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کۆماری کوردستان
بەرهەمی قۆستنەوەی هەلێکی میژوویی و بلیمەتیی پێشەوا بوو
2ی ڕێبەنزدانی ئەمسززاڵ  22سززاڵ بەسززەر دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان ،یەکەم دەسززەاڵتی سیاسززیی کززورد تێززڕەڕی.
لە2ی رێبەنزززدان و لە یزززادی کۆمزززاری کوردسزززتاندا هەر تەنیزززا کۆمەڵێززز شزززانازی ،کۆمەڵێززز بەهزززا و بزززایەخی
دەوڵەتززداریی پێشززکەوتووی کززورد بززۆ ئەو نەتەوەیە بە میززرات نەمززاوە بەڵکززوو شززان و شززکۆیە بەجززێ مززاوە کە
ڕۆڵەکانی کورد هەوڵی وەدیهاتنەوەی بۆ دەدەن 22 .ساڵ بەسزەر دامەزرانزی کۆمزاری کوردسزتان و یزاد و بیرەوەریزی
ئەنززدازیارە بلززیمەتەکەی ،پێشززەوا قززازی محەمززمەد تێززڕەڕی بەاڵم ئززاگردانی خەبززاتی کززورد لە هەمززوو بەشززەکانی
کوردستان هەروا ئیمان و باوەڕەکەی پێشەوایە بە ڕزگاریی نەتەوەیی و وەدیهێنانی مافی ڕەوا.
دوای  22سززاڵ لە دامەزران و ڕووخززانی دوور لە ئیززڕادە و دەسززەاڵتی بەڕێززوەبەرانی ئەم کۆمززارە ،کززورد لە هەمززوو
شززوێنێکی ئەم کوردسززتانە ئززااڵی کۆمززاری هەروا بە دەسززتەوەیە و پێشززمەرگە وە یادگززاری کۆم زار چەکززی شززانازیی
بەرگری لە کەرامەتی ئەو نەتەوەیەی هەروا لە شانە.
لە ساڵیادی دامەزرانی کۆمارەکەی کوردستاندا ،بیووتنەوەی مزافخوازیی کزورد ڕێگەیەکزی ڕژد و سزەخ دەبزڕ و لە
هەنگاوەکانی بەرەو لوتکەدا کۆمەڵێ کۆسڕی لەبەردەم دایە ،بەاڵم وانەکانی پێشەوا قازی محەممەد و بیری ڕوونی
پێشەوا هەروا ڕچەشکێنی ڕێبەندانی ئەو سەخڵەتە و نەسرەوتن و هەدانەدانن هەتا سەرکەوتن.
رۆژنامە کوردستان ژمارە٧١٤ :
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٤ :ی فێبریوێری ٢١١٨
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چۆنیهتی دامهزران و پێکهاتنی کۆماری کورد ،مێژووی کورت و پڕ لهرووداوی ئهو
کۆماره.
وەرگێرانی :خالید عەزیزی

ئارچی ڕۆزوێل  ،کاربەدهستی سفارەتی ئەمریکا لە تاران ،لە سەردەمی کۆمارداسزەردانی مەهابزاد دەکزا و چزاوی بە
پێشززەوا دەکەو  .دەوری  3مانززپ پززا

لە سززێدارەدانی پێشززەوا لە مززانگی جززواڵی سززاڵی  7492لە ژمززارەی 3ی

میدڵئیس جۆرناڵدا وتارێکی پڕ نێوەڕۆ لە ژێر ناوی "کۆماری کورد لە مهاباد" ،باڵو دەکاتەوە
ئهمهش چەند بهشێکی کورت لەو وتارە:
سەبارەت بە لە دایکبوونی کومار:

ئاواتی ناسیۆنالییمی کورد واته کوردستانێکی سهربهخۆ ،له دیسامبری  7491تا دیسامبری  ،7491لزه چوارچێزوهی
دهوڵهتێکی بچوو له کوردستانی ئێراندا وهدیهات .چۆنیهتی دامهزران و پێکهاتنی کۆماری کورد ،مێژووی کورت و
پزززڕ لزززهرووداوی ئزززهو کۆمزززاره ،هزززهروهها تێکچزززوونی کزززوتوپڕو لزززه نزززهکاوی ،یزززهکێ لزززه بهسزززهرهاته هزززهره
سرنجڕاکێشەرەکانی سەردهمە له رۆژههاڵتی نێوهڕاستدا...
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سەبارەت بەکەسایەتی پێشەوا:

ئهو کهسانهی که دهرفهتیان بۆ ههڵکهوتبوو و له نیییکهوه قازی محهممهدیان دیتبوو ،به باشی بۆیان دهرکزهوتبوو
کززه چ کهسززایهتییهکی ههیززه .هززهروهها زۆر زوو تێگهیشززتبوون کززه لززه هززهموو جێگایززه چلززۆن بززووه بە سززیمبولی
کوردایهتی .قزازی پیزاوێکی کورتزه بزااڵو تهمزهنی دەوری  15سزاڵ بزوو ،باڵتۆیزهکی کزۆنی ئهرتهشزی دهبزهردابوو و
ریشززێکی مهخمززهرییو رهنززپو روویززهکی زاهیدانززهی هەبززوو .بززههۆی نهخۆشززیی مهعززده تززا رادهیززه رهنگززی زهرد
ههڵگهڕابوو .ئینسانێکی کهم خۆر بزوو .نزه جگزهرهی دهکێشزاو نزه خواردنزهوهی ئهلکۆڵیشزی دهخزواردهوه .لهسزهرخۆو
مهتین بوو .زۆر به ئارامی قسهی دهکردو زۆر زوو

کاری دهکرده سهر ئینسان .چوارچێوهیزهکی فکریزی زۆر بزهرینی

ههبوو و نێونهتهوهیی بیری دهکردهوه .ههموو نهتهوهکانیتری دنیزای خۆ دهویسز  .گزهلێ لزه زمانزهکان ،بۆوێنزه
رووسی ،کهمێ ئینگلیسیو ئیسڕرانتۆی دهزانی .لهسهر مییی کارهکزهی ههمیشزه کۆمزهڵێ کتێز دهربزارهی رێیمزانو
زمانهکانی بێگانه لهسهر یه داندرابوون.
وادهردهکهوت که قازی محهممهد بیرو باوهڕێکی زۆر قووڵی ههیهو ئامادهیه خۆی له پێناویدا فیدا بکا ،له هزهمان
کاتیشدا رووناکبیرێکی لهسهرهخۆ بوو.
سەبارەت بە پێوەندی لهگهڵ تهوریزو تاران:

گیرانی '' رهزاییه'' به دهستی دێموکراتهکانی ئازهربایجان لهو سهروبهندهدا ،گیروگرفتێکی تازهی بۆ دهوڵهتی کورد
خوڵقاند .ههرچهند که زۆربهی زۆری دانیشتووانی دهشتی رۆژئاوای گۆلی ورمێ ،له ''رهزاییه''وه ههتا مزاکۆ تزورکی
ئازهربایجززانین ،بززهاڵم لززه ناوچززه شززاخاوییهکانی ئززهو ناوچهیززهدا عهشززیرهته کوردهکززان دهژیززن کززه بهرزاییززهکانیان
بهدهستهوهیه و بهسهر دهشتاییهکانی مهڵبهندهکهدا زاڵن.له ناوچهی میاندواو ،له باکووری گۆلی ورمێ دانیشتووانی
تێکهاڵوێکن له کورد و تور .
دهوڵهتززهکانی تززهورێی و مززههاباد ،لهسززهر ئززهم ناوچانززه کێشززهو ناکۆکێیززهکی زۆریززان بززوو ،چونکززه هززهردووال ئززهم
ناوچانهیان به هی خۆیان دهزانزی .ئهمزهرخان و عهشزیرهتهکانی زۆر دهربهسزتی دێموکراتزه ئازەرییزهکان نزهبوون و
بێپسانهوه هێرشیان دهکردنە سهر ئهو گوندانهی که حکوومهتی تهورێی به هی خۆیانیان دهزانین.
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لززه مززانگی ئززاپریلی 7491دا سززۆڤیهت بززه مهبهسززتی چارهسززهرکردنی ئززهو نززاکۆکی و گیروگرفتانززه قززازی محهممززهدی
بانگهێشتی تهورێی کرد.
لززهبەر ئەوەی دێموکراتززهکانی ئازهربایجززان بززه مهبهسززتی دیززاریکردنی چهنززد و چززۆنی داهززاتووی ناوچززهکانیان،
دهیانههویس لهگهڵ دهوڵهتی ئێران وتووێژ بکزهن ،بزۆیە پێکهزاتنی بهرهیزهکی یزهکگرتوو لزه نێزوان دوو دهوڵزهتی
سازکراوی کورد و تور دا ،شتێکی زۆر گرینپ و پێویس بوو.
ئاکام و بهرههمی دانیشتنهکانی سێ قۆڵی ،واته پیشهوهری سهرۆکی دێموکراتهکانی ئازهربایجان و قازی محهممزهد
و سۆڤیهت ،بوو بههۆی ئهوه کزه لزه 23ی ئزاوریلی سزاڵی 7491دا رێککهوتننامهیزه لزه نێزوان نوێنزهرانی کزورد و
ئازهربایجانیدا ئیمیا بکر  .باڵوبوونهوهی ئهو رێککهوتننامهیه حکوومزهتی ئێرانزی فرهنیگزهران و پهشزێو کزرد .لزه
راسززتیدا نیگززهرانیی تززاران زۆرتززر لهوبهشززهی رێککهوتننامهکززه بززوو کززه باسززی سززهربهخۆیی ئززهو دوو حکومهتززه
دێموکراتانهی دهکزرد کزه مزافی دیزاریکردنی نوێنزهر لزه الی یزهکترو پێوهنزدی بازرگانییزان لهگزهڵ یزهکتر بۆخۆیزان
هیشتبۆوه.
دهقی رێککهوتنهکه بهو چهشنه بوو:

 -7ئهو دهوڵهتانهی که ژێر ئهو رێککهوتنهیان ئیمزیا کزردووه لزه کزاتی پیویسز دا نوێنزهر بزۆ الی یزهکتر دهنێزرن.
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 -2لززه ئازهربایجززاندا ،لززهو شززوێنانهی کززهوا کوردهکززان لززه کهمایززهتی دان ،پێویسززته ئززهوانیش لززه بززهڕێوهبردن و
راپهڕاندنی کارهکان دهوریان ههبێ .ههروهها دهبێ ئهو مافه بزۆ کهمایهتییزه ئازهرییزهکانیش کزهوا لزه کوردسزتاندا
دهژین دیاری بکر .
 -3کۆمیسیۆنێکی ئابووریی هاوبه

بۆ چارهسهرکردنی گیروگرفته ئابوورییهکانی ههردوو ال پێ بێ  ،ئهنزدامانی

ئهو کۆمیسیۆنه له الیهن دهوڵهتی ناوهندیی ههردوو واڵت دیاری بکرێن.
 -9هێیی چهکداری ههردوو دەوڵەت کە ئەو رێکهوتننامهیان ئیمزیا کزردووە لزه کزاتی پێویسز دا یارمزهتی یزهکتر
بدهن.
 -1ههرچهشنه وتووێژێ لهگهڵ تاران ،دهبێ به گوێرهی قازانجو بهرژهوهندیی هاوبهشزی دوو دەوڵەتزی نهتزهوهیی
ئازهربایجان و کوردستان بێ .
 -1دهوڵهتی ئازهربایجان بۆ بهرهوپێشبردنو پهرهپێدانی زمان و کولتزووری کزوردی لزه نێزو کوردهکزانی دانیشزتووی
ئازهربایجاندا هزهوڵی پێویسز دهدا .دهوڵزهتی کزوردیش هزهر بزهو شزێوهیه بزۆ ئازهرییزهکانی دانیشزتووی کوردسزتان
ههوڵ دهدات.
 -2ههر دوو ال به مهبهستی سهرکوت کردنی ئهو کهس و تاقمانهی کهوا له پێناو تێکدانی برایزهتی دێموکراتیز
و دۆستایهتی میژوویی گهالنی ئازهری و کورد ،پیالن دهگێڕن ههوڵی پێویس دهدهن.
پزززا ماوهیزززه دێموکراتزززهکانی ئازهربایجزززان بزززه مهبهسزززتی وتزززووێژ و ریککزززهوتن لزززه گزززهڵ ئهحمزززهدی قزززهوام،
سهرۆ وهزیرانی ئیران ،چوون بۆ تاران .بهپێی ریککهوتنێ له نیزوان قزهوام و ئازهرییزهکاندا تزهواوی مەڵبەنزدی
ئازهربایجزان کزه کوردستانیشزی دهگرتزهوهو هزهر بهقسززه و لهسزهر کاغزهز وه پارچهیزه لزه ئێزراندا مززابۆوه ،بە
ڕەسززمی کەوتە دەسز دێموکراتززهکان کززه دەمێز بززوو هززهموو پلززهو پۆسززته بززهرزهکانی حکوومززهتیان لهدهسز خۆیززان
گرتبوو.
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کوردهکززان ئززهو رێککهوتنززهیان زۆر پێنززاخۆ بززوو ولززهدژی راوهسززتان .ههرچهنززد کززه سززهدری قززازی بززرای قززازی
محهممهد ،نوێنهری دوایین پارلمانی ئێران خۆی وه نوێنهری کوردهکان له تاران ،له هێندێ لزهم وتووێژانزه دا
بهشززدار ببززوو ،بززهاڵم دیسززانیش کوردهکززان پێیززانوابوو کززه زۆربززهی خاڵززه سززهرهکییهکانی ویسززتی ئززهوان ،لززهو
رێککهوتنهدا لهبهرچاو نهگیراوه و لە پەراوێی خراون.
لهراستیدا دێموکراتهکانی ئازهربایجان رهنپوروو وچوارچێزوهیەکی قانوونییزان دابزوو بزه مزاوهو مزهودای حکوومزهتی
خۆیان ،له کاتێ دا دهوڵهتی قازی محهممهد هیچ چهشنه بناخهیهکی قانوونی ئهوتۆی نهبوو .کوردهکزان لزه ڕادهی
کهمایهتییهکی نهتهوایهتی له چوارچیوهی ئێراندا ،هاتنه خوارتر و ئهوجار بوون به کهمایهتییه له چوارچێوهی
دهوڵهتی تورکی ئازهربایجانیدا.
له ئاکامدا قازی محهممهد به مهبهستی دهربڕینی نارهزایهتی له دژی ئهو رێککهوتنه بۆ وتووێژ لهگهڵ قهوام چزوو
بززۆ تززاران .قززازی داوای لززه قززهوام کززرد کززه هززهموو ناوچززهکانی کززوردی گرێززدراو بززه ئازهربایجززان لززه الیززه  ،و
ناوچهکانی خوارووی کوردستان که سنهشی دهگرتهوه و لهژیر دهسهاڵتی حکوومهتی ئێراندا مابۆوه لزه الیزهکیترهوه
بخرێنهوه سهر یه .
مهبهس مهڵبهندێکی گهورهو بهرباڵو بووه که له سنووری سۆڤیهتهوه تزا کرماشزانی دهگرتزهوه و دهبوایزه لزه ڕادهی
ئۆتۆنۆمیدا دهسهاڵتی ههبوایه .کاربهدهستان و هییی چهکداری مهڵبهندی ئۆتۆنۆم دهبوایە کوردبان .ههروهها قازی
داوای کرد که سهرۆکایهتیی ئهو مهڵبهنده خودموختاره خودی خۆی بیکات.
قهوام سهرۆ وهزیرانی فێڵبازی ئێران ،بهڕواڵهت داواکانی قزازی محهممزهدی بزه مزهرجێ قزهبووڵ کزرد کزه قزازی
بتززوانێ رهزایززهتی دوکتززور جاویززد ،سززهرۆکی دهوڵززهتی ئازهربایجززان وهربگرێ ز  .بززهاڵم دوکتززور جاویززد بززه قهڵسززی
وتووڕهییهکی زۆرهوه گهاڵڵهو داواکانی قازی محهممزهدی رهت کزردهوه .بزهو چهشزنه نزاکۆکیی لزه نێزوان کوردهکزان و
دێموکراتهکانی ئازهربایجان پێ هات و رۆژ لەگهڵ رۆژ پهرهی ئهستاند.
سەبارەت بە کۆتایی کۆمار:

دهستبهسهرداگرتنهوهی مههاباد لهالیهن ئهرتهشی ئێرانهوه ،خهبات و تێکۆشانی ئهم دوایهی کوردهکان له پێناو
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دامهزرانزززدنی دهوڵزززهتی کزززوردی دا کۆتزززایی پێهزززات .ئزززهم جزززاره هزززهروه جارهکزززانی پێشزززوو هزززۆی سزززهرهکیی
سهرنهکهوتنی کوردهکان ،نهبوونی یهکیهتی له نێو رییهکانی خۆیان دابوو.
ئێستا ئیتر نه کۆمهڵەی ژ.

ماوه و نه حییبی دێمزوکراتی کوردسزتان ،بهشزێکی زۆر لزه رێبزهران و بهرپرسزهکانی

کورد یان مردوون یان زیندانی کراون و یان له دوورهواڵتیدا دهژیزن .بزهاڵم دیسزانیش هزهمووی ئهوانزه بزهو مانایزه
نییه که ناسیۆنالیسمی گهلی کورد له ناوچووه .پش و پهنای کۆماری کوردسزتان بهشزی روونزاکبیر و پێشزکهوتووی
کۆمززهاڵنی خززهڵ بززوون کززه رۆژ بززه رۆژ لززه بززاری چهندایززهتیو چۆنایززهتی ،لززه حززاڵی پهرهئهسززتاندندا بززوون.
نهیارهکانی کۆمار له کهسانێ پێ هاتبوون که رۆژ به رۆژ له حاڵی کهم بوونهوه و لهناو چووندا بوون.
تێبینی:

 -7ڕۆژی دامەزرانی کۆمار 22ی ژانویەی  7491بووە نە دێسامبری  7491کە ڕۆزوێل باس دەکات.
 -2پێشەوا لە ساڵی  7455لە دای بوو و لە ساڵی  7492لە تەمەنی  92ساڵیدا لە سێدارە درا.
 -3وادیززارە بە الی نووسززەر شززارەزایی و ئاشززنایی پێشززەوا بە زمانەکززانی فارسززی و تززورکی و عەرەبززی شززتێکی زۆر
ئاسایی بووە بۆیە ئاماژەی پێنەکردووە.
سەرچاوە فەیسبووکی بەریی خالید عەزییی:
سەرچاوە :ماڵڕەڕی گیارەنپ  -ڕێکەوتی٢٢ :ی جانێوێری ٢١١٨
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کارتێکەریی هێزەکانی هاوپەیمان لە دروستبوونی کۆماری کوردستاندا

کەماڵ کەریمی
لەگەڵ دەسڕێکی شزەڕی دووهەمزی جیهزانی و سزەرەڕای ڕاگەیانزدنی بێالیەنیزی ئێزران ،ئەو واڵتە لەالیەن هێیەکزانی
هاوپەیمانەوە داگیر کرا.
یەکیەتیی سزۆڤییەت لە بزاکووری ڕۆژئزاوای ئێزران و لە دەریزای خەزەرەوە لە ڕێگزای تورکەمەنسزتانەوە هێیەکانیزان
دەگەینززنە ئێززران و لە ڕاسززتیدا بەشززی هەرە زۆری بززاکووری ئێززران داگیززر دەکەن و هێیەکانیززان لە ئازەربایجززان و
بەشێ لە ڕەش و گیالن جێگیزر دەکەن و تەنزانەت لەوبەر دەریزای خەزەریشزەوە هەتزا سزمنان هێیەکانیزان جێگیزر
دەبززن .هاوکززات بریتانیززا کە لە بەغززدا جێگیززر ببززوو ،لە ڕێگززای خززانقینەوە هێییزز بەڕ دەکززاتە ئێززران لە
کرماشززان ،هەمەدان و قەزوێززن جێگیززر دەبززێ و ئەوە ڕێخۆشززکەر دەبززێ بززۆ ئەوەی هێیەکززانی بریتانیززا بتززوانن دەسز
بەسەر بەشێکی زۆر لە خاکی کوردستان بە تایبەتی لە ناوچەکانی خوارووی ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان لە سزەقی ،سزنە
هەتا کرماشان و خوارتر دابگرن .بریتانیزا هەروەهزا لە ڕیزگەی بەسرەشزەوە هێیێز دەنیزرنە نێزو ئیزران بزۆ ئەوەی
دەس بەسەر کوردستاندا بگرن کە گرینگترین چاڵە نەوتەکانی ئەو دەمی ئێران و ئێستای ئێرانیشی تێدایە تا بەو
جۆرە کزۆنترۆڵی تەواوی ئەو ناوچزانە بزکەن .دیزارە ئەوە الیەنزی سزەربازیی کزارتێکەریی هێیەکزانی هاوپەیمزانەکە
بڵێین لە کوێوە هاتوون و لە کو جێگیر بوون ،بەاڵم گرینگتر لەوە کاریگەریی هاتن و جێگیربوونیانە لەسەر دۆخ
و هەلومەرجی ناوچەکە.
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لەو کاتەدا ئەمریکا کە لە دوای شەڕی دووهەمی جیهانییەوە بە شێوەی ڕاستەوخۆ هاتبووە نێو هاوکێشە ناوچەیی
و جیهانییەکانەوە ،بەدوای قایمکردنی پێگەی خۆی لە ئێران و شوێنەکانی دیکەی ناوچەوە بوو.
لەو هەلومەرجەدا سۆڤیەتییەکان بەشێکی زۆر لە خاکی ئیرانیزان بەدەسزتەوە گرتبزوو .ئەوان شانسزی زۆر زیاتریزان
هەبوو بۆ ئەوەی بتوانن کاریگەرییان لەسەر داهاتووی ئەو واڵتە هەبزێ .ئەوان لە هەلومەرجێکزدا هێیەکانیزان لەو
بەشززە گززرینگەی خززاکی ئێرانززدا مززابوو ،کە بەهززۆی شززەڕی دووهەمززی جیهززانییەوە توانیبوویززان بەشززێکی بەرچززاو لە
واڵتززانی ئورووپززای ڕۆژهەاڵت ڕزگززار بززکەن و حکززومەتی سۆسیالیسززتیی لززێ دابمەزرێززنن .لە بارودۆخێکززدا کە قسززەی
ئازادیخوازی و دێموکراسی لەسەر ناوی ئەوان تاپۆ ببوو و لە دنیادا وەردەگیرا ،لە هەلومەرجێکزدا کە النزیکەم دوو
نەتەوە لە نێززو خززاکی ئێززران ،واتە نەتەوەی کززورد و ئززازەری لە کوردسززتان و ئازەربایجززان پێشززوازییان لە هززاتنی
ئەوان کردبززوو ،بززۆیە یەکیەتیززی سززۆڤییەت دەیززانتوانی ببززنە پیگەیەکززی بززا بززۆ درێژەدانززی سیاسززەتەکانیان لە
ئێراندا .بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەوانە ئەوە بریتانیاییەکان بوون کە توانیان گرەوی یارییەکە لە ئەوان بزبەنەوە و
بە تەئسززیردانان لەسززەر تززاران و لەسززەر پیززاوانی سیاسززیی ئێززران ،سیاسززەتەکانی خۆیززان بززبەنە پززێش هەتززا ئەو
جێیەی کە دوای چوار ساڵ بەبێ ئەوەی هزیچ کێشزەیەکی گەورەیزان بزۆ سزاز بزێ ،سزۆڤیەت ناچزار بزکەن بە بڕیزاری
ستالین هێیەکانی لە ئێران بەرێتە دەر .ئەوە

بووە هۆی ئەوە کە دوو نەتەوەی کورد و ئزازەری کە لە مزاوەی ئەو

چەند ساڵەدا پشتیان بەستبوو بە بوونی ئەو هێیانە ،لە ڕاستیدا بە تەنیا بمێننەوە .مەبەستی هاتنی ئەو سزڕا و
هێیانە بۆ ئێران دیارە .سروشتییە هەر سزڕایەکی بێگزانە کە دێزتە واڵتێز بزۆ داگیرکزارییە و بە مەبەسزتی دانزانی
کارتێکەریی سیاسییە لەسەر واڵتەکە بۆ ئەوەی سیاسەت و ستراتیژییەکانی خۆیان لە ناوچەکەدا جێگیر بکەن.
سەرەتای ئەو کارە لەالیەن بریتانیاییەکان بە پاڵڕشتی ئەمریکا و بە الدانی ڕەزاشا دەستی پێکزرد .ڕەزاشزا کە لە
ماوەی  ١٧ - ١١ساڵ دەسەاڵتداریی خۆیدا وەزعی ئێرانی وا لێکردبوو کە ناسەقامگیری لە هەموو جێیە دەبیندرا.
مەعلووم بوو کە بریتانیاییەکان نییامێکی سیاسیی ئەوتۆیان لە ئێران دەویس کە سەقامگیر بزێ بزۆ ئەوەی بتزوانن
بەرژەوەنزززدییە دڕێژماوەکانیزززان لە ئێرانزززدا دەسزززتەبەر بزززکەن .ئەوان دەیزززانیانی لە واڵتێکزززی ناسزززەقامگیری وە
ئەوکاتەی کە ڕەزاشا حکومەتی بەسزەردا دەکزرد بزۆ ئەوەی مەبەسزتیان بزوو دەسزتی نەدەدا ،هەر بزۆیە پزیش هەمزوو
شتێ ڕەزاشایان الدا و کوڕەکەی کە تازە پزێ دەگەیشز لە جزێگە دانزا .بەاڵم سزەرۆ وەزیرێز ئەودەم دەسزەاڵتی
بەدەستەوە گرت  -محەممەدعەلی فروغی  -کە لە ڕاستیدا هەم بۆ ئێرانییەکان کەسێکی واڵتڕارێی و نیشتمانڕەروەر
بوو ،هەم بۆ سیاسەتکردن کەسێکی شارەزا و لەکل دەرهاتوو بوو .ئەو توانی لە ژێر سەرپەرستیی بریتانیاییەکاندا
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ئیدارەی دۆخی ئەو کاتی ئیران بکزا کە بەدەسز قەیرانێکزی گەورەی وە هزاتنی هێیەکزانی هاوپەیمزانەوە گرفتزار
ببوو .دیارە ئەوەمزان لەبیزر نەچزێ کە یەکێز لە هۆکارەکزانی الدانزی ڕەزاشزا جیزا لە ناسزەقامگیربوونی واڵتەکەی
بەشێکیشی بەهۆی بوونی ئاڵمانییەکان بوو لە ئێراندا .پێوەندی ژێر بە ژێری ڕەزاشا لەگەڵ ئاڵمانییەکان و بوونی
زیززاتر لە سززەدان کەس لە جاسووسززەکانی ئاڵمززانی لە ئیززران کە بەردەوام هەوڵیززان دەدا لە سززەر سززۆڤیەت  -کە
بەرەی ڕاستەوخۆی شەڕ لەگەڵ ئاڵمانییەکان بوو لە باکووری ئێران  -زانیاری کۆبکەنەوە کە ئەوە بزۆ سزۆڤییەت
و بۆ بریتانیا و ئەمریکا زۆر گرینپ بوو کە پێشی پێ بگرن.
یەکێزز لەو بابەتززانەی کە دواتززر کززاریگەریی دانززا لەسززەر دۆخززی سیاسززیی ئێززران کۆبززوونەوەیە بززوو بە نززاوی
«پەیمانی ئیتحادی» کە لە تاران بەسترا .ئەو کۆبوونەوەیە لە نێوان کۆنسوولی بریتانیا و کونسزوولی سزۆڤیەت و
سەرۆ وەزیرانی ئێران بەسترا و ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی کە هێیەکزانی هاوپەیمزان  1مانزپ دوای کۆتزایی هزاتنی
شززەڕ واڵتززی ئێززران جززێ بهززێڵن .لە سززاڵی ١٤٤٣دا کە بززۆ یەکەمجززار ڕۆزڤێڵ ز و چرچیززل و ئیس زتالین لە تززاران کززۆ
دەبنەوە ،ئێران پێداگری لەسەر وەگەڕخستنەوەی ئەو خاڵەی پەیمانی ئیتیحادی دەکا کە لەوێشدا موافقەتی لەسەر
دەکر و هەر ئەوە بیانووی بەهێیی دایە دەستی ئەمریکا و بریتانیا کە دواتر فشاری زیاتر بخەنە سەر سۆڤیەت
بۆ ئەوەی هێیەکانی لە ئێران بکێشێتەوە.
لە پێوەنززدی لەگەڵ کززاریگەریی هێیەکززانی هاوپەیمززان لەسززەر بززارودۆخی سیاسززیی ئێززران و نززاوچە دەس ز بەسززەر
داگیراوەکان دەبێ بڵێین کە سروشتییە هاتنی ئەوان لە سەرەتادا بۆ ئەوە بوو کە ئێرانیان بەدەسزتەوە بزێ .چزونکی
سۆڤیەت لە بەرەی ڕۆژئاوای شەڕی خۆیدا لەگەڵ ئالمزان بە تەنیزا بزوو و پێویسز بزوو ئەمریکزا و بریتانیاییەکزان
یززارمەتیی پززێ بگەیەنززن .ئیرانیززان وە پردێ ز دیززتەوە کە بتززوانن پێیززدا بززڕەڕنەوە بززۆ سززۆڤییەت و یززارمەتییە
نییامییەکانیان بگەیەنزنە ئەو واڵتە .ئەمە بیزانووی سزەرەکیی هزاتنی هێیەکزانی هاوپەیمزان بزۆ ئێزران بزوو .بەاڵم
لەسەر کاریگەرییەکانی ئەگەر باسی کاریگەرییە کاتییەکزانی بکەیزن کە هینزدێ الیەنزی پزۆزیتی ی لزێ کەوتەوە
هاتنی ئەو هێیانە بۆ نێو ئێران وەزعێکی لە ئێراندا خولقاند کە دوای نییی دوو دەیە دەسەاڵتی پۆلیسیی ڕەزاشا
خەڵ هەستیان بە بوونی ئازادی و جۆرێ دێموکراسی لە واڵتدا دەکرد .هەر ئەوە
با

لە ئێراندا دروس ببن و ئەو حییبانەی پێشوو

وایکرد کە کۆمەڵیز حییبزی

کە هەبزوون بە جۆرێز زینزدوو ببزنەوە و ئەمە یارمەتیزدەر

بوو بۆ کرانەوەیەکی سیاسی لە ئێراندا.
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ئەگەر لە نززاوچەی کوردسززتان بززڕوانین ،هززاتنی هێیەکززانی هاوپەیمززان لە کوردسززتانیش کززاریگەریی خززۆی لەسززەر
هەلومەرجەکەدا دانا .بوونی هێیەکانی سۆڤییەت لە ئازەربایجان و دواتر کشانەوەی لەو بەشەی کوردسزتان سزەر بە
پارێیگای ورمێ ،لە موکریان کاریگەریی زۆری هەبوو .بریتانیاییەکزان نەیزانتوانی هێیەکانیزان بێنزنە ئەو شزوێنانە
لەبەر ئەوەی کە لە ڕووسززەکان نیی ز نەبززنەوە و ئەوە دەرفەتێکززی لەبززاری ڕەخسززاند تززا هەم ئازەرییەکززان و هەم
کوردەکان لەو ناوچانە بیر لەوە بکەنەوە کە زیاتر لەو دۆخەکە کەڵ وەر بگرن.
بە سززەرنجدان بە کێشززە و ئاسززتەنگەکانی ئەو دەم و تایبەتمەنززدیی دۆخەکە بۆمززان دەردەکەو کە ڕێبەرانززی کززورد
لەو سززززەردەمەدا زۆر زیززززاتر لەوەی کە دەیززززانتوانی هەنگاویززززان هەڵێنززززاوەتەوە و زۆر زیززززاتر لەوەی کە دەکززززرا
دەسززززکەوتیان وەدەسزززز هێنززززا .لەو هەلززززومەرجە نالەبززززارە و لە کززززۆمەڵگەیەکی عەشززززایری و دەرەبەگززززایەتی و
نەخوێنززدەواردا کە سیسززتمی ئیززداری ،پشززتیوانیی مززاڵی ،هێززیی تززۆکمەی چەکززداری نززیە و لە ڕاسززتیدا دەبززێ بڵێززین
کوردستان هەر هیچی نیە بەاڵم قازی محەممەد دەکەوێتە پیش کۆمەڵە کەسێکی تێکۆشزەر و لەو بزێ دەرەتزانییەدا
ئەو هەنگزززاوە پیزززرۆزەی هەڵێنزززاوە و کۆمزززاری کوردسزززتانی ڕاگەیانزززد کە هەتزززا ئێسزززتا بزززۆ ئزززێمە سزززەرکەوتن و
دەسکەوتێکی یەکجار زۆر و گەورەیە .دەسکەوتێ کە دەتوانین بڵێین لەژێر کزاریگەریی بزوونی کزاتیی هاوپەیمانزان
لە ناوچەدا وەدەسز هزاتووە و لە ڕاسزتیدا بزۆ ئزێمە بزۆتە مێزژوو .بەاڵم جیزاواز لە کزارتێکەریی بزوونی هێیەکزانی
هاوپەیمان ،ڕۆڵی خودی ئەو هێیانە شتێکی دیکەیە.
بریتانیاییهکان نە ئەو کات و نە دواتر و نە تا ئێسزتا قەت نەهزاتوونەتە پشز سزهری پرسزی کزورد و بزابەتی
دەوڵەت  -نەتەوەی کززورد لە سززتراتیژیی ئەو واڵتەدا نەبززووە .لە سززەردەمی کۆمززاردا بریتانیاییززهکان سیاسززهتێکیان
ههڵبژارد کە لهگهڵ ئهوهی ههوڵیان دهدا لهگهڵ سهرۆ هۆزهکانی ئهو ناوچزانەی خزوارووی کوردسزتان کزه لزه ژێزر
دهسهاڵتی ئهوان دابزوو بزه ئزارامی بجوڵێنزهوه ،لزهوالوه بهبزهردهوامی یارمزهتییان دهدا بزه ،بەهێیکردنزی ئهرتهشزی
دهوڵهتی ناوهندی.
یەکیەتیزی سزۆڤییەتیش لزه ڕاسززتیدا بزه هزیچ جۆرێز بهرنامزهی سزهربهخۆیی دهوڵززهتی کوردسزتانیان نزهبوو .ئززهوان
لهسهرهتاوه دهیانویس کوردستان بهشێ بێ له دهوڵهتی سهربهخۆی ئازهربایجان ،دواتر که دهوڵزهتی سزهربهخۆ
له بهرنامهیان چووه دهروه هاتن باسی سیستمی ئەیالهتیی ئازهربایجانیان کزرد کە لەوێشزدا کوردسزتان بهشزێ بزێ
لززه ئازهربایجززان .بەاڵم ئەوە قززازی محەمززمەد بززوو کە لە بەرامبەریانززدا وەسززتا و پێیززانی ڕایگەیانززد کە ویس ز و
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داخوازی ئێمه گهیشتن به دهوڵهتی سهربهخۆیه .بۆیە سۆڤییهتهکانیش لزه ڕاسزتیدا بزهو جزۆره نزههاتوونەتە پشزتی
پرسی کوردهوه تا کورد وه پاڵڕشتێ حسێبیان بۆ بکا .کورد چاوهڕوانی ئهوه بوو که بوونی هێیەکانی هاوپزهیمان
ببێته هۆی ئهوه که سۆڤییهتهکان له ناوچەدا بمێننهوه و لزه مانزهوهی ئهوانزدا بتزوانن زیزاتر درێزژه بزه دهسزهاڵتی
خۆیززان بززدهن و کارەکززانی خۆیززان بەرنە پێشززێ .دیززارە بهداخززهوه ئززهو دهمززیش کززه سززۆڤیهت لززه ژێززر ههڕهشززهکانی
ئهمریکادا له ئێران کشایهوه ،ئیتر دهرکهوت که له ڕاستیدا مهسەلهی ئازهربایجانیشی بەالوە گرینپ نەبوو ،چ بگزا
بە کوردستان.
* ئەم باسە لە پەنێلێکدا پێشکێش کرا کە یەکیەتیی الوانی پارتی دێمزوکراتی کوردسزتان بەبزۆنەی 2ی ڕێبەنزدان
لە شاری سلێمانی پێکی هێنابوو
(لە ژمارەی ٧١٤ی”کوردستان”دا باڵو بۆتەوە)
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١ :ی فێبریویری ٢١١٨

15

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان

مێژووی کۆماری کوردستان و چەند تایبەتمەندییەکی مێژوویی

عومەر باڵەکی
دوای ئەوەی لە ٢ی ڕێبەنززدانی  ١٣٢٤لە کۆبززوونەوەیەکی جەمززاوەریی خەڵکززی کوردسززتان لە شززاری مەهابززاد کۆمززاری
کوردستان ڕاگەیەنزدرا ،دەسزەاڵتی بەرێزوەبەریی نزاوچەکە کەوتە بەر دەسزتی بەڕێزوەبەرانی کۆمزار .لە هەلزومەرجی
ئەو کاتدا کە حکومەتی تاران بە کردەوە ناوچەکەی چۆل کردبوو ،هەمزوو ئەرکێکزی بەرێزوەبەریی ئەم نزاوچەیە لە
کاروباری ئابووری ،سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و هەڵسوڕاندنی ژیانی رۆژانەی خەڵ کەوتبووە سەر شانی دامەزرێنەرانزی
کۆمار و بۆ ئەو مەبەستە دەبوایە دامودەزگای ئیداری پێ بێنن.
کۆماری کوردستان لە سەدەی بیستەمدا و لە دوای حکومەتی شێخ مەحموود دووهەمین ئەزموونی حوکمرانیی کوردە و
لە مێژووی کورددا یەکەم حکزومەتی کۆمزارییە و لەو سزەردەمدا ڕەمزی و نزوێنگەی یەکیەتزی و یەکڕزارچەیی نەتەوەی
کورد بووە .لەهەمزان حاڵزدا دەتزوانین بڵزێن ڕۆژی ڕاگەیانزدنی کۆمزار ،کزۆنگرەیەکی نەتەوەیزی کزورد بزوو بەگشزتی
چونکە نوینەرانی هەر چوار پارچەی کوردستانی تیدا بەشدار بوون و تەنانەت هیندێکیان هەتا ڕووخانی کۆمار لە
نێو دامودەزگای کۆماری کوردستاندا مزانەوە و جێزڕەنجەی خۆیزان لە بەرێزوەبردنی کۆمزاردا بە جزێ هێشز  .بێگومزان
هەتا ئیستا لە سەر کۆماری کوردستان زۆر وتار و کتێ لە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە نوسراون ،بەاڵم ئەو بابەتە
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هەڵدەگر کە لێکۆڵێنەوەی زیاتری لەسەر بکر و لە سەر تایبەتمەندییەکانی کۆماری کوردستان بنووسر .
ئەوەی لەو نوسینەدا بە کورتی دەخرێتە بەرچزاو ،چەنزد تایبەتمەنزدییەکی کۆمزاری کوردسزتانە کە هەرکزام لەوانە
دەکر بە جیا هەڵسەنگاندن ولێکۆلینەوەیان بۆ بکر .
تایبەتمەندییەکانی کۆماری کوردستان:

کۆمار لە هەنگاوی یەکەمدا لە سزەر بنچیزنەی کوردسزتانی بزوون دامەزرا و بزۆ گەیشزتن بە ئامانجەکزانی بزاوەڕی بە
دێموکراسی هەبوو .لە هەمان کاتدا لە نێو خۆیدا هەوڵی یەکڕیییی نێو چین و توێژەکانی کزۆمەڵگەی خزۆی دەدا و
لە دەرەوی سنوورەکانی بەشوێن برایەتیزی گەاڵن بە تزایبەت گەاڵنزی دراوسزی لەگەڵ خزۆی بزوو .کۆمزاری کوردسزتان
پێشززکەوتنخوازبوو و هەمززوو هەوڵ و تەقەالی بززۆ ئەوە بززوو کوردسززتان لە قززافڵەی پێشززکەوتن دوا نەکەو و لە
هەڵسوکەوت لەگەڵ خەڵکی خۆی و تەنانەت دوژمنانی خاوەنی گیانی لێبوردەیی هەبوو.
کوردستانی بوونی کۆمار
بۆ کوردستانیبوونی کۆمار دەتوانین بە کورتی تیشک بخەینە سەر چەند خاڵ:

ا .وتاری پێشەوا لە ڕۆژی راگەیاندنی کۆماری کوردستان کە تیدا باسی مێزژووی کزورد دەکزا و هیزوای ئەوە دەدا بە
خەڵکی ئامادەبوو کە ئیدی سەردەمی شکان تەواو بووە و کورد ئێستا ئازادە و خاوەنی خا ونیشتمانی خۆیەتی.
ب .لە دیواردان و هەاڵواسینی نەخشەی کوردستانی گەورە لە ژووری کاری پێشەوا.
ج .بە کردەوە بەشدارکردنی کوردەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستان لە ئیدارەدانی کۆماری کوردستان.
د .پەرەستاندن و گەشەکردنی بیر و هۆشی تاکی کورد لە خۆناسینەوەی وە نەتەوەیە .
ه .هێنانەخوارێی ئااڵی ئێران و هەڵدان و بەرزکردنەوەی ئااڵی کوردستان.
و .پێشززەوا و ڕێبەرانززی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان نەچززوونە ژێززر ئەو فشززار و زۆرییززانەی تەورێززی و بززاکوو کە
کۆماری کوردستان بەشێ بێ لە کۆماری دێموکراتیکی ئازربایجان.
ز .ڕاپزززۆرتی وەزارەتزززی دەرەوەی بریتانیزززادا بەو شزززێوەیە بزززاس لە هەڵویسزززتی کوردسزززتانیبوونی پێشزززەوا دەکزززا:
« وادەردەکەو هەتا ئەو دەمەی کە بارودۆخ لە ئیران قائی دەبێ دژ بە ئاڵۆزی و هەرای ئەو دیزو سزنوورە ،بەاڵم
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بە الینگرانززی خززۆی گوتززوە لە دوارۆژدا دەبززێ پشززتگیری لە مەال مسززتەفا بکززر و دەگززوتر لە تززورکیە و سززووریە
پێوەندی بە ڕێبەرانی خویبوونەوە هەیە».
باوەڕ هەبوون بە دێموکراسی و مافی شارۆمەندی:

ا .بە قسەی دۆس و دوژمن پاراستنی دێموکراسی وای لە کۆماری کوردسزتان کردبزوو کە لە نزاوچەکەدا تاقزانە خزۆ
بنوێنێ.
ب .پاراستنی مافی تاکەکان یە لە بەهاکانی کۆمار بوو .بزۆ نمزوونە هەمزوو کەس لە خزۆی ڕادیزوە کە لە هەمزوو
ئۆرگان و دامودەزگای حکومەتی بەدوای مافی خۆیدا بڕوا و تەنزانەت ئەگەر پێویسز بزووبێ توانیزویەتی چزاوت بە
خودی پێشەوا بکەو .
ج .ڕەچززاوکردن و پاراسززتنی مززافی کەمینەکززان چ نەتەوەیززی و چ ئززایینی ،بززۆ نمززوونە خوینززدن بە زمززانی زگمززاکیی
خۆیززان  ،بەشززداربوون لە دەسززەاڵت و بەرێززوەبەریی واڵت و پەرەپێززدانی کولتززوور و فەرهەنگززی خۆیززان .بززۆ نمززونە:
«ڕۆژنامەی کوردستان ،ژمارە  ،٧٥گەالوێژی  ١٣٢٥باس لە کردەنەوەی قوتابخانە بۆ هاونیشتیمانانی کەلیمزی دەکزا
کە دەبێ بە زمانی کوردی و عیبری وانەی تیدا بگوترێتەوە و لە هەمزان حاڵزدا خوێنزدن بزۆ کزچ وکوریزان ئیجبزاری
بووە».
د .بڕیارەکززانی سززەرۆکایەتیی کۆمززار بە ڕاوێززژ بززووە بززۆ نمززونە پێشززەوا لە چززاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەنووسززی لەگەڵ
ڕۆژنززامەی «کوردسززتان» لەبززارەی بریززاردان بەم شززێوەیە دەدو « :ئەمززن بەبززێ تەسززویبی کززومیتەی مەرکەزی هززیچ
کارێ ناکەم ،چونکە دێموکرات ئەوەیە کە شخص نەتوانێ مەسڵەحەتی میللی بێ موشاویرە بگرێتە دەسزتی خزۆی».
ئەو بۆچوونەی پێشەوا سەرچاوەگرتوو لە باوەڕی قوول بە دیموکراسییە.
یەکیەتیخوازی و باوەرمەندبوون بە برایەتیی گەالنی ئازادیخواز و ئازاد

ا .کۆماری کوردستان ئەو یەکیەتییەی بە کردەوە لە نێوخۆیدا دروس کزردووە .بزۆ نمزوونە :البردنزی دووبەرەکزی لە
نێوان خێڵ و عەشیرەتەکان ،هاوپێوەنزدیی نەتەوەیزی لە نێزوان شزار و دی و هەمزوو بەشزەکانی دیزکەی ڕۆژهەاڵتزی
کوردسززتان بەبززێ جیززاوازی ،لە هەمززان کاتززدا دامەزرانززدنی هاوپێوەنززدیی نەتەوەیززی لەگەڵ پارچەکززانی دیززکەی
کوردستاندا.
ب .هاوپێوەندی و هاوکاری لە نێوان کۆماری کوردستان و جمهوری دێموکراتیکی ئازەربایجان.
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ج .پێوەندی لەگەڵ جمهوریی باکۆ و ئاڵوگۆری بازرگانی لەگەڵ ئەو واڵتە.
د .پێکهێنززانی ئەو هاوپێوەنززدییە لە ڕاپززۆرتی بێگانەکانیشززدا ڕەنگززی داوەتەوە .بززۆ نمززوونە لە ڕاپززۆرتی کونسززولی
بریتانیززا لە تەورێززیدا هززاتووە … « :لە یەکەم ڕۆژەکززانی ڕزگززاربوون لە زۆرداریززی ڕەزاشززادا پیززاوانی وە قززازی
محەممەد هەوڵیان داوە کوردەکان یەکگرتوو بکەن…»
ه .پێشززوازیکردن لە بارزانییەکززان و تەنززانەت بەشززدارکردنیان لە دەسززەاڵتی بەڕێززوەبەریی کۆمززار خززۆی باشززترین
بەڵگەیە بزۆ ئەو هەوڵەی پێشزەوا و بەڕێزوەبەرانی کۆمزارە بزۆ یەکیەتزی و یەکگرتزوویی خەڵکزی کوردسزتان لە هەر
چوارپارچەی کوردستان داویانە.
پێشکەوتنخوازی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا

ا .هەولدان بۆ پێوەندیگرتن لەگەڵ واڵتانی پێشکەوتوو.
ب .بایخدان بە بواری فەرهەنگی و لەشساغی.
ج .دەسززتەبەرکردنی بەسززتێنی ئەوە کە ژنززان و الوان بێززنە نێززو گۆرەپززانی سیاسززی و لەو پێناوەشززدا دامەزرانززدنی
ڕێکخراوی الوان و حییبی یایان کە لە دوایەدا بوو بە یەکیەتیی ژنان.
د .بەربەرەکانی لەگەڵ گەندەڵی و فسادی ئیداری.
ه .هاوڕەنگکردنی جلوبەرگی مندااڵنەی قوتابخانەکان لە بەر ئەوەی هیچ منداڵی هەسز بە جیزاوازیی چینزایەتی
نەکا.
و .کردنەوەی نەخۆشخانە بەناوی گوڵی سوور.
ز .هەڵمەتی کوتانی مندااڵن بۆ پاراستنیان لە نەخۆشی.
ح .خوێنزززدنەوەی خزززوتبەی نزززوێژی جزززوم ە بەکزززوردی و کەلکزززوەرگرتن لە خزززوتبە بزززۆ بەئاگزززاکردنەوەی خەڵززز و
دورکەوتنەوە لە خورافات و لە هەمان حاڵدا پەرەپێدانی هەستی نیشتمانڕەروەری لە نێو خەڵکدا.
ط .دامەزراندنی ڕادیۆ و سینەمای گەڕۆ .
ی .دامەزراندنی چاپخانە و دەرکردنی ڕۆژنامەی «کوردستان» و باڵوکراوەی دی.
بایخدان بە پەروەردە و بواری خویندن

ا .بەڕەسمی کردنی زمانی کوردی.
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ب .بە ئیجبارکردنی خویندن بۆ مندااڵن بەبێ فەڕق و جیاوازیدانانی ڕەگەزی.
ج .کردنەوەی قوتابخانەی شەوانە بۆ گەورەسااڵن.
د .کردەنەوەی قوتابخانەی زمانە بێگانەکان.
بایخدان بە قانوون و قانوون پارێزی

ا .دەرکردنی قانوون بۆ هەموو ئەو بابەتانەی کە کاروباری کۆمەڵگەیان پێ ڕێ دەخر .
ب .دەرکردنی قانوونی سیادانی گشتی.
ج .دانانی وەزارەت یا ئیدارەیە بە ناوی وەزارەتی داد.
گیانی لێبوردەیی و پێکەوە سازان
کۆماری کوردستان لەوسەردەمدا نموونەیەکی شازە لە پێکەوە ژیان .ئاماژه به چهند خاڵ لهو پێوهندییهدا جێی
خۆیهتی:

ا .کردنەوەی قوتابخانە بە زمانەکانی بێگانە (ڕووسی ،فەرەنسی و ئینگلسی)
ب .ئازادبوونی ئایینە ئاسمانییەکان لە بەڕێوەبردنی هەموو بۆنەکانی خۆیاندا.
ج .ئەو پێکەوەسازان وگیانی لێبزووردەیە بەڕادەیە کزاریگەری هەبزووە کە کونسزوولخانەی بریتانیزا لە تەورێزی لە
ڕاپۆرتێکزدا بەو شززێوەیە باسززی ئەو بززابەتە دەکزا« :ڕاپززۆرتی زۆر سززەبارەت بەکززاری بەڕ و جززێ و دادپەروەرانەی
کززوردان دەگززاتە دسززتمان ...ئەو مەسززەلەیە بە ڕادەیە بززۆ خەڵکززی ورمززێ گززرینگە کە تەنززانەت گززوتراوە بازرگززانە
عەجەمەکانی نێوشار حکومەتی کوردییان دەو  ،هەروەها خاوە موڵکەکانی ورمێش وا خۆ نیشزان دەدەن کە الینگزری
کوردانن»...
د .هەلسوکەوتی با

