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   فکري داوة بة طيانة كئةونصوي  بة

  ،خوصنةري خؤشةويست

دوو بؤ طومان دةبص أابر لةمصذة لةسةر ئةو باوةرِةم کة بص

دةثةأص، ئةم هةرضي زةمانيش تص.  بناسنيسازکردين داهاتوويةکي باش

اين مبانةوص و نةمانةوص، مةوداي نصوان ساپةک .بأوايةم ثتةوتر دةبص

لة مصذووي نةتةوةکةماندا ] ۴۶-۱۹۴۱[ي هةتاوي ۲۵ تا ۱۳۲۰

و ئةطةر ناوي بنصني خاپي طؤأان، زصدةأؤييمان سةردةمصکي طرينطة 

ي ئصران، هةرضةشنة ۱۹۷۹ساپةکاين بةر لة شؤأشي . نةکردووة

بارةوة باسي سةر بوو و کةسيش نةيتواين لة ناوخؤي  لصدوانصک لةم

دواي شؤأش تا .  و بدوصصبارةوة بنووسدا، کةم يا زؤر لةم ئصران

  .ماوةيةک نةفةسصک کرايةوة

أؤذطارم بة دةرفةت زاين و ثصم حةيف بوو ئةو هةلة لةدةست بدةم 

بة تةمةين ذصر سي ساپي و توصشووي زانياري و . و کةپکي لص وةرنةطرم

ئةم وتةيةم بة . ئةزمووين کةمةوة دةستم بؤ کارصکي طةورة و طران برد

 نيية، ئصستا کة ثص دةنصمة شةستةمني ساپي تةمةن، يا بة ماناي ئةوة

ية مةزرايي يتةمةن قافپةي طةي«قةويل مامؤستا مةال کةرميي فيدايي 

. نا، بةأاسيت وا نيم. ، توصشووي زانيارمي ثأ و ئةزموومن زؤرة»شةست

بةآلم بة شانازييةوة دةپصم لةم ماوةيةدا شاطردمي کردووة، لة خوار 

بة . زانايان لةسةر ضؤک دانيشتووم و دةرسم وةرطرتووةمامؤستايان و 

ک طةيشتووم و هةندص لة  .خزمةت هةندص لة بناغةدارِصذاين کؤمةپةي ذ
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م لةنزيکةوة بينيوة و ثرسيارم ۱۹۴۶بةرثرساين باآلي کومارةکةي ساپي 

ةپ مامؤستاياين ثصوةندمي لةط. لص کردوون و بريوأايامن زانيوة

بة ئامادةبوون يا لةأصطةي نووسراوةکانيانةوة يدا، بةناوبانطي ئصران

  . سةرجةمي ئةوانة ئصستا دةمسايةي تةمةمنن؛هةبوة

 بةبص ئةم دةمسايةية، تةنيا دپخؤش و ئومصدةوار بةوةي ۱۹۷۹ساپي 

کة هةلصک هةپکةوتووة، دةستم داية وةرطصأاين کتصبة بةنرخةکةي ويليام 

ي  لة أص۱۹۸۰پي رمةسةرييةک بوو سائيطپتؤين نةمر و بة هةر ضة

ـ کة ئةم دصأانة  ئصستا. ضاثةمةنيي سةيديانةوة لة مةهاباد بآلوم کردةوة

ثصشينان . دةنووسم، هيضکام لة دوو براياين سةيديان لة ذياندا نةماون

ئةطةر . طوتوويانة دواي مردوان أةمحةت ضاکة؛ منيش لةسةر ئةو باوةرِةم

يشم باس بکرداية، بةآلم ن، أةنط بوو هةندص بابةيت تروبالة ذياندا بو

  .ئةوةي ئصستا ثصم دروستة باسي بکةم، تةنيا ئاماذةي هةندص خاپة و بةس

ئةوانةي وا لة کاري ضاثةمةنيدان، دةزانن هةر هةشت ثةأ لة کاري 

سةيديان هةوپي سةرةکيي ئةوة بوو کة تا . ثصک دصنن» فؤرم«ضاثدا، يةک 

تةوة، بؤ منوونة ئةو جصيةي دةلوص، ذمارةي فؤرمةکان کةمتر بکا

وثصنج فؤرمدا   لة سي-بة هةر زؤرةملييةک بواية-کتصبصکي ضل فؤرمي 

بةم کارةش زياين طةورةي بة کتصبةکة دةطةياند؛ ضونکة . تةواو دةکرد

وبأ دةکران و لة  دصأةکان لصک نزيک دةکرانةوة، الثةأةکان قةپت

ثةأةش سص الدا دةخزانة ثاپ يةکتر، ئةطةر دووضوارضصوةيةکي بضووکتر

لة دواييدا زياد هاتبان، بؤ ئةوةي فؤرمصک خةسار نةکةن، بة هةر 

 ناوةوة و دةرةوةي أووبةرطدا جصيان جؤرصك بواية، لة ديوي

  .بواية دةخزانة طؤشةيةکةوةدةکرايةوة، يا بةزؤريش 

ئةو دةم من شةو و أؤذم نةبوو، ئاطام لة ثشووداين هةيين و جصذن 

ستيي کؤمن هةبوو و نووسراوةکامن لةسةر مةکينةيةکي تايثي دة. و نةبوو
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 سانيت تايبةت بة ثؤليکؤثي تايث دةکرد و ئامادة ۲۱×۳۳کاغةزي 

ئيدي خؤيان بة . دةمداية خزمةتيان، ئاطاشم لة ضوارضصوة و فؤرم نةبوو

مقةست، لة درصذي و ثانيدا وةطياين الثةأةکان دةکةوتن و دةيانکردة 

دةثاضران و لةخوار خؤيان ضةسث دصأةکان لة درصذيدا هةپ. سةدان کوت

لةم هةپثاض و داثاضةدا وا هةبوو بأاوةي دصأصک . دةکرانةوة

ثامشاوةکةي خؤي؛ جا يا دةفةوتا و ون دةبوو، يا سةر نةدةکةوتةوة 

ثاراطراف و الثةأةش هةر واي بةسةر . دةکةوتة ضةند دصأي خوارتر

دةخوصندةوة، خوصنةر بابةتةکةي . ئاکامي ئةوةش ديار بوو ضيية. دةهات

بةآلم وردة وردة تص دةطةيي سةر لة بابةتةکة دةرناکا و وأصنةيةکي لة 

سةيديان جطة لةمانة، زؤر جار دةسيت بؤ ناوةرؤکيش . بةردةستداية

زياد و کةم دةکرد، يا ثةراوصزي  دةبرد و بة بؤضووين خؤي شيت لص

نة وطؤأانووسةريش کاتصک ئاطاداري ئةم ئاپ. ناثصويسيت بؤ دةنووسي

نا دة نةدةکرا، داوة کة تازة کتصب ضاث کرابوو و هيضي لةطةپوةدةب

سةرةأاي ئةمانة کصشةي . ثصشتر دةکرا بةري ئةم ئاپؤزيانة بطريص

سانسؤريش لةثصشدا بوو، وةک ئةرکصک دةدراية دةست کةسصکي 

ناشارةزا و نابةپةد، هةر سةوادي خوصندنةوة و نووسيين بواية بةس 

ي بةرطي دووهةمي وةرطصأاوي کورديي ئةم ۵ثةأة کايت خؤي لة ال. بوو

  .کتصبةدا ئاماذةيةکي ئةم ئاپؤزي و ثشصويانةم کرد

ئةمة حاپ و بةسةرهايت وةرطصأاوي يةکةمي کتصيب حازري بوو؛ 

زؤر جار دةکةومتة بريي ئيزين ضاثي سةرلةنوصي، تا ئاپؤزييةکان أاست 

 ضاوةأوانييةکي بةآلم يا وةآلم هةر نةدةهاتةوة، يا دواي. بکةمةوة

ناضار لة هةر شوصنصکي بؤم لوابا . دةهاتةوة» نا«دوورودرصذ وةآلمي 

بؤ منوونة، کاتصک ئيزين ضاثي . دةکةومتة أاست کردنةوةي ئاپؤزييةکان

م وةرطرت، بة دةرفةمت زاين و الثةأةکاين »نطاهي بة تاريخ مهاباد«کتصيب 
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اوةکةي کتصيب کردنةوةي وةرطصأ م تةرخان کرد بؤ أاست۱۹۳ تا ۱۵۱

ئاساييش بوو هةندص کةس سةريان سوأ . »۱۹۴۶کؤماري کورد لة ساپي «

  .کردنةوةي کتصبصکي ترةمبصنص، داخوا لةم کتصبةدا ض جصي أاست

 کة بري لة أابردوو دةکةمةوة، هةموو نووسراوةکاين ئةو ئصستا

زةمامن، بةم حاپةشةوة هةر خؤش دةوصن؛ ضونکة دةبينم بةشصکي 

ةين طةجني و سآلمةتيم خستووةتة ثصناويان و نة تةنيا هيض طرينط لة تةم

ضاوةأوانييةکي ماددمي نةبوة، بةپکوو داهايت أؤذانةي خؤيشم بؤ 

  .سةرف کردووة

وکوأيانة  كةم بة حةق دةستيان لةسةر ئةمئةم ماوةيةکةسانصک 

داناوة و هةرضةند خؤم ئاطاداريان بووم، بةآلم لة أووي هةسيت 

صيان أاطةياندووم و نيازيشيان ئةوة بووة کارةکة بةرثرسصتييةوة ث

ي واش هةبوة نة لصوةشاوةي ئةم بوارة يبةآلم ه. هةپة بص دروست و بص

ة لة طوجناوترين دةرفةيت وبووة و نة خؤي زايت ئةوةي بو

هةپکةوتووشدا بوصرص دةست بؤ ئةم ضةشنة بابةتة بظانة ببا، کةضي 

دووثات کردووةتةوة کة من خؤم هةپضنيوم و هةر ئةو قسانةي  تةنطي ثص

لة سي ساپ لةمةوبةرةوة، هةر دةرفةتصکم بؤ هةپکةوتبص طوتوومن و 

 و ۱۳۵اين الثةأةک: ئاماذةي ئةو ناتةواوي و ثشصويانةم کردووة، وةک

ي بةرطي دووهةمي ۱۰۴طصأاوي کوردي، الثةأة ي بةرطي يةکةمي وةر۱۳۶

ي ۲۵ و ذمارة ي وةرطصأاوي فارسي۲۶۰وةرطصأاوي کوردي، الثةأة 

 ئةم کارةيان بواية،  ئةمانة ئةطةر توانايي و لصهاتووييي. طؤظاري أامان

. باشتر وابوو سةرلةنوص کتصبةکة وةربطصأنةوة و خؤيان ئاسوودة بکةن

طصأدرصتةوة سةر بعةيبصکيش لةوةدا نيية کتصبصک دوو يا ضةند جار وةر

ة کة تا ئصستا ي جوبأان خةليل»The prophet«منوونةش کتصيب . زمانصک

واتة وةرطصأصک کة کاري ئةوي .  وةرطصأاين لة زماين فارسيدا هةية۲۵
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تري بة دپ نةبوة، خؤي دةسيت داوةتص و سةرلةنوص وةريطصأاوةتةوة و 

  . نةکردووةداشةأيشي لةطةپ کةس

ةرفةتةي کة ثتر لة سي  بةختةوةرانة، ئةو د۲۰۱۰أصبةنداين ساپي 

ثاکيي جةنايب دوکتؤر عومسان  و نيازساپ بوو بةتةماي بووم، بة لوتف

دةشيت أةخسا و توانيم بةبص ئاوأ لة وةرطصأاوةکةي ثصشووم، ئةم کتصبة 

سةرلةنوص بؤ جاري دووهةم لة أووي دةقي ئةسپييةوة، کة بة زماين 

. ئينطليسيية، بة تةواوي و بة دپي خؤم وةربطصأمةوة سةر زماين کوردي

طةر لة شوصنصکي دةقةکةدا ثةراوصزةکان هيي نووسةرن، بةآلم ئة

هةپةيةکي نووسةرم أاست کردبصتةوة، يا لة أووي ثصويستةوة 

، بة ماناي )و( ثةراوصزةکةم بة نيشانةي ائاماذةيةکم ثص دابص، ئةو

بة ثصويسيت دةزامن يادصکي . ، دةستنيشان کردووة»ثةراوصزي وةرطصأ«

صستا لة بةخصريش لة دؤسيت خؤشةويستم کاک قادر بابامريي بکةم کة ئ

  .بةخشيم غةريبايةتيية و ئةم کتصبةي لة کتصبخانةي خؤي بة يادطار ثص

لة جةنطةي وةرطصأاين دووبارةي کتصبةکةدا بووم کة بةداخةوة 

. دا، بآلو بووةوة۲۰۱۱ي ذانويةي ۲۷هةواپي مةرطي ويليام ئيطپتؤن، لة 

  :بةم بؤنةوة ئاماذةيةکي کورت بة ذياين دةکةم

ئةمريکا لةدايک  يPeoria illinois لة ۱۹۲۶ ي ئاطؤسيت۱۷ئيطپتؤن، 

 تا ۱۹۴۳ساپةکاين . هصناوة  دوايي ثصYaleخوصندين لة زانستطاي . بووة

 ۱۹۴۹ لة هصزي دةرياييي ئةمريکادا کاري کردووة و لة ۴۶

 باپوصزي ئةمريکا ۸۸ تا ۱۹۶۷لة . وةزارةيت دةرةوةطواستراوةتةوة بؤ 

ضةند جار سةري لة شاري . يابووة لة يةمةن، توونس، ليبيا و سوور

 زؤربةيان  ماوة،مةهاباد داوة و ضةند نووسراوصکيشي لة دوا بةجص

کؤمارة کوردييةکةي «بة نووسيين کتصيب . ثصوةندييان بة کوردةوة هةية

ئةم کارة لةبةر .  خزمةتصکي طةورةي بة طةيل ئصمة کردش»۱۹۴۶ساپي 
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بؤية ياد .  نةدةدادةسيتخؤيان ، بةم شصوةية، بؤ کوردةکان ضةندين هؤ

