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غةنى بلوريان كةسايةتى ديارى سياسى كوردى رِؤذهةآلتى كوردستانة ،كة لةةااةىى نيوةو ن سةالاةكانى سةةرىتاى
دىيةى ضلةكان تا سةرىتاى دىيةى نةةىدى سةدىى رِ بردةة بؤ ااةىى ثرت لة نيوسةدى خةةباتاارة ضةاىكى سياسةى
بوةىة لةم ااةىيةشد بةهؤى تيواؤشان بؤ بةديهيونانى ئاااجنة سياسيةكانى سةرجةم بيستء ثيونض سالاى تةاةةنى لةة
زيند نةكانى حاواةتى ثةهلةةىء ثرت لة بيست سالاى لةتار ةطة بةسةربردةةى.
ذيانى سياسى ناةبر ة بةهؤى ئاةيوتةبوةنى بةهةةر زة نشيووى دةنياى سياسيةةىة هةلاويوستة سياسةيةكانى ،بةو رى
بؤ ر ةبؤضوةنى جياة زة اشتءارِ لةنيوو ليواؤلةر ند فةر هةم كردةةى ،بةتايبةتى نةةيار نى سياسةى ئةةة بةشةيووىيةكى
يةةةال ىيةنةةةة تةةاال رِىهةنةةدى ذيةةانى سياسةةيان هةلاسةةةن اندةةىة تةةةنيا ىيةةةنى سةةةرنةكةةتنة سياسةةيةكانى ئةةةةيان
بةرجةستةكردؤتةةىة لةم سؤن ةيةةى هيوليواى رِىشيان بةسةر هةاوة ذيانى سياسة ئةةةد كيوشةاةى .هةةر بؤيةة لةةم
ليواؤلاينةةىيةد هةةلادىدرآ لةسةر بنةااى رِيوبازى ز نستى ايوذةةيى ئاةرِ لة ةيوست ةكانى ذيانى سياسى غةنى بلوريةان
بدريوتةةىة بةشيووىيةكى ة قع بينانة هةلابسةن يندرآ ،بةثشت بةسنت بةضةند سةرضاةىيةال ،كةة طرن رتينيةان بةريت
لة :بريىةىريةكانى بلوريان بةناةنيشانى (ئالاةكؤال)ء كتيوبةكةى بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،كة طفتوطؤية لةطةلو
بلوريةةانء هةةةردةة كتيوةةة تايبةةةتذ بةةة ايوةةذةةى ذيةةانء تيواؤشةةانى سياسةةى بلوريةةانء لةةةرِةةى طيور نةةةةىى رِةةد ةى
ايوذةةييةكاند ةيور ى هةنديوك كةمء كورِى ز نستى ،بةآلم طرن ىء بايةخى زؤريةان هةةبوة بةؤ تويوذينةةىكةةاان .بيوج ةة
لةة نةش ،كتيوبةكانى :د .ياس سةردىشتى ،بةتايبةتى (هةلاويوستى حزبى تودى لةحاست كيوشةةى نةتةة يةةتى طةة
كورد لة ئيور ن) ،م.س .ىز ريوفء ئةة نى تر (ايوذةةى كوردستان) ،كريس كؤضيور (بزةةتنةةىى نةتةةىى كوردء هيو ى
سةربةخؤيى) ،عةبدةلرِىمحان قامسلوة (ضل سالو خةبات لةثيوناةى ئاز دى) ،كةةرىى حيسةااى (لةبريىةىرييةةكا،)،
جةليل طاد نى (بانةبيوتة درؤى ثاش اردةة) ،عةبدةلاآل حةسةن ز دى (نيوسةدى تيواؤشان)ء هةرةىها ضةةند ذاارىيةةال
لة طؤظارى طزينطء هاة رء سةرضاةىى جؤر ةجؤرى دياة لةم تويوذينةةىيةد سوةدى زؤريان ليووىرطري ةى.
ئةم تويوذينةةىية بةناةنيشانى (غةنى بلوريةان ،ذيةانء تيواؤشةانى سياسةى  ،)9144-4291سة بةشةى سةةرىكى
لةخؤدىطريوتء هةر بةشيوايش بؤسةر ضةند تةةىريوك د بةشار ةى .بةشى يةكةةم بةؤ ثيو ةيشةنتء تيواؤشةانى سياسةى
ئةة تا رةةخانى كؤاارى كوردستان لةساآلنى  4211-4291ديةارىار ةىة بةسةةر سة تةةةىر د بةشةار ةى :تةةةىرى
يةكةم باس لة ثيو ةيشنتء قؤناغةكانى خويوندنى كر ةى .لة تةةىرى دةةىاد تيواؤشانى ئةةاان لة سازاانى جةةة نانى
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كورد ( )4211-4219خستؤتةرِةة .تةةىرى س يةايش تايبةتار ةى بة ئةند م بوةنء تيواؤشانى سياسى لةة كؤاةلاةةى
ذيانةةىى كورد (ذ.ال)ء حيزبى دىوكر تى كوردستان (حدال) لة ساآلنى 4211-4211د  .بةشى دةةىاى تويوذينةةىكةة
تةةةرخانار ةى بةةؤ تيواؤشةةانى سياسةةيى بلوريةةان لةةةنيوو ن سةةاآلنى 4211-4211ء لةةةدةة تةةةةىرى جيةةاد رِؤلاةةى ئةةةة
لةد اةزر ندنةةىى حيزبى دىوكر تى كوردستان (حدال) لة ساآلنى ( ،)4291-4211هةةرةىها قؤنةاغى ذيةانى زينةد نى
سياسى (لة ثايزى  4291تا ثةايزى  )4211باسةيان ليوةوىكر ةى .بةشةى سة يةمء كؤتةايش بريتةى يةة لةة تيواؤشةانى
سياسى لةنيوو ن ساآلنى ()9144-4212ء بؤ دةة تةةىر د بةشار ةى ،لةتةةىرى يةكةاد بةاس لةة طةرِ نةةةىى ئةةة بةؤ
كوردسةتانء بةشةةد رى لةبزةةتنةةةىى ئةةاز دكو زى كوردسةتاند ( )4211-4212كةةر ةىة تةةةىرى دةةىاةةيش بةةؤ دة
ةيوستةطةكانى ذيانى سياسى بلوريانء قؤناغى تار ةطة لةساآلنى  9144-4211تةرخانار ةى.
بةشى يةكةم :ثيَطةيشتنىء تيَكؤشانى سياسى تا رووخانى كؤمارى كوردستان (:)4211-4291
يةكةم :ثيَطةيشتنىء قؤناغةكانى خويَندنى:
ناةى غةنى كورى قادرء ثاشناةى بلوريانة ،سالاى  4291لةبنةاالاةيةكى دىةلاةاةند ،لةطةرِىكى ئةراةنيانى شةارى
اةهاباد لةد يك بوةى) .(4باةكى بلوريان يةكيوك بوةى لة دىةلاةاةندىكانى ناةضةى اوكريان ،ئةند اى ئةجنواةنى شةارى
اةةةهاباد بةةوةى ،كةةة بةةةدة ى هةةاتنى سةةوثاى سةةؤظيةتء ثاشةكشةةةى د مءدىزطةةا حاوايةةةكانى ئيوةةر ن لةةةة شةةارىد
د اةزر بوة).(9
خيوز نى ناةى (اةرزى)ية ،لةهاةينى 4291د اارىىاردةةى ،بةآلم بةةهؤى كودىتةاى 42ى ئةابى 4291ء رةةخةانى
حاواةتى اصدق ،ضوةنة نيوو ذيانى سياسى تةة ة نهيونى ،بلوريان بؤ ااةىى ثيونج سالو لة دىسةت ري نةكةى د بةرِ ءىة
ثاشان لة 4291د زىااةىندى هاةسةرطرييان ئةجنااد ةى) .(1هةرةىها خيوز نةكةى هةةر لةسةةرىتاى ذيةانى هاةسةةرى
لةطةل بلوريان دةةضارى ئاز رى دىرةةنىء ناخؤشى زؤر بوةى ،ئةةكاتةى بلوريان لةزيند ند بوةى ،دةةكضة دةة نةكةى
بةناةىكانى (نةمشيلء هيورؤ) لةسالاى 4292د لةد يك بوةن).(1
قؤناغةكانى خويوندنى سةرىتايىء ناةىندى لةة شةارى اةةهابادء ،دة ناةىنةدى لةة اةةهابادء تةار ن خويونةدةةى).(9
كاتيوك كة لة شارى اةهاباد قوتابى بوةى لة "دىبريستانى ثةهلةةى" ،لةرِيوى خويوندنةةىى (طؤظارى طةىةيوةذ) ،كةة لةة
سالاى  4211لةشارى بةغد دىردىضوة ،لةرِيو ةى ئةة كةسانةى كة لة اةهابادة دىةرةبةرىء لةناةضةةكانى رِؤذهةةآلتى
كوردسةةتان دىضةةوةن بةةؤ عيوةةر قء دىطةرِ نةةةةى ،لةطةةةلو خؤيانةةد ئةةةة طؤظارىشةةيان دىبةةردىةى نةةاةخؤى ئيوةةر ن .لةةةة
سةردىاةد بوة كة بلوريان لةطةلو ئةة طؤظارىد ئاشنا بةوةىء فيوةرى خويوندنةةةىة نوسةينى كةوردى بةوةى) .(6ضةوناة
خويوندن بةزاانى فارسى بوةىة بةهةاوة شيووىيةال بة زاانى كوردى خويوندن ياساغ بوة.
ثاشان سالاى  4219بؤ دريوذىد ن بةخويوندن ضوةيتة شارى تار نء لة "د نشسر ى اقةدااتى" دىسةتى كةردةةى بةة
خويوندن) .(1هةرضةندى لةسةرىتاد باةكى نارِ زى بوةى لة ضةوةنى بةؤ خويونةدن لةة تةار ن ،بةةآلم دة تةر لةةرِيوى (قةازى
حمةاةد  )4211-4211قسةى لةطةلو كر ةىة ئةةيش رِىز اةندى دىربرِيوى كورِىكةةى لةةتار ن يويونيوةت ،كةة بلوريةان
بة اليونى بة باةكى د بوة لةةآ لة قوتايانةى "كاجل" ة تةة "دىبريسةتانى ئةةلبورز" خةؤى نةاةنوس باةاتء يويونيوةت،
بةآلم بةلايونةكةى با ةكى شااندةةىء لة "د نشسةر ى اقةدااتى" دىسةتى كةردةةى بةة خويونةدن .ئاشنايةتيشةى لةطةة ول
"عةبدةلرِىمحانى قامسلوة" ثةيد كردةةى ،هةةر لةةة ااةىيةشةد بةيةكةةةى سةةرد نى (ئيحسةان نةورى ثاشةا -4121
 )4216يان كردةةى).(1

2

بلوريان لةتار ن زؤر نةاايةةىة لة خويوندنى ئةةآ دةةركةةتةةى ،ضوناة لةسةر فةراانى قةازى حمةاةةد لةة (44ى
كانونى يةكةاى  )4219طةرِ يةةى بؤ اةهاباد بةاةبةستى ناردنى بؤ خويوندنى سةةربازى لةة بةاكؤى سةؤظيةت) .(2بؤيةة
دة ى ااةىيةال لة ضاةىرِة نى لةىيةن ريبةر نى حدكاء كؤاارى كوردستان لةسا  4216بؤ خو ئةفسةةرىء خويونةدى
سةربازى ل ةطة ول دىستةيةال خويوندكارى دياةة رىة نةةى ز ناةؤى ئةفسةةرى بةاكؤ لةة ئازىرباؤةانى سةؤظيةت كةر ).(41
بةشى زؤرى ئةة نةشى ناردر ن كورِى دىةلاةاةندة كورِى دىرىبةطةكان بوةن) .(44بةآلم لةطةلو ئةةىشةد هةنةديوايان لةة
كورِى هةذ رىكان بوةن ،ةىال( :كةرىى ةىهابى ثةرةيز ن ،استةفا شلماشى ،سةولاتان ةىتةايشةى ،حةايةد خسةرةى،
حمةاةد د ةدى ،عةزيز فةةرهادى ،رىمحةان طةةرايانى ) ،كةة خةةلااى شةارى اةةهابادء كةورِى كاسةباار نء بازرطانةان
بوةن) . (49ناردنى بلوريانيش هةر لةخؤةى نةبوةى ،لةىيةةال كةورِى دىةلاةاةنةدبوة ،لةىيةةكى تريشةةةى هةةر لةتةاةةنى
زةةيى ىةيةةى تيواةلو بةكارى سياسى بوة بوة.
دووةم :تيَكؤشانى لة سازمانى جةوانانى كورد (:)4211-4219
تةاةنى ىةى بلوريان هاةكات بةوةى لةطةة ول طؤ ِر نااريةة ايوةذةةيىء سياسةيةكانى ئيوةر نء رِؤذهةةآلتى كوردسةتان.
بةتايبةتى دة ى ئةةىى لةئابى سالاى 4214د سةوثاى سةؤظيةتء بةةريتانيا هةريةكةةة بةشةيواى ئيور نيةان خسةتة ذيوةر
دىسةآلتى خؤيانةةى ،بةشى باكوةرى رِؤذهةآلتى كوردستان كةةتة ذيور دىستى سةوثاى سةؤظيةت ،ئةاةةش دىرفةةتى
لةبارى بؤ دىستة بذيورى سياسةىء رة ةنةاكبري نى كةورد هيونايةكايةةةى تةا لةةة بارةدؤخةةد بةرىة بةخةةباتى سياسةىء
ريواخر ةىيى بدىن ،بةجؤريوك لةنيوو ن ساآلنى  4216-4214شةارى اةةهاباد بةوة بةة ناةىنةدى طةشةسةةندنى هةسةتى
كورد يةةةتىء جؤشةةد نى خةةةبات بةةؤ بةةةديهيونانى خو سةةتء د ة كارييةةة نةتةةىييةةةكانى كةةورد) .(41ئةةةم بارةدؤخةةةش
كاري ةرى طةةرىى لةسةر ةيوست ةى ذيانى سياسى بلوريان د ناة لةة قؤناغةةى تيواؤشانى سياسى دىستثيوارد.
لةرِ ستيد بلوريان بةرلةةىى تيواةلو بةكارى سياسى بيوت ،لةذيور كاري ةرى ضةند كةسايةتيةكى ديارة سادىى ئةة
سةردىم ئاشنايةتى لةطةلو ايوذةةى نةتةةىى كوردة رِ بردةء خةباتى سياسى كورد ثةيةد كردةةى .ةىال خةؤى دىلايوةت:
"اينةى ئةمحةدى زىينةبى ،بةناةبانط بوة ،كورديواى زؤر ساكارة لةهةاان كاتد كةورد ثةةرةىر بةوة زؤر دذى رِذيومةى
ئيور ن بوة ،بةشيووىى ساكارى خؤى ض حالاى نةبوة لة سياسةت ،بةآلم بةهؤى ئةةىى هةستى كورد يةتى هةةبوة ،دذى
ئةةةة رِذيوةةمء حاواةتةةة بةةوة ...ةىكةةو طيورِ نةةةةى باسةةى سةةةركردىكانى كةةوردة شةةؤرِشء رِ ثةرِينةةةكانى كةةوردى بةةؤ
دىطيورِ اةةى ...انيواى طةنج كة بةهيض شيووىيةال نةتيواةلاى كارى سياسى ،نةة اةسةةلةى ايللةى (نةتةة يةةتى) بةوةم،
نةئاطام لة ايوذةةى ايللةتةكةم بوة ،هيض شتيوام نةدىز نى .ئةة ارؤظةة ئةةة شةتانةى بةؤاذ بةاس دىكةردة ئةةةى انةى
دىخسةتة ذيوةر كاري ةةرىء ثةرؤشةيةةى ،بةةةجؤريوك كةة هيد يةةتى دىكةردم بةةؤ رِيوبةازى فياريواةى ديةاريار ةى ايللةةى،
ب ئةةىى ئةة بز ن يان ب ئةةىى اذ خؤم هةست باةم ةىكو د ستانيوك ئةة شتانةى بؤاذ دىطيورِ يةةى").(41
سةرىتاى كارى سياسى بلوريان دىطةرِيوتةةى تةاةنى هةذدى سالا  ،ئةةكاتةى تيواؤشانى سياسةيى لةة رِيزىكةانى
سةةازاانى جةةةة نانى كةةورد لةةة سةةالاى 4219د دىسةةت ثيواةةردةةى .ئاشةةنابوةنى بةةةرِةةد ةى ايوذةةييةةةكانى كةةورد هةةةر
لةسةرىتاى سةدىى بيستةم تا سةردىاى خؤى ،هةرةىها خويوندنةةىى طؤظارى طةىةيوذ ،رؤذنااةى (رِيويةا تةازى) ،كةة
لةىيةن كوردىكانى ئةراةنسةتانى سةؤظيةت بةةثيتى ىتينةى رةسةى دىردىضةوة) ،(49ئةةةيان هانةد ةى تيواةةلو بةةكارى
سياسى ببيوتء لةطةلو ذاارىيةال هاةرِيوى "سازاانى جةةة نانى كةورد" لةاةةهاباد د رةةزريونذ) .(46ة تةة ئةةكاتةةى كةة
خويوندكارى ئااادىيى بوةى لة "دىبريستانى ثةهلةةى" شارى اةهاباد ،لةريوى ئةفسةر نى سوثاى سؤظيةت رؤذنااةةى
كوردى " ِريويةا تةازى"ى ثة طةيشةتوةىء دة ى خويوندنةةةىى بابةتةةكانى ئةةة رؤذنااةيةة ز نيةارى ةىرطرتةوةى لةسةةر
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"سازاانى جةة نانى حيزبى كؤاؤنيستى سؤظيةت" ،ئةةىش سةرجنى ئةةى لة د اةزر نةدنى رِيواخر ةيواةى هاةشةيووىى
ئةة ن بؤ ىة نى كورد رِ كيوشاةىء بريؤكةى درةستاردنى "سازاانى جةة نانى كورد"ى لةى طةآللاة دىبيوةتء هةةلاةةكانى
بؤ د اةزر ندنى ةىها رِيواخر ةيوك لةطةلو ضةند هاةرِيويةكى دياةى دىخاتةطةرِ) .(41لةم بارىشةةى بلوريةان دىلايوةت" :بةؤ
طةيشةةنت بةةةة اةبةسةةتة بان ةةةة زيوام دىركةةرد ،بةةةكورتى دىقةكةةةى بةةةةؤرى بةةوة :ىة ن لةهةةةاوة ةآلتةةانى جيهانةةد
رِيواخر ةى تايبةت بةخؤيان هةية .ئيومةى ىةى كورديش بؤ ئةةىى بتو ن دىن ى نةتةةىكةاان بؤ طةيشةنت بةة اةافى
رىة ى بةةةرز باةينةةةةى ،ثيوويسةةتة سةةازاانيوك د اةةةزريون  .بةةؤ ئةةةم اةبةسةةتة د ة لةةة طشةةت ىة نةةى ةآلت دىكةةةم بةةؤ
د اةزر ندنى ريواخر ةيواى ئةةتؤ بةهانااةةى بيوذ") .(41بةآلم جةليل طاد نى ئةاة رِىت دىكاتةةىة دىلاة " :لةسةةر ئةةة
برِة ية نيم كة ئةةكات بةر لةة ثيواهةاتنى ذ.ال (بلوريةان) سةازاانى جةةة نانى ثيوةك هيونابة ء ئةةم هيوةزة ِريواخسةتنةيان
سازكردب ") .(42بةآلم ثيوضةة نةى ئةاة ،حاجى عةبدةلاآلى قازى لةبريىةىرييةكانيد نوسيوةيوتى" :غةةنى بلوريةان كةة
ئينسانيواى هةلاسورة ئاز بوة ،بوة بة بةرثرسى ئيتحادييةى جةة نان"). (91
دة ى رِ طةياندنى د اةزر ندنى سازاانى جةة نانى كورد لة سةالاى 4219د  ،كؤاةةلايوك لةة ىة نةى شةارى اةةهاباد لةة
كؤبونةةىيةكد  ،كة لةة بةاغى "اياائيةل" لةةبنارى "ئةشةاةةتى نةورىدينى" بةسةرت ةى ،دىسةتةى بةرِيووىبةةريان بةؤ
كارةبارى رِيواخر ةىكة ديارى كردةةى ،كة بريتى بوةن لة" :بلوريان -عةة اةةلةةةى -ئةمحةةدى سةالاحيان -قةادرى
اةمحود ز دىة عةزيزى فةةرهادى" ،ضةوناة بلوريةان رِؤلاةى سةةرىكى هةةبوةى لةة د اةزر نةدنى ،كةر ةى بةة بةرثرسةى
يةكةاى ريواخر ةىكة).(94
سازاانى جةة نانى كورد يانةيةكى لةة شةارى اةةهاباد بةؤ كؤبونةةةىة ضةاىكى كردبةؤةى ،طرن يةان بةىيةةنى خةؤ
ثةةرةىردىكردنى رِؤشةنبريىء رةةنةاكبريى د ةىة طؤظةةارى "نيشةتمان"ء رِؤذنااةةى "ذيةةذ"ء طؤظةارى "طةىةيوةذ" يةةان
خويوندؤتةةى) .(99رِؤذ نى هةينيش لة باغى اياائيةل شةيىرى شةاعري ن :فايةةق بيواةةس ،قةانع ،حةاجى قةادرى كةؤيىء
اةةةىى كؤييةةان خويوندؤتةةةةى) .(91هةرضةةةندى بلوريةةانء هاةرِيواةةانى لةةةكاتى د اةزر نةةدنى ريواخةةر ةى ىة نةةى كةةوردد ،
ئةزاوةنى كارى سياسىء رِيواخر ةىييان نةبوة ،تةنانةت ب ئةةىى لةاةسةلةى ئايديؤلؤذى ت ب ةن ،لةثالو ةيونةةكانى:
(شيوخ عةبدةلقادر ،شيوخ سةعيدء شيوخ اةمحود) ،ةيونةكانى (ليةن  ،سةتال ء ااركس)يشةيان هةلاو سةيوى) ،(91بةةآلم
دة ترة لةتيواؤشانى سياسى بةردىة اد طةشةيان بةتو ناة ليوهةاتوةيى خؤيانةد ةىة لةقؤناغةةكانى دة تةرى جوآلنةةةىى
ئاز دكو زى كوردستاند  ،بوةن بةكةسايةتى سياسىء دىستةبذيورى قؤناغى خؤيان.
جيوى باسة ايوذةةى سازاانى جةة نانى كوردة رِؤلاةى بلوريةانء هاة ِريواةانى لةةة ِريواخةر ةىد  ،لةزؤربةةى سةرضةاةى
ايوذةةييةكاند ثشت وآ خر ةىة كاتيوك باس لة ايوذةةى رِيواخر ةى ىة ن لة رِؤذهةةآلتى كوردسةتان دىكةةن ،رِ سةتةةخؤ
باس لة يةكيوتى ىة نى حيزبى دىوكر ت لة سالاى  4219دىكةن ،ب ئةةىى ئاااذى بة بوةنى سازاانى جةةة نانى كةورد
در بيوت ةىكو ِريواخر ةيواى ىة ن ،كة ايوذةةىكةةى دىطة ِريوتةةةى بةؤ ثيوشةرتة ثاشةانيش بةوةى بةة بناغةةى د اةزر نةدنى
رِيواخر ةى ىة نى حيزبى دىوكر ت لة دة ترد  .تةنانةت طاد نى كة ىةيواى ئةة سةردىاى نيوو رِةةد ةىكان بوةى جةخت
لةةة د اةزر نةةدنى رِيواخةةر ةى ىة ن دىكاتةةةةى لةةةااةىى كؤاةةارى كوردسةةتان 4216ء نوسةةيوةيوتى" :ئةةةةىى بةةةرثرسء
د اةزريونةرى يةكيةتيى ىة نى كوردستان بوةى ،اريز عة خسرةى بوةى ،....بةلةبةرضةاةطرتنى ئةةةىى كةة ثيوشةةة
قازى بوةنى شتيواى ئاة ى بؤ كوردستانى ئةة رِؤذىى هةرةىال بوةنى يةكيةتيى ذنةانء زؤر ئؤرطةانى دياةة بةثيوويسةت
ز نيةةوى ،فةةةراانى كةةردةةى يةكيةةةتيى ىة ن ريواخةةرآ كةةة ئؤرطةةانيواى زؤر كار اةةةة ليوهةةاتوة بةةوةىة عةةة خسةةرةيش
فةراانةكةى بةرِيووىبردةةىة زؤر ضاكيش ثيوى رِ طةيشتوةى") .(99كةضى دة ى زيةاتر لةة حةةفتا سةالو لةة رِةةد ةىكةانى
رِؤذهةآلتى كوردستاند  ،يةةكيوتى ىة نةى دىةوكر تى كوردسةتان ئةةم سةالو ( )9149لةة بةياننااةيةكةد رِ يان ةيانةد كةة
4