لەگەڵ دیلەکانی شەر( .تیمارکردنی بریندارەکان ،پێدانی خواردنی بزا  ،پێزدانی ڕۆژانە ١١

قڕان).
ه .پێکهینانی ئەمنیەتێکی بەهێی بۆ پاراستنی سەروماڵی خەڵ  .بۆ نموونە :لە حاڵێکدا هەموو یا زۆربەی خەڵ
چەکدار بوون ،بەاڵم کەس هەڕەشەی لێ نەکرا .لە حاڵێکدا لە ئیران تیرۆر و ڕەشەکوژی هەرای نابۆوە و نزائەمنی
لە ئیراندا دروس کردبوو ،خەڵ لە کۆماری کوردستاندا بە ئازادانە بیروڕای خۆیان دەردەبری و ئازادانە
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هاتووچۆیان دەکرد .خەل ئازادانە گوییان لە ڕادیو ئەستامبول و لەندەن دەگرت ،لە حالێکدا هەر لە تەورێیی
دراوسێ خەڵ تەنیا مافی ئەوەیان هەبوو گویی لە ڕادیۆ مسکۆ بگرن.
(لە ژمارەی ٧١٤ی”کوردستان”دا باڵو بۆتەوە)
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١ :ی فێبریویری ٢١١٨
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قازی محهمهد:
من هی ئهم میللهتهم و دهبێ لهناو ئهم میللهتهشدا بم

ئامادەکردنی بۆ کەناڵی خاک :زاهیر سدیق

زهمانێ كورد بانگهشهی دهوڵهتی كۆماری كرد ودایمهزراند ،ئێران لهژێر فهرمانڕهوایی دهوڵزهتێكی پاشزایهتیدابوو،
چهوساوهی بن دهستی شزا بزوو ،ئزهو عهیامزه كزوردی بندهسزتهو دیزل وزهلیزل و بهشزی زۆری نهخوێنزدهواربوو ،بزهاڵم
بیری پێشكهوتووبوو ،ئهندێشهی ئزهو زهمانزهی كزورد ئهندێشزهی كۆمزاری هەبزوو ،ئزهو رۆژگزاره نزهك هزهر ئێزران و
واڵتانی رۆژههاڵت ،بهڵكو گهلێكله دهوڵهتهكانی رۆژئاوایش سیستهمی حكومیان پاشایهتی بوو ،كورد لهو وهختهدا
بهبیری نوێیوه كۆماری دامهزراند و خستێ سهرپێ ،لێ زلهێیهكانی دنیا بهتایبهت روسیای بهلشهفی كه شۆڕشهكهی
دژی دهرهبززززهگ و ئاغززززاوات و پاشززززاوات بززززوو ،كززززهچی بززززۆ ئززززهخیری حسززززابێ بهرژهوهندییززززهكانی خززززۆی لهگززززهڵ
بهرژهوهندییهكانی دهوڵهتی شاههناشزی ئێزران یهكخسز و پشزتی لزهو كۆمزاره بچكۆالنهیزهی كوردسزتان كزرد ،ئیزدی
گڵۆڵهی كورد كهوته لێژی و هێشتایش گڵۆڵهی بهختمان له لێژییهو روومان لهشكسته ،دوای ئزهو هزهموو سزاڵه كزه
سهرانسززهری دنیززا بززا دهزانززن كززوردیش وهكززو ههرمیللززهتێك مززافی خۆیززهتی خززاوهنی دهوڵززهتی خززۆی بێ ز كززهچی
ئهوهتانێ هێشتا بزن دهسزتهی دهوڵزهتانین و ئهوانزهی ئزهمڕۆیش خزاوهن بڕیزارن بهقسزه لهگزهڵ ئێمزهدان وبزهكردار
لهگزهڵ داگیركزهرانی ئێمززهن ،وهك دهڵزێن قسزه هیچززی تزێ نزاچێ وبهحززهوادا ئزهڕوات وهكزو دووكززهڵی جگزهرهی ئززهو
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پیرهمێردهی پتزر لزه پزهنجا سزاڵه دووكزهڵی غزهمی ئزهم چهوسزانهوهیه بزهبادهدات .شۆڕشزی قزازی و هاوڕێكزانی چ
لهكۆمهڵهی ژێكاف وپاشتریش لهحیبی دیموكرات ئاكامهكهی كۆماری كوردستانی لێ سهوز بوو ،بهاڵم هێندهی نهبرد
كۆمار به پایییی تهمهنی گهیش و ئێرانی ئهو عهیامه زۆر بهئاسزانی و بهپشزتیوانی دهوڵزهتانی دیكزه نزهك هزهر
كۆمارهكهی ههڵوهشاندهوه ،بهڵكو پێشهوای گهلیشی لهسێداره دا و ئیتر موكریانی غزهمبار و برینزدار بزۆ ماوهیزهك
كپ بوو ،بهاڵم ههموو كزپ بوونێزك خۆخواردنهوهیهكزه بزۆ تهقینهوهیزهكی گزهورهتر و شۆڕشزێكی تزرە .گزهرچی كزورد
لهسهرنسززهری كوردسززتانی داگیركززراودا بززهردهوام سززهركوت دهكززر  .لززێ بهردهوامززه لززه خززهبات و تێكۆشززان .ئززاخر
كڕكردنززی كززورد كڕكردنززی خێڵێززك نییززه ،سززهركوتكردنی نهتهوهیززهكی چززل بززۆ پززهنجا ملیززۆنی سززهركوتكردنی حیبێززك
وبهرهیهكی بچوك نییه ،دهوڵهتانی داگیركهر وزلهێیهكان دهبێ ئزهوه بزیانن كزه نهتهوهیزهك رهگێكزی قزووڵی ههیزه
ههڵناكهنزززدر  ،لزززهناونادر  .لهپایییێكزززدا دهیخنكێنزززی ،لهبههارێكزززدا لهگزززهڵ كانییهكانزززدا دهتهقێتزززهوه .دهبزززوو
داگیركهران ئهوهیان بیانیبایه كه ئارامی وشادمانی ئزهوان بهنزده بزهئارامی و شزادمانی ئێمزهوه ،تزا ئزهوان بیریزان
الی سهركوتكردن و قڕكردنی ئێمه بێ ناحهسێنهوه .بزوونی ئزهوان بهنزده بزهبوونی ئێمزهوه .نهتزهوه وهكزو بوركزان
وایه وهختێ فشاری بۆدێ دهتهقێتزهوه ،كزاتێ لزهباكوورهوه سزهركوت دهكرێز بوركانهكزه حزهجمینی نییزه و بزهبنی
زهویدا د و دهچێ تا له باشوورهوه یان لهسهر شاخه بهرزهكانی رۆژهههاڵتهوه دهتهقێتهوه.
ئززهم بابهتززهی لێززرهدا و لززه دووتززوێی پاشززكۆیهكی تایبهتززدا بە یززادی رێبەنززدانی تێکۆشززان و کززوردایتییەوە بززاڵو
كراوهتهوه بهرنامهیهكی تهلهفییۆنی خاكزه و سزااڵنێك بزهر لهئێسزتا میزدیاكار وهونهرمهنزد زاهیزر سزدی ئامزادهی
كردووه وئهمڕۆیش جارێكی تر لهدووتوێی پاشكۆیهكدا له چوارچێوهی پزرۆژهی هاوبهشزی خزاك و كوردسزتانی نوێزدا
باڵوی دهكهینهوه.
جهنگی جیهانی و ئازادی گهالنی بندهسته

سهرهتاكانی سهدهی بیستهم ،سهرهتای فراوان بوونی بهرژهوهندییه بااڵكانی دهوڵهتانی زلهێی بوو ههر دوو جهنگزی
جیهانی یهكهم و دوووهم گۆڕانكاری گهورهیان دروس كرد .میللهتانی ژێر دهسته ههمیشه له پزهراوێیی جهنگهكانزدا
هززهوڵی سززهربهخۆیان داوه ،گززهلی كززوردیش وهكززو زۆربززهی گززهالنی جیهززان هززهوڵی زۆری داوه بززۆ رزگززاری و ئززازادی
ههوڵهكانی شێخی نهمر له كوردستانی باشوور له دوای جزهنگی جیهزانی یهكزهم و ههوڵزهكانی دروسزتبوونی كۆمزاری
كوردسززتان لززهمهاباد و ناوچززهی موكریززان ،بززه رابهرایززهتی پێشززهوا قززازی محهمززهد دهكرێزز وهكززو دوو ئززهزموونی
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حوكمڕانی دوو سهردهمی ههستیار و پڕ بایهخ سهیر بكر  ،قازی محهمهد خاوهنی پلهوپایهیزهكی گزهورهی ئزاینی و
كۆمهاڵیهتی و رۆشنبیریی و سیاسی بووه ،ژیانی ئهزموونی كۆماری مهاباد ئهزموونی قۆناغێكی گرنگه قازی محهمهد
تێیززدا سززهرقافڵهی كززاروانی ئززهو رۆژگارانهیززه كززه هززهتا ئێسززتاكهیش لززهبیر نززهكراون ،بززۆ ئززهوهی پێشززهوا بناسززین
پێویسته ژیانی سیاسی و كۆمهاڵیهتی بهپێوهرهكانی سهردهمی خۆی ههڵبسهنگێنین.
بنهماڵهیهكی خوێندهوار بوون

جهلیل گادانی :بنهماڵهی پێشهوا قازی محهمزهد یهكێكزه لزه بنهماڵزه قهدیمییزهكانی مهابزاد ،كزه پێشزینهیان بزۆ
چوارسهد ساڵ بهر لهئێستا دهگهڕێتهوه ،بنهماڵهیهكی خزاوهن فهرهزهنپ بزوون و زۆربزهیان خوێنزدهواریان هزهبووه،
ههوڵیان داوه بهپێی ئهو زانیارییانهی كه ههیابووه لهخیمهت كۆمهاڵنی خهڵكدا بن ،له شزهڕی یهكزهمی جیهانیزدا
میرزا فهتاحی قازی كه بۆ خۆی یهكێك بزوو لهكهسزایهتییه ناسزراوهكانی ئزهو دهمزی مهابزاد ،لزه بهرنگاربوونزهوهی
روسززهكاندا شززههید بززووه ،دوو كوڕیشززی بززه نێززوی سززاالر و محهمززهد بززه دیززل گیززراون و بززراون بززۆ سززیبیریا و هززهتا
كودهتای ئۆكتۆبهر لهو بهندبوون ،دوای ئهوه رزگاریان بزووه و گهڕاونهتزهوه .قزازی عزهلی بزاوكی قزازی محهمزهد
لهساڵی  7435له مهاباد رێكخراوێكی كوردی نهێنی بهنێوی بیوتنهوهی محهمهد سازكردووه ،كه هزهوڵی بزۆ ههسزتی
نهتهوایززهتی داوه ،ئززهو بیوتنهوهیززه لهگززهڵ جواڵنززهوهی شززێخ محهمززهدی خیابززانی لززه ئازربایجززان كززه ناوهندهكززهی
تهورێی بووه ،پهیوهندی راستهوخۆیان ههبووه ،رێكخراوهكه تا سزاڵی  7439یزش كزه قزازی عزهلی فزهوتی كزردووه
تێكۆشانی بهردهوام بزووه ،قزازی عزهلی دوو كزوڕی هزهبووه ،كزوڕه گزهورهی ئهبولقاسزمی سزهدری قزازی ،ناسزراو بزه
سهدرولئیسالم ،كوڕی دووهمی محهمهدی قازی بووه كه بهدوای باوكیدا بووهته قازی شار.
قازی محهمهد خهڵكی هاندا مهاباد بپارێزن

سهاڵحهدینی موهتهدی :شاری مهاباد ،یان وهكو ناوه كۆنهكهی ساباڵخ له زۆر روداوی مێژووییدا داگیركزراوه یزان
تااڵن كراوه له الیهن عهشایهری دهوروبهرهوه ،بۆیه كاتێك له سهرهتای چلهكانی زاینیزدا یزان 0231ی ئێرانیزدا
رژێمی پاشایهتی ئێران رووخا یان باشتر بڵزێ دهسزهاڵتی لهكوردسزتان لهدهسز دهرچزوو ،بۆشزاییهكی دهسزهاڵت لزه
مهاباد پهیدابوو .مهاباد لهكۆنهوه لهزهمانی شێخ عوبهیدوڵاڵی شهمیینانهوه ههتا زهمانی سمایل ئاغای سزمكۆ ،تزا
زهمانی دهسهاڵتی عهشایهری دهوروبهر زۆرجار تااڵن كراوه ،زۆر له مهترسیدا بوو ،ئهو سهفهره ئزهو مزهترسزییه
رووی كرده ساباڵخ ،قازی محهمهد دهورێكی گرنگی بوو وهكو سهركردهیهكی كۆمهاڵیهتی ناو شاری مهاباد كه خهڵكی

24

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان
هاندا بۆ پاراستنی شارهكهی خۆیان ،بۆ راگرتنی ئارامی و هێمنی ناوشار .تهعلیمی نییامی بهگهنجهكاندا ،خهڵكی
سازكرد تاوهكو ئاگایان لهدووكان و بازاڕ و شار و گهڕهك و كۆاڵن بێ  .بهمجۆره قازی محهمهد لهناو شاری مهابزاد
وهكو رابهرێكی ناوشار خۆی دهرخس بۆ پاراستنی شار.
جهلیل گادانی :پێشهوا قازی لهساڵی 7455ی زاینی لهشاری مهاباد هاتووهته دنیاوه ،ههر لهسهرهتای الوێتییهوه
ههستی نیشتمانڕهروهری زۆربههێی بووه ،گرنگی زۆری بهفێربوون داوه ،زانستی ئاینی لهالی باوكی بهرێیی فێربووه
و سودی لێ بینیوه ،و ههر بۆیه كاتێك باوكی فهوتی كردوه لهجێگای باوكی وهكو قازی شار دانراوه.
الیهنگری شارستانی و خوێندهواری بووه

سهاڵحهدینی موهتهدی :خۆی پیاوێكی موخلیسی كۆمهاڵیهتی بوو ،ههر له زهمانی رهزا شادا ههوڵێكی زۆری دا بۆ
پهرهپێدان و باڵوكردنهوهی خوێندهواری تازه ،دانانی مهكتهبی تازه ،سهردهمێك بوو بهسهرۆكی مزهعاریف لهشزاری
مهاباد ههر لهدهورهی رهزا شادا ،قازی محهمهد وهكو كهسێك الیهنگری تهمهدون و خوێنزدهواری و رۆشزنبیریی بزوو،
له شاری مهاباد ناسرابوو.
یهكهم قوتابخانهی كچان لهزهمانی ئهودا لهمهاباد دامهزرا

جهلیل گادانی :پهیوهندییهكی زۆری بزهكاری فهرههنگییزهوه هزهبووه ،هزهر بزهو پێیزه لهگزهڵ ئزهوهی كزه قزازی
شاربووه ،له زهمانی رهزا شادا بهرپرسیارێتی كاروبزاری فهرهزهنگی هزهبووه ،و بهرپرسزی پزهروهردهبووه ،یزهكێ لزه
شانازییهكانی كه بۆی دهگهڕێتهوه یهكهم مهدرهسهی كچان له زهمانی بهرپرسایهتی ئهودا لهشزاری مهابزاد دامزهزرا،
لهگهڵ ئهوهی زانایهكی خاوهن ههستی زۆر بههێیی كوردایهتی بووه ،ههوڵی داوه بچێته نێو خوێنزدنی زمانیشزهوه،
من دوای ئهوهی ئی زدام كزرا كتێبخانهكزهی بینیزوه ئزهوكات لههزهموو موكریانزدا كتێبخانهیزهكی وهكزو كتێبخانهكزهی
پێشهوا نهبووه.
كهیوان ئازاد ئهنوهر :دهكرێ بڵێ قازی محهمهد یهكێكه لهكهسایهتییه ههره گهوره و سهركهوتووهكانی مێزژووی
كززورد بززهراورد بهسززهركردهكانی تززری مێززژووی كززورد ،بززهراورد بززه سززهركردهكانی وهكززو شززێخ مززهحمودی نززهمر و شززێخ
سهعیدی پیران ،سمكۆی شكاك و بهدرخان پاشزا و شزێخ عوبهیزدولالی نزههری و دهیزان سزهركردهی دیكزهی مێزژووی
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كورد كه ههریهكهیان سهركردهی سهردهمهكهی خۆی بووه ،قازی محهمهد یهكێكه لهسهركرده ههره دیارهكانی مێژووی
كززورد بززووه ،لهبنهماڵیززهكی ناسززراو بززووه ،قززازی بززووه ،ئززهو توانیززوێتی لهیززهك كاتززدا بنززهما ئاینیززهكان لهگززهڵ
دابونهریتی كۆمهاڵیهتی كوردهواریدا تێكهاڵو بكات بۆ چارهسهر كردنی كێشه كۆمهاڵیهتییهكان بهو شێوهیهی خزهڵك
بزززارودۆخی كۆمهڵگاكزززه لێزززی تێزززدهگات و پێویسزززتی پێیزززهتی ،سزززهرباری ئزززهوه توانیزززوێتی بزززهڕووكارێكی ئزززاینی و
بهواقی ێكی ئاینی ببێته دهمراس و رێنماییكهر و دهستڕێشخهری چارهسهر كردنزی كێشزه كۆمهاڵیهتیزهكان و ملمالنزێ
هۆزایهتییهكانی ئهو سهردهمهی دهڤزهری موكریزان .جگزه لزهوه

تاكزه سزهركردهی كزورده كزه بهسزهر ههشز زمانزدا

سهركهوتوو بووه ،ههش زمانی زانیزوه بزه قسزهكردن و بهنووسزین و بهخوێندنزهوه ،بههزهر سزێ شزێوهزاری گزۆران و
كرمانجی باكوور و سۆرانی زانیوه ،توانیوێتی به ئازاری قسه بكات .زمانی روسی و فارسزی و تزوركی و ئینگلیزیی و
فهرهنسی زانیوه .كاتێك لهگهڵ وهفدی واڵتان دانیشتووه وهرگێڕ نهبووه ببێته وهسیه بۆ گهیاندنی پهیامهكهی خۆی
راستهوخۆ بهو زمانزه قسزهی كزردووه كزه وهفزدهكان هزاتوون ،بۆیزه تاكزه سزهركردهی مێژووییزه كزه توانیزوێتی ئزهو
زمانانه بیانێ.
جهلیل گادانی :پێشهوا زمزانی فارسزی و ئزازاری و عزهرهبی زۆربزا زانیزوه ،و ئینگلیزی و فهرهنسیشزی لزه ئاسزتی
تێگهیشتنی داواكاریدا زانیوه ،بۆیه كاتێك دوای رووخانی حكومهتی رهزا شا ،ئهو بهشه له كوردستان بێ حكومزهت
مایهوه ،زۆریهی بیانییهكان كه هاتبوونهته شاری مهاباد یهكسهر موراجهعهیان بهشهخسی پێشهوا كردوه.
كهههیوان ئههازاد ئهههنوهر :پێشززهوا بززهر لززهوهی ببێز بهسززهرۆك كۆمززاری مهابززاد سززهرۆكی دائیززرهی مززهعارف بززووه،
بهرێوبهری پهروهردهی شاری مهابادبوو ،كهواته ههموو ئهو پرۆسهیه ،ههموو خوێنزدهوارهكانی مهابزاد و دهوروبزهری
ههمووی بۆ الی ئهو دهگهڕانهوه ،چونكه ئهو سهرپهرشتی ههموو دهزگای م اریفی مهابادی كردووه ،واته لێڕرسزراوی
پهروهرده و خوێندن بووه له مهاباد دا ،لێڕرسراوی ئهو توێژه خوێندهواره بووه ،كه لهو كاتهدا لزه كۆمزاری مهابزاد
و له كۆمهڵی كوردهواری مهاباد دا لهسهدا یهكێ خوێندهوار بووه ،سهرنج بده ئهو سهردهمه ساڵی  7491كوردستانی
ئێران تێكڕا سێ ملیۆن كهس بووه ،لهو سێ ملیۆن كهسه لهسهدا یهكێ خوێندهوار بووه ،قازی محهحمهد له نێو ئهو
سهدا یهكهدا ههڵكهوتووه ،ههم لزهرووی بنهماڵزهی ئزاینی و هزهم لزهرووی كهسزایهتی كۆمهاڵیزهتی و هزهم لزهرووی
خوێندهوارییهوه ناوێكی دیاربووه بۆ ئهو قۆناغهی مێژووی كوردستان و بۆ بیاڤی رزگاری خزوازی گزهلی كزورد ،بۆیزه
پێ وایه بۆ ئهو رۆژگاره كهسایهتییهكی سهركهوتووبووه.
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جهلیل گادانی :رۆشنبیرێكی وهكو قازی محهمهد كه خاوهنی ههستێكی زۆر دڵسزۆزانهبووه بزۆ گزهل و نیشزتمانهكهی
نززهیتوانیوه لززه هززیچ ههڵسززوكهوتێك كززه لهناوچهكززهدا هاتبێتززه پێشززێ خززۆی ببززوێر  ،وهكززو كهسززایهتی خززۆی دوای
رووخانی حكومهتی رهزا شا و ئزازادبوونی ناوچهكزه بزهكردهوه بهرپرسزایهتی ئومزوری ناوچهكزهی بهدهسزتهوه گزرت،
لهالیهك بۆ دیتنی سهرۆك خێڵهكان ،لهالیهك بۆ دیتنی فهرههنگییهكان و خاوهن بیروراكان ،لهالیهك بۆ كهسانێك
كززه دهیززانتوانی كاریگززهرییان هززهبێ لهناوهنززدی ئێرانززدا وهكززو مهركززهز ،تززاران .ئززهو كززارهی زیززاتر لززه رێگززهی
سهدرولئیسززالمهوه ئهنجامززداوه ،كهسززێك بززووه كززه هززهرگیی مانززدوو نززهبووه ،ههوڵیززداوه لهگززهڵ الوهكززان و لهگززهڵ
مامۆستاكان تێكهاڵوییهكی زۆری ههبێ .و له واقی هدا لهگهڵ تیڕی رۆشنبیری ئزهو كزات زۆر زۆر حسزابی كزردووه و
لهگهڵ ئزهوه كزه مزهالكانی ناوچهكزهیش رێیێكزی زۆریزان لزه پێشزهوا گرتزووه و حورمزهتی لزه هزهموو ناوچهكزهدا
ههبووه.
لهدوای نهمانی جزهنگی خوێنزاوی جیهزانی دووهم ناوچزهی موكریزان و شزاری مهابزاد رووبزهرووی قزهیرانێكی گزهورهی
ئیداری بووهوه .به تایبهت لهدوای نهمانی دهسهاڵتی رهزاشای ئێران ،ئا لهو كاته ناسك و دژوارهدا پێشزهوا قزازی
محهمهد وهكو كهسایهتییهكی ناسراو رۆڵی بهرچاوی ههبوو لهپاراستنی ناوچهكه و دابینكردنزی ئارامیزدا و هاوكزات
كۆمهڵهی ژێكاف (كۆمهڵهی ژیانهوهی كوردستان) وهكو حیبێكی كوردستانی دهورێكی كاریگهری ههبوو بۆ فراوانبوونی
ئاسۆی بیری نهتهوایهتی لهناو كۆمهڵی كوردهواریدا ،قازی محهمهد دوای چهند ساڵێك له دامهزراندنی ئهو حییبه
دهبێته ئهندامێكی چاالكی ژێكاف و به نازنزاوی بینزایی كزار دهكزات و لزه كزاتی دروسزتبوونی كۆمزاری كوردسزتانیش
بههۆی چهند فاكتهرێكی تایبهت و دهرهكییزهوه دهوری كاریگزهر دهبینزێ لزهگۆڕینی نزاوی ژێكزاف و گزۆڕینی ههنزدێك
داوا و ئامانجی ئهو حییبه .ئهگهرچی باری سهرنجهكان لهو گۆڕانكارییانهی كۆمهڵهی ژێكاف دا ،بهاڵم جودایی دید
و بۆچوونهكان دهبێ وهكو راستییهكی مێژوویی تۆمار بكر .
كاریگهری لهسهر كۆمهڵهی ژ.ك ههبوو

جهلیل گادانی :كۆمهڵهی ژێكزاف هاتزه وجزود ،پێشزهوا بزههیچ شزێوهیهك بێزدهخل نزهبووه ،نزه لزهپێكهاتنی و نزه
لهپهرهگرتنیدا ،راسته چهند ساڵ دوای ئهوه ئهندام نهبووه ،بهاڵم دهتوان بزه مهسزئولیهتهوه بڵزێ زۆربزهی زۆری
ئهو رۆشنبیرانهی كۆمهڵهی ژێكافیان پێكهێنا له ژێركاریگهری راستهوخۆی پێشهوا بووه ،ههربۆیه لهگهڵ تهشوی
و تهقویهتیدا هێندێك ئیمكانیات و ئاسانكاری به كزهڵك وهرگزرتن لزه نفزوزی خزۆی بزۆ فهراهزهم كزردن ،ئهوانزهی
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كۆمهڵززهی ژێكافیززان بززۆ پێكهێنززا هیچیززان نفوزیززان بهقززهدهر شهخسززی پێشززهوا نززهبوو كززه لززهئازاربایجان ئززهو دهمززه
دراوسێی كوردستان بوو ئێستا ههر دراوسێن لهبواری فهرههنگییهوه نهدهگهیشتنه پێشهوه بۆیه ههوڵیانداوه پرس
ورای پێبكززهن .پێشززهوا لهبززهر حسززا و كیتززابێكی تایبززهت ئززهو دهم نهبووهتززه كۆمهڵززهی ژێكززاف .ئززهوهیش ئهوهیززه
بمانهوێ و نهمانهوێ شهخسیهتێكی مهزههبی ههبووه ،خانهوادهیهكهی ئزاینی بزوون و چهنزدین قزازی پشتاوپشز
له بنهماڵهكهیاندا ههبووه .رهنپ بوو بۆ خهڵكی ئزهودهمی كوردسزتان بڕێزك سزهنگین بێز كزه پێشزهوا بزێ زهمینزه
سازی پێشوو ،ههستی بهوه كردبوو له عالهمی عهشایهری ئهو كاتدا ئاوا بمێنێتهوه باشتر دهتوانێ كارهكزان بزهر
بكات ههتا ئهوهی خۆی لهكۆمهڵهی ژێكافدا ئاوا زوو دهخالهت بكات.
دیپلۆماسی شوورهویی دروستكردنی كوردستانی تێدا نهبوو

سهاڵحهدینی موهتهدی :ئهگهر تۆ دیقهت بدهی كۆماری كوردستان بهرههمی چوارساڵ خزهباتی پزێش خزۆی بزوو،
كاتێززك لززه بیس ز و پێنجززی گززهالوێژدا ،لهسززاڵی  7327ئێرانززی كۆمهڵززهی ژێكززاف دامززهزرا ،ئززهم كۆمهڵهیززه هززهم
روناكبیران و تێكۆشهرانی ئێران و بهتایبهت شاری مهاباد تێیدابوون و پێكهێنهری بوون و ههمیش بۆ یهكزهم جزاره
لهمێژووی حیبێكی سیاسیدا كه تێكۆشهرانی پارچهكانی دیكهی كوردستان بهشداری دهكزهن ،وهكزو ئزهو ئهفسزهرانهی
لززهحیبی هیززواوه هززاتبوون ،بززۆ نموونززه میززر حززاجی ئهحمززهد و مسززتهفا خۆشززناو ،كۆمهڵززهی ژێكززاف بززه هاوكززاری و
بهئیلهام وهرگرتن لهحیبی هیوا بهرنامهی دروستكردنی دهوڵهتی كوردی بوو ،بهرنامهی سهربهخۆیی كوردستان بوو،
كوردستانی گهوره ،بۆیه ههر لهسهر بهرگی یهكهمی گۆڤاری نشتمان كه باڵوكهرهوهی بیری كۆمهڵه بزوو ،نووسزرابوو
بژی كورد و كوردستانی گهوره .ئهمه شی اری سهرهكی الپهڕهی یهكهم بوو ،تهنانهت له ههنزدێك شزوێندا دهنووسزرا
بززژی سززهرۆك ،بززژی هیززوا ،مهبهس ز لهسززهرۆك رهفی ز حیلمززی بززوو ،كززه سززهرۆكی هیوابززوو ،ئززهوه یززهكگرتوویی و
پێكهوبوون و ههمهئاههنگی دوو حیبی سهرهكی كوردستانی ئێران و عیراق دهردهخات كه كۆمهڵهی ( ژێكاف و هیوا)
یه .بهم ئاوات و ئارهزووهوه كۆمهڵهی ژێكاف دروس بوو ،ئهمه بهرنامهی بوو ،تهنانهت لهنامهیهكدا كزه دوایزی
لهئهرشیفی ئینگلییهكاندا باڵوبووهوه .دهبینین سهركردایهتی ژێكاف ئهو كات لهشۆڕشی بارزانزدا نامهیزهكی بزۆ مزهال
مسزتهفا نووسزیوه و داوای لێززدهكات بێتزه سززهركردایهتی سزهربازی شۆڕشززێكی سهرتاسزهری هززهموو كوردسزتانی گززهوره
بهدهستهوه بگر و شورایهكی سیاسیش له الیهنه سیاسییهكانی ههموو كوردستان بێ بۆ بهرێوهبردنی ئهم شۆڕشه و
شۆڕشهكه بكهن به شۆڕشی رزگاری خوازی و سهربهخۆخوازی گهلی كورد .ئهمانه ئزهو بۆچوونانزهی كۆمهڵزهی ژێكزاف
بوون ،راسته ئهم بۆچوونانه نهگهیشته ئهنجام .لهدهرهجهی یهكهمدا لهبهر ئهوهی ئزهو بۆچوونزه لهگزهڵ سیاسزهتی
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یهكێتی سۆڤیهت كه ئهو كات دهسهاڵت داری كوردستانی ئێران بوو ،بهتایبهت موكریان بوو نه دهگونجا ،دیڕلۆماسی
شوورهویی دروستكردنی هیچ بهشێكێ كوردستانی تێدا نهبوو ،بهڵكو رێكهوتن لهگهڵ دهوڵهتی ناوهندی ئێرانی تێدا
بزوو ،تهنانززهت كززه بزاس لهكوردسززتانیش دهكززرا بززۆ ئزهوه بززاس دهكززرا ببێز بهوهسزیلهیهكی فشززار لهسززهر دهوڵززهتی
ناوهندی تاوهكو داخوازییهكانی سۆڤێ جێبهجێ بكات ،یهك لهوانه ئهوهیه پایهدا نهدا بهئهمریكییهكان لهسنووری
سززۆڤێ و دۆسززتایهتی لهگززهڵ سززۆڤێ راگززر و بززێ الیززهنی خززۆی راگرێز  ،دواتززریش مهسززهلهی نززهوتی باكووریشززی
هاتهسهر ،ههموو ئهوانه وای كردبوو سۆڤێ تهنیا بۆ بهرژهوهنزدی خزۆی كزهڵك لهمهسزهلهی كزورد وهربگزر  .بۆیزه
ئهم سیاسهتهی كۆمهڵهی ژێكاف لهگهڵ دهوڵهتی شزوورهوییدا نزهدهگونجا ،ئزهوهبوو كزه فشزاریان بزۆ سزهركوردهكانی
ئێران هێنا ،فشاریان بۆ سزهر كۆمهڵزهی ژێكزاف هێنزا كزه دهبزێ خزۆی حزهل بكزات ،و رێگزا سزاز بكزات بزۆ حیبێكزی
دیمززوكرات لهكوردسززتان و ئێززران .كززه هاوتززا و هاوسززهنپ بێز لهگززهڵ توركززه دیموكراتهكززهی ئازربایجززان ،ئززهویش
هاوكار بێ لهگهڵ حیبی دیموكراتی ئێران كه له تارانیش دروس ببزوو ،هزهموویان هاوپزهیمان بزن لهگزهڵ حیبزی
توده كه نوێنهری راستهقینهی سیاسهتی سۆڤێ بزووه ئزهو كاتزه لزهناو ئێرانزدا .بۆیزه فشزارێكی زیزاتر و گزهورهتر
لهتوانای كورد هاته سهر كوردستان و رێبهرانی سیاسی كورد ،بۆ ئزهوهی كۆمهڵزهی ژێكزاف مونحزهل بكزهن ،بهمزه
راسته كۆمهڵهی ژێكاف مونحهل نهبوو ،سزهركردهكانی رازی نزهبوون ،بزهاڵم بێزدهنپ كزران ،یزان بهگوزارشزتێكی تزر
خنكێنرا .بهاڵم بیروباورهكزهی و ئامانجزهكانی مایزهوه ،كۆمزاری كوردسزتان نوێنزهر و ئاوێنزهی ئزهم ئامانجزهبوو كزه
چوار ساڵ بوو كۆمهڵهی ژێكاف بردبوویه ناو جهماوهر و خهڵكهوه .چونكه ئهگهر هزهر بزهپێی بۆچوونزهكانی حیبزی
دیموكرات بوایه كوردستان دهبوو لهچوارچێوهی ئێرانزدا بمێنێتزهوه وهكزو بهشزێك لزهئێران .پزهیڕهو و پرۆگرامهكزهی
خۆی له شوێنێكدا دهڵێ ئێمه هیچ شتێكمان نییه لهگهڵ ئێران كه به رێگای گفتوگۆ چارهسهر نهكرێ  ،جزا ئهگزهر
وابێ ناكرێ حیبێكی ئاوا لهدهوڵهتێكی پاشایهتیدا كۆماری ئی الن بكات .كۆماری نیشزانهی سزهربهخۆیی خوازییزه.
بۆیه كۆماری كوردستان لهالیهك خۆی لهچوارچێوهی ئێرانزدا دههێڵێتزهوه بزهپێی بیروباوهڕهكزهی حیبزی دیمزوكرات و
لهالیززززهك داوای سززززهربهخۆیی و پێكهێنززززانی كۆمززززاری دهكززززات ،بززززهپێی بۆچوونززززهكانی كۆمهڵززززهی ژێكززززاف ،لززززه
تێكههڵكێشكردنی ئهو دوو بیروباوهڕهدا ،كه كۆماری بهم شێوهیه بهوجود هات .لهالیهكهوه نیشانه و زۆر ئاسزهواری
تێدا دهبینی كه نیشانهی سهربهخۆییه و رێكهوتنزه لهگزهڵ پارچزهكانی دیكزهی كوردسزتان و دروسزتكردنی دهوڵزهتی
یهكگرتووی كوردی ،بهاڵم لهالیهكهوه مانهوه لهئێرانی تێدا دهبینی ،رێكهوتنی لهگهڵ ئازربایجزانی تێزدا دهبینزی،
رێكهوتن لهگهڵ سزتایلی گزهالنی نزاو چزوار چێزوهی ئێرانزی تێزدا دهبینزی ،ههوڵزدان بزۆ رێكزهوتن لهگزهڵ دهوڵزهتی
ناوهندی تێدا دهبینی .ئهم ناكۆكییزه لهسیاسزهت و دیڕلۆماسزیهته سزهرئهنجام كۆمزاری روخزان .رابزهرانی ئێمزه لزهو
سهردهمهدا له نێوانی ئارهزووی دڵی خۆیان كه سهربهخۆیی بوو ،و فشاری سۆڤێ كه مانهوهبوو لهچوارچێوهی ئێران
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گیریان خوارد.
حهسهنی شهرهفی :ئهمن پێ وایه كۆمهڵهی ژێكاف لهكوردستانی ئێران پێكهات ،بهاڵم بیروباوهڕی یهكگرتنهوهی
ههموو كوردی لێ دوورنهبوو ،ههروهكو هاوكات لهگهڵ وی حیبی دیكه لهكوردستانی عیراق و كوردستانی توركییزه
دروستبووبوون كه ئهوانیش بیروباوهڕێكی بزهو جۆرهیزان هزهبوو .ئهگزهر دیقزهتی ئزهو ئامانجانزهی كۆمهڵزهی ژێكزاف
ههیانه بدهین ،ناسیۆنالیستی كوردایهتییهكهی پتر بههێیبوو ،لهگهڵ ههلومهرجی ئهو وهختهی كه دهبێ دیمزوكرات
و باری ئینسانی و ئابووری و ئهوانهشی تێدابوو .بهاڵم خهڵكێكی زۆری لهباری نهتهوایهتییهوه بهدهورهوهبوو ،ئهو
شتانهی كه دهبوو له بهرنامهی كۆمهڵهی ژێكاف زیادبكر بهناوی حیبی دیموكرات ،شتێك نهبوو خهڵكهكه قبزوڵی
نززهبێ .دیموكراسززی بززوونی رێكخراوهیززهك یززان ویسززتی دیمززوكراتی بززۆ خززهڵكێك كززه زیززاد بكززر لززهداوای مززافی
نهتهوایهتی شتێك نییه خهڵك نهیهوێ  ،یان بوژانزهوهی بزاری ئزابووری و باشزبوونی ژیزانی خزهڵك ئهوانزه شزتێك
نهبوون كه ئهگهر له بهرنامهی كۆمهڵهی ژێكاف زیاد بكر و خهڵك پێیانهوه تهنگاو بێ  ،بۆیه ئهو شزتانهی كزه
لززه بهرنامززهی كۆمهڵززهی ژێكززاف زیززادكران و حیبززی دیموكراتیززان لززێ پێكهززات و حیبززی دیمززوكرات لهسززهر بناغززهی
بۆچوونی نهتهوایهتی لهسهر كۆمهڵهی ژێكاف ،بهاڵم به رهنگێكزی پێشزكهوتوانه تزر ئزهو وهختزه .حیبزی دیمزوكرات
لهسززهر ئهساسززی تهشززكیالتی كۆمهڵززهی ژێكززاف دروس ز بززوو ،كززهوابوو كۆمهڵززهی ژێكززاف ههڵنهوهشززایهوه و حیبززی
دیمززوكرات شززێوهیهكی پێشززكهوتووتری كۆمهڵززهی ژێكافززه ،بۆیززه مززن پززێ وایززه لزه نێززوان كۆمهڵززهی ژێكززاف و حیبززی
دیموكراتززدا لززهباری تهشززكیالتدا لززهباری ئهندامانییززهوه شززتێكی لهیززهكتر جیززانین ،تززهنیا بززهخۆوه گرتنززی رهنگززی
ئهمڕۆیی و به خۆوهگرتنی ههندێك بهرنامهی پێشكهوتوانهتر كه بتوانێ وهاڵمدهری خهڵكی زهمانی خۆی بێ  ،دهنا
من وای نابین كۆمهڵهی ژێكاف ههڵوهشابێتهوه و حیبی دیموكرات دروس بووبێ ،حیبی دیموكرات لهسزهر ئهساسزی
تهشكیالتی بناغزهی كۆمهڵزهی ژێكزاف دامزهزراوه ،حیبزی دیمزوكرات بهشزی پێشزكهوتووی كۆمهڵزهی ژێكافزه ،ئهوانزه
شتێكن كزه نزاكر لهیزهكیان جزودا بكهینزهوه و بڵێزین یزهكێكیان لهبزهین چزوو ،یزهكێكیان سزهركهوت ،هزهردووكیان
پێكهوه هاتن.
بهر لهوهی كۆمزاری مهابزاد دامزهزر  ،دوای تزاوتوێكردنی ههلومزهرجی سیاسزی ئزهو سزهردهمه و گهشزتی پێشزهوا بزۆ
یهكێتی سۆڤێ  ،قازی گهیشته ئهو بڕوایهی كه جێبهجێكردنی بهرنامزهی كۆمهڵزهی ژێكزاف لزهو كاتانزهدا بزۆ ئزازاد
بززوونی كوردسززتانی گززهوره چهنززدین كۆسززڕی سیاسززی و جززوگرافی و سۆسززیۆلۆژی و ئززابووری دێتززهر  .بۆیززه لهگززهڵ
دهستهیهك له رووناكبیرانی كۆمهڵهی ژێكاف هاتنه سهر ئهو بیروباوهڕهی كه جێبهجێكردنی بهرنامهكزهی كۆمهڵزهی
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ژێكززاف ،لززهو كاتززهدا بهرنامهیززهكی نوێیززان بززۆ كوردسززتانێكی خودموختززاریی دیمززوكراتی لززهچوارچێوهی ئێرانێكززی
دیموكراتدا داڕش  ،ئهم ههنگاوه به لهبهرچاوگرتنی ههموو بارودۆخه سیاسییهكهی ئهو سهردهمه بوو ،ئهگزهرچی
لهبهندی چواری بهشی چوارهمی بهرنامه نوێیهكهیاندا ئاماژه بهوه كراوه كه بهدیهێنانی كوردسزتانێكی خزود موختزار
لهئێرانێكی دیموكراتدا بهقوناغێكی دیاری كراو و بهچارهسهرێكی ههتاههتایی كێشهی كورد دانهنراوه ،دوا بهدوای
ئهو گۆڕانكارییانه قۆناغێكی نو لهژیانی سیاسی و خهباتی دیڕلۆماسی قازی محهمهد دهستی پێكرد.
جهلیل گادانی :پێشهوا ههستی بزهوه كزردووه ئیزدی وهختزی ئزهوهی هزاتووه لهقزهراغی ژێكزاف نهمێنێتزهوه ،دهبزێ
بچێته ناوهوه ،كه چووهته ناوهوه ناوی خوازراوی بینایی بۆ دادهنرێ  ،بهو ناوهوه چووهته نێوی كۆمهڵزهی ژێكزاف،
لهو كاتانهوه سهفهر دێته پێشزێ بزۆ سزۆڤێ  ،سزهفهری بزاكۆ دێتزه پێشزێ ،دیزاره سزهفهر بزۆ ئازربایجزان زۆربزووه،
بهاڵم نههاتوونهته حیسا  ،بۆ؟ چونكه میللهتێكی دراوسێیه ،ههستی نهتهوایهتی ئازربایجزانیش گهشزهی كزردووه،
دهبێ لهگهڵ ئهوانیش بی له بڕیارێكدا ،بیانی ئهوان چزی دهكزهن ،لزهو بزارهوه تزهكبیری زۆری بزووه ،بهتایبزهتی
لهگهڵ شهخسی پێشزهوهی ،ههنزدێك لزه پیزاوانی ئازاربایجزان لهالیزهكی دیكهشزهوه لهگزهڵ حیبزه ئێرانییزهكان كزه
سهنتهریان ئێرانه ،لهرێگای سهدرولئیسالمهوه خهریكی وتوێژبوو تاوهكو بیانێ ههوای ئزهو چییزه؟ ئهگزهر كارێزك
بكهن داخۆ پشتیوانی لێ دهكر یان نا؟ له یهكهم سهفهردا دهیكهن بۆ بزاكۆ وهكزو بهشزێك لزه سزۆڤێتی ئزهو كزات،
خهڵكێكی زۆری لهگهڵ بووه ،بێگومان لهو شتی تازه ههیه ،پێشهوا لهوێوه نموونهی فهرههنگی هێناوه ،كزه ئزهو
دهمی فهرههنگێكی پێشكهوتوو بووه بهنیسبهتی ئێرانهوه ،كه دێ بۆ خهڵكی باس دهكزات ،كزه دنیایزهكی ئاوهزا
ههیه ،باس دهكرێ لهوهی كه ئێمهی كورد دهمانهوێ شتێك بكهین ،باقروڤ ههوڵ ئهدات زیاتر بۆ زهمینه كردنزی
كوردستان به ئازربایجان ،چونكه بهشێكی زۆر لهو خاكهدا كه ئزهو دهمزه ئزازاد بزووه ،زهمینزهی ئازاربایجزان بزووه،
لهباری ئوستان بهندی و پارێیگاوه ،بهاڵم پێشهوا ناچێته ژێربار.
پێشهوا سووربووه لهسهر دروستكردنی كۆمار

سههههاڵحهدینی موهتههههدی :دهوری پێشزززهوا لهپێشزززدا دهورێكزززی گرنزززپ و ئهساسزززی بزززوو لزززه ئی النزززی كۆمزززاری و
پێسهلماندنی ئهوهی كه دهبێ كۆماری ببێ بهروسهكان ،له سهفهری دووهمی وهفدی كوردسزتان بزۆ بزاكۆ بزۆ دیزداری
باقرۆڤ ئیسڕاری گهورهی سهركردایهتی كۆماری ئازربایجان كه دیاره پشتیوانی سۆڤێتیشیان لهپش بوو ،ئهوه بزوو
كه كوردسزتان خزۆی نابێز كۆمزاری بێز  ،كوردسزتان دهبزێ بهشزێك بێز لزهكۆماری ئازربایجزان ،چونكزه كوردسزتانی
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ئهوكات كه دهیویس ئی النی سزهربهخۆیی بكزات تزهنیا موكریزان بزوو ،كزه پایتهختهكزهی مهابزاد بێز  ،و موكریزان
لهباری دابهشكردنی ئیدارییهوه بهشێكه لهئازربایجانی ئێران ،ئهوان ئیسڕاریان لهسهر ئهوه كزرد وهكزو بهشزێك لزه
كۆماری ئازربایجان بێ و خودموختارییهكی محللیش بدرێ بهكورد ،زمانی خۆیان ههبێ ،خوێندن و نووسینی خۆیزان
ههبێ ،مهئموری ئیدارهكانی خۆیان كوردبن و ههر ئهوهنده و لهچوارچێوهی ئازربایجاندا بمێننزهوه ،شزتێكی وههزا
بۆ ئهرمهنییهكان بكهن ،لهباكۆ پێداگری و خۆڕاگرییهكی مێژوویزی كزه زۆر جێگزای شزانازییه كزه پزهنجا سزاڵ دوای
قازی محهمهدیش ئێمه ئهو باسه دێنینه گۆڕ  ،كه شهخسی قازی محهمهد دهورێكی گرنگی ههبووه لهسهر ئزهوه كزه
ئیلال دهبێ كۆماری بۆ كوردستان بێ  ،ئهو قسه بهناوبانگهی ههیه گوتویهتی ئهگهر ئێمزه بڕیزار لزهوه بێز لهبزهر
دهستی الیهنێكی دیكهدا بین ،جا بۆ لهبن دهستی تهورێیدا بین بزۆ لهبندهسزتی تارانزدا نزهبین؟! .ئێمزه دهمانزهوێ
كوردستان وهكو كۆمزاری رابگهیزهنر  ،سزهرئهنجام بزاقرۆڤ لهبهرانبزهر ئزهم ئیسزڕارهی باقرۆڤزدا كزه دیزاره هزهموو
وهفدی كوردستانیش لهگهڵی بوون و پشتیوانیان لێ دهكرد ناچاربوو قهبوڵی كرد با كۆماری بۆ كوردستان دابنر .
راگهیاندنی كۆماری كوردستان