و بريةوةريي ئةو بؤ هةميشة لةناو دپي هةموو کوردصک بة طشيت و 

  .سآلو لة طياين ثاکي. خةپکي مةهاباديش بة تايبةيت، هةر ثريؤز دةمصنص

ةبييةکةي ئةم ئةسپي، بةختةوةرانة وةرطصأاوة عةبةثصي دةقي  ثص

@«کتصبةش بة ناونيشاين  óîŠíé»@ L†bibéà@ óîŠíé»١٩۴۶‹ÙÜa@óî†;@´ÝÍîa@ âïÜì@
ì@ ó»‹m@ LæiýaÖïÝÉm@ Z|nÐ@ ïu‹u@ïäbrÜa@ óÉjÜa@ L‹“åÜa@ ì@ óÈbjÝÜ@ ‘aŠb÷@ Ša†@ Laó@L

ÞïiŠaM@م لة بةر دةست بوو و دصأ بة دصأ ثصکم طرتن و کةپکي »١٩٩٩

وکوأي نيية؛ باوةأم واية هيض کارصک بةبص کةم. زؤريشم لةمة وةرطرت

صأ و ئةرک و زةمحةتةکاين، ئةم لصرةدا لةطةپ ئةوثةأي أصزمدا بؤ وةرط

، ئاماذةيان ثص دةکةم؛ تا هةم نوردة جياوازييانةي وةبةر ضاوم هاتوو

شانازيي ئةوةم هةبص تانةيةک لةسةر کارصکي طةورة بسأمةوة، هةم 

وةبري بصنمةوة کاتصک أةخنة دةطرين، دةشص أوون و ئاشکرا دةست 

  :لةسةر ئةو خاپة کة تصبينيمان لةسةري هةية، دانصني

 :ي دةقي ئينطليسي۱۲، د۶ل .۱
The Shaikh had written a Letter to a British Consul in 1878… 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۲و۱، د۲۰ل

ì@Þ—åÕÜa@ðÜa@óÜbŠ@knØ@„ï“Üa@ça@ÊÔaíÜa@ÀðÙî‹àýaãbÉÜa@À@ ۱۸۷۸...  

 :ي دةقي ئينطليسي۱۵و۱۴، د۱۱ل .۲
About 600 men was massacred together with an American 
Lutheran missionary. 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۲و۱، د۳۰ل

@ó÷bán@öbèŒ@béïÐ@çbØìì@âéïia@ò‹Ùi@æÈ@âé¢‰Ð@ÛŠ‡Üa@æà@âéi@Ö¨aöb›Èa@“jm@órÉi@
Dî‹qíÜó@CóïÙî‹àaN@@
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ي دةقي ئينطليسي ۱۵، د۱۰۷ل/ ۶، د۳۸ل/ ۲۹، د۴۲ل/ ۱۹و۱۵، د۱۴ل .۳

 :و هةروةها هةندص شوصين تر

The Persian Gulf  و لة شوصنصکيشدا بة » اخلليج«لة عةرةبييةکةدا بة

D@ ðŠbÑÜa@ wïÝ©aIði‹ÉÜaH «هةرضةند لة أوانطةي . وةرطصأدراوةتةوة

 دةبصهةپوصستةوة هيضکام لةمانة بؤ مين کورد جياوازييان نيية، بةآلم 

با أوانطةي وةرطصأ و . لة وةرطصأاندا بثارصزرصدةقي ئةسپي 

  .جياواز بن نووسةريش لصک

 :ي دةقي ئينطليسي۲۰، د۱۷ل .۴
While Amr khan was tied to the kardar section of the tribe… 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۲۷، د۳۹ل

ì@Ë‹Ñi@bjm‹à@çbØ@êäa@ÊàDŠa†‹ØCÝïjÕÜa@æà@ó..   

 :ي دةقي ئينطليسي۲۹، د۲۲ل .۵
Rose from The small Yunis khani subsection… 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۱۹، د۴۸ل

@‰ƒÑÜ@Í–@Ë‹Ð@æà@Œ‹iIÒíîðäb‚@@HìNN@@
 :ي  دةقي ئينطليسي۳۲و۳۱، د۲۶ل .۶

The derivation of the later from the name of a fictious holy 
man… 

  :ي وةرطصأاوي عةأةيب۲۴، د۵۵ل

ìïàìŠa@âaóµîŠíýa@µ¨b—Üa@ßbu‹Üa@‡ya@ðÜa@kåî@NN@@

ةداتةوة، بةآلم لة لصک د» ابادمةه«لة دةقةکةدا نووسةر وشةي 

  .»ورمص«ةبييةکةدا ئةم لصکدانةوةية دراوةتة ثاپ عةر

 :ي  دةقي ئينطليسي۲، د۳۵ل .۷
The central committee was selected by… 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۱۱، د۷۰ل
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îØ‹à@óå§@êïÐ@kƒnäaóNN@@@

 :ي  دةقي ئينطليسي۳۵و۳۴، د۴۰ل .۸
The origin of this more European the Moslem pageant is 
obscure. 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۸، د۸۲ل

  . أستةکة قرتاوةيسةرجةم

 :ي  دةقي ئينطليسي۲۸، د۵۶ل .۹
With about, 3000 assigned to Mahabad town 

  :ي وةرطصأاوي عةرةيب۳، د۱۱۰ل

  .سةرجةم أستةکة قرتاوة

 :ي  دةقي ئينطليسي۲، د۷۸ ل .۱۰
Immediate region of Mahabad. 

  :رطصأاوي عةرةيبي وة۳، د۱۴۴ل

ì@ò‡ÝjÜa@ðÝÈbénÕåàN@@
لة دواييدا أايدةطةيةمن ئةم دةقةي حازري لةناو ئةو وةرطصأاو و 

 تائصستا لةم کتصبة بآلوم کردووةتةوة، دةقي سةرةکيية و دا كةنوسخانة

وکوأييةک کة لةواين ثصشوودا بص، ثصويستة لة أووي هةپة و کةم هةر 

  .ئةمةيان أاست بکرصتةوة

ي برام "عةبدوپآل سةمةدي"درصذي بؤ   سآلمةيت و تةمةنئارةزووي

دةخوازم، کة بة وةرطصأانةکةي مندا هاتةوة و تا دواييي ئةم کارة 

 .ياريدةرم بوو

  

ñ†óàó@†ó¿ó«@‡îó@@
   ـ مةهاباد۱۳۸۹أةشةمةي 
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Šóìíä@ðïØó“Žïq@@
  

 ۱۹۴۶أةنطة وةخيت ئةوة هاتبص مصذووي کؤمارة کوردييةکةي ساپي 

بةآلم دياريکردين باشترين کات بؤ . وثصک بنووسرصتةوةةکي أصکبة شصوةي

اليةنانة و   ضونکة لةاليةکةوة، لصکؤپينةوةيةکي بص، دذوارةرةئةم کا

بوونةوةي  هةمةاليةنة جارص زووة؛ لةاليةکي ديكةشةوة بة هؤي کاپ

  .بريةوةريية باييدارةکاين ئةو سةردةمةوة لة بري و زةيين خةپکدا، درةنطة

وةيةکي تصروتةسةيل نووسراو لةبابةت کؤماري مةهابادةوة سةرضا

دةست ناکةوص، ئةم الثةأانةي بةردةستيشتان لةسةر بنةماي ضةند 

بريةوةرييةکي نيوةضپ و ناتةواو ثصک هاتوون؛ ضونکة کاتصک کؤمار 

أووخا، ئةو کوردانةي وا ثصوةنديي أاستةوخؤيان بة کؤمارةوة هةبوو و 

ةرجةمي بةپطةکانيان سووتاند و يدا ديار بوو، سدةستيان لة ثصکهصنان جص

ناويان بردن، دةسةآلتداراين ئصرانيش ثصيان خؤش نةبوو شوصين ئةو لة

ة مبصنصتةوة، کة زيانيان بة يةکثارضةيي و أةويت ثصشکةوتين انبةپطةنام

  .ئصران دةطةياند، مبصنصتةوة

بةشصک لة دذوارترين کارةکاين ئةم بةرهةمة، لصکدانةوة و 

. يةکي أووداوةکان بوو بةدواي نکردنةوةي مصذووي دروست و يةکأوو

دةضص لةم بوارةدا نابةدلَ أووي دابص، أةنطة من جطة لة هةپةيةکي کة وص

 لة ئاسيت هةندص کةسايةتيي ئةم داستانةدا زؤر مصهرةبان و لة ئاسيت

بةآلم سةرةأاي ئةمانة، زةمحةت و . هةندصکي ديدا توند و سةختطر بوومب

  .طوص اريي کةسم نةخستة ثشتهاوک

سةرضاوةي ثةسندکراوي من بة زماين ئينطليسي لةبابةت کؤماري 

 Archie Rooseveltئارشي أؤزوصپت جونيؤر «مةهابادةوة، وتارةکةي 
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Jr. «ئيست جورنال  ميدپ« لة طؤظاري ۱۹۴۷ي وآليبوو کة مانطي جو

Middle East Journal«کؤماردا ئةو، لة سةردةمي . ةوةةتودا بآلو کرا

هةرضةند لة تؤمارکردين ذمارةي ساپةکاندا . سةفةري مةهابادي کردووة

ضةند هةپةيةک کةوتووةتة نووسينةکةيةوة، بةآلم ضونکة تصطةيشنت و 

ومةرجي ئةو هةپسةنطاندنصکي دروسيت لةسةر أووداوةکان و هةل

  . هةبوة، لة بايةخي کارةکةيي کةم نةکردووةتةوةسةردةمة

ئصستا -ي خةپکي مةهاباد دةکةم، »بييبسريووس حة«سثاسي 

ييت کردم   کة هاوأصية-فةرمانبةري کونسوولَخانةي ئةمريکاية لة تةورصز

و لصهاتووييي خؤي لة زماين ئينطليسيدا کردةوة ثاپثشت و هاوکاري من 

و بةرنامةي سةرداين شوصنان و ديداري کةساين بة جواين بؤ أصک خستم 

کؤپينةوةي ثصويست لةسةر مصذووي ووصذ و لصتا بتوامن کار و وت

  .نمصشارةکةي بة ئةجنام بطةي

 .Mrsدز سکار رِينؤلَؤئ«سثاسي ئةو ئةرک و ماندووبوونةي خاتوو 

Oscar Reynolds « وةزارةيت دةرةوة«دةکةم، لة بةشي U.S.Foreign 

Service«نوسخة لةبةرطرتنةوة و تايثي يةکةم ي ئةمريکا، کة 

لةناو ئةو  . وةبةر خؤي نايية مصذووييدةستنووسي ئةم لصکؤپينةوة 

کةسانةدا کة ثصشنووسي کتصبةکةيان خوصندمةوة و ثصشنياري بةکةپکيان 

دامص، ثصويستة بةتايبةت ثةجنة لةسةر ئةم کةسانة دانصم و سثاسيان 

کةنيشکة هصرميا «؛ »Sir Reader Bullardسصر رِيدةر بوالرد «: بکةم

ضاتام هاوس «شي سةرنووسةريي لة بة» Miss Hermia Oliverئؤليظةر 

Chatham House« کة بةشصک لة » ئارشي أؤزظصپت جونيؤر«؛

يادداشتةکاين سةفةري مةهابادي بؤ خوصندمةوة و بة ثصشکةشکردين دوو 

 .سي«وصنة لة ئةلبؤمي تايبةيت، لوتف و دلَؤظانيي ثتري خؤي نواند؛ 

» عةرةبکورد، تورک و «بؤ کتصيب » C. J. Edmondsئةدمؤندز  .جةي
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بؤ هاندان و » Pierre Rondotؤندؤت ثييةر رِ«لةمةأ کوردستاين عرياق؛ 

