرابوو، کورد ده ئوستانی ئازه  به  ا کهد و خاکه له

 .ربایجاندا ڕازی بن تی ئازه وڵه ده  له  وه مانه  نگ بکا و به وان بێده کوردان ئه  خودموختاری به
  بــه  ی کــه و ناوچــه ی خودموختــار لــه کان بــزانن و ناوچــه ریــه دانیشــتووی خــاکی ئازه  م خۆیــان بــه کــه یه: دوو بــواردا بــوو  ر بــۆ کــوردان لــه عفــه پالنــی میــر جــه

ربایجانـدا  یسـی میللـی ئازهجل دێری مه ژێر چـاوه  تتیشی له سه ڕوا و ده خودموختاری پتر نه  م، مافی کوردان له ترازێ، دووهه ربایجانی ڕۆژئاوا ناسرابوو، نه ئازه
 . وه بمێنێته

 

 : یه خنه کۆماری کوردستان جێی ڕه
 

  نکـۆڵی لـه  کانیش دابێ و دیاره ربایجانیه کان یا ئازه ڕووسه  ڵێنی به رچی به گه سکی کوردستان پتر بڕوا، ئه رته کی به یه ناوچه  له  یویست که یتوانی و نه چون نه
 ژێـر نـاوی ئوسـتانی  لـه  کانی تـری کوردسـتان کـه شـه ر چـی به گـه ئه. خسـاند لی بـۆ کـورد ڕه دا هـه و ناوچانـه ت له شی سۆڤیه رته جێگیر بوونی ئه  ش ناکرێ که وه

گونجـاو بـوو   وه کۆماره  به  قز و بانه بێ لکاندنی دوو شاری سه ر هیچ نه تم هه کرا، به ده  تتی ئینگلیزدا ئیداره سه ژێر ده  ش ببوون له کوردستان و کرماشان دابه
 .ناسی ڕمی نه فه  رگیز به دا هه و دوو شاره خۆی حیزبی دیمۆکڕاتی له ربه ت لقی سه نانه گرت و ته  لکانه  وه و پێکه کۆمار پێشی به. بوو ییان هه ڵکیش ئاماده و خه
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 ، کۆماری مهاباد یا کۆماری کوردستان؟ ر ناوی کۆمار کراوه سه له  وه زۆر با  و لێکۆڵینه
سـتی  هه  یـه ر کوردێـک بـۆی هه و هه  مووانه یی، ماڵی هه وه ته نهتتێکی  سه رده ت گوندێکیش بێ، هه نانه مان ته که کی وتته یه ر نوخته هه  ی کورد له بۆ ئێمه  دیاره
و  تێک بــه ت یــا حکوومــه وڵــه ر ده هــه.  یــه کی حقــووقی هه یــه زراوێک، چوارچێوه زگــا و دامــه ر ده تم هــه بــه. هــی خــۆی بزانــێ  ویســتی و پاراســتنی ببــێ و بــه خۆشه

  ر چی کۆمـار لـه گه ئه  و پێیه به. ن وییان لێ بکه یڕه بێ په کا و دانیشتووانیش ده ند ده سه کا، قانوونی بۆ په ده  وه ره سه تتداری به سه ده  ناسرێ که ده  وه چوارچێوه
ئێرانـدا  شینی جوغڕافیای دابه  له  که  ی کوردستانه شه و به کانی دانیشتووی ئه ، کۆماری کورده وه باری حقووقییه  تم له ، به ر کوردێکدا کۆماری کوردستانه دڵی هه

 . ربایجانی ڕۆژئاواوه ناو ئازه  وتۆته و تا ئێستاش که  وتبووه که
ندی کـورد بـوو  وه رژه نیا بۆ به ته  و گۆڕینه ئه  نه. زرا رانی کورد بۆ باکۆ، دامه ری نوێنه فه پاش سه  ک بوو که.ی ژ ڵه ری کۆمه ده حیزبی دیمۆکڕاتی کوردستان درێژه

  نـد جـار لـه و چه  ندی زۆر الواز بووه تی ناوه وڵه کاتێک ده.  رج گۆڕدراوه لومه پێی هه  ش به و دروشمه ئه. خودموختاری  ی واته نوێکه  گۆڕێی دروشمه  هێنانه  و نه
یا   هێزتر بووه ندی به تی ناوه وڵه ده  و کات که ، ئه ئاڕاوه  ی کوردان بوو، هاتۆته مێژینه ڕاستیشدا ئامانجی له  له  خۆیی که ربه سه  ، با  له ڕدا تێکشکێندراوه شه

تی و  یالـه نی ئه نجومـه کادا داخـوازی ئه کۆتاییـه  ت لـه نانـه و ته  ی ئێرانـدا کـراوه چوارچێـوه  خودموختاری له  ت، پتر با  له شی سۆڤیه رته رچوونی ئه ده پاش وه
 .ئامانجی کۆمار  ته ت، کراوه شروتییه می مه رده تی سه ویالیه
نگرانی خودموختاری یا  ، الیه خۆیی بووه ربه نیا سه ئامانجی کۆمار ته  که  وه خۆیی کوردستان زۆر فاکت و بۆچوون دێننه ربه نگرانی سه ێستاش الیه، تا ئ ر بۆیه هه

پێـی   کۆمـاری کوردسـتان بـه. ن کـه نیش ڕاسـت ده ر دوو الیـه هـه.  ی ئێرانـدا کـردووه چوارچێـوه  کۆمـار داوای خودموختـاری لـه  کـه  وه یان فاکـت دێننـه فیدڕالیسم ده
 . رمی خۆی گۆڕیوه تی فه نگی هێز، داواکاری و سیاسه رج و السه لومه هه

ویتریش وتـاری  رگیرابـوو، ئـه وه  وه ته سـۆڤیه  لـه  تی کـه کیش سیسـتمی حیزبایـه کێک دروشـمی خودموختـاری بـوو، یـه ی، یـه رانی ڕێگاکـه ده میراتی کۆمار بۆ درێژه
پێــدا و خۆیــان و   درێــژه  و شــێوه ر بــه یان هــه که رانــی ڕێگــای کۆمــار، دروشــم و سیســتمه ده درێژه. ســت رده ی سه وه تــه ی خــۆ و نه وه تــه ڵ نه گــه  جیــاوازی کــورد لــه

  ر دوو الیـان لـه ی هـه متمانه  و پێموایه  زمانی فارسی جیاوازه  ڵ خۆ و به گه  رج له لومه ڵ هه گه  ندی له بێ پێوه  وتاریان به. ڵکیشیان زۆر تووشی زیان کرد خه
 .ن ست دابێ یا بیده ده
 