جهلیل گادانی :ئهو فهرههنگێكی هێنایهوه ،لهو داوای چاپخانهی كردووه ،داوای رادیۆیی كردووه ،ئهمه بهر لزه
كۆمار ،بهر له دروستبوونی حیبی دیموكراتیش .دوایزی دێینزه سزهر ئزهو بزاوهڕه كزه كۆمهڵزهی ژێكزاف ،كۆمهڵهیهكزه
ههسززتی نهتهوایززهتی بهگشززتی خسززتوهته بززهرباس ،لهراسززتیدا ئامززانجی كوردسززتانی گززهورهبوو ،بززهو تهحلیلززهی كززه
ههیابووه ،وای بۆچوون ئهوه لهههلومهرجی ئێستادا نهگونجاوه ،ئیمكانی نییه ،كزهوابوو ئێمزه لهگزهڵ ئزهوهی دهبزێ
كوردایهتی بكهین ،دهبێ بۆ رزگاری نیشتمانهكهمان تێبكۆشین ،دهبێ شتێك بهێنینه گزۆڕ كزه مزهعقول بێز  .بۆیزه
پزا بزهحس و جزهدهلێكی زۆر لهكۆبوونهوهیهكزدا كزه ئهنززدامانی كۆمیتزهی مهركزهزی ژێكزاف بزهئامادهیی پێشززهوا و
چهند كهسایهتییهكی دیكه كۆبوونهوهیهك دهكهن ،بڕیار دهدهن شتێكی ئاوا پێویسزته ،راسزته كۆمهڵزهی ژێكزاف زۆر
فهعال بووه ،ناونیشانێكی دهركردوه ،نهك ههر لهكوردستانی ئێران بهڵكو لهكوردستانی باشووریش الیهنگری زۆره،
ئهندامی ههیه ،هزهتا نوێنزهری ههیزه ،بزهاڵم ئهگزهر ئزهو نزاوه بگزۆڕن مزهقبولتره ،رهنگێكزی دیمزوكرات تزری پێزوه
دیززاره ،زۆرینززهی كۆمیتززهی ناوهنززدیش موافهقززهت دهكززهن و بززهدوای ئهویشززدا ئی المییززهكی هززهژماردهیی دهردهچززێ،
زۆربهی ههره زۆری شهخسیاتی كۆمهڵهی ژێكاف واژۆی دهكهن ،كه لهو رووهوه ئێمه دهمانهوێ بزهو هزهژمارده وهكزو
بناغززهی ئهساسززنامهیهك حیبززی دیمززوكرات تهشززكیل بكززهین ،ئززهوه بززوو حیبززی دیمززوكرات لهسززهر ئززهو ههژماردهیززه
پێكهات ،دوای ئهوهی ئهو ئی المییه باڵوبووهوه و لهنێو رۆشنبیرانی ئهو كات كهوتزه بزهر بزاس بهفاسزیلهی دوو تزا
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سێ مانپ یهكهم كۆنگرهی حیبی دیموكرات دهبهسترێ  ،ئیستسزنائهن لهوانهیزه یزهك دووكزهس لزهو كۆنگرهیزهدا لزه
ئهنززدامانی كۆمهڵززهی ژێكززاف بهشززدارنهبوون ،بززاقی هززهموو بهشززداربوون ،لززه یهكززهم كززۆنگرهی حیبززی دیمززوكراتی
كوردستاندا پێشهوا وهكو سهدری حی ههڵدهبژێردر و بهرنامه ههش مادهییهكه تهبزدیل دهبزێ بزه بهرنامهیزهكی
بیس و یهك مادهیی ،لهو بهرنامهیزهدا نووسزراوه نزاوی حزی «حیبزی دیمزوكراتی كوردسزتان»ه لزهمادهی سزێیهمدا
دهڵێ «دوو گوڵه گزهن و قهڵزهم ،وهكزو لۆگزۆی حیبزی دیمزوكراتی كوردسزتان پهسزهن كزرا .ئزهو ماوهیزه تێڕزهڕی،
زهمینه ئامادهتر بوو ،ئۆكهیهكی یهكێتی شورهوییشی لهگهڵ بوو ،ئازربایجزانیش قهناعزهتی بزهوه كردبزوو كوردهكزه
ئهگهر بۆ خۆی بێ لهوانهیه باشتربێ ،ههرچهند ئهوان بهكردهوه پێیان خۆ بووه كوردستان زهمینهی ئازاربایجان
بێ و كۆماریش كۆماری ئازربایجان بێ ،ئهمه لهواقی دا جارێكی تر بكهوینهوه بهردهسزتی ئزهوان ،بزهاڵم پێشزهوا
قززازی و رێبهرایززهتی حیبززی دیمززوكراتی كوردسززتان لێززرهدا زۆر كاریگززهربووه بززهلێبڕاوی وتویانززه ئێمززه ئززهوه قبززوڵ
ناكهین و ئیال دهبێ خۆمان بین .واهات كه له بیسز و شهشزی سزهرماوهرز 0231ی ههتاویزدا لزهرۆژێكی تووشزدا،
رۆژێكی بهفراوی و ههوراوی زۆر سزارد ،بزهاڵم ههسزتی خهڵكهكزه ئهوهنزده گزهرم بزوو بزهبوونی نوێنزهری پارچزهكان
لهژێر ئهو بهرفردا لهو ساختمانه كزه ئێسزتا دهیبیزنن ،كزه ئێسزتایش مزاوه ،ئزااڵی سزێ رهنگزی كوردسزتان بزهلۆگۆی
حیبی دیموكراتهوه بۆ یهكهم جار بهو شێوه رهسمییه ههڵكرا .بهدوای ئهوهدا زهمینزه سزازبوو بزۆ پێكهزاتنی كۆمزار،
لززهدووی رێبهنززدانی 7329ههتاویززدا ،یززهعنی تهقریبززهن چززل رۆژ دوای هززهڵكردنی ئززااڵ لهگززهڵ ئززهوهی هێیێززك
ئامادهكرابوو وهكو پێشمهرگهن لهگهڵ ئهوهی پێشتر بیس ویهك مادهی پهسهندكراوی حیبی دیموكرات بهشێوهیهكی
بززهرباڵو چووهتززه نێززو هززهموو عهشززایهر و شززارهكانهوه ،نوێنززهرانی هززهموو چززین و توێژهكززان لززه بهشززێكی زۆری
كوردسزتان ،بززابڵێین لززهماكۆ ڕا تززا نییكززی سززنه ،وههزهروهها ئێلززی بززارزان و بهشززێكی زۆری رۆشززنبیرانی كوردسززتانی
باشززوور ،و شهخسززی حهمززه رهشززیدخان بززهخۆی و هێیێكززی زۆرهوه ،ئززهو دهم هێشززتا نززاوی هێززیی پێشززمهرگهیان لززێ
نهنرابوو ،دوایی بووه هێیی پێشمهرگه ،هێیی بزارزان كزه بزهحیوری خزودی مزهال مسزتهفای و ئێالتزی ئزهو كزات كزه
پێكهاتنی ئااڵ و پێكهاتنی حیبی دیموكرات و بزههێیبوونی كوردایزهتی توانیبزووی كاریگزهری هزهبێ هزهموویان لزهو
رێورهسمهدا ئامادهییان ههبووه ،لهشاری گچكهی ئهو كاتی مهاباد كزه بزهبڕوای مزن هزهر پێزنج شزه ههزاركهسزێك
دهبوو ،زیزاتر لزه بیسز هزهزار كزهس بزۆ بهشزداری لهبزهرێوهبردنی رێوڕهسزمی ئی النزی كۆمزاردا ئامزاده بزوون .دوای
ئهوهی پێشهوا قازی لهماڵهوه هاتهدهر لهپێش ئهو هێیه چهكدارهی لهوێدا سهفیان بستبوو بهپێشزیاندا تێڕزهڕی
هانیدان و تهشویقی كردن ،سوپاسی كردن بۆ ئهو ههسته جوانهی كه دهریان خس چووه مهیدانی چزوارچرا ،لزهو
تهرتیبات درابوو ،ئهو تهرتیباتهی كه ئێستایش وێنهكهی ماوه و لهتهلهفییۆن دهبینر ئهوه رێوڕهسزمی تهشزكیلی
كۆماربوو ئهنجامدرا ،بهو پهڕی شادی و سروودی خهڵكدا پێشهوا دوای ئهوهی مامه غهنی خوسرهوی رۆحی شزاد بزێ
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كه ئهو دهم سهرۆكی شارهوانی مهاباد بوو ،بهخێرهاتنی میوانزهكانی كزرد و بهرنامهكزهی ئزی الن كزرد ،دوای ئزهوهی
كه مهال حوسێنی مهجلیس بهخوێندنهوهی چهند ئایتێزك و تهفسزیری چهنزد ئایزهتێك خزهڵكی هانزدا بزۆ یزهكێتی و
یهكڕارچهیی .پێشهوا قازی رهسمهن ئی النی كۆماری كرد و كۆماری دیموكراتی كوردسزتان بزۆ یهكزهم جزار لزهمێژووی
كوردا هاته وجود.
كۆمززاری میللززی كوردسززتان دوای دامهزرانززدنی كهشززوههوایهكی ئززازادی لهناوچززهی موكریززان و شززاری مهابززاد خولقانززد
تهمهنی سێ سهد و سی رۆژهی كۆماری مهاباد چهندین باس و لێكۆڵینزهوهی گرنزپ ههڵزدهگرێ  .كۆمزاری كوردسزتان
لهو بارودۆخه جیهانی و ناوچهییهدا لهنێوانی بهرداشزی بزوون و مانزهوهدا ،لزهنێوان شهڕپێفرۆشزتنی شاههنشزاهی و
دهستبهردانی یهكێتی سۆڤێ لهپشتیوانی كۆمار بهرهو ههرهس چوو .ئاشكرایه هۆكارهكانی كۆماری مهاباد راسزتهوخۆ
كاریگهری ناوهوه و دهرهوهی لهسهربوو ،پێشهوا قازی محهمهد دوا دهرئهنجام دهگاته ئهو بیرو باوهڕهی كه لهرێگهی
سازشهوه لهگهڵ حكومهتی شای ئێزران پێكبێز و ئاشزتی و ئزارامی بزاڵ بهسزهر ناوچهكزهدا بكێشزێ .سیاسزهتی ئزهو
سهردهمهی كۆمار لهنێوان بهرنگاری و گفتوگۆكردندا چهندین دید و لهیهكدانهوهی جیاوازی بۆ كراوه.
دهوڵهته گهورهكان ههموویان موقهسیربوون

سهاڵحهدینی موهتهدی :لهنێوان شهڕی جیهانی یهكهم و دووهمدا بیری سهربهخۆیی خزوازی بزوو بزهبیری ئهساسزی
بۆ بیوتنهوهی كوردایهتی ،حیبی هیوا و حیبی خۆییبوون و كۆمهڵهی ژێكاف هزهموویان الیزهنی سزهربهخۆیی بزوون،
ئززهم بیززر و بۆچوونززه مایززهوه تززا شززهڕی جیهززانی دووهم ،هززهتا دهخالززهتی دیڕلۆماسززی دهوڵهتززه گززهورهكان ،جززار
دهوڵهته گهورهكان ههموویان موقهسیر و تاوانبارن لزه بهالرێزدابردنی بیوتنزهوهی رزگزاریخوازی كزورد ،و وهالنزانی
بیری سهربهخۆیی و هێنزانی بیزری ئۆتۆنزۆمی و خودموختزاری ئزهو مزهقوالتی تزازه ،بزهاڵم لههزهموویان كاریگزهرتر
دهخالهتهكززهی جززهرگ بڕتربززوو هززی سززۆڤێ بززوو ،چونكززه یهكززهم دهسززهاڵتی سززهربازیان هززهبوو لززهموكریان ،دووهم
لززهباری بیروباوهڕیشززهوه قهناعززهتیان بززهبڕێك خززهڵك كردبززوو كززه دهبززێ تززۆ لهگززهڵ نهتززهوه بچكۆلززهكانی نززاو
دهوڵهتێكی دیكهدا دهژی دهبێ هاوپهیمان بی ،دهبێ لهگهڵ حیبی پێشڕهوی ئهو نهتهوهیزه كزه گوایزه ئزهو وهختزه
حیبی توده بوو ،هاوپهیمان بی ،مافی خزۆت لزهچوارچێوهی ئزهم دهوڵهتزهدا وهربگزری و بهتایبزهت مزافی یهكسزانی
هاواڵتی ئهوهیان لزهجێگای بیزری سزهربهخۆیی بزه بڕێزك خزهڵك سزهلماند و لهئزهنجامی ئزهوهدا حیبزی دیمزوكراتی
ئێران دروس بوو ،چهند مانپ دوای ئهوه پارتی دیمزوكراتی عیزراق دروسز بزوو ،لهبزهر ئزهوه ئزهم دروسز بوونزه
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خهتێكی جیاوازه بهینی ههموو رابردووی سهربهخۆیی گهلی كورد ،ئهوهی كه دواتر هات خهباتی خودموختزاری یزان
ئۆتۆنۆمی خوازه ،ئێستا خهریكه ئهم خهباته بهقۆناغی فیزدراڵی خزوازی قۆنزاغێكی تزازه دهسز پێزدهكات ،بزهاڵم
لهشززهڕی جیهززانی دووهمززهوه تززا راپززهڕین لهكوردسززتانی عیززراق بیززری خززود موختززاری وهكززو مۆتهكززه سززواری شززانی
بیوتنهوهی رزگزاری خزوازی گزهلی كزورد بزووه ،و ئهمزه یزهكێك لهدهسزتكهوتهكانی وهالنزان و لزهناوبردنی كۆمهڵزهی
ژێكزززاف و یزززهكێك لهزیانزززهكانێتی ،ههرچهنزززد لزززهناو خۆمانزززدا كزززهس ههیزززه كزززه كزززهم تزززازۆر دهوری ههیزززه لزززهم
بهالرێدابردنهدا ،بزهاڵم بێگومزان سزههمی ئهسزڵی سزههمی دیڕلۆماسزی دهوری هزهبووه ،لهدهرهجزهی یهكهمزدا سزههمی
دیڕلۆماسی سۆڤیهت بوو.
ههم سۆڤێتی دهركرد و ههم كۆماری روخاند

حهسهنی شهرهفی :ئهو دۆخهی كه لهدوای شزهڕی جیهزانی دووهم لهئێرانزدا پێكهزاتبوو ،ئزهو خهالیهیزهی لزهدوای
البردنی رهزا شاوه هاتنه سهر كاری محهمهد رهزا شا و لهدوو سزاڵێك دوای وی هۆیزهكی لزهباربوو بزۆ ئزهوهی بیزری
پێشكهوتنخوازی ببوژێتهوه و لهكوردستانیشدا زهمینه ههبوو ،تهنانهت لهئێران لزهبارتربوو ،ئزهو فیكزری ئزازادی و
دیموكراتی نهتهوهیی بوو ،گهشهی كرد .پاشان بهشی رۆژئاوای ئێران لهالیزهن سزۆڤێتهوه و بهشزی جنزوبی لهالیزهن
بزهریتانیاوه داگیركززرا ،ئززهو بهشززهی كززه كهوتززه الی سززۆڤێتهوه داگیركردنززی بێگومززان بهنیسززبهت ئززهو وهختززی بیززری
پێشكهوتنخوازی و ئازادی خوازی زیاتر تێیدا گهشهی كرد ،ههم دۆخزی نێوخۆییهكزه و هزهم دۆخزه نێونهتهوهییهكزه
دهتوانێ هۆی سهرهكی دامهزراندنی كۆماری كوردستان و پێكهاتهی زهمینهی شكڵگرتن بۆ دهسهاڵتێكی كوردی لهشكڵی
كۆماریدا لهكوردستانی ئێراندا ،بهاڵم بۆ لهنێوچوو ،وهكو گوتمان بۆ شكڵگرتنی ههندێك هۆی نێوخۆیی هزهبوو ،بزۆ
روخانیشی ههم هۆكزاری نێوخزۆیی هزهبوون و هزهم هۆكزاری دهرهكزی هزهبوون ،ئزهو هۆیزه نێوخۆییانزه ،ئهگزهر ئێمزه
ههموو مهسهلهكانی رابردوو بهم یارو به بۆچوونی ئهمڕۆ ههڵبسهنگێنین لهوانهیه دروس نزهبێ ،دهبزێ بگهڕێینزهوه
بۆ ئهو وهخته و بهپێی ههلومهرجی ئهو رۆژگاره ههڵیسهنگێنین ،ئهو وهخته كه كۆماری كوردستان دامهزرا دۆخهكه
به تهواوهتی عهشیرهتی بوو ،بهتایبهتی لهدهوروبهری مهابزاد كزه ناوهنزدی كۆمزاری كوردسزتان هزهبوو .ئزهو دۆخزه
ئیجازهی نهدهدا كۆماری كوردستان شكڵێكی یهكگرتووی لهباری نییامی و بهرگرییهوه بۆ پێكهبێ  ،لهگهڵ ئهوهی كه
بارزانییززهكان هززهبوون و فیززداكاری زۆریززان كززرد ،بززهاڵم دهبززوو لززهنێوخۆدا زهمینززهی خززۆڕاگری و بززهرگریی هززهبێ،
پشتیوانی دهرهوه ههرچهند مهعنهوی بێ یان لهوانهیه باری تهوقیات و تهسلیحاتیشی ههبووبێ ئهو زهمینهیه
پا ئهوهی تهوافوقی تاران كرا لهنێوان بهریتانیا و ئهمریكا و سۆڤێتدا كه بهپهله ئێزران بزهجێبهێڵن ،ماوهیزهك
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سۆڤێتێكان ئێرانیان بهجێنههێاڵ .لهوهدا دووش ههبوو ،ئهگهر بڵێین نهیاندهویس بهجێیبهێڵن بهبڕوای من شزتێكی
وانهبووه ،چونكه ئهگهر مهبهستێكی وههایان ههبووایه ،ئهو وهخته ئزهو پهیماننامزهی تارانیزان مزۆر نزهدهكرد ،كزه
مۆریان كرد پێیان وابزوو دهبزێ بزهجێیبهێڵن ،بزهاڵم لزهو بڕوایزهدابوون ئهوهنزدهی بهێڵنزهوه هزهتا ئیمتیزازی نزهوتی
شیمال له رژێمی شا وهردهگرن  ،دیاره رژێمی شایش دهییانی ئهوانه چاویان له نزهوتزی شزیماله ،ههیئزهتیان چزووه
ئهو و لهگهڵ سۆڤێتێكان دانیشتن نهك راستهوخۆ ،بزهاڵم ناڕاسزتهوخۆ ههنزدێك بهڵێنیانزدا كزه لهوانهیزه نزهوتی
شززیمال بززهوان واگززوزار بكززهن ،بززهاڵم نززهوتی شززیمال بهسززتهگی ههیززه بززهوهی كززه مززهجلیس پهسززهندی بكززات و
مهجلیسێكیش بهو شێوهیه ئهو دهمه لهكاردا نهبوو ،بۆیه رژێمی شزا داوای لهسزۆڤێ كزرد بزۆ ئزهوهی مزهجلیس پێزك
بێ دهبێ مهجلیس پێك بێ و بڕیارهكه بزدات و دهوڵزهت تزهنییفی بكزات ،بزۆ ئزهوهیش مزهجلیس پێزك بێز دهبزێ
ههڵبژاردن بكرێ و ئهمنییهت بهرقهرار بێ  ،كهوابوو دهبێ ئهو هێیانه بڕۆنه دهر و ئزهو وهختزه ههڵبژاردنهكزه
دهكززر  ،ئززهوه راسز ئززهو فێڵهیززه كززه كززاك جززهلیل ئیشززارهتی پێززدا ئێرانییززهكان ئززهو وهختززه كردیززان و دهركززهوت
هێیهكان رۆیشتن حكومهتی ئازربایجزان و كۆمزاری كوردسزتان بزێ پشزتیوان مانزهوه و پاشزانیش مزهجلیس پێكهزات و
بڕیاریدا و نهوتی شیمالیشی نهداو ئهویشی لهدهس چوو.
رهزا شا لهبنهوه لهگهڵ ئهڵمان كهین و بهینی ههبوو

جهلیل گادانی :ئهگهر دولی موتهفی ئهو كات ئێرانیان نهكردبایه پردی سزهركهوتنی خۆیزان كزه هزهر بزهوناوهوه
مهشهوربوو ،لهخهلیجهوه ئیمكانیاتی بهریتانیا و ئهمریكا لهرێگهی ئێرانزهوه بهسزۆڤێ نهگهیبایزه سزۆڤێ كزه ئزهو
ههموو زهختزهی لهسزهربوو توانزای نزهبوو ،ئزهو هزهموو تهلهفاتزهی دابزوو ،نهیزدهتوانی ئزهو سزهركهوتانه بهدهسز
بهێنێ .ئهوهی ئێران بوو به پردی سهركهوتنی موتهفیقین ئێمهیش به لهبهرچاوگرتنی ئهوهی روون بوو كه رهزا شا
لهبنهوه لهگزهڵ ئزهڵمان كزهین و بزهینی ههیزه ،زۆریزش ئاسزاییه كزه دۆسزتی ئزهڵمان دۆژمنزی سزۆڤێ بزێ ،دوژمنزی
موتهفیقی بێ  ،ئهوهبوو ئهوان هاتن لهبیسزتی شزههریوهری 7325دا پزهالماری ئێرانیانزدا و گرتیزان و رهزا شزایان
دوورخستهوه .كاك حهسهن تۆ دهتزوانی هاوكزاری بكزهی ؟ وابزیان لزه پێشزدا بزۆ ئزهفریقای جنزوبی بزوو؟ وابزوو؟ و
لهو تا مردن مایهوه .كاتێك رهزا شا نهما ،محهمهد رهزاشا هاتزه سزهركار ،كزهوابوو موتزهفقین نهقشزی تایبزهتی
خۆیززان هززهبوو ،ههنززدێك شززتی نززو پهیززدا بززوو دیموكراتییززهت لهئێرانززدا ورده ورده پهیززدابوو ،ئززهحیا سززهریان
ههڵدا .ئهمه شتێكی ئاساییه كاتێك دیكتاتۆرێكی وهكو رهزاشا حاكمیهت دهكات بهسهر ئێراندا و نهفهسی لهههموو
كهس بڕیبوو ،لهواقی دا پیزاوی نههێشزتبوو ،وهختێزك دهرفزهتێكی ئاوهزا دێتزه پێشزێ حزی سزهرههڵدهدهن ،حزی
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توانیان ئازادی خۆیان ئی الن بكزهن و ههوڵبزدهن و ئزهو مهوجزه دیموكراتییزه بهشزێوهیهكی واقی یتزر لهكوردسزتانی
پزا رهزاشزا بززهئازادی بزهجێماودا هاتززه پزێش ،بهخۆشززی ئزهوه روسززهكان لزهو بهشززهی ئێمزهدا بززوون ،چونكزه هززهم
لهئاراسزهوه هاتنزه نزاوهوه و هزهم الی تزهورێیهوه هاتنززه نزاوهوه ،لهواقی زدا كوردسزتان و ئازربایجزان بهشززی زۆری
لهبهردهستی ئهواندا بوو تا نییك سنه .بڵێزین زیزاتر تزا نییزك سزهقی .ئامزادهیی ئزهوان زیزاتر خزهڵكی ئاشزناكرد
لهگهڵ سیستمێكی پێشكهوتووی وهكو ئهو دهمی و ههر ئهوهی ئهو كات الیهنی كهم بهشزی اریش بێز بزانگی ئزازادی
گززهالنیان دهدا ئززهوه تززوانێ هانززدهر بێ ز بززۆ كززورد .لززه الیززهكی دیكهشززهوه یارمززهتیان دایززن نززهك بززهو شززێوهیهی
لهئازربایجان ههیه ،بهاڵم یارمهتیانداین ،ئۆكهیان كرد كه دهتوانن حهقی خۆتان ههبێ .من باش لهبیره زهمزانی
كۆمار ههم لهالیهن روسهكانهوه و ههم لهالیهن ئینگلییهكانهوه رۆژی ئی النی كۆمار به تهواوی فیلمبهرداری كزراوه،
بهاڵم بهداخهوه بۆ خۆمان لێزی بێبهشزین ،جزا چ لزه ئهرشزیفێكدا ،لزه گۆشزهیهكی ئهرشزیفێكدا ماوهتزهوه ورده ورده
شتێك پهیدابووه ،بهاڵم ههمووی نا ،زۆر لهوه درێژتره .مهراسیمی ئی النی كۆمار الیهنی كهم چوار سهعاته ،ئێستا
ئێمه چهند خولهكمان بهدهستهوهیه ،چونكه بۆ خۆمان خاوهنی نین ،خودی ئهو فزیل بهردارییزه بهنیشزانهی ئۆكزهی
بوو بهاڵم ههلومهرجهكه بهشێوهیهك هاته پێشهوه ،له الیهكی دیكهوه گهالنی ئێران وریابوونزهوه و دیموكراتییزهت
لهئێران ورده ورده بهرهو پهرهسهندن چوو ،ئازربایجان لهپهنامانهوه بوو بزهكۆمارێك ،كۆمزارێكی موتزهفیقی ئێمزه.
ئێمززه پهیماننامززهی فززهرمیمان لهگززهڵ ئازربایجززان ئیمیاكززردووه وهكززو كۆمززار .سززروودی كوردسززتان لززه ئازربایجززان و
زۆرجار سزروودی ئازربایجزان لهكوردسزتان لهمهراسزیمهكاندا دهخوێنرایزهوه ،رابیتهیزهكی برایانزهمان هزهبوو ئهوانزه
هززهموو كاریگززهربوون ،هززهروهكو لهتێكدانیشززدا بهداخززهوه كاریگززهربوو .بززهكورتی ئامززاژهی پێززدهدهم سززهفهری قززهوام
سهڵتهنه بۆ مۆسكۆ و وهقهولدانی بڕیاری نزهوت چلونزۆ -پزهنجاو یزهك كاریگهرییزهكی یزهكجار زۆری هزهبوو لهسزهر
سۆڤێ  ،وهختی خۆی كه هاتوون ئێرهیان ئیشغاڵ كردووه موتزهفقین ،بڕیزار ئزهوه بزوو بزه تزهواوبوونی شزهڕ ئزهوان
ئێران بهجێبهێڵن .ئزهوانی دیكزه بزهجێیان هێشز  ،بزهاڵم سزۆڤێ درهنگتزر بزهجێیهێشز  ،چونكزه ئیحاسزی تزهعهودی
دهكرد بهرانبهر به ئازربایجان و كوردستان .حهیقهتیش ئهوهیه ئهمریكا و بزهریتانیا ئهوهنزدیان فشزار بزۆ بزرد كزه
ئهگززهر قبززوڵی نززهكردبا روسززییه بززهو الوازبوونززهی خۆیززهوه تووشززی شززهڕێكی دیكززه دهبززوو لهگززهڵ ئززهوان ،ئ زهوهیش
كاریگهری خۆی ههبوو .چونكه لهگهڵ سزۆڤێ وهكزو واقی یزهت تزا ئزهودهم دۆسزتبوون كزه هزهدهفی موشزتهرهكیان بزۆ
لزهناوبردنی فاشزییم بزوو ،وهختێزك كزه مهسزهلهكه حزهل بزوو و ئزهڵمان شكسزتی هێنزا و بهرهسزمی هێزیی هزهر سززێ
دهوڵهت له ئهڵمان پیادهبوو ،ئیتر بهكردهوه كاری بهسۆڤێ نامێنێ .بۆیه ئهگهری زۆری ههبوو ئهو كزاره رووبزدات
و ناكرێ بڵێین سۆڤێتیش ههروا بهخۆڕایی پشتی تێكردین لهبهر ئهوه تیكراری دهكهمهوه قهرارداری رهسمی نهبووه
وهكو واریسی كۆمار نهكهوتووه ،كه سۆڤێ رهسمهن ئی النی كردبێ ،تا ئاخیر پشتیوانی دهكات .لهشۆڕشی ئهیلولزدا
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ئهمریكا لهرێگزهی كسزنجهرهوه رهسزمهن رایگهیانزدبوو كزه پشزتیوانی دهكزهین و دوایزی پشزتی تێكزردین ،بزهاڵم ئزهو
قهرارداره بهو شێوهیه ،بهو رهسمییهته له الیهن كهسێكهوه نهبووه ئهگهر ههبایه دهزانرا ،بۆیه ئهوه لهالیزهك كزه
سۆڤێ پاشهكێشزی كزرد و لهالیزهكی دیكزه فریوخزواردنی مۆسزكۆ بزهبڕیاری قزهوام سزهڵتهنه بزۆ نهوتهكزهی شزیمالی
ئێزززران ،مزززهجالی ئزززهوهی دا كزززه هێزززی بزززهبیانووی ههڵبژاردنزززهوه بگهڕێتزززهوه ئێزززران و بگهڕێتزززهوه ئازربایجزززان،
ئازربایجانیش وهكو واقییهتێك بهرگرییهكی نهكرد ،لهدوو شهودا كوللی تهشكیالتی ئازربایجان كۆچی كزرد و چزووه
ئازربایجززانی شززۆڕهویی ،كززهوابوو پشززتی ئێمززه بززهتاڵ بززوو موتززهفیقی هززهره ئهساسززیمان و سززهنگهری پێشززهوهمان
رووخابوو ،ههرچهند بهچهند رۆژێك دوای ئهوه بهرهی موهشتهرهكی كوردستان و ئازربایجان له بزهرهی تكزا كزه
بهرنگاری هێیهكانی رژێ بووبوونهوه ههر بهرقهرار بوو ،بهرهی كوردستان لهسهردهشز و سزهقییش بزهردهوام بزوو،
بهاڵم زۆر زهحمهت بوو ،راسته حكومهتی ئهو دهمی ئێران حكومهتی ئهمڕۆ نهبوو ،حكومهتی دواتریش ئهوه نهبوو،
بهاڵم تهفهوقی هێی و زیادبوونی هێی و ئیمكانیات زۆر زیاتر بوو لهسنووری تهسهوری ئهودهمی ئێمهدا.
فشاری سۆڤێت سهخت و سهنگین بوو

سهاڵحهدینی موهتهدی :من پێشتر وهاڵم دایهوه ،نهیدهتوانی زۆر رێكوپێك بێ  ،چونكه نێزوانی ئزاوات و ئزارهزووه
میللهیهكانی گهلی كورد كه كۆمهڵهی ژێكاف نوێنهرایهتی كردبزوو ،بزهینی دهسزتوور و پزهیڕهو وپڕۆگرامزه تازهكزهی
حیبی دیموكرات كزه سزۆڤێ دیكتزهی كردبزوو نزاكۆكی و ناههمهئاهزهنگی هزهبوو ،ئزهو ناكۆكییزه لهسیاسزهتهكانی
ئێمزهدا رهنگزی دایزهوه ،بزۆ نهموونزه هزهر دهوڵززهتانی گزهوره خۆیزان بڕیاریانزدابوو لهكۆنفرانسزی یاڵتزا كزه شززێوهی
دابهشكردنی رۆژهزهاڵتی ناوهڕاسز چزۆن بێز  ،هزهر لزهخوارهوه لزهدهریای سزڕی ناوهڕاسز لهیۆنانزهوه بزۆ توركیزا و
لهتوركیاشهوه بۆ ئێران و بۆ ئهفغانستان دهركهوتبوو كه ئهو ناوچانه ناوچهی ژێردهسزهاڵتی رۆژئزاوا دهبزێ و دوای
تهواو بوونی شهڕی دووهمی جیهانی سۆڤێ ئهگهر لهبڕێكی ئزهو شزوێنانه ههیزه دهبزێ بكشزێتهوه ،بزهاڵم دهسزهاڵتی
سۆڤێ لهكوردستان وای لهرابهرانی كورد كرد كه ئهم حهقیقهته لهبهرچاونهگرن و كۆمار دامزهزرێنن بهدۆسزتایهتی
سۆڤێ و بهپێدا ههڵگوتنی ستالین و بهستایشی چهكوشوداس كه بهپێی رێكهوتننامه نێودهوڵهتییهكان و بهئیمیای
خودی سۆڤێ زۆری پێناچێ ئهم وهزعه دهگۆڕ  .لهواقی دا ئزهم دووربینییزه نههاتزه نزاو ئێمزه نزهك لهبزهر ئزهوهی
نهزاندرا ،بهالی منهوه بهشێكی زۆری لهبهر ئهوه كه دهسهاڵت نهبوو غهیری ئهوهی بكهی  .فشاری سۆڤێ سهخ و
سهنگین بزوو ،ئهمزه یهكزهم و دووهمزیش ئزهوهبوو كزه ناكۆكیهكزه لزهوهدا بزوو نییامزی ئێرانزی نییامزی پاشزایی بزوو،
دهستووری ئێران دهستووری سهڵتهنهتی مهشروته بوو كهچی ئێمه لهگۆشهیهكدا كۆمارمان ئی الن كرد ودهشمانهویس
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رێكیش كهوین گوایه بهگفتوگۆ مافهكهمان بدرێتێ ئهمانه ئهو شتانهبوون كه مرۆڤ تێیدهگات پێویستی بهوه ههبوو
دووربینانززهتر سززهركردایهتی سیاسززی كززورد مامهڵززهی لهگززهڵ بكززات ،بززهاڵم بهشێكیشززی دهگهڕێتززهوه سززهر پرۆسززهی
گۆڕانهكه لهكۆمهڵهی ژێكافهوه بۆ حیبزی دیمزوكرات ،تزا كۆمهڵزهی ژێكزاف چزاالكی دهكزرد ،لهسزهرهتادا كزهس پێزی
وانهبوو سهردهكهوێ خهڵكێكی خهباتكار فیداكاری كورد پهروهری نیشتمان پهروهر به نهێنی هاتبوونه ناو حیبهكه
و كاریززان بززۆ دهكززرد ،زۆر پیززاوی گززهوره و دهسززهاڵتدار و سززهرۆك عهشززیرهت و مززهالو شززێخ نهیاندهویسز بهشززداری
بكهن ،كارمهندانی كزوردی حكومزهتی ئێزران بهشزی زۆری ئهوانزه خۆیزان دوور رادهگزرت ،چونكزه پێیزان وابزوو ئزهوه
ئهنجامی و ئاقیبهتێكی نابێ و ههر دهرووخێ و كاری بڕێك منداڵه وردكزهی سزهررووته ،بزهاڵم كزه سزۆڤێ هزات و
كۆماری كوردستان دامهزرا و پشتیوانی كرد ،بهشێكی زۆری ئهو خهڵكه پێیان وابوو تازه كورد دهبێ بهدهوڵهت .ئهو
خهڵكهی كه تا دوێنی خۆیان دوور رادهگرت لهخهباتی سیاسی و له بهشداری و چاالكی پهلهقاژێیان بوو بۆ ئهوهی
بێنززه نززاو حززی و دهوڵهتززهوه و بێنززه نززاو هێززیی پێشززمهرگهوه و بززبن بززهخاوهن سززهههمێك لززهم دهوڵهتززه تززازه
دروستبووه ،بۆیه تهركیبی خهڵكهكه گۆڕا ،لهتهركیبی خهڵكی فیداكارهوه بوو به تهركیبێك كه راسته بهشێك لزهو
خهڵكززه فیززداكاره هززهر لهگززهڵی مانززهوه ،بززهاڵم بهشززێكی زۆری خززهڵكی ههڵمهتهكاسززه و بززێ بیروبززاوهڕ و فرسززهت
تهڵهبیش هاتنه ناو خهبات و تێكۆشانهكه و خۆیان پێوه ههڵڕهسارد ،زۆر و بۆرێك هاتن و به تزهمای غزهنائیمی
ئهم دهسكهوته تازهیزه بزوو كزه قزهرار وایزه دروسز ببێز و ئزهوه سزۆڤێ پشزتیوانی لزێ دهكزات ،نهتیجهكزهی چزی
لێهات؟ نهتیجهكهی وای لێهات كه وهختێك دهوڵهتی ئێزران لهشزكری كێشزا و هزات كوردسزتان بگرێتزهوه ،بهراسزتی
هێیێك نهمابوو كه شایستهی ئهوهبێ بهرگریی بكات.
سۆڤێت كوردی بۆ بهرژهوهندی خۆی بهكار هێنا

كهیوان ئازاد ئهنوهر :كه جهنگی جیهانی دووهم تهواوبوو سۆڤێ لهكوردسزتانی ئێرانزدا پێگزهی هزهبوو ،چهنزدین
سهربازگهی ههبوو ،بهرژهوهنزدی هزهبوو ،ئزهییانێ قزازی محهمزهد كهسزایهتییهكی سیاسزی كۆمهاڵیزهتی خۆێنزدهواری
چاكی ناوچهكهیه ،ههوڵیدا ئیستغاللی بكات ،ئهو كاتزه سزهرۆكی حیبزی دیمزوكراتی كوردسزتان بزوو ،و بزه ئی زازی
سززۆڤێ ئززهو حیبززهی دامهزرانززدبوو .سززۆڤێ ویسززتی ئیسززغاللی ئززهو كهسززایهتییه بكززات بززۆ ئززهوهی بتززوانێ هززهموو
كوردهكززانی هززهرێمی موكریززان لززهخۆی كۆبكاتززهوه و ل زهژێر دهسززهاڵتێكی سیاسززی كوردیززدا بهرژهوهندییززهكانی خززۆی
بڕارێی  .بۆیه سۆڤێ لزهپێناوی بهرژهوهنزدی تایبزهتی خۆیزدا پشزتیوانی لزهقازی محهمزهد دهكزات ،بزهاڵم دهبینزین
كاتێ دهوڵهتی شای ئێران قهوام سهڵتهنه كه سهرۆكوهزیرانی ئهو دهمزهی حكومهتهكزهی محهمزهد رهزا شزای ئێرانزه
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كزاتێ ئامادهیززه لززهپێناوی پێززدانی ئیمتیزازی لهسززهدا پززهنجای نززهوتی بزاكووری ئێززران بیززدات بهحوكمززهتی یززهكێتی
سززۆڤێ و لهبهرانبززهر ئززهم دهسكهوتهیشززدا حكومززهتی سززۆڤێ واز لهپشززتیوانی قززازی محهمززهد دههێنززێ .بههززهمان
شززێوهیش لززهدوای جززهنگی جیهززانی دووهم فهیسززهڵی كززوڕی حوسززێن ئیمتیززازێكی زیززاتری دا بززهئینگلیی ،ئینگلیززییش
لهبهرانبهردا وازی لهشێخ مهحمود هێنا ،ههمان ئهو ئهزموونه لهمهاباد دووباره دهبێتهوه ،لهو قۆناغزه مێژووییزهدا
نهكۆمززهڵی كززوردهواری و نهسززهركردایهتی كززوردی لهئاسززتی ئززهو روداوه نززهبوون ،تززا رووداوهكززان تززاوتو بكززهن و
بیخوێننزهوه ،قزازی محهمزهد تززا ئزهو سزاتهی كۆمززاری مهابزاد بزهرهو رووخزان دهڕوات و دهچێز بزۆ پێشزوازی كردنززی
سززوپای ئێززران لززهنییك میانززدوواو و سززهرۆك كۆمززاری و فهرمانززدهی هێیهكززانی ئێززران لهبززهری خۆرئززاوای ئێززران
دههێنێتهوه شاری مهاباد و دواتر بهفهرمانێكی شاهانه دهستگیر دهكر و دوایی لهسێداره دهدر تزا ئزهو سزاتهیش
پێی وابووه یهكێتی سۆڤێ پشتیوانی دهكزات ،بزهاڵم بهپێچهوانزهوه سزۆڤێ بزۆ بهرژهوهندییزهكی دیزاری كزراو قزازی
محهمهدی بهكار هێنا و بۆ خۆی.
سهاڵحهدینی موهتهدی :من لهپێشدا بۆم باسكردی زۆركهس پێزی وایزه پێویسز بزوو پێشزهوایش بچێتزه دهرهوه و
بچێته شاخ و كێو تا ئهو جێگایهی ئیمكان ههیه بهرگریی بكات ،بهالی منهوه ئیسزتا دوای چهنزدهها سزاڵ ،نییكزی
شهس ساڵه ،ئهگهر ئاوڕێك لهرابردوو بدهمهوه ،راسته بۆ ههموو میللهتێك بهرنگاری و خۆڕاگری شانازییه ،بزهاڵم
گهورهترین شانازیش بۆ رابهری سیاسزی ئهوهیزه بیانزێ كزهمترین زیزان لهچیدایزه ،كزهمترین خهسزارهت لهكوێدایزه.
ئهگهر بهرنگاریی بكردایه ،بێگومان بهرهنگاری رێگای رهسهنی خهباتی میللهتانه و ئێمزهیش دهبزوو بیكزهین ،بزهاڵم
مززن پێموایززه چززوار پێززنج سززاڵهی حززوكمی رابززردوو ،نززارهزابوونی ههنززدێك كززهس ،تێكززهڵبوونی هێیێكززی گززهورهی
عهشایهری كه وهفادار نهبوون ،ههندێكیان ناپاكیان كرد ،كهمبوونی ژمارهی پێشمهرگه ،ههموو ئهوانه زهمینهیهكی
خۆشكردبوو بهالی منهوه قازی محهمهد بڕیارێكی حهكیمانهی دا .مقاوهمهت نهدهكرا واته بهرگریی ههر لهسهرهتاوه
روون بوو ناگاته هیچ كو  .بهڵێن درابوو شاری ساباڵح بكرێ بهپایتهخ بزۆ فهرماندارییزهكی كزورد كزه موكریزان
دهگرێتهوه ،بێجگه لهموكریانی ئهسڵی ،بانه و تهنانهت تا مهریوانیشزی لهگزهڵ بێز  ،ئزهوه بهمزهرجێك بێز كزورد
بهرگریی نهكات و بچێته شاخ ،لهراستیدا ئهم بهڵێنه ببایه یزان نهباییزه تزازه كاریگزهریی نزهبوو .مزن خزۆم وهكزو
شهخس ئهگهر قهزاوهت بكهم لهسهر پێشهوا بهالی منزهوه بڕیزارێكی حهكیمانزهی دا ،مزرۆڤ دوای شهسز سزاڵ بزهو
ئهنجامززه دهگززات ههمیشززه شززهڕ باشززترین رێگززا نییززه ،شززههیدبوونیش مززهرج نییززه لهبززهرهی شززهڕدا پێكبێز  ،قززازی
محهمهد له بهرهی گفتوگۆی رێكهوتندا شههید بوو ،شزانازییهكهی هیچزی كزهمتر نییزه لزهوهی كزه لهشزهڕ دا شزههید
بووه.
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پێشهوا سیاسهتی لهگهڵ ئهمری واقیعدا كرد

حهسهنی شههرهفی :بزهبڕوای مزن قزازی محهمزهد وهكزو هزهموو رێبزهرێكی بیوتنزهوهی ئزازادی خزوازی حكومزهتێكی
دامهزرانزززدووه و گزززهلێكی رزگزززاركردووه ،حزززهزدهكات بزززهرگریی بكزززات ئهگزززهر بیوتنهوهكزززهی بكهوێتزززه بزززهرهێر .
ویسززتویهتی بززهرگریش بكززات و ئززهو كۆمززاره بمێنززێ و بیڕززارێی  ،بززهاڵم ئززهو لززهنێوان پێخۆشززبوونی خززۆی و ئززهمری
واقی دا دهبوو سیاسهت لهگهڵ ئزهمری واقی زدا بكزات .ئزهمری واقیز ئزهوه بزوو كزه گزوت هێیێكزی وههزا رێكخزراوی
نهبوو كهبتوانێ بزهرگریی لزهكۆماری كوردسزتان بكزات .تزهركیی زۆرتزر لهسزهر هێزیی عهشزایهری بزوو ،عهشزایهریش
لهبنهوه بهشێكی جرتوفرتی لهگهڵ حكومهتی ناوهندی ههبوو ،لهنێو خۆیاندا جیاوازیان هزهبوو ،ئهگزهر تزا ئێسزتا
وجززودی پێشززهوا و نفززوزی پێشززهوا ئززهوانی یززهكگرتوو كردبززوو بهپشززتیوانی لززهكۆمار هێنابوونییززه مهیززدان ،هززهواڵی
هاتنهوهی ئهرته

وهێرشی ئهوان دۆخێكی وههای لهنێو عهشایهردا پێكهێنا كه بهرگریی نهكهن ،بهرهبزهره بزهرهو

حكومهتی مهركهزی بچێ ،كهوابوو پێشهوا له پێشدا به وردبینی خۆی دهییانی كه هێیێكزی وههزا لهبهرانبزهر هێزیی
دهوڵهتی ناوهندیدا بۆ ماوهیهكی دورودرێژ بهرگریی بكات هێیێكی وههزای لهدهوروبزهری خزۆی نزهدهبینی ،ئهگزهرچی
بارزانییهكان فیداكاریان كزرد و وهفاداریشزیان نیشزاندا ،بزهاڵم ئزهوه بزهس نبزوو بزۆ ئزهوهی هزهموو ئزهو ناوچانزهی
لززهژێر دهسززهاڵتی كۆمززاردابوو ،بتززوانن بیڕززارێین ،چززهك و تفززهنگیش بهدهسززتهێنانی لززهدنیای ئززهو سززهردهمی ئهگززهر
دۆستێكی راستهوخۆت نهبوایه كێشهبوو ،لهوبارهیهوه ئومێدێكی به بهرگرییهكی نێوخۆیی نهبوو ،به یهكگرتوویزهتی
خززهڵك بهتایبززهتی عهشززایهر لهگززهڵ كۆمززاری كوردسززتان و پاراسززتنی نززهبوو ،قززازی محهمززهد بهنیس زبهت كۆمززارو
كوردایهتی ههر ئیحساسی نهبوو ،بیری دووربینی و دوور روانینی و لهیهكدانهوهی جیهانیشی هزهبوو ،ئزهو دهییانزی
دۆخهكه چۆنه ،دهییانی سۆڤیهت ناچاره ئهو ناوچانه بهجێبهێڵێ و دهشییانی ئهو سهرچاوانهی كه لهئێران ههیه و
ئززهو مهوق یهتززه ئیسززتراتیجییهته لززهئێران ههیززه دهبززێ لززه ئاسایشززدابێ ،بۆیززه ئززهوهی لززێ حززاڵی بززوو پشززتیوانی
دهرهكیش كه ههیان بوو لهداهاتوودا نایان بێ ،بۆیزه ئومێزدێكی زۆری بزه بزهرگریی كزورد نزهبوو لهبهرانبزهر هێزیی
دهوڵهتی ناوهندی و پاراستنی كرمار .بهاڵم بهو ئهنجامه گهیشتبوو ،دهبوو چی بكات؟ دوو رێگای لهبهردهمدا بزوو،
بڕوات و بیسڕێر بهوهی كزه چزی رووئزهدا ،یزان بمێنێتزهوه و رقزوكینی حكومزهتی ناوهنزدی بهسزهرخۆیدا بڕێزژ و
نززههێڵێ و بڕهرژێتززه سززهر خهڵكززه ئاسززاییهكه كوردسززتان .پێشززهوا ئززهو رێگایززهی هززهڵژارد پێززی وابززوو كززه خززۆی
فیدابكات ،بهاڵم خهڵكهكهی تووشی موسیبهت و ماڵوێرانی نهكات .ههندێك دهڵێن ئهگزهر رۆیشزتبا باشزتربوو ،مزن
دهڵێ شهڕاییتی موشزابیهی قزازی محهمزهدیش هزهبوو ،شزهراییتی موشزابیهیش هاتزه پێشزێ بزۆ ئزهویش هزهبوو وهكزو
حكومهتی میللی ئازربایجان ههمان شهڕایی بۆ پیشهوهریش هاته پێش ،بهاڵم پیشهوهریی رۆیش و قزازی محهمزهد
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مایهوه ،باشزه ئهگزهر رۆیشزتن بزا بوایزه دهبزوو وهزعزی حكومزهتی ئازربایجزان لزهداهاتوودا و لزهپا رووخانیزدا
وهزعززی ژیززان و گززوزهران و داهززاتووی پیشززهوهریی بززهجۆرێكی دیكززهی وهكززو قززازی محهمززهدی بوایززه .بززهاڵم بینیمززان
پیشهوهری چزووه سزۆڤێ و لزهو بهشزێوهیهكی گومانزاوی سزهری تێزداچوو ،حكومزهتی ئازربایجزانیش چارهنووسزێكی
باشززتری لززهكۆماری كوردسززتان نززهبوو ،كوشززتارێكی زۆركززرا لززهماوهی چهنززد رۆژێكززدا بههززهزاران كززهس لززهئازربایجان
تیاچوون ،بهاڵم لهكوردستان ئهو كوشتاره كزهمتر بزوو لهبزهر ئزهوه رق و كینزهی حكومزهتی ناوهنزدی موتهمزهركیبوو
لهسهر پێشهوا ،ههبوو لهسهركرده و فهرماندهكانی كۆماریش چووبوونه واڵتزانی دیكزه ،هزهبوو بزۆ عیزراق چووبزوو،
لززهوێش شززتێكی باشززتر نززهبوو .بۆیززه مززن پززێ وایززه قززازی محهمززهد ئهگززهر بێززین وهزعهكززهی راسز تززهحلیل بكززهین
بهم یاری ئهو رۆژگاره ،یهكهم هێیی دهرهوهی پشتیوانی نهبوو ،لهنێوخۆشدا هێیێكی بهتوانای رێكخراوی كه بتوانێ
بهرگریی لهكۆمار بكات بهدی نهدهكرد ،له ئاكامدا بهو ئهنجامه گهیش بڕوا یان بمێنێ ،مانهوهكهی هزهڵبژارد بزۆ
ئهوهی قینهكه بهسهرخۆیدا بڕێژ و خهڵكهكه تارادهیهك كهمتر تووشزی مزاڵوێرانی ببزێ دهقیقزهن هزهروا بزوو،
ئازربایجان كوشتاری زۆری بوو ،نهتیجهی حكومهتی میللی ئازربایجان بهههمان شێوه چارهنووسی كۆماری كوردستانی
ههبوو ،بهاڵم لهكۆماری كوردستان كوشتارێكی كهمتر ههبوو ،سهرانی كۆمار زیاترگیران ،بهشێكیان گیزران و پاشزتر
ئازاد كران ،بهشێكیان ئی دام كران ،پێشهوا خۆی فیداكرد ،ئهو بهڵێنهی بردهسهر خۆی لزهرێگای كۆمزار و خزهڵكی
كوردستاندا فیداكرد.
لهداروبهرد بهگومان بوون

جهلیل گادانی :دوای ئهوه كه تاریخ نیشانیدا بهرگریی زهحمهته ،هێیێك نییزه پشزتیوانیمان لزێ بكزات ،پێشزهوا
بززهقولێك چووهتززه حززهمامیان ،یززان بززهقولێك چووهتززه میانززدواو و لززهو سهرلشززكر هومززایون فهرمانززدهی بززهرزی
هێیهكانی رژێمی پاشایهتی بینیزوه و قسزهیان كزردووه ،بزهو مهرجزه قبزوڵی كزردووه شزهڕ نهیهتزه كوردسزتان ،بزۆ؟
لهگززهڵ ئززهوهی كززه مقاوهمززهت بێز تهجرهبززهی ئازربایجززانیش هززهبوو ،رهنگززه كززهم كززهس بیسززتبێتی ،لهپاشهكشززێی
ئازربایجان یانیه ههزار كهس لهشهڕی ناوخۆییدا كوژران ،كه پیشهوهری هزهڵهات و چزووه سزۆڤێ  ،و دوایزی سزهری
تێداچوو ،كه به بڕوای مزن بزه پزیالن تێزداچووه ،لهوانزه بزوو پیالنێكزی ئاوهزا بزۆ پێشزهوا لهگۆڕێزدابێ ،ئهگزهر
رۆیشززتبایه ،هززهروهك مززهال مسززتهفایان دوورنززهكردهوه لهسززۆڤێ  ،ئززهوه

مهسززائیلێك بززوو ،پێشززهوا دووربززین بززوو،

واحازربوو لهههمان كاتدا كه لێی یهقین بووه ،وهختێ مهال مستهفا دهعوهتی دهكات لهگهڵی بچێ ،ئهوهی كه ئێمه
بیستوومانه ،ههتا له زینداندا پهیامی بۆ ناردووه كه دهتوانین له زیندانیش رزگزاری بكزهین ،بزهاڵم پێشزهوا رازی
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نهبووه ،پێشهوا به قبوڵی ئهو مهسئولیهته و ئهو پاشهكشێیه ،لهواقی زدا بزهرگریی لزه خزوێنرێژی نزاو كوردسزتان
كرد ،ناڵێ بهقهدهر ئازربایجان ،بهاڵم لهوانهیه بهههزاران كهس لهكوردستانیش لهگیانی یهكتری بهربن ،پێشهوا
بززهو كززارهی بززهرگریی كززرد ،ئززهوه بهنززهزهری مززن زۆر گرنگززه ،دهشززییانی دهیكززوژن ،ئی ززدامی دهكززهن ،بززهاڵم بززه
فیداكارییهوه ،له دوا رۆژهكاندا دهڵێ « من هی ئهم میللهتهم و دهبێ لهناو ئهم میللهتهشدا ب  ،چیش بهسهرد
گرنپ نییه ».بۆیه دوای ئزهوهی كزه ئهرتزه هاتزهوه ،ئهرتزه