 . وةرطرت دپطةرمييةکاين، هةروةها ئةو ئصلهامة ناأاستةوخؤية کة لصم

هةروةها خؤم بة منةتباري هةموو ئةو ئصراين، عةرةب، تورک و کوردانة 

  لة بةئينسافةوة کةپک-دةزامن کة متمانةي ئةوةيان ثص کردم 

هةر ئةمةش غريةيت وةبةر نام تا ثتر . -زانياريةکانيان وةردةطريص

  .بأوام بة خؤ هةبص و بتوامن بةشصک لة مصذووي ئةوان تؤمار بکةم

لةناو ئةفسةراين ئصرانيش کة هاوکارييان کردووم، ثصويستة ئاماذة 

و » ئةسغةر فيووزي سةرتيث عةيل«، »سةرلةشکر هومايووين«بة 

  .کةمب» سةرهةنط ميهران«

لةناو کوردةکانيشدا، ناوي هةندص کةسي ناسراو لة دةق و ثةراوصزي 

کتصبةکةدا هاتووة، بةآلم زؤربةيان نةياندةويست بناسرصنةوة، کةواية خؤ 

سةيد تةهاي «ي کوأي »سةيد ئةمحةد«نصوهصنانيان دةثارصزم؛ جطة لة  لة

نة  بة سواريي جيث دةضووي۱۹۵۵کة أؤذصک لة أؤذاين ساپي » شةمزينان

ي دةظةري بارزان، لة أصطا باسي خزمةتةکاين خؤي لة »مصرطةسوور«

 لة طةأانةوةمدا زانيم ساپصک ثصشتر لة ۱۹۵۹ساپي . کؤماردا بؤ طصأامةوة

هةروةها سثاسي  .ئةستاندووم هةولصر، مةرط دؤستصکي وةفاداري لص 

يارمةتيي ئةو دؤستة کوردانةش دةکةم کة سةرةأاي ناونةهصنانيان، زؤر 

  . دةزانن ئةوان کصنکةس

هةندص وشة و دةستةواذة لةو کتصبانةدا هةن کة ناوةرؤکيان 

ثصوةنديي بة أؤذهةآليت نصوةأاستةوة هةية، دةشص بة شصوةي 

Transliterationئةمة کارصکي ئةستةمة و ثصويسيت بة .  بنووسرصن

کؤششي من ئةوة بووة بصذةي وشةيةک لةم شوصنانةدا، . وردبوونةوةية

. ناوي کةسان لةم مةپبةندةدا، زؤرتر عةرةبيية. نةکةوصهةپةي تص 

وبصي عةرةيب، واتة ئةو ثيتانةي کة عةرةب نووسيين ئةم ناوانة بة ئةلف
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وطؤأصکي و فارس و کورد بؤ شصوةنووسيين خؤيان دةکاري دةکةن، ئاپ

زماين کوردي، سةرةأاي جياوازيي لة . بةرضاوي بةسةردا نايص

، هصشتا توانيويةيت أةسةنايةتيي ناوة ناوضةيةکةوة بؤ ناوضةيةک

من شصوةي ثيت بة ثييت . عةرةبيةکان باشتر لة زماين فارسي بثارصزص

و طرتووة، وشة عةرةبيةکةم لة نووسينةوةي ئةم ناوانةدا وةبةرضا

ةبيةکة لة ناوضةي لصکؤپينةوةکةي مندا مةطةر ئةوةي کة وشة عةر

 بة ثييت التيين نووسي و بصذةکامن. طؤأصکي بةرضاوي بةسةردا هاتبصìئاپ

  .بة ثصويست نةزاين) ء(و ) ع(داناين نيشانةم بؤ دوو ثييت 

 هةبوة و ئصستاش وةمن ثصوةندمي بة وةزارةيت دةرةوةي ئةمريکا

بةم بؤيةنةوة دةشص ثةجنة لةسةر ئةو خاپة دابنصم کة ئةوةي لةم . هةية

کتصبةدا نووسيومة، هيض ثصوةندييةکي بة سةرضاوة أةمسي و 

يدارييةکانةوة نيية و تةنيا خؤم بةرثرسي أاستةوخؤي هةر ضةشنة ئ

  .لصکدانةوة و بؤضوونصکيم

@@
çünÝï÷@ãbïÝîì@@

@@۱۹۶۲ئاوريلي 
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  ۱۸۰۰بةر لة ساپي 

قةراغي شاري مةهاباد، ئةو شوصنةي کة خانووبةرة سواغدراوةکان 

ي ضؤمي سابآلغ ي باشوورةلة سةرةولصذييةکي هصديدا بةرةو کةنار

ئةم . وة لصية»ضوارضرا«دادةطةأصن، طؤأةثانصکي بضووکي بة ناوي 

ناوةش لةو ضوار طپؤثة کارةباية وةرطرياوة کة کايت خؤي لة ضةقي 

 -ةيةکي شايان داوة بة ثةيکةرنةکةدا هةپواسرابوون و ئصستا جصمةيدا

 ي۲۲. کة ضوار شصري بةردين دةورةيان داوة -حمةممةد أةزا ثةهلةوي

، ئةو کاتةي قازي حمةممةدي مةهابادي، بة ۱۹۴۶ذانويةي ساپي 

بةرطي نيزاميي أووسي و مةنديلي سثييةوة، کة نيشانةي ìجل

قسةي دةکرد،  أصبةرايةتيي ئاينيش بوو، لةسةر سةکؤيةکي ئةم مةيدانة

أووي قسةي لة کؤمةپطايةکي بضووکي شازدة هةزار کةسي و ئةو ضةند 

ةر کام نوصنةري ناوضةيةک بوون؛ بةآلم سةرؤک عةشريةتة بوو کة ه

ثةيامي قازي سنوورةکاين شار و ناوضة و تةنانةت ئصرانيشي بةزاند و 

هةموو وآليت کوردستاين طرتةوة و بةرهةمةکةي بوو بة ساپصکي ثأ لة 

  .ئومصد و نائومصدي و لة ئاکاميشدا بوو بة بةشصک لة مصذوو

صشوو بةوةوة خةريک قازي حمةممةد و هاووآلتياين، ضةند مانطي ث

بوون تا بنةما و أةضةپةکي نةتةوةيي و زماين و فةرهةنطي و کةلةثووريي 

ئةوان بة شوصن ثصناسة و ناسنامةي . خؤيان لةناو سةرضاوةکاندا بدؤزنةوة

يةکانيان دةثشکين،  ئةو تاقمةش کة کتصبة مصذوويي. کورددا دةطةأان

  .سةرضاوةکانيان شلوص و ئاپؤز دةهاتة بةرضاو
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وردصک لة أؤذطاري ئصمةدا ضؤن خؤي دةناسصنص، هةر ئاوا ک

ومذةکاين تةم ئاوأدانةوة بؤ دواوة، هةرطيز ناتوانص. بناسرص بةسة

طومان بأةوصنصتةوة و بة أووين دةرخيا کورد لةکةيةوة ثةيدا بوون و 

مصذوونووسة . ئايا لة يةک تؤرةمةن، يا ضةندين تؤرةمة

کة تةنيا شت لةسةر داب و نةرييت خةياپثةروةرةکان و ئةو کةسانةي 

 و وآلتاين کةونارا دةثشکنن و لة دانيشتواندةکةنةوة، کوردي کؤ 

دةسةآلتصکي طوماناويي بةرةبةياين مصذوو دةطةأصن، تا بة بزاوتين ضةند 

يةک لة وان، وآليت . ي لص ساز بص»کورد«ثيت، وشةيةکي نزيک بة 

. وري أؤذئاواي ئصران لة باشوي هةزارةي سصهةمي ثصش زاينة»وتيمط«

دةستةيةکي تر، بة موتاآلي سةرضاوة ئاشووريةکان، باسي لةشکرکصشي 

بؤ سةر کصوةکاين کوردستان و دةوروبةري طؤيل ورمصي باکووري 

هةندص دةپصن دوور نيية خزمايةتييةک لةطةپ . مةهاباد دةکةن

؛ ديسان طوتراوة. کاندا کة لة بابل حوکميان کردووة، ثصک هاتبص»کاسيا«

لةمست و فةرمانبةري کوردةکان  بةشصک لة عةشريةتةکاين باکوور، طوص

بوون و أةنطة کوروش لة هصرشةکاين خؤيدا بؤ سةر بابل، کةپکي لة 

هصرؤدؤت ئاماذة بة قةومي . يارمةتيي سوارةي کورديش وةرطرتبص

Paktuike  دةکا؛ طيزنصفؤنيش لة باسي ثاشةکشةي مارثصضيي لةشکرةکةيدا

يةکان »کاردوخي«يا » کاردوضي«ر و دةريا، باسي تاکتيکي بةرةو باکوو

 بة بؤضووين ثسثؤأصک، ،»کاردوخي«يا » کاردوضي«بةآلم . دةکا

  .١يةکانةوة هةية»طورجي«ثصوةنديي بة 

کوردةکان، الين کةم کوردةکاين ئصران، لةسةر ئةو باوةأةن کة 

ةضص †وص. سراوةنا» ماد«باثرياين وان، ئةو قةومة کؤنةية کة لة مصذوودا بة 

                                                 

  ).١٩٥٨ثاريس ( باسيل نيکيتني، کورد  1
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ئةوثةأي لة سةدةي حةوتةمي يةکان لة سةردةمصکي نادياردا،  هؤزة ئاريايي

يندا، لة باکوور بةرةو وآليت ئصران داطةأابن و بةم ضةشنة وردة ثصش زا

ي کوروشي هةخامةنشي بووبن و يتاتؤرصوردة تصکةپ بة ئيمثةرِ

ثاشان . راستبصلةوةبةدواوة هةندص لة تايبةمتةنديية أةسةنةکاين خؤيان ثا

دةسةآلتيان لة کوصستانةکاين أؤذئاواي ئصرانةوة بةرةو حةکاري و 

شةرةفنامة، کة لة ئاخروئؤخري . يةکاين تورک ثةرةطر کردبص بةرزايي

يانةدا، لةرِووي سراوة، لةثةنا ئةم تيؤريية زانستسةدةي شازدةدا نوو

ةيةکي زاپمانة  ئصرانييةوة، باسي ئةفسان  مصذوويييداستانصكي ثالَةوانةتيي

زةحاک، دوو ماري لةسةر شان أوابوو، مصشکي دوو الو : دةکا و دةپص

ثاش قوربانيبووين زؤر کةس، فصپصک لة بةزةيي و . خؤراکي أؤذانةيان بوو

ميهرةبانييةوة سةري هةپدا، ئةويش ئةوة بوو کة مصشکي مةأصک و الوصک 

وو أوويان کردة ضيا أاکردمةرطالواين لة. بدةن و الوصک دةرباز بکةن لصک 

  .و بوونة هؤي مانةوةي تؤرةمةي کورد

هةرکام لةم تيؤري و داستانانة تصکةلَي بةشصک لة أاستةقينةن و 

دوور نيية کوردةکان ثامشاوةي مادةکان، يا خةپکانصک بن کة لة ئصران 

يةکتريان طرتةوة و کةلةثوور و فةرهةنطصکي هاوضةشن ئةواين بة 

  .يةکترةوة بةستةوة

دةکةوص کة کوردان لة أوانطةي  اوثصداخشاندنصکيشدا دةرلة ض

ئةو نةتةوانةي وا لة . يةوة لة أةطةزصکي هاوبةش و هاوضةشنن جةستةيي

دةتوانن کوردصک لة عةرةبصک، يا تورکصکي : نزيکي کوردان دةذين، دةپصن

وبةرطةوة، Þuئازةرباجياين، يا ئةرمةنييةک، يا ئصرانييةک، نةک لةأووي 

 بترازص، لةوة.  بکةنةوةصو ج،ووي أواپةت و شصوةوةبةپکوو لةأ

لصکؤپينةوة زانستيةکانيش لة بيضم و شصوةي سةرو أةنطي تووک و 

ثصست و هةندص تايبةمتةنديي جةستةيي، ئاماذة بة جياوازيي بةرضاو 
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هةندص لة لصکؤپةكانيش زةينيان داوةتة ئةوة، کة کوردةکاين . دةکةن