ايوةةذةةى د اةزر نةةدنيان دىطةرِيوتةةةةى بةةؤ ايوةةذةةى د اةزر نةةدنى سةةازاانى جةةةة نانى كةةورد لةسةةالاى  4219نةةةال سةةالاى
 .(96)4219هةرضةندى بةلا ةى ايوذةةيى تةة ةاان بةردىست نية بؤ يةكاليى كردنةةىى ئةة باسة ،بةآلم بة ةردبوةنةةى
لةةة رِةةد ةىكةةانى رِؤذهةةةآلتى كوردسةةتانء د اةزر نةةدنى كؤاةلاةةةى (ذ.ال) ،ئةةةة رِ سةةتيةاان بؤدىردىخةةةن كةةة ىة ن
رِيواخر ةيواةةى تايبةةةت بةةةخؤيان هةةةبوةبيوتء لةضو رضةةيووىى كؤاةلاةةةى ذ.الء ثاشةةان حيزبةةى دىةةوكر ت خةةةباتء
تيواؤشانيان دريوذى ثيود بيوت.
بةم جؤرى بلوريان تا سالاى  4219بةردىة م بوةى لة ريواخر ةى ىة نى كؤاةلاةى (ذ.ال) ،بةةآلم دة ى ئةةةىى (ذ.ال)
بوة بة حيزبى دىوكر تى كوردستان (حدال) لةة (46ى ئةابى )4219د  ،ريواخةر ةى ىة نةى (ذ.ال)يةش بةوة بةةرِيواخر ةى
ىة نى (حدال) ،لةة كاتةشد بلوريان بؤاةبةستى خويوندن ضوة بوة بؤ شارى تار نء ثاشةانيش بةاكؤء بةرثرسةياريةتى
ريواخر ةىكةش كةةتة ئةستؤى (رىحيمى خةرِ زى)ء دة تريش (اريز ى خوسرىةى)). (91
سآيةم :ئةندام بوونء تيَكؤشانى سياسى لة كؤمةلَةى ذيانةوةى كورد (ذ.ك)ء حيزبى دميوكراتى كوردستان(حدك)دا
(:)4211-4211
بلوريان لةسالاى 4211د بوةى بة ئةند اى (ذ.ال) ،كاتيوك كة رِيوبةر يةتى ئةة رِيواخر ةى د ة لة "سازاانى جةةة نانى
كةةورد" دىكةةات ،كةةة ببنةةة ئةنةةد ايان .بلوريةةانء ضةةةند هاةرِيويةةةكى بةنويونةر يةةةتى سةةازاانى جةةةة نان ديةةاريار ن بةةؤ
طفتوطؤكردن لةطةة ول ِريوبةر يةةتى (ذ.ال)ء د ة كةارى بةة ئةنةد م بوةنيةان .ثاشةان بةةكؤى دىن ةى ئةنةد اانى سةازاانى
جةة نان رِىز اةنديان لةسةر بةئةند م بوةن لة (ذ.ال) رِ طةياندةة لة سةالاى 4211د نةاةى "سةازاانى جةةة نانى كةورد"
طؤردر ة بوة بة "رِيواخر ةى ىة نى كؤاةلاةى ذ.ال") .(91بةاةش بلوريان بوة بة ئةند اى (ذ.ال)ء بةناةى نهيونةى (ايوةديا)
لةدىستةى ىة نى (ذ.ال)د ) ،(92دريوذىى بةخةباتء تيواؤشانى سياسى د ةى.
بلوريةةان بةةة نويونةر يةةةتى رِيواخةةر ةى ىة ن ،بةشةةد رى كؤبوةنةةةةىى ريوبةر يةةةتى (ذ.ال)ى كةةردةةى) .(11هةةةرةىها
بةرثرسةى رِيواخةر ةى ىة نةى (ذ.ال) بةوةى) . (14ج ةلةاةةش لةسةةر د ة ى (قةازى حمةاةةد) ،شةةة نةة بةةنؤرى لةطةة ول
هاةرِيواانى ثاسةة نيان لة ضاثخانةى كؤاةلاة كردةةى) .(19تةنانةت ىى قازى حمةاةد جيوةى بايةةب بةوةى ،ةىال طةاد نى
دىلا " :غةنى لةكاتى خؤيد ىةيواى بةهةستء هةلاسوةر بوةى طواان نيية ،هةرلةبةرئةةىش بوةى قازى حمةاةد ثيوةى
طوتوةى ناثليؤن") .(11هةرةىها طةشةى بةكارى سياسىء ثةرةىردىى حيزبى د ةىء بةؤ ئةةم اةبةسةتةش هارياةارىء
رِيونويونى كر ةى ،بةؤ ةيونةة :لةسةةر فةةراانى قةازى حمةاةةد بلوريةان دىضةوةى ىى (اريحةا ئةمحةةد )4221-4244ء
(استةفا خؤشناة  ،)4211-4249كة دةة ئةفسةرى كوردى خةلااى باشوةرى كوردستان بوةنء بةنويونةر يةتى حيزبى
هيو لة رِؤذهةآلتى كوردستانء لة شارى اةهاباد نيشتةج بوة بوةن ،بؤ ئةةىى ياراةتى بةدىنء ز نيةارى ثة بةدىنء
ةىال كاديريواى سياسى فيوةرى باةةن) . (11اريحةا دىربةارىى بةارةدؤخى جيهةانء ضةؤنيةتى اةسةةلةى سؤسةياليزمء
سةراايةد رى جيهانى قسةى بؤ كردةةىء استةفا خؤشناةيش ،كة لة قوتايانة خويوندنى كوردى فيوردىكةردن ،لةاةةرِ
اةسةلةى نةتةة يةتىء ذيوردىستةيى كوردى بؤ باساردةةى) .(19ج ةلةاةةش سةةرؤكى (ذ.ال) د ة ى ليواةردةةى بضةيوتة
ىى سارتيورى كؤاةلاة (دلاشاد رِىسولاى)ء لة نوةس ء بآلةكردنةةىى نااةة رِ طةيةندر ةىكاند بؤ كؤايتةةكانى كؤاةلاةة
لة شارى اةهابادء دىةرةبةريد هارياارى دلاشادء (عةبدةلرِىمحانى زىبيحى) باات) .(16بةم هؤيةشةةى زيةاتر بةةكارى
سياسىء ريواخر ةىيى لةة قؤناغةد ئاشنابوةىة ئةاةش كاري ةرى ئةريونيان بةسةر ثةرةىردىة هؤشيارى سياسى ئةةة
د ناةى لةد هاتوةد .
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بلوريان بةشةد رىء رؤلاةى طرن ةى بينيةوى لةة ضةاىكيةكانى (ذ.ال)د  ،بةؤ ةيونةة :كاتيوةك لةة لةىيةةن سةةركرد يةتى
(ذ.ال)ىةى رِيواخر ةى ىة ن رِ سثيوردر بؤ ئااادىكارىء ثيوشاةشاردنى شانؤطةرى "د ياى نيشتيمان) ،" (11بلوريةانيش
يةكيوك بوة لةة ىة نةى زؤر بة ثةرؤشةةى كارى تيود كردةة ،تةنانةةت رِؤلايشةى تيوةد بينىةوى) ،(11كةة لةةاان ى ئةاد رى
 4219لةشارى اةهاباد منايشار ) .(12بلوريان رِؤلاى كار كتةرى نويونةرى ئيور نء سةرؤال كؤاارى لةة شةانؤطةرى د ياةى
نيشتماند طيورِ ةى) . (11هةرضةندى لةطة ول هاة ِريواانى لةسةةر ئااادىكةارى بةؤ منايشةى شةانؤطةرى "د ياةى نيشةتيمان"
لةىيةن باةالء بنةاالاةكانيانةةى توةشى هةرِىشةة ني ةر نى بوةنةتةةى ،ئةاةش بةهؤى د بء نةريتى كؤاةآليةةتى كةة
منايشى شانؤيى ةىال كاريواى سوالء نالةبار سةيركر ةى ،تةنانةت بلوريان بةهؤى هةلاويوستى توندى باةكى لةاالاةةىش
دىركر ةى ،بةآلم دة جار لةىيةةن "قةازى حمةاةةد" ،كةة ةىال كةسةايةتيةكى ديةارى اةةهاباد ِريوةزى لة وي ري ةى ،بةاةكى
بلوريانء كةسءكارى هاةرِيواانى دلانيا كر ةنةتةةى كة ئةةى كاريواى نيشةتيمانىء نةتةةىيىيةةة رِؤلاةةكانيان ئةةركيواى
ثريؤزيةةان كةةردةةى ،بةةةةؤرى لةبؤضةةوةنى ثيوشةةوةيان لةسةةةر بةشةةد رى نةةةكردنيان لةةةة شةةانؤطةرية ثاشةة ةزيان
دىكاتةةى) .(14بؤيةة دىبيةن بلوريةان رِؤ اليواةى طرن ةى هةةبوةى لةة ئااةادىكردنء دىرهيونةانى ئةةة شةانؤطةرييةد ).(19
كارطيورِة بةرِيووىبةرى شانؤطةريةكة بلوريانء عةبدةلاآلى نةهرى بوةن ،هةرةىها كارى ضاثةاةنىء لةضاثد نى ثليةت بةؤ
شانؤطةريةكة لةطةلو دلاشادى رِىسولاى لةضاثخانةى كؤاةلاةى (ذ.ال) كر ةى).(11
منايشى شانؤطةرى "د ياى نيشتيمان" نزيةك بةة ضةل رِؤذ لةة شةارى اةةهاباد ثيشةاندر ةىة زؤربةةى د نيشةتو نى
اةهابادء دىةرةبةرى ئةة منايشةيان ديتوى .ثاشان لة شارى نةغةدىء دة يةيش لةةاان ى تةة وةزى  4219لةة شةارى
شنؤش منايشار ةىة كاري ةرى خستة دلاى خةلاكء هاند نيان بؤ بةة ئةنةد م بةوةن لةة (ذ.ال)د ) .(11ةيليةام ئيو لاتةؤن لةة
باسى منايشى شانؤطةرى د ياى نيشتماند نوسيويةتى كةة لةة ئةاد رى 4219د لةة اةةهاباد ثيوشاةشةار ةىة تةةة ةى
خةلااى اةهاباد ديويانة ،ثاش ضةند اانط ،لة تة وةزى 4219د لة شارى شنؤ منايشار ةى) .(19سةبارىت بةةطرن ىء
بايةخى ئةة شانؤطةريةش لةة سةردىاد  ،قامسلوة دىلايوت " :نةخشى شانؤ لةة قؤناغةةد زؤر طةرينط بةوةى ،ضةوناة
خةةةلااى نةخويونةةدىة ر لةةة شةةانؤ حةةالاى دىبةةوةن ،لةكاتيواةةد نةةةيان دىتةةو نى ضةةاثةاةنىء بآلةكر ةىكةةان يويوننةةةةى.
بةتايبةتى ئةطةر سةرنج بدىيذ كة %21ى خةلاك لةةكاتةد نةخويوندىة ربوةن ،ئةم جار طرين ةى شةانؤى كةوردى زيةاتر
بةرضاة دىكةةآ").(16
دة ى ئةةةىى (ذ.ال) بةةوة بةة حيزبةةى دىةوكر تى كوردسةةتان (حةدال) لةةة (46ى ئةابى )4219ء ثاشةةان رِ طةيانةةدنى
كؤاارى كوردستان لة اةهاباد لة (99ى كانوةنى دةةىاى )4216د  .بلوريان لةة رِيوورِىمسةد بةشد رى كردةةىة ةىكو
قوتابيةكى قوتايانة لةطةلو هاةثؤلةكانى ئةة لةثيوشيانةةى ئاآلى كوردستانى بةدىستةةى طرتوةىة بةةرِيز بةة بةةردىم
سةرؤال كؤاارى كوردستان "ثيوشةةة قةازى حمةاةةد"د رِؤيشةتوةن) .(11دة تةريش ةىال كةاديريواى حيزبةى دىةوكر ت
لةااةىى كؤاارى كوردستان لة اةهاباد كارى حيزبىء تيواؤشانى سياسى كردةةىء هةربؤيةةش سةالاى  4216لةىيةةن
حيزبى دىوكر تةةى لةطةلو ضةند كةسى تر بؤ خويونةدنى سةةربازى ،اةاةىى يةانزى اةانط رِىة نةةى يةةكيوتى سةؤظيةت
كر ).(11
ئةاةش دة ى ئةةىبوة كاتيوك قازى حمةاةدء ضةند كةسيواى دياة لة ئةند اانى رِيوبةرى (حةدال) بةؤ جةارى دةةىم
لة ئةيلوة  4219ضوةن بؤ باكؤة لةةيو د ة يان لة يةكيوتى سؤظيةت ئةةىبوةى ثشتيو نى لة كورد باا ،بؤيةة (جةعفةةر
باقرؤظ /سةرؤال ةىزير نى ئةةدىاى ئازىرباؤانى يةكيوتى سؤظيةت) ةيورِ ى ضةند هاةكاريةال لة ثيود نى ضةال ،بةلايونيشى
ثيود بوةن كة هةنديوك لة ىة نى كوردستان بةرن بؤ يةكيوتى سؤظيةتء لةة كارةبةارى سةوثايى ثةةرةىردىيان باةةن ،تةا
لةدة رِؤذد بتو نذ بةرِيووىبةرى سوثاى ايللى كوردستان بةئةستؤ ب رن) .(12ئةةم بةلايونةةش ج بةةج كر ة لةة نيسةانى
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4216د شةست ىةى كوردستان بؤ خويوندنى سةربازى نيوردر نة باكؤى ئازىرباؤانى يةةكيوتى سةؤظيةت) .(91يةةال لةةة
ىة نةش بلوريان بوة ،كة لةةآ لةز ناؤى ثيادى بةناةى (ثيوخودنى ئوضيليشى)Pekhodni Uchilishi /ء لةبةشى
(هاةىن) دىستى بةخويوندنء اةشقى سةربازى كردةةى .هةرضةةندى زؤرى هةةلاةد ةى بةؤ ئةةةىى لةبةشةى فرؤكةةة نى
يويونيوةت ،بةةآلم رةسةةكان طويويةةان لةد ة كةةى نةةطرتوةىة لةبةشةى هةةاةىن د ياننةاةىة بةشةيووىيةكى خيوةر ة ضةةرةث ِر
ة نةكانى( :اةشقى سةربازىء ضةال ناسى)( ،تةاكتياى شةةرِ)ء (تيةؤرى سياسةةت) يةان ثة ةتةر ةى .اااؤسةتاكانيان
سةرجةايان ئةفسةرى سياسىء ئةند اى حيزبى كؤاؤنيسةتى سةؤظيةت بةوةن ،كةة باسةى سياسةةتيان بةؤ كةردةةنء
لةاةةةةرِ حاواةتةةةةكانى سةةةةراايةد رىء سيسةةةتمى كؤلؤنياليسةةةتىء ئيمثرياليسةةةتى دة ةنء ضةةةؤنيةتى سيسةةةتمى
سؤسياليسةةتيان بةةؤ شةةياردةةنةتةةى) .(94لةةةم بارىيةةةةى بلوريةةان دىلا ة " :انةةى طةةةنج بةةة هةةةاوة ةجوداةةةةى ئةةةة
طوتنانةةةاان دىخسةةتة نيوةةو ايوشةةامء هةرضةةةند زؤر شةةارىز ى ئةةةة سيسةةتمانة نةةةبوةم ،بةةةآلم خةةؤم بةىيةةةن رى
ئينرتناسةةيؤنا سؤسياليسةةتى دىز نةةى") .(99بةتةةةة ةكردنى خويونةةدنى سةةةربازى لةة بةةاكؤ ،بةةوةى بةةة ئةفسةةةرى يةةةال
ئةستيورى).(91
دة ى تةةةة ةكردنى خويونةةدنى رِ هيونةةانى سةةةربازى لةةة سةةؤظيةتء بةرلةةةةىى ب ةرِيوتةةةةى بةةؤ كوردسةةتان ،هةةةة لاى
طة ِر نةةىى سوثاى ئيوةر ن بةؤ كوردسةتانء ثاشةكشةةى سةوثاى سةؤظيةتء كؤتةايىء رةةخةانى كؤاةارى كوردسةتانى
بيسةةتوةى) .(91بةةةم هةلواةرجةةة دذة رىش زؤر ني ةةةر ن بةةوةىء بةةةهؤى رِةةد ةىكةةانى كوردسةةتان خو سةةتى بةةوةى لةةة
سؤظيةت رينيوتةةىء خويوندنى (رِؤذهةآلتناسةى) يةويونىو) ،(99بةةآلم بة خو سةتى خؤيةان لةة ئةاد رى 4211د ث يةان
رِ طةيةندر كة رِىة نةى ئيور ن دىكريونةةى) .(96بؤية سالاى  4211طةيشتةةى شارى اةهاباد).(91
دة ى طةرِ نةةىى لة باكؤ بؤ اةهابادة ثاش لة سةيود رىد نى ثيوشةةة قةازى حمةاةةدء هةاةىآلنى لةة (14ى ئةاد رى
)4211د  ،بلوريان دىضيوتةةى شارى تار ن بةاةبةستى دريوذىد ن بة خويوندن .سةرىتا هةةلاةدىد ت لةة (شةةهرى رىى)
تار ن لة (دىبريستانى بازرطةانى) يويونة  ،بةةآلم ةيوةر ى هةةةلاى زؤرى بةةهؤى كةورد بةوةنى ةىرنةاطريآ ،ثاشةان بةري
لةةىدىكاتةةةةى بضةيوتة ز ناةةؤى ئةفسةةةرى سةةوثاى ئيوةةر ن ،بةةةآلم لةةةةيوش بةةةهؤى ثيوشةةينةى خويونةةدنى سةةةربازى لةةة
سؤظيةتء ر بردةةى سياسى ،ةىرطرتنى رِىتدىكريوتةةى .لةة كاتةشد بةاةكى كؤضةى دة يةى دىكةات ،بةاةةش برِيةارى
طةرِ نةةى بؤ اةهاباد دىد ت ،تا ديسان خةباتء تيواؤشانى سياسى دىست ث بااتةةى).(91
بةشى دووةم :تيَكؤشانى سياسيى لةنيَوان ساآلنى 4211-4211دا:
يةكةم :رِؤلَى لة دامةزراندنةوةى حيزبى دميوكراتى كوردستان (حدك):)4291-4211(-
ثاش تيواضوةنى كؤاارى كوردستان شتيوك بةناةى رِيواخستنةكانى حيزبى دىوكر ت نةةاابوة ،بةةآلم سةالايوك ثةاش
لةس ةيود رىد نى قةةازى حمةاةةةد ،ىة نةةى ناةضةةةى اةةةهاباد ضةةاىكى سياسةةى يةةان دىسةةت ث ة كردىةىة ثيووىنةةدىيان
ثيواةةىطرتء يةكةم رِيواخر ةىكانى حيزبى دىوكر تيان زينةدةة كةردىةى) .(92كاتيوةك كةة لةةاالاى بلوريةان لةسةةرىتاى
ئ ةاد رى  4211لةطةةةلو (حمةاةةةد شاثةسةةندى)( ،قةةادرى حممةةود ز دى)ء (عةةةزيزى فةةةرهادى)ء ضةةةند كةسةةى دياةةة
كؤبونةةىيةال دىكةنء شانةى حيزبى درةست دىكةنةةىء برِيارى زيندةةكردنةةىى (حدال) دىدىن ،سةةرىتاش هةةةلو
دىدىن ياراةتى بؤ ضاثء بآلةكردنةةى لة حيزبى تودى ةىرطةرن ،تةا هاةكاريةان باةات بةياننااةيةةال بةةزاانى كةوردى
ضاثء بآلةباةنةةىة تيويد بلايوذ" :حيزبى دىوكر ت نةاردةةىة زيندةةىة بؤ ةىدىسةتهيونانى ئاااجنةةكانى طةة كةورد
دريوذى بةخةبات دىد ت") ،(61بةآلم ئةة ن رِىتى دىكةنةةى) .(64ثاش ئةةىى لة حيزبى تودى نائوايوةد دىبةذ ،بلوريةانء
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حمةاةةةدى شاثةسةةندى لةةة 94ى ئةةاد رى  ،4211دىضةةذ بةةؤ باشةةوةرى كوردسةةتان تةةا ياراةةةتىء هاةكةةارى لةةة ثةةارتى
دىوكر تى كوردستان (ث.د.ال) ةىرطرن).(69
لةباشوةرى كوردستانء لةشارى سليومانى دىضنة ىى (شيوخ لةتيف  )4219-4241كورى شيوخ اةمحودء ئةةةيش
دىيان نيورآ بؤ (طوندى سيتةال))(61ء لةةآ نيشةتةج دىبةذ ،لةةةيوش لةطةةل (حةسةةنى قز ةى)ء (عةبةدةلرىمحانى
زىبيحى) شاددىبنةةىة اةسةةلةى هاةكةارى بةؤ زيندةةكردنةةةىى (حةدكا) بةاس دىكةةن ،ثاشةان بةةهؤى هاةكةارىء
كارئاسانى شيوخ لةتيف ضاثخانةيةال درةست دىكةنء برِياردىدىن طؤظاريوك بةناةى (رِيو ةا) ضةاثء بآلةباةنةةةى لةةذيور
ناةى (ئؤرطانى كؤاةلاةى ذيانى كورد)) . (61لةم بارىشةةى بلوريان دىلايوت" :هؤى ئةةىى كةة لةةة قؤناغةةد رِؤذنااةةى
كوردستامنان دىرنةكردةة رِيو ااان بؤ ئةة قؤناغة هةلابذ ردء ناةى ئؤرطانى كؤاةلاةى ذيانى كورداان لةسةر د نا ،ئةةى
بوة كة دةذاذ ةريانةبيوتةةىة ديسان دذى كؤنة دىوكر تةكان ر نةثةرِآء خةلاك توةشى طريةطرفةت نةةكا .ر اةان ئةةةى
بوة ،كة ثاش بةردىة م بوةنى خةبات ئينجا ب ةريوينةةى سةر كوردسةتان (اةبةسةتى رِؤذنااةةى كوردسةتان /ئؤرطةانى
حدال)ء ئةة ضاث باةينةةىة لةناةى حيزبى دىوكر تيش كةلاك ةىرطريذ").(69
طؤظةةارى (رِيو ةةا) لةةة ثةةايزى  4211ضةةاثار ة ،تيويةةد بلوريةةان ةتةةاريواى بةةةزاانى كةةوردى بةةةنازناةى "تةةةىور"
نوسيوى) .(66دة ى ضاثاردنيشى بةياراةتى "هةازى عةبدةلآل ( "4221-4211سارتيورى ئةةةكاتى ثةارتى) طةر يةةةى
اةهاباد) ،(61لة 94ى تشرينى يةكةاى 4211د ) . (61بآلةكر ةكردنةةةىى يةكةةم ذاةارىى طؤظةارى (رِيو ةا) لةسةةرىتاى
زستانى 4211د لةناةضةى اوكريان بةطشتىء شارى اةةهاباد بةتايبةةتى ،بةوة بةةهؤى بةئاطاهيونانةةةىى دىزطاكةانى
ئاسايشء ثؤليس ،كة دىستيانارد بةرِىشب ريى خةةلاكء ليوثرسةينةةىيان) .(62لةةشةاآلةى طرتنةشةد بلوريةانء ضةةند
هاةرِآء هاةبرييواى دىست ريكر نء دةةضةارى ليوثرسةينةةىة ئةاز رة ئةشةاةجنة بوةنةةةى) ،(11ضةوناة طؤظةارى (رِ وي ةا)
دريوذى ثيوةد نى خةةباتى حيزبةى دىةوكر تى لةبةرضةاة بةوة ةخةةلااى بةةرىة تيواؤشةان هةان دىد  ،دىرضةوةنى (رِ وي ةا)
شويونيواى باشى لةسةر ىة نةى كةورد د نةا) . (14كةة بةهؤيةةةى كةاديرى ضةاىكةكانى حةدال تو نيةان بان ةشةة بةؤ هةزرى
ئاز دكو زيان باةن لة نيوو جةااةىرى كورد لة كوردستاند ).(19
هةرضةندى بلوريان لةقؤناغى يةكةاى د دطايى كردنيد بة س سالو زيند نى كردن حوكمدر بوة ،بةآلم دة ى شةش
اانط اانةةىى لةزيند نء بةهاةكارى (رىمحةتى شافىى) ،كةة ئاشةناء دؤسةتى (سةةرهةنط ئةةاري ديةو نى) سةةرؤكى
د دطابوة ،لةقؤناغى دةةىاى د دطايىء ثيود ضوةنةةى بة حوكمةكةةى ئةاز دكر ) .(11بةةآلم زؤرى نةخايانةد ضةاىكيةكانى
(حدال) رِ ةىستا ،ئةاةش لةئةجنااى ئةة ضاةديوريية توند نةى كة دىسةآلتى شةا خسةتية سةةر كوردسةتان دة بةةدة ى
هةةلاى كوشتنى شا لة ز ناؤى تةار ن لةة شةوةباتى 4212د  ،هةةرةىها دىسةتيانارد بةةرِ ةىدةةنانى ئةنةد اانى حةدالء
ذاارىيةةةكيان دىسةةت ريكردن) .(11ئةاةةةش كاري ةةةرى هةةةبوة لةسةةةر بلوريةةانء جةةاريواى دياةةة دىسةةت ريكر يةةى،
هةرضةندى ااةىيةكى كةم بوة لة زيند ن ئاز دكر بوة ،بةآلم هةةةلاى كوشةتنى شةا لةىيةةالء لةىيةةكى دياةةش بةةهؤى
ئةةىى ناةى بؤ سةربازى لة سوثاى ئيور ن د ة كر ةبوة ،رِ دىستى سةربازخانة كر ة ةااةىيةال لةسةربازخانةى اةهاباد
بوة ،ثاشان طو زر يةةى بؤ سةربازخانةى سةردىشت .لةةيوش بةتاة نى بوةنى ثةيوىنةدى لةطةةلو عةشةايرى ناةضةةكة،
رِىة نةى زيند نى سةربازخانةى اةهابادء ثاشان زيند نى سةربازخانةى تةةةريوزة سةةرىجنام لةزينةد نى سةةربازخانةى
ةرا نزيك بةسالايوك ( )4291-4212زيند نى كر  ،ثاشان بةرطةى تةة ةكردنى سةربازى ث در ة لةة ثوشةثةرِى 4291د
ئاز دكر يةةى) . (19بةآلم بةتوندى خر يةة ذيوةر ضةاةديورى حاواةتةةةى ،بؤيةة بةناضةارى برِيةارى ضةوةنةةى بةؤ سةؤظيةت
دىد ت ،بةآلم لةسةر سنورى ئيور ن-سؤظيةت (بيلةسةة رى ئةردىةيول) لةىيةةن ذ نةد راريى دىسةت ريكر يةةى) ،(16بةؤ
ااةىى شةش اانط لة تار ن زيند نى كةر  ،بةةآلم دة ى اةان رتنى لةة خةو ردن ئةاز دكر ) .(11دة ى ئةةةى طةرِ يةةةى بةؤ
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اةهابادء لةطةلو ضةند كةسيواى دياة( :رىحيمى سولاتانيان ،كةرىى ةىيسى ،رىحيمى خةةر زى ،عةةزيزى حيسةااىء
عةبدةلاآلى ئيسحاقى) ،لة كؤايتةى (حدكا) لة شارى اةهاباد دريوذىيان بةخةباتء تيواؤشانى سياسى د ةى) .(11لةةنيوو
رِيوبةر يةتى حيزبى دىوكر تد  ،بلوريان بةرثرسى ثةيوىندى لةطةلو شارىكانى سةردىشتء سنة بوةى).(12
بلوريان ةىكو ئةند اى ريوبةرى (حدال) كارةضةاىكية سياسةيةكانى لةةقؤناغةد بريتةى بةوةن لةةةىى كةة ضةاىكانة
بةشد رى خؤثيشاند نء رةةد ةىكانى قؤناغى دىسةآلتد ريةتى اصدق لة ()4291-4294د كةردةةى ،بةؤ ةيونةة :سةالاى
 4294بةبؤنةى خؤاالا ياردنى نةةةتى ئيوةر ن خؤثيشةاند نيوايان لةة شةارى اةةهاباد ِريواخسةتوةى) .(11هةةرةىها لةة 4ى
ئايارى 4299د بة بؤنةى جةذنى كريواار ن كؤبوةنةةىيةكى نيوى ئاشار ة نهيونى يان لة اةهاباد ثيواهيوناة تيايد باسةى
رؤذى جيهانى كريواار نء اةسةلةى دىست تيووىرد نى بةةريتانيا لةة كارةبةارى نةاةخؤى ئيوةر نء اةافى زىمحةتايوشةان
قسةيان بؤ ئااادىبوة ن كردةةى .ثاش خؤثيشاند نيان بةؤ خؤاةا كردنةى نةةةت ،ئةةةى يةكةةم كؤبونةةةىى سياسةى
ئةة ن بوة ،كة دة ى رةةخانى كؤاارى كوردستان بةرِيووىضوة) .(14ج ةة لةاانةةش رِؤلاةى بينيةوى بةؤ دىسةتةبةركردنى
اافى جوتيار ن لة رِ ثةرينى جوتيار نى ناةضةى بؤكان لةسالاى 4299د ) .(19ضاىكانةش بةشد رى لة ر ثرسى  4291بؤ
هةلاوىشاندنةةىى ثةرلةاانى ئيور ن (ةليسى شازدى)د كردةةى ،ئةةكاتة بةرثرسى ريواخر ةى ذنان بوةى لةة اةةهاباد،
كةةة بؤيةكةةةم جةةاربوة ذنةةان ،هةرضةةةندى اةةافى دىنةةط د نيشةةيان نةةةبوةى ،بةةةآلم ضةةاىكانة بةشةةد رى خؤثيشةةاند نى
اةهاباديان لة 4291د كردةةى بؤ ثشتيو نى لة دىن د ن بة بةلا لة ر ثرسى هةلاوىشاندنةةىى ثةرلةاانى ئيور نةد ).(11
سةبارىت بةم قؤناغةى تيواؤشانى سياسى بلوريان ،كريس كؤضيور نوسيوةيوتى" :لةسالاى 4294د اصةدق دىسةةآلتى
طرتةدىست ،حيزبى دىةوكر تى كوردسةتان سةوةدى لةة كةةشء هةةة ى تةا ر دىيةةال ئةاز دى ئةةة سةةردىاةى ئيوةر ن
ةىرطرتء بةرِيوبةرى عةزيز يوسفىء غةنى بلوريان هةنديوك بوذ يةةىة رىةنةقى ثةيد كردىةى").(11
بلوريان لةسالاى  4294بةدة ةى لةرِيوى هاةكارىء ثةيوىندى ثيووىطرتذ بة حيزبى تودىةى لةطةلايان ئاشنابوةى ،كة
حيزبى تودى لةة ِريوى نةاردنى كةاديرى بةاآل بةؤ كوردسةتان بةؤ ِريونمةايىء هاةكةارياردنى ِريوبةر يةةتى حيزبةى دىةوكر ت
هاةكارياردةةن) .(19بؤية لة هةلابذ ردنى (ةليسى حةظدى)ى ثةرلةاانى ئيور ند  ،كاديرىكانى حةدال رِؤلاةى طرن يةان بةؤ
سةرخستنى نويونةرى حيزبى تودى لة اةهاباد ،كة (سةاراةدينى سةادق ةىزيةرى) بةوة طيوةر  ،ضةوناة ئةةةكات حيزبةى
دىوكر ت تيواؤشانى ئاشةار ى نةةبوة ة نةةى دىتةو نى ثةالايوور ةى فةةراى هةةب  ،بةةآلم سةاراةدينى سةادق ةىزيةرى
بةكردىةى ثالايوور ةى حدال بوة) ،(16لةة ثيوناةىشد بوة كة بلوريان برِيارى د اةزر نةدنى ريواخر ةيوةك بةةناةى (ريواخةر ةى
ثاريوزىر نى بةرطرى كةردن لةة ئةاز دى هةلابةذ ردن) يةان رِ طةيانةدة لةةذيور فةةراانء برِيارىكةانى اصةدق د  ،تو نيويةان
رِىز اةندى فةرااند رى اةهاباد بؤ ئةم اةبةستة بةدىست بهيونذ) .(11هةرضةندى لةة هةلابذ ردنةد ئةنةد مء ىيةةن ر نى
حةةدال لةةة اةةةهاباد  11بةةؤ %21ى دىن ةةةكانيان بةدىسةةت هيونةةا ،بةةةآلم دىسةةةآلتد ر نى ناةىنةةد ئةجنااةةةكانى ئةةةم
هةلابذ ردنةيان هةلاوىشاندىةىة نويونةريوايان لة تار نةةى دياريارد بؤ اةهاباد).(11
بةهؤى ئةة بارةدؤخة سياسيةى لة ئيور ند هةاتبوةى ئةار ةى ،بةتايبةةتى سةالاى  4291كاتيوةك شةا هةةآلتء ئيور نةى
ج هيوشةةت ،لةةة شةةارىكانى اةةةهاباد ،سةردىشةةت ،سةةةقزة نةغةةةدىة ناةضةةةكانى دياةةةى كوردسةةتان خؤنيشةةاند نى
شادةاانى خةلاك كر ة رِيوبةر يةتى حدالء رِيواخستنةكانيان رِؤلاى طرن يان تيود بين  .هيومذ اوكريانى شاعري لةةكاتةةد
بوة شيىرى بةناةبان ةكةى خويوندىةى":دىبرِؤ ئةى شاهى خايذ بةغد نيةوىى رِيويةةت بة ") .(12بةةآلم ئةةم بارةدؤخةة
زؤرى نةخاياند ،بةهؤى كودىتاى (42ى ئابى  ،) 4291كةة بةوةى هةؤى رةةخةانى حاواةةتى اصةدقء طة ِر نةةةىى شةا
بؤسةر دىسةآلت ،ذيانى سياسى ضوةى باريواى تةة ة نهيونى) ،(21هةربؤيةش بلوريان بؤ خؤثاريوزى زيةاتر لةطةةلو ضةةند
كاديريواى دياةى حيزبى ،شارى اةهابادى ج هيوشتء ضوة بؤ ناةضةةى اةةن ورِ ن .بةةةؤرى نزيةك بةة دةة سةالو لةة
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ناةضةكانى اةن ور ،طةةرال ،سوسينايةتىء دىةرةبةرى بانة دريوذىى بةكارة خةباتى حيزبى د ةى) .(24هةر لةةااةىيةد
بلوريةةان ( )4291بةةة نويونةر يةةةتى (حةةدال) ضةةوةى بةةؤ باشةةوةرى كوردسةةتانء ياراةةةتى اةةاددى لةةة ثةةارتى دىةةوكر تى
كوردستان (ث.د.ال) ةىرطرتوةىة بؤ ريوبةر يةتى حيزبى ناردةةى).(29
لةةةة قؤناغةةة نهيونيةةةى خةباتةةد  ،بلوريةةان لةطةةةلو قةةامسلوة ،عةةةزيز يوسةةفىء سةةةديقى هةةةجنريى ئةةازىر بةةري لةةة
ضاثاردنةةىى خوة دةةىاى رِؤذنااةى (كوردسةتان) دىكةنةةةى ،كةة يةكةةم ذاارىيةان لةة تةةةريوز لةة 99ى نيسةانى
4291د بآلةكردىةى) .(21بلوريان بةزاانى كوردى ةتارى تيود نوسيوىة ةتارى فارسيةكانيشةى كةردةةى بةة كةوردى).(21
هةرضةندى ثاش كودىتاى 91ى طةىةيوذ (42ى ئابى  )4291زؤربةى رِيوبةر نء ئةند اانى حةدال طةري ن ،بةةآلم دىبيةن
دة ى ئةم رِةةد ةىة بةكةارت لةسالايوك ،خةباتء تيواؤشانى كاديرىكانى ثتةةترة ريوكء ثيوك تربوةى .بةؤ يةكةةم جةاربوة
ثاش رِةةخانى كؤاارى كوردستان رِؤذنااةى (كوردستان) (ئؤرطانى ناةىندى حدال) بةنهيونى دىرضوة ة لة سةر نسةرى
كوردستان د بآلةكر يةةى) .(29لةرِ ستيد رِؤذنااةى (كوردستان) لةم قؤناغةد ةىكو ئؤرطانى حدال (ثيونج) )(26ذاةارىى
و ضاثء بآلةكر يةةى ،بةآلم بةهؤى ئاشةار بوةنء طري نةى ضةاثخانةى فرقةةى دىةوكر ت رؤذنااةةى (كوردسةتان)يةش
لةسالاى  4291ةىستا).(21
دة ى ئةم رِةةد ة نة رِيوبةر نى (حدال) كؤايتةيةكى رِيواخستنيان بةناةى كؤايتةى كوردسةتان ثيواهيونةاء لةناةضةةى
سنةش رِيواخر ةىكةانى حيزبيةان د اةزر نةد) .(21هةةرةىها بلوريةان لةطةة ول ِريوبةةر نى دياةةى حةدال لةةنيوىى دةةىاةى
بةهارى  4299لةناةضةى سةرى اةيد ن (اةهاباد) ،بة بةشد رى ذاارىيةال ئةند اى حيزبى ،كؤنفر نسى يةكةاى حدال-
يان بةست ،كة تيايد ج ة لة برِيارى ثضرِ ندنى ثةيوىندى رِيواخستنيان لةطةلو حيزبى تودى) ،(22رِيوبةر يةتيةةكى ثيوةنج
كةسيش بؤ بةرِيووىبردنى حدال ثيواهيونر  ،كة بلوريان يةكيوايان بوة) .(411دة ى ئةاة لةة ئةابى 4299د لةةجيوى ئةمحةةد
تؤفيق ئةركى بةرثرسياريةتى كؤايتةى (حةدال)ى لةشةارى سةنة ةىرطرتةوةى ،لةةةيوش بةةنازناةى نهيونةى "اوحسةينى
ثةرتةةى" خؤى ناساندةةىة تيواؤشانى سياسى دريوذى ثيود ةى) .(414بةآلم دة ى ااةىيةكى كةم لةة اانةةةىى لةة سةنة،
ئيوةةو رىى رِؤذى شةةة ة (99ى تشةةرينى يةكةةةاى  )4299دىسةةت ريكر ة دة ى شةةةش اةةانط زينةةد نى كردنةةى لةةةةآ،
طو سرت يةةى بؤ زيند نى شارى اةهاباد .لةةيوش سةرىتا توةشةى ئةاز رد نء ناخؤشةى زؤر بةؤةىة نزيةك بةة سةا اليوك لةة
زيند نى دذبانى اةهابادء زيند نى سةربازخانةى اةهاباد بةدىستء ث زجنريكر ةى اايةةى .ثاشان لة د دطاد بة سة
سالو زيند نى اةحاوم كر ء رىة نةى زيند نى تةةةريوز كةر ةى تةا لةة 1ى تشةرينى يةكةةاى  4291ئةاز دكر  ،بةةآلم بةةة
اةرجةى لة شارى اةهاباد نةضيوتة دىرىةىة هاتوةضؤى شويونانى دى نةكات).(419
لةرِ سةةتيد لةةةم كاتةةةد بوة كةةة شؤرِشةةى 41ى تةةة وزى  4291لةةة عيوةةر ق رِةةيةةد ة بةةوةى هةةؤى هاتنةةة سةةةركارى
دىسةآلتى كؤاارىء طؤرِ نى طةةرى لة عيور قد  ،هاةكات كاري ةرى ئةريونى كةردى سةةر خةةباتى ئةاز دكو زى كةورد لةة
رِؤذهةآلتى كوردستاند  ،بةجؤريوك كة رِ ديؤ ة رِؤذنااةةكانى عيوةر ق بةة ئاشةار خةةلااى ئيوةر نء بةتايبةةت كورديةان بةؤ
رِ ثةرِيذ بةدذى دىسةآلتى شا هان دىد  ،كة ئةاةش زىاينةى خةباتء تيواؤشانى سياسى زياترى بةؤ رِيواخسةتنةكانى
حدال ثيوك هيونا .ئةةى ج ة لةةىى عيور ق ببوة بة ثةناطة بؤ تيواؤشةر نى حةدالء كةة هةةركاتيوك هةسةتيان بةاةترسةى
طري ن كردباية ،ثةنايان دىبردى بةرباشوةرى كوردستانء لة عيور ق د لادى دىدر ن).(411
بؤيةة بلوريةان دة ى ئةاز دبوةنى لةة زينةد ن لةة سةةالاى  4291تةا سةالاى  4292زؤر بةةنهيونى كةارى حيزبةى دىسةةت
ثيواردىةى) ،(411بةآلم بؤ ئةةىى بتو ن بضيوتة دىرىةىى شارى اةهابادء دريوذى بةكارى سياسىء حيزبى بةد ت ،كةارى
"ضيوود ر"ى هةلابذ رد ،هةم بؤ بذيووى ذيانء هةايش تا بةهؤيةةى بتو نيوةت بضةيوتة دىرىةىى شةارى اةةهابادء بةةناةى
ضيوود رىء كرِينى (ةآلغ) ،كارى حيزبىء سياسى خؤشى ئةةجنام بةد ت) .(419هةرضةةندى لةةة ااةىيةةد سةوةربوةى بةة
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دريوذىد ن بةكارء تيواؤشانى سياسى ،بةآلم ئةة ااةىيةش زؤر ناخايةن ء جاريواى تر دىست ريدىكريوتةةىة بةؤ اةاةىى
نزيك بة بيست سالو لةزيند ند اايةةى.
دووةم :قؤناغى ذيانى زيندانى سياسى (لةثايزى  4292تا ثايزى :)4211
لةنيوو ن ساآلنى  4211بؤ  4291ضةنديذ جار لةىيةةن حاواةةتى ئيوةر ن دىسةت ريكر ةىة ئةاز دبوةى

)(416

 ،لةةم دى

سالاةشد ئاز رة اةينةةتى زؤرى ضةشةت ،هةةر لةة دةةرخسةتنةةىى لةة كةةسء كةارى تةا ئةشةاةجنةد نء سةوكايةتى
ثيواردنى لةىيةن دىزطاكانى ئاسايشء ثؤليس ،كة هيض كام لةة نةش ئةةةيان لةة كةارى حيزبةىء تيواؤشةانى سياسةى
دةةرنةخسةةتةةى ،بةةةآلم دة ى ئاشةةار بوةنى رِيواخسةةتنةكانى حيزبةةى تةةودى ،لةىيةةةن سةةاة كةةى هةلامةةةتيواى طري نةةى
سةرتاسةرى كاديرة ئةند اانى حدال لة سالاى 4292د دىستى ثيواردء سةرىجنام ذاارىيةكى زؤريةان ليو ةرتذ) ،(411كةة
لةرِ ستيشد هؤى سةرىكى ئاشار بوةنى رِيواخستنةكانى حدال طري نى كاديريوايان بوة بةناةى (مسايلى قامسلوة) ،كةة
بةدة ى طري نى د نى بةهةاوة نهيونيةكانى حيزبى دىوكر تد هيونابوة بؤ دىزطاى سةاة ال ،بةةم هؤيةشةةةى بةوة كةة لةة
ثايزى 4292د نزياةى سةدة سى كةس لة زؤربةى شويونةكانى كوردستان طري ن) .(411لةة هةلامةتى طري نةشد بلوريان
لة شارى اةهاباد لةشةةى 1/9ى تشرينى يةكةاى 4292د دىست ريكر يةةى) ،(412ثاشان دة ى ضو ر رِؤذ طو زر يةةى بؤ
زيند نى تةةريوز) .(441لةةيوش ئةشاةجنةى زؤرى در ة هؤكةشى لةبةرئةةىبوة ،كة ليويان دىةيست بنوةس ئةةة هةةر لةة
باكؤ كة طةرِ ةىتةةى ،بؤ جاسوةسى هاتؤتةةى ،بةآلم ئةة بةردىة م ئةة تؤاةتةى رِىتاردؤتةةى) .(444بةاةش سةرىتاى
خوليواى تر لة اةينةتىء ناخؤشيةكانى دىستى ثيواةرد بةتايبةةتى بةااةىيةةكى كةةاى دة ى زينةد نى كردنةى هةةة لاى
لةد يك بوةنى دةةكضة دةة نةكةى ثة دىدىنء لةسةةر ِر سةثاردىى خةؤى ناةيةان لة و دىنةرآ (هيوةرؤء نةةمشيل) .بةةم
بارةدؤخةشةةى لةزيند نى تةةريوز طو زر يةةى بؤ زيند نى "قزل قةلىة /قةآلى سوةر" لة تةار ن .دة ى ااةىيةةال لةةةيوش
طو زر يةةى بؤ زيند نى "ديذبان"ء لة د دطايةكى سةربازىء رة لاةةتى د ) ،(449بةةتاة نى زيندةةكردنةةةىى (حةدكا))، (441
فةراانى لةسيود رىد نى بؤ دىركر ).(441
هةة لاى زيند نى كردنء دىرضوةنى فةراانى لة سيود رىد ن بؤ بلوريانء هاةريواانى طةيشتةةى رِيوبةر يةتى حةدال لةة
باشوةرى كوردستان ،كة عةبدةلاآل ئيسحاقى "ئةمحةد تؤفيق" رِيوبةر يةتى دىكردء لةةيوش هةةلاياند لةطةلو رِيواخر ةى
ليوبوردنى طشتى زيند نيانى جيهانىء هةرةىها دىن د نةةىى هةة لاى ئةة زيند نيانة لة بةشةى كةوردى رِ ديةؤى بةغةد ة
رِ ديؤى ثةياى حيزبى تودىى ئيور ن ،بوةى هؤى دىربرِينى نارِىز يىء خؤنيشاند نى كورد ن لةة باشةوةرى كوردسةتانء
ضةند شاريواى ئةةرةثا ،كة كؤاةلاةى خويوندكار نى كورد لة ئةةةرةثا -لقةى اؤسةاؤ نااةيةةكى نارِىز يةةتى بةة رِيو ةاى
باليؤزخانةى ئيور ن لة اؤساؤ ئار ستةى حاواةتى ئيور ن كرد) .(449لةبةلا ةنااةكانى ساة ال د ئااةاذى بةة يادد شةتيواى
(حدكا)كر ةىة لةبةشيواى د هاتوةى" :دىفتةرى سياسى حيزبى دىوكر تى كوردستان د ة لة هاةنيشتيمانيان دىكات
كة دىن ى نارِىز يةتى خؤيان لة دذى ئةم هيورشانة بؤسةر ايللةتى كةورد دىربةنِن تةا حةوكمى لةسةيود رىد نى ئةة نةة
ج بةج نةكرآ ،ضوناة ئةةى ئةركيواى نيشتيمانية ،...،د ة لةهةاوة ئاز دكو ز نى جيهةان دىكةات كةة ثشةتيو نيان
باةنء حاواةتى ئيور ن ناضارباريوت ئةم برِيارى هةلاوىشيونيوتةةى").(446
ليورىد ثيوويستة هةلاويوستى جو ايور نةى خةلااى شةارى سةليومانى يةينةةرِةة ،كةة دىن ةى نارِىز ييةان بةةرزبؤةىة
لةشيووىى بريخةرىةىة يادد شتنااةد ضةنديذ ة ذؤيةان كةؤكردىةىة رىة نةةى ئيوةر نء دىزطةا فةةراىء دىةلاةتييةةكان
كر ) .(441هةرلةةيوش حةاة سالاح ديالن لة سالاى  4261د شيىريواى سةؤز ئةاايوزى لةةذيور ناةنيشةانى( :بةؤ طيةانى غةةنى
بلوريان) بآلةكردىةى ،كة لة كؤتا كؤثلةيد هاتوةى:

)(441
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ئاسوةدى بذ ،زىبرى زيند ن

هةلاو س ء ثةت بؤ خناان

تةةذاى خةبات لةق ناكا
ئاسوةدى بذ ،بة كوشنت ب ةىيااردن

هيوزى تيواؤشان شةق ناكا
ريشةى كورد قةد ناية لةبذ

هةةةاوة ئةة نةةةش كاري ةةةرى خؤيةةان كةةردء برِيةةارى لةةة سةيود رىد نيان ج بةج نةةةكر  ،هةةةم بةةةهؤى بةةةرثابوةنى
مجوجؤلايواى بةرفر ة ن لةدىرىةىى ئيور نء هةايش ثشتيو نى كار ى رِ ى طشتى جيهانى بة دذى ئةم برِيارى) ،(442دة ى
اانةةىى نزيك بة شةش اانط لةة بارةدؤخة دىرةةنىء نةا سةةقاا رييةد  ،لةةنيوو ن رِ طرتنةى فةةراانى لةسةيود رىد نء
ضاةىرِة نى ضارىنوةسيواى ناديار ،دة جار بة بؤنةى لةد يك بوةنى (رِىز )ى كورِى يةكةةاى حمةاةةد رِىز شةا لةة رِؤذى
سيوشةةة ة 92ى تشةةرينى دةةىاةةى  ،4261شةةا حةةوكمى لةةة سةةيود رىد نى ئةةةة نى هةلاوىشةةاندنةةى) .(491بةةةةؤرى
بةرليوبوةردن كةةتء حوكمةكةى بوة بة زيند نى هةتاهةتايى).(494
لة ِر سةتيد ِر طرتنةى فةةةراانى لةسةيود رىد نى بلوريةان ،لةىيةةةال هةةةلاى كةورد ن لةةة باشةوةرء ئةةةرةثاء لةىيةةةكى
دياةشةةى هةرةىال لةبةلا ة نااةكانى ساة ال د ئاااذىى بؤ كر ةى ،كة لةذيور طوشارى سياسى سةركرد يةتى (حةدكا)ء
بةةة ثشةةتيو نى اسةةتةفا بةةارز نى بةةةدىركردنى بةياننااةةةة ئاطاد ركردنةةةةىى كؤاةلا ةةةى نيوودىةلاةةةتى سةةةبارىت بةةة
زينةد نيانى سياسةى كةوردء رِىةشةى اةافى اةرؤظ لةة ئيور نةد  ،بلوريةانء بةشةيوك لةزينةد نيانى سياسةى دياةة حةوكمى
لةسيود رىد نيان بة زيند نى كردنى هةتاهةتايى بؤ طؤرِيذ) .(499ئةم برِيارىش لة رِؤذى 11ى تشرينى دةةىاةى  4261لةة
ةتويوذى بةرثرسانى ئيور نى لة رِؤذنااةكاند ِر طةيةنةدر  ،كةة بةة بؤنةةى لةةد يك بةوةنى شةاز دى "رِىز ثةهلةةةى" سة
زيند نى ئازىرباؤانى رِؤذئاة  ،كة اةحاوم بةة ئيىةد م بةوةن ،ثلةيةةكيان بةخشة ثيوةدر ة ئيىةد م نةاكريوذ ،ئةةة سة
كةسةةةش( :بلوريةةان ،عةةةزيزى يوسةةفىء رىمحةةةتى شةةةريىةتى) بةةوةن) .(491لةةةم بارىيةةةةى عةبةةدةلاآل حةسةةةن ز دى
نوسيوةيوتى":لةة هاةرِيانةى ئيومة عةزيزى يوسفى (اةهاباد) ،غةنى بلوريان (اةهاباد)ء رىمحةةتى شةةريىةتى (سةنة)
بة ئيىد م اةحاوةم كر بوةنء ضةند اان يش لةذيور ئةة حوكمةد اانةةى ،...،شا ةيستى بةدةذانايةتى لةطةلو قاسةمء
نةال بةدؤستايةتى لةطةلو كورد دىست باةيوتة نيوو بزةةتنةةىى كوردى عيور ق .بؤية لةحالايوك د ئةةة دىيةةيسةت خةؤى
ةىال دؤستى كوردىكانى عيور ق لة قةلاةم بد  ،نةدىكر لةنيووخؤى ةآلت د (اةبةستى ئيور نة) تيواؤشةر نى كورد ئيىةد م
باا .ئةةىبوة كة عفو الوكانة بؤ ئةة هاةرِيو يانة دىرضوة ة حوكمةكةيان لة ئيىد اةةى كر بة حةثسى ئةبةد"). (491
بلوريان ئةة ااةىيةى كة لةزيند نى دذبانى تار ن بوة ،ئاشنايةتى لةطةلو ضةند كةسةايةتيةكى سياسةى ثةيةد كرد،
كة يةكيوك لةة نة د ريوةش فرةهةر ( )4221-4291بوة ،كة فرةهةر بةهؤى ئةةىى رِ ديؤى هةبوةى لة زينةد ن ،ئةةة نى
لةةة هةة لاةةةكانى نةةاةخؤة دىرىةىى ئيوةةر ن ئاطاد ركردتةةةةىء ياراةةةتى د ةن .هةرضةةةندى فرةهةةةر ثةةان ئيور نيسةةت بةةوة،
حيزبيواى بةناةى (حيزبى ايللةتى ئيور ن) هةةبوة ،بةةآلم لةة زيند نةد ثةيوىيةنةدى لةطةةلو بلوريةانء هاةرِيواةانى بةاش
بوةى).(499
بلوريان لةااةىى زيند نى بوةنيد  ،ضةنديذ جار بؤ زيند نةكانى دياةى ئيور ن طو زر ةىتةةى ،هةر س رؤذ بةةدة ى
ر طةياندنى بةخشينى لة سيود رىد ن ،طو سرت يةةى بؤ زيند نى "قةسر" ،كة قةسرى قاجاريشيان ث دىطوةت ،ضةوناة
ثيوشرت كؤشاى ثادشاكانى قاجار بوةىة رِىز شا ( )4214-4299لة سالاى 4299د كردبوةى بة زيند ن) .(496دة ترء لةة
سةةالاى 4269د لةطةةةلو هةريةةةال لةةة( :عةةةزيزى يوسةةفى ،جةةةليل طةةاد نى) طو سةةرت ةنةتةةى بةةؤ زينةةد نى "بر زجةةان"ء
اةينةتىء نارِىحةتى زؤريان ليوى ضةشتوةى) .(491لةم بارىيةةى طاد نى دىلاة " :زينةد نى بر زجةان كر بةوة بةة شةويونى
دةةرخر ةى سياسيةكان ،ضةند زيند نيةكى ةىال سةةفةرخانى قارىاةانىء حوسةيوذ فرةهةةرة اهنةدس عةةباس طراةانء
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ضةند ئةفسةرى رِيواخر ةى نيز اى حيزبى تودى بؤ قةآلى بر زجان رِ طويوزر نء ئيومةشيان لة سالاى  4269لة قةسرر بةؤ
ئةةآ دةةرخستةةى").(491
بلوريان كة بؤ ااةىى نزيك بة ثيونج سا ول لةة زينةد نى بر زجةان اايةةةى ،سةالاى جاريوةك اةافى ديتنةى بنةاالاةكةةى
هةبوةى ،ئةةيش بةهؤى دةةرى رِيو اة خةرجىء طر نى ذيانةةى ،خيوز نى بلوريان لةااةىى ئةة ثيونج سةالاةد تةةنيا يةةال
جار لةسالاى 4261د ديدىنيان كردةةى) ،(492ثاشان بةهؤى نةخؤشيةةى لةة سةالاى 4261د طةرِ نديانةةةى بةؤ زينةد نى
تار ن) . (411بؤية طةرِ ندنةةىى بؤ تار ن تا ِر دىيةال لة رةةى دىرةنيةةةى ئةار اى ثة و بةخشةيوى .تةنانةةت لةة زينةد نى
تار ن ،ةيور ى ناسةينى ضةةند كةاديريواى ديةارى حيزبةى تةودىة ئاشةنا بةوةنى ثيويةان ،هاةكةات سةةرقالاى خويوندنةةةىة
خةرياى د نانى فةرهةن يواى زاانى كوردى بوةى ،كة نزياةى ثانزى هةز ر ةشةى لة ز ر ةىكةانى كةوردى كؤكردبةؤةى،
بةآلم ةىال خؤى دىلايوت تيود ضوةى) .(414جةليل طاد نى كة ضةند سالايوك لةزيند نةةكانى حاواةةتى شةاى ئيوةر ن لةطةةلو
بلوريان د بوةى ،سةبا رىت بةة هةةلاةى بلوريةان دىلاة " :اةذ لةبرياةة لةة بةندينخانةةى قةسةرآ برِيةاربوة بةةهاةكارى
هةاوة ىيةال فةرهةن يوك لة هةاوة ر ةيوذىكانى زاانى كوردى ئااادىباةيذ ،ثيوشنيارىكةش هى اذ بةوة ،بةةآلم فيةد ى
ناتةبايى بوة ،سةرى نةطرت .ئةة (اةبةستى بلوريانة) نةتةنيا حةةسةلةى ئةةكارىى نةبوة ،لةخويونةدنى زاةانيش زؤر
كةةولو بةةوة ،لةرِ سةةتيد حةةسةةةلةى كةةارة خويونةةدنى نةةةبوة ،بةةةآلم قسةةةكردنى زؤر ثة خةةؤش بةةوة") .(419ةيوةرِ ى ئةةةم
بؤضوةنةى طاد نى ،بةآلم ثيومان ة ية كة دىش بلوريان دة ترء بةتةنيا بريى لةةىها كاريوك كردبيوتةةى.
لةرِ ستيد ةيور ى هةاوة ناخؤشىء ئاز رىكانى بلوريان لةنيوو زيند نةكاند  ،هاةكات ناكؤكية ناةخؤييةكانى حدكايان
لةطةلو خؤياند طو ستبؤةى زيند نء لةزيند نيشد زؤربةى كات لةطةلو يةكرتى ناكؤالء ناتةةبا بةوةن .ئةةة ناكؤكيانةةش
لةسةرىتاد لةزيند نةكانى دذبانى تار نء دة ية لة قةسرى قاجار لةنيوو زينةد نيانى اةهاباديةد سةةرى هةلاةد  .لةىيةةال
غةنى بلوريانء عةزيزى يوسفى ضةث بوةنء زؤر توند بةوةن .لةىيةةكى دياةةش دكتةؤر اةةلةةةى بةوةى ،كةة هةسةتى
ناسيؤنالستى زؤر توند بوة ،لةهةةاان كاتةد دذى سؤسةياليزمء ضةةث طةةر يى بةوة .كةة ئةةة المالن يةةش كاري ةةرى
كردبوةى سةر كاديرىكانى دياةى حدكا) .(411هةرةىها برِيارىكانى سةركرد يةتى حدكا لة باشوةرى كوردستان ديسةان
بؤ ئةة بوةن بةاايةى نارِىحةتىء ئاز ر ،بؤ ةيونة :رِيوبةر يةتى حدكا لة كةؤن رىى دةةىاةى ،كةة لةة (طونةدى سةون )ى
باشوةرى كوردسةتان لةة 42ى تشةرينى دةةىاةى سةالاى 4261د بةسةرت  ،ئةةةيان ةىكةو ئةنةد اى كؤايتةةى ناةىنةدى
هةلابةةذ ردبوة) ،(411بةةةآلم ئةةةةى بةةوةى هةةؤى ئةةاز رد نى لةةة زينةةد نء دة ى ئةةةةى بؤاةةاةىى ضةةةنديذ سةةالو رِيو ةةةيان بةةة
خيوز نةكةى نةد ضاةيان ث ى باةةآء سةرد نى باةن .ج ة لةةىش لة سالاى 4211د لة زيند نى تار ن طو زر يةةى بةؤ
زيند نى عادل ئاباد (عادل ئاة )ى شري زء تا ثايزى سالاى 4211ء ئاز دكر نى لةةآ اايةةى).(419
بلوريان لةسالاى 4292ىةى تةا ئةاز دكر نى لةة  ،4211نزياةةى بيسةت سةالاى لةزيند نةد بةسةةر بةردةةى) .(416لةةة
ااةىية زؤرىى زيند نيشد بةخؤرِ طرىء دلاسؤزى بؤ رِيوبازىكةى ،بوة بة نيشانةى ئاز دكو زى لة ايوةذةةى جوآلنةةةىى
ئةةاز دكو زى كوردسةةتاند  .هةرضةةةندى لةبةلا ةنااةةةكانى سةةاة ال د هةةاتوةى ،كةةة بلوريةةان لةةةااةىى زينةةد نى بوةنيةةد
لةر بردةةى خؤى ثاش ةزبؤتةةىة هةاوة هاةكاريةكى بؤ دىزطاى ساة ال دىربريوىة ئااةادىيى فيةد كاريى هةةبوةى بةؤ
شا) .(411بةآلم ج ة لةاة هيض بةل ةيةكى تةر ن يةة ئةةةى ياتةة رةة ،كةة بلوريةان ثاشة ةزبوةنةةىى خةؤى بةؤ سةاة ال
دىربريبيوت ،بةلااو بةثيوضةة نةةى سوةربونى ئةة لةسةةر دريوةذىد نى بةخةةباتى سياسةى ،ئةةةى لةزيند نةد بةؤ اةاةىى
بيست سالو هيوشتةةى .تا ئاز دكردنى لة زيند نء طةرِ نةةىى بؤ كوردستان لة سةالاى  4211بةوة بةةخالاى ةىرضةةرخان
لةايوذةةى تيواؤشانى سياسى بلوريان لةىيةالء بزةةتنةةةىى ئةاز دكو زى كةوردة حيزبةى دىةوكر ت لةىيةةكى دياةة.
هةرةىها لةة ئاز رى دىرةنيةى نيوو زيند نيش رِزطارى بوة ،بةتايبةتى كة ئاز د بوةنى عةزيز يوسفى ثيوش ئةة بةااةىى
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سالايوك بةهؤى نةخؤشىء هةةلاى رِياخر ةى اافى ارؤظى جيهانى) ،(411كة بلوريانى لةتاكة دؤسةتء هاةبةنةدى سةاآلنى
دةةرةدريوذيش ب بةش كردبوة.
بةشى سآيةم :تيَكؤشانى سياسى لةنيَوان ساآلنى 9144-4212دا:
يةكةم :طةرِانةوةى بؤ كوردستانء بةشدارى لة بزووتنةوةى ئازادخيوازى كوردستاندا (:)4211-4212
لةطةلو سةرهةلاد نى خؤثيشاند نةكانى طةىنى ئيور ن بةة دذى دىسةةآلتى ثادشةايةتى لةة سةالاى 4211د  ،بلوريةان
ةىال زؤربةى زيند نيانى سياسى تر لة ثايزى  4211لة بةندكانةى شري ز ئاز دكر ة ضوة بؤ تار ن االاى جةليل طاد نى،
دة تريش لةثيوشو زى ئاثؤر ى جةااةىريواى زؤرى كوردستان بةطشتىء خةلااى شارى اةهابادء دىةرةبةرى طةيشتةةى
شارى اةهابادء خةلااى بةدرةمشى" :اااة غةنى هاتةةى ياخود بةخيوربيوتةةى" ثيوشو زيان ليوارد ،نازناةى "اااة"يان
ثيوبةخشى) .(412بةاةش دىبين خةةباتء تيواؤشةانى سياسةى ضةةنديذ سةالاةى ر بردةةيةىء خةؤ ِر طرىء سةوةربوةنى
لةسةر رِيوبازى سياسى خؤى بةدريوذ يى نزيةك بةة بيسةت سةالاى قؤنةاغى زينةد نى بةوةنى ،ئةةةى كردبةوة بةة نيشةانةى
خةباتء خؤشةةيستى خةلااى كوردستان.
لةةهةلواةرجة شلةذ ةىى دؤخى سياسى رِؤذهةآلتى كوردستانء جؤشء خرؤشى خةلاك لة شؤرِشى طةىنى ئيور ن،
قامسلوةى سةارتيورى طشةتى (حةدكا) سةةرد نى بلوريةانى كةرد) .(411ثاشةانيش جةاريواى دياةة لةةرِيزىكانى (حةدكا)د
خةباتى سياسى دىستثيواردىةى) .(414هةرةىها بةشد رى لةخؤثيشاند نةكاند لةطةلو خةلاك لةة شةارى اةةهاباد بةةدذى
حاواةت ى شةا كةردةىة دة ى ِر طةيانةدنى حاواةةتى كةاتى (بازرطةان) ،لةىيةةن ذاارىيةةال رةةنةاكبريى ضةةثى شةارى
اةهاباد ثيوشنيارى ث كر  ،كة ببيوتة ئةند اى ئةجنواةنى شور ى شارى اةهاباد) .(419ج ة لةةىش ضاىكانة بةشةد رى
كرد لة كؤبوةنةةىكانةد لةطةة ول (د ريوشةى فرةهةةر ،د.حمةاةةد اةوكرى ،د .ئيسةماعيلى ئةةردىآلنء ئايةةتولاآل نةورى)
نويونةر نى حاواةتى كاتى بازرطان لة اةهاباد ،كة سالاى  4212ئةجناادر ).(411
بلوريةةان كةةة خةةاةىن ثيو ةةةى جةةةااةىرىء كةسةةايةتيةكى سياسةةى ديةةاربوة ،لةةة بةش ةيواى زؤرى ئةةةة رةةد ة ة
ثيوشهاتانةى دىهاتنة ثيوشةةى لةة قؤناغةى كوردستاند  ،ئةة رِؤلوء كاري ةرىء بةرثرسياريةتى تيود ث سثيوردر ةى ،بؤ
ةيونة :ئةند اى دىستةى نو يونةر يةتى حةدكا بةوةى لةة طفتوطةؤة ديةد ريان لةة تةار نء قةوم لةطةة ول خواةةينى لةىيةةالء
بازرطان لةىيةكى دياة ،لة ئاد رى  .(411)4212بةنويونةر يةتى حدكا ئةند اى دىستةى نويونةر يةتى طة كورد بوة ،ئةة
دىستةيةى كةة لةة كؤتةايى تشةرينى دةةىاةى 4212د ثيواهةات بةؤ طفتوطةؤة د نوسةتاندن لةطةةلو ةىفةدى حاواةةتى
ئيور ن) .(419هةر لةةااةىيةشد لة كةؤن رىى ضةو رىاى حةدكا ،كةة لةة 42ى شةوباتى 4211د بةسةرت  ،ةىكةو ئةنةد اى
كؤايتةى ناةىندىء ثاشانيش بة ئةند اى دىفتةرى سياسى هةلابذيوردر ) .(416بةوة بةة ئةنةد اى ةىفةدى د نوسةتاناارى
حدكا لةطةلو (بةنى سةدر)ى سةرؤال كؤاارى تازى هةلابذيوردر ةى ئيور ن ،كة لة (91ى شوباتى )4211بةرِيووىضةوة ،ئةةة
كؤبونةةىيةى كة نويونةر نى حدكا طةآللاةنااةيةكى شةش ااددىييان ثيوشاةشى حاواةةت كةرد بةؤ ثةسةندكردنى).(411
هةرةىها كاتيوك لة (41ى ئاد رى  )4211هةلابذ ردنى خةو يةكةةاى ثةرلةةاانى كؤاةارى ئيسةالاى ئيوةر ن (هةلابةذ ردنى
يةكةم دىةرىى اةجليسى شوةر ى ايللى) بةرِيووىضوء بلوريان لةسةر د ة ى حيزبةكةى ةىكو نويونةرى شارى اةةهاباد
ثةةالايوور بوة) ،(411كةةة لةئةجنااةةد بةةة ( )92126دىنةةط هةلابةةذيوردر  ،ة تةةة ()%21ى دىن ةةةكانى خةةةلااى اةةةهابادى
بةدىستهيونابوة .هةرضةندى ئاكااى ئةم هةلابذ ردنة لةىيةن حاواةتةةى بةتالو كر يةةى) .(412رِ ستة ئةم دىنط هيونانةى
بة ثلةى يةكةم بؤ ثيو ةى جةااةىرى حدكا دىطةرِيوتةةى ،كة لةشارىكانى دياةى كوردستانيش سةركةةتنى بةرضةاةى
بةدىستهيونابوة ،بةآلم ب طواان رِؤلوء ثيو ةى غةنى بلوريان يش رِؤلاى بينيوى.
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لةرِ ستيد بلوريةان لةة ذيةانى سياسةى دة ى شؤرِشةى طةةىنى ئيوةر نء دىسةت ثيواردنةةةىى خةةباتء تيواؤشةانى
سياسى لة رِيزىكانى (حدكا)د ةىكو ئةند اى دىفتةرى سياسى ،لةطةلو قامسلوةى سةارتيورى طشةتى حيةزب نةاكؤالء
ناتةةةبا بةةوة ،ئةةةة ناكؤكيةةةش بةش ةيوايان ثةيوىنةةدى بةةة ايوةةذةةى ر بةةردةةى كةةارى حيزبةةىء سياسةةييانةةى بةةوة ،كةةة
دىطةرِ يةةةةى بةةؤ سةةاآلنى 4291-4294ء  ،4299ئةةكاتةةةى قةةامسلوة بةنويونةر يةةةتى حيزبةةى تةةودى سةرثةرشةةتى
رِيواخستنةكانى حدكاى لة اةهابادء كوردستاند دىكرد ،لةة سةالاى  4299لةسةةر برِيةارى رِيوبةر يةةتى ئةةةكاتى حةدكا
برِياردر بوة ،قامسلوة ثةيوىنديةكانى لةطةلو تودى كؤتايى ث بهيونيوت ،ئةةةيش هةرضةةندى بةةلايونى د بةوة ،بةةآلم ئةةة
بةلايونةى شااندبوة ،برِيارى ئةة نى ج بةج نةكردبوة) ،(491ئةةىش ني ةر نى ىى بلوريان درةستاردبوة ،دة ترة دة ى
سةركةةتنى شؤرِشى 4212ء دىستثيواى قؤناغيواى نوآى خةةباتى سياسةىء ضةةكد رى حةدكا بةر ابةةر بةة كؤاةارى
ئيسالاى ئيور ن ،ني ةر نىء ثةيوىندى خر ثى بلوريان لةطةلو قامسلوة ضوةى قؤناغيواى توندترة بةتايبةةتى اةسةةلةى
ثةيوىنديةةةكانى قةةامسلوة لةط ةةلو حيزبةةى بةعسةةى عيوةةر ق لةىيةةةالء لةىيةةةكى دياةشةةةةى رِىخنةةةى بلوريةةان لةةةب
ديسثلينىء ج بةج نةكردنى برِيارىكانى كؤايتةى ناةىندىء دىفتةرى سياسى لةىيةةن قةامسلوة ة كةاركردن بةةتاال
رِىةىء سةثاندنى تةنها بؤضوةنى خؤى لةرِةةد ة ة ثيوشةهاتء سياسةةتةكانى حةدكا ،ئةةةيان بةةة ئاكةااى ني ةةر نىء
ثةيوىندية خر ثة لةطةلو قامسلوة طةياندبوة).(494
ج ة لةاانةش بلوريان خؤى لة قامسلوة بةشياةتر دىز نى بةؤ سةةركرد يةتى كردنةى حةدكا ،ئةةة بؤضةوةنةى كةة
حيزبى تودى زىاينةى تةة ةى بؤ رِىخساندبوة ،لةة رِيو ايةشةةةى هةةةلاى جيابوةنةةةىء تيواةد نى رِيزىكةانى حةدكايان
بةدذى قامسلوة طرتبوةىبةر) .(499لةرِ ستيد لةىيةن حيزبى تودىةى كودىتايةال لةدذى حيزبةى دىةوكر ت ريواخر بةوة،
ضةةوناة كاتيوةةك تيو ةيشةةت ناتو نة حيزبةةى دىةةوكر ت بةشةةويوذ خؤيةةد ر بايوشة  ،ةيسةةتى لةبةر ابةةةر ئةةةةد حيزبةةى
دىوكر تيواى دى قوةت بااتةةى) .(491لةئاكااد بلوريانيان بةة ئاكااة طةياند كاركردن لةطةلو قامسلوة ة هاةبريىكةانى
لة رِيزىكانى حدكاد دىرىتانى نية ،بؤية ااةىيةال دة ى كؤن رىى ضةو رىاى حةدكا ،برِيةارى جيابوةنةةةىى خةؤى لةة
بالاى قامسلوة رِ طةياندء حيزبيواى نوآى بةهاةكارىء ثشت ريي كردنى حيزبى تودى لة 49ى حوزىير نى 4211د لةذيور
ناةى( :حدكا -ثيورىة نى كؤن رىى ضو ر) رِ طةياند) .(491كة بة طرةثى حةةت كةسيش ناسر ن).(499
ه ةرضةندى بلوريان لةسةرىتاى باياؤتاردنء ة زهيونانى لةة رِيزىكةانى حةدكاد  ،برِيةارى ئةةةىى د بةوة بضةيوتة ىى
هيوةةزى سياسةةيةكانى باشةةوةرى كوردسةةتان ،بةةةآلم دة تةةر لةةةذيور كاري ةةةرى بؤضةةوةنء ثيوشةةنيارىكانى (حةاةةةدىاينى
سري جى)ء (فارةقى كةكوسرىةى) بةد اةزر ندنى حدكا -ثيورىة نى كؤن رىى ضو ر باةىرِى ث دىهيوةنذ ،ئةةةيش بةة
لةبةرضاةطرتنى ثيو ةى خؤيىء ئةطةرى سةركةةتنى لة دريوذىد ن بةطفتوطؤكردنء بةئاشةتى ضارىسةةركردنى كيوشةةى
كورد لةطةلو كؤاارى ئيسالاى رِىز اةندى دىربرِيبوة) .(496رِ ستى رةةد ةىكان دىرياخنست تودى رِؤلاى طرن ى طيوةر لةة
د اةزر ندنى حدكا -ث ويرِىة نى كؤن رىى ضو ر ،ةىال كيانورى دىلاة " :حيزبةى تةودى لةة ِريوى عةة طةىةيةذ لةة رِىةتةى
جيابوةنةةىى بلوريان لة طرةثى قامسلوة رِؤلاى طرين ى هةبوة ة لةهةةاوة كاريوةك ريونمةايى دىكةردن) .(491ةىال كةريس
كؤضيور دىلا " :غةنى بلوريان قارىاانى خةباتى دذى شا -بيست سالو لةتةاةنى خةؤى لةة زينةد ن بردىسةةر -قةةت
ثيووىندى خؤى لةطةلو حيزبى تودى كة بةرلة طري نى (اةبةست سالاى 4292ية) زؤر ليوى نزيك بوة نةثضريبوة ،هةايشةة
حيزبى كواونيستى ئيور ن (حيزبى تودىى) بة ئيديال (مثاىل) د دىنا").(491
لةرِ ستيد دىسةآلتد ر نى ئيور ن ئةم دةة بةرىكييةى ناة رِيزىكانى (حدكا)يان تا ئةة ثةرِى سةنوةر بةةكارهيونا .لةة
ناةىرِ ستى سالاى  ،4211هيورشةكانى بؤ سةر ثيو ةكانى كةورد بةةهيوزتركرد ،بةةجؤريوك شةارى طةةةرىكانى كةوردة ئةةة
ناةىند نةى كة د نيشتو نيواى زؤرى تيود نيشتةج بوةن ،كةةتنةة ذيوةر دىسةةآلتى هيوزىكةانى حاواةةتى ئيور نةى)،(492
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ضوناة طرةثى حةةت كةسى هةر بة جيابوةنةةى لة (حةدكا) ة زيةان نةةهيونا ،بةةلااو لةةثا ول حيزبةى تةودىة ثاسةد ر نى
كؤاارى ئيسالاى دذى كوردء هيوزى ثيوشمةرطةى كوردستان ،ضةكى حاواةتيان كةردى شةان ،بةاةةش زيةانى زؤريةان
طةياند بة بزةةتنةةىى ئاز دكو زى كورد لةة كاتةد ) .(461تةنانةت لةبةر ابةةر هاةكاريةةكانيان بةؤ كؤاةارى ئيسةالاى،
لةىيةن (على صياد شري زى) فةراانةدىى لةشةارى كوردسةتان لةنااةيةكةد لةة كةانوةنى دةةىاةى 4214د سةوثاسء
ستايشى بلوريانء ضةكد رىكانى لةياراةتى بةسوثاى ئيوةر ن لةسةةركوتاردنى جوآلنةةةىى كةورد دىربرِيةوى) .(464لةةم
بارىيةةى عةبدةلاآل حةسةن ز دى دى اليوت" :بؤ هةاوة كةسيواى بةة ئينسةاد دىركةةةت ئةةة تاقمةة (اةبةسةتى طرةثةى
حةةت كةسى -ىيةن ر نى كؤن رىى ضو رى بةرِيوبةر يةتى غةنى بلوريان) لةة ةىختةد شياةى لةقةبى جاشء خةائ ء
زؤرشتى دياةى لةة بابةتة بوةنء بةرِ ستى ئةة ناة نة بؤ ئةة هاةرِآيانة كاآلى بةقةد باآلبوةن") .(469نةفرىتى خةةلااى
اةةةهاباد ة ى ليوهةةاتبوة كةةة انةةد آلن لةةة كؤآلنةةان دىيةةان وت" :اااةغةةةنى هاتةةةةى يةةاخود بةخيورنةيةتةةةةى يةةا خةةو
ب رييويتةةى").(461
بلوريان ةىال سارتيورى طشتى حدكا-ثيورىة نى كؤن رىى ضو ر ،دة ى ئةةىى ثةيوىندى لةطةلو حاواةتى كؤاارى
ئيسةالاى ئيوةةر ن د اةزر نةةد ،د خو زييةةكانى خؤيانيةةان لةضو رضةيووىى هةشةت اةةاددى ثيوشاةشةةارد ،كةة هةةةر شةةةش
ااددىى ثيوشوةى حدكاء تةنها دةة ااددىى ىيةنى رِؤشنبريىء فةرهةن ى ثيووى زيادكر بوةن ،بةآلم هةيض ئاكةاايواى و
نةكةةتةةةىة سةةرجةم هةةلاةةكانى دة تريشةيان بةؤ رِيوااةةةتذء ئاشةتةة يى كةردن لةطةةلو حاواةةتى ئيوةر ن شاسةةتى
هيونةةا) .(461ئةاةةةش ئةةةةى دىخاتةةةرِةة كةةة بلوريةةانء هاةبريىكةةانى لةةة بؤضةةونةكانيان بةر ابةةةر بةةة حاواةةةتى ئيوةةر ن
بةهةلاةد ضوةبوةنء تةنانةت حاواةةتى ئيوةر ن لةسةالاى 4211د كةةتةة رِ ةىدةةنةانء رِىشةب ريىء زينةد نى كردنيةان،
ئةاةش ىة زىء ثةرتةة زىيى خستة رِيزىكانى ث ويرِىة نةى كةؤن رىى ضةو رء ضةوةنى بةشةيواى زؤرى كاديرىكانيةان بةؤ
ناةضة سةر سنوةريةكانى ئيور ن-عيور قء نيشتةج بوةنيان لةنزيك بارىطاكانى (ث.د.ال)ء حيزبى شيوعى عيور قء هةةر
لةةةة سالاةشةةد بلوريةةان بةياراةةةتى (ث.د.ال) لةةة تةةةةريوزىةى طةيشةةتة رِ ذ نء ثاشةةان ضةةوةى (لةةؤىن) ،كةةة بناةةةى
سةركرد يةتى ثارتى و بوة).(469
لةم بارةدؤخة دذة رىى كة ث ويرِىة نةى كةؤن رىى ضةو رى ت كةةةتبوة ،بلوريةان بةؤ خؤدىربةازكردن لةةة قةير نانةة
برِياريد بضيوتة ئةةرةثا تا لةرِيوى رِ ةيوذكردن لةطةلو حيزبى تودى ضارىسةريوك بؤ خؤيىء ىيةن ر نى بدؤزيوتةةةى .كةضةى
كاتيوك طةيشتة ئةةرةثاء لة ثرِ ط نيشتةج بوة ،نةال هةر نةطةرِ يةةى بةؤ كوردسةتان ،بةةلااو ضارىسةةرى كيوشةةكانى
حيزبةكةشى بةستةةى بة تودىة دة جار تو ندنةةةىى ثيورىة نةى كةؤن رىى ضةو ر لةبؤتةةى تةودىد ء لةسةالاى 4219د
ىيةن ر نى ئاطاد ركردىةى كة ئيةدى لةةذيور نةاةى حيزبةى تةودىى ئيوةر ن د دريوةذى بةتيواؤشةان دىدىيةذ) .(466بةاةةش
بلوريان كةةتة بذ بةستء لة ضياؤسلؤظاكيا بوة بة ثةناهةندى).(461
بؤية جيابوةنةةىى بلوريان لة حدكاء ضوةنى بؤ ثالو كؤاارى ئيسالاى ئيوةر ن ،زيةانى زؤرى بةكةسةيوتىء ايوةذةةى
ذيانى سياسى رِ بردةةيىء د هاتوةشى طةياند ،ئةة كة ثالاةةة نى نيوةو زيند نةةكانى شةاء قارىاةانى كورد يةةتى رِؤذ نةى
سةةةختى خةةةبات بةةوة ،كاتيوةةك لةةة زيند نةةد لةسةةالاى  4211هات ةةةى بةةؤ اةةةهاباد ،خةةةلاك ةىال نيشةةانةى نةتةةةةىيىء
كةسايةتيةكى سياسى طةةرىة قارىاانيواى نةتةةىيى سةيريان دىكردة ثيوشو زيان ليوةى كةرد ،بةةآلم بةةة كردىةىيةةى
ايوذةةى سياسىء كةسيوتى خؤى دؤرِ ندة خؤشةةيستى ناة خةلاكء جةةااةىرى كوردستانيشةى لةدىسةتد  .بةةم جةؤرى
ئةة رىةتةى كة بةناةى (حدكا -ثيورِىة نى كؤن رىى ضو رىم) ضاىكيان دىكرد ،بة ضوةنة ناة حيزبى تودى ثيوضر يةةى
بؤ هةايشة د خر  ،رِىةتيوك كة هيض ياراةتيةكى بة ضارىسةرى كيوشةى كورد لة رِؤذهةةآلتى كوردسةتان نةةكرد ،بةةلااو
دؤخةكةشى ئالاؤزتركردة شويونةة رى نةريونيشى ليواةةتةةى.
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دووةم :دوا ويَستطةكانى ذيانى سياسى بلوريانء قؤناغى تاراوطة :9144-4211
بلوريةان لةسةالاى 4211ىةى رةةى كةردى ئةةةرةثاى رِؤذهةةةآلتء دة ى برِيةارد ن لةة هةلاوىشةاندنةةىى حيزبةكةةةى
(حدكا-ثيورِىة نى كؤن رىى ضو ر) لة سالاى 4219د  ،هةر لة تار ةطة اايةةىة لة رِيزىكانى حيزبى تودىد دريوةذىى بةة
تيواؤشانى سياسيد ء لة كؤنفر نسى ايللى حيزبى تودى ،كةة لةة سةالاى  4219لةة "كةابول"ى ثايتةةختى ئةفسانسةتان
ثيواهات ،بوة بة ئةند اى اةكتةبى سياسى ئةة حيزبة) .(461سةبارىت بة ضوةنى بؤ ناةرِيزىكانى تودى ،بلوريان دىلاة
بةةؤ دةة اةبةسةةتى سةةةرىكى بةةوةى :لةىيةةةال تةةا بةشةةد رب لةبةةةرىى يةةةك رتوةى حيزبةةى تةةودىة حةةدكا ،كةةة هةةةةلاى
د اةزر نةةدنى دىدر  ،لةىيةةةكى تريشةةةةى خةةؤى ب ةيةنيوتةةة كاربةدىسةةتانى بةةاآلى يةةةكيوتى سةةؤظيةت ،تةةا لةةةة رِيويةةةةى
ياراةتيةال بةؤ بزةةتنةةةىى ئةاز دكو زى كةورد بةدىسةت بهيونيوةت) .(462ئةةم بؤضةوةنةى بلوريةان شةياةى هةلاوىسةتة
لةسةركردنة ،ضوناة لةم رِةةىةى هيض هةةلايواى بؤ كورد لةطةلو سؤظيةتد نةد ةىة بةلااو بةثيوضةة نةةى زياتر سةرقالاى
ضارىسةرى كيوشةةة المالنة ناةخؤييةةكانى حيزبةى تةودى بةوةى تةا ئةاة ِر لةكيوشةةى كةورد بد تةةةى ،ئةةم ِر سةتيةش
لةنااةيةكيد دىردىكةةيوت كة ئار ستةى حيزبى كواونيستى يةكيوتى سةؤظيةتى كةردةةى لةة 9ى تةة وةزى 4211د ء
تيايد د ة دىكات كة بؤضارىسةرى كيوشةة طرفتء دةةبةرىكىء طةندىلاى ناة سةركرد يةتى حيزبةى تةودى ،هاةكاريةان
باات ،تا حيزبى تودى لةةىى كة هةية خر ثرتى بةسةرنةيةة ليوك بآلةنةةب ) .(411تةنانةةت كاتيوةك لةسةالاى 4212د لةة
ثر ط كة لةطةلو قامسلوة بةديد رى يةكرتى شاددىبذ ،قامسلوة ثيوى طوتبوة كة تؤ هةرهى خؤاانىء ةىرى با بضينةةى
كوردستان ،بةآلم بلوريان رِىتى كردبؤةى).(414
لةرِ ستيد بلوريان لةة قؤناغةى خةباتى سياسى لة رِيزىكانى تودىد سةركةةتوةنةبوة ،تةنانةت نةيتو نى ئاااجنة
ر ستةقينةكانى لةة حيزبةد بيونيوتةدى ،ئةاةش بةشيواى ثةيوىندى بة كيوشة ناةخؤييةةكانى حيزبةى تةودىةى هةةبوة،
بةشيواى تريشى ب ئوايودبوةنى بلوريان بوةى لة ثشةتيو نى سةؤظيةت لةة كيوشةةى نةتةة يةةتى كةورد ،بؤيةة دىبيةن
دة جار رِيزىكانى تودىشى ج هيوشت لةسالاى 4221د ) .(419دة ى ئةةىى كوردىكانى نيوو حيزبى تودى بةياننااةيةكيان
لة 11ى ئاد رى 4221د بةناةى بةشى زؤرى ئةند اةكانء كاديرى كوردىكانى حيزبى تودىى ئيوةر ن لةة دىرىةىى ةآلت
بآلةكردىةىة تيايةد د ب ِر نةى يةةكجارىكى خؤيةان لةة حيزبةى تةودى ِر طةيانةد) .(411بةةدة ى ئةاةشةد غةةنى بلوريةانء
حةاةةةدىاينى سةةري جى-يةةش بةةةيانيواى كةةورتى دةة قؤلايةةان لةهةةةاان كاتةةد (11ى ئةةاد رى  )4221رِ طةيانةةدة تيايةةد
جةختيان كردىةى كة هةيض ثةيوىنديةةكيان بةة حيزبةى تةودىةى نةةااةى) .(411ئةةةىش كؤتةايى هةاتذ بةوة بةخةةباتى
حيزبايةتى ئةة) ،(419ضوناة لةة قؤناغة بةدة ةى لة ثر طةةى ضوة بةؤ ئةةلامانياء ةىال ثةنابةةريواى سياسةى ،نيشةتةج
بوة) .(416هةرضةندى دة ى ئةةىى لة رِيزىكانى تودى ة زى هيونا ،لةسةرىتاد ء بؤ ااةىى دةةسالو لة هةةلاى ثيواهيونةانى
ثارتيوك يان رِيواخر ةيواى سياسى كوردى د بوةى ،لةم بارىيةةى بلوريان دىلايوت" :دة ى سالاى  4221بؤ ااةىيةكى دةةرة
دريوذ بةتةااى ثيواهيونانى ريواخر ةيواى دىوكر تيك بؤ ضارىسةرى اةسةلةى كورد لة رِؤذهةآلتى كوردسةتان د بةوةيذء
كؤبوةنةةىيةكى زؤريشمان بؤ ثيواهيونا ،بةآلم هةةلاةكةاان ب سةرئةجنام اايةةى").(411
بلوريان لة دة ساآلنى ذيانيد بةشيوك لة بريىةىرييةكانى خؤى لة كتيوبيواد بةناةنيشانى (ئالاةةكؤال) ،كةة لةة سةالاى
4229ىةى دىستى ثيواردبوة ،لةسةالاى 4221د بةةزاانى كةوردى لةسةويد ضةاثء بآلةىاةردىةى) .(411هةرضةةندى لةةة
كتيوبةيد ز نيةارى زؤرى سةةبارىت بةة ذيةانى سياسةىء رِةةد ةىكةاى سةةردىاى د اةزر نةدنى كؤاةلاةةى ذ.الء حيزبةى
دىوكر تء كؤاارى كوردستان تا دىطاتة هةلاوىشاندنةةىى ثيورِىة نةى كةؤن رىى ضةو ر ،كةة لةةزؤر ىيةنةةةى بايةةخى
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ايوذةةيى خؤيان هةية ،بةآلم ب كةمءكورِيش نيةة لةسةةر هةنةديوك لةة رِةةد ةىكةان شةياةى هةلاوىسةتة لةسةةركردنء
رِىخنةطرتنة).(412
بةهؤى ثةيوىندى باشء بةهيوزى لةطةلو (ث.د.ال) لةرِ بردةةد ) ، (411لةسةر بان هيوشتى (نيوضريظان بارز نى) لةسالاى
9111د طة ِر يةةةى بةؤ باشةوةرى كوردسةتانء بؤاةاةىى ضةةةند اان يوةك لةشةارى هةةةليور نيشةتةج بوة ،بةةآلم بةةةهؤى
نةخؤشيةةى طةرِ يةةى بؤ ئةلامانياء ةىال كةسايةتيةكى سياسىء ثةنابةريواى كورد لة ذيانى تار ةطة لة ةآ اايةةةى تةا
لةتةاةنى هةشتاء شةش سالايد لة نةخؤشخانةى (ئالسباب)ى ئةلامانيا لةرِؤذى 2ى ئاد رى 9144د كؤضى دة يى كةردء
دة تةةريش تةراةكةةةى لةةة 46ى ئةةاد رد ء بةةة بةشةةد رى (اةسةةىود بةةارز نى) لةةةرِيوى فرؤكةخانةةةى نيوودىةلاةةةتى هةةةةليور
طةيشتةةى كوردستانء لةناة ثيوشو زى دؤستء هاةرِيويانيد لةشارى هةةليور لةة (طؤرِسةتانى نةويوى كةسةنةز ن) بةةخاال
سثاردر ).(414
ب طواان هةلاةى سةرىكى غةنى بلوريان لةليواد نةةىيد بوة بةر ابةر بة كؤاارى ئيسالاى ئيوةر ن ،كةة ثيوةى ة بةوة
كؤاارى ئيسالاى ئةة اةبةستء تو نايةى هةية كة كيوشةى كورد لةرِيو ةى ئاشتيخو ز نةةى ضارىسةربااتء طة كورد
لة رِؤذهةآلتى كوردستان اافة نةتةة يةتييةكانى لةضو رضيووىى ئةة حاواةتةد دىستةبةرب  .لةم رِة ن ةيةةى بلوريان
اتمانةيةكى تةة ةى بة كؤاارى ئيسالاى ثةيد كرد ،بةجؤريوك كة لةبةر ابةر ضاىكى ضةكد ر نةى بزةةتنةةىى كورد لةة
رِؤذهةآلتى كوردستان رِ ةىستا .اتمانةيةال كة تةنيا يةال ىيةنة بوة ،ضةوناة كؤاةارى ئيسةالاى نةةال تةةنيا هةيض كةات
طويوى بؤ سياسةتء ثيوشنيارىكانى بلوريان بؤ ضارىسةرى ئاشتيخو ز نةى كيوشةى كورد لة رِؤذهةآلتى كوردستان شةل
نةكرد ،بةلااو لة بنةرِىتد باةىرِى بةكيوشةى نةتةة يةتى لةئيور نيواى فرىطةة د نةةبوة ،ضةوناة لةة رِة ن ةةى ضةةااى
"ئو ةتى ئيسالايةةى" دىيرِة نية كيوشةى نةتةة يةتى.
بلوريان ثاش ااةىيةال خؤيشى بوة بة قوربانىء ناضاركر بةهةةرجؤريوك بة خةؤى قوتارباةاتء ذيةانى تار ةطةةيى
هةلابذيورآ .بةبرِة ى ئيومة ئةةىى بلوريانى توةشى ئةم ضارىنوةسةكرد ،خؤرِزطارنةكردنى لةذيور كاري ةةرىء هةةذاوةنى
حيزبى تودىى ئيور ن بوة ،حيزبيوك كة بةدريوذ يى تةاةنى سياسىء تةنانةةت لةةااةىى دةرةدريوةذى زيند نيشةد بةةهؤى
ئةند اانى زيند نى ئةة حيزبة سيوبةرى قورسى خؤى بةسةر ناةبر ةد كيوشابوة ة تةنانةةت لةةثاش د برِ نةى لةة حيزبةى
دىوكر تى كوردستانى ئيور نيش د ضارىنوةسى سياسى حيزبةكةى بةضارىنوةسى حيزبى تةودىةى طريوةد ة لةرِ سةتيد
بوة بة ثاشاؤى حيزبيوك كة كيوشةى نةتةةىكةى بلوريانى بةىيةةى ثلة س ء ضو ر بوة ة طرين ى ئةةةتؤى ث نةةدىد ء
دىبوة ثاشاؤيةال ب لةخةباتى ضينايةتىء "خةباتى دذى ئيمثرياليستى" كؤاارى ئيسالاى .بةآلم بلوريان كاتيوك لةةم
ئةزاوةنة دىرسى ةىرطرتء برِياريد بؤ هةايشة االائاة يى لة حيزبى تودى باات ،كة ئيرت درىنةط ببةوة ة لةة ايوةذةةد
ناةى ةىال قارىاانيواى تر ذيدى اايةةى.
ئةجنام
يةكةم /غةنى بلوريان سةرىتاى كارة تيواؤشةانى سياسةى لةة د اةزر نةدنى سةازاانى جةةة نانى كةوردء دة تةريش
رِيواخر ةى ىة نى (ذ.ال)ء (حةدال)د بةوةى .دة ى هةرىسةى كؤاةارى كوردسةتان يةةكيوك بةوةى لةة نةةى كةة سةةرلةنوآ
(حدال)يان زيندةةكردىةى.
دةةىم /لةذيور كاري ةرى بريى ضةثء سؤسياليستى د بوةى .لةطةلو ئةةىشد باةىرِى بةة سةةربةخؤيى كوردسةتان
هةبوة .بةهؤى بريةباةىرِة تيواؤشانى سياسى ،ةىال كةسايةتيةكى سياسى كورد اةاةىى بيسةتء ثيوةنض سةالو زينةد نى
سياسيى بوةى لة زيند نةكانى حاواةتى ثةهلةةى ئيور ن.
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سةة يةم /ج ةةة لةةةكارى سياسةةى ةىال رؤذنااةةةنوةسء نوةسةةةريوك كةةارى كةةردةةىء رِؤلاةةى طرن ةةى هةةةبوةى لةةة
بآلةكردنةةةةىى طؤظةةارى رِيو ةةا ()4211ء دة تةةريش لةضةةاثد نةةىى خةةو دةةىاةةى رِؤذنااةةةى كوردسةةتان ( )4291ةىال
ئؤرطانى (حدال).
ضو رىم /ثيووىندى دؤستانةء نزياى لةطةلو (ث.د.ال)ء حيزبى شيوعى عيور قء كوردستان د هةبوةى.
ثيونجةم /طةةرىتريذ هةلاةى ذيانى سياسى جيابوةنةةىء لةتاردنى (حدكا) بوة ،كة جوآلنةةىى كةوردى ىة زكةردة
خؤشى كةةتة ثةر ةيوزة لةكارة تيواؤشانى سياسى دةةركةةتةةى.
ثةراويَزو سةرضاوةكان
( )4كاكشار ئورىاار :ريوزد ر غةنى بلوريان بؤ كوردستانى ئيمةرِؤ دىدةآ ،كوردسةتانى ئيمةرِؤ ،ذاةارى (9ء ،)6تةةباخى  ،9111ل91؛ بةر يم
فةرِشى :سةدىى كارىسات ،ايوذةةى زيندةة ،طفتوطؤ لةطةلو غةنى بلوريان ،بناةى ذيذ ،سليومانى ،9111 ،ل.1
( )9غةنى بلوريان :ئالاةكؤال ،بةسةرهاتةكانى سياسى ذيا ،،ستؤكهؤلام-سويد ،4221 ،ل.92
( )1ه.س ،ل.414 ،411
( )1كاكشار ئورىاار :س.ث ،ل.16
( )9رىمحان نةقشى41 :ى خاكةليووى رؤذى شةهيد ن ،ب شويونى ضاث ،اارسى  ،9149ل11؛ كاكشار ئورىاار :س.ث ،ل.91
( )6بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل14؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.94 ،46
( )1كاكشار ئورىاار :س.ث ،ل.91
( )1غةنى بلوريان :س.ث ،ل.92 ،91
( )2ه.س ،ل.61 ،92
( )41عبد للة ئةمحةد رِىسولو ثشدىرى :يادد شتةكا ،،بسد د ،د ر احلرية للطباعة ،4229 ،ل19؛ كاكشار ئورىاار :س.ث ،ل.91
( )44كةرىى حيسااى :لة بريىةىرييةكا ،،بةرطى يةكةم ،سويد ،4216 ،ل.441
( )49وليم أيغلنت االبن :مجهورية مهاباد "مجهورية  6491الكردية" ،ترمجة وتعليق :جرجيس فتح اللة ،الطبعة الثانية ،دار ئاارا للطباعاة
والنشر ،اربيل ،6444 ،ص611؛ جةليل طاد نى :بانةبيوتة درؤى ثاش اردةة ،ب شويونى ضاث ،9111 ،ل.49
( )41عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لة ثيوناةى ئاز دى ،كورتةيةال لة ايوذةةى حيزبى ديوموكر تى كوردستانى ئيور ن ،بةرطى يةكةةم،
ضاثى دةةىم ،كؤايسيؤنى تةبليساتى حيزبى ديوموكر تى كوردستانى ئيور ن ،4211 ،ل91 ،96؛ بؤ زياتر برِة نة( :د.ياسة سةردىشةتيى:
كوردستانى ئيور ن ،ليواؤلاينةةىيةكى ايوذةةيى لة جوآلنةةىى رزطاركو زى نةتةةىيى طة كورد  ،4212-4212ضةاثى دةةىم ،ضةاثخانةى
سيما ،سليومانى ،9144 ،ل.)461-491
( )41بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.91 ،96
( )49غةنى بلوريان :س.ث ،ل.42
( )46رِ طةيةندر ةى كؤايتةى بةرِيووىبةرى طشتيى يةكيةتيى ىة نى ديومةوكر تى رِؤذهةةآلتى كوردسةتان بةبؤنةةى سةالارِؤذى د اةزر نيةةةى،
4121/4/99ه؛ رىمحان نةقشى41 :ى خاكةليووى رؤذى شةهيد ن ،س.ث ،ل.11
( )41بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.91 ،91
( )41غةنى بلوريان :س.ث ،ل.94
( )42جةليل طاد نى :س.ث ،ل.419
( )91قامسى قازى :ةآلتى اذ ،بريىةىرييةكانى حاجى عةبدةلاآلى قازى ،سويد-ستؤكهؤلام ،9119 ،ل.69
( )94غةنى بلوريان :س.ث ،ل . 99ج ى ئاااذىية سةيد عوبةيةديلالى ئةةيوبيان كةة بةةناةى نهيونةى (هيوةدى /قةوارى) لةدىسةتةى ىة نةى
كؤاةلاةى ذ.ال بوةى ،ب ئةةىى ااةىكةاان بؤ ديارى باات ،دى ال " :د اةزريونةةرة سةةرؤكى دىسةتةى ىة ن اةذ بةوةم" .برِة نةة( :كةةاا ول
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عةبدةلاآلهى :سيوبةرى ئاز دى" ،هةةر زة نشيووىكانى ايوذةةى خةباتى كؤاةلاةى ذآ.كةاد"  ،4191-4194بناةةى ذيةذ ،سةليومانى،9111 ،
ل.)919
( )99غةنى بلوريان :س.ث ،ل.91 ،99
( )91بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.19
( )91ه.س ،ل.92
( )99جةليل طاد نى :س.ث ،ل.961
( )96برِة نة( :رِ طةيةندر ةى كؤايتةى بةرِيووىبةرى طشتيى يةكيةتيى ىة نى ديوموكر تى رِؤذهةآلتى كوردستان ،س.ث).
( )91قامسى قازى :س.ث ،ل61؛ بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.11
( )91بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل11 ،16 ،19؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.91
( )92كةاالو عةبدةلاآلهى :س.ث ،ل.916
( )11غةنى بلوريان :س.ث ،ل.91 ،96
( )14قامسى قازى :س.ث ،ل.69
( )19غةنى بلوريان :س.ث ،ل.11
( )11جةليل طاد نى :س.ث ،ل.419
( )11بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.11
( )19غةنى بلوريان :س.ث ،ل.99
( )16بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل19 ،14؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.11
( )11جيوى باسة كة دىقى شةانؤى د ياةى نيشةتيمان لةىيةةن كؤاةلاةةى هيةو ةى نوةسةر بوة ،لةة باشةوةرى كوردسةتانةةى بةؤ كؤاةلاةةى
(ذ.ال)يان ناردبوة .برِة نة( :د.عةبدةلاآل اةردةب :كؤاةلاةى ذيانةةىى كوردء كؤاةلاةى هيو  ،بةشى دةةىمء كؤتايى ،طؤظارى طزينط ،ذاارى
( ،)41زستانى  ،4221ل.)11
( )11بر ىى فةرِشى :كورتةيةال لةسةر شانؤى د ياى نيشتيمان ،طؤظارى (طزينط) ،ذاارى ( ،)1بةهارى  ،4229ل.99 ،91

( )12جوتيار تؤفيق :بيبلؤطر فياى رِؤذنااةطةريى كوردى لة رِؤذهةآلتى كوردستانء دىرىةىيد ( ،)4211-4211بناةى ذيذ ،سليومانى ،9111 ،ل.464

( )11بر يم فةرِشى :كورتةيةال لةسةر شانؤى د ياى نيشتمان ،س.ث ،ل.99
( )14غةنى بلوريان :س.ث ،ل11 ،11؛ بر يم فةرِشى :كورتةيةال لةسةر شانؤى د ياى نيشتمان ،س.ث ،ل.91
( )19جوتيار تؤفيق :س.ث ،ل.464
( )11بر يم فةرِشى :كورتةيةال لةسةر شانؤى د ياى نيشتمان ،س.ث ،ل.96 ،99
( )11هيومذ اوكريانى :ل ةكوآةى بؤ كوآ؟ لةكتيوبى (ديو نى هيومذ) ،ضاثء ثةخشى ضو رضر  ،سةليومانى ،بةةهارى 9111ى كةوردى ،ل،11
12؛ د.عةبدةلاآل اةردةب :س.ث ،ل11؛ بر يم فةرِشى :كورتةيةال لةسةر شانؤى د ياى نيشتمان ،س.ث ،ل.91
( )19وليم أيغلنت االبن :مصدر السابق ،ص.06 ،08
( )16عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لةثيوناةى ئاز دى ،بةرطى يةكةم ،س.ث ،ل.11
( )11غةنى بلوريان :س.ث ،ل61 ،61؛ رىمحان نةقشى41 :ى خاكةليووى رؤذى شةهيد ن ،س.ث ،ل.11
( )11اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :جنبش ضث بة رة يت سناد ساة ال ،حزب داار ت كردستان ير ن ،جلد ةل ،تهر ن ،4111 ،ص.12

( )12كريوس كؤضيور  :كورد لةسةدىى نؤزدىة بيستةم د  ،ةىرطيور نى :حةاة كةةريم عةارد ،ضةاثى سةيويةم ،هةةةليور ،9116 ،ل941 ،949؛
عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لة ثيوناةى ئاز دى ،بةرطى يةكةم ،س.ث ،ل.66 ،69
( )91وليم أيغلنت االبن :مصدر السابق ،ص.611 ،611
( )94غةنى بلوريان :س.ث ،ل.66 ،69
( )99ه.س ،ل.61-66
( )91ه.س ،ل.61
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( )91شايانى باسة لة 41ى ئايةارى  4216هيوزىكةانى سةؤظيةتى لةةذيور طو شةارى ئةةاريااء بةةريتانيا لةة ئيوةر ن كشةانةةى .لةة رِؤذى 41ى
كانوةنى يةكةاى  4216سوثاى ئيور ن طةرِ يةةى شةارى اةةهابادء كؤتاييةان بةة كؤاةارى كوردسةتان هيونةا( .م.س .ىز ريةفء ئةةة نى تةر:
ايوذةةى كوردستان ،ة :ةشيار عةبدةلاآل سةن اةى ،ضاثخانةى رِؤذهةآلت ،هةةةليور ،9111 ،ل)119 ،114؛ (عبةد لرمحذ قةامسلو :ضةل سةالو
خةبات لةثيوناةى ئاز دى ،بةرطى يةكةم ،س.ث ،ل.)441 ،11

( )99غةنى بلوريان :س.ث ،ل.11 ،62
( )96وليم أيغلنت االبن :مصدر السابق ،ص.489
( )91كاكشار ئورىاار :س.ث.91 ،
( )91غةنى بلوريان :س.ث ،ل.11 ،16
( )92د .عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لةثيوناةى ئاز دى ،فةسلاى سيوهةم ،4119-4196 ،كؤايسيؤنى تةبليساتى حيزبى ديوموكر تى
كوردستانى ئيور ن ،4224 ،ل.41
( )61غةنى بلوريان :س.ث ،ل.11

( )64د.ياس سةردىشتى :هةلاويوستى حزبى تودى لةحاست كيوشةى نةتةة يةتىى طة كورد لة ئيور ن ( ،)4211-4214بناةى ذيذ ،سليومانى،9119 ،

ل.11

( )69سديق سالاح (ئااادىكردنى) :بريىةىريةكانى حمةاةةد شاثةسةندى ،بناةةى ذيةذ ،سةليومانى ،9111 ،ل11؛ د.ياسة سةردىشةتيى:
كوردستانى ئيور ن ،س.ث ،ل.111
( )61طوندى سيتةال كةةتؤتة نيوو ن شارى سليومانىء شارؤضاةى ضو رتاء نزياةى ()49كم لة سليومانيةةى دةةرى.
( )61فاتح رىسولو :بنضينةى ايوذةةى بريؤكةى ضةث لة كوردستان ،ضاثى دةةىم ،ضاثخانةى ضو رضةر  ،سةليومانى ،9119 ،ل421؛ جوتيةار
تؤفيق :س.ث ،ل .11شايانى باسة حمةاةد شاثةسندى ئةةى رِىتدىكاتةةى كة طؤظارى (رِيو ا) لةسيتةال ضاث كر بيوةت ،تةةنها ذاةارى 41ى
طؤظارى (نيشتمان) ضاثار ةىة بلوريان لةطةرِ نةةىشيد بؤ اةهاباد تةنها طؤظارى نيشتمانى ث بوةى .لةم بارىيةةى برِة نةة :سةديق سةالاح
(ئااادىكردنى) :س.ث ،ل.99-91
( )69غةنى بلوريان :س.ث ،ل.19
( )66د.ياس سةردىشتيى :كوردستانى ئيور ن ،س.ث ،ل . 121بةؤ تةةة ةى ةتارىكةةى بلوريةان ،برِة نةة( :د.ياسة سةردىشةتى :ضةةند
ىثةرِىيةال لة ايوذةةى طة كورد لة رِؤذهةآلتى كوردستان ،بةرطى يةكةم ،ضاثخانةى سيما ،سليومانى ،9111 ،ل.)996-994
( )61بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.99
()61سديق سالاح (ئااادىكردنى) :س.ث ،ل.91
( )62د.ياس سةردىشتى :كوردستانى ئيور ن ،س.ث ،ل.112
( )11جوتيار تؤفيق :س.ث ،ل411؛ رىمحان نةقشى41 :ى خاكةليووى رؤذى شةهيد ن ،س.ث ،ل.11
( )14د .عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لةثيوناةى ئاز دى ،فةسلاى سيوهةم ،س.ث ،ل.41
( )19م.س .ىز ريف :س.ث ،ل.111
( )11غةنى بلوريان :س.ث ،ل.22 ،26
( )11م.س .ىز ريف :س.ث ،ل.111
( )19غةنى بلوريان :س.ث ،ل.22
( )16رىمحان نةقشى41 :ى خاكةليووى رؤذى شةهيد ن ،س.ث ،ل.11
( )11غةنى بلوريان :س.ث ،ل.411 ،416
( )11بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.69
( )12غةنى بلوريان :س.ث ،ل449؛ بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.441
( )11بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.11
( )14غةنى بلوريان :س.ث ،ل.449 ،444
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( )19د .عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لةثيوناةى ئاز دى ،فةسلاى سةيوهةم ،س.ث ،ل66 ،69؛ بةر يم فةرِشةى :سةةدىى كارىسةات،
س.ث ،ل.22 ،21
( )11بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.412 ،411 ،416
( )11كريس كؤضيور  :كورد لةسةدىى نؤزدىة بيستةم د  ،س.ث.916 ،
( )19د.ياس سةردىشتى :هةلاويوستى حزبى تودى ،س.ث ،ل14؛ بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.444
( )16د .عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لة ثيوناةى ئاز دى ،فةسلاى سيوهةم ،س.ث ،ل .64ديارى حيزبى تودىش ضةاىكى بةفةةراى
نةبوة ،ضوناة بةدة ى تةقةكردن لة شا لةسالاى 4212د ضاىكى ئاشار ى ئةة حيزبة قةدىغةةكر  .حيزبةى تةودى ضةاىكى نيةوى ئاشةار -
نيوى نهيونى هةبوةى لةة ساآلنةد  .بؤ زياتر برِة نة( :د.ياس سةردىشتى :هةلاويوستى حزبى تودى ،س.ث ،ل.)46 ،41
( )11غةنى بلوريان :س.ث ،ل492 ،491؛ بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.442 ،446
( )11م.س .ىز ريف :س.ث ،ل.111
( )12بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل411 ،492؛ عبد لرمحذ قامسلو :ضل سالو خةبات لةة ثيونةاةى ئةاز دى ،فةسةلاى سةيوهةم،
س.ث ،ل16؛ هيومذ اوكريانى :س.ث ،ل.12
( )21كريس كؤضيور  :كورد لةسةدىى نؤزدىة بيستةم د  ،س.ث916 ،؛ م.س .ىز ريف :س.ث ،ل.112
( )24غةنى بلوريان :س.ث ،ل.411
( )29جةليل طاد نى :س.ث ،ل.499
( )21فاتح رىسولو :س.ث ،ل914؛ جوتيار تؤفيق :س.ث ،ل.11
( )21غةنى بلوريان :س.ث ،ل.491 ،499
(ِ )29ر ثؤرتى كؤايتةى ناةىنديى حيزبةى ديومةوكر تى كوردسةتان (ئيوةر ن) بةؤ كةؤن رىى سةيوهةاى حيةزب ،رىزبةةرى  -4199سةثتاانى
 ،4211ل.42
( )26جيوى ئاااذىية كة بلوريان لة بريىةىرييةكانيد جةخت لةةىدىكاتةةى كة رِؤذنااةةى (كوردسةتان) لةةة خولةيةد هةشةت ذاةارىى و
دىرضوةى .برِة نة( :غةنى بلوريان :س.ث ،ل )499؛ (بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.)491
( )21كةةةرىى حيسةةااى :ثيود ضةةوةنةةى ،بةةةرطى دةةىم ،ضةةاثخانةى كتيوبةةى هةةةرز ن ،سةةتؤكهؤلام ،4221 ،ل196؛ كةةةرىى حيسةةااى:
لةبريىةىرييةةةكا ،،بةةةرطى يةكةةةم ،س.ث ،ل .964شةةايانى باسةةة ذاةةارى 9ى لةةة 4291/9/9ء ذاةةارى 1ى لةةة 4291/6/2ء ذاةةارى 1ى لةةة
تة وزى 4291ء ذاارى 9ى لة ئةيلو  4291ضاثار ةى .هةرةىها صارم لديذ صادق ةىزيرىء قادرى يوسفى بةشد ريان لةضاثاردنى ئةة
خولةى رِؤذنااةى كوردستاند هةبوةى .برِة نة( :جوتيار تؤفيق :س.ث ،ل.)12-11
( )21رِ ثؤرتى كؤايتةى ناةىنديى حيزبى ديوموكر تى كوردستان (ئيور ن) بؤ كؤن رىى سيوهةاى حيزب ،س.ث ،ل.42
( )22لةرِ ستيد ةيور ى ئةةىى كة حيزبى دىوكر ت لةسالاى 4299ىةى برِيارى ثضرِ نى ثةيوىندى رِيواخستنةكانى خؤى لةطةلو حيزبى تودى
د  ،بةآلم تا سالاى  4261يش زياتر عةقلاييةتيواى ضةثى دةةر لة نةتةة يةتى بةسةر رِيوبةر يةتى دىوكر ت ز لو بوة( .د .ياس سةردىشتى:
هةلاويوستى حيزبى تودى ،س.ث ،ل.)11 ،12
( )411سةيد رىز درةةدطةر :كورتةى ذيانى سياسيى ريوبةر نى حيزبى ديومةوكر تى كوردسةتانى ئيوةر ن  ،9119-4219بةبؤنةةى شةسةتةا
سالاظةطةرِى د اةزر ندنى حيزبةةى ،ب سالوء شويونى ضاث ،ل49؛ عبد للة حسذ ز دى :نيوسةدى تيواؤشان ،لةكتيوبى (كورتة ايوذةةى حيزبى
ديوموكر تى كوردستانى ئيوةر ن) ،كؤايسةيؤنى ضةاثةاةنيى حيزبةى ديومةوكر تى كوردسةتانى ئيوةر ن ،9119 ،ل949؛ جةةليل طةاد نى :س.ث،
ل . 491رِيوبةر يةتى ثيوج كةسى حدال ج ة لة بلوريان ،ئةة نى تر ئةة نة بوةن :عةزيز يوسفى ،رىمحةتولاآل شةريىةتى ،عةبدةلاآل ئيسةحاقى
(ئةمحةد تؤفيةق)ء د .قةامسلوة .هةةرةىها د .اةةلةةةيش ةىال اوشةاةير ديةارى كةر ةى .برِة نةة( :سةةيد رىز درةةدطةةر :س.ث ،ل )49؛
(عبد للة حسذ ز دى :نيوسةدى تيواؤشان ،س.ث ،ل.)946-949
( )414غةنى بلوريان :س.ث ،ل491 ،491؛ بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل492؛ جةليل طاد نى :س.ث ،ل.491
( )419غةنى بلوريان :س.ث ،ل ل.411 ،412 ،419 ،414 ،464
( )411عبد للة حسذ ز دى :س.ث ،ل.941
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( )411رىمحان نةقشى41 :ى خاكةليووى رؤذى شةهيد ن ،س.ث ،ل.11
( )419بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل469 ،464؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.411
( )416اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :اصدر قبلى ،ص.12
( )411م.س .ىز ريف :س.ث ،ل194؛ رِ ثؤرتى كؤايتةى ناةىنديى حيزبى ديوموكر تى كوردسةتان (ئيوةر ن) بةؤ كةؤن رىى سةيوهةم ،س.ث،
ل.91
( )411جةليل طاد نى :س.ث ،ل.491
( )412عبد للة حسذ ز دى :س.ث ،ل994؛ كاكشار ئورىاار :س.ث ،ل.99
( )441بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل411؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.911 ،21
( )444جةليل طاد نى :س.ث ،ل.411
( )449غةنى بلوريان :س.ث ،ل ل.994 ،942 ،919
( )441فاتح رىسولو :س.ث ،ل.911
( )441اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :اصدر قبلى ،ص.12
( )449غةنى بلوريان :س.ث ،ل.919 ،992
( )446اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :اصدر قبلى ،ص.12
( )441حمةاةد سالاح ديالن :ديو نى شيىر ،ئااادىكردنء ليواد نةةةىى ثةةر ةيوز نوةسة ء ثيوشةةكى :د .عةبةدةلاآل ئةاطريذ ،ضةاثى دةةىم،
ضاثخانةى ضو رضر  ،هةةليور-كوردستان ،9141 ،ثةر ةيوزى ل.991
( )441بؤ تةة ةى دىقى شيىرىكة ،برِة نة( :حمةاةد سالاح ديالن :س.ث ،ل.)991-991
( )442م.س .ىز ريف :س.ث ،ل.199 ،194
( )491غةنى بلوريان :س.ث ،ل914؛ جةليل طاد نى :س.ث ،ل.419
( )494اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :اصدر قبلى ،ص.12
( )499اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :اصدر قبلى ،ص.11 ،12
( )491قامسى ضريى :ئاخريذ ساتةكانى ذيانى "عةزيزى يوسفى" بةبؤنةى بيستةا سةالاى اةرطييةةةى ،طؤظةارى طةزينط ،ذاةارى (،)91
هاةينى  ،4221ل69؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.914
( )491عبد للة حسذ ز دى :س.ث ،ل.994
( )499بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.421 ،429
( )496غةنى بلوريان :س.ث ،ل.994 ،911 ،916
( )491جةليل طاد نى :س.ث ،ل.11
( )491ه.س ،ل.412-411
( )492جيوى ئاااذىية ئةم ضاةثيواةةتنةى بلوريان لةطةلو خيوز نء دةة كضةكةى لة زيند نى بر زجان ثاش ثيونض سالو ،دىةةنيواى خةةاناالء
تر ذيدى هةبوةى ،ئةاةش لةبريىةىرييةكانى ئةفسةريواى تودىيى بةناةى "على عموئى" ،كة ااةىى بيسةتء ثيوةنض سةالو ()4212-4291
لةزيند ند بوة ،لةذيور ناةى "درد زاانة" ئاااذىى بؤكر ةى ،هةرةىها بة ةردى باسى ئةةم قؤناغةةى زينةد نى بوةنيةان دىكةات لةطةة ول غةةنى
بلوريان لة زيند نى بر زجانء ضةنديذ بريىةىريى هةية ئاااذىيان ث دىكات .برِة نة( :على عموئى :درد زاانة ،خاطرات حممد على عموئى،
ضاث ضهارم ،تهر ن ،4111 ،ص ص 992ء.)161
( )411غةنى بلوريان :س.ث ،ل.996 ،999
( )414ه.س ،ل.919
( )419جةليل طاد نى :س.ث ،ل.416
( )411ه.س ،ل.496
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( )411رىمحان نةقشى :ليستةى ئةند اانى رِيوبةرى حيزبى ديوموكر تى كوردستان لة كؤن رىى يةكةةم هةةتا كةؤن رىى ثازدىيةةم ،سةالاى
 -4219سالاى  ،9144سيوثتاانى  ،9149ل1 ،9؛ سةيد رىز درةةدطةر :س.ث ،ل12؛ عبد للة حسذ ز دى :س.ث ،ل.911 ،919
( )419غةنى بلوريان :س.ث ،ل ل.919 ،961 ،969
( )416كريس كؤضيور  :بزةةتنةةىى نةتةةىى كوردء هيو ى سةربةخؤيى ،ةىرطيور نى :ئةكرىاى ايهرد د ،بةرطى دةةىم ،سةنتةرى ضةاثء
ثةخشى تةاا ،سليومانى ،9111 ،ل.1
( )411اركز بررسى سناد تاركى ةز رت اطالعات :اصدر قبلى ،ص.12
( )411قامسى ضريى :س.ث ،ل.69
( )412جةليل طاد نى :س.ث ،ل412 ،411 ،492؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.6،911
( )411غةنى بلوريان :س.ث ،ل.911 ،919
( )414كاكشار ئورىاار :س.ث ،ل.99
( )419غةنى بلوريان :س.ث ،ل.911
( )411د.هؤمشةند عة اةمحود :رِؤذهةةآلتى كوردسةتان ،ليواؤلاينةةىيةةال لةةدؤخى سياسةى بزةةتنةةةىى رِزطةاركو زى كةورد (-4212
 ،)4212ضاثخانةى شةهاب ،هةةليور ،9149 ،ل.21
( )411محيد شوكت :ن اهى ز درةن بة جنبش ضث ير ن ،طفت و با اهدى خانبابا تهر نى ،ص961؛ غةنى بلوريان :ئالاةكؤال ،ل.111
( )419كةرىى حيسةااى :لةبريىةىرييةةكا ، 4212 ،بةةرطى شةشةةم ،لةةبآلةكر ةىكانى كتيوبخانةةى كتيوبةى هةةرز ن ،سةتؤكهؤلام،4229 ،
ل911؛ غةنى بلوريان :ئالاةكؤال ،ل.196 ،199
( )416سةيد رىز درةةدطةر :س.ث ،ل12 ،41؛ عبد للة حسذ ز دى :س.ث ،ل.199 ،191 ،194
( )411عبد للة حسذ ز دى :س.ث ،ل164؛ غةنى بلوريان :س.ث ،ل.114 ،111
( )411ستاد نتخاباتى حزب داار ت كردستان ير ن :اطالعيهء مشارى  9ستاد نتخاباتى حزب داار ت كردستان ير ن4191/49/44 ،ه.
( )412كريس كؤضيور  :بزةةتنةةىى نةتةةىى كوردء هيو ى سةربةخؤيى ،س.ث ،ل.61
( )491بةةؤ زيةةاتر دىربةةارىى ثةيو نةةدىء تيواؤشةةانى قةةامسلوة لةةة حيزبةةى تةةودىى ئيوةةر ن ،برِة نةةة( :هؤمشةنةةد عةةة اةةةمحود ش ةيوخانى:
عةبدةلرِىمحان قامسلوة ،ذيانء تيواؤشانى سياسيى لةة بزةةتنةةةىى رِزطةاركو زى كةوردد  ،4212-4211ضةاثخانةى شةةهاب ،هةةةليور،
 ،9111ل.)19-69
( )494بؤ زياتر برِة نة( :د.هؤمشةند عة اةمحود :رِؤذهةآلتى كوردستان ،س.ث ،ل.)999-911
( )499استةفا هيجرى :نساؤة د بةرِ ن ،ضةاثخانةى سةةردىم ،كوردسةتان ،9149 ،ل91،92؛ بةؤ زيةاتر لةةم بارىيةةةى برِة نةة( :د.ياسة
سةردىشتى :هةلاويوستى حيزبى تودى ،س.ث ،ل.)412-11
( )491محيد شوكت :اصدر قبلى ،ص.966
( )491ضر عالم موضع كرديم ،رؤذنااةى كوردستان ،رطان كميتة اركزى حزب داار ت كردستان يةر ن (ثةرية كن ةرهء ضةهارم) ،ذاةارى
( ،)4دورهء جديد ،دةشنبة  46تريااى  1 -4192جوىى  ،4211ل9-4؛ استةفا هيجرى :س.ث ،ل.64
( )499فاتح رىسولو :س.ث ،ل991؛ حةةت كةسةكةش ئةاانة بوةن( :غةنى بلوريان ،حمةاةد ئةا شيوخ ىسالاى "م.هيومنى شةاعري"،
ئةمحةد عةزيزى ،فارةق كةكوسرىةى ،نويد اىينى ،فةةزية قازىء رِىحيم سةيفى قةازى)( .د.مصاطى يةزدى ،جةو د سةتاى ،اسةىود
يار ن :تاريخ بيست سالة ثاسد رى ز نقالب سالاى در غرب كشور ،ضاد نقةالب ة شةر ر "فىاليتهةاى ضاد نقةالب" ،جلةد ،1ةاهةدتهاى
خااوش -ةموعة ضهارم -كتةاب سةوم ،اركةز مطالعاات ةحتقيقةات توسةىة انيةت ثايةد ر "ثةرةذى شةهيد برةجةردى" ،ضةاثخانة سةثاى
ثاسد ر ن نقالب سالاى ،4116 ،ص.)41
( )496بر يم فةرِشى :سةدىى كارىسات ،س.ث ،ل.949 ،944
( )491نور لديذ كيانورى :خاطرات نور لديذ كيانورى ،اؤسسة حتقيقاتى ة نتشار تى ديدطاى ،نتشار ت اطالعات ،تهر ن ،4119 ،ص.911
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ملخص البحث
)9144-4291(  حياته ونضاله السياسى،غين بلوريان
 حيث قام بدور بارز خالل مادة تتاااوز اسنيسا،غين بلوريان من الشخصيات السياسية البارزة يف شرق كردستان
 عام ًا من حياتاه يف سااون النماام41  ونتياة لنضاله يف سبيل حتقيق اهدافه السياسية قض،عاماً من القرن املنصرم
.البهلوى
كانت حياة بلوريان ومواقىه السياسية حمل جدل ب الباحث السينيا اعدائه ممان اليوافقوناه تلامل املواقاث حياث
 لاذا.انهم مل يأخذوا بنمر االعتبار سوى اجلانب السلب من حياته ومن هذا املنطق حاولوا اعطاء حياتاه بابغة ساوداء
يف البحاث التاار

جاء هذا البحث كنيحاولة العادة النمر يف حيااة هاذا السياسا الباارز اساتنادًا اىل املانهد االكااد
.معتنيدين عل عدد املصادر االساسية يف ذلمل

 القسم االول عن حياة بلورياان املبكارة. كل قسم حيوى عدة حماور،اقتضت طبيعة البحث ان يقسم اىل ثالثة اقسام
 ) حياث تضانين ثالثاة حمااور كال واحاد منهاا يتنااول6491-6449( ونضاله السياس حت سقوط مجهورية كردستان
-6490(  اما القسم الثان فقد مت فيه تسليط الضوء عل نضااله السياسا للىااة املنيتادة با.ج انب من تلمل احلقبة
 ) يف مبحث منىصل ابتداءَ يف دوره يف اعادة تأسيس احلزب الد قراط الكردستان يف ايران (حدك) لينته باه6410
 اما القسم الثالث واالخري فقد خصص للبحث يف نضاله.)6410  خريث-6410 احلاول اىل ساون النمام ماب (خريث
) ابتداءَ من عودته اىل كردستان ومشاركته يف حركة التحرر الكردستانية وجلوئه اىل دياار الغرباة4866-6414( ب اعوام
.4866 حت سنة
Abstract

Ghani Bloorian
Life and Political Struggle (1924-2011)
Ghani Bloorian is a famous East-Kurdistan political figure. He was a political activist for a half century from
1940s until 1990s of the past century. During this time, he spent 25 years in Pahlavi regime prisons and 20 years
in exile for his struggle to achieve his political goals.
His political life which was combination of ups and downs of political life his political stands have caused a
lot debate among researchers. His opponents have always evaluated his political life in perspective and have only
focused on his political failures. They have painted all his political life dark. This research papers attempts to
shed light on Ghani Blooriani’s life stages by relying scientific and historical methods and historical sources to
evaluate his political life realistically.
This study is titled (Ghani Blooriani, Life and Political Struggle History 1924-2011). It consists of three
main parts, each of which is divided into sections. First part focuses on his growth and political struggle until the
fall of Republic of Mahabad during 1924-1947. This part is divided into three sections. First section talks about
his growth and his education. Second section sheds light on his struggle in Kurdish youth (1942-1943). Third
section is specific to his membership and struggle in Kurdish Revival group and Kurdistan Democratic Party
(1944-1947). Second part of the study focuses on the political struggle of Bloorian (1948-1978). And in two
different sections, his role in reestablishment of Kurdistan Democratic Party in (1948-1958) and his political
imprisonment between (Fall of 1958 to Fall of 1978) are elaborated on. Third and last part is about political
struggle during (1979-2011) and is divided into two sections. First section talks about his return to Kurdistan and
participation in the Kurdistan Freedom Movement (1979-1984). Second section is about the final stage of his
political life and exile life between (1984-2011).
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