 :کان پرسیاره
 

بـۆ تـا . زیـر نـد وه زیران و چه کوه ره کی بـوو، سـه وایه ربایجـانی ڕۆژئـاوا پتـر بتـرازێ؟ کۆمـار پێشـه ئازه  ی ناسـراو بـه ناوچـه  یتوانی لـه کۆماری کوردستان بۆ نـه
و چییـان   وه زیرانـی تـر چۆنیـان بیرکردۆتـه شـێخ و وه زیر حـاجی بابه کوه ره کـرێ و نـازانین سـه وا ده انی پێشـهک وته ڵسـوکه بۆچـوون و هه  ر بـا  لـه ئێستاش هـه

 زرابوو؟   دامه که تتی تاکه سه ر ده سه ؟ ئایا کۆمار له کردووه
ی سوپای سوور  وه ره ده  ین و چوونه که کانمان ده وته سکه ده  ری لهرگ بۆ خۆمان به  ئێمه  یاند که را ڕایگه گوندی سه  ت، قازی له شی سۆڤیه رته رچوونی ئه ده کاتی وه
 درا؟  وه سته ده  کرا و کۆمار به رگری نه ی بۆ  به ئه.  ر کۆمار نییه سه  ری له کاریگه
قـازی ئـاتی   کـه  هـاتووه  کوێـوه  لـه  فسـانه و ئه ؟ ئـهن کۆمار بکـه  درا داکۆکی له رکران و ڕێیان پێنه مهاباد ده  کرد، بۆ له کۆمار ده  تیان به خزمه  کان که بارزانیه

وتـار یـا   فا لـه ال مسـته رگیز مـه هـه  کـه  بینـدراوه و نه  بیسـتراوه  تـا ئێسـتاش نـه  کاتێکـدا کـه  ڕایگـرێ، لـه  کاوه فا تـا  شـه ال مسـته ست مه ده  ته کوردستانی داوه
 دان؟ رگری کۆماری پێنه فای شکاند و ڕێی به ال مسته کان و مه بۆ قازی دڵی بارزانیه. تی قازی کردبێ سایه ت که تایبه باسی کۆمار و به  وه ڕێزه  لێدوانێکیدا به

و  ڕێـک بـه  یـه و وته خۆن، بۆ چی؟ ئایا بۆ خۆی فریوی خواردبـوو؟ ئـه فریوی دوژمن مه  که: ڵێ یدا ده که ته سیه وه  درانی له سێداره  د، پاش حوکمی له مه قازی محه
سـلیم بـن،  ر ته گـه ی ئه وه نـدی،بۆ ئـه تی ناوه وڵـه ڵێنی ده چـی بـوو؟ ئایـا بـه  و فریـوه ئـه. یخۆن مـه  تی، یانی من فریوم خوارد، ئێـوه زموونی خۆیه ئه  که  یه مانایه

  ؟ ئوستاندار، ڕاسته  بێته ئوستانێک و قازیش ده  کرێنه کان ده کوردنشینه  موو ناوچه درێ و هه کورد ده  بڕێک ما  به
   و به  باتیان کردووه خه  جیهاندا که  ی ڕزگاریخوازی له وه دان جووتنه یان و سه نتیقی بوو؟ ده سلیم بوون مه ڵک بۆ ته چوونی خه کوشت نه  ئایا بیانووی به



 

 Page : 118                                              2172:  ی فێوریه /       2172: ندانی  ڕێبه                                  118: ی  ره الپه 
 

  سـلیم؟ دیـاره رگری یـا ته ، بـه بـۆوه  و پرسیاره ڕووی ئه النی ئێرانیش ڕووبه ی گه 51ی کورد پاش شۆڕشی ساڵی  وه جووتنه.  یشتوون، قوربانییان داوه ئامانج گه
 .بوو  دواوه ڵکی به ترسی بۆ خه مه
ر دوو  ویتریان شکسـتی خـوارد، هـه دا و ئـه وه سـته ده  کیان خـۆی بـه تم یـه یشتن به گه ئاکام نه  ر دووک به ر چی هه گه ئه. ڵبژێردرا داکۆکی هه خۆڕاگری و  مجاره ئه

 .دا تی سێداره ژێر په  و له  راوهست ستی به ده  به  تم نه ر دانا، به سه  ویتریان گیانی له درا و ئه  سێداره  کرا و له  کیان موحاکمه ر فریویان خوارد، یه ڕێبه
کی  یـه گرێ پتـر ڕێـزی لێبگیـرێ، چـون لووتکه ڵـده و هه  مێژوومانـه  وه کانیـه ق و الوازه زه  موو خاڵه هه  ، به وه کانیه موو تاریک و ڕوونیه هه  کۆماری کوردستان به

ــه ــه ب ــه وایه ته باتی نه رزی خ ــه ڵــده هه.  تیمان ــر ل ــه ڕه  گرێ پت ــه  وه بینــهکانی ورد  خن ــیاره  و ل ــی پرس ــه وتم ــاتووی خ ــه ته باتی نه کان بــۆ داه ڵک  تیمان کــه وای
 .کانمان تییه وایه ته نه  ئاوات و ئامانجه  یشتن به تا گه..... رگرین وه
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 مڕۆ ئه  كانی ركرده ك بۆ سه یه وانه(... مهاباد)  كۆماری                                       
 
 د   مه رد محه به نه

       
  ی وه نـه  دوای لـه  وه نـه  شـانازی  ی مایـه  میشـه كـورد، هه  مێـژوی  كانی ڕه تـرین پـه  جـوانترین و پـڕ شـانازی  كێك لـه یه

  واتــاو ئامۆژگــاری  ك پڕلــه مێژویــه. نگ دڵتــهم  كــات و هــه م شــادمانمان ده ، هــه ڵ باســكردنی گــه ك له مێژویــه.  كــورده
  نی مـه ته  رچی گـه ئه.  ه(مهابـاد)كوردسـتان   كۆمـاری  زراندنی دامه  مێژوی.  م وتته ئه  ی كان و ئاینده سود بۆ سیاسیه به

ك  یـه ، وانه مێژویی  ندێكی خ و په پڕ بایه  وتێكی سكه تم ده وام بو، به رده مانگ به یانزه  ی ماوه  م كۆماره ئه  حكومڕانی
 .جێهێشتین بۆ به  سیاسی  خالقی ئه  له
  ی ركرده سـه.  مه رده و سـه ئـه  سیاسـی  ی كایـه  توانای ن فیكـرو بـه خـاوه  مهابـاد، كـوردێكی  ی ناوچـه  تی سـایه كه  سـتی ر ده سه له 7126/  7/  22  رۆژی  له  م كۆماره ئه
 .ئێران بنیاتنرا  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  له  كانی نزیكه سه بات و كه و هاو خهڵ  ڵ هاوه گه له( د مه محه  قازی)هید  شه
مو  و هـه  م شـاره بـۆ ئـه  می م خـه ، هـه م یادگـاری شـوێنێك هـه. مهابـاد  شـاری  ڕاسـتی ناوه  لـه( چـوارچرا)  یـدانی مه  لـه  كـوردی  كۆمارێكی  یاندنی زراندن و راگه دامه

  ڕی شـه  ئـاگری  ڵی مێكا هێشـتا دوكـه رده سـه  لـه. كان ره ڕكه شـه  هێـزه  ی هاوكێشـه  ، گـۆڕانی جیهـانی  مـی دوه  نگی جـه  كانی كۆتایه  ندی روبه سه  له.  كوردێك جێهێشتوه
 . مانگیه  یانزه  كۆمارهم  ئه  دایك بونی یاندن و له راگه  كانی هۆكاره  كێك له یه  بێته مابو، ده  وه ڕه شه  كانی شداره به  ئاسمانی به  جیهانی

  ژیـانی  و ئاسایشـی  هێمنـی. كوردسـتان  ی شـه و به لـه  كـوردی  م حـوكمڕانی كـه یه  می رده سـه  كانی نه پرشنگدارترین الیه. كاندا مێژوییه  رچاوه سه  له  باسكراوه  ی وه ئه
  هێزێكــی  زرانـدنی و كــردن و دامه وتت، پتـه  كشـتوكاڵ و ئــابوری  دان بــه  فێركــردن، بـروهو   رده روه پـه  نی خوێنـدن و الیــه  كــانی بواره  دان بـه ره پــه.  بـوه  ڵكی خـه
كیمـدا،  حه  كـوردی  حـوكمێكی  ی ژێر سـایه دا، لـه مانگـه و یانزه ئـه  ی مـاوه  لـه  وه گێڕنـه ده.  ركردنه سه له  سته ڵوه هه  ی مایه  ن كه جوانانه  نه و دیمه ئه.  میللی  ربازی سه

.  مهابـاد كـوژراوه  شـاری  دانیشـتوانی   لـه  ك كـه نها یـه كۆماریدا تـه  می رده سه  له: ڵێت ده  وه گێڕێته ده( و بیستدا  نۆزده  ی ده سه كورد له)  كتێبی  ۆچێرا لهكریس ك
 . شار بوه  پۆلیسی  كانی هێزه  ی ڵه هه ویش به ئه

 . د بوه مه محه  قازی  تی سایه م كه كه یه  ی پله  ، به بوه  سیاسیه  خالقه ئهبردن و  ڕێوه به  ی و شێوه ئه  وێنی هه  ی وه بێگومان ئه
ر  ك هـه میش وه ئـه  ، چونكـه نیـه  م باسـه ئـه  كانی و سیاسـیه  مێژویـی  نـه الیه  ڕو باسـكردنی خسـتنه. وێت بیڵێـین مانـه ده  ی وه لـه  كیه ره سه  ستی به مه  ی وه ئه  كورتی به
  یه كه باسـه  گرنگـی  ی وه تم ئـه ، بـه وه بێتـه ده  خنـه ك بـۆ ره بـواردا جێگایـه  نـدێ هه  لـه  تێـدا نیـه  مێژو بپێورێت، گومانی  ری پێوه ر به گه ورد، ئهك  مێژوی شێك له به

 و ئه. كات دروسته  خالقی ئه  تێك، هێزێكی وڵه ده  یستان راوه  ی و پایه  كه ك كۆڵه وه  ی وه ، ئه یه م كۆماره ئه  پشتی  كانی و ئینسانیه  خالقی ئه  نه الیه  پیشاندانی
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  المی كـه خـودا، به  المی كـه من به ئـه: "ڵێت خوات و ئه ر ئه سه له  یاندنیدا سوێندی راگه  كاتی  نێت و له بۆ ده  نگاوی هه  وه كرده به  قازی  كه  ی ته و خزمه  ئاشتی  بیری
  ئـاخیر تنـۆكی  نیژیـانم و رژانـد  ی ناسـه تا ئـاخیر هه كـه. خـۆم كوردسـتان سـوێند ده  سـی ده موقه  ئاتی كورد، به  تی میلله  تی رافه شه نیشتمان، به خودا، به  زیمی عه

 ...".كۆشم كوردستاندا تێده  ئاتی  ی وه رزكردنه و به  خۆیی ربه سه  راگرتنی  ڕێی ماڵ له گیان و به خوێنم، به
  كاتێـك كـه. كوردسـتانیدا  یئـات  رز راگرتنـی بـه  ڵی توانایدا بو هـه كراو له  تا پێی. رۆشت  وه یه كه م سوێنده ده به  ، قازی و راستگۆیی  ری روه سه ك له مێژویه  دوای
، بـۆ  قوربـانی  كـرده  خـۆی  و خـوێن و ژیـانی ناسـه دوا هه. یانبو كۆمـادا رایگـه  یانـدی راگه  سـوێندی له  ی وه ك ئه وه. دوژمن كرد  هێز و بارودۆخی  نگی السه  به  دركی
  و هاوڕێكـانی  مان سـاڵدا قـازی هـه 12  مانگی له. ئێران بكات  تتدارانی سه ده  ستی را ده  یبڕیاریدا خۆ. ڕژێت نه  ی كه له گه  ردا خوێنی رابه نابه  ڕێكی شه له  ی وه ئه
 .درێن ده  سێداره له( چوارچرا)  یدانی مان مه هه له 7121  ئازاری  مانگی تا دواترو له. كرێن زیندان توند ده  له

و  ركرده هێشــتا ســه. ڕابردومان بــه  وه مێــژو، پیاچونــه  كانی نــده په  رچاوگرتنی بــه له  بری لــه.  و مێــژوه ســت و پێــنج ســاڵ لــه شه  زیــاتر لــه  ڕینی تێپــه  ئێســتا دوای
  نـدی وه رژه به  و پاراسـتنی  خصـی شه  ر خواسـتی بـه له  كـه  وه نـه دڵنیـا بكه  وه ، لـه م وتتـه ئـه  ت هاونیشتمانی و هاوتتیانی نانه ته  یانتوانیوه نه  ئێمه  كانی سیاسیه

 .قوربانی  نه ناكه  ڵكی خه  خوێنی. خۆیان  ی كه و كوڕو حیزب و ستافه  وه و نه  ماڵه بنه
كێك  یـه  مه رده و سـه ئـه. بڕژێت  ی كه له گه  دا خوێنی نه  رێگای  قازی  كه  یه وه ئه.  وه كاته ك جودا ده یه له  هید قازی ئێستا و شه  كانی ركرده سه  مێژوی  ڕونی به  ی وه ئه
  ڵگری هـه  كـه  ی وه ، بـه كـداری چه  شۆڕشـی  باتی خـه.  وه گرتبـوه  ری ورو بـه ده  وتتـانی  زۆرێك لـه  بو كه  تیانه وایه ته نه  و بیرۆكه نگ، ئه جه  دوای  كانی وته ركه ده له

  كۆتـایی  یی وه تـه نه  تی وڵـه ده  زرانـدی دامه  بـه  ی كـه نـدێكیان كۆتایه هـه  كـه.  وه ڵكیدا باڵو بونـه خه  گیوێی بو زۆر زو به  واتنه و هه كێك له یه. بو  یی وه ته نه  بیری
و  تم ئــه خۆیــدا دروســت بكــات، بــه  دوای بــه  كــداری چه  شۆڕشــی  كــه  یك بجــوڵێنێ ئاڕاســته به  ی كــه له گه  ســتی ت و هه ماســه حه  یتــوانی ده  قــازی  بێ ر نــه هــه. هــات
بـۆ قـایمكردن و   یتـوانی ده  بێ ر نـه هـه  قـازی.  ی كـه له گه  دیاری  كرده  ندی سه په  كی حوكمڕانیه  ی كۆمار و نمونه  یاندنی راگه. گرتر دا وه كه  دێوێكی به  ی كه ته رفه ده

. دیـاربو  ڕونی زۆر بـه  قـازی  سـتی بـه مه. قـاییم بكـا  خـۆی  جێپێـی  تی كوردایـه  ی بیرۆكـه  ناوی بـه.  كاربێنێ ڵغان بـه ك قـه وه  ڵكی مێك خه ، كه ی كه تته سه ده  ی پێگه
 .بو هه  ربازبونی ده  ندین رێگای چه  ر چی گه ئه.  خۆی  ر هاوتتیانی رامبه بێت به ده  ڵوێستی ، دوا هه قوربانی به  خۆی  خوێنی  خشینی ، به سێداره  تی په  ڵبژاردنی هه
  تی په ، رازیبێت به ی كه وه ته نه  خوێنی  ڕشتنی پێناو نه ، له یه دنیا هه  ی ركرده م سه كه. مێژودا  بێت له ن و شایسته گمه ده  كی یه نمونه  و جۆره له  ڵوێستێكی هه  نگه ڕه

 .گرت گوێمان نه تم له به.  نرخه به  كی یه جێهێشت، وانه یان به بۆ ئێمه  و هاوڕێكانی  قازی  ی وه ئه.  سێداره
مێـژو   له  شێكه كتر به یه  تی یه ڕو دوژمانه كدا دێن، شه گژ یه به. ژین ر ده سه له  ی ئێمه  كوردستان كه  ی م پارچه ئه  كانی سیاسیه  هێزو پارته  یان ساڵه ده  وه داخه به

 .كانیان التخوازه سه شروع و ده نامه  یملمالنێ  قوربانی  ته ، بونه م وتته ئه  ری كه ڕنه ر و شه ڕكه ن، شه نگر و بێالیه ك، الیه كدار و بێچه چه  زاران له هه  به. ژیانیان
  كانی ودا فراوانـه ، مـه كانی و ئینسـانیه  ها مرۆیـی ، بـه كانی تیـه تیه و كۆمه  و سیاسی  خالقی ئه  ، پایه ستانه و بات ده ركرده م سه ئه  ستی ر ده سه له  ی وتتێك هێنده

 .بوه دان نه ئاوه  ێدهه  نیوه.  تاد تیایدا وێران بوه....مرۆڤ  و مافی  ئازادی
بـۆ   وه سیاسـیه  تـاوانی  لـه. یان كـرد تـه م میله ڕین، به راپه  تاكانی ره تا سه  وه عێراقه  تی حكومه  دروستبونی  ی ماوه عیراق له  تری  كانی تته سه عس و ده به  ی وه ئه

،  كـراوه  م وتتـه ئـه  مرۆڤـی  رامتی كه  به  ی مو بێڕێزیه و هه ڵك، ئه خه  تی هامه نه له  و ساڵهم و هه ئه  ڕبونی تێپه  دوای. نفال و كیمیاباران ڵ، تا ئه كۆمه به  كوشتنی
 .ن ساڕێژ بكه  و برینانه ئه  می كه  ره هه  شی به  یانتوانیوه م نه كه  النی  ئێمه  كانی ركرده تم سه به
خۆمـان و . كانیان حیزبه  مقاول و كۆمپانیا بازرگای  ری نده ر ته سه تت، له سه و ده ر پاره سه له  وه دیسانهن،  مان الدروستكه ڕه و باوه ئه  یانتوانیوه نه  بێ ر هیچ نه هه

ــه خاكه ــه مان ناكه ك ــه ته.  قوربــانی  ن ــه نان ــه دڵنیامــان بكه  یانتوانیوه ت ن ــه وه ن ــه  دروســبونی  كاتی ، ل ــز و ده  نگی الس ــی مه  تنی ركــه هێ ــه له  ترس   دیــهن وه رژه ر به س
ن  دڵنیامان كه  بێ ، ده یان گرتوه م وتته ئه  كانی و ئیداریه  سیاسی  رزترین پایه و به  ركرده ئێستا سه  ی وانه ئه. ن بۆ دوژمن ناكه  وره گه  ی مه كانیان مساوه خسیه شه
 .ئێستا  م جێگای به  بوه كانیان نه ماڵه و بنه خۆیان  یاندنی و گه  تی تایبه  ندی وه رژه پێناو به یان، له یان ساڵه ده  باتی خه  ی وه له

ڵكــدا  خه  یی تــوڕه  كاتی تتێك لــه سـه ده. هاوتتیانیــان بگــرن  تی ســایه سـت و كه هه  بون، رێــز لــه فێــر نـه  وه و هاوڕێكانیانــه  قــازی  تائێســتا لـه...  داخــه  جێگـای
 ،  ك قازی ین؟ وه پێبكه  ڕی چۆن بتوانین باوه  بێ ده. ڵگرێت ك هه بینایه  و دیواری  شوشه  ست له ت، دهڵگرێ هه  ی كه حیزبه  ڕێكی قه مه  ست له یویست ده ت نه نانه ته
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 ...یان؟ كه له گه  قوربانی  ڵگرن و ببنه خۆیان هه  ژیانی  له ست ده
خۆیــان،   ڵكی خــه  ر بـه رامبــه وان به ئـه  ی تیــه و بێمنه  م بێڕێـزی تتدا، ئــه سـه و ده  ڵ كورســی گــه له  رهادیـه فه  ویســتیه م خۆشه ، ئـه تته ســه و ده  كورسـی  ڕی م شــه ئـه

  ی م شێوه ن به ك بكه مێژویه  ڕویان بێت با  له بتوانن له  ی وانه مبن ئه زۆر كه  نگه داهاتودا ره له. كات ئه  وره گه  كی حراجیهئی  داهاتومان توشی  كانی وه بێگومان نه
 .ئێستا
. و ماڵ وێـران بـون  ری ده ربه ده ردن، لهركوتك ، ئاگر و سه خوێن و قوربانی  ك له مێژویه  ترسیدار، دوای مه  كی یه ئاینده  نێته یه مانگه ده  وه م حاڵه وام بون به رده به
و  ئێـوه  كانی و پاشـان كورسـه ئاینـده  كانی وه ك نـه یـه  ی پلـه به  هیوا بونێـك كـه  بێ. هیوا بون  بێ  ناری كه  نێته یه مانگه ئێستا ده  ی م شێوازه ر ئه سه وام بون له رده به

 .بن ند ده ر مه ره زه  ئێستا لێی  جیلی
،  دیوه نـه  لێـی  ی كه ڵكه خه  دی ر سه سه ك له ، یه بینیوه  خێرو بێری  ندن و چێژتان له سودمه  لێی  ئێوه  ی هێنده  ی و وتته و خاك و ئاتو وتتدا، ئه هپێناو ئایند له
.  وه مێژودا بچنـه بـه  جـارێ  بێ ر هیچ نـه دا، هه و خێرو بێره پێناو ئه له.  قوربانی  ته ڵك بوه خه  و خێر و بێره له  ئێوه  ی تبینینه زه و له ئه  ی یانجار هێنده ڵكو ده به
م  ئـه  قوربـانی  نـه ك جـار بكه نها یـه تـه... كانتان تته سـه و ده  ڵكو كورسـی بـه... خۆتـان نـا.  وه نـه بده  قـازی  شوێن پێكانی  ن و ئاوڕێك له رابردو بكه  یرێكی سه
 ...ین باستان بكه  ك قازی داهاتو وه تا له. ژوداو مێ متمانه    هێنانی ده پێناو به ، له له گه
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 جەمیل کوالهی
 

مێـژوو هەر وەک . هەر نەتەوەیەک بۆ ناسینی رابردوو و هەروەهـا ریشـە و رەچەڵەکـی خـۆی پێویسـتی بە مێـژوویە
گۆڕانەکــان و خــاڵە ئەمە بەو مانــایەیە کە هەمــوو بەســەرهات و نــۆختە . گوتوویــانە، رێ پیشــاندەری داهــاتوویە

هەر بـۆیە بـۆ ئەوەی کە نەوەکـانی داهـاتوو . بەهێز و الوازەکانی رابردووی نەتەوەیەک لە مێـژوودا تۆمـار دەکـرێن
بتوانن کەڵکی باشی لێ وەرگرن، دەبێ بە ئەمانەتـداری تەواوەوە بنووسـرێتەوە، واتە بەو جـۆرە کە هەیە و رووی 

ئەوەی کە ئەگەر برگەیەکی بە دڵی نووسەر نەبوو چاو پۆشی لـێ بکـرێ یـان بەالڕیـدا بـڕوات و برگەکـانی دیـکە  داوە بۆ نەوەکانی داهاتوو با  بکرێ، نەک
 .کە لە گەڵ ئاوات و ئارەزووەکانی نووسەر دێنەوە، بە زەقی با  بکرێن و تەنانەت تێکەڵ بە خۆلیا و ئاواتەکانی نووسەر بکرێن

دێ نووسەری کوردی رۆژهەتت خوێندۆتەوە کە لە سەر کۆماری کوردسـتان و حیزبـی دامەزرێـنەری کۆمـار واتە تا ئێستا چەند وتاری مێژووییم لە نووسینی هێن
لەو وتارانەدا رێبەرانی دوای کۆماری کوردسـتان، بە تـایبەتی شـەهیدی نەمـر دۆکتـور قاسـملو، بەوە تاوانبـار دەکـرێن کە لە دروشـمی . حیزبی دیمۆکرات بووە

 .الیان داوە و ئامانجی بزوتنەوەی کوردی رۆژهەتتییان لە سەربەخۆیی هێناوەتە ئاستی خودموختاری کۆمار کە سەربەخۆیی بووە،
و لەو وتـارانە بۆ چوونە سەر ئەم باسە لەوێوە دەست پێدەکەم کە ئایا کۆماری کوردستان حکومەتێکی سەربەخۆ بووە یان نا، بۆ پەرژانە سەر ئەو باسەش، دو

ئەو دوو وتارە کە ئاماژەیان بە کۆماری کوردستان و حیزبی دیمۆکرات و دروشمی ئەو حیزبە و .  ەبژێرم و باسیان لە سەر دەکەمکە لەوبارەوە نووسراون هەڵد
کە لە پەراوێـزی رێککەوتننـامەی " کی شکسـت خـواردوو مێژووی ستراتیژییه"کۆمار کردووە بریتین لە یەکەم، وتاری مامۆستا ئەیوب ئەیوبزادە لە ژێر سەردێڕی 

ە کە مامۆســتا حەســەن "تەزویــری بەیاننــامەی دامەزرانــدنی حیزبــی دیمــۆکراتی کوردســتان"دکا و کۆمەڵــدا نووســراوە و دووهەمــین وتــار لە ژێــر ســەر دێــڕی حــ
 .ئەیوبزادە نووسیویە

http://rojnus.com/media/k2/items/cache/f2db05517411d6eb0e1fc32654b32d49_XL.jpg?t=-62169984000
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شـنیاری ئیـرەج لەم وتارانەدا کۆنگرەی سێهەم بووەتە خاڵی الدان لە رێبازی کۆماری کوردستان و تەنانەت مامۆستا حەسـەن ئیـددیعا دەکـا کە خودموختـاری پێ
مامۆسـتا ئەیـوبیش بە بـێ هێنـانی نـاوی دوکتـور قاسـملو پێـداگری لە سـەر ئەو وتەیە ئێسکەندەری سکرتێری حیزبی توودەی ئێران بە دوکتور قاسملو بـووە و 

ر هەر دوی ئەو بەڕێزانە رایان وایە کە لە کۆنگرەی سێهەمەوە ئێرانچییەتـی بـۆتە ناسـنامەی حیزبـی دیمـۆکرات و لە ئامـانجی سـەرەتایی خـۆی دوو. دەکاتەوە
 اک حەسەن ئەیوبزادە دێنمەوە؛لێرەدا چەند بەشی کورت لە وتارەکەی ک. کەوتۆتەوە

ووە، خوازایـاری ئەو حیزب و سازمانانەی کە دوای روخانی کۆماری کوردستان پێک هاتوون و ئێرانیگەریی و خودموختاریخوازییان لە بەرنامەکانیاندا گونجاند"
نەی کە دوای روخــانی کۆمــاری کوردســتان نووســراون، بەرنــامەی ئەو حیزبــا. ئامانجەکــانی حیزبــی دیمــۆکراتی کوردســتان و کــۆمەڵەی ژیــانەوەی کــورد نەبــوون

 .نووسخەی دووهەمی بەرنامەی فرقەی دیمۆکراتی ئازەربایجان بوون
ەتەوە کە رژیمــی پاشــایەتیی بە پــێچەوانەی رێبەرانــی فــرقە و حیزبــی تــودە واقعییتــر، بەتم بە زمــانێکی تــژی لە قــین لە رووداوەکــان دواوە و نەیشــاردوو

اعالمـیە ! "بـڕوانە. ۆکراتی کوردستان، کۆماری کوردستانی سەربەخۆیان راگەیاندووە و بەو تاوانە رێبەرانی ئەو کۆمارەیان ئێعـدام کـردووەرێبەرانی حیزبی دێم
ەڕەی لە ئـاخری الپ 7261خـاکەلێوەی  - 7251رەشەمەی سـاڵی  12ژمارە " کوردستان"سەرچاوە رۆژنامەی "بە ئیمزای سەرلشکر همایونی" نیروی ستاد کوردستان

 .ئەم نووسراوەیەدا وێنەکەی داندراوە

ــودەی ئێــران بە د 7112 -7117دروشــمی خودموختــاریخوازیی حــدک لە  قاســملو و پێشــنیاریکردنی بە .وە بە پێشــنیاری ایــرج اســکندری، ســکرتێری حیزبــی ت
 ."پەسند کرا 7112و کۆنگرەی سێهەمی حدک لە  ٠٧٦٠بەشدارانی کۆنفرانسی سێهەمی حدک لە 

لە  یوب ئەیوبزادەش لە دوو تۆی وتارەکەیـدا بە هەمـان شـێوە ئامـاژە بەوە دەکـا کە رێبەرانـی حیزبـی دیمـۆکرات لە ژێـر کـارتێکەری حیزبـی تـوودەدابەڕێز ئە
بـدا کێشـاوە یزدروشمی سەربەخۆیی کە دروشمی کۆمار بووە بۆ خۆدمۆختاری دابەزیون و لە کۆنگرەی سێهەمی حیزبەوە بەرەو ئەمال ئێرانچییەتـی بـاڵی بەسـەر ح

 بۆ نموونە چاو لەو چوار پاراگرافەی خوارەوە بکە؛   . و حدکا ئەوانەی وەک واقعبینی سیاسی بە سەر کۆمەڵگادا سەپاندووە
بــۆ رزگــاری و   هێنـا کــه  دوور ودرێــژه و خەبـاتە مێژووییــه  پێنرا، کۆتــایی بــه ی کـورد دا ســه وه ر بزووتنــه ســه ی بـه  و رێبــازه ئــه: راســتتر بـێ بڵێــین  نگــه یـان ره"

کانی  ڕینـه موو راپه کـران، هـه تی ده ڕایـه رێبه  وه ەکـانی کـورده"کالسـیک "  رکرده ن سـه الیـه  کانی کورد له وه ی بزووتنه و کاته تا ئه. خۆیی کوردستان کرا بوو ربه سه
  وا قـازی مـحەمەد لـه هری،سـمکۆی شـکاک و پێشـه یـدولاڵی نه وبهشـێخ ع. ری تـاران بـوو دەوڵەتـی داگیرکـه  له  وه خۆیی کوردستان و خۆ جیاکردنه ربه کورد بۆ سه
 .ژمار ئه  دێنه  کالسیکانه،  رکرده و سه ریزی ئه

 ر گـه ئه  فکـری و سیاسـییه  م رێبـازه تم ئه به.  بووه ی هه می حیزبی دیموکراتی کوردستان درێژه ی سێهه ک بیر و روانینێکی سیاسی تا کۆنگره وه  وایه شو هه م که ئه
ی  پێکهێنـانی کـۆنگره  ی ئەنـدامانی حیزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان دا کێشـابوو، بـه ر بیـری زۆربـه سـه کراو بـاڵی به نه  تڵه نووسراو و گه کی نه یه شیوه به  تا ئێره
 .خسا کردنیشی بۆ ره  یاسایی کردن و تئۆریزه  تی به رفه ده  و حیزبه می ئه سێهه
یەک بـوون کە لە دەزگـای فکریـی و سیاسـیی  کـارهێنرا ، هـاورده  ی حیزبی دیموکرات به وه دا بۆ ساخکردنه  و کۆنگرەیە له  ماتڕیاتنەی کهو   سه ره موو ئەو که هه

  .ی کورد وه ستۆی بزووتنه ئه  خرایه  ره مه یرو سه رکی سه ئیتر ئه  وه لێره. حیزبی توودەی ئێران بەرهەم هاتبوون
پێی  پـێ بـه. هات کۆتـایی پێنـه  نـده وه ر به ئێـران هـه  کان لـه تییـه وڵه زگـا ده کردنی ده ولدان بۆ دیموکراتیزه انی کردنی دۆزی کورد و حهئێر تم ستراتیژیی به به
م  بــۆ ئــه. هــاتردان، شــێواندن و لێــڵ کــردن  ســتێوه ســکاری، ده رخی کــوردیش تووشــی ده ی مێــژووی هاوچــه وره گــه ره وتی هه ســکه ، ده م ســتراتیژییه پاندنی ئــه ســه
وا بـۆ  نـاڕه  ت بـه نانـه درا و ته م ده ڵـه قه نگ له رچاوته ناسیۆنالیسمی به  به"ژێ کا "خۆبوونی کۆماری کوردستان کرا و  ربه سه  ش تا تواندرا نکۆڵیی له سته به مه
 ."کارهێنرا  وا به تیی پێشه سایه تاڵ بۆ که دان و ئاش به وه سته ده ی خۆبه واژه سته سی کۆماریش ده ره هه

ەنــانەت بە هەر وەک بینیمــان کــاکڵەی باســی ئەم دوو وتــارە کۆمــاری کوردســتانە و گوایــا حیزبــی دیمــۆکرات لە کــۆنگرەی ســێهەمەوە لەو رێبــازە الی داوە و ت
ایە بکـات کە کۆمـاری کوردسـتان بەتم بە پێـی هەمـوو بەڵگەکـان هـیچ کە  نـاتوانێ ئەو ئیـددیع. دەستێوەرادنی حیزبی توودەی ئێران دروشمی کۆمار گۆڕدراوە

 دیارە هەر . سەربەخۆیی پێناسەی خۆی هەیە، مرۆڤ بە دڵخوازی خۆی ناتوانێ رووداوە مێژووییەکان بگۆڕی و حاشا لە بەڵگەکان بکات. سەربەخۆ بووە
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بەتم ئەوە نـاتوانێ ببێـتە . کوردێکی نیشتمان پەروەر بە دڵەوە حەز دەکا کە خاونی وتتێکی سەربەخۆ بێ و چیدیکە داگیرکەر نەتوانێ مافەکانی پێشێل بکـا
 .بنەما بۆ گۆڕینی راستییە میژووییەکان

ملتی کورد هەزاران بەرهەڵسـتی "ئەیوبزادە لە وتارەکەێدا بۆ سەلماندنی سەربەخۆیی کۆمار، ئاماژە بە وتاری شەهید پێشەوا دەکا، کە دەڵێ مامۆستا حەسەن 
لـیش وداخ سەخت و سەهەندەی لە ری دابدەستەو دایرەی دیکتاتوری بی وچان کارشکینی ایمەیـان دەکـرد و لە هـیچ نامردیـک رانەدەوەسـتان اختالفـات عشـایری

وماندا تا اسـتقالل ئشکالی کی گورە بو بوایمە اما ئەوانە هیچکامی نەیان توانی پێش بە ایمە بگرن بە دلیکی بەهیز پایداریمان کردو ادامەمان بە فعالیتی خ
 ."و آزادی نەتەوەی کوردمان بدست هینا

 
 .کی لێرەدا هاتووەمامۆستا حەسەن هەر لەو وتارەیدا ئاماژە بە بەڵگەیەکیتر دەکا، کە وێنەی بەشێ

 
وێنەری لەم بەڵگەیەدا کە بە بەڵگە بۆ سەلماندنی سەربەخۆیی کوردستان ئاماژەی پێ کراوە، چەندین شـت هەی کە جـێ تـێ ڕامـانن، شـەهید سـەدری قـازی نـ

" تجـزیە قمسـتی از ایـران"ئەو کۆمـارە بە لە الیەکـی دیـکەوە رێبەرانـی " کوردستان آزاد"یان " دولت خودمختار کردستان"شاری مەهاباد بوو، لە الیەکەوە دەڵێ 
 !تاوانبار دەکا

ێ؟ مەگەر لێرەدا چەند پرسیار دێتە ئـاڕاوە؛ ئەو حکـوومەتە چـۆن دەتـوانێ هاوکـات سـەربەخۆ بـێ و خەڵکەکەشـی لە مەجلیسـی میللـی ئێرانـدا نوێنەریـان هەبـ
رانـدا نەبـوو؟ ئـاخۆ خەڵکـی وتتێـک چـۆن دەتـوانن لە پارلەمـانی وتتێکـی شەهید ئەبۆلقاسمی سەدری قازی نوێنەری خەڵکی مەهاباد لە مەجلیسـی میللیـی ئێ

بەخۆیی خـوازی دیکەدا نوێنەریان هەبێ؟ ئەگەر کۆماری کوردستان خودموختارە چۆن بە تاوانی سەربەخۆ خوازی رێبەرانی کۆمـار لە سـێدارە دەدرێـن؟ ئایـا سـەر
ێشەوا بۆ سەرکوتی؟  ئایا رێبەران و حیزب و رێکخراوەکانی ئێستای کورد سـەربەخۆ خـوازن کە ئەو تاوانە نییە کە حکومەتی پەهلەوی دەیخاتە پاڵ شەهید پ

 هەموو ئۆپۆزیسیون و حکومەتی تارانیش پێیان دەڵێ جۆداییخواز؟ یان کەڵک وەرگرتن لە جوداییخوازی هەموار کردنی رێگایە بۆ سەرکوت؟
نـاتوانرێ بکـرێتە بنەمـا بـۆ ئەوە کە بڵـی کۆمـاری کوردسـتان سـەربەخۆ بـووە و " دمـان بدسـت هینـااسـتقالل و آزادی کور"ئەو وتەیەی شەهید پێشەوا کە دەڵێ 

چونکە فاکتگەلێکی حاشـا هەڵنەگـری دیـکە هەن کە . هەموو ئەو نامیلکە و بەرنامانەی دوایی حیزب و رێکخراوەکان لە سەر سەربەخۆ نەبوونی کۆمار تەزویرن
 .سەربەخۆیی کۆمار رەت دەکەنەوە

چوارچێـوەی  نوێنەری مەهاباد لە مەجلیسی میللی ئێراندا نیشانەیە بۆ ئەوە کە کۆماری کوردستان سەربەخۆ نەبووە، بەڵکو کۆمارێکی خودمۆختار بووە لە بوونی
ی ئەرتەشی ئێران لە سەفەرەکانی شەهید پێشەوا بۆ تاران وتوێژی لە گەڵ قەوامولسەڵتەنە سەرۆک وزیری ئێران و رەزم ئاڕا سەرۆکی ستاد. سنووری ئێراندا

 .سەر مافی کورد، نیشانەی ئەو راستییەن، کە شەهید پێشەوا خەباتی بۆ چارەسەری کێشەی کورد لە چوارچێوەی سنووری ئێراندا کردووە
رگرتنـی ئیمتیـازی وتوێژ لە گەڵ سەرۆک وزیر و سەرۆکی ئەرتەش ئەویش لە تاران، لە سەر چۆنییەتی جیا بوونەوە و سەربەخۆیی کوردستان نـیە، بەڵکـو وە

سـەربەخۆیی پێویسـتی بە وتـووێژ لە گەڵ سـەرۆکی . زۆرترە بۆ کورد و هەموار کردنی رێگەی بە فەرمی ناسـینی مافەکـانی کـورد لە چوارچێـوەی خـاکی ئێرانـدا
اســی سـەربەخۆیی کوردســتانیان لە ئەرتەش و سـەرۆک وەزیـر لە تارانــدا نـیە و ئەوانـیش شۆڤێنیســتتر و دیکتـاتورتر لەوە بـوون کە رێبەرێکــی کـورد بتـوانێ ب

 .تاراندا لە گەڵدا بکات
زگـار دەکـرد شەهید پێشەوا ئەگەر بۆ سەربەخۆیی کوردستان خەباتی بکردایا، هێرشی دەکردە سەر ئەرتەشی شا لە ناوچەکانی دیکەی کوردستان، کوردسـتانی ر

ــد ــ. و ســەربەخۆیی رادەگەیان ــارەی نەک ــا ئەو ک ــۆ نە تەنی ــەهید پێشــەوا ب ــاوەڕی بە بەتم ش ــوێژەوە؟ چــونکە ئەو ب ــی شــا  کەوتە وت ــو لە گەڵ رژیم رد، بەڵک
بەتم بە داخەوە وەک رابـردوو دۆژمـن . چارەسەری کێشەی کورد لە چوارچێوەی سنووری ئێراندا هەبوو و پێوابوو بە وتووێژ دەتوانێ کێشەی کورد چارەسەر بکا

 .ێکخستنی زیاتری خۆی و دۆزینەوەی خاڵە الوازەکانی کورد بوو، نەک چارەسەی کێشەی کوردنیازێکی دیکەی لە وتووێژ هەبوو، ئەویش بەهێزتر کردن و ر
لە بـاری هێـزی تەنیا لە یەک کاتدا دەتوانین بڵین ئەو وتووێژانەی شەهید پێشەوا لە تاران بۆ سەربەخۆیی بووە، ئەویش ئەو کاتەیە کە کۆماری کوردستان 

 . بووبێ و ئەوەندە قورسایی بووبێ کە حکومەتی تارانی هێنابێتە سەر مێزی وتووێژ لە سەر سەربەخۆیی کوردستان سەربازییەوە لە حکوومەتی تاران بەهێزتر
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ەوا چـووە ئەم گریمانەیەش لە گەڵ راستییەکانی دواتر، کە مەهاباد پێتەختی کۆمار، بە بێ تەقە لە الیەن ئەرتەشی شاوە داگیر کـرایەوە و شـەهید پێشـ کە

نێ لە تاران با  لە کاتێک کۆماری کوردستان لە باری نیزامییەوە زۆر لە حکوومەتی تاران الوازترە، سەرۆک کۆمارەکەی ناتوا. پێشوازی ئەرتەشەوە ناگونجێ
 .سەربەخۆیی کوردستان بکا، چونکە بە هیچ شێوەیەک خاونی ئەو هێزە نەبووە کە رژیمی شا پەلکێشی ئاوەها وتووێژێک بکا

انێ لە نەتـوکۆماری کوردستان ئەگەرچی سەربەخۆ نەبووە، بەتم لە ماوەی کەمتر لە یەک ساڵدا ئەوەندە دەسـکەوتی هەبـووە کە رەنـگە دەوڵەتێکـی سـەربەخۆ 
ئەوە کە ئەو کۆمارە سەربەخۆ نەبووە هیچ لە گەورەیی ئەو کۆمـارە کەم ناکـاتەوە، چـونکە ئەگەر هەر وا درێـژەی هەبوایـا، لە مـاوەیەکی زۆر . دە ساڵدا بیبێ

بە . خـانی ئەو کۆمـارە سـاوایەبەتم هەڵە سیاسـییەکان و واقـعە سیاسـییەکان، بـوونە هـۆی تێـک رو. کەمدا دەیتوانێ کیانێکی سـەربەخۆ بـۆ کـورد دابمەزرێنـێ
مەتێــک بە هەڵە سـەربەخۆ ناسـاندنی کۆمـار و تاوانبــار کردنـی کەسـایەتییەک وەک دۆکتــور قاسـملو بە الدان لە رێبـازی کۆمـار و دروشــمەکانی کۆمـار هـیچ خز

 .جووتنەوەی کورد ناکات و تەنیا مێژووی پڕ لە شانازی کورد دەشێوێنێ
بەخۆ بووە نە حیزبی دیمۆکرات سەربەخۆ خـواز تـا دوایـی  بە وتەی ئەو بەڕێـزانە لە کـۆنگرەی سـێهەمی حیـزبەوە حـدکا لە کەوابوو نە کۆماری کوردستان سەر

ئەوە سرۆشتییە کە حیزبێک کە باوەڕی بە چارەسەری کێشەی کورد لە چوارچێوەی ئێراندا هەبـێ، لە گەڵ . سەربەخۆۆیی خوازییەوە بۆ خۆدمۆختاری دابەزی بێ
لیرەدا باسی مـن لە سـەر چـۆنییەتی ئەو هاوپەیمـانییە نـیە، چـونکە منـیش بۆخـۆم رەخـنەم لە . )ەکانیتر وتووێژ بکا و هاوپەیمانی پێک بێنێحیزبە ئێرانیی

انین بەتم کاتێـک دەتـو(. سەر ئەو شێوە وتووێژ و هاوپەیمانەتییانە هەیە، بۆیە ئەوە بابەتێکی تێروتەسەلی دەوێ و لە چوارچێـوەی ئەم وتـارەدا نـاگۆنجێ
سـراو و جیـددی هیوادار بە داهاتوویەکی باشتر بین کە رابردوەکەمان بە هەموو راستیەکانییەوە ببینـین و قبـوڵی بکەیـن، راسـتی ئەوەیە کە هـیچ حیزبێکـی نا

باتی دەیان سـاڵەی حیزبەکـان رۆژهەتتی کوردستان لە دامەزرانی کۆمارەوە تا ئەم کاتە خاوەنی دروشمی سەربەخۆیی نەبووە و لە کۆماری کوردستانەوە تا خە
کانی مێـژوو بە هیچکات باسی سەربەخۆیی کوردستان وەکوو بەرنامەی درێژخایەن لە بەرنامەو پەیڕەوی ئەو حیزبانەدا نەکراوە و هەوڵدان بۆ گۆڕینی راستییە

 .او چاکسازی ئەم دۆخەدوورە لە واقیع بینی سیاسی و روانینی ئاگاهانە بۆ رابردوو کە دەتوانێ تیشک بخاتە سەر دۆخی ئێست
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