يةکاين صندييةکيان لة نزيکترين دراوسهةر ناوضةيةک، ضةشنة تايبةمتة

طرتووة؛ هةپبةت ئةم خاپة زؤربةي خةپکي أؤذهةآليت  خؤيان وةر

سةد ميل لة باکووري أؤذئاواوة تا باشووري ت حةو ناوينيش، بة درصذاييي

  .أؤذهةآلت، بة کوردستانيشةوة، دةطرصتةوة

خواسي وهةروةک مصذووي کورد، طةلصک باسزماين کورديش 

ايا يةک زمانة يا ضةندين زمان؟ يا شصوةزارصکة لة زماين ئ. لةسةرة

بةآلم  .فارسي؟ کة ئةطةر ئةمة أاست بص، کوردي بة زمان نادرصتة قةپةم

کاتصک بريوأاي زمانناسان دةبيستني، بؤمان دةردةکةوص کوردي 

زمانصکي سةربةخؤية و لکصکة لة زمانة ئصرانيةکان، دةضصتةوة سةر 

 ئةورووثي و لة أوانطةي وشة و أستة و -بنةماپةي طةورةي هيندو

  .أصزمان و داأشتنةوة لة زماين فارسي جياوازة

جياوازيي نصوان ديالصکتةکاين زماين کورديش بةو أاستيية ثتر 

ئاشکرا دةبص کة ئاخافتين کوردصکي کرماشاين لة باشووري کوردستان، 

 ضةندة بؤ ئصرانييةک نائاشناية، ئةوةندةش بؤ کوردصکي ضيايي لة

دةکرص هصپصک لةنصوان ئةم جياوازيية ديالصکتيکيانةدا . تورکية نامؤية

ئةم هصپة کؤمارة . دا بکصشني باکوور و باشووري کوردستاننصوانلة

بضووکةکةي مةهاباديش دةطرصتةوة و دةيکاتة دوو بةش؛ بةشصک لة 

ورمص و کوصستانةکاين نزيکي شنؤ و مةهاباد کة دةکةونة ذصر هصپةکة، بة 

کي نزيک بة شصوةزاري سلصماين کة أةوان و ثاراوة، دةدوصن؛ زمانص

بةشةکةي ديكةيش کة دةکةوصتة ذوور هصپةکة، بارزانيية خؤأاطرةکاين 

عرياق و هؤزة طةورةکاين شکاک و هةرکي و کوردةکاين تورکيا 

جطة لةم جياوازيية زمانييانة، هةندص جياوازيي تريش لة . دةطرصتةوة

وبةرطدا لةناو هؤزةکاين کورددا بةدي دةکرص؛ شصوة و أواپةيت وةک جل
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وةک ثانتؤپي فش و دةلينط تةنطي باشووريةکان و ثانتؤپي أازاوة بة 

  .يةکانلة ئةذنؤإأا لوولة باريکي باکوورمةنطوپة و 

وا باشة بطةأصينةوة سةر ئةو مصذووة کوردييةي کة قازي 

يةکي دا جص۱۹۴۶صک لة أؤذاين ذانويةي حمةممةديش لة دوا نيوةأؤي يةک

  .بؤ خؤي تصدا کردةوة

کورد ئةو کاتة نصوي هاتة ناو نصوان، کة دواي هصرشي عةرةبةکان لة 

سةدةي حةوتةمي زايندا، هاوأص و هاوئاهةنط لةطةپ باقي ئصرانيةکان، لة 

ضةند . ئاکام کوصستانةکانأا دةسيت کرد بة سةرهةپدان و بةرطرييةکي بص

دةسةآلتصکي بضووکيان ثصکةوة نا، بةآلم بنةماپةيةکي کورد تا سةدةي دةيةم 

تةمةن، کةوتنة ثشت ثةردةي  هةرکام، دواي درةوشانةوةيةکي کايت و کةم

دواتر لة بنةماپةيةکي تکرييت و هةولصري لة عرياقي ئصستا، . فةرامؤشي

سةالحودديين ئةييووبيي مةزن سةري هةپدا و سةرةأاي کوردبووين، 

. زؤرينة عةرةب بةدةستةوة بطرصتوانيي جپةوي دةسةآلتصکي طةورةي 

وصذةکانيدا لةطةپ ìاليةين ئيسالمةتيةکةي لة زؤربةي تصکهةپضوون و وت

  .ئةوروثادا، درةوشاوةتر بوو تا اليةين کوردبوونةکةي

هؤزةکاين مةغوول، لة درصذةي سةدةي سصزدةدا، لة باکوور و 

 و أؤذهةآلتةوة داطةأان و بةشصکي بةربآلوي ئاسيايان تووشي ئاپؤزي

هاتين مةغوول، دةسيت ئةو هؤزة بة أةطةز تورکانةي . أ کردبìکوشت

بةري ناوضةي ئاوةآل کرد، تا أاشکاوانة دةستدرصذي بکةنة سةر دةورو

يانة طةيشتة ئازةرباجياين دراوسصي داوصين ئةو دةستدرصذ. خؤيان

  .کورديش، کة هةميشة ئامادةي شةأ و دوذمنايةيت بوون

يي سةدةکاين شازدة و حةظدةش بوو بة خاکي کوردستان بة درصذاي

لةاليةن دةوپةيت شيعةمةزةيب -مةيداين ملمالنصي ئصراين تازة طيانطرتوو 

. ةکطرتووي سوننةمةزةيب عومساين و تورکياي تازة ي-وةييةسةفةو
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زؤربةي هؤزة کوردةکان اليةين دةوپةيت عومسانيي هاومةزةيب خؤيان 

يةکي بةردةوام، لة درصذةي ئةو دةطرت و هةوپيان دةدا، بايةخ و ئابأوو

 و باقيي ئصرانيةکان كةيانشةأة ماپوصرانکةرةدا دذ بة دراوسصية شيعة

 ثةميانصک لةنصوان سوپتان مرادي ضوارةمي ۱۶۳۹ساپي . وةدةست بصنن

 بةسترا، کة هصپي سنووري داعومساين و شا عةباسي دووهةمي سةفةوي

 ئةوةدا بة نصوةأاسيت هصپي سنوور بةدواي. اکرثص دياري  دوو وآليت

ثةأي و تراذيدياي دپتةزصن و ثأکارةسايت کوردستاين باکووردا تص

  .ثارضةبووين کوردستان هاتة دي

ومةرجةدا کة دوو  و ئصران لة ئاسيت ئةم هةلاکوردةکاين تورکي

زهلصزي سةدةي شازدة بةسةرياندا سةثاندبوون، كاردانةوةيان ئةوة بوو 

ةماپة بةناوبانطةکانيان بةرن و ئةوانيش ثةنا بؤ طةورةثياوان و بن

ئةو . ضةشنة دةسةآلتصک بؤ بةأصوةبردين هؤزةکانيان ثصکةوة بنصن

أصبةراين تازة . کةسان و بنةماآلنة، ناويان لة مصذووي کورددا زيندووة

برييت بوون لة عارفان و شصخان و سادات و أصبةراين ئايين، کة هةرکام 

 کؤ ببوةوة و ناوضةيةکيان لةذصر ئؤطراين دةمارطرذييان لة دةور

  .يان ثصک هصنابوو فةرماندا بوو و دةسةآلتصکي ديين و دنيايي
 

  سةدةي نؤزدةهةم

تا دةسثصکي سةدةي نؤزدة، کوردة دوور لة شارستاٌنصيت و 

سةرةإأؤکان، تةنيا لة دنياي ضريؤکي ئةو ميسيؤنصر و طةأؤک و 

و ئيمثرِاتؤرصتيي بؤ ضوونة ناسةفةريان کؤنينةناسانةدا بوون کة 

داماوي ئصران دةکرد و زؤربةشيان  نيوةطياين عومساين و وآليت دؤش

ئةم دزةکردنةي . لةاليةن دةوپةتةکاين خؤيانةوة ثشتيواين دةکران

 و أؤمانتيک و هةستيار بوو، بة هاتين  أؤذئاوا، کة سةردةمصکي مصذوويي
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ة قةوماين کرد و بةر لدةسيت ثص» Fraserفرصزر«و » Kinneirير کني«

شةأي يةکةمي جيهاين، واتة هاوکات لةطةپ طةشة و نةشةي قوتاخبانة 

طصرتروود «لةم دةورانةدا بوو کة . ميسيؤنصريةکاندا طةيشتة ئةوثةأي

 ،»Le comte de cholet صدو شؤللو کؤمت «، »Gertrude Bellبصلَ 

» Sir Mark sykesسصر مارک سايکس «و » Mrs. Bishopخاتوو بيشؤث «

دة و سوارة، بة بةفر و کأصوة و لة طةرما و سةرمادا، بة ناوضة ثيا

لة هةموو ئةمانةش طةورةتر، کةسصکي . أؤذهةآلتيةکاندا بآلو بوونةوة

وبةرطي طؤأاو و لة بوو کة بة جل» E.B.Soaneسؤن . يب. ئي«وةک 

بيضمي ئصرانييةکدا، لة ئةستةمبووپةوة بةرةو بةيرووت أؤيي و لة 

وة بةرةو دؤپ و دةرة جوان و دةوپةمةندةکةي أؤذهةآليت دجيلة

 واتة ئةو ،شارةزوور داطةأا و لة هةپةجبةي نزيکي سلصماين طريسايةوة

وبةرطة جوان و ئاوريشمينةکاين بة جل" عاديلة خامن"جصيةي کة 

زان لة سؤين وريا و قسة. سةرکردايةتيي ئصپي طةورةي جايف دةکرد

 ثاشانيش دةبينني کاتصک هصزةکاين .يب فارسيديوةخانةکةيدا بوو بة کات

 دةطرن و بةرةو سلصماين دةضن، دابريتانيا دةست بةسةر وآليت عرياق

سؤن بةناوي کاربةدةستصکي ثايةبةرزي سياسييةوة، بةأص دةکرصتةوة بؤ 

  .هةمان ناوضة

کةواية ناکرص بؤ ئاوأدانةوة لة مصذووي سةدةي نؤزدةي کورد، تةنيا 

ثصداخشاندنصکي بةثةلة وةسةر ضوارضصوةي خؤمان ببةستينةوة بة ضاو

ضةري  هةپوةشانةوةي سثاي يةين دواي کوشتار و لصک. بضووکي مةهاباددا

کردنةوةي وآلت و  دا، سثاي نوصي عومساين بؤ هصور۱۸۲۶لة 

 سوپتان، ضةند هةنطاوصکي سةربازيي  سةقامطريکردنةوةي هصز و تواناييي

 ئةم هةنطاوانة لة ناوضة .هاويشت دايةکاين کوردستان لة بةرزايي

عصالتيةکاين بؤتان، کة ئةمأؤ باشووري تورکياية و ناوةندةکةي جزيرةي 
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کة ئينب عومةري سةرووي دجيلةية، بزووتنةوةيةکيان بةدوادا هات 

هاوکات مريي أةواندز . دا هصناية مةيداني لةطةپ خؤ"بةدرخاين دةرطويل"

بؤ ماوةيةکي - و هةولصر و دةسةآليت بةسةر أةواندز" حمةممةد ثاشاي کؤر"