چزۆن هاتزهوه؟ بزاوهڕت بزێ لهداروبزهرد بزهگومان

بززوون ،مززن ئززهوه شززاهیدی عززهیان بززۆ ئززهو مهسززهلهیه ،ئهرتززه

ماوهیززهكی چهنززدین سززهعاتی لززه میانززدواو ڕا بززۆ

مهاباد ،سێ چارهكه ،بهماوهی سێ سهعات هات ،چون لهداروبهردی مهاباد بهگومان بوو ،چهند فرۆكزهی ئیكتشزافی
لهدهوروبهری مهاباد چهند سهعات گزڕان هزهتا نییزك دهبوونزهوه و بزن بزهردهكانی قوڵقزوال یزان سزهیر دهكزرد ،بزن
بززهردهكانی خززهزایی و كززانی شززێخانیان سززهیردهكرد ،بززیانن ئایززا هێززیی بززهرگریی لهوێززدا نززهبێ و واردی شززاربن،
بڕیاریش نهبووه خهڵك بگرن و خهڵك بكوژن.
سهاڵحهدینی موهتهدی :قازی محهمهد ئهوهنزدهی مزن بزهرچاوم كزهوتبێ  ،لزه وتهكانیزدا دهڵێز بڕیارنزهبوو وای
لێبێ ز  ،ئێززوه بهڵێنهكززهتان وانززهبوو .لهراستیشززدا فهرمانززدهی ئێززران و سهرلهشززكر هومززایۆن كززه لهخززهتی سززنه و
سهقیهوه هات بهرهو بۆكان و مهاباد قسه و گفتوگۆی ههبوو لهگهڵ پێشهوا بهتایبهتی لهرێگای سهدری قازییهوه و
ههربۆیزه قزازی محهمزهد و حزاجی بابهشزێخی سزهرۆك وهزیزران هزاتن و تزا بۆكزان و شزهوهكهی لزه حزهمامیان بززوون
لهگززهڵ سهرلهشززكر هومززایۆنی لززهدیوهخانی حززهمامیان بززوون كززه رادیززۆی تززاران رایگهیانززد گززوتی »قززازی محهمززهد و
دارودهستهكهی دهستگیركرا ».لهو ئهوان ئی تیرازیان گزرت كزوا ئێمزه دهسزتگیركراوین؟ ئێمزه خۆمزان بهرهزامهنزدی
خۆمان هاتووین بۆ ئزهوهی شزهڕ نزهبێ و كوشزتار نزهبێ ،واڵتهكزه تهسزلیمی دهوڵزهتی ئێزران بكهینزهوه .سهرلهشزكر
هومایۆنی وهكو بیستراوه و من بیستوومه ههر گرتی و رادیۆكهی فڕێدا و گوتی »بۆ ئهوانه چاكتر دهزانن كابرایهك
له تارانهوه به مزهیلی خزۆی قسزه دهكزات یزان مزن كزه فهرمانزدهم؟ .مزن بزهڵێن داوه و ئێزوه دڵنیزابن ».ئزێ ئزهوه
نیشانهی ئهوه بوو ههر ئهوكاته درۆیان لهگهڵ دهكرد ،من پێموایه قازی محهمهد ههموو مێژووی ژیانی دهری خسز
دوو سیفهتی تێدابوو ،یهكێكیان ئهوه بوو پیاوێكی عاقڵ بوو له روداوهكاندا و دووهم ئهوهبوو پیزاوێكی ئزازا و بزه
جهرگ بوو ،من پێموایه ههموو ئهم پڕۆسهی خۆبهدهستهوهدانه بهر لهوه قهناعهت بێ ناچاری بوو ،بهو بۆچوونزه
گهیشتبوو ئهمه كهم ترسناكترین و بێ زیانترین رێگایه ،ئهگهر راستیان كرد ئهوه باشتر .خۆ ئهگهر درۆشزیان كزرد
ئهوه خۆی شههید دهبێ و چهند كهسێكی لهگهڵ شههید دهبێ و زیان و مهترسییهكهی بۆ میللزهت كزهمتره ،مزن پزێ
وایه مێژوو ئهم دهوری شههیدبوونهی قازی محهمهد بهكهمتر نانووسێ لههیچ كام لهشههیدر بوونی سهركردهكانی
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دیكهمان.
قازی محهمهد بهرگریی بكردایه باشتر دهبوو

كهیوان ئهازاد ئههنوهر :باسزی بزهرگریی دهكزهین ،شزتێك ههیزه لزهیادمان نزهچێ ،قزازی محهمزهد راسزته سزهرۆكی
كۆماری مهابادبوو ،راسته تاكه سزهركردهی سیاسزی كزورده لزهو قۆناغزهدا كزه بڕیزاردهری كۆمزاری مهابزاده ،بێگومزان
دهوروبهری قازی محهمهد ههمووی خوێندهوار نهبووه ،ههموویان مرۆڤی تێكۆشهر و سیاسی نین ،راسته چهندین هۆز
و كهسززایهتی ناسززراوی لززهدهور بززووه مهالمسززتهفا و حهمززه رهشززیدخانی بانززه هززاتوون و پشززتگیرییهكی مهعنززهوی و
سیاسی و سهربازین بۆ كۆماری مهابادن ،چهندین هۆز لههۆزهكانی كوردستانی ئێزران ،شزكاك و مزهنگۆڕ و فزهییوڵاڵ
بززهگی و چهنززدین هززۆزی تززر هززاتوون و پشززتیوانییهكی گززهوره بززوون لززهكۆماری مهابززاد ،بززهاڵم لززهپاڵ ئهمانهشززدا
خهڵكانێك ههبوون ناپاكیان كردووه ،بۆ نموونه من ئهگهر بێ ئاماژه بهههندێكیان بهكهم كه ناپاكیان لزهقازی و
كۆمززاركردووه و ژێززر بززهژێر پهیوهنززدیان بززه شززای ئێرانززهوه هززهبووه ،یززهكێك لززه ژهنهراڵززهكانی ئززهو كززات كززه لززه
سهركردهكانی شكاك بووه و پلهی ژهنهراڵی پێدراوه ،بهاڵم لهماوهی تهمهنی كۆماری مهاباد دا حهڤزده كاغزهزی بزۆ
شای ئێران ناردووه و گوتویهتی من دڵسۆزی شای ئێزران و لهگزهڵ قزازی محهمزهد دا نزی  ،بزۆ نموونزه عزهلی خزان
لهگززهڵ قززازی محهمززهد دا چووهتززه بززاكۆ و سززهرانی ئازربایجززانی لززهباكۆ بینیززوه كززه هاتوهتززهوه بززۆ مهابززاد هززهموو
تهفاسیلی چوونهكهیانی كردووه بهراپۆرتێك و ناردوویهتی بۆ شا .بۆ نموونه قهرهنیر ئاغا ،رهشید هزهركی ،نزوری
بهگی بهگیاده و دهیان كهسایهتی دیكه ناپاكیان لهقازی محهمهد كردووه ،پێیان وابووه قازی محهمهد لهو قۆناغه
مێژووییهدا ههڵهبووه كه لهگهڵ یهكێتی سۆڤێتدابووه ،دهسزهاڵتێكی سیاسزی چزهپی دواكزهوتووه بهرژهوهنزدی كزوردی
ناوێ  ،بۆیه ئهیانهوێ ئهو ههلهبقۆزنهوه كوردی ئێران له رووخان رزگاربكهن و بیخهنهوه پاڵ محهمهد رهزا شا و
بچنهوه بۆ باوهشی ئێران .بۆیه كاتێ ئهو سهرۆك هۆزانه لزهقازی محهمزهد ههڵدهگهڕێنزهوه .ئهمزهیش بهتهبی زهتی
حاڵ دهبێ بهجۆرێك له پهرتهوازهیی لزهناو یزهكێتی رییهكزانی كۆمزاری مهابزاد دا .زۆرێزك لزهم نامانزهی كزه فزاڵن
جوتیار و فیساره كهسایهتی نامهی بزۆ شزا نزاردووه قزازی محهمزهد بهمانزهی زانیزوه ،بزهاڵم ئیجرائزاتی نزهكردووه،
چونكه كاتی ئیجرائات كردن نهبووه ،پێی وابزووه دهبزێ بزارودۆخی كۆمزاری مهابزاد دهبزێ رابگیزر و پێشزی وابزووه
یهكێتی سۆڤێ تا دواچركه پشتیوانی لێدهكات و لزهو مهرگهسزاته رزگزاری دهكزات بۆیزه دهبینزین بزهرگریی ناكزات،
واتزه پێززی وایزه سززۆڤێ لزهژێر فشززارێكدا داوا لهحكومززهتی شزای ئێززران دهكزات ئی ززدامی نزهكات ،بۆیززه سززهرئهنجام
بڕیاری بهرگریی كردن نادات .بهاڵم من پێ وایه وهكو بۆچوونی خۆم قازی محهمهد بهرگریی بكردایه زۆر زۆر
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باشتر بوو.
دوای ئززهوهی دهسززهاڵتدارانی ئێززران بهوداوایانززه رازی نززابن كززه گززهلی كززورد لززهو سززهردهمهدا داوای دهكززات و دوای
لهخشتهبردنی كۆماری مهاباد و دهستگیركردنی پێشزهوا قزازی محهمزهد و هاوڕێكزانی لهدادگایزهكی ناشزهرعیدا وهكزو
سهركردهیهكی مێژوویی ئی دام دهكر و سهربهرزی و جوامێریی بۆ خۆی تۆماردهكات.
جهههلیل گههادانی :چهنززد رۆژێززك دوای هاتنززهوهی ئهرتززه

واڵت ئارامززه ،جززار گززرتن لهگۆڕێدانییززه ،یززهك ش ز

عهرزبكهم له پێشبینییهكانی قازی ههتا لزهو وهختزهدا ئهرتزه

دێتزهوه ،ئزهویش ئزهوه بزوو ،چلزو ههشز سزهعات

تهواوی مهداركی حیبی سووتێنرا ،پیاوی دهو پێشزبینی وابكزات بهدهگمزهن كاغزهزێك وهدهسزتكهوت ،هزهم لزهكاری
نییامززی و پێشززمهرگه ،هززهم لززهكاری سیاسززی و تهشززكیالتی حیبززی ،كززهوابوو ئیتالعاتێززك بززهو شززێوهیه نییززه ،دهبززێ
ئیتالعات لهكێ وهربگر  ،دهبێ له مهسئولینی حیبی و حكومهتی كوردستان وهریبگزر  ،سزهركردهكانیان كۆكردنزهوه
لهشههرهداری مهاباد كه وهختی خۆی بارهگای كاری پێشهوابوو ،پێشهوا لهو دادهنیشز  ،دهعوهتیزان كزردن و لزهو
دهعوهتهدا گفتوگۆیهكی دورودرێژی سهعید خانی هومایۆنی »دهفتهری پێشهواش بهدهس كهوتووه له ئیمهیلێك لزه
ئهنتهرنێ وهرمگرتووه ،بۆم هاتووه لهدهرهوه را ».سزهركردهكانی كۆمزار بانزپ دهكزهن ههنزدێك بزه باسزی فاڵنزی و
فیساری تێڕهڕی دهكهن ،باسی چهك وهرگرتنهوه و ئهو شتانه دهكر  ،بهاڵم بهخهڵك رادهگهیهنن ئهوهی كه ههیبێ
بیداتهوه .ئهو شهوه وادهگزوزهر  ،وادیزاره چزاوهڕوانی دهسزتووری مهركزهز بزوون ،بزۆ رۆژی دووهم كزه كۆدهبنزهوه تزا
درهنگانێك دهكێشێ ،دوای نزوێژی شزێوان پێشزهوا و حهمزه حوسزێن خزان بزهجیا لهشزوێنێك رادهگزرن ،بزاقی ئزهوانی
دیكهی كۆمار لهشوێنێكی دیكه رادهگرن ،پاشان دهركهوتووه ئهوانیان بردووهته زیندانی شارهوانی ،بهاڵم پێش ئهوه
حهمه حوسێن خان بهجیا رادهگرن له مهركهزی فهرمانزداری نییامزی .هزهر لزهو رۆژانزهدا دهسزتوور دراوه كزه سزهدری
قازیش لهتاران بگرن و بهپهله بینێرنهوه ،سهدری قازیشیان بهپهله گرت و هێنایانزهوه ،پزا گرتنزی ههیئزهتی
وهزیران دهستیان كرد بزهگرتنی خزهڵكی دیكزه  .لزه 74ی بزهفرانباری  7321گرتیزانن .گرتنهكزه بزهرفراوان بزوو،
ههندێكیان بهرێكران بۆ ورمێ ،ههندێكیان بهرێكران بۆ تهورێی .دادگای یهكزهمی پێشزهوا و ئزهوان لزه 74ی مزانگی
ژانۆی 7492كه دهبێتزه رێبهنزدان دهسز پێزدهكات ،دادگایزهكی بهسزتراو ،تهنانزهت وهكیلزیش حكومزهت گرتوبزووی،
رهنگزززه حكومزززهت پارهیزززهكی زۆر كزززهمی بزززداتێ ،بزززهاڵم دهبزززێ پێشزززی بڵزززێ كزززه چ دهڵزززێ ،واتزززه تزززاب ی نزززهزهری
حكومهتهكهیهتی ،دادگاكه لهو پهڕی بێ عهدالهتیدا بووه ،بهاڵم لهحهقیقهتدا لهههندێك مهرحهلزهدا لزهو پزهڕی
ئازایهتیدا ،چهندجار پێشهوا ئی تیراز لهقسهكانیان دهكات .دادگای دووهم لهئاخرییهكانی مانگی رهشزهمێدا بزووه،
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تهقریبهن لهدهوری بیستی مانگی مارتی ههمان ساڵ بووه .رهشادهتی پێشهوا و هاوڕێكانی كه ئێسزتا كتێبۆكهیزهكی
لهسززهر دهرچززووه ،ئهوهنززده دلێرانززه بززهرگرییان كززردووه ،شهخسززی پێشززهوا هززهموو مهسززئولییهتهكانی لهشززانی خززۆی
دهگر  ،دهڵێ ههركارێكی ئهوانهیش كردوویانه ههر من لێی بهرپرسز  .سزهروان شزهریفییهك هزهبوو مزاڵی پێشزهوا
ئهوهیان بهپوڵ گرتبوو دوایزی ئیجازهیزان دا كزه بزهپوڵ وهكیزل بكزر  ،سزهروان شزهریفی دوایزی كچێكزی مهابادیشزی
خواسز  ،سززهروان شززهریفی بززۆ مینززا خززانمی خێیانززی پێشززهوای گێڕاوهتززهوه و ئززهویش بززۆ منززی بززاس كزردووه ،دهڵززێ
سهروان شهریفی هاتووه و گوتویهتی نازان كزێ كزێ محاكهمزه دهكزات ،بزهاڵم ئهگزهر لزهمن دهپرسزی ئزهوه جزهنابی
قازییه دادگا دادگایی دهكات ،دهڵێ ئهنگۆ تهجاوز بهحقوقی ئێمه كراوه ،ئێمه كوردین و لهسهر خزاكی خۆمزانین و
ئێوه هاتوون و تهعهدامان لێدهكهن ،ههتا لهبڕگهیهكدا ههتا لهكتێبهكهشدا هاتووه یهكێ له تۆمهتزهكان هزاتووه
كه ئااڵی ئێرانی ئاوهژوو كردووهتهوه ،دهڵێ ئهوه میللهت كردوویهتی ،بهاڵم ئهمن فكرم داوه ،كزه دێتزه سزهر مزهال
مستهفا دهڵێ »تۆ بیانی رێگهداوان بۆ خاكی ئێزران ».دهڵزێ »مزهنیورتان كێیزه؟» دهڵزێ «ئزهوه نییزه بارزانیز
هێناوه بۆ ئێره بهخۆی و بهلهشكرییهوه ».دهڵێ» زۆرم پێ سهیره مهال مستهفا كورده و خهڵكی كوردستانه و ئزهم
كوردسززتانه مززاڵی خۆیززهتی ،ئززهو لهبهشززێك لززه مززاڵی خززۆی هاتووهتززه بهشززێكی دیكززهی مززاڵی خززۆی .مززهال مسززتهفا
بهكوردستان بیانی نییه.».
كهیوان ئهازاد ئههنوهر :ئزازابوو ،دادگاكزهی قزازی محهمزهد بزهو پێیزهی كزه لزهدهرباری شزاوه فزهرمانی بزۆ دێز ،
دادگایهكی سهربازی بووه ،دوانیه تۆمهت خراوهته سهر قازی محهمهد ،لهوانه ئااڵی كوردستانیان ههڵكردووه ،خۆی
بهسهرۆك كۆماری كوردستان ناساندووه و پلهی ژهنزهراڵی دواوه بزهچوار سزهركرده و چهنزدین عهجزهمی دهركزردووه،
ههموو ئهوانهی رهتكردووهتهوه و تهنیا سێ تۆمهت قبوڵ دهكهن ،ئهوهیش ئهوه بوو گوتویهتی بۆ نموونه میللهتێك
بۆچی ئااڵی نهبێ ،بزۆ ئێزران ههیزهتی بزۆ كزورد نزهیبێ ؟ مزن كزه سزهرۆك كۆمزارم بزۆچی مزافی ئزهوهم نزهبێ پلزهی
ژهنهراڵ بدهم بهسهركردهكانی خۆم ،بۆچی مافی ئهوهم نهبێ هێیی پێشمهرگه دانێ و قوتابخانهی كوردی بكهمزهوه
و خهڵك بهكوردی قسهبكهن و بخوێننهوه؟ ئهمانهی گوتووه وگوتویهتی ئهمانه تۆمهت نین ،من وهكو كهسێكی كورد
ئهیكزهم و تززۆیش وهكززو فزارس ئهگززهر ژێردهسززته بوویتایززه ئزهتكرد .ئززهتوان بڵززێ لهوهشزدا دیسززانهوه بززوێری پێززوه
دیاربووه.
جهلیل گادانی :دادگاكه لهو پهڕی بێ عهدالهتیدا ،لزه نهێنزی موتڵهقزدا بزهرێوهچوو ،لزه ئێزوارهی  4لهسزهر 75ی
خاكهلێوه 7321ی ههتاوی لهپێشدا پێشهوا قازی و بهدوایزدا حهمزه حوسزێن خزان ،و پاشزان سزهدری قزازی دێزنن،
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ههر بۆ ئهو سزاختومانهی كزه پێشزهوا وهختزی خزۆی حزوكمی تێزدا كزردووه و ئێسزتایش ئزهو سزاختمانه هزهر مزاوه و
شارهوانی مهاباده ،لزه پێشزدا پێشزهوا دێزنن و وهسزێتی پێدهكزهن و دهیبهنزه پزای دار ،دهیانزهوێ چزاوی ببهسزتن،
دهفهرمێ ئهمن شهرمهزاری میللهتهكهم نی نابێ چزاوم ببهسزتن دهمزهوێ لهدواسزاتهكاندا سزهیری كوردسزتان بكزهم.
ئززهویش شززاهیدی عززهینی دهڵززێ .دوای ئززهو حهمززه حوسززێن خززان دێززنن ،لهبززهر ئززهوهی زۆر ههیكززهلی بززوو پززهتی
سێدارهكهی دهپسێ ،دهڵێن له ههموو یاسایهكدا ئهوهی پهتهكهی دهپسێ حهق نییه ئی دامی بكهن ،بزهاڵم جزارێكی
دیكه لهو دارهی كه بۆ سهدری قازیان ئامادهكردووه ،لهو دارهیدا ئی زدامی دهكزهن .بزهدوای ئزهودا سزهدریش ئی زدام
دهكهن .رۆژ رووناكببووهوه ،من وهكو تاڵترین بیرهوهری خۆم .خانمێك ههبوو ئاویزان بزۆ دێنزاین ،ئزهودهم دهچوونزه
چۆمی گهڕهكی ئێمه ئاویان دههێنا كه گهڕایهوه من بهخهبهر بزووم خزهریك بزوو ههسزت و ههڵنهسز گزوێ لزێ بزوو
لهدیوهكهی تر بهدایكمی گوت پێشهوا و ئهوانیان ئی دام كردووه كه وایگووت من زۆر نارهحهت بووم ،برای گهورهتر
لزهخۆم كززاك خززهلیل لهپززهنام بززوو ههڵمسززاند و گززوت ههڵسززه و بهپهلززه هاتینززه كززۆاڵن زۆربززهی سززهری كوچززهكان
گیرابوو ،دهرچوون سهرخ بوو ،بهاڵم لهوانیزه نییكزی دووسزهد بزۆ سزێ سزهد كهسزێك بزووبین ،بههزهر حاڵێزك بزوو
خۆمان گهیاند كه دیتمان پێشهوا و ئهوان ههڵواسراون ،بهاڵم دهتوان بڵێ هزهر لزهو ههنزدێك الو بڕیاریانزدا
كه رێگهكا بهرنهدهن و بهراستیش بهریاننهدا و تا ئێستا درێژهی ههیه.
ئاكامهكانی كۆماری مهاباد بههۆی ئهو بارودۆخه نێوخۆیی و جیهانییهوه گهیشته بنبهس و بهشههیدبوونی پێشزهوا
قززازی و هاوڕێكززانی نموونهیززهكی دیكززهی فیززداكاری و خززۆڕاگری چززووه سززهر خززهرمانی هززهموو ئززهو قوربانییانززهی
بهدرێژایی مێژوو پێشكه دهكرێ  .دهكرێ ههموو ئهوانه بكرێنه وانه و پهندی گهوره.
دهبێ وریابین دهوڵهتی ناوهندی بهقسه فریومان نهدا

سهاڵحهدینی موهتهدی :تا چ رادهیزهك ئێمزه ئزهم تاقكهوتنزهی كوردسزتانی ئێزران لهبزهرچاو دهگزرین و جزارێكی
دیكه لێره ئاوا به تاقو تهنیا نهكهوینهوه ،كوردستانی عێراق تهنیا پش ئهستوور نهبێ بهخۆی ،بهڵكو بیانێ كه
كوردستانهكانی دیكه عومقی ئیستراتیجین بۆ كوردستانی عیراق و بزۆ ئزهم فیدرالییهتزه لهبزهر ئزهوه یارمهتیزدان و
پشتیوانی كردنی بهكوردسزتانهكانی دیكزه گزهورهترین دهرسزێكه كزه دهبزێ نهسزڵی ئزهم كوردسزتانی عیزراق لهسزایهی
فیدراڵییهوه وهریبگر و ئهم ههڵهیه نهكهین كه دوای كۆمهڵهی ژێكاف كۆماری كوردستان كردی و به تهنیا مایهوه
لهنێو پارچهكانی دیكهی كوردستان ،ههڵه لهگهڵ دیڕلۆماسی بهینهل مهلهلی ،كۆماری كوردستان زۆری پشز بهسز
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به یهكێتی سۆڤێ  ،بهاڵم له راستیدا یهكێتی سۆڤێ كهمی وهعده دابوو بهكورد ،هزیچ وهعزدێكی نووسزراو و فزهرمی
بززه كززورد نززهدرابوو لهالیززهن دهوڵززهتی سززۆڤێتهوه ،ئهمززهیش وانززهی دووهمززه بززۆ ئێمززه لێززره ،بهرژهوهنززدی دهوڵهتززه
گهورهكان زۆرن و له ئێمه گهورهترن و كار وچاالكی ئهوانیش لهتوانای ئیرادهی ئێمزه بزهدهره ،چزۆن ئێمزه كزارێكی
وابكهین بهرژهوهندی خۆمان لهگهڵ بهرژهوهندی دهوڵهته گهورهكان وهها رێكبخهین كه بهرژهوهندیان بێ لهسهرمان
بكهنهوه ،چونكه دهوڵهته گهورهكان رۆژێك له مهسڵهحهتیان نهبوو لهسهرمان ناكهنهوه ،پشزتمان تێدهكزهن ،بۆیزه
سیاسهتمهداری گهوره و عاقڵ كهسێكه كه ستراتیژی نهتهوهیی وهها دیاری بكات و بیخاتهسزهر رێبازێزك كهلهگزهڵ
بهرژهوهندی دهوڵهته گزهورهكانی رۆژهزهاڵتی ناوهڕاسز بگزونجێ و ببێتزه هاوتزهری  ،ئزهم هاوتهریبییزه گزهرنتی
ئهوه بێ ئێمه لهدوا رۆژدار تهرك نهكرێین و پشزتمان تێنزهكرێ  .سزێیهمیان نزاكۆكی ناوخۆیزه وانهیزهكی دیكزه كزه
ئێمززه لززهكۆماری كوردسززتان وهریززدهگرین ئهوهیززه بهداخززهوه دوای تززهحوالتی نززاوخۆ لهكوردسززتانی ئێرانززدا سززهردهمی
كۆماری و بڕێكیش دوای كۆماری ناكۆكی زیادی كزرد لزهناو رییهكزانی شۆڕشزگێڕانی كوردسزتانی ئێرانزدا ،دهبزێ ئێمزه
نههێڵین ئهم ناكۆكییه وامان لێبكات تووشی دووبهركیمان بكات ،قۆنزاغێكی گرنزپ و ههسزتیاره بزههاوكاری هزهموو
گهلی كورد لهكوردستانی عیراق دهكزر كزه ئێسزتا مافێزك وهربگزرین ،چزوارمیش ئهوهیزه فریزوی دهوڵزهتی ناوهنزدی
نهخۆین راسته ئێستا سهرۆك كۆمار بهپشتیوانی و پێداگرتنی ئێمه بووهته سهرۆك كۆمارن سهرۆك وهزیزران دێز و
سهردانمان دهكات و بهڵێنی بزا دهدات ،بزهاڵم ئهوانزه كزاتین ،خۆیزان كزاتین هزهڵبژاردن دهكزر  ،خزهڵكی دیكزه
دێته سهركار ،زۆرینه لهعیراق ههر بۆ عهرهبه ،لهسهرهتادا نه سوپای عیراقی ههیه و نه ئیستخبارات ههیه ،نزه
ئابووری بههێی ههیه ،لهوانهیه زۆر بهڵێنی گهوره بدرێ  ،مزن پێموایزه یهكزهم شز ئهوهیزه كزه ئێمزه فریزوی ئزهو
بهڵێنانه نهخۆین ،ههشتا ساڵ پهیوهندی خۆمان لهگهڵ دهوڵهتی ناوهندی لهبهرچاوبگرین چیمان بهسهر هاتووه و
چیمان لهگهڵ كراوه ،بۆیه بزۆ ئزهوهی ئزهم گهرنتییزه پهیزدا بكزهین پێویسزته دهسزتووری عیراقزی هزهموو مافزهكانی
گهلی كوردی تێدابێ و نهیهێڵینهوه بۆ دوارۆژ ،دوا رۆژ بزهقازانجی ئزهوان دهبزێ و بزهزیانی ئێمزه دهشزكێتهوه .بۆیزه
دهبێ وریابین دهوڵهتی ناوهندی بهقسه فریومان نهدا.
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستانی نو

 -ڕێکەوتی٢٤ :ی کانوونی دووەم (جانێوێری) ٢١١٨
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کۆماری کوردستان و ناسینی کۆمەڵگەی کوردەواری

جەماڵ فەتحی

کۆمەڵناسیی سیاسی کە یەکێ لە لقەکان یان ژێرکۆمەڵی زانسزتە سیاسزییەکانە ،هەڵسزووکەوتە کۆمەاڵیەتییەکزان
تززاوتو دەکززات و خوێنززدنەوەکانی ئەم زانسززتە زیززاتر لەسززەر کززردەوە و تێگەیشززتنە کۆمەاڵیەتییەکززانە و بەگشززتی
پێوەندییەکانی نێوان کۆمەڵگا و دەسەاڵت لە بابەتە سەرەکییەکانی ئەم زانستەیە.
هەرچەنزززدە ئەم زانسزززتە ئەزمزززوونێکی دوور و دڕێزززژی هەیە و مێزززژووەکەی بزززۆ سزززەردەمی ئەفالتزززوون و ئەرسزززتوو
دەگەڕێتەوە ،بەاڵم وەکوو تێئۆرییەکی زانستی کەمتر لەبەرچاو گیراوە ،هەتزا ئەوەی کە لە سزەدەی ١٤هەم بەمزالوە
کە زانستی سیاسی لەگەڵ بیر و هیری ڕێبازی "پۆزیتوییم" سەری هەڵزدا دوابەدوای ئەم گۆڕانکزارییە ،زانسزتێ بە
ناوی کۆمەڵناسیی سیاسی هاتە گۆڕ کە نە کۆمەڵناسی بوو و نە سیاسەت ،بەڵکوو پێوەندییەکانی ئەم دوو بەشە
تاوتو دەکات.
زاناگەلێ وەکوو" :ئاگۆس کێن  ،مارکس و ماکس وبێر و "...کە لە سەرەتا لەسەر کۆمەڵگا و سیاسەت و ئابووری
تززوێژینەوە و خوێنززدنەوەیان هەبززووە ،بەگشززتی هەموویززان لەسززەر دوو بززابەتی گرنززپ واتە کۆمەڵگززا و سیاسززەت
خوێندنەوەیەکی هاوبەشیان هەبووە ،واتە هەر هەموو لەسەر ئەو باوەڕە بزوون ،کە سیاسزەت زانسزتە و کۆمەڵگزا
بە تێئۆری و زانستی سیاسییەوە بەڕێوە دەچێ

بۆیە هەر هەموویان لە سەر ئەساسی کۆمەڵگایە کە تێدا ژیاون
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سیاسەتیان شرۆڤە دەکرد.
بە دوور لە شرۆڤەی ئاکادمیانە و بەراوردکارانە ٧٢ ،ساڵ پێش ئێستە پێشەوای کورد (قازی محەممەد) کە یەکێز
لە بەرچاوترین و هەڵکەوتەکانی کۆمەڵگای کوردەواری بووە ،بە تێڕوانینێکی وردبینانەوە هەسز بەوە دەکزات ،کە
کۆمەڵگای کوردەواری و ئەو دەسەاڵتەی کە بە سەریدا زاڵ بووە ،پێوەندییەکی گزرژ لە نیوانیانزدا قەوارەی گرتزووە
و ئەو پێوەندییە کە لەم بوارەدا دروس بووە ،پێوەندییەکی ڕەوا و دڵخواز نییە ،بەڵکوو بە هزۆی گوشزار و زەبزری
چە و پارەی نەتەوەی بااڵدەس بەدی هاتووە.
واتە ئەگەرچززززی پێشززززەوا لە بززززاری مەودا و ڕەگەزیززززیەوە لەو زانایززززانە دوور بززززووە و ڕەنززززگە لە بززززواری شززززێوەی
جیهانبینیشززەوە کەمتززرین نییکززایەتییە لە نیوانیانززدا ببینززدرێ  ،بەاڵم لە بززاری ش زێوە ڕوانینیززان سززەبارەت بە
پێوەندی کۆمەڵگا و سیاسەت تێڕوانینکی نیی و هاوشێوەیان هەیە.
ئەگەرچززی زانایززان و بیرمەنززدانێ وەکززوو مززارکس و ئاگۆس ز و ...لە نززاودڵی ئورووپززا کە هەزاران سززاڵە خززاوەن
دەسززەاڵتی خززۆجێی خۆیززانن ،سززەر هەڵززدەدەن و تەنیززا ڕێگززای ڕزگززاریی کۆمەڵگززا لە دەس ز دیکتاتۆرەکززانەوە ،بە
دەربازبوون لە قۆناغی ناپیشەیی بۆ قۆناغی پیشزەیی دەزانزن .ئەم بیزرۆکە بەشزێ لە تێزڕوانین و مکانییمەکزانی
پێشەوا قازی محەممەدیش بووە ،بەاڵم بە هۆی نەبوونی دەسەاڵتی کوردی و قزور بزوونی داهاتەکزانی کۆمەڵگزا لە
دەس دەسەاڵتی خۆسەپێنی ناوەندەوە ،دەربازبوون لە قۆنزاغی ناپیشزەیی بزۆ پیشزەیییەوە پزێش هەمزوو شزتێ بە
مەرجزی بەدەسزتەوە گرتنزی دەسزەاڵت و کیزانی کززوردی جێبەجزێ دەکزرا ،بزۆیە چارەسزەریی پرسزی نەتەوەیززی لە الی
پێشەوا قازی محەممەد و کۆمارەوە پێشمەرجێ بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی دادپەروەر و گەشەسەندوو بووە.
ئەگەر بە باوەڕی مارکس ،ڕزگزاربوون لە دەسز سزەرمایەداری و دیکتزاتۆرییەتی کۆمەڵگزا بە شۆڕشزی چینزایەتی بە
ئاکام دەگەیش  ،بە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگای دواکەوتووی کوردستان بە قۆنزاغی پیشزەیی نەگەیشزتبوو و زیزاترین
داهاتی کوردستان لەسەر کشتوکاڵ و ئاژەڵداریی سونەتی بوو ،مکانییمی ڕزگزاربوون لە ڕوانزگەی پێشزەواوە جیزاواز
لەگەڵ مکززانییمەکەی مززارکس و هاوبیرەکززانی بززوو ،لەبەر ئەوەی کە ئەم کۆمەڵگززایە لەگەڵ کۆمەڵگززایە وەکززوو
ئورووپا کە شۆڕشێکی مەزن بە ناوی "شۆڕشی پیشەیی" تێدا کرابوو و چەندین قۆنا لە پێش کوردستانی ئەو کزات
و ئێستە

بوون بەراورد نەدەکرا .بۆیە لە سەرەتا ڕزگار بوونی کۆمەڵگا لە ژێر دەسەاڵتی داپڵۆسزێنەری ناوەنزد و
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پاشان ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتی لە کۆمەڵگای نەریتی و ناپیشەیی کوردستانی دەخواس  ،چونکە مێشکی تاکی کزورد بە
هۆی ژێردەستە بوونی چەند هەزار ساڵە و فورمی خێلەکیی بوونی کۆمەڵگاکە بۆ ئەو مەبەستە ئامادە نەکرابوو و
ئەم پرۆسەیە پێویستی بە پشزتیوانیی دەسزەاڵتێ هەبزوو ،کە لە نزاخی ئەو کۆمەڵگزا سزتەملێکراوە هەڵقواڵبێز و
لەگەڵ دەرد و ڕەنجی تا بە تاکی کۆمەڵگەی کوردستان ئاشنا و ناسراو بایە.
قازی محەممەد ئەگەرچی لە مێژوودا وەکوو ڕێبەرێکی قارەمان و یەکەم سەرکۆماری کوردی لە قەڵەم دەدرێ  ،بەاڵم
بە هۆی خوێندنەوەی قووڵی لە کۆمەڵگای خۆی و سیاسەتی داگیرکەرانی کوردستان و هەروەها دیاری کردنی جۆر و
شززێوازی حکززوومەتی داهززاتووی کوردسززتان لە فززورمی حکززوومەتێکی دێموکراتێکززدا ،دەکرێ ز بڵززێن یەکێ ز لە زانززا و
پیتۆڵە بلیمەتەکانی سەردەم خۆی بووە ،کە تێڕوانییەکزانی زۆر داهاتووبینزانە و کزراوە بزووە ،کە پزا سزااڵنێکی
زۆر هێشتا ڕێبازەکەی زیندوو و بەردەوامە و دەیان کەسایەتی بلیمەت و زانا وەکوو د .قاسملوو و د .شەرەفکەندی و
هەزاران ڕوونززاکبیر و خوێنززدەواری نززوێگەرای لە خززۆ گرتززووە و سیاسززەتەکانی کۆمززار و هەڵوێسززتە سیاسززییەکانی
پێشەوا هێشتا بۆیان کۆن نەبووە و ئەمەگناسانە درێژەدەری ڕێگاکەین.
ناوەڕۆکی ئەم بابەتە را و تێبینیی نووسەرە و ماڵڕەڕی کوردستان میدیا لێی بەرپرسیار نییە.

سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان میدیا  -ڕێکەوتی٢٣ :ی جانێوێری ٢١١٨
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هەفتاو دوو ساڵ پێش ئێستا

ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی

حەفتاو دوو ساڵ لەمەو پێش لە رۆژی ٢ی ڕێبەندانی ٢١٤٥ی کوردی بەرامبەر بە ٢٢ی جانێویری ١٤٤١ی زایینی لە
شاری مەهاباد یەکەم کۆماری کورد ،واتە کۆماری کوردستان بە هۆی حییبی دێموکڕاتی کوردستان ڕاگەیاندرا .دیارە
لەسززەر کۆمززاری کوردسززتان لێکززۆڵینەوە و هەڵسززەنگاند و وتززاری زۆر نووسززراون .هەر بززۆیە پێویسزز بە دووپززات
کردنەوە ناکات .مزن لێزرە دا دەگەریزمەوە بزۆ دووی ڕێبەنزدانی سزاڵی  ١٤٤١لە چزوارچرای شزاری مەهابزاد و سزەرنچ
دەدینەوە بەشی لە بەرێوەبردنی رێورەسمی دامەزرانی ئەم کۆمارە ،تابیانین ئەم رۆژە مەزنە چۆن بەرێوە چووە.

سەر لە بەیانی رۆژی دووی ڕێبەندانی ساڵی ٢١٤٥ی کوردی مەهاباد هەوایەکی خۆ و لەباری هەبوو ،خەڵکێکی

52

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان
زۆر لە بەردەمی ئەو دوو شەقامە گەورەی شار کۆبوونەوە کە تێکەڵی چوارچرا دەبن هێیە نییامیەکزانی کۆمزار ( کە
دواتززر بە هێززیی پێشززمەرگە نززاودیر کززران) ناوەنززدی چززوارچرای دەپاراس ز  ،ئەنززدامانی کززۆمیتەی ناوەنززدی حییبززی
دێموکڕاتی کوردستان لەبەر مەحکەمە چاوەروانی هاتنی جەنابی پێشەوا قازی محەممەدیان دەکرد.
جەنابی پێشەوا لەگەڵ حاجی باباشزێخ و چەنزد گەورە پیزاوی دیزکە بە کزۆاڵنە لیزژەکەی مەحزکەمە دا شزۆر بزۆوە و
کاتێ گەیشتە بەردەم پێشوازیکەران لەگەڵ ژنراڵ بارزانی و سەرۆ عەشیرەتەکانی ریزیی پێشزەوە دەسزتی دایەوە
و پاشان بەرەو چوارچرا وەڕی کەوت.
بە نێیی بوونەوەی پێشەوا قازی .دەنگی مارشی موزی و سرودی میللی کوردستان و چەپلە رییان و هۆرا و هەسز
و شەوق و زەوقی بێ وێنە ئاسمانی شاری داگرت.
بەر لەوەی پێشززەوا قززازی بچێززتە سززەر سززەکۆی وتززاران دان کە لە ناوەنززدی چززوارچرا دامەزرا بززوو .بە ئەنززدامانی
کۆمیتەی ناوەندی حیی ڕاگەیاندرا بچن قورئان و نەخشەی و ئااڵی کوردستان بێنن.
پاشان سەرۆکی شارەوانی مەهاباد " غەنی خوسرەوی" بە پێی پڕۆگرامی دیاری کراو ،مێتینگزی ڕاگەیانزدیی کۆمزاری
کوردستانی کردەوە و پیرۆزبایی لە پێشەوا قزازی و نەتەوەی کزورد کزرد پێشزەوا قزازی محەمزمەد رێورەسزمی سزوێند
خواردنی بە جێ هێنا و فەرمووی:
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ئەمن بە خودا بە کەالمی عەزیمی خودا ،بە نیشتمان ،بە شەرافەتی میللی کورد.
بە ئااڵی موقەدەسی کوردستان سوێند دەخۆم کە تا ئاخرین هەناسەی ژیان و
رژانی دوایین تنۆکی خوێن بە گیان و ماڵ لە ڕێی ڕاگرتنی سەربەخۆیی و
بەرز کردنەوەی ئااڵی کوردستان دا تێ دەکۆش و نیسبەت بە رەئیسیی
جەمهووری کوردستان و یەکیەتی کورد و ئازەبایجان موتیح و وەفادار ب .
لەم کززززاتە دا کە چەپڵەلێززززدانی کززززۆمەاڵنی بەشززززداری رێورەسززززمەکە شززززاری وەلەرزە خسززززتبوو .دروشززززمی بززززژی
کوردستان ،بژی حییبی دێموکرات ،بژی پێشەوای کورد قازی دەگەیشتە ئاسمان.

چززززۆارچرا و شززززەقامەکانی شززززار بە چززززراو ئززززااڵی کوردسززززتان رازینززززدرابوونەوە ،خەڵزززز بەرادەیە شززززاد و بە
کەیزززف بزززوون ،کە مەهابزززاد لە هەمزززوو ژیزززانی دا قەت رۆژێکزززی واخزززۆ و پزززڕ لە شزززادی و شزززادمانی بەخزززۆوە
نەبێنی بوو.
هیززززوای خەڵزززز پشززززکوتبوو ،کەس بیززززری لە دوا رۆژ نەدەکززززردەوە ،پێشززززەوا وشززززەیەکی رێزززز و بە نززززاوەرۆ
بزززززوو ،کە خەڵزززززکەکە لەو رۆژە دا خەاڵتزززززی قازیزززززان کزززززرد و بە دوای ئەو رۆژە دا بزززززوو بە پێشزززززگۆ پاشزززززگوی
ناوی قازی محەممەد.
پێشززززەوا قززززازی ،لەسززززەر سززززەکۆی دروسزززز کززززراو بە چێززززو لە چززززۆارچرا دا کە هەم کۆمززززاری کوردسززززتانی لززززێ
ڕاگەیاند و هەم لە رێگای ئاواتی نەتەوەکەی دا سەری لێ دانایەوە وتاری مێژووی کۆمیتەی ناوەندی
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حییبی دێموکڕاتی کوردستانی خوێندەوە.
دەنگززززی پێشززززەوا کە وتززززارەوانیکی بە ناوبانززززپ بززززوو ،ئێسززززتا لە گززززویێ ئەو کەسززززانە دا دەزرینگززززی تەوە کە
ئەو رۆژە لە جێژنی ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان دا بەشدارییان کرد بوو.
بەڵزززێ رۆژی  ٢ی ڕێبەنزززدان خۆشزززتر و روونزززاکترین رۆژانزززی مێزززژووی شزززە هەزار سزززاڵەی نەتەوەی کزززورد بزززوو،
شزززاری مەهابزززاد گەڵێززز زینزززدو و دڵزززگەرم بزززوو ،خەڵززز بە کەیزززف و شزززاد بزززوون تەنزززانەت ئاسزززمانی واڵتزززیش
رووگە بوو و لە گەڵ خەڵ شادی دەکرد.
مەل و باڵنززززدەکانی سززززەردار و تلیززززی بەرقززززی شززززاریش چززززریکەی بەختەوریززززان لێززززدەهات و دەتگززززوت ئەوانززززیش
بەو روداوە خۆشززززە دەزانززززن و جێژنەیززززانە ،روخسززززاری الوان گە و هەوای شززززار دڵززززرفین و عەتززززراوی بززززوو.
دەتگزززوت شزززەماڵ بزززۆن و بەرامزززی قەنزززدیل و سزززامرەندی بە دیزززاری بزززۆ شزززار هێنزززاوە ،مەهابزززاد رۆژانزززی وا خزززۆ
و لەبزززاری بە خزززۆوە نەدیبزززوو ،چزززونکە داڵن هەمزززوو پزززێکەوە و لە یە سزززەرچاوە ئەویزززش لە عەشززز و ئەوینزززی
نیشزززتمان .عەشزززقی ئزززازادی و سزززەربەخۆیی ،عەشزززقی پێشزززەوای خۆشەویسززز و حییبزززی دێمزززوکراتی کوردسزززتان
سەرچاوەی دەکرت.
سەرچاوە :کتێبی حکوومەتی کوردستان نووسینی :نەوشیروان مستەفا ئەمین

پانۆرامای مێژووی کۆماری کوردستان

2ی ڕێبهندانی ساڵهکانی )1945 – 7491( 7329 - 7321
ئامادە کردنی :رەحمان نەقشی
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رێورهسمی ئااڵ ههڵکردن
17 -1ی دێس زەمبەری 21( 7491ی سززهرماوهزی  )7329بهبهشززداری پێشززهوا قززازی محهممززهد و ههیئززهتی حییبززی
دێموکراتی کوردستان و دهیان ههزار کهس له کۆمزهاڵنی خزهڵکی کوردسزتان لهسزهر بزانی ههیئزهتی رهئیسزهی میللزی
کوردستان ئاالی پیرۆزی کوردستان له شاری مههاباد ههڵکرا .
19 -2ی دێسزەمبەری 22( 7491ی سززهرماوهزی  )7329کززات ژمێززر 4ی بززهیانی بززه خوێندنززهوی سززرودی قوتابیززانی
کورد و ئهرمهنی و ئاسۆری و چهپله لێدان و شادی بهبهشداری بهرچاوی خهڵکدا ئااڵی پیرۆزی کوردستان له شزاری
نهغهده ههڵکرا.
28 -3ی دێسەمبەری 2( 7491ی بهفرانباری  )7329کات ژمێر 2ی بهیانی رێورهسمی ههڵکردنی ئزااڵ بهبهشزداری
حاجی بابه شزیخ و کۆمزهاڵنی بزی وێنزهی خزهڵ بزه خوێندنزهوی سزرود و موسزیقا لهسزهربانی قزهاڵی شزاری بۆکزان
ههڵکرا.
24 -4ی دێسەمبەری 3( 7491ی بهفرانباری  )7329کرانهوهی قوتابخانه بۆ فێرکردنی وتنزهوهی وانزه بزه زمزانی
زکماکی کوردی و له زمانی بیگانه کاندا تهنیا زمانی رووسی دهوترایهوه.
2 -5ی جزانێوێری 72( 7491ی بززهفرانباری  )7329کۆبوونزهوهی ههیئززهتی فهرهززهنگی کوردسزتان و پهسززند کردنززی
چهند بریاری گرنپ بۆ به کوردی کردنی خوێندن له قۆتابخانهکانی کوردستان.

بهشیک له رووداو و کار و تێکۆشانی سهردهمی کۆماری کوردستان
22 -1ی جززانێوێری 2( 7491ی ڕێبهنززدانی  )7329لززه کۆبوونهوهیززهکی پززان و بززهرین دا کززه نوێنززهرانی زۆر لززه
ناوچهکانی کوردستان تێدا بهشدار بوون له چوارجرای شاری مههاباد بهرهسمی کۆماری کوردستان راگهیاندرا.
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22 -2ی جانێوێری 2( 7491ی ڕێبهندانی  )7329کارێکی سهمبولێ که بزۆ یهکزهم جزار لزه رۆژی 21ی سزهرماوهز
(72ی دێسەمبەری  )7491رویدا ههل کردنی ئااڵبوو کهله 2ی ڕێبهندان له مههاباد رهسمیهتی پێ درا و له پاشان
له شارو گوندهکانی کوردستان دووپات کرایهوه.
23 -3ی جزززانێوێری 3( 7491ی ڕێبهنزززدانی  )7329بزززۆ نێشزززاندان و وهفزززاداری (بهی زززهت) هێزززیی پێشزززمهرگهی
کوردستان به سهرؤ کۆمار پێشهوا قازی رێورهسمێکی بهشکوو له شهقامی وهفایی له مههاباد بهرێوه چوو.
23 -4ی جزززانێوێری 3( 7491ی رێبهنزززدانی  )7329کۆبوونزززهوهی وهزارهتزززی هێزززیی پێشزززمهرکهی کوردسزززتان بزززۆ
رێکخستنی پێشمهرگه.
24 -5ی جانێوێری 9( 7491ی ڕێبهنزدانی  )7329ئاهزهنگێ بزۆ جیژنزی سزهربهخویی و ناسزاندنی سزهرۆ کۆمزار
پێشززهواقازی بززۆ ئهفسززهران و پێشززمهرگهکانی هێززیی ناوهنززدی دێمززوکراتی کوردسززتان لززه پێشززمهرگهخانهی هیززیی
دێموکراتی کوردستان.
25 -6ی جززانێوێری 1( 7491ی ڕێبهنززدانی  )7329ئاهززهنگی بهرپرسززانی راگهیانززدن بززه بۆنززهی 2ی ڕێبهنززدان و
ناساندنی پێشهوا قازی به بهشدارانی ئهم رێورهسمه.
26 -7ی جانێوێری 1( 7491ی رێبهندانی  )7329بهرێوهچوونی رێورهسمێ بهبهشداری پێشهوا قازی له الیهن
ئهندامانی شیرکهتی تهرهقی کوردستان،و بهززازانی مههاباد.
26 -8ی جانێوێری 1( 7491ی رێبهندانی  )7329بهرێوه بردنی جێژنێکی گهوره له الیزهن کزهلیمی یزهکانی شزاری
مههاباد به بۆنهی راگهیاندنی کۆماری کوردستان.
29 -9ی جانێوێری 4( 7491ی رێبهندانی  )7329کات ژمێر 2ی پا نیوهرودا لزه الیزهن حزاجی سزهید عهبزدوڵاڵ
ئهفتهدی جیژنیکی زور جوان به شانازی پیشوای کوردستان گیرا پا ووتاریکی زور له الیزهن سزهید عهبدول زهزیی
پیرۆزبایی بنهماڵهی نههری خوێندهوه.
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11 -10ی فیورییهی 22( 7491ی رێبهندانی  )7329پێ هێنانی حکوومزهتی کوردسزتان وههیئزهتی رهئیسزهی میللزی
(کابینهی سهرۆ وهزیران) ئهو ههیئهته له  79وهزیر پێ هاتبوو.
13 -11ی فێبریزویری 29( 7491ی ڕێبهنززدانی  )7329بززاڵو کردنززهوهی دوو بریززاری کۆمهاڵیززهتی رهئیسززی ههئیززهتی
میللی کوردستان -7 :رهدو کهوتنی کچان و ژنان قهدهغهیه  -2پرسهی مردو به ئهمری شهرعی ئیسالم بێ.
15 -12ی فێبریزویری 21( 7491ی رێبهنزدانی  )7329بززهرێوهچوونی رێورهسزمی بزه بۆنززهی جیژنزی سززهربهخویی و
ناساندنی پێشهوای کوردستان له گوندی باالنیش بهبهشداری گهلی له ئاغا و جوتیارو فهالح دهوروبهری بزاالن و
ورمی.
28 -13ی فێبریزویری 4( 7491ی رهشززهمی  )7329بانگهشززتنی مززهال مسززتهفا بززارزانی و پیشززوازی فززهرمی لهالیززهن
پێشهوا قازی بۆ شاری مههاباد.
1 -14ی مارچی 75( 7491ی رهشهمی  )7329لهالیهن مامۆستایانی قۆتابخانهی کچزان کزاتژمێر 2پزا نیزوهرو لزه
سالونی ئیزدارهی فهرهزهنپ جێژنیکزی زورجزوان بزه بۆنزهی پێز هزاتنی ئزاواتی چهنزدین سزاڵهی نهتزهوهی کزورد و
ناساندنی پێشزهوا و سزهربهخویی کوردسزتان بهبهشزداری ئهنزدامانی حییبزی دێمزوکراتی کوردسزتان و خزهڵکی شزاری
مهاباد بهرێوه چوو.
15 -15ی مارچی 29( 7491ی رهشهمی  )7329دامهزرانی رێکخراوی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان.
20 -16ی مززارچی 24( 7491ی رهشززهمی  )7329نامززهی پێشززهوا قززازی م هممززهد سززهرۆ کۆمززاری کوردسززتان بززۆ
سکرتێری گشتیی پارتیی کۆمۆنیستی ئازهربایجان میر جهعفهر باقرۆف.لهسهر هزهل و مزهرجی هێیهکزانی دهوڵزهتی
ناوهندی ئیران.
 -17مارچی ( 7491خاکهلێوهی  )7321باڵوکردنهوهی گوڤاری کوردستان ژماره  3که گۆڤارێکی ئهدهبی ،مێژوویزی و
کۆمهاڵیهتی بوو (ژمارهکانی  7و 2ی ئهم گوڤاره له سهرماوهزی ساڵی  - 7329دێسامبری  7491باڵو کرابوونهوه).

58

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان
4 -18ی ئەپریلی 71( 7491ی خاکهلێوهی  )7321رێککهوتننامهیه لهسهر چوونزهدهر لهشزکری سزوور بزه ئیمزیای
قهوام و سادچیکۆف باڵو کرایهوه.
21 -19ی ئەپریلی 7( 7491ی بانهمهری  )7321دامهزرانی دیوانی شهری هییی دێموکرات ,وپهسهند کردنی یاسزای
سهزادانی کهله  4خاڵ پێ هاتبوو.
23 -20ی ئەپریلززی 3( 7491ی بانهمززهڕی  )7321پززهیمانی دۆسززتایهتی و هاوکززاری لززه نێززوان دوو حکوومززهتی
کوردستان و ئازهربایجان له الیهن دوو ههیئهتی رهسمی به سهرۆکایهتی پێشهوا قزازی و جهعفزهری پیشزهوهری لزه
شاری تهورێی ئیمیا کرا.
24 -21ی ئاوریلی 9( 7491ی بانهمهڕی  )7321وهر کزهوتنی سزتوونێکی ئهرتهشزی ئێزران بزۆ گهیانزدنی چزه و
تهقهمهنی و خواردن بۆ دوو پادگانی بانهو سهردهش که له گوندی قاراوا له گهڵ هییهکانی بارزانی تووشزی شزهر
بوون.
25 -22ی ئەپریلی 1( 7491ی بانهمهری  )7321پێشهوای قازی سهرۆ کۆماری کوردستان دهگهڵ سهرۆ وهزیر و
باقی وهزیرانی ئازهربایجان و سهرانی فیرقهی دێمۆکرات چوونه شاه گۆلی و هێیی ئازهربایجانیان بهسهر کردهوه.
27 -23ی ئەپریلززی 2( 7491ی بانهمززهڕی  )7321پهسززند کردنززی یاسززای سززهزادان بهرامبززهر بززه ئهمرییززهی ژمززاره
 21 .7.2 - 7152ی کۆمیتهی مهرکهزی(حییبی دێمۆکڕاتی کوردستان) دیوانی شهری هێیی دێمۆکڕاتی پێ هات .
28 -24ی ئەپریلزززی 2( 7491ی بانهمزززهڕی  )7321سزززهفهری دهسزززتهی نوێنهرایزززهتی تێکزززهاڵوی ئازهربایجزززان و
کوردستان به سهرۆکایهتی پێشهوهری و قازی محهممهد بۆ تاران.
29 -25ی ئەپریلی 4( 7491ی بانهمهری  )7321کورتهی نوتقی پیشهوهری و پێشهوا لهکاتی سهفهر بۆ تاران له
فڕۆکهخانهی تهورێی.
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29 -26ی ئەپریلززی 4( 7491ی بانهمززهری  )7321هێرشززی هێززیی زهمینززی و هززهوای هێیهکززانی ئێرانززی بززۆ سززهر
بنکهکانی هێیی پێشمهرگهی دێموکرات له شاخی بیژنپ بهسهر،کهلی سهرا،وکیوی بالومان.ئاکزامی ئهوشزهره بزۆ بزه
هۆی تێ شکانی هییهکانی دهوڵهتی.
30 -27ی ئەپریلی 75( 7491ی بانهمهڕی  )7321بۆ یهکهم جار دهزگای رادیۆ که پێیان دهگوت ئیستاسیۆنی رادیۆ
له ر و رهسمی تایبهت دا به وتاری پێشهوا قازی محهممهد له شاری مههاباد کرایهوه.
2 -28ی مای 72( 7491ی بانهمهڕی  )7321دوو نامهی ژنراڵ محهممزهد رهشزید خزان ،فهرمانزدهی هێزیی بۆکزان و
ناوچه وبهرپرسی جهبههی سهقی ،لهسهر چونیهتی شهر وپیشنیارهکانی خۆی بزۆ بهرپرچدانزهوهی هێزیی دۆژمزن بزۆ
پێشهوا قازی..
5 -29ی مزای 71( 7491ی بانهمزهڕی  )7321کۆبوونزهوه پێشزهاو قزازی لززه گزهڵ هێنزدێ لزه سزهرانی عهشززائیری
مهنگۆر،مامه ،زهرزا ،گهور  ،دیبوکری،قهرهپاپا و ئهفسهرانی بییانی هێیی دێموکرات.
10 -30ی مای 25( 7491ی بانهمهڕی  )7321لهشکری سوور هێیهکانی سۆڤیهت ئێرانی بهجێ هێش .
12 -31ی مای 22( 7491ی بانهمهڕی  )7321قهوام سهرۆ وهزیرانی ئێران ههیئهتی ئازهربایجانی تاوانبار کرد
که ئاماده نیین پێشنیارهکانی دهوڵهتی ناوهندی قبووڵ بکا.
13 -32ی مای 23( 7491ی بانهمهڕی  )7321وهڤدی هاوبهشی کوردستان و ئازهربایجزان بزه سزهرنهکهوتوویی لزه
تاران گهرانهوه.
14 -33ی مای 29( 7491ی بانهمهڕی  )7321پیشهوهری گهرایهوه تهورێی رایگهیاند که دهوڵهتی ناوهنزدی داوای
تهسلی بوونی بێ شهرت و مهرج دهکا (قهیدو شهرت) له ئازهربایجان دهکا.
16 -34ی مای 21( 7491ی بانهمهڕی  )7321ئەبولقاسمی سەدری قازی نوێنهری حکومهتی کوردستان له تاران
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گهرایهوه مههاباد.
21 -35ی مای 37( 7491ی بانهمهڕی  )7321ئەبولقاسمی سەدری قازی لزه میتینگێز دا لزه مزههاباد راپزۆرتێکی
دهربارهی گفتوگۆکانی خۆیان له تاران بۆ کۆمهاڵنی خهڵ باس کرد.
21 -36ی مای 37( 7491ی بانهمهڕی  )7321وتاری پێشهاو قازی محهممهد لزهمیتینگی ئزهو رۆژه دا بزۆ سزهران و
سهرکرده و ژنرال و مهزنانی کوردستان وبهشدارنی چهند ههزارکهسی کۆمهاڵنی خهڵ .
5 -37ی مای 71( 7491ی بانهمهری  )7321بەشداری دەستەی نوێنەرایەتی کۆماری کوردستان و هێزیی پێشزمەرگە
لە ڕێو ڕەسمی بەڕ کردنی لەشکری سوور له شاری تەورێی .
26 -38ی مای 1( 7491ی جۆزهردانی  )7321دانیشتن و وتوێژی کاربهدهستانی ئێران له گهڵ نوێنزهرانی کۆمزاری
کوردسززتان بززۆ پیشززگیری لهتیکهززهڵچوون لززه نێززوان هێیهکززان دا پێشززنیاری ناوچهیزهکی بززی الیززهنی 9کیلززومیتری لززه
سهقیهوه. ,بهرهو بانه و لهسهقیهوه بهرهو بۆکان.
31 -39ی مززای 75( 7491ی جززۆزهردانی  )7321دهستنیشززان كرانززی مززهال مسززتهفا بززارزانو وهكززو ژهنززرال لهسززوپا
كۆمار کوردستان لهالیهن پێشهواقاز محهممهد سهرۆ کۆماری کوردستان.
15 -40ی جوونی 21( 7491ی جۆزهردانی  )7321پادهگانی سهقی بهسهرکردهیی سهرلهشکر حاجی عهلی رهزم ئارا
دهستی کرد به ئاگربارانی هێیهکانی پێشمهرگهی دهورو بهری شاری سهقی.
16 -41ی جوونی 21( 7491ی جۆزهردانی  )7321چاوپێکهوتنی نێوان رهزم ئارا و پێشهوا قازی له سهر ریکهوتنی
1ی جوزهردان له گوندی سهرای بۆکان و سهقی.
20 -42ی جوونی 35( 7491ی جۆزهردانی  )7321هاشمۆف کونسۆلی سۆڤیهتی له ورمێ چوو بۆ الی پێشزهوا قزازی
له گوندی سهرا.
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22 -43ی جوونی 7( 7491ی پووشڕهری  )7321وتوێژی پهیامنیری ئاژانسی فرانس پریس له گهڵ پێشزهوا قزازی
محهممهد سهرۆ کۆماری کوردستان.
29 -44ی جوونی 2( 7491ی پووشڕهری  )7321قهوام سهرۆ وهزیرانی ئێزران حییبزی دێمزوکراتی ئێزران حییبزی
دهوڵهتی خۆی دامهزراند.
5 -45ی جززززووالی 79( 7491ی پووشززززڕهری  )7321کۆبوونززززهوهی کۆمیتززززهی ناوهنززززدی و تززززهواوی سززززهرکردهو و
کاربهدهستانی ئیدارات بۆ ئامادهکاری و پهروهرده و فیرکردنی (تهعلیمات)ی پێشمهرگه.
5 -46ی جززووالی 79( 7491ی پووشززڕهری  )7321کززات ژمێززر 2ی بززهیانی محهممززهد حوسززێن خززانی سززهیفی قززازی
وهزیری بهرگری و ژنڕاڵ مایۆر مستهفا بارزانی دهگهڵ ژمارهیه پێشمهرگه بۆ سهردانی جهبهه وهر کهوتن.
9 -47ی جززووالی 72( 7491ی پووشززڕهری  )7321لهسهربانگهێشززتنی فززهرمی قززازی محهممززهد بززۆ تززاران ،مهابززادی
بهرهو تهورێی به جێهێش  .پا گۆفتگو له گهڵ کاربهدهستانی حکوومهتی ئازهربایجان و شوورهوییهکان ،به
فڕۆکهیهیهکی شیرکهتی ههوایی سۆڤیهت بهرهو تاران وهرێکهوتن.
9 -48ی جززووالی 72( 7491ی پووشززڕهری  )7321بززۆ جززێ بززهجێ کردنززی رێکهوتنهکززهی نوێنززهرانی حکوومززهتی
کوردستان له شارهکانی سهقی ،بانه و سهردهش وهزێری هییی میللی کوردسزتان ژنزرال سزهیفی قزازی لزه نامهیزهکی
رهسمی محهممهد نانهوازاده جێگری سیاسی وهزارهتی هییی کوردستان بۆ ئهو کاره دانا.
10 -49ی جووالی 25( 7491ی پووشڕهری  )7321جهولهی سهحرایی پێشمهرگهکانی هێیی ناوهنزدی کوردسزتان لزه
دهروهی شاری مههاباد.
13 -50ی جووالی 23( 7491ی پووشڕهری  )7321حکوومهتی قهوام پێشهوا قازی محهممهدی بان کرد بزۆ تزاران
بۆ گفتوگۆ لهسهر رێکخستنهوهی جوری پهێوهندی دهوڵهتی ناوهندی و حکومهتی کوردستان.
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17 -51ی جووالی 22( 7491ی پووشڕهری  )7321گهرانهوهی پێشهوا قازی له سهفهری تزاران و پێشزوازی گزهرمی
کۆمهاڵنی خهڵ له مههاباد.
18 -52ی جززووالی 22( 7491ی پووشززڕهری  )7321وتززوێژی رۆژنامززهی رههبززهر ئورگززانی حییبززی تززووده لززه گززهڵ
پێشهوا قازی دهربارهی گفتوگۆکانی له گهڵ کاربهدهستانی تاران.
18 -53ی جووالی  22( 7491ی پووشڕهری  )7321گهرانهوهی پێشهوا قازی له نێو بزه پیلزهوه هزاتن و پێشزوازی
ئهندامان و کۆمیتهی ناوهندی حییبی دێمۆکڕاتی کوردستان و کاربهدهستانی حکوومهتی کزه تزا میانزدواو بزه پیزل
بهڕێییانهوه هاتبوون و ههروهها له الیهن خهڵ و ژمارهیهکی زۆر له عهشیرهتهکان و گوندنشزینهکان کزه ههسزتی
خۆیان دهردهبڕی و گوڵبارانیان دهکرد گهیشتهوه مهاباد".
26 -54ی جووالی  9( 7491ی گهالوێژی  )7321وتاری پێشهوای قازی محهمهد له کاتێ دا خۆی ئامزاده کردبزوو
بۆ سهفهری ورمێ و دیداری له گهڵ قهواموسهلتهنه و باس لهسهر ههڵ و مهرجی کوردسزتان بزۆ ژمارهیزهکی زۆر لزه
ئاغایانی مامه و زهرزا و ئهندامانی حییبی دێمۆکڕاتی کوردستان و ژمارهیهکی زۆر له خهڵکی شار.
2 -55ی ئاگۆس زتی 77( 7491ی گززهالوێژی  )7321سززێ کززهس لززه بهرێوهبززهرانی حییبززی تززوودهی ئێززران بززوون بززه
وهزێری کابینهی قهوام ( ئیرهج ئهسکهندهری ،د.فیرووز کهشاوهرز ،مورتهزا یهزدی)
2 -56ی ئاگۆستی 77( 7491ی گهالوێژی  )7321تزهلگرافی پێشزهواقازی بزۆ رێبزهرانی حییبزی دێمزوکراتی ئێزران،
حییبی توودهی ئێران ،حییبی ئێران و فیرقهی دێموکراتی ئازهربایجان ئامادهی حییبی دێموکراتی کوردستانی بۆ
بهره دهگهڵ هێیه ئازادیخوازهکان راگهیاند.
15 -57ی سێڕتەمبەری 29( 7491ی گهالوێژی  )7321دیداری پێشزهوا قزازی محهممزهد سزهرۆ کۆمزاری کوردسزتان
لهگهڵ ئارچیباڵد ڕوزڤێڵ بهرپرسی ههواڵگری سهفاڕهتی ئهمریکا له تاران .له شاری مههاباد .
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21 -58ی سززێڕتەمبەری 73( 7491ی خززهرمانانی  )7321سززهردانی قززهدری جززهمیل پاشززا وهکززوو نوێنززهری پززارتی
دێمززۆکڕاتی کززوردی سززوورییه لززه شززاری مززههاباد و دیززدار و چززاو پێکززهوتنی لززه گززهڵ پێشززهوا قززازی محهممززهد و
کاربهدستانی کۆماری کوردستان ،و نیی حهوتوویه له مهاباد بووه.
23 -59ی ن زۆڤەمبەری 2( 7491ی سززهرماوهزی  )7321زهنجززان بززه تززهواوی کهوتززه دهسززتی دهوڵززهتی ناوهنززدی و
هێیهکانی حکوومهتی میللی ئازهربایجان که له زهنجان بوون چووکترین بهربهرهکانی یان له خویان نێشان نهدا.
3 -60ی دێسەمبەری 72( 7491ی سهرماوهز  )7321رێکخراوی حییبی تووده له"زیرا " مازهندهران بیووتنهوهیزهکی
چهکدارانهی دهس پێ کرد.
5 -61ی دێسەمبەری 79( 7491ی سهرماوهزی  )7321لهسهر پێشنیاری پێشهوا قازی شوورای شهر به بهشزداری 75
کهس و سهرۆکایهتیی خودی پێشهوا بریاری بهربهرهکانی بهرامبهر به ئهرتهشی دهوڵهتی ناوهندی درا.
6 -62ی دێسززەمبەری 71( 7491ی سززهرماوهزی  )7321بانگهشززتنی سززهرۆکهکانی عهشززایر و ئهنززدامانی کۆمیتززهی
ناوهندی و گهوره پیاوان بۆ راوێژ و بریاردان و دوا ههڵوێس به رامبهر هاتنهوهی ئهرته و دهسهاڵتی ئێران لزه
میگهوتی ههباس ئاغای مههاباد.
10 -63ی دێسەمبەری 74( 7491ی سهرماوهزی  )7321له شارهدێی خۆجامیر لزه نییز مهراغزه کۆبوونهوهیزه بزه
ئامادهبوونی سهرۆکی حکوومهتهکانی ئازهربایجزان و کوردسزتان پێز هزات .دواجزار و بڕیزار درا بزۆ پێشزگرتن لزه
پێشڕهوی هێیهکانی ئهڕتهشی ئێران هێیهکانی ئازهربایجان و کوردستان ئامادهی بهرگری و خۆڕاگری بن .
11 -64ی دێسەمبەری 25( 7491ی سهرماوهزی  )7321له تهورێی شورای شهر پێ هات بوو ،بزهاڵم توشزی رارایزی
و سهرلێشوان و له سهر بریارێکی روون ساخ نهبوو بونهوه.
12 -65ی دێسزەمبەری 27( 7491ی سززهرماوهزی  )7321لهشززکری دهوڵززهتی ناوهنززدی گهیشززته شززاری تززهورێی واتززه
ڕاس ساڵێ پا پێکهاتنی حکوومهتی میللی ئازهربایجان.
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12 -66ی دێسەمبەری 27( 7491ی سهرماوهز  )7321فهرمان درا به هێیهکزانی پێشزمهرگه لزه جهبهزهکانی سزهقی،
بانه و سهردهش بکشێنهوه و ر بۆ ئهرته چؤڵ بکهن.
14 -67ی دێسەمبەری 23( 7491ی سهرماوهزی  )7321هێندی کهس له پیاوه ناسراوهکانی مههاباد به تایبزهتی
ئهوانهی دژی کۆمزاری کوردسزتان بزوون لزه گزهڵ چهنزد سزهرۆ عهشزیرهتی چزوون بزۆ پێشزوازی لهشزکرو وهفزاداری
خۆیان له الیهن شاری مههابادهوه به سزهرتیپ هومزایوونی ڕاگهتانزد (لزهنێو ئهوانزهدا میزیا رهحمزهتی شاف ی،شزێخ
حهسهن شهمسی بورهانی و عهلی ئاغای ئیلخانی زاده)
14 -68ی دێسزەمبەری 23( 7491ی سززهرماوهزی  )7321زۆر لززه بهرێوهبززهرانی حییبززی دێمززوکرات چززوون بززۆ مززاڵی
پێشزهواقازی بزۆ ئززهوهی پێکزهوه دوا بریززاری خۆیزان بززۆ مانزهوه یززان دهربزاز بززوون لزه بهرامبززهر لهشزکری دهوڵززهتی
ناوهندی ساخ ببنهوه.
15 -69ی دێسەمبەری 29( 7491ی سزهرماوهزی  )7321بهشزێ لهکاربهدهسزتانی فیرقزهی دێمزوکرات ئاشزبهتالیان
کززززرد و بهرهسززززمی تهسززززلی بززززوونی خۆیززززان ڕاگهیانززززد .بهشززززێ دیکززززه لززززه ڕێبززززهرانی ئازهربایجززززان بڕیززززاری
دهستنهکردنهنهوهیان دا ،پیشهوهری له سهر کار الدرا وبه پێچهوانهی ویستی خۆی برا بۆ سۆڤییهت.
15 -70ی دێسەمبەری 29( 7491ی سهرماوهز )7321ئهسئوف نوێنهری بازرگانی سوڤیهت مههابادی بهجێ هێشز و
گهرایهوه بۆ کۆنسولگهی سۆڤیهت له ورمێ.
16 -71ی دێسەمبەری 21( 7491ی سهرماوهزی  )7321مهال مستهفا بارزانی بزۆ داو جزار چزاوی بزه پێشزهوا قزازی
کهوت و داوای لێ کرد لهگهڵیان بروا ئهوانیش ئامادهن له ژێر ئهمری پێشهوا دابن بهاڵم پێشهوا مانهوهی لزه نێزو
خهڵ دا ههڵبژارد.
16 -72ی دێسززەمبەری 21( 7391ی سززهرماوهزی  )7321پێشززهوا قززازی بززه تززهلیفون قسززهی لززه گززهڵ سززهرتیپ
هومایونی کرد خۆی و حاجی بابا شێخ و سیفی قازی چوون بۆ پێشوازی سهرتێپ هومایونی.
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17 -73ی دێسەمبەری 21( 7491ی سهرماوهزی  )7321لهشکری دهوڵزهتی ناوهنزدی ئێزران بزههاوکاری بهشزێ لزه
عهشایر شاری ماهابادیان داگیر کرد واته راس پا ساڵێ که به چه کردنزی شزارهوانی مزههاباد خزهڵ خزۆی
دهسهاڵتی سیاسی به دهستهوه گرتبوو.
30 -74ی دێس زەمبەری 4( 7491ی بززهفرانباری  )7321دادگززای رهوالززهتی و ناعادالنززهی هززهر سززێ قززازی پێکززهوه
دهستی پێی کرد ئهو دادگایه نهێنی بوو ،نهیان دههێش کهس بیانی چێ له دادگا روودهدا.
9 -75ی جانێوێری 74( 7492ی بهفرانباری  )7321پێشهواقازی بۆ خۆی داکزۆکی یزهکی رێز وپێز و ئازایانزهی
کرد که  79کات ژمێری خایاند و ههموو تاوانهکانی دادگای فهرمایشیی لهشکری شای رهد کردهوه.
23 -76ی جززانێوێری 3( 7492ی ڕێبهنززدانی  )7321واتززه سززاڵێ و رۆژی ز پززا ئززهوهی بززه سززهرۆ کۆمززاری
کوردستان ههڵبژیرا پێشهوا قازی محهممهد یهکزهم سزهرۆ کۆمزاری کوردسزتان و محهممزهد حوسزێن سزهیفی قزازی و
ئهبولقاسمی سهدری قازی مهحکووم به ئی دام کران.
35 -77ی مززارچی 7492ی (١١ی خاکززهلێوهی  )7321پێشززەوا قززازی محهممززهد :یهکززهم سززهرۆ کۆمززاری کوردسززتان
مززحەمەد حسززێن خززانی سززەیفی قززازی :جێگززری سززهرۆ کۆمززار و وەزی هێززیی بززهرگری کۆمززاری کوردسززتان و ئززامۆزای
پێشەوا قازی ،ئەبولقاسزمی سزەدری قزازی :نزوێنەری خەڵکزی مەهابزاد و دەوروبەری لە پارڵمزانی ئێزران ،نزوێنەری
حکوومەتی کوردسزتان لە تزاران و بزرای بچزوکی پێشزەوا قزازی محهممزهد .لزه چزوارچرای شزاری مزههاباد لە سزێدارە
دران.
ناساندنی کابینهی کۆماری کوردستان
 -1پێشززهوا قززازی محهممززهد :سززهرۆ کۆمززاری کوردسززتان ،قززازی محهممززهد كززوڕی قززازی عززهلی ,كززوڕی میززرزا قاس ز
قازییه .رابردووی ئزهو بنهماڵهیزه لزه شزاری سزاباڵ بزۆ چزوار سزهده پێشزتر دهگهڕێتزهوه .ئزهوان نزه تزهنیا لزهالی
خهڵك بهڵكوو لهالیهن دهسهاڵتداران و بهرپرسانی حكوومهتییش جێگهی رێیو تهقدیر بوون.
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 -2حززاجی بابززه شززێخ سززیادهت :سززهدری ههیئززهت ڕهئیسززه (سززهرۆ وهزیززر) خززهڵکی شززاری بۆکززان بززوو ،لززه کززاتی
ڕاگهیاندنی کۆماری کوردستان دا تهمهنی  12ساڵ بوو .بهڕێییان له بنهماڵهی سهیدهکانی زهمبیزل بزوو و لزه کزارو
باری شهرعی دا زۆر زانا و کارامه بوو  .له ههستان و دانیشتنی گشتی دا له گهڵ خهڵ با دهجزوواڵوه.ئهنزدامی
ژ .نهبوو ،له ساڵی  7329له گهڵ بیووتنهوهی نهتهوهیی حییبی دێمۆکرات کهوت.
 -3محهمهد حوسێنی سهیفی قازی :وهزیزری بزهرگری ،جێگزری سزهرؤ کۆمزاری ،ئهنزدامی کۆمیتزهی ناوهنزدی حیزی
ئززامۆزای خودالێخۆشززبوو قززازی محهممززهد .دڵخوازانززه ببززوو بززه ئهنززدامی ژ. .فهرمانززدهیی ئهرتهشززی نهتززهوهیی
کوردستانی به ئهستۆوه بوو.بهڕێییان کهسێکی زۆر گزهرم بزوو و بزوێری و ئزازایی لزه بزاوکی سزهیفولقوزات شزاعیری
شۆڕشگێڕی کورد بۆ به میرات به جێ مابوو.
 -4مزززهنافی کزززهریمی :وهزیزززری فهرهزززهنپ ،ئهنزززدامی کۆمیتزززهی ناوهنزززدی حیزززی  21سزززاڵه لزززه ئهنزززدامانی ژ، .
یاریدهدانی قازی محهممهدی له کاروبارهکانی له مهڕ کۆمیتهکانی حییبی له ئهستۆوه بوو.
 -5محهممهد ئهمین موعینی :وهزیری ناخۆی ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی حیی نییکییهکی زۆری لهگهڵ بازرگانانی
سۆڤیەت له تهورێی ههبوو و جێی باوهڕی و دڵنیایی ئهوان بوو.
 -6سهید محهممهدی ئزهیووبیانی مهرکزهزی (تزهها زاده) :وهزیزری تهندروسزتی ،ئهنزدامی کۆمیتزهی ناوهنزدی حیزی
الوێکی سی ساڵه بوو و بۆ خۆی خۆی پێگهیاندبوو و له ئهندامانی له مێژینهی کۆمهڵهی ژ .بوو.
 -7عهبدولرهحمانی ئێلخزانییاده (موهتزهدی) :وهزیزری کاروبزاری دهرهوه لزه خزاوهن موڵکزانی بزه دهسزتهاڵتی شزاری
بۆکان ،خوێندنی ئایینی زۆر باشی ههبوو یهکێ لزه ئهنزدامانی ههڵکزهوتووی ژ .بزوو ،تهمزهنی نییز  31سزاڵ
دهبوو و لهپێناو ژ .دا چهرمهسهرییهکی زۆری کێشابوو.
 -8سمایل ئاغای ئێلخزانییاده :وهزیزری ڕێگاوبزان تهمزهنی  31سزاڵ بزوو کزوڕی مزهحموود ئاغزای ئێلخزانییاده  ،لزه
بنهماڵه بهدهسهاڵتهکانی شاری بۆکان بوو .له ساڵی  7499دا بوو به ئهندامی ژ. .
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 -9ئهحمهدی ئیالهی :وهزیزری بازرگزانی .ئهنزدامی کۆمیتزهی ناوهنزدی حیزی تهمزهنی  95سزاڵ بزوو ،لزه سزهرهتای
دامهزرانی ژ .دا بوو به ئهندام .شارهزایهکی باشی ههبوو له سهر پرسی ئابووری.
 -10خززهلیلی خوسززرهوی :وهزیززری کززار  32سززااڵن ئهنززدامی کۆمیتززهی ناوهنززدی حیززی لززه ئهنززدامانی ژ .بززوو ،لززه
سهرهتاوه که تهشکیالتی حیی به تهواوی نهێنی بوو زۆربهی دانیشتنهکان له ماڵی بهڕێییان دهکران.
 -11کهریمی ئهحمهدهین :وهزیری پۆس و تێلێگراف،ئهنزدامی کۆمیتزهی ناوهنزدی حیزی  95سزااڵن بزوو ،لزه سزاڵی
 7491دا بوو به ئهندامی ژ. .
 -12حاجی مستهفای داودی :وهزیری ئابوری ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی حیی  11سااڵن له بنهماڵه ناسراوهکانی
مههاباد بوو ،له ساڵی  7491دا ئهندامهتی ژ .ی پهژراند ،له تهجارهت و سهودا و مامڵه دا زۆر زانا وئآگای
له مهسهلهکانی ڕۆژانه بوو.
 -13مهال حوسێنی مهجدی :وهزیری دادپزهروهری  11سزااڵن خوێنزدهوارترین و بزهنێوبانگترین پیزاوی ئزایینی بزوو و
ئی تبار و بایهخی دینی و قهزایی زۆر بهرزی ههبوو.
 -14مهحموودی وهلییاده :وهزیری کش و کاڵ  23سااڵن مهدرهسهی بزهرزی کشزتوکاڵی کزهرهجی تزهواو کردبزوو ،لزه
ساڵی  7493دا بوو به ئهندامی ژ ، .له کاروباری کشتوکاڵ دا خاوهن ڕا بوو.
 -15سهدیقی حهیدهری :وهزیری راگەیاندن (تهبلیغات) ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی حیی له دامهزرێنزهرانی ژ، .
له کاروباری حییبی دا زۆر چاال بوو و له پێناو ئازادی کوردستان دا زهحمهتی زۆری کێشا.
شەهیدانی کۆماری کورستان
 -1خۆشەوی خەلیل میوری21 :ی جۆزهردانی 71( 7321ی جوونی  )7491لە پێشمەرگەکانی هێیی لکی بارزانی لە
شەڕێکی قارەمانانە دا لە گەڵ ئەڕتەشی ئێران لە جەبهەی سەقیلە گەڵ 75پێشمەرگەی دیکە بریندار دەبێ
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و سەرەڕای ئەوەی دەگەیێندرێتە نەخۆشخانە لە تەورێی دوای چوار ڕۆژ شەهید دهبێ.
 -2محەمەدی نانەوازادە21 :ی پووشڕهری 16( 7321ی جووالی  )7491سەرپۆلی  2جێگری سیاسی وهزارهتی هێزیی
کۆماری کوردستان لە کهوتنه خوارهوهی فرۆکه له نێیی کهلیخان نێوان بانە وسەقی.
شههیدانی له سێداره دراوی کۆماری کوردستان له شاری سهقز
 -1عەلززی بەگززی شززێرزاد21 :ی ڕێبەنززدانی 71( 7321ی فێبری زویری ( )7492عەلززی بەگززی یەکشززەوە) یەکێ ز لززه
خاوەن مڵکانی گوندی یەکشەوە وفەرماندەرانی هێیی چڵی 1ی ناوەندی هێیی کۆماری کوردستان سەر بە عەشزیرەتی
فەییواڵبەگی لە ناوچەی بۆکان لە تەنیش حەوزی بۆکان لە سێدارە دڕا.
 -2شێخ ئەمینی ئەس ەدی21 :ی رهشهمی 79( 7321ی مارچی ( )7492شێخ ئەمینی کەسنەزان) خاوەن مڵکی گوندی
"کەس نەزان"ی سەقی ،ئامۆزای شێخ سدیقی ئەس ەدی.
 -3شززێخ سززدیقی ئەس ز ەدی21 :ی رهشززهمی 79( 7321ی مززارچی  )7492شززێخ سززدیقی یززازی بززواڵغی خززاوەن مڵکززی
گوندی "یازی باڵغی" سەقی ،ئامۆزای شیخ ئەمینی کەسنەزان .
 -4عەلی ئاغای جەوانمەردی21 :ی رهشزهمی 79( 7321ی مزارچی ( )7492عەلزی ئاغزای تەمزووتە) خزاوەن مڵکزی
گوندی "تەمووتە" و لە هۆزی گەورکی سەقی .
 -5ڕەسووڵ ئاغای مەحموودی21 :ی رهشهمی 79( 7321ی مارچی ( )7492ڕەسووڵ ئاغاتی میزرەد ) خزاوەن مڵکزی
گوندی "میرەد " و لە هۆزی گەورکی سەقی .
 -6ئەحزمەد خززانی شززەجی ی21 :ی رهشززهمی 14( 7321ی مززارچی ( )7492ئەحزمەد خززانی کەڵززتەگە) خززاوەن مڵکززی
گوندی "کەڵتەگە"ی سەقی و لە بەرەبابی ڕەشید خانی شەجی ولسەلتەنەی عەشیرەتی فەییواڵبەگی.
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 -7عەلی خانی فاتیح21 :ی رهشهمی 14( 7321ی مارچی ( )7492عەلزی خزانی قەلەنزدەر) خزاوەن مڵکزی گونزدی
"قەلەندەر"ی سەقی لە بەرەبابی حاجی حەمە حەسەن بەگی عەشیرەتی فەییواڵبەگی .
 -8حەسەن خانی فەییواڵ بەگزی21 :ی رهشزهمی 14( 7321ی مزارچی ( )7492حەسزەن خزانی کزانی نیزاز) خزاوەن
مڵکی گوندی کانی نیاز"ی سەقی لە بەرەبابی ئاغا شێربەگی عەشیرەتی فەییواڵبەگی .
 -9محهمهدخانی دانیشوهر21 :ی رهشهمی 14( 7321ی مارچی  )7492خاوەن مڵکی گوندی "ئزاڵکەلوو"ی سزەقی و و
یەكێکی دیکە لە کوڕانی خەلیل خانی فەییواڵبەگی سەر بە بەرەبابی ئاغا شێربگە و برای ئەحمەد خانی فزاروقی،
لە بنەماڵەی فەییواڵبەگی.
 -10محەمەدخانی فەییواڵبەگی21 :ی رهشهمی 14( 7321ی مارچی ( )7492حەمەخانی باباخان بەگ) خاون مڵکی
گوندی "قارەوا چکۆڵە"ی سەقی سەر بە بەرەبابی ئاغا شێربەگی عەشیرەتی فەییواڵبەگی .
 -11عەبدواڵ خانی مەتین21 :ی رهشزهمی 14( 7321ی مزارچی ( )7492عەبزدواڵ خزانی داشزاڵووجە) خزاون مڵکزی
گوندی"داشاڵووجە"ی سەقی و یەكێکی دیکە لە کوڕانی خەلیل خانی فەییواڵبەگی سەر بە بەرەبابی ئاغا شزێربگە و
برای ئەحمەدخانی فاروقی و محەمەد خانی دانیشوەر و لە بنەماڵەی فەییواڵبەگی بوو.
 -12ئەحمەد خانی فاروقی21 :ی رهشهمی 14( 7321ی مزارچی ( )7492سزاالر سزەدر) ،موعزاوینی هێزیی بۆکزان و
ناوچه .شەهید ئەحمەدی فاروقی ،کە بە "ئەحمەدخانی خەلیل خان" یان بە ناوی گوندەکەیەوە بە "ئەحزمەد خزانی
قیلەسوون" دەناسرا و لە بنەماڵەی فەییواڵبەگی بوو.
ئەحزمەد خززانی فززاروقی و دووبزرای شززەهیدی عەبززدواڵخانی مەتزین (عەبززدواڵ خززانی داشزاڵووجە) و مززحەمەد خززانی
دانیشوەر (محەمەدخانی ئاڵکەلوو) لە گەڵ پێشەوا قازی محەمەد  ،سەدری قازی و سەیفی قزازی خزالۆزا و پزوورزا
بوون.
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شههیدانی له سێداره دراوی کۆماری کوردستان له شاری مههاباد
 -1پێشززەوا قززازی محهممززهد75 :ی خاکززهلێوهی 35( 7321ی مززارچی  )7492یهکززهم سززهرۆ کۆمززاری کوردسززتان لززه
چوارچرای شاری مههاباد.
 -2محەمەد حسێن خانی سەیفی قازی75 :ی خاکهلێوهی 35( 7321ی مارچی  )7492جێگری سهرۆ کۆمزار و وەزی
هێیی بهرگری کۆماری کوردستان و ئامۆزای پێشەوا قازی،
 -3ئەبولقاسمی سەدری قازی75 :ی خاکهلێوهی 35( 7321ی مارچی  )7492نوێنەری خەڵکی مەهاباد و دەوروبەری
لە پارڵمانی ئێران ،نوێنەری حکوومەتی کوردستان لە تاران و برای بچوکی پێشەوا قازی محهممهد .
 -4عەبدواڵی ڕەوشەنفکر72 :ی خاکهلێوەی 2( 7321ی ئەپریلی ( )7492عەبدواڵی خزدر حەیرانزێ) لە ئەفسزەری
هێیی پێشمەرگەی کۆماری کوردستان لە مەهاباد لە سێدارە درا.
 -5ڕەسووڵی نەغەدەیی72 :ی خاکهلێوەی 2( 7321ی ئەپریلی  )7492لە مەهاباد لە سێدارە درا.
 -6محەممەدی نازمی72 :ی خاکهلێوەی 2( 7321ی ئەپریلی  )7492لە ئەفسەرانی کۆماری کوردسزتان لە گەڵ سزێ
هاوڕێی دیکەی لە مەهاباد لە سێدارە درا.
 -7حامیدی مازووچی72 :ی خاکهلێوەی 2( 7321ی ئەپریلی  )7492لە ئەفسەرانی کۆماری کوردستان و فەرماندەی
دیژبانیی ناوەندی مەهاباد لە ساباڵ لە سێدارە دران.

ئهفسهرانی شههیدی له سێداره دراوی کۆماری کوردستان لە الیەن حکوومەتی عێڕاق
 -1عێیەت عەبدول ەزیی24 :ی جۆزهردانی 74( 7321ی جوونی  )7492سهرپۆلی  2عێیهت عهبدول هزیی
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و چاوپێکهوتنی سهرلهشکر ڕهزم ئاڕا دوای سهرکهوتنی هێیی کوردستان له شهڕی قارهوا.
 -2مستەفا خۆشناو24 :ی جۆزهردانی 74( 7321ی جوونی  )7492سهرپۆلی  2فهرماندهی لکی 7ی هێیی بارزانیان
لهسهردهمی کۆماری کوردستان.
 -3محەمززمەد قودسززی24 :ی جززۆزهردانی 74( 7321ی جززوونی ( )7492کاپیتززان) محهممززهد مززهحموود قودسززی لززه
سهردهمی کۆماری کوردسزتان دا لزه زۆر بۆنزه و ڕێوڕهسزمی فهرمیزدا بزه نوێنهرایزهتی ژهنزهڕاڵ مزایۆر مزهال مسزتهفای
بارزانی وتهی پێشکه کردووه و ههر وهها یهکێ له نووسهره چاالکه کانی ڕۆژنامهی کوردستان بووه .
 -4خەیرواڵ عەبدولکەری 24 :ی جۆزهردانی 74( 7321ی جوونی  )7492مایۆر( سهرل ) لزه ئهفسزهرانی کۆمزاری
کوردستان .
چاالکوان و تێکۆشهرانی کۆچ کردووی سهردهمی کۆماری کوردستان
 -1ساڵی  7419حزاجی سزهید بابزه شزێخی سزیادهت :رهئیسزی ههیئزهتی رهئیسزهی میللیزی (سزهرۆ وهزیزر)کۆمزاری
کوردستان له دیی تورجان.
 -2ساڵی  7412دڵشادی ڕهسووڵی :جێگری وهزیزری فهرهزهنپ لزه کۆمزاری کوردسزتان ،ئهنزدامی کۆمیتزهی ناوهنزدی
حییبی دێمۆکڕاتی کوردستان ،کۆنگره یهکهم ،له باشووری کوردستان.
2 -3ی ئەپریلی  7423حوسێنی زێڕینگەران (حوسێنی فڕووهەر) :ئەندامی ژمارە 7ی کۆمەڵەی ژێکاف ،و ئەفسەر و
چاالکێکی هێیی دێمۆکرات بووە لە تاران لە گۆڕستانی بەهەشتی زەهرا نێژراوە.
27 -4ی فێبریززویری  7424سززهید محهممززهدی حهمیززدی :نووسززهر و ڕونززاکبیرێکی سززهردهمی کۆمززاری کوردسززتان،
سهرنوسهری ڕۆژنامهی «کوردستان» ئۆرگزانی حییبزی دیمزوکراتی کوردسزتان ،سهرنوسزهری گۆڤزاری «کوردسزتان»لزه
شاری سنه.
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1 -5ی مارچی  7424مهال مستهفا بارزانی یهکێ له ژنراله گهورهکان وچاال له سزهردهمی کۆمزاری کوردسزتان .و
سهرۆکی پارتی دێموکراتی کوردستان.
18 -6ی ئەپریلززی  7421مامۆسززتا هززێمن :چززاالکوانی سززهردهمی کۆمززار وئهنززدامی کۆمهڵززهی ژیززانی کززورد (ژ ) -
ئهندامی ئیفتخاری کۆمیتزهی ناوهنزدی کزۆنگرهی چزوارهمی حییبزی دێموکرات،تێکۆشزهر و شزاعیری نزاوداری کزورد لزه
شاری ورمێ.
15 - 7ی جووالی  7421محهممهدی یاهوو :ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی کۆنگرهی یهکهم،نووسهر و لزه کاربهدهسزتانی
پایه بهرزی کۆماری کوردستان،له شاری تاران.
12 -8ی جانێوێری  7422محهمهد ئهمین ئهحمزهد میزرزا مزهنگوڕی :جێگزری فهرمانزدهی هێزیی بۆكزان لزه سزهردهمی
کۆماری کوردستان ,شاعیر و نوسهری بهتوانا.
21 -9ی فێبریویری  7447مامۆستا ههژار (عهبدولڕهحمانی شهرفكهندی) :ئهندامی کۆمهڵهی ژیانی کزورد (ژ – )
چاال له سهردهمی کۆماری کوردستان شاعیر ،مێژوونووس و وهرگێری به توانا له شاری مههاباد.
9 -10ی نزۆڤەمبەری  7422میرحززاج ئهحمززهد تاهیرئززاکرهیی :سززهرپۆلی  2فهرمانززدهی لکززی 2ی هێززیی بارزانیززان و
بازرهسی جهبههی سهقی له سهردهمی کۆماری کوردستان،و یهکی له ئهندامانی رێبهری پارتی ،له شاری بهغدا.
9 -11ی مززای  7447رهحززی سززهیفی قززازی :فهرمانززدهی چڵززی  ،2لززه پززۆلی 3ی هێززیی پێشززمهرگهی کوردسززتان .و
ئهندامی چاال له سهردهمی کۆماری کوردستان ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی کزۆنگرهی چزوارهمی حییبزی دێمزوکرات لزه
باکۆ پێتهختی ئازهربایجان.
25 -12ی دێسەمبەری  7447محهممهد ئهمین مۆعینی :وزیری ناوخۆی کۆماری کوردستان ئهندامی کۆمیتزهی ناوهنزدی
حیی کۆنگرهی یهکهم ،و باوکی سێ شههید مۆعینی یهکان.

73

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان
22 -13ی مارچی  7442مهال قادری مودهرهسی :ئهندامی دامهزرێنهری کۆمهڵهی ژیانی کورد و بهرپرسی "چاپخانهی
کوردستان" له سهردهمی کۆماری کوردستان له مههاباد رۆژههاڵتی کوردستان.
17 -14ی فێبریویری  7442مینا خان قازی :ژنه تێکۆشهر و نیشتمانڕهروهری کورد،خییانی پێشهوا قازی محهممهد
سهرۆ کۆماری کوردستان له شاری مههاباد.
6 -15ی ئۆکتۆبەری  2557کهری حیسامی :سزاڵی  7499بۆتزه ئهنزدامی کۆمهڵزهی ژیزانی کزورد .ئهنزدامی دهفتزهری
سیاسی کۆنگرهی سێههمی حییبی دێموکرات ،نوسهر و وهرگێر..به هوی نهخۆشزی شزێرپهنجهی میشز لزه سزتۆکهۆلمی
سوئید.
31 -16ی مارچی  2553مهناف کهریمی :وهزیری فهرههنگی کوردستان ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی کۆنگرهی یهکهمی
حییبی دێمۆکڕات ،دهستهی نوێنهرایهتی کورد بۆ سهفهری بزاکۆ ،جیگزری قزازی محهممزهد بزۆ کاروبزاری کۆمیتزهکانی
حییبی،
6 -17ی فێبریۆیری  2554عهبدولقادری دهباغی (مامهقاله) :ئهندامی کۆمهڵهی ژیانی کزورد (ژ – ) تێکۆشزهری
دیرینی حییبی دێموکرات نووسهر،وهرگێرو نیشتمانڕهروهر .له شاری لهندهنی بریتانیا.
17 -18ی سێڕتەمبەری  2554حزاجی مزارف رهشزیدی :پێشزمهرگهی سزهردهمی كۆمزاری كوردسزتان ،بهشزدار لزه شزهڕی
ئاواییهكانی "قارهواو مامهشا ،له شهڕی گهورهی گوندی "قارهوا" بریندار بووه .باوکی شههید سهڵتهنه ڕهشیدی" له
رییهکانی حییبی دێموکڕات.
28 -19ی ئاگۆس زتی  2575سززهید عوبهیززدیالی ئززهییووبیان :نووسززهر،زمانناس وڵێکۆلززهری نززاوداری کززورد و دوایززین
یادگاری کۆمهڵهی ژی  -کاف و کۆماری کوردستان له شاری مههاباد.
سهرچاوهکان:
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( -١چل ساڵ خهبات له پێناو ئازادی) شههید د .قاسملوو
( -٢حکومهتی کوردستان) له نووسینی نهوشیروان مستهفا ئهمین.
 -٣سایتی وێنهی کۆماری کوردستان (بهرێی حهسهن قازی)
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پەیامی دەفتەری سیاسیی حدک بە بۆنەی یادی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان

هاونیشتمانانی بەڕێی!
هاوڕێیانی خۆشەویس !
پێشمەرگە قارەمانەکان!
 22ساڵ لەمەوبەر لە هەلومەرجێکدا ڕێبەرانی حییبی دێمۆکراتی کوردستان هەنگاویان بۆ دامەزرانی یەکەم کۆماری
کوردسززتان هەڵێنززایەوە کە ،بە دوای تێکشززکانی فاشززییمی هیتلێززری و دەوڵەتە بە هێیەکززانی هززاوتەریبی لە الیەن
هاوپەیمانییەتی جیهانییەوە ،گۆڕانێکی زۆر لە سیستمی دەسەاڵتداری لە زۆر واڵتانی ئورووپزا و ئاسزیادا پێکهزات.
ئەم گۆڕانکاریانە زۆر لەو واڵتانە و دواتریش زۆر واڵتی دیکەی جیهانی لە ژێر چنگی دەسەاڵتی سەرمایەداری کۆن
ڕزگار کرد و هێوای ڕزگاری مرۆڤایەتی لە چنپ زوڵ و زۆرداری و گەیشزتنی بە ئزازادی و دنیزایەکی دێمزوکراتی لە
هەموو شوێنێ باڵو کردەوە.
ڕیبەرانی نەتەوەی کورد کە هەتا ئێسزتا

گەورەتزرین نەتەوەی بندەسز و بزێ دەوڵەتزی جیهزانە ،بە سزەرکردەیی

پێشەوای نەمر قازی محمد بە خوێندنەوە و هەڵسەنگاندنی دروس و بەجێی ئەو باروودۆخە سیاسییە ،لە حاڵێکدا
کە ئێران بە هۆی پێخوس بوونی لەژێر بزاری قورسزی هێیەکزانی سزۆڤییەت ،ئینگلزیس و ئەمریکزا ،کە هەر کزام لە
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الیەکەوە بەشێ لە خاکەکەیان خسزتبوە ژێزر کزۆنترۆڵی خۆیزانەوە ،لە ٢ی ڕێبەنزدانی  ١٣٢٤و تەنیزا چەنزد مانزپ
دوای دامەزرانی حییبی دێموکراتی کوردستان ،لە مەیدانی چوارچرای مەهابزاد و لە نێزو ئزاپۆرای جەمزاوەری دەیزان
هەزارکەس لە هاونیشتمانیانی کوردستان کە لە شارەکانی ڕۆژهەاڵت و بەشەکانی دیزکەی کوردسزتانەوە ڕوویزان لەو
شارە کردبوو ،دامەزرانی یەکەم کۆماری کوردستانیان ڕاگەیاند و بەمجۆرە خەونی لە مێژینەی ئەو نەتەوەیزان کزردە
ڕاستی ،کە لە پێناویدا بە هەزاران قوربانییان بۆ دابوو.
ئەم هەنگزززاوە بزززوێرانەی پێشزززەوای نەمزززری کزززورد ،دوای ئەوەی کە زانیزززان حکزززوومەتی حەمەڕەزاشزززا و پشزززتیوانە
دەرەکییەکانی ئەمریکا و ئینگلیس ئامادە نابن دان بە مافە ڕەوا نەتەوەیزی و ئینسزانییەکانی نەتەوە ژێردەسزتەکان
لە ئێران بە تایبەتی کورددا بنێن ،نە تەنیا تاکە ڕێگەیە بوو کە لەبەر دەمیاندا مابوو ،بەڵکوو کارێ بوو کە
غورووری نەتەوەیی کوردی بەرز ڕاگرت و ئەگەر هەموو دەسەاڵتی خۆیان بەکار هێنا و هەوڵیان دەدا دەنگی کوردان
کپ بکەن ،پێشەوا و هاوڕێیانی کردیانە سەرەتایەکی نوێی مێژوویی حاشاهەڵنەگر بۆ نەتەوەی کورد .هەر بۆیە لە
دوای تێڕەڕینی  ٧٢ساڵ بەسەر ئەم ڕووداوە گرینگە مێزژووییەدا ،نە تەنیزا حیزیبەکەی پێشزەوا حییبزی دێمزوکراتی
کوردستان و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان یزادی ئەم ڕۆژ و ڕووداوە مەزنە دەکەنەوە ،بەڵکزوو لە تەواوی نیشزتمانی
کوردسزززتان و هەمزززوو کوردێززز لە پانتزززایی جیهانزززدا ،بەڕێزززیەوە دەڕوانزززنە ئەم ڕووداوە و بە سزززەربەرزییەوە یزززادی
دەکەنەوە .بەداخەوە بە هزززۆی ناهاوسزززەنگی هێیوگۆڕانکزززارییە سیاسزززییە چاوەڕواننەکراوەکزززان و پەالمزززاری هێزززیە
سەرکوتکەرەکانی رێژیمی شا لە دوای  ١١مانپ کۆتایی بە تەمەنی ئەم کۆمارە هات.
 ٧٢سززاڵ تێززدەپەڕ  ،حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان ،داڕێززژەرو پشززتیوانی سززەرەکی ئەم پززڕۆژە نەتەوەیززیە هەتززا
ئێستا

بە بەردەوامی لە سەنگەری خەبات بزۆ وەدیهێنزانی ئامانجەکزانی کۆمزاری کوردسزتان و ئاواتەکزانی پێشزەوا

قززازی تێدەکۆشززێ .لەم مززاوەدا چەنززدین قۆنززاغی بە سززەرکەوتن و پاشەکشززە تێڕەڕانززدوە ،بەاڵم هەمیشززە بە چززاوی
ئومێززدەوە ڕوانیززویەتیە داهززاتوو و ڕێززبەری خەبززاتی کززردوە .ئززازادی و دێموکراسززی و دابینکردنززی مززافە ئینسززانی و
نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان ،ئەو دروشمانە بوون کە لە نێزوەرۆکی بەرنزامەکەی کۆمزاردا هزاتبوون و ئێسزتا
داوای سززەرەکی هەمززوو خەڵکززی کوردسزززتانە .داوایە کە ئەم ڕۆژانە بززوونەتە بەشززێکی سززەرەکی لە داخوازەکزززانی
خەڵکی کوردستان و لە هەر فرسەتێکدا و بە هەر شێوازێ کە بۆیزان کرابزێ ،ڕووبەڕووی دەسزەاڵتدارانی ئێرانیزان
کردوونەتەوە .ئەمانە لە هەلوومەرجێکدا بوون کە  ٣٨ساڵە ڕێژیمی کۆمزاری ئیسزالمی لە ئێزران نە تەنیزا واڵمێکزی
بززۆ ئەم خەڵززکە سززتەملێکراوە و داخوازییەکانیززان نەبززوە ،بەلکززوو لە هەر شززێوە و لە هەمززوو ئیمکانززاتێکی لەبەر
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دەسززتیدا بززوە بززۆ کڕکردنززی دەنگززی ئەوان لە ڕێززگەی سززەرکوتەوە کەڵکززی وەرگرتززووە ،بەاڵم نەیززانتوانیوە پززێش بە
بەرەوپێشچوونی کاروانی پێشکەوتن و هەڵبڕینی دەنگی مافخوازانە و هەنگاونان بەرەو سەرکەوتن بگرن.
بەڕێزان:

لە  ٣٨ساڵی ڕابردوودا خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان هاوشزان لەگەڵ پێشزمەرگە قارەمانەکانیزان ،لە دژی کۆمزاری
ئیسززالمی و بززۆ گەیشززتن بە ئامانجەکانیززان لە خەبززاتی سززەختی بەرەنگززاری لە دژی کۆمززاری ئیسززالمیدا بەشززدارییان
کردوە و لەو ڕێگەدا ئەم گەلە سەربەرزە قوربانی زۆری داوە .هاوکات لەگەڵ ئەوە هزیچ هەلێکزی لەدەسز نەداوە
کە لە شار و گوندەکانی کوردستان لە دژی سیاسەتە دژی گەلییەکانی ئەم ڕێژیمە دەنپ هەڵبڕ و دەنگی ئازادی و
مززافخوازانەی خززۆی بە گززوێی هەمززوو الیە بگەیەنززێ .بەاڵم واڵمززی هەمیشززەیی ڕێززژی بەم نززاڕەزایی دەربڕینززانە
بەکارهێنززانی هێززی و سززەرکوت بززوە .سیاسززەتێ کە نە تەنیززا نەیتوانیززوە مەبەسززتەکانی ڕێززژی وەدی بێنززێ بەڵکززوو
ڕۆژبەڕۆژ بززوەتە هزززۆی زیززادبوونی ڕق و تزززووڕەیی خەڵززز لەوان .لە درێززژەی ئەم سیاسزززەتانەدا و گزززو نەدان بە
داخززوازییە بنەڕەتییەکززانی خەڵ ز و گرینگززی نەدان بە ژیززان و داهززاتووی خەڵکززی ئێززران بە گشززتی ،کە نە تەنیززا
کوردستان بەڵکوو هەموو واڵتی ئێران و نەتەوە ژێردەستەکانی ئەو واڵتەی گرتبزوەوە ،نییز بە مانگێز لەمەوبەر
ڕق و تووڕەیی پەنگخواردووی چەندین ساڵەی چزین و تزوێژی هەژار و وەزاڵەهزاتو لە دەسز ڕێزژی  ،خۆپیشزاندانی
هەزاران کەسی لە شارو شارۆچکە جۆراوجۆرەکانی ئێرانی لێکەوتەوە.
لە سزااڵنی ڕابززردوودا و لە هێنزدێ لە دەورەکززانی هەڵبژاردنززی مەجلزیس و سززەرۆ کۆماریزدا ،بەشززێ لە خەڵکززی
ئێززران بە ئومێززدی ڕاسز دەرچززوونی وادە و بەڵێنەکززانی ئەم یززا ئەو کاندیززد ،لەم یززا ئەو جێنززاحی دەسززەاڵتدارانی
ڕێژی  ،و لە چاوەڕوانی گۆڕانکارییە کە بتزوانێ لە جیزاتی گزرتن و زینزدان و کوشزتن النیکەمزی ئزازادی و بژێزوی
ژیانیززان بززۆ دابززین بکززا ،هەوڵیززان دەدا بە بەشززداری لە هەڵبژاردنەکانیززان ڕێززگەیە بززۆ ڕزگززاربوون لەو هەمززوو
نەهامەتییەی بەسەریاندا هێناون ببیننەوە .بەاڵم کاتێ کە دەرکیان بەوە کرد کە دەنگی ئەوان لە پش سەری هەر
کاندیدێ تەنیا بۆ فریودان و ڕاگرتنییان لە ژێر باری قورسی زوڵ و ستەمی هەر ئەو ڕێژیمەدایە ،و زانیان سات
و سززەوداکانی جێناحەکززانی ڕێززژی بززۆ قززای ڕاگرتنززی بناخەکززانی زوڵ ز و بێززدادی و گرینگززی نەدانە بە ژیززان و
داهاتووی ئەوان ،هاتنە مەیدان و دروشمی دژی دەوڵەتی ڕۆحانیان گوڕی بۆ دروشمە ڕاسزتەقینەکان و ،دامەزرێزنەر
و ڕێبەر و نییامی کۆماری ئیسالمییان کردە ئامانج .ئەوان بە دروشمەکانیان پەیامی زۆر ڕوونی بێیارییان لە
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درێژەکێشانی تەمەنی ئەو ڕێژیمە بە گوێی هەموو دنیادا دا.
ئەو خەڵکە لە نەبوونی ئازادی و بە زانیاری لەسەر بەهەدەردانی زۆرترین سزەرمایەکانی واڵت لە الیەن ڕێزژی لە
دەرەوە ،ئەویززش بززۆ شززەر بە مەبەسززتی پاراسززتنی دەسززەاڵتە دژی گەلززی و کۆنەپەرسززتەکانی هاوچەشززنی خززۆی و
پەرەپێزززززدان بە نفزززززووزی ئیزززززدئۆلۆژییە ئزززززایینییەکەی خۆیزززززان لە نزززززاوچەدا لە ڕێزززززگەی گزززززروو و شزززززەبەکە
تێرۆریستییەکانیەوە ،گەندەڵی ئیداری و دزینی پووڵی خەڵ لە الیەن کاربەدەسز و دەسز و پێوەنزدەکانیانەوە،
کە ئەمززڕۆژانە بەشززێ لە نززوێنەران و کاربەدەسززتانی دەوڵەت ئێ ترافززی پێززدەکەن ،گززو نەدانززی بە بەرنززامە بززۆ
چارەسزززەر ی کێشزززەکانی ئەوان و پالنزززی زۆر بزززۆ بێبەشزززکردنی ئەو خەڵزززکە لە بەشزززداریکردنیان لە دیزززاریکردنی
چارەنووسی خۆیان ،ڕێگەی شەقامیان گرتەبەر .ئەو خەڵکە کە نیزیام و لەسزەرووی هەمزوانەوە دەزگزای ڕێزبەری بە
هۆکاری ئەو ستەم و نەهامەتییانە دەزانی ،گۆڕانی نییامیان وە تاکە ڕێگەی بەردەمیان دەدی  .ئەمە لە حاڵێکدا
بوو کە ڕێبەرانی نییام سەرمەس لە پێداهەڵگوتنەکانیان بە سەرکەوتنەکانیان لە دەرەوەی سنوورەکان و بزێ ئاگزا
لە دەروونی پڕ خرۆشی خەڵ  ،تەنیا چاویان بڕیبوە توانای هێزیە ئینتییامییەکزان و هێزیی سزڕای پاسزداران .ئەو
هێززیانەی کە دەرکەوت لە ڕۆژانززی هززاتنە سززەر شززەقامی خەڵزز چەنززدە بەرامززبەر ،بە هێززیی خرۆشززاوی خەڵزز
دەستەوەستانە.
هاونیشتمانانی بەڕێز

سااڵنێ بوو کە ڕێبەری نییام دەیەویس بە بەهانەی دوژمنکارییەکانی خەیزاڵیی دنیزای دەرەوە چاوبەسزتی خەڵز
بکا و لەو بەربەرەکانێدا کە هیچ بەرژەوەندییەکی گەالنی ئێرانی تێدا نەبوو ،ئیزدعای دەکزرد کە خەڵز لە پشز
سززەری نیززیامە و هززیچ الیەنێ ز بە بززوونی ئەو خەڵززکە نززاتوانی چززاو لە ئێززران بکززا .ئەوان کە بە هززۆی سیاسززەتی
بەرژەوەندیخوازانەی خۆیان و تەنیا بۆ پاراستن و پەرەپێدانی دەسەاڵتی نییامەکەیان ببوونە هۆکزاری دروسزتبوونی
فشززارێکی نێززودەوڵەتی لەسززەر ئێززران کە هززیچ خێرێکززی بززۆ خەڵ ز جززگە لە چوونەسززەری ڕێززژەی بێکززاری ،فەقززر ،
پەرەسەندنی فەزای نائەمنی و بێ باوەڕی و لێکترازانی شیرازەی ژیانی کزۆمەاڵیەتی نەبزوو ،بە بەرەوپزێش بزردن و
درێژەپێدان بەم سیاسەتانە ،بە ڕوونی ئەو ڕاستییەیان دەردەخس کە ڕێبەرانزی جۆراوجزۆری نیزیام هەسز بە هزیچ
بەرپرسایەتییە بەرامبەر بە ژیان و داهاتووی خەڵ ناکەن .پەسەندکردنی بوودجەی ساڵی  ١٣٤٧بە پێچەوانەی
ئیدعا و بەڵێنەکانی سەرۆککۆمار لە کاتی هەڵبژاردنیدا لە الیەن دەوڵەتەکەیەوە ،کە بەشە خیمەتگوزارییەکان و
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بە تایبەت بەشەکانی پەروەردە و لەشساغی کەمترین پشکیان بۆ دیزاریکراوە لە حاڵێکزدا لە واڵتێکزی قەیرانزاویی
ئززابووری وە ئەمززڕۆی ئێرانززدا دیسززان بززوودجەی دیفززاد و سززڕای پاسززداران زیززاتر لە سززی دەرسززەد زیززاد دەکززر ،
نیشانەیەکی ڕوونە بۆ گو نەدانی ئەوان بە چزاوەڕوانی و ویسز و داخوازەکزانی خەڵز تەنزانەت ئەوانە کە لە
گەڵیانن.
هاوواڵتیانی خۆشەویست

گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمییەوە و بەر لە هەموو خەڵکی
ئێران ،هەستی بە بێ کیفایەتی ئەو ڕێژیمە کردوە و بە بەشزداری نەکزردن لە ڕێفراندۆمزدا لە بنزاغەدا ڕەوابزوونی
ڕەت کززردوەتەوە و ئیسززتا

بەشززێکن لەو لەشززکرە میلیززۆنییەی خەڵکززی ئێززران کە لەگەڵ ئەوەی بە زیززادەوە بززاری

قورسی ئەو زۆڵ و بێدادییەیان لەسەر شان ڕاگرتوون ،بە درێژایی  ٣٨ساڵ تەمەنی کۆمزاری ئیسزالمی بزۆ گەیشزتن
بە مززافە نەتەوەییەکززانی خەبززات دەکززا .ئەم گەڵە لەو مززاوەدا هەوڵززی داوە بە خەبززاتی خززۆڕاگرانەی لە بەرامززبەر
سیاسەتی سەرکوتکەرانەی ڕێزژی  ،بزوون و مزانی خزۆی بە ئیسزڕات بگەیەنزێ و ئەگەر لە بەرەنگزاری پێشزمەرگانەدا
مێژوویەکی سەربەرزانەی بۆ خۆی تۆمار کزردووە ،لە بوارەکزانی دیکەشزدا چاالکزانی سیاسزی و فەرهەنگزی لە بزواری
تێکۆشززانی مەدەنیززدا کارنززامەیەکی پڕشززنگداریان بززۆ گەلەکەیززان نەخشززاندووە .ئەگەر دەوڵەت تززا ئێسززتا ئامززادە
نەبوە تەنانەت مادەی ١٥ی یاسای بنەڕەتی نییامەکەیان بزۆ خوێنزدن بە زمزانی زگمزاکی لە ئێرانزدا جێبەجزێ بکزا،
مامۆستایان و کوردی زانانی کوردستان ،بە ماندووبوون و هەزینەی خۆیان هەوڵی فێرکزاری زمزانی کوردییزان داوە و
بە هەزاران منززداڵ و الوی کوردیززان بە خوێنززدنەوە و نووسززینی زمززانی شززیرینی خۆیززان ئاشززنا کززردوە .شززاعێران و
ئەدیبان بە بەردەوامی چرای کۆڕە ئەدەبییەکانیزان ڕۆشزن ڕاگرتزووە و هەڕەشزەکان نەیزانتوانیوە پزێش بە دەربڕینزی
هەستی ناسکی کوردانەیان بگر  .ژینگەپارێیان ،مامۆستایانی ئایینی نیشتمانڕەروەر و تەنانەت ئەوانە

لە کاری

خیمەتگوزاریدا بە یارمەتیدان بۆ دروسزتکردنی قوتابخزانەیە یزا بنکەیەکزی پییشزکی بزۆ شزار و گونزدەکەیان ،بە
تێکززڕا نیشززانیان داوە کززورد نەتەوەیەکززی خززۆڕاگر و ئەر وەخززۆگرە و هززیچ ڕێززژی و سیاسززەتێ نززاتوانێ بیززری
ئازادیخوازانە و مافخوازانەی ئەوان کە هەڵقواڵو لە بیری نیشتمانڕەروەرانانەیانە لە بن بێنێ .لەم ڕێگەدا حییبزی
دێموکراتی کوردستان خۆی بە پاڵڕشز و یارمەتیزدەری هەمزوو ئەو تێکۆشزەرانە دەزانزێ و هیواخزوازین درێزژەی ئەم
تێکۆشززانە لە بەرەبەیززانی ئازادیززدا یارمەتیززدەر بززێ بززۆ گەیشززتن بە کززۆمەڵگەیەکی مەدەن زی ئززازاد و دێموکراتی ز ،
ئەوەی لە کۆماری کوردستاندا هەوڵی بۆ دەدرا.
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خەڵکی خۆڕاگری کوردستان

ئیستا بە ڕوونی و بۆ هەموو الیە دەرکەوتوە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی هیچ ڕێگەیەکی لە بەر دەمدا نەماوە بزۆ
چارەسەری و خۆڕزگارکردن لە چنپ ئەو هەموو قەیرانەی کە خۆی و بەرنامەکانی خوڵقێنەری بوون .ئەو ڕێژیمە یا
دەبێ تەسلیمی ئیرادەی بە هێیی خەڵ بۆ گۆڕانێ بێ کە هەمزوو مزاف و ئازادییەکزانی گەالنزی ئێزران و سزەرجەم
خەڵکی ئێران دابین بکا کە شتێکی چزاوەڕواننەکراوە ،یزا جزارێکی دیزکە دەکەوێزتە بەر ڕقزی پزڕ خرۆشزی خەڵز و
ئاواتی کۆتایی تەمەنی وەدی د  .بۆیە پێویستە هەموو الیە بە هەس بە بەرپرسایەتی زیاترەوە ،لە هەر بوار
و لە هەر فرسەتێ بۆ خەباتی یەکگرتوانە بۆ گەیشتن بە ئامانجە ئینسانی و نەتەوەییەکانمزان کەڵز وەرگزرین.
دیارە لێرەدا بە گرینگییەوە دەبێ بڕوانینە ئەرکی حییبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت بۆ یارمەتیدان بەم یەکگرتووییە.
ئەرکێ کە هەموو خەڵکی کوردستان چاوی لێیەتی.
بەڕێزان!

ئێمە لە بیرەوەری  ٧٢ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا ،بە هیوا و گەشبینییەوە دەڕوانینە داهزاتووی خەبزاتی
نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و گەالنی ئێران بە گشتی .ئێمە ئیستا لە هەمووکات زیاتر بێیراویی کۆماری
ئیسالمی لە نێو خەڵکی ئێران و لێبڕاویی گەالنی ئێزران بزۆ کۆتزایی هێنزان بە تەمەنزی زۆرداری و دیکتزاتۆری ئەو
ڕێژیمە دەبینین .هەر بۆیە پەیاممان لەم ڕۆژەدا بۆ ئێوە ئەندامانی حیی  ،هزۆگرانی ڕێزگە و ئامانجەکزانی کۆمزاری
کوردستان و هەموو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەیە کە ،پێویستە یەکگرتوانە و شێلگیرانە لە قۆناغی ئیستای
خەبات بە دژی کۆماری ئیسالمیدا حوزوورمان هەبێ.
جارێکی دیکە پیرۆزبایی ئەم ڕۆژەتان لێدەکەین ،بە هیوای وەدیهێنانی ئامانجە لە مێژیینەکانتان
حییبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
٢١١٨ - ١ - ١ - ١٣٤١ - ١١ - ١
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پەیامی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد بە بۆنەی ٧ی ڕێبەندان

خەڵکی تێکۆشەرو شۆڕشگێڕی کوردستان ،ئەندامانو الیەنگرانی حییبی دێموکڕاتی کوردسزتان ،بنەمزاڵەی دەروەسزتی
شززەهیدانی جززوواڵنەوەی نەتەوەیززی دێموکڕاتیزز و عەداڵەتخززوازی کوردسززتان ،ئەنززدامانو الیەنگرانززی یەکیەتیززی
نەتەوەیی خوێندکارانی کورد:
درێژە پێدان بەو باوەڕەی ژ  -کافی ئافراندو حییبی دێموکڕاتی کوردستانی لەسەر بنچینە هیرییەکانی ئاوا کزرد
خوێندکارانی میراتگری سوێندی وەفا بە کۆمارو خاکی واڵتی هاندا بۆ ئەوەی لێرەوە لە هەڵگوردی شوناسی شۆڕشی
نوێمانەوە پەیامی پیرۆزبایی  ٧٣ساڵەی دامەزراندنی کۆماری کوردستان ئاوێتەی ڕووحی خاکی پۆشزانی دێمزوکڕاتو
سەرکەشززی غززرووری هەڵگوردئاسززای پێشززمەرگەکانی هززاواڵی بەفززرو کڕێززوەی مەڵبەنززدی شۆڕشززی نززو و عەوداڵززی
پیرۆزتزززرین وشزززەی دنیزززا واتزززا ئزززازادی بکەیزززنو لێزززرەوە یزززادکەین لە یەکەمزززینو دێموکڕاتیززز ترین ئەزمزززوونی
دەسەاڵتدارێتی مۆدێڕن لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس .
٢ی ڕێبەندان لە ئێوە زەبیحیو قیڵجییەکانی سزەردەم ،لە هێمنەکزانی ڕۆژو یزارانی بەوەفزای هزاواری نیشزتمان ،لە
ئێززوە ئەوانەی خەونززی شززڵەقاندنێکی یەکجززاریی ئەو دەسززەاڵتە دیکتززاتۆڕە بززۆتە بە مەلەکەی زەینتززانو بە ڕووحززی
پێشەنگی شەریفیادەو موعینیو مەالئاوارەوە ئەوین بە خا ئاوێتەی ئیالهیترین ڕوانینەکان دەکەن پیرٶز بێ.
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٢ی ڕێبەندانو کۆماری کوردسزتان سزەلمێنەری ئەو ڕاسزتییە لە زاری دوژمزن تزاڵەن کە کزورد وە خزاوەنی یەکەمزین
سیسززتەمی دێموکڕاتیز و سۆسیالیسززتی مێززژوو و هەڵگرانززی سززەرەتاییترین بززایەخە پیرۆزەکززانی شۆڕشززی کشززتوکاڵو
ژیانی دێموکڕاتی و کۆمەڵگاو بنەمزاڵەی دێموکڕاتیز مێزژوو دووپزات کزردنەوە هەر لە خۆیزان دەوەشزێتەوەو ئەگەر
جوغڕافیای ڕٶژهەاڵتی ناوەڕاس ئێستا ئینسان بوونی تێدا نەمردووەو ڕێیگرتن لە کەرامەتی مرۆڤ بە لزووتکەی
ئەخالقی کۆمەاڵیەتی چاوی لێزدەکر بێگومزان ئەوە بزاوەڕێکی هەڵقزواڵوی نزاخی کلتزووری کۆمەڵگزای کزوردەوارییە.
گەلی کوردو ئەوانەی کۆماری کوردستانیان لە ئێرانی ساڵەکانی  ٢٤و  ١٣٢٥دا تێئزۆرییە کزرد کەمزاڵی دێموکڕاتیز
بززززوونی کلتززززووری سیاسززززی کوردسززززتانیان نیشززززانی دنیززززای بە قەول مززززۆدێڕن و هێززززیە شززززبهە ئززززازادیخوازو چەپە
کالسیکییەکانداو فەرمانی ئیرادەی گەلسەروەرەیان بە پڕاتی بە دۆس و دوژمن سەلماند.
کۆماری کوردستان بوو بە هەوێنی ئەو ڕاستییە جەوهەرینەی کە کوردسزتان نزاتوانێ النکزی ئیرتجزادو دواکەوتزوویی
بززێ ،لە کوردسزززتانی ئززێمە قزززازی عەدل مامۆسززتای ئزززایینیو گونززدیو شزززاری کززورد لە چوارچێزززوەی فۆڕناسزززیۆنێکی
بیرکردنەوەی لیڕاولیپ لە پێکەوە ژیانی نەتەوەییو قەبووڵ کردنزی جیزاوازیو چەنزدایەتیو چەنزد ڕەنگیزدا دەچزنە
نێو پڕۆسەی مێژووی سیاسی دنیاو هیچ شتێ بەقەد ئەندێشەی دێموکڕاتی لە الی ئەوان شیرین نییە.
پیاو ساالری وە زێهنییەتێکی مێژوویی گورزێکی گرانی وێزدەکەو و ژنزان بەشزداری پڕۆسزەی سیاسزی دەبزنو ئیزدی
سیاسەت لە مالکییەتی نێرینەدا نامێنێ .ئەشڕافو فێئۆداڵە خۆفرۆ و ئاغا خۆپەرستەکان ترسی ڕمانی کۆشزکە بە
خیانەت سازکراوەکانیان لێدەنیشێو کوردبزوونی ڕاسز ئەگەر بە زەبزری هێزییش بزێ شز ئەمزری واقز بەسزەریاندا
دەسزەپێ .خوێنززدکاری کززورد بوورسززی خوێنززدن وەردەگززر و ڕەوانەی زانکزۆی واڵتززانی خززاریجی دەکرێز و زانسز و خززۆ
تەیار کردن بە چەکی مەعریفە دەبێتە بە یەکێ لە گەورەترین خۆزیاکانی بەڕێوەبەرانی کۆمار.
پاراستن لە چوارچێوەی ڕووانینی لیبڕالییمدا قەتیس نامێنێو ژنو پیزاوو بەسزااڵچووی کزورد پزارێیوانی لە کۆمزارو
شار دەکەن .بەندیخانە تڕۆ دەکر و مرۆڤ بە شایانی ئازادی ڕەهزا دادەنزر  ،شزاعیرو نووسزەر قەدریزان دەگیزر و
بازاڕ بەرەکەتی تێدەکەو و فەزایەکی ئیدەئالی سیاسی لە کوردستان دێتە ئارا.
لێ مخابن هێڵی خیانەت بە شاراوەیی لە بەرابەر هێڵی بەرخۆدانی نەتەوەیی دەکەوێتە تەڤگەرو هاڵسووڕانو پزێش
ئەوەی دوژمنززانی کۆمززارو ئززااڵهەڵگرانی ژینووسززایدو عەزی پێشززەوا بخینکێززنن جززارێکی دیززکە ژێرپێززی سززەرکەردەی
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شۆڕ و شۆڕ

خاڵی دەکەنو دەبنە یارانی مووسا .ئەوجار مووسای کزوردان بزێجگە لەوەی بە گیزانی خزۆی پزێش بە

کوشتاری خەڵکەکەی بگر  ،ڕێگایەکی دیکە لە پێش خۆی نابینێ!.
خوێندکارانی ئازادیخواز ،پێشمەرگە خوێندکارەکانی شۆڕ

بە درێژایی ئەو مێژوویە بینیمزان چزۆن نەتەوە خزوازیو

جمهززوورییەتو دێموکڕاسززی بززوونە بە ئاڕمانەکززانی پێشززەواو حییبززی دێمززوکڕاتی کوردسززتانو لە  ١١مانگززدا هەوڵززی
نەهادینە کردنیان لە نێو کۆمەڵگادا درا ،ئەو هەواڵنە لە دوای تێکچوونی کۆمارەوەو تزا ئێسزتا هەر بەردەوامزنو
ئززێمەی مەحکززووم بە وەدی هێنززانی خەونەکززانی پێشززەوا ،ئززێمەی پێشززمەرگەکانی ڕێبززازی قاسززملوو و شززەڕەفکەندی
سەنگەری شەهادەتی شەهیدانی ڕێگای سەربەستی کوردسزتانمان ئزاوەدان ڕاگرتزووە لە هەمانکاتزدا ئەوەشزمان لەبەر
چاوە ،هێڵی خیانەت لە کوردسزتان هەر بەردەوامەو پزڕۆژەی لە کەرامەت ششزتنەوەی تزاکی کزورد واتزا جاشزایەتیو
خیانەت هەروا درێزژەی هەیەو پیالنزی لەنێزو بردنمزان لە دەسزتووری کزاری ژوورەکزانی ئیتالعزات نەچزۆتە دەر ،بزێ
وەاڵم نابین.
ئێمە لێرە لە چیاکانی کوردستان وەبیر دەسەاڵتی تاران دەهێنیزنەوە هەر دوێنزی بزوو لە بۆکزان هزاواری "قاسزملوو،
قاسملوو ڕێگات درێژەی هەیە" بوو بە شووعاری خۆپێشاندەران ،ئزێمە دوای ئەو جێزژنەو هەتزا ڕێبەنزدانی داهزاتوو
ئاستی تێکۆشانمان بەرز دەکەیزنەوەو سزەرهەڵدانەکانی ئەو دواییزانەی گەالنزی ئێزران بزۆ لەنێزو بردنزی دیکتزاتۆڕی
مەزهەبیو فاشێیمی فارس دەکەیزن بە ڕووحزی جەسزارەتی زێزدەترو دڵنیزابن سزەرکەوتن بەشزی ئزازادیو شزکان هەر
نسیبی ملهووڕییە.
خوێنزززدکارانی کزززورد لە گرتووخزززانە بکزززوژن ،ژنە چزززاالکی کزززورد دەسبەسزززەر بزززکەن ،ئەدی پێمزززان نزززاڵێن لەگەڵ
شەونووسزززینی مەرگ بەر دیکتزززاتۆڕی کچزززانی سەرشزززەقامو سزززووتاندنی بنکەکزززانی بەسزززیجتان چ دەکەن؟ وەبیرتزززان
دێنیززنەوە د .قاسززملوو بە کززریس کززۆچێرای کززۆچکردوو دەبێززژ  :هەزاری دیکەشززمان لززێ شززەهید بززکەنو گرتووخززانە
جێگززای ئززازادیخوازی کززوردو گەالنززی ئێززران نەبێززتەوە سززەرکەوتن بززۆ ئززێمە کززوردە نامووسززییەو هززیچ حیسززێبێ بززۆ
سیسززتەمی شززەڕی تززایبەتو پززڕۆژەی تێززڕۆڕو ئاسێمیالسززێۆنیان نززاکەین" .ئززێمە فرچکمززان بە نرخززی ئززازادی گرتززووە
چوونکە قاسملوو ئاوای فێرکردووین".
هاوڕێیانی هێژا ،لەو ڕۆژە پیرۆزەدا کە ئێمە یادی جێژنی دووی ڕێبەندان دەکەیزنەوەو لە چوارچێزوەی بەهێیکردنزی
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کوردۆلۆژی کوردیداو لە بەرامبەر سستکردنی هێڵی دابڕانی نەتەوەییو لەتوکووت کردنزی زەینییەتزی شزووناسخوازی
کورد کە داگیرکەران لە ڕێگەی شەڕی تایبەت ،دیڕلۆماسیو گرێزدراوکردنی خەبزاتی کزورد لە بەشزە جۆراوجۆرەکزانی
کوردستانەوە بەخۆیان هەوڵی بۆ دەدەن ،ئێمەی خوێندکارانی دێموکڕاتو قوتابخانەت پێشەوا قازی ڕێی دەگرین لە
بەرخۆدانی گەلی ڕۆژاوای کوردستانو عەفرینزی زەیتزوونی دەستەخوشزکەی ڕۆژهەاڵتزی بەڕوو کە بە پشز بەسزتن بە
ئیزززرادەی خۆیزززان خەریکزززی ملمالنزززێو خەبزززاتێکی خوێنزززاوی لە بەرامزززبەر دەسزززتەبرا دیکتزززاتۆڕو فاشیسزززتە بیزززر
سەفەویستەکانی تاران واتا نێئۆ عوسزمانییە فاشیسزتەکانو ڕاسزییمی دینزی "ئزاکەپە" دەبزنەوە ڕایزدەگەیەنین گەلزی
کوردسززتان ئیززدی بڕیززاری یەکجززاریی بززۆ ڕزگززاریو سەربەسززتی داوەو " ئێززف "١١و ڕەشززەکوژی زۆر لەوەی چززووکەترن
ئازادیو ڕزگاری لە گەلی کورد بستێننەوە.
لە کۆتاییززدا جززاڕیکی دیززکە سززاڵو لە یززادی ٢ڕێبەنززدانو حییبززی دێمززوکڕاتی کوردسززتانو پێشززەوای یەکەم ڕێززبەری
سیاسی ،یەکەم کۆماری کوردستان پێشەوا قازی محەممەد.
سەرکەو خەباتی ڕەوای گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بە ڕێبەری حییبی دێموکڕات
بڕووخێ فاشییم و ساڵو لە بەرخۆدانی گەلی عەفرین و هەموو گەلی ڕٶژاوای کوردستان.
سەرچاوە :ماڵڕەڕی گیارەنپ  -ڕێکەوتی٢٣ :ی جانێوێری ٢١١٨
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پەیامی هاوبەشی یەکیەتییەکانی الوان و ژنانی دێموکرات بەبۆنەی دووی رێبەندان
ساڵیادی  ٢٧ساڵەی کۆماری کوردستان

هاوڕێیانی خۆشەویست!
کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی دێموکرات!

خەڵکززی خۆشەویسززتی کوردسززتان! میراتگرانززی راسززتەقینەی کۆمززار و پێشززەوای مززوعەزەم ،پززڕ بە دڵ پیرۆزباییتززان
لێدەکەین بەبۆنەی ساڵیادی دامەزرانی کۆماری کوردستان ،ئەو کۆمارەی کە مەیدانی جێ خستن و نەهزادینە کردنزی
سیمبولە نەتەوەییەکان بوو و لە پڕۆسەی میلەتسازی مۆدێرندا بە واتای سیاسی و دامەزراوەیی دەوری کارای گێڕا و
یەکەمین کۆماری میلی دێموکراتیکی کورد بوو.
رێبەرانی میللەتان لە قۆناغە جۆراوجۆرەکان بە دەرکی خۆیان لە واق یاتی سیاسی هەوڵ دەدەن بەدوای رێگاچارەی
دەربازبوون لە قەیرانەکاندا بگەرێن و لە نەتەوەی ئێمە پێشەوا قزازی لەو دەگزمەن رێزبەرە دەروەسزتانە بزوو کە
بە دەرکی دروس لە شەرایتی ئەوکاتی کوردسزتان تێکۆشزا کە بیزری نەتەوەیزی لە نزاو نوخبەکزانی کزوردی ئەوکزات
بگوازێتەوە ناو گۆڕەپانێکی گەورەی کۆمەڵگای کوردی و بەستینێ ئامادە دەکزات کە حیبزی دێموکرایز دابمەزرێزنن.
پێشەوا قازی کە حییبی دێموکراتی دامەزراند بۆوەی دامەزراند کە دەسزەاڵت بەدەسزتەوە بگرێز و کۆمەڵگزا ئیزدارە
بکززات هەربززۆیە ئەو خوێنززدنەوە دروسززتە بززوو کە بززوو بە هەوێنززی دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان لەالیەن حییبززی
دێموکرات و پێشەواکەی.
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لە کۆماری کوردستان بە دیرایەتی پێشەوا قازی بیرۆکەی هێنانە پێشی الوان و ژنزان بزۆ نزاو کایەکزانی سیاسزی و
حییبایەتی و حکومەتداری بەحەدێ دەقیز بزوو کە الوانزی گۆشزکراوی کۆمزار دوای روخزانی کۆمزار و شزەهیدکرانی
رێبەرانی کۆمار ،جارێکی تر حییبزی دێموکراتیزان بونیزاد نزایەوە و درێژەیزان بە تێکۆشزانی ئەو حیزیبەدا .پێشزەوا
قازی لە سەردەمێکدا ژنان دێنێتە مەیدانی کاری رێکخراوەیی کە لە ئێرانی ئەوکات تا ئێستاشی لەگەڵزداێی دوای
٧٢ساڵ لەو سەردەمە هێشتا مافی تیکۆشانی سیاسی بۆ ژنان بەرەوا نابینرێ  .لەسەردەمێکدا کە بیری عەشیرەیی و
ریش سڕی گەری و باوکساالری زاڵبوە ،پێشەوا قازی تەمرینی حکومەتداری و حییبایەتی و سیاسی بە الوان دەکات
و ئەمە دیرایەتی ئەو رێبەرە مەزنە بوە.
ئازیزان!

ئێمە لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە تاقی کزردنەوەی ئەزمونەکزانی حکومەتزداری لە تزاران و تەجزروبەی رێژیمەکزانی
شاهەنشززاهی و ئیسززالمی ئێسززتا ،بەو ئاکززامە گەیشززتووین کە ئەقڵیەتززی تززاران لەهەمززبەر کززورد و نەتەوەکززان ،بە
گززۆڕینی رێژیمەکززان ناگۆڕدرێ ز و بززۆیە پێویسززتە کۆمەڵگززای کززوردی رۆژهەاڵت بە یەکگرتززوویی خززۆی ناونیشززانیکی
بەهێززیی کززوردی بززدات بە تززاران کە نەتوانێ ز پرسززی کززورد پەرواێززی بخززات و تەنززانەت لە ئەگەری روخززانی ئەو
رێززژیمە دەبززێ ریژیمززی داهززاتوو بیانززێ ئەگەر بێ ز و کززورد و نەتەوەکززانی ئێززران نەخززوێنێتەوە و لەبەرجاویززان
نەگری و بەشداری پرۆسەی سیاسیان نەکات ئەوا چارەنووسی ریژیمەکانی پێشووی دەبێ .
ئێمە لەسەردەمێکدا یادی کۆماری کوردسزتان دەکەیزنەوە کە بە خۆشزیەوە کۆمەڵگزای کزوردی رۆژهەاڵت خوێنزدەوارە و
توانیویززانە لە فەزای داخززراوی سیاسززی ئێرانززدا لە بززواری جواروجززۆر لەپێنززاو مززافە نەتەوایەتییەکززانی کززورد بێززنە
دەنپ.
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الوان و ژنانی رۆژهەاڵت ئەمڕۆکە لەسەر بنەمای کۆماری کوردستان و پێشەواکەی ،بۆ جێ خسزتنی هەرچزی زیزاتری
پڕۆسەی میللەتسازی لەمەیداندان و تێدەکۆشن و بە تیکۆشانی خۆیزان توانیویزانە تاحەدێز پاشەکشزە بە کۆمزاری
ئیسالمی بکەن و ئەو پەیامەیان داوە بە کۆماری ئیسالمی کە بە پیالنگێڕی ئیتر ناتوانێ پرسزی کزورد لە رۆژهەاڵت
پەراوێی بخات .پەیامەکەی ئێوە گەیشتۆتە شوێنی خۆی و بە تێکۆشانی زیاتریئێوە رۆژ بە رۆژ ئەم پەیزامە باشزتر
جێ دەکەو .
ئێززوە لە جەریززانی جێژنززی رێفرانززدۆم و کارەسززاتی کرماشززان بە تەعەهززودێکی میللززی و یەکگرتززوانە و بە هەرەوەزی
نەتەوەیی خۆتان سنوورەکانی کوردستانتان دیاری کزرد ،ئەوی ئیزوە کردتزان چزی وای کەمتزر نەبزوو لە رێفرانزدۆم،
ئێوە دەوڵەتی کوردستانتان لەسەر بنەمای ئەخالق و نیشتمانڕەروەری راگەیاند.
جززارێکی تززر بە بززۆنەی سززاڵیادی دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان گەرمتززرین پیززرۆز بززایی لە ئێززوە و لە هەمززوو ئەو
کەسززانە دەکەم بززۆ زینززدوومانەوەی میلەتەکەمززان گیانیززان دانززا و زینززدانیان کێشززا و ئەشززکەنجە دەدرێززن و دووری
ئازییان تەحمول دەکەن.
هەر بژین و سەرکوتوو بن
سەرچاوە :ماڵڕەڕی گیارەنپ  -ڕێکەوتی٢٣ :ی جانێوێری ٢١١٨

88

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان

ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان ،لە پەیامێکدا ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردستانی پیرۆزبایی کرد

ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان  ))RMMKپیرۆزبایی لە ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستانی کرد.
ڕێکخززراوی داکززۆکی لە مززافی مرۆڤززی کوردسززتان ،لە ڕاگەیندراوێکززدا بە بززۆنەی ٢ی ڕێبەنززدان ،سززاڵڕۆژی دامەزرانززی
کۆماری کوردستان ،بەرگریی لە مافی چارەنووسی خەڵکی کوردستانی بە رووداوێکی مێژوویی و هەوڵێکزی ژیزرانە لە
قەڵەم دا.
لە بەشێکی ئەو پەیامەدا هاتووە کە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانی ،ڕۆژی دامەزراندنی یەکەمین دامەزراوەی مەدەنی ز
دەوڵەتی کورد لە “ڕۆژهەاڵتی کوردستان” و ڕۆژی دامەزراندنی کۆماری خودموختاری کوردستان لە ئێرندا ٧٢ ،ساڵی
بە سەردا تێڕەڕ بوو.
لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان زدا ،قززازی محەمززمەد لە بززااڵی ڕێبەرێکززی نەتەوەیززی ،هاوئاهەنززپ و هززاوڕ لەگەڵ ویس ز و
خواستی بیووتنەوەی ئازادیخوازنە و خودموختاریخوازانەی خەڵکی کورد ،ئەو کۆمارەی ڕاگەیاند.
قززازی محەمززمەد وە یەکەمززین سززەرکۆماری کززورد ،دەوڵەتێکززی لەسززەر بنەمززای مافززه نێودەوڵەتییەکززان دامەزران زد.
دەوڵەتێ کە لە سەردەمی خۆیدا بەپێی لەبەرچاوگرتنی ئەسڵەکانی دێموکراتی و کۆماری و مەدەنییەت جێگای
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شازنازیی گەلی کورد بوو.
هەروەها ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤزی کوردسزتان ،وە یەکەمزین ناوەنزدی مەدەنزی ز مزافی مرۆڤزی داکزۆکی لە
دیززاریکردنی مززافی چززارەنووس لە کوردسززتان ،هاوئاهەنززپ و هاودەنززپ لەگەڵ خەڵکززی کززورد ،سززاڵڕۆژی دامەزرانززی
دەوڵەتی کزوردی و بە واتزایەکی دیزکە کۆمزاری خودموختزاری کوردسزتان لە ئێرانزدا پیرۆزبزایی دەکزا و ئەو ڕووداوە
مێززژوویییە بە خەڵکززی کززوردی هەر  ٤پززارچەی کوردسززتان ،بەتززایبەت خەڵکززی ڕۆژهەاڵت پیرۆزبززایی دەڵززێ و بە
دەسکەوتێکی مێژوویی گرینپ دەزانێ.
شیاوی باسە ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان لە ٢١ی خاکەلێوەی ساڵی ١٣٨٤ی بە مەبەستی گرینگی دان بە ماف و
ویستی کورد بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە سەر دەستی سدێ کەبووندوەند دامەزرا.

سەرچاوە :کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٣ :ی جانێوێری ٢١١٨
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رێزگرتن لە یادوبیرەوریی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان

لە دەرەوەی کوردستان:

بهڕێوهچوون ڕێورەسمی ٢٧هەمین ساڵیادی دامەزرانی كۆماری كوردستان له ئاڵمان

ناوەنززدی هەواڵ -ئاڵمززان :كۆمیتززهی حییبززی دێمززوكڕاتی كوردسززتان لززه ئاڵمززان ڕۆژی شززهممه ٣ی فهورییززهی ٢١١٨ی
زایینی بۆ ڕێیلێنان له ساڵیادی كۆماری كوردستان مهڕاسمێكی بهشكۆی لهشاری فڕانكفورت پێك هێنا.ئزهو مهڕاسزمه
كززه بززه بهشززداری ژمارهیززهكی زۆری ئهنززدامان و الیززهنگرانی حیززی و كززوردانی تاڕاوگززهی نێشززتەجێ لززه ئاڵمززان و
نوێنززهرانی حیززی و ڕێکخززراوە كوردسززتانیهكان بززهڕێوه چززوو ،سززهرهتا لهالیززهن پێشكهشززكارانهوه هاوڕێیززان سززهیران
بایهزیدحوسززێنی و خززال شززهریفی دوای بززهخێرهێنانی بهشززداران بهسززروودی نهتهوایززهتی ئززهی ڕهقیزز وسززاتێك
بێدهنگی بۆ ڕێیلێنان له گیانی پاكی شههیدانی كوردستان كرایهوه.
دوای خوێندنهوهی پهیامی كۆمیتهی حیی له ئاڵمان له الیهن هاوڕێیانی پێشكهشكار ،بۆپشتیوانی لزه زینزدانیانی
سیاسی و بهتایبهت ڕامین حسێن پهناهی و هیدایهت عبدوواڵپوور به نیشانهی وهفاداری ههستانه سهرپێ وحزوكمی
ناعاداڵنەی سهپێندراو بهسهریاندا مهحكووم كرد.
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داوا له هاوڕێی بهڕێی و تێکۆشەری دێرینی حد كاك عەبدوواڵ عەبداڵی ئەندامی کومیتەی گشتی حیی لە واڵتی
ئاڵمان كرا كه بە بۆنەی ٧٢هەمین ساڵیادی کۆماری کوردستان وتارێ پێشكە بکات.
بهڕێییان له وتهكانی خۆیدا باسێكی له ساتهكانی ڕاگهیاندنی كۆمار كرد كه فرمێسكی شادی له چاوی بهشزداراندا
قهتیس ما .له بهشێك له وتهكانیدا گوتی كه له ٢ی ڕێبهندانی ٢١٤٥ی كوردی بهرانبزهر بزه ٢٢ی ژانویزهی ١٤٤٥ی
زایینی له شاری مههاباد یهكهم كۆماری كوردی واته كۆماری كوردستان لهسهر دهسزتی پێشزەوای مەزنزی گەلزی کزورد
قازی محەممەد و بە ڕێبەرایەتی حییبی دێموكراتی كوردستان دادهمهزرێ  .خزهڵكێكی زۆر لزه دوو شزهقامی شزارهكه
كززه تێكززهل بززه چززوارچرا دهبوونززهوه ،ئاپۆرایززان بهسززتبوو وچززاوهڕێی هززاتنی پێشززهوایان دهكززرد.كۆمیتززهی ناوهنززدی
لهبهردهرگای مهحكهمه چاوهروان بوو .جهنابی پێشهوا و كاك حاجی بابهشێخ به كۆاڵنی مهحكهمهدا بهرهو چوارچرا
شزززۆر دهبنزززهوه .لزززه سزززهفی پێشزززهوهی پێشزززوازیدا دهسززز لهگزززهل ژێنزززڕاڵ بزززارزانی و چهنزززد كهسزززایهتیهكی تزززر
لێدهدهنهوهوبهرهوچوارچرا بهڕ دهكهون.لهوكاتهدا دهبێته چهپڵهڕێیان وبه ماڕشی كوردی وسروودی میللی كوردستان
شار دهنپ دهداتهوه .جهنابی پێشهوا پێش ئهوهی بچێتهسهر سهكۆی چێو كه بۆ ئزهم مهبهسزته سزازكرابوو ،داوا لزه
كۆمیتهی ناوهندی دهكات كه قورئزان و نهخشزهی كوردسزتان و ئزااڵی پیزرۆزی كوردسزتان بێزنن .بهرپرسزی شزارهوانی
بهڕێی غهنی خوسرهوی ڕێوڕهسمهكه دهكاتهوهو پیرۆزبایی لزه جزهنابی پێشزهوا دهكزات .جزهنابیان سزوێندی یاسزایی
دهخۆن وههر لهو كاتهشدا وشهی پێشهوا كه زۆر شیاووڕهوایه ،به بااڵی پێشهوا دهبڕدر و دهبێتزه پێشزكۆی قزازی
نهمر .سوێند به خوا ،به كهالمی خوا وبه نیشتیمان وبه ئااڵی پیرۆزی كوردستان تا ئاخرین ههناسزهی ژیزان و تزا
ئاخرین تنۆكی خوێن بهسهروماڵ پارێیگاری لهسهربهخۆیی كوردستان و ئااڵی پیرۆزی دهكهم و وهفادار دهمێنمهوه،
ئاخرین وتاری پێشهوای نهمر دهبێ له چوارچرا .لهو شوێنه كه له پێناویدا سهری دانا.ئهم ڕۆژه دهبێته خۆشزترین
ڕۆژ له مێژووی هاوچهرخی كورددا.
بهڕێی عهبداڵی ههر له درێژهی باسهكهیدا ئاوڕێكیشی لزه وهزعزی ئێسزتای ئێزران دایهوهوبهتایبزهت تیشزكی خسزته
سهر ڕووداوهكانی ئهم دواییانهی ئێران وبه وهرچهرخانێكی گرینگی له قهڵهم دان كه دهتوانن ببنه سهرهتایهك بزۆ
كۆتایی هاتنی ڕێژیمی ئێران .ههروهها لهسهر شهرخوازیهكانی دهوڵزهتی تزورك دژی كزوردانی ڕۆژئزاوا دوا و وێزڕای
مهحكووم كردنی هیوای خواس كه كۆمهڵگهی نێونهتهوهیی لهئاس ئهو شهره ناڕهوایه بێدهنگی بشكنن و پشتیوانی
حییبی دێموكڕاتی بۆ گهلی ڕۆژئاوا دووپات كردهوه.
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له بڕگهیهكی دیكهی بهرنامهكهدا هاوڕ جههانگیر قوربانی پهیامی دهفتهری سیاسی حییبی دێموكڕاتی كوردستان
لهمهر هێرشی توركیه بۆ ڕۆژئاو وعهفرین خوێندهوه .دواتر ژمارهیهك حیی و الیهن بە بۆنەی ٧٢هەمین سزاڵیادی
کۆمززاری کوردسززتانەوە پززهیامیان نززاردبوو ،پهیامززهكانیان پێشززكه

كززران .كۆتززایی ئززهم بهشززه بریتززی بززوو لززه

خۆیندنهوهی پهیامی یهكیهتی الوانی دێمزوكڕاتی رۆژهزهاڵتی كوردسزتان لهالیزهن بزهرێی بێهزیاد كارسزاز .نێوئزاخنی
بهرنامهكه بریتی بوو لهچهندین پارچه ههڵبهس و شێ ر له الیهن پێشكهشكارانهوه.
له كۆتایدا هونهرمهندان عهالی سهالحیان ،محمد بۆكانی وگرووپی ههندرێن بزه چهنزدین ئزاوازوگۆرانی كۆڕهكزهیان
ڕازاندهوه.
حییبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی ئاڵمان
٣ی فێبریویری ٢١١٨ی

بەڕێوەچوونی سمیناری ٧ی ڕێبەندان لە شاری ستۆکهۆڵم،ی پایتەختی سوید

ناوەندی هەواڵ  -سوید :ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢٧ی ژانوییەی ٢١١٨ی زایینی ،بەرامزبەر بە ٧ی ڕێبەنزدانی ١٣٤١ی
هەتاوی ،کومیتەی حییبی دیموکراتی کوردسزتان لە واڵتزی سزوید ،بە بزۆنەی ٢ی ڕێبەنزدان ٧٢هەمزین سزاڵەوەگەڕی
دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان لە سززاڵی ١٣٢٤ی هەتززاوی لە شززاری مەهابززاد ،بە بەشززداری کززۆمەڵێکی بەرچززاو لە
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کوردانی دانیشتووی واڵتی سوید ،نوێنەری چەندین حیی و ڕێکخراوی کوردستانی و کەسایەتی سیاسزی و ئەنزدام و
دۆسززتانی حییبەکەمززان ،سززمیناڕیکی پززڕ نێززوەرۆکی بززۆ بەڕێززی خالیززد عەزیززیی ئەنززدامی ڕێززبەری حییبززی دیمززوکراتی
کوردستان پێ هێنا.
سەرتای سمینارەکە بە سرودی دوژمن شکێنی ئەی ڕەقی و پاراستنی خولەکێ بێدەنی بۆ ڕێیگرتن لە گیانی پاکی
شززەهیدانی بززیووتنەوەی ڕزگززاریخوازانەی گەلەکەمززان دەسززتی پێکززرد .پاشززان هززاوڕ نەبەز عەلیدووس ز ئەنززدامی
کومیتەی گشتی حیی لە واڵتی سوید وە بەڕێوەبەری بەرنامە بەخێرهاتی میوانان کرد و پاشان وتەیەکی کورتی
لە سەر ٢ی ڕێبەندان و هۆکاری پێکهێنانی سمینارەکە پێشکە کرد.
بە دوای ئەو دا فیلمێکزززی دیکۆمێنتزززاری کە لە الیەن تەلەفییزززۆنی کوردکانزززاڵەوە ئامزززادە کرابزززوو ،بە ڤیدیۆسزززالید
نیشانی ئامادە بووان درا .دوای بەدوای ئەو فیلمە نۆبە گەشتییە بەڕیی کا خالید عەزییی.

ئەوەش بەشێک لە قسهکانی کاک خالید عهزیزی له سمیناری یادی کۆماری کوردستان له
سۆئێد

میوانانی خۆشەویست!
خوشک و برایانی ئازیز!

پڕ بە دڵ هەموو الیەکتان بە خێرهاتن دەکەم .پێشەکی بۆ یادی ئەو ڕۆژە پیرۆزە ،هەروەها بۆ بەشداریتان لە
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بەحززس و بابەتێ ز سززەبارەت بە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان یززان کوردسززتانی ئێززران ٧٢ ،سززاڵ دوای کۆمززاری کوردسززتان
بهخێرهاتنتان دهکهم .هەروەها جێی خۆیەتی له ساڵیادی کۆماری کوردستاندا پڕ بە دڵ پیرۆزبایی لە هەموو ئێوە
بکەم کە بەشێکتان لێرە کادرانی پێشوو و ڕێبەرانزی حییبزی دیمزوکرات بزوون ،بەشزێکتان یزا ئەو سزەردەم لە دایز
بوون یان لە دەورووبەری پایتەختەکەی کۆماری کوردستان لە دای بوون ،یا بە درێژایی مێژوو ژیانی سیاسیتان لە
نێززو حییبززی دیمززوکرات ،ئززااڵی کۆمززاری کوردسززتانتان لە حەدی خۆتانززدا شززەکاوە ڕاگززرت و ئێسززتا هەر بە هیززوای
شەکاوە بوونی ئەو ئااڵیە لە داهاتوو دا لە پێناو ڕێبازەکانی کۆماری کوردستان کزار دەکەن .هەروەهزا پیرۆزبزایی
ئەو ڕۆژە لە جەم ێ لە ئێوە دەکەم کە کەم ئەندامی ڕێبازەکەی کۆماری کوردستانن و لێرە حیوورتان هەیە و کەم
ئەنززدام بززوونی ئێززوە دیسززان هەر لە پێنززاو ڕێبززازەکەی قززازی محەمززمەد و بە ئاکززام گەیشززتنی ئاواتەکززانی کۆمززاری
کوردستاندا بووە.
جێی خۆیەتی هەر لێرەوه پیرۆزباییەکی تایبەتی بە بۆنەی یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان ،لەو شوێنە بکەیزن
کە کۆماری کوردسزتانی لزێ دامەزرا .لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان لە کوردسزتانی ئێزران و بەتزایبەت لە پزایتەختەکەی
کۆماری کوردستان مەهاباد .ئێستا دوای  ٧٢ساڵ سزەرەڕای زوڵز و زۆری و هەمزوو کزاری سزەرکوبگەرانەی کۆمزاری
ئیسززالمی خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە چەنززد سززاڵی رابززردوودا نیشززانیان دا ئەو موئەسیسززاتەی کە بە نززاوی
کۆماری کوردستان درووس بوو و لەو دوای ماوەیە تێکچوو ،بەاڵم دیسان ڕووحی نەتەوایەتی و بە دوادا چوون بۆ
وەی کە خەبات و جمووجۆڵی مەدەنی ،خەبات و جموجۆڵ لە کوردستانی ئێران لە پێناو مافەکانی خۆیزان بزکەنەوە
بە موئەسیسززە ،بەردەوام دەچێززتە پێشززێ .بززۆیە هەمززووی ئززێمە لە مززاوەی چەنززد سززاڵی رابززردوو دا بە موناسززبەتی
جۆراوجۆر هەوڵ و تێکۆشان و فەعالیەتی خەڵکی نیوخۆی واڵت بە ژن و بە پیاو ،لە شار و دێهاتەکانمزان بینیزوە
کە ئامززادە بززوون لە پێنززاو ڕێبززازەکەی کۆمززاری کوردسززتان ،لە پێنززاو گەیشززتن بە مافەکززانی خۆیززان تەحەمززوولی
زەحمەتێکززی زۆر بززکەن ،تەنززانەت تەحەمززوولی ئەوە بززکەن لە زیندانەکانززدا بززن ،شززکەنجە قبززووڵ بززکەن و بەشززێ
لەوانە حوکمی ئێ دامیشیان لە سەر بدر  .بۆ ئێمە لە نێوخۆی واڵت ئەوەی لەو چەنزد سزاڵەدا ڕووی داوە ،دەکزر
بڵززێ شانبەشززانی خەبززات و تێکۆشززانی حییبەکززان بە تززایبەتی حیززیبەکەی پێشززەوا قززازی محەمززمەد و پێشززمەرگانە
جێگززای ئیفتیخززارە ،جێگززای ئیفتخززارە .ئززێمە شززانازی دەکەیززن کە لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان سززەرەڕای زوڵز و زۆری
کۆماری ئیسالمی ئەو خەڵکە بە تێکۆشانی خۆی بەردەوام دەچێتە پێشێ.
النیکەم دوو نموونە نیشانی دا کە ش ووری سیاسیی کورد لە ئێران ئێستا بە خۆشییەوە و ئێحساسی مەسئوولییەت
بەرامبەر بە بەدواداچوون بە نیسبەت مافە نەتەوایەتییەکانیان ڕۆژبەڕۆژ لە گەشە دایە .لە باشوور ،یان لە
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کوردسزتانی عێزراق ڕێفرانززدۆم دەکزر بەاڵم لە کوردسززتانی ئێزران عەقڵەییەتززی ڕێفرانزدۆم بە هززاتنە سزەر شززەقام
نەهادینە دەکەن .لە کرماشان بومەلەرزەیە بەشزێکی زۆری ئەو ئوسزتانە دادەگزر  ،داموودەزگزای کۆمزاری ئیسزالمی
کە بە لێشاو پوڵ و پارە لە خیمەت تێرۆریستان لە دەرەوەی سنوورەکەی خۆی دادەنێ ،تا چەند ڕۆژیش نەیدەزانی
لە کرماشززان چززی ڕوو دەدا ،بەاڵم کززۆمەاڵنی خەڵز لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بە سززازماندەیی و خۆرێکخسززتن و بە
عەقلیەتی بە موئەسیسەکردنی کوردایەتی و فەعالیەتی سیاسی وەدەنپ هاتن و هاتنە سەر خەت و ئەو پەیامەیان
دا بە خۆیزززان کە دەتزززوانن کزززار بزززکەن لەو  ،ئەو پەیامەیزززان دا بە تزززاران کە دەتزززوانن وەدەنزززپ بزززێن لە سزززەر
هاونیشززتمانیان خۆیززان لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و ئەو پەیامەیززان دا بە شززوێنەکانی دیززکە کە لە کوردسززتانی
ئێران ،بە شێوازی جۆراوجۆر لە مەیدان دان .بۆیە دەڵێ بە موئەسیسەکردن ،زۆرتر ئەو بیرۆکەیە دێتەوە گۆڕ کە
ئایا کەس یا حیی یا خەڵ وە جەماوەر ،یا بە موئەسیسەکردن کەڵ لە دەرفەتەکان وەردەگیر ؟ بۆیە دەڵێ
دەرفەتەکان ،کۆماری کوردستان جیاواز لەو مێزژووە کزورتە کە پەیوەنزدی دار بزوو بە ژ  ، -هزونەری قۆسزتنەوەی
فورسەت بوو و قۆستنەوەی فورسەت لە کۆماری کوردستان ،لە ڕاستی دا بێ ئێغراق هونەری شەخسزی پێشزەوا قزازی
محەمززمەد بززوو .هەلومەرجێ ز لەو نززاوچەیە دێززتە گززۆڕ

جموجززوڵی فکززری کززوردایەتی بەو شززێوەی کە لەو کززورتە

فیلمەدا باس دەکر  ،لە ژوورەکانی بەستە بە نێوی کۆمەڵەی ژ-

لە گۆڕ دایە .پێشەوا زۆر زوو بەو قەناعەتە

گەیش بەو جوواڵنە فکرییه لە ژوورەکانی داخزراو و بە سزوێند خزواردن نزاکر ئەو فورسزەتە بقۆسزترێتەوە ،بزۆیە
زۆر زوو موئەسیسەی بۆ دا نا .یەکەمین موئەسیسە دامەزرانی حییبی دیموکراتی کوردستان بوو ،لە شكڵی ژوورەکانی
هێنا دەر  .لە ماوەیەکی کورتدا تۆ دەبزێ فکزر لە موئەسسزە بزکەیەوە ،لە شزێوانی نزاوچەکە فکزر لە دامەزرانزدنی
دەوڵەتززی کززوردی بززکەیەوە ،لە دواکەوتززوویی و نە خوێنززدەواری کۆمەڵگززهی ئەو وەخززتەی کوردسززتان ،وەرە وەزیززرت
هەبێ ،موئەسیسات دابنێ ،تەعامول لەگەڵ کێ بکە ،لەگەڵ سیناریۆیەکی ئاڵۆزی نێودەوڵەتی کە ئەتۆ وەال دەنێ.
ئازەرییەکان بە شێوەی خۆیان وەالیان دەنا و دەیانویس ببێتە پاشکۆی ئازەربایجان .تزاران هەر نادیزدەی دەگزرت،
سوڤیەت زۆر درەنپ هاتە سەر خەت دەنا ناڕاستەوخۆ مامەلەی لەگەڵ وان دەکرد .بەاڵم پێشەوا قازی محەممەد لە
ماوەیەکی کورتدا توانی ئەو موئەسیسەیە درووس بکا و ئەو موئەسیسەیە یەکەمین دەوڵەتی کوردی بزوو ،یەکەمزین
ئادرەسی کوردیش بوو .هونەری قۆستەوەی فورسەتەکە لە الیەن پێشەوا قازی محەمزمەد ئەونزدە گەورە بزوو کە لەو
ماوە کورتەدا ،ئێستا سەنەدییەت و دێکۆمێنێتێکی زۆری بۆ ئێمە جێهێشزتووە کە نە تەنیزا تێکۆشزەران و ئەدیبزان و
نووسەران ئەوانەی کە کوردن بە دوایاندا دەچن ،بەڵکوو غەیرە کوردەکانیش زۆر جار موڕاج ەی پێ دەکەن.
کاتێ کۆمار دەڕووخێ ئێمە زۆر جار هەوڵ دەدەین بچینەوە نیو خەسارناسی ئەوە ،بەاڵم ڕووخانی کۆمار خاریج لە
توانای پێشەوا قازی محەممەد بوو ،خاریج لە توانای ڕییی یەکگرتوویی و تواناکانی نییامیی کوردیش بوو ،بۆیە
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پێشەوا قازی محەممەد بەو جۆرەی کە خزۆی تەشخیسزی دا بەوەی کە لە پێنزاو ئەو ڕێبزازەدا ئی زدام بکزر  ،کۆمزار
ئاوا کۆتزایی پێهزات ،بەاڵم بە قەولزی نووسزەرێکی غەیزرە کزورد دەڵزێ بیزرۆکەی ناسزیۆنالییمی کزورد لە مزاوەیەکی
کورت کە لە مەهاباد ڕا نەهادینە بوو و دەوڵەتی کزوردی لە سزەر دامەزرا بە ڕووخزانی کۆمزار و بە لە سزێدارەدانی
قازی محەممەد تیدا نەچوو ،بەڵکوو بوو بە هەوێنی ناسیۆنالییمی کورد بزۆ نەوەکزانی دیزکە  ،دەقیقزهن ئێسزتا
ههروههایه .فورسەتەکان زۆر هاتوونەوە گۆڕ  ،ئایزا ئەو فورسزەتانە چزۆن کەڵکیزان لزێ وەرگیزراوە؟ دوای کۆمزاری
کوردستانیش ،بە ئینقالبی ئێران فورسەتێکی ئاوا هاتەوە گۆڕ  ،ئزێمە هەوڵمزان دا لەو فورسزەتە کەڵز وەرگزرین
بەاڵم دیسانەوە بە دەستی ئێمە نەبزوو .دەسزەاڵتی کزورد لە ئێزران بە بزراورد لەگەڵ دەسزەاڵتی دەوڵەتزی مەرکەزی
لەو مەوق ییەتە دا نەبوو کە ئێمە بتوانین بە باشی لەو بمێنینەوە و دیفاعی لێ بکەین .دوایە دیسانەکانە ئێمە
شززاهیدی باشززووری کوردسززتانین .سززاڵی  ٤١فورسززەتێ دێززتە گززۆڕ قەزیەی کوردسززتانی عێززراق ،کززۆمەڵەی نەتەوە
یەکگرتووەکززان لە بەرامبەریززدا تەعەهززوداتێکی دەبززێ ،کززورد لەو فورسززەتە کەڵز وەردەگززر  ،بە ڕووخززانی سززەدام
حوسێن قورسایی ئەو فورسەتە دیسانەوە قورستر دەبێتەوە .بە هاتنە گۆڕێی ڕێفرانزدۆم و جموجزووڵی رێفرانزدۆم و
بە موئەسیسززە کردنززی حکززومەتی کززوردی لە کوردسززتانی عێززراق ،قورسززتر و قورسززتر دەبززێ ،بەاڵم کە دێززتە لززوتکە،
لەو دەردەکەو قورسززایی بە موئەسیسززە بززوونی دەسززەاڵتی کززوردی کەلێنێکززی وای تێززدا بززوو ،لە لززوتکەوە تززا
ڕادەیەکی زۆر گەیشتە سەر شکستێکی ئینکزار نزاپەزیر .لە تزورکیە بە دوای هەڵبژاردنەکانزدا  ٨١ئەنزدام پارلەمزان
لە حییبێکزززی کزززوردی دێزززتە پارلەمزززان ،لە حییبەکزززانی دیزززکە کەم و زۆر ئەنزززدامی کزززوردی تیزززدا بزززوو ،بەاڵم
خوێندنەوەیەکی تێکەڵ بە یەکتر لە قەزیەی کورد و چۆنیەتیی تەعامول لەگەڵ حکومەتی تورکیە ئەو فورسەتە
لەو تیدا دەچێ و دەبێتەوە بە شەڕ و شۆڕ .لە سوریە فورسزەتێ درووسز دەبێزتەوە ،خەلەئێز کە لە نەتزیجەی
ئەو خەلەئەدا کورد تێدەکۆشی لەو خزۆی سزازمان بزدا و ئێسزتا دەبینزین کە لەو دەسزەاڵتی خۆیشزی هەیە .ئایزا
ئەو فورسەتە چۆن دەقۆزرێتەوە؟ ئایا ئەو فورسەتانەی کە هەموو دێنە گۆڕ  ،دەگەنە لووتکە؟ بزۆ واڵمزدەر نزابێ؟
بۆ ئێمە لە ساڵی ڕابزردوودا لە کوردسزتانی عێزراق ئەو شکسزتەمان بینزی ،لە تزورکیە دەورانێز زۆر چزووە پێشزێ،
بەاڵم پاشەکشەی بە خۆیەوە بینی و لە سووریە دەبینی هێرشێ کراوەتە سەر ئەو ناوچەیە .ئەو تەجرووبەیە چی
لێ د ؟ لە کوردسزتانی ئێزرانیش سزەرهڕای ئەو هەمزوو تێکۆشزانانە و کەڵکزوەرگرتن لەو فورسزەتانە مزوق یەتەکەی
ئێمە دیسانەکانە لە چوارچێوەی موبارزە و خەباتدا هەر پێناسە دەکر .
گەورەتری ڕووداو کە لە مێژووی هاوچهرخی کورد دوای ڕووخزانی کۆمزاری کوردسزتان روویزدا ،چزۆنیەتی بە نەتزیجە
نەگەیشززتنی ئەو رێفڕانززدۆمە بززوو لە باشززووری کوردسززتان .مززن نززاچمە نیززو تەفاسززیلی ئەو ڕێفرانززدۆمە .حییبززی
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یمزززوکراتی کوردسزززتان لە سزززەر ئەو مەزووعە هەڵوێسزززتی بزززوو ،چ لە کزززاتی ڕیفراندۆمزززدا و چ دوای ئەوە کە ئەو
شکستە بە سەر وێدا هات.
----بەشی کۆتایی سمینارەکە تەرخان کرا بۆ پرسیار و واڵم کە لەو بەشە دا بەشداران چەندین پرسیاریان ئاراستەی
بەڕێی عەزییی کرد و ئەویش واڵمی دانەوە.
پیویس بە ئاماژەیە کە:
یەکێتی نیشتمانی کوردستان،
کۆمەلەی شؤڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان ئێران و
کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان
پەیام و برووسکەی پیرۆزباییان بە بۆنەی ٧٢هەمین ساڵیادی دامەزرانی کۆماری کوردستان ناردبوو.
حییبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی سوید
٢٧ی ژانوییەی ٢١١٨ی زایینی

98

یادی  ٧٢ساڵەی کۆماری کوردستان

بەڕێوە چوونی جێژنی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە واڵتی دانمارک

ناوەندی هەواڵ -دانمهارک :ڕۆژی شزەممە ڕێکەوتزی ٢٧ی ژانزوییەی ٢١١٨ی زایینزی ڕێوڕەسزمێ بزۆ ڕێزی گزرتن لە
٧٢هەمین ساڵیادی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە الیەن کۆمیتەی حییبی دیموکراتی کوردستان لە واڵتزی دانمزار
بەڕێوە چوو .ڕێوڕەسمەکە کزاتژمێر ٥ی پزا

نیزوەڕۆ بە ئامزادە بزوونی ژمزارەیەکی زۆر لە ئەنزدامان و الیەنگزران و

دۆستانی حیی  ،نوێنەر و ئەندامانی حیی و الیەنە سیاسی و ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتیەکانی چوار پارچەی کوردستان
بە سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقی و خولەکێ بێزدەنگی بزۆ ڕێیگزرتن لە ڕۆح و یزادی شزەهیدانی ڕێگزای ڕزگزاری
کورد و کوردستان دەستی پێکرد .سەرەتا لە الیەن بەڕێوەبەری بەرنامە هاوڕێی سروە فەتاحی ئاماژەیەکی کورت بە
مێززژووی کۆمززاری کوردسززتان کززرا  .پاشززان پەیززامی کززۆمیتەی حیززی لە الیەن بەڕێززی خالیززد ڕەواندووسز بەرپرسززی
کززومیتەی گشززتی حیززی لە واڵتززی دانمززار خوێنززدرایەوە .لە پەیززامەکەدا وێززڕای ئیشززارە بە چلۆنززایەتی دامەزرانززی
کۆمار و گرینگی بریاری پێشەوای نەمزر قزازی محەمزمەد و هاوڕێیزانی بزۆ دامەزرانزدن و ڕاگەیانزدنی یەکەم کۆمزاری
کوردستان پا

شەری دووهەمی جیهانی لە مێژووی خەباتی نەتەوەیی گەلی کورد و ورووژاندن و زیندوو کردنەوەی

هەستی نەتەوایەتی و نیشتمانڕەروەری کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و درووشمەکانی پێشزکەوتوو و سزەردەمیانەی کە
بریتی بوون لە دێموکراسی و ئازادی و مافی نەتەوایەتی و یەکسانی مافی ژن و پیاو کە بە دڕێژایی ئەو سااڵنە و
ئێسززتا وە درووشزز و ئامززانجی سززەرەکی حیززیبە خۆشەویسززتەکەی پێشززەوا حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان ،لە
پێناویدا خەبات و فیداکاری دەکر  .لە دڕێژەی پەیامی کۆمیتە وێڕای ئاماژە بە ڕاپەرینزی ئەو دواییزانەی گەالنزی
ئێران بە دژی ڕێژیمی دیکتاتۆر و خوێنڕێژی ئیسالمی ئێران زەروورەت وگرینگی یەکگرتووی حیی و ڕێکخراوە
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سیاسیەکانی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تیشکی خرابووە سەر.
پەیززامی یەکیەتززی الوانززی دێمززوکراتی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە الیەن بەڕێززی سززیروان ئەقززدەم خوێنززدرایەوە .پززا
خوێندنەوەی پەیام و برووسکە پیرۆزبایی حیی و ڕێکخراوە سیاسزیی و کۆمەاڵیەتیەکزانی میزوان ،بەشزی دووهەمزی
مەڕاسززیمەکە بە خۆشززی و شززادی و هەڵڕەرکززێ تززا دەرەنگززانێکی شززەو بە دەنگززی هوونەرمەنززدی دەنززپ خززۆ شززۆڕ
بۆکززانی و موزیز ژەنززی بە توانززا حەمیززد ڕەسززوڵی دڕێززژە کێشززا .پێویسز بە ئامززاژەیە کە ئەو حیززی و الیەنززانەی
پەیام و بروسکەی پیرۆزباییان پێشکە کرد:
 کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان ئێڕان. پارتی دێموکراتی کوردستان  -لیژنەی ناوچەی دانمار پارتی سۆسیالیستی کوردستان(باکوور). حییبی شۆعی کوردستان . ڕۆژی سووری کوردستان لقی دانماربرووسکەکان:
 کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان پارتی ژیانی ئازادی کوردستان(پژا ) پارتی ئازادی کوردستان(باکوور) یەکیەتی ئافرەتانی کوردستان فدراسیۆنی کۆمەڵە کوردییەکانی دانمار ئینسیاتیفی کورد لە دانمار کۆمەڵەی کوردی -سووری دانمار . کۆمەڵەی کوردی -دانمارکی پالتفۆرمحییبی دێموکراتی کوردستان -کۆمیتەی دانمار
٢٧ی ژانوییەی ٢١١٨ی
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بەرز راگرتنی ٧ی رێبەندان لە ویالیەتەیەکگرتۆکانی ئەمریکا لە دەڤەری واشینگتۆن

ناوەندی هەواڵ  -ئەمریکا :رۆژی شەممە رێکەوتی ٢٧ی ژانویە حییبی دێمۆکراتی کوردسزتان کزومیتەی واشزینگتۆن
رێورەسمێکی بۆ بەرز و پیرۆز ڕاگرتنی ٧٢یەمین ساڵوەگەڕی کۆماری کوردستان بەڕێوە برد.
پا

خوێندنەوەی پارچە شێ رێ و بەخێر هێنانی ئامزادەبوان لە الیەن بەرێزوەبەری رێورەسزمەکە خزاتوو نەسزرین

کەریمززی ،بە سززروودی نەتەوایەتیززی ئەی رەقی ز و ڕاگرتنززی خولەکێ ز بێززدەنگی بززۆ رێیڵێنززان لە خززوێنی پززاکی
شەهیدانی کورد و کوردستان بەرنامەکە بە فەرمی دەستیپێکرد.
سەرەتا کامران باڵنوور بەرپرسی پێوەندییەکانی حییبی دێموکراتی کوردستان لە ئەمریکزا ،وێزڕای بەخێزر هێنزانی
جێگززری سززکرتێری گشززتیی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان دوکتززۆر ئاسززۆ حەسززەنزادە ،چەنززد وتەیەکززی سززەبارەت بە
کۆمزززاری کوردسزززتان پێشزززکە کزززرد کە لەودا تیشزززکی خسزززتە سزززەر چاالکییەکزززانی ئەو دواییزززانەی حیزززی و ئەو
سزززیمینارانەی لە دەرەوە و نزززاوخۆ بەرێزززوە چزززوون و بزززارودۆخی ئزززاڵۆزی ئێزززران و رۆلزززی ئامریکزززا و زلهێزززیان لە
گۆڕانکارییەکانی جیهان و ناوچەکە بەشێکی دیکەی قسەکانی بوو.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە دکتور ئاسۆ حهسهن زاده جێگری سزکرتێری گشزتیی حیزی  ،سزەبارەت بە دووی
ڕێبەندان و کۆمەڵێ باس و خواستی دیکە بۆ ئامادەبووان دوا.
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جێگری سکرتێری گشتیی حیی سەرەتا دهسخۆشزیی لە هاوڕێیزانی کۆمیتزهی حیزی لزه ئزهمریکا بزۆ رێكخسزتنی ئزهو
رێوڕهسمه و ههموو ئهو کاروچاالکییانه کرد که هاوڕێیانی حیی له ئهمریکا لهپێناو دروسزتکردنی هاوپێوهنزدیی و
ناساندنی خهباتی کورد له رۆژههاڵت دهیکهن.
پاشان باسەکەی خۆی سەبارەت بە پێگەوجێگەی ڕووداوی ٢ی رێبهندان له یاد و بیرهوهریی به کۆمهڵی گهلی کزورد
و دهرس و پهیامهکانی دووی رێبهندان و کۆماری کوردستان دەسڕێکرد.
دوکتور ئاسۆ حەسەنزادە لەو پێوەندییەدا وتی :ئهگهرچی کۆماری کوردستان له شوێنێکی بهرتهس و له ماوهیزهکی
سززنوورداردا دامززهزرا ،بززهاڵم مهشززخهڵێکی داگیرسززاند کززه ئێسززتا لززه هززهر چززوار پارچززهی کوردسززتان رووناکززه.
ناوبراو لە درێژەی باسەکەی خۆی وێڕای ئیشاره به رووداوهکانی پا ریفراندۆمی سهربهخۆیی و ناڕهزایهتییزهکانی
ئهم دواییانهی خەڵکی ئێران کوردستان و دۆخی ئێستای عهفرین و رۆژئاوای کوردستان ،باسی ئهوهی کزرد کە کزورد
به ههوڵ و فیداکاریی خۆی دهتوانێ زۆر دهسکهوت وه دەس بێنێ بهاڵم تزهنیا بزه یزهکڕییی و یهکخسزتنی گوتزار و
کرداری دهتوانێ بهرهوڕووی ئاستهنپ و مهترسییهكان بێتهوه .ههربۆیه لهگهڵ ئزهوهدا کزه مهسزهلهی کزورد لزه هزهر
پارچهیززهکی کوردسززتان تایبهتمهنززدی خززۆی ههیززه ،بززهاڵم پێویسززته کززوردی هززهموو پارچززهکان وێززڕای کززارکردن بززۆ
پارچهکهی خۆیان ،بهرژهوهندی سهراسهریی کوردیشیان لهبهرچاو بێ .
له کۆتایی قسهکانیدا جێگری سکرتێری حیی پیرۆزبایی ئهم رۆژهی له بهشداران بووان کرد.
لە درێژەی ئەو ڕێوڕەسمە پەیامی ئیدانە کردنی هێرشی تورکیا بۆ سزەر خەڵکزی عەفزرین هەڵکەوتزوو لە رۆژئزاوای
کوردستان ،لە الیەن بەرێوەبەری بەرنامە خوێندرایەوە پاشان خاتوو سینەم محەممەد نوێنەری باکووری سزووریە لە
ئامریکا دوای پیرۆزبایی ٢ی رێبەندان وتارێکی لە سەر بارو دۆخی عەفرین و پێویستی یەکگرتووی کورد بە گشزتی
پێشکە کرد.
چەندین پەیامی پیرۆزبایی لە الیەن حیزب و الیەنە سیاسییەکان پێشکەش بەو ڕێوڕەسمە کرابوو کە
بریتی بوون لە:
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* پارتی دێموکراتی کوردستان لقی  ٧ئامریکا و کانادا
* کۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران رێکخستنی ئامریکا
* ئەنجومەنی بیووتنەوەی گۆران لە ویالیەتەیەکگرتۆکانی ئەمریکا
* پارتی ئازادی کوردستان کومیتەی ئەمریکا
* کومیتەی رێکخستنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەمریکا
حییبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی ئامریکا
٢٧ی ژانوییەی ٢١١٨ی

پێکهێنانی سیمینارێک بەبۆنەی ٧ی ڕێبەندان لە واڵتی ئۆتریش

ناوەندی هەواڵ  -سویس :کۆمیتەی حییبی دیمۆکراتی کوردستان وڕێکخستنی حییبی شزیوعی کوردسزتان بە بزۆنەی
٢ی ڕێبەندان ٧٢یەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە مەهابزاد ،لە شزاری ڤییەنزی پێتەختزی ئزوتریش
سیمینارێکیان پێکهێنا.
لەم سیمینارەدا کە بەشێ لە کزوردانی دانیشزتیووی شزاری ڤیزیەن و دەوروبەر بەشزداریان تێزداکرد ،سزەرەتا ئومیزد
بابان باسەکەی دەسڕێکردو لە باسێکی کورتدا ئیشارەی بە دامەزرانی کۆماری کوردستان  ،هەلومەرجی ئەوکات و
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هەروەها تێکڕمانەکەی کرد.
لە بەشیکی دیکەی قسەکانیدا چووە سەر ڕووداوەکانی ئەم دواییانە لە کوردستان بە گشتی و باشزوری کوردسزتان بە
تایبەتی و لەوبارەوە ڕوانگەو خوێندنەوەی خۆی خستەڕوو.
بە دوای ئەودا هاوڕ محەممەدی فەقێ عەلی لە حییبی دیمۆکراتی کوردسزتان ،بەسزێکی کزورتی لە ژێرسزەردێڕی ”
کارە ئەرێنی و نەتەوایەتیەکانی کۆماری کوردستان” پێشکە کرد.
لەم بەشەدا کۆڕگێڕ ئیشارەی بە چەند خاڵی گرینپ کرد کە شانازییەکەیان دەگەڕێتەوە بزۆ کۆمزاری کوردسزتان ،لە
نێو ئەوانەدا ناوی پێشمەرگە کە نێوێکی دنیا پەسند و جوانە و هەروەها ئزااڵی کوردسزتان لە هەمووییزان گرینگتزر
چاندنی هیروبیریی نەتەوایەتی لە ناو کۆمەڵگای کوردەواریی و دیاریکردنی ڕێچزکە و گەیانزدنی ئەم بیزرۆکەیە بە
شوێنەکانی دیکەی کوردستان.
لە بەشی کۆتای ئەم سیمینارەدا ،شاعیری وشەوجوان و دێڕڕازاوەی ناوچەی گەرمیان مامۆستا جەمزاڵ خزانەقینی بە
چەند پارچە شێ ری نیشتیمانی و شۆڕشگێڕانە بە هاوکاری کەمانچەژەنی بەتوانا هونەرمەند شۆڕ  ،بەرنامەکەیان
ڕازاوەتر و جوانتر کرد.
حییبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی ئۆتریش
٢٤ی جانێوێری ٢١١٨
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بەرێوەچوونی ڕێورەسمێکی بەشکۆ بە بۆنەی ٧ی رێبەندان لە واڵتی سویس

رۆژی شززەممە ٢١ی ژانززویە لە شززاری زووریخززی واڵتززی سززویس لە رێورەسززمێکی بەشززکۆدا یززادی  ٧٢سززاڵەی کۆمززاری
کوردستان بە بەشداری نوێنەرانی چەند حییبی سیاسی بەرزڕاگیرا.
لە یەکەم بزززرگەی ڕێوڕەسزززمەکەدا بە سزززروودی نەتەوایەتزززی ئەی رەقیززز کە لە الیەن گروپزززی سزززروودی الوانزززی
رۆژهەاڵتەوە پێشکە کرا دەستی پێکرد و پاشان ساتێ بێ دەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدان راگەیەندرا.
پاشان  ٧٢مۆم کە بە شێوەی رەقەم  ٧٢نووسرابوون لە الیەن خاتوو مەنیج عەزییی خوشزکی دوو شزەهید و هزاوڕ
رەحی محەممەدی کەم ئەندامی حییبی دێموکرات و برای شەهید ،هەڵکرا کە کارێکی هوونەری بوو لە الیەن بەشزی
بۆنەکانی کۆمیتە خاتوو چیمەن بارام میرزا ئامادە کرابوو.
لە برگەکانی دواییدا چەندین پەیام و پەخشان
خوێندرانەوە کە پەیامەکان بریتی بوون لە:

* پەیامی پارتی PYDی رۆژئاوای کوردستان
* پەیامی یەکێتی نیشتیمانیی کوردستان
* پەیامی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
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هەروەهززا پەیززامی کززۆمیتەی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان لەالیەن هززاوڕ زاهیززر قززادر حززاجی بەرپرسززی کززۆمیتە
خوێندرایەوە کە تێیدا جەخ لە یەکرێزیی هێزیە کوردییەکزان بە تزایبەت لە دەرەوەی واڵت کزرایەو داوای کزرد ئەو
یەکریییەی و یەکگرتوویەی کە لە واڵتی سوئیس تازە پێکیان هێناوە بیڕارێین و بە هەمزوان کزار بزۆ پزتەو کردنزی
بکەن هەروەها هێرشی سوپای تورکیا بۆ سزەر عەفزرین ی رۆژئزاوای کوردسزتان مەحکزووم کزرد و هزاوخەمی خزۆی لە
گەڵ گەلی رۆژئاوا راگەیاند.
جێگززای باسززە کە پەیززامی یەکیەتیززی الوان لە الیەن رێبززوار موسززەوی پێشززکە کززرا و پەیززامی یەکیەتیززی ژنززان و
یەکیەتیززی نەتەویززی خوێنززدکاران لە الیەن خززاتوو پەرویززن شززەکووری و خززاتوو تەواور ئەبروزەنززی خوێنززدرانەوە
لە برگەیەکی دیکەدا چەند پەخشانێ لە الیەن بەشدار بوانەوە پێشکە کران کە بریتی بوون لە:
پەخشانێ تایبەت بە ٢ی رێبەندان لە الیەن هاوڕ رەحمان ئیبراهی زادە (شۆکە)
پەخشانی عەفرین لە الیەن هاوڕ (عەلی سورەچۆمی)
پەخشانێ بۆ دووی رێبەندان لە الیەن هاوڕ (خوسرەو خیری)
کۆمیتەی حییبی دیموکراتی کوردستان -سویس
٢١ی جانێوێری ٢١١٨
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لە قەاڵی دێموکرات ،یادی دامەزارنی کۆماری کوردستان بەرزڕاگیرا

پێشنیوەڕۆی رۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ١ی ڕێبەنزدان بە بزۆنە سزاڵیادی دامەزرانزی یەکەمزین کۆمزاری کوردسزتان بە
ئامززادەبوونی بەشززێکی بەرچززاو لە کززادر وپێشززمەرگەو ئەنززدامانی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان  ،لە یەکێزز لە
سالۆنەکانی بنکەی سەرەکیی دەفتەری سیاسیی حیی  ،ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ بەڕێوەچوو.
لە بەرەبەری ٧٢سززاڵەی دامەزرانززی کۆمززاری مەزنززی کوردسززتان لە سەردەسززتی پێشززەوای کززوردان ،هاوکززات لە گەڵ
چززاالکیی تێکۆشززەرانی نێوخززۆی واڵت ،لە قەاڵی خززۆڕاگریی دێمززوکرات ،ڕێوڕەسززمێ بە بززۆنەی یززاد وبیرەوەریززی ٢ی
ڕێبەندان پێکهات و ،بۆ ماوەی دوو کاتژمێر درێژەی هەبوو.
دوای سززروودی نەتەوەیززی ئەی ڕەقی ز و ڕاگرتنززی خولەکێ ز بێدەنگززی بززۆ ڕێززی لێنززان لە گیززانی پززاکی سززەرجەم
شەهیدانی ڕێگای ئازادی کوردو کوردستان  ،ئەو ڕێوڕەسمە دەستیپێکرد.
پێشکەشکاری ڕێوڕەسمەکە شەون هەمیەیی وێڕای پێشکە کردنی پێشەکییە  ،بەخێرهاتنی سەرجەم مێوانەکزانی
کرد.
پاشان هاوڕ کەماڵ کەریمی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حد  ،پەیامی دەفتەری سیاسیی حییبی دێموکراتی
کوردستانی کە بۆ ئەو یادە ئامادە کرابوو ،خوێندەوە.
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لە پەیامەکەی دەفتەری سیاسیی حیی بە ئاوردانەوەیە لە مێژووی دامەزراندنی کۆماری کوردستاندا هاتبوو :ئەو
هەنگاوە بوێرانەی پێشەوای نەمری کورد ،دوای ئەوەی کە زانی حکزوومەتی حەمەڕەزاشزا و پشزتیوانە دەرەکییەکزانی
ئەمریکا و ئینگلیس ئامادە نابن دان بە مزافە ڕەوا نەتەوەیزی و ئینسزانییەکانی نەتەوە ژێردەسزتەکان لە ئێزران بە
تایبەتی کورددا بنێن ،نە تەنیا تاکە ڕێزگەیە بزوو کە لەبەر دەمیانزدا مزابوو ،بەڵکزوو کارێز بزوو کە غزورووری
نەتەوەیزی کززوردی بەرز ڕاگززرت و ئەگەر هەمزوو دەسززەاڵتی خۆیززان بەکزار هێنززا و هەوڵیززان دەدا دەنگزی کززوردان کززپ
بکەن ،پێشەوا و هاوڕێیانی کردیانە سەرەتایەکی نوێی مێژوویی حاشاهەڵنەگر بۆ نەتەوەی کورد.
لە درێژەی پەیامی دەفتەری سیاسزی بە تێروتەسزەڵی باسزی لە هەلزومەرجی ئێسزتای ئێزران و کوردسزتانی کردبزوو،
هەروەهززا لە پیوەنززدی لەگەڵ خەبززاتی بەربززاڵو و فرەچەشززنی گەلززی کززورد و کززۆڵنەدانی ئەو گەلە بە سیاسززەتی
زەبروزەنگی کۆماری ئیسالمی هاتبوو:
گەلزززی کزززورد لە ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان بە درێژایزززی  ٣٨سزززاڵ تەمەنزززی کۆمزززاری ئیسزززالمی بزززۆ گەیشزززتن بە مزززافە
نەتەوەییەکانی خەباتی کردوە ئەم گەڵە لەو ماوەدا هەوڵزی داوە بە خەبزاتی خزۆڕاگرانەی لە بەرامزبەر سیاسزەتی
سەرکوتکەرانەی ڕێژی  ،بوون و مانی خۆی بە ئیسزڕات بگەیەنزێ و ئەگەر لە بەرەنگزاری پێشزمەرگانەدا مێژوویەکزی
سەربەرزانەی بۆ خۆی تۆمزار کزردووە ،لە بوارەکزانی دیکەشزدا چاالکزانی سیاسزی و فەرهەنگزی لە بزواری تێکۆشزانی
مەدەنیدا کارنامەیەکی پڕشنگداریان بۆ گەلەکەیان نەخشاندووە .ئەگەر دەوڵەت تا ئێستا ئامادە نەبوە تەنانەت
مادەی  ١٥ی یاسزای بنەڕەتزی نییامەکەیزان بزۆ خوێنزدن بە زمزانی زگمزاکی لە ئێرانزدا جێبەجزێ بکزا ،مامۆسزتایان و
کوردی زانانی کوردستان ،بە مانزدووبوون و هەزیزنەی خۆیزان هەوڵزی فێرکزاری زمزانی کوردییزان داوە و بە هەزاران
منداڵ و الوی کوردیان بە خوێندنەوە و نووسینی زمانی شیرینی خۆیان ئاشنا کردوە.
دوای پەیامی دەفتەری سیاسیی پۆلێ لە کچان و کوڕانی دێموکرات بە هاوکاری کۆڕی هونەریی حیی سزروددێکیان
پێشکە کرد.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا پەیامی هاوبەشی یەکیەتییەکانی الوان و ژنان و خوێندکاران  ،لە الیەن
پێشەوا عەلیڕوور ،سکرتێری یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان خوێندرایەوە.
لەو پەیامە هاوبە دا بە وەبیرهێنانەوەی دیرایەت وخەمخۆری پێشەواقازی محەممەد بە نیسبەت چین وتوێژەکان
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و ڕێگەخۆ

کردن بۆ هاتنە مەیدانی ژنان و الوان وەکوو دوو چینزی ئەکتیزو و شزوێندانەر لە کۆمەڵگزا ،باسزی لە

هەلومەرجی ئێستا کوردستان و هاتنە مەیدانی ژنان و الوان و خوێندکارانی کورد کرابوو :الوان و ژنانی رۆژهەاڵتی
کوردسزتا ن ئەمززڕۆکە لەسززەر بنەمزای کۆمززاری کوردسززتان و پیشزەواکەی  ،بززۆ جززێ خسزتنی هەرچززی زیززاتری پرۆسززەی
میللەت سززازی لە مەیدانززدان و تێدەکۆشززن و ،بە تێکۆشززانی خۆیززان توانیویززانە تززاڕادەیە پاشەکشززە بە کۆمززاری
ئیسالمی بزکەن و ئەو پەیامەیزان داوە بە کۆمزاری ئیسزالمی کە پیالنگێزڕی ئێتزر نزاتوانێ پرسزی کزورد لە رۆژهەاڵت
پەراوێی بخات.
لە بڕگەیەکززی دیززکەی دا ،دوای خوێنززدنەوەی سززروودێکی شوڕشززگێرانە ،دوو پێشززمەرگەی دەنگخۆشززی نێززو رییەکززانی
حیی بەناوەکانی ئەمیر مەفاخری و ئزاکۆ مزوزەفەری بە گزۆرانی کزوردی چێزژی تایبەتیزان بە مەراسزمەکە بەخشزی.
لە دڕیززژەی ڕێوڕەسززمی سززاڵیادی دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان ،گرووپززی هەڵڕەڕکێززی رۆژهەاڵت چەنززد تززابلۆیەکی
جوانیان لە هەڵڕەڕکێی کوردییان نواند.
پاشان ئەو ڕێوڕەسمە بە هەڵڕەڕکێی گشتی کۆتایی پێهات.
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢١ :ی جانێوێری ٢١١٨
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بەرێوەچوو نی سیمینارێکی سیاسی و تەشکیالتی حیزب ،لە واڵتی نوروێژ

ڕۆژی یەکشززەممە ،رێکەوتززی ١ی رێبەنززدان لە ژێززر نززاوی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە بززازنەی ڕووداوەکززانی ئێسززتا و
«سززمینارێکی سیاسززی و تەشززکیالتیی بززۆ کززا خالیززد » داهززاتووی ئێرانززدا عەزیززیی ،ئەنززدامی ڕێززبەری حییبززی
دێموکراتی کوردستان پێ هێنا.
لەو سمینارەدا کزا خالیزد عەزیزیی لەسزەر دامەزرانزی کۆمزاری کوردسزتان و مێزژووی دەوڵەتزی کزوردی کە  ٧٢سزاڵ
لەمەوبەر لە الیەن پێشەوای کوردان قازی محمەد دامەزرێندرا و ئێسزتا دەتزوانین کەڵز لە ئەزمزوونە باشزەکانی
ئەو کۆمارە ساوایە وەرگرین ،باسێکی پێشکێش کرد.
دەقی قسەکانی کاک خالید عەزیزی سەبارەت بە کۆماری کوردستان لە سمیناری سیاسیی کۆمیتەی
نۆڕوێژ
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ئەندامانی کومیتەی حییبی دێموکراتی کوردستان لە نۆڕوێژ .مانزدوو نەبزنەوە و زۆر سڕاسزتان دەکەم بزۆ پێکهێنزانی
ئەو سمینارە هەر وەها پڕبەدڵ بە خیرهاتنی ئێوە حیی و الیەنە سیاسیەکان دەکەم خوشحاڵ کە حیوورتان لیرە
هەیە وهیزوادارم بە حززیووری ئیزوە و تیبینززی خۆتزان کۆنفڕانسززەکەی ئزێمە دەوڵەمەنززد بزکەن و لە هەمززان کاتیشززدا
جێگززاەی خۆشززحاڵیە کە جززارێکی دیززکە چززاوم بە رووخسززاری بەشززێ لە ئیززوە دەکەوێززتەوە کە دەورانێز لە کززۆیە و
دەورووبەر ئززاخرین جززار یەکترمززان بینیززوە و ئێسززتا دیسززان لیززرە یەکتززر دەبینیززنەوە .پاشززانیش لە رێبەنززدانەکەی
کۆمززاری کوردسززتان لە شززاری مهابززاد دیسززان بە پیرۆزبززایی کززردن لە ئیززوە و لە رێبەنززدانەکەی مهابززاد هیززوادارم لە
رێبەندانی ئەوڕۆی ئۆسلۆ بە بەفرە زۆرەکەی بە یەکەوە کۆڕێکی خۆ و باشمان هەبێتن.
بۆ جارێکی دیکە

من بە دڵنیایەوە تێبینی و پێشنیار و لێکدانەوەکانی ئێوە وەردەگزرم ،بە تزایبەت لەسزەردەمێ

دا هەر وەکوو لە راگەیەندراوی کومیتەی حییبی دیموکراتی کوردستان لە نۆڕوێژ هاتووە ئەو کۆڕە دەبەستری کە بە
گشزتی نززاوچەکە و بە تززایبەتی ئێززران و رۆژهەاڵتززی کوردسززتان کۆمەڵێز بززاس و بززابەتی تێززدا هززاتۆتە گززۆڕ کە
تەبی ەتەن بۆ حییبێکی سیاسی و خەڵکانێ کە پێزوەی مانزدوون و بزۆ رێبەرانزی سیاسزی نزاکر نادیزدە بگیزر و
دەمهەو تەئکیدیش لەسەر وەی بکەمەوە و رەنگە زۆر دەرس و ئەزموونیشی تێدا بی بە گشزتی ئەو رووداوانەی ئەو
ناوچەیە کە ئێمە بتوانین لەداهاتووی خۆماندا کەڵکی لێوەربگرین.
رێ  ٧٢ساڵ پێش ئێستا کە کۆماری کوردستان درووس بوو و لە ماوەیەکی زۆر کورت دا ئەو کۆمارە بە داخەوە بە
پێچەوانەی مەیلی رەئیس جمهوور قازی محەممەد و هەوڵ و تێکۆشانی پێشەوای نەمر کە هەوڵزی دەدا تەمەنزی ئەو
کۆمارە درێژ بکاتەوە ،چۆنیەتی کێشەی پێشەوای نەمر دەگەڵ ئاستەنگەکان لەو سەردەمدا لەراستیدا زۆر ئەزموونی
داوە بە ئێمە ئەگەر ئێمە بمان هەو کۆمار تەحلیل بکەین کە ئەمن ئەوڕۆ وەختی خۆمی زۆر لەسەر دانانێ چزوون
بەشێ لە ئێوە ئەگەر لە من زیاتر شارەزای مێژووی کۆمار و بەسەر هاتوو لزوتکە و تێکشزکانەکەی نەبزن قەتز ەن
لە من کەمتر شارەزا نین لە زمانی هێندێ شارەزایانی غەیری کورد کە تەعریفیزان لە کۆمزار کزردووە ئزاوای بزاس
دەکەن ئەفسززەرێکی ئەمریکززایی لەو سززەردەمدا سززەردانی مهابززاد دەکززا ،دوایە کە کۆمززار دەڕووخززێ دەڵززێ ” کۆمززاری
کوردستان بە دامەزراندنی خۆی لە ماوەیەکی کورتدا و پێشەوا قازی محەممەد بە شێوەی دیفاعیاتی خۆی لە دادگزا
کە وە سززەردار چززووە سززەر دار مێژوویەکززی وەهززا رێزز و پێکززی لە ناسززیۆنالییمی کززورد و چززۆنیەتی دراسززات و
پێززدادەرچوون بززۆ نەوەی داهاتووکۆمززار کززرد کە قەت لەبیززر نززاچێتەوە “جیززاواز لە وانە بەشززداری بارزانیەکززان و
کۆردەکانی بەشەکانی دیکە

بۆخۆی قورسایەکی زۆریدا بە رەنگزی نەتەوەیزی ئەو کۆمزارە و ئەوەی کە ئێسزتا ئزێمە
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وە بیرۆکەی کەسایەتی ئاماژەی پێدەکەین لە سروودی ئەی رەقیبەوە بگرە هەتا ناوی پێشمەرگە تا موئەسەساتی
دەوڵەت راسززتە ئیبتکززاری کۆمززارە بەاڵم جززێ پێززی کززوردی پارچەکززانی دیکەشززی تێززدا دیززارە بززۆیە هززۆویەتی کۆمززار
هززۆویەتێکی گشززتی کززوردییە و بە خۆشززییەوە بەشززێ لەو هززۆوییەتە ئێسززتا وە سززەرچاوەیە ئززێمە مززوراج ەی
پێدەکەین ،ئێمە نازانین سبەی چ روودەدا بەاڵم دەزانین ئێمە کێ بووینە لە رابردوو ،بۆوەی کە بیانین کێ بزووینە
لە رابردوو دەکزر ئزاوڕدانەوە بە رابزردوو بەرچزاوروونی درووسز کزا بزۆ داهزاتوو .دەڵزێن لە سیاسزەتدا بە مێزژوو
سیاسەت ناکر وایە چوون مێژوو بە تزایبەت مێزژووی ئزێمە هەوراز و نشزیوی زۆربزووە بەاڵم دەکزر لە سیاسزەتدا
هێندێ لە الپەڕەکانی مێژوو کەڵکی لێوەربگیر  .من لە باسەکەی خۆمدا دەقیقەن دەچمە نێو ئەوە.
کۆمار بەرهەمی قۆستنەوەی دەرفەتێ بوو چەندین ساڵ دواتر لە ئێران ئینقال دەکر دیسزان کزورد لە ئێزران بە
تایبەت حییبی دێموکرات هەوڵیدا ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە ئەوە دوو دەرفەت لە ئێزراق حکزوومەتی سزەددام حوسزێن
پێش رووخانی حکوومەتی سەددام حوسێن لە ساڵی  ٤١بڕیزارێکی کزۆمەڵەی نەتەوە یەکگرتووەکزان دێزتە گزۆڕ ئەو
زوونە دادەنر بۆ کوردی باشوور ئەوە دەرفەتێ بوو چەندسزاڵ دواتزر سزەددام حوسزێن دەڕووخزی مەوق ییەتێکزی
موناسبتر لە باشوور درووسز دەبزی ئەوە دەرفەتێکزی دیزکە بزوو لە ئیزدامەی پەرەپێزدانی پێزداداچوون بزۆ کیزانی
کوردی لە کوردستانی ئێراق رێفراندۆم دێتە گۆڕ ئەوە

دەرفەتێکی دیکە بوو لە تورکیە هەڵبژاردن دەکر کزورد

ئەوەی بە نێوی حییبێکی کوردی  ٨١ئەندام پاڕڵمان دەچێتە پارڵمان و تەنانەت ئەندام پارڵمانی دیکە هەبوون
بەاڵم لەو حیی نەبوون ئەوە

دەرفەتێ بوو لە سووریە دیاردەی داعش بەتااڵیە درووسز دەکزا و کزورد کە لە

سووریە ئینکار دەکرا و وردە وردە خۆی سازماندەدا و هێندێ شوێنی ئازادی خۆی درووسز دەکزا ئەوە دەرفەتێز
بوو بەاڵم هەمووی ئەو دەرفەتانە چۆن ئیستیفادەیان لێکرا هەمووی ئەو دەرفەتانە بە باشی قزۆزترانەوە؟ هەمزووی
ئەو دەرفەتانە جێ بە جێ بوون؟ ئایا درووستکردنی دەرفەت کە بەشێکی پاشخانی خەبات و تێکۆشان و لە مەیدان
دامانەوەی ئێمە وە کورد بووە سەرەڕای کارەسات و نەهامەتێکی زۆر کە بە درێژایزی مێزژوو تەجرووبەمزان کزردووە
دوایە کە قۆنززاغەکە وای لێززدی چززۆن مززودیری دەرفەتەکانمززان کززردووە ئززێمە یە عادەتمززان گرتززووە ،عززادەتەکە
ئەوەیە بە گشززتی دەبززێ بڵززێ هەمززوو الیەنە سیاسززێکان و ئەوانەی کە کززاری تەحقیقززات و مێژووناسززی و دراسززاتی
سیاسی دەکەن کاتێ دەگەڕێنەوە سەر شکستەکان کاتێ دەگەڕێینەوە سەر ئیسزتیفادە نەکزردن لە دەرفەتەکزان زۆر
زوو پەنا بۆ تیئۆری تەوتەئە دەبەین ،دەڵێین لە جەریانی قەراردادی سێور کە ئی تڕاف بۆ هێنزدێ شز بزۆ کزورد
دەکر دەگەڕێتەوە قەراردادی لۆزان لە کورد دەستێندرێتەوە خەتاکە لە کوێیە؟ خەتا لە زل هێیەکزانە ئەوە یە ،
دوو دەڵێززین سززایکس پیکززۆ جۆرێز کیشززەی کوردیززان لە رۆژهەاڵتززی نێوەڕاسز مززودیرییەت کززرد وابززوو کززورد فیززدای
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موعادالت و نەقشزەی سیاسزەتی تزازەی بەرژەوەنزدێکانی نێزو دەوڵەتزی و ئەمنییەتزی بزوو ،ئەوە خەتزای ئەوانە!
دەڵێین لە فاڵن پارچەی کوردستان ئەوشتە ئاوای لێبەسەر هات ئەوە

خەتای دەوڵەتە مەرکەزێکانە! هزیچ شزتێ

لەوە ئاسانتر نزیە خەتاکزان زوو بەرێزوە سزەر خەڵکزی دیزکە .ئەوە گرفتێکزی گەورەی ئزێمەی کزوردە .ئزێمە
منیش وامە حییبەکەی ئێمە

وایزنە

وایە و حییبەکەی ئێوە ئەوانەیان هەبوو زۆر زوو پەنا دەبەیزن بزۆوەیکە خەتاکزان

لەسززەرخۆمان وەالبەریززن و بیبەیززنە شززوێنی دیززکە رەنززگە جززاری وایە قۆسززتنەوەی موعززادلەیە یززان قۆسززتنەوەی
سززمینارێ خززاریج لە ئیززڕادەی خززۆت بززی لەسززەردەمی کۆمززاری کوردسززتان پێشززەوا هەمززوو هەوڵێکیززدا ،هەوڵێکززی
ناوچەیی .نێودەوڵەتی ،دەگەڵ تاران دەگەڵ قەوامولسزەڵتەنە ،هێنانەسزەری ئاسزتی کێشزەی کزورد لە کێشزە دەگەڵ
ئازەرێکانزززدا بەاڵم خزززاریج لە ئیزززڕادەی ویبزززوو .ئایزززا ئزززێمە ئیسزززتفادە نەکزززردن لەو دەرفەتزززانە یزززا مزززودیرییەت
باشترنەکردنی دەرفەتەکان لە کو را سزەرجاوەدەگر ؟ زۆرجزار دوای ئەو ریفرانزدۆمەی کە لە باشزووری کوردسزتان
هاتە گۆڕ حەق وانەبوو وای لێبێ لەو گەیشتە لووتکە .بەاڵم ئەگەر خۆماڵی قسەی لێبکەین بیزرۆکەی ئەوە کە
نەبززوونی یەکگرتززوویی لە نێومززاڵی کوردیززدا سززەرچاوەی هەمززووی ئەو کێشززانەیە لە هەمززوو پارچەکززان کەم و زیززاد
دووپاتە دەبێتەوە من ناچمە نێو باسی پارچەکانی دیزکە زۆرتزر بەاڵم ئەوەی ریفرانزدۆم ،بە لزوتکە گەیشزتن و کە
ئاوای لێبەسەر هات و ئەو پیالنە هاتە گۆڕ من بەشزێکی لەوەدادەنزێ کە بەداخەوە مێژوویەکزی کزۆن لە نەبزوونی
یەکگرتووی و یەکڕییی لە نێو ماڵی کوردی وردە وردە درزی درووس کرد کە تەعریف و تەوجیه و تەفسیری چەند
و چۆنی ئەو کێشەیە ناکەم بەاڵم لەوێوە سەرچاوەی گرت.
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢١ :ی جانێوێری ٢١١٨
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بەڕێوەچوونی سیمینارێک تایبەت بە ٧ی ڕێبەندان لە واڵتی فینالند

بە بۆنەی ٢ی رێبەندان ساڵوەگەری راگەیاندنی کۆماری کوردستان ،کومیتەی حییبی دێموکڕاتی کوردستان لە واڵتزی
فینالند ،ئێوارەی رۆژی ٢١ی ١ی ٢١١٨سمینارێکی گشتی بۆ بەریی وتێکۆشەر کا حەسەن ڕەستگار پێکهێنا.
سیمینارەکە بەسروودی ئەی رەقی دەستی پێکرد،پاشان خولەکێ بێدەنگی بۆ رێیگرتن لە گیانی پزاکی شزەهیدانی
کوردستان ،کا حەسەن ڕەستگار باسەکەی خۆی دەسڕێکرد
کا حەسەن ڕەستگار بە ئاوردانەوەیە لە هەلومەرجی دامەزرانی کۆمزاری کوردسزتان و هەروەهزا بەربەسزتەکانی
سەرڕێی ئەو کۆمارە ساوایە ،لەو بارەوە کۆمەڵێ خاڵ و فاکتی گرینگی لە رۆانگە مێژوویی و سیاسییەوە سەبارەت
بە کۆمار و هەروەها دەورو نەقشی پێشەوا قازی محەممەد خستەبەرباس.
کە بەرچاوترینی بریتی بوون لە:

* ئەو بززارودۆخەی کۆمززاری تێززدا دامەزرا،ئاسززتی الوازی خەڵ ز لە بززواری خوێندەواری،سیسززتمی عەشززایری وزوڵ ز
وزۆری حوکومەتی پاشایەتی ودوو رویی ژومارەیە سەرۆ عەشیرەت دژ بەسەقامگیری جمهوری کوردستان!
* کاتێ پێشەوا بووبە ئەندامی ژێکاف وەرچەرخانێ لەو رێکخراوەدا پێکهات نفووزی پێشەوا لە ناو خەڵکدا
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یارمەتیدەری بوو بۆ سەقامگیری ئارامی ئاسایش لە ناوچەکەدا.
* پێشەواکەسایەتێکی هەڵکەوتوو بوو نە چۆ ژێر باری ئەو مامەڵەیەی سزۆڤییەت وبزاقرۆف کە کوردسزتان بەشزێ
بێ لەئازەربایجان!
* پاشان هاور ڕەستگار پرژایە سەر دەسزکەوتەکانی کۆمزار وئەوخزاڵە جەوهەریزانەی کە کزورد دەبزێ شزانازییان
پێ بکات و تەناەت الیەنە سیاسییە شووناسخوازەکان لە پێشچاوی بگرن و لەو پێوەندییە وتی:
بەدەس پێشخەری ئەمریکا وئینگلزیس کۆمزاری ئازەربایجزان رووخزا وکوشزتارێکی گەورە لە گەلزی ئازەربایجزان کزرا،
پێشەوا پەیمانی نەشکاند خزۆی فیزدای گەلەکەی کزرد تزا کوردسزتان وە ئازەربایجزان توشزی کوشزتاری بەریزن و
کاولکاری نەبێتەوە.
دوای هەرەس هێنانی کۆمار ،حییبی دیموکڕاتی کوردستان هەستایەوە سەرپێ ورێچکەی پێشەوای گرتەوە بەر.
لە بەشی کۆتایی سیمینارەکە هاوڕ تێکۆشەر حەسەن ڕەستگا باسی لە بارودۆخی ئێستای کۆماری ئیسالمیی ئێرانی
کردو لەو پێوەندییەدا وتی:
کۆماری ئیسالمی لە ماهییەتی دانیە کە چارەسەری پرسی کورد و گەالنی ئێران بکا ،بزۆیە یەکریزیی و هاوخەبزاتی
کورد و گەالنی دیکەی ئیران تاکە رێگای نەمانی ئەودەستەاڵتەیە.
لە برگەیەکی دیکەی سمینارەکەدا هونەرمەندان دیار و پێشەوا میرسزەیدی بە چەنزدئاهەنگی ڕەسزەن وشۆرشزگێرانە
چێژێکی تایبەتیان بە سیمینارەکە بەخشی.
برگەیەکی دیکەی سمینارەکە تەرخان کرا بۆ بەرێی کا سەعید بێگیادە کەواڵمی پرسیاری بەشداربوانی دایەوە.
تێبینی :پێویس بە وەبیزر هێنزانەوەیە کە وەڤزدی یزاوەری کزا حەسزەن ڕەسزتگار بریتزی بزوون لە هاورێیزان کزا
سەێد بێگیادە ،کا رەحی محەممەد زادە ،کا محەممەد ئیسماعیلی.
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢١ :ی جانێوێری ٢١١٨
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بەڕێوەچوونی سیمینارێک بە بۆنەی یادی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە
بریتانیا

بەمەبەستی بەرز ڕاگرتنی یادی ٧٢مین ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان ڕۆژی شەممە رێکەوتی ٢١ی جانیوێری
 ٢١١٨کززاتژمێری  ٢ی پاشززنیوەرۆ سززیمینارێ بە بەشززداری کززوردانی دانیشززتووی بریتانیززا و ژمززارەیە کەسززایەتی و
نوێنەری حیی و رێکخراوە سیاسییە کوردستانی و ئێرانییەکان لە شاری لەندەن بەڕێوە چوو.
ئەم سیمینارە کە لە ژێر ناوی “کۆمار و پرسی بە دەوڵەتبوونی کورد” دا بوو ،لە الیەن کومیتەی بریتانیای حییبی
دێموکراتی کوردستان بە هاوکاری مەڵبەندی رۆشنبیری کورد لە لەنزدەن و یەکیەتزی الوانزی دێمزوکراتی رۆژهەالتزی
کوردستان رێکخرابوو.
سزززیمینارەکە بە سزززرودی نەتەوایەتزززی “ئەی ڕەقیززز ” کە لە الیەن کزززۆڕی سزززرودی “یەکیەتزززی الوانزززی دیمزززوکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان” پێشکە

کرا ،پاشان دەقیقەیەك بێدەنگی بزۆ شزەهیدانی رێگزای رزگزاری کزورد و کوردسزتان

دەستی پێکرد.
پاشان لە الیەن خاتوو بەفرین مەحمودی پێشکەشکاری رێورەسمەکەوە بەخێرهاتنی میوانەکان کرا.
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لە سززەرەتای سززیمینارەکەدا “رزگززار قززادر زادە” ،بەرپرسززی کززومیتەی حیززی لە بریتانیززا ،بە نززوێنەرایەتی حییبززی
دیمزززوکراتی کوردسزززتان وتەیەکزززی پێشزززکە کزززرد و وێزززڕای بە خێرهێنزززانی میوانەکزززان ئامزززاژەی بە گۆڕانکزززارییە
ناوچەییەکان و دۆخزی هەنزووکەیی پرسزی کزورد لە پارچەکزانی کوردسزتان و پێزداگریی لەسزەر زەروورەتزی تەبزایی
نێوان هێی و الیەنە سیاسییە کوردستانییەکان کردەوە“ .رزگزار قزادرزادە” لە درێزژەی وتەکزانی دا بە ئامزاژە بەوەی
کە بە درێژایی مێژوو کورد بۆ دامەزرانی کیانێکی سەربەخۆ خەباتی کردووە و تا ئێستا

ئەو ئامزانجە بنەڕەتیزیە

وەدی نەهاتووە ،تیشکی خستە سەر گرنگیی تەورەی سیمینارەکە.
دوای پەیامی کومیتەی حیی  ،بەرێی “کاروان جەمال تاهیر” ،نوێنەری حکزوومەتی هەرێمزی کوردسزتان لە بریتانیزا
وتەیەکی پێشکەشی ئامادەبوونی سیمینارەکە کرد و وتی :ئەمساڵ جیهان یزادی  ١١١سزاڵەی کۆتزایی هزاتنی جەنگزی
جیهانی یەکەم دەکاتە کە لە ئەنجامی رێککەوتنەکانی دوای جەنگدا ،کوردسزتان دابەشزکرایەوە و رێزگە نەدرا کزورد
کیانی خۆی هەبێ و دەوڵەتی سەربەخۆ دابمەزرێنێ.
کزززاروان جەمزززال تزززاهیر لە درێزززژەی وتەکانیزززدا بە لە بەرچزززاوگرتنی ئەزمزززوونی کۆمزززاری کوردسزززتان و ئەزمزززوونی
حکوومەتی هەرێمی کوردسزتان هیزوای خواسز کزورد ئەو تەنگزژانەی بەرۆکزی گرتزووە بزڕەوێنەوە و ویسزتی بنەڕەتزی
کورد کە دامەزرانی دەوڵەتی سەربەخۆیە بێتە دی.
لە درێززززژەی ئەم رێورەسززززمەدا نززززوێنەرانی“ :پززززارتی دیمززززوکراتی کوردسززززتان”“ ،هاوپەیمززززانی بززززۆ دیموکراسززززی و
دادپەروەریی” و “حییبزی تەزامزونی دیمزوکراتی ئەهزواز” بە بزۆنەی یزادی  ٧٢سزاڵەی دامەزرانزی کۆمزاری کوردسزتان
پەیامیان پێشکە کرد.
لە کۆتززایی بەشززی یەکەمززی ئەم رێورەسززمەدا سززرودی “رێبەنززدان” کە لە الیەن گرووپززی سززروودی “یەکیەتززی الوانززی
دیموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان” ئامادە کرابوو پێشکە کرا.
لە بەشی دووەمی ئەم یادەدا تەوەری سەرەکی سزیمینارەکە (واتە :کۆمزار و پرسزی بە دەوڵەت بزوونی کزورد) خزرایە
بەر باس و گەنگشە .لەم بەشەدا “مادح ئەحمەدی” بە ئاماژە بە ڕابزردووی گوتزاری سزەربەخۆیی کزورد کزورتەیەکی
لەسەر کۆمار و پرسی سەربەخۆیخوازبوونی کۆمار و ئەو روانگانەی کە لەو پێوەندییەدا لە ئارادان خستەڕوو و
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پاشان لە چوارچیوەی دیالۆگێکی کراوەدا ئەم پرسە لە الیەن دوکتور “سەعید شەمس″ەوە قسەی لەسەر کرا.
د .سەعید شەمس سەرەتا لە روانگە فەلسەفەی مێژووییەوە ڕخنەی لەو دوو خوێندنەوەیە کە بۆ پرسی سەربەخۆیی
خواز بوون و یان خودموختاری خواز بوونی کۆماری کوردستان دەکرێ  ،گرت .سەعید سەمس ئاماژەی بەوەدا ئەو دوو
خوێندنەوەیە بۆ کۆماری کوردستان زیاتر کەوتوونەتە ژێر کاریگەریی رووداوەکانی سەردەمی خۆیان و لەو روانزگەیە
خوێندنەوەیان بۆ کۆماری کوردسزتان کزردووە .سزەعید شزەمس بە ئامزاژە بەم دوو خوێنزدنەوە دژ بە یەکە بزۆ کۆمزار
جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە لە نێوان ئەو دوو خوێندنەوەیەدا خوێندنەوە و روانگەیەکی دیکە هەیە.
سەعید شزەمس بە لە بەرچزاو گرتنزی مزۆدیلی دەسزەاڵتدارێتی و هەلزومەرجی دامەزرانزی کۆمزاری کوردسزتان جەختزی
لەسەر ئەوە کردەوە کە بەرپرسانی باشزووری کوردسزتان لە حزوکمڕانی و هەنگزاو نزان بزۆ سزەربەخۆیی نەیزانتوانیوە
ئەزموون لە کۆماری کوردستان وەربگرن.
لەدرێژەی ئەم باسەدا ژمارەیە لە ئامادەبووانی کۆڕەکە سەرنج و پرسیارەکانی خۆیان خستەڕوو و دواتر لە الیەن
دوکتور سەعید شەمسەوە قسەیان لەسەر کرا.
جێگای ئاماژەیە کە خاتوو بەفرین مەحمودی وەك پێشکەشکاری رێورەسمەکە بۆ نێو ئزاخنی بەرنزامەکە بە پەخشزان
و شی ر بەرنامەکەی رازاوەتر کرد.
ئەم سززیمینارە زیززاتر لە سززێ کززاتژمێی خایانززد و لە هەمززان رۆژیشززدا پێشززانگای هونەرمەنززد “سززمایل مززاملێ” کە
تایبەت بوو بە وێنە و ڤیزدیۆ و بەڵگەنزامە لە سزەر کۆمزاری کوردسزتان لە مەڵبەنزدی رۆشزنبیری کزورد لە لەنزدەن
کرایەوە.
پێویس بە ئاماژەیە کە ئەو حیی و ڕێکخراوانە بە بۆنەی ٧٢هەمزین سزاڵەوەگەڕی دامەزرانزی کۆمزارەوە پەیامیزان
هەبوو کە لە بەر نەبوونی کات تەنیا ناوەکانیان خوێندرایەوە:
* یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
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* بیووتنەوەی گۆڕان
* کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
* ”ئاکام ڕەسووڵی” بەرپرسی یەکیەتیی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان لە بریتانیا
* ”محەممەد ئەفەندی”یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد لە بریتانیا
* حییبی مردمی بلوچستان
* پارتی ئازادی کوردستان سوریە
* یەکگرتوی ئیسالمی کوردستان
کۆمیتەی حییبی دیموکراتی کوردستان  -بریتانیا
٢١ی جانیوێری ٢١١٨

بەڕێوەچوونی سمینارێک بە بۆنەی ٧ی ڕێبەندان لە شاری یۆتێبۆری واڵتی سوید

ناوەندی هەواڵ  -سوید :ڕۆژی شزەممە ڕێکەوتزی  ١٢١١٨ - ١ - ١٣بەرانزبەر بە ٢٣ی بەفرانبزاری ٢٧١٧ی کزوردی،
کومیتەی حییبی دیمزوکراتی کوردسزتان ،لە شزاری یوتوبزوری واڵتزی سزوئید سزمینارێکی سیاسزی بزو ڕێیگزرتن لە ٢ی
ڕێبەندان ،ساڵڕۆژی کۆماری کوردستان ڕێکخس .
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ئەو سمینارە کە کزۆمەڵێکی بەر چزاو لە كزوردانی دانیشزتوی شزاری یۆتۆبزۆری و دەوروبەری و نزوێنەرایەتی چەنزدین
حیی و ڕێکخراوی کوردستانی تێیدا بەشدار بوون ،سەرەتا بە سزرودی نەتەوایەتزی ئەی ڕەقیز و دەقزیقەیەك بزێ
دەنگی بۆ ڕێی گرتن لە شەهیدانی كوردستان دەستی پێکرد .پاشان ڕێیی بەرنامە لە الیەن بەڕیوەبەرانی سمینارەکە
هاوڕێیان خاتوو ناز قۆربانیڕوور و کەمال حەسەنڕوور پێکە کرا .بە دوای ئەواندا هاوڕ جەالل بەهلوڵ زادە "
کۆخانی" بەرپرسی کومیتەی حییبی دیموکراتی کوردستان لە شاری یۆتێبۆری بەخێر هاتنی بەشدارابووانی کرد.
ئینجا بۆ باس لە سەر دووی ڕێبەندان وكۆماری كوردستان هاوڕ خۆشەویس چاالكوانی سیاسی كاك حات مینبەری
باسیكی زۆر بەپێیو پڕناوەرۆكی لە ژێر ناوی بە حییبی نەکردنی ٢ی ڕێبەندان و بۆنە و ڕێورەسزمە نەتەوەییەکزان
پێشكە

كرد .هاوڕ حاتەم مێنبەری وێڕای ئاوڕدانەوە لە مێژوو و چۆنیەتی و هۆکارەکانی سزەرهەڵدانی کۆمزاری

کوردستان ،هاتنە بەرهەمی دەستکەوتێکی ئاوا گەورە کە لە مێژووی کورد دا بزێ وێزنە بزووە ،بە مزوڵکی نەتەوەیزی
زانززی و پێززی وا بززوو کە دەبززێ ڕۆژی دامەزرانززدنی کۆمززاری کوردسززتان بکززرێتە ڕۆژێکززی گشززتی کوردسززتان و لە هەر
چوارپارچەی کوردستان خەڵ و حیی و ڕێکخراوەکان بە هی خۆیانی بیانن .بەڕێی حاتەمی لە درێزژەی قسزەکانی
دا باسی ڕۆژگەلێکی وە ڕۆژی شەهیدان ،ڕۆژی پێشمەرگە و چەندین ڕۆژی گرینگزی دیزکە لە مێزژووی گەلەکەمانزدا
کرد و پێی با بوو کە ئەو ڕۆژانە وا دیاری بکرێن کە هەموو الیەن کە هی خۆیانی بیانن.
دوای باسەكەی بەڕێی كاك حاتەم پشوویەکی نێو کاتژمێری ڕاگەیانزدراو و دواتزر نزۆرە گەیشزتە بەشزی هزونەری كە
هونەرمەنززدانی دەنززپ خززۆ كززاك ئەس ز ەد ڕەزازی وكززاك جەمززال فەتحیززان بە پیشززكە كردنززی سززرودی نیشززتمانی
وشۆڕشگێڕانە سەرنجی بەشدار بووانیان بۆ الی خۆیان ڕاكیشا.
دوابەشززی سززمینارەكە لەالیززان كززاك دكتززۆر خالیززد خەیززاتی مامۆسززتا زانسززتە سیاسززیەكان لە شززاری لینشززۆپینپ
بەڕێوەچوو .باسەكەی بەڕێییان لە سەر كوردستان و بەكۆڵۆنی كردن بزوو .بەڕێزی خەیزاتی لە وتەکزانی دا باسزێکی
تێروتەسەلی لە سەر بوونی دەوڵەت نەتەوە وە فاکتەری ڕزگزاری بزۆ گەڵە ژێزر دەسزتەکان لە چنزپ زوڵز و زۆی
داگیرکەران پێشکە

کرد .لە روانگەی بەڕێییانەوە کورد و واڵتەکەی کە لە نێزوان چزوار واڵت دا بە کزراون ،بە

هززۆی نەبززوونی حکززومەتێکی سززەرەبەخۆ ،جززگە لە خززا و نەتەوە ،تەنززانەت زمززان ،کلتززوور و تەنززانەت ئززایین و
ئایینیاکانیشی دابە

کراوە ،دەستی بە سەر داگیراوە و ئاسمیلە کراوە .دکتور خەیاتی لە بەشێکی دیکەی وتەکانی

دا ئاوڕی لە هاوشیوە بوونی پیالنی داگیرکەرانزی کوردسزتان کزرد دژ بە گەلزی کزورد و پێزێ وا بزوو کە لەوانەیە لە
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شێوە شکڵ دا هێندێ جیاوازی هەبێ لە ڕەفتار و هەڵسووکەوتی داگیرکەرانی کوردسزتان لە پزارچە جیاوازەکانزدا،
بەاڵم هەموویان لە یە خاڵ دا یە دەگزرنەوە کە ئەویزش ئینکزار کردنزی نەتەوەیەکە بە نزاوی کزورد .ئەوان بەو
داگیرکاری و سنوور بەندییە کە لە نێوان بەشەکانی کوردسزتان دا کردوویزانە دەیزانەو پێمزان بڵزێن کە ئێزوە هزیچ
نین ،خاوەن خا وو اڵت و زمان و کلتور و تەنانەت ئایینی خۆتان نین ،ئەبزێ پەیزڕەوی لە ئزێمە بزکەن ،بزۆ ئەو
ئیدعایەشی پیالنی هاوبەشی هەر سێ حکومەتی داگیرکەری کوردستان ،واتە ئێزران ،تزورکیە و عێراقزی کزرد دژ بە
ڕفراندۆمی باشووری کوردستانی وە نموونە هێنایەوە .شایانی گوتنە كە لەم سمینارەدا هاوڕی تێكۆشەر كزاك بابزا
عەلی مێهرپەرور سیمای خۆشەویستی دێمزۆكرات تەشزریفیان هەبزوو و چەنزد وتەیەکزی سزەبارەت بە یەکگرتزوویی و
یەکڕییی حیی و ڕێکخراوە کوردستانییەکان هێنایە زمان.پێویس بە ئاماژەیە کە ئەو حیی و ڕێکخراوانە خوارەوە
بەشداری سمینارەکە بوون و بە ناردنی بروسکە پیرۆزبزایی یزادی کۆماریزان کە حییبزی دیمزوکرات و هەمزوو خەڵکزی
کوردستان کرد:
نوینەرایەتی کۆمەڵە لە دەرەوەی واڵت (حەوزەی) یۆتۆبۆری
کۆمەلەی شۆرشگێری زەحمەتکیشانی کوردستانی ئیران
کۆمەڵەی زەحمەتکیشانی کوردستان
پارتی دێموکراتی کوردستان
یەکیەتی نیشتمانی کوردستان
حییبی شیوعی کوردستان
پارتی یەکیەتی دیموکراتی کورد لە سوریە
لە كۆتززایی ڕیوڕەسززمەكە دا چەپززكە گززولی ڕێززی لینززان لە الیززن كززۆمیتەوە پێشکەشززی بەڕێیانززی كززۆڕگێر كززاك دكتززۆر
خالیدی خەیاتی و كاك حات مینزبەری چزاالكوانی سیاسزی هونەرمەنزدی دەنزپ خزۆ كزاك ئەسز ەد ڕەزازی و كزاك
كاك بابا عەلی مێهرپەرور کرا.
کۆمیتەی حییبی دیموکراتی کوردستان ،لە شاری یوتوبوری سوئید
١٣ی جانێوێری ٢١١٨
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رێزگرتن لە یادوبیرەوریی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان

لە ناوخۆی کوردستان:

چاالکیی تەبلیغیی تێکۆشەرانی دێموکرات لەشاری پاوە  ،بۆ بۆنەی ٧ی ڕێبەندان

لە درێژەی چاالکیی بە بۆنەی ساڵیادی دامەزرانزی کۆمزاری کوردسزتان  ،شزەوی ڕابزردوو ڕێکەوتزی ٣ی ڕێبەنزدان لە
شاری پاوە چاالکیی تەبلیغی کرا.
لە گەڵ یزززادی  ٧٢سزززاڵەی دامەزرانزززی کۆمزززارە مەزنەکەی کوردسزززتان ،تێکۆشزززەرانی سزززەر بە تەشزززکیالتی حییبزززی
دێموکراتی کوردستان لە شاری پاوە لە چاالکیی تەبلیغیدا ،رێییان لە یاد و بیرەوەریی کۆماری کوردستان گزرت و،
لەگەڵ تێکۆشەرانی دێموکرات وەفاداریی خۆیانیان دووپات کردەوە.
تێکۆشەران و دۆستانی دێموکرات ،لە شاری پاوە بە باڵوکردنەوەی وێنەی پێشەوای کوردان و ،نووسراوەی تایبەت
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بە یززادی دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان لە چەنززدین شززوێنی ئەو شززارە چاالکییززان نوانززدو لەو ڕێگززایەوە لە گەڵ
ئامانجەکانی پێشەوا قازی محەممەد پەیمانی وەفادارییان نو کردەوە.
کۆمسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان بەم بززۆنەوە وێززڕای پیرۆزبززایی کردنززی ئەم یززادە پیززرۆزە لە
سەرجەم ئەندامان و تێکۆشەرانی دێمزوکرات و خەڵکزی کوردسزتان بە گشزتی ،دەستخۆشزی لە تێکۆشزەرانی حیزی لە
شاری پاوەدەکا.
٢٥ی جانێوێری ٢١١٨

چاالکیی تەبلیغیی تێکۆشەرانی دێموکرات لەشاری بانە ،بۆ بۆنەی ٧ی ڕێبەندان

بە بۆنەی ٢ڕێبەندان ساڵرۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە شاری بانە چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو.
بۆ ڕییگرتن لە یادوبیرەوەریی رۆژی ٢ی ڕێبەندان ئەمساڵیش لە زۆربەی شارو شارۆچکەکانی رۆژهەاڵتزی کوردسزتان
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو.
لە گەڵ یادی  ٧٢ساڵەی دامەزرانی کۆمارە مەزنەکەی کوردستان  ،تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی حیی لە شاری
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بانە لە چاالکیی تەبلیغیدا ،رێییان لە یاد و بیرەوەریی کۆماری کوردستان گزرت و ،لەگەڵ تێکۆشزەرانی دێمزوکرات
وەفاداریی خۆیانیان دووپات کردەوە.
تێکۆشەران و دۆستانی دێموکرات ،لە شاری بانە بە باڵوکردنەوەی تراک و نووسراوەی تایبەت بە یزادی دامەزرانزی
کۆماری کوردستان لە چەندین شوێنی ئەو شارە چاالکییان نواندو لەو ڕێگایەوە لە گەڵ ئامانجەکانی پێشزەوا قزازی
محەممەد پەیمانی وەفادارییان نو کردەوە.
کۆمسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان بەم بززۆنەوە وێززڕای پیرۆزبززایی کردنززی ئەم یززادە پیززرۆزە لە
سەرجەم ئەندامان و تێکۆشەرانی دێمزوکرات و خەڵکزی کوردسزتان بە گشزتی ،دەستخۆشزی لە تێکۆشزەرانی حیزی لە
شاری بانە دەکا.
٢٤ی جانێوێری ٢١١٨

لە شاری پیرانشار بە بۆنەی ٧ی ڕێبەندان چاالکیی تەبلیغی کرا

شززەوی یەکشززەممە ڕێکەوتززی ١ی ڕێبەنززدان بە بززۆنەی رۆژی ٢ی رێبەنززدان کە هاوکززاتە لەگەڵ سززاڵرۆژی دامەزرانززی
کۆماری کوردستان لە شاری پیرانشار چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو.
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شززەوی  ١لە سززەر ٢ی ڕێبەنززدان ،کە هاوکززاتە لە گەڵ یززادی  ٧٢سززاڵەی دامەزرانززی کۆمززارە مەزنەکەی کوردسززتان،
تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی حیی لە شاری پیرانشار لە چاالکیی تەبلیغیدا ،رێییان لە یاد و بیرەوەریی
کۆماری کوردستان گرت و ،لەگەڵ تێکۆشەرانی دێموکرات وەفاداریی خۆیانیان دووپات کردەوە.
تێکۆشززەران و دۆسززتانی دێمززوکرات لە شززاری پیرانشززار بە باڵوکززردنەوەی تراکزز و نووسززراوەی تززایبەت بە یززادی
دامەزرانی کۆماری کوردستان لە چەندین شوێنی چاالکییان نواندو لەو ڕێگایەوە لە گەڵ ئامانجەکانی پێشەوا قزازی
محەممەد پەیمانی وەفادارییان نو کردەوە.
کۆمسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان بەم بززۆنەوە وێززڕای پیرۆزبززایی کردنززی ئەم یززادە پیززرۆزە لە
سەرجەم ئەندامان و تێکۆشەرانی دێمزوکرات و خەڵکزی کوردسزتان بە گشزتی ،دەستخۆشزی لە تێکۆشزەرانی حیزی لە
شاری پیرانشار دەکا.
٢٢ی جانێوێری ٢١١٨

ئیالمی دێرین ،بە وێنەی پێشەوا قازی محەممەد و ،دروشمی شۆڕشگێڕانە ڕازایەوە

بەبۆنەی ٧٢مین ساڵیادی دامەزارنزی کۆمزاری کوردسزتان و رۆژی مێژوویزی ٢ی ڕێبەنزدان ،تێکۆشزەرانی دێمزوکرات لە
پارێیگای ئیالم بە شێوەی بەرباڵو و کەم وێنە ،لە چاالکییەکی تەبلیغیدا ئەو یادەیان بەرزڕاگرت.
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ئەنززدامان و دۆسززتانی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان لە پارێیگززای ئززیالم لە شززەوانی ڕابززردوو سززەر لە نززو بە
باڵوکززردنەوەی تراکتززی شوڕشززگێڕانەو هەروەهززا وێززنەی پێشززەوا قززازی محەمزمەد یەکەم رئززیس جمهززووری کوردسززتان،
رێییان لە رێبەران و تێکۆشەرانی گەلەکەیان گرت و ،لەو ڕێگایەوە وەفاداریی خۆیانیزان بە ڕێبزازی پیشزەوا قزازی
محەممەد دووپات کردەوە.
ئەو شززوێن و ناوچززانەی کە لە پارێیگززای ئززیالم وبەتززایبەتی شززاری ئززیالم بە بززۆنەی دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان
چاالکیی تەبلیغی کراون بریتین لە:
چززوارڕای بێهییسززتی ،زەوییەکززانی شززارەداری ،فەرمانززداری ئززیالم ،شززەهرەکی فەرهەنگیززان ،شززەقامی  ٢٤میتززری،
نەوروزئاباد ،شەقامی خوڕەمشەهر.
هەروەهززا الیەنگرانززی چاونەترسززی و بززوێری حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان لە شززەوی ١ی ڕێبەنززدان لە هەڵمەتێکززی
شوڕشگێڕانە دارو دیواری دەیان گەڕە و کۆالنی شاری ئیالم و دوروبەری ئەو شارەیان بە دروش و وێزنەی پێوەنزدی
دار بە ٢ی ڕێبەندان ڕازاندوتەوە.
بەشێکی دیکە لەو شوێنانەی پارێیگای ئیالم کە چاالکیی تەبلیغی تێدا کراون بریتین لە :بلوواری بەهەشزتی شزاری
ئیالم ،گەڕەکی هانیوانە ،کتێ فرۆشی لووقمان ،ناو شاری دێهلۆڕان ،ئاوایی گزوڵ گزوڵی خزواروو ،شزاری ئاودانزان،
سێ ڕێیانی ئاودانان بەرەو دەڕە شار ،دوو ڕێیانی موورمووری دیهلۆڕان ،دێهیاری ئاوایی ژیوەر،سێ ڕێیانی مەلەكشای
بەرەو مێهران و دەڕە شار ،لەگەڵ دەیان شوێنی دیکە لە پارێیگای ئیالم.
شیاوی باسە لە چەند رۆژی ڕابردوودا ،ئەمە دوویەمین جارە کە لە پارێیگای ئزیالم بە بزۆنەی سزاڵیادی دامەزارنزی
کۆماری کوردستان چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەدەچێ.
کۆمیسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان وێززڕای ڕییگززرتن و لەبەرچززاوگرتنی چززاالکیی تێکۆشززەرانی
نیشتمانڕەروەر لە ناوچەی ئیالمی سەرفەراز ،ساڵویان بۆ دەنێر و ،سەرکەوتنی زیاتریان بۆ بە ئاوات دەخواز .
٢٢ی جانێوێری ٢١١٨
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چاالکیی تەبلیغیی تێکۆشەرانی دێموکرات بەبۆنەی ٧ی ڕێبەندان لە شاری سنە

تێکۆشەرانی حییبی دێموکراتی کوردستان لە شاری سنە بە بۆنەی یادی  ٧٢ساڵەی دامەزرانی کۆمزاری کوردسزتانەوە
لەم شارە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
شززەوی ٣١ی بەفرانبززار و لە بەرەبەری ٢ی رێبەنززدانی ئەمسززاڵدا کە هاوکززاتە لە گەڵ یززادی  ٧٢سززاڵەی دامەزرانززی
کۆمارە مەزنەکەی کوردستان ،تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی حیی لە شاری سنە بە چاالکیی تەبلیغی ،رێییان لە
یاد و بیرەوەریی کۆماری کوردستان گرت و لەگەڵ تێکۆشەرانی دێموکرات وەفاداریی خۆیانیان دووپات کردەوە.
تێکۆشەران و دۆستانی دێموکرات لە شاری سنە بە باڵوکزردنەوەی تراکز و نووسزراوەی تزایبەت بە یزادی دامەزرانزی
کۆمززاری کوردسززتان لە چەنززدین شززوێنی ئەوشززارە کە بززریتین لە :گەڕەکەکززانی بەهززاران ،شززەهرە  ١٧ -١شززەهرە
پەیام شیرکەت گاز ،گرێیه ،شەهرە کەوسەر ،دووشان شەهرە ساحیلی ،مەیان قەبا و چەندین گەڕە و کۆاڵنی
دیکە ،یادی ٢ی ڕێبەندانیان بەرزڕاگرت.
کۆمسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان بەم بززۆنەوە وێززڕای پیرۆزبززایی کردنززی ئەم یززادە پیززرۆزە لە
سەرجەم ئەندامان و تێکۆشەرانی دێموکرات و خەڵکی کوردستان بە گشتی ،دەستخۆشی لە تێکۆشەرانی حیی لە
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شاری سنە دەکا.
٢١ی جانێوێری ٢١١٨

بەرزڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی کۆماری کوردستان ،لە شاری ئیالم

بەبۆنەی ٢ی ڕێبەندان ساڵرۆژی دامەزرانی یەکەمین کۆماری کوردستان ،الیەنگرانی حییبی دێموکراتی کوردستان لە
شاری ئیالم لە چاالکییەکی تەبلیغاتیدا ئەو یادەیان بەرزڕاگرت.
دۆستان و الیەنگرانی وەفاداری حییبی دێموکرات لە شاری کوردپەروەری ئزیالم لە بەرەبەری هزاتنی دووی ڕێبەنزدان
وەکوو بۆنەیەکی گرینپ لە مێژووی کورد ،لە چاالکییەکی بەرباڵو رێییان لە ڕێزبەری گەورەی کزورد ،پیشزەوا قزازی
محەممەد گرت و ،خۆیان بە درێژەدەری ڕێگای ئەو ڕێبەرە مەزنە زانی.
ئەندامان و دۆستانی چاونەترسی حییبزی دێمزوکراتی کوردسزتان شزەوی ڕابزردوو ڕێکەوتزی ٢٤ی بەفرانبزار لە شزاری
ئززیالم بە بززۆنەی ٢ی ڕێبەنززدان لە چەنززدین شززوێنی بەرچززاوی ئەوشززارە تراک ز و نووسززراوەی پێوەنززدیداریان بززالو
کردەوە.
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ئەو شوێنانەی کە الیەنگرانی حیی لە شاری ئیالم چاالکیی تەبلیغاتییان تێدا کردووە بریتین لە:
مەنتەقەی سەرابەی ئیالم ،پارکی سەرا  ،میانی ئەسڵی شار و چوارڕای ێهییستی و زەوییەکانی شزارداری لە گەڵ
چەندین گەڕە و کۆالنی دیکەی ئەوشارە.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حییبی دێموکراتی کوردستان وێڕای سڕاس و پێیانین و هەروەها پیروزبایی کردنی ئەو رۆژە
مێژووییە لە سەرجەم دۆستانی خۆی لە شاری دێرینی ئیالم ،سەرکەوتنی زیاتریان بۆ بە ئاوات دەخواز .
٢١ی جانێوێری ٢١١٨

باڵوکردنەوەی سروودی “ئەیڕەقیب” لە بلواری تاقوەسانی کرماشان بە بۆنەی ٧ی
رێبەندان

لە درێژەی کار و چااڵکیی تێکۆشەرانی حیی لە نزاوخۆی واڵت بە بزۆنەی سزاڵرۆژی دامەزرانزی کۆمزاری کوردسزتان،
تێکۆشەرانی حیی لە شاری کرماشان بەم بۆنەوە تێکۆشانی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
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ئەنزززدامانی دەروەسززز و بەهەڵوێسزززتی حیزززی لە شزززاری کرماشزززانی سزززەربەرز بە باڵوکزززردنەوەی تراکززز و وێزززنەی
سززەرکۆماری شززەهید ،پێشززەوا ق زازی محەمززمەد لە چەنززد گەڕەکێکززی ئەم شززارە و هەروەهززا باڵوکززردنەوەی سززروودی
نەتەوایەتیی ئەی ڕەقی لە بڵواری تاقوەسانی شاری کرماشان ،بە شێوەیەکی بەرچاو رێییان لە یزاد و بیرەوەریزی
 ٧٢ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان گرت.
بۆم بزۆنەوە کۆمیسزیۆنی تەشزکیالتی حییبزی دێمزوکراتی کوردسزتان وێزڕای دەستخۆشزی لە تێکۆشزەرانی دێمزوکرات لە
شاری کرماشان ،سەربەرزی و سەرکەوتنی زیاتریان لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانیاندا بۆ بە ئاوات دەخواز .
٢١ی جانێوێری ٢١١٨

رێزگرتن لە یادوبیرەوریی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە شاری مهاباد

تێکۆشزززەرانی حییبزززی دێمزززوکراتی کوردسزززتان لە شزززاری مهابزززاد بە بزززۆنەی یزززادی  ٧٢سزززاڵەی دامەزرانزززی کۆمزززاری
کوردستانەوە لەم شارە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
شززەوی ٢٤ی بەفرانبززار و لە بەرەبەری ٢ی رێبەنززدانی ئەمسززاڵدا کە هاوکززاتە لە گەڵ یززادی  ٧٢سززاڵەی دامەزرانززی
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کۆمارە مەزنەکەی کوردستان لە شاری مهاباد ،تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی حیی لەم شارە بە نواندنی چاالکیی
تەبلیغی ،رێییان لە یاد و بیرەوەریی کۆماری کوردستان گرت.
تێکۆشززەرانی دێمززوکرات بە باڵوکززردنەوەی تراک ز و وێززنەی شززەهید پێشززەوا قززازی محەمززمەد لە پززارکی شززایگان و
گەڕەکەکانی بڵواری پەرەستار و ئەسحابە سڕی ،ئەم یادە مێژوویی و نەتەوەیەیان بەرز ڕاگرت.
کۆمسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان بەم بززۆنەوە وێززڕای پیرۆزبززایی کردنززی ئەم یززادە پیززرۆزە لە
سەرجەم ئەندامان و تێکۆشەرانی دێمزوکرات و خەڵکزی کوردسزتان بە گشزتی ،دەستخۆشزی لە تێکۆشزەرانی حیزی لە
شاری مهاباد دەکات.
١٤ی جانێوێری ٢١١٨

چاالکیی تەبلیغیی تێکۆشەرانی دێموکرات لە شاری شنۆ بە بۆنەی ساڵرۆژی دامەزرانی
کۆماری کوردستانەوە

بە بززۆنەی  ٧٢سززاڵەی دامەزرانززی کۆمززاری کوردسززتان و رێیگززرتن لە خەبززات و تێکۆشززانی پێکهێنەرانززی کۆمززار و
زیندووڕاگرتنی ئەم یادە مێژوویی و نەتەوەییە ،تێکۆشەرانی سەر بە رێکخستنە نهێنییەکانی حییبی دێموکراتی
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کوردستان لە شاری شنۆ بە شێوەیەکی بەربەرین چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
شزززەوی  ٢٨لە سزززەر ٢٤ی بەفرانبزززار و لە بەرەبەری ٢ی رێبەنزززدانی ئەمسزززاڵدا کە هاوکزززاتە لە گەڵ  ٧٢سزززاڵەی
ڕاگەیانزززدنی کۆمزززاری کوردسزززتان لە شزززاری مهابزززاد ،تێکۆشزززەرانی ئزززازا و بەجەرگزززی دێمزززوکرات لە شزززاری شزززنۆ بە
باڵوکردنەوەی سەدان نووسخە لە تراک و وێنەی سەرکۆماری شەهید ،پێشەوا قازی محەممەد لە نیی بە  ٢١شوێن
و گەڕەکی ئەم شارە تێکۆشانی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
ئەو شوێن و گەڕەکانەی کە تێکۆشەرانی حییبی دێموکرات لە شاری شنۆ کارو چاالکیی تەبلیغییان بەم بۆنەوە تێزدا
بەڕێوەبردوە بریتین لە:
گەڕەکەکانی :سەیداو  ،ئاتەشنیشانی ،شزەبانەڕووزی ،شزوورای ڕووحزانییەت ،شزەهرە  ،مەجیزدئاوا ،ئەمیرئابزاد،
تاچیناو  ،شاکرئاباد ،جانبازان ،سەلیمئاباد ،مام تەمر ،ڕەحی ئاباد و هەروەها گوندەکانی:
شێوەسما  ،خوریش  ،سەرگیی ،قەرەسەقەڵ  ،شێخان ،کانیەڕە  ،قەاڵتیان ،بابخااڵو  ،و چەپەڕاو  .میگەوتی
حاجی حەسەن ،کۆاڵنەکانی پش بانکی میللی ،دەورووبەری ئێران خودرۆ و شەقامەکانی نێوشار.
بە بزززۆنەی ئەم چزززاالکییە بەریزززن و بەربزززاڵوەی تێکۆشزززەرانی حیزززی لە یزززادی  ٧٢سزززاڵەی دامەزرانزززی کومزززاری
کوردسززتانەوە ،کۆمیسززیۆنی تەشززکیالتی حییبززی دێمززوکراتی کوردسززتان دەستخۆشززییان لززێ دەکززات و بەردەوامییززان لە
ئەرکە پێئەسڕێردراوەکانیان دا بە ئاوات دەخواز .
١٤ی جانێوێری ٢١١٨
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پێشوازی کردن لە ٧ی ڕێبەندان لە ناوچەی سنە

تێکۆشەران و الیەنگرانی حییبی دێموکراتی کوردستان لە ئاوایی سزرنجیانەی شزاری سزنە ،بە بزۆنەی ٢ی ڕێبەنزدان
ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
لە بەرەبەری سززاڵیادی دامەزرانززی کۆمززاری مەزنززی کوردسززتان وەکززوو ڕووداوێکززی نەتەوەیززی و پیززرۆز ،ئەنززدامان و
چاالکانی دێموکراتدۆستی حیی  ،لە نزاوچەی سزنە و ئزاوایی سزرنجیانە لە تێکۆشزانێکی تەبلیغزاتیدا ئەو یادەیزان
بەرز ڕاگرت.
دۆستان و الیەنگەرانی کوردپەروەری حییبی دێموکراتی کوردستان لەو چاالکییە تەبلیغیاتەییەدا بە بزاڵو کزردنەوەی
دروشمی شۆڕشگیڕانە وەفادرایی خۆیانیان بە پیشەوای کوردان و درێژەدەرانی ڕێگای قازی محەممەد دووپات کردەوە.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حییبی دێموکراتی کوردسزتان ،وێزڕای دەستخۆشزی کزردن لە سزەرجەم الیەنگرانزی حیزی  ،لە
نززاوچەی تێکۆشززەرپەروەری سززنەو ،بەتززایبەتی خەڵکززی ئززاوایی سززرنجیانە ،سڕاسززیان دەکززا و ،هیززوای سززەرکەوتنی
زیاتریان بۆ بە ئاوات دەخواز .
١٧ی جانێوێری ٢١١٨
سەرچاوە :ماڵڕەڕی کوردستان و کورد
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ئەم وێنەیە لە رۆژنامەی کوردستان وەرگێراوە

--------------------------------------------ڕێبەندانی ٧٢١٢ی کوردی  -فێبریوێەی  ٧٠١٨زایینی
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