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

 شهی   رته ن ئه الیهه   شی ئیران له رته شکانی ئه  کی دیکه الیه  ک و له الیه  له 1495تا 1491 سااڵنی لهم  ڕی جیهانیی دوویه کانی شه رووداوه
        لهه   د و ههاوبیرانی مهه ک قهازی مهه کی وه تییه سهایه تیی کهوردان و بهوونی که وایهه ته سهتی نه ی هه شه و گه   وه ته تیی سوڤیه کیه ری یهسوو
ن رزانی کۆمههاری کوردسههتا ، بواریههان بههۆ دامههه وه کی  دیکهه یههه ال  کههرد لههه تی ده رپرسههایه به  سههتیان بهه هه  ی خۆیانههدا کههه کههه له ر گه رانبهه به

  سهی بهه ندمانگێک دوای ههاتنی سهوپای سهوور، گرووپێکهی سهێ که و پاش چه  وه یان قۆزته که له د و هاوڕێکانی هه مه قازی مهه. رخساند
تیی  کیهه ربایجهانی یه زیرانهی ئازه رۆک وه سه" ر باقرۆف عفه جه"ڵ  گه باکۆ له  ت و له تیی سۆڤیه کیه یه  د چوونه مه تیی قازی مهه رۆکایه سه

 .دا داواکانیان نه  گوێی به" باقرۆڤ"بوو و وتۆی نه یان ئاکامێکی ئه وه م کۆبوونه اڵم ئه به. ری حیزبی کۆمونیست دانوستانیان کرد ت و رێبه ۆڤیهس
( ئۆتۆنهۆمیی)باسهی خودموختهاری   د راشهکاوانه مهه دا قهازی مهه  م دانیشهتنه لهه  کهه  وه وتهه که" بهاقرۆف"باکۆ چاویان بهه   د له مه تیی قازی مهه رۆکایه سه  سی به شت که گرووپێکی هه 1495 سالی - جاریکی دیکه

  یانهد کهه نی راگهکا رووسهه  د بهه مهه قهازی مهه:  ڵهێ ده" ع رفهه ن ئه سهه حه".  "ی بکا له رگرتنی ئۆتۆنۆمی دا په وه  و پێویست ناکا کورد له  کانه رییه ی ئازه جارێ نۆره: "واڵمدا دا وتی  له" باقرۆڤ"گۆڕێ و  هێنایه
 . ر کار بوو سه  وێ له سیستمێکی کۆمۆنیستی  له  ن که ربایجان بکه کۆماری ئازه  ی بوون و داوایان لی کردبوو داوای  ئۆتۆنۆمی له و بیروبۆچوونه کان دژی ئه رووسه. ربایجان ئازه  شێک بێ له به  وێ کورد نایه
ل زانهی و کۆمهاری کوردسهتانیان  ههه  وان الوازی و پهرش و باڵویهی سهوپای ئێرانیهان بهه ئهه. بن کان نهه ڕێی پشتیوانیی رووسه زیاتر چاوه   وه بریاریان دا له  وه ڕانه ی هاوڕێی پاش گه که ته یئه د و هه مه قازی مهه

یههدانی  مه  لههه 1496ی  ی ژانوییههه22  دوای مانگێههک لههه. ڵکرد زنههدا  ئههااڵی کوردسههتانیان هههه هسههمێکی م ریۆره  لههه( 1495ی دێسههامبری /17)تاوی هههه ی1329زی  رماوه ی سههه26  لههه  وه  یههه م بۆنه ر بههه هههه. یانههد راگه
 .ندرابوو یه ربایجان راگه تی ئۆتۆنۆمیی ئازه ورێز حکوومه ته  دا  له 1495ی دێسامبری 1  بوترێ پێشتر له  پێویسته. ندرا یه رمی کۆماری کوردستان راگه فه  هاباد به ی مه"چوارچرا"

قهازی   . ر بهه  هابادیان گرتهه ی مهه ملهی رێگهه  وه کانی دیکهه ، ورمێ و ناوچهه ده غه کانی  بۆکان، نه شاره  س له زاران که زستان، هه  تی  خڵه رما و سه ڕای سه ره سه. رۆژێکی مێژوویی بوو 1496ی  ی ژانوییه22 رۆژی
 16دا  و رۆژه لهه.  وه ی کهرده که سهمه خهوا، رێوره  لهه  وه دوعها و پاڕانهه  جهدی بهه ال حوسێنی مه مامۆستا مه. ستابوون دا راوه پر خرۆشه  ڵکه و خه م ئه هرد به  الکان و رووناکبیرانی شار له د و پیاوماقواڵن و مه مه مهه
 .یان کرد س قسه که

پێتهان سهپاردوم   ی کهه زنهه مه  رکهه و ئه لهه  م کهه کهه لی کهورد ده ، گهه و ئێهوه  وره خهوای گهه  داوا لهه! تهان لهێسهاڵوی خوا! پیاوانی کهورد ی شهێره ئهه! تی کورد ی میلله ئه: "قسان  ستی کرد به د ده مه پاشان قازی مهه
ر چهوار  ههه  لهه  لهه و گه ر مهافی ئهه سهه  لهه  کهه  یهه زۆری ههلی کهورد دوژمنێکهی  گه. بم زار نه رمه دا شه ر خوا و ئێوه رانبه به  رگرم و له ڵکی لێوه مدا که که وه ته ندی نه وه رژه پێناوی به  رم بن تا بتوانم له تیده یارمه
 ."خسێنن ی باشتریان بڕه وه ن؛ تا بواری سڕینه ده م ده ڵه قه  یی له ته دزی و چه  یان به که باته و خه  مافی خودموختاریان کردوه  حاشایان له  ر جۆرێک بووه هه  وتوون و به رێککه  که پارچه

ی  ، کابینهه ژنهه م جه و مانگێهک دوای ئهه  شهێرر و گهۆرانی رازابهۆوه  بهه  سهمه م رێوڕه ئهه.  ش کهرد ی کهورد، وتاریهان پێشهکه وه تهه اڵنی جۆراوجۆری نه تیی کۆمه رایه نوێنه  به  سی دیکه که  پازدهد،  مه دوای قازی مهه
 .ندرا یه بوو، راگه  که ناوچهکانی  وره ال گه مه  كیک له یه  که" شێخ حاجی بابه"زیریی  رۆک وه سه  زیران به وه
  

 ی کوردستان مانگه 11کانی کۆماری  گرنگترین کاره
  
 :کرێ پێ ده  یان دا ئاماژه  لێره  نی کورتی کۆماردا کارێکی زۆر و بێ هاوتایان کرد که مه ی ته ماوه  کانی له د و هاوکاره مه قازی مهه 
  
 .تی، سیاسی و ئیداری اڵیه تگوزاری، کۆمه نگی، خزمه رهه بردنی کار وباری فه ڕێوه زیر  بۆ به وه 13  اسیی ئازاد بهمای دیموکر ر بنه سه  ت له پێکهێنانی حکوومه  -1

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

 زمانی کوردی  ڕێژی بۆ خوێندن به رنامه به  -3

 .م جار که کاندا بۆ یه لێدوانه  رمی بوونی زمانی کوردی له فه  -9

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

 .ملی کردنی خوێندن بۆ مندااڵن زۆره به  -6

 .کگرتوو بۆ قوتابیان دیاریکردنی فۆرمێکی یه  -7

 .جیاتی فارسی   کان له کان، بینا و ئیداره وکانهکان، د کوردی نووسینی تابلۆی قوتابخانه  به  -8

   وه تی ژن، کهرده زیهه رگر، ئهازار و ئه رتیلوه ر و بهه رتیلهده ڵگرتن، سهزادانی به ژن ههه: ک زی وه سمی ناحه ریت و رێوڕه ڵێک نه پێناو چاکسازی و دانانی هێندێک قانوون بۆ گۆڕینی کۆمه  وڵ و تێکۆشان له هه  -4
 ....ڵک و  ر نامووسی خه سه  نه که سدرێژی ده ن و ده که نیشتمان ده  ت به خیانه  ی که سانه و که ها سزادانی ئه روه ڕ  و هه یدانی شه مه  ری قانوون،  راکردن له سانی پێشێلکه دزی، سزادانی که ی سووک، و  قسه

 .کار  ی بازاری کاسبی و شه وپێدان و گه هی هێندێک کۆمپانی و بڕ وه چاکسازیی کاروباری ئابووری و بازرگانی و کردنه -11

 . بۆکان  له  کی دیکه یه هاباد و چاپخانه مه  ی کوردستان له زراندنی چاپخانه دامه -11

 .مهاباد  زمانی کوردی له  زراندنی رادیۆی کوردستان به دامه -12
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 مهاباد و پێشاندانی هێندێک فیلمی دیکۆمێنتاری  ما له زراندنی سینه دامه -13

 .هاباد مه  ی نیشتمانی له ی کتێبخانه وه کردنه -19

 .باکو  ر بۆ راهاتن له فسه ربازی و ناردنی ئه ک هێزی سه وه  رگه ێشمهپێکهێنانی هێزی پ -15

 .نی کۆماری کوردستان مه کانی ته تی ئێران تا دوایین ساته ڵ حکوومه گه ی بواری وتووێژ ده وه هێشتنه -16

 .الوان  رنگیدان به، بۆ زیاتر گ"هاواری نیشتمان"رکردنی گۆڤاری  تیی الوانی دیموکرات و ده که زراندنی یه دامه -17

 .کان کوردییه  نه سه ره  سمه ریت و رێوڕه ی نه وه ی هاوواڵتیبوون و بووژاندنه ی روحیه وه رز کردنه تی و به ستی خێاڵیه ی هه وه نگ کردنه مڕه وڵ و تێکۆشان بۆ که هه -18

 .و باکۆ ورێز ی خوێندن بۆ خوێندکاران و ناردنی خوێندکار بۆ ته رخانکردنی بورسییه ته -14

 .کان ربازییه سه  راهێنانه  ت له نانه کان، ته تییه اڵیه کۆمه  چاالکییه  شدارکردنیان له ژنان و به  ت به ی تایبه زراندنی قوتابخانه هاندانی ژنان بۆ خوێندن و دامه -21

 " .اڵڵه هه"، گۆڤاری گڕوگاڵی مندااڵنی کورد و گۆڤاری ی کوردستان، هاواری نیشتمان گۆڤاری کوردستان، رۆژنامه: ک رکردنی هێندێک گۆڤاری وه ده -21
  

 :ربایجان تی کۆمۆنیستیی ئازه راوردکردنی کۆماری کوردستان و حکومه به
  

  کهه  ه"درێهک کینهان"م  کهه تی یه سهایه که: رباس بهه  ینه خه ده    ته و حکوومهم دو ر ئه سه  تی له سایه ی دوو که کانیان، شرۆڤه ره ی رێبه و جیاوازیی زۆری نێوان روانگه   ته و دوو حکوومه جیاوازیی ئه  بۆ دڵنیا بوون له
سهتانی رووسهی  ده اربه، ک ربایجان  ی ئازه وانه پێچه  کوردستان به  له: "ڵێ ناوبراو ده.  کردوه    ته و دوو حکوومه ندین جیاوازیی ئه چه  ی به ردانی کوردستانی عێراقی کرد و ئاماژه غدا بوو و سه مامۆستای زانکۆی به

ت  نانهه کوردسهتان ته  اڵم لهه بوو بهه ربایجهان تهرس و تۆقانهدن ههه ئازه  رچی لهه گهه ئه." "هاباد مهه  وتن هاتوونهه بهۆ چاوپێکهه  ورمێهوه  لهه  وه ته تیی سهۆڤیه کیه کۆنسولی یه  ی له سه ند که و چه له  نابینرێن؛ بێجگه
 ."بوو  دواوه  مانی به رگ و نه مه  و رادیۆیانه ورێز گوێگرتن له ته  اڵم له ن بگرن به نده رادیۆ ئانکارا و له  یانتوانی گوێ له ڵک ده مهاباد خه  له.". "بوو نه دا ندیخانه به  کی سیاسییش له زیندانییه

رانی  لی رێبهه پهه  لهه کیی رووخهانی کۆمهاری کوردسهتان په ره هۆکهاری سهه  کهه  دا نییهه وه گومهان لهه: "ڵهێ دا ده   تهه م دوو حکوومه نگاندنی ئهه ڵسهه هه  لهه  یفی قهازی کهه حیمی کوڕی سهه م، دوکتور ره تی دوویه سایه که
تیی  کیهه اڵت و زاڵبهوونی یه سهه ی ده م رێهژه دان؛ چهونکی ههه ڵهه هه  لهه  وانهه اڵم ئه زرا، بهه دامهه  وه ته تیی سهۆڤیه کیهه ن یه الیهه  ت له رتک حکوومه هه  هێندێک پێیان وایه. کان بوو تی رووسه یانه ربایجان و خه ئازه

  پشهتیوانیی پۆلیسهی شهاراوه  ربایجاندا سیستمێکی کۆمۆنیسهتی بهه تی ئۆتۆنۆمیی ئازه حکوومه  له". " دا زۆر جیاواز بوو   ته م دوو حکوومه کان له جێبوونی کاره میش شێوازی جێبه دا و هه   ته م دوو حکوومه ت له سۆڤیه
ی  وانهه پێچه  ڵکی کوردسهتان و حیزبهی دیمهوکرات بهه ی خهه وه بزووتنهه". "بینهرا ش ده پۆلیسهی شهاراوه  اڵتدار بهوو و نهه سهه سیستمی کۆمۆنیستی ده  کۆماری کوردستاندا، نه  حاڵێکدا له  ست بوو، له هد اڵتی به سه ده

کهانی  ربایجهان، حیزبهی کۆمۆنیسهت و کادره تی ئازه حاڵێکهدا حکوومهه  بهوو؛ لهه( ت تیی سهۆڤیه کیهه ربایجهانی یه تی ئازهسهکرتێری گشهتیی حیزبهی کۆمۆنیسه)ت و بهاقرۆف  تیی سۆڤیه کیه کانی یه ته ویست و سیاسه
رییان کهرد و حیزبهی  ستپێشهخه کانیان ده ره رد و رێبههلی کهو حاڵێکهدا گهه  کهرد، لهه کوردسهتاندا ده  کراوی لهه نگاوێکی کانهالیزه ههه  شنه ر چه تیی هه ت دژایه تیی سۆڤیه کیه یه". "کرد تییان ده رایه رێبه  حیزبی تووده

 ."زراند دیموکراتی کوردستانیان دامه
  

 :د مه کانی قازی محه وه نی کۆماری و دوایین دژکرده مه کانی کۆتایی ته رۆژه
  
وتی ئێهران  ئیمتیهازی نهه  شهێک لهه ی به سهۆنگه  ردا و لهه ت پشهتی کهوردی بهه تیی سهۆڤیه کیه واژوو کرد، ئیدی یه ڵ ستالین گه ستێکی ده مۆسکۆ و گرێبه  زیرانی ئیران چووه رۆک وه سه"  نه ڵته وامولسه قه"ی  و کاته ئه
ک بهوو  یهه ماوه  دیهاره. هاباد شهاری مهه  وه یههڕا دا گه(1496ی دێسهامبری 17) 1325زی  رماوه ی سهه26   شی ئیران له رته ر؛ پاشان ئه ده  کوردستان برده  ی له که شه رته ژێر پێ نا و ئه کانی خۆی  له ڵێنه موو به هه
ی  وه گیرانهه  ر لهه شت مانگ به واتا هه 1496ی ئاوریلی 16  له  که  کاندا هاتوه ڵگه به  هیندێک له  له. گۆڕی دابوو  ردانی پشتی کورد و تورک له ئێران و به  ت له تیی سۆڤیه کیه کانی یه نگۆی رۆیشتنی هێزه ده  که
  ئیمهه: "کان وتبوویهان ره فسهه ئه...... وێ کهه ده  قز و بانهه سهه  لهه  رگه کهانی پێشهمه یی هێزه رمانهده فه  قز و چاویهان بهه سهه" رای سهه"گونهدی   ری رووسی دێننهه فسه ، پێنج ئه وه شی ئیرانه رته ن ئه الیه  هاباد له مه
،  بیرمهان چووبهۆوه  لهه  یهه و ماوه ئه  بوو که مان هه مێژینه تیی له ڵ ئیران دوژمنایه گه ده  ئیمه: "اڵمدا وتبووی وه  رگه له کانی پێشمه ی هێزه ماندهر شیدخان، فه ره مه حه" ؟ چییه  ین رای ئیوه که ئێران چۆل ده  ریکه خه
و  موو ئهه ههه  وه داخهه به.... جهێ بهێڵن  کمان بهۆ بهه تییهه ی ههی  یارمه وه بهێ ئهه  ن بهه کهه ل ده، ئێران چهۆ ک دروست بووه تییه هێمنایه  ئێستاش که.  وه تان دیسان زیندوو کرده تییه م دوژمنایه هاتوون ئه  اڵم ئیوه به

 ".بوو لی کورد خێری نه کان بۆ گه وساوه چه  وه ته نه  رگری له و درووشمی به........... رچوون درۆ ده  ت  بیستبوومان به تیی سۆڤیه کیه ر یه سه  ی له شته
ڕ  شهدا شهه رته ر ئه رانبهه به  کهان کهرد و بڕیاریهان دا لهه جۆراوجۆره  تییه سهایه ڵ که گهه ت و حیهزب راوێهژ و وتهووێژێکی زۆریهان ده رانی حکوومه د و رێبه مه هاباد، قازی مهه مه  ه و ی ئیران بگاتهش رته ی ئه وه ر له به
ههۆی زیهان و   بێتهه و ده  یهه دواوه  ل بهه یانهد خهۆڕاگری  ئاکهامی خراپهی بهۆ گهه رایگه  وه رووی ناچارییهه  د لهه مهه نهابێ، قهازی مهه  کهه وێرانبهوونی ناوچه  لهه  ی دڵنیا  بوون ئاکامێکی جگه وه اڵم دوای ئه ن به بکه
کان  تییه سهایه رانی حیهزب و که رێبهه  بهوو کهه  وه نیا ئهه یهان تهه چاره کهورتی رێگهه  بهه. ر راگهرن بهه بتهوانن خهۆی له  هێزتر بهوو کهه بهه  وه ، چهونکی سهوپای ئیهران لهه که هاباد و ناوچه ڵکی مه رێکی زۆر بۆ خه ره زه

. کهردی لهێ  و داوایه ر ئه ڕاڵ بارزانییش هه نه ژه.  عێراق یان رووسیه  ندیی حیزب داوای لێ کرد یان بچێته ی ناوه کۆمیته  ر بۆیه هه. کوژرێ ی نه وه هاباد جێ بێڵێ بۆ ئه مه  د کرد که ممه قازی مهه  پێشنیاریان به
سهوور : "دا وتهی و داوایانهه موو ئهه اڵمهی ههه وه  له. جێ بهێڵێ  الی و داوای لێ کرد ئیران به  رێکی نارده مریکاش نوێنه ئه. ریتانیا به  بچێته  وه ی عێراقه رێگه  ورێز داوای لێ کرد له ته  رکۆنسولی ئینگلیزیش له سه
  اڵم کوردستان بهه م بکوژرێم به و ئاماده  وانه ڵ ئه گه جێیان ناهێڵم و ژیان و مردنم له  ناخۆشی دا به  شدار بووم، ئێستاش له مدا به که وه ته نه  خۆشی و شادیی  لهاڵم من  دا به دارم ده  تی ئێران له زانم حکوومه ده

  ڕێهژێ و واز لهه مهن ده  ر مهن بگهرێ داخهی دڵهی بهه گهه و ئه  ڵسهه و قه  تهووڕه  هاباد کهه مهه  وه ڕێته گه دا دهحاڵێک  ندی له تی ناوه حکوومه. م بم که ڵکه ڵ خه گه ده  من سوێندم خواردوه"پاشان وتی ." بینم وێرانی نه
 ." وه بن، ناچارم بمێنمه ر و زیان نه ره ڵکی شار تووشی زه ی خه وه بۆ ئه  ر بۆیه ڵک دێنێ، هه خه
 . وه ڵێته دهی  که وه ته نه  به  مجۆره ی سیاسی به د دوایین وانه مه قازی مهه 
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 د، مه ژیانی قازی مههکانی  گرنگه  قۆناخه  کێک له یه: د مه ی قازی مهه سێتنامه وه

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

تیی  دوژمنایهه  سهت لهه خهاتری خهودا ده  رن بهه وه: م کهه کتان ده یههنهد ئامۆژگاری کانی ژیانم دا چه دوایین ساته  ئێستاش له! م که وساوه چه  له گه! کانم برا مافخوراوه! کانم ویسته کان و برا خۆشه رۆڵه! تی کورد میلله
ن دا یی پێتها زه ت بهه کها و قهه تان پهێ ده کهه کاره  وێن کهه ی ده نده وه ر ئه دوژمن هه. فرۆشن دوژمن مه  خۆتان به. ستن ر دوژمنی زاڵم دا بوه رانبه به  له. کتر بن ک بگرن و پشت و پشتیوانی یه ڵگرن و یه کتر هه یه

 .و لێتان نابوورێ  وه ته نایه
کڕیز  کگرتوو و یهه تێک یهه ر میللهه ههه.  تێک بهۆ میللهه  ترین پشتیوانه وره کگرتوویی  گه یه.  کڕیزییه کگرتوویی و یه تێک یه ر میلله وتنی هه رکه رازی سه. یین زه هێز و بێ به لی کورد زۆر و زاڵمن، به کانی گه دوژمنه

ی  وانهه اڵم ئه بهه. وتووترن تر و پێشهکه تتر و شایسهته غیره ئهازاد کهراون ئهازاتر و بهه  ی کهه تانهه و میلله ڵکو لهه بهه  متر نییهه ر کهه وروبه کانی ده  ته میلله  تی کورد هیچتان له میلله  ئیوه. یه سته هژیرد  میشه بێ هه نه
 .بن دوژمنانی کورد رزگار ده  فرۆشتن به بردن و خۆنه کتر نه یه  یی به کگرتوویی و ئێره یه  نیا به بن ته مه  سته وی ژیرده ر گۆی زه کانی سه وه ته موو نه کو هه ش وه ئیوه. کگرتوو بوون نیو خۆدا یه  رزگار بوون له

ن، چاوچنووکتهان  ده کوشهتتان ده  کتر بهه سهتی یهه ده  ن و بهه حمتان پهێ ناکهه ، ره ه، بێ ویژدان حمه بێ ره.  ر دوژمنه ومێک بێ هه نگ و تایف و قه ر ره هه  فریوێن، دوژمنی کورد له ڵمه دوژمن هه  ئیدی به! براکانم
 .ن که کترتان پێ ده ڕی یه شه  که ڵه درۆ و ته  ن، به که ده
م  ی دروسهتم نیشهان دان و لهه ت و رێنهوێنی رێگهه نسههه  بهه  وه گیهان و دڵهه  سهتم ههات بهه ده  ی لهه وه مهن ئهه  ڵهێم و خهوداش عالمهه م و پێتهان ده کهه خاتری خوا ئامۆژگاریتهان ده  کانی ژیانمدا به دوایین ساته  له

تم  و وسهیه ێنهوێنی ر. ن کهه کانیان مه کان و دڵسهۆزییه یمانهه ڵین و په قورئهان دادان و بهه  سهت بهه ده  سهوێند و بهه  فریوێن و بهڕوا بهه ڵمهه ئیهدی هه  نم کهه یهه گه لێم و راده کرد و ئێستاش ده دا درێغیم نه ندییه پیوه
، (زانسهت و زانهین)نیا خوێنهدن ون، تهه کهه دوا نه  کانی دیکهه وه تهه کهاروانی نه  بخوێنن تها لهه. بێ واری نه خوێنده  متر نییه که  کانی دیکه وه ته نه  ر خوێندن بنێن چونکی کورد هیچی له به کانتان وه منداڵه  یه وه ئه
ر  دا سهه یهه و رێگه ک مهن لهه سهانێکی زۆری وه کوژرانی من و برازاکانم بترسێن، که  نابێ به  ئیوه. ون که ر ده ر دوژمندا سه سه  کڕیز بن، زۆر باش به کگرتوو و یه ر یه هگ دڵنیا بن و بزانن ئه.  ستی دوژمنه کی ده چه
 .کانی بگا هیوا و ئامانجه  لی کورد به تا گه  وه نێنه ده

و  سهێک لهه ر زانیتان که گه ، ئه یه و ماڵه ک ئه  ، کوردستانیش وه قی منت کردنی نییه سیش هه درێتی و که تی ده رپرسایه سێک شتێک بزانێ به که  وه ماڵه  ک له روه ، هه موو کوردێکه کوردستان ماڵی هه! ویستان خۆشه
و   زایه شهاره  بهزانن کهه  کی درایهه تییه رپرسهایه سهێکی به ر که گهه ئه  یهه، کی هه تییه رپرسهایه کێکتهان به یهه  نهد بهن کهه ن، نابێ دڵمه ی بۆ ساز بکه ری پێ بگرن و کێشه ست دێ بیکا، نابێ به ده  دا کارێکی له ماڵه

 ". ری بن تیده ش یارمه ت بکا و ئێوه ڕێن خزمه لێیگه  واته که"  وشیاره
  

 :کان رچاوه سه
  
 "کوردستان"ی  رۆژنامه -1

 "کوردستان و کورد"سایتی  -2

 دكتر قاسملو": پێناوی ئازادی  ات لهب چل سال خه"کتێبی -3

هید و  دی شههه ممههه وا قههازی موحه و پێشههه( كههاف. ژ)كی نههوێی  یههه وه ك بههه ڕووی خوێندنه روازیههه ده"-9
 باسی رگێڕانی  دلێر عه وه -نووسینی عمر عبدالرزیز -"كۆماری كوردستاندا

 هاباد ، مهمد صمدی ، چاپی مه"تاریخ مهاباد" -5

 ، حسن ارفع"سیاسی وتاریخی كردها،یك بررسی" -6

 ولێر م هه فا، چاپی دووهه وشیروان مسته تی كوردستان، نه حكوومه -7

 ، رحیم سیف قاضی"اسرار مهاكمه قاضی و یارانش" -8

 ت ال عیززه حموود مه جمهوریه تی كوردوستان، مه -4

 ،دركینان" كردها و كردستان" -11

 هێمن. تاریك وروون -11

 .ریم حه ویزی هاباددا، عه قید به كر عبدالكه اری مهگه شتیك به كوم -12

 ویزی یادداشته كانی به كر حه -13

 ، نووسینی دیوید مک داول، ترجمه ابراهیم یونسی"کتاب تاریخ مراصر کرد" -19
 

 2113ی  ی ژانوییه21

 کوردستان و کوردری  ماڵپه
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   وه کوژێته ڵی کۆماری کوردستان نا شخه مه                                                            
 

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

  کی یهه وه ته نه  بهۆ ک هێمایه و بات خه بۆ شنێک رچه سه  به بوو و، کورددا ی وه ته نه دڵی  له نگدار پڕشه ڵی شخه مه  به بوو ندا دریژخایه  له کوردستان کۆماری
 .حاشالێکراو

 زرانی دامهه سهاڵڕۆژی ی بۆنهه  بهه دێمهوکرات، حیزبهی زمانههاڵی کوردکانهاڵ، ئاسهمانیی ناڵی کهه  لهه  کهه لۆڕسهتانی ش ئهاره ڕێز بهه ڵ گه له  که وتووێژێکدا  له
 و ئهه"  کهه کهرا پرسهیار ها روه ههه ؟ یهه ههه کهورددا ی وه ته نه کانی مێژووییه   راستییه ڵ گه له پارادۆکسێکی چ" مهاباد کۆماری" بۆ" کوردستان کۆماری" ناوی گۆڕینی  که لێکرا پرسیارم مبوو، هه  وه کوردستانه کۆماری
 "دواتر؟ کانی وه نه ر سه  دانایه کی رییه کاریگه چ  کۆماره

  
 : وه دایه اڵمم وه   یه شێوه م به من  که
  
 و ویسهت ر ههه – خۆمهان  دڵهی  بهه اڵم بهه بگهۆڕین، خۆمهان  دڵی  به کان مێژووییه  تییهراس و مێژوو توانین ده. بگۆڕدرێ ناشتوانێ و  گۆڕاوه نه ناوێک چونکی بێ، نه دروست  جۆره م به  پرسیاره م ئه داڕشتنی  نگه ره"

 اڵم بهه.  وه مێنێتهه ده یهش"کوردسهتان کۆمهاری"  بهه و  بهووه" کوردسهتان کۆمهاری" رمی فه  به  کۆماره و ئه ناوی بێ چۆنێک ر هه.  داوه رووی رووداوێک چونکی ناگۆڕدرێ، بۆمان -بێ  گۆڕینه و ئه پشت  له کیش یه ئیراده
 :ن سته ده دوو ن به ده ناو هابادی مه کۆماری  به ی سانه که و ئه
 و تر وره گهه زۆر کی یهه ناوچهه و واڵت و  تره وره گهه  وه لهه زۆر کوردسهتان شهزانن ده چهونکی دێهنن، نهاو ی'مهابهاد کۆماری"  به زرانی دامه شوێنی دروستی ناونیشانی نیشاندانی و دیاریکردن بۆ نیا ته  که ک یه سته ده
 ی وه ئهه هۆی به ها روه هه و  کۆماره و ئه بۆ ویستیم خۆشه پێی  به ڵکوو به ت، تایبه ناوی ک وه ک نه خۆشم،.  نییه مان کێشه  وه یه روانگه م له.  وه گرتۆته نه موویانی هه کوردستان کۆماری  که گرێ؛ ده خۆ  له رینتر به
 و" ئانکهارا تی حکوومهه" ،"تهاران تی حکوومه" ڵێین ده چۆن ک روه هه.  هێناوه ناو م" هاباد مه کۆماری"  به جاران زۆر وێ، ده خۆش دا ڕۆیی ره سه ر رانبه به له باتگێڕ خه و پۆاڵیین کی هاڵی قه ک وه مهابادم ناوی  که
  بهه ڵ تێکهه کی واتایهه یها بهن ت تایبهه حقهووقی ی واژه سهته ده و مک چهه یها ت تایبهه نهاوی ی وه ئهه بهێ  بهه 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
 سهڵی ئه ڵ گهه له یان کێشهه  وانهه ئه. ن بهه ده نهاو ی"هاباد مهه کۆمهاری"  به ی که سیاسییه  نده هه ره ی وه کردنه م که و جوگرافیایی پانتایی بواری  له کۆمار ی وه کردنه  چکۆڵه بۆ  و ست ئانقه  به  دیکه ی که سته ده اڵم به

 ".کوردستان کۆماری" یان و بێ" هاباد مه کۆماری" چ ئێستا جا ، یه هه  که پرسه
 هاباد، مهه  لهه زراو دامهه کوردستانی کۆماری  بڵێم بێ ده  یه سته ده م ئه ئاگاداریی بۆ

 کهههادری بهههواری  لهههه ، وه گرتۆتهههه نه هابادی مهههه ر ههههه  وه جوگرافیاییهههه ریبهههوا  لهههه
 ئاسهههۆی بهههواری  لهههه و  ڕانهههدوه تێپه ئێرانیشهههی کوردسهههتانی ت نانهههه ته  وه سیاسهههییه
 و ئهههه  ئیرانیبهههوونی  لهههه زیهههاتر زۆر ی کهههه بوونه کوردسهههتانی ی رێهههژه  وه سیاسهههییه
  کۆماره و ئه ئیداریی شکیالتی ته ، راسته.  "ئیرانی" ڵێن ده پێیان  که ی تانه حکوومه

 ههی   بهه  مهه ئه اڵم بهه.  یه هه جۆراوجۆری هۆکاری ش مه ئه  که ڕی په تێنه قز سه  له
 و ئهیالم پارێزگهای کهانی کورده ههی  کۆمهاره م ئهه  کهه  نییهه  وه ئهه ی نیشهانه جۆرێک

 . بووه نه( کوردستان)  سنه و کرماشان
 تهوانم ده ، دووره  وه ئێرانهه کوردسهتانی  لهه کیلۆمێتر رزا هه 5  که ڵمان ئه  له منێک

 ئێهرانییش  بهه کوردسهتانی  به ر هه ک نه م که حیزبه و، بێنم پێک سیاسی پارتێکی
 بهۆ  وه ئهه دوایی.  یه واڵته و ئه بۆ سیاسیم ئاسۆی و  رنامه به چونکی بۆچی؟. بزانم

 لێهک تهاران  لهه  وێنهه بۆ  شاراوه کی یه شێوه  به س که چوار  که  دیوه ممان که ر گه مه
 ئیههران موو ههه بههۆ شهیان رێکخراوه و ئهه و  پێکهێنههاوه رێکخراوێکیهان و  وه تهه کۆبوونه

 نههدام ئه تێیههدا ئیههران ی دیکههه کانی ناوچههه  لههه رێکیش نوێنههه هههی  چی کههه ، بههووه
 پێهک خۆراسهان  لهه تێک حکوومه ی وه ئه یان زانین؟ نه ژنانی هی  به  نییه دا ی که رییه رێبه کادری  له ژنێکیش ت، نانه ته  که سیاسی کیرێکخراوێ کرێ ده رێ ئه ؟ ره سه له ی کێشه دا خۆی  له  کاره م ئه ئایا بوون؟ نه
 !؟ نییه ک کرماشانییه هی زرێ مه داده هاباد  مه  له تێک حکوومه اڵم به ، هابادییشه مه منی هی ی وێنه بۆ دێ
 و ئهه موو ههه  لهه ن گمهه ده  بهه زۆر  وانهه بزووتنه  شهنه چه م ئهه. بهوو یی وه تهه نه رزگهاریخوازی و سیاسهی و ههزری کی یهه وه بزووتنه ئاکهامی ڵكوو بهه زرا، مهه دانه هۆکهار بێ  به و خۆڕاو  هل کوردستان کۆماری زانین ده

  ی مه ئه  که.  رچووه ده راست  به ئێستا وزی سه ی وه بزووتنه  ها وه ر هه و  شرووته مه ی وه بزووتنه ی باره  له  مه ئه  که. تین یهاڵ کۆمه ی پێگه و  پله ن خاوه  ندازه ئه ک یه  به زانن ده خۆیانی هی  به  که ی ناوچانه
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 انییشپشهتیو ک وه ت نانهه ته ئیهران کانی شهاره دی وه نهه  لهه دا سهه  لهه زیهاتر  لهه چی کهه ، وه ینهه که م که ی که بوونه ئیرانی ئیرتیباری  له توانین ده  مه ئه ر به له رێ ئه. ڕی په تێنه شار ند چه  له ت نانه ته دوایینیان
 !؟.دیتن نه لێ هیچمان

 ڵکی خههه یی وه تههه نه و سیاسههی وشههیاریی ی بههاره  لههه  مههه ئه ، نییههه هاوسههان واڵتێههک ژنههانی موو هههه الی زی گههه ره وشههیاریی یههان ، نییههه ک یههه ک وه کریكههاران موو هههه الی  لههه تی چینایههه وشههیاریی چههۆن ک ه وه ر هههه
 . نییه ک یه ک وه ندیداردا پێوه واڵتی کانی ناوچه موو هه  له  مینانه زه م ئه  نکه ناده روو مێژوویی و ینی عه رابردووی بێ  به زیاتر کان ته حکوومه کهاتنیپێ حاڵ ر هه  به.  دروسته  وه کیشه یه ناوچه

 و ئهه یی وه تهه نه و سیاسهی وشهیاریی رزبوونی بهه ههۆی  بهه ی کهه زرانه دامه نهدی ناوه ی وه ئه ر به  له ر بزانین،هه هاباد مه نیا ته و ناکوردی تی حکوومه  به کوردستان کۆماری ناتوانین نتقێک مه هی  پێی  به  واته که
 . بووه هاباد ، مه واڵته

 .  زانێ ده  کۆماره م ئه رزباری قه و میراتگر  به خۆی  وه هبوار زۆر  له  چوارپارچه ر هه  له کورد ی وه بزووتنه موو هه راستیدا  له چونکی ش، دیکه کانی پارچه ر سه  کرده ری کاریگه ت نانه ته  کۆماره م ئه
 نیشهتمانیان خاکی ر سه  له یی وه ته نه تی حکوومه 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

 تی حکوومهه" ،"رێم ههه تی حکوومه" ،"فیدڕاڵ تی حکوومه" بێ،" تی یاڵه ئه تی حکوومه" ی که ناوه جا ، کۆماره ن مه هه ر هه نیازیشیان و  کوردستانه کۆماری  گرتوه یان رچاوه سه  وه لێیه ی شوێنه و ئه. گۆڕێ  ته هێناوه
 . نییه اتێد ری وهه جه ی ه جیاوازییه راستیدا  له بێ،" خودموختار

 یشهتن گه و فیهدڕاڵیزم لهه باسهیان د مهه مهه قهازی و ری وه پیشهه ی کاته و ئه. کان ئیرانییه  پارته سیاسیی ی رنامه به  به بێ ده ربایجان ئازه تی حکوومه و کوردستان کۆماری درووشمی  ره به  ره به  که یه ماوه ئێستاش
 راکان ندگهه ناوه  سیاسهییه  کهه بهوون پێشهتر  لهه خۆیهان می رده سهه  لهه زۆر  تهه حکوومه دوو و ئهه. بوون نه فدڕاتیڤ  مڕۆکه ئه ی فیدڕالیستییانه  واڵته و له شێک به کرد، ده ئیراندا ی چوارچێوه  له یی وه ته نه مافی  به

  بهه  کهه بوون  ته حکوومه دوو و ئه نیا ته. ن ناگه تێ لێی هێشتاش و یشتن گه ده نه تێی
 جێ جێبه داوای شدا ندییه پێوه م له و  وه مانه فادار وه  شرووته مه یشۆڕش کانی ئارمانجه

 .کرد ده کانیان ییه ناوچه و تی یاڵه ئه  قانوونه ڕۆکی نێوه بوونی
 ن الیهه  لهه فیزیکهی ی شهێوه  بهه  کهه ی وه ئهه ڕای ره سهه کوردسهتان کۆمهاری حهاڵ ر ههه  به

 ڵێکی شههخه مه  بههه بههوو نههدا ژخایهدرێ  لههه رووخهها  وه نێوخۆییههه شههوڤێنیزمی و فاشههیزم
 بهۆ ک هێمایهه و بات خهه شهنێکی رچه سه  بهه بهوو کورددا، ی وه ته نه دڵی  له نگدار پڕشه

 – سیاسههی زراوێکی دامههه  بههه بههوو کوردسههتان کۆمههاری. حاشههالێکراو لێکی گههه شۆڕشههی
 ێک،سه که تاکه و سهێک که مای بنهه ر سهه  لهه ک نهه ویش ئهه کورد، رخی هاوچه یی وه ته نه
 بههۆ و گشههتی ی ئیههراده مای بنههه ر سههه  لههه ڵکوو بههه بههوو، بههاو ئێرانههدا  لههه ی وه ئههه ک وه
 کی یههه رنامه به پێههی  بههه پارتێههک تێکۆشههانی و وڵ هههه و ت هیممههه  بههه جههار مین کههه یه

 بههێ ده خۆمهان ڵکوو بهه تهوانین، ده ر ههه ک  نهه دایهن نیشهانی   کۆمهاره و ئهه. وتوو پێشهکه
  لهه کهورد لی گهه پاراسهتنی بهۆ میکانیزمێهک تها بهین، یی وه تهه نه تێکی حکوومه ن خاوه

. بێنهین پێهک لێکردنهی حاشها و فیزیکهی ی وه سهڕێنه نگی، رههه فه ژینۆسایدی ر رامبه به
 ی"سهازی وه ته نه" ی پهرۆژه  به بوو  راشکاوانه و ئاشکرا کی یه دژکردوه کوردستان کۆماری

 بهوون، کهورد  ی دیکهه کی یهه ڵگه به و یی وه تهه نه و سیاسهی وشیاریی ی نیشانه  دیارترین کوردستان کۆماری. ی که ئابوورییه  وه وساندنه چه و داگیرکاری و سیاسی افخوراوییم نگی، رهه فه ئاسیمیالسیۆنی تی، وڵه ده
 تی حکوومهه پێکهێنهانی و قیه  ره ی ئهه یی وه تهه نه سهروودی و ئهااڵ تها  بگهره  وه رگه پێشهمه هێهزی  لهه زانهی؛ خۆیهان سومبولی و هێما  به کانیان سومبوله و هێما و  بۆوه رز به پێی یان وره ش دیکه کانی  سله نه. بوو

 . وه گرێته ده ییش وه ته نه ریی روه سه  به یشتن گه و یی وه ته نه می سته هێشتنی نه بۆ واڵتدا  له سیاسی کتۆرێکی ستره پێکهێنانی  واته ، کۆماره و ئه سیاسی ویستی و ئارمانج ن مه هه ش مه ئه  که. یی ناوچه
  کهه ویسهت ده خۆشهیان  وه سهته هه  م بهه و  قووڵییهه  م بهه ، نییهه خۆیهان ههی  که زانیبا، ک یه پرۆژه و بچووک شارێکی ی وه بزووتنه  به یان کۆماره و ئه ئێران، کوردستانی ر هه ک نه کوردستان، ڵکی خه ر گه ئه رێ ئه
 کان سهنووره  ڵیکردوه ههه ی ئااڵیهه و ئهه بووبێ وانهه پێهی خۆشهی د مهه مهه قهازی  نگهه ره! ؟ وه نهه بکه لهێ یهادی و بگهرن لهێ رێهزی یی وه تهه نه رۆژێکهی ک وه سهاڵێ موو ههه ڵکو بهه بزانن، خۆیانی هێمای  به ر هه ک نه

 . وه کێته بشه  وه کوردستانه لکی خه ن الیه  له  سوریاوه و  تورکیه و عێراق کانی شاره  له دواتر ساڵ فتا حه و ڕێنێ په تێده
 و  کهه مه جارێهک م النیکهه  تی ریه سهه  لهه دین بهه موسهلمانێکی ر ههه"وتهی ههاتووم،  دوه هاباده مهه  لهه زانهی  که ر هه. بووم عێراق کوردستانی زانکۆکانی  له کێک یه رۆکی سه تووشی ئاڵمان  له سمینارێک  له رۆژێک

 م کهه یه ی شهاره و لهه خهۆی یمانی پهه و هاباد مهه  بچێتهه جارێهک م النیکهه دا ژیهانی  له رێتی سه  له وشیار و سیاسی کوردێکی ر هه ڵێم ده من اڵم به.  وه بکاته نوێ خودا ڵ گه ده خۆی مانیی په و بکا ت زیاره  دینه مه
 ک نهه  کۆمهاره و ئهه ڵهێم ده  بۆیهه". وه کردۆته نوێ ڵ گه له خۆم یمانی په نراو یه راگه لێ کۆماری ی یدانه مه و ئه  ته چوومه جار ند چه ڵکوو به جارێک ک نه ئێستا تا منیش.  وه بکاته نوێ  زرا دامه لێ کوردی کۆماری

 . کوردستانه موو هه ڵکوو به ئیران، کوردستانی هی ک نه ر، وروبه ده کانی شاره و کان هابادییه مه هی
 ر ههه ک نهه ری وه پیشهه و د مهه مهه قهازی و  ئیرانهه دیمهۆکراتیکی و کسهانیخوازی یه و ئهازادیخوازی ی وه بزووتنهه موو ههه هی ربایجان ئازه تی حکوومه و کوردستان اریکۆم ڵێم ده و  ڕۆم ده تر والوه به هێندێکیش من

 .   بێ ررێبوا پڕ یان رێگه و پیرۆز و رز به یادیان. ئێرانن موو هه ڵکوو به  یه وه ته نه دوو و ئه ئازادی رێی رێبوارانی
 
 2113ی  ی ژانوییه18

 ری کردستان و کورد ماڵپه
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 . زایینی له کوردستانی ئێران، بۆ هەموو کوردان له سەرانسەری کوردستانه 1496ێژنی دوی رێبەندان ساڵی ج                 
 

 مرادی گلمراد دوکتور
 

 !هاوواڵتیانی شۆڕشگێر و خۆشەویست
 

دبوده وبهه ئێهوەی لە سەرەتادا ئیهزنم پهێ بهدەن پهێش لهه هەر شهتێک سهپاس و ستایشهی خهۆم پێشهکەش بهه بەڕێهوەبەرانی ئەم سهیمینارو جێژنهی یها
هیهوادارم هەمهوو ئهێش و ئازارەکهانی ئێمهه لهه داههاتوویەکی . بەشدارانی خۆشەویست بکەم، کە ئەو کاتتان ڕەخساندوه له ئەم سمینارەدا بەشهداربن

یرریک کهه بهه دوەم ئەگهه ر ئیجهازه بەفەرمهون، مهن دەخهوازم بهه خوێنهدینەوەی شه.  نیزیک دا، ببێته شادی و سهەرکەوتنی یەکجهاری نەتەوە کەمهان
مهین سهاڵی ئەم  رووداە کە زۆر گرینگهه، بهه کهوردی 61مین ساڵی دا مەزراندنی کۆماری کوردستان به فارسی وتومه وە ئەم شیرره لهه 58مناسبەتی 

بهووه، ( کاریگەریەکی)اڵێکم هەڵبژاردوە که ئەم کۆماره چ تأثیریکیتەرجومەم کردۆتەوە، له نوێ بی خوێنمەوه و له پاش ئەوه کورتەیەک له دست پێ کردنی ئەم رووداوه باس بکەم و لەپاشان ئەمانه  خ
 .بەتایبەت کرماشان و ئیالم و غیره( جنوبی باشوور)له سه ر کوردستانی خواروو 

 هه تاوى  دكتر گلمراد مرادى 1329بو ساڵرۆژی دوی  رێبەندانی سالى 
 دووى ڕێبەندان ساڵرۆژ و يادى كۆمارى كوردستانه 

 ەم رۆژە جێژنى هەموو كوردانهساڵە، كه ئ 67

 مێژو له بير ناكا، ئه م رووداوه پڕ گرينگه

 وتوو روداوانه ركه كه ثەبت كراوه له بەڵگه ى سه

 ده بێ كوردان بە بيرهێنن ئەم رۆژه پيروزه

 هيدانى ئەم دەورانه  به مندااڵنيان بێژين خەباتى شه

 كوو قازى، كه له خاترى ئێمە ناروات هەرگيز وه

 اش مەحبوبى دوستان و دڕکی چاوى دوژمنانهئه ئێست

 کوو هەڵۆی کوردستان که له چیاکان باڵی داوو وه

 و که خودای بارزان بوو، ئیستایش له دڵی هەمووو کوردانه ئه

 كورد پێويسته بناسێ دوستان و دوژمنانى خۆ

 به دامى ئيهساس نەكەوێ، ئەمه دامى قازانجەرانه

 وينيان داوه لەم رێگەى دوورو درێژه، كوردان خ

 ت نابێ بڵێين كه ئەم دەردەى ئێمە بێ دەرمانه قه

 بۆ هەردەردێک له دنيا، دەرمانى تايبەتى خۆی هەيه

 دەرمانى دەردى کۆمەڵی كورد، ئاگايى و تێکۆشانە 

 تێکۆشين وئاگايى گەلى كورد، تەزمينى سەركەوتنه

 گەر ئەم نەبێ له بەرنامه حيزبان،بێشك ئه و جێگاى گومانه

 ساڵ خەباتى راستەقينه ئێمەیە 67تەجروبه ى ئەمه 

 ته ونانه وه ى ئاڵکەمان، گەرچى دژمن ئێژێ كورد نەزانه

 ئێمە نەتەوەی كورد، مافى خۆ دەخوازين و بەس

 بۆيه چەك بەدەست بووين له سەر هەر کێو وچيانه

 ئێستا دەبيت به خەبات پەله بدەين، حەتا بيشتر له پيش

 بەڵكوو زۆرى قەڵەم  له مەيدانهئينجا نه به چەک و خەنجەر، 

 نەهايەت دەبێ سەركەون، ميللەتى كورد وهەموو ميللەتان

 ئاوى بەزرى خەباتكارانىپێشوو، ئێستاش له م روباره رەوانه

 دا كه دەست پێ كراوه 21هيوادارين لەم سەدەى 

 كورد به مافى خو دەست هێنى، له رێگاى ئاشتى خوازانه

 وتنى كوردستان دەژينميللەتى كورد به هيواى سەرکە

 خەباتكارانه موو هە ئازادى دروستى رێگەى ئەمه
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%DA%AF%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=_LD36_yDbdubAM&tbnid=HKPyU897bW9N5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yarsan-dm.com/in/index.php?option=com_content&view=article&id=1392%3A1390-10-14-16-37-51&catid=40%3A1389-08-04-13-41-51&Itemid=68&ei=1RIHUfuOEKTb0wGRtIGQCw&bvm=bv.41524429,d.dmQ&psig=AFQjCNGPt8i95WPpzflXul8e-styyej2xA&ust=1359504469755667
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 كوردستان نەمرى کۆمارى ئەی بمێنێ وسەركەوتو
 هەزارانه له گوڵچنی ئەمه وشرفکەندی وقاسملو قازى زندوون

 داوه گیانیان تو ی رێگه له رگه پێشمه زاران هه
            گومانه و شک جێگه مه ئه بلین نابی
 یه رێگه له ت میله پیروزی که نییه گومانمان ئیمه

 دوژمنانه بۆ ننگی له رژاوه م ئه بۆ خوێنێکه
 ميژویيه روداوه ئەم سەرۆكى نەمر، مهەممەدى قازى پێشەوا ناوى بژى
 كوردستان ئازادیخوازى رێگاى شەهيدانى ناوى بژى

 خۆشەویستان
اوی زۆر بەنرخهه کهه هەر سههاڵه، لهه سەرانسههەری ئەمە روود. هەتههاوی، دەسهت پیکههرا 1329رێبەنهدانی سهاڵی  2سهاڵە هەر سههاڵ دبیسهتین کهه کۆمههاری کوردسهتان لههه رۆژی  67 مکە والنههی دەزانهین هەمومهان

دڵهی دژمنهانی ئهازادی و  مانگی خایاند و له ئەم کورته کاتی مێژوییه، ئەوەندە ئەرکی ئیجتماعی و به قازا نجی بۆ هەموو مرۆڤان، بەئەنجام گەیانهد کهه وحەشهه ت بهه 11کوردستان جێژن دەگیرێ، تەنیا 
دوژمەنهانی مهیلەت حتها بهه نهاوی خهودی کۆمهار رەخنەیهان کردبهوو و . ئەم بهزوتنەوەیە لهه بەیهن بهبەن! ەک که دەزانن قانونی یان غیر قانونی، بۆیان گرینگ نەبودێموکراسی کەوت وهەوڵیاندا بەهەر رێگەی

الیقهی . )استی خۆیان سهازبکه ن تها عهاقیبەت بتهوانن کۆمهار شکسهت بهدەنئیتالعاتی دقیقیان بوو که کۆمار چی بۆ مروڤ دەکات و به دلیلی ئەم زانیارییە زۆر هاسان دیان توانی، به چ شکڵ و شێوەیەک سی
 (.منظمه ئەندازه ئەم به کورد که کرد ترجبیان و بوو سەیر تاران رژیمی بۆ ئەمه. بوو کوژرا کوردستان کۆماری له نەفەر یەک فەقەت کوردانمانگ حکومەتی خودی  11گوتنه که له سەرانسه ری 

 هێنهدێ بهه نەبهوون شهارەزا نێوانمانهدا، لهه یەکیەتهی نەبهوونی وێنه بۆ. بکری پێ تردا، دەورەی زۆر له ڵکوو به کوردستان، کۆماری له نیا ته نه کورد ئێمەی شکستی بۆ( علل) ارهۆک زۆر به ئاماژه دەکرێ
 سهەر بهه فەردی قازانجی هێندگرتنی به عەشیرەگەرایی، و خێاڵیەتی دوژمن، به متمانەکردن و بڕوا ئاگابون، کورد ڕاپەڕینەکانی مێژووی له کەم و خاو زانیاری نەتەوەیی، بیری سست وەکو حەساس مەسەله
 یهرب لهه نهابێ ئێمهه زنجیرکێشهانی بهه بهۆ دانیان وهەوڵ دوژمنان تەڵەکەی و فێڵ ئەوانەش سەرەڕای... .  و فەرهەنگی بواری چوونی پێش بەرەو و پێگەیاندن بواری له کورتی ودەست تی کۆمەاڵیه قازانجی
". غیهره و جاشهایەتی و خەیهانەت و حسهوودی و بەخیلهی لهه کهردن دووری و کهورد یەکیەتهی و فێرکهردن و پەروەرده بهۆ دان هەوڵ: "ههاوردووه نامەکەیهدا وەسهیەت له پێشەوا بونەوه، ئەم به هەر. وه بکەینه
 پۆسهتی و مقهام بخهاتری عەشهیرەتەکان سهەرۆک لهه هێنهدێک وێنهه بۆ که کاتێک. هەیه مێژوودا، له زۆرمان نموونه دەکەم، خۆمان تەڵەبی فرسەت ئاکامدا له و نەزانی باسی خوێنەوه، پڕ دڵێکی به ئەگەر

 بدەنهه خەڵهک یڕاپەڕینه ڕێبەرایەتهی بهوون، ده ئامهادە پڕێنسسهێک وێهنەی ڵقەنرانهی سهەرهه ولهه سهوڵتان ئیمهزای بهه ڕاوچیەتهی تفەنگێکهی وەک هەدیەکی بخاتری یان و ناوچەیەک یان شاریک فەرمانداری
 بهه زیانێهک چ کهه نەیزانیهوه و نەکهردۆتەوه خهۆی کهردەوەکەی ئاکهامی له بیری هی  ڕادەبەدەر، له نەزانی بەهۆی بەڵکوو خەیانەت، بەهۆی نه عەشیره سەرۆک ئەم که ئاشکرایه شتێکی ئەمه بێگانه، دەستی
 مهامی ر بەرانبهه له شێر عیزەدین کەوتی و هەڵس دا، پێش ساڵ پەنجا و سەد له وێنه، بۆ هاتوه، ئێمەدا تاڵی مێژووی له  که جۆره ئەو. زۆرن کردەوانه جۆره ئەم نموونەی! دەگەیەنێ  گەلەکەی و خۆیی
 شهێخ ڕاپەڕینهی بەرانهبەر لهه ئەوانهه هنموونه و کهوێر بهابکر و رزنجی به مەحمود شێخ برای رەفتاری دواتریش ساڵ 75 نیزیکەی. عوسمانی سوڵتانی گەڵ له ئەو کاری هاو و بەدلیسی بەدرخانی ئەمیر خۆی،

 قهازی و کوردسهتان کۆمهاری هاوکهاری ڵەت ڕەوا بهه که...  و هەرکی و ومامەش وشکاک دێبۆکری عەشایری سەرۆکایەتی رەفتاری دواتر ساڵ 21 نیزیک. نگلیسدا ئی هیزەکانی لەگەڵ ئەوان وهاوکاری مەحمود
 دەربەسهتی ری نۆکهه بهه وخۆیهان دەگهۆڕیەوه نامەیهان تهاران ڕژیمهی لەگەڵ بەدزی بەداخەوه بەاڵم بهوون، دەسهتیش وکاربهه کهورددان گەلهی وداخوازەکهانی ویسهت خهزمەت له که دەدا نیشان وایان و بوون مهمد

 سهەر لهه تهری نهاوێکی دەکهرێ کهاری، نەزان و نەزانهی؟ هله جیها بنێهین؟ لەسهەر چیهان نهاوی کردەوانهه جهۆره ئەم دەکهرێ. بهوون دوژمنان گەڵ له هاوکاریەک(نوع)شنه هەرچه وئامادەی دەناساند شاه درباری
 ئامهادەی هەرگیهز گەلەکەیانهه، و خۆیهان بهه ت خەیانهه ئەوانهه کهردەوەی ئەم که بایەن گەیاندرا تێ جۆرێک به ئەگەر و نەزانیوه خەیانەتیشیان وشەی مانای تەنانەت وانه ئه زۆربەی شک بێ به! دانێین؟
 . نەدەبوون دوژمنان به خزمەتی خۆش
 !کەمتر 1415 مشروته شۆرشی له حەتا! بەشداربون؟ بزوتنەوەیەدا ئەم له کەمتر خووار کوردستانی بۆچی که دەکەین خاڵ3 به( اشاره)ئاماژە هەبێت کاتمان ئەگەر ئێستا

یانی کامال دو ئیدولۆژی جیاواز وحتها دوژمنهی یەکتهر . هێزی کاپیتالیسمی کۆنەکارخاڵی یەکەم موقریتی جیهانی وپیدایش یان عرض وئەندام کردنی یەک هێزی نوێ به ناوی هێزی کمونیسم، له بەرانبەر  
 مەترسهی و شهوک یەک کاپیتالیسهم دەوڵەتهانی ، بهو1417له واقردا ههاتنی ئینقالبهی ئۆکتهۆبر، ره خسهاندن کمونیسهم لهه سهال ! که پێویست بوو، به دژی فاشیسم وهیتلر له گەڵ یەکدا متفق بن ویەک بگرن

 تبلیغاتهه ئەم. دەکهرد  یەکتریهان دژی تبلیغهاتی و دەکهرد یەکتهردا گەڵ لهه دژایەتیان دا نەهێنی له متفقانه هێزه ئەم! نەگرێ جیهان هیتلری فاشیستی که بکەن هاوکاری یەکدا بولەگەڵ پێویست تائێس. بوو
 دەخهوازێ کوردسهتان کهه دەکهرد باوەریهان عادی خەڵکی که ئەندازه ئەو تا. هەبوو وسقز، سنه رادەیەک تا و الموئی کرماشان وەکو داگیرکراو،  ناوچەی عادی خەڵکی بان له زۆری کاریگەریەکی ناخواه خواه
 بهه درۆیهه، تبلیغهه ئەم کهه دەزانسهتن هەمهوو لهه تهر بهاش ئەوان. دەکهرد یهان تبلیه  دایهم وئەمریکاییەکهان ئینگلیزیەکان بەاڵم. نەبوو دروست ئەمه دا، حالێک له! دایه ناودا له شوروی دەستی و بێتەوه جیا

 ئەمە کهه مهروڤ ناو خستیانه جیهانی یەکم شەری مەترسی ئەمه، بەر اضافه و شوروییه دەستی به کوماره، ئەم بکەن، قانع مروڤ بوکه ئەمه تەنیا کاریان والیەتەدا ئەم له بیگانه کۆنسولگەریەکان هرحال
 تشهخی  خطرنهاک وەالیتهی و ئەیهالەتی وحکهومەتی بهو زۆرگرینهگ اسهارتبار، دادی قهرار ئیمزاکردنهی بهۆ ناوەندی بەهێزی حکومەت که دەکرد بایجا ئەمانەی رۆژ ئەو سیاسەتی بەهەرحال. بوو ناخۆش زۆر

 کردبهوون داگیهری شهوروی هێزەکهانی رانئێه(رۆژئهاوا بهاکوری) غربهی شهمال منهاققی دوەم، جیههانی شهەری کردنهی پهێ دەسهت پهاش لهه نیوێهک و سهاڵ دا راسهتی لهه. دەگرتن مملکت غارتی نوای چونکه! دراون
 و ئینگلیهزی هێهزی فەرمهانی ژێهر لهه سردەشهت و بانهه و سهنه نزیهک تا ئیالم و کرماشان مناققی یانی کردبوون، داگیری ئینگلیز هێزەکانی( رۆژئاوا باشووری و باشوور( )غربی وجنوب جنوب)خووار ومناققی
 .کرا ساز ناویان له کوردستان کۆماری که بوون گوند و شارۆچکه ند چه و سقز ڕادەیەک تا و نقده شنو، بوکان، مهاباد، نەبوو، ناودا له یگانەیب هێزی هی  که ناوچەیەک تەنیا. بوون ئامریکادا

 مهاڵی بهودجەی بانترین ئامریکاییەکان هێندێک تا و ئینگلیزیەکان که بو، ئاوییه زهر تبلیغاتی ئەم دەدان، نیشان کوردستان کۆماری به عیالقه کەمتر ناوچەیە، ئەم له کورد مروڤی که دەلیلەکانی له یەکی
 .بگا خووارو کوردستانی روشنبیرانی حەتتا بەدەستی کۆمار بارەی له دروست خەبەری که نەدا ئیجازەیان عمال هی  و دانابوو بۆیی

  ئاگاه کولتوری حەتتا و اجتماعی و سیاسی نەزەر له مروڤ که  یه نی خۆش پێیان حاکمه، هار سەرمایەداری سیستمی که جێگانه ئەو له ئیمرو، حەتا. بوو مروڤ وئیجتماعی سیاسی نەزانی دوەم نوکتەی
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هێهزه  کهه دەژیهان دوژمهن ژێردەسهتی لهه بەتهایبەت و نەبهووە سیاسهیان سهوادی ئەسهلەن ئەمهه، لهه بیشهتر و بهوون بێسهەواد خەڵهک دەرسهەدەی 41سهاڵ پهێش بکیهین کهه  71 حهدود تواشهای ئینجها. بزانن و بن

سهەد  دەتهوانی رادیهو نهه بهوو و تلویزیهون نهه نەبهووە، ئیمهرو وەکهو رەسهانی ئیهتەالع. نەبهوو مروڤ سەوادی به عالقه هیی  تاران اوەندین حکومەتی تازه. بێ سر له دیکتاتوریان دایم خووازتی داگیرکەرەکان
 کەمتهرین و بهوون نائآگهاه خەڵهک واقرها پەس. تدەگەیش سقز حتا و سنه به دەگمن به کرا، چاپ مهاباد له که کوردستان رۆژنامەی فەقەت. بوو حسابی و دروست پۆستی نه و بوایا فریکونسی بێشتر کیلومتر

 .هەبووە کۆمار بارەی له اقالعاتیان
 مهروڤ بهه و بهدەن جلوه خراپ کۆماره ئەم که هەبوو ئەرکێکیان ئەوان کرد، پێ ئاماژەمان پێشدا له که جوره بەم. بوو ئیجتماعی پەروردەی و سەرئاموزش له کەرەکان داگیر هێزه ئەم نەخشی سێهەم، نوکته

 لهه هە ل، ئەخبارگهه کهه بهوو ئەمهه ئینگلیهزی کنسهولخانەکانی هەمهو ئەرکهی کهرد، پهێ ئاماژەمهان جهۆره ئەم به. بکەنەوه جیا ئێران له کوردستان دەخوازن و نەپەرستەکانه خووا دەستی ساختەی ئەمه ێژنب
 .بکاتەوه باڵوی منطقه تەواو له و بکات دروست

 بوونەسهه ئەمانهه، زۆربەی بەداخەوه. جاسوسهیەکان سهازمانه مهأمور یهان و بهوون کنسهولگری کارمەنهدی یهان نوسراوەکان، نوسەری، دەرسەدی 41 وه نوسراوه باریەوە لەم مێژویی کتێبی زۆر که دەبینن ڕۆ ئەم
 .بنوسین نانهبی واقع شتیکی که نەبوو ئیمکاناتمان و بوو، خوێندکارمان کمترین خۆمان ئێمه چۆن. کورد گەنجانی بو حتا ،"عیلمی" کار منابع

 وانهه ئهه دیوه، خووارم کوردستانی کوردی نجانی گه سیمینارێک هەر له من و دیتن کرماشانەوه و ئیالم منطقه له بیشتر کورد گەنجەکانی تایبەت به کورد روشنبیری قشری که دەبینن ئەمڕۆ شانازیه جێگەی
 بهۆ ئەمهه. بمینهی بیهت ده و کوردستانه میژی کرماشان ئیژم بنده کوردستانه، دلی رکوک که وتویه بارزانی مر نه که مه ئه کو وه ستانهکورد داهاتووی پێتەختی کرماشان شک بێ ئێژن، دڵگەرمی و دلنیایی به
 هیهوای بهه. دەگهرین جێهژن ورەتهرین گهه ریهژاو، سهراوی له جەمی خاتر به و ببینم بردی ئینقالبی که هیوادارم. کورد میلەتی بزوتنەوی ناوەندی دەبێته و بێتەوه زیندوو کرماشان که شانازیه گەورەترین من
 .تان تەحمل بۆ دەکەم سپاستان زۆر. نزیکه زۆر مێژویی نظر له که رۆژه ئەو
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 نگ گیارهری  ماڵپه
 

 با باشتر رێز لە کۆماری کوردستان بگرین                                                      
 

 باڵەکی ئاگری
 
 کۆمهاری یەکەم دامەزرانهدنی لە رێهز دیهکە کوردسهتانیەکانی هێهزە لە بەرچهاویش بەشهێکی و بەشهەکەیەوە هەردوو بە دێمۆکرات حیزبی سااڵنە نەریتی پێ بە

 شهارەوا الیەنهی زۆر بێهت لەگەڵ اشهیئێست تهاکو رووداوە ئەم روودانهی داوای لە ساڵ 67 دوای دەکەن، پیرۆز رۆژە ئەم بەشێوەیەک هەریەکەو و دەگرن کوردی
 زیهاتر ئەوەی بهۆ نەداوە زیاترمهان هەوڵهی یهان نەزانیهوە پێمهان ئێسهتا تها ئەوەی نەداوە، زانینیشمان هەوڵی بەڵکو نازانین هەر نەک کورد ئێمەی کە هەیە

 بە زۆرترخۆمهان کە ئەوەیە هەوڵمهان تەنهها و نهاگرین نخۆمها پیرۆزیەکهانی لە رێهز زۆر ئهێمە کە ئەوەی بهۆ دەگەرێهتەوە بهزانین کوردستان کۆماری دەربارەی
 بەکاریهان گهرتنیش لەیەکتهر سهەنگەر بهۆ وایە جهاری کە گهرینگە بهۆ پیرۆزیەکانمهان نێوبهانگی و نێهو ئەوەنهدە هەڵبواسهین، کەسهایەتیەکانەوە و پیرزۆیەکان
 وەربگهرین، لهێ ئامۆژگاریهان و دەرس کە ئەوەی بهۆ بگەرێهن کەسایەتیانە و رووداو ئەو شاراوەی مێژووی و بیرۆکە بۆ کە نەداوە هەوڵمان کات هی  دەهێنین،
 .کەسایەتیانە و رووداو بەو بووە دەرخستن خۆ و نێو زۆرتر کورد ئێمەی هەوڵی
 نیوبهانگی و نێهو ەیئەوەنهد پهێ، هەاڵوەسهین خۆ نیشاندان خۆ بۆ هاتووە بەکار کۆمار بەبەردەوامی نەبووە، چوارچێوەیە ئەم دەروەی لە کوردستانیش کۆماری
 تها بێهتەوە بچهوک زیاتر کە دەکات کوردستان کۆماری لە وا ئەمە بۆیە هەر بەکارنەهاتوون، کردوەکانی و ئامانج و مێژوو ئەوەندە هیچکات هاتووە بەکار سەنگەر وەک کۆمار بەرپرسانی و کوردستان کۆماری
 لەو بەئەنهدازەیەک ئهێمە هەمهووی سیاسهی، الیەنێکهی یهان دەسهتەیەک ئەستۆی بخەیتە خەمیە کەمتەر ئەم ناکرێ هەڵبەتە دەبێتەوە، بچوکتر نوێ نەوەی الی کۆمار سالێک هەموو دەوامی بەبەر و بێت گەورە

 وا جهار دەیهان بە مێهژوو، بهۆ کوردسهتان ریکۆمها لە بکەیهن ئامهادە پێهک و رێهک و روون روخسهارێکی کە نەداوە هەوڵمهان ئهێمە کە ئەوەی راسهت خەتابهاریەکەش خەتابارین، کوردستان کۆماری بچوکردنەوەی
 ترمهان هیچهی سهواو فهاکتێکی چەنهد و کهاڵ و کهرچ قسهەیەکی چەنهد لە جهگە ئهێمە بەداخەوە بەاڵم دراوە پەالمهار مههەمەد قهازی پیشهەوا شەخسهی و کۆمار تورکەکانەوە و فارس شۆفینستە الیەن کە هەبووە
 لەگەڵ ئێستاشهی تهاکو ئهێمە بۆ کە دەبێتەوە کوردیەکان ڕێکخراوە و سیاسی الیەنە رووبەرووی کە ئاشکران رەخنەی هەموو ئەمانە مهەمەد قازی پێشەوا شەخسی کوردستان، کۆماری لە کرد بەرگری بۆ نەبووە

 .داهاتوو نەوەی فێربوونی بۆ مەبنایەک ببێتە بنووسرێتەوە، کوردستان کۆماری بۆ ئاشکرا و روون مێژوویەکی کە نەمانتوانیوە بێت
 !جوانە بەسادەیەوە کوردستان ریکۆما

 لەسهەر نەتهوانراوە ئێسهتاش تهاکو هەربۆیە بدات، نیشان کۆمار گرینگی و گەورەیی کە ئاستەی ئەو نەگەیشتۆتە هیچکات بەاڵم کراوە سەرەتایی کاری سالە 67 ئەو بەدرێژایی یان سااڵنە کە ئەوەیدا لەگەڵ
 شهارەزاکانەوە الیەنە و دڵسهۆز کەسهانی الیەن و بۆبهدرێت هەوڵیهان بەدوا لەمەو دەکهرێ ئەوانە شهاراوەن، ئێسهتاش تها رووداوەکهانی مێژووی و ئااڵ ەوین،بک رێک تاقانەیە کۆمارە ئەم سومبولەکانی و مێژوو
 نەکرابێهت لیهوە باسهی کۆنفرانسهانەدا و یاد لەم ئەوەی بەداوەخەوە اڵمبە بگیرێت بۆ کۆنفرانسی یان بکرێتەوە کۆمار یادی کە ویستراوە کات زۆر.  نەچێتەوە بیر لە کۆمار دیکە چی ئەوەی بۆ بکرێت بۆ کاری

 سهااڵنە کە پێویسهتە پێکهرد، ئیشهارەم لەسهەروە هەروەک رەخنانەشهدا ئەم لەگەڵ ، تهرە باسهێکی یهان کوردستانە کۆماری ئی یادە ئەم بەراستی کە دەچێ تێک لیت جار زۆر هەربۆیە بووە، کوردستان کۆماری
 . بزانین کۆمار نادیارەکانی و شاراوە الیەنە زیاتر ئەوەی بۆ و کوردستان کۆماری لەسەر هەبێت تایبەتمان لێکۆلینەوەی و کۆنفرانس ئێمە

 هەربۆیە بکرێتەوە، لەکۆڵ بێت ۆنێکهەرچ یادە ئەو و بگرن جێژنێک دەبێ وایە پێیان ئەوان کە ئەوەیە دەگرن، بۆ جێژنی و رادەگرن بەرز رێبەندان ی2 کە الیەنانەی و لە کەهەیە تر جیدی رەخنەیەکی
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 ووێلهن گهۆرانبێژانەوە دوای بە ئەوەنهدی و دەگەرێهن دا خهۆش دەنگ بێژێکی گۆرانی بەدوای دەگەرێن دەکات بەشداری زۆرتر خەڵک کە بدەن نیشان بۆئەوەی تێکش هەموو پێش کە کردوە دروست فەرهەنگێکیان
 دەبهێ بهۆ هەڵهدێنین، یەکەم هەنگهاوی کۆمەڵگها بهۆ غەلەت ەرهەنگهیف کردنهی دروسهت لە ئهێمە کە لەوەدایە رەخهنەکە نهین، وێلهن سیاسیەوە و مێژوویی لێکۆلەرێکی یان سیاسی گوتاربێژێکی بەدوای ئەوەندە
 کە سهاڵە چەنهدین ئەمە سیاسی، لێکۆلەرێکی یا سیاسیی کەسێکی بەر بەرێتە پەنا نابێ بۆ خۆش دەنگ کەسی بۆ بەرێت پەنا بدات نیشان دیکەدا الیەنێکی سەر بە خۆی گەورەیی ئەوەی بۆ سیاسی الیەنێکی
 و یهاد کهارانە جهۆرە ئەم بەالم نهیم خەڵک خۆشی و شایی دژی خۆم وەک من مەراسمەکەدا، لە دەلێ گۆرانی کێ کە گرینگە بۆیان کە شت یەکەم و دەگەرێن جێژنەکاندا ریکالمی دوایبە بوون فێر ئێمە خەڵکی

 و دەچهێ لەیهاد مێهژووەی ئەم گرینگهی زیهاتر نهوێ نەوەی سهاڵ لەگەڵ سهاڵ نەگهرن خۆمهان انیپێرۆزیەکه لە رێز خەڵک کە هۆکارێک دەبنە کردەوانە ئەم بێنەوە، وەبیری تا دەبەنەوە بیر لە کۆمار بیرەوەری
 . نامێنێت لەبیریشی هەر بەڵکو دانانێت کوردستان کۆماری بۆ رێز لە نەک داهاتوو نەسلی برۆین کردارنە جۆرە ئەم لەسەر ئەگەر
 و هەڵێنهین بهۆ کهرداری هەنگهاوی و جیدی کاری بەدواوە، ئێستا لە دەکرێ و بۆیە هەر کردوە، کارەیان ئەو الیەنێک و کەس کەم بەالم کەسایەتیەکانی و کۆمار بۆ بکرێت گەورە کاری دەکرێ ئەوەیدا لەگەڵ
 کە هەیە دێمهۆکرات الیەنهی هەردوو بهۆ پێشهنیارم ئەمانەشهدا لەگەڵ. بگهوازینەوە نهوێێ نەوەی بهۆ تایبەتەکانهدا بهۆنە لە سااڵنە بکەین، دیاری کۆمار هەدەفەکانی و ئامانجەکانی و روون مێژوویەک بتوانین
 سهالە هەر و بهکەنەوە کۆیهان و هەڵگرن دێت بەدەست یان دەکرێ خەرج مەراسمانەدا ئەو لە کە مادیانەی مەبلەغە ئەو لە بەشێک کە ئەوەیە پێشنیارەکەشم دەزانن کوردستان کۆماری بەخاوەنی خۆیان زیاتر

 دەکەن کۆمهار بهۆ خۆشهی و شهادی ئەوەی گەڵ لە دەتوانن کە کردارین هەنگاوی ئەمانە ، بکەن سازی دۆکومینت کوردستان کۆماری یان بێنن، پێک کوردستان کۆماری بۆ کۆنفراسنێک جیهانە ئەم شوێنێکی لە و
 .بکەین پێوە شانازی کە هەبووە کۆمارێکمان کە بلێن بتوانین داهاتوودا لە ئەوەی بۆ هەڵبێنن هەنگاوانەش ئەو
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 حدک میدیا
 

 بە بۆنەی ساڵوەگەر کوماریی کوردستان،                                                         
 

   قازی رەشید
 

 مەفه  دا کەرانشهای پهێ ژێهر لە و نەدەگهرت بەرگەی زۆری. دەبهاری شهاردا چەوسهاوەکانی و هەژار پیلهی و شهان سهەر بە مێخهک گوڵلی وەک سپی بەفرێکی نەرم، نەرم
 .لێبرابوو برستیان سەخلەتی و سەرما و پشکوتبوو هێوا گوڵلی. دەبۆوە

. نهاوان نێهو کەوتە نهاوم. بهڕی سهنورەکانی دەنگهم و ههات وەدی مێهژێنەم لە ئهاواتی. شهەکایەوە دا ئاسهمان لە ئهااڵکەم. چرێ سەربەستی و ئازادی دەنگی پێشەواکەم
 و بە خهۆش. بهکەوە بەرز زورناکەت و دەهۆل دەنگی گەلۆ ها. هەیە سەردەمێانەم و شایستە ژێانێکی مافی دیکە گەالنی کوە و گەاڵن ڕێزی کەوتمە منێش ئۆخەیەش،

 .سەربەست سەربەستی تۆش. بژی شاد
 شهاڕ. تهۆڕان گهوڵ لە بولبهول وەک لێهوان لە بهزە و بهوون بەبهار لەش خەڵهک.چهوون گڕێهژنە لە هیواکهان. لێکردم سمکۆلی شەر دێوەزمەی. هەژاند شاری بروسکە، هەورە وەک شووم دەنگۆیەکی نەخایاند زۆری
 .کرد رەشپۆشێان و کێشا نیشتماندا بەسەر رەشیان بالی شەوەزەنگ. کرد خۆینی شەاللی و رفاندم کۆرپەکەی گورگ. تیژە ددانی گورگ. گورگی بە مەمدە دایە. بوو بێدەنگ و مات و ،کش
 نیشهتمان دایکهی. کرد گولیان ئەوین و هیوا. پێکردەوە دەستی کوردان چۆپی و هەڵپەرکێە و شای دیکەش جارێکی. کردەوە روناک کوردەواری ئاسمانی و راخۆشی ەدیک ئەستێرەیەکی. تێپەری سال و هات مانگ

 بوونێهان دیهکەش بۆجهارێکی. خۆێنهدیان رەشهەکان قەلە ئەوجهار. یانهدنەخا زۆری دیسهان. هەڵمهالی بۆکهان قەتهیس ئاواتە وەدیهێنانی بۆ هێمەتی قۆلی و هۆنێوە رەشی و ئال بسکی و توردا رەشی چارشێوی
 پتەوتهر و قهایم و قهورس و نەدا کهۆڵم. ڕاگەیانهدم دژی لە جەهادێهان و ئیالهی فەرمانی. باراندم بەسەردا بەالێان ئاسمانەوە و عەرز لە. لێکردمەوە سمکۆلی دیکەش جارێکی شەر دێوەزمەی. کردمەوە نەفی

 .راوەستام
 کانگهای لە. چیاکهانم داوێنهی لە نەک بەالم. کهردمەوە دووپهات بەسهەردا مێژویهان هاسهان زۆر سهاکار، و سهادە دیسهان بهاوەر، فریهوو دیسهان تەلەکە، و فێهل دیسهان. خسهتم داویهان لە و پێنەبهردم نزەفەریا

 .بۆ؟ هەر دیکەش جاری هەزاران و بۆ؟ دیسان. هۆنیوە چەرمۆکانی ەبسک نیشتمان دایکی و بونەوە بەتەم سەر چێاکانم. کرد باڵ و پەر منێان ئاشتی کۆتری دێمۆکراسی
 دونێهاوە قهوورنەی چهۆار لە پێشهەوا هەزاڕان ئێمهڕۆ. کهرد دارێهوە بە مهێاڵق وەک پێشهەواێان دانە سهێ کورد، الوی شۆرە دانە سێ مەهاباد چۆارچرای لە دۆێنی ئەگەر. بی خەم و تەم بە سەر نەکەی گەڵۆ ها

 و سهەرکوت سهالە 67. کهوردانە دونیهای دونێها. بکوتە دەهۆلەکەت و بژنە زورناکەت. بە شاد. دەلێنەوە پێشەوا وانەکانی واشینگتۆنەوە تا پاریس و کۆپێنهاگ و ئۆسلۆ و ستکهۆلم و یدنیس و هەولیر لە هەر
 زوورنها و دەههۆڵ و موزیهک دەنگهی یەسهتاش. ئامانجەکهانمی روناکیهدەری تۆانهامی و هێهز یەسهتاش. یکهوردەوار ئاسمانی گەشاوەکەی ئەستێرە یەستاش. بکەن برت ئەوین نەیانتۆانیوە تۆانەوە و برین و کوشت
 ههاا. اتمەخەبه ڕێگهای پێشهاندەری پێشەواکەم مەکەتەبی یەستاش. دەتۆنێتەوە خۆیدا لەدلی تاریکیم مەیلەو شێنی ئاسمانی بەفرەکانی کلۆ نەرم نەرم شاییکەران گەرمی هاالوی و المپەکان روناکی بە تێکەڵ
 یهاد ئامانجەکانهت ئهاهەنگی دیهکە پیشهەوای سهەدان کورد الوانی و کیژ لە نەفەر سەدان ئەلێرە هاا. شکاویە و بەڕز هەروا نیزیک دوورو لەوێ لێرەو ئااڵکەت و خەبات مەشرەلی و هەلویست بگرە ئارام قازی

 و دەههۆڵ دەنگهی دیسهان. کهوردانە هەڵپەرکهێەی و شهایی دیسهان. . دامەزرانهت سهاڵڕۆژی بهێ پیهرۆز دەبها. منهی سهەرکەوتنی تەپلهی ئهاهەنگی تۆ. کانێاوو وەک شاخ وەک مری نە تۆ کۆمارەکەم ها. دەکەنەوە
 ...کورد... هەڵ و....  شایی دیسان زۆڕنایە
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 مەرگی کۆمار و هەڵپەرکێی دێموکراتەکان                                                    
 

 رۆستەمی هاشم
   

 سهاڵی رێبەنهدانی ی2 لە کە کۆمهارەی ئەو. کوردسهتانە کۆمهاری کورد، نەتەوی خوازانەی زگاریر خەباتی مەزنەکانی و بەرچاو هەرە دەستکەوتە لە یەکێک
 مهابههاد شههاری چههرای چههوار مەیههدانی لە کههوردەوە مەزنیههی پێشههەوای الیههان لە لە و، کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی خەبههاتی و هەوڵ بە هەتههاوی 1329

 خودموختهار کۆمهار دەکەن، ئەوە باسهی کە کەسهانە ئەو نەزەری پهێچەوانەی بە کە دەکەم ئەوە باسهی دیکەدا وتارێکی لە بدا مەودا تەمەن گەر. راگەیەندرا
 بەاڵم. خودموختهار نەک بهووە بەخهۆ سهەر کوردستان کۆماری کە دادەگرم ئەوە سەر لە پێ روون هۆکاری کۆمەڵیک بە ئاماژە بە ئەمن بەخۆ، سەر نەک بووە
 کەم و هەڵە کهردنەوەی راسهت لە بهن کار هاو گەل و حیزب دڵسۆزانی و نەزەران خاوەن تا بهاروژێنم، دیکە باسێکی کە ئەوەیە مەبەستم نووسراوەیەدا لەم
 .کوڕیەکان و

 لە رۆژی بە شکسهتیەوە، و کەوتهن سەر بە خەراپیەوە، و چاک بە داوە، رووی کە ئەوەیە مێژوو. خوڵقاندن شانازی و سەرکەوتن لە نیە بریتی تەنیا جوواڵنەوەیەک و حیزب مێژووی یان نەتەوەیەک مێژووی
 .بوونەوە شەهید رۆژی و بوون دایک
 خهاکەلێوەدا ی٠١ لە چهۆن وەک هەر. بکەیهن فەرامهۆش ناخۆشهەکانیش و تهاڵ رۆژە نهابێ کاتهدا هەمهان لە بەالم. بگهرین جێهژن و بکەیهن شادی دەسکەوتەکاندا پر و خۆش رۆژە بیرەوەری لە کە سروشتیە زۆر

 .دەکەینەوە دووبارە خەباتیان رێگەی سەر لە بوون بەردەوام و وەفاداری پەیمانی دەگرین، تێکۆشانیان و خەبات لە رێز. رادەگرین زیندوو شەهیدەکانمان یادی و دەگرین مەراسیم
 کوردسهتانیان کە جێگهایەک هەر لە هەمووسهاڵێک و گرتهووە خهۆی پهێگەی گەوجهێ نەتەوەیهی بهۆنەیەکی وەک کوردسهتان، کۆماری دامەزرانی رۆژی رێبەندان، ی2 ئێمەدا نەتەوایەتی خەباتی مێژووی لە ئێستا
 .گرتووە را پیرۆز و بەرز یادەیان ئەم بێ لوا بۆیان

 دێمهوکراتیکەکەی دەسهتەاڵتە بە کۆتهایی وەکهوردە دوژمنهانی الیان لە و، هێنا دەوامی مانگ 11 هەر کوردستان کۆماری مخابن کە دەزانن بن، کورد گەلی بزووتنەوەی مێژووی شارەزای کەمێک هەر کە ئەوانەی
 ناکرێ؟ لێوە باسی ئێمەدا مێژووی لە نەتەوەکەمان تراژیدیایەی ئەو رۆژی ئێستاش تا بۆ رۆژێک؟ چ و کەی بەاڵم. هات

 بە کوردسهتان کۆمهاری ئامانجەکهانی کهردنەوەی زینهدوو هیهوای بە کوردستان خەڵکی نەتەوایەتی بزووتنەوەی خەباتکارانی ئێستاش بوو، کوردستان خەڵکی ساڵەی سەدان ئاواتی کوردستان کۆماری دامەزرانی
 هەڵپەرکهێ و شهایی و بگهرین جێهژن ئهێمە کۆمهاردا رووخهانی رۆژی لە کە کوردسهتان کۆمهاری بە دەرحەق گەورەیە نهارەوایەکی هەم و دیققەتهی بهێ هەم مهن بهروای بە وابهوو کە. دەچهنەوە گەلدا دوژمنانی گژ

 بەزمەکە سهاڵیش بە سهاڵ. دەکەیهن هەڵپەرکهێ و شهایی کۆمهاردا مەرگهی رۆژی لە کۆمهار، شهانازی لە پهر ریهگەی درێهژەدەری ئێمەی دێموکرات، ئێمەی ساڵێک هەموو سەدەیەکە چارەگە لە رزیات ئەوە. بکەین
 .دەکەین خەستتر

 پهاک شهارە لەو پاشهایەتیان حکهومەتی نمهادی ئهاخرین شارە، ئەو شارەبانیی داگرتنی سەر بە دەست بە ادمهاب شاری خرۆشاوی خەڵکی هەتاوی 1329ی سەرماوەزی ساڵی 26. باسە ئەو نێو بچمە روونتر با
 ،1329ەزی سهەرماو ی26 رۆژە، ئەو هەر کە روونە ئەوە بەالم( 1329 سهەرماوەزی ی26 نەک بهووە دا1323 رێبەنهدانی ی26 لە مهاباد شارەبانی گرتنی کە دەکەن لەوە باس سەرچاوەش هێندێک)  ،"\کردەوە

 رزگهاری بهزووتنەوەی لە مێژوویی رۆژێکی وەک هەتاوی، 1329 سەرماوەزی ی 26 شێوەیە بەم. چوو رێوە بە دیکە شوێنی هێندێک و مهاباد لە کوردستان، ئاالی هەڵکردنی رەسمی و رێ تەواوەوە شکۆیەکی بە
 .کوردستان ئااڵی هەڵکردنی رۆژی بە بوو کوردستاندا، خەڵکی خوازی

 هێرشهی ئێرانەوە پاشایەتی حکومەت ئەرتەشی الیان لە کە بوو تەمەنی مانگ 11 تەنیا کوردستان کۆماری مخابن کرد پێ ئاماژەم وەک هەر راگەیاندرا، کوردستان کۆماری ساڵەدا ئەو هەر ێبەندانیر ی٢ لە
 واتە مهابههاد، شههاری ئێههران ئەرتەشههی کوردسههتاندا، ئههااڵی هەڵکردنههی رۆژی سههالوەگەری لە واتە ویههدا،هەتا ی1325 سههەرماوەزی ی 26 لە راسههت دارێههژراو، پێشههدا لە بەرنههامەیەکی پێههی بە و سههەر کههرایە

 اریکۆمهه تێکچهوونی رۆژی هەم و ئهااڵیە هەڵکردنهی رۆژی هەم سهەرماوە ی26 کەوابهوو. هههات مهانگەی 11 تەمەنهی بە کۆتهایی کوردسهتانیش کۆمهاری کههردوە بە کهردەوەو، داگیهر کوردسهتانی کۆمهاری پهایتەختی
 .کوردستان

 بە مەبەسهتە ئەو بهۆ بکهات، دیهاری رۆژێهک پێشهمەرگە فیهداکارانەی خەباتی لە گرتن رێز بۆ هەویست دەی دیموکرات حیزبی ناوەندی کومیتەی هەتاوی ی1362 ساڵی واتە رێکەوتە، ئەو دوای ساڵ ٠١ نزیک
 دەکهرێ رۆژە ئەو سهاڵێک هەموو کاتەوە لە و دەکرێت دیاری پێشمەرگە خەباتی لە گرتن ریز رۆژی وەک کوردستان ئاالی ڵدانیهە رۆژی راست بکرێتەوە، زەق زۆر ئااڵ هەڵدانی مەسەلەی کات ئەو ئەوەی بێ
 رۆژی لە باسهێک مەراسهیمانەدا لەو ئێسهتاش تها کە ئەوەیە بهوونەوەیە ورد لهێ جهێگەی ئەوەی مخهابن بەاڵم. دەکهرێ ئهااڵش هەڵهدانی رۆژی لە بهاس هاوکهات ساڵێکیشە چەند ئەوە خۆشیەوە بە و، جێژن بە

 .نەکرێ مەرگەکەمان جوانە کۆمارە تێکچوونی
 و شهایی بیکەیهنە پاسهاوێکدا و نهاو ههی  ژێهر لە کۆمهاردا، مەرگهی رۆژی لە نهابێ، و ناکرێ. بکەنەوە مناسبەتەدا بە چاوخشاندنەوەیەک بوارەدا و لە تا دێموکرات هەردووالی رێبەرایەتی دەکەمە روو لێرەدا

 ئەو بهدەینە دیهکە روویەکهی و رەنهگ کۆمهاردا، تێکچهوونی و ئهااڵ و پێشهمەرگە ررۆژی سهەرماوەز ی26 رۆژی لە با. نیە هەڵپەرکێ و شایی تەنیا فیداکارانەشی خەباتی و پێشمەرگە لە گرتن ریز. ێهەڵپەرک
 .هەڵپەرکێ بە نەک بەالم دەگرن، خۆیان چەکداری هێزی خەباتی لە رێز تریش نەتەوەی و تر والتانی. مناسبەیە
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   زاده ن سه بدوڵاڵی حه عه. دوو ڕوانین                                                            
  
ڕکێی  ڵپهه رگی کۆمهارو هه مهه"ردێڕی  ژێر سهه می لهه ویسهتم کهاک هاشهمی ڕۆسهته و دۆسهتی خۆشه می ههاوڕێ ڵهه قه  بهه  وه تایمزدا وتهارێکم خوێنهده اڵت سایتی ڕۆژههه  له  م ڕۆژانه ئه

ڵکردنی ئهااڵی کوردسهتان  دا ڕووداوی مێژوویهی ههه1329ساڵی   ک له روه ز هه رماوه ی سه26ڕۆژی   زانن که ک نه کان وه دێموکڕاته  که  یه وه ئه  که ی وتاره پوخته. دا"کان دێموکراته
ڵکردنی ئهااڵ  یهان ڕۆژی ههه  رگه نهاوی ڕۆژی پێشهمه  ڵێ بههموو سها ، هه وه ته ختی کۆماری کوردستانی تێدا گیراوه هاباد پێته یش شاری مه1325، ساڵی  هابادی تێدا بووه مه  له

  .ن خه ڕی ده ڕکێ وه ڵپه و هه و شایی جێژن

ش زیههاتر لههه  وه و لههه یههه نێودا هه رمیشههمان لههه کی گه یههه اڵوی و تێکه تی نههدامی حیزبههی دێمههوکڕاتی کوردسههتانین، دۆسههتایه ردووکمان ئه هههه  کههه  وه لههه  و کههاک هاشههم بێجگههه من ئههه
و  دا دوو بۆچهوون بێ لێهره رنه شمان هه م دووانه ک بچن، ئه ک یه دا وه موو شتێک هه  ک ناتوانن له هی  دوویه  ک گوتوویانه روه اڵم هه به. دا زۆر لێک نیزیکین بۆچوونی سیاسیبیرو 

  کهه ته ر بابه سهه وجار بیروبۆچهوونی خهۆم له ، جها ئهه وه بیهر بێنمهه ی مێژوویی وهدا هێندێ ڕاستی پێش له  خۆشه وه پێم که نێو باسه  ی بچمه وه بۆ ئه.  یه دوو ڕوانینی جیاوازمان هه
 :رببڕم ده

هاباد یهان  ڵکی مهه ن خهه الیه  له 1323ندانی  مانگی ڕێبه  دا مه رده و سه موکوریانی ئه  وی له هله اڵتی ڕێژیمی په سه ی ده ک دوا نوێنگه هاباد وه بانیی مه ، شاره داوه ی پێ جۆرێک ئاماژه ک کاک هاشمیش به روه هه -1
ڕۆژی   بههه 1329زی  رماوه ی سههه26دا ڕۆژی بیاتی حیزبههی دێمههوکڕات ده ئههه  تا ئێسههتاش جاروبههار لههه هههه  کههه  وه ئههه. دا1329زی رماوه سههه  ک لههه ، نههه ردا گێههراوه سههه سههتی به ده  وه بڵێههین سههوپای میللیههی کوردسههتانه

 .دا وای هێنابوو"هیدانی کوردستانی ئێران شه  کاروانێک له"کتێبی  له  که  یه ریمی حیسامی کی خوالێخۆشبوو کاک که یه ڵه می هه رهه برێ به باد ناو دهها بانیی مه رداگرتنی شاره سه به ست ده

 1329نهدانی  ی ڕێبه15  کهه  وه می کۆمهاردا دیتبوویهه رده ی سهه"کوردسهتان"ی  ڕۆژنامهه  کی لهه هری باڵه ڕێزم کاک عومهه هاوڕێی به  یانه م دوایی ئه  بڵێم که  یه و ڕاستی بێ ئه وتابێ، ده فه س نه قی که ی هه وه بۆ ئه -2
و  ئهه 1489یهان  1363ر سهاڵی  گهه ئهم  کهه باسهی ده  دوایهه ک له  وه.  کداری کورد دانراوه ری چه ر تێکۆشه سه له"  رگه پێشمه"و پیرۆزی پێست و پڕبه ناوی جوان  وه ستانی کۆماری کوردستانه ده ن کاربه الیه سمی له ڕه به

 .-موو کوردستان هه-ی کوردستان  رگه ڕۆژی پێشمه  بکرێته  و ڕۆژه ر ئه م هه که زوو ده ئێستاش ئاره. زۆر گونجاوتر بوو  رگه ڕۆژی پێشمه  ی بکرێته وه ندان بۆئه ی ڕێبه15، ڕۆژی  بیر بایه له  یه مێژوویی  یه ڕاستی

. ی ڕووخانهد تهه و حکوومه و ئهه وه ی گرتهه"ربایجهان تی نیشهتمانیی ئازه حکوومهه"ختی  ورێز پێتهه زاشها شهاری تهه ڕه مه ڕۆی حه ره سهوپای ڕێژیمهی سهه1496ی دیسهامبری 12وتی  ڕێکه 1325زی  رماوه ی سه21ڕۆژی  -3
تهوانین بڵێهین ڕۆژی  ده  و پێیهه بهه. مابوو نهه  نیا مهابۆوه ته به  وه موو بارێکه هه له   ی کۆماری کوردستان که وه مانه  س چووکترین هیوای به که ربایجان هی  تی ئازه ڕووخانی حکوومه  پێمان خۆش بێ یان ناخۆش به

ئاغای  باس وتی هههه ی مزگهه وه کۆبوونهه  ز لههه رماوه ی سهه23ڕۆژی   زانهین کهه نێین ده سههمیی ڕووخهانی کۆمهار دانههه بڕیهاری ڕه  ش بهه وه ر ئهه گههه خهۆ ئه.  ڕۆژی ڕووخههای کوردستانیشهه  وه کرده ربایجهان بهه ڕووخهانی ئازه
تها ڕۆژی   ڕۆژی ڕووخهانی کۆمهار دابنهرێ زۆر گونجهاوتره  ز بهه رماوه ی سه23ر ڕۆژی  گه ئه  و پێیه به.  دانه وه سته ده ی کار خۆبه و چاره ن کۆمار بکه  رگری له ناتوانن به  رانی کۆمار قبووڵیان کرد که هاباددا ڕێبه مه
و  لهه  چونکهه.  ڕۆژی ڕووخهانی کۆمهاری کوردسهتانه 1497ی مارسی 31وتی  ڕێکه 1326ی  لێوه ی خاکه11وا ڕۆژی  بڕوانین ئه  که له سه مه  ش له وه یه"ئارمانی"باری  ڵێن له ک ده ر وه گه خۆ ئه. 1325زی  رماوه ی سه26
 .چاو ببینن ی خۆری ئاوات به وه اڵتنه دا هه دواڕۆژێکی نیزیک  له  مابڕاو بوون که دڵسۆزانی کورد کۆشکی هیوایان ڕووخاو ته  دا بوو که ڕۆژه

ڕاسهتی  به. سهند کهرا دا په نهدییش ی ناوه کومیته  دانراو دواتر له  رگه ڕۆژی پێشمه  ز به رماوه ی سه26ری سیاسیی حیزبی دێموکڕات ڕۆژی  فته سندی ده و په پێشنیاری من  به 1363زانن ساڵی  ده  ڵک ماون که خه -9
  لهه  رگه وتنی هێهزی پێشهمه رکه ی زۆر ڕۆژی سهه وه دوای ئهه  بۆیه.  ڵکردنی ئااڵی کوردستانه ڕۆژی هه  و ڕۆژه ئه  بووم که غافڵ نه  وه اڵم له به.  گیراوه دا نه و ڕۆژه هاباد له بانیی مه شاره  زانی که ده م من نه و کات ئه ئه
م ڕۆژی  ههه 1329زی  رماوه ی سهه26من گهوتم ڕۆژی  کران، ئهه سهند نهه خۆیانی بهزانن په در لهه غهه  بهه  رگه ی پێشهمه کانی دیکهه ک هێزه وه ی نه وه ر ئه به و له یار کراندا پێشن شکریانی کۆماری ئیسالمی ڵ له گه ڕ ده شه
  و ههی  هێزێهک بهه ک یهه ی ههی  ناوچه رگه پێشهمه  دابنێهین چونکهه  و ڕۆژه با ئهه  وایه که. ر دانرا سه ی له رگه دواتر ناوی هێزی پێشمه  که  یه و هێزه لیاتی ئه مه مین عه که م ڕۆژی یه و هه ڵکردنی ئااڵی کوردستانه هه
ڵهێن  دا ده ی سیاسهی زاراوه  ک لهه و وه ین اکههڵکردنی ئهااڵ ن ی حیهزب باسهی ههه وه ره ده  بێ، لهه ر سهاز نهه سهه کانیشهی له یه ئێرانی  و ڕێکخهراوه ڵاڵی حیهزب ی هه وه دا گوتم بۆ ئه وێش ر له هه. خۆیانی نازانن  در له غه
 .سند کرا نگ په تێکڕای ده وێشدا به و له ندی ی ناوه ی کومیته وه کۆبوونه  سندی کردو دای به ری سیاسی په فته ده  بوو که  وه ئه". کوژین مشکی تێدا ده"

  ڕۆژه  وه وتنی تهاقی کردۆتهه رکه متر سهه و کهه خهۆی دیهوه  متری خۆشهی لهه کهه  چونکهه  ی ئێمهه وه ته نه  گوتوومه  وه ره سه وکه داخ  جار زۆر به یان ده  و به مێژه من له ئه. ست به سڵی مه ر ئه سه  دێمه  مانه مووی ئه پاش هه
یهان کهوردی  ده  ر لهه گهه ئێسهتا ئه: وه ک دێنمهه یهه نموونه.  وه کاتهه یهاد ده  وه کانه شهه ره  ڕۆژهناوی  کانیشهی بهه شه گه  جار ڕۆژه ت هێنهدێ نانهه و ته وه کاتهه کانی ده تاڵهه  و پتهر یهادی ڕۆژه بینهێ متر ده کانی که وشاوه دره

  کهه  یه و شهوێنه ڵهێن ئهه ده  - وتوه ڵ که کوێ هه  ر بزانن چوارچرا له گه ئه-زیاتریش   شتاو بگره داهه سه ؟ له کوێیه" یدانی چوارچرا مه"ت کوردستانی ئێرانیش بپرسی  نانه و ته ی کوردستانی ئێران وه ره واری ده خوێنده
و  بیره مان لهه کهه یه تی گبه نه  واتهه. نهدرا یه زرانی کۆمهاری تێهدا راگه دامهه 1329،1496سهاڵی   کهه  یه یدانه و مه ڵێ ئه کێک پێت ده ن یه گمه ده  دراو زۆر به  سێداره دی لێ له ممه واقازی مهه پێشه 1326.1497ساڵی 

 .مان نابینین که وتنه رکه سه

و  سهاڵێک دواتهر ڕاسهت لهه. زرا ورێز دامهه تهه  ربایجان له تی نیشتمانیی ئازه ی دیسامبردا حکوومه12ز  رماوه ی سه21ڕۆژی   له 1329،1495ساڵی :  نموونه. تی دوژمنانی کورد وا نین تایبه و به ڵکی دیکه اڵم خه به
زرانی  دامهه ی بهه  دورونیزیهک ئامهاژه  جهاران لهه  ت جارێهک لهه تی قهه یانهدنی ڕێژیمهی پاشهایه چی ڕاگه کهه. ربایجهانی ڕووخانهد تی ئازه و حکوومهه وه اگیر کردهورێزی د نشاهی ته رستیی شاهه په دا سوپای کۆنه ڕۆژه

 .جێژن  یکرده و ده وه هکرد یادی ده" ربایجان جاتی ئازه ڕۆژی نه"ناوی   مووساڵی به هه  وانه پێچه کردو به ربایجان نه تی نیشتمانیی ئازه حکوومه

و تهۆوی هیهوا  وه ینهه ق که وتنمان زه رکه کهانی سهه ، بها ڕۆژه ، ڕۆژی ڕووخهانی کۆمهاری کوردستانیشهه ڵکردنی ئهااڵی کوردسهتانه ک ڕۆژی ههه روه ز ههه رماوه ی سه26ڕۆژی   ر واشی دابنێین که گه ڵێم ئه من ده ئه  وایه که
 .ن که تاتکێمان بۆ ده ره وتن سه رکه و سه ڕۆژانی خۆشی  وه مانه که وه ته ی نه خوازانه باتی ڕزگاری ئاسۆی خه  مڕۆ له ئه  تی که تایبه ێنین بهی نوێماندا بچ ره کانی به دڵی ڕۆڵه له

یهان   ، شهێرریان بهۆ دانهاوه یهان بهۆ چڕیهوه ، گۆرانی ۆژی خێهرو خۆشهیی کهورد نوسهیوهک ڕ ز وه رماوه ی سهه26مڕۆ وتاریهان بهۆ  تا ئهه ههه  خهۆش بهێ کهه  وانهه موو ئه می ههه ده و قهه م ڵهه و قه م و ده  سهت ڵهێم ده من ده ئهه
مسهاڵ  ئه  تی کهه بهتای به  ڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردستان و ڕۆژی هه  ستان ی کورده رگه ک ڕۆژی پێشمه ز بگرین وه رماوه ی سه26ژنی  جۆشتر، جه ساڵ به به موو ساڵێ ساڵ ودواش هه مه با له.  ندیان بۆ گێڕاوه ماوه زه

 .ژن ژنی دووجه نی بۆت جه کورد گوته  جۆره م و به  سمی ناسی ڕه ک ڕۆژی ئااڵ به ی دیسامبری وه17ز،  رماوه ی سه26دا ڕۆژی   بڕیارێکی مێژوویی  ی کوردستان له که ویسته خۆشه  پارلمانه
 نگ گیاره  2113ی  ی ژانوییه8
 



 
 Page : 14                                                  كوردستان كۆماری  زرانی  دامه ریی  وه بیره  پیرۆزبێ                                                    19: ی  ره الپه  
 

 وریی مرۆڤی کورد خته ی به دوورگه                                                              
 

 ئەیوبزادە ئەیوب
 

 ی درێهژه وێهدا له تی اڵیهه کۆمه نهدیی پێوه و  ئهابووری مای بنهه و  وایهه  وره گهه گونهدێکی ک وه'' دا کاتهه و لهه هاباد مه.  هاباده مه شاری کۆمار، ختی پێته
 واڵێک ههه گرتوو ره پهه و وره گهه ازییبهۆرژو و کریکار چینی و دار رمایه سه و  کارگه و کارخانه و نرات سه  له.  یه الدێ هێنانی م رهه به ت عیشه مه ی شێوه
  لهه روو گرتنیان ره پهه و  ژیهان بهاری نهد چه ر ههه  کهه ریکن خهه  وه فرۆشهتنه و  کهڕین و  بازرگهانی و  ت تیجهاره کاری  به م که رێکی ماوه جه نیا ته و  نییه

 1.''کاندان گه به ره ده و مڵکدار اڵتی سه ده ژێر  ده هێشتا اڵم به  وتنه پێشکه
  لهه هێنهاو کی بڵیندگۆیهه   بۆشهایییه و ئهه ی وه کردنهه پهڕ بهۆ. بهوو  جارچیانهه و لهه کێک یهه شهاڵی سهوڵ ره. دا ده جهار کانیان واڵهه هه جهاڕچی بوو، نهه بڵیندگۆش ک وه کی یه سه ره که هاباد مه  له کات و ئه'' ت نانه ته
 2.'' بووه ده باڵو ر سه له قورئانی یان ران، رێبه ی قسه و  واڵ هه یان ، گۆرانی و ئاواز کردبوو، قایم دارتێالنیان  له  دووالوه   له قازی، ی مه حکه مه ر رانبه به
 نی وشهه که و سهنوور. بهوو پیهاو سهیش که 8266و  س ژن  کهه 8144ش  یهه و رێژه لهه. کرابوو زنهده س مه کهه 16955  بهه تی وڵهه ده کانی  رژمێرییه سهه و  ڵگهه به ی گوێره بهه کۆمهاریش می رده سهه هابادی مهه دانیشتوانی''

 جمههووری اڵتی سهه ژێرده کانی شهاره گرینگتهرین ی زمهره  لهه  ده غهه نه و شهنۆ و  بۆکهان و  شهت رده سه و  بانهه هاباد، مه دوای  له. بهاوێ ل په کوردستان اڵتی رۆژهه کانی نده ڵبه مه شارو موو هه بۆ یتوانی نه کۆماریش
 3. '' کراوه راورد به س که 2212و شاری شنۆش  س  که 3179  یشتۆته گه دا کاته و له بۆکانیش دانیشتوانی ی راده ش، رته ئه ئاماری ی هگوێر به  وێنه بۆ. بوون
 بڕ بنهه وی خهه. پێکبێنهێ جمههوری اڵتی سهه ژێرده دانیشهتووانی ژیهانی  لهه تی ڕه بنهه کی  گۆڕانکارییهه توانی یهده نه شهدا مه که  مهاوه و لهه. خایانهد نه مانگی 11  له پتر وا پێشه ی که  رکۆمارییه سه نی مه ته شدا نێوه و له

 ی که رکۆماره سهه و کۆمهار دا یه دوڕگه م له ش وانه ئه موو هه ڵ گه له چی که.  وه بدرێته الم وه توانی یده نه دا م که ئاوا کی یه ماوه  له کورد ئینسانی ژیانی بۆ رێگاوبان و  تی اڵیه کۆمه دادی و  برسێتی و  ژاری هه کردنی
 .کرد ده ری وه خته به و  وه سانه حه و  یی ئۆقره و  ئارامی  به ستیان هه لك خه دا ری سێبه ژێر له و  بوون ویست خۆشه ڵک خه بۆ

. مابوو نهه لهێ وارێکیان شهوێنه بهوو، ڵچنی ههه کورد ئینسانی  به نگیان ته کات و ئه تا  که ئیداری و  یشکر له رتیلخۆریی به و  ژاندارمه. مابوو نه تاران زگاکانی داموده ی رانه داگیرکه اڵتی سه ده  له وارێک ئاسه ئیتر
 موو ههه ڵ گهه له  بۆیهه ر ههه. بگهرێ  وه سهته ده به خهۆی نووسهی چاره  یهه راده و ئهه  بگاتهه تهوانێ ده و  بێ نهه س کهه ی سهته ژێرده  که ببوو یدا په دا له گه و ئه نێو له دڵنیابوون خۆ له ستێکی هه بات خه رخ چه ند چه پاش
  مهه هه چاکسهازیی و  ریفهورم نجامهدانی ئه و  کهوردی ناسهیۆنالیزمی هێزکردنی بهه: خهران ڕ گهه وه دا ئاقهار دوو  بهه وا پێشهه کانی رنامهه به کۆمهار یانهدنی راگه دوای  لهه رێگا ر سه کانی کۆسپه ندو که و  کان نگه ئاسته
 .کرێ نه راوێز په  بوارانه و له بوارێک هی  خۆو  بگرێته  نانه الیه و ئه موو هه چاکسازی ی رنامه به دا ده وڵی هه  وه توانایه موو هه  به وا پێشه....  کولتوری و  یی دهر روه په ی نه الیه
 ڵ گهه له تی تایبهه به  وه ه ر ده دنیهای ڵ گهه له کۆمهاری کانی  ئابورییهه  ندییهه پێوه رێکخسهتنی و  تی رپرسایه به رکی ئه ندن، سه ره په کۆمپانیای. بوو  نگاوانه هه و له کێک یه" کوردستان قی ره ته تی شیرکه" زراندنی دامه
 :دا  ندییه پێوه م له. بوو ستۆ ئه  له تی سۆڤیه تیی کیه یه و  ربایجان ئازه

  لهه  یهه دوخانییه ی رده سهپه بزی قهه ی دیکهه سوڵسهی دوو و  غهده نه سوڵسهێکی  که  دانراوه ن تمه ملیون ک یه  به ت شیرکه سڵی ئه ی رمایه سه ادر رار قه وا 29ندانی  ی رێبه14 ی جومره رۆژی ی سه له جه ی تیجه نه  له''
 بکها زیهاد سهلی ئه غی بلهه مه موقابیهل دوو  بهه خهۆی ی رمایه سهه کهرا موجاز قی ره ته تی شیرکه و  بزانه قه و ئه پولی وسولی تا هه ناکرێ حساب بۆ قازانجیان اڵم به کرێ ده قبوڵ بێ نه غدیان نه پولی سانێکی که
 و ئهه بهرواری  لهه. ن تمهه زار ههه ک یهه له  تهه عیباره ت شهیرکه همی سهه ر ههه. بکهڕن بهن مایهل همێک سهه نهد چه ر ههه  دووخانییهه ی رده سهپه بزی قهه  بهه تهوانن ده وانیش ئهه  کڕیوه نه همیان سه  که ویستا تا سانێکی که

 9. ''ن رقی کوردستان ئینتقال بده تی ته نێوی شیرکه بزی خۆیان به س قه ر که هه 1329 ی مه شه ره مانگی ئاخر تا هه کرێ ده قبول   دوخانییه ی رده سپه بزی قه  نووسراوه
 :ڵێ ده کردبوو، کار به ستی ده کوردستان خۆیی ربه سه ی نهبۆ  به  وه زازانه به ن الیه  له  که" کوردستان قی ره ته تی شیرکه" بونیادنانی جێژنی  له وا پێشه

 زۆر ئیهتیاجهاتی کوردسهتان تی حکوومهه. بکرێ رار رقه به کوردستاندا موو هه  له تی جاره ته وابیتی ره و  بدرێ پێ ی وسیره ته بێ ده قی ره ته تی شیرکه.  وه ینه بکه خۆمان بۆ ئیقتیسادی کی رێگایه  مه ئه  که  الزمه''
 5. ''بکرێ ت جیددیه و عی سه دا  وانه ئه ئیجادی و قی ره ته و  وسیره ته  وه بێ ده  که جات کارخانه ت، الحه فه نگ، رهه فه ن، له سه مه. بدا غییر ته وڕۆ ئه دنیای کوو وه خۆی زعی وه بێ ده

 کهاری کهوو وه ر ههه... بهێنهین خسهی شه نافیری مهه  لهه واز  ئێمهه  کهه بهێ ده ختیار بهه کهورد تی میللهه ختهی وه کانم ویسهته خۆشه ی ئه'': یگوت ده و کرد ده ی که وه ته نه ندامانی ئه  له داوای  وه رۆشه په ڕی وپه به وا پێشه
... بکهرن  کارخانه ، ن بده ژاران هه ی یاریده ن، بکه دروست بیمارستان ، وه نه بکه کان دیهاته  له  سه دره مه... ین خه نه عموومی کاری پیش وه خسی شه کاری. ڕێ  ینه بخه وا تیش میلله کاری ین که ده جێ به جێ خۆمان
 6. '' ئینسانه شانی ر سه ی ستێره ئه نیشتمان و ت میلله  به ت خزمه ڵکوو به ناکا، بڵیند ئنیسان نێوی پووڵ

 ی وه ئهه ی رێگهه ئێهران،  لهه کهورد سهتیی ده ژێهر و  کوردسهتان داگیرکراویهی سهاڵ دان سهه. بوون نهه دوو و  ک یهه واری کهورده ڵی کۆمهه کولتهووریی و  ئابووری و  تی اڵیه کۆمه ژیانی کانی مه ڵه چه و  نگ ته و  گرفت اڵم به
 رگهرتن وه ماڵیهات. بهوو تاڵ بهه واوی تهه به راسهتیدا  لهه کۆمهار ی زێنهه خهه. کۆمهاریش خودی ر سه  کردبووه کاری ، زعه وه م ئه  بۆیه ر هه. بکا  شه گه و  زرێ دابمه  واڵته و له هێنان م رهه به بونیاتی و  بنکه دابوو نه
 :کۆمار باڵی و ست ده ی وه کرانه بۆ  بۆیه ر هه. بوو کۆمار گرینگی  ره هه ی رچاوه سه نیا ته
 پهێ س ده دێههات پاشهان  لهه وصهول شهاری مالیاتی ل وه هه کرا تصوی . کار  به  کردوه ستی ده ودرا تشکیل بردرآمد مالیات تی ئه ی هه 1329فرانباری  ی به21رۆژی   له کوردستان دموکراتی حزبی ستووری ده  به''

 7. ''بکرێ
 .خست رده ده خۆی کانی رییه کاریگه خێرایی به اڵم به بوو، کار سپێکی ده مانای  به هێشتا راستیدا  له و بوون دوورودرێژدا کی رێگایه پێوانی تای ره سه  له رچی گه ئه  نگاوانه هه م ئه
 و  رجی خهه ت حکوومه. بینیبوو نه  وه خۆیانه به خۆیدا دوورودرێژی مێژووی قۆناغێکی هی   له  له گه م ئه  که بینی  خۆوه به وتۆی ئه سیاسی کی ئازادییه و ئابوری کی یه وه بوژانه جار م که یه بۆ دا کاته و له هاباد مه''
 لمێنن بسهه حیهزب  بهه خۆیهان ڵی گوێرایهه ی وه ئهه بهۆ کانیش خێڵهه ک ره سه.  دایه ده پیتاکیان کانیش نده مه وڵه ده  خیزانه و  گرت رده وه خۆی ندامانی ئه ی ئابونه حیزب ، وه ردهک ده کۆ راج خه و باج  له خۆی فی سره مه

 8. ''دا ده پیتاکیان
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 : وه و الشه له
 بازرگهانی  بهه تی تایبهه کی یه شه گه  ته وڵه ده م له  سته ره که زۆر کڕینی و  یت سۆڤیه تی کیه یه  به توتن فرۆشتنی تی تایبه به و کرد تی سۆڤیه تیی کیه یه ڵ گه له وخۆ راسته بازرگانیی  به ستی ده کوردستان کۆماری''

 4. ''کردبوو خۆش ئابووری زعی وه باشتربوونی بۆ ریگای و دابوو
 و  خهواردن رتیل بهه دا یهه واره قه و لهه  بۆیهه ر ههه. بکها تی حکوومهه زگاکهانی ده  هله روو توانێ نهه مهاڵی ڵیی نهده گه ی وه ئهه بهۆ درا تیش تایبهه کی  گرینگییهه بازرگهانی، و  ئابووری ی شه گه بۆ وڵدان هه شانی به شان
 :نرا داده  وره گه تاوانێکی  به ئیداری ڵیی نده گه
 بهو ن تمهه نهد چه تها نێک تمهه  لهه نێویهك ر ههه  بهه  وه رێکهه ر ههه  لهه س رکهه هه نرێت، یهه گه راده کوردسهتان تی حکوومهه ئمورینی مهه واوی تهه به کوردسهتان دیمهوکراتی حیزبهی زیی رکهه مه ی کومیتهه راری قهه ر سهه له''

 11. ''...ناسرێ ده ت که مله مه و  ت میلله خائینی  به بوون علووم مه پاش  له ربگرێ وه یا بداو  ریشوه و  رتیل به(  یره غه و رعی شه چ قانوونی، چ) کارێکی ڵسووراندنی هه
  وه یهه باره م لهه" کوردسهتان" ی رۆژنامهه.  ئهاراوه  هاتهه ده  وه لێپرسینه ڵی نده گه ی دیارده ڵ گه له کانی ره ربه به بۆ ش وه کرده  به ڵکوو به. بوو نه ز کاغه ری الپه ر سه له و قسه  به ر هه یان ته  وه لێپرسینه سیستمی اڵم به

 : هاتووه تێیدا و ست ده  داته ده کمان یه وێنه
 11. ''کرا بانگ کردن دادگایی بۆ رکراو ده کار ر سه له علی جه و  سمی ره  یره غه وازی جه ند چه کردنی صادر تاوانی  به( الجان) خانێ گومرگی رۆکی سه  ته کراوه  که...  مه مهاکه بۆ کێشان''

 : وه ئه ڵ گه له هاوکات
  لهه ر ههه کوردسهتان هیهزی ئمورانی مه ن الیه له تی برایه و دیموکراسی اصولی خالفی کاریکی  رگاه هه  که ندرا یه راگه کوردستان هاونیشتمانانی و کورد برایانی واوی ته به نگ جه رزی به زیری وه ستووری ده ر سه له''

 رموون بفهه ئاگهادار  موضوع تی حقیقه  له  ایدیکه و هیز مقاماتی زوویی  به  پێویسته ن بکه کاروبار پێکهێنانی بۆ  غیره و  رشوه داوای یا و بدات روو کورد ی وه ته نه فرادی ئه  به ت سبه نه ر فسه ئه یان  رگه پێشمه
 12.''بێ ده ک یه ی ندازه ئه  به ال ردووک هه مجازاتی" قطرا بکری رفتار اگر  خشنامه به و ئه ی وانه پێچه  به واال
 نووسهینی. نن یهه رابگه رکۆمار سهه  بهه خۆیهان، کانی مهه ڵه چه و  نگ تهه و  گرفهت یانتوانی ده کۆمار، دانیشتوانی.  ئاراوه  دێننه  ژیرانه بیرێکی کۆمار رانی رێبه ڵک، خه و وا پێشه نێوان ندیی پێوه کردنی وتر پته بۆ

 :هاتووه دا"کوردستان" ی رۆژنامه  له  وه یه باره م له. بوو  رێگایانه و له کێک یه  نامه
 :جمهور ریاست بۆ نووسراو عنوانی''
 جمههوری ئیسهی ره کشهی پێشه نووسهین  بهه احساسهاتێک یها خۆیهان دڵهی دری ده ێ و  بییهه ملهت کاتێکهدا  لهه کوردسهتان دیمهوکراتی حزبهی زی رکهه مه ی کومێته 1329ندانی  ی ڕێبه22  -1154  رهژما ستوری ده پێی به

 13.''بێت( کوردستان جمهوری ئیس ره: )بێ ده نیا ته نووسراو عنوانی ن بکه کوردستان
 و کهار گرتنهی هێنهد به و  تهاران ی رانهه داگیرکه اڵتی سهه ده ژێهر  له کوردستان کردنی رزگار  به دان گرینگی ڵ گه له هاوکات  واته. بوو  خوازانه ت داله عه کی  خوازییه وه ته نه شنی چه  له کۆمار خوازیی وه ته نه جۆری

 دابهین ی له سهه مه و  شساغی له بواری.  وه بداته کوردیش مرۆڤی تیی اڵیه کۆمه ژیانی  له ئاوڕ دابوو  وه ئه وڵی هه  له دا کاتیش مان هه  له ، وه ته نه ندامانی ئه روحیی ژیانی کانی  پێداویستییه و  کولتوری تێکۆشانی
 و ئهه ژارانی ههه بهۆ رمهان ده و دوکتهور درێ ده بڕیار یشتوودا گه اڵت سه ده به  تازه کی یه هوار قه دڵی  له ر وبه مه له ساڵ 62. بوو  بوارانه و له کێک یه کوردستانی بێداهاتی و ژار هه توێژی بۆ رمان ده دوکتورو کردنی
 .بێ خۆڕایی به  واڵته
 : ر بۆیه هه
 19. ''درێتێ ده رمانیان ده و  کرێن ده  مرالجه خۆڕایی به رگرن وه ۆیانخ ژاریی هه ڕ مه له داری شاره ی ئیداره ی نامه بن ڕۆیو نه ست ده و قیر فه ی وانه ئه  که نرا یه راگه  وه کوردستانه بهداری زیری وه ن الیه له''

 ریی روه سهه و  میللهی ادیئهاز بێ به نانیش اڵم به ، که ره گه نانی بژی، و  وه بکاته بیر بتوانێ ی وه ئه بۆ مرۆڤ و  یه هه تی تایبه کی  گرینگییه کان  تییه اڵیه کۆمه و  ئابووری  بواره  له  وه الکردنه مرۆڤ ژیانی بۆ  راسته
 تهاوانی  بهه سهاڵ نهد چه نای چهه درێژایهی  بهه  کهه کهورد، ک وه تی وڵهه بێده کی یهه وه ته نه بهۆ تی تایبهه به ویش ئهه. بکا دابین مرۆڤ بۆ  قینه راسته ندیی زامه ره و  وه سانه حه ناتوانێ نیشتمان رزگاریی و  یی وه ته نه

 و ئهه تی، وجودییهه مه و  بهوون  لهه کهردن نکهۆڵی و  خۆف و  ترس رۆژگاری و  م رده سه هێشتنی جێ به  به. پێبدا ی وره گه کی  سوکنایییه توانی یی وه ته نه اڵتێکی سه ده  له بوون ند مه هره به کرابوو، رکوت سه کوردبوون
 . وه بکاته تریشی کانی ویسته کردنی دابین  له بیر یتوانی ده جار
 سهتیان هه. دیهت خۆیهان یی وه تهه نه ریی روه سهه و  کیهان ، وه تهاقیکرده ریان داگیرکهه هێزی ی شه ڕه هه و  رکوت سه  له دوور به ئازادی ژیانی. شت چه ئازادییان تامی و  رامه به و  بۆن کورد ڤیمرۆ تشتێک ر هه  له ر به
 مابوو نهه س کهه ئیتهر دا یهه دوڕگه م لهه. رێ بهه  ڕێوه بهه خهۆی نووسهی چاره رخی چهه بۆخهۆی و  بێ ههه خهۆی یی وه ته نه تی وڵه ده توانێ هد ویش ئه.  نییه متر که تر کانی وه ته نه  له چییان کورد ک وه وانیش ئه کرد وه به

 مان ههه  بهه ر ههه کانیش  گشهتییه  نهه یه راگه  له سمی ره زمانی  به بوو کان خانهقوتاب  له.  که کیانه رمیی فه زمانی  به بوو درا، ده ی وه توانه بۆ وڵ هه جاران  که زمانێک. بکا یی وه ته نه و  میللی ی ناسنامه  له نکۆڵی
 . شێوه

 کۆمهاری  لهه  کهه بزانهێ   ئازادییهه و ئهه دری قهه نهاتوانێ کردبێ، نهه سهت هه زینهدانی دا خهۆی نیشتمانی  له خۆی ختێک وه موو هه و  چێشتبێ نه تی وڵه ده ند چه زۆرداری بووبێ، نه ست ژێرده ساڵ دان سه  که لێک گه''
 کی یهه وه ته نه ههی   له متر که  به خۆی کردبوو، یدا په واوی ته ئینسانێکی تی خسییه شه ساڵ دان سه پاش و بوو شان له کی چه ڵکوو به بوو، نه ست ژێرده کورد ر هه ک نه وتبوو، که کورد لی گه ست ده وه دا کوردستان

 15. ''کردبوو یدا په خۆی هیزی و  خۆی به دڵنیایی و نا ده دانه  دیکه
  دۆخهه و ئهه یهێشهت نه دیسهانیش وا پیشهه اڵم بهه بهوو، ده وڕوو ره بهه زن مهه ترسهیی مه ل گه له م رده هه و ژیا ده دا سیاسی ی ڵۆکه گێژه ناو  له ببوو نه قامگیر سه واوی ته به کوردستان کۆماری هێشتا  که ی وه ئه ڕای ره سه

  لهه واری کهورده ڵی کۆمهه بهوو  لهه په به  وه لهه زۆر وا پێشهه. بهوو رۆشهنبیری و  کولتهووری تێکۆشهانی کهارو وا، پێشهه ی پرۆژانهه و ئهه بهواری گرینگتهرین  لهه کێک یهه. دابنهێ کهانی پرۆژه ر سه له ێنشو  ئاڵۆزه   سیاسییه
 .زرێ دابمه بارهێنان و  هرد روه په شوێنی و  قوتابخانه بکرێ، بڕ بنه واری خوێنده نه ببێ، رزگار وتوویی دواکه
 زانسهت و  عهیلم فێربهوونی بهۆ کهورد، ی سهاڵه یهان ده گهوێخرانی پشهت ی القهه ده ی وه کردنهه بوو ره قهه بهۆ.  وه مایهه نه  وه  سیاسهییه رووتهی خیتهابێکی و  تیئهۆری ئاسهتی  لهه نیا تهه وا پێشهه دیهدی و  روانگه  بۆیه ر هه
 ی روانگهه و فیکهر خێرایی بهه   ربۆیهه هه بوو، ههه خهۆی زیری وه و  کابینه. بوو خۆی رکۆماری سه و کۆمار نی خاوه کردبوو، ڕ تێپه بێکیانی می رده سه دا رۆژگاره و له ئیتر کورد .بوو پێویست ی وه کرده به نگاویتری هه
 :ندرا یه راگه و  دی  بێته دا  وه کرده  له یتوانی ده وا پێشه ی مییانه رده سه
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 رۆژی 15 تها  وه تاریخهه و لهه.  کوردییهه  بهه کاندا سه دره مه  له خوێندن کوردی، زمانی واجی ره و  پیدان و ره به بۆ  تهپیوسی  دواوه به ی وه له( کوردستان دیموکراتی حزبی) راری قه و مرظم وای پێشه مری ئه ر سه له''

 16. '' سه دره مه  بینێریته بێ ده بکا خوێندن اقتضای عومری  که بێ هه کچی کورو سێک که ر هه  دیکه
 شهدا ونێوه له. بن نهه ش بهه بێ  یهه هره به و لهه  بوایهه ده سهااڵچووش به سهانی که ڵکوو بهه بوو، نهه منهدااڵن بهۆ نیا تهه ر ههه ، قوتانخانهه ی وه کردنهه و  خوێنهدن  به دان یگرینگ ی له سه مه وادا پێشه ی که کۆماره  له اڵم به
 :ندرا یه راگه  بۆیه ر هه. خسابا ره بۆ لێکیتریان هه  بوایه ده ستاندرابوو، لێ زانستیان و  ربوونفێ دنیای لی هه یی ماڵه بنه و  تی اڵیه کۆمه کولتووری بوونی هۆی به ر وبه مه له  که ژنان بۆ تی تایبه به
 دا  سهه دره مه و لهه خوێنهدن بهۆ ژن و  کچهان  لهه س که چل حدوودی  له ئێستا تا و  زراوه دامه کچان ی سه دره مه جێگای  له یایان اکابری ی سه دره مه..  تازه ساڵی ڵی وه هه  له کوردستان رزی به وای پێشه مری ئه  به''

 خوینهدن بهۆ و  ن بکه  ئیستیفاده  وره گه  نرمته و له  پێویسته وار خوێنده نه ژنێکی و  ک  موو هه ر سه له. بن ده خویندن ریکی خه و وه بنه ده کۆ نێوبراو جێگای  له رۆژئاوا بۆ 3 ساتی رۆژێ موو هه و  کردوه نێونووسیان
 . بن حاضر رغبت و  شوق تی غایه  له دا سه دره مه و له نستزا فێربوونی
 17''.عظیمی کبرای کچان ی درسه مه ئاموزگاری

 خهۆ بهۆ م ههه ، یهه وه ته نه کانی گرینگهه  نیشهانه  لهه کێک یهه ، ئیتنۆگرافیهاوه ی روانگهه  لهه زمهان. بهوو وا پێشهه کانی وڵهه هه تهری بهوارێکی کهوردی زمهانی  به دان گرنگی و  گرتن هێند به  نگاوانه هه و ئه پێی به پێ 
 کان باسهه گرینگتهرین  لهه کێک یهه  بهه کانهدا، تییه اڵیه کۆمه  زانسهته  لهه ش ناسهنامه. ک یه وه ته نه ر هه یی وه ته نه ی ناسنامه  له  گرینگه ر هه شێکی به زمان دا راستی  له. ویتر له  وه کردنه جیا خۆ بۆ م هه  وه ناسینه

  لهه بهاس کهاتێ  وێنهه بهۆ.  جیایهه ویتر لهه و نییهه یتر وه ئهه بڵهێ  کهه  دایه  وه ئه وڵی هه  له  وه رێگایه و له ڵکوو به ، سێکه که چ و    کێیه بڵێ وێ یهه ده نێ ته  نه دوێ، ده خۆی ی ناسنامه  له  که ی سه که و ئه. نرێت داده
 سهت هه ئاکهامی  لهه  بۆیه ر هه.  وه بینێته ده دا یه وه ته نه و ئه زمانی  له خۆ ش بوونه و ئه کانی ره پێکهێنه  ماکه  له کێک یه و  کرێ ده دیاریکراو بوونێکی  له باس  یه وه ئه مانای  به کرێ، ده کورد یی وه ته نه ی ناسنامه

 .پێدا خی بایه ڕی وپه ئه دا مه که  ماوه و له وا پێشه ،تی گێڕاویه دا کورد یی وه ته نه ی ناسنامه پاراستنی  له کوردی زمانی  که بوو  گرینگه  رۆله و به کردن
 تی ویسهتوویه ی وه لهه  جگهه کهوردی زمهانی سهمیکردنی ره به بڕیهاری رێگهای  له د ممه مهه قازی. بوو کوردی ناسیۆنالیزمی گرینگی بڕیارێکی واری خوێنده و  خوێندن ی وه کردنه باڵو و  کوردی زمانی سمیکردنی ره  به''

  لهه  وه خوێندنهه کردنهی ئیلزامهی  بهه و اڵت سهه ده رێهی  لهه سهتانداردیش زمهانێکی  داوه وڵی ههه و، وه بکاتهه جیها بهوو پشهت  لهه تی وڵهه ده هیزی  که فارس ی وه ته نه ستی بااڵده کولتوری و زمان  له  وه ته نه کو وه کورد
 تێکۆشهانی  لهه ناسهیۆنالیزم بزاڤێکهی ر ههه  که ی کبوونه یه و ئه. کولتووری کبوونی یه گرینگی تێکی ڕه بنه  بکاته زمان  وڵیداوه هه کوردی لیزمیناسیۆنا تر کی مانایه  به. بکا دروست کورد بۆ کوردستان اڵتی رۆژهه

 و  روحههی نههدیی مه تی تایبه و  ت سههله خه تی توانیویههه یههان توانێههت ده ر هههه ک نههه زمههان جههار زۆر  کههه  نییههه تێههدا گومههانی  چونکههه. تی پێیههه پێویسههتی ییههدا وه ته نه فانتازیههای دروسههتکردنی  لههه و  خههۆی ی سیاسههیانه
 ر سهه له تنپێهداگر و  ناسهین خهود هۆشهی و سهت هه توانێت ده کانیش جیاوازه  وه ته نه مێژوویی و  کولتووری و  تی اڵیه کۆمه و  سیاسی جیاوازی رجی لومه هه پێی  به ڵکوو به بکات، هێز به یی وه ته نه کانی  کولتوورییه

  لهه  وه مانهه و ژیهان  بهه  دریهژه دا بێگانه تری کولتوورێکی و  زمان اڵتی سه ده و  سایه ژێر له توانێت نه ک یه وه ته نه چیتر  که وتۆ ئه ئاستێکی  نێته یه بگه  بێگانه تری ی و ئه  له  وه جیاکردنه خۆ و  یی وه ته نه شوناسی
 18. ''بدات  لتوورهکو و  زمان و ئه سنووری و چوارچێوه

 :ڵێ ده و کات ده  نگاوانه هه و له ڵیک کۆمه  له باس دا نی مه چاپه وتووێژێکی  له وا پێشه
 رابهردوودا  لهه ر گهه ئه  هینهاوه سهت ده به زۆرمهان وتی سهکه هد  وه بهاره م لهه  ئێمهه ئیستا و  کردوه بات خه به ستمان ده خۆمان مافی  به یشتن گه بۆ کجاری یه  به و  بووین هێزتر به و  وه گرته کمان یه لێک گه ک وه  ئێمه''

 سهتووری ده ر وبهه مه له رۆژ نهد چه خهوێنن، ده خۆیهان زمهانی  بهه زارۆک زار ههه سهێ ی نزیکهه دا کوردستان  له.  یه هه مان"کوردستان" ی رۆژنامه  ئێمه ئیستا درا، ده نه پی ریگای کوردی زمانی  به ئاخافتن و  نووسین
  ڵهه کۆمه هاباد مهه. درێهن ده تی یارمهه دا قوتابخانهه  لهه یانیان بهه خهواردنی ها روه ههه ، وه کتێبهه و  رگ جلوبهه بهاری  لهه کان ژاره ههه  قوتابیهه.  دراوه ، پهاره بێ بهه س کهه مو ههه بهۆ تایی ره سه خوێندنی ی ملی ۆرهز به
 14. ''ن که ده تێدا شداری به ژنان ، یه هه لی ی(لکتیو که)
. بێ ههه نگیهان ره ک یهه و  فهورم ک یهه لیباسهی  سه دره مه مندااڵنی واوی ته  که درا ستوور ده  بۆیه. بوو نه پێاڵوی و  رگ به و  ی سه دره مه  چووه ده پیخواسی به و بوو قیر فه زۆر بوو وا ئی دا، سه دره مه مندااڵنی نێو له''
 بوولی قهه وا پێشهه. وێ نایانههه و  نییهه پیوسهیت یان وانهه ئه  ئێمهه منهداڵی گوتبویان کان نده مه وڵه ده  له ک یه عیدده  دیاره. س که موو هه  به درا ، چکۆڵه و  الم زه و  دروابوون جۆراوجۆردا ی واره قه  له  لیباسانه و ئه
ی  و پوڵهه واوی ئهه ویش تهه ئهه. گهرت رده تی کوردسهتان وه وڵهه ده  تی لهه یارمهه  نی مانگانهه تمهه 111و کهات  ئه وا پێشه. ک لیباس بن یه و  فۆرم ک یه مو هه بێ ده و بێ هه جیاوازی و  رق فه نابێ گوتبووی کردبوو نه
 21. ''ک یه قوتابخانه  درا به ی ده ر مانگه و هه کان  سه دره رخان کردبوو بۆ مه ته
. زرێنرا دامهه یش نگی رههه فه تی یئه هه شدا وه ئه پاڵ  له و  کران دیاری بلیغات ته زیری وه  به ری یده حه دیق سه و  نگ رهه فه زیری وه  به یریم که نافی مه. هاویژرا تر گرینگی  ره هه نگاوی هه ند چه دا  ندییه پێوه م له
 بکهرێن ش دابهه دا ت میللهه ناو لهه و  وه بکرێنهه کۆ شغووڵن مه سواڵ  به و  سن که  بێ ی مندااڵنه و ئه''. رکرد ده گرینگی بڕیارێکی ند چه 1329فرانباری  ی به12 ممۆ چوارشه رۆژی  له" کوردستان نگی رهه فه تی یئه هه"
 21. ''ێننبخو کوردی زمانی  به دا ب کته مه  له  وانه  شه  که ن که حازر واد سه بێ ڵکی خه ریمی که رو فروهه ئاغایانی کرا ند سه په ئارا تی ریه کسه ئه  به. بخوێنن الوێژ گه مکتبی  له  رۆژانه و 

 :کرد ینییش هه ی رۆژانه ی خوتبه و  وت مزگه  له رووی  وه ته نه زمانی ت نانه ته ڵکوو به  وه مایه نه دا کان قوتابخانه ی چوارچێوه  له نیا ته کوردی زمانی  به خویندن اڵم به
 ، وه بخوێندریتهه کهوردی  به  جومره ی خوقبه  که درابو  جومره ئیمامی  به ستوور ده  وه حیزبه ن الیه له  که  واوه ته سالێکی زانن ده موو هه برایان کو وه.  وه خوێندرێته ده کوردی  به ی جومره ی خوقبه  که  جاره ل وه هه''

 . وه خوینده کوردی  به ی که قبهخو... بسم پاش ئیمام 1329ندانی  ی ڕێبه12 دوێنێ اڵم به. بی ره عه  به پاشان و  وه خوێنده ده کوردی  به ی که خوقبه دا پێش  له ئیمام
: بکهری نظیم تهه ژیهرو سهتووری ده ر سه له  جومره ی خوقبه  که  دراوه مر ئه حمیدی مهمد سید و  جومره ئیمام مجدی حسین ال مه نابی جه  به  وه حیزبه ن الیه له کوردستان رزی به جمهوری ئیس ره واو پێشه مری ئه  به

  ربازی سهه تی میهه هه ئه و  فس نهه  به ئیرتیماد دیم، قه کوردستانی دونی مه ته. نیشتماندا وتنی رکه سه  له ت منییه ئه فسیری ته. بیمارستان ئیجادی و  بیهداری. دین و  قانوون ئیهترامی و  خوارافات ڵ گه ده  زه موباره
 ش جومرهه ئیمهام نابی جهه  دراوه سهتوور ده  وه. دوزبهانی و  چینهی ن سهوخه بهکاری، تهه واقیبی عهه. میللهی تی حهده وه. حشهووری له سهه روحهی. بگیهرێ راخوم تهه  به پێش بێ ده چلۆن. کستان کوده ی هیه ته...  ظیفه وه
 22. ''ن بکه پشتیوانی  ستووره ده م له دێهاتیش بای خوقه و  بکرێ چاو ره  مانه ئه

  کهه بهوو کوردستان سمی ره ی رۆژنامه  رۆژنامانه و له کێک یه بوو، چاپ کتێ  و  رۆژنامه هێندێک  وانه به رگرتبوو، وه وێکانی شوره  له د مه حه مه یقاز  که نی مه چاپه ماشینی زگا ده ن چه''  وانه ئه ڵ گه له ری  هاوته
 23. '' بۆوه ده باڵو  رۆژانه
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 :ڵێ ده کاندا رۆژنامه و گۆڤار و  نی مه چاپه رۆلی خی بایه و  گرینگی ڕ مه له وا پێشه
 بهووین،  وه کردنهه بهاڵو و  چهاپ ی سهیله وه موحتهاجی ت دالهه عه و  ت ریه شهه به دنیهای گهوێی  بهه خۆمهان ههاواری یانهدنی راگه بهۆ و کهورد نگی رههه فه و  بی ده ئهه یاتی حهه رخستنی ده و  میللی تی لیاقه ناساندنی بۆ''

 29. '' وه کاته ده باڵو دنیادا  له  ئێمه یداخواز و فیکر و بیر و  چی رده ده  رۆژنامه و گۆڤار خۆمان ی چاپخانه  به خۆمان زمانی  به خۆماندا شاری  له دانرا، کراو ئسیس ته چاک زۆر ی چاپخانه
 تها  وه ه(ک.د.ح) زرانهدنی دامه  لهه تهر گۆڤهاری و رۆژنامهه نهدین چه بهوو،( ک.ژ) ی ڵهه کۆمه زمانههاڵی  کهه نیشهتمان گۆڤهاری دوای دوابهه. بهوو  میژووییهه  مهاوه و ئهه کهانی دیاره  ته سهله خه  له کێک یه ری گه رۆژنامه''

 25. ''بوون کوردستان ی رۆژنامه و کوردستان گۆڤاری مندااڵن، گروگاڵی گۆڤاری ، اڵڵه هه گۆڤاری نیشتمان، هاواری گۆڤاری:  وانه له. رچوون ده کۆمار رووخاندنی
 26. ''کوردی ی رۆژانه ی رۆژنامه بۆ بوو نگیشگری کی یه بنچینه دانانی ڵکوو به بوو، نه کوردی ری گه رۆژنامه ژیانی ی تازه زموونێکی ئه نها ته  به کوردستان ی رۆژنامه رچوونی ده''
 مان ههه  لهه  کهراوه زۆر کی یه شێوه  به  بۆیه ر هه. زرێنێ دامه ڵ گه له نیزیکیان و و پته کی  ندییه پێوه و  ڵک خه حاڵی زمانی  ببێته پتر و  بنوێنی چاالک  ره هه رۆلێکی دا ده وڵی هه" کوردستان" ی رۆژنامه دا نێوه و له

 :پرسی ده خۆی رانی خوێنه  له  دۆستانه کاتدا
 وێت؟ ده چۆن کوردستانت ی رۆژنامه''
 ؟ خۆشه پێ باسێکت چ
 بینیت؟ ده تیا واویكی ناته چ

 27''؟ بنووسه بومانی زانی ده باش به چۆنی
 :کرد لیده داوای و کرد ده تییش حکوومه و حیزبی زگای ده  له رووی ش وه ئه ڵ گه له هاوکات

 ی رۆژنامهه  لهه نوسهین بهۆ  کهه کهاری ر ههه و  خائنهان کردنهی سهتگیر ده و مجهازات ، بودجهه انتقهاالت، انتصهابات،: خۆیهان کاروباری ی تیجه نه رۆژی موو هه بێ هه ئاگاداری موان هه کاروباری  له ت مله ی وه ئه بۆ''
 28. '' وه بکرێته بالو دا  رۆژنامه  ده س که موو هه ئاگاداری بۆ  که ن بده الم وه کوردستان ی رۆژنامه ی اداره  به  رهکا م ئه رپێکراوی باوه  نه یکه ده  که مامورێک ی سیله وه  به بگونجی کوردستاندا

 پردێهک  داوه وڵی هه و  بینی ده  پێوه خۆی ربه سه کی یه رۆژنامه یمۆر و  قڵ شه جار زۆر ش وه ئه ڵ گه له اڵم به بوو، کۆمار حاڵی زمانی و  دێمۆکرات حیزبی بیری ی وه ره باڵوکه" کوردستان" ی رۆژنامه ی وه ئه ڕای ره سه
 : هاتووه کوردستاندا ی ژماره دوو  له  وێنه بۆ. بوو  ندییانه تمه تایبه و له کێک یه دا که باڵوکراوه  له تی حکومه رپرسانی به بۆ هاوواڵتیان سکاالی ی وه رزکردنه به. ت حکومه و  ڵک خه نێوان  له بێ
 24. ''یشتوون گه رانه ردم ده به هێشتا حزبی مقاماتی و  کراوه لێ زۆر و م سته: ڵی ده و داوه کوردستان ی رۆژنامه ی اداره  به دریژی تاوی شکایه کی یه نامه ری مسگه قاسمی غایئا''
. ''ڵێنن ههه م ده قهه  خۆشهیه نه و ئهه بردنهی بین لهه و ڵکی خهه رزگهاری بۆ دێمۆکرات حزبی رزی به هێئتی ین که ده تکا ، هبوو دا پێ دا شاری  له( تیفوس) خۆشی نه گۆیا  که  یوه گه  رۆژنامه ی اداره  به ک یه نووسراوه''

31 
 و بریهار لێک گهه ڵکوو بهه کرا، نهه رخان تهه کان  تییهه اڵیه کۆمه  گرفتهه و  کهوردی تی سیاسهه ربڕینهی ده بهۆ و  یی وه تهه نه هوشیاریی و  کوردی زمانی و  ب ده ئه  به ت خزمه بۆ نیا ته ر هه" کوردستان" کانی ره الپه اڵم به
 .بوو  بوارانه و له کێک یه ژیان کانی  پیداویستییه فرۆشی نرخی کردنی دیاری ی له سه مه.  وه بینییه ده تێدا خۆیانی ڵک، خه ناو  بچنه خێرایی به  بوایه ده  که کۆمار رپرسانی به گرینگی راری قه
 مهانگی لی وه ئهه تها 1325ی  لێوه ی خاکهه16تهاریخ   ، لهه داری تشهکیل دراوه ی شهاره ئیهداره  حضهور قصهابانی شهاری لهه  بهه 1325ی  لیوه ی خاکهه7بهرواری   لهه  کهه داری شهاره انجمنهی کمیسهیۆنی راری قه ر سه له''

 31. ''... کراوه تریین( رانق  پازده کیلۆی) ن تمه  سێ راری قه  له ی سیه بزن و ڕ مه گۆشت، نرخی 1325 رمانانی خه
 :بوو  بڕیارانه و ئه کێکیتری یه شساغی له بواری

 و لهه  کهه دریتنه یه گه راده  یهه هه دخالتیهان عمهومی امهاکنی  لهه  کهه ی سهانه که و ئهه واوی تهه و  هاباد مهه شهاری" چی قهاوه ئاشهپزخانچی، قصهاب  -"کبهابچی ،"سلمانی" ی قه به ته واوی ته  به  ئاگاداریه و ئه هۆی به''
 32. ''...ن که شی پێشکه داری شاره ی ئیداره و  رگرن وه بهداری  له مزاج سالمتی تصدیقی لزوم ی مراینه پاش و مراجره بهداری ی ئیداره  به دی رۆژی پیج تا  وه تاریخه

 : وه خوێنینه ده دا"کوردستان" انیک ژماره  له کێک یه  له کۆمار دانیشتوانی ساغیی ش له باری گرتنی هێند به ی درێژه  له ر هه
 ت جاره تهه عنهوانی  بهه قبیهل ر ههه  لهه حیوانات سیک که هر و  رچێت ده  مراینه  له و  دامپزشکی بدستوری  وه گوژریته ده حیوانێکی ر هه  پیویسته  که یندرێت گه راده قصابان واوی ته  به  وه  ئاگادارییه و ئه برواری  له''
 33. ''بدریت نجام ئه کوردستان دامپزشکی نظری تهت ویش ئه  پیویسته بکا صادر یجخار بۆ مهاباد  له

 و  دادخهوایی بهۆ و  تیهانهاوواڵ نێهوان کانی  تییهه اڵیه کۆمه  کێشهه بهۆ یاسها تی حکوومهه کردنهی ر روه سه ستی به مه  به ئیمکاناتی، بێ ڕی وپه به و دا مه که  ماوه و له ویش ئه ، ورانه گه  نگاوه هه و ئه گشت شانی  به شان
 : هاتووه دا ش  ندییه پێوه م له.  وه کۆڵرێته ده کانیان کێشه  له ت داله عه ڕی وپه به  وه کرایه دڵنیا ڵک خه و زرێنرا دامه ش"عدلیه" ی ئیداره دا، ڵ کۆمه  له هێمنی

 و  شهاری مهتهرم اههالی عمهومی  بهه  یشتووه گه مهاباد مهترم فرمانداری قازی سیف ژنرال نابی جه تصویبی  به خطابی تشکیالتی و  دانراوه  عدلیه ی ئیداره کوردستان مرظمیی وای پێشه تی زره حه نظری تیبقی''
 ق حهه احقهاقی و  رسهیدگی دا ربوتهه مه اصهولی حهدودی  لهه دقهت و  سهرعت و  ت داڵهه عه ماڵی کهه ده بێ هه عاتێکی رجه مه جزایی و  حقوقی دادخوازی و  قضایی اموری  ده س که ر هه کرێ ده ئاگاداری رزی عه اقراف

 .کرێ ده
 39''الهوتی مهاباد دادسرای دادستانی

 :درا بڕیار و وه کرایه میللییش ی کتێبخانه زراندنی دامه  له بیر دا مه که  ماوه م له ر هه
 کانی کتێبههه ی وه کردنههه کهۆ  بههه سهت ده زو کی زویههه  بههه  کهه رمو فههه سهتوری ده کوردسههتان وای پێشههه تی زره حهه کههرێ ده سهت هه دهابا مههه شههاری  لهه میللههی ی کتێبخانهه بههوونی  بههه زۆر کی پێداویسهتییه ی وه ئههه ر بهه له''
 35. ''کری ساز عومومی و  میللی ی کتێبخانه و  دابندرێن کوردستان ی چاپخانه نیشتی ته سالۆنی  له کجێ یه و  بکری نگ رهه فه و عیسازاده ی تخانه رائه قه
 36. '' وه بکاته کۆ ئینگلیسی ، فرانسه تورکی، عربی، فارسی، کوردی، کتێبی جلد 611 مدا که کی یه ماوه  له توانی زرابوو دامه  تازه  که نگ رهه فه ی کتێبخانه''
 زرانهدنی دامه  یشهته گه  نهۆره وجار ئهه رادیهۆ زرانهدنی دامه و  هێنهان دوای  لهه.  وه گرتهه ماشهی سینه بهواری واری کهورده ڵی کۆمه ی وه کردنه نوێ وتی ره کورددا ی که  یییه وه ته نه  واره قه نی مه ته  له مانگ 11 ی ماوه  له
 . دا مه رده سه و له کورد مرۆڤی کولتوریی و  تی اڵیه کۆمه و  سیاسی هۆشی و بیر پێدانی شه گه ستی به مه  به مایی سینه کی زگایه ده
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 :نووسێ ده و نێ  یه گه ده رانی خوێنه  به  واڵه هه م ئه 1325ری  ی پووشپه5وتی  رێکه 72  ژماره کوردستانی
 نیشهتمان و  بهوردون خۆ لهه ی نهدازه ئه  کهه خالقی ئه عالی ئه زۆر نوێی فیلمی و هات دوایی کرابوو، کردنی ساز  به ست ده  وه بلیغاته ته رزی به تی زاره وه ن الیه له پێش ی وه له ندی چه  کوردستان مای سینه ی صهنه''
  پێویسهته.  کهردوه کار بهه سهتی ده و  کهراوه واریهد  داوه رج خه  به کیان فیداکارییه چ ویستیان خۆشه نیشتمانی پاراستنی بۆ  ئازایه  ته میلله م ئه  که نوێنێ ده و دا ده نیشان وی شوره ماهیری جه مانانی قاره ستی ره په

 موراعهاتی دا دانیشهتن و  بهوون واریهد ختهی وه  لهه و ما سهینه بهۆ چهوون کهاتی  لهه  کهه  نهدراوه یه راگه  وه اتههبلیغ ته تی زاره وه ن الیه  له تی تایبه به و  ن بکه لێ ی ئیستیفاده ر وروبه ده و هاباد مه  جێی نیشته برایانی
 37. ''رموون بفه ئینضیباط

 تهوانی ده یان نهه حالیکهدا  لهه بهوون، ده حهاڵی ئاتر تهه  لهه وار خوێنهده نه ڵکی خهه  چونکهه بهوو گرینهگ زۆر( شهانۆ) ئاتر تهه خشهی نه. ههات پێهک کهوردیش شهانۆی جار م که یه بۆ کورد نگی رهه فه پێشخستنی بۆ''
 کانی سهه پیه  لهه کێک یهه. وێ کهه ده رچاو بهه زیهاتر کهوردی ئاتری تهه گرینگهی جهار و ئهه بهوون، وار خوێنهده نه دا کاتهه و لهه ڵک خهه دی سهه  له 41  که ین بده رنج سه ر گه ئه تی تایبه به.  وه بخوێنننه کان نییه مه چاپه

 و ئهه نگ چهه  له نیشتمانیان دایکی خۆیان باتی خه  به کورد کانی رۆله پاشان  له کرا، ده لێ زوڵمی  وه زۆرداره تی وڵه ده ندین چه ن الیه له  که بوو کوردستان نیشتمان دایکی. بوو" نیشتمان دایکی" کوردی ئاتری ته
 38. ''کرد ده رزگار  زۆردارانه

 ژنهانی تی کیهه یه 1329ی  مه شهه ی ره29 رۆژی  لهه:  دیکهه ژنهانی بهۆ  نمونهه  بهه بهبن و  ن بکهه شهداری به تی اڵیهه کۆمه و  سیاسهی ژیهانی  لهه دا ده ههان خهۆی کچهی و  ژن وا پێشه نانژ رنجی سه زیاتری راکێشانی بۆ''
 34. ''ستاند ده ی ره په پتر تیکۆشانی رۆژ  به رۆژ زرا دامه کوردستان دیموکراتی

 نگیهان ده دا سیاسهی تێکۆشهانی  لهه و  ن بهده وتهار پیهاوان شهانی  بهه شهان ڵکوو بهه بن، شدار به نیا ته  نه کاندا  گشتییه  وه کۆبوونه  له درا ده پێ رێگایان دا جمهوری ی مانگه 11 می رده سه  له نانژ گریگنتر، ش وه له
 : وانه ئه موو هه شانی  به شان. بێ هه
 ر سهه له سانسهۆرێک ههی . گهرت سهیان که پیهنج نیا تهه سهاڵ  دانهه ک یهه درێژایی  به کوردی پۆلیسی  که بوو ک یه راده  به ئاسایش. بکات ر فه سه و  بچێ و بێ ئازادی ڕی وپه به یتوانی ده کوردی کۆماری هاوواڵتی''

 ش شهه  رۆژانهه  کهه کهوردی رادیهۆی  لهه گهوێگرتن پهاڵ  لهه بهوو ئاسهایی  بێگانهه رادیهۆی  له گوێگرتن کرا،  ئاماده چاپ بۆ و نووسین  هاته کوردی زمانی  به کان قوتابخانه رسی ده کتێبی مین که یه. بوو نه  رۆژنامه
 91. '' وه کرده ده باڵو ی رنامه به و کرد ده کار عاتیان سه
 نیشهان سیاسهیتان بینهی تێ بهێ ده  ئێهوه ی وه بزووتنه  که گوت ده ی که ڵکه خه  به  بۆیه ر هه... بترسێن، ێیل ڵک خه  که بێت هه ک یه ئیداره دا  نده ڵبه مه م له  پێویسته  که بوو نه  وه به ڕی باوه جۆرێک هی   به قازی''

 و ئهه بێهت، نهد مه هره به کهان هۆزه و  ل گهه تی رایهزۆ پشتیوانی  له بێ ده شتێکدا موو هه پێش له و  ڵکه خه زووی ئاره ڵقوڵیوی هه  کۆماره و ئه  که یزانی ده بوو، هه کان له سه مه  له جوانی زۆر رداشتنی به قازی. بدات
 91. ''ببن خۆیان وای ره مافی و والت ری پاریزه  که توانن ده باشتر هێنی نه پۆلیسی یان نیزامی شکیالتێکی ته  شنه چه موو هه  له( ل گه هێزی)  هێزانه و ئه کات
 :درا بریار شدا بواره م له. بوو  غه ده قه ڵگرتنیش هه ک چه شار  له  ئارام وای هه و  ش که پاراستنی ستی به مه  به
. ''کهری ده موجهازات و  عقی  تهه خت سهه بکها خهاڵی تیهر دا شهاری نێو  له سێک که ر هه.  یه غه ده قه کلی  به جاز مه شخاسی ئه یری غه دا شاری نێو  له  سلهه ئه گرتنی ڵ هه  که ندریت یه گه راده هالی ئه واوی ته  به''

92 
 : وتانه سکه ده و ئه موو هه  له  جگه

  کهه هینی نهه پۆلیسهی. بوو نهه وجهودی ربایجهانی ئازه کانی تورکهه نێهو  له ن سله ئه  یه له سه مه و ئه  که رگرن، وه لێ ڵکی که و  دونیا خاریجیکانی رادیۆ واوی ته واڵی هه  نه بده گوێ  که بوون ئازاد  که شاره ڵکی خه''
 93.''بوو نه هابادی مه  له بوو، ورێز ته تی حکومه  له  وه وهبب نه جوێ شێکی به

 ی مهناسهنا ر سهه له سهتان راوه و  خۆناسهین.  وه گرتهه ده فیکریی بواری  ئاڵوگۆڕه م ئه گرینگی  ره هه نێکی الیه. کرد چێ کورد ئینسانی مێشکی  له شی وره گه ئاڵوگۆڕێکی یی وه ته نه خۆی ربه سه تێکی وڵه ده ک وه کۆمار
  لهه ر وبهه مه له سهاڵ 61  گرینگهه زۆر   . وه کردبهووه خهۆی جێهی فیکهری سیسهتمێکی ک وه  تهاران، اڵتی سهه ده ی رانهه داگیرکه اڵتی سهه ده ی وه تکردنهه ره و دا ی که نیشهتمانه ر سهه به سیاسی ریی روه سه بوونی و  یی وه ته نه

 . گۆڕێ  هاتبێته  تورکیه و عێراق و  ئێران کانی ته وڵه ده  به ردستانکو بوونی  ره عمه موسته  له باس دا کوردی تی سیاسه
 س کهه موو ههه رگهرێ، وه لهێ ی هره بهه زێک گهه ره و  تیهره موو هه بێ ده و  خودائیه شێکی به ئازادی و  بێ دیل دا دی کی یه وه ته نه ستی ده  له نابێ ک یه وه ته نه هی : بژی ستی ربه سه  به  کراوه دروست  بۆیه میزاد ئاده''

 کانی وه تهه نه  لهه زۆر هێشتا  بایه کاره و  ئاتۆم چاخی و  دیموکراتیه و  ئازادی دنیای خۆی  کنه  له  که وڕۆدا ئه دونیای  له م که داخه چی که. رایبوێرێ ستی ربه سه  به دا خۆی خانووی دیواری چوار  له  یه هه قی حه
 تی چلۆنایهه  لهه هێنهدێک  وه وردبینهه تۆزێهک و وه ینهه بکه بیر مێک که ر گه ئه. کوشێ ده رێک وکیان ئه زۆرداری و  زولم ی نجه په و  بوون  شیوه ره چاره لی زه  به مالن تا هه و  بوێرن ادهر دیلی و  ستی ژێرده  به وی زه ر سه
  مێژینهه له خهاوێنی و  پهاک کهوردی ملیهۆن 4  ئیسهتیرماره.  اسهترماره شومی تی سیاسه ر هه... زۆرداری و زا ره بێ دوژمنی و  دیئازا ی وره گه  ره هه ستی رهه به بێ ده روون بۆتان بفکرن دونیا کاروباری وڵسوڕانی هه

 99 .''خۆی قازانجی بۆ ایران و  عرب و  تورک ی مسترمره  ته کردووه تی که ره به پیتو پر نگینی ره کوردستانی دوژمنانی ستی ده له چاو و ر نۆکه  ته کردوه
 خهۆ و  بهوون کهورد بهۆ ئینتمها.  وه وێتهه که لیده کانیدا  سیاسهییه   داواکارییهه ئاسهتی  لهه ی وره گهه کی مانایهه بێ، دا واڵتێک ر هه  له یی وه ته نه دۆزی بۆ  یه وه خوێندنه  جۆره م ئه دا ناسیۆنالیستی کی یه وه بزووتنه  له

 م لهه ر ههه. بڕوانهێ خهۆی دۆزی  لهه جیهاواز کی یهه پێکهاته ک وه کهورد ی وه تهه نه  کهه دێنهێ م رههه به خهۆی داوێنهی  لهه سیاسهی روونهی کی  سهتراتیژییه سهت، رده سه ی هو تهه نه واڵتهی  لهه شهێک به  بهه کردن نهه  پێناسه
 :دا  ندییه پێوه

  وه دڵهه ناخی  له موویان هه کرد م قسه دا که ناوچه کوردی  له ک یه ژماره ڵ گه له'': نووسێ ده راپۆرتێکدا  له  ڕیوه تێپه دا ناوه و به دا نده روبه سه م له بریتانیا ی باڵوێزخانه نی مه چاپه راسپێراوی" مبتۆن له.س.ک.ئ"
 خۆ ربه سهه کوردسهتانێکی یگهوت ده[ اڵم بهه] وێ، بکهه نگ چهه وه اخۆد ربه سهه کوردسهتانێکی  لهه وخۆی راسهته سهوودێکی بینهرا ده م سهته ئه  کهه دا میانهدواو  له بوو بازرگانێک کیان یه. دوان ده کوردستان خۆیی ربه سه  له
 95. ''بێت ده باشتر ر هه ئێستا بارودۆخی  له دیسان بێ، ژاریش هه ند رچه هه
 و هومێهد و هیهوا جێگهای کهورد ی وه تهه نه موو ههه بهۆ ڵکوو بهه لکێنرابهوو،  وه ئێرانهه  بهه  که کورد ی وه ته نه کانی رۆله  له  شه به و ئه بۆ یی وه ته نه کی یه واره قه نانی  وه پێکه  له بوو نه بریتی نیا ته  به کۆمار الم به

 موو ههه  لهه ش وه ئهه ڵ گهه له ماڵ بهه بکێشهێ، دا کوردسهتانیش اڵتی رۆژههه کانی نهده ڵبه مه و  ناوچهه موو ههه ر سهه به بهاڵ ت نانهه ته بهوو یتوانی نه هێشتا ی که  تییه اڵتداره سه ده سنووری پانتایی  راسته. بوو پشتیوان
 . وه دیته ده ودا ئه رۆکی ناوه و  بیچم  له خۆی ی مێژینه  له هاتووی دینه وه زی حه و و خه و   خواست ده بۆ ستاویی راوه و  وتن رکه سه هیوای کوردێک موو هه. تێبڕیبوو هیوایان چاوی  وه کوردستانه کانی پارچه
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 کۆمهار ڵکی خهه. کرابهوو  نیشانه تێیدا بچووک خاڵێکی کو وه کوردی کۆماری  که اڵواسرابوو هه  وره گه نیکوردستا ی خشه نه نیشت ته  به و دا شوێنێک موو هه  له نگ نگاوره ره ی چوارچێوه  له د ممه مهه قازی ی وێنه''
 96. ''گوترا ده کوردستان کانی پارچه موو هه بۆ یی وه ته نه سرودی. ژیان ده نگیندا ره یی وه ته نه ونێکی خه تی حاڵه  له

 :نووسێ ده دا  ندییه پێوه و له قاسملوو دوکتور
  وه عێراقه و  سوریه و  تورکیه کوردستانی  له کورد رزی به زۆر تی خسیه شه ها روه هه و کورد کانی رێکخراوه رانی نوێنه. کوردستان کانی شه به موو هه ئازادیخوازانی هومێدی و هیوا جێی  به بوو کوردستان کۆماری''
 کۆمهاری زموونی ئهه بهوو  وه ئهه ئهاواتی  وه دڵهه  بهه وتوو پێشهکه و ر روه نیشهتمانپه کهوردێکی موو ههه. کهورد ئهازادیخوازانی ی قیبلهه و هیهوا جێهی  بهه بهوو دهابا مهه شاری. هاباد مه  هاتنه ده ردان سه بۆ یتا په یتا په

 پێهک پهاش  کهه  تورکیهه کهانی کورده ری نوێنهه اڵمهی وه  لهه.  وه کاتهه ده رون دوارۆژدا  له کوردستان کانی پارچه موو هه تاریکی ئاسمانی هاباد مه رووناکایی  که یانزانی ده  چونکه وێ، رکه سه هاباد مه  له کوردستان
 97. ''" وه داته ده تیشک ش ئێوه بۆ دوارۆژدا  له  ئێره رووناکایی: "نووسیبوو کی یه پارچه ر سه له قازی وا پێشه هاباد، مه  هاتبووه کوردستان کۆماری هاتنی
 شهدارکردنی به و  ژنرالهی ی پلهه دانهی و  کوردستان اڵتی رۆژهه بۆ هاوڕێیانی و مر نه بارزانیی هاتنی. کوردستان تری کانی پارچه مو هه  له کورد رانی تێکۆشه موو هه بۆ بێ ده اڵ ئاوه یش باوه کوردستان اڵتی رۆژهه

 کی یهه روانگه  لهه ڵکوو بهه ، بووه نهه وت ڕێکهه به و  وت ڵکهه هه به کی یهه دیارده روا ههه ش  ندییهه پێوه  جهۆره و ئهه بهوونی دروسهت.   یهراسهتی و لهه  بچوکهه کی یهه وێنه ، واوه پێشهه ن الیه له کۆمار تیی اڵتداره سه ده  له وان ئه
 . گرتووه ی رچاوه سه  واوه پێشه ی ناسیۆنالیستیانه

 و شهکراو دابه والتێکهی ی وه ئهه بهۆ. بهوو پێویسهت کهات واڵت ی وه کردنهه دان ئهاوه و  وتوویی دواکه کردنی بڕ خاشه بۆ هێشتا ،ڵدابوو هه ری سه پشکووتوو، تازه باخێکی گوڵه ی وێنه  به  تازه وا، پێشه هیوای و ون خه
 بهوو، سهتی ربه سه گوڵی تینووی کورد  چونکه ش وه ئه ڵ گه له اڵم به. بوو م که لێک گه کی یه ماوه مانگ 11. بوو پێویست ت رفه ده و  کات هێشتا پێوابا، خۆی وپیشچوونی ره به و شه گه وتی ره داگیرکراو، نیشتمانێکی

 .  وه تاقیکرده تبوونی وڵه ده به ژیانی  وه کرده  به مانگ 11 و ست ده  گرته خۆی نووسی چاره رخی چه کورد ۆڤی مر. نرا  وره گه نگاوی هه
 :یگوت ده و ستبوو به رتی شه ی که هو ته نه ڵ گه له وا پێشه. ر به   هاته ویی عنه مه و  روحی ی وره گه هیزێکی

 لمێنم سهه ده سێکی که مو هه  به و  ڵناگرم هه فیداکاری  له ست ده مابێ دنیا  له رۆژم ک یه تا. زانم ده خر فه  به ش ته حمه زه و ئه و داوه نه وچانم رۆژ و و شه کورد حقووقی رگرتنی وه بۆ من ئه  که زانن ده بۆخۆتان''
 98. '' یانهژ شایانی کورد  که

.............................. 
 : م هه یازده سڵی فه کانی رچاوه سه
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  2113ی  ی ژانوییه 21

 یان ری به ماڵپه
 

 . ندان، پڕشنگدارترین رۆژی مێژوویی كوردان ی رێبه2                                      
 
 یی كاڵوه مه د حمه ئه
 

 زۆر رۆژێكهی ، رۆژه و ئهه  كهه دا، تاوی ههه ی1329ندانی ساڵی  ی رێبه2رۆژی   شتمین ساڵی ، له شێست و هه  پێ بنێته  ند رۆژێكی ماوه چه  ئیستا، كه  ر له ساڵ به 67
 ، كان جوانه  شته موو هه شی گه  له شتر گه ، و وت ركه ده كورد ئاواتی ی ستێره ئه هاباد، مه ی كه جوانه  شاره چرای چوار  له بوو، ك ڵه سته به و فر به و تووش و سارد
 دایهك  لهه یامی پهه و،  وه كهرده بهاڵو دا كوردسهتان موو ههه ر سهه  بهه خهۆی تێشهكی و، بهوو رز به كوردستان ئاسمانی و  ره به نوورێك كۆ ك وه و ست به ی شۆعڵه و، وشا دره

 كانی كه ڵه سهته به و داهێنها رم گهه كهوردی فی ره شهه  به تاكێكی ر هه ماڵی دا،  خته هس  زستانه و له و،  وه كرده باڵو كوردستاندا گشت  له( كوردی تی حكوومه) خۆی بوونی
 و كوێسهتان و دونهد و الپهاڵ و شهیو  لهه نهدانی رێبه سهپی فری بهه و، بارانهد خۆشی و شادی بارانی دا، كورد ماڵێكی ر هه رگای ده م ده  له و،  وه تواندنه بۆ بانی و رێ
 هاری بهه كهردی و، كهرد ئاشهتی سهپی كهۆتری ر بهه ده و داڕنهی خهۆ  لهه خۆی سپی رگی به زستان ناچار  كه كرد ق به و ق شه دا كوردستان كانی هشار و گوند رو ده و شت ده

 .كردن كوێری خۆی روونی  به و زاند ته كوردی دوژمنانی و، لێدا سووڕی كوردستان گشت و چرا چوار ر سه  له ، و ئازادی
 بهاڵو كوردسهتان ری رتاسهه سه  لهه كوردیهان اڵتی سهه ده م كهه یه زرانی دامهه واڵی ههه ، برووسهكه ك وه گهورج و ناس نهه مانهدوو یكێكی پهه ك وه چهرا چهوار ئاسهمانی ر سهه كانی باڵنده  كه دا، خۆش  خته وه و كات و له

 وخۆشهیان، ناسهك نگهی ده  بهه و نین پێكهه قاقهای  لهه دایهان و لێویهان ر سهه  وتهه كه  رده زه خۆشهی، و شهادی  له كان، النكه و دایك شی باوه ناو كانی شه گه چاو و سووك رووح  كۆرپه كوردستان، گشت  له ، وه كرده
 ئاشتی یامی په ماڵنی سته ده و، شت هه  به  كرده كوردستانیان و، گۆڕی كوردستانیان ئاسمانی ر سه وی جه و، واند ره زستانیان رمای سه لێداو، كوردیان ی وه ته نه اڵتی سه ده یاندنی راگه و وتن ركه سه مارشی
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 . ئازادی یهار به  كرده ندانیان رێبه و بوون
  وه رێهزه چهاوی  بهه و بگیردرێهت  رۆژه و لهه رێهز  تایهه هه تا ههه بهۆ دا  چه وه دوای  به  چه وه و كات نه بیر  له ندان رێبه ی2  میشه هه بۆ و گشتی  به كورد ڵی گه  كه  پێویسته ،........... و دوویی و ی سپه و مڕۆ ئه

 .  وه بكرێته لێ یادی  شێوه جوانتریت  به ، دوژمنانمان چاوی كوێری به ساڵێك موو هه و بڕواندرێت بۆی
 پێیهان و ن بهه ده بهۆ كڕنۆشهیان و سهتن وه ده   نهگ ده بهێ كانیانهدا وره گه  ره شه ورانی ده كۆنی ربازێكی سه ئاست  له چۆن و گرن ده كان مێژووییه  رۆژه رێزی چۆن   كه  وه ینه بده كان زلهێزه مێژووی  له ئاوڕ مێك كه با
  لهه و بگهرین كانمان مێژووییهه  رۆژه رێهزی ش ئێمهه بها ویست، خۆشه و ئازیز دایكانی و خۆشك و برایان و باوكان ی ده كان، وردیاڵنه  قوتابیه ی ده كان، الوه تازه ی ده نیشتمان، دڵسۆزی كچانی و كوڕ ی ده نازن ده

  . مانن_نیشتیمان و  وه هت نه و مانی یاتی حه گی ره  كه بنازین پێیان و ین كه نه بیریان
 پێهی ن، بكهه خامۆشهی وێت یانههه ده  الوه چهوار  لهه نهد چه ر ههه ، و ت ڵنایهه هه چاویهان ئاسهتی  له دوژمنان و،  دیاره دا كوردستان كانی نده ڵبه مه و قام شه  له ئێستاش تاوی، هه ی1329ندانی  ی رێبه2 رووناكی
  .ستانن وه سته ده كورانی، و ك  ترسی نه و ستیر په ئاشتی و ختی سه ئاستی  له و، ناوێرن

 دێهت سهت ده  لهه چیمهان ، یهه وره گه  رۆژه و لهه رێزگهرتن  بهه ت باره سه ، وه خۆمانه ر به  له كاممان ر هه و،  وه ینه بكه لێ یادی  شێوه جوانترین  به و، بچین  وه مێژووییه  رۆژه م ئه پیر  به باشتر و زیاتر مساڵ، ئه با
 كوردسهتان ئهااڵی كهات و ئهه و، گهات ده  وره گهه كوردسهتانی دێمهوكراتیكی ت حكوومهه  بهه كورد ی وه ته نه نجام ره سه دا،  رۆژه م ئه وی رێره ی درێژه  له شك بێ  كه ێنین بگه جی  به خۆمان نیشتمانی ركی ئه و ین بیكه
  . گات ده خۆی خۆیی  به ر سه  به كوردستان و،  وه كێته شه ده كان كگرتوه یه  وه ته نه رێكخراوی ی بنكه  له دونیا، زلهێزی واڵتانی ئااڵی وێڕای

  
 تاوی ی هه1341فرانبار  ی به29
 

 نگ ری گیاره ماڵپه
 

   ڕێبەندان دووی لە یادێک                                                            
 

  سیامەند شێخ ئاغایی : نووسینی
 

شهەڕی دووهەمهی . کهاتنی کۆماری کوردستان، لەباری نێهونەتەوەیی یەوە هەلهومەرجێکی لەبهار لە جیهانهدا ههاتبووە ئهاراوەئەیامێک پێش پێ
 .خەباتی دێمۆکراتی خوازانەی جیهان هاتبوو بەئاکام دەگەیشت. جیهانی  روو بەکۆتایی دەچوو

شیسهمی ئیتالیهاو نازیسهمی ئاڵمهان سهەریان بهۆ خەبهاتگێڕان شهۆڕ لە ئاسیای دوور شۆڕشگێڕان ئیمپریالیسمی ژاپۆنیهان بەچهۆک داهێنهابوو، فا
 .ئەرتەشی حکومەتی پاشایەتی کەنەفت و کەلەال کەوتبوو. ئێران لە قەیرانێکی سەخت و دژواردا دەژیا. کردبۆوە

ن بەسهەر رۆژهەالت و هێهزی هاوپەیمانهان ئەمریکهاو ئینگلهیس دەسهتیا.  نەمازە تاڕادەیەکی بەرچهاو لە هەرێمهی موکریهان بهێ دەسهەاڵت ببهوو
لە نێهو ئەو گێهژاوو . ئەرتەشی سوور واتە بەرەی سوسیالیستی باکوورو بەشێک لە رۆژئاوایی ئێرانیهان داگیرکردبهوو. باشووری ئێران داگرتبوو

واز ئامهادە کێشەو هەراییەی کە دونیا بەخهۆییەوە دەدیهت، کهوردانی مەڵبەنهدی موکریهان خۆیهان بهۆ بەرنگهاربوونەوەو ڕاونهانی دوژمنهی کهزو ال
 . نیمچە سەربەخۆ ببوو وە1321دەکرێ بکوتری مەڵبەندی موکریان هەر لە نیوەڕاستی ساڵی . دەکرد

کە ئیهدارەو بەڕێهوە هاوکات سەرزەمینی موکریهان بەدەسهت سهەرۆک عەشهایرو پیاومهاقوواڵنی نهاوچە. وەک تاکە حیزبێکی سیاسی، پێشڕەوو ڕێکخەری ریزەکانی گەڵ بوو( ژێکاف)کۆمەڵەی ژیان و حەیاتی کورد
لە نێوخهۆیی ئێرانیشهدا بەتهایبەت لە ناوەنهدو شهارە گەورەو سهەنرەتییەکاندا . ئیدی کەس سەرانەو باج  و پیتاکی بەحکومەت ناوەندی نەدەداو کوڕی خۆی بۆ سەربازی ئەرتەشی شای ئێران نەدەنارد. دەچوو

 .رێکخراوە دێموکراتە سوسیالیستەکان شکڵیان گرتبوو
ەیەدا، پێشڕەوی کۆمەآلنی وەزاڵە هاتوویی کوردسهتان، ەری تەواویی ئەو هەموو گۆڕانکارییە بەخێرایانەی کە واڵتانی ئورووپای داپۆشیبوو، وە لەنێو دونیایەکی ئاوا پڕ لە کێشەو هەراو هەنگاملەژێر کاریگ

لەو رۆژانەدا مەهابهاد ببهوو بە مەکهۆی خەبهات، دڵهی وەک بورکانێهک دەکهوڵی و . و بەرەو پێشهەوەیان دەبهرد هەنگاو بەهەنگاو ڕیزەکانی خۆیان لەگەڵ هیزە دێمهۆکرات و سوسیالیسهتەکانی ئێهران ڕێکدەخسهت
 .ئاوری لێ بەرز دەبووییەوە

وتهۆ پهڕ جهۆش و خهرۆش دا کهۆمەڵەی  ژێکهاف لە بهارودۆخێکی ئە. شارو گونهدەکانی دەورو بەری بەهەسهتێکی پهاکی میللیهیەوە  خۆیهان بهۆ  رزگهار کهردن لە دەسهت رۆژە ڕەشهەکان و چەوسهانەوە ئامهادە دەکهرد
 .بەجێ هێشت' حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران'هەڵوەشاوەو جێگای خۆی بۆ حیزبێکی مۆدێرن و سەردەمیانە واتە 

، سهەڵماس ورمهێ وەک ڕۆڵەکهانی سهمکۆی شهکاک، هەرکهی، زەرزا و واتە شێست و پێنج سهاڵ  لەمەوبەر سهەدان هەزار لە خەڵکهی کوردسهتان لە هەر الوە، بگهرە لە مهاکۆ1329لە رۆژی دووی ڕێبەندانی ساڵی 
و نهوێنەرانی گەل لە رۆژ ئهاوا، رۆژهەاڵت، باشهوور، بهاکووری .. سهەقزو بۆکهان ، هەوشهار، سهاینقەاڵ،. گەورکایەتی  و مەنگوڕو مامەش، دێبۆکری و  فیزوڵاڵبەگی. نەغەدەو پیران، سەردەشت و بانە. شنۆیی

 . ەی مەهابادست پێکەوە، بە یەک دڵ و یەک ئامانج  بۆ بەشداری لە متینگێکدا کە حیزبی دێمۆکراتی کوردستان رێکی خستبوو، ڕژانە نێو شارە خونجیالنەکهەموو دە... کوردستان و
کەسهایەتێکی دیهارو زانها، شهارەزا بەسیاسهەتە ' قهازی مههەمەد'تی یەدا هەر لەو کۆبهوونەوە گشه. لە مەیدانی چوارچرا، لە ڕێوڕەسمێکی کەم وێنەدا سەربەخۆیی خۆیان بەگهۆیی ئهازادیخوازانی دونیها ڕاگەیانهد

هاوکات حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران کە لەڕاستیدا هەژدە مانهگ پهێش کۆمهاری کوردسهتان لە . نێونەتەوییەکان و ئاشنا بەچەند زمانی زیندووی دونیا، بەسەر کۆمارو پێشەوای گەلی کورد هەڵبژێردرا
 .یەکەمجار لە مێژووی خەباتی سیاسی کورددا توانی ببێ بەپێشڕەوی ڕاستەقینەی گەلی خۆیدایک ببوو، بۆ 
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بەپیالنی حکومەتی پاشایەتی ئێهران و لە پێنهاو بەرژەوەنهدی ئهابووری و سیاسهی دەوڵەتە ( 1325)ی سەرماوەزی ساڵی دواتر 26هەرچەند کۆماری کوردستان تەمەنێکی درێژی بڕ نەکرد، بەداخەوە لە رۆژی 
 . یازدە مانگ تەمەنی کورتی خۆیدا توانی مێژوویەکی پڕ لە شانازی و سەروەری بۆ گەل و نیشتمانەکەی بخوڵقێنێبەاڵم سەرەڕای ئەوەش کۆماری کوردستان لە ماوەی . زلهێزەکاندا بوو بەقوربانی

تان بهۆ یەکەمجهار تهوانی ئهااڵی ەردەمە دەینااڵند، کۆماری کوردسهلەنێو سەدەی بیستم و لەوکاتە پر لە گۆڕانکارییەدا، لە کات و ساتێکدا کە کوردستانی گەورە لە ژێر چەکمەی دیکتاتۆراندا هەر وەک ئەم س
 .سێ ڕەنگی خۆر نیشان لەسەر خاکی کوردستان هەڵبداو خۆر لەسەر ئااڵیی شەکاوە بە تیشکی زێڕینی دڵی نیشتمان رووناک بکاتەوە

ە بگرن، گەرماو گەرم زۆر ڕێوشهوێنی نهوێ و پێشهکەوتوانە بهۆ نیشهتمانەکەیان بەڕێوەبەرانی کۆماری کوردستان، بەتێکۆشانی بێوچان، بە هیزو تواناییەکی قایمەوە توانیان چارەنووسی گەلی خۆیان بەدەستەو
ۆیهدا جهێ بکهاتەوەو ببهێ بەجێگهای متمهانەی کۆمار هەر لەیەکەم رۆژی سەربەخۆیی خۆیدا توانی بە شێوازێکی دێمۆکراتانە هێمای فیکری خۆی دابڕێژێ و بیهرو بۆچهوونە جیاوازکهان لەنێهو خ. دەستەبەر بکەن

 .ویش بەمانای ڕاستی خەڵک کۆمار بەهی خۆیان بزانن و بەچڕی تێدا بەشدار بنئە. گەلەکەی
. لەجێیدا کۆماری ئازادیان بۆ گەلی خۆیان دەستەبەر کردبهوو. ووشاری مەهاباد لەو رۆژانەدا ببوو بەیەکپارچە گڕوتین، غرورو شادی خەباتگێڕانی ئەو ئاوو خاکە سەرکەوتوانە قەاڵی داگیرکەریان روخاند ب

رۆژنامەو گۆڤهار بەزمهانی شهیرنی کهوردی مهژدەی . ڕوون کردبۆوەژێر ئااڵی کۆمارە ساواو دێمۆکراتەکەیاندا دڵ و دەروون و چاوی رۆڵەکانی کوردیان بەخوێندنی زمانی زگماکی، کلتوورو  کەلەپووری خۆیان  لە
 .ت و لە هەموو بۆراو کۆڕو کۆمەڵێکدا پێشەوا قازی وەک مامۆستایەکی دڵسۆزو لێهاتوو بەشداری و حزوری هەبووئازادیان باڵو دەکردەوە، ڕاهێنان و وەرزیش لە بۆاری جیاوازدا بۆ الوان پێکدەها

کهرد کە بەبهێ پهێ  و پەنهاو  پێشەوای بەلیمەت رێگای بۆ ژنهان ئهاواڵە. یەکی دیکە لە ئاکارە جوانەکانی کۆمار ئەوە بوو، بۆیەکەم جار لە مێژووی بزاوڤی کورددا بەرەسمی ناسینی مافی بەرحەقی ژنان بوو
 ...بەبێ پرسی پیاوان هەنگاو بنێنە نێو دەرەوەی ماڵ و لە کاروباری کۆمەاڵیەتی و سیاسی دا بەشداری بکەن

ا، توانیهان بەئەم کهردەوە مهۆدێڕن و کەم وێهنە کە وایەتهی دبزوتنەوەی دێمۆکراتییکی کهورد، لەسهەردەمی دواکەوتهوویی ئەوکاتهدا بەبەشهداریدانی نیهوەی کهۆمەڵ واتە ژن لە ژیهانی کهۆمەاڵیەتی و پرسهی نەتە
 .تەنیا لە گەڵێکی هۆشیارو پێشکەوتوو دەوەشایەوە، لە مێژوویی خەباتی کوردا شانازی بۆ خۆیان و گەلەکەیان پێک بێنن

ی تەواویهی ئەو خهاوەن نەزەرو تهۆژینەوەر، رۆژنهامەگەرو گەریهدەی ئەوکهات سهەردانی رۆژی خایانهد، تهوانی  ببهێ بەمەشهغەلێک کە سهەرنج و  ڕایه 330کۆماری کوردستان لە ماوەی کورتی تەمەنیدا کە تەنیا 
 .کوردستانیان دەکرد، بۆالی خۆی ڕابکێشێ

چیهرۆک، شهێررو : ڤهاری ئەدەبهی  وەکتا دوایین ساتەکانی تەمەنهی بهۆ گەورەسهااڵن، الوو منهدااڵن رۆژنهامەو  گۆ. خەباتی رۆژنامەگەری کوردی هی  یەک لە توێژەکانی گەلی لە تیشکی خۆی بێ بەری نەکرد
کە زمانی حاڵی بەشی زۆری خەلکهی ئەو سهەردەمی کوردسهتان بهوو، بۆمهاوەیەکی درێهژ لەسهەر سهەکۆی نمهایش مهاییەوە، بهوو بەزاخهاوی مێشهک و  لە ' دایکی نیشتمان'هەروەها شانۆی . پەخشانی باڵو کردەوە

 .کۆمەڵی کوردەواریدەروونی  گەلدا جێی خۆی کردەوەو بوو بەباسی نێو کۆڕو 
رۆژی زاڵبوونی مافە ڕەواکهانی نەتەوەی کهورد بەسهەر رەگەزپەرەسهتی، دەمهارگرژی فیکهری، بەرچهاوتەنگی، خۆپەرەسهتی، . دووی ڕێبەندان رۆژی ئازادی، رۆژی سەرهەڵدانی ئاواتە لە مێژینەکانی گەلی کوردە

 ...ی مافخوراوە بەدژی سەرەرۆیی و کۆنەپەرەستیدووی ڕێبەندان رۆژی ڕاپەڕینی گەلێک... چەوسێنەری و داگیرکەرییە
زۆر بەخێرا بتوانی سەرنجی تەواویی ئازادیخوازانی بەشهەکانی دیهکەی . دووی ڕێبەدان بەرهەمەکەی کۆمارێکی ساواو جوانەمەرگ بوو کە توانی لە ماوەیی کورتی تەمەنی دا زۆر هەنگاوی بەنرخ بەرز بکاتەوە

غەی هاوپەیمهانەتێکی پهتەوو برایهانە لەگەڵ گەلهی ئازەربایجهان  هەروەهها کۆمهار تهوانی بنها. ێ بە مەکۆی هیواو هومێدو بەدڵێکهی فهرەوان لە دەوری خهۆی کۆیهان بکهاتەوەکوردستان بۆالی خۆی ڕاکێشێ و بب
 .دابڕێژێ و بگوێرەیەک ئێستاش هەر دووک گەلی کوردو تورکی ئازادیخواز بەو هاوپەیمانەتییە گرانبەهایە دەخوڕن

ەنهدی بازرگهانی خهۆی بەنهاردنی کهاال بهۆ واڵتهی سهۆوڤێتی ە ئەقڵ و زاناییەوە توانی لە ناوچە ئازادکراوەکانی ژێر دەسەالتی خۆیدا تهاڕادەیەک بهۆاری  ئهابووری و بازرگهانی بەرەو پێشهەوە ببهاو پێوکۆمار ب
بەهەزاران کەس لەڕۆڵەکهانی کهورد بهۆ وەدەسهتهێنان و . هێزێکهی میللهی بهوو کە بەهێهزی پێشهمەرگە نهاودێربووبهێ گومهان  یەکێکهی دیهکە لە شهانازییەکانی کۆمهاری کوردسهتان پێکهێنهانی .  جاران بەهیز بکا

ەباتیهان درێهژە پهێ ری کورد ژێنەڕاڵ مسهتەفا بهارزانی بهوو خپاراستنی دەستکەوتەکانی کۆماری کوردستان چەکی شەڕەفیان هەڵگرت و بەپشتیوانی جەنگاوەرانی بارزانی کە لەپێشەوەی هەمووان سەردارو ساال
 .دا

رێهژەیەی زۆری . بەرتەسک بوونی چوارچێهوەی خەبهات:  سەرەڕای تەواویی ئەو هەموو کۆسپ تەگەرەی هاتنە سەڕێی و بوون بەهۆی سەرنەکەوتنی وەک: گرینگی و پڕ بایەخ بوونی کۆماری کوردستان لەوەدایە
نەبهوونی سهەرچاوەیەکی بەهێهزی . نەبوونی پشتوانی و هاوپەیمهانەتێکی تهۆکمە لەگەڵ واڵتە دێمۆکراتەکهانی دونیها... یرەو خزمایەتی وبیری عەشایری و ت%. ٠١نەخوێندەواری دانیشتوانی هەرێم زیاتر لە

 .نەبوونی هیزێکی نیزامی یەکدەست و دەورە دیتوویی پۆشتە بەکەرەستەو چەکی ئاوتوماتیک و خودکار. ئابووری
ن تههوانی زۆر ە بتههوانن پەیههامی خۆیههان لەم ڕێگههاوە بەدەرەوەو دنیههایی ئههازاد ڕابگەیەنههن و لەگەڵ زۆر کەموکههوڕی نەگههوتراوی دیههکە، دیسههانیش کۆمههاری کوردسههتانەبهوونی ماسههمیدیاو دامودەزگههای راگەیانههدن ک
بەشهداری دەکەن و بە دووژمنەکانیهان دەسهەلمێنن، بەلەسهێدارەدانی  سا هەر بۆیە  ڕۆڵەکانی کورد هەمهوو سهاڵێک بەگرینگهدانەوە لە ڕێوڕەسهمی بیرانییەکەیهدا. دەسکەوتی بەنرخ بۆ گەلی خۆی دەستەبەر بکا

 .(1326خاکەلێوەی ساڵی 10) قازی مهەمەدو هاوڕێیانی
لە پێشهوو، بەپشهت ئەسهتووری  ک دانهایە، بەڵکهوو سهوورتربە تێروری ڕێبەرانی ئەم ڕێبازەو گوشتن و لەسهیدارەدان، بەتوانهدنەوەو قڕکردنهی بەکهۆمەڵ، وێهران کردنهی شهارو گونهدەکان، نەک گەل هەر بەچهۆ
ڕات سهەربەرزانە راوەسهتاو، تهاکوو رزگهاری یەکجهاری  کهوردو کیژان و کوڕانی زاناو چاوکراوەی ئەم سەردەمەمان بۆ چەقڵی چاوی دوژمننان لە گۆڕەپانی خەباتهدا بەچەشهنی کێوەکهانی شهاهۆ، قەنهدیل و ئهارا

 ...کوردستان گیان لەسەردەست لە مەیدانی خەباتدا دەمێنەوە
بهۆ خهۆی دەسهت نیشهان بکهاو ببهێ بەمڵکهی هەر چهوار پهارچە کۆماری کوردستان لە مێژووی خەباتی کورددا توانی وەک گەوهەڕێکی درەوشاوە جێگایی تایبەت لەنێو خەبهاتی ڕزگهاریخوازانەی گەلهی کوردسهتان 

ۆییەی کوردسههتان ئەوەنههدە بەگههوڕو تههین بههوو کە پههاش شێسههت و حەوت سههااڵن، ئێسههتاش کە ئێسههتایە ئامههانجە دەکههرێ ڕاشههکاوانە بگههوترێ، کههاریگەری ئەو یازدەمانههگ سههەربەخ... داگیرکههراوەکەی کوردسههتان
ک و یارمەتیهان یەوە هاتن و بوون بەپشت ئەستورو دەسهتی کهۆمەپیرۆزەکانی، ڕێبازی هۆگرانی سەربەخۆیی کوردستانەو هەروەک چۆن لە پێکهاتنی کۆماردا ئازادیخوازانی کورد لە هەر چوار کەنارەو بەپیری 

 . بۆ ال درێژ کرد و لە پێناویدا خوێنیان بۆدا
 لەهەر . پڕ دەسکەوت و هەمیشە زیندوو چاوی لێدەکەن ئێستاش کوردان پاش ئەو هەموو ساڵەی بەرسەر کۆماردا تێپەڕیوە دیسانیش هەر بەو رۆژە مێژووییە پرشنگدارە دەخوڕن و وەک رۆژێکی بەنرخ ،
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هەمەدو باقی شەهیدان وەک مانگی چهاردە لەسهەر ئاسهمانی لێهڵ و تهاریکی کوردسهتان بەدرەوشهاوە شوێنێکی ئەم دونیایە بن، ئەمەگناسی و وەفاداری خۆیان بۆ ئامانجە پیرۆزەکانی کۆمارو پێشەوامان قازی م
 !...   ڕادەگرن

  
 2113ی  ی ژانوییه15

 کان رگه پێشمه
 

  .!  ڕوونترەوە ڕوانگەیەکی و نزیکتر پێرسپێکتیڤێکی لە قازی پێشەوا                                        
 

   ئیبڕاهیم الجانی
 

ۆیشههتنش و ورەی ڕێبهواری ڕێهی دوور کە ئەژنهۆی دەلەرزێ و هەنگههاوی شهل دەبهن، الدەدا و توشهەبەرەی نێههو کۆڵەپشهتی دەردێنهی و نانێهک دەخههوا و سهەرلەنوێ هێهزی ڕ
، هەمیشهە ورەمهان وەبەردێنیهتەوە و ی خەکەلێوە و گەڕانەوە بۆ شهەهیدانی میللەتەکەمهان، وەک سهەرچاوەی ئیلههام٠١بٶ ئێمەی ڕێبوارانی ڕێگای خەباتیش،. دیتەوە بەر

 .خەنجەری ڕووحیەی خەباتگێرانەمان ئاودەداتەوە
تههاپتر لێههی بڕاوانههی و لە پێرسههپێکتیڤی . پێشههەوا ئەو لههوتکە گەورەی جوغڕافیههای ناسیۆنالیسههمی کوردسههتانی، دەکههرێ لە گۆشههەنیگای جۆراوجههۆرەوە سههەیری بکههرێ

مهن ئەو ڕۆژانە جهارێکی دیهکەش بە هەنهدێک لە بەڵگەنامەکهانی سهەردەمی کۆمهاردا چهومەوە و سهەرەڕای سهەرقاڵی زۆرم، . سهانە مەزنەمهان بهۆ دەردەکەوێجیاوازترەوە سهەیری بکەیهن، پتهر گەورەیهی ئەو ئین
 .هەندێک یاداشتم هەڵگرتوون کە پێشەوا لە گۆشەنیگای نزیکترەوە دێننەبەرچاو

ئەوەتها . وردی،بە خێراییەکی زۆر بوو بە ئەستێرەی هەرە پڕ شنگداری ئاسمانی کوردایەتی و خەبهاتی نیشهتیمانی و نەتەوەیهی میللەتەکەمهانقازی هەر لەو ماوەکورتەدا کە پێێ نایە مەیدانی سیاسەتی ک* 
 .ئێستا بۆتە سەمبولی قوربانی بوون، فیداکاری و بۆتە سەرچاوەی ئیلهام و سەرمەشقی خەبات بۆ هەموو ڕۆلەکانی کورد لە کوردستان

هەڵهدان و گەشهەکردنی کوردسهتان و بەرنامەی سیاسی پێشەوا، پهاش تهێ پەڕینهی ئەو مهاوە درێهژەش، هەروا مەوزوعیەتیهان هەیە و ئێسهتاش هەروا ڕێگاچهارەی گیروگرفتەکهانی ئێهڕان و  سیاسەتەکانی و *
ەبیەکهانی واڵتەکەمهان، دابهین کردنهی پەرەسهەندنی کهۆمەاڵیەتی و فەرهەنگهی و ئهابووری، دامەزرانی دێموکراسی، سڕینەوەی ستەمی نەتەوایەتی، دابهین کردنهی مهافی کەمهایەتیە میللهی و مەزه. واڵتەکەمانن

 ەلەی ڕۆژن لەهێنانی هەلومەرج بۆ کوردو نەتەوە بندەستەکانی دیکەی ئێران تا بتوانن لە پرۆسەی سیاسهی و حاکههمیەتی میللهی دا بەشهداری بهکەن هەروا مەسه دیسانتڕالیزەکردنی دەستەاڵتی مەرکەزی و پێک
 .سیاسەتی ئێراندا

دامەزراندنی دەستەاڵتی کوردستانی و دیاریکردنی مافی چهارەی خۆنوسهین، هەروا ئامهانجی هەرەبەرزی بهزووتنەوەی . بەرنامەی سیاسی پێشەوا بۆتە مانفێستی کوردایەتی و ناسیۆنالیسمی هاوچەرخی کورد *
ئهێمە نەسهلەکانی دوای ئەو گەورەتهری شهانازیمان تەنیها . نەوەی کهوردی پێهدا دەڕوا، هەر ئەو جهادەیەیە کە پێشهەوا موهەندیسهی کهردوەئەو جادەیە کە قەتاری جواڵ. کوردە لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا

لە خەوی غەفلەتهی ژێرچەپهۆکی ڕاچڵەکانهد و  وەک شەهاب بە ئاسمانی خەباتی میللی ماندا کشهاو کهوردی. ڕەنگە هەرئەوەبێت، کە نەمان هێشتوە ڕێبازەکەی کوێر بێتەوە و خەباتەکەی ئەومان بردۆتە پێشێ
 .ئێستاش لەو شەوەزەنگە تاریکە دا لە پەنجەرەی مێژوومانەوە، هەروا دەبینرێ و دەدرەوشێتەوە

بهۆ ڕێبەریکردنهی ئەو . شێوەی پڕۆژەیەکی سیاسیدا دایڕشت ئەزموون و ئامانجە سیاسیەکانی ڕێبەرانی پێش خۆی فۆڕمۆلەکرد و لە. پێشەوا مێژووی میللەتی کورد و ڕاپەڕینە میللیەکانی کوردی خوێند بوەوە *
 .پڕۆژەیە حیزب و تەشکیالتی مۆدێڕنی درووستکرد و دەوڵەتی لە شکڵی جمهوریدا بۆ پیادەکردنی ئەو پڕۆژە سیاسیە پێکهێنا

. مانجەکانی میللەتی کورد کرد و تاسەر پێیان وەفادارما و گیهانی خۆشهی لە پێناویانهدا بەخهت کهرددواتر لەدادگادا و لە جەرەیانی سەفەرەکانی دا بۆ تاران دیفاعی لە کار و بەرنامەی سیاسی خۆی و ئا *
 .دوای مردنیشی بوو بە ڕەمزی فیداکاری لە پێناو میللەتدا

بە خەبهاتی دژی ئیسهترماریەوە نوسهابوون و دواتهریش هەمهوو یهان دیکتهاتۆر و لە هەموو واڵتانی ناوچەدا ، رێبەرانی بزووتنەوەی دژی ئیسهتیرماری توونهد . لە دەورانی بزووتنەوە دژی ئیستیرماریەکان دا *
لە ئەوپەڕی . بە هەرسهێکیان وەفهاداربووپێشەوا لە سیاسەت و کردەوەدا، بهۆ ئهازادی و دێمهوکڕاتی ، ڕزگهاری لە سهتەمی نەتەوایەتهی و پێشهکەوتنی کهۆمەاڵیەتی و فەرهەنگهی تێدەکۆشها و . سەرەڕۆ دەرچوون

 لەو دەورانە مێژووییەدا، لە نێو ڕێبەرانی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی میللەتتاندا، ئەوە تەنیا پێ. سیدا، خەڵکی و خاکی و لە هەڵسوکەوتدا دێموکڕات بوو و دێموکڕاتیش مایەوەئیقتداری سیا
 .شەوابووە کە نەکەوتۆتە داوی سەرەرۆییەوە

ڕێفههۆڕمی ئەرزی و مەسههەلەی دابیکردنههی مافەکههانی ژنههان و پەرەپێههدانی پەروەردەو فێرکههردن و . ومەتی پێشههەوادا وەک ڕۆژی ڕوون دیههارەعونسههوری پێشههکەوتنخوازی لە بەرنههامەی سیاسههی و کارنههامەی حکهه *
لە حیزب و حکومەتهدا هەڵسهوکەوتی نەکهردوە و لە گەڵ ئەوەدا کە پیاوێکی ڕووحانی بووە، بەاڵم هی  کات وەک ڕێبەری دینی . ئەمنیەتی قەزایی و سکۆالریزەکردنی دادگاکان باشترین نموونەی ئەو قسەیەن

. نە دینهی خسهتۆتە خهزمەت ئامهانجە سیاسهیەکانی خهۆی و نە سیاسهەت و حیهز ب و حکهومەتی کهردونەتە بووکەشوشهەی دەسهتی دیهن و مەزهەب. لە هەموو جێگایەک وەک ڕێبەری میللی و سیاسی قسەی کردوە
 .اتی ئەرزی و مافەکانی ژنان بوون و دژایەتیان دەکردن، بەاڵم پێشەوا تێدەکۆشا بیانکاتە واقریەتێکی ژیانی ڕۆژانەلەسەرتاسەری ئێراندا ئەودەم ئاخوندەکان دژی ئیساڵح

وەک بیههگ بانههگ، . ێههدەکائەوەی تهها ئێسههتا هەمهانە و لە داهاتووشههدا تهها چاوبڕدەکهها دەمههانبێ، هەر لەوێههڕا دەسههت پ. کۆمهاری کوردسههتان پڕشههنگدارترین قۆنههاخی مێههژووی هههاوچەرخی کههورد و کوردسههتانە· 
 .ورەیەوە پێی دەگاتەقینەوەی گەورەی ناسیۆنالیسمی هاوچەرخی کوردستانی لەوێڕا سەرچاوەدەگرێ و ئێستاش ئەو ئینێرژیەی کە وەری دەگرێ هەر لەو تەقینەوە گە

قەت نەبهوو لە کێهوی سهینای دەفهتەری . سەرباری حکهومەت و زەنجیهر بهۆ دەسهت و پێهی حکهومەت حیزبی نەکردە. پێشەوا سەرۆکی حیزب و سەرکۆمار بوو ،بەاڵم قەت حکومەتی نەکردە ئاڵقەبەگوێی حیزب *
 رانەو کبڕیارە کان دەستەجەمری دراون و ڕاوێژیان لە سەردەکرا و بە فیلتێرە پێویستەکاندا تێدەپەڕین جادوایەش لە ڕۆژنامەی کوردستاندا باڵودە. سەرکۆماری و سەرۆکایەتی حیزبەوە فەرمانان نازل بکات
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هەمهوو ئیمکانهاتی حیزبهی خسهتبووە خهزمەت حکهومەت . مەکان و ڕێکخستنی میللەت و مۆبیلیزەکردنی تواناکان بهوو نەک دەسهتوپێگرحیزب ماتۆڕی بردنە پێشی بەرنا. و بە ئاگاداری بیروڕای گشتی دەگەیەشتن
کۆمهار و دەوڵەتهی بهۆ خزمەتهی مهیللەت خۆی و حیزب و . قەت خۆی لە جێێ کۆمیتەی ناوەندی دانەدەنا و کۆمیتەی ناوەندیشی لە جێی حیزب دانەدەناو حیزبیشی لە جێی میللەت دانەدەنا. بە پێچەوانەوە نە

 .کەسێک نەبوو گوێ نەداتە بیروڕای گشتی میللەت و ڕوانگەو بیروبۆچونی هاوکارەکانی بە گرنگ دەگرت. پێشەوا بەرانبەر بیرووڕای گشتی لە سەر هەست بوو. دەویستن 
ئەدیه  و زانها و فەرهەنگیەکهانی کهوردی لە دەوری حیهزب و کۆمهار کۆکردبهونەوە و خسهتبوونیە خهزمەت مهیللەت و . ردمەیدانی بۆ درووست بوون و پێگەیشتنی چینی متەوەستی کۆمەڵگای کوردستان خۆشدەک *

ەو لە دوای خهۆی بە جێهی ئەو حیهزبەی ئ. هەموو توانای ئینتلیکتوێلی کوردی خستبوە خزمەت خەبات و بەرنامەکهانی حکهومەتی کوردسهتان. پەرەسەندنی زمان و ئەدەب و کولتور و پەروەردەو فێرکردنی میللی
 .هێشت، ئێستاش هەروا خۆشەویستی خەڵکی کوردستانە و ئەوەش تا ڕادەیەکی زۆر لە وەڕا دێ کە حیزبی پێشەوایەو پێشەوا دایمەزراندوە

ئەو هەم مەشهڕوعیەتی هەبهوو، هەم . کهاری رێکخهراوەیەوە ههاتبووە سهەر پێشەوا لە رێگای حیزبهایەتی و . پێشتر ڕێبەرانی بزووتنەوەی کورد بە هۆی پیگەو نفوزی عەشیرەتی و ئایینیەوە هاتونەتەسەر *
کەمن ئەو رێبەرانەی ئاوا لە نێو میللەتی خۆیاندا خۆشەویسهتبن و هەر . پاش مەرگیشی هەروا خۆشەویست مایەوە. لێوەشاوەیی زانستی و سیاسی و هەم یەکپارچەگی ئەخالقی و هەم مەحبووبیەتی جەماوەری

 .ەوەخۆسەویستیش بمێنن
ئەو دیوانسهاالری و بۆرۆکراسهی بهۆ بهردنە پێشهی بەرنهامە و پڕۆژەکهانی کۆمهار هێنانەکهایە و . ڕاستەوخۆ لە گەڵ مهیللەت پێوەنهدی هەبهوو. پێشەوا رزگاریخواز، ئازادیخواز، پێشکەوتنخواز و شۆڕشگێر بوو* 

ئەو بە کهردەوە ڕیبەرایەتهی دەکهرد و لە ڕیهزی . هات خۆی لە قاوغی تەسکی بۆرۆکراسهی حیزبهی و دەوڵەتیهدا زینهدانی بکهاموئەسەساتی بۆ کۆمەڵ و کۆمار درووست کردن، بەاڵم وەک پێشەوای میللی قەت نە
دا فەرمووی، سهەروماڵی فیهدای ئەو هاتبوو وەک بۆخۆی لە رۆژی سوێندخواردنەکەی. خاکی و خۆماڵی و بێ فیزو تەکەبوور بوو. پێشەوەی کار و خەبات و هەوڵ و تێکۆشان بۆ چارەسەری گیروگرفتەکاندا بوو

 . میللەت و نیشتیمانەکەی بکا
دەورانی حکومەتی کۆماری کوردستان لە مێژووی میللەتی کهوردا، تها ئەو دەدوازدە سهاڵەی دوایهی، . ئینسانێکی زانا و خاوەن فەرهەنگ بوو، هەربۆیەش بایەخێکی زۆری بە فەرهەنگ و ئەدەب و کولتوردەدا* 

ئەو زمانە ئەدەبی و سیاسیەی ئەمهڕۆ بەکهاری دێنهین، هەر هەمهان زمهانە کە لە سهەردەمی . ەشەکردنی فەرهەنگ و زمان و ئەدەب و رۆژنامەگەری کوردیە کە مێژوو بە خۆیەوەی دیوەپڕشنگدارترین قۆناخی گ
 .کۆماری کوردستاندا بوو بە زمانی ئەدەبی و سیاسی و ڕۆژنامەگەری کوردی

چەترێکهی گەورە بهوو . پێشەوا دەستەاڵتی حیزبی و حکومەتی لە دەستی خۆی و کەس و کارەکانی دا کۆنەکردبهووە وە. و دەستەاڵتدا، نەخش و سەهمی هەرە زۆر بوونەخش و سەهمی خەڵک لە بزووتنەوە  *
مەنی کەم بوو، هی  عەشهیرەت و تهایفەی لە پشهت نەبهوون، بەاڵم تهوانی تە. مەخرەجی موشتەڕەک بوو. ئەو گەورەترین کۆلکەی هاوبەش بوو. مریار بۆ وی خزمەت بوو. هەموو لە ژێری دا جێگایان دەبوە وە

وە لە گەل یەکتهردا، لە دەوری فەرمانهدەییەکی سیاسهی و نیزامهی لە جامرەی دواکەوتوی ئەودەمی کوردستاندا، ببێتە کاریزمایەکی میللی هێندە گەورە کە هەموو عەشیرەتە گەورە و ناتەبا و تەنانەت نەحەوا
 . نەنانەت کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستانیش، ڕاکێشێتە ژێر ئۆتۆریتە میللی کۆماری کوردستاکۆکاتەوە و ت

بینهێ و دەدی و پێویسهتی بەوە نەبهوو کەسهانی دی نە یەکپارچەیی ئەخالقهی پێشهەوا لە پلەیەکهی هێنهدە بەرزدابهوو کە گەورەیهی و مەزنهی خهۆی لە گەورەیهی و مەزنهی مهیللەت و خەڵهک و هاوکارەکهانی دا *
ئهاخر کە سهێک . ت کهۆکەیەوە نەک بە پهێچەوانەوەبە پێچەوانەوە ئەو دەیزانی گەورەیی و مەزنایەتی لەوەڕا دێ کە بتوانێ خەڵک و کەسانی گەورە و بە ئۆتۆریتە لە دەوری خۆت و بەرنامەکانه. وەالیان بنێ

ەوە، ئەوە کەسێکە کە توانایی سیاسی و فکری و ئەخالقیەکەی مەحدودە، کاراکتێرێکی بێ هێزی هەیەو دەوروبەرەکەشهی ههی  کە دەستەاڵتی سیاسی و حیزبی و حکومەتی لە خۆی و دەوروبەری خۆیدا کۆدەکات
بهەیەکهی بەرینهی میللهی بهوو کە حیزبهی نەکردبهووە فیهرقە و سهێکتێکی سیاسهی، حیزبهی دێمهوکرات لە سهەردەمی پێشهەوادا، جە. پێشەوا نیهاد سازی کرد، بزوتنەوەی کردە میللی و گشهتی. کارە لێ نە هاتوون

 .هەموو ڕۆڵەکانی کوردستان لە نێویدا جێ یان دەبۆوە و هەموو شیان بە هیخۆیان دەزانی شاعیر وتەنی بە ملیۆن کورد، سوژدەیان بۆ دەبرد
حیزبی دێموکراتی دروست کرد و لە ڕێگای حیزبەوە بهوو بە پێشهەوای گەل و دواتهر . للیئەو خسڵەتە میللیە کە وەک میرات بۆ حیزبی دێموکڕات بە جێماوە هەر لەو دەمەڕا دێ کە پێشەوا کردیە حیزبی می *

، بهۆیەش ئەو رێهبەرە گەورەیهان دەلێن هەر خەباتێک ڕێبەری خۆی درووست دەکا، حیزب و بزووتنەوەی کوردستان لە سەردەمی پێشهەوادا جەمهاوەری و میللهی و گەورەو بەریهن بهوون. حیزبیشی خۆشەویست کرد
ڕێگهای ڕزگهاری کوردسهتان و پێشهەوا لە دڵهی  ئەوەتا ئێستاش مەیدانی چوار چراو گۆڕی پێشەوا، بوونەتە سەمبوولی نیشتمان پەروەری و مەککەی کهوردایەتی و قیهبلەو زیارەتگهای رێبهوارانی. یە مەیدانهێنا
 . نجی کۆمەاڵنی بەرینی خەڵکی کوردستاننتەوەی کورد و ویژدانی میللەتی کوردا هەر زیندوە و ڕێباز و ئامانجەکانی هەروا ئاما نه
بیهری سیاسهی پێشهەوا . ئەوە مانهایەکی گەورەی مەعهنەوی و ئەخالقهی هەیە. گۆڕی پێشەوا بۆتە کورەی جۆشدانی کهوردایەتی و لە سەرتاسهەری کوردسهتاندا خەڵهک سهوێندی گەورەیهان بە گهۆڕی پێشهەوایە *

ئەو ئینێههرژەیە میللههیە کە لە پشههتی سههەری . ئەو درەخههتەی پێشههەوا چەقانههدی، هەروادێ پتههر ڕەگ لە کوردسههتاندا دادەکههوتێ. ە و ڕوو لە گەشەشههەهێشههتاش هەروا بە پێشههەنگ دادەنههرێ و مەوزوعیەتههی هەی
 .واوە پێی دەگالە پێشەبزووتنەوەی کوردستانەوە هەیە، بە تایبەتی ئەو هێزەکە نەیهێشتوە حیزبی دێموکرات بشکێ، یا لە ڕێلی خۆی الدا، هەر ئەو ئینێرژیەیە کە 

هەمهوو هێهزە کوردسهتانیەکان چ لە بەشهی ڕۆژهەالت یها لە بەشهەکانی دیهکە، لە ڕاسهتی . ئەمڕۆ بە ملیۆن کورد لە هەموو کوردستاندا پەیامی پێشەوایان کردۆتە مەشخەڵی ڕێنیشهاندەری ڕێگهای خەباتیهان* 
هەمهوو هەسهارەکانی کهۆمەڵەی خهۆر تهین و ڕوونهاکی لە خهۆر . دەبەنەوە سهەر پێشهەوا و دەیهانەوێ مەشهروعیەتی لێهوەرگرنڕاسهتەوە تها چەپهی چەپ و تەنهانەت مەزهەبیەکهانیش، شهەجەرەی سیاسهی خۆیهان 

ە سهەر تهاکی کهورد، میللەتهی ئەو شهوێنەوارەی پێشهەوا ل. ئەو گەرمی و ڕووناکیەش لە بن نایەو دەگاتە هەمهووانیش. وەردەگرن، هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستانیش تین و ڕووناکی لە پێشەواوە وەردەگرن
 .ی کورد و ویژدانی میللی کوردستان بە جێی هێشتوە، باشترین بەڵگەی ئەو قسەیەنتکورد، سیاسە

. یها زوو هەسهتێتەوە، نەشهکاوەهەرکەس پهاش کەوتنەخهوار درەنهگ . ڕاستە کۆماری کوردستان ڕووخا و بزووتنەوە پاشەکشەی کرد، بەاڵم بیهری پێشهەوا نە شهکا،چونکە شکەسهت ئەوەیە قەت هەڵنەسهتیەوە *
پێشهەوا و . ندیش، نەیتوانیهوە، لە گەشهە و هەڵهدانیان بخهاتبەرنامەی سیاسی و حیزبی پێشەوا و خەباتی پێشەوا، بە جۆرێک لە کوردستاندا رەگیان داکوتاوە، کە ئەوتا شەوەزەنگی ڕەشی ئیستبدادی ئاخو

تە ڕێفێڕانسە و نەسهلەکانی ئێسهتا و داههاتووی کوردسهتان خۆیهانی پهێ پێناسهە دەکەن، چهونکە قۆنهاخی دەوڵەتهی جمههوری کوردسهتان، لە مێهژووی کۆماری کوردستان و بەرنامەی سیاسی پێشەوا ئێستا بوونە
 .میللەتی کوردا بەرجەستەگی تاریخی هەیە و سەردەمی زێرێنی مێژووی دەستەاڵتداریەتی هاوچەرخی کوردە

 ژەوەندیی ەگەڵ تاران و چ لە گەڵ تەورێز و چ لە گەڵ زلهێزەکان و چ لە پێوەندی لە گەڵ مەسەلە نێوخۆیەکانی کوردستاندا، تەنیا لە گۆشەنیگای بەرپێشەوا هەموو هەڵوێستەکانی چ لە پێوەندی د
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ئەوەش بهوو پێشهەوای کردبهوە . مەهارەتێکی بێ وێنەی لە فۆڕمۆڵە کردنی داخوازەکهانی میللەتهی کهورد و پەیهامی سیاسهی خەڵکهی کوردسهتان و حیزبهی دێموکڕاتهدا هە بهوو. کوردستان و دێموکراسیەوە دەگرتن
 ڕێبەرێکی
 .لە خۆڕانیە بوو بە پێشەوا و هەروا بە پێشەوایش مایەوە. ی میللیتەواعەیار

لە وەسیەتنامەکەشهی داو لە سهەر . ئەو لە دادگهاش دا دەزانهێ دەی کهوژن، بەاڵم دیفهاعی سەرسهەختانە لە میللەتهی کهورد و داخوازەکهانی میللەتهی کهورد دەکها. پێشەوا فیداکاری کرد و تەڵەبکاریش نەبهوو *
. سهوری هەیە نەتەوەکەی بیبەخشهنلە ڕۆڵەکانی کوردستان دەکا خەبات بەرنە پێش و خهواش بەشهاهیدی دەگهرێ کە بەسهەر ومهاڵ خزمەتهی مهیللەی خهۆی کهردوە و داوا دەکهات لە ئەگەر ق سێدارەش هەر داوا

یللەت پهاڵ وێکهدەن و خۆیهان بە عهیلم و زانسهت تەییهارکەن و خەبهات بەرنەپهێش و نەیەڵهن تەنیها داوای ئەوەیە مه. بەمجۆرە ئەو هی  تەڵەبکارنیە و فیداکاریشی بۆیە نەکردوە لە میللەتەکەی تەڵەبکاربێت
 .بۆیەیە لە پێدەشتی کاکی بە کاکی بزووتنەوەی کوردا بۆتە لوتکەی هەرەبەرزی فیداکاری و گیانبازی و نیشتیمان پەرستی و واڵتپارێزی. لە نێڵە بکەوێت ئاگری خەبات

ەخهۆ تها پێشهەوا تەخریه  دەزگای تەبلیغاتی دەوڵەتی ئێران و ناسیۆنالیزمی مەزنی خوازی ئێرانی و کۆنەپەرسهتیی نهاوچەو تەنهانەت زڕەچەپهی کهورد و ئێهرانیش کەوتونەتئەوە چەند دەیەیە کە تەواوی  *
کەنەوە ، بەڵکههو پێشههەوا هەروادێ و مەزن تههر و خۆشەویسههتر دەبههێ و  کەن و خههۆی و بەرنههامە و کارنههامەکەی ڕەشههکەن، بەاڵم نەک هەر نەیههان توانیههوە زەڕەیەک لە گەورەیههی و خۆشەویسههتی پێشههەوا کەم

 .بەرنامەی سیاسی پێشەوا ئەمڕۆ بۆتە بەرنامەی ڕێگاچارەی گیروگرفتەکانی واڵتە خۆشەویستەکەمان
حیزب و تەشکیالتی بۆ ئەو کارەدەوستن و حیهزب بهۆ ئەو کەنهاڵی خهزمەت بە . ت بکائەو مامانێک بوو تێدەکۆشا کۆرپەی ئازادی و ڕزگاری کوردستان، لە منداڵدانی میللەتی کوردەوە بۆ سەر دونیا هیدایە *

 .گەل و نیشتیمان بوو
ی خهۆی دا بهوو بە لە ماوەیەکی کوردا کە دەستی بەکاری سیاسی کرد، نەخشی هێندەگەورەی گێڕا، کە لە مێژووی میللەته. کەسێک بوو مێژووی کورد و زەمان هێنابوویە پێشەوە. پێشەوا ئەڵترناتیوی نەبوو *

ئێستاش درووستکاری نەک بە فەزیلەت بەڵکوو بە موعجیزە دادەنرێ، کەچهی پێشهەوا لە . خۆی و دەزگای حکومەتەکەی دووربوون لە گەندەڵی و فەساد. ئەو درووستکار بوو. گاندیەک، ناپلیۆنێک،ماندێالیەک
. هەر بۆیەش بوو ئیرتبارێکی سیاسی و مەعهنەوی گەورەی لە نێهو میللەتهدا هەبهوو. تی بەرز و ئیستڕاتیژی سیاسی و سەالمەتی ویژدانییئەو کێوێک بوو لە ئەخالقیە. هەموو فەساد و ئالودەگیەک بە دووربوو

 .کەس نەی توانیوە لە نێو کوردا وەک پێشەوا ئاوا ئیرتباری سیاسی وەدەست بێنێ
للەتهی کهورد و میللەتهانی دیهکەی نهاوچەدا، لە ڕیهزی هەرە پێشهەوەی ئەو ڕێهبەرانەدایە کە ژمارەشهیان بە داخەوە زۆر کەمە، کە لە پێشەوا لە نێهو ڕێبەرانهی سیاسهی می. دەڵێن مێژوو ڕووحم بە کەس ناکا* 

 .هێمن وتەنی عومری کورتی هەبوو، بەاڵم ئەو عومرە کورتە پڕاوپڕبوو لە شانازی و شەڕەف. ئیمتیهانی سەختی مێژوو دەرچون و ڕووسوور هاتوونە دەر 
ئەو ڕاسهتیە لە ڕەوتهی دادگهادا و لە چهۆنیەتی . ان بهردێکی دیکەی گەورەیی پێشەوا لەو پیالنە گەورەیەڕا دێ کە کۆنەپەرستی و ئیمپڕیالیزم و دوژمنهانی کهورد لە دژی ئەو و حکهومەتەکەی بە رێوەیهالیەن *

ئەو ژمهارەیەکی کەم . وو، بەاڵم پیالنێکهی نێهو نەتەوەیهی لە دژی ئەو وەڕێخهرا کە لە دەرەوەی کهۆنترۆڵی ئەودابهووپێشەوا بی کیفایەت نەب. حوکمدانی قازیەکان و لەداردانیاندا بە باشترین شێوە دەردەکەوێ
ئەوەی . واردا تهاقی کرابهۆوتوانهاو لیوەشهاوەیی و درووسهتکاری و مهودیریەت و بە تەگبیهری پێشهەوا پێشهتر لە زۆر به. کارتی بۆ یاری لە دەست دابوون، لە هەموو کارتەکان بە باشترین شێوە کەڵکی وەرگهرت

 .ڕوویدا ئاکامی پیالنی هاوبەشی ئیمپڕیالیزم و کۆنەپەرستی بوو
ر دەرسهی بە ڕێبەرانی ئێستای کورد دەبهێ زۆ. بەرپرسایەتی دەکردبەبڕوای من گەورەترین تایبەتمەندیی پێشەوا ئەوەیە کە ئەو وەک رێبەر و پێشەوای میللەتی کورد لە بەرامبەر میللەت و مێژوودا هەستی بە

 .نرخ لە پێشەوا فێربن، بەاڵم لە هەموان گرنگتر ئەوەیە ئەو ئیهساسی مەسئولیەتە لە بەرانبەر میللەت و مێژوو دا، لە قازی نەمر فێربن
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  لێوه خاکه ری ماڵپه
 

 .ەی رێبەرانی کۆماری کوردستان بوو گۆڕان لە فەرهەنگ و رەوانی کۆمەڵگە بەشێک لە مەشغەڵ: سەالح مەجیدپوور           
 

 و کهات ئەو فەرهەنگهی و سیاسهی دۆخهی خستنەسهەر تیشهک بەمەبەسهتی و کوردسهتان کۆمهاری دامەزرانی ساڵڤەگەڕی مین 67 لە کوردپا ئاژانسی
 .کهێناوەپێ مەجیدپوور سەالح لەگەڵ تایبەتیی دیمانەیەکی کۆمارەدا، لەو مهەممەد قازی پیشەوا کەسایەتی و رۆڵ هەروەها

 
 : دایەوە کوردپای ئاژانسی پرسیارەکانی وەاڵمی شیوەیە بەم مەجیدپوور سەالح

 
 دامەزرا، كوردسهتان خەڵكهی مافەكهانی بهوونی دابهین بهۆ و ئێران خاكی بەشێكی لە نەتەوەیی ه سیاسی یەكەیەی وەك كوردستان كۆماری: کوردپا
 دەكرد؟ بانگەشەی و پێداگری نەتەوەیی ێكی(Discourse) ئاخێو چ لەسەر كوردستان كۆماری یەكەیە، ئەو كاركتێرەكانی لە بەدەر
 گرتبهوە نەتەوەیهی پرۆژەیەکهی وچەنهد سیاسهی یەکهی" پرۆسهە" گەیانهدنی بەسهەرئەنجام ئەرکهی مەعنەویهیەوە و مهادی کەمهی زۆر ئیمکانهاتێکی بە کورتهدا مهاوەیەکی لە کوردستان کۆماری :مەجیدپوور سەالح
   .هەبووە ناوخۆی و دەرەکی الیەنی دو کۆمار یرێبەر گوتاری. ئەستۆ
 کە دەردەکەوێهت بۆمهان بکەیهین، ریهز یەک پەنها لە سهەردەم ئەو روداوەکهانی زەمهان، هێلهی سهەر لە ئەگەر دابهوو، فورسهەت و هەل بە مەترسهی تەبهدیلی سهتراتێژی خەزمەت لە کۆمار گوتاری دەرکی الیەنی

 لە نەتەوەی گوتهاری قورسهای کۆمهار ریبەراێتهی. بهوون کهورد سهەر لە مەزن مەترسهی دوو ئازەربایجهان کۆماری لە بەشێک بە بوون یان و کوردستان لە پاشاێتی تیدەستەال پاشماوەی مانەوەی بە یارمەتیدان
 .وەدواخست زەلهێزەکان هەڵوێستی یەکالبوونەوی هەتا دانبەخۆداگرتن و لەسەرەخۆیی بە مەترسیانە ئەو گەڵ لە هەڵسوکەت
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 ژئۆئیسهتراتژیکی بهایەخی کە واقیرێهک بە بهوون ئازەربایجهان، دێمهوکراتی فیهرقە دامەزرانهی و ئێهران ووریبهاک نەوتییەکهانی مەیهدانە خەسهتنی وەدەسهت بهۆ ئیشهتای و حەز تێرکردنهی بهۆ سهوڤییەت هەنگاوی
 .دەبن ئاگادار ەئازەبایجانەو بە کوردستان چەساندەنی بۆ ئازەریش الیەنی تەمای لە کاتێشدا لەهەمان تێدەگەن،و سۆڤییەت ئاواتەکانی لە کۆمار سەرانی. سەر بردە ناوچەکەدا سیاسەتی لە کوردستان

 رێهدەکەوێت،( ئینگلیسهەکان) رۆژاوا هێزەکهانی و کهورد نیهوان هاوکهارێکی سهناریوی دی ههاتنە بۆ ترسی سۆڤییەت کە دایە لێرە. نەبوو دانوستان و باس جێگا کۆمار داهاتووی رێبەرانی بۆ ئاخریان ئەوەی کە
 لە کههورد سههەرۆکاێتی کە شههێوەیە بەو. دا داهههاتوو لە کۆمههار یهاوکههار و دامەزاران بههۆ دەبێههت هاوکههاری بە رازی ئەوەش بههر لە هەر

 .دەکات پێوە شانازی کورد هەموو ئێستاش کە زێڕین هەلێکی دەکاتە مەترسییەکە و تێدەگات خۆی قورسایی
 ەمەترسهیی مەههاری جەهەتهی لە گوتهارە ئەو بەشهێکی گهرینگە، گەلێهک کهات هەمهان لە و الیەنە چەنهد کۆمار ناوخۆی روبە گوتاری

 رێبەرانهی گەورەی مەشهغەڵەی لە بەشهێک کۆمەڵگها رەوانهی و فەرهەنهگ لە گهۆڕان بهۆیە هەر. بهوو کوردیهدا کۆمەڵگهای ناوخۆییەکانی
 . بوو تایبەتی بە پێشەوا شەخسی و گشتی بە کۆمار

 فەرهەنگهی لە ڕوی کۆمهار نهاوخۆیی سیاسهەتی دیهکەی ئەولەوێتێکهی کە دەردەخات، بۆ ئەوەمان پێشەوا وتارەکانی بە چاوخشاندنێك
 داههاتوودا لە یهان و(بالفرهل) دا سهەردەم لەو کە ،(عەشهیرەتەکان سهەرۆک و ئاغها)  کوردسهتانە کۆمەڵگهای دەسهتەاڵتداری تهوێژێکی

. بههوو خههوارەوە لە زۆر کوردانەیههان خههۆی بە متمههانە هەسههتی و هەبههوو تێههدا کۆماریێههان بەرامههبەر لە راوەسههتان پوتانسههێلی( بههالقوە)
 سههەرۆک و ئاغهها لە زۆر بەشههیکی توانههای بێههت، کههاتییش چەنههد هەر تههوانی بەرهەمههدار و کههار بە زۆر شههێوەیەکی بە کۆمههار گوتههاری
 .سەرکەتووبوو کۆمار دژی بە هەلسوکەوتەکانیاندا مەهاری لە و بخات وەگەڕ کۆمار قازانجی بە هۆزەکان

 مهۆدیرن ئەنسهتیتوتی و دەزگها بەرهەمهی ئەوانە هەمهوو ، کۆمەڵگها کردەنهی قانوونمەنهد و بارهێنهان و فیرکهردن ریفهاە، ئاستی وەک بوو خەڵک رۆژانەی ژیانی لەباشترکردنی ڕوی کۆمار سیاسەتی بەشێکیتری
 بهۆ کە زەمهانە فهاکتەری بچێهت یهاد لە لێرەدا نابێ ئەوەی. پێشەوە بەرێتە سیاسەتانە ئەم بتوانێت کە نەبوو پێویست پسپۆر کاری هێزی و مادی توانایی خاوەنی کۆمەڵگا بەاڵم. بوون دەوڵەت و حیزب وەک

   .نەبوو بەرەوە بە زۆری کۆماری
 گشهتگیری و پتەو بنەمایەكی بە ئەزموونە ئەو كۆماردا، دوای لە هەرێم حكوومەتی و كۆمار پێش لە مەحموود شێخ حكوومەتی ئەزموونی سەرباری كورد كە هەیە كوردستاندا كۆماری لە فاكتۆرگەلێك: کوردپا

 دەزانێت؟ خۆی دێمۆكراتیكی هه ەتەوەیین خەباتی بۆ
 شهەفافێتی دەروەسهت، ڕیبەرایەتێکهی:  وەک ئەلیمەنتەکهانیی بەاڵم. پرۆسهەن یەک بەرهەمهی کە جیهاوازن پهرۆژەی سهێ هەرێهم حەکهوومەتی و کوردسهتان کۆمهاری مەحمهوود، شهیخ دەوڵەتی :مەجیدپوور سەالح

 لە ئەویهان کە کۆمهارن تایبەتمەنهدیانەی ئەو کهۆمەاڵیەتی نزاهەتهی و( extrovert)اکۆمەڵگه لە روو ڕێبەرایەتییە ئەو کراوەبوون و سیاسی
 و بهراون بەرێهوە دا ئێمکهانی مەحهدوودی چوارچێهوەیەکی لە کۆمهار دیهاردەی سهەرجەمی. دەکردەوە جیا خۆی پاش و پێش تەجروبەکانی هەردوو
 .بووە پەشت لە دەرەکییان سیاسی و مادی پشتیوانی کەمترین
 حكهوومەتی و خەڵهكە ئەو بهۆ دیهاریكراوی میكهانیزمێكی چ بهوون نیشهتەجێ لهێ كهوردی غەیهرە كە ناوچهانەی ئەو بۆ كوردستان كۆماری: کوردپا

 هەبوو؟ خەڵكانە ئەوە داكۆكیكاری وەك ئازەربایجان
 بنچیهنەی سهەر لە دەژییهان اکۆمهارد دەسهتەاڵتی ژێر ناوچەی لە کە گشتی، بە کوردەکان غەیرە دەگەڵ کۆمار هەڵسوکەوتی: مەجیدپوور سەلەح

 میللییەکهانی و دینهی کەمیهنە بەاڵم بهوو، ئیجبهاری کۆمار جوغرافیای دانیشتوانی هەموو بۆ خوێندن وێنە بۆ دامەزاربوو، کۆمەاڵێەتی بەرامبەری
 . دایکیان زمانی بە خوێندن لە بوون ئازاد کوردستان دانیشتووی

 بهانەمەڕی ٣) ئازەربایجهان و کوردسهتان نێهوان پەیمهانی و کوردسهتان دێمهۆکراتی حیزبهی بەرنهامەی شەشهی بەندی لە کە دامەزرابوو سیاسەتە ئەو بناخەی سەر لە ئازەربایجانیەکان و کوردان نێوان پێوەندی
 .بکات بیمە دا نەتەوە دو نیوان کێشەکانی و دەرەکی مەترسی بەرامبەر لە کۆمار هەردو دەبوو پەیمانە ئەو ناوئاخنی جێبەجێکردنی. دامەزرابوو(٠٣٢١

 شهارەکانی لە. نەبهوو سەرکەتوو زۆریش بەاڵم پهێدەکرا، کاری کۆمارەکان شکانی تێک هەتا و ، کرابوو دیاری ئازەری یان کورد حەشیمەتی زۆرینەی بناخەی سەر لە پەیمانە ئەو بەجێکردەنی جێ میکانیزمی
 پێوەنهدی کە دەردەخەن ئەوە سهەردەم ئەو راسهتیەکانی. دەناسهران حیهزب نهوێنەری بە زۆرتهر کە هەبوو، نوێنەری کۆمار دابوو ەربایجانئاز حکومەتی دەستەاڵتی ژێر لە کە میاندواو و سەلماس، خۆی، ورمێ،
 .بووە تێدا هاتنی یەکەوە دەنگ بە و وەدەنگیها زۆریش رادەیەکی تا و بووە دوژمناێتی و تێکهەڵچوون کەمترین خاوەنی نەتەوەدا دو هەر مێژووی هەموو چاو لە کۆماردا سەردەمی لە ئازەریەکان و کورد

 هەڵدەسەنگێنن؟ چۆن سەركۆماری دەرەوەی لە مهەممەد قازی كەسایەتی: کوردپا
 نههاوچە و کۆمەڵگهها توێژکههانی کێشههەکانی بههۆ بههوو کههاریگەر کاتههالیزاتۆرێکی و قانووننههاس ڕۆشههنبیر، زانهها، مرۆڤێکههی پێشههەوا :مەجیههدپوور سههەالح

 .کوردستان جیاوازەکانی
 دایهك لە رێهبەر کهاراکتەری بە ئەو کە راسهتیە ئەو نیشهاندەری دا ژیهانی مهاوەی لە کردارەکانی و وتە تیشکی ژێر لە پێشەوا کەساێتی خوێندنەوەی

 و یهدد. بهدات مێهژو لە خۆی مۆرکی کە پێاوە ئەو بە کرد ئەویان کە نەبوون بنەماڵەی پێگەی و مادی توانای ئەوە. بووە مادرزاد سەرۆکێکی و بووە
 کەم ستراتژیسهتێکی وەکهوو پێشهەوایان کە سروشهتیێانەن توانهایە ئەو لە کۆمەڵگهاکەی باشهی ناسهێنی و قووڵبینی ،(جانبەنگر همە)بەرباڵو روانینێ
 سهاز پهاردایم کە نهاوچەیە وێنهانەی کەم ریهبەرە لەو یەکێهک پێشهەوا کە بڵێهین دەتهوانین بهۆیە هەر. دەناسهێنێ داهاتوو نەسلەکانی بە کورد وێنەی
 کێشهەی جێکهردنەوەی بهۆ ، دابهووە نێونەتەوەییەکهان لەپێوەنهدییە تێگەیشهتن فێکهری لە دەرتانییەکهانیەوە بهێ هەمهوو بە سهەردەمەدا لەو ئەو. بووە

   .کردوە بۆ کاری و زانیوە پرۆسەیەدا لەم خۆشی بەرپرساێتی کاتدا هەمان لە. وناوچەیەکاندا جیهانی هێزە رۆژەڤی لە کوردی
  کە بکات دروست رێبەر وەک بۆخۆی وەها کۆمەاڵێتی مەقبوولیەتێکی کەمدا لەماوەێکی بتوانێ کە کردوە وای خۆیدا جێی لە و کایگەر کردەوەی بە ئەو پێشەوایە، تری تایبەتمەندیەكی کارکردن هەدەفمەند
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 دووبهارەی ڕشهتنەوەیدا و کوردسهتان قهودرەتی هیرەمهی لە گۆڕانکهاری خوڵقاندنی پیاوی پێشەوا. بووە جەنابیێان بە خەڵک مەعنەوی متمانەی پەڕی ئەو نیشاندەری ئەوەش. بکەن دەگەڵ"  بەیرەتی"  خەڵک
 ئەو

 رێ لە بههوو ئامههادە ئیرتههدالەوە، دونیههایەک بە بههوو مرۆڤیههک کاتیشههدا هەمههان لە مەبەسههتەکانیدا، بە گەیشهتن لە بههوو مەترسههی و ریسههک قەبههووڵی لە بەرز رادەیەکههی خههاوەن سههەرۆکێکی پێشههەوا. هیهرەمەیە
 .بکات کوردستان لە سیاسی پرۆسەی بەرپرساێتی مووهە وقەبووڵی دابنیشێ الیەک هەموو گەڵ لە مەبەستەکانی وەدستهێنانی

 تۆلەرانسهێکی و تەحمهوول بە کە ئەوە ههۆی بهۆتە تێگەیشهتنە ئەو هەر و ناسهیوە کهوردی کۆمەڵگهای تهاروپۆی کۆمەڵناسهیک ئەنهدازەی بە پێشەوا
 .بەرێت اوخۆیدان موناسباتی لە گۆران و ریفۆرم بەرەو کۆمەڵگا ئیقناعی، توانای لە وەرگرتن کەڵک بە و زۆرەوە

 و سیاسهی ڕاڤەی و لێكهدانەوە لە چەواشهەكارییەك و الدانێهك چ ئێوە كوردستانە، كۆماری دامەزراندنی ساڵوەگەڕی مین 67 رۆژانەدا لەم: کورددپا
 دەكرێن؟ تایبەتی مەبەستی بو ئەمڕۆ كە پێدەكەن هەست كوردستاندا كۆماری مێژوویی
 و موسهبەت هەنگهاوێکی وەک دەبهێ دەکرێهت، کۆمهار دامەزرانهدەنی یهادی دا کوردسهتان هەمهوو لە ەمرۆدائ رۆژگاری لە کە ئەوە :مەجیدپوور سەلەح

 زۆر هەتههاویی٠١ سهالەکانی. ههاتۆتەدەر نهاوچەیی و رێکخسهتنی قەوارەی و موڵههک لە کۆمهار ئیتهر. ببینهین نەتەوەی هوشهیاری رادەی چوونەسهەری
   .نەماوە ناحەزە باوە ئەو خۆشێوە بە ئێستا کەچی کۆمارە، ئەو ناحەزکردنی بۆ دەکردەوە کۆماریان یادی کوردستانی و ئێرانی چەپی رێکخستنی

 زۆری بەشههی سههرنجە جێگههای ئەوەی دەکرێههت، بههۆ جیههاوازی خوێنههدنەوەی هەنههووکە ئههێمە، دووری زۆر نە رابههردوی مێههژوی لە بەشههێک وەک کۆمههار
 ڕۆی ئەو شههەڕی کەرەسهەی دەکهرێتە کۆمهار کهورتی بە. تهاکێکن یهان رێکخسهتنێک ڕوانهگە لە گێهرانەوە و تەفسههیر بەڵکهوو نهین،( مێتودلهۆژی و نهاوەرۆک بهاری لە) زانسهتی بنهاخەیەکی خهاوەنی خوێنهدنەوەکان

 کەس کە بێهت بەسهەر لهێ وایهی دا داههاتوو سهلینە مێشهکی کۆمهارلە دا ئاکام لە و بێت، تەماوی و ڵێڵ داهاتوو نەسلی بەرچاوی کە ئەوە هۆی دەبێتە رەوتە ئەم درێژپێدانی. کوردی رێکخستنەکانی ناوبەری
 دیهاردە ئەو (Analysis)تەحلیلهی الیەنهی و بپهارێزن کۆمهار (Interpretation)تەفسیری لە خۆ کە ئەوەیە دەروەست بە سیاسەتمەدارانی و کورد بیرمەندانی هەموو ئەرکی. نەکات سیهەب بە لێ خۆی
 .زانستی توێژینەوە بۆ مەزنن سەرچاوەیەک کە هێشتوویین بەجێ بۆ سەرەنجڕاکێشی و بەنرخ زۆر کەرسەی و بەڵگە کۆمارە ەستەشمەب ئەو بۆ. بکەن هێز بە کورد مێژووی بایخەی پر

 واڵت دەرەوەی لە پاشهان و کهردووە پەڕتێ مەهاباد و بۆکان شارەکانی لە دوانوەندیی و ناوەندی و سەرەتایی قۆناغەکانی بووە دایک لە مەهاباد شاری لە هەتاوی ی1329 پووشپەڕی ی25 مەجیدپوور سەالح
 .گەیاندووە کۆتایی بە بازرگانیدا مودیرییەتی رشتەی لە بااڵی خوێندنی دواتر و کردووە تەواو وزەدا هێنانی بەرهەم بواری لە تەکنیکی خوێندن
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 وخهاوەن بەزەیهی وخهاوەن وبەویژدانەکهان سهادق ودڵهودەرون ومرۆڤەپهاک وبەکەڵکەکهان داهەمیشەشهتەباش مرۆڤهایەتی لەمێهژووی.بوو بۆهەموان بوو هەموان یی کۆمارە ئەم
 وعەشههایری وئههاینی ونەژادی نەتەوەی وچەوسههاندنەوەی لەزوڵموسههتەم وبەشههەریەت بههکەن ۆمەڵگەکەیههانک وپێشههکەوتنخوازەکان،کەهەوڵیانداوەخزمەتی ڕاسههت بیروبههاوەڕە
 وببنەمهههایەی ڕاکێشهههن خۆیهههان بەرەوالی کهههۆمەڵ توانیویانەسهههەرنجی وبەردەوام بەربهههاڵو ڕزگاربکەن،بەشهههێوەیەکی ئینسهههان بەدەسهههتی ئینسهههان چەوسهههاندنەوەی وبەگشهههتی

 بەشهانازێوەش و بەڕێزوحورمەتەوەناویهانبێنن کهۆمەڵ کەنەماشهن. ئەمانەتەوەجێبەجێیانبکەن  وبه بڕیاراتەکانیانبن داواو ڕایەڵی گوێ خەڵک هەتالەژیاندامابن ەیانداوونیشتمانەک لەناوگەل ڕێزوخۆشەویستی
 یههادی بەشهانازێوە کههورد لەوڕۆژەپیرۆزانە،کەگەلهی یەکێههک. ویادیانهدەکاتەوە نههدێنێناویا بەشهانازێوە گەل کە ئەوکەسههانەی ڕۆژانەو ئەو زۆرن کوردیشهدا خههوازی وئهازادی قارەمههان لەنهاوگەلی. یادیهانبکەنەوە
 وهەمههوو دابمەزرێنههێ کۆمههاری حکههومەتێکی جههار بههۆیەکەمین تههوانی خههۆی وبەشههەڕەفەکانی قارەمههان ڕۆڵە کههوردبەهیممەتی کەلەوڕۆژەپیرۆزەداگەلههی.هەتههاوییە ی1325ی ڕێبەنههدانی سههاڵی 2 دەکههاتەوە،ڕۆژی
 نەتەوەونەژادوئا جیاوازی ،بەبێ مرۆڤبێ مافی وڕەچاوکردنی وبەرابەری ئازادی هەڵقواڵوی یکاروفەرمانەکان

 زانهادا مهەمهمەدی پێشهەواقازی کهوردا،نەمر نهاوگەلی وهەڵکەوتوی بلیممەت ڕۆڵەی کۆماری لەژێرسەرۆک کوردستان کۆماری لەوڕۆژەپیرۆزەدابوو وفەقیرو ودەوڵەمەند ودەسەاڵتداروبێدەسەاڵت واڵت و وزمان ین
 خهائین شهای قوڵەچۆماغەکهانی جوشهوو وجاشهوو وژانهدارم لەپۆسهتاڵڕەق کوردستان کۆماری ژێرسایەی پاکی کوردستانداکێشاوخاکی بەسەرناوچەڕزگارکراوەکانی باڵی وئارامی وئاشتی وخۆشی ڕاگەیەندراوشادی

 شههەڕەف بە وهەرکههوردێکی هەرکەس ئههازادی کرابەبههاغی ئههازادکراو وکوردسههتانی پێهههات کۆتههای وسههتەمودیکتاتۆری وزوڵههم ڕازانههدەوە واڵتیههان وئههازادی وبرایەتههی ویەکسههانی پههاکرایەوەوعەداڵەت وخههاینزادە
 کهوردێکی یانهدەکردوهی واڵت پاکەوەسهەرۆکایەتی وبەویژدانێکهی جیهاوازی بەبهێ کۆمهاریش کۆماروسەرۆک نیشتمانپەروەرو، وخوازوڕۆڵەیەکی ئازادی گشت مڵکی کرابە وکۆماریش کوردستان لەهەرچوارپارچەکەی

 بەکهوردی. بکهات کوردسهتان دیهکەی پارچەکهانی بەتێکۆشهەرێکی حورمەتی بێ نەبوو زاتی دێموکڕات حیزبی تێکۆشەرێکی نەبوو،هی  وهەولێری وقامیشلووی دیاربەکری لەکوردێکی کردنی زوڵم توانای مهابادی
ڕەوایە لە  بههۆیە زۆر.خههواز وئههازادی وداوێنپههاک دڵ هەرکەسههێکی حەسههانەوەی وجێگههای ئههارام مههاڵێکی ئههازادکراویش کوردسههتانی هیههواو یونیشههتمانپەروەببۆجێگا بەوێههژدان کههوردێکی کۆمههاربۆهەموو وبەکههورتی

 نەوی کوردسهتان کۆمهاری پهارێزەرانی و دڵسهۆزان سهەرجەم وبەگشهتی وەزیهران کۆماروسهەرۆک کۆماروسهەرۆک بۆکاروکردەوەکهانی ڕێزووەفهاداری سهەری کوردسهتاندا کۆمهاری بوونی لەدایک ساڵڕۆژی یادوبیرەوەری
 بۆخۆتههان وشۆڕشههگێڕیتان وشههانازی پڕلەشههەڕەف کەمێژوویەکههی.ویەکسههانیتان پههڕلەعەداڵەت ولەدەسههەاڵتی پاکتههان سههاڵولەگیانی هەزاران بڵێههین پێیههان بەرزیههان، وسههەری پههاک بههۆڕابردوی درودبنێههرین بکەیههن

  بوونە نە و کوردستان تری لەپارچەکانی کورد گەلی خوازەکانی ئازادی سەری بۆپەڕاندنی وەرنەگرت وانتان ژاراوی وشمشیری کوردوکوردستان نێکیدوژم هی  دەستی نەبوونەگۆپاڵی تۆمارکردو وبۆگەکەتان
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=+%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AC%DB%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=_kVzCC9vn5I8sM&tbnid=ANmi7IBxQa1i6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.khakelewe.com/&ei=NTQHUfrzLcmn0gHrvIFI&bvm=bv.41524429,d.dmQ&psig=AFQjCNGF-KoYBpVFrq9_nLQm1DiCkUequw&ust=1359513014133274
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 بەبهێ ،یهان وبەزینهدووی نەکهردن ویژدانانەتیرۆرتهان بهێ ڕەشپۆشنەکردولەپرسگەوشهاروگوندەکانتان کوردتهان وباوکهانی دایکهان. واڵتمهان دیهکەی کوردلەبەشەکانی گەلی ڕۆڵەشۆڕشگێڕەکانی بۆڕاوکردنی ڕاوچی
 تەسلیمی گیانکراوی
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  لێوه ری خاکه ماڵپه
 

 :سەرنجێک چەند و کوردستان کۆمارى یەکەم یادەوەریى                                          
 

 بەختیارى شەمەیى
 

ەبێت ئەوە بڵێم کە ئەم چەند ووشەیە لێکۆڵینەوە یان باسکردن نیهیە لەکۆمهارى دێمهۆکراتیى کوردسهتان، بەڵکهوو تەنهها بهۆ یهادکردنەوە و بەر لەهەر شتێک د
 رێزگرتنە لەبیرەوەریى نەمرى ئەو رووداوە گرنگ و پڕ لە شانازییەى مێژووى کورد،

یشتمانییەکانى رابردووى نەتەوەکەمان، ئەرک و فەرمانێکى پێویستى سەرشهانمانە و دەبهێ چونکە یادکردنەوە و رێزگرتن لە بیرەوەریى رووداوە نەتەوەیى و ن
وڵى کهوردایەتى و هەمیشە بەوپەڕى بایەخ و رێز و شانازییەوە یادیان بکەینەوە و ئەو رووداوە مێژووییە گرنگانە لە ئامێزى دڵمان بگرین و بیانکەینە سهیمب

وەکهوو هۆکهارێکى سهەرەکى )ئێمەى کورد لەبەرئەوەى کە خاوەنى ئایینێکى نەتەوەیى تایبەت بە خۆمان نهین . کەمانیەکێتیى تێکۆشان و زیندوویەتیى مێژووە
 .، زۆر پێویستمان بە هەبوون و دروستکردنى سیمبوڵى نەتەوەیى و نیشتمانیى تایبەت بە خۆمان هەیە(بۆ مانەوە و یەکێتیى نەتەوەییمان

( کهورد)ئەوەوە وەکهوو  یشتمان داگیرکراو و دابەشکراو و بێ دەوڵەتین، لە هەموو میللەتانى دیکە زۆرتهر پێویسهتمان بە سهیمبوڵى نەتەوەیهى هەیە تها بتهوانین بەههۆىسەربارى ئەمەش، چونکە نەتەوەیەکى ن
ایهى مێهژوو بە گەلهێ شهێوە و شهێوازى جۆربەجهۆر هەوڵهى توانهدنەوە و سهڕینەوەى بمێنینەوە و لە بۆتەى نەتەوە دەوڵەتدار و سەردەستەکانى دەوروبەرماندا نەتهوێنرێینەوە کە ئەوە چەنهد سهەدەیەکە بە درێژ

بەکهورتییەکەى لێهرەدا بهۆ کهورتکردنەوەى رێگهاى دوور، دەڵهێم ئهێمەى کهورد چ وەکهوو تهاک و چ وەکهوو نەتەوە، زۆر پێویسهتە و دەبهێ کە رووداوە . هەموو بوونێک دەدەن کە بۆنى کورد و کوردستانى لهێ بێهت
 .ان و کوردایەتیمانمێژووییەکانى رابردووى خۆمان زۆرتر و زۆرتر گرنکى و بایەخى تەواویان پێبدەین و بە هەموو شێوەیەک بیانکەینە سیمبوڵى مانەوە و تێکۆشنەتەوەیى و 
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لێیههان نەکههۆڵراوەتەوە و ئەنجههامگیریى زانسههتە و  لەڕەوەنههدى مێههژووى کههورد و بههزووتنەوەى کوردایەتیههدا گەلههێ رووداوى نەتەوەیههى و مێژوویههى گرنههگ هەن کە جێگههاى داخە هەتهها ئێسههتا وەکههوو پێویسههت
 .هەڵنەهێنجراوە کە بەڕاستى ئەمە بە یەکێ لەگەورەترین ناتەواوى و کەموکوڕییەکانى سەرتاسەرى مێژووى کورد دادەنرێتبابەتییانەیان لێ

  
 .ئێمە هەتا ئێستا گرنگى و بایەخمان بە مێژووى خۆمان نەداوە و ئەمەش مەسەلەیەک نییە کە بتوانری چاوپۆشیى لێبکرێ

  
ئەمهڕۆ نەیتوانیهوە ان بهۆ دەنووسهنەوە، ئەم مەسهەلەیەمان بەڕوودا دەدەنەوە و گلەیهى کەمتەرخەمهى و فەرامۆشهیى خۆمانمهان لێهدەکەن و پێمهان دەڵهێن ، کهورد هەتها گەلێ لەو کوردناسە بێگانانەى کە مێژووم

مێژوونهووس بەمانهاى تەواوى )ەر بهۆ نمهوونە ژمهارەى مێژوونووسهانى کهورد لێهرەدا ئەگ. ئەمەش تەواو راسهت و دروسهتە. مێژووى خۆى بنووسێتەوە و کەڵک لە مێژوو و ئەزموونەکانى رابردووى خۆى وەربگرێت 
هەتها ئێسهتا نەمهانتوانیوە . جەکهانى دەسهت زۆرتهر نهینبهێنینە نێو باسەوە، باشتر لە مەسهەلەکە تێهدەگەین و دەبهێ دان بەو راسهتییەدا بێنهین کە زۆر بەداخەوە ژمهارەى مێژوونووسهانى کهورد لە پەن( وشەکە

ئەم . ئەوانەى کە نووسهراونەتەوە هەریەکەیهان لە ئهاوازێ دەخهوێنێ و هەموویهان نهاچنەوە سهەر شهاڕێیەکى تەواو کهوردانە. خۆمان بنووسینەوە و کێشەکانى رابردووى خۆمهان بەالیەکهدا بخەیهنخۆمان مێژووى 
نییە و ئەم چەنهد وشهەیەش بهۆ ئەو مەسهەلەیە تەرخهان نەکهراوە و البەالکهردنەوەى ئەم کێشهەیە ئیشهى  لێرەدا ئەو مەودایە. مەسەلەیە گەلێ گرنگە و دەبێ بە دوورودرێژى باسى لێوە بکرێ و لێیبکۆڵرێتەوە

 .باسکاران و مێژوونووسانە
راگەیانهدنى ئەو کۆمهارە کهوردییە . ەڕ دەبهێدا تێهپ( دەوڵەتى جمهورى کوردسهتان)ئەمڕۆ ئەوە پتر لە نیوسەدە بەسەر دامەزراندن و لەناوچوونى یەکەم کۆمارى کوردستان، کۆمارى دێمۆکراتیى کوردستان، یان 

ى نەمهر، بە یەکهێ لە رووداوە مێهژووییە هەرە گرنهگ و پهڕ لە شهانازییەکانى ئەم سهەدەیەى ( قهازى مههەمەد)دا لە رۆژهەاڵتى کوردستان، بە سەرۆک کۆمهارێتیى پێشهەواى شهەهید  1496ی  ی ژانوییه 22لە 
سهەربازیى نەتەوەیهى ههاوچەرخ، بە دەستپێشهخەری و پشهتیوانیى کهورد خهۆى لە نهاوچەیەکى  –ەکەمجار لە مێهژووى نهوێى کهورددا، دەسهەاڵتدارێتییەکى سیاسهیچونکە بۆ ی. مێژووى کورد و کوردستان دادەنرێ

کایەوە و جەمههاوەرى سههتەمدیدەى ئەو بەشههەى کوردسههتان بههۆ ئههااڵى دەوڵەتێکههى نەتەوەیههى سههەربەخۆى کههورد لەژێههر ئاسههمانى بەشههێکى رزگههارکراوى نیشههتمانەکەماندا شههە. ئهازادکراوى کوردسههتاندا، دامەزرێنههرا
 .یەکەمجار بەو شێوەیە خۆیان بە سەربەرزى و سەرفرازى لەسەر خاکى ئازادکراوى خۆیان بینییەوە

  
 .ە رەشەکانى سیستەمى کوڵۆنیالیستى و شەڕ و چەوساندنەوەیان سڕییەوەبۆ یەکەمجار هێزە ماددى و ماناییەکانى یەکێ لە داگیرکەرانى کوردستان دەرپەڕێندران و سەربەخۆیى و ئاشتى و ئازادى، شوێنەوار

  
ئەو تەنهها . مێهژووى نهوێى بهزووتنەوەى ڕزگهاریخوازى کوردسهتاندا بەکورتییەکەى ئەو رووداوە مەزنە یەکێ لە گرنگترین گۆڕانکارییەکان و پڕ لە شانازیترین رووداوە مێژووییەکانى نەتەوەى کهوردە لە هەمهوو

دەوڵەتى سەربەخۆ و سیسهتەمى سیاسهى و سهەربازیى  انگەى دەسەاڵتدارێتى و خۆبەڕێوەبەرێتیى ئەو بەشەى کوردستان، بۆ هەموو جیهانى سەلماند کە کوردیش وەک گشت نەتەوەکانى تر دەتوانێ خۆىیانزە م
 .نەتەوەکانى دراوسێشى بێخۆى بەڕێوەبەرێ و بەشێوەیەکى ئاشتیخوازانە و برایانە و دێمۆکراسیانە بژى و دۆستى ڕاستینەى 

هەر بهۆ نمهوونە ئەگەر ئەو دیهاردەیە لەبەرچهاو بگهرین کە لەنهاو ئەو کۆمهارە سهاوایەدا، تەنهێ بهۆ چەنهد . بە کۆکى و برایەتى و تەبایى لەگەڵ کەمە نەتەوەییەکانى نێوخۆیشیدا پێکەوە بە ئاشتیانە بهژین
دا ەژیان، فێرگەیەکى تایبەتییان بەزمانى خۆیان بۆ لەبەرچاو گیرابوو تا بتوانن خزمەتى زمان و فەرهەنگى نەتەوەیى خۆیهان بهکەن کە لەڕاسهتیخێزانێکى جوولەکە کە لە مەهابادى پایتەختى کۆمارەکەدا د

وەییەکههانى دانیشههتووى کوردسههتاندا کە بەپڕۆسێسههێکى هەر ئەوە باشههترین نمههوونەیە بهۆ هەبههوونى گیههانى برایەتههى و دۆسههتایەتى و تەبههایى کهورد لەگەڵ هەمههوو کەمەنەتە. ئەوە مهافێکى ڕەواى خۆیشههیان بههوو
 .سروشتى و مێژوویى پێکەوە ژیانیان لەتەک کورددا هەڵبژاردووە

  
 .مایەى شانازییە( کورد و جوولەکە) ئەو ڕووداوە بۆ هەردوو نەتەوەکە 

  
ەکانى مێژووى کورددا بە پیتهى دروشهت و زێهڕین نەخشهێنراوە و نەوە بە نەوەى کهورد و هەمهوو هاونیشهتمانییەکى بێگومان ئەو ماوە کەمەى ژیانى کۆمارەکە، بە هەموو کەموکوڕییەکى ناچاریشییەوە، لە الپەڕ

 .کوردستان هەمیشە بە ڕێز و شانازییەوە یادى دەکەنەوە
ر بەو رووداوە مێهژووییەوە بهدوێین کە لە ڕاستیشهدا شهایانى بیرهێنهانەوە و ئامهاژە لێرەدا هەر بەبۆنەى ئەم یادە پیرۆز و نەمرەوە، پێویستە ئەگەرچی زۆر بە کورتیش بێ، لە چەند مەسەلەیەکى پێوەندیهدا

وەک گەلههێ بههاس و ڕووداوانههى دیههکەى . وردئەویههش ئەوەیە کە هەتهها ئێسههتاش هەنههدێ الیەنههى گرنههگ و مێژوویههى ئەو کۆمههارە بەنهێنههى مههاونەتەوە و بههوونەتە گرێکههوێرەى مێههژووى ئەم سههەدەیەى کهه. بهۆکردنن
 .کە هەتا ئەمڕۆش هەر پەردەیان لەسەر هەڵنەدراوەتەوە و بوونەتە تابووى مێژووى کۆن و نوێى کورد مێژووەکەمان

سهەرەکییەکانى  وەکهوو پێوەنهدى و کێشهە. نى خۆدەرخسهتن دەکەنبەداخەوە ئەوە پتر لە نیوسەدە بەسەر ئەو ڕووداوانەدا تێپەڕ بووەو کەچى هەتها ئێسهتا ئەو نهێنیهانە لەپشهت پەردەوە مهاونەتەوە و چهاوەڕوا
هەروەهها . مەسەلەى کێشەى بارزانییەکهانى نێهو کۆمهار کە هێهز و لەشهکرى بنچینەیهى کۆمهارەکە بهوون. نێوان حیزبى دێمۆکراتى کوردستان و فیرقەى دێمۆکراتى ئازەربایجان و یەکێتیى سۆڤێت لەو سەردەمەدا

 .و هەموو بارزانییەکانى تردالەگەڵ ژێنەراڵ بارزانیى نەمر ( قازى مهەمەد)نێوانى پێشەواى شەهید 
پێوەنهدییەکانى . تە دڵتەزێهنەکەى ڕووخهانى کۆمهارەکە بهووکۆچڕەو و چارەنووسى جەنگاوەرانى بهارزانى بهۆ سهۆڤێت و کێشهە و گیروگرفتەکانیهان لەوێ کە ئەو ڕووداوانەش هەر یەکهێ لەئەنجامەکهانى کارەسها

هەروەها هۆکارە سهەرەکییەکانى دامەزرانهدن . ۆڤێت و بارودۆخى ژیان و گوزەرانیان لەماوەى مانەوەیاندا لەنێو کۆمارە جیاجیاکانى یەکێتیى سۆڤێتدابارزانى و بارزانییەکان لەگەڵ کاربەدەستانى ئەوکاتەى س
اسههپێریى سههەرانى ئازەربایجههانى سههۆڤێت و هەوڵههدانیان بههۆ لەسهەر ڕ( حیزبههى دێمههۆکراتى کوردسههتانى ئێههران)و دروسههتکردنى ( کههۆمەڵەى ژیههانەوەى کهورد)و ڕووخهانى کۆمههارەکە ، مەسههەلەى هەڵوەشههاندنەوەى 

ئەمانەو گەلێ ووردە ڕووداوى ترى نێو کۆمار کە هەتا ئێستا وەکوو پێویست بهاس نەکهراون و لەسهەریان نەنووسهراوە . بەپاشکۆکردنى ئەو کۆمارە سەربەخۆیەى کورد بەحکومەتى میللیى ئازەربایجانى ئێرانەوە
 .اونو وەکوو مێژوو تۆمار نەکر

 ڕۆشناییان بخرێتە سەرو لێکۆڵینەوەى زانستى و بابەتییان ئەم مەسەالنە، بابەتى زۆر گرنگ و پڕ بایەخى مێژووى سیاسیى کوردن و دەبێ لەشەبەنگ و تاریکستانى مێژووى کورددا نەمێننەوە و پێویستە 
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ەداخەوە لەم ڕووەوە چ هەوڵێکههى ە زۆر بلێههرەدا دەبههێ ئەوەش بههاس بکەیههن کە لێکههۆڵینەوەو تۆمههارکردنى ئەو مێههژووە ئەرک و فەرمههانى نەتەوەیههى و نیشههتمانیى نەوەکههانى ڕابههردوو بههوون، ک. لەسههەر بکرێههت
 .ى نەوەکانى دواى خۆیان نەبوونایەتەوەئەو کێشە مێژووییانە چارەسەر بکەن و ئەمڕۆ بۆ ئێمە و نەوەکانى داهاتوو ببوونایەتە بەڵگەى مێژوویى و ئەو ئەرک و فەرمانانە ڕووبەڕوو ئەوتۆیان نەداوەو

بڕینهى ی  نەکراوەو هی  هەوڵێ نەدراوە و کەس هیچى لەسەر ئەو ڕووداوانە نەنووسیوەو نەوەکانى ئەو سەردەمە لەخەون و خەڵوەتها بهوون، لەگەڵ دەرهەرچەند ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە بمانەوێ بڵێین هەره
بەچەنههدین نووسههین و بەڵگەنههامە و لێکههۆڵینەوەى مێژوویههى و  ئەم ڕاز و گلەییانەشههدا لەنەوەکههانى ڕابههردوو، کە ئەمە مههافێکى ڕەواى ئەمههڕۆى ئههێمەیە، بەاڵم لەگەڵ هەمههوو ئەمانەشههدا هەر دەتههوانین ئامههاژە

 .سیاسیى بکەین کە لەسەر کۆمار و ڕووداوەکانى ئەو سەردەمە نووسراون و باڵوکراونەتەوە
ئەمهانە دەبهێ بهاس بکهرێن و . ووداوانە پێشکەشى مێژووى کورد کهردووەزۆر لە نووسەران و ڕووناکبیرانى دڵسۆزى کورد لەو پێناوەدا خۆیان ماندوو کردوە و بەرهەمى زۆر بەنرخ و پڕ زانیارییان لەسەر ئەو ڕ

بەاڵم ڕەخنەو گلەیى نەوەکانى ئەمهڕۆ زۆرتهر لە نەوەکهانى ڕابهردووە بەتهایبەتى لەسهەرانى ئەو کهاتەیە . ئەو هەوڵ و ماندووبوون و بەرهەمانەیان زۆر بەڕێزەوە چاولێبکرێ و نرخى شیاوى خۆیانیان بدرێتێ
 .شدارى کۆمارەکە بوون و خۆیان پێکهێنەرى هەندێ لە ڕووداوەکان بوونکە ڕاستەوخۆ بە

وونیان بۆ ڕەخسهاوە و هەوڵیهان نەداوە ئەو کارەسهات و ڕووداوانە ئەم ڕەخنانە پتر ڕووبەڕووى ئەو فەرماندە سەربازى و سەرکردە سیاسییە خوێندەوارانە دەبێنەوە کە پاش ڕووخانى کۆمارەکە دەرفەتى ڕزگارب
 .ەە و لێکۆڵینەوەیان لەسەر ئەنجام بدەن، یان بیرەوەرییەکانى خۆیان بنووسنەوە تا ئەمڕۆ ببوونایەتە بەڵگەى مێژوویى و بابەتى لێکۆڵینەوبنووسنەو

یانیههان نووسهیوەتەوە، ژمارەیههان لە پەنجەکهانى یەک دەسههت ئەوانەشههیان کە بیرەوەرییەکهانى خۆ. زۆر بەداخەوە زۆربەى ئەوانە ئەمهڕۆ لەژیانهدا نەمههاون و ئەو مێژووەیهان لەگەڵ خۆیانههدا بهردۆتە ژێههر گهڵەوە
 .خۆیانە ڕەخنە لە نەوەکانى ئەمڕۆ بگرن لێرەدا ئەوە دووبارە دەکەمەوە کە ڕەخنەگرتنى نەوەکانى ئەمڕۆ لە نەوەکانى ڕابردوو، کارێکى پێویست و ڕەوایەو نەوەکانى داهاتووش مافى. کەمترە

ئێمەى کورد نابێ هێندە ئاستى شارستانێتیى خۆمان بهێنینە خوارەوە کە لە باسکردن و نۆمهارکردنى مێهژووى . بێ، هەر دەبی لە کات و شوێنی پێویستدا باس بکرێڕاستى چەند ناخۆش و هەق چەند ڕەقیش 
 .خۆمان شەرم بکەین یان بترسین

بەاڵم بەباسهکردن و . و ڕوویان داوە، ئیدى چ باس بکرێن یان نەنووسرێنەوە، ههی  لە ڕابهردوو نهاتوانن بگهۆڕن مێژوو سەرجەمى هەموو ئەو دیاردە و ڕووداوانەن کە لەسەردەمى تایبەتیى خۆیاندا پەیدا بوون
 .تۆمارکردنیان خزمەت بەئێستا و داهاتوو دەکرێ

ە پتر لە پەنجها سهاڵ بەسهەر دروسهتبوون و لەنهاوچوونى کۆمهارى دێمهۆکراتیى ئێستا با بێینەوە سەر باسەکەمان و مەبەستى ئەم ووشانە، زۆر بەداخەوەو لەڕاستیشدا زۆر جێگاى شەرم و سەرسەڕمانیشە کەئەو
ڕووداو و کارەسهاتە نەتەوەیهیە، مێهژووییە گهرنگە بەبەرهەم کوردستاندا تێهپەڕ بهووە، کەچهى هەتها ئێسهتا نەمهانتوانیوە تەنهانەت پەنجها وتهار و لێکهۆڵیتەوەى زانسهتى و بهابەتى و ئەکادیمیهانە لەسهەر ئەو 

بەڕاسهتى ئەمە نەنگهى و شهەرمەزارییەکە کە . کەیهنۆ ئەگەر ژمارەى خۆمان لەبەرچاو بگرین کە زۆرتر لە سى میلیۆنین، ئەوە دەبێ باشتر هەست بەم ناتەواوى و کەموکوڕییە مێژووییەى خۆمان بئەمڕ. بهێنین
 .ڕووى زۆربەى ڕووناکبیران و نووسەرانى کورد دەگرێتەوە

رى توانهاى خۆیانهدا، بە وە و ڕێزگرتن، ئاماژە بە بەرهەم و ماندووبوونى ئەو نووسەرە تێکۆشەر و دڵسۆزانە بکەین، چ خۆماڵى و چ بێگانە کە هەر یەکەیهان لە سهنووهەربۆیە لێرەدا ناچارین بۆ بیرهێنانە
هەژارى موکریهانى، مهام ههێمن، حەسهەنى : وەکوو مامۆستایانى نەمهر. وپاسى زۆرنمەبەستى جیاوازەوە ، سەبارەت بەم مەسەلەیە جێپەنجەیان لە نامەخانەو مێژووى نەتەوەکەماندا دیارە و شایستەى ڕێز و س

سهەید مههەمەدى سهەمەدى، : هەروەهها مامۆسهتایانى بەڕێهز …قزڵجى، عەبدولڕەحمانى زەبیهى، شەهید عەبدولڕەحمانى قاسملۆ، کەریمى حیسامى، ڕەحیمى قازى، عەالدین سەجادى، مههەمەد تۆفیهق وەردى
ویلیهام ئیگڵهتن، ئهارچى ڕۆزفێڵهت، میخائیهل الزاریهف، ئۆلگها ئیڤانۆڤنها : هەروەهها بەڕێهزان …ت، جەلیلى گادانى، مەال عەبدواڵى حەسەنزادە، مام غەنى بلوریان، عەبدولقادرى دەبهاغىمەحمودى مەال عێزە

 .هتد …ەزاى زەربەخت، مورت( نەجەف قولى پسیان؟) نەمر ئەبولهەسەن تەفریشیان، ئەحمەد شەریفى،  …ژیگالینا، دەیڤید ماکدوۆڵ
وونەتە سەرچاوەى مێژوویى و نێویان و بەرهەمەکانیان لە مێهژووى ئەم نووسەرە بەڕێزانە هەموویان گەلێ زانیاریى بەکەڵکیان لەسەر کۆمار و ڕووداوەکانى ئەو سەردەمە بۆ تۆمارکردووین و بەرهەمەکانیان ب

 نووسەرانى تریش سەبارەت بە کۆمهارى کوردسهتان نووسهیویانە و بەرهەمەکانیهان لەم ڕووەوە نامەخهانەى کوردییهان دەوڵەمەنهد کهردووە، جها ئەگەر بێگومان گەلێ لە. کورد و کوردستاندا بەنەمرى دەمێنێتەوە
 .لە توانادا بووەچونکە لەم کورتە نووسینەدا هەر هێندە . لێرەدا ناوى هەموو ئەوانە نەهاتووە، ئەوا هیوادارم بەهی  مەبەستێکى نێگەتیفانە تێنەخوێندرێتەوە

ر و سەرانى ئەوکاتەى کوردەوە هۆنیهوەتەوە و وەکهوو کەرەسهتەى پێویستە ئەوەش بڵێین کە نووسەرانى خۆماڵى و بێگانەى دیکەش زۆر هەن کە لەنووسینەکانیاندا درۆ و دەلەسە و بوختانى زۆریان لەمەڕ کۆما
بابەتەکانیهان نووسهیوە، بەاڵم بێگومهان ئەوانە هەرگیهز نهاچنە ڕیهزى مێژوونووسهانەوە و ناوهێنانیشهیان لێهرەدا پێویسهت نیهیە و شایسهتەى  بازرگانى و خۆژیاندن و خۆپێوەدەرخستن و دوژمنایەتیکردنى کورد

 .تەنێ هێندە دەبێ بڵێین کە درۆ و دەلەسە و بەختانەکانیان بەڵگەى نزمى و ڕیسوابوونیانە. باسکردن نین
هەنههدێ لەو نووسههەرانەش ئەگەرچههى وەکههوو تههاکەکەس نیازپههاک بههوون و مەبەسههتیان . …نووسههراون( ڕ. ک . د . ح )اوى مێژوویههى و سیاسههی لەسههەر کۆمههار و هەروەکههوو باسههمانکرد تهها ئەنههدازەیەک نووسههر

ەنهدیى بهااڵى سهۆڤێت و کهۆمینتێرنەوە نووسهیوە و ڕووداوەکانیهان لێنینزم و لە ڕوانهگەى بەرژەو –دوژمنایەتیى کورد و مێژووى کورد نەبووە، بەاڵم نووسینەکانیان لەبەر ڕۆشنایى تیۆری و فەلسەفەى مارکسیزم
 انگەیەوە بەبەرهەم هێناوە، لەبەرئەوە بە پێویستى دەزانم ئەکەر بە چەند ووشهەیەکیش بهێ، کەمهێ لەسهەر ئەم مەسهەلەیە بهدوێین و تێگەیشهتن وشیکردۆتەوە و لێکۆڵینەوە و بەرهەمەکانیشیان هەر لەو ڕو

ەى بیروبهاوەڕى نەتەوەیهى کهوردییەوە سهەرنجى هەمهوو ئهێمەى ههاوبیرانى کهوردایەتى، بە پهێچەوانەى هەمهوو ئەوانەوە لەبەر ڕۆشهنایى ئیهدیۆلۆژیى کهوردایەتى و لە ڕوانهگ. بۆچوونى خۆمهانى لەسهەر دەربهڕین
 .ین و کوردایەتى بۆ ئێمە پێوەرى هەموو شتێکەکێشەیەک دەدەین و گشت ئەنجامگیرییەک لە هەر تیۆرى و فەلسەفە و دیاردە و ڕووداوێک، لەکاڵوڕۆژنەى بەرژەوەندیى بااڵى کوردەوە وەردەگر

ئهێمە . بەتهایبەتى کەسهان و الیەنە نەتەوەیهیە دڵسهۆزەکانى کهورد. ینەوەى مێژووى کورد، بەر لە هەر کەس و الیەنێکى دیکە، ئەرک و فەرمانى کهورد خهۆیەتىهەر لەم ڕوانگەیەوە ئێمە پێمان وایە کە نووس
یزمدا مێهژووى کهوردیش شهیدەکەنەوە و ئەنجهامگیریى چینایەتییانەیهان لێنینیهزم و ئینتەرناسهیۆنال–بەم ووشانە ڕەخنە لەو کەس و الیەنانە ناگرین هەر لەبەر ئەوەى کە لەبەر تیشکى بیروباوەڕى مارکسهیزم

 .لەو ڕووداوانە وەرگرتووە، ئەوە تەواو مافى ڕەواى خۆیانە
تۆمهارکردنى ڕووداوەکانهدا کە ههاتوونەتە سهەر بەتهایبەتى لە . بەاڵم ئەمە هەموو مەسەلەکە نییە و ڕخنەکە لێرەدا ئەوەیە کە ئەو کەس و الیەنهانە، ئەو مێژووەیهان بە شهێواوى و ئهاوەژوویى تۆمهار کهردووە

ۆمهارەکەدا بە پشهتکردنە جەمهاوەرى چەوسهاوە و هەژار و مەسەلەى پێوەندییەکانى کۆمارى دێمۆکۆاتیى کوردستان و یەکیتیهى سهۆڤێت، وەکهوو نەخشهى نێگەتیفهانەى سهتالین و جەعهفەر بهاقڕۆف لە ڕووخهانى ک
 ئەگەرچى . ى سەرەک وەزیرانى ئەو دەمەى ئێران و هاوکارىکردنیان لە داگیرکردنەوەى کوردستان و ئازەربایجاندا(قوام سەڵتەنە)نەوتى باکوورى ئێران لە بێدەرەتانى کوردستان بۆ وەرگرتنى بەشەپشکى 
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بە خهوێن و فرمێسهک و چارەنووسهى کهورد و )دا و مهامەڵەیەدا هەڵخەڵەتان لە ئەنجامدا قوام سەڵتەنە دەستى بڕین و کاڵوى نایە سەر هەموو الیەکیان و پاشان بەڵێنەکەى خۆى بۆ نەهێنانە سەر، لەو سەو
 (ئازەرى
ەوەى کوردسهتان و ئازەربایجهان و ڕووخهانى هەردوو یەپووچى بهۆ سیاسهەتى سهۆڤێت مهایەوە و مهاڵوێرانى و سهەرگەردانى و کوشهتوبڕیش بهۆ کهورد و ئهازەریى لهێ شهین بهۆوە کە ئەنجهامەکەى بە داگیرکهردنو مها

ەکانیاندا، مافەکههان و بەرژەوەنههدییە ڕەواکهانى هەژاران و ڕەشههوڕووتى کوردسههتانیان کههردووەتە قوربههانیى کرۆکههى مەسههەلەکە لێههرەدایە کە ئەو کەس و الیەنهانە لە ئەنجههامگیرى و نووسههین. کۆمهارەکە شههکایەوە
 .سیاسەتى دەرەوەى سۆڤێت و بەرژەوەندییە ناڕەواکانى ئەو الیەنانە

زاربهاریش کهردۆتەوە و بە بەههانەى پهووچ و درۆى پاراسهتنى ئاشهتى و سۆسهیالیزم، دەسهتە لەمەش ناڕەواتر و سەیر و سەمەرەتر ئەوەیە کە هەندێ لەو نووسەر و الیەنە کۆمۆنیستانە، میللەتى کوردیهان قەر
بههۆ نمههوونە پههارتە . انەیههان بههۆ سههتالین و سههۆڤێت کههردووەچەورەکەى ئەو الیەنە بەرژەوەندپەرسههتانەیان بە کههوردى هەژار و ماڵوێرانههدا سههڕیوەتەوە و بە درۆ و دەلەسههە و بڕوبیههانووى بههێ نههاوەڕۆک، پاک

غاکانیهان، پاسهاوى هەمهوو ئەو تهاوان و دەسهتدرێژى و یستەکانى ڕۆژهەاڵت، بەتایبەتى شیوعییەکان و توودەییەکان، بە مەبەستى پاساودانى سیاسهەتى ڕەدووکەوتهووانەى خۆیهان و نامرۆڤدۆسهتانەى ئاکۆمۆن
و ڕووخانى کۆمهارى دێمهۆکراتیى کوردسهتان و حکهومەتى میللیهى ئازەربایجهان دەدەنە پهاڵ هێهزە ئیمپریالیسهتەکانى کوشتوبڕەى کە بەرامبەر میللەتانى کورد و ئازەرى کراوە، بەوە دەدەنەوە کە تاوانى تێشکان 

ەو نووسهین و بۆچوونهانەى بێگومهان ئ. هەروەکوو یەکێتیى سۆڤێت و شەخسى سهتالین، ههی  ڕۆڵێکهى نامرۆڤدۆسهتانە و نێگەتیفانەیهان لەو کارەسهاتانەدا نەبووبها؟. ئەمەریکا و ئینگلستان و هاوپەیمانەکانیان
پاشان بینیمهان و مێهژووش سهەلماندى کە دۆڕاوتهرین و مهایەپووچترین . کۆمۆنیستەکانى ڕۆژهەاڵت، سەرچاوەکەى هەر دەگەڕایەوە بۆ سیاسەتى وابەستەیى و ڕەدووکەوتنیان بۆ سۆڤێت و کۆمۆنیزم و کۆمینتێرن

 .تیۆرى و الیەن لە جیهاندا کۆمۆنیزم و کۆمۆنیستەکان بوون
قهازى )و پێشهەواى شهەهید ( کۆمهارى دێمهۆکراتیى کوردسهتان)با هەمووان بۆ هەتا هەتایە هەر یادى پیرۆز و نەمهرى  –: لە کۆتایى ئەم چەند ووشەیەدا، دەمەوێ بە زمانێکى کوردانە و سادە و ساکار بڵێم

 .تى ناسیۆنالى کوردى بژێنینەوەى نەمر بکەینەوە و پەند و وانە لەو ڕووداوە مەزنە وەربگرین و بیرى دەوڵ( مهەمەد
عەرەب و فهارس، نەتهوانن بمانچەوسهێننەوە و و بمهانکوژن و  با هێز و توانا و تێکۆشانمان یەکخەین و لەنێو یەکدا کۆک و تەبابین، تا چیتر فاشیستە داگیرکەرەکانى نهاو میللەتهانى سەردەسهتەى تهورک و -

 .ن بەرننیشتمانەکەمان وێران بکەن و هەموو شتێکمان بەتااڵ
ف بە خۆمهان ڕەوا ببینهین و تەنهها هەر بهۆ بەدەسهتهێنانى ئەو با ئێمەى کوردیش باوەڕمان بە تواناى خۆمان هەبێ و ئەو مافە ڕەوایانەى نەتەوە دەوڵەتدار و ئازادەکانى جیهان هەیانە، ئێمەش هەمان ما -

 .مافانە خەبات بکەین
 .دا باڵوکراوەتەوە 1448ى ساڵى  1، ژمارە ( پاسۆک)، باڵوکراوەى پارتى سۆسیالیستى کورد ( هاوبیر) رى ئەم چەند ووشەیە بۆ یەکەمجار لە گۆڤا: تێبینى  
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 کان رگه پێشمه
 

 ! ندان بكرێ ؟ ڕێبه ی2یادیساڵێ  موو كا هه پێویست ده                                              
 
    ( كوێستانی)  كاوه عید سه
 
 یهادی ی در پێهده تی مۆڵهه ی شهوێنانه و لهه   واڵت ی وه ره ده لهه هاوڕێكهانی و  واقازی پێشهه دانی سهێداره له و   كوردسهتان كۆماری یادی ئاشكرا و    نهێنی به ساڵێ موو هه ،  ساڵه ندین چه
 ری داگیركهه دیكتهاتۆرانی ی  نامرۆڤانهه كهرداری زۆر تها   م كهه و  كهرێ ده  ئهازادیخوازان یی ئهاواره ازاروئه و گێهران و  م سهته و  زوڵم لهه باس كاندا نیه مه چاپه و رۆژنامه له و وه كرێته ده

 . درێ ده قاو له كوردستان
 ڵك خهه بیر وه.  وه كرێتهه لێده یادیهان و وه دێننهه لك بیرخهه وه كۆمهار، دڵسهۆزانی و  ران روه پهه نیشهتمان و    هاوڕێكهانی و مهمهد قهازی دانی سهێداره ندان،له ڕێبه ی ٢ری  وه بیره   یادو   له

 داو،  پێهده  ره پهه كان قوتابخانهه له خهۆی زگمهاكی زمهانی یانهدبوو، ڕاگه خهۆی خۆیی به ر سه جار    ڵین وه بۆهه دروستكردبوو، ی رگه پێشمه هێزی بوو، هه  ،ئااڵی بوو هه كۆمارێكی مانگ یازده ی ماوه بۆ كورد كه وه دێته
 . برد ده ر سه به ئێردام  ئازارو و گیران  و     دڵههوره له دوور و  ئاسوود ژیانێكی      ژاندارم ی رنێزه سه دێری ژێرچاوه دراو،دوورله چاپده له خۆی ی چاپخانه    ارلهگۆڤ و ڕۆژنامه

 و     نییهه خۆیهان ی كهه وه ته نه مێهژووی لهه ئاگایهان وانهه ئه اڵم بهه ،   ژیهن ده خۆمانهدا نێو له سانێكه كه پڕسیاری وه ئه! ؟   وه بكرێته ندان ڕێبه ی  ٢یادی مووساڵێ هه كا ده پێویست  ) نووسراوه كه   نووسراوه و ئه ردێری سه
 پێشهێلكردنی نهازانن ،  شهین به بهێ یی  وه تهه نه مهافی تهرین تایی ره سهه  له  كهه وهكردو نهه وا نهاڕه  كهرداری و  ئێرهدام و نجه شهكه به ستیان ،هه گیراو ك    كورو ی   زگسووتاو دایكانی فرمێسكی و    ناڵه به ن ناده و  داوه نه گوییان
 ...و وه وسێنه چه ده چۆنمان  نگینه ڕه واڵته و ئه كاولكردنی و تااڵنكردن وێڕای ،  كوردستان له مرۆڤ مافی
   ل گهه دیتهوانی    جر زه ی ژاره پهه و  م خهه ریكی شهه  به خهۆی  و ت بكها نیشهتمان و  ل گهه زانی ناحهه یارو نهه هاوكاری ، و  رێزبگرێ په دووره   خۆی ها وه ر هه و  برێ ڕاده  چ خۆیدا نیشتمانی و  واڵت  له زانێ نه سێك بۆكه ییه شووره

 .  كات نه ر  روه نیشتمانپه دڵسۆزانی و هیدان شه ی ماڵه  بنه ڵ گه له ردی هاوده و  زانێ نه
 و یههدان مه له و  سههازكردوون بۆ لیان یكههه هه ئێسههتا ، كههردووه حوكمرانیههان   هاونیشههتمانانیان   لههه سههات سوورو رگرتنههی وه و ریمههه جه بههه كههه پێشههی وه لههه سههاڵ ت سههه ند چه حوكمرانههانی ، كوردسههتان ی وه ره ده واڵتانی لههه
 كردۆتهه خۆیهان ی وانهه ئه  كهردن ئهاواره و  ئێرهدام ئهازارو و نجه شهكه لهه ر بهه بێخه مێهژوو، لهه ر بهه   بێخه ،  زان كهورد بهه خۆ سانێكی كه  كوردیشدا ی  ئێمه نێو له.  ن كه ده  پێوه یان شاناز   ناون  دا كانیان قامه رشه سه

 ر ده زاوقهه قه  به ئهاوا ی  دیكهه شتی  زۆر   رنازانن، داگیركه دوژمنانی ری ده به میزان  له گوشاری و  ركوتكردن سه له خۆیانیش بوونی ئاواره ت نانه ته و  ن نایه چاو ر به وه ،  كردووه فیدا خۆیان شیرنی روحی و   ئێمه قوربانی
  ! زانن ده
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 ئهااڵی ڵكردنی ههه و، رگه پێشهمه هێهزی وسهازدانی    كردن دروسهت و،   كوردستان كۆماری مێژووی و  ران ڕێبه دانی  سێداره له و   كوردستان كۆماری كردنی  بیرنه رگیزله هه و وه بیرهێنانه وه ندان   ڕێبه ی  ٢ ڕی گه ساڵوه ری یاداوه
 و  تین لهه رچی ههه توانها ی گهوێره     بهه  و  بهزانین تی وایهه ته نه زنی مهه ركی ئهه بهه بهێ ده پێموایهه ؟ بێ ههه مهان نرختر بهه  وانه له شتی مێژووی نرخی و  بایی باری   له تۆبڵێی.  ویسته  شهخۆ كوردستانی  نگی ڕه ٣  رزی به

 ڵكوو بهه ،   رپێویسهته هه ك نهه ،  مێژوویهه ڕۆژه و ئهه ری وه   یهاده پێكهرا، بچوكیهان ئاماژێكی    كهه ی وشهتانه ئه خاتری بهه. وه كۆببینهه كتر یه وری ده له و بگرین هێند به مێژووییه ڕۆژه و ئه ری وه بیره ،  یه هه تواناماندا
 . رین به    ی  ڕێوه به یی وه ته نه و مێژوویی ركێكی ئه ك وه و  بچین     پیری و ره به كه ر روه نیشتمانپه دلسۆزو مووكوردێكی هه   رشانی سه وێته كه ده مێژووییه ركێكی ئه
  

 . كوردستان ڕزگاری و  ئازادی ڕێگای هیدانی شه گشت و  هاوڕێكانی مهمدو قازی كوردستان هیدانی شه ی قافڵه ر   سه له سالو
  

 . ئێران ئێسالمی كۆماری كانی چاڵه شه ڕه نێو سیاسی زێندانیانی له سالو
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   لێوه کهری خا ماڵپه
 

 ! میشه زموونێک بۆ هه ندان ئه ی رێبه2                                                          
 

 رەشیدی رەحیم
  

 جێگهاو  میشهه هه تی، وایهه هت نه مهافی و دێموکڕاسهی  ، ئهازادی کردنهی ر به سهته ده بهۆ دا، کوردسهتان  ڵکی خه باتی خه  له پڕ نزیکی دوورو مێژووی له ندان رێبه ی2 ئاشکرایه،
 . یه هه تی تایبه رزو به شوێنێکی
 بهاکور، لهه سهوور شهکری له و یمانان هاوپهه هێهزی بهوو، تێکشکێندرا دا جیهانی می دووهه ڕی شه له فاشیزم هات، پێک وتۆ دا ئه مێژووی رجێکی لومه هه له کوردستان کۆماری
 توانهاوه موو ههه  بهه کهات و ئه تی، پاشایه رژیمی بوو دا حاڵێک له وه ئه. بوو کرد داگیر ئێرانیان خاکی له رچاو به شێکی به ک، یه کانه ره ربه به شنه چه هی  بێ به وه باشوره

 کۆمهاری زرانهدنی دامه.دا ده نیشهان نهاڕازی ری ماوه جهه  بهه هاتوو نهه شهکان  لهه و پهۆاڵین هێزێکهی کهوو وه خهۆی دا ڕاسهتی   لهه کهرد، ده رکوت سهه شهێوه تونهدترین بهه ئێرانی النی گه ی خوازانه ئازادی نگێکی ده ر هه
 بهێ لهه کهورد ڵکی خهه ی خوازانهه رزگهاری ری ڤگهه ته بهوو دا حاڵێهک لهه کهورد، لی گهه ی نهه الیه  مهه هه پشهتیوانی و  د ممهه موحه قهازی تی وایه پێشه به وه، ئێرانه کوردستانی دێموکراتی حیزبی ن الیه له کوردستان

 بهه  واڵتهه و لهه کهورد ی ناسهنامه ی وه سهڕینه و  وه تواندنهه دۆخهی بوو، کرد رکوت سه رچاو به کی یه ڕاده تاکوو تورکیه له کوردی ی وه بزوتنه" تورک تا ئه" تی رایه رێبه  به تورکیه زۆرداری تی حکومه ،بوو دا ئاسۆی
 .کرا ده کوردستان ی شه به و له کوردمان ی وه ته نه بوونی له حاشا  وه پانه  به ک جێگایه  یشتبوه گه کار ت نانه ته بوو، ئارادا له چڕی

 زمهان، ماتیک سیسهته کی یه شهێوه بهه دا، وه کردنهه السهایی و ئهه ی درێهژه لهه ر هه دا، ده کردنی ک چه پر خۆ وڵی هه تورکیه، اڵتدارانی سه ده له کوێرانه کوێر ی وه کردنه السایی به ی، وه هله په ڕۆی ره سه تی حکومه
 و  سهوریه لهه کهان کورده ی نه الیه مه هه زعی وه دا کات و ئه رجی لومه هه  له  رچاوه به و  ڕوون.کرد ده رکوت سه  شێوه توندترین  به ناڕازیان نگێکی ده ر هه و وه تواندنه تی سیاسه ر به دایه کوردیان پووری له که کولتوورو

 و  ڕوونانهه رچاو بهه کی یهه وه خوێندنه دا، تاوی ههه ی1329 سالی له کوردستان کۆماری زراندنی دامه بڕیاری  .بوو نه باشتر تورکیه و ئێران   له کان کورده ری سه مهر چه  له پڕ ژیانی باری له نا بارودۆخی  له عێراق
 و رکوت سهه ، ک چهه بهری زه  بهه کهورد یارانی نهه  کهه بهوو  ترسهییه مه  لهه پهڕ  که ڵه سهته به  و بهه  وه واڵمدانهه بهۆ ویی تهه نێونه و  یی نێوچهه ، نێوخۆیی تی رفه ده ی وه قۆستنه و  ترسانه نه چاو و  ئازایانه وڵێکی هه ، ژیرانه
 بهێ ی خوازانهه مهاف ی وه بزوتنهه بهوو  وه ئهه مانهای دا، تنووکیهه  و تهاریکی  و  هیهوایی بهێ  لهه پهڕ  مه رده سهه و لهه کوردستان کۆماری زراندنی دامه.دا ده کردنیان زاڵ وڵی هه کورد ی وه ته نه کردنی توونا بۆ  سێداره

 ندو سهه یان شهه گه کان، دێموکراتیکهه و  یی پیشهه بونیهاده و بنکهه رۆژنامهه، گۆڤهارو خوێنهدن، شهانۆ، زمهان، وه، هاتهه ر بهه وه ی وره وه یه وانی ڕه و رونی  ده باری  له کورد وه، کرایه ردا به  به گیانی کورد، پشتیوانی
  تایهه هه تا ههه بهۆ وتوو رکه سهه زموونێکی ئه کوو وه  ئێمه و  وه بریسکێته ده  میشه هه پڕشنگدار ی ستێره ئه کوو وه کان مه رده سه موو هه بۆ کوردستان کۆماری رانی رێبه ی نگاوه هه م ئه وتاوی تین   به تیشکی ،زران دامه
 کوردسهتان؛ کۆمهاری لهه خۆیهان خهوازی  وه تهه  نه بیهری بهوون، شهدار به کۆمهاردا لهه بهوون وانهه ئه کوردسهتان، کانی ناوداره  سیاسییه  ره رێبه وان، زمانه ،ر نووسه ، دی  ئه وره  گه له زۆر شێکی به.رزین ربه سه ی پێوه
 نیشهتمان شهانازی جێگهای بوونهه کوردسهتان و  کهورد بهه ت خزمهه بهۆ رچاویان بهه ۆشهانیتێک  بهه پاشهتر  که بوو کۆمار دا خوازی دێموکڕاسی و  دۆستی مرۆڤ کانی نرخه به  وانه ری گه کاریگه ژێر  له ر هه و رگرت  وه
 زمهانی بهه بهوو کهوردی یزمهان زران، دامهه ژنهان و  الوان  بهه ت تایبهه کهانی رێکخراوه جهار م کهه یه بهۆ کۆمهار، زرانهدنی دامه پهاش. وه مێنێته ده و وه ته ماوه رێزی به و  رزی به  به مێژوو دا  له ناویان یادو و ران  روه په
 تیی رایهه به رێوه به و سیاسهیی  اڵتی سهه ده رزی به ی لوتکه  له وتوو دا پێشکه ی رانه داهێنه نگاوێکی هه  له و  کران ڕێ به  وه ره ده بۆ خوێندن ستی به مه  به الوان کوردستان، کۆماری اڵتی سه ده ژێر کانی نێوچه رمیی فه

 تی داریهه اڵت سهه ده مانهگ 11 ی مهاوه لهه اڵم بهه بوو، نهه داری ت وڵهه ده زموونی ئهه وتۆ ئه کی یه شێوه  به کورد ی وه ئه ڕای ره سه.سپێردرا پێ شیاویان و شایان  تیی رپرسایه به و کران  رکدار هئ  وه متمانه  به کۆمارا دا،
 ی وه بوونهه سهک رته به هۆکهاری بووه نهه ت قهه دا،  کوردسهتان کۆمهاری اڵتی سهه ده ری سهێبه ژێهر لهه کهان کورده بهۆ تی وایهه ته نه فیمها کردنهی دابین.هاتن دی وه یی وه ته نه و دێموکراتیک  وتنی پێشکه زۆر کۆمار دا،

 زۆری کهان کورده  یهه خااڵنه و لهه کێک یهه بهوو، کوردسهتان اریکۆمه تی رایه ڕێبه دوروستی ی ڕوانگه و ت  سیاسه ئاکامی ش مه ئه دا،  کوردستان  له کورد یره غه کوردستانی ڵکانی خه مافی کردنی پێشێل و دێمۆکراسی 
 ڕی شهه ئهاگری گهڕی ژێهر  لهه دا مێژوویهه  قۆناغه و له مڕۆ ئه ئورووپای  که بوو حاڵێکدا  له هێنا، پێکیان دا مه رده سه و له کوردستان کۆماری دارانی تمه سیاسه  که  یه رانه وه ته مرۆڤ  ستێنه به م ئه رزن، ربه سه پێوه

 بهوو، پێکهێنها ربایجانیهان ئازه دێموکراتی ی فیرقه ری وه پێشه ری رێبه به که کان رییه ئازه وێنه بۆ دراوسێکانیان ڵ گه له کان کورده ندی یوه په اڵم به.چێشت ده و دیت  ده ئازاری و زیان ینااڵند، ده دا نازیزم و  فاشیزم
 ژیهانی وه پێکهه بهۆ کهه ئهاراوه، هاته الینه دوو رێزگرتنی مای بنه ر سه له دۆستانه کی تیه یمانه هاوپه کورد، مودێرنی اڵتی سه ده ڵین وه ئه کۆماری رۆک سه ، تانکوردس دێمۆکراتی حیزبی وای پێشه ری رێبه ژێر له
 کهانی کورده ی ئازایانهه و دلێرانهه ڕۆلهی لهه ئاوڕێهک اڵم بهه ، ین بکهه کوردسهتان کۆمهاری باسهی نهاکرێ.بێهت خ بایهه پهڕ رو ریگهه که کهان دووره و نزیهک  قوناغهه م رجه سهه بهۆ کرێت ده نووسه، چاره هاو له گه دوو م ئه

 بۆ کان ییه  بارزا.شێ ده بوون رفێ لێ بۆ کات موو هه ره، روه نیشتمانپه کوردانی  شانازی جێگای یی، وه ته نه ندی یوه هاوپه کوو وه که رۆڵێک. وه ینه ده نه بارزانی فا مسته ال مه تی رایه رێبه  به عێراق کوردستانی
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 خۆیهان یی شهاوه وه لێ ی گوێره به کۆماردا ری به رێوه به له وان ئه ، کردن بۆ خوێی خانه حیسابی کۆماریش تی رایه رێبه ق حه به. پاراست نه خۆیان ک یه فیداکاری  شنه چه هی  له کانی وته ستکه ده کۆمارو پاراستنی
 یی وه تههه نه تیی کیهه یه مانهای هاباد، مهه لهه کۆمهار یانهدنی ڕاگه کهاتی لهه کوردسهتان ی دیکهه کانی رچههپا تی رایهه نوێنه ، عێهراق سهوپای کهاتی و ئهه کانی ره روه نیشهتمانپه   کهورده ره فسهه ئه حهوزوری.بهوون شهدار به
 ی وه کانه شهه ، هیهوایی بهێ دیهواری  بهه بهوو درزدان هاوکهات بهووه، کوردسهتان خوازی ئازادی ڵکی خه کوردو ی وه بزوتنه کانی خواسته و ئاوات ی گه نوێنه کوردستان کۆماری شه، راستییه و ئه ری نیشانده لماند، سه ده

 ڕی گه سهاڵوه یهادی دا حالێهک لهه ئێمهه. بهدرێ چهاو  نگوسهته ئه نگهی زه  وه شهه  بهه دڕ بهوون  وه پێکهه و تیی  کیهه یه  بهه کهرێ ده کاندا رجه لومه هه دژوارترین  له  که خشێ، به ده و خشی به ده مانای و ئه کوردستان ئااڵی
 لهه گشهتیی، بهه واڵت ی وه ره ده لهه.کۆشهن ده تهێ کوردسهتان کۆمهاری کانی ئامانجهه و ئهاوات  ی وه دیهێنانهه وه بهۆ ک، جێگایهه موو ههه لهه کهورد کهانی پارێزه واڵت ڕۆلهه ، وه ینهه که ده  نهدان رێبه ی2 مێژوویی رووداوی
 تهاکوو بگهره، وه کرماشهانه و ئهیالم لهه کهورد ڵکی خه کوردستان، له ئێران ئیسالمی کۆماری کانی ره رکوتکه سه هێزه یبوون هه ڕای ره سه کوردستان، کۆماری رێبازی ویندارانی ئه تی، تایبه به کوردستان اڵتی رۆژهه

 باتگێرانی خهه بهۆ خۆیهان مگناسهی ئه کۆمهارو کانی رزه بهه  ئامانجهه  بهه خۆیهان ئهۆگری  شهه چه م بهه گرن، ڕاده رز به کۆمار واو پێشه و  ندان رێبه دووی یادی نگدا تفه و  نێزه  ره سه ری سێبه ژێر  له ماکۆ، و  ڵماس سه
 کوردسهتان، کۆمهاری مێژوویهی ختی پێتهه ویسهت، خۆشه هابادی مهه شهاری لهه نهدان ڕێبه ی2 رۆژی کۆمار، واو پێشه رێگای ویندارانی ئه له س  که یان ده. وه نه که ده دووپات کوردستان دێموکڕاتیکی_میللی ی وه بزوتنه
 گشهتیی، بهه ئێهران رتاپای سهه ییهه پیرۆزه سهته هه م  ئهه. وه نهه که ده نهوێ یان که رییه روه سهه  لهه پهڕ  رێبهازه ڵ گهه له فهاداری وه یمانی پهه کوردسهتان، هیدانی شهه مرو نه وای پێشه گڵگۆی ر سه  چنه ده دڵ  به م که النی

 دژی چهاالکی  لهه الوان ی زۆربهه دا ڕۆژانهه م لهه نجه، ر سهه جێگهای.کهورد ی وه تهه نه یارانی نهه و ن ئێهرا ئیسالمی کۆماری دژی ، ێلگیرانهش تێکۆشانی رینی به و  پان یدانێکی مه کردۆته تی تایبه به ئێرانی کوردستانی
 تی گبهه نه  لهه تهژی نی مهه ته ی مهاوه لهه ئیسهالمی کۆمهاری اڵتی سهه ده ی وانهه ئهه بهوون؛ دایک له دا، ئێران  له کان ئاخونده التی سه ده رکاری سه  هاتنه پاش ی الوانه و ئه شدارن، به رچاو به کی یه شێوه   به دا رێژیم

 ی زۆرینهه کهه کوڕانێهک و کچهان  بان، ناته تی واوه ته به اڵته سه ده و م سیسته م ئه کانی ڕه باوه و پێوانه ڵ گه له بینین ده ئاشکرا  به کردوون، ی رده روه په خۆی  به ت تایبه ئیسالمی و فیکری  بۆمبارانی ژێر له خۆیدا،
 ڕی وپهه به نهدان، رێبه دووی ڕی گه سهاڵوه  لهه. سهاره خه  بهه نهج ڕه واوی تهه  بهه دا سهازه نهووس  چهاره  سهتێنه به م لهه ئیسهالمی تی حکومهه  وایهه که شهن، به بهێ ک  ئازادییهه موو ههه لهه کهه دێهنن پێهک ئێهران تی شیمه حه

 بڕێهک  بهه دا کوردسهتان  ئهاالی ژێهر  له مڕۆ ئه مان که نیشتمانه ڵکی خه  له شێک به م که النی  که رزین ربه سه و  ڕوانین ده کوردستان رێمی هه ڵکی خه تی حکومه اڵتی سه ده و پاڕڵمان  زراندنی دامه  له ، وه خۆشهاڵییه
 ی شهکۆییه پهڕ  بڕگهه م لهه ئهاوڕ  فادارانهه وه چهاوێکی  بهه ڤهی تی تیشهک.کهرێن ده  شهرۆڤه دا کوردسهتان  کۆمهاری کانی جههئامان وی رێڕه  له ر هه  وتانه سکه ده م ئه گومان بێ  که ، یشتوه گه واکانی ڕه  ئازادییه و ماف  له
 و ئهه کانی رزه بهه   خواسهته رانی دیهێنهه وه ، کوردسهتان کۆماری رێگای کانی رگه پێشمه تێکۆشانی بۆ  گناسانه مه ئه ، وه داته ده نووس چاره مافی کردنی دیاری و  ئازادی کردنی ر به سته ده بۆ کوردستان ڵکی خه باتی خه

 .زانێ ده وان ئه ی ناسانه نه ماندوویی باتی خه و  وڵ هه می رهه به  به خۆی تێکۆشانی ڕوانێ، ده  ڵکییه خه  کۆماره
 

 کوردستان ڵکی خه باتی خه ندی ندوله که پڕ رێگای ڕووناکی  میشه هه چرای کوردستان، کۆماری  له ساڵو
 2113ی  ی ژانوییه22

  لێوه ری خاکه ماڵپه
 

 ! .باسێک لە سەر ناسیۆنالیزمی رزگاریدەری گەالن، بۆ ئەزمون لێوەرگرتن -لەساڵیادی یادی کۆماری کوردستاندا                
 

 ر حامیدی عفه جه
 
 بەرهەم بەرکوڵی 
  
 هەمە و بەقهودرەت و گەلهی هێزێکهی بە بهوو فەڕانسها، ی1784 شۆڕشهی پهاش نەتەوەیهی؛ یبیهر کە ههاتووە دا ئوروپهایی نێونەتەوەییەکهانی نووسهراوە سەرچاوەی لە

 .الیەنە
 بهۆ خهۆ کەوتهنە نەتەوەیهی بیری بنەمای سەر لە فەرانسا، شۆڕشی پاش ئوروپا گەالنی هەموو یان زۆربە، چونکە راستە تەواو بیرۆکەیە ئەم ئوروپا، ئاستی سەر لە

 .وسەربەخۆیی رزگاریی یەکگرتنەوە،
 دەنووسرێتەوە راگەیەندراوەکە دەقی لێرەدا فەرانسا، ی1784 شۆڕشی راگەیەندراوی وگرینگی بایەخی پڕ بەر لە
  

 :ڕاگەیندراوی شۆڕشی فەڕانسا
  
 .ئینسان بە ئازادی لە دایک بووەو دەبێ ئازاد ببمێنێتەوەومافی یەکسانیی مافی هەموانە -1

ئهازادی، خاوەنهدارێتی، ئەمنهیەت و ڕاوەسهتان لە بەرانهبەر زوڵهم و : ئەو مهافە سروشهتیانە بهریتین لە. ییەکهی سیاسهیی پاراسهتنی مهافە سروشهتییەکانی مهرۆڤەمەبەست لە پێکهێنانی هەر چەشنە یەکێیەت -2
 .زۆریدا

 .ی نیهایی گەلە نەک شا،سەرچاوەی سەربەخۆیی بڕیاردان خەڵکە، نەتەوەیە، واتە قودرەتی نیهایی دەگەڕێتەوە بۆ نەتەوەوئارەزووەکانیی وبڕیاردەر -3

 . هەبێ ڕادەربڕێن وئازادیی ئاینیی ئازادیی دەبێ و سیاسییدا تێکۆشانی لە بکەن بەشداریی دەتوانن هەموان یەکسانن، یاسادا بەرانبەر لە هەموان کە دا ئەوە لەسەر بڕیاریی وەها هەر راگەێندراوەکە
 الیەن لە بڕینهی و کوشهتن و نەتەوەیە ئەو لەگەڵ دژایەتیکهردن سهەرەتای بهۆ دەگەڕێهتەوە کهورد وخەبهاتی پێکهردووە دەسهتی فەرانسها شۆڕشهی لە ەرب وکوردستان کورد نەتەوەیی پرسی کە وایە باوەڕم بەاڵم؛

  بۆ کوردستان وشەی. هەیە درێژتری مێژوویەکی وردستانکوردوک داگیرکردنی خاک و سەرکوت بەاڵم داوە رووی پێشەوە لەوە ساڵ 211 لە زیاتر شتێک فەرانسا، شۆڕشی. کوردستان داگیرکردنی و نەیارانیەوە
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: دەڵههێ نووسههیویەتی دا1391 -1335 سههاڵەکانی نێههوان لە کە" القلههوب نههزهەت" کتێبههی لە مسههتوەوفی حەمههدواڵ. هێنههراوە کههار بە سههەلجوقییەکاندا فەرمههانرەوایی رۆژگههاری لە چواردەیەمههدا سههەدەی لە جههار یەکەم
 سەربەخۆی دیاربەکروالیەتێکی ئەوکات رەنگە. هاوسنوورە ودیاربەکر ئازەربایجان و عەجەم عێراقی و خوزستان و عەرەب عێراقی گەڵ سازگارەولە ئاووهەوای پێکهاتوە، ویالیەت 16 لە کوردستان

 ویالیەتەکهانی لە کوردسهتان: " دەنووسهێ دەرکهردو کوردسهتانداناوبانگی ناوچەکهانی هەمهوو بە گەرانهی پهاش حەڤدەیەمهدا سهەدەی لە یهش تهورک، گەریهدەی چەڵەبهی، ئەولیهای(. 12. ل کهورد و کوردسهتان)بووبێ
 :سەرچاوە". رۆژە حەڤدە ڕێی و دێ پێک ئەردەاڵن وشارەزوورو جزیرەومووسڵ دیاربەکرو و هەکاری و وان و ۆمئەرزر

M. Fany: Nation Kurde et son Evolution Sociale Paris 1933, p.199   
 (.٣٠. ل کورد و کوردستان". )نەکردووە نەوی سەریان ئەرمەنی دەوڵەتی بۆ چ و" خەشایارشا"کساکەس دەسەاڵتی بۆ چ کاتێک هی  دەژین، چیاکان لە کە کوردخۆییەکان:" دەڵێ دا ئاناباس کتێبی لە گەزنەفۆن

 .کردووە ەکانیانبەربەر هاتبێ دەستیان لە چەندەی بەاڵم زۆریی، و زوڵم درندانەترین بە کەوتنە دا لەنگ تەیمووری و مەغول سەلجوقی، تورکانی یەکی دوابەدوای هێرشی سێ لە چەند هەر وکوردستانی کورد
 لە چەشهنێک خهۆی، رەسهەنی وخهاکی ژیهان شهوێنی پاراسهتنی گشتی وبە وئییالەت ویالیەت دامەزراندنی وخۆپاراستن، بەربەرەکانی چێوەی چوار لە کورد مێژوو درێژایی بە  کە بگەین ئاکامە بەو کەوابوودەتوانین

 بیههری خههاوەنی کهورد کە بیههرۆکەیە ئەم ئاکههامی ببێهتە نههابێ نەگرتههۆتەوە، یەکهی یههان نەبههووە سهەربەخۆ کوردسههتان کە ئەوەش. فەرانسهها ی 1784 شۆڕشهی پههێش دەیانسههاڵ دەچێهتەوە کە هەبههووە نەتەوەیههی بیهری
 .نەبووە نەتەوەیی

 ئەم هێنهانی دوویەم. شهارەزاین لێهی زۆرمهان و ههاوچەرخە ێهژووەکەیم یەکەم چونکە؛ گۆڕێ نایەتە دا لێرە هەتاوی، ی 1329 ڕێبەندانی  ی2 رۆژی لە دامەزرانی و کوردستان کۆماری شانازییەکانی سەر لە باس
 خەبههاتی بە دژ کۆمهارە ئەو پێناسههەکردنی و ونووسهین کۆمهار بههۆ دڵسهۆزی ئهاوی بە کەس کە دەخههوازم ئهارەزوو جێهدا هەرلە بەاڵم. جیهههانە گەالنهی نەتەوەیهی بیههری ئەزمهوونی لە وەرگهرتن کەڵههک زیهاتر ووتهارە

 جههۆرە ئەو نوسهەرانی کە وادەگەێنهێ تههرەوە الیەکهی لە کۆمهارە، زیهاتری ناسههاندنی بە خهزمەت الیەک لە ئەگەر بیرۆکهانە جههۆرە ئەم. رانەوەسهتێ کوردسهتان سەربەسهتی و نەتەوەیههی گهاریرز ههۆگرانی دڵسهۆزانەی
 .   نییە باش شایستەو تێکیش ئەوەش. کۆماردەنووسن بۆ کۆمار پاش خەباتکارانی گەڵ لە ودژایەتیکردن سەرکوتکردن بەر لە هەر نووسینانە

 کهۆمەلە ئەم. نەتەوەیەک پێکههاتنی هەوێنی دەبنە چارەنووسسازەکان پرسە لەسەر ڕابوون بیرو یەک هەروەها و، زمانەوانی. خاکەوایی مێژووییەکانی دیاردە تێکەاڵوی کۆمەڵ، بە خواستی و هەست یەکچون، وەک
 دەگەیهنە دیسهانەوە لێکبهدەینەوە وسهەربەخۆیی نەتەوەبهوون بە پرسهی روانهگەیەوە لەم ئەگەر. دەکا دەستەبەر وسەربەخۆیی ئیدارەکردن خۆ بیری هەڵکردن یەک گەڵ ولە ژیان پێکەوە تری نەریتێکی وچەند پرسە
 هەژێنهی بیهر و دەربهڕ سهۆز تهری بێهژراوی و الوژە دەیهان و کورد دایکانی الیەالیەی و شوانان شماشاڵی لۆرانەوەی جافی، هۆرەی و الوک حەیران، گەلۆو رێگای؛ لە کوردەواری کۆمەڵی الواندنەوەی کە ئاکامە ئەو

 .کوردبوون نەتەوەیی بیری پێکی دەست خەباتکارانە و دڵداریی
 لە جیهها کلتههووری وپەروەردەکردنههی وداڕشههتن هههۆزان شههێررو دوژمنههان، هێرشههی لە خۆپاراسههتن بههۆ وبەربەرەکههانیی خەبههات کوردسههتان، وجێئۆگرافیههای سروشههت بە عیشههق هاوبەشههی زمههانی بیههرانەش ئەو دوابەدوای

 هەڵقهواڵویی پێهی بە وهەم نێونەتەوەییەکهان پێوەنهدییە الوازیهی بەپێهی کەوایەهەم.  کهورد ئهێمەی کهوردایەتی دەوامهی بەهێهزی هەرە کهۆڵەکەی بهووەتە رزگارکردووە، تواندنەوە لە خۆی کە جیران، نەتەوەکانی
 خهۆ ئهێمە نەتەوەخهوازی دیرۆکی کە ئەوەیە باوەڕم بۆیە. بدەین گرێ فەرانساوە شۆڕشی روودانی پاش بە کورد نەتەوەیی بیری بووژانەوەی دەستپێکی ناکرێ خۆماڵین، کە سۆزوبیروئارەزووانەش ئەم دەروونهەژێنی
 .پێکردووە دەستی دێرزەمانەوە ڕسکبووەولە

 دانیشهتوانی ئەوەی بهۆ بەسە پارێزراو، داگیرکەر بێگانەو لە نیشتەجێبوونی شوێنی یەک، وەک گشتی کلتووری دیالێکتێکێوە، هەموو ەب یەک، وەک زمانی هاوبەش، مێژووی کە بڵێین دەتوانین بنەمایە ئەو سەر لە
 .نائینسانیشە وتەنانەت زوڵمخوڵقێنی بوون، یناحاڵ بیرکردنەوەیە؛ نەتەوەیی لەم نکۆڵیکردنێکیش چەشنە هەر. هەیانە تر کۆمەڵی کە بکەن ماف هەمان داوای و بزانن تر خەڵکی لە جیا بە خۆیان شوێنێک
 خواسهتی سروشهتی رەوابهوونی لە هیچکامیهان وهتهد، ملهوڕیی بە خۆسپاندن وئاینەوە، دین ناوی وبە ئایین و دین رێگای لە دەسەاڵت داسپاندنی پاشایەتی، و ئیمڕاتۆری نیزامی ئیمپریالیستی، داگیرکارانەی هێزی

 ڕزگهاریی خەبهاتی بە ئامهاژە هێنهاوەتەوە؛ وەدەسهت خهۆی سەربەخۆیی دا دەرفەت یەکەمین لە دیسانەوە پێ، بن خرابێتە خواستەکانی زۆر، بە نەتەوەیەکیش هەرکات. ناکەنەوە کەم خۆی رزگاری بۆ  نەتەوەیەک
 :دەردەخا بۆچونە ئەو راستیی یە ئوروپا باڵتیکومی ناوچەی بووی ڕزگار تازە واڵتێکی کە لیتاوێن گەلی خوازانەی

 سهەر خهرایە رووسهەوە سهتالینی الیەن لە دیسهان دواتهر.کهردەوە رزگهار خهۆی و وەرگهرت کەڵکهی پێکههاتوو دەرفەتهی لە 1418 سهاڵی لە. روسهییەوە بەو لکێندرا رووس قەیسەری زۆریی بە 1745 ساڵی لە یتاوێنل
 کیلهۆمیتری هەزار 65 خهاکەکەی روبەری و، کەس میلیهۆن 3،5 دەگهاتە ئێسهتای حەشهیمەتی ژمهارەی واڵتە ئەم. ەوەهێنهای وەدەست خۆی سەربەخۆیی1441 ساڵی لە ئەنجام سەر بەاڵم. سۆڤیەت یەکیەتی دەسەاڵتی
 و لێهیسههتان ، و رووسههیە لە بەشههێک بههووەو، ئوروپههایی واڵتههی گەورەتههرین چههاردەیەم سههەدەی لە کە ئههاراوە دێههتە کەمەوە رووبەروحەشههیمەتە بەم دا کاتێههک لە لیتههاوێن نیهههایی سههەربەخۆیی. یە چوارگۆشههە

 سهەر پێشههات، بهۆی مێهژوو درێژایهی بە ش قۆرتهانە هەمهووئەو ئەو گەڵ لە بەاڵم دابهڕا، یەک بەر لە جهار وچەنهد ههات سەر بە قۆرتی دەیان واتە. دابوون لیتاوێن ناوی ژێر لە سپی رووسیەی و هەموئۆکڕاینا،
 .ببێ رزگار توانی ئەنجام

  
 ەوەخوازانە پوختەیەک سەبارەت بە بیرکردنەوەی نەت

  
 :کۆبکرێتەوە دا بناخەدانەر خاڵی ،٣سێ، لە نەتەوەخوازانە بیری دەتواندرێ

 .بەشەرییەت بە شێوەیەکی سروشتی وئاسایی لە یەک نەتەوە پێکنەهاتووە، بەڵکە جیهانی بەشەرییەت بە سەر چەند نەتەوەیەکدا دابەش بووە -1

 .، جوگرافیای هاوبەش ومێژووی هاوبەش دەگرێهێزی نەتەوەیی سەرچاوە لە زمان، کلتوور ونەریت -2

 .بدا خۆی بە ژیان یەکی وەک ومافی دەربێنێ وداگیرکەر سەردەست چەوسانەوەی ژێرباری لە خۆی بتوانێ کە بەهێزە تەواوی بە کاتە ئەو نەتەوەخوازیی نەتەوەیەک -3
 

 یهان. هەڵبگهرە نەتەوەییهت شوناسهی و ناسهنامە لە دەسهت ئهاینەکەت بەر لە بڵهێ کە نهایەڵێتەوە وهتهد جهولەکە و بهۆدایی ینهدو،ه موسهوڵمان، کریسهتیان، ئهاینیی؛ رێبەرێکهی بهۆ دەرەتهان سەرەوە خاڵەی ئەوسێ
 .بکا پێشێل مافت گەلێک بوونی کەمایەتیی سنووروبەبیانووی پاراستنی ژێرناوی لە وداگیرکەر سەردەست نەتەوەی فاشیستی
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 پرۆسهەی لە داگیرکەرانیهی لە ونەفهرەت تهرس جهار زۆر کە گەلهێکە نەکانیوسهەرکەوت نەههامەتی گێهڕانەوەی و ئهااڵ و دروشهم و قارەمهانپەروەریی وئیفتیخهار، شهانازی پێناسهەی وناسیۆنالیسهم نەتەوەخوازیی
 بیهژان وههۆزان مهوزیکژەن سهاز، شهانۆ نهوس، مێهژوو روونهاکبیر؛ جۆراوجهۆری وههونەری وکهردەوەوزار لەبیر کە گەلەیە ئەو هاواری گەلێک ناسیۆنالیسمی. یەکگرتووکردووە زیاتر ئەوی خۆیدا رزگاریی خەباتی

 ئەو ئەوە بکههاتەوە، زینههدوو وزێههدەکەی خههاک سههەرایی داسههتان و، مێژوونووسههییەوە بە ژیههانیی، پرۆسههەی ونەهامەتییەکههانیی ئههازار خەڵههک، لە کۆمەڵێههک کههات کەهەر نههاکرێ نکههۆڵی. دەگههرێ سههەرچاوە
 دەژمێردرێ؟ نەتەوە بە جار چەند بوارەدا لەم کوردەواری کۆمەلێ داخوا گەلۆ.  کۆمەڵەنەتەوەیە

 بە ههاوبەش ڕەوشهتی و خهوو و ههاوبەش خهاکی هاوبەش، زمانی لە بریتین کە نەتەوە بوونی بنەڕەتیی و گرنگ هۆی سێ چونکە: " ... وکوردداهێناویەتی کوردستان کتێبی قاسملوولە یعەبدولڕەحمان دوکتور
 .نەتەوەیە دکور کەوابو"  دانانرێ نەتەوە گرنگی شەرتێکی بە وەخت زۆر هاوبەشیش ئابووریی وژیانی هەن کورددا لە تەواوی

. یەکتهر ههاوخوێنی وبهوونەتە بەینهی کەوتهۆتە زەوزوویهان مێهژوو درێژایهی وبە کهردووە خەباتیهان پهێکەوە ژیهاون، پهێکەوە الیەنگرانیهی کە ناسیۆنالیسهمێک: هەیە بوونی ناسیۆنالیسم جۆرە دوو یەک سەر لە
 بڵێههین باشههترە یههان کههۆمەڵ چەنههد لە ناسیۆنالیسههمێکیش. دەژیههن پههێکەوە و نیشههتەجێن شههوێن یەک لە سههاڵە هەزاران کەکەیخەڵهه کە دەبینههدرێ کوردسههتان لە ناسیۆنالیسههمە شههێوە ئەو بەهێههزی هەرە وێههنەی

 .پێکهاتوون وپەنابەر الوەکی رەوەندی لە کە هەیە دا واڵتێکیش
)  واڵتەکەوە بە خوویههان ژیهان، مهاوەیەک پههاش واڵتهانە ئەو رووتێکردوانهی. وئهاڕژانتین وسههترالیائ کانهادا، ئەمریکها،: وەک. لێپێکههاتووە بەتوانایههان نەتەوەگەریهی و ودەوڵەت بەهێهز نەتەوەی ئێسهتا بەاڵم
 .تازەیە واڵتە ئەو شارۆمەندی تواوەتەوەوبوونەتە تازە کلتوری قازانجی بە پێشویان بیری وەچە دوای وەچە گرتووەو،( نیشتەجێبوونیان تازەی شوێنی

 بهۆ وئارەزووەکانمهان ئامهانج بە بەسهتراوەتەوە ئەمریکها دانیشهتوانی بهوونی ئەمریکهایی پرسهی: گهوتی گشهتیدا یاسهایەکی چوارچێهوەی لە ڕۆزوێڵهت تێئهۆدۆر ێزیهدێنتپر ئەمریکها پێشوتری سەرۆکی بارەوە لەم
 زمههانی لە بریتانیهایی نوسهەری ئۆڕوێهل جێئهۆرج. نیهیە ههۆزەوایی و تهایفی وشهەجەرەی دایکبهوون لە جههێ یەک لە نهژادی، یەک مانهای بە بهوون ئەمریکهایی. بەکهاردێنین ئەمریکهای بهۆ هیهزرەی وئەو ئەمریکها

 :کە دەنووسێ فەرانساییەوە سەرۆکێکی
 ناسیۆنالیسهم ەرەکیسه چهاوەی سەر بەاڵم. جیهانە شێوەژیانی وباشترین جیهان شوێنی باشترین ئەوە بیردەکاتەوە مرۆڤ کە تایبەتە شێوەژیانێکی تایبەت، شوێنێکی بە عیشق من یەکیەتیخوازانەی ئارەزووی" 

 "نەتەوەکەی بۆ بەڵکە خۆی، وبۆ تاک بۆ نەک وسەروەریە دەسەاڵت گرتنی بەدەستەوە
  

 چاوخشاندنێک بە سەر ناسیۆنالیسم ورزگاریی گەالن دا
  

 :بهێندرێ بوون ئازاد نییە مێژ لە زۆر کە واڵتانە لەو ێککۆمەڵ ناوی باشە باسەکە درێژەی بۆ سەرەتایەک وەک. رزگاربوون یان گرتۆتەوە یەکیان یان واڵت دەیان نیە ساڵ21 لە زیاتر
 یەمەن و نامیبیا :  1441 ساڵی
 ئهۆکڕاین تورکمەنیسهتان، تاجیکسهتان، سهلۆڤێنیا، مۆڵهداویا، مهاقەدونیە، لیتاوێن، التڤیا، کرۆئاتیا، قیرقیزستان، قەزاقاستان، سپی، رووسیەی جۆرجیا، ئیستۆنیا، ئازەربایجان، ئەرمەنیا،:  1441 ساڵی

 .ئوزبەکستان و
 هەرزەگۆینا -بۆسنییا:  1442  ساڵی
 ئێریتێریا چێک، سلۆڤاکیا،:  1443 ساڵی

 میانمار  ی پاالۆ : 1449ساڵی  
 رۆژهەاڵت تیموری : 2112 ساڵی

 .بوو انرزگاری سۆڤیەت دەستی ژێر لە بەشێکیان کە ئەوە یەکەم: بکرێ شت دوو بە ئاماژە پێویستە واڵتانە ئەم رزگاری سەر لە
 .دەچێ بەڕێوە دیکتاتۆریی شێوەی بە ئێستاش کە سپی رووسیەی وەک ماوەتەوە وەاڵم بێ وا هەر ودێمۆکراسی ئازادی پرسی دا بەشێکیان لە بەاڵم بوون رزگار واڵتانە ئەو چەند هەر دوویەم
 ئەمریکا و وجولەکە عەڕەبیی واڵتانی ئوروپایی، واڵتانی یەکی یەک سەربەخۆیی یەکگرتنەوەو و نوێ ناسیۆنالیسمی گەشەی

 تها نەتەوەکهانیی زۆربەی. ئهاراوە نەههاتۆتە گرفهت بهێ و سهانایی بە وا هەر نەتەوەکهان پێکههاتنی و، بیرکهردنەوە نەتەوەیی و خوازیی نەتەوە کە رووندەکەنەوە بۆمان گەالن خەباتی مێژووی سەرچاوەکانی
 ی 1748 شۆڕشهی بهۆ دەگەڕێهتەوە دەسهتپێکەکەی ناسیۆنالیسهمەی ئەو یهانی نهوێ ناسیۆنالیسهمی دیارە هەبووە؛ دەرەکییان و ناوخۆیی گرفتی کۆڵێک بەخۆ، سەر نەتەوەیەکی ببنە ئەوە پێش بوو، رزگار ئێستا

 .پێبدەن وقەوام دەوام خۆیان وپێناسەی کەسایەتی نەتەوانە ئەو داوە یارمەتی فەرانسا،
 ژیهانی لە مهاوە ئەم. بپهارێزن خۆیهان وزمانی دین داوە حەولیان دا ونەتەوەیی دینی چەوسانەوەی پەڕی ئەو ژێر لە هەمووکات و، لێگرتوون یبەتییتا ڕێزی خوا کە دەزانن نەتەوەیەک بە خۆیان جولەکەکان
 ئیسهڕائیل، ئێسهتایان، شهوێنی بەرەو جیههانەوە هەمهوو ەول بهبن زاڵ دا خۆیهان بهاڵوی سهەر بە ئێسهتا پهێش سهاڵ 61 رلە بە کەمێک واتە 1498 ساڵی لە توانیان تا کێشا، ساڵی 2111 لە زیاتر جولەکەکان
 (.هات پێک نەتەوەیەکگرتووەکان تازەدامەزراوی کۆمەڵی وبڕیاری یارمەتی بە دەوڵەتە ئەم.)دابمەزرێنن سەربەخۆ دەوڵەتێکی و بگەڕێنەوە

 بە سهەردەمە ئەو پهاش بەاڵم. مهانەوە تهایبەت تهاقمێکی وهەروەک بهکەن دیهاری خۆیهان بهۆ ناوێهک تهوانی اننەیه یەم، 14 سهەدەی سهەرەتاکانی تها( باڵتیک لە ئێستا ئیستۆنیای دانیشتوانی)  ئیستۆنییەکان
 وپەلهی کەل یۆنێهکمیل بە نزیهک توانیهان ئیتۆگرافیایی مۆزەیەکی دروستکردنی بە ئەوان. پێبدەن وپەرەی دابمەزرێنن خۆیان بە تایبەت زیندووی کلتوورێکی توانیان و نەتەوەیی بیری گەشەی کەوتنە خێرایی
 (.بریتانیایی گێڵنێرفەیلەسوفی ئێرنەست.) بسەلمێنن خۆیان نەتەوەبوونی بە کۆبکەنەوەو کلتووری

 لێکههباڵوی بەر لە یۆنانیەکههان. دەکههرد پێههوە وشههانازیان بههوون شههاد خۆیههانەوە فەلسههەفی باسههی و سیاسههەت وەرزش، دیههن، بە هەموویههان یۆنههانی ودرشههتی ورد نههاوچەی 311 بە نزیههک دانیشههتوانی هەروەههها
 یۆنانییەکهان. ئێرانیهدا دژمنهانی بەرانهبەر لە بهوو بەربەرەکانیهان و، راوەسهتان جهارەش ئەو یەکخست؛ مەزن نەتەوەیەکی وەک خۆیان جارێک تەنیا ئەوان. مەزن یەکگرتووی نەتەوەیەکی ببنە، نەیاندەتوانی

  ئەو هەموو ئاکامی دەیبینین، یەکگرتوو یۆنانی بەناوی ئەورۆ ئەوەی. داگیرکران عوسمانیەکانەوە الیەن لە ودواتریش رۆما ونیا،مەقد الیەن لە خۆیان؛ سیاسیی پرژوباڵوی و یەکنەگرتوویی بەر لە
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 .گەلەداهاتووە ئەو بەسەر وسوێریانەیەوتاڵ  نەهامەتی
 ئەرکهی وەبەریوبەڕێه گهوێڕایەڵ دەبهوو، رۆم نزیکهی دیهکەی شهارەکانی دانیشهتوانی بهاقی هەبهوو، شهارۆمەندیان مهافی دەسهەاڵت خهاوەن گروپێکهی وەک رۆم دانیشهتوانی تەنیها قەدیمهیش رۆمهی لە دوورنەرۆین،
 بریهاری لە دەبهوون بەشهدار کردبهوو، سهەربازیان خزمەتهی کە کەسهانەش ئەو بەڵهکە رۆم، دەرەوەی شهارەکانی دانیشهتووی تەنیها نەک گەورەتهر، نەتەوەیەکهی بەبهوونی نیهاز ئاکامی لە پاشتر. بن رۆمییەکان
 .دا ساز چارەنووس

 ئەو چەنهد هەر. بکهاتەوە موسهتەعمەرە نهاوچەی 13 وێهدا لە تهوانی بریتانیها. دابهوو بریتانیایەکهان دەسهتی ژێهر لە سهاڵ ٠١١ مهاوی بهۆ ئەمریکها یبەشه بەش و ناوچەیی چەند واڵتی باکووری الیەکیترەوە لە
 دژی خەبهات لە ئەمریکها بهاکووری خەڵکهی. بهکەن ەنهدەنل گهوێی بە دەبهوو هەر شهەڕکردنیش و تیجاڕەت گەورەی کاری بۆ و لەندەن بە بدەن خەراج و باج دەبوو بەاڵم هەبوو؛ ئۆتۆنۆمییەکیان شێوە ناوچانە

 .خۆشیان سنووری گەیشتە شەڕەکە تا مانەوە چاولێکەر وەک زۆرینەش و پێکرد دەست رزگاریان شەری کەمیان بەشێکی بەشەوە؛ دوو بە بوون دا بریتانیایەکان
 دابهدەن لەنهدەن بە چهۆک 1783 سهاڵی لە توانیهان شهەڕو دایە دەستیان بوون بریتانیایەکان مێژینەی لە دوژمنی کە سایەکانفەران جەنگیی پاپۆڕی پشتیوانی بە و، هەژاند ئەوانیشی ویژدان جارعەزابی ئەم
 لە باجیهان و خەرج داوای وخۆیینها بەشهێوەی نهاوچە کۆمەڵێهک دا ئەوەش گەڵ لە بەاڵم. هەڵبژارد خۆیان بۆ ئەمریکایان ناوی بەخۆیی، سەر پاش دەستبەجێ رزگاربووەکان، تازە. رابگەیەنن سەربەخۆیی و

 .کرد دەستەبەر خۆیان بۆ یاسایان دەوڵەت، و پارلیمان پێکهێنانی بە کە ئەوەبوو. دەکرد تر وانی
 سههااڵنەی جێژنهی لە دواتهر" پلەیهن ووهها ههاوبەش و سهەربەخۆوین یەکیەتییەکهی بەاڵم نهین، نەتەوە یەک ئهێمە:" کهوتی دا 1894 سهاڵی لە کهالهۆن. ک جهۆن ئەمریکها، ئەوکهاتی سهەرۆکی جێگهری و سهناتۆر

 بنەمهای چەنهدین هەڵگهری بەاڵم نەههاتووە، واڵتەوە یەک لە یهان عەشهیرە یەک بنەمهاڵە، یەک لە کە نەتەوەیەکە ئەمریکها نەتەوەی: " ڕایگەیانهد دا 1854 شهۆرزلە کهاڕڵ سهەناتۆڕ ئەمریکادا، سەربەخۆیی
 ئەمریکها نیشهتیمانی سهروودی بگوترێ سەرنجە، جێی. ئەمریکا سەرۆککۆماری یەکەم بە بووبوو ئەمریکا رزگاریی سپای سەرۆکی کە واشینگتۆن جۆرج". جیهانەوە نەتەوەکانی هەموو لە ژیانە بەهێزی و گرینگ

 .کرا پەسەند ئێستا لە بەر ساڵ 81 واتە 1431 ساڵی لە جار یەکەم بۆ
 نەکهرد سهنووردار ئوروپهاوە بە خۆی ناسیۆنالیستی شۆڕشی وە، بیستەمە سەدەی سەرەتاکانی لە. ئوروپاوئەمریکا لە ناسیۆنالیستی ریبی سەرخستنی بۆ گرینگ زۆر سەدەیەکی بە بوو نۆزدەیەم سەدەی بەمجۆرە

 دەسهتی ژێهر لە یۆنهان لە چهاولێکەری بە ۆشمهۆتێنێگر و سهەربیا بوڵغاریها، رۆمانیها، گهرتەوە؛ باڵکهانی نهاوچەی مەترسهیدار زۆر شهێوەیەکی بە ناسیۆنالیسهتی بیهری ئوروپهادا لە. گرتەوە تریشی واڵتانی و
 دەسههتی بە مەجارسههتان -ئههوتریش یەکیەتههی سههەرۆکی دا 1419 سههاڵی 6 مههانگی لە. خههۆ کەوتههنە و نیشههت دڵ لە سههەربەکانیان ترسههی مەجارسههتان -ئههوتریش یەکیەتههی. دەر هههاتنە عوسههمانی ئیمپڕاتههۆری

 .کوژرا سەربی خوێندکارێکی
 یههارمەتی رووسهەکان الیەک لە بهۆیە. عوسهمانی ئیمپڕاتهۆری دەسهتی لە تازەڕزگهاربوو سهەربیای داگیرکردنهی بیهری ههۆی بە بهوو ئەوە بەاڵم ڕاگەیانهد کهردەوەیە لەم یهانخۆ ئاگهایی بهێ سهەربەکان چەنهد هەر

 مەجهار یەکیەتهی گەڵ لە دۆسهتایەتییان کە ئیتالیاوئاڵمهان کە کهرد وای وەشئە وەسهتانەوە، رووسهەکان دژی دابهوون، بەرەیەک لە پێشهتر کە فەڕانەسهە و بریتانیها تریشهەوە، الیەکهی لە و، دا سەربەکانیان
 جیههانی شهەڕی جهۆرە بەو و ئاڵمهان ئیتالیهاو بەرەی کەوتهنە بلژیک و بریندارەکان عەوسمانیە بەاڵم. بدەن نیشان بێالیەن خۆیان دا حەولیان ئەوان ببڕێ، پێ ناوەندییان دەسەاڵتی نازناوی هەبوو ئوتریش
 .پێکرد ستیدە یەکەم

 یەکتهر گەڵ لە زیاتریهان هاوبەشهی چینهایەتی خهاڵی شهەردا، حهاڵی لە واڵتهانی کرێکهارانی" کە رایانگەیانهد و بەدژایەتهی دەسهتیانکرد ئاڵمان و فەرانسا بریتانیا، سۆسیالیستەکانی شەر، پێکردنی بەدەست
  (  Gellner Ernest nasionalisme 1998)."یەکترەوە دژی لە شەرکردن بکەونە ەکەیانداواڵت رێبەری فەرمانی ژێر لە و خۆیانەوە واڵتی لە هەرکام کە لەوە هەیە،
 نەبۆچهو ئەم بهۆ بەڵهگەیەک وەک. یەکتهر لە شەر حاڵی لە واڵتانی کرێکارانی پشتیوانی لە هێزترە بە زۆر واڵتەکان لە کام هەر ناوخۆیی ناسیۆنالیسمی کە نیشاندا هەموانی بە یەکەم جیهانی شەڕی بەاڵم

 :بێنینەوە وێنە بە هاوواڵتیانی لە بریتانیا حکومەتی داوای دەتوانین ڕابردووە دا سەر بە مێژوویەکی کە
 دەرەتهانی نە ەتحکهوم کە بهوو زۆر هێنهدە ژمهارەیە ئەم راگەیانهد، خۆیهان ئامهادەبوونی  کەس هەزار پەنجها حەوتسهەدو 751111 بهکەن، ناونووسهی خۆیهان شهەر بهۆ کهرد خەڵک لە داوای حکومەت کە کاتێک

 کە ئەوە بەر لە ئەمریکهاش واڵتهی. دا دەسهت لە سهەربازی  هەزار، ،سێسهەد 311111  شهەردا بەرەی لە  ئیتالیها. بکهرێ دابهین بهۆ دەتوانهدرا شهەریان کەرەسهەی و لیبهاس نە و هەبوو سەربازییان بارهێنانی
 بە تەواوی دەسهەاڵتی زوویهی بە ئەمریکها. وفەرانسهاوە بریتانیا بەرەی کەوتە و راگەیاند شەری 1417 ساڵی لە ویڵسۆن بەدەستووری تیجاڕییەکانی، پاپۆڕە سەر دەکردە هێرشی پەستا لە ئاڵمان ژێردەریایی

 .یەکەم جیهانی شەڕی ئەسڵی بڕیاردەری ببێتە پاریس سوڵهی کۆنفرانسی لە کە ئەوە هۆی بە بوو ئەوەش و کرد پەیدا شەڕەکەدا سەر
 واڵتەکهانی. یەکتهرازان بەر لە ئهوتریش و مەجهار. عوسهمانیەکان هەروەهها و ئهوتریش -مەجهار یەکیەتهی تەواوی شکستی هۆی بە بوو رووسیە، سۆسیالیستی شۆڕشی پرسی و سەربیا الیەنگرانی بەرەی شکستی

. ههات پێهک یۆگۆسهاڵڤیا واڵتهی و گهرت یەکیهان عوسهمانیەکان دەستی ژێر باڵکانی بەشی .گرت یەکیان سلۆڤاکیا و چێک هاوکات. ڕاگەیاند خۆیان سەربەخۆیی التڤیا و لیتاوێن فینالند، ئیستۆنیا، لێهیستان،
 .کورد گەلی بۆ سەرکوت و نەهامەتی لە پڕبوو کە کردەوەیەک. دامەزراند عوسمانی ئیمپراتۆریی وێرانەکانی سەر لە تورکیەی کەماڵیش مستەفا

  
 .ئیڕالند سەربەخۆیی بۆ راکێشێ مل داماوە، لەژێردەستی ئێستاش کە لیککاتۆ پارێزگای 6 لە جگە بوو، مەجبور بریتانیا لەوالشەوە

  
 تهوانی نەیهان مەجاریەکهان هەمهوو وێهنە بۆ مایەوە، هەر پێکهەڵکێشان و تێک کۆمەڵێک و بکا دیاری نەتەوەکان نەتەوەیی ناسنامەی پێی بە سنوورەکان بەتەواوی نەیتوانی پاریس سوڵهی کۆنفرانسی دیارە

 سهەر ولە لێپێکههات تهری بەشهی دوو بهوو بەش دوو کهات ئەو تها کە کوردسهتان هەوەهها. دەژیهان دا لیتاوێن و لێهیستان چێکوسڵۆڤاکیا، لە ئاڵمانیەکان لە بەشێک مەجار، دامەزراوی تازە واڵتی سەر بکەونە
 .  پێ بن خرا کورد نەتەوەیی مافێکی هەموو جیهانی داگیرکەرانی دەستی

 دەستبەسههەرداگرتنی خەیههاڵی موسههولینی. گههرت ئاڵمههان لە ، ئوتریشههی لەدایکبههووی هیتلێههری پشههتی موسههولینی ئیتالیههای رانەوەسههتاو  ئەمجههارەی شکسههتی بە ئههازادی دژی بەرەی ەل ئوروپههایی ناسیۆنالیسههمی
 ئایهدیای بیهرو چەنهد هەر. دامەزرا( USSR) سهۆڤیەت یەکەیەتهی کرێکاریهدا، و سۆسیالیستی خەباتی لەژێرناوی رووسیەش لە. کرد داگیر ئیتۆپیای واڵتی 1436 ساڵی لە بۆیە دابوو، مێشک لە ئەفریقای

 .بوو یەکە یەکیەتی چەتری ژێر واڵتەکانی کرێکاری چینی سەرخستنی تێئۆریدا لە یەکیەتییە ئەم
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 کەمە سهۆڤییەت چەتهری ژێهر واڵتەکهانی دیهارە. کۆبهۆوە رووسهیدا نەتەوەی دەسهتی لە گشهتی دەسهەاڵتی و داسهەرکەوت لێنینهی ئایدیای بەسەر رووسەکان نەتەوەخوازی بیری سەلماندی، مێژوو وەک هەر بەاڵم
 دیتمهان وەک هەر. دادەسهەپا سهەر بە مەرگیان سەزای بوەستێنەوە رووسەکان دەسەاڵتی دژی بیانویستبایە، دیکەدا لەهەربوارێکی لە وچ ئاینیدا بواری لە چ بەاڵم. کلتووریی ئازادی وەک هەبوو؛ ازادییەکیانئ

 .هەڵوەشایەوە سەرئەنجام و ناسیۆنالیستی بیری هێزی کەوتەبەرهێرشی سۆسیالیستیش یەکیتی ئەم
 و نازیسههم کێشهایە سهەری ئاگههادارین هەمهوان وەک هەر دواتهر کە دامەزرا نەتەوەیهی رزگههاری سهەر لە بنەمهاکەی شههەڕەکەش دوو هەر و یەکەمە شهەری درێهژەی جیههانیش دوویەمههی شهەری روودانهی راسهتیدا لە

 ئهوتریش، واڵتهی ، خهۆی دایکبهوونی لە شوێنی بگەڕێتەوە جار یەکەم بوو لەوە حەزی ناوبراو هیتلێرەوە، الیەن لە واڵتە ئەو دەسەاڵتی گرتنی بەدەستەوە و ئاڵمانیەکان قودرەتبوونی بە دڕێژەی لە. فاشیزم
 ژێردەسهەاڵتی بهکەونە دەبهێ دەژیهن، ۆڤاکیاچێکوسهڵ لە ئاڵمهانییەی میلیهۆن سێ ئەو کە کرد داوای هیتلێر ئوتریش، لە ئاڵمان نیزامی رێژەی بەداوی! داگیرکەر وەک و ئاڵمان سەرۆکی وەک جارەیان ئەم بەاڵم

 .ئاڵمانەوە
. بەدەسهتەوە دا خۆیهان و نەما لەبەر رێگاچارەیەکیان چێکوسڵۆڤاکیایەکان بۆیە. هەڵبژارد بێالیەنییان هەڕەشە بەم سەبارەت پێشدا لە بەشداربوون پاریس ئاشتی کۆنفرانسی لە پێشتر کە فەڕانسا بریتانیاو

 لە نازییهان هێرشهی مەترسهی کە لێهیسهتانییەکان بە دا بەڵێنیهان فەرانسها و بریتانیا بۆیە. کرد داگیر شیان لیتاوێن شارێکی بەڵەکە نشین ئاڵمانی چەکیای هەر نەک و انەوەستانر بەوەشەوە ئاڵمانییەکان
 .دەگرن پشتیان سەر بکرێتە هێرشیان ئەگەر کە بوو سەر

 چەنههد هەر. وەرگهرت کەڵکیهان رووس بە دژ ئهۆکڕائینی و سههەرب بە دژ کڕۆئهات چێهک،  بە دژ سهلۆڤاک ناسیۆنالیسهتی دژایەتههی کهارتی لە  نییەکهانئاڵما. پێکهرد دەسههتی دوویەمهیش جیههانی شهەڕی بەمجهۆرە
 .  ئەوانن هەر درۆزنتر رووسەکان لە کە دەرکەوت دواتر بەاڵم نەتەوانە بەم دابوو سیاسیان ئازادیی بەڵێنی نازییەکان

 ژاپهۆن. ئاسهیایی بهۆ ئاسهیا:  گوتیهان ژاپۆنیەکهانیش دەدا؛ دروشمی هیتڵیر کە جۆرە بەو هەر و وەرگرت کەڵکیان دەرفەت لە بوون، هیتلێر بە دژ بریتانیا فەرانسا، بەرەی شەری ریئاگادا کە ژاپۆنییەکانیش
 .خۆیەوە دەسەاڵتیی ژێر بخاتە ئاسیا رۆژهەاڵتی باشوری لە هۆلەند بریتانیاو دەسەاڵتی ژێر ژێردەستەکانی واڵتە هەموو دا حەولی
 لەژێههر و رۆژهەالت ئاڵمههانی ژێرنههاوی لە کههراو داگیههر ئاڵمههان نیههوەی. دژبەر واڵتههانی یەکەکههانی دوای لە یەک هێرەشههە تەوژمههی بەر وکەوتە تێکشههکا سههەرئەنجام بەاڵم سههۆڤیەت سههەر کههردە هێرشههی ئاڵمههان

 و چێکوسهلۆڤاکیا مەجارسهتان، لێهیسهتان، واڵتەکانیی لە کۆمونیستی دەسەاڵتی و هیتلێر دەسەاڵتی پاشماوەی سەر کردە زیاتری هێرشی تسۆڤیە ئەمجارەیان. کۆمونیستی بەواڵتێکی بوو دا سۆڤیەت ئۆتۆریتەی
 !مایەوە وەاڵم بێ هەر نەتەوەیی سەربەخۆیی پرسی بەاڵم. دامەزراند سۆڤیەتەوە الیەن لە رۆمانی

 ئیتالیهای پاشهماوەکانی وەربگهرن سهۆڤیەت یهارمەتی ئەوەی بەبهێ یۆگوسهاڵڤیا، و ئاڵبهانی. بیهربەرنەوە لە خۆیهان سهەربەخۆیی خەونهی کرێکاریی، بیری لە پشتیوانی بۆ ناچارکران جارەیان ئەم واڵتانە ئەم
 ئەوەش دابچهنەوەو خۆیهان ئیستیرماری بەسیاسەتی بوون، ناچار ،ببو الواز فاشیست بەرەی دژی لە شەر لە دەسەاڵتیان کە کانیش بریتانیە فەرانساو شەڕە ئەم دوابەدوای. راونا یان نازی ئاڵمانی و فاشیست

 !تر واڵتێکی کۆمەڵە بوونی ئازاد هۆی بە بو
 رۆژهەاڵتهی لە. بهوون دئهازا ئێسهتا، میانمهاری یهان بهورمە، و پاکسهتان هیندوسهتان، واڵتەکهانی بهۆیە. هەڵبگهرێ هیندوستان شێوەدوڕگەی لە دەست بوو بووناچار کز بەتەواوی بریتانی ئیستیرماری ئاسیا لە

 لههێ شههەری ئههاگری و فەلەسههتینییەکان نەهههامەتی هههۆی بە بههوو ئەمەش(. نەتەوەیەکگرتووەکههان تههازەدامەزراوی کههۆمەڵی وپشههتیوانی بەیههارمەتیی گههوترا هەوەک)درایە سههەربەخۆییان جولەکەکههان دا ناوەڕاسهت
 .نەکوژاوەتەوە تائێستاش کە هەڵگیرسا

 دژی ئینهدونێزیاش رزگاریهدەرەکانی پهارتیزانە. هێنها شکسهتی ئەلجەزایهریش لە فەرانسها. هێنها شکسهتی سەرئەنجام بەاڵم. دا خۆیان دەساڵتی ژێر لە ویەتنام هێشتنەوەی بۆ اد درێژە شەریان فەرانساییەکان
 و نهاوچەیی بەرژەوەنهدی بەپێهی ئەفریقهایی واڵتەکهانی. بهوو بەنسهی   گەورەیهان شکسهتێکی ئەفریقهاش لە ئوروپها ئیسهتیرماری. سهەربەخۆبوون 1494 ساڵی لە تا کرد شەریان هۆلەند ئیستیرماری دەسەاڵتی
 لە. سهتاند پەرەی نهاوخۆیی تونهدی شهەری نێجیریها و سهودان مۆزامبیهک، ئهانگۆال، کۆنگهۆ، وەک؛ شهوێنی هێندێک لە بەاڵم. پێکهێنا ئەفریقایان واڵتەکانیی بەخۆیان، تایبەت مێژووی و هۆزەوایی خزمایەتی
 فەقیهری وابە هەر ئێسهتاش تها بەشهێکیان و بهکەن دابهین ئاسهایش و ئهازادی خوێندن، سیستمی توانی نەیان ئیستیرمار پاش ئەفریقایی و ئاسیایی رەهابووەکانی واڵتە کە بڵێین دەتوانین ەداخەوەب سەریەک

 !ماونەتەوە
 کە گانههدی. چهاونەگرین لەبەر جیهانههدا سەرانسهەری لە تههریش نەتەوەکهانی ئههازادی سهەمبولی بهووەتە کە نەمههر، نهدیگا هینههدییەکان، بەتوانهای ڕێههبەری کهاریگەری و رۆڵ نههاکرێ دا هیندوسهتان ئهازادیی لە

 بەاڵم. ببهون واڵتە ئەم ئهاوارەی هینهدییانەی ئەو کردنهی پشهتیوانی بهۆ باشهور ئەفریقهای واڵتهی چهووە بریتانیا لە قەزاوەت خوێندنی تەواوکردنی پاش داندرا، لەسەر ی مهاتما ناوی هیندیەکانەوە لەالیەن
 .کرد خەباتی هیندوستان شێوەدوڕگەی لە بریتانییەکان دەسەاڵتی دژی جەماوەریی، و خوازانە ئاشتی شێوەیەکی بە و هیندوستان بۆ گەڕایەوە دواتر

 لە پاکسههتان واڵتههی و، نەگههرت سههەری گانههدی بیههرۆکەیەی ئەو بەاڵم. بههژین ێکەوەپهه هیندووهتههد و موسههوڵمان و واڵتێههک ببههنە پههێکەوە گەورە هیندوسههتانیی هەمههوو کە بههوو ئەوەی ئههارەزووی گانههدی مهاتمهها
 (.کرا تێرۆر دەکا، لەموسوڵمانەکان الیەنگری ئەندازە لە زیاد گاندی وابوو پێی کە هیندی الوێکی دەستی بە گاندی مهاتما.) دابرا هیندوستان

  
 دەوەکانیان دا چاوێک بە سەر ناسیۆنالیسم و کۆمونیسم، لە ژێر کاریگەری کر

 
 ڕێهی لە کە دەدا هەمهوان بە بەڵێنهی کۆمونیسهم یاسهاکانی. بکها پێشهکێش نەتەوەیهی رزگهاریی لە باشهتر دنیهایەکی دەتهوانێ ناسیۆنالسهم، لە تهازەتر بیرێکهی وەک کۆمونیسهم وابهووکە، باوەڕیان زۆر بەشێکی
 هەر کۆمونیسهم کە دەرکەوت کهردەوە بە بەاڵم. بهێنهدرێ بەشهەرییەت نەهامەتیەکهانی بە کۆتایی کۆبکرێتەوەو دا چەترێک ژێر لە انجیه هەموو دەتواندرێ ئابووریدا، هاوبەشی و کرێکاریی هاوکاری تێئۆری

 .بکا رزگار خۆی و دەر بێتە ناسیۆنالیستی بیری ژێر لە نەیتوانی گیز
 ئەم بەرچهاوی دوووێهنەی. ڕەچاوناکها ئهازادی و حهاکمە گەلی ناسیۆنالیستی دوویەم ناسیۆنالیستی کە جیاوازییە بەو. کەدی ناسیۆنالیستێکی بۆ گوێزرایەوە نالیستێکەوە ناسیۆ لە ئاشکرا بە کۆمونیستی بیری

 .ئێران بەناوی شوێنێک دانیشتووی گەالنیی بەکردەوەی ئازادی دژی ئێرانە حاکمی نەتەوەی چەپی  شۆڤیەنیستی دەسەاڵتی و دا کۆمونیستەکەیان حیزبە بەسەر رووسیە رووسەکانی دەسەاڵتی بۆچونە
 بکەن؛ دابین دا جیهان هەموو لە کرێکاری دەسەاڵتی و بەرابەری و نەیڵن واڵتەکان سنووری جیاوازەکان واڵتە دانیشتووی کرێکارانی بەرژەوەندی، بەقازانجی دەدا، بەڵێنییان کە دەسەاڵتدارەکان کۆمونیستە
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 رۆژهەاڵت، ئاڵمهانی واڵتەکهانی سهەر بە سهۆڤیەت دەسهەاڵتی. وودەسهتیانداب لەژێهر کە دابهخەن واڵتهانەش ئەو سهنووری بهوون ناچهار ئەوان، دیکتهاتۆری و زۆری و زوڵهم لە خۆیان هاواڵتیانی بەرهەاڵتنی لە

 .نەچۆتەوە کەس لەبیر چێک ئێستای پێتەختی  ی پراگ 1868 بەهاری. واڵتانە ئەو ییەکانی نەتەوە سەرهێزە کردە ناجوامێرانەیان ناڕەواو هێرشی جار چەندین مەجارستان، چێکوسلۆڤاکیا،
 بەاڵم. چهین بهۆ نهارد بیناسهازی بهواری پسهپۆری زانیهارو زۆر و نوێ سەنرەتی دروستکردنی بۆ یارمەتیکردن. و پێدان هاوکاریی بەڵێنی روسیە دامەزرا، چین لە تیکۆمونیس رێژیمی دا 1494 ساڵی لە کاتێک
 لە هیندوسهتان، یهارمەتی دایە دەسهتیان روسهەکان. یەکترین دژمنی بە بوون دواتریش کێشایەوەو چین هاوکاری لە دەستی روسیە هەبوو، ناسیۆنالیستی سەرچاوەی کە بیردا لە جیاوازی لەبەر پێنەچوو زۆری

 کەوایە. یەکترکهرد گەڵ لە دژمنایەتییهان خۆیهان ناسیۆنالیسهتی عەالقەی پێی بە دا کامبۆجیش و ڤیەتنام پرسی لە یە، کۆمونیستی دوواڵتە ئەو هەروەها. دەکرد پاکستانیان یارمەتی چینییەکان، حاڵێکدا
 !بکا خالس ناسیۆنالیزم قورسایی بن لە خۆی نەیتوانی هەرگیز کۆمونیستی بیری کە دەڵێین کە یننەبوو هەڵە
 تواڵ یەک پێشههتر کە سهڵۆڤاکیا و چێهک نەتەوەی دوو. هەڵوەشهایەوە بەریەک لە یۆگوسههاڵڤیا کۆمهاری زۆربەی 1441تها  1484 سهاڵەکانی مەودای لە سههۆڤیەت یەکیەتهی بهوونی بهاڵو لەبەریەک ئەنجهامی وەک

 ئەو سهەر خهرایە چهین قەیسهەری دەستووری بە 1721 ساڵی لە کە تێبێت واڵتی.  ئازادبوون ناوەراست ئاسیای واڵتی کۆمەڵێک هەروەها. گرتەوە یەکیان رۆژئاوورۆژهەاڵت دووئاڵمانی.  لێکجیابوونەوە بوون،
 .کرد سەرهەڵدانی جار چەندین واڵتە،
 زۆریههان زەوزووی خەڵههکە کههۆمەڵە ئەم. هینههد واڵتههی بههکەنە روو و رابههکەن چینییەکههان ئههازاری و ئەشههکەنجە ژێههر لە ناچههاربوون المهها داالی رێبەرەکەیههان و تێبێتههی هەزار پەنجهها 1454 سههاڵی لە پاشههان

 .دەبەن سەر بە ژیان هیدوستان پێتەختی نیۆدێلهی شاری لە پەنابەریی شوێنی لە هەر ئێستاش تا وە 1454 تێکەوتووەولە
 فەڕانسها بیلژیهک، واڵتەکهانی الیەن لە میسهر تەنهانەت و زامبیها تۆگهۆ، کهامێرۆن، نامیبیها، تهونێس، کۆنگهۆ، واڵتەکهانی کهورت مهاوەیەکی وپهاش ئەفریقها بهۆ راکێشها پەلی ئوروپایی میناسیۆنالیس تەوژمی

 ئیسهتیرماریەکان، هێهزە پێناسەکردنی بەاڵم داکوتابوو، ریشەی بوو مێژ لە ئیستیرماری بیری چەندهەر. وئەمپڕیالیستی ئیستیرماری بەهێزێکی بوو ئوروپایی ناسیۆنالیزمی شێوەیە بەو. داگیرکران وئاڵمانەوە
 .لێکەوتەوە ئەمپریالیزمیشی ئانتی جێدا لە ئوروپایی ئەمپریالیزمی بۆیە. هاتەئاراوە روونتر ئەمپریالیزم وەک ئەفریقا، کردنی داگیر پاش
 مێههژوو لە بەاڵم. دابههوو مەغههول پاشههماوەکانی دەسههتی بههن لە ئەوکههاتە تهها هیندوسههتان. بەدەسههتەوەگرت هیندوسههتانی شههێوەدوڕگەی کههۆنترۆڵی دواوە بە 1857 سههاڵی لە گەورە، بریتانیههای دیههکەوە الیەکههی لە

 قوتابخهانە، ئاسهن، رێگهای دا، حەولیان دواکەوتووەکان، مەغولە، یپێچەوانە بە بریتانیاییەکان چونکە ناوچەیە، ئەو بەختەوەری مایەی بە بوو بریتانیا دەستی بە هیندوستان داگیرکرانی کە شاردراوەنیە،
 .بنێن بنیات دا هیندوستان لە باش تارادەیەک تەندرووستی وسیاسەتی رۆژنامە

 بهۆ بکهاو، دابەش گەڵ لە خۆیهان وەاڵتەکەی ئیدارەی دەسەاڵتی کە کرد بریتانیانیەکان لە داوایان ، ،1885خۆیان، پێکهاتووی تازە نەتەوەیی کۆنگرەی رێگای لە هیندیەکان نۆزدەیەم، سەدەی کۆتاییەکانی
 شهێوەی بە ئوڕگانەناوچەییەکهان هەمهوو دیهارە. بهوون هینهدیەکان بهۆ زیهاتر دەسهەاڵتی خوازیهاری نهاوچەیی ئۆرگهانی پێکهێنهانی بۆ هاوکاریکردن بە بریتانیاییەکان لە کۆمەڵێکیش مەبەستە، ئەو سەرخستنی

 .تێدەکۆشان ئاشتیخوازانە
. لێجیهابۆوە پاکسهتانی واڵتهی واتە. دووبەشهەوە بە بهو خۆشهی بهۆ پاشهان. دەر ههاتە ئینگلهیس ئیسهتیرماری دەسهتی بهن لە ٠٠٠١ سهاڵی لە دوویەم، جیههانی شهەڕی کۆتهایی بەدوای دوا هیندوستان سەرئەنجام

 .جیابۆوە انپاکست لە ئەمرۆ ی بەنگالدیش یان رۆژئاوا پاکستانی ناوی بە 1471 ساڵی لە دیکەش واڵتێکی
 ئەمریکهها، پەنههابەری ببههنە مەجبوورکرابههوون پێشههتر کە ئیرالنههدیەکان زۆری بەشههێکی. لێپەیههدابوو بندەسههتیان دوژمنههی دا دەسههەاڵتدارییەتیان ناوەنههدی لە بریتانیایەکههان، سههەرەوە رووداوی گەڵ لە هاوکههات

 .کار کەوتنە بریتانیا داگیرکەرانی ودژی رێکخست رهاوێژیانوتی تەقێنەر نهێنی هێزی ، ئەمریکاوە لە زۆر وپووڵێکی پارە بەناردنەوەی
 بەربەرەکهانی ئوروپاییەکهان سیاسهی دەسهەاڵتی و مەسهیهییەت بەرانهبەر لە توانیهان ژاپۆنیەکهان سهەرئەنجام بەاڵم. ناوخۆیی کێشەی لە وماندوو پچڕ پچڕ، ژاپۆنی گەیاندبۆ بووخۆیان مێژ لە ئوروپاییەکان

 چهین لە ئەوە بهۆ ژاپهۆن ئوروپاییەکانیشهەوە، زانستی بە کرد تەیار خۆیان چینیەکان کە ئەوە پاش و ماوەیەک پاش بەاڵم. بدەن قەڵەم لە وقەدەغە نایاسایی بە ئوروپاییەکان یدەسەاڵتێک هەموو و بکەن
 .کرد ەیواڵتەک بانگهێشتی رۆژئاواوە لە زۆری وپسپۆڕی رۆژئاواداکردەوە تێکنۆلۆژی بەرووی سنوورەکانی نەمێنێ، بەجێ
 پەیمهانی  بەسهتنی بە توانیهان ژاپۆنیەکهان. پێبکەن دەست وچین روسیە دژی شەر هەروەها. بکەن داگیر وکورە تایوان بتوانن کە تواناکرد بە تارادەیەک ئەوانی ژاپۆنیەکان، ونوێسازییەی وێنەهەڵگرتن ئەم

 .دەیبینین هەموومان کە ئاستە ئەو بگەیننە خۆیان نیوسەدە لە کەمتر وەیما لە بیستەم، سەدەی سەرەتای ساڵەکانی لە بریتانیایەکان گەڵ لە دۆستی
 کهردەوەی کردنهی پشهتیوانی وبە بهکەن پەروەردە خۆیهان نهاتەوەیی ونەریتهی کلتهور ئاشهتیخواز، ناسیۆنالیسهتی رێکخسهتنی پێکهێنهانی بە توانیهان ونیوزالنهد ئوسترالیا کانادا، واڵتەکانی دیکەشەوە الیەکی لە

 .پێکبێنن داگیکەردا ودەسەاڵتی خۆیان نێوان لە جیاوازی نەتەوەخوازەکانیان، نەیقارەمانا
 پێوەلکانهدنە ئەم چەنهد هەر. سهوئێد واڵتهی سهەر خهرا دابهڕاوو، دانمهارک لە دیکە، واڵتەگەورەئوروپاییەکانی پێکهاتنی پێی بە دابوو، دانمارک پاشایەتی دەسەاڵتی ژێر لە 1819 تاساڵی کە نۆڕوێژ واڵتی

 وەک ئەوە بهۆ واڵتە ئەم. هێنها وەدەسهت سهەربەخۆیی 1415 سهاڵی لە سهەرئەنجام نهۆڕوێژ واڵتهی رانەکێشها یە ملهی زۆرە ئەم بهۆ ملیان تەواوی بە گیز هەر نۆروێژییەکان بەاڵم دەدرا، قەڵەم لە یەکگرتن ەب
 .دەچێ بەڕێوە پادشایی شێوەی بە ئێستاش نۆڕوێژ. خۆیان پادشای وکردیانە هێنا دانمارکەوە لە دەیەکیانشازا پادشایی، نیزامێکی ببێتە وسوئێد دانمارک وەک خۆی داگیرکەریی قەدیم واڵتەکانی

 ئیسههتیرمار بە دژ ،داگیرکههراو واڵت گەالنیههی ناسههیۆنالیزمی بههوبە بیسههتەمەوە سههەدەی سههەرەتاکانی لە بەاڵم ، بههوو بەهێههز ئوروپههادا لە زیههاتر نۆزدەیەمههدا، سههەدەی لە کە ناسههیۆنالیزم کەدیتمههان، جههۆرە بەو
 .دا روویان دا بیستەم سەدەی لە و گرت سەرچاوەیان ئوروپا لە جیهانیی دووشەڕی هەر کە نابێ ون بەرچاو لە ئەوەش دیارە. دا جیهان سەرانسەری لە وئیمپریالیزم

 خۆیهان رەزامەنهدی بەبهێ جیاواز ونەتەوەی خاک زۆر کە راستییە ئەم لەبەرچاوگرتنی بێ بە عەڕەب ناسیۆنالیسمی بێنینەوە؛ وێنە وەک عەرەبەکان عەڕەبیسمی پان دەتوانین دیکە، ناسیۆنالیستی بیری وەک
 بنشهینەکانعەڕە نهاوچە عەڕەبهی نەتەوەی یەکگرتهوولە بەرەیەکهی کە دا حەولیان کوردستان، وێنە بۆ عەڕەبییەکان، ناوچە سەر کەوتۆنەتە هاتووە، بەسەریان مێژوو درێژایی بە ئەوکارەساتانەی درێژەی لە

 .سوپێڕماکت باوە وەک یان گەورە جیهانی هێزێکی ببنە بەرە بەرە و بێنن پێک
 . داهێشتەوە دەسەاڵت یەک لەژێر لێکجیایەی، دووخاکە ئەو ساڵ سێ ماوەی بۆ حوکمەتە ئەم! هێنا پێک یەکگرتوویان حکومەتێکی٠٠١١ لە هاوسنوورنەبوون، جاران لە جارێک کە وسوریە میسر تەنانەت

 وەک هەر بیهرە ئەم دەیبینهین ئێسهتاش جهۆرە بەو هەر بۆیە. نەگیرا بەهێند عەڕەبییەکانەوە واڵتە الیەن لە قەت ئیدەیەش ئەم کرد، عەڕەبی واڵتانی یەکگرتنەوەی داوای جارێک چەند لیبی شان قەزافیپا
 .ماوەتەوە ئارەزوو
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 بههانکی هاوکههاری و تەلەفونیەکهان ەنههدییەپێو وگەیانههدن، پۆسهت وەک بههواری لەهێنههدێک کە دانها عەرەبییههان بەرەیەکهی ئیسههڕائیل، دەوڵەتههی دامەزرانهی پههێش سههاڵ سهێ ،1495 سههاڵی لە عەڕەبیەکهان واڵتە
 .بدا ناوەراست رۆژهەاڵتی ناوچەی سیاسیەکانی -ئابووری کێشە سەر لە کاریگەر سیاسی بریارێکی نەیتوانی هەرگیز بەاڵم. هێناوە بەدەست سەرکەوتنی

 ئەفهڵەق میشهێل دەسهتی بە سهوریە لە کە بیهرێکە بەعسهیبوون) بهوون، بەعسهی یان عەڕەب زۆرینەی کرا، شدابە بۆچووندا دوو سەر بە بیستەمدا، سەدەی نێوەڕاستی لە عەڕەبەکان ناسیۆنالیزمی یەک سەر لە
 ڵجەمهها الیەنگرانههی واتە ناسههری یههان.( هێنهها دا بەسههەرکورد سههوریە و عێههراق لە نەهامەتیههان زۆرتههرین عەفلەقییەکههان واتە بەعسههی کە باشههە بکههرێ بەوە ئامههاژە. بههۆدامەزرا وحیزبههی یەک سههەر خههرایە

 .عەرەبی ناسیۆنالیسمی واتە ناسیۆنالیزمەکەیان بەقازانجی دۆستایەتیەک نەگەیشتنە یەکتر گەڵ لە جاران لە جارێک گروپەش دوو ئەم. میسربوون عەبدولناسری
 و واڵتهن 21 لە زیهاتر عەرەبەکهان. هەبهێ خۆمهان گەنجهی کۆمەڵێهک بهۆ یهەڵەتێگەیشتن بە رەنگە ئەوەش. دێت ناوەراست رۆژەهەاڵتی ناوی گەڵ لە عەڕەب ناوی جار زۆر کە بکرێ ش بەوە ئاماژە پێویستە
 کۆمەڵێهک: هەیە روونیشهی تهاریفێکی و جیههان نەخشهەی سهەر ههاتۆتە نە ئێسهتاش تها ناوەراسهت رۆژهەاڵتی ناوی بە سنووردار و دیار شوێنێکی راستیدا لە. ئەفریقاوە کیشوەری کەوتوونەتە زۆریان بەشێکی

 .رۆژهەاڵت لە ئەفغانستان و رۆژئاوا لە مەراکیش واڵتی دەگەیەننە، ناوەراست یرۆژهەاڵت سنوورەکانی
 میسهر، واڵتەکهانی؛ لە ناوەراسهت رۆژهەاڵتهی نهاوجەرگەی کە ئەوەیە روونە ئەوەی بەاڵم. دەقەبڵێهنن ناوەراسهت رۆژهەاڵتهی بە سهۆڤیەتی رزگاربووەکهانی تهازە کۆمارە تا و تورکیە سودان، واڵتی کۆمەڵێکیش

 .واڵتەوە چوار دەست بن کەوتۆتە هەڵکەوتووە دا نێوەڕاست رۆژهەاڵتی لە کە کوردستانیش دەزانین ووەک پێکهاتووە دەوروبەری و دوبەی ئەمیرنشینەکانی و ئێران لوبنان، سوریە، ئۆردۆن، ائیل،ئیسر
 کە نێجیریها ئەفریقهایی؛ دیهاری واڵتهی دوو بەاڵم. پێکبێهنن یەکگتهوو بەرەیەکهی دا، هەوڵیان دابوون رزگاری بۆ خەبات حاڵی لە کە وئەوانەش ئیستیرمار دەستی ژێر رزگارەبووی تازە واڵتەکانی ئەفریقا لە
 کەسهێک هیمەتهی بە کە بهێنە ئەوەنهدە. بگەیەنهن ئەنجام بە ئارەزوویە ئەم توانی نەیان هیچکامیان ئەفریقا، دیکەی واڵتەکەی 51 لە دەوڵەمەندتربوو سەریەک لە کە غانا و دەوڵەمەندە نەوتەوە باری لە
 .کۆببنەوە یەکگرتن مەبەستی بە غانا لە توایان نکروما، کوامە ناوی؛ بە

 ئەفریقها، یئەنهدام 53 واڵتهانی کهۆڕی. بکها چارەسهەر واڵتەکهان بەینی وتایفی ناوخۆیی کێشەی زۆر توانیی بەرەیە ئەم بێ، پێک واڵتەکان هەموو لە گرینگ بەرەیەکی بەرە، بەرە ئەفریقاش لە سەرئەنجام
 بە بسهپێرین قەزاوەتەکەی دەبهێ بێنهێ دەسهت بە سهەرکەوتن دەتوانێ چەندە تا بڕیارە ئەو. رێکبخەن ئەروپا یەکیەتی وەک یەکیەتییەک دا بەڵێنیان هێناو پێک گرینگیان کۆبوونەوەیەکی دا 2112 ساڵی لە

 .داهاتوو
 دەسهتووری بە بەاڵم. باڵوبکهرێتەوە و چهاپ دەیهان 19 کهۆنگرەی پهێش  حەسهەنزادەوە. ع بەرێهز جینهاحی لەالیەن قەراربهوو کهرایەوەو بهاڵو اسهایتەکاند زۆربەی لە سهاڵ 5لە  بەر کە دا جیهاواز نووسینێکی لە

 ئێلێکترۆنهی کتێبهی. ئوروپها باسهی سهەر اچمەهاتووەنه لەسهەرەوە کە زیهاتر لەوە  بهۆیە. کهردووە ئەوکیشهوەرم تهازەی پێکههاتەی ئوروپهاوچۆنیەتی یەکیەتهی باسهی وردی بە گیهرا؛ بەچهاپکردنی پهێش ناوبراو
 .دەکرێتەوە باڵو چاپی کتێبی شێوەی بە نزیکدا داهاتوویەکی لە باسکراو

 و ێرشهههکەره پەنهههابەر، نەتەوە کە وایە پێیهههان و دەزانهههن دیهههکە لەوای رەسهههەنتر و خهههۆجێی بە خۆیهههان جیههههان خەڵکهههی لە کۆمەڵێهههک کە بڵێهههین ئەوەش باشهههترە ئێسهههتاماندا، تههها باسهههی درێهههژەی لە
 لە ابوریجینەکهان روسسهیە، و سهکاندیناویا لە سهامی ئەمریکها، لە ئینهدیانەر دەتهوانین؛ نەتەوەخۆجێیهانە لەم. بهردوون بەین لە کلتوریان و نەریت و، داگیرکردوە ئەوانیان واڵتیی کوچکردووکۆچپێکراوەکان،

 .کرد زیاتریان مافی داوای سازداو گەورەیان خۆپیشاندانی کۆلۆمبوس هاتنی ساڵەی 511 بۆنەی بە ئەمریکا یەکانیخۆجێ خەڵکە 1442 ساڵی. نابەرین نیوزالند لە ماوۆرنەکان و ئوسترالیا
 لەوانە. نهاوچەکە واڵتهانی ۆبه تەواو سەرئێشهەیەکی دەبێتە خەریکە بەرەبەرە ئوروپا، رۆژهەاڵتی باشووری لە قەفقاز، چیاکانی لە بەتایبەت پێشوو سۆڤیەتی کۆمارییەکانی لە ناسیۆنالیستی سەرهەڵدانیی

 .ناوبەرین رووسیە دژی لە نەکان چێچێ و ئەرمەنیا و ئازەربایجان نێوان ناگۆڕنۆقەرەباخی جێئۆرجیا، بە لکاو باشووری ئۆسێتای و ئەبخاز دەتوانین؛
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 نگ ری گیاره ماڵپه
  

 ك كۆماری كوردستانسەرۆ                                                                
 

 كەرباسیان سۆران
 

 كهورد نەتەوەی نهوێنەرانی و ئێلیهت زۆریهنەی ویسهتی و ئیرادە سەر لە كە كوردستان جمهوری دەوڵەتی
 نەتەوەی ڕامیهاری شۆڕشهی وێنەكهانی جوانترین لە راگەیێندرا، رەخساو مەرجی و هەل و بوار پێی بە

 ویسههتی پێشههینەی وەك گرنههگ فههاكتەری ۆمەڵێههكك بە پێویسههتی ڕاگەیانههدنەش ئەو. دەژمێههردرێ كههورد
 و ئێلیههت كوردسهتاندا، بەسهەر حههاكم واڵتهانی بە دڵخۆشهییەك چەشههنە ههی  نەبهوونی كهورد، نەتەوەی

 هێههزی الیەن لە رەخسههاو تههایبەتی مەرجههی و هەل كاریزماتیههك، و ووشههیار سههەركردەی ڕوونههاكبیر،
 فههاكتەرە لە كههام هەر سههەر لە دەكهها حەوجههی. هەبههوو... و سههەردەم ئەو زلهێزانههی و كههورد نێوخههۆی

 ڕاسهتەقینەی مێهژووی لە نزیكتهر زۆر وێنەیەكهی بتهوانین تها بكهرێ وردبوونەوە و شرۆڤە كاریگەرەكان
 كوردسهههتان كۆمهههاری سههەرۆكایەتی لە ئاوڕێهههك كهههورتی بە دەدرێ هەوڵ لێههرە. كەیهههنەوە سهههاز كۆمههار

 .اتووداه بۆ دەهێڵینەوە دیكە مژارەكانی پێداچوونەوەی و بدرێتەوە
 «قهازی» بنەمهاڵەی مێهژووی پەرتهووكی كە «قهازی فتهاح خلیهل میرزا» رەوانشاد. بوو «قازی همام مهمد» دەبەن، ناو پێشەوای و موحەممەد قازی ناوەكانی بە زۆرینە كە كوردستان كۆماری سەرۆكی ناوی
 نێوبهانگی مههەمەد، قهازی بە دواتهر كە قهازی هومهامی مهەمەدی میرزا -1: هەبوو كوڕی دوو قازی، عەلی میرزا ێخۆشبووخوال»: فەرمووبووی پێوەندیەدا لەم گەییشتووە، چاپ بە ئەو یادداشتەكانی ڕووی لە

 [3[]2[]1] «.ئەبولقاسمی سەدری قازی -2. دەركرد
. بگهرێ دەسهت بە ك. ژ. ك سەرۆكایەتی تا كرد قبووڵی كورد، ئێلیتی و نپەروەراننیشتما الیەن لە زۆر داواكارییەكی پاش كە كرد پێ دەست كاتێك فەرمی بە خۆی رامیاری چاالكيی یەكەم كوردان پێشەوای

 گونجهاودا دەرفەتێكهی لە[ 9.]هەڵبژێهردرا حیهزب سهەرۆكی وەك ڕاگەیەنهدرا، ك. ژ. ك دامەزرانهدنی سهاڵڕۆژی لە ك. ژ. ك تەشهكیالتیی بنەمهای هەمهان سهەر لە كوردستان دێموكراتی حیزبی كە دواییشدا لە
 دەوڵەتههی هەبهوو، بەشههدارییان بهواری كە كهوردانەی ئەو سههەرجەم هاریكهاری بە تهوانی كههورد نەتەوەی مهۆدێرنی حیزبههی یەكەم وەك حیهزبە ئەم مێژوویهی، پێویسههتییەكی و هەمەالیەنە نگاندنیهەڵسهە پهاش

 .هەڵبژێردرا كۆمار سەرۆك وەك بوو، دكور نەتەوەی ئاڵتێرناتیڤی سەروەرترین سەردەمدا لەو كە پێشەواش جەنابی و ڕابگەیێنن كوردستان جمهوری
 و ئەو تهایبەتی كەسهایەتی بەڵكهوو نەبهوون، نەتەوەكەی ڕێهبەری وەك ئەو هەڵبژاردنهی بهۆ سهەرەكی هۆكهاری ئەمهانە بەاڵم ببهوو پەروەردە ڕێهز خهاوەن و دەوڵەمەنهد زانا، بنەماڵەیەكی لە كوردان پێشەوای

 . هەڵبژێرن خۆیان سەرۆكی وەك ئەو تا بوون ەماوەرج سەرەكی هاندەری ئەو بەرزی توانای و لێهاتوویی
. بكها هەڵسهووكەوت گشهتیدا بەرژەوەنهدی پێنهاو لە و بهێ زاڵ گرفتەكانهدا سهەر بە بەرنامەكانیدا بەرەوپێشبردنی لە و هەبێ بەرزی ورەیەكی بكاتەوە، وشیار كۆمەڵگا كە ئەوەیە سەرۆك ئەركەكانی لە یەك

 هەڵسهەنگاندنی و تێبینهی بە ئەو[ 5.]دەدا جەمهاوەری وشهیاركردنەوەی هەوڵهی كۆڕەوە، بەڕێوەبردنی و قسەكردن ڕێگەی لە بەردەوام دەكەنەوە، پشتڕاستی كوردستان اریكۆم بەڵگەكانی وەك پێشەوا جەنابی
 و نالەبهار ڕەوشهی لە سهەركەوتوو سهەرۆكێكی. داوە ڕەنگیهان ئەرتەشهیدا و ووریئهاب رامیهاری، فەرهەنگهی، جۆراوجۆرەكهانی بەشهە لە كە هەڵهدەبژراد پالنەكهانی پراكتیزەكردنی بۆ كەسایەتییەكانی دروستەوە
 بهۆ ژیهان درێهژەی ڕێهگەی ئیتهر كە كاتێكهدا لە كوردسهتان كۆمهاری سهەرۆك كە دەكەنەوە پشتڕاسهت ئەمە دەست بەر فاكتی و سەرچاوەكان زۆرینەی. بگا كۆمەڵگا بە زەرەر و ئازار كەمترین دەدا هەوڵ شپرزەدا
 قسهەكردنی دوایهین لە پێشهەوا جەنهابی. پەژرانهدبووی خهۆی كە بهێ بەرپرسهیارەتییەك واڵمدەری نەتەوەكەی نەكرد ئەوەی قبووڵی و[ 6]نەتەوەكەی، هەموو قوربانی كردە خۆی نەمابوو، كوردستان دەوڵەتی
 تەنهێ بە تەنگهانەدا و ناخۆشی لە خەڵك و بكوژرێم خۆم باپیرانی و باب نیشتمانی لە باشترە پێم»: ویفەرمووبو بڕوات، دەگەڵیان تا كرابوو لێ داوای كە كاتێك بارزانی، مستەفا ژێنێراڵ جەنابی دەگەڵ
. ێتەوەناشههار خههۆی و ڕادەوەسههتێ بەرپرسههیارەتیدا پێنههاو لە و هەیە نەتەوەكەی گشههتی قههازانجی و ئامههانج بە بههڕوای دەدا، یەكگرتههوویی بههۆ هەوڵ هەركههات سههەركەوتوو سههەركردەیەكی[ 7]«.نەهههێڵم بەجههێ

 تەبهایی و یەكگرتهوویی ڕۆحهی پتەوكردنهی بۆ دەرفەتێك هەر لە پێشەوا جەنابی كە دەكەنەوە پشتڕاست ئەمە گەیشتبوون، چاپ بە كوردستان ڕۆژنامەی لە بەرچاویان بەشێكی كە پێشەوا جەنابی نوتقەكانی
 . دابوو تێكۆشان لە كوردی هێزی نێوان

 سهەرۆك بەرانهبەر كهورد جەماوەری خۆشەویستی و ئەوین لە ئاوێنەیەكن كوردستان ڕۆژنامەی ژمارەی زۆر. نەسەپێنێ كۆمەڵگادا سەر بە خۆی زۆرەوە و سامان لەیپ رووی لە و بێ خۆشەویست پێویستە سەرۆك
 ڕووی لە نەك پێشهەوا جەنهابی بەرانهبەر كۆمەڵگها خۆشەویسهتی ەنگهدانەوەیڕ كە نهامێنێتەوە لەوەدا گومهان دەدەیهن، سەردەمدا لەو باڵوكردنەوە و دەربڕین ئازادی ڕەوشی بە سەرنج كاتێك. كوردستان كۆماری

 كوردسهتان كۆماری. نەگرتبوو دەكار زۆرینە سەر بە خۆیان حەزی و بۆچوون داسەپاندنی بۆ كۆماریان دەسەاڵتی و بوو «قازی همام مهمد» جەنابی ژیاری و دێمۆكراتانە هەڵسووكەوتی بەر لە ترس،بەڵكوو
 هونەری[ 8.]تاكەكەسی یان بنەماڵەیی بەرژەوەندی مەبەستی بە نەك ڕاگەیێندرابوو، ئاسایەشیان و كورد نەتەوەیی ناسنامەی توناكردنی لە بەرگری بۆ گارانتییەك ینكردنیداب مەبەستی بە
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 پێههك ئەو پێویسهتییەكانی تێركردنهی بهۆ نەك كۆمهار سهەرۆك دەسههەاڵتی. بهوون نەتەوەكەی شارسهتانی پەیهامی هەڵگهری هەڵسهووكەوتەكانی كە دابههۆوە ڕەنگهی لەوەدا زۆرتهر پێشهەواش جەنهابی سهەرۆكایەتی
 خههزمەت لە تهها بههوو ئەو هانههدەری كۆمههار سههەرۆك نیشهتمانپەروەری بیههری كە لەوە جیهها. نەتەوەكەی گشههتی بەرژەوەنههدی پێنههاو خسهتە بنەماڵەكەشههی و خههۆی بەرژەوەنههدی بههوارەوە زۆر لە بەڵكههوو بوو،نەههات

 زۆریهنەی. هەبهێ وێهنەی بهێ كهاریگەری كۆمەڵگهادا لە تهاك مهافی پاراستنی و ڕەچاوكردن سەر لە انیبوویتو بوو، كارامە و لێهاتوو دادوەرێكی پێشتر كە ئەوە هۆی بە بنێ، هەنگاو نەتەوەكەیدا بەرژەوەندی
 بە ێهژوودام لە كەس زۆر. ببهۆوە سها  گشهتی بەرژەوەنهدی ڕەچهاوكردنی و دادپەروەری و مهاف بنەمهای سهەر لە ئەو گوتهاری كە ئەوەن سەلمێنەری كران، تۆمار سەردەمدا لەو كە پێشەواش جەنابی نوتقەكانی

 لە كهوردەوە نەتەوەی الیەن لە ئەمهڕۆكە كە ڕێزێهك و خۆشەویسهتی بەاڵم بهدەن نیشهان جهوان و بەرچهاو و زەق كۆمەڵگهادا چهاوی بەر لە خۆیهان ئەوەیانهدا هەوڵهی سهەمەرە و سهەیر نیشهانی و تاج و مێدالیا
 لە ئێسهتاش و دەنەخشهاند نەتەوەكەی ئیرادەی وێنەی سەردەمدا لەو كوردستان كۆماری سەرۆكی كە بگوترێ دەكرێ كورتی بە .ئەوە خۆقوربانیكردنی و دادپەروەری بەر لە تەنیا دەنوێنرێت، پێشەوا جەنابی

 .ئەژمار دێتە نەتەوەكەی سەركردەكانی خۆشەویستترین
 بەرژەوەنهدی و خۆخهوازی سهەر بە سهەروەری بەرپرسهیارەتی، و ئەرك ئەو الی لە كە ستییەڕا ئەم سەلمێنەری بوو، نەتەوەكەی ئاسایەشی پاراستنی پێناو لە خۆبەختكردن كە پێشەوا جەنابی كۆتایی بڕیاری

 پێنههاو لە خههۆبەختكردن و ناترسههێ شەخسههی خەسههارێكی و سههزا چەشههنە هههی  لە بههۆیە هەر دەكهها، مێههژوودا و گەل بەرانههبەر لە لێپرسههینەوە بە هەسههت هەركههات سههەركەوتوو سههەرۆكێكی. هەبههوو شەخسههیدا
 .دەكا قبووڵ دڵ و گیان بە بەرپرسیارەتیدا

. هەڵسهەنگاندن بەر دێهتە مێهژوودا و گەل ناو لە كە دەربڕینەكەیەتی شێوەی دەگەڵ سەركردە هزری و ڕوانین بەرزی هێزی ئەمە. هەبێ بوونی سەرۆكێكدا هەڵسووكەوتی و گوتار لە پێویستە غیرەت و بوێری
 كە دەسهەلمێنن ڕاسهتییە ئەم بڕیارەكهانی و پێشهەوا جەنهابی تۆماركراوەكهانی گوتهارە و هەڵسهووكەوت هەمهوو. ڕاناوەسهتێ بكهرێ، بەدی تێهدا ینەتەوەكە گشتی بەرژەوەندی كە گوتارێك دەربڕینی لە سەرۆك
 سهەروەر جیهانیهدا زلهێزانهی و داگیركەر هێزی هەموو سەر بە نەتەوەكەی بەرژەوەندی بڕیارەكانیدا لە و بوو غیرەت بە سەركردەیەكی بەڵكوو دڵسۆز، و رێز خاوەن زانا، هەر نەك كوردان، پێشەوای جەنابی

 .كرد
 كەسهانی ناسهینی لە هاوكهات و هەبهوایە یاسها و دیسهیپلین بە بهڕوای هەم كردبها، ڕووداوەكهان و ڕەوش سهەر لە هەڵسەنگاندنی زانایانە هەم كە هەبوو سەرۆكێك بە پێویستی كوردستان كۆماری بەڕێوەبەریی
 بەر لە نیشهتمان و نەتەوە بەرانهبەر دادپەروەری و خۆشەویسهتی و سهۆز كە كرابهان گهاڵڵە دەسهەاڵتداریدا لە شهێوەیەك بە دەبهوا ئەمانە. نابا هەنگاوی واقربینانە زۆر و بووبا سەركەوتوو خۆیدا دەورووبەری

 .بكا تۆمار خۆی پاش لە مێژوو «مهمد قازی حەزرەتی ابیجن» كوردان، پێشەوای وەك سەربەرزانە توانیوێتی مێژوودا لە سەرۆكێك دەگمەن كە قورس ئەركێكی. بگیردرێن چاو
 

 :ژێدەر و سەرچاوە
 
 ٠١ الپەڕەی ئاراس، چاپی یەكەم، چاپی ،٢١١٠ هەولێر قازی، حەسەنی وەرگێڕانی موكری، ویالیەتی لە قازی بنەماڵەی مێژووی كورتە قازی، فەتاحی خەلیلی[ 1]
 كۆمهاری سهەرۆك نهاوی بە كە سیاسهییانەی نهامە ئەو هەمهوو كە سهەلمێندراش و كهردەوە بهاڵو پێشهەوام جەنهابی ڕاسهتەقینەی ئیمهزای و دەستخەت نوسخەی سێ كۆپی زایینی ی٢١٠٢ ساڵی ڕێبەندانی دووی[ 2]

 .سازكراون و جرل ساختە، بوونەوە، باڵو كوردستان
 ١٠ تا ٠١ الپەڕەكانی ئۆسلو، زایینی ی٢١٠٢ ڕێبەندانی دووی ،ڕاستییەكان بۆ گەڕانەوە كوردستان؛ ی«مستقل» و سەربەخۆ كۆماری كرباسیان، سۆران: بڕوانە
 .دەبێتەوە باڵو داهاتوودا لە كە دایە دەست بەر لە بەڵگە بۆ دیكەش نوسخەی نوسخەیە سێ لەم جیا: تێبینی

 .دەكاتەوە پشتڕاست دروست زانیاری هەمان كە چاو بەر خستراوە پێشوودا سەرچاوەی لە ش«اویسی رحمن» میرزا دەستنووسی نامەیەكی[ 3]
 ٠٠ تا ٠٢ الپەڕەكانی ئۆسلو، زایینی ی٢١٠٢ ڕێبەندانی دووی ڕاستییەكان، بۆ گەڕانەوە كوردستان؛ ی«مستقل» و سەربەخۆ كۆماری كرباسیان، سۆران[ 9]
 سهاڵی ،٠٠ ژمهارە مەهابهاد، چهاپی كوردسهتان، دێمهوكراتی حیزبی بیری باڵوكەرەوەی ان،كوردست ڕۆژنامەی: وێنە بۆ كوردستان، جۆراوجۆرەكانی ژمارە لە كوردستان كۆماری سەرۆك قسەكانی دەقی بڕوانە[ 5]

 .یەكەم الپەڕەی زایینی، ی٠٠٠٠ ی٢ ی٠ بەرواری یەكەم،
 :سەرچاوانە ئەم بڕوانە وێنە بۆ هەر. زۆرن پێوەندییەوە لەم ئاماژەكردن بۆ سەرچاوە[ 6] 

 پێشووتر و ٠١٠ الپەڕەی ئاراس، چاپی یەكەم، چاپی ،٢١١٠ هەولێر قازی، حەسەنی وەرگێڕانی موكری، ویالیەتی لە قازی بنەماڵەی مێژووی كورتە قازی، فەتاحی خەلیلی
 ٠٢٠ الپەڕەی ،٢١١٠ هەولێر ئاراس، چاپی كوردستان، ژیانەوەی كۆمەڵەی گەوهەری، حامید

 تەورێهز شهاری سەر بردە هێرشیان پاشایەتی حكومەتی كە كاتێك. هەیە تایبەت لێوردبوونەوەی و سەربەخۆ مژاری بە پێویستی كە هەیە دەربڕینە ئەم پشتڕاستكردنەوەی بۆ بەهێز گەلێك مێژوویی فاكتێكی
 پەرتووكەكانیهان. وشهتك تەورێهز لە توركیان چەكی بێ و سیڤیل خەڵكی سەدان بە. نەپاراست خۆیان مرۆڤ مافی پێشێلكارییەكی و جەنایەت چەشنە هی  لە بڕووخێنن، ئازەربایجان نەتەوەیی حكومەتی تا

 كارەسهاتی هەمهان نەتەوەكەی، قوربهانی بە نەكردبها خهۆی پێشهەوا گەر دڵنیاییەوە بە. جنسی دەستدرێژی بەر خستیاننە و نەهاتەوە تاوانیشدا بێ كچانی و ژنان بە بەزەییان مەخابن زۆر و تێبەردان ئاگر
 .دانا ڕێبازی و بڕوا سەر لە گیانی كوردان پێشەوای وتەنی،گ نەبەز جمال دوكتوور. دەبۆوە دوپات كوردستانیشدا لە تەورێز

 .پێشوو سەرچاوەی لە پێكراو ئاماژە نیشانی و ناو یەكەم بڕوانە[ 7] 
 .كاغەز و زمان سەر هێنابوو كۆمەڵگادا نێو لە پێشەوایان جەنابی خۆشەویستی جۆراوجۆر كەسانی كە تێدایە بابەتی و دروشم وتار، كۆمەڵێك كە كوردستان ڕۆژنامەی جۆراوجۆرەكانی ژمارە بڕواننە[ 8]
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 !رێز به  هاونیشتمانانی
 !كوردستان  باتگێڕی خه  ڵكی خه
  

 ری رێبهه بهۆ  مێژوویهی  كی یه پێویسهتی ك وه بهوو مانگێهك نهد چه نیا تهه كوردسهتان  دێمهوكراتی  حیزبهی  كهه كاتێكهدا  لهه ر وبهه مه له ساڵ 67
 جیههانیی  می دووههه  ری شهه پهاش  یم رده سهه  سیاسهیی  رجی لومه هه هاتبوو، پێک كوردستان  اڵتی رۆژهه  له كورد  یی وه ته نه  باتی خه  كردنی 
هاباد بهه  مهه لهه  كوردی  م كۆماری  كه یه دایكبوونی   مردا له نه وای  پێشه  ریی ژێر رێبه  و له  تاوی هه ی 1329  ندانی رێبه  دووی  له و وه قۆسته 
 .ین كه ده ش پێشكه پیرۆزباییتان رمترین گه كوردستاندا  كۆماری  زرانی دامه  ی ساڵه 67  و له  وه یه م بۆنه به. یاند دنیا راگه 

 و ران رێبهه بهۆ  شهانازییه م ئهه مووان ههه پهێش ، كهورده  كانی یهه یی وه ته نه  یه شهانازی  لهه كێك یهه كوردستان  كۆماری  زرانی دامه ر گه ئه  دیاره
 ی ناوچههه و اڵت سههه ده  سههنوورداربوونی و  ئیمكانههاتی بێ موو هههه  ڵ گههه له توانیههان  كههه  وه رێتههه گه ده د ممههه مهه قههازی زانهها،  وای ێشهههپ بههۆ  وه مووانههه هه رووی سههه  لههه و دێمههوكرات  حیزبههی  می رده سههه و ئههه  رانی تێكۆشههه

 توانیهان یهان وه كرده م بهه وان ئهه. ببهوو دروسهت  نهدی ناوه  تی حكوومهه  اڵتبوونی سهه ده  بهێ و هێهز  نگی پارسهه  تێكچهوونی و كان یهه جیهانی  كێشه  هۆی  به  كه  وه بقۆزنه  تییه تایبه  رجه لومه هه و ئه اڵتیاندا، سه ژێرده 
 . وه بنووسنه كورددا   مێژووی  له زێرین  كی یه ره الپه
 نهدیی هاوپێوه  لهه  پێشهگیری بهۆ ك یه سهه ره هۆوكه موو هه  له دا ناوچه  له كورد  دژه  رانیاڵتدا سه ده  رگرتنی وه ڵك كه و  ركوت سه و سانسۆر  تیغی ژێر له مانێك رده سه ر گه ئه كورد ی وه ته نه  ی یه مێژوویی  رووداوه م ئه
  یهاده م ئهه  كهه بینهین ده. كهورد  یی وه تهه نه  كی هێمایهه  بۆتهه ، وه گرتۆتهه  یان ناوچه  ی گۆڕانانه و ئه  هۆی به مرۆ ئه كوردستان،  دێموكراتی  حیزبی و كوردستان  اڵتی رۆژهه  به ت تایبه بوو رووداوێك كورد،  یی وه ته نه 

 . گیرێ راده رز به  وه یه شانازی  به دا ندان رێبه  دووی  له سالێك موو هه جیهاندا  ری رانسه سه له بگره و كوردستاندا  پانتایی  له ست ر په وه ته نه  كوردێكی موو هه ن الیه له
  لهه ر ههه اڵم بهه ههات، پێ  كۆتهایی كهرد ده یان پشهتگیری بریتانیها و مریكا ئهه  كهه شها زا ره مهه حه  رۆی ره سهه  تی حكوومه  كانی پیالنه و هێرش  هۆی  بوووبه كورت زۆر تانكوردس  كۆماری  نی مه ته  وه داخه به ند رچه هه
 ، كههوردی  كولتهووری و زمهان  فێربهوونی  پێههدانی ره په  بهه وان ئهه. كرد نهه ن كۆتاییهها شهتێك ههی   لهه  وه اڵته سههه ده م ئهه رێگهای  لهه کههورد ی وه تهه نه تی خزمهه بهۆ كۆمههار  رانی زرێنهه دامه و حیهزب  رانی رێبهه  تاوه ره سهه
 كۆمهار و ل گهه  پاراسهتنی بهۆ  رگه پێشهمه  هێهزی  انیسهازماند و  كهوردی  ی رۆژنامهه و وگۆڤهار كتێه   ی وه كردنهه وباڵو چاپ و  چاپخانه  كارخستنی وه و  كوردی  ی قوتابخانه  دانانی ، یاسایی  زگای داموده  زراندنی دامه
 .جیهان موو هه  رچاوی به  خسته دیبوو، نه  وه خۆیه  به  دێموكراسیی  نگی ره  مه رده سه و ئه تا  كه كدا یه ناوچه  له دێموكراتیكیان  اڵتداریی سه ده  نوێی  كی یه نموونه دا مانگ 11  نیاله ته
 كۆمهار  کانی ئامانجهه و بیهر ڵكو به ستا وه رانه بات خه  له نیا ته نه كورد  لی گه كوردستان، كۆماری رۆك سه د مه مهه  قازی وا پێشه  تی تایبه به و كۆمار  رانی رێبه  كرانی هید شه و كوردستان  كۆماری  رووخانی  دوای به
 . وه وته كه لێ  تیی پاشایه  دیكتاتۆری  رێژیمی  رووخانی نجام ره سه  كه وام رده به  باتێكی خه  دانی درێژه  وێنی هه  بووه  كانی ره رێبه و
  
 ! کوردستان کۆماری کانی ئامانجه ئۆگرانی 
 
 ئێسهتا.  ههاتوه راسهتدا ناوه  اڵتی رۆژههه  ی ناوچهه و جیههان  اڵتداریی سهه ده  سیسهتمی ر سهه به قهووڵ  گهۆڕانێكی  وه ینهه كه ده كوردسهتان  كۆمهاری  زرانی دامهه  سهاڵی مین67  یادی دا دیكه  ندانێكی رێبه  دووی  له  مرۆكه ئه

 پشههتی  كوێرانههه كانیانههدا ندییه وه رژه به  پاراسههتنی پێنههاوی  لههه جیهههان کههانی هیزه  بههه  واڵتههه و بههووه گههۆران تووشههی  دنیهها  كههانی جۆراوجۆره  ناوچههه  اڵتدارانی سههه ده و كههان زلهێزه نێههوان  كانی ندییههه پیوه  سیسههتمی
 وان ئهه  ی وه ئهه  تێكهدانی بهۆ  بێ ك یه ترسی مه  توانێ ده  میشه هه ڵك خه  اڵنی كۆمه  رینی راپه و  رچووه سه به لێكردن حاشا و وه شاردنه و  یانه یی زه به بێ  ركوتی سه  می رده سه زانن ده وان ئه. ناگرن رۆكان ره سه اتۆرهدیكت 

 ئورووپهاش  لهه شهێك به ت نانهه ته فریقاو ئهه ئاسهیاو  لهه جیههان  جیاجیاكهانی  ناوچه  له كان دیكتاتۆره  سیستمه دژی  له ڵك خه ڕینی راپه رابردوودا  ی ساڵه ند چه م له  ربۆیه هه. ن به ده ناوی  جیهانی  ئاسایشی  به
 . وه وته لێکه سیاسیی گۆڕانی ڵێک کۆمه
  اڵتی سهه ده  كۆشهكی  رووخهانی  شهاهیدی دا كورتهه  مهاوه م لهه.  وه گرتۆتهه  ی واڵتانهه و ئهه  گرینگهی رچاوو بهه  شهێكی به  كهه  یه بی ره عه  اڵتانی و  ڵكی خه  یرین راپه  زموونی ئه دا كان گۆڕانه  وتی ره له زموون ئه ترین تازه

 اڵم بهه ، كهراوه دروسهت ، یانهه که ڵکه خه  گشهتیی  ئامهانجی  كهه  دێموكراسهی و  ئازادی  به یشتن گه بۆ ڵك خه  رێی ر سه له ست ربه به  واڵتانه و له ك ریه هه  له ند رچه هه. بووین دا واڵتانه و له ک یه ژماره  له  دیكتاتۆری
 و ئێسهتاش تا ههه.  وه بۆتهه ڵك خهه  رینی بهه  رینی راپهه  ویرو رووبهه د سهه ئه  ی ماڵهه بنه  دیكتهاتۆریی  اڵتی سهه ده سهووریا  لهه.  چووه نێونهه  له  دێموكراسی و  ئازادی  دیهێنانی ووه كانیان ئاواته  بوونی ر به سته ده  هیوای
  لهه رۆژ و  بگهرێ  سهووریه  ڵكی خهه  رینی راپهه  وامیی رده بهه  بهه پهێش  یتوانیوه نهه  دیکتاتۆرییهه م ئهه ش مجۆره بهه بینین ده ك وه اڵم به.  وامه رده به ڵك خه  ڵكوشتنی كۆمه  به  تی سیاسه  یانه یی زه به بێ  ساڵێكه  له زیاتر
 .پێش  چنه ده  دیكتاتۆری  رووخانی و ره به هێزتر به  ریوه راپه  ڵكه خه م ئه   رۆژ  دوای
 كانیان یهه یی وه ته نه  مافهه  دابینكردنهی و  ئهازادی  به یشتنیان گه  هیوای مڕۆ ئه شكرابوون، به  بێ بوون  هاوواڵتی  مافی  له ت نانه ته  وه ده سه ئه  ی ماڵه بنه  اڵتی سه ده ن الیه له  یه یه ده ند چه  كه سووریا  له كورد  لی گه

 رۆژئهاوای  كهانی یه نیشهتمانی  هێهزی نێهوان  لهه  بایی ناتهه هێنهدێك رابهردوودا  مهانگی نهد چه  ی مهاوه  لهه  وه داخهه به.  دایهه ندن سهه ره په  لهه  وه كهورده  ریوی راپهه  لی گهه ن الیهه  له  سته به مه م بۆئه بات خه و بووه زیاتر
 و  تی رپرسهایه به ستبه هه به ك مووالیه هه دا ناسكه  رجه لومه هه م له وداواكارین هیوادارین  ئێمه. كوردستان  رۆژئاوای  له  یی وه ته نه  باتی خه  الوازبوونی بۆ هۆكارێك  ببێته  توانێ ده گومان بێ  كه  بینرێ ده  كوردستان

 پهێش  هاتۆتهه سهاڵ یهان ده  دوای  كهه  یهه مێژوویی  لهه هه م وئهه ن بهده سهووریا  لهه كهورد  كهانی رێزه  تیی كیهه یه و  نگی ههاوده  وڵی ههه سهووریادا  لهه كهورد  كانی  میژینه  له یه یی وه ته نه انجهئام  دیهێنانی وه پێناوی  له
 . وه بقۆزنه كوردا  ندی وه رژه به له
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 !رێز به  هاونیشتمانانی
 
 3  لهه بڵێهین ر گهه ئه  گوتوه گرمان ڵنه حاشاهه كی راستییه. بینین نه  وه مووانه هه پێش  له  ئیسالمی  كۆماری و ئێران  ناكرێ ، كرێ ده كان دیكتاتۆره  اڵتی سه ده  گۆرینی و راست ناوه  اڵتی رۆژهه  كانی گۆڕانه  له باس  كه
  اڵته سهه ده نێهو  لهه دا خهۆی  اڵتداریی سه ده ساڵ 33  ی ماوه  له  ئیسالمی  كۆماری  یرێژیم.  بووه ڵكدا خه  ركوتی سه  له  یی زه به بێ دیكتاتۆرو  اڵتێكی سه ده ڕۆو ره سه  سیستمێكی  ی نوێنگه  رێژیمه م ئه  رابڕدوودا  ی یه ده

 . دابینكردوه خۆی بۆ  می كه یه  ی پله كاندا بواره  ی زۆربه  له كاندا دیكتاتۆره
 ڕێخسهتن یاوه حیزبهوڵاڵ، ك وه خۆیان بهه  ستراوه به  كداری چه  گرووپی  دروستكردنی  به کرد ستیان ده «شۆرش  ی وه ره ده  هناردن» ناوی ژیر  له  وه یشتنیانه گه اڵت سه ده به تای ره سه  له ر هه   ئیسالمی  كۆماری  رانی رێبه

  ئامانجهه و بهه مووشهی هه. دا فیهڕۆ  بهه ئێرانیهان  ڵكی خه  ی پاره  له الردۆ میلیۆن زاران هه ، گیانییه  زیانه  مووه هه و ئه وێڕای.  الوه ربه كه  ی رێگه  له قودس به یشتن گه یاڵی خه  به ر ماڵوێرانکه ڕی شه دانی دریژه و
 پاكسهتان، سهتان،فغان ئه موسهولمانانی نێو لهه  .سهت ده  بگرنهه ین حره بهه و عیهراق، ، سهووریه لوبنان، ك وه  ژین ده لی یان شیره ئایینی انی یره په که  واڵتانه و له  تی تایبه  به ئیسالم جیهانی تیی رایه رێبه  که بوو
  ی وه كشهانه دا دوایهی ی سهااڵنه م لهه.  یه ته سیاسهه و ئهه دانهی درێژه  لهه ناکهامی و شکسهت  وه تهه ماوه بۆیان ی وه ئه اڵم به. کرد نه درێغیان دینی ڕی شه رای گه دانانی  له  دیكه  شوێنی زۆر و ت كویه ، سروودیه ن، مه یه
 یان ته سیاسهه م ئهه  شكسهتی به سهت هه  واوی تهه به خۆشهیان روا ده رووخهان و ره بهه  سهووریه  لهه یان یی ناوچهه  یمانی هاوپهه ترین وره گهه د سهه ئه شار به  اڵتی سه ده  ئێستاكه و دیوه دا نهوالتا م له وانمان ئه  یتای یتاپه په
 . وه بیننه نیاترده ته  به كات موو هه له خۆیان و ن كه ده
  لهه خۆیهان زۆر ئێسهتا  كانیشهی نزیكه و دوور  دۆسهته و وه وتۆتهه كه ریك تهه  واوی تهه  بهه دا تی وڵهه نێوده  ڵگای نێوكۆمهه  لهه  یی، خامنهه ت تایبهه به رانی رێبهه  ئیهددیرای  ڕای ره سهه ئێهران مهیرێژی  كهه كاتێكهدا له  مه ئه

  بهه بتهوانێ  كهه دا وڵی ههه ئورووپها و  روسهیه و چهین ت تایبهه به  وه ره ده  گوزارانی رمایه سهه بهۆ بار لهه  شهێكی كه  دروسهتكردنی  بهه دا نهی مهه ته  سهااڵنی  واوی تهه  لهه  كهه  ئیسهالمی  كۆماری. ن ناكه ن خاوه  به  كانی كێشه
 مریكا، ئهه  باشهووری و  فریقایی ئهه  وتووی پاشهكه  واڵتهانی  لهه رباڵو بهه  دانانی رمایه سه به  دا دوایی  ی سااڵنه م له. بكا هێز به دا دیپڵۆماسی  بواری  له  خۆی  تیی وڵه نێوده  ی پێگه ئێران  زۆری  كی یه رمایه سه  خشینی به
  ڵ گهه له قهورس زۆر  ی وتننامهه ێککهر  سهتنی به  بهه هتهد، و لوبنهان و  وسهووریه عیهراق ك وه  ناوچهه  لهه  یمانی هاوپهه  واڵتهانی  بهه  خهۆڕایی  بهه جهار وزۆر هره بهه  بهێ  دۆالریی میلیارد ند چه  دارایی تیی یارمه دانی به

 و  نیزامهی  وچهۆڵی ك چهه و خهاو  ی سهه ره كه  كردنی ههاورده و  كان تییهه یمانه هاوپه  راگرتنهی  ستی به مه  به نیا ته ویش ئه! دا ده نرخێک ر هه  به وان ئه  تیی دۆستایه  پاراستنی  وڵی هه  رووسی، و  چینی  یمانانی هاوپه
 . دایه كانی یه دیپڵۆماسی   وڵه هه موو هه  له  ئیسالمی  كۆماری ناکامیی و شکست می رهه به و  نیشانه  مه ئه!  یانه كه تۆمییه ئه  زراوه دامه  كردنی واو ته بۆ رتنرگ وه  تی یارمه

 م ئهه  ئاكامی. نا  پێوه پاڵ  كجاری یه  كی یه وه وتنه ریككه ته و ره به  ئێرانی كان كگرتووه یه وه ته نه  كانی داواكارییه  به  وه دانه واڵمنه  له  ئیسالمی  كۆماری  كانی یه الساری ، الیه قه ته و وڵ هه و ئه موو هه  رای ره سه اڵم به
  كههه ئێسههتا. ریاندا سههه  بههه بههوون كاالكههان  لههه زۆر  كردنی هههاورده و  هنارد هههه و وت نههه  فرۆشههی  لههه پێشههگرتن و  دارایههی ، بههانكی  كانی كههه یه  دوای  لههه ك سههزایه  پاندنی داسههه رابههڕدوو  سههاڵی نههد چه  لههه  ته سیاسههه
 ی وه مبوونهه كه و كرێكهاران  لهه زۆر  كی یهه ژماره  بێكهاریی و  كارخانهه یهان ده  داخرانهی و ئێهران  بازرگهانیی و  ئابووری  رخی چه  وتنی ككه په  هۆی  بۆته خاو  ی سه ره كه  مانی نه و ئێران  پووڵی  نرخی  ی وه خواره هاتنه

  ی وه شهاردنه بهۆ ك یهه جێگه ئیتهر ، وه شاندنه ڵوه هه كانیان یارانه ی اڵڵه گه  واته یان راوهوریاکه هه پڕ  اڵڵه گه  که جۆرێک  به  وه ته وتۆ لێكه  تیی وڵه ده  بانكی  ی خیره زه  مانی نه و حقووق  پێدانی  له ت وڵه ده  توانای 
 كهرێ داده  ئیسهالمی  كۆمهاری ر سه  به زیاتر  سزای  پاندنی سه  روانی چاوه  كه داهاتوودا  ساڵی  له  دایه حاڵێك  له  مه ئه. نێن داده  سزایانه و ئه  واری شوێنه به دان جۆرێك به ركامیان هه جار و ئه و ماوه نه كان راستییه

 . وه گرێته ده ئیسالمی  كۆماری  ی خه یه  كه  وره گه  گرفتێكی  بێته ده یان رۆژانه  انیژی  كانی یه پێداویستی  دابینكردنی و ڵك خه  ی رۆژانه  ژیانی  گرفتی 
 نههه الیه و هێههزه موو هههه  ی وه هلێكنزیكبوونهه بهها، ده  تی ره بنههه  ئههاڵوگۆرێكی و ره بههه ئێههران  وه یههه دڵنیایی  بههه  كههه رێك گههه ئه ر هههه روودانههی  ڕوانیی چههاوه  لههه و ناسههكه  رجههه لومه هه م لههه كوردسههتان  دێمههوكراتی  حیزبههی

 وه لهه گومهان.  زانهێ ده پیویسهت  بهه زیهاتر کهات موو هه  له كۆشن، تێده ئێران  كانی پێكهاته موو هه  كانی یه ئازادی و ماف  تێكرای  ركردنی به سته ده وبۆ دێموكراتدا و ئازاد  ئێرانێكی پێناوی  له  كه کان نیشتمانییه 
  گهورزێكی  واڵتهه و ئهه  النی گهه سهت ده به ئێهران  ئیسهالمیی  كۆمهاری ڕۆیی ره سهه و  دیكتهاتۆری  رزۆكی لهه  ری یكهه په  كجاریی یهه  رووخهانی بهۆ  توانێ ده ئێران  كانی وتنخوازه پێشكه و دێموكرات  هێزه  كگرتوویی یه  دانییه 

 . بێ ر كاریگه
  

 !كوردستان  باتگێری خه  ڵكی خه
 

 باتی خهه و  خهۆڕاگری نجامی ئهه  لهه  كهه  یهه یه ده دوو لهه زیهاتر  وه ئهه  وه خۆشهییه به اڵم بهه.  بێ ههه  خهۆی  خۆی ربه سهه  تی وڵه ده  یتوانیوه نه كورد ئێستاش ، كوردی  كۆماری م كه یه  زرانی دامه  له ساڵ 67  دوای  راسته
 م ئههه  كانی وتنه ێشهكه وپ  چهێ ده  ڕێوه بههه  وه یهه كوردی  تێکی حكوومهه  هههۆی  بهه كوردسهتان  باشههووری   سهاڵه 21  لهه زیههاتر ، وه تهه گرتۆ  مانی كهه ناوچه  ی قوواڵنههه  ئهاڵۆگۆره و ئهه  دوای  بههه و كهورد  ی وه تهه نه  كانی رۆڵهه 

  ریكهه خه دیسهان عێراقهی نی الیهه هێنهدێک  خوازیی زیهده و شهووینیزم ش دیكهه  جهارێكی بهۆ  رچی گه ئه.  كه الیه موو هه  رنجی سه  ی جێگه  وه یه تی رگایه پێشمه و  نگی رهه فه ، ئابووری ، دیپڵۆماسی  بواری  له  ته حكوومه
 ئێسهتای  سیاسهیی  رجی لومهه هه  لهه  شهانه ره هه م بهه ر رامبهه به كهورد  ی كگرتووانهه یه  ڵوێسهتی هه  دانییهه  وه لهه شك اڵم به كوردستان،  له  یه پارچه م له كورد  كانی یه یی وه ته نه  وته سكه رده سه بۆ ك یه شه ره هه  بێته ده
 .كانیان وته سكه ده  رمانی رخه سه  بخاته  دیكه  وتی سكه ده ڵێك كۆمه و بكا ك دوژمنكارییه ر هه  به  كشه پاشه  توانێ ده دا ناوچه 

 یامی پهه. بخهرێ پشهتگوێ نهاکرێ توركیهادا کانی مێژینهه  لهه  كێشهه  ری سهه چاره  لهه  کهه  هێزه  به رێكی فاكته كورد  ی پێگه بینین ده مرۆ ئه  وه خۆشییه به گرینگ  ندوكۆسپی كه زۆر  ڕای ره سه كوردستانیش  باكووری  له
 لههه كوردسهتان  لههه  شهه به م ئههه  كانی كێشهه  ری سههه چاره  ری ده مهژده تههوانێ ده  کهه  یههه وته ره و ئهه ،, دا ئاشههتخوازانه رێگهای  بههه کهورد پرسههی ری سهه چاره و  دیههالۆگ بهۆ نگاونان هههه  و كهورد  ی له سههه مه  بهه وایی ئاشهته

 نگاوێك ههه ر ههه  لهه پێشهوازی و كها ده چهاولێ  رێنی ئهه  بهه الن ئوجهه رێز به  ڵ گه له  تورکیه  تی وڵه ده ی یانه دوایی م ئه  كانی دیداره كوردستان،  دێموكراتی  حیزبی دا ندییه پێوه م له.  دووردابێ زۆر نه  كی داهاتوویه 
 .دابێت  تورکیه و كوردستان  باكووری  له كورد پرسی  ی ئاشتیانه  ری سه چاره ت خزمه له  که کا ده
   له  تی وایه ته نه  ی وه بزوتنه  ری رێبه ك وه دێموكرات  حیزبی  نێوبردنی  له و الوازكردن بۆ  ئیسالمی  كۆماری  كانی پیالنه و هێرش زۆرترین ر رامبه به  له  خۆراگری  یه ده 3  له زیاتر  دوای كوردستان،  اڵتی رۆژهه  له
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  بروانێتهه  دڵهی دوو  بێ بهه  تهوانێ ده  كهه  باتگیرانهه خه  ژیانی لهه قۆناغێهك  تهه یوه گه كهورد  وه یه خۆشهی به مرۆ ئهه جۆراوجهۆردا،  ری نگه سهه  له  قینه راسته  وچانی بێ  باتی خه دا ر رامبه به  له و ردستانكو  اڵتی رۆژهه
 ك یهه زیهاتر كانیهان رێزه  یی، وه تهه نه  رزگهاریی و  ئهازادی  رێگهای  باتكارانی خهه تا ههه  سهێنێ رخه ده پێویسهت  تی رفه ده نزیكدا  كی داهاتوویه له ، ژی ده تێیدا  ئیسالمی  كۆماری  كه  رجێک لومه هه. روون  كی داهاتوویه

 . ن بکه یان که وه ته نه رزگاریی بۆ کار وه زیاتره کی توانایه و هێز  به رباڵودا به  باتێكی خه  یدانی مه  له و ن بخه
 كوردسهتان  كانی یه سیاسهی  هێهزه ر گهه ئه نهابن ر به سته ده  ئامانجانه و ئاوات م ئه  وه بێنێته ك الیه موو هه بیر وه  دی  جارێكی  زانێ ده پێویست به داهاتوو،  روانێته ده  وه شبینییه گه به  كه كوردستان  دێموكراتی  حیزبی

 لهه چ و كان یهه ئێرانی  هێهزه نێهو  لهه چ كورد  ی پێگه  پیویسته ، بووه نوقم كاندا یرانه قه  له  ئیسالمی  كۆماری  كه قۆناغێكدا  له. ر به بگرنه كاندا ئاسته موو هه  له پێویست  نگیی هاوده و  هاوكاری  ی رێگه توانن نه
 ك وه  کهه  خهوازێ ده  وه رئهه هه مووان ههه  لهه كوردسهتانیش  ڵكی خهه  كانی یهه روانی چاوه.  وه بقۆزیتهه خهۆی ی واکهه ره  رسههپ قهازانجی  بهه کان تهه رفه ده بتهوانێ  لهه گه م ئهه ی وه ئهه بهۆ بهێ قهایمتر  میشهه هه  له دا ناوچه

 .بدرێ كاندا ۆرهجۆراوج  رجه لومه هه له ش هاوبه  كاری  ی رنامه به ر سه  له  وه بوونه سا  م النیكه و  كگرتوویی یه  وڵی هه بات خه  ی مه رده سه م ئه  كی پێویستییه
 نێهو  لهه  وره گهه  لێنێكی كهه  بهه کگرتوویی یهه و هاوکهاری نگی، ههاوده  بوونی نهه و  گرین پێهداده كوردسهتان  اڵتی رۆژههه  كهانی  هێزه موو ههه  نگیی ههاوده و  هاوكاری بهه خۆمهان  ندبوونی رپابه سه  له  دیكه  جارێكی  ئێمه
 بهه  جیهددیتر  كی یه شهێوه به و جاران زیاترلهه  یهه وه ئه پێشهوومان هاوڕێیهانی  له روانیمان چاوه بۆیه ر هه. كان دێموكراته  ستۆی ئه وێته كه ده مووان هه پێش  ركه ئه م ئه. زانین ده دا كوردستان  باتگیرانی خه  كانی رێزه

 .بێن  وه كوردستانه  دێموكراتی  حیزبی ی تیخوازانه کیه یه  وازی بانگه نگ ده 
  

 !ویست خۆشه  انانیهاونیشتم
 !كوردستان  خۆراگری  ڵكی خه
 

 كۆمهاری  زرانهدنی دامه ویش ئهه كهورد ی وه تهه نه  ئامهانجی  ی وه دیهێنانهه وه تها بات خهه  بهه  خهۆی  نهدبوونی پێبه  میشهه هه ك وه كوردسهتاندا  كۆماری  زرانی دامه ی ساڵه 67ریی  وه بیره  له كوردستان  دێموكراتی  حیزبی
 كانمانی ئامانجهه هێنهانی دی وه باتیشهمان خه  ی درێژه ، بردوه  ژیانی  كۆتایی و ره به  ئیسالمیی  كۆماری خۆراگریمان ك وه ر هه  وایه رمان باوه.  وه كاته ده دووپات فیدرالدا و دێموكرات و ئازاد  ئێرانێكی  له نكوردستا 

 . وه ویته که ده لێ
  

 كوردستان  ۆماریك  زرانی دامه  ریی وه بیره  پیرۆزبێ
 کوردستان کۆماری ی که پڕشانازییه  ریگا  ری ده دریژه و کوردستان کۆماری ری زرێنه دامه حیزبی كوردستان،  دێموكراتی  حیزبی  له ساڵو

  
 سیاسی ری فته ده كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
 2113ی  هیژانوی/   1341 فرانباری به کۆتایی 

 ری کوردستان و کورد ماڵپه
 

 . هەمین ساڵرۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستانەوە 67پەیامی یەكیەتیی ژنانی دیموكراتی كوردستان بە بۆنەی               
 

 !كوردستان خەباتگێری خەڵكی
  
 .تێدەپەڕێ ەمرەوەن مهەممەدی قازی كورد، مەزنی پێشەوای لەالیەن مەهاباد لە كوردستان كۆماری دامەزرانی بەسەر ساڵ 67ی رێبەندانی ئەم ساڵ 2
 

 لە دەوڵەت زۆر كە ههاتن بەدی نهرخ بە دەسهكەوتی گەلێهك كورتهدا مهاوەیەكی لە و، دەكها پهێ دەست كورد مێژووی لە زێڕین و گرنگ قۆناغێكی رۆژەدا لەو
 ئابوورییەكهان و فەرهەنگهی و سیاسهی دەسەكەوتە لە جگە مانگەدا 11مانگی زیاتر نەخایاند بەاڵم لەو  11 كۆمار. نەهێناون بەدەستی كورتدا ئاوا ماویەكی

 قهازانجی بە نهوێ روانگەیەكهی و هەڵگیهران بەكەڵهك هەنگهاوی گەلێك ژنانەوە، بە پێوەندیدار مەسەلەكانی بواری لە تایبەتی بە كۆمەاڵیەتیشدا بواری لە
 .هەڵدا سەری ژنان

 تهوێژە دوو ئەو ئەنهدامانی كەسایەتیی لە رێز ئەوەی بۆ كاتەدا لەو بوو نوێ هەنگاوێكی كە بوو الوان و ژنان بە تایبەت ییسینف رێكخراوی دوو دامەزرانی كوردستان كۆماری گرنگەكانی دەسكەوتە لە یەكێك
 شەخسهی و كوردسهتان كۆمهاری رزداریقە كوردسهتان رۆژهەاڵتهی لە ژنهان بهزووتنەوەی بهۆیە. سیاسهییەوە و كهۆمەاڵیەتی تێكۆشهانی كهارو مەیهدانی نێهو بێهنە ئەوەی بۆ بكرێ خۆش رێگا و بگیرێ كۆمەاڵیەتییە

"  كهات ئەو قەولهی بە یهان ژنهان یەكیەتیهی دامەزرانهی رۆژی بە ئیشهارە دا1329ی رەشهەمەی 26" كوردسهتان" رۆژنهامەی ی٢١ژمهارە لە. دانها ژنانیهان رێكخهراوی بنهاغەی بەردی بنەماڵەكەی كە قازیە پێشەوا
 كوردسهتانی تێگەیشهتووی یایهانی لە زۆر ژمهارەیەكی لە كوردسهتان پێشهەوای یهای ن الیهه له 1329ههه  12ه  29 جهومرە رۆژی: " ههاتوە دا" كوردسهتان"  ەیژمهارەی لەو. كراوە" كوردستان ژنانی دیموكراتی حیزبی

 یایهان لە زۆر ژمهارەیەكی و دامەزرا كوردسهتان ژنهانی دیمهوكراتی حیزبهی(  مینا یای)  كوردستان پێشەوای یای سەرۆكایەتیی بە و كۆبوونەوە فەرهەنگی ئەنجومەنی لە پاشنێوەڕۆ ی3 ساتی لە و گێڕدرایەوە
 ئینسهانی مهافە لە دیفهاع حیهزبە ئەم پشهتیوانیی بە كە دەزانێ كوردستان دیموكراتی حیزبی بەتایبەتی كورد بزووتنەوەی بەقەرزداری خۆی كوردستان دیموكراتی ژنانی یەكیەتیی ئێستاش. " كرد نێونووسیان

 . دەكرێن پێشێل ئیساڵمیەوە كۆماری كۆنەپەرستی رێژیمی لەالیەن كە دەكا كوردستان رۆژهەاڵتی انیژن بنەڕەتییەكانی و
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 !بەڕێزان
  
 دەسهتی بە لەوەپێش رۆژ چەند كە دایە كوردستان باكووری كوردی تێكۆشەری ژنە 3لەدەستچوونی  فەزای لە كورد كۆمەڵگای بەداخەوە كە دەگرین، كوردستان كۆماری دامەزرانی ساڵەی 67 جێژنی كاتێكدا لە

 . بوون شەهید و رۆركرانتێ پاریس لە نەناسراوەوە تێرۆریستانی یان تێرۆریست
 ئەو زووتههر هەرچهی هیهواین بە. دەردەبهڕێ شهەهیدە پهۆلە ئەو كەسهوكاری و بنەمهاڵە لەگەڵ خهۆی ههاودەردیی و دەكها مەحكهووم تێرۆریسهتانەیە و دڕنهدە كهردەوە ئەم كوردسهتان دیمهوكراتی ژنهانی یەكیەتیهی
 . بسپێردرێن تعەداڵ دەستی بە و بوون كارەساتە ئەو پشت لە كە بناسرێن دەستانە

 
 كوردستان كۆماری دامەزرانی یادی بێ پیرۆز بەرزو *
 كوردستان كۆماری دامەزرێنەری قازی پێشەوا پاكی گیانی لە ساڵو *
 .كوردستان كۆماری ئامانجەكانی بێن وەدی *

 كوردستان دیموكراتی ژنانی یەكیەتیی
   2113ژانواری  21, شەممە دوو

  كوردستان راتیدیموك ژنانی ری یەكیەتیی ماڵپه
 

 ندان ی رێبه2ی  بۆنه  اڵتی کوردستان به تیی الوانی دێموکڕاتی رۆژهه کیه یامی یه په                             
  

 ! کوردستان ری روه نیشتمانپه و ئازادیخواز اڵنی کۆمه
 ! واڵتپارێز و ر تێکۆشه الوانی

 
  لهه  جوغرافیایهه و لهه جێ نیشهته ی وه تهه نه تهرین دێرین و نهاوین اڵتی رۆژههه ی وه تهه نه نترین سهه ره کپکهراوی یخولیا و یی وه ته نه ی ئیراده ئێستا، پێش ساڵ 67

  بههه میش هههه و بههوو نی ده مههه شوناسههی ڵگری هههه م هههه  کههه کۆمارێههک. رخسههت ده خههۆی کوردسههتان کۆمههاری  واتههه دێموکڕاتیههک و مههۆدێڕن اڵتێکی سههه ده ی چوارچێههوه
 هێنها کان سهته ژێرده  وه تهه نه پرسهی ری سهه چاره بهۆ نهاوین اڵتی رۆژههه ی ناوچهه  لهه هاوتهای بێ کی یه نموونه هاوواڵتیانی هزریی و مرۆیی توانای کردنی موبیلیزه
 اڵتی سهه ده ڵ گهه  لهه کهورد ی کێشهه ری سهه چاره رێگهای گونجهاوترین  بهه کوردستان کۆماری مۆدێلی کوردستان، اڵتی رۆژهه  له کورد بێ دا ڵ گه له ئێستاشی و  ئاراوه
  بههه اڵم بهه  ، نییهه ئهارادا  لهه  مۆدێلهه م ئهه بردنی ڕێوه بهه و وه تاقیکردنههه تی رفهه ده ئێهران، ئیسهالمی کۆمهاری رژێمهی  ی سهتانه ره په کۆنه و دوگهم اڵتی سههه ده ههۆی  بهه رچی گهه ئه ش ئێسهتاکه ر ههه . زانهێ ده نهدی ناوه

 . خشێ به ده پێ رۆژئاوامان و باکوور و باشوور  له کوردستان کۆماری مۆدێلی دیهاتنی وه ی موژده کوردستان، تری کانی پارچه  له کان رووداوه وتی ره  وه یه خۆشی
 گوتههاری وتنی رکه سههه ی نیشههانه یی ناوچههه نههدی به بلههۆک و جیهههانی تی سیاسههه ئاسههت  لههه غههدا به کانی یه سیاسههی زیههاتری رۆژ دوای  لههه رۆژ وتنی کههه ریک تههه و غههدا به و ولێر هههه کانی یههه ناکۆکی و  کێشههه ئاکهامی

 وتهوویژ ی پرۆسهه کوردسهتان بهاکووری  له.  نزیکه کی یه داهاتووی  له کوردستان  له   شه به و له کوردستان کۆماری رانی زرێنه دامه و کورد ی مێژینه  له ئاواتی  له  وه نزیکبوونه و ولێر هه کانی یه سیاسی ی میانه رده سه
 و کهورد شۆرشهگێرانی تێهرۆری ت نانهه ته و کان نگه ئاسهته و ڕ مپهه له رای ره سهه و  وه وتۆتهه رکه گه وه دیسهان تورکیها اڵتدارانی سهه ده ڵ گهه  لهه کوردسهتان  لهه  شه به و له کورد شۆرشی رانی رێبه نێوان  له وایی ئاشته و
 تها  وه یهه  خۆشهی  بهه کهورد کوردسهتانیش رۆژئهاوای  لهه. کهرێ ده دی بهه  کاتێهک ر ههه  لهه پتهر ئانکهارا و کر دیاربهه نێهوان  لهه ری سه چاره خالی  به یشتن گه هیوای کان، یه کداری چه ی پێکدادانه و ر شه وامی رده به

  لهه زیهاتر کگرتووی یه بۆ کان وڵه هه و  ئاراوه  هاتۆته کوردستان رۆژئاوای کانی شارۆچکه شارو ی زۆربه  له یی  خۆجه کی یه ری به ڕێوه به و  راگرتووه دوور  به خۆی خوێناوی و تایفی ری شه ئاگری  له زۆر کی یه راده
 . بخات ڕاوێز په  له قامیشلوو ئاسانی  به ناتوانێ شق دیمه  له داهاتوو اڵتی سه ده  که ئاستێک  یشتۆته گه کوردستان  له  شه به و له کورد کانی وته سکه ده و  یه هه ی درێژه کان یه سیاسی  نه الیه نێوان

 
 ! ڕێزان به
 
 کۆمهاری کانی ئامانجهه دیهێنهانی وه رێگهای رێبهوارانی شهانی شانبه  که زانێ ده ر وه خته به  به خۆی ، کوردستانه کۆماری کانی وته سکه ده نرخترین به  له کێک یه  که کوردستان اڵتی رۆژهه دێموکڕاتی الوانی تیی کیه یه

 . وه ناکاته سڵ تێکۆشان  له زرێنێ، دابمه کوردستان نی ده مه و دێموکڕاتیک و ئازاد کۆماری نوێ  رله سه  که رۆژێک  به یشتن گه تا و  خستووه پێش خۆی تێکۆشانی و وڵ هه  وه سانهپ بێ  ساڵه 67 کوردستان،
  
 !کوردستان کۆماری زراندنی دامه ساڵرۆژی ندان رێبه ی2 بێ پیرۆز رزو به
 !   کۆمار رانی زرێنه دامه کانی ئامانجه دیهێنانی وه بۆ کورد خۆراگری الوانی باتی خه بێ وام رده به و ر به

   کوردستان اڵتی رۆژهه دیموکراتی الوانی تیی کیه یه گشتی ری به ڕێوه به ی کۆمیته
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 ی کوردی2712ندانی  ی رێبه2

   کوردستان اڵتی رۆژهه دیموکراتی الوانی تیی کیه ری یه ماڵپه
 

   .ساڵرۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستان مین67ی رێبەندان، 2پەیامی ریكخراوەكانی الوان لە هەر چوارپارچەی كوردستان بە بۆنەی 
  

 كوردستان پارچەی چوار هەر نیشتمانپەروەری الوانی كوردستان تێكۆشەری خەڵكی:  الوان ماڵپەری
 

 دامەزرانههی ،بەسههەر سههاڵ 67ی زاینیههی 2113ی  ی ژانوییههه21ی هەتههاوی بەرانههبەر بە 1341ی رێبەنههدانی 2ئەورۆ  
 دڵەوە نههاخی لە. تێههدەپەرێ بههوو مەهابههاد خههۆراگری و نیشههتمانپەروەر اریشهه پێتەخههتەكەی كە كوردسههتان كۆمههاری

 الوانهی و بەگشهتی كوردسهتان خهوراگری خەڵكهی و هێهژا بەشهدارانی ئێهوی پێشكەشهی  خۆمهان پیرۆزبهایی گەرمترین
  نهوختە وەك  كوردسهتان كۆمهاری دامەزرانهی.   دەكەیهن تهایبەتی بە كوردسهتان بەشەكانی هەموو لە  نەتەوەكەمان

  دا گرینهگ و  بەرچهاو بواری  گەلێك لە توانی دا كوردستان خەڵكی دیموكراتیكی  - نەتەوەیی بزاڤی لە  گۆرانێك
 و پههههالن و ئەندێشههههە و بیهههر   لە زۆر بەشههههێكی   سهههاڵ 67  پههههاش هەنهههوكەش و  هەڵبگرێههههت مەزن هەنگهههاوی

 سههیكۆالریزم و ژنههان مههافی مەاڵیەتی،كهۆ دادپەروەری ، نەتەویههی مههافی ، دیموكراسهی:  وەكههوو كۆمههار بەرنامەكهانی
 لە كوردسهتان نیشهتمانپەروەری  كهوردانی  بەرچهاوی  بەشهداری تێرامانە و سەرنج جێگای  كۆماردا تێكۆشانی و كار  مانگ 11 مێژووی لە ئەوەی.  دا جیهان و ناوچەكە  بەسەر زاڵ هژمونی بوونەتە.....  و

 و نیشههتمانەوە باشهووری لە هاوریێهانی و(كۆمههار ژنراڵهی) بهارزانی مسههتەفای مەال  مەرحهووم كهورد، و كوردسههتان توانهای و هێهز كههۆكردنەوەی  بهۆ  وەنهدێكنا بههووبە كۆمهار.بهوو كوردسههتان پهارچەی هەرچهوار
  كهورد سهەركۆماری یەكەم  لەگەڵ نیشهتمانی و نەتەوەیهی یمهانێكیپە و عەههد  بەسهتنی وێهرای نیشهتمانی چهاوی رۆژهەاڵتهی لە تێكرا بە هەموو ، واڵتەوە رۆژئاوای و باكوور لە ئازادی و ئاشتی ئەویندارانی

 كۆمهار بەرێهوەبەرانی ئەندێشهەی و بیهر.  ئااڵكەمهان نهانەوێ قەد زینهدووە ، زیندووە كورد ، مردووە  كورد نەلێ كەس كە راگەیاند نەتەوەكەمانیان  رەنگی و رەنگا نەیارانی بە نەمر مهمدی قازی  پێشەوا
  بهۆی كە  هەردەرفەتێكهدا لە و ئاشهتیخوازە نەتەوەیەكهی كهورد نەتەوەی كە سهەلماند  دنیهای بە پهێش لەو  سهاڵ 67 لە زیهاتر تهایبەتی بە مهمهد قهازی پێشهەوا و كوردسهتان مهوكراتیدی حیزبهی و بەگشتی

 ئامهاژە ناكرێ كەمەدا دەرفەتە لەو. حاشاهەڵنگرەیە راستیە ئەو نیشانەی كوردستان ماریكو و هەرێم حكوومەتی حكومرانی ئەزموونی و ژیانە پێكەوە و تەبایی و یەكیەتیی و دەبێ مێهوەری رۆڵی بەرەخسێ
 هێهزی دامەزرانهی  دابنێهت نەتەوەكەمانهدا بهااڵی بەرژەوەنهدی راسهتای لە  بانهدۆر تهوانییەتی كە  بدەین خوارەوە خااڵنەی بەم ئاماژە دەتوانین بەگشتی  بەاڵم بكەین كوردستان كۆماری دەسكەوتەكانی بە

 بە تهایبەت رێكخهراوی دامەزرانهی و الوان و ژنهان وەك كهۆمەڵ توێژەكهانی لە پشهتیوانی  كهوردی شهانۆی و نەتەوەیهی كلتهوری بە پەرەدان  كهوردی زمهانی بە نوسهین و خوێنهدن  كوردستان پێشمەرگەی
 كۆنفرانسههی دوهەمههین لە كە كوردسههتان پههارچەی هەرچههوار لە  الوان رێكخراوەكههانی ئههێمە دا كۆتههایی لە ردیكههو رۆژنههامەگەری و ئەندێشههە و قەڵەم ئههازادی بە پەرەدان  كۆمههار دامەزرانههی پههاش  خۆیههان

 ئامانجەكهانی یبەرزراگرتنه وێهرای تهایبەتی بە سیاسهیەكان الیەنە و هێهز و بەگشهتی كوردسهتان خەڵكهی سهەرجەم خهوازین ئهاواتە  ناساندوە نەتەوەیی رۆژێكی وەك رێبەندانمان ی2 رۆژی الواندا  نەتەوەیی
 كوردسهتان هەمیشهە كەركوكی گەرانەوەی و كوردستان تری ئازیزەكەی پارچە 3 لە نەتەوەیەكانمان مافە بوونی دەستبەر كە كوردستانیان سەرجەم خەونی برایەتی و تەبایی و یەكریزی و یەكیەتیی بە كۆمار

 .كوردستانە هەرێمی سەرحكومەتی بۆ ناوچەكان باقی و
  

 كوردستان كۆماری دامەزرانی ساڵرۆژی  رێبەندان ی2 بێت پيرۆز و بەرز
  

 پهارتی الوانهی - كوردسهتان سوسیالیسهتی پهارتی الوانهی -( كۆمكهار) ئوروپا لە جوان كوم - كوردستان الوانی ئازادی رێكخراوی - كوردستان دیموكراتی الوانی یەكیەتیی - كورد و كوردستان بژی ئازادی بژی
 - سهوریە كوردسهتانی الوانهی تەڤهگەری - سهوریە لە كهورد دیمهوكراتی یەكیەتهی الوانهی - سهوریە كهوردی ئهازادی پهارتی الوانهی - الوان تواناكانی پەرەپێدانی كۆمەڵەی - الپارتی-یەسور لە كورد دیموكراتی
 - كوردسهتان دیمهوكراتی یەكیەتهی الوانهی - پێشهرەو الوانهی ناوەنهدی - رۆژهەاڵت الوانهی ڵەیكهۆمە - كوردسهتان رۆژهەاڵتهی دیموكراتی الوانی یەكیەتیی - عێراق كوردستانی لە دیموكراتی الوانی یەكیەتیی

 ئێران كوردستانی دیموكراتی الوانی  یەكیەتیی - ئێران كوردستانی خەباتی الوانی ناوەندی - كوردستان شۆرشگێرانی یەكیەتیی الوانی
  
 ی هەتاوی 1341ی رێبەندانی 2

   کوردستان اڵتی رۆژهه دیموکراتی نیالوا تیی کیه ری یه ماڵپه
 

 ی رێبەندان ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان2پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بەبۆنەی                          
 
 .کراوە پێشکەش یەوە"هیجری مستەفا" بەڕێز نلەالیە کوردستان، هەرێمی پایتەختی هەولێر شاری لە پێشەوا هۆڵی لە رێبەندان ی2 رێوڕەسمی لە پەیامە ئەم: میدیا کوردستان 

 :چەشنەیە بەم پەیامەکە دەقی
 !بەڕێز بوانی ئامادە
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 !خۆشەویست برایانی و  خوشک
 ی1329ی رێبەنههدانی سههاڵی 2 رۆژی لە ئەمههڕۆدا وەک رۆژێکههی لە پههێش لەوە سههاڵ 67 ئاگههادارن الیەک هەمههوو وەک

 نێهونەتەوەیی و نهاوچەیی هەڵهومەرجی کە دەرفەتێک لە وەرگرتن کەڵک بە ئێران کوردستانی لە کورد گەلی هەتاوی
 مهەمههمەد قههازی زینههدوو، هەمیشهە پێشههەوای سههەرۆکایەتیی بە کوردسههتانی کۆمهاری ەهابههادم شههاری لە خولقانهدبووی

 حیزبهی کۆمهار راگەیانهدنی پهێش مانهگ چەند یانی ساڵ هەمان گەالوێژی ی٢١ کەلە بوو کاتێکدا لە ئەوە راگەیاند،
 لە تهایبەتی دەوری خهۆی بهۆ دێمهۆکرات حیزبهی پێکههاتنی گومهان بێ. پێکههاتبوو سهەرۆکایەتیی پێشهەوا بە دێمۆکرات

 .هەبوو کۆماردا دامەزراندنی
 بە بهوون کۆمهار پێشهکەوتنخوازەکانی بەرنهامە و سیاسهەت کهورتەدا ماوە لەو بەاڵم خایاند، ساڵێکی لە کەمتر کۆمار
 کۆمهاردا لە کهردن خهزمەت و بەشهداری ئامهادەی الیەک هەمهوو راسهتیدا لە و بەشهەکاندا هەمهوو لە کهورد هیوای جێی

 هەر دەسهەلمێنن، راستییە ئەو کۆمار بۆ تورکیە کوردستانی کوردەکانی لە ژمارەیەک سەردانی هەروەها بوو، کۆمار هێزەکانی فەرماندەی کە مستەفا مەال نەمر سەرۆکایەتیی بە بارزانییەکان دارییبەش بوون،
 بهۆنە کهورد گەلهی  بێ خولقا دەرفەتێک کاتێکدا و جێگا هەر لە رابردوودا ساڵی 67 ماوەی تەواوی لە کۆمار، انیرێبەر باقی و مهەممەد قازی پێشەوا سێدارەدانی لە و کۆمار رووخانی دوای دەبینین بۆیەش

 لەسههەر بەڵکهوو کهورد، تهاکی لەسهەر هەر نەک کۆمههار شهوێندانەریی. کهردووە بەهێهز نوسهتالژیایەی و یههاد ئەو دیکتاتۆرەکهان زەنگهی و زەبهر و سهەرکوت و پێکهێنههاوە یهادە ئەو کردنهی پیهرۆز بهۆ رێوڕەسهمی و
 دوو بە ئیشهارە پێوەندییەدا لەو نێزیکەوە، و دوور لە پێشەوا و کۆمار ئەویندارانی زیارەتگای بووەتە پێشەواش مەزاری و بووە بەرچاو سەردەمەن ئەو رووداوەکانی و کۆمار مێژووی شارەزای کە بیگانەکانیش

 :دەکەم فاکت
 رووداوەکهانی ترین روونهاک لە یەکێهک ناکهاوی، لە نێوچهوونی لە و تۆفهانییەکەی و کهورت مێهژووی و مەهابهاد بچهووکی کۆمهاری گهۆڕانی و پەیهدابوون: "دەنوسهێ ۆمارک بوونی شوێندانەر بە سەبارەت رۆزولت هه

 ".نێوەڕاستە رۆژهەاڵتی تازەی مێژووی
 کە دەروێشهتن رێگایەکهدا بە ژنەکەیەوە و خهۆی بە کهورد الوێکهی: دەگێرێتەوە ئەو ،"تێدەکەن رووی کورد سەدان ویەکحەوتو هەموو کە زیارتگەیە مهەممەد قازی گۆڕی  بڵێ حەق" پیاو  دەڵێ دوگالس ویلیام هه

 :پرسی لێم و کرد یەکتر لە ساڵومان دەروێشت، تەنیشتییەوە لە رووخۆشی و سەر بە ژنەکەش بوو، گوێدرێژێک سواری پیاوەکە کردبوو،  لێ سێبەریان درەخت و دار
 

 دەکەن؟ چ لێرە خۆی نێزیک شیمال لە دوورم جێگایەکی خەڵکی دامەوە واڵمی ی؟کوێ خەڵکی
 

 خەنهجەرەکەی و چاوەکهان لە هەروەهها. دەکەوت دەر بەربەرەکهانی بهۆ ئامهادەیی و رق دەنگیدا، لە:  دەنووسێ درێژەدا لە دوگالس". مهەممەد قازی گلکۆی سەر بۆ زیارەت دەچینە کوردین، ئێمە: "دامەوە واڵمی
 .دەچێتەوە بەگژیدا  پێبگرێ سەفەرەی ئەو رێگای هەرکەس کە بوو، دیار رپشتێنیدابە
 

 !بەڕێزان
 

 شهانازی هەسهتی بهوونی دروسهت دیهکەوە الیەکی لە و نەتەوە ئەو سەربەخۆیی ژیانی بۆ بەخش شوناس وزەی و سەرچاوە دەبنە نەتەوەیەکدا هەر تاکەکانی بیرەوەریی لە سازەکان چارەنووس و مێژوویی رووداوە
 .تایبەتەوە نەتەوە بەو بوونیانەوە پەیوەست بەهۆی تاکەکان نێوان لە سەربەرزی و
 اسهاییئ رووداوێکهی تەنیها رێبەنهدان ی٢ ،(کوردسهتانیش تری پارچەکانی لە بەڵکوو رۆژهەاڵت لە نەک) کورد مرۆڤی بۆ ناسنامەبەخشە سەرچاوە ئەو بووەتە کوردستانیش کۆماری دامەزراندنی و رێبەندان ی٢

 و کۆمهارە ئەم دامەزرانهدنی لە شوێندانەری و کاریگەری کۆمەڵێک لە خۆی دەبەخشێت، پێ تایبەتی بایەخی و گرینگی و دەکاتەوە جیا دیکە یەکانی نەتەوەیی بۆنە لە رووداوە، ئەو و رۆژ ئەم ئەوەی نەبوو،
 الیەنە و حیههزب و تهاک سیاسهییەکانی کهردەوە مانهای لە جۆرواجهۆر فهۆرمی و شهێواز بە خۆیهان حههوزووری و بهوون ئەمهڕۆش تهاهە کە دەبینێهتەوە، کهورددا نەتەوەی تاکەکهانی هاوبەشهی بیرەوەریهی و ههزر لە

 .دەردەکەوێت بۆ مانگرینگییە ئەم دیسانەوە بدەینەوە، رێبەندان ی2 لە ئاوڕێک کوردانەش سۆزی و هەست لە دوور و تیۆریک یان زانستی، شێوەیەکی بە ئەگەر تەنانەت. دەردەخا کوردییەکاندا
 وایە هەر هاوبەشهەکانیان، و مهۆدیڕن بیهرەوەرییە و یەکگرتهوویی کۆڵەکەی دەبێتە" جمهوریەت و جمهوری" یان کۆمار دەدەینەوە،" فەڕانسی نەتەوەی" بوونی، نەتەوە ماناکانی لە ئاوڕێک کە کاتێک نموونە بۆ

 ".ریتانیب نەتەوەی" بۆ شانازییەکانی و بریتانیا لە پاشایەتی رۆڵی
 لە یەکێهک بهوونەوەی زینهدوو دووبهارە بهۆ هەوێنێهک دەبێهتە کهوردەوە تهاکی الی لە بهوون دووهەم پهلە مرۆڤهی و ژێردەسهتەیی بە هەسهت لە درێهژ، و دوور سهااڵنێکی پهاش لە جار یەکەم بۆ کوردستان کۆماری

 بەرجەسهتە کوردسهتان کۆمهاری لە مۆدیڕنەکەیهدا مانها بە سیاسهەت چوارچێوەی کەلە مۆدیڕن حوکمرانی و بردن بەڕێوە یەکیقەوارە بوونی دروست بە کورد نەتەوەی و تاک کەسایەتیی نانی بونیات بنەماکانی
 .دەبێت

 هەموویهان لە یهان کولتهووری ئهابووری، کنە ،"سیاسهین" داواکارییەکانی و هەوڵ جەوهەری هاوچەرخدا، یان و مۆدیڕن سەردەمی لە جار یەکەم بۆ کوردستاندا، بەشەی لەم بەتایبەت کورد دیکەوە الیەکی لە
. دەگرێهت فهۆرم کۆمهاردا لە" دەسهەاڵتداریەتییە و حکهوومەت" کە مۆدیڕنەکانەوە ئامرازە رێگەی لە" نەتەوە دەسەاڵتی و نەتەوە" بەڵکوو مەزهەبی، و ئایینی ملمالنێی لە بەشێک نابێتە بۆیە" ئایینی" گرینگتر
 و دام کۆمەڵێهک رێهگەی لە واقیردا ئەرزی لە کراوە بۆ فیداکاری کوردستاندا بەشەکانی هەموو لە کۆمارەوە پێش لە زۆر کە خەیاڵییەی کۆمەڵگە ئەو کوردستان کۆماری دامەزراندنی بە کە ئەوەیە تر خاڵێکی
. دەکەن پەیهدا نمهوود کوردسهتاندا کۆمهاری لە و دەدرێهن گرێ پێکەوە( عینی objective)و( زهنی subjective) رەهەندی دوو هەر لێرەوە و وەردەگرێت( واقری) عەینی فۆرمێکی دامەزراوەوە، و دەزگا
 .شوناسە ئەم بەرهەمهێنانەوەی دووبارە سەرچاوەی دەبێتە" کۆمار" و نەتەوەیی فەرمی شوناسێکی خاوەن دەبێتە کورد تاکی

  و" خۆی چارەنووسی" گرتنی بەدەستەوە رێگەی لە تەنیا کە بکات راستییە بەو دەرک" کورد مرۆڤی" اش،ئێست تاکوو ئەوەی هۆی بۆەتە کە ئەوەیە کوردستان کۆماری گرنیگەکانی بەرهەمە لە یەکێک
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 شهوناس بهۆ" مانایی" سەرچاوەیەکی بۆەتە کۆمار بۆیەش بکات، مانایانە ئەو مومارسەی و بپارێزێت یەکانی نەتەوەیی کۆیە و تاک مافە دەتوانێت مۆدیڕنەوە، حوکمڕانییەکی و سیاسی قەوارەیەکی پێکهێنانی
 رێهگەی لە کهورد تهاکی ئیرادەی چەشنە بەم. هاتن ئەژمار بە ٢ پلە هاونیشتمانیی بە و پاشکۆیەتی لە دوورکەوتنەوە و خۆی حوکمڕانی و ەتیدەسەاڵتداری بوونی دروست بۆ کورد سیاسیی کرداری" بە" پێدان

 لە بەشهێک دەبێهتە و دەدرێهت گرێ پێکەوە ناسیۆنالیزم و دیئازا لێرەدا کورد، مرۆڤی سیاسییەکانی و مەدەنی مافە سەرچاوەی دەبێتە ئازادییەش ئەم و" ئازادی" بنەمای دەبێتە( کۆمار) نەتەوەیی دامەزراوەی
 .کورد مرۆڤی شوناسی یان هوییەت
 مهۆدێڕنیتە بەرهەمەکهانی رێهگەی لە کۆمهار کە دەبینهین بۆیە. بنێن هەنگاو" بوون مۆدێڕن" و بەرە ئاستەکانەوە، و  بوار هەموو لە دەبێت کە دەکەن بەوە هەست کورد نوخبەکانی کە ئەوەیە گرینگ تری خاڵێکی

 بەپێهی و سهەردەمە ئەو کهوردەواری کۆمەڵگهای لەبەرچهاوگرتنی بە" )مۆدێڕنیزاسهیۆن" پرۆسهەی بە پێکهردن دەسهت هەوڵهی تهرەوە الیەکی لە و" بیرۆکراسی" و بەڕێوەبردن و الیەک لە" حیزب" کە عەقالنییەت و
 کۆمهارەدا لەو کە ئەوەی دەدات،...  و رێکخهراوەی حیزبهی، کهاری و  بهردن بەڕێهوە و وەزیهران ئەنجهومەنی و بیرۆکراسهی و ئیهدارە یکردنه دروسهت: هەوڵی سیاسییەوە بوارەکانی لە دەدات،( ئیمکانیاتی و توانا

 بونیهات دووبهارە بهۆ(  بهێ سهەرەتاییش ەنهدهەرچ کە) دەرفەتێهک رەخسهاندنی هۆکهاری دەبێتە کۆمار کۆمەاڵیەتییەوە رووی لە.  دەگرێ سەرچاوە راستییەوە لەو دێمۆکراتە حیزبی یەکەمی کەسایەتی سەرکۆمار
 کەمتهر کە کۆمهارە بەرهەمەکهانی ترین گرینهگ و ترین حەیهاتی لە یەکێهک کە" بوون هاوواڵتی" بنەمای لەسەر داڕشتنەوەی و خێلەکییەکەی و عەشایری پێکهاتەی گۆڕینی بە کوردستان نوێی کۆمەڵگای نانەوەی
 ئاسهتی شهوێن، تهایفە، چهین، رەگەز، بە دان گهوێ بەبهێ دەبێهت، دایهک لە" نەتەوە" بە بهوون پەیوەست هۆی بە کورد تاکی بۆ مۆدێڕندا جیهانی لە" بوون وواڵتیها" چەمکی کە لێرەوەیە. لێدراوەتەوە ئاوڕی

 بهوون بەرجەسهتە و بەرە دا"کوردسهتان کۆماری" لە تر فۆرمێکی بە کە دا،"ەوەنەت هه دەوڵەت" لە بوونی بەرجەستە و " ناسیۆنالیزم پرۆژەی" لە شوێندانەرە رەگەزێکی ئەمەش کۆمەاڵیەتی، پایەی و پلە دارایی،
 .ببینین بەشە ئەو کوردی تاکی لەسەر ئەمڕۆش دەتوانین ئاسەوارەکانی ئێمە کە جۆرێک بە دێڵیت، جێی بە کوردستان رۆژهەاڵتی لە تایبەت بە کورد تاکی سایکۆلۆژیی لەسەر قووڵی کاریگەریی و  دەچێ

 بهۆ مندااڵن راکێشانی کوردی، کتێبی چاپی لە ئەوە ئێمە رەخساند، کۆمەڵگە توێژەکانی و چین هەموو بۆ فەرهەنگی مۆدێڕنیزاسیۆنی دەرفەتی سەردەمیانە و  نوێ پەروەردەی بە کۆمار لتوورییەوەکو رووی لە
 .دەبینن روونی بە ەڵگەداکۆم لە ژنان چاالکانەی کردنی بەشداری و نەخوێندەواری کردنی ریشەکێش بۆ هەوڵدان خوێندن،

 بەپێهی کە، پهارچەیەدا لەو کهورد ناسهیۆنالیزمی گوتهاری سهەرەکی کۆڵەکەی و نەتەوەیییە پرۆژە ئەم بوونی واتادار دەبێتە کە کۆمارە، دیکە گرینگەکانی بەرهەمە لە یەکێک کوردی زمانی ناسینی فەرمی بە
 خۆیهدا جەوهەری لە ئەوە کە وەردەگهرن، کهوردی ی"شۆناسهێک" و دەکەن پەیهدا" مانها" بابەتەکهان یهان تاکەکهان رەفتهاری واتهایەوە ئەو شهوێندانەری لەژێهر بەدوا لەمەو زانستییەکان، روانگە و تیۆری هەموو

 (.مۆدێڕنەکەی مانا بە) نەتەوە نانی بونیات بۆ جیدییە هەنگاوێکی
 کهرد، پێناسهە پهێ خهۆی و کهرد دیهاری ی(تهر ئەوی) سنووری رەخساو دەرفەتی لە وەرگرتن کەڵک بە کە( کوردستانییەیە) یان کوردی، مۆدێڕنە شوناسە ئەو بوونی درووست کوردستان، کۆماری دیکەی خاڵێکی

 .پێکهات( ئازەربایجانی تورکی) نەتەوەی لەگەڵ تایبەت بە ژیان پێکەوە بنەمای لەسەر کە پێناسەیەک و ( تر ئەوی) و ( خود) واتە
 کهۆمەڵگەی کە دەدات هەوڵ کۆمهار هەروەهها دەبینێهتەوە، خهۆی دێموکراسهیخوازیدا و پێشهمەرگە هێهزی نەتەوەیهی، سهروودی و ئااڵ فەرمی، زمانی لە کۆماردا لە نەتەوە ییەکگرتوو گوتاری هێماکانی بەگشتی
 و دەبێهت بەرجەسهتە سیاسهی حیزبهی دەوری لێهرەوە بهوونە، حیزب بە کە مۆدێڕن سیاسیی رێکخراوی و بیرۆکراسی رێگەی لە( society کۆمەڵ/ جامرە) بۆ بگوازێتەوە( community جماعت) لە کوردی
 لەسهەر کهۆمەاڵیەتی و سیاسهی سیسهتەمی لە گشهتگیر و روون مانهایەکی دەتوانێهت، کوردسهتان کۆمهاری و  دەبێهت کامهڵ" نەتەوەیهی گۆتهاری" بەنهدی مەفسهەل سازییەوە،( دیسکۆرس) گوتار تیۆرییەکانی بەپێی
 گوتهاری" چوارچێهوەی لە رەفتارەکهان و دیهاردە و  بهوار هەمهوو بهۆ" مانهایی سهەقامگیرییەکی" و دەکهات پەیهدا هێژمۆنی کۆمار، و کوردی دەسەاڵتی واتە بدا، دەستەوە بە" کوردی سیشونا و بوون کورد" بنەمای

 .دەکات ئێرانی رمیفە گوتاری پێکهاتەشکێنی شێوەیە بەم و دەکات لەق فارس، مانای بە ئێرانی گوتاری و دەبێت دروست" نەتەوەیی
 دامەزرانهد، کۆمارەیهان ئەم و وەرگهرت سهوودیان نێودەوڵەتیدا، سیستمی پێکهاتەی لە هێز بوونی دابەش و نێودەوڵەتی واقیری خوێندنەوەی بە هەڵومەرجەدا، و سەردەم لەو یەکان نەتەوەیی و سیاسی نوخبە

 و ئەحهزاب و کهورد ئهێمەی بهۆ دەرفەتە ئەمەش و وەرنەگرتهووە سهابتی فهۆرمی و شهکڵ هێشهتا و گهۆڕاوە نێوەڕاسهت رۆژهەاڵتهی النهیکەم یان ،نێودەوڵەتی سیستمی پێکهاتەی تر فۆرمێکی و جۆر بە ئێستاشدا لە
 بەگشهتی و پێوەنهدی و راگەیانهدن و تەکنۆلهۆژی نەکانیمۆدێڕ ئامرازە و" بوون بەجیهانی" سەردەمی گۆڕانکارییەکانی لە تر، الیەکی لە و گرتووتەوە ناوەڕاستی رۆژهەاڵتی کە شەپۆلەی لەم...  و رووناکبیران

 :بوو کورد رزگاریخوازی بزووتنەوەی و حیزبەکان و کورد ئێمەی بۆ کۆمار دەرسەکانی یان ئەزموون لە دیکە یەکێکی ئەوەش. وەربگرین کەڵک" نەرم هێزی"
 چوارچێهوەی لە کوردسهتان بەشهەی ئەو بگرێهت، دێمۆکراسهی بنەماکهان و مهرۆڤ مهافی پرنسهیپەکانی لە رێهز کە ئێهران لە تیهکدێمۆکرا رێژیمێکهی بهوونی دروست  بەبێ ئەوەیەکە" کۆمار رووخانی"دەرسێکی بەاڵم

 دەکها، خەبهات پێناویهدا لە و وەگرتهو هەڵهی ئێهران کوردسهتانی دێمهۆکراتی حیزبی کە خوێندنەوەیە ئەو( فیدراڵ دێمۆکراتێکی ئێرانێکی نانی بنیات) دروشمی بۆیە بگات، خۆی مافەکانی بە ناتونێت ئێراندا
 :بەرەدا دوو لە خەباتێک

 .نەتەوەکان هەموو یارمەتی بە ئێران نەتەوەکانی باقی و کورد گەلی بۆ چارەنووس مافی کردنی دیاری کردنی مسۆگەر و چەسپاندن الیەک لە هه
 .فیدراڵ و دێمۆکراتیک ئێرانێکی نانەوەی بونیات لە بەشداری بۆ هەوڵدان دیکەوە الیەکی لە هه

 !خۆشەویستان
 رۆڵەی هەزاران کردنهی پێشهکەش بە کۆمهارە، ئەو کەسهایەتییەکانی بهاقی و کورد سەربەرزی پێشەوای سێدارەدانی لە و کۆمار رووخانی لە ساڵ 67 دوای کە دەکەین شانازی دێمۆکرات حیزبی رۆڵەکانی ئێمە

 هەروا ئێهران، ئیسهالمیی کۆماری رێژیمی هەروەها و پاشایەتی رێژیمی سەردەمی لە دەبینرێن شەرەفکەندی دوکتور و قاسملوو دوکتور وەک توویهەڵکەو رێبەرانی ئەواندا رێزی کەلە قارەمان و نیشتمانپەروەر
 .نەهێناوە پێک اندادڵم لە گۆمانی ساتێکیش بۆ رێگایە ئەو سەختەکانی نشێوە و هەوراز و کوردستانین کۆماری دەسکەوتەکانی هێنانەوەی وەدەست بۆ خەبات ئااڵهەڵگری

 پهووچەڵ سهەرکوتکەرەکانیان رێهژیمە خەیهاڵی و خەون کۆڵنەدانیهان بە و بهوون رێگهایە ئەو درێهژەدەری کە  بهێ واڵتانە دوورە و کەمەندام و شەهید ئەو هەموو بە پێشکەش نیشتمانپەروەریمان و گەرم ساڵوی
 .کردووەتەوە

 دێمهۆکراتی حیزبهی حیهزبەکەی، و پێشهەوا رێبهازی بە وەفهاداری و بهوون کهورد تهاوانی بە ئێسهتا کە کۆمهار رێبهازی چاونەترسهانەی و قارەمهان رۆڵە ئەو تهایبەت بە کهورد سیاسهی زیندانیانی هەموو لە ساڵو
 .کراون بەند ئیسالمیدا کۆماری رێژیمی بەدناوەکانی زیندانە لە ئێران کوردستانی

  سەربەرزی و خوێناوی پێتەختی مەهاباد لە ئەگەر کە دا نیشان نەتەوەکەمانتان دوژمنی بە و رازاندەوە بەشکۆیەتان رێوڕەسمە ئەو بوونتان، ەئاماد بە کە خۆشەویست ئێوەی بۆ دووبارە سپاسی و  ساڵو
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 هەولێهر لە بهکەنەوە سهاواکەیان کۆمهارە یهادی ئاشهکرا بە چهوارچرا مەیهدانی لە نادریهت پهێ رێگەیهان ئیسهالمی کۆمهاری رێژیمهی زەنگهی و زەبهر بەر لە کوردسهتان شهارەکانی باقی و مهاباد خەڵکی کۆماردا،
 بگهۆڕی راسهتییە و لە شهتێک ههی  نهاتوانی دیکتاتورەکهان زۆرداری و  سهنوورەکان و رادەگیرێ بەرز یادە ئەو پارچەکان هەموو کوردەکانی بەشداریی بە و پێشەوا هۆڵی لە و ردستانکو دیکەی بەشێکی ختی پێته
 .خاکە یەک کوردستان و نەتەوە یەک کورد کە

 کوردستان کۆماری دامەزرانی یادی  بێ پیرۆز و بەرز
 کوردستان خاکی سەرتاسەری لە کۆمار ئااڵی  بێ شەکاوە هەر

 کوردستان میدیا
 

 رێز بێ رز و به زراندنى كۆمارى كوردستان به مین ساڵرۆژى دامه وته ست و حه ندان شه رێبه ى2                

 
 !كوردستان شۆرشگیری ڵكی خه
 
 هاباد مهه شهاری چهوارچرای یهدانی مه  لهه هاورێیهانی و د ممهه مومهه قهازی وا پێشهه وڵى ههه  به خۆری، كۆچی ی1329ندانی  ی رێبه2  ر له وبه مه ساڵ له 67

 و یی ناوچهه  گۆرانكارییهه نجامی ئهه له ر وبهه مه له سهاڵ 67. كهورد تاكێكی موو هه دڵی ناو  خسته شادی و خۆشی و یاند راگه خۆی بوونی كوردستان كۆماری
 .... مێژوویی ونی خه  ته رفه ده و ئه ی وه قۆستنه  به كورد لی گه  كه بوو دروست ئێران اڵتی وه تی اڵتداریه سه ده می سیسته  له بۆشایێك كان تیه وڵه نیوده

 رچاو بهه له  بهه دا كاتهه و لهه كوردسهتان كۆمهاری پێكهێنهانی. هێنها ست ده به ریی به رێوه خۆبه مافی و ئازادی كردنی ر ستبه ده و ت حكومه پێكهینانی بۆ خۆی 
 و مێژوویهی رووداوێكهی كهان، دیكتاتۆره  تهه وڵه ده ی زاڵمانهه اڵتی سهه ده پاندنی سهه و كوردسهتان ڵكی خه كانی مافیه بێ و تی هامه نه  له پڕ ێژوویم گرتنی
 و رزگهارى بۆ كورد ڵكی هخ ی ساله ندین چه باتی خه و ئازادى بۆ تی تێنوویه. ژمار ئه  دێته كوردستان ڵكی خه ی رزگاریخوازانه باتی خه  له گۆرانێك  نوقته
 كهورتی نی مهه ته ی ماوه لهه  وه خۆشیه به خسا، ره كورد كانی مێژینه له  ئامانجه موو هه دی هاتنه بۆ تێك رفه ده و دی  هاته كوردستان كوماری كانی سنووره ی چوارچێوه له كورد دانیشتوانی بۆ ومرۆیی تایی ره سه مافی

 تی تایبهه به كۆمهارو رانی بهه رێوه به یشتوویی تێگه و ژیری و ووشیاری  به اڵم به كرد، نی مه ته مانگ ٠٠ ی ماوه,كوردستان ماریَ  كو ی وه ئه رای ره سه چوو، رێوه به اڵتداری سه ده نیزموو ئه  له باش ییكی شێوه,مارداۆك
 گشهتی  بهه اڵم بهه بوو، نهه  ڵهه هه و كهوری و م كهه بێ  كه ی وه ئه رای ره سه كوردستان كۆماری.  كرا تۆمار كۆمار كاری ی امهكارن له نرخ  به زموونی ئه و وت سكه ده لێك گه د ممه مهه قازی ی ئازادیخوازانه تی سایه كه
 . ,.. ربگیردرێ لێوه زموونی ئه و بكرێ پێوه شانازی و  بزاندرێ خۆی جۆری  له باش زموونێكی ئه  به  تواندرێ ده تداریدا، حكومه  له كورد كانی رتاییه سه زموونه ئه له كێك یه ك وه و مه رده سه و ئه رچاوگرتنی به له  به
 و نهاوخۆیی تهری كانی گرینگهه  فهاكتۆره خسهتنی گهوێ پشهت و ت سهۆڤیه كێتی یهه ی فریوكارانهه تی سیاسه  به ستووری ئه پشت ش كه زموونه ئه ناوچوونی له هۆی  به بوو  وه داخه به  كه كۆمار كوری و م كه ترین وره گه

 ئهابووری ی وتننامهه رێكه نهدین چه بری لهه دا راستی له و كرد كوردستان كۆماری  له پشتی ئێران كانی داگیركراوه  ناوچه چۆلكردنی لێنی به و كان ئابوورییه  ندییه رژوه به هۆی  به ت سۆڤیه كێتی یه. بوو تی وڵه نێوه
 .كران كۆمار نانیدژم  به ش كه پێش و  كه له موعامه نێكی الیه  به بوو كۆمار

 تێك جینایهه و ركووت سهه و نگ زه و بر زه هی  و ناوخۆیی و یی ناوچه و تی وڵه نیوده پیالنێكی هی  و كوردستان ڵكی خه واكانی ره  مافه ركرانی ستبه ده ر سه له  پێداگره و سوور روا هه كورد لی گه ساڵ 67 دوای له
 كوردسهتان ڵگای كۆمهه  لهه سیاسهی ووشیاری و  بینیوه  خۆوه  به رچاوی به وتنی كه پێش كورد باتی خه مرۆ ئه  كه  رنجه سه ی جێگه.  بگرێ كوردستان ڵكی خه اڵنی كۆمه ی پیرۆزه  ئامانجه و خولیا و به پێش  ناتوانێ

 زیهاتر ئاخونهدی كهوردی  دژه و دیكتهاتۆر رژیمهی ش وه ئه رای ره سه.  یه هه بوونی رابردوو له وژمتر ته  به و رمتر گه بوو كوردستان كۆماری زموونی ئه ری خوڵقێنه ی یه ئیراده و ئه و  ڵكشاوه هه ر وسه ره به زۆر كجار یه
 . یه نگریسه  اڵته سه ده و ئه ناوبردنی له بۆ گشتی كریزی یه و كگرتووی یه  بكرێ  پێویسته ی وه ئه و  بووه دارمان و شكست تووشی تر كاتێكی ر هه  له

 قهازی وا پیشهه پهاكی روحهی بهۆ نێهرێ ده درو ها روه ههه و كۆمهار دوای و كۆمهار هیدانی شهه م رجه سهه بهۆ نێهرێ ده درود و سهاڵو كوردسهتان كۆمهاری یانهدنی راگه سهاڵیادی  له ئێران كوردستانی ی بات خه سازمانی
 ری سهێبه و ین بخهه پهێش مان كهه له گه ئهازادی بهۆ بات خهه وتهی ره كانمان ییهه وه ته نه  وته سهكه ده  لهه رگهرتن وه ڵك هكه و رابهردوو  لهه رگهرتن وه زموون ئهه  بهه خهوازین ده ئومێهد. كوردسهتان كۆمهاری رۆك سه د ممه مهه
 .كوردستاندا ر سه  به بكێشێ باڵ ئاشتی و ئازادی و  مێنێ نه ئێران ئاخوندی اڵتدارانی سه ده
 

 ئێران كوردستانی ی بات خه سازمانی
 ندی ناوه ی كومیته

 1341 دانىن رێبه ى1
 

 تی جهمووریی کوردستان وڵه زراندنی ده ڕی دامه گه مین ساڵوه هه 67 ی بۆنه  به PAKندی  ی ناوه ی کۆمیته یاننامه به            
 

 کورد تبوونی وڵه ده به رۆژی  له ساڵو
 !کورد ی وه ته نه کانی رۆڵه

 !واڵتپارێزەکان کوردستانییە
 !کوردستان جمهووریی ەوڵەتید دامەزراندنەوەی رێگای تێکۆشەرانی
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 .تی جمهوری کوردستاندا، رادەبرێ وڵه زراندنی ده ر دامه سه ساڵ به 67ینی، زای 2113ی  ژانوییه 21کوردی،  2712ندانی  ی رێبه2

 کانی رۆڵهه ، رۆژه و ئهه. کهورد نەتەوەی مێژوویهی بڕیهارێکی مەکهۆی بهووە مهابهاد شهاریی رێبەنداندا، گۆڕەپهانی چهوارچرای 2ساڵ لەمەوبەر لە رۆژی  67
 و" بههارزان شۆرشههی عیمههی زه"  و د ممههه مهه قههازی وا پێشههه بوونی ئامههاده  بههه رێفرانههدۆمێک، یچەشههن لە رییههدا ماوه جه میتینگێکههی  لههه ئههازاد، کوردسههتانی

 بە ئامههاژەی مێژووییههدا نههوتقێکی لە مهەمههمەد قههازی وا پێشههه. یانههد راگه کوردسههتانیان جمهههوری تی وڵههه ده کوردسههتان، ی دیکههه کانی پارچههه باتگێڕانی خههه
 . کرد" کورد نەتەوەی آزادی و استقالل" وەدەسهێنانی و کورد میرنشینەکانی ،کورد نەتەوەی خەباتی کوردستان، جوغرافیای

 و خۆیی ربه سههه راگرتنههی ڕێههی  لههه ماڵ بههه و گیان بههه خههوێن، تنههۆکی ئههاخر و  ناسههه هه ئههاخر تهها: " کههه خههوارد سههوێندی کۆمههار، رۆک سههه ک وه هەروەههها
 و ئیسهتیقالل و نەتەوە و حکهومەت وتەکهانی واژەی کلیهل حاڵێکهدا لە سهوێندەدا و نوتهق لەو کهورد پێشهەوای. تێبکۆشهێ"کوردسهتاندا ئااڵی ی وه رزکردنه به

 .نایە زماندا بە کوردی کردنی پێناسە ئێرانی بە و ئێران چوارچێوەی لە مانەوە وشەیەکیش، تاکە بە یە، کوردی زمانی و ئازادیی

 لکانهدنی ی وه تکردنهه ره و ملهی  ابهووه خر بهوو  نهده به و کهۆت و ئهه پچڕانهدنی بهوو؛ کانی مێژینهه له  ئامانجهه دیهێنهانی وه و ئهازادی سهتاندنی ئه ر سهه له کهورد بهوونی سهوور هێمهای کوردسهتان کۆمهاری زرانهدنی دامه
 .پێندرابوو سه کورددا ر سه به  وه جیهانییه می که یه ڕی شه و چاڵدێران ڕی شه کۆتایی دوای  له  که بوو  سیاسییه  رتیباته ته و ئه کاندنی ڵته هه و ئێران تی وڵه ده  به خاکی و خۆی کیی زۆرداره

 .بێنێ دیی وه بێ ده ر هه و ڵناگرێ سهه ده تبوون وڵه ده به و کجاریی یه رزگاریی ئامانجی  له کانی، رکرده سه ڵواسینی هه و تێرۆر و نگ بروزه زه و رکوت سه  به کورد  که ریخست ده کوردستان، کۆماری پێکهێنانی
 شهێخ هری، نهه یهدوڵاڵ عوبه شهێخ درخان، میربهه: کانی مێژووییهه  رکرده سهه خهوێنی و نهج ره و کهورد درێهژی دوور باتی خهه ری بهه و کۆیی قادری حاجی و خانی تی زره حه کانی ئاواته دیهاتنی وه کوردستان ماریکۆ
  وتووه ڵکهه هه  رجهه لومه هه  و لهه بهوو پاشها نهووری ئیهسان ژێنێڕاڵ ئارارات ی ڵۆکه هه و حمود مه شێخ کوردستان لیکی مه و سمکۆی یئاغا سمایل رسیم، ده زای یدره سه پیران، عیدی سه شێخ بارزانی، الم بدوسه عه

 .دا رێمییه هه و تی وڵه نێوده
  
 .نا بنیات یی وه ته نه مۆدێڕنی تێکی وڵه ده و سیاسیی ییر وه ره سه ن خاوه  بووه یدا که نیشتمانه  له شێک به  له کورد ی وه ته نه کوردستان، جمهوری زراندنی دامه به
  
 و ئهااڵ ن خهاوه  کهرده کهوردی ، وه سهڕییه ئهازاد کوردسهتانی  لهه ری داگیرکهه تی وڵهه ده کانی کولتورییهه و سیاسی هێما و  نیشانه ، وه ڕانده گه کورد مرۆڤی بۆ بوونی خۆ ڕبه باوه و  متمانه کوردستان جمهوری تی وڵه ده
 کهوردیی زمهانی ڵگرت؛ ههه خوێنهدنگاکان و خوێنهدن  لهه فارسهی پاوی سهه زۆر  بهه زمهانی بهرد؛ نەمهان بەرەو کان خێڵهه و ڵک خهه نێو  له تی دوژمنایه و ناکۆکی ؛ خۆی بە تایبەت شی رته ئه و نیشتمانیی وودیسر
 ئهابووریی؛ ی ڵهه مامه و سیاسهی وخۆی راسهته وتهوێژی  وتهه که تان وڵهه ده ڵ گهه له زرانهد؛ دامه نەتەوایەتهی ی کتێبخانهه و شهانۆ و ما سهینه و رادیهۆ و  چاپخانهه دا؛ واری خوێنده و خوێندن  به رمێنی کرد؛ رمیی فه

 خۆیان بهه ت تایبهه ی رێکخهراوه پێکهێنانی و سیاسیی ژیانی  له شداریی به مافی ژنان ش، وانه له  بێجگه. دیت  خۆوه به پرشنگداری قۆناخێکی یی وه ته نه ی وێژه و نگ رهه فه و دایکبوون له کوردی کۆواری و  رۆژنامه
 انییم پهه ربایجانیشهدا ئازه کۆمهاری ڵ گهه له و کهرا ڵ گهه له وتیان ڵسهووکه هه کهورد ڵ گه له کسان یه هاونیشتمانیی ک وه کۆمار رمانی رفه به کانی ناوچه کانی بییه زهه مه و دینی و یی وه ته نه  تییه مایه که وت، سکه ده

 .سترا به دراوسێتی هاوکاریی
 نیشهتمانی کانی شهه به و  پارچهه موو ههه  بگاتهه ی کهه رووناکییە پڕشنگی بوو، ما ته  به کۆمار. گرتبوو خۆ له کوردی موو هه ئاواتی و ئامانج اڵم به زرا، دامه کوردستان اڵتی رۆژهه رێمێکی هه  له کوردستان کۆماری
 .کردن  ئاواڵه بۆ شی باوه کۆماریش و هاتن   وه هانایه و پیر  به  وه نیشتمانه ی دیکه کانی پارچه  له کورد ئازادیخوازانی و کورد ی وه ته نه کبوونی یه هێمای  ببووه  بۆیه ر هه. کراو داگیر
 ژمێهردرێ؛ ده مێهژوو  لهه  ک یهه چرکه نیا تهه ک یهه وه ته نه بردنی ڕێوه بهه خهۆ و خۆڕێکخسهتن بۆ  که ک یه ماوه دییهاتن؛ وه کوردستاندا جمهوری تی وڵه ده نی مه ته مانگ  یازده ی ماوه  له نیا ته  وتانه سکه ده و ئه موو هه
 . بایه نه د مه مهه قازی وا پێشه ک وه کی یه رکرده سه  وره گه دڵسۆزیی و ژیریی ر گه ئه هات ده نه کردن  له ش وه ئه
 نشهاهی شاهه دیکتاتۆریی تاریکستانی  له ک چرایه ک وه و ڵدا هه دیمۆکراسیی می سیسته و یی وه ته نه مۆدێڕنی تی وڵه ده شماڵی ره کوردستان کۆماری کییدا، خێڵه و یکشتووکاڵ کی یه پێکهاته و  ژینگه  له  مجۆره به

 .  وه وشایه دره دا، که ناوچه تووتالیتاریزمی و ئێران
 کهوردیش توانهای ئاسهتی. سهتالینی فێڵهی و فرت ئوردوگای لەگەڵ تاران ری داگیرکه رێژیمی وداکانی سه و سات و جیهانی سیاسەتی و کان زلهێزه ندیی وه رژه به قوربانیی  به بوو کوردستان کۆماری مخابن، بەاڵم

  لهه کۆمهار رانی فسهه ئه و سهت ده کاربه باشترین  له ک یه ژماره و کۆمار رۆک سه وخا؛ڕو کۆمار نجام ره سه.  وه بکاته ڵ پووچه کان سیاسییه  سته به و ون ته و پیالن و رابگرێ خۆی قازانجی  به کان هاوکێشه یتوانی نه
 .بوون  ازهو ڕه په و لێتێکچوو ماڵیان کوردستانیش ی دیکه کانی پارچه باتگێڕانی خه. دران  سێداره  له عێراق  له ئازادییش، تی یئه هه ی که ره فسه ئه 9 و شا رێژیمی الیان  له قز سه و بۆکان و مهاباد

 موو ههه و هێنها شکسهتی کهورد سیاسی ریی وه ر سه و اڵت سه ده کەوتنە، م به. دواداهات  به بۆ گرانی و  وره گه ساری خه و ئاکام و کورد  له بوو سایکۆلۆژی و سیاسی ری کاریگه گورزێکی کوردستان کۆماری رووخانی
 .کیسچوون  له کانی وته  سکه ده

 کهورد ی وه بزووتنهه  نێهو  ترنجێنرایهه  بێگانهه ئایدۆلۆژیای و ئێرانچێتی بوو؛ لێڵ نەتەوەیەک لە" آزادی و استقالل" روونی ئامانجی و ترازا خۆی ی قینه راسته رێگای  له کورد، سیاسی ی وه بزووتنه ش وه له  بێجگه
 پێنهاو لە خەبهات رێهڕەوی سهاوە لەو. کهرا" ئێرانهی"  بهه کوردسهتان، اڵتی ههه رۆژ  لهه کهورد تی وایه ته نه رزگاریخوازیی ی وه نهبزووت و   وه بوونه کاڵ و کرچ نرا، بنیات ر سه  له کۆمارییان ی فکرییانه ما بنه و ئه و

 و مێهژوو لە کە مههەمەد قهازی یەکەی"آزادی و اسهتقالل" جێهی لە ئێهران، کردنهی دێمهوکراتیزە رێگای لە قوربانیی و خەرج پڕ بەاڵم بێئاکام حەولێکی بە گۆڕا کوردستان، جمهووریی دەوڵەتی دامەزراندنەوەی
 .وەرگیرا ئێران توودەی حیزبی لە داگیرکراو، کوردی بۆ" کوردستان بۆ خودموختاری و ئێران بۆ دێموکڕاسی" هەڵگوێستبوو، کوردی ئازارەکانی

 و جۆراوجههۆر قۆنههاخی و دۆخ  لههه مان کههه وه ته نه رانی تێکۆشههه ؛ وه کوژایههه نه دا یههه وه ته نه م ئههه باتگێڕەکههانیخە  رۆڵههه دڵی لههه ڵکرا هههه چههوارچرا  لههه ی چرایههه و ئههه رگیز هههه نسههکۆیە، ئەو سههەرەڕای و حههاڵەوە بەو
 و  پارلمانهه و ت حکومهه ن خهاوه یدا که نیشتمانه  له شێک به  له کورد کوردستاندا، کۆماری رووخانی ر سه  به ساڵ 66 ڕینی تێپه پاش ئێستا وا.  وه ڵکرده هه باتیان خه ئااڵی نیشتماندا کی یه پارچه  له ی رجاره هه
  بەیانان کورد مندااڵنی و دەشەکێتەوە لێ کوردستانی ئااڵی بووە، ئازاد سووریا داگیرکەری دەوڵەتی دەزگای و دام و هێز لە کوردستان رۆژاوای. گوێزراوەتەوە بۆ کۆمارەی ئەو کانی سیمبۆله و هێما  له شێک به

 .جووڵەدایە لە ژیاندا خانەی سەدان لە کوردایەتی باتی خه کانیشدا داگیرکراوه  پارچه  له.ڕندەچ رەقی  ئەی سروودی
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 و ئهه و کۆمهار زرانهدنی دامه کانی فکرییهه ما بنهه بهۆ  وه ڕانه گه ر سه له وا، پێشه کانی ئاواته و کۆمار کانی ئامانجه شێلگیری رێبوارێکی و یی وه ته نه هێزێکی ک وه کوردستان، ئازادیی پارتی دا، مێژووییه  بۆنه م له

 . وه گڕێته پێداده کوردستان کۆماری ی وه زراندنه دامه و چوو ڕێوه به دا ندان رێبه ووید رۆژی ی وه کۆبوونه  له  که ی رێفراندۆمه
  

 !کورد نەتەوەی رۆڵەکانی
 !کوردستان جمهووریی دەوڵەتی دامەزراندنەوەی رێگای رێبوارانی

 
 .بووە دابەش دا جەمسەر دوو سەر بە کوردستان رۆژهەاڵتی سیاسیی بزووتنەوەی ووتاریگ کە دەکەینەوە یاد کوردستان جمهووریی دەوڵەتی دامەزرانی ساڵوەگەڕی هەمین 67 کاتێکدا لە ئێمە

 بنەمههای سههەر لە خۆیههان سیاسههیی کههاری دەزانههن،" ئێههران یەکێتههی"پابەنههدی بە خۆیههان ناکۆکییەکانیههان، و جیههاوازیی سههەرەڕای کە سیاسههیانەن حیههزبە ئەو هەمههوو پێکهێنههاوە، زۆربەی کە یەکەم جەمسههەری
 ئێهران، یەکێتهی تێکنەچهوونی و خهاک تەواویەتهی پاراسهتنی بهۆ پرۆژەکانیهانە؛ گرینگتهرین لە فهارس ئۆپۆزیسیۆنی لەگەڵ لێدان چەنە رێگایەشدا لەم و داناوە ئێران شایی رەزا دەوڵەتی کردنی زەدێموکڕاتی
 سیاسهیی ئەدەبیهاتی. دۆزیەوەتەوە خۆیهان هاوپەیمهانی و دۆسهت بنەمایهانە ئەم سهەر لە و نیهیە یاسهییانداس و فکهری دەزگای لە کورد بەدەوڵەتبوونی و سەربەخۆیی ناوی بە چەمکێک و دروشمیانە فیدرالیزم

 .دیکەیە جۆرێکی دەرەوە جیهانی لە روو جۆرێک، فارسەکان لە روو جۆرێک، کوردستان خەڵکی لە روو جۆرێک، ناوخۆ لە روو: پارادۆکسە لە تەژی و فاقی دوو ناشەفاف، جەمسەرە، ئەم
 کهورد وزەی و هێهز دانهی هەدەر بە و تهراویلکە بە ئێهران کردنهی دێمهوکڕاتیزە سهتراتیژی کە کوردسهتانە ئهازادیی پهارتی خەباتهدایە، لە بهاو شهەپۆلی پێچەوانەی بە و کەمایەتیدایە کەلە دووهەم ەریجەمس

 الیەک لە کوردسهتانی هاوپەیمهانی و یەکێتی و هەڵگرتووە کوردستانی جمهووریی دەوڵەتی دامەزراندنەوەی میدروش دەکا، خەبات کوردستان دەوڵەتبوونی بە و سەربەخۆیی ستراتیژی بنەمای سەر لە دادەنێ،
 و پەرژیهن کردنهدا، ەدێمهوکراتیز و دێموکڕاسهی چەمکهی باسهی لە.سەرەکییەکانیەتی سیاسییە پرۆژە لە هەمووان بۆ سەربەخۆیی رێفراندۆمی بەڕێوەچوونی بۆ ئێران بندەستەکانی نەتەوە گەڵ ل هاوپەیمانی و

 کوردسهتانیان کهورد، رەزامەنهدیی بێ بە کە دەزانێ سنوورانە ئەو هەڵوەشانەوەی و ژێئۆپۆلیتیکی گۆڕانی گرەوەی لە بوون دێموکراتیزە و دێموکڕاسی جەمسەرە ئەم. هەیە ئەوان لەگەڵ خۆی جیاکەرەوەی هێڵی
 .روونە و یەکڕوو شەفاف، ووان،هەم لە روو جەمسەرە، ئەم سیاسی ئەدەبیاتی. لکێندراوە پێوە

  
 !کورد نەتەوەی رۆڵەکانی

 !تاراوگە لە یان نیشتمان خاکی سەر لە بازوو و مێشک زەحمەتکێشانی کرێکاران، رووناکبیران، الوان، پیاوان، ژنان،
  

 و بهاو کوشهتاری و قهازی ملهی پەتەکەی جهێ و سهمکۆ جەسهتەی بهرینەکەی ئەوانەی ئەی نادەن، بوون ئێرانی بە و بوون ئاسمیلە و داگیرکران واقری بە مل ئەوانەی ئەی گەورەن، خەونی خاوەنی ئەوانەی ئەی
 هەیە، نەتەوەییتهان کهۆیلەتی بەنهدیی و کهۆت دامهاڵینی و گهۆڕان ئیهرادەی ئەوانەی ئەی بێن، حیساب بە کەمتر زەوییە گۆی ئەم نەتەوەیەکی هی  لە ناکەن قبووڵ ئەوانەی ئەی نەکردوە، بیر لە باپیرانتان

 دەتههانەوێ ئەوانەی ئەی نەڕوا، هەدەر بە نەتەوەیە ئەم تواناکههانی چیتههر و وەرگیههرێ پەنههد مێههژوو لە دەتههانەوێ ئەوانەی ئەی بناسههرێن، ئێههرانییەوە پێناسههی و ناسههنامە بە چیتههر ناتههانەوێ ئەوانەی ئەی
 !بسپێرن هەڵکەوت و قەدەر بە نەتەوەکەتان چارەنووسی و نیشتمان و خۆتان نەوێناتا ئەوانەی ئەی تێبکا، رووی بەختەوەریی و بێ پێ کۆتایی کورد مرۆڤی مەینەتی
. کوردسهتانە جمههووریی دەوڵەتهی دامەزرانهدنەوەی و ژێکهاف ئاواتەکهانی و ئامهانج حیزبی سیاسییەکانە، رچەشکێنیە و داهێنان حیزبی کوردە، گەورەکەی خەونە وەدیهێنانی حیزبیی کوردستان، ئازدیی پارتی
 .نوێیە و گۆڕاو جیهانی کوردستانیی حیزبی جەمسەرییە، دوو جیهانیی دوای و سارد شەڕی پاش کوردستانیی حیزبی

 بهۆ مێهژوو شهانازییەکانی. بهکەن ههاوڕێی و هاوبەشهیی شهەرافەتمەندانەیەدا، ئەرکە ئەو هەڵگرتنهی و ئامانجهانە ئەو ئهااڵی راگرتنی شەکاوە لە و ریزەکانییەوە وەرنە ئامانجانە و ئاوات ئەو وەدییهێنانی بۆ
 .دەبن فکری و سیاسیی بەستەڵەکی و چەقبەستوویی لە تێپەڕین و باوەکان حاڵەتە رەتکردنەوەی پێشەنگی کە ئەوانەیە
 ی وه تهه نه کانی ڕۆڵهه گشت  له پیرۆزبایی کوردستان، جمهوری تی هوڵ ده زراندنی دامه ڕی گه ساڵوه مین هه 67 بۆنەی بە ریزەکانییەوە، خەباتگێڕانی هەموو الیان لە کوردستان ئازادیی پارتی ناوەندیی کۆمیتەی

 موو ههه و هید شهه وای پێشهه شهی پێشکه فها وه و گ مهه ئه سهاڵوی زاران هه. کا ده کوردستان کۆماری رێبوارانی و هۆگران موو هه لە و  تاراوگه  له و کوردستان کانی پارچه موو هه  له کان کوردستانییه تێکڕای و کورد
 .دا نه ر به تێکۆشان و بات خه ری نگه سه وان ئه کانی ئاواته و یام په کجاریی یه دیهاتنی وه تا  که  وه کاته ده نوێ ڵ گه له یمانیان په و کا ده کۆمار هیدانی شه
 .رییمان روه سه و ماف و خاک ی وه ستاندنه ئه پێناو  له تێکۆشان  به گوڕوتیندان و کانمان ریزه کختسنی یه بۆ بێ رمان هانده کوردستان جمهوری تی وڵه ده زراندنی دامه ریی وه بیره و یاد با ده
 .کوردستان جمهووریی تی وڵه ده ی وه زراندنه دامه و خۆیی ربه سه و ئازادیی پێناو  له بێ باتمان خه خشی ئیلهامبه ستی، ربه سه و ریی روه سه کۆماری ریی وه بیره با
  

 ندی ناوه ی کۆمیته کوردستان ئازادیی پارتی
 2113ی ژانویە21/  2712رێبەندانی 2
 

 .ساڵەی دامەزرادنی دەوڵەتی سەربەخۆیی کوردستان 67ی ڕێبەندان یادی 2بەیاننامەی پارتی سەربەستیی کوردستان بە بۆنەی      
  

 :  واڵتداگیرکراو کوردستانیانی
 

 . کوردستان سەربەخۆیی دەوڵەتی تامەزرۆی خەڵکی
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 .دەکەنەوە نۆێ بۆ هێزتری بە و پاراستن بەڵێنی و دەکەن، یرۆزپ ساڵیادە ئەو سەربەخۆبوونیان ساڵیادی هاتنەوەی بە! جیهانە ئەم نەتەوەیەکی و گەل هەموو
 ڕزگههاری و سههەربەخۆیی دەوڵەتههی مههوحەممەد، قههازی پێشههەوا ڕێبەرایەتههی بە سههاڵەدا لەو کوردسههتانە، سههەربەخۆیی دەوڵەتههی رۆژی کە ڕێبەنههدان ی2 کههوردیش گەلههی بههۆ

 سهاڵە هەمهوو ئەو دوای بە هەبهوو، درێهژەی کهوردییە دەوڵەتە ئەو مانگ٠٠تەنیا مخابن کەچی. ندراڕاگەیا ئێران دەمەی ئەو شاهانەی وستەمی دەسەاڵت ژێر لە یەکجاری
 .ماوینەتەوە دەوڵەتی بێ و بندەستی لە هەر

 وەبیهر ئەوەمهان شکهاتێک و سهات هەمهوو بەاڵم دەکهاتەوە، شهاد هەموومان پیرۆزە ئەمرۆژە کە ئەوەی وێرای ڕێبەندان ی٢: کوردستانی سەربەخۆیی بێدەوڵەتی هاواڵتیانی
 دیهکەی کۆمهاریکی دامەزرانهدنەوەی پێنهاو لە کەیهنەوە تهر چهر تێکۆشهانمان و خەبهات پێویسهتە بهۆیەش هەر. بهووین سەربەخۆ کیانێکی خاوەنی پێشتر ئێمە کە دێنیتەوە

 .داگیرکەر شوینیستی و ئێران ستەمی ژێر لە گەلەکەمان سەرفرازی و سەربەخۆیی
 کە: دەکەیهن کوردسهتانی الیەنەکانی و پارت گشت لە داوا هەروەها. دەکات پیرۆز کوردستان دابەشکراوی پارچەی ٠ هەر لە کورد گەلی لەگشت ڕێبەندان ی٢ یادی کوردستان یسەربەستی پارتی سەرکردایەتی

 .بگۆرین یەکجاری سەربەخۆیی بۆ خەباتیان ستراتیژی و وەرگرن پێش ساڵ 67 لە ئەزموون
 .تێکۆشانی هەوێنی کردوەتە واڵتەکەمان سەربەستی پێناو لە خەباتی یەکجاری سەربەخۆیی بە گەیشتن تا و ەزراندنیەوەدام رۆژی یەکەم لە پارتیمان

 . دەبیت درێژەی ئاواتەش بەو گەیشتن تا کە نۆیدەکەینەوە بەڵێن پیرۆزەداشدا رۆژە لەم هەر
 .مۆکراتدادی و سەربەخۆ کوردستانێکی پێناو لە نەتەوایەتی خەباتی بێت شەکاوە هەر
 

 کوردستان سەربەستیی پارتی سەرکردایەتی
 ی زاینی 2113/  1/ 22. ی کوردی2712ی ڕێبەندانی 2

  لێوه ری خاکه ماڵپه  رچاوه سه
 

 مین ساڵیادی دامەزراندنی کۆماری کوردستان 67ڕاگەیەندراوی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی پادک بە بۆنەی                      
  

 !کورد یرکراویداگ واڵت نەتەوەی
 !کوردستان خەڵکی دانیشتوانی

 !کورد ناسیۆنالیستی و جیاوازیخواز الوانی
ورد بە مین ساڵیادی دامەزراندنی یەکەمین کۆمهاری کوردسهتان لە سهەرجەم دانیشهتوانی واڵتەکەمهان، گەالنهی ئهازادیخواز بە گشهتی و نەتەوەی گەورەی که 67ی ڕێبەندان 2

 .تایبەتی پیرۆز بێت

 بههاوەڕی دەربڕینههی مەیههدانی بە بههوو مهابههاد شههاری بەتههایبەت و ڕۆژهەاڵت کوردسههتانیدا، نههاوچەیەکی  2695ی رێبەنههدانی سههاڵی 2ەمەوبەر و ڕاسههت لە رۆژی سههاڵ ل 67
 چههوارچرا مەیههدانی و گشههتی بە مهابههاد گەیەنههدرا، دونیهها ێیگههو بە دا کههوردی دەوڵەتێکههی دامەزرانههدنی پێنههاو لە نەتەوەییەکههان بیههرە کههۆکردنەوەی جههاڕی دا مێژویههی و گرنههگ بڕیههارێکی لە و ئههازادیخوازی
 پێشهەوای دەسهتی لەسەر کوردستان کۆماری یەکەم دا کورد گەورەی نەتەوەی مێژووی لە جار یەکەم بۆ دا مهاباد چراکەی چوار زێڕینی تیشکی ژێر لە و مەڵبەندە لەم کە دەکرد بەخۆوە شانازیان بەتایبەتیی

 . ڕادەگەینرێت مەزن
 مهابهاد، شهاری چهرای چهوار مەیدانی لە و کوردستان دیکەی بەشەکانی خەباتگێڕانی لە بەرچاو بەشێکی بوونی ئامادە بە و دەوروبەری و مهاباد شاری خەڵکی لە کەس هەزاران 2695ی ڕێبەندانی 2 ۆژیڕ لە

 بە نابێهت هەرگیهزیش و یە  نهی ئێرانهی کهورد کە سهەلماند داگیهرکەران بە ڕاسهتیەی ئەم کوردسهتانیش کۆمهاری ڕاگەیانهدنی بە و ڕاگەیانهد کوردسهتانی کۆماری موحەممەد قازی جەنابی کورد، مەزنی پێشەوای
 .دەدات بەرۆکی لە بوونە کوردستانی کە خۆی ناسنامەی و دەکات بوون ئێرانی لە حاشا بلوێت بۆی کە دا ساتێک و کات هەر لە بەڵکو ئێرانی،
 دا کهورد گەورەی نەتەوەی مێهژووی لە کە پێبهڕا ئەوەی شهانازی و خهوارد یاسهایی سهوێندی کۆمهار سهەرۆک وەک مهوحەمەد قهازی پێشەوا جەنابی کوردستان، کۆماری دنیڕاگەیان دوای بە دوا هەر کە ئاشکرایە

 . کۆمار سەرۆک یەکەم بە ببێت
 بهووە هۆکهارەش ئەم هەر هەڵهدەمژی، ئازادیهان نەفەسهێکی ئاسهوودەیی بە کهوردان مەڵبەنهدە لەم" قهینمتف" هێزەکهانی هەبهونی ههۆی بە نەبهوو لەمێهژ کە ڕاگەیەنهدرا دا سهاتێک و کهات لە کوردسهتان کۆمهاری

 . کوردستان کۆماری دامەزراندنی دا ئاکامیش لە و نەتەوەایەتی بیری بوژاندنەوەی بۆ پاڵنەرێک
 بههوونی بەخهۆ بههاوەڕ زینهدوکەرەوەی کوردسهتان کۆمههاری ڕۆحهیەوە، بههواری لە کهردنەوەی بەهێهز و بوژانههدنەوە و کهورد گەورەی نەتەوەی سههەر خسهتە کهاریگەری الیەنەوە زۆر لە کوردسههتان کۆمهاری دامەزرانهدنی
 . کوردستان خاکی و کورد نەتەوەی کردنی ئێرانی بە و داگیرکەر دەستی بڕینەوەی بۆ بوو دەبان خەنجەرێکی کاتیشدا هەمان لە بوو، نەتەوایەتی هزری و بیر و نەتەوەکەمان

 و نیشهتمان خهاوەن بهووە ڕۆژهەاڵت کوردسهتانی لە کهورد نەتەوەی و دەرکهرا و سهڕایەوە تەواوی بە کوردسهتان لە تهاران داگیرکەری هێزی و ئااڵ و ئێران نێوی کوردستان، کۆماری دامەزراندنی بە کە ئاشکرایە
 نەتەوەی زمههانی بە قوتابخانەکهان لە چیتهر کهورد الوانهی و منهدااڵن و دران چهاپ لە کهوردی گوڤهاری و مەڕۆژنها و کتێهه  و ڕەسهمی زمهانی بە بهوو کهوردی زمهانی خهۆی، لەشهکری و نەتەوەیهی سهروودی و ئهااڵ

 خۆیهان واڵتهی فیهدای گیهان و خزمەتکار بۆخۆشیان هەر و واڵت بەڕێوەبەری خۆیان بۆ کوردان و کوردی شیرینی زمانی بە سینەما و شانۆ و ڕادیۆ نەدەکران، فارسی زمانی فێری بەزۆر و نەدەپەیڤین داگیرکەر
 کەمهایەتییە بهوون، سیاسهی ژیهانی بەشهداری چاالکهانە و دامەزرانهد خۆیانیهان بە تهایبەت ڕێکخهراوی و مەیهدان ههاتنە سەربەسهت و ئازاد کورد چەوساوەی ژنانی دا کوردستان کۆماری دەسەاڵتی ژێر لە بوون،

 .دا کۆمەاڵیەتی و سیاسی ژیانی لە هەبوو یەکسانیان مافی کورد خەڵکی گایکۆمەڵ لەگەڵ هاوڕێ کوردستان دانیشتووی نەتەوەییەکانی و مەزهەبی
 



 
 Page : 53                                                  كوردستان كۆماری  زرانی  دامه ریی  وه بیره  پیرۆزبێ                                                   53: ی  ره الپه  
 

 دەسهەاڵتدارانی نهاڕەوای هێرشهی بەر کەوتە دا ئاکهام لە و کۆمۆنیسهت ڕوسهیای ئابووریەکانی بەرژەوەندییە قوربانیی بە کرا کە نەببوو تێپەڕ شانازی لە پڕ تەمەنی لە ساڵێک کوردستان کۆماری ەندەچ هەر
 دا دەرفەتێهک و هەل هەر لە و نازانێهت و نەزانیهوە ئێرانهی بە خهۆی کهات ههی  کهورد کە سهەلماند ئەوەی وردسهتانک کۆمهاری دامەزرانهدنی بەاڵم درا، سهێدارە لە کۆمارەکەی سەرۆک و ڕوخێندرا تێک و تاران

 .یەکەوە بە لکێندراو زۆر بە ئێرانی لە واڵتەکەی کردنەوەی جیا و کوردستان سەربەخۆی دەوڵەتی پێکەوەنانی بۆ ئامادەیە
 الیەنە و هێهز سهەرجەم لە داواکهارین جیههان، ئهازادیخوازانی هەمهوو و کوردسهتان خەڵکهی دانیشتوانی کورد، گەورەی نەتەوەی سەرجەم لە کوردستان اریکۆم دامەزراندنی ساڵیادی دووبارەی پیرۆزبایی وێڕای
 لێهرەوە هەر. بگهرن ڕێهز داگیهرکەران دژی بە ڕابهوون و سهتانەوەهە ڕۆژی وەک و کهورد نەتەوەی بهوونی دەوڵەت بە ڕۆژی وەک ڕۆژە ئەم تایبەتی بە ڕۆژهەاڵت کوردستانی و گشتی بە کوردستانییەکان یە سیاسی

 .کوردستان سەربەخۆی دەوڵەتی دامەزراندنی بەرەو بوون هاوهەڵوێست ڕۆژی و نەتەوەیی یەکێتی ڕۆژی بە بکەن ڕێبەندان دووی ڕۆژی ئەوەی بۆ کوردستان یەکانی سیاسی الیەنە و هێز لە داوادەکەین
 

  کوردستان کۆماری یەکەم دامەزراندنی اڵیادیس مین 67 بێت بەڕێز و بەرز
 کوردستان بێت ئاوەدان و ئازاد

 
 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی

 PADK کوردستان دێمۆکراسی و ئازادی پارتی
 2712ی ڕێبەندانی 2

  لێوه ری خاکه ماڵپه  رچاوه سه
 

 ن لە نەتەوەی کورد پیرۆزدەکاتی رێبەندا2بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان                        
  

  خۆشەویست هاۆنیشتمانانی
 
  لهه شهێک به کهو وه و نگێنێ سهه ڵده هه  وه ڕێزه بهه تێکشهکاو، یها وتوو رکه سهه بهووبێ، زۆر یها م کهه وڵێکی، ههه ر هه گرێ، ده خۆی ڕابردووی و مێژوو  له ڕێز ک یه وه ته نه ر هه

 کهورد، بهۆ کۆمهار و رێبەنهدان ی2.بووه ههه سهازیان نووس چهاره خشهی نه و یشهتوون گه  لووتکهه تها  کهه ی ڕووداوانهه و ئهه ت تایبهه به. یهاد  وه دێنێتهه خۆی ری روه سه ی پڕۆسه
 ازەکەیسه چارەنووس رووداوە دەگەل کۆمهار مێهژووی. کوردسهتانن و کورد نەتەوایەتی لەمێژوویی بەرچاۆ و زەق نووختەگۆرانێکی و لەشانازی پر بیرەوەریەکی تەواۆکەری

 بەالم ئسهوولگەرایانە گەرانەوەیەکهی واتە کۆمهار، و رێبەنهدان ی٢ یادمهانی و یهاد کوردن، نەتەوەی بۆ سازی سەروەری زێرینی قۆناغێکی وەبیرهێنەرەوەی رێبەندان، ی٢
 و ئاسهایش و،  ئهازادی سەربەسهتی، بەخهتەوەری، لە پهر زێرینهی و درەۆشهین قۆنهاغێکی بهۆ زەمەنهی گەرانەوەیەکی واتە کورد، سەربەستی و سەروەری واقیری دوونیای بۆ خەیال و زەێن عالەمی لە رۆمانتیکی

 .دەگیردرێت بۆ وجێژنی دەکرێتەوە یادی بەرێزەوە نەتەوەیی بیرەوەریەکانی دوونیای بەرزی هەره لووتکەی وەک کوردستان الیەکی گشت لە رۆژە ئەم هەربۆیەشە نەتەوەیی، خۆشی وە خێر
 ئەم دەسههەالتی لەژێههر. زرا دامههه کههورددا نیشههتمانی سههکی رته به زۆر کی یههه ناوچه  لههه کههوردی دیفههاکتۆی حکههوومەتێکی جههار م کههه یه بههۆ کە بههوو رۆژەدا لەم دروسههت کە لەمەدایە، رێبەنههدان ی2 مێههژووی گرینگیههی

 میللهی بازرگهانی دەستپێکرد، کوردی بەزمانی خۆیان وەشانی و زران دامه  ڕۆژنامه و گۆڤار ، چاپخانە و،  دنگهخوێن. کرا دابین  مه رده سه و ئه گونجاویی پێی  به نەتەوەیی ئاسایشی و ئازادی کە بوو حکوومەتەدا
 بوونی ههه نەتەوییمانهدا لەنەههامەتی پهر مێژووی لەهەموو  مه رده سه و ئه تا  که ڵدا هه ری سه میللی کی یه ئیراده. پێدرا ی شه گه نەتەوەیی بەرژەوەندی پاراستنی بۆ دیپلۆماتیک هەلسووکەۆتی دەستپێکی لەپال

 .کرا ده نه بۆ بوونی حیسابی کات و ئه تا  که بێت ڕ کارگه  دیاریکەرو رۆلی خاوەن کەدا ناوچه سیاسیەکانی  کایه  له توانی کورد ی وه ته نه کە بوو، ئەکتیودا و چاالک دیپلۆماسیەکی دەستپێکی لەئەنجامی. بوو نه
 زموونی ئهه نوێهدا می رده سه  له جار م که یه بۆ کورد. بوو  وێنه بێ خۆیدا شنی چه  له  که  ڵداوه هه کورددا حقووقی و نگی رهه فه سیاسی، تی، اڵیه کۆمه تی، وایه ته نه ژیانی  له نوێی کی یه ڕه الپه کوردستان کۆماری

 دەبهێ وە پێویسهتە بهۆیە. نیشهاندا بەعهالەم خهۆجەیی خۆبەرێهوەبەری بە سهەبارەت خهۆی سیاسهی کەفهایەتی و دەرایەت ئاسهتی ەبەکهردەو و  وه کرده تاقی یدا که واڵته شێکی به  له خۆی نووسی چاره بردنی ڕێوه به
 وه کانیه ڕوونیه و تاریک موو هه  به کوردستان کۆماری مێژووی قۆناغی

 رێهزی و بکرێهت بەخشهانەی ئیلههام سهەیری دامەزرانهدنەوەی تهامەزرۆیی رێزو بە و بێتەنرخاندن مێژوویی زێرێنی و پرشەنگدار قۆناغێکی وەک نەواقساتیەوە، و کۆری و کەم و الواز و ق زه  خاڵه موو هه  به ، 
 بەرچههاۆ لە و سههەرکێش قههوولەی واتە ، تیمانههه وایه ته نه باتی خههه رزی بههه هەرە کی یههه لووتکه لەهەمانکاتیشههدا مێههژوویە، گرینگههی نووختەگههۆرانێکی کە ئەوەش دەگەل کۆمههار چههوونکە لێبگیردرێههت، بەشههکۆی

 بیهری کهانگەی و بەرچهاۆە قهوولە ئەم کهورددا، هەنهووکەیی شووناسهی و ئیسهتێراتیژی لەقەێرانهی پهر لەعهالەمی گرێ ڵهده هه بهۆیە.  سیاسهیمانە سەروەریسهازی مێهژووی رەۆتهی و خەبات گۆرەپانی ووننەبووی
 بۆدەستنیشههانکردنی روون ئاسههۆی وەک دا، خۆشەویسههتی نیشتیمان و کههوردایەتی سیاسههی قوتپنمههای جەهەتههی تەنزیمهی لەراسههتای و، تێبکههرێ رووی نەتەوەییمههان خەۆنەکههانی هێههواۆ قیبلەگههای وەک نەتەوەیهی،
 بگهرە و ئەسهل رێهگەی دۆزیهنەوەی و انقەێهر لە دەربهازبوون لەپێنهاۆ و لێوەربگیرێهت فەلسەفیانەی بەرچاۆروونی و رەوەنگەیی سوودی نەتەوەیی، سەروەریسازی راستەقینەی و ئەسیل رێبازی و رێگا ئەسالەتی
 وەک کوردسههتان، رۆژهەالتهی کۆمهاریخوازی بههزوتنەوەی پەێوەنهدیەدا، لەم بۆیەشهە هەر. بکردرێههت بهۆ حیسهابی فەلسهەفی و فیکههری پهارادایمی و سهیمبوول وەک دا، سیاسههی سهەرگەردانی سهەحرای لە نەجاتمهان
 بەرووکەردی کوردسهههتانە، رۆژهەالتهههی نەتەوەیهههی رزگهههاریخوازی جهههووالنەوەی لە  خەسارشناسهههی خوێنهههدنەوەیەکی بەرهەمهههی کە بهههزووتنەوەیەک وەک و ، سەروەریسهههازی پەیهههامی خهههاوەن نەتەوەیهههی بزافێکهههی

 و فیکههری بنەمهها بەرۆژکههردنەوەی و ردنئەکتههوالیزەک لەپێنههاۆ و ، هەلدەسههتێت ئەسههل بەرەۆ توێژکههارانە گەرانەویەکههی و رێنێسههانس بەئەنجامههدانی کههورد سەربەسههتی و هێههوا قیبلەگههای لە ئووسههولگەریانەی
 .دەکات ئاراستە رۆژهەالت کوردی دێفاکتۆی دەسەالتی بۆ رێگا نەقشەی تەرحی و نەتەوەیی سەروەریسازیانەی خەباتی گۆرەپانی دێتەناۆ پێشەوا، و کۆمار فەلسەفیەکانی
  قەێرانگەلێک هاتووە، هەمەالیەنە قەێرانگەلێکی تووشی کوردستان، رۆژهەالتی  سیاسی کۆمەلگای گەیشتوون،کە ەناعەتەق بەم خەسارشناسانە قوولی لێکۆلینەوەیەکی ئەنجامی لە بزوتنەوە دامەزرێنەرانی
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 رزگهاریخوازی بزافهی قێرانهی لە پهر کەشهوهەوای و کۆمەلگها هەنهووکەیی دۆخهی کە پێهوایە بهزوتنەوە. کێشهاوە دا رێکخراوەیهی وە نەتەوەیهی، ئیستێراتیژی نەتەوەیی، شووناسی بوارگەلی گشت بەسەر بالی کە

 کولتهووری کە پێهوایە بهزوتنەوە. کهراوە ژەهراویهی کهورد پرسهی نەیهارانی تەۆتەئەی تێئهۆری سیاسهەتی کهارتێکەری لەژیهر کە یە، واریداتی و سیاسی یاتێکیئەدب لە سوودوەرگرتن ئاکامی کوردستان رۆژهەالتی
 کهۆی و تهاک خۆبەدەسهتەوەدەری و بێتەفهاوەتی کوولتهوری برەویهی و نەتەوەیهی ئیهرادەی بهوونی ئیفلهیج و لەالیەک رۆژهەالت کوردی بزافی رێکخراوەیی لەقێرانی پر حیزبی سیستەمی و کورد کۆمەلگای سیاسی

 ئەم ئەنجههامی لە کوردسههتان رۆژهەالتههی کۆمههاریخوازی بههزوتنەوەی دامەزرینەرانههی بههۆیە چەشههنەیە، لەم ئەدبیههاتێکی هێنههانی بەکههار تەغههزییەو مەحتههوومی و سروشههتی بەرهەمههی دیههکەوە، لەالیەکههی کۆمەلگهها
 و لێکهۆلینەوە دوای سهەرئەنجام و خسهتەگەر نەتەوەییمهان پرسهی ئاسهت لە سهاز چارەنووس و لەبهار دۆخێکهی بەرەۆ دۆخە، لەم دەربهازبوون بهۆ چهارە رێگای دۆزینەوەی پێناۆ لە خۆیان هەۆلی خوەێندنەوەیە،
 کە قەنهاعەتە ئەم سهەر ههاتنە سیاسهی، پراکتیکهی و مەێهدانی کهاری گەلیئهازموون گشهت هەلسهەنگاندنی ئەوانەش لەپهال و وکۆمەلناسهی سیاسهی بهواری کارناسهانی فیکری گەلی بەرهەم گشت تاووتوێکردنی

بەلکهوو  یە،  سەروەریسهازی پرسی دەگەل نامۆ چەمگەلێکی لە سەقەت ناشیانەو سوودوەرگرتنی یان وە نوێخوازیی، و نوێ ئیدەئالگەلێکی ئیدەو خوولقاندنی نەک کورد، دەردری تەداویی بۆ گوونجاۆ نووسخەی
 .کوردستاندایە رۆژهەالتی رزگاریخوازی بزوتنەوەی مێژوویی لە هەدەفمەند، رێنێسانسێکی ئەنجامدانی بە تانچارە هەس رێگەی

 بەههاو لە پهر گەنجیهنە ئەم. نەتەوەیهیە وونکراویهی کهورد لە گەنجیهنەی دۆزیهنەوەی مەبەسهتی بە توێژکهارانە شهۆرکردنەوەیەکی خۆ واتە ئەسلە، بۆ گەرانەوە ئۆروپا، لە رێنێسانس وێنەی کوردی رێنێسانسی
 .پێشەوا و کۆمار سەردەمی فەلسەفیەکانی و بنەمافیکری گەنجینەی لە بریتیە ، هەیە دەستەبەربوونەوەی و هەالنجندنی قابلییەتی کۆمار سەردەمی مێژوویی کانگای ئیستگەو لە کە بایخە

 الیەن لە کهۆنترۆلکراۆ بەالم) ئیسهتێراتیژیک، الدانێکهی ،ئاکهامی رۆژهەالت کهوردی مەێنەتهی لە پهر ژیهانی و سیاسهی گهایکۆمەل قێرانهی لە پهر دۆخهی پێهوایە کوردسهتان رۆژهەالتهی کۆماریخوازی بزوتنەوەی
 لە ئوسههوولگەرایی رەۆتههی ا،راسههتایەد لەم کۆمههاریخواز بههزوتنەوەی بههۆیە دایە، کۆمههار شههکلی لە نەتەوەیههی و سیاسههی سههەروەری ئەسههلی لە نەیارپەسههەند الدانههی واتە ئەسههلە، لە( کههورد سەربەسههتی نەیههارانی

 و بەرۆژکههردن سههەرئەنجام و ئەسههلەکان گەنجیههنەی دۆزیههنەوەی بەمەبەسههتی پێویسههت هەرە رەۆتێکههی وەک کوردیههدا، هههاۆچەرخی و مههۆدێرن مێژوویههی لە رێنێسههانس کۆنسههێپتی کردنههی پههراکتیکە بە چوارچێههوەی
 ئاسهتی بەرەۆ چەرمەسهەری، و مەینەتهی لە پهر و ئەسهارەت لە پر دۆخی لە دەربازبوون بۆ گوونجاۆ رێبازێکی رێگەۆ ،وەک کوردان گەۆرەی پێشەوای و کۆمار فەلسەفیەکانی و بنەمافیکری گشت نەۆژەنکردنەوەی

 لێهوەردەگرێ، سهوودی سەروەریسهازی وتنەوەیبهز سیاسهی ئاجینهدەی و ئیسهتێراتیژی تێرئهاۆکردنی و دارشهتن راسهتای لە سهەرەکی هەرە سهەرچاوەی و ژێرخهان وەک و، دەزانێ بەختەوەری و  سەربەستی و رزگاری
 وەک راستایەشهدا هەرلەم و دیاریهدەکات، ئهاوەش هەر و دەالوێنێت کورد سەروەریسازی بزوتنەوەی ئیستێراتێژی نەتەوەییەدا، هزرە بیرو ئەم لەنوێنگەی کوردستان، رۆژهەالتی کۆماریخوازی بزووتنەوەی واتە

 بێهت سەروەریسهازیانە و نەتەوەخهوازی یەکگرتهوویی روحیکهی و ئیهرادە خولقێنەری کە نەتەوەیی کولتوری و سیاسی ئەدبیاتی دەۆلەمەندکردنی لەپێناۆ خۆی توانای و هەۆلی هەموو حەرەکەتە ئەم پێشمەرجی
 .دەخاتەگەر
 لەئەنجهامی بتوانرێهت کە بەۆهێوایە و دەکات کورد نەتەوەی لەگشت پیرۆزبایی دستان،کور کۆماری دامەزرانی سالرۆژی مین 67ی رێبەندان 2 جێژنی بەبۆنەی کوردستان، رۆژهەالتی کۆماریخوازی بزووتنەوەی

 بەرۆژکهردنەوەی و نەۆژەن لەئاسهت گوونجهاۆ زەمیهنەی بێهت، کۆمەالیەتیەکهان و ئاینی سیاسی، کەسایەتیە و رێکخراوە و پارت گشت سەمیمانەی هاریکاری کەبەرهەمی الیەنی، گشت کۆدەنگێکی دەستەبەرکردنی
 .دەربازبکرێتەوە واقیع عەرزی و رێئالیتە عالەمی بەرەۆ دا تەسەورات لەعالەمی زیندوو کۆماری لەمراستایەدا بتوانرێت تابەلکوو برەخسێت، جوانەمەرگمان کۆماری فەلسەفیەکانی و فیکری ەمابن
 

  کوردستان رۆژهەالتی کۆماریخوازی بزووتنەوەی هاۆئاهەنگی شوورای
 2113ی  ی ژانوییه14

  لێوه ری خاکه ماڵپه  رچاوه سه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ی واڵت و ناوخۆیی کوردستان وه ره ده  له ندان ی ڕێبه2ی  بۆنه  به کان سمه چوونی رێوره رێوه به  
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   وه زرانی کۆماری کوردستانی کرده ی دامه ساڵه 67حیزبی دێموکڕاتی کوردستان یاد                             
 

 سههاڵڕۆژی مین وتههه حه و سههت شه  لههه کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی :نیههوز کههورد و کوردسههتان
 ریهی وه بیره و یهاد  لهه ڕێزی شایان سمێکی رێوڕه بردنی ڕێوه به  به کوردستاندا، کۆماری رانیز دامه

 کوردسههتان کۆمههاری کانی ئامانجههه ڵ گههه له و گههرت کوردسههتان کۆمههاری رانی زرێنههه دامه و کۆمههار
 . وه کرده نوێ فای وه ڵێنی به
  لههه س کههه دان سههه شهداریی به  بههه داننهه ڕێبه ی2 ، ممه دووشههه ڕۆژی یانیی بهه  کههه دا سههمه ڕێوڕه و لهه
 و  بۆنههه هههۆڵی  لههه حیههزب میوانههانی و  ماڵههه بنه و  رگه پێشههمه و کههادر نگران، الیههه نههدامان، ئه

 سهههاڵڕۆژی نهههدان، ڕێبه ی2 یهههادی  شهههکۆوه و رمی گهههه  بهههه چوو، ڕێوه بهههه حیزبهههدا کانی سهههمه رێوڕه
 . وه کرایه کوردستان کۆماری زرانی دامه
  لهه رێزگهرتن بۆ نگی بێده ڕاگرتنی ساتێ و قی  ڕه ی ئه تیی وایه ته نه سروودی  به  سمه ڕێوڕه و ئه
 حیزبهی سیاسهیی ری فتهه ده یامی پهه دواتهر. کرد ستی ده ل گه و حیزب هیدانی شه وریی یاده و یاد

 سیاسهیی ری فتهه ده نهدامی ئه ریمی، کهه ماڵ کهه کاک ن الیه  له یه، بۆنه و به کوردستان دێموکڕاتی
 . وه خوێندرایه  وه  زبهحی
 و ران رێبههه بهۆ  شهانازییه م ئهه مووان هههه پهێش ، كهورده  كانی یهه یی وه ته نه  یه شههانازی  لهه كێك یهه كوردسهتان  كۆمههاری  زرانی دامهه ر گهه ئه   کهه کههرد  وه بهه ی ئامهاژه دا کهه یامه په تای ره سههه  لهه ریمی کهه ماڵ کهه ڕێز بهه

 ی ناوچههه و اڵت سههه ده  سههنوورداربوونی و  ئیمكانههاتی بێ موو هههه  ڵ گههه له توانیههان  كههه  وه ڕێتههه گه ده د ممههه مهه قههازی زانهها،  وای پێشههه بههۆ  وه مووانههه هه رووی سههه  لههه و دێمههوكرات  حیزبههی  یم رده سههه و ئههه  رانی تێكۆشههه
 توانیهان یهان وه كرده م بهه وان ئهه. ببهوو دروسهت  نهدی ناوه  تی حكوومهه  اڵتبوونی سهه ده  بهێ و هێهز  نگی پارسهه  تێكچهوونی و كان یهه یهانیج  كێشه  هۆی  به  كه  وه بقۆزنه  تییه تایبه  رجه لومه هه و ئه اڵتیاندا، سه ژێرده 

 . وه بنووسنه كورددا   مێژووی  له زێرین  كی یه ره الپه
 زۆر كوردستان  كۆماری  نی مه ته  وه داخه به  که هاتبوو کۆمار کانی وته سکه ده ها وه ر هه و کورد تیی وایه ته نه باتی خه مێژووی  له ردستانکو کۆماری ی جێگه و  پێگه  به  ئاماژه  به دا یامه په و ئه ی دیکه شێکی به  له

 بهۆ كۆمهار  رانی زرێنهه دامه و حیهزب  رانی رێبهه  تاوه ره سه  له ر هه اڵم به هات، پێ  ۆتاییك كرد ده یان پشتگیری بریتانیا و مریكا ئه  كه شا زا ره مه حه  ڕۆی ره سه  تی حكوومه  كانی پیالنه و هێرش  هۆی  به و بوو كورت
 و  كهوردی  ی قوتابخانهه  دانهانی ، یاسهایی  یزگا داموده  زراندنی دامه ، كوردی  كولتووری و زمان  فێربوونی  پێدانی ره په  به وان ئه. كرد نه ن كۆتاییا شتێك هی   له  وه اڵته سه ده م ئه رێگای  له کورد ی وه ته نه تی خزمه

 اڵتداریی سههه ده  نههوێی  كی یههه نموونه دا مانههگ 11  لههه نیا تههه كۆمههار و ل گههه  پاراسههتنی بههۆ  رگه پێشههمه  هێههزی  سههازماندانی و  كههوردی  ی رۆژنامههه و وگۆڤههار كتێهه   ی وه كردنههه وبههاڵو چههاپ و  چاپخانههه  كارخسههتنی وه
 .جیهان موو هه  رچاوی به  خسته دیبوو، نه  وه خۆیه  به  دێموكراسیی  نگی ره  مه رده سه و ئه تا  كه كدا یه چهناو  له دێموكراتیكیان 

  بهه کوردیهان  که کردبوو  واڵتانه و له ت تایبه  به ،کان ییه ناوچه و جیهانی  ئاڵۆگۆره بۆ کی یه وه خوێندنه کوردستاندا کۆماری زرانی دامه ی ساڵه 67  بۆ کوردستان دێموکڕاتی حیزبی سیاسیی ری فته ده ی که یامه په
  لهه و ناسهكه  رجهه لومه هه م لهه كوردسهتان  دێمهوكراتی  حیزبهی ههاتبوو جیهانهدا و  ناوچهه کانی سیاسهییه  هاوکێشهه  لهه ئێهران ی پێگهه و ئێهران بهارودۆخی ر سهه  خسهتنه تیشهک  بهه دا شه به  له.  کراوه ش دابه ردا سه

 وبهۆ دێموكراتهدا و ئهازاد  ئێرانێكهی پێنهاوی  لهه  كهه کان نیشهتمانییه  نهه الیه و هێهزه موو ههه  ی وه لێكنزیكبوونهه بها، ده  تی ڕه بنهه  ئهاڵوگۆرێكی و ره بهه ئێهران  وه یهه دڵنیایی  بهه  كه رێك گه ئه ر هه روودانی  ڕوانیی چاوه
 ئێهران  كانی وتنخوازه پێشهكه و دێمهوكرات  هێهزه  كگرتوویی یهه  دانییه  وه له گومان.  زانێ ده پیویست  به زیاتر کات موو هه  له كۆشن، تێده ئێران  كانی تهپێكها موو هه  كانی یه ئازادی و ماف  تێكرای  ركردنی به سته ده
 . بێ ر كاریگه  گورزێكی  واڵته و ئه  النی گه ست ده به ئێران  ئیسالمیی  كۆماری ڕۆیی ره سه و  دیكتاتۆری  رزۆكی له  ری یكه په  كجاریی یه  رووخانی بۆ  توانێ ده
 م ئهه  وه بێنێتهه ك الیهه موو ههه بیهر وه  دی  جهارێكی  زانهێ ده پێویسهت به داههاتوو،  روانێتهه ده  وه شهبینییه گه به  كهه كوردستان  دێموكراتی  حیزبی یاند ڕایگه یدا که یامه په کۆتایی  له حیزب سیاسیی ری فته ده ندامی ئه

 كانهدا یرانه قه  لهه  ئیسهالمی  كۆمهاری  كه قۆناغێكدا  له. ر به بگرنه كاندا ئاسته موو هه  له پێویست  نگیی هاوده و  هاوكاری  ی رێگه توانن نه كوردستان  كانی یه سیاسی  هێزه ر گه ئه نابن ر به سته ده  ئامانجانه و ئاوات
.  وه بقۆزیتههه خههۆی ی واکههه ره  پرسههه قههازانجی  بههه کان تههه رفه ده بتههوانێ  لههه گه م ئههه ی وه ئههه بههۆ بههێ قههایمتر  میشههه هه  لههه دا ناوچههه  لههه چ و كان یههه ێرانیئ  هێههزه نێههو  لههه چ كههورد  ی پێگههه  پیویسههته ، بههووه نههوقم
 ش هاوبههه  كههاری  ی رنامههه به ر سههه  لههه  وه بوونههه سهها  م النیكههه و  كگرتوویی یههه  وڵی هههه بات خههه  ی مه رده سههه م ئههه  كی پێویسههتییه ك وه  کههه  خههوازێ ده  وه رئههه هه مووان هههه  لههه كوردسههتانیش  ڵكی خههه  كانی یههه روانی چاوه
 ی وه تهه نه  ئامهانجی  ی وه دیهێنانهه وه تها بات خهه  به  خۆی  ندبوونی پێبه  میشه هه ك وه كوردستاندا  كۆماری  زرانی دامه ی ساڵه 67ریی  وه بیره  له كوردستان  دێموكراتی  حیزبی. بدرێ كاندا جۆراوجۆره  رجه لومه هه له

  ی درێهژه ، بهردوه  ژیهانی  كۆتهایی و ره بهه  ئیسهالمیی  كۆمهاری خۆراگریمهان ك وه ر ههه  وایهه ڕمهان باوه.  وه كاتهه ده دووپهات فیدرالهدا و دێمهوكرات و ئهازاد  ئێرانێكهی  لهه كوردسهتان  كۆمهاری  زراندنی دامه ویش ئه كورد
 . وه ویته که ده لێ كانمانی ئامانجه هێنانی دی وه باتیشمان خه

 الوانهی تیی کیهه یه یامی په دا سمه رێوڕه و ئه ی درێژه  له و کرا بووان ئاماده پێشکێشی  وه کوردستانه دێموکڕاتی حیزبی ریی هونه کۆری ن الیه له حیماسی و شۆڕشگێڕی سروودی دوو حیزب یامی په ی وه خوێندنه دوای
 . وه خوێندرایه کوردستان اڵتی ڕۆژهه دێموکڕاتی
  ی دیکه کی یه بڕگه ند چه ریمی که مین ده مه حه ند رمه هونه نگی ده  به ک گۆرانییه   شته گه و ماملێ و خوسره ند رمه هونه نگی ده  به گۆرانی دوو یی، اڵدزه قه مید حه شاعیر ن الیه له شێرر  کۆپله ند چه ی وه خوێندنه
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 .بوون  شکۆیه به و تی تایبه  سمه و رێوڕه ئه
 

 2113ی  ی ژانوییه21

 ری کوردستان و کورد  ماڵپه
 

 ولێر  هه  سمی ساڵیادی کۆماری کوردستان له رێوڕه  تێکی حدک له یئه شداریی هه به                                
 

 کۆمههاری زرانی دامههه ی سههاڵه  67 کوردسههتان رێمی هههه ختی پێتههه ولێر، هههه  لههه :نیههوز کههورد و کوردسهتان
 .گیرا لێ رێزی کوردستان

 رۆكی سهه چاودێریی بهه و  ولێر ههه شهاری  لهه وا پێشه هۆڵی  له دانن رێبه ی 3 ، ممه سێشه ڕۆژی یانیی به
 ی پارچهه چهوار ر ههه حزبیهی رپرسهانی به و زیهر وه و پارلمانتهاران  لهه ك یه ژماره بوونی ئاماده و رێم هه

 رز بهه كوردسهتان كۆماری زراندنی دامه ی ساڵه 67 یادی د، ممه مهه قازی وا پێشه ی ماڵه بنه و كوردستان
 .راگیرا  یرۆزپ و
 بی كتهه مه نهدامی ئه ركوكی، كهه مال كهه دوکتهور ن الیهه له كوردسهتان رێمی ههه رۆكی سهه وتهاری دا یاده و له

 شهاری  لهه كوردسهتان كۆمهاری زراندنی دامه تێیدا  که  وه خوێندرایه كوردستان دیموكراتی پارتی سیاسیی
 .دابوو م ڵه قه له تی كوردایه ی بوێرانه و ژیر بڕیاردانێکی  به مهابادی
  کهه ، وه خوێندرایهه د مهه مهه قهازی وا پێشهه كهوڕی قهازی، لی عه ن الیه له قازی ی ماڵه بنه وتاری پاشان
 .کرابوو كوردستان كۆماری رووخانی كانی هۆكاره و د ممه مهه قازی تێکۆشانی  له باس تیایدا
 ن سهه حه حیهزب، دێرینهی ری تێکۆشهه گهادانی، لیل جهه دێمهوکڕات، حیزبهی ناسهراوی سهیمای  نزاده سهه حه بهدوڵال عه مامۆسهتا ڕێزان بهه  لهه ههاتووپێک کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی تێکی یئهه هه  کهه  باسهه شهایانی
 .بوون شدار به دا یاده و له حیزب ندیی ناوه ی کومیته ندامانی ئه یی، زێوه برایم و فتووحی کوێستان  سیاسی، ری فته ده ندامی ئه ، قادرزاده

 .هات پێ كۆتایی كوردستان، كۆماری می رده سه فۆتۆگرافیی كی پێشانگایه ی وه كردنه و دیكۆمێنتاری فلیمێكی نیشاندانی  به  سمه رێوڕه و ئه
 
 2113ی  ی ژانوییه22

 کوردستان و کورد 
 

 ە واڵتی ئوتریش ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان ل ی ڕێبەندان2بەڕیوە چونی ڕێورەسمی                    
 

 بهۆ شهەوئاهەنگێکی ئهوتریش واڵتهی لە کوردسهتان دیمهۆکراتی حیزبهی کۆمیتەی :ئوتریش -هەواڵ ناوەندی
 شههاری لە ئۆبەرئۆسهتەرایش پارێزگههای دەڤەری لە کوردسهتان کۆمههاری دامەزرانهی سههاڵەی 67 لە ڕیزگهرتن

 .برد بەڕیوە لیتز
 کوردسهتانی ڕیکخهراوە و حیزب نوینەرایەتیی بەشداری بە  و ندان ڕێبه کی یه وی شه کە شەوئاهەنگەدا لەم
 . وه خوێندرانه پەخشان و شێرر و پەیام چەندین بەڕیوەچوو، کان ئوتریشییه و
 بهزوتنەوەی ئەنجهومەنی کوردسهتان، نیشهتیمانی یەکیەتهی کوردسهتان، دیمهۆکراتی پهارتی دا سهمه رێوڕه و له

 . وه خوێنده  وه یه بۆنه و به خۆیان یامی په(الپارتی) سوریە لە کوردستان دیمۆکراتی پارتی و گۆڕان
 پهاکی گیهانی لە ڕێزگهرتن بهۆ بێهدەنگی دەقەیەک ڕاگرتنهی و ئەر نەتەوایەتیی سروودی  به  سمه رێوڕه و ئه

 حهدک کهۆمیتەی نوێنەرایەتیی قادری، پەرۆش ن الیه له خێرهێنان به کوری کی یه وته  به دواتر و شەهیدان
 .ندرا یه ڕاگه عەلی فەقێ مهەممەدی الیەن لە بەرنامەکان ڕیزی پاشان و کرد پێ تیس ده ناوچەیە لەم

 هەمزەنژاد،خوێنههدنەوەی خههدر لەالیەن کههوردی زمههانی بە حههدک ئههوتریش کههۆمیتەی پەیههامی خوێنههدنەوەی
 سهەر لە ئهوتریش پارلمهانی ئەنهدام ئهابلینگەر، سۆنیا خاتوو الیەن لە ئۆبەرئۆستەرایش گاریپاریز جێگری پەیامی خوێندنەوەی قادری، ئیدریس الیەن لە ئاڵمانی زمانی بە حدک ئوتریش کۆمیتەی پەیامی
 کولتههورە ناوەنههدی پەیههامی ئههوتریش، سههەوزی حیزبههی لیسههتی سههەر لە ئۆبەرئۆسههتەرایش پارێزگههای ئەنجههومەنی ئەنههدامی هارتیههگ، ئێههدڤیگ مههاری پەیههامی ئههوتریش؛ لههدیمۆکراتی سۆسههیا حیزبههی لیسههتی

 .  بوون  سمه رێوڕه و ئه ی دیکه کی یه بڕگه ند چه ئۆکافۆر ئیکێ الیەن لە ئوتریش سەوزی حیزبی یجۆراوجۆرەکان
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 :لە بوون بریتی نەخوێندرانەوە کات کەمی بەر لە و بوون گەیشت رەسمە و رێ ئەم بەڕێوەبەرانی بە کە پەیامەکانی پەیامانەش لەم بێچگە
  

 پورینگەر یۆسف دوکتۆر ئۆبەرئۆستەرایش پارێزگاری پەیامی
  سەوز لیستی سەر لە پارلمان دۆنەمیزئەندام ئەفگانی پەیامی

 گۆڕان بزوتنەوەی ئەنجومەنی امیپەی
 مرۆڤا مافێن پاراستنا بۆ ژە کوردی کۆمەڵەیا نوێنەری قادر ئاالن دووکتۆر پەیامی

  
 .داگیرسێنرا یەکەوە بە بەشدارەکانەوە کوردیە ڕێکخراوە نوێنەرایەتی لەیەن لە کوردستان کۆماری ساڵەی 67 مۆمی کە باسە شیاوی

 .بێ پیرۆزە ڕۆژە ئەم شیاوی کە برازێنەوە شێوەیەک بە بەرنامەکە توانیان خۆش ئاهەنگی چەندین بە یەکەو هەر ئاالنی فەرهاد و داری عبدولباسیت هونەرمەندان دوو هەر بەرنامەکەدا هونەری بەشی لە
 و سیاسههەت لە و بگههرن خههۆ ڕاسههتەو پەیوەنههدی ئوتریشههیەکان و وردسههتانیک ڕیکخههراوە و حیههزب نههوێنەرایەتی لە زۆریەک گەڵ لە توانیههان بەیههنەدا لەم حههدک الینگرانههی و ئەنههدامان  کههه  باسههه شههایانی

 .کەنەوە ئاگاداریان کوردستان دیمۆکراتی حیزبی هەڵویستەکانی
 .پێهات کۆتای دا بەشداران شادی و خۆشی لە پڕ ئاپۆڕای نێو لە شەو نیوی و 11 کاتژمێر لە و خایاند شەودرەنگانێکی تا رەسمە و ری ئەم
 

 2113 ی ی ژانوییه22
 ری حدک میدیا ماڵپه

 
 بەرز راگرتنی یادی کۆماری کوردستان لە شاری ترۆندهایمی واڵتی نۆروێژ                              

 
 واڵتههی ترۆنههدهایمی شهاری لە کوردسههتان کۆمههاری یهادی راگرتنههی بەرز :هەواڵ نههۆروێژ  ناوەنهدی
 دامەزرانهی ساڵی مین  67 یادی بەشکۆدا رێوڕەسمێکی لە نۆروێژ واڵتی دانیشتووی کوردانی نۆروێژ
 .راگرت بەرز واڵتە ئەو ترۆندهایمی شاری لە کوردستانیان کۆماری
 کۆمههاری دامەزرانههی سههاڵوەگەری مههین 67هەتههاوی  ی1341 بەفرانبههاری مههانگی ی31 شههەممە رۆژی

 هاوکهههاری بە و کوردسهههتان دێمهههوکراتی حیزبهههی ترۆنهههدهایمی کهههۆمیتەی الیەن لە کە کوردسهههتان
 لە و نهۆروێژ واڵتهی لە کوردسهتان رۆژهەاڵتهی دێمهوکراتی الوانی یەکیەتیی ترۆندهایمی میتەیکۆ

 یهادی بهۆ بێهدەنگی ساتێک و رەقی  ئەی نەتەوایەتیی سروودی بە چوو، بەڕێوە ترۆندهایم شاری
 .پێکرد دەستی رزگاری رێگای شەهیدانی

 کچههی شههێنانی، دڵههکەش خههاتوو الیەن لە کوردسههتان کۆمههاری سههاڵەی 67 مههۆمی داگیرسههانی دوای
 لە کوردسهتان دێموکراتی حیزبی ترۆندهایمی کۆمیتەی پەیامی شێنانی، عەواڵ فەرماندە شەهیدی

 پەیامەکەیههدا لە نهاوبراو. خوێنهدرایەوە کهۆمیتە بەرپرسههی ئەحهمەدی، ئوسهتاد کامیهل کهاک الیەن
 سهەرنجدان بە دسهتانکور کۆمهاری شهانازییەکانی و مێهژوو لە کهورتەیەک باسی بەر هێنانە وێڕای

 بە دەرحەق رێهژیم کەمتەرخەمیەکهانی و فشهار هۆی بە کە رادەگرین بەرز یادە ئەو ئێمە کاتیکدا لە: گوتی خەڵک سەر بۆ رێژیمە ئەو فشارەکانی ئەستاندنی پەرە و کوردستان و ئێران ئێستای بارودۆخی بە
 واڵتە ئەو سهەر بهۆ رۆژئهاوایی واڵتهانی ئابوورییەکهانی گەمهارۆ ههۆی بە کوردستان لەوان یەک و ئێران دانیشتووی گەالنی ژیانی دۆخی ەیە،ه درێژەی کاروانچیان و کۆڵبەران کوشتنی و هەژاری کورد، خەڵکی
 و کهرد مهرادی لوقمهان زانیهارو ئێردامی مەترسی بە ەیئاماژ ترۆندهایم شاری لە حیزب کۆمیتەی بەرپرسی. کردوە کپ نێوخۆی ئازادبیرانی هەموو دەنگی ئیسالمیش کۆماری ئەمنیەتیی دەزگای و بۆتەوە دژوار
 واڵتهی لە کهورد تێکۆشهەری سهێ تیهرۆری مەحکهوومکردنی وێڕای پەیامەکەدا کۆتایی لە ئەحمەدی ئوستاد کامیل کاک. سێدارە حوکمی بەر دەدرێنە بەردەوام کورد الوانی رێژیم سیاسەتەکانی هۆی بە کە گوتی

. بەرن یەکگهرتنەوە بەرەو حیهزب هەڵەکهان و کەموکهووڕی بە پێهداچوونەوە بە دانیشهتنانە ئەم کە خواست هیوای و کرد رێبەریدا ئاستی لە دێموکرات حیزبی الیەنی دوو هەر نێوان دیالۆگی لە باسی فەڕانسە
 ژنهانی یەکیەتیهی کۆمیتەکهانی پەیهامی پێشکەشهکردنی. خوێندایەوە بەرواری بێکەس نالیە لە نوروێژ نێوەڕاستی لە کوردییەکان کۆمەڵە و رێکخراو و پارت هاوبەشی وتاری حیزب کۆمیتەی پەیامی دوابەدوای
 یەکەمهی بهڕگەی. هێنهابوو پێهک رێوڕەسهمەکەی لە دیهکە بەشهێکی خوڕەمگهاهی هەژار و مەعرووفهی فەریهدە خهاتوو بەڕیهزان الیەن لە کوردسهتان رۆژهەاڵتی دێموکراتی الوانی یەکیەتیی و کوردستان دێموکراتی
 پهاش. پێکهرد دەسهتی کوردسهتان کۆمهاری یهادی بە تهایبەت مەرزبهان کەژاڵ خهاتوو الیەن لە شهێررێک پێشکەشهکردنی بە یهادە ئەم دووهەمهی بهڕگەی. پێههات کۆتهایی شێنانی رامین گۆرانیەکی بە ەکەرێوڕەسم

 تێکۆشهاندا و خەبهات ریهزی لە مهاوەیەک بهۆ کە کهرد تێکۆشهەرانە بەو پێشهکەش رێزلێنهانی گهوڵی شهاخە کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی ترۆندهایمی کۆمیتەی ئاگووشی، هۆزان الیەن لە شێررێک خوێندنەوەی
 .کردن پێشکەش رێزلێنانی گوڵی شاخە رێوڕەسمەکە بەڕیوەبەرانی لە رێزگرتن مەبەستی بە کوردستانیان هاوکاری کۆمیتەی درێژەشدا لە. بوون

 :لە بریتین کردبوو یادەکە پێشکەشی اییانپیرۆزب پەیامی الیەنانەی و حیزب ئەم کە باسە شایانی
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 ساڵەی ساڵیادی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە واڵتی دانمارک پیرۆز کرا 67                               

  
 مهین 67 ڕێبەندان، ی2 یادی ڕاگرتنی پیرۆز و بەرز مەبەستی بە :دانمارک -هەواڵ ناوەندی
 و مهمەمههمەد قههازی کههورد گەلههی مەزنههی پێشههەوای و کوردسههتان کۆمههاری دامەزرانههی سههاڵڕۆژی

 ئەو گهههرێڤەی نههاوچەی لە کوردسههتان، دیمههوکراتی حیزبههی دانمههارکی کههومیتەی هاوڕێیههانی،
 دانیشههتووی دڵسههۆزی کههوردانی لە کەس سههەدان بەشههداری بە شههکۆیان پههڕ ڕێوڕەسهمێکی واڵتە،

 حیزبهی الیهانگرانی و ئەنهدام و کوردسهتانییەکان ڕێکخهراوە و حیهزب نوێنەرایەتی واڵتە، ئەو
 .برد بەڕێوە کوردستان دیموکراتی
 کە ڕەقیه  ئەی نەتەوایەتهی سهرودی بە دانمهارک، کهاتی بە ئێوارە ی6 کاتژمێر ڕێورەسمەکە

 و کرابهوو ئامهادە کوردسهتانەوە ۆژهەاڵتهیڕ دیموکراتی الوانی یەکێتی هونەری کوڕی الیەن لە
 خهوازانەی ڕزگهاری بهزووتنەوەی شهەهیدانی لە ڕێزگهرتن بهۆ بێهدەنگی خهولەک یەک پاراستنی

 .پێکرد دەستی گەلەکەمان
 بەڕێهز دانمهارک، کهومیتەی بەرپرسهی الیەن لە کوردسهتان دیمهوکراتی حیزبهی پەیامی پاشان
 و کۆمههار لە بهاس وێهرای حوسههێن ههاوڕێ اد پەیهامە لەو. کههرا پێشهکەش حەسهەنزادە حوسهێن
 هەڵوێسهتی و سیاسەت سەر لە قورسی کارتێکەرییەکی ساڵ 67 پاش و ئێستاش کە کرد، کوردستان کۆماری مەعنەوییەی و سیاسی دەستکەوتە بەو ئاماژەی کۆمار، دامەزرێنەری حیزبی شانازی لە پڕ مێژووی

 پیرۆزتهرین و بەرزتهرین یەکێهک هەر ئێسهتاش بهوو، کوردسهتان ئهااڵی هەڵکردنهی و سهەربەخۆ حکهومەتێکی دامەزرانهدنی کە کوردسهتان کۆمهاری جەکهانیئامان. هەیە تایبەتی بە حدک و گشتی بە گەلەکەمان
 .دەگرین لێ ڕێزی و بەهاین پڕ ئاوا ەرهەمێکیب و دەستکەوت خاوەن کە دەکەین حیزبەکەمانەوە و خۆمان بە شانازی ئێمە بۆیە هەر کوردستانییەکانە، ڕێکخراوە و حێزب و کورد گەلی ئامانجەکانی

 الوانههی یەکیەتههی و کوردسههتان دیمههوکراتی ژنههانی یەکێتههی پەیههامی دا ئەو دوای بە و کههرا پێشههکەش کوردسههتانەوە ڕۆژهەاڵتههی دیمههوکراتی الوانههی یەکیەتههی سههرودی کههۆڕی الیەن لە ڕێبەنههدان سههروودی ئینجهها
 . کرا پێشکەش کوردستان ڕۆژهەاڵتی دیموکراتی

 :بوون خوارەوە شێوەی بەو کە کران پێشکەش کوردستانییەکان ڕێکخراوە و حیزب پیرۆزبایی بروسکەی دا مەراسمە ئەو دیکەی بڕگەیەکی لە
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 عەبدولخالق ئازاد کاک الیەن لە کوردستان دیموکراتی پارتی دانمارکی ناوچەی لێژنەی
  ئارام کاک الیەن لە کوردستان نیشتمانی یەکیەتی دانمارکی کومیتەی 
 ماریجی ئەمین کاک الیەن لە کوردستان زەحمەتکێشانی کۆمەڵەی 
 گەوهەر خاتوو الیەن لە کۆمەڵە ئێران کۆمۆنیستی حیزبی کوردستانی ویڕێکخرا 
 
 .خوێندرانەوە بەرنامەوە پێشکەشکارانی الیەن لە دانمارک، لقی کوردستان نەتەوەی کۆنگرەی و ئێران کوردستانی شۆڕشگێڕی خەباتی سازمانی ئێران، کوردستانی خەباتی سازمانی پەیامی هەروەها 

 و پێکهرد دەسهتی ئەمهین کهارزان موسهیقای و مەحمود نەورۆز هونەرمەند خۆشی و دەنگی و هەڵپەڕکی و گۆرانی بە کوردستان، کۆماری دامەزرانی ساڵەوەگەڕیمین 67  ڕێبەندان دووی سمیڕێورە دووهەمی بەشی
 .ڕازایەوە زیاتر کوردستان سەربەستی و ئازادی ئەویندارانی هەڵپەڕکێی گەڕی بە

 .ڕازاندەوە زیاتر بەرنامەکەیان ڕێبەندان یادی بە تایبەت پەخشانی و شیرر بە سنوور، خاتوو و سومەیە خاتوو بەهەست، و جوان یژۆڵەیک هەردووک کە باسە جێگەی
 .بوون دەئاما دا ڕێورەسمە لەو ڕێپۆرتاژ کردنی ئامادە و فیلم هەڵگرتنەوەی بۆ هەواڵ، ناوەندی راپۆڕتی بەشی و کوردکاناڵ کامیڕای کە ئاماژەیە بە پیویست
 دانمارک کومیتەی -کوردستان دیموکراتی حیزبی
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 رزانی کۆماری کوردستان  ی یادی دامه بۆنه چوونی سمینارێکی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد به ڕێوه به            
 

بردنی سهمینارێک   ڕێوه به  ندکارانی کورد بهیی خوێ وه ته تیی نه کیه یه :نیوز کورد و کوردستان
 .یادی دامەزرانی کۆماری کوردستانی کردەوە

 کۆمهاری بااڵکهانی ئامهانجە بەرزراگرتنهی پێنهاو لە کهورد خوێندکارانی نەتەوەیی یەکیەتیی
 یەکشههەممە ڕۆژی داهههاتوو، و ئێسههتا نەوەکههانی بههۆ ئەزمههوونە ئەو گواسههتنەوەی و کوردسههتان
 بە سهلێمانی زانکهۆی ڕاپەڕیهن ههۆڵی لە زانستی سێمینارێکی ،1341 دانیرێبەن ی1 رێکەوتی

 نهههوێنەرانی و فەرهەنگییەکهههان و سیاسهههی کەسهههایەتییە لە بەرچهههاو ژمهههارەیەکی بەشهههداریی
 راگەیەنەکههان لە ژمههارەیەک هەروەههها و خوێنههدکاران و مەدەنههی کۆمەڵگههای رێکخراوەکههانی

 .برد بەڕێوە
 عهومەر مهارف. د زانکهۆ، مامۆستای ئەبوبەكر هەڤاڵ. د زانبەڕێ لە یەک هەر دا سمیناره و له
 سیاسهەتمەدار گهادانی جەلیهل کاک و ميژوونووس زەند کەریم مامۆستا زانکۆ، مامۆستای گوڵ

 .کرد بەشداران بە پێشکەش بابەتیان دێرین تێکۆشەری و
 تەوەیهینە سروودی سەرەتا كوردستاندا كۆماری دامەزراندنی ساڵەی 67 یادی كۆنفرانسی لە

 بابەتیههانەی خوێنههدنەوەیەكی ئەبههووبەکر، هەڤههاڵ. د پاشههان و خوێنههدرایەوە رەقیهه  ئەی
 دیمههههوكراتی حیزبههههی ئۆرگههههانی كوردسههههتانی ڕۆژنههههامەی دەالقەی لە كوردسههههتانی، كۆمههههاری

 .کرد كوردستانەوە
 .باس بەر خستە کوردیدا مودێڕنی دەسەاڵتی یەکەم چوارچێوەی لە کوردی ئەوکاتی دیپلۆماسی و كوردستان ۆماریك دەرەكییەكانی پێوەندییە گوڵ عومەر مارف دوکتور پرۆفسۆر دا که سمیناره کاری ی درێژه  له

 .کرد سیاسییەکانی هێزە یەکریزیی داوای و کرد کۆمار سەردەمی بیرەوەرییەکی چەند بە ئاماژەی کورتی بە زەند کەریم مامۆستا کوردستان، کۆماری لە بەشدار مێژوونووسی دواتر
 بە ئامههاژە وێهڕای بهووە، ئامهادە دا مەهابهاد چهوارچرای مەیههدانی لە کۆمهار راگەیانهدنی رۆژی لە کە دێمهۆکرات حیزبهی و کهورد دێرینهی سیاسههەتمەداری گهادانی، جەلیهل کهاک سهێمینارەکەدا کۆتهایی بەشهی لە

 .کردەوە شی سێمینارەکە بەشدارانی بۆ کۆماری هەرەسهێنانی کانیدەرەکییە و نێوخۆیی هۆکارە تەمەنیدا، کورتی ماوەی لە کوردستان کۆماری دەسکەوتەکانی
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 اڵتی کانادا رۆژهه  ندان له ی رێبه2ری  وه چوونی یاده  رێوه به                                       
  

 van Horne A 545 ی کتێبخانهه سهالۆنی  لهه و  مه کشهه یه رۆژی ی ئێهواره :کانادا -هەواڵ ناوەندی
 دێمهۆکراتی حیزبهی ن الیهه  لهه کوردسهتان کۆمهاری زرانی دامهه سهاڵڕۆژێ ینمه  ه67  له  وه یادکردنه راسیمی مه

 . چوو  ڕێوه به  کاناداوه اڵتی رۆژهه ی کومیته کوردستان
 رپرسهی به م ده موقهه ر عفهه جه کهاک ن الیهه  لهه تا ره سه پێکرد ستی ده  ئێواره 6 عات سه  له  که  راسیمه مه و ئه

  کهه رنامه به.  وه خوێندرانهه کان رنامهه به ی بڕگهه پاشان و کرا کان میوانه نیهات خێر به تۆرۆنتۆ،وە ی کومیته
 سهتی ده کوردسهتان و کهورد ئهازادی رێگهای هیدانی شهه یادی بۆ نگی بێده ک یه قیقه ده و قی  ره ی ئه سرودی  به

 نههدامی ئه یریهانگ جهه بهرایم ههاورێ ن الیهه  لهه  وه بۆنههه و بهه کوردسهتان دێمهۆکراتی حیزبهی پاشهان. پێکهرد
 پهاش.  وه خوێندرانهه کان سیاسهیه  نهه الیه و حیهزب یامی پهه  ئینجها. کرا پێشکەش حیزب تۆرۆنتۆی ی کومیته

 ن الیهه  لهه کە  رۆژه م ئهه جۆری مهه هه خهواردنی کرا، ئامهاده خهواردن ی سفره جار و ئه کان یامه په بوونی واو ته
 شهادی و ڕکێ ڵپهه هه ی رنامهه به خهواردن نهان پهاش. کرابوو ادهئامه حیهزب نگرانی الیه و ندامان ئه ی ماڵه بنه
 درێهژەی شهەو ی4.31 کهاتژمێر تها بهووان، ئامهادە هەڵپەڕکێهی و شهادی بە کە پێکهرد، سهتی ده  وه بۆنهه و به

 :  له بوون بریتی  وه خوێنده یامیان په و بوون  که راسیمه مه شداری به ی نانه الیه و حیزب و ئه. هات  کان رنامه به  به کۆتایی بڕی ده ر ده  راسیمه مه و له خۆیان خۆشهاڵی بووان شدار به کاتێکدا  له و کێشا
 
 پارتی دێمۆکراتی کوردستان -1

 تی نیشتمانی کوردستان کیه یه -2

 حواز لئه ی دیمۆکراتیکی ئه ره به -3

 ردستان تکێشانی کو حمه ی شۆڕشگێری زه ڵه کۆمه -9

 .یامی ماڵی کورد په -5

  ڵه یامی کۆمه په -6
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 کانادا اڵتی کومیتەی رۆژهه -کوردستان دیموکراتی حیزبی
 

 ساڵەی کۆماری کوردستان گیرا  67لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕێز لە یادی                              
 

  لهه کوردسهتان کۆمهاری زرانی دامهه ساڵڕۆژی مین وته حه و ست شه یادی :ئەمریکا -هەواڵ ناوەندی
 .گیرا لێ ڕێزی ئامریکا واڵتی شویل،ی نه شاری
 دیمههوکراتی حیزبههی کههومیتەی سەرپێشههنیاری  لههه جههانێوری ی26  ممه شههه ڕۆژی ی ئێههواره  لههه ر سههه

 بنکهههه و کان یهههه سیاسهههی  رێکخهههراوه و حیههزب پشهههتگیری و هاریکهههاری وبە شهههارە لەو کوردسههتان
 سهاڵی مین وتهه حه و سهت شه ی بۆنهه  شهکۆبه پهڕ ڕێوڕەسمێکی شویڵ نه شاری  له کان یه تی اڵیه کۆمه 

  .چوو  ڕێوه به مهاباد شاری  له کوردستان کۆماری م که یه زرانی دامه
 ڕێزنهان بهۆ نگی بێهده ک یهه قیقه ده و قیه  ڕه ی ئه تی وایه ته نه سروودی بە ڕێوڕەسمە ئەو سەرەتای

 عوسهمان ههاوڕێ ن الیهه  لهه پاشهان. پێکهرد دەسهتی ردسهتانکو و کهورد هیدانی شهه پاکی گیانی له
 رێزنهان و خێرهاتن بهه وێڕای ،(شویڵ نه-کوردستان دێموکراتی حیزبی ی کۆمیته ندامی ئه)ت حیکمه

 یهان شهداری به  ئامریکهاوه ی دیکهه کانی شهاره  لهه  کهه ی وهاوڕێیانه ئه تی تایبه  به شداربووان به  له
. کهرد ش پێشهکه ندان ڕێبه ی2 سمی ڕه و ڕێ چوونی ڕێوه به تی چۆنیه  به ت باره سه باسێکی کردبوو،
 یژن جهه بردنی ڕێوه بهه سهتی به مه  بهه حیزبیهان ی کۆمیتهه پێشنیاری  که ی یانه تی اڵیه کۆمه  بنکه و حیزب و به کوردستانی دیموکراتی حیزبی ی کۆمیته پێزانینی و ڕێز دا وتەکانی دیکە بەشێکی لە حیکمەت بەڕێز

 .یاند ڕاگه کردبوو سند په ندان ڕێبه ی2
 .کرا شداربووان به  به ش پێشکه دۆسکی ساڵ  کاک ن الیه  له بوو، کان نه الیه موو هه بۆچوونی ی نوێنگه  که ندان ڕێبه دووی ژنی جه ری به ڕێوه به ی لێژنه یامی په پاشان
  جیاوازی و کی ره دووبه ش وه ئه  که ناڵێنن ده ری به له ئێستاش تا هه کوردی کانی وه بزووتنه موو هه  که کرد ی هۆیه و ئه باسی کوردستان، کۆماری کانی وته سکه ده و مێژوو ر سه  له کورت باسێکی دوای  به ناوبراو

 



 
 Page : 61                                                  كوردستان كۆماری  زرانی  دامه ریی  وه بیره  پیرۆزبێ                                                   61: ی  ره الپه  
 
 ک یهه و بایی تهه  بهه کوردستان ی مجاره ئه شۆڕشی و تێکۆشان و هەوڵ که خواست هیوای دا که یامه په دیکەی شیکی به  له دۆسکی ساڵ  کاک. واری کورده ڵگای کۆمه نێو  ته کێشراوه  دابووکه سیاسی حزابی ئه نێو  له

 .وتن رکه سه نجامی ئه  بگاته بوون
  بهه و کهرد دیپڵۆماسهی باتی خهه  بهه ی ئیشهاره دا کهه یامه په شهێکی به  لهه ردین فهه کهاک.کهرا ش پێشکه دی ممه مهه ردین فه ن الیه  له کرابوو،  ئاماده ئینگلیسی زمانی  به  که شویڵ نه کانی کورده ندی هاوپێوه یامی په
 .زانی ی وه بزووتنه وتنی رکه سه بۆ تێکۆشان و وڵ هه گرینگی شێکی به
 لەگەڵ نهدی پێوه  لهه وزاد نهه کهاک. کهرا ش پێشهکه ورامی ههه وزاد نه کاک ن الیه  له  که(د ممه مهه قازی وا پێشه) کوردستان کۆماری رۆک سه ی تنامه سیه وه ی وه خوێندنه  به کرابوو رخان ته  رنامه به ی دیکه شێکی به

  رینهه به زیهادتر کهوردی وتهی ڕه  کهه  یهه ئێمه رکی ئهه کهار، شهوێنی یهان  وه  قووتابخانهه  له چ وت، مزگه  له چ:گووتی کوردستان ی وه جوواڵنه  به ر رامبه به تاراوگە لە تاییبەت بە نەتەوەکەمان، ڵەکانیڕۆ ئەرکی
 .ین بده وڵ هه یی وه ته نه یەکگرتوویی بۆ زیادتر و ڵک خه اڵنی نێوکۆمه

 ی کۆمیتهه نهدامی ئه) نهازی ن سهه حه کهاک نهدان ڕێبه ی2 نگی ئاههه رانی بهه ڕێوه به ن الیهه له خشهان په و شۆڕشهگێری شهیرری ی وه خوێندنه  به کوردستان کۆماری زرانی دامه ساڵڕۆژی  به ت تایبه ی رنامه به وئاخنینێ
 .ڕازابووەوە زیاتر ژن جه ری به ڕێوه به ی لێژنه ندامی ئه)مائیلئیس عبیر ته کاک ها روه هه  وه( شویڵ نه – کوردستان دێموکراتی حیزبی

 : له بوون بریتی هێنا پێک یان ری به ڕێوه به ی لێژنه حیزبیی، ی کۆمیته پێشنیاری ر سه  له  که ی یانه تی اڵیه کۆمه و سیاسی  ورێکخراوه حیزب و ئه
 شویڵ نه ی ناوجه ی لێژنه -کوردستان دێموکراتی پارتی -
 شویڵ نه  له رێکخستن رتی که – کوردستان نیشتمانیی تی کیه یه -
 سێنتر ددین الحه سه ئیسالمیی ی بنکه -
 TKCC.  سی نێ تێ  له کوردی کۆنسووڵی -
 KCI کوردی کۆڵتۆری نیستیتۆی ئه -

 :ندان رمه ونهه خۆشی نگی ده و گۆرانی  به کوردستان کۆماری ساڵیادی مین وته حه و ست شه سمی ڕه و ڕێ شی به دوایین
 . کێشا دریژەی شەو درەنگانی تا ئەمریکا واڵتەیەکگرتووەکانی نەشویل،ی ناوچەی دانیشتووی کوردانی هەڵپەڕکێی گەڕی و زاخۆیی الح سه و یۆسف الم سه کاک ژاد، نه یزی فه شیدی ڕه کاک

 وتنی رکه سهه داوای و داو زۆریهان هەوڵێکهی ڕێوڕەسهمە ئەو بەڕێوەچهوونی بهۆ کە دەکهات الیەنهانە و ڕێکخهراو ئەو هەمهوو ئاڕاسهتەی خهۆی گەرمهی سپاسی شویڵ نه شاری  له کوردستان دێموکراتی حیزبی ی کۆمیته
 .دەکات بۆ زیادتریان
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  (ئامریکا) شویڵ نه -کوردستان دێموکراتی حیزبی ی کۆمیته
 

 کۆمارەکەم پیرۆز یادت                                           
 
 پیرۆتی بێبەش 
 
 .کۆمارەکەم دەکەم یادت  
 دیهدەی نهووری هێنها، نهوورت خۆتهدا گەڵ لە هاتی کە هەر 

 .چێشتوو جەفا ئاشقانی
 ئاوت  کوردستان کارەساتی پڕ شۆرەکاتی بۆ هاتی کە هەر 

 .گەیو کام بە  کچی چاوی وەک روون هێنا،ئاوی
 هەسهتی ناسهکیی بە و سهەربەخۆیی بۆنخۆشهی دەمهم،بە وشهەی وەک جهوان رووانهد،گوڵی گوڵی چیا و دەشت بااڵی و بەژن و سینە سەر لە خۆزگەکان ئامێزی بە پڕ پێشەوات هەناسەی سروەی
 .شاعیر
 بە بوو بەستە، بووبە   بوو پێشمەرگە چەکی قاسپەی هەڵدا،تێکەاڵوی بین یەک کوردستانیان لەتکردنی شەرابی دەفری مەستانەی ئەو جەستەی و دڵ خستە لەرزەی بارزانییت هەنگاوی گرمەی
 .رەقی  ئەی سروودی بە و بوو ریتم

 .پێڕازاندەوە دی هێندەی کوردستانت ئااڵی بااڵی دەرو هێنا حەڵەبت تاسەبارانی و دێرسیم و پیران سەیدی ئارەزووی مرواری مشت مشت گەڕای مێژوو دەریای نێو لە 
 .هیوامانی کوردستان کۆماری بەڵێ.رێنوێنمانی و چرا ئێستاش ئەوا 
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  کوردستان و کورد
 



  

 