تورکان لةبةر سةرقاپييان بة طريوطرفيت . دا ثةيدا کرد مووسپ-کورتيش

هةندص وآليت ذصردةسةآليت خؤيانةوة، وةکوو ميسر، ئاپؤزي و ثشصويي 

هةزار  لةوانة، کوشنت و تاآلين ئةو دة. کوردة سةرةأؤکانيان دةر دةبرد

 ۱۸۴۶ و ۱۸۴۳انةوة، کة ساآلين ئاسووريية خاضثةرستة بوو لةاليةن بةدرخ

  .لة نصوةأاسيت وآليت کوردةکاندا بة سةربةخؤيي دةذيان

ؤداپ بوو، بةآلم هةوپي دةدا يهةرضةند بةدرخان أصبةرصکي تةواو ف

أةنطة هةرطيز ثةي بة . خؤي وةک کوردصکي نةتةوةخواز بناسصنص

 ۴۷-۱۸۴۶ئاماجنة شاراوةکاين نةبةين، ضونکة سثاي عومساين ساآلين 

وةرطرتن لة باشترين   خؤيةوة و بة کةپک بة هةموو هصز و تواناييي

وةرطرتن لة فأوفصپة  تةکنيکي سةربازيي أؤذئاوايي، هةروةها بةهرة

أؤذهةآلتيةکاين وةک بةرتيل و تةپةکةي تايبةت بة خصآلت، هةوپي 

 بة هةمان أةوشة ۱۸۴۷لةناوبردين دا، بةآلم لة ئاکامدا، بةدرخان ساپي 

سةر سنووري ئصران، لة کوصستانةکان داطةأا و خؤي تةسليمي بؤرينةي 

ثاشان لةطةپ بنةماپةکةي و ضةند هؤزصكي . فةرماندة سةربازيةکان کرد

و دواي » Creteت يکر«هاوثةمياين، دوور خرايةوة بؤ دوورطةي 

  . لةوص کؤضي دواييي کرد۱۸۶۸ماوةيةک ئيزين ثص درا بأواتة دميةشق، 

 دميوکرايت کوردستان دواي أاثةأيين ريتثاکاتصک ضاالکيةکاين 

ي عرياق سةري هةپدايةوة، بةرطةي ئةندامةيت لة هةردوو ديوي ۱۹۵۸

 وصنةي ثصنج کةسايةيت کة لة بزووتنةوةي ؛سنوور بآلو کرايةوة

 ،نةتةوايةتيي کورددا شوصنيان هةبوو، لةسةر ئةو الثةأانة ضاث کرابوو

أةزا، شصخ مةمحوودي سلصماين، شصخ عةبدولقادر، سةييد : برييت بوون لة
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يةکةم کةس، کوأي شصخ .  بارزاينقازي حمةممةد و مةال مستةفا

ةورةي تةريقةيت نةقشبةندي بوو؛ ئةويش کوأي عوبةيدوپآل، أصبةري ط

يي لةسةرةخؤ، بةآلم  نوصنةري تةريقةت و ثياوصکي ئايند تةها،سةي

 نزيکي ضؤمي فأ بوو، لة طوندصکي دوورةثةرصزي دةظةري بارزان، بةرزة

  .زصي طةورةي عرياق دةذيا

ي، بة اي دوکتؤرصکي بةناوبانطي ميسيؤنصريي ئةمريک۱۸۸۰ساپي 

 لة ةوة»Goseph P. Cochranکؤضران . جؤزصف ثي«ناوي 

أا وةکصوي کةوت تا سةر لةو طوندة  نةخؤشخانةکةي ورمص

نشينانة بدا، کة بةشصک لةوان سةريان بؤ دةسةآليت شصخ  ئاسووري

دؤستايةتييةکي . پآل لة ناوضةي شةمزيناين تورکيا دانواندبووعوبةيدو

ميسيؤنصرةکان، . دا بةدي هاتقامي لةم سةفةرةدا لةنصوان دوکتؤر و شصخ

وبأي مةسيحيةکان لةاليةن سةرةأاي ثصشينةي ثأ لة تاآلن و کوشت

کؤضران . کوردانةوة، ديسان بة أصز و حورمةتةوة سةيريان دةکردن

، أصزي ثتري درصذخايةين سةتپوجةمي شصخ نةخؤشيي کردين دواي ضارة

کرد ثصشوازي لة يارمةتيي ئةمريکا و  وةدةست هصنا و شصخ ثصشنياري 

بةريتانيا دةکا بؤ ئةوةي کوردان بتوانن نريي تورک و ئصراين لة ئةستؤ 

دا شصخ لة نامةيةکدا بؤ کونسوويل بةريتانيا، ۱۸۷۸هةروةها لة . داماپن

ة کورد طةلصکي جياوازة و طازندةي لة کردةوةي ثصداطريي کردبوو ک

  .دأندانةي حکوومةيت تورک و ئصران هةية
  

 حکوومةيت ئصران تاوانصکي ثتري دذ بة کوردةکاين ۱۸۸۰هاويين 

بةم بؤنةيةوة شصخ عوبةيدوپآل . ناوخؤي خستة سةر تاوانةکاين ثصشووي

 کوردي دةستةيةک سوارةي توند و شةأکةري. بأياري تؤپةسةندنةوةي دا

ي بؤ بةهصزکردين هةمزاغاي سةرؤک عةشريةيت مةنطوأ أةوانةي اتورکي

ئةو دةستةية کة نزيکةي بيست هةزار ثياوي ضةکدار دةبوون، بة . ئصران کرد
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شصخ . أا هاتن دة ئصرانصوة أصطاي باشوور و أؤذئاواي شاري ورمص

و عةبدولقادر، طةجنترين کوأي شصخ عوبةيدوپآل و فةرماندةي بةشصک لة

ئةجمار . ي طرت-کة دوايي ناوي بة مةهاباد طؤأا-هصزة، بة هاساين سابآلغ 

بةرةو مياندواو ئاذواي و کةسانصکي زؤر لة تورکة ئازةرباجيانيةکاين 

ثاشان هةپيانکوتاية سةر مةراغة و دةستةيةک . دانيشتووي ئةوص کوذران

ي خستة ئةم هةواپة ترسصکي طةورة. سوارةي نيزاميي ئصرانيان تصک شکاند

يةکاين ورمص کشانةوة و  لةدواييدا، کوردةکان بةرةو بةرزايي. تةورصز

ئامادةي هصرش و تاآلن بوون، يا بة وتةي ميسيؤنصرةکان، دةيانويست ئةوة 

بةرثرساين شار ضاوةأواين ئةو هصزة . بکةن کة طورط لة ئاغةپدا دةيکا

ة لة دوکتؤر بؤي. ياريدةرة دةوپةتيية بوون کة بةرِصوة بوو بةرةو ورمص

لةبابةت ووصذ وتو » Seirسري «کؤضرانيان ويست بضصتة کوصستاين 

هةنطاوةکاين ئةم . بکا لةطةپ شصخمةرجةکاين خؤبةدةستةوةدانةوة 

ي ثاراست، هةمان كةدوکتؤرة، طياين بةشصکي زؤري مةسيحيةکاين ناوضة

ئةو مةسيحيانةي کة ثصشتريش لة هصرشي خصپةکيةکاندا تووشي تاآلن و 

ووصذدا، هصرشي شصخ وةدرةنطي ضوويةي وتولةم هات. ذران هاتبوونکو

سةرةأاي ئةوة، جياوازيي بريوأا، أيزي . کةوت و طوأوتيين سارد بووةوة 

هةر بؤية بة طةيشتين هصزي ياريدةري ئصراين، . هاوثةمياناين شصخي تصک دا

 مابوونةوة، دةطةپيئيدي شصخ و ئةو دؤست و هاوثةميانانةي وا 

ووصذصکي سةرکةوتوو  دواي وت۱۸۸۱ساپي . شةيان بةرةو تورکيا کردثاشةک

لةنصوان شاي ئصران و سوپتاين عومسانيدا، شصخ عوبةيدوپآل تةسليمي 

 ۱۸۸۳تورکان شصخيان بؤ شاري مةککة دوور خستةوة، ساپي . سوپتان بوو

  .لةوص کؤضي دواييي کرد

، يةکصک لة کوأةکاين شصخ، بةناوي شصخ حمةممةدسةديقةوة

. سةبارةت بة شکاين باوکي، لؤمةي دوکتؤر کؤضراين دةکرد

 طؤيا دةيةوص تؤپةي ئةم کارة لة ميسيؤنصرة دةنطؤيةکيش کةوتبوةوة؛
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بةآلم خصزانة نةخؤشةکةي خؤي لة هةپوصستصکي . ئةمريکيةکان بکاتةوة

ثصضةوانة و تةواو کوردانةدا أةوانةي نةخؤشخانةي ميسيؤنصرةکان کرد 

أاطةيشنت و هةم ضارةي نةخؤشيةکةيان  ةم بة باشي ثصيلةوص ه. لة ورمص

دواي طةأانةوةي خصزاين شصخ، باري طوصدرصذصک تووتن و . کرد

  .هةنطويين کوصستاين بة دياري بؤ کؤضران هات

دةوپةيت ئصران لةطةپ دوو کةس لة کوردةکاين خؤي، کة 

رسي ئاغاي بةرث هاوثةمياين شصخ بوون، زؤر بة توندي جووآليةوة؛ جةليل

بؤ هةمزاغاي داوي کوشتاري مياندواوي لة لوولةي تؤث بةست و 

دوورخرانةوةي شصخ  .مةنطوأيش نايةوة، لة شاري سابآلغ تصي کةوت

عوبةيدوپآل بؤ شاري مةککة، شاخ و تةالنةکاين کوردي لة جووآلنةوةي 

ضةکداري خست و يةکصتيي سياسيي کوردي لةناو برد، بةآلم سرجني 

  .ارةت بة هصز و تواناييي کوردان کةم نةکردةوةحکوومةتةکاين سةب

ي سةدةي يأووسة فريودةرةکان لة درصذةي دوو دةيةي دواي

 جةعفةرئاغاي يان هةندص لة سةرؤکاين کورد، وةکنؤزدةدا، تواني

يد تةهاي نةوةي شصخ وألةزاقي بنةماپةي بةدرخان و سةشکاک، عةبد

 لةاليةن نيکؤالي ۱۸۸۹پي ئةمانة سا.  الي خؤياندا أابکصشنةعوبةيدوپآل ب

لة طةأانةوةدا، بةرهةمي . دووهةمةوة بانطهصشنت کران بؤ أووسيا

سةفةرةکةيان تةنيا ئةو دياريية بةنرخانة بوو کة وةريانطرتن، بة 

  .کؤپصک طفت و برِياري دپخؤشکةرةوة

هاوکات حکوومةيت تورک سياسةتصکي نوصي سةبارةت بة 

 ئاسيت عةشريةتة کوردةکاندا بةهصزکردنةوةي سوارةي حةميديية لة

ئةم هصزة ضةکدارة، هةم بؤ سوپتان بةشةأ دةهاتن و هةم . داأشتةوة

 ئةم هصزة شةأکةرة دذ بةو ۱۸۹۷ساپي . لةناو خؤياندا ناکؤک بوون

ئةرمةنيانة أاوةستا، کة لةاليةن أووسانةوة دنة دةدران و لةنصو طةالين 

  . بوونذصر دةسةآليت عومسانيدا لة هةموان بةرضاوتر
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ي يةکةمي جيهانييةوة جةنطشةثؤيل ئةو أيفؤرمةي کة لةثصش 

خةريک بوو ئيمثرِاتؤريةکاين عومساين و ئصراين أادةماپي، ضةند 

جارصك أووبةأووي بةربةرةکانيي عةشريةتة کوردةکان بووةوة؛ وةک 

کؤنفدراسيؤين باکووري سووريا بة أصبةرايةتيي ئيرباهيم ثاشاي 

هؤزي ي ۱۹۱۱ساپي  حةميديية و ثشتيوانيي سةرؤکي دةستثةروةردةي

طةورةي کةلَهوأ  لة بزووتنةوةي ساالروددةولة دذ بة حکوومةيت 

  .أؤذهةآليت کوردستانمةشرووتةي تاران لة حةوتسةد ميلي باشووري 

كاتصك هةندص لة هؤزةکان ثشتيوانييان لة بزووتنةوة 

 کوردانةي کة کؤنةثةرستيةکان دةکرد، لة هةمان کاتدا ئةو أووناکبرية

 نةياندةويست لة عةرةب و ئةرمةن دوا بکةون، بة ضةشين باوي سةردةمي

بةرضاوترينيان، هةندص . خؤيان، هةوپي ثصکهصناين کؤمةپةي صنييان دةدا

أا دةستيان کرد بة ۱۸۹۷لة کوأةکاين بةدرخان بوون کة لة ساپي 

واي ئةوةي د. ةوة»کوردستان«بآلوکردنةوةي أؤذنامةيةکي کوردي بة ناوي 

 کؤميتةيةک بة ۱۹۰۸ندرا، ساپي صياساي بنةأةتيي تورکيا بة فةرمي أاطةي

ةوة و هةروةها »ي کورد]و تةرةقي[ جةمعييةيت تةعاون«ناوي 

وة، لةاليةن ضةند »]هصظي[ هيوا«أصکخراوصکي خوصندکاري بة ناوي 

جطة لة کةسانصکي . خوصندکارصكةوة، لة قوستةنتةنيية دةستيان بةکار کرد

نةماپةي بةدرخان، شصخ عةبدولقادري کوأي شصخ عوبةيدوپال و دوو ب

ئةمريي بابان لة سلصمانيي نزيک بة سنووري ئصستاي ئصران و عرياقيش 

بةآلم ضونکة بةشصکي زؤر لة . بةشدارييان لةو أصکخراوةدا هةبوو

کان بة ضاوي شؤأشطصأ و  کوردةکان و هةروةها أصبةرة ئاينيةعةشريةتة 

يان دةأواين، دپيان بةو هةوآلنة خؤش »تورکاين جةوان«ة  لةوةدين بص

هةپبةت تورکاين جةوانيش دواتر نيشانيان دا ئةو ضةشنة . نةبوو

ةي وا ئةوان داوايان دةکرد، دذي ئةو بزووتنةوانةية کة »حوأييةت«
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سةرةأاي ئةمة، تورکان بة . دابأصن طةرةکيانة لة ئيمثرِاتؤريي عومساين

دا ييةوة، دةوري بةرضاويان لة کوردستاين ئصرانهؤي ثصوةنديي مةزهةب

هةبوة، وةک ناردين سثاي تورک و کورداين هاوثةمياين بؤ سابآلغ لة 

  .دا۱۹۰۹و جارصکي تر  ۱۹۰۷

بةش بؤ دياريکردين هصپي  ليذنةيةکي لصکؤپينةوةي هاو۱۹۱۳ساپي 

ئةو ليذنةية بة . بةکار بوو دةستدا ئصران و تورکيانصوانسنوور لة

صکةريي بةريتانيا و أووسيا توانيي ئةو هصپة بة وردةکارييةوة کارت

  .بکصشص و کوردستان بکاتة دوو بةشي باکوور و باشوور

جؤرة هؤزة کوردةکان و أصبةراين ئايين و أووناکبرية  بةم

کاردانةوةي ثصويستيان  ۱۹۱۴تا ساپي شارستانيةکاين تازة ثصداکةوتوو، 

. ين و سياسي دةنواندزيةکاين ئاير ثيالنصکي وةک جياوالة ئاسيت هة

بةآلم . هةندص کةس ئةمة بة سةرةتاي ناسيؤناليزمي کوردي دادةنصن

 شةأي دذ بة تورکيا أاطةياند، ۱۹۱۴ي نوامربي ۲کاتصک أووسيا لة 

کوردةکان کةوتنة بةرةي موسپمانان و داکؤکييان لة تورکيا کرد و 

وثةميانة ئاسووري و بةرامبةر بة هصزي طةورةي مةسيحي لة باکوور و ها

ئاکامي ضوار ساپ شةأ و لصکدان . ئةرمةنيةکانيان لة ناوخؤدا أاوةستان

. يةکاين ناوةندي کوردستان و کاولبووين بةرزايي بوو بة مايةي ضؤلَ

لةمةودوا کوردان بة هيواي داهاتوويةکي ناديار و أصبةرانصکي نوص، 

  .ضاوةأوان دانيشنت
 

  

  ي يةکةمي جيهاينجةنط

  لة مةهاباد کؤ۱۹۴۶ي ذانويةي ۲۲ ئةو کوردانةي کة أؤذي زؤربةي

ببوونةوة، أاستةوخؤ يا لة زماين باب و باثريانيانةوة، لة هةوراز و 

نشيوةکاين شةأي تورک و أووس، شةأةکاين ثأ لة دةمارطرذيي 
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ي يةکةمي جيهاين جةنطئازةرباجيان، أؤذهةآليت تورکيا و أووداوةکاين 

ةکيي ئةو شةأ و دوذمنايةتيانةش هؤي سةر. ئاطادار بوون

  . بةربآلوي سثاي أووس بوو لة ئصرانلةطؤرِصدابووين

 مةشرووتةخوازاين ئصران شاي کؤنةثةرستيان دةرکرد، ۱۹۰۹ساپي 

بؤ بةآلم أووسةکان اليةنطرييان لة شا کرد و هصزصکي طةورةيان هصنا 

 کة تورکيا لةوالشةوة ئاسايي بوو. باکووري ئصران و بةتايبةت ئازةرباجيان

اليةنيي ئصران، هصزةکاين   بةبص وةبةرضاوطرتين بص۱۹۱۴ي ديسامربي ۲۹

بةآلم أووسةکان . خؤي ناردة ئةو وآلتة و دواي دة أؤذ تةورصزي طرت

بةدواي ئةوةدا، . ي ذانويةدا ئةوان لة شار وةدةر نصن۳۰توانييان لة 

 ئةوبةري أووسةکان بةالي أؤذئاوادا أوويان کردة ناوضة کوردنشينةکاين

بنصنة کوردستان،  کة خةريک بوون ثص» خؤي«لة نيزيکي شاري . طؤيل ورمص

هةزار شةأکةري شکاک، بة سةرؤکايةتيي  أووبةأووي بةرطريي سص

کةوتن و  أووسةکان سةر.  بوونةوةعةمةرخانو ) مسکؤ(ئاغا  مسايل

 ي۲۵.  کشانةوةاشاين سنووري تورکيهاويةکاين    کوردةکان بةرةو بةرزايي

يان بة داطريکردين ثصنج مانطةي  مانطي مةي، هصزةکاين أووس، دوايي

هاتين . تورکان هصنا و بة مارش و سروود  ثصيان ناية نصو شاري ورمص

 و كةأووسةکان بوو بة هؤي شادي و طةشانةوةي مةسيحيةکاين ناوضة

لة ناوضةي مةهاباديش بة هةمان ضةشن، . ميسيؤنصرة ئةمريکيةکان

يةکان  ةيت دواي بةربةرةکانييةکي کورت، بةرةو بةرزاييهصزةکاين عةشري

 کة ئاطربةسصکي کايت لةنصوان أووسي ۱۹۱۷ديسامربي . ثاشةکشةيان کرد

بؤپشةويک و تورکيادا أاطةيصندرا، ئيدي لة سنووري أووسياوة، أؤذئاواي 

طؤيل ورمص بؤ ئصآليت کورد، ئاسووريةکان و هصزة هاوثةميانة مةسيحيةکان، 

ما و   ئازةريي شاري ورمص و طرووثةکاين ئةرتةشي تورک بةجصتورکاين

  .ومأبوو بة مةيداين بةربةرةکاين و مشت
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 هؤزة ئاسووريةکاين ناوضةي حةکاري، ۱۹۱۵ثايزي ساپي 

دانيشتووي باشووري أؤذهةآليت تورکيا، بة أصبةرايةتيي ثصشةواي 

هاتن دة ، Mar Shimun خؤيان، ماأ شيمؤن  طةورةي ئايين و نةتةوةييي

  مةسيحييةدانيشتوانةورمص، بة دةشتةکاين سةلَماس و . ئصرانةوة

 ماأ ۱۹۱۷  تا کؤتاييي.   بؤ ئةواننخؤماپيةکانيةوة، داپدة و ثةنا بوو

هةزار ضةکداري ئاسووريي دةکرد، کة  شيمؤن سةرکردايةتيي ثصنج

. هةپوةشاين سثاي أووسدا وةدةست هصنابوو ضةکةکانيان ثصشتر لة لصک

دا، هةوپي بةهصزکردنيان دةدان، تا كةةراين هاوثةميانانيش لة ناوضةنوصن

خوازة ئةمانة و تاقمة دا. صننبؤ ثشيت بةرةي دذ بة تورک دةکاريان ب

 دصنا؛  ر کةسيي مةسيحييان ثصکأووسةکان سةرجةم هصزصکي شةش هةزا

ئةو هصزة هؤي نيطةرانيي موسپماناين ورمص و سةرؤکة کوردةکان و 

  .ئاغاي مسکؤ بوو ايلبةتايبةت مس

وشةنطي ئازا بوو، بةهؤي کوذراين  مسکؤ الوصکي شؤخ

دة ساپ . جةعفةرئاغاي براطةورةيةوة، کةوتة سةر أصي توندوتيذي

ثصشتر، براکةي بؤ تةورصز بانطهصشنت کرا تا حوکمي فةرمانداريي ناوضة 

أةمسي وبةآلم لة أص. بطرص کوردنشينةکاين أؤذئاواي طؤيل ورمص وةر

دا نةمابوو، كة کة أووس لة ناوضةلةکاتصکدا. دا، تريؤر کرا نيي شصوميوا

ئاغا ئاوةآل بوو، با ئةو تؤپةية  مةيداين تؤپةکردنةوة بؤ مسايل

 ماأ شيمؤين بؤ ،مسکؤ. أاستةوخؤ بکوذاين جةعفةرئاغاش نةطرصتةوة

لةکاتصکدا تاقمة . ي سةلَماس»شار کؤنة«ووصذ بانط کردة وت

و ئاسووري بة أووي خؤشةوة وصكأا لة ميوانيي يةکطرتوةکاين کورد 

 ماأ شيمؤن و سةرجةم هاوأصياين لة دةسأصذصکي ناکاودا، شصودا بوون،

دةنطؤيةک هةبوو کة مسکؤ بةرتيلي لة . جطة لة يةک کةس، کوذران

شيمؤن  هةرضؤنصک بص، خوشکي ماأ. تورکان وةرطرتبوو بؤ ئةم کارة
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بةرايةتيي ئاسووريةکاين کرد تا وةک ئةرکصک کةوتة تؤپةسةندنةوة و أص

کوردان بة يارمةتيي سثاي تورک . ماس أاو بنصنکوردان لة دةشيت سةلَ

طةأانةوة و تةنطيان بة هصزة مةسيحيةکان هةلَضين بةرةو باشوور، واتة 

بوو، ثاشةکشةيان کرد رِووخائاسووريةکان کة ورةيان . شاري ورمص

ئاسووريةکان . تانيادا بووبةرةو هةمةدان، کة لةسايةي ضاودصريي بةري

لة درصذةي ئةم کشانةوةيةدا کةوتنة بةر لصداين کوردةکان و ئازارداين 

هةرضةند ئةو دةم طةرمةبرين بوو، بةآلم طةيل . هؤزةکاين سةر أصطا

  . لةبةريةک هةپوةشا-لةأاستيدا–ئاسووري 

 عةرةب و طةالين غةيرة تورکي عومسانيي وةک ۱۹۱۹ساپي 

صنةکاين تةنانةت ئاسووريةکان، بةهؤي بةلَ ئةرمةين و کورد و

، لة شادي و ئومصدةواريدا ين دابووكة ويلسؤن  خودموختاريي نةتةوةيي

حکوومةيت شصخ   تابشيت-بصهةرضؤنصک -بةريتانيا لة سلصماين . دةذيان

مةمحوودي هصنابوو، تا طةيشتة ئةو أادةيةي شصخ ثصي لة بةأةي خؤي 

دوورتر بؤ الي باکوور، هؤزة . انددرصذتر کرد و ثادشايةتيي أاطةي

ووصذ بوون تا مافصک بةر لة کوردةکان ئامادةي شؤأش يا وت

دياريکردين سنووري ئصستاي تورکيا و عرياق، لة تورک يا بةريتانيا يا 

لة باکووري أؤذئاواي ئصرانيش، کة مةبةسيت . عةرةبةکان وةدةست بصنن

ثأ کردبوةوة کة لةدواي يةي  سةرةکيي ئةم بابةتةية، مسکؤ ئةو بؤشايي

 Gordonطؤردون ثادؤک «. هاتبوو  أووس و تورک و ئاسووريةکان بةدي

Paddock «وصذصک مسکؤي وکونسولَي ئةمريکا لة تةورصز، دواي وت

 بة هةزار دؤالر کان، لة هةمبةر ثصنجأازي کرد ميسيؤنصرة ئةمريکية

ومةيت جؤرة حکو بةم. سکةي زصو، بة سآلمةيت لة ورمص وةدةر کةون

لة نا  دائصران بة ضةشين ناأاستةوخؤ دداين بة دةسةآليت مسکؤ

  .دا يةکاين ناوضةي أؤذئاواي طؤيل ورمص بةرزايي
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هةرضةند باسي دةوپةيت سةربةخؤي کورد لة مسکؤ بيسترابوو، بةآلم 

يةکي خصپةکي، ض بؤضوون و  واييبة کردةوة جطة لة شصوة فةرمانأة

هةر بؤية بةتوندي دذايةتيي کؤششةکاين . ووخوازييةکي طةورةتري نةبدا

  .تاراين دةکرد بؤ داين ثلةوثاية بة کةسانصکي دي لة ناوضةكةدا

کة ئةودةم ( هصزةکاين خؤي بةرةو مةهاباد ۱۹۲۱مسکؤ ساپي 

ئصرة هةمان شوصن بوو کة کؤمةپصکي . خست  وةأص) ساوجبآلغي ناو بوو

کرا و هةروةها وعام قةتپ سةد کةس ذاندارمي لص  نزيکةي شةش

بةخيت أةزاخان بةآلم . کوذرا ميسيؤنصرصکي لوتصريي ئةمريکيشي لص 

ي فةرماندةي نيزاميي "تةمهاسبعةبدوپآل ذصنأاپ "، أووي لة هايت بوو

ي ئازةرباجيان و بة "سةفان شاه"لصهاتووي وي، بة هاوثةميانيي تورکاين 

کؤيان بةرةو بةزةييانة و بةردةوام مس سةرکردايةتيي ئةمري ئةرشةد، بص

خؤري دةسةآليت مسکؤ . نا أؤذئاوا و کوصستانةکاين سنووري تورکيا أاو

لة ئاوابووندا بوو، بةآلم دةفتةري ذياين خؤي ئةو کاتة وصک نرا کة لة 

بووين دا أووي کردة شنؤ تا لصخؤش۱۹۳۰يةکصک لة أؤذاين ساپي 

ةکاين  خؤي کةوتة ئةو داوةي وا هصز ثصيدةوپةيت وةر بطرص، کةضي بة 

  .ئصراين بؤيان دانابوةوة و تصدا ضوو
 

 

  لةنصوان دوو شةأدا

لةاليةن تورکيا » Sevresسصظر « ثةمياين ۱۹۲۰ي مانطي ئاطؤسيت ۱۰

جؤرة  و هصزة هاوثةميانةکانةوة ئيمزا کرا، لةبابةت کوردانةوة بةم

  :دووابوو

ليذنةيةکي لصکؤپينةوة لة قوستةنتةنيية ثصک بص، : ۶۲خاپي 

ئةو .  لةاليةن بةريتانيا و فةأةنسة و ئيتالَياوة دياري بکرصنئةندامةکاين

يةکي ليذنةية لة أؤذي دامةزرانيةوة تا شةش مانط، طةآلپةي سةربةخؤيي
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. ناوخؤيي بؤ ئةو ناوضانةي کة زؤرينةيان کوردن، دابأصذص

لة أؤذهةآليت فوراتةوة تا خوار سنووري : سنوورةکانيشي برييت بن

هةروةها باکووري . ن بةثصي داأشتنةوةي نوصيباشووريي ئةرمةنستا

  .سنووري تورکيا لةطةپ سووريا و ميزؤثؤتاميا

أاطةياندنةوة تا سص حکوومةيت تورکيا لة أؤذي ثص: ۶۳خاپي 

  . بسةملصنص و بةأصوةيان بةرص۶۲مانط، مؤپةيت هةية بأيارةکاين خاپي  

ة ثاش يةک ساپ، ئةطةر دانيشتواين کوردي ئةو ناوض: ۶۴خاپي 

دياريکراوة، بة زؤرينةي دةنط، خوازياري جيابوونةوة لة تورکيا و 

@âàýa(ي مةين کؤمةپي نةتةوةکاسةربةخؤيي بن، هةروةها ئةجنو ój—ÈH 

 طةلةکةدا بنصن، تورکيا بأيارةکة دةسةملصنص و  ددان بة لصهاتووييي

لة هةموو ماف و ناو و ناوةرؤکصکي کة لةم وآلتانةدا   ئامادةية دةست

  .يت، هةپبطرصهةية

ئةوي أاسيت بص، ئةو بأيارنامةية هةر لة أؤذي بةديهاتنيةوة 

ا کةمال و ئيمزاي ثةمياين مردبوو، ضونکة مصذوو بة دةسيت مستةف

  .نووسرا» لؤزان«

بؤ ئةرمةن تا ئةو کاتة بؤ هةموو اليةک دةرکةوتبوو کة جصطايةک 

  کة لة ۳-۱۹۲۰ئاتاتورک ساآلين . دا نييةلة تورکياي ئاتاتورکو کورد 

هةوپي يةکصتيي تورکيادا بوو، حيسايب لةسةر ثشتيوانيي کوردةکان 

ية  بةرزاييكة –خستة سةر ئةو ناوةندانةي دةکرد؛ بةآلم دوايي سرجني 

  .لة ناوخؤدا لة هةوپي بةرطريدا بوون -يان دةطرتةوةکوردنشينةکانيش

 شصخ سةعيد أصبةريي شؤأشصکي طةورةي لة باشووري ۱۹۲۵ساپي 

دوو ساپ ثاشتر، ئيحسان نووري بةط . ردستاين تورکيا کردکو

. بزووتنةوةيةکي ساز کرد، سص ساپ لة داوصنةکاين ئارارات درصذةي هةبوو

يانة و خوصناوي لةاليةن سثاي بةزةيي هةردوو هةوپ دواي شةأصکي بص
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ةيت تورک لة هةوپي ئةوةدا بوو لةوةبةدوا حکووم. تورکياوة خامؤش کران

وابوو کورد بة هؤي  ين عةشريةتيي کورد بثضأصنص، ضونکة ثصيثصوةندييةکا

هةر بؤية عةشريةت و سةرؤکي . هةپبصنص دةتوانص سةرصوةنديانةوةية ئةم ث

لصک جيا کردةوة، نازناوةکاين ياساخ کرد، خوصندن بة زماين تورکي 

  .»تورکة کصويلة«سةثصندرا و ناوي کورد طؤأا بة 

لة عرياق  ]بةريتانيا[ لَوصستسةرهةهاوزةمان كاريطةريي هصزي 

سةبارةت بص  طفت و ثةميانةكاين حكوومةيت  عةرةيب ناضار كرد ثابةندي

کة أصذةي بيست لة سةدي دانيشتواين  بة كةمينةكان، بة كورديشةوة

ناوضةي ة، داواکاين شصخ مةمحوود لة وسةرةأاي ئة  . دصنا عرياقي ثصک

 باکوور، طريوطرفيت نوصيان ةأةوةکانيان لصسلصماين و شصخاين بارزان و ث

حکوومةيت عرياق بةتايبةت کةپکي لة سةربازة ئاسووريةکان دذ . کردساز 

 کة حکوومةيت ۱۹۳۳بةآلم ساپي . دةطرت بة جووآلنةوةي کوردان وةر

عرياق دةسيت لة ناوخؤي وآلتدا ئاوةآلتر بوو، بة بأوبيانووي جؤراوجؤر 

تة کوشنت و تاآلنكردين توندوتيذتر بوو دذ بة ئاسووريةکان و کةو

 دوور خرايةوة بؤ قوبرس و ٢دواي ئةوة ماأ شيمؤن. طوندةکانيان

  .لةوصشأا بةرةو وآلتة يةکطرتوةکاين ئةمريکا أؤيي

 بة تصکشکاندين -ثةهلةويأةزاشاي دوايي  -لة ئصرانيش، أةزاخان

وةرطرتن لة هصزي نيزامي و لةثةنا  يةکي هؤزةکان و کةپک لةدواي يةک

ئةجمار .  ساز بکايةکصتييةکي نةتةوةيي داأشتين ثيالن، توانيي ئةويشةوة

خؤيان  سةرؤکة لصهاتوةکاين لة تاران، يا شوصنصکي دوورتر لة هؤزةکةي

زماين فارسيي بةسةر ناوضة کوردنشينةکاندا سةثاند و . نيشتةجص کرد

                                                 

دا بة ١٩١٨ جطة لة ماأ شيمؤين أصبةري هؤزة ئاسووريةکاين حةکاري، لة  2
  )و. (ئاغاي مسکؤ کوذرا ايلدةسيت مس
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اييکردين ئصرانةوة تةنطةتاو كرد بؤ طؤأيين بةرِؤذاوبة ناوي خةپکي 

  . نةتةوةييبةرطيìجل

 هصزةکاين يةکصتيي سؤظيةت و بريتانيا لة ۱۹۴۱ي ئاطؤسيت ۲۵

باکوور و باشوورةوة هاتنة ناو ئصران و سثاي ئصران لة ضةند أؤذ ثتر 

ي دووهةمي جيهاين و جةنطبةوجؤرة .  بةرطريکردين نةبوو تواناييي

 بة هؤي أزطارکردين ئصران لة ضنطي نئامادةطيي بيانيةکان بوو

 بة ۱۹۴۱ئةو، شازدةي سثتامربي . وازةيت أةزاشاي  نوصخديکتاتؤري

کة الوصکي تةواو جياواز بوو " حمةممةدأةزا ثةهلةوي"سوودي کوأةکةي 

  .هصشت لة باوکي، دةسةآليت بةجص
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  أووس، کورد، شةأ

و دا لةاليةن أووس۱۹۴۱داطريکردين ئصران لة ئاطؤسيت 

. يسةوة، شوصنصکي قووپي لةسةر کوردةکاين باکووري أؤذئاوا دانائينطل

هصزةکاين أووس سةرةتا هصرشيان بردة سةر تةواوي أصطاکاين بةرةو 

مياندواوي باکووري   -، دوايي ثاشةکشةيان کرد بةرةو هصپي شنؤ)سنة(

مةهاباد، بةآلم توانييان دةسةآليت خؤيان لة باشووري مياندواوةوة تا 

. بدةن نة و سةردةشت، ئةطةرضي بة ناتةواويش بوو، ثةرة ثصسةقز و با

لةم کاتةدا هصزةکاين بةريتانيا کة لةسةر شاأصطاي عرياق دامةزرابوون، 

ئةم . ناوةندي دةسةآلتيان کرماشان بوو، تا بةرةو باکوور دةطةيشتة سنة

 -مةيداين بةربةرةکانييةي أووس و ئينطليس سنووريان لة هصپي سةقز

  .دةطةأايةوة ا لصک دسةردةشت

هةرضةندة يةکصتيي سؤظيةت ساپصک ثصشتر بة صين ئاپماين نازيي 

دا خاترجةم کردبوو کة نايةوص بة تةنيا دةست بةسةر کةنداوي فارس

دا ئةوة بوو ئاطاداري ۴۲ و ۱۹۴۱بطرص، بةآلم ئاماجني کايت و بةثةلةي لة 

ئازةرباجيان هةم أيزي دواوةي ئةرتةشةکةي بص کة بةرةو قةفقاز و 

دةکشايةوة، هةم هصپي ثشتيوانيي لؤري و تانکة ئةمريکيةكاين کة لة 

بةم ضةشنة سياسةيت يةکصتيي سؤظيةت . کةنداوأا بةرةو باکوور دةهاتن

ونيوصکي دواي داطريکردين وآلتةکةدا، تةنيا خؤثارصزي و  لة ماوةي ساپ
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انوويةکي وا  نةبص و بيأادةيةک کة دپخوريت سازأاطرتين هصمين بوو، تا 

نوصنةراين دةوپةتاين «نةدرصتة دةست کوردان ببصتة هؤي دأدؤنطيي 

، ضونکة هةميشة نيطةراين ئةوة بوون کوردان لةاليةن »Axisتةوةرة 

  .تورکياوة هان بدرصن

دا، تةواو بةرةو جةنطبارودؤخي کوردةکان لةضاو سةردةمي بةر لة 

 ئصران و کشانةوةيان هةپوةشاين ئةرتةشيبة لةبةريةک. باشي أؤيشتبوو

وضؤپ وةدةست عةشريةتة کوردةکان بةرةو باشوور، عةمباري ضةک

خصآلنةي وا أةزاشا هةروةها هةموو ئةو کةسايةيت و سةرؤک. کةوتبوو

دووري خستبوونةوة، دةرفةتيان بؤ هةپکةوت تا بطةأصنةوة زصدي 

لةبةر ئةوةي دوورخستنةوة و زيندان ماقووپتري کردبوون، . خؤيان

انييان دةسةآليت ثصشوو وةدةست بطرنةوة و بة ضاوي أصزةوة بأواننة تو

  .هصنابوون ئةو بيانيانة کة ئةم بارودؤخة لةبارةيان بؤ ثصک 

ئةم سةردةمة أوانطة و لصکدانةوةي ئةو کوردانةي کة لة 

کوصستانةکاين أؤذئاواي ورمص دةذيان، سةبارةت بة ئازادي، أصطري و 

 ئةستاندين ثيتاکي سةر أصطاوبانةکان بوو هصرشربدنة سةر طوندةکان و

بةرضاوتريين ئةو تاقم و طرووثانة، هؤزي هةرکي و شکاک . لة أصبواران

بوون کة تةنانةت هةندص جار بة سةرؤکة هةرة مةزنةکانيشيان زةوت 

ئةم أؤذانة بة هصمين لة باشووري طؤيل ورمص، واتة مةهاباد، . نةدةبوون

طةيل سوارةي دصبؤکري کة ثيتاکي سةر اقمدةثةأين و جطة لة هةندص تتص

.  مياندواويان کؤ دةکردةوة، شتصکي بةرضاو أووي نةدا-أصطاي مةهاباد

دةطيي ئاسايش و ئارامي لةناو شاري مةهاباديشدا، بة هؤي ئاما

. ن و ثياوماقووآلين شارةوة، باش بوو ينکةسايةتيةكاين أصزداري ئاي

ةشريةتةکان نةتوانن ضاوي تةماع هةر ئةوانيش ببوونة مايةي ئةوة کة ع

دا وةك شصوة ۱۹۴۲ي ئاوريلي ۲۵ئةم ثشصويية لة . لة شار ببأن
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خاتوو يل "مةرطةساتصك خؤي نواند، كاتصك هةواپنصري رِؤذنامةنووس 

 Winstonوينستؤن بورديت "ي هاوسةري "Mrs. Lea Burdettبورديت 

Burdett"مةهابادةوة ي أؤذنامةنووسي ئةمريکي، كة لةسةر رِص بوو لة 

ئوتومبيلةکةي لة نزيکي قاوةخانةيةکي .  تةقةي لص كرا،بؤ تةورصز

رِصطاكة لةو جصيةدا لة . باشووري مياندواو رِاطريا و طوللة ئةنطاويت

دةشتصكي تةخيت تةنيشيت دةرياضةكةوة كة دانيشتوانةكةي توركمانن، 

اين أؤذي کوذرانةكةي داوةيت ن" بورديت"خاتوو . دةضصتة ناو ضياكان

نيوةأؤي كةسصكي دةركةوتوو و دةسترِؤي ناوضةكة بوو لة مةهاباد، 

حمةممةد بوو، بؤية هةوالَي كوذراين بةم شصوة درِندانةية ئةويش قازي 

طةرضي ضةندوضؤنيي أووداوةکة هةر لة ثةردةي . لةناخةوة رِايضلَةكاند

مةجيدخاين "کةوت هصرشةکة لةاليةن نةياري  تاريکيدا ما، بةآلم دةر

. ةوة، کة کوأةکةي لة هةمان ئوتومبيلدا بوو، إأووي داوة"ياندواوم

هةرضةند هصرشکةران طريان و لة تةورصز موحاکةمةش کران، بةآلم 

  .هةرطيز سزا نةدران

ئةمانة طريوطرفتةكاين ئاسايش بوون كة دةسةآلتداراين ئصراين 

نةيانتواين ضارةسةريان بكةن، ضونكة رٍِووس نةيدةهصشت يةكةكاين 

ئةو فةرمانبةرة ئصرانيانةي وا لة تةورصز و . ةرتةشي ئصران بصنة ناوضةكةئ

دةسةآلتتر ، لةوة بصورمص و خؤي و ضةند شوصنصكي دي دامةزرصنرابوون

 ئيزين أووسةکان ئةركةكاين خؤيان بةجص صنن،  بوون بتوانن بةبص

خصآلنة كة رِووسةكان وشوصنصك دذي  ئةو سةرؤكنةياندةتواين هيض رِص

فةرمانبةراين . بكصشن، بطرنة بةرهةولَيان دةدا بةالي خؤياندا رِايان

وصرِاي . سؤظيةت خؤبةخؤ بةرثرسيي ثارصزطاريي ئاسايشيان طرتة دةست

ئةوة، ثصرِةوي سياسةتصكيان دةكرد ئاماجني بةديهصناين متمانةي هؤزةكاين 

ين بؤية لةو نصوانةدا دةهاتن و دةضوون كة لةاليةکةوة ها. كورد بوو
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نةکةن شةوة بةرطري  تريکوردان بدةن بؤ طةيشنت بة ئاواتةکانيان، لةاليةکي

قانووين  لة خوو و خدةي سةركصشي ئةوان کة بناغةي لةسةر بص

دا رِصيان دا ئةرتةشي ئصراين بضصتة ۱۹۴۲ي مةي ۲۵دواجار لة . دامةزرابوو

اوضةي ناو ئازةرباجيان، كة يةکةمني ئةركي رِاطرتين ئاذاوة و ثشصويي ن

  .کوردنشيين ورمص بوو

متمانةييي كورد دةبوو بةرثرساين سياسيي سؤظيةت دلَةرِاوكة و بص

بةو دةولَةتة كة سةدةيةك بوو سنوورةكاين ئيسالميي لة قةفقاس 

و بةرامبةر بة كةلَكةلَةي كورد و توركاين ئازةرباجياين هةلَدةلووشي 

ن بؤ وةك ثارصزةري مةسيحيةكان خؤي نيشان دةدا، نةهصلَ

مانة، بريةوةريية جطة لة. يان لة کوردستانجةختكرنةوةي دةسترِؤيي

ي يةکةمي جةنطتاپةکاين زوپم و کوشتاري سثاي أووس لة درصذةي 

جيهانيدا، کة بةشصکي طةورةي کوردستاين تا سنووري کرماشان 

بةآلم . طرتبوةوة، هصشتا لة زةيين زؤربةي کورداندا هةر تازة بوو

کاتصک يةکصتيي سؤظيةت لة . دنيا طؤأابووسةرةأاي ئةمانة، 

دا بانطهصشتين دةوري سي کةسايةتيي طةورةي ۱۹۴۱يةکاين  دوادوايي

هؤزاين کوردي کرد تا سةر لةو وآلتة بدةن، ئةوان بةبص  سةرةک

  .ثرينطانةوة ثةسنديان کرد

وةفدصکي کورد لة ورمص و مياندواو و بؤکان و مةهابادأا بة 

ذصنأاپ سةليم "صز کرا و لةوصشأا بة هاوأصيةتيي ئوتومبيل أةوانةي تةور

 بة -لةم نووسراوةدا ديسان دصتةوة طؤأصناوي کة -" ئاتاکشيؤظ

ؤداپي و يئةم دةستةية هةرضةند لة أوانطةي ف. شةمةندةفةر ضووة باکؤ

 -دةکرص بپصني- جياوازي نةبوو، بةآلم ديسانيش  خؤثارصزييةوة بةبص

قازي حمةممةد لة مةهاباد؛ :  بوو لةثصکهاتةيةکي يةکدةست بوو، برييت

ئاغاي ئةمري ئةسعةد و عومةرئاغاي  مةجيدخان لة مياندواو؛ عةيل
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عةلياري کوأي، هةروةها حاجي بابةشصخ لة بؤکان؛ أةشيدبةط، 

زصأؤبةط و تةها، نوصنةراين ضةند لک لة هؤزي هةرکي؛ سةييد 

 کوأي سةييد تةهاي شةمزينان؛) شصخ ثووشوو(حمةممةدسةديق 

 شةريفي، سةرؤکي طةورةي شکاک، ثاشان زؤر بةوة عةمةرخاين

خؤشحاپ بوو کة کايت سةفةرةکة نةخؤش کةوتووة و نةيتوانيوة 

 لة بةآلم حةسةن هةنارة و حةسةن تيلؤ، اوأصيةتيي طرووثةکة بکاه

هةمان هؤز بةشدار بوون؛ مووساخان، نوصنةري هؤزي زةرزاي شنؤ؛ 

 نةپؤس، دوو نوصنةري نارِصک لة ئاغا و کاک هةمزةي حاجي قةرةين

  .عةشريةيت مامةشي أؤذئاواي مةهاباد

  .لصرةدا ثصويستة بةکوريت ئاماذةيةکي هؤزة کوردةکاين ئصران بکةين

 

  هؤزة کوردةکاين ئصران

دةثةأص، لة ذمارةي هؤزةکاين کوردستاين ئصران لة شةست تص

لة  و کةس ثترة ۱۲۰۰۰۰هؤزي طةورةي وةک کةلَهوأةوة بطرة کة لة 

كرماشانةوة بة درصذاييي باشووري رِؤذاوا بآلو دةبصتةوة، تا دةطاتة 

هؤزة بضووکةکاين دانيشتووي دةوري سةردةشت کة هيض يةكصكيان لة 

جا بؤ ئةوةي خؤ لة سةرئصشةي ناثصويسيت . ضةند هةزارصك زصتر نيية

ناوناين هؤزةكان و جصي نيشتةجصبوونيان ال بدةين، قسةكامنان لصرةدا 

 ئةو هؤزانة دةطرصتةوة كة طةورةكانيان نةخشيان لة دراماي سالَي هةر

  .ي كورددا هةبوة۱۹۴۶

قوذبين باکووري أؤذئاواي ئصران، ئةو طؤشةيةي کة ثاپ وة 

ية، كة نزيكةي   جةاليلدةدا، زصدي هؤزيسنوورةکاين سؤظيةت و تورکياوة 

اوةکاين  أوودئةو رِؤلَة کة ئةوانة لة. هةزار کةسي دةبص وثصنج بيست

  .ئةو طرنطة نةبوو -وةك هصندصكيان ثصيان واية-داهاتوودا بينييان 
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 بة ناوي ثةنابةرةوة لة سنووري ۱۹۲۰زؤربةي جةالليةکان سالَي 

تورکيا ثةرِينةوة بؤ ئصران، بةآلم ئةوةندةي ثص نةضوو كةوتنة داوي 

جؤرة كار و ضاالكييةك، نةهامةتيي بةسةردا هصنان و سثاي ئصران 

لةوص مانةوة، .  کردن و سةرؤکةکاين دوور خستنةوة بؤ تارانسةرکويت

  . هاتنة ناوةوةي أووس هصنرانةوةبةآلم وةک باس کرا، ثاش

دا  شکاکعةمةرخاين، لةذصر فةرماين جةالليةکان، بة درصذاييي شةأ

ية كة نزيكةي  هةندص بةرةذصرتر لةوان، زصدي هؤزي ميالين. بوون

هةردوو هؤزي جةاليل و ميالين . ؤکي هةيةهةزار کةسة و ضةندين سةر دة

دا بوون لة ورمص، کة ثاشتر لةذصر کارتصکةريي کونسوويل سؤظيةت

  .أايسثاردبوون ثشيت کؤماري مةهاباد بطرن

دا كة بةرةو باشوور، دووهةمني هؤزي جصي باس لة ئصران

.  کةسةوة۴۰۰۰۰رِاستةوخؤ ثاش كةلَهورِ دص، هؤزي طةورةي شکاکة بة 

 لة بؤسةي ۱۹۳۰ةتيي ئةو هؤزة دواي کوذراين مسکؤ، کة ساپي أصبةراي

 بة عةمةرخان. عةمةرخاندا تصدا ضوو، کةوتة دةسيت ئةرتةشي ئصران

لصزانيي ديثلؤماسي و دووربيين و زيرةكي ناوبانطي دةر كردبوو، 

ي )كاردار(ئةطةرضي سةر بة تريةي . كةسصكي طرنطي هةلَكةوتوو بوو

تاهريخاين "ش كة )عةبدؤيي(نةياري ناسراو بة هؤزةكة بوو، تريةيةكي 

هصزي يا و بنةمالَةكة رِصبةرايةتييان دةكرد، هةر هةلصكي بص" كورِي مسكؤ

 دةر بكةوتباية، لصربِاو و سةرسةختانة لةسةر ثص عةمةرخانئاطايي لة بص

  .بوون رِصبةرايةتيي تةواوي هؤزةكة بةدةست صنن

کاک کآلو و ثصضة لبادة سثيية  هصشتا زؤربةي ثياواين ش۱۹۴۲ساپي 

درصذةکةيان، کة بةردةنووسة داتاشراوةکاين تةخيت جةمشيدي دصناوة 

بةرةنطاريي شکاکان هةر کؤمةپطاي مةسيحيةکاين . ياد، هةر لةسةر بوو

نة ديكةي دةشيت سةلَماس ناطرصتةوة، بةپکوو بة شصوةيةكي دوذمنكارا

) خؤي( شارؤضكةي انةي دانيشتوويرِووبةرِووي ئةو توركة ئازةري
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بوونةتةوة، كة ضارةنووسيان واية ببنة بةشصكي سنووري نصوان هةردوو 

  .كؤماري ئازةرباجياين و كوردي

هةندصک بةرةذصرتر لة شكاك، بةشي ئصراين هؤزي طةورةي 

تريةطةيل ثتري ئةم هؤزة بنكةيان لة خاکي عرياقة، ذيانصكي . هةركيية

اندا دةطمةنة؛ زستانةهةواريان کؤضةرييان هةية، كة ئةوة لةنصو کورد

دةشتة نةوييةکاين باکووري أؤذئاواي هةولصر و هاوينةهةواريان 

يةکاين نزيکي داآلنثةأة، كة سص سنووري عرياق و تورکيا و  بةرزايي

بة وتةي ئاطاداران، هةرکييةکاين عرياق .  دةطرنةوة ئصراين تصدا يةک

. دةثةأندا تصبارزانساپص دوو جار وةکي رِةوة کوللة بة ناوضةکاين 

 کةس دةبن، لة ماوةي سةد ساپي ۲۰۰۰۰هةرکيةکاين ئصران، کة 

شاين هاوأابردوودا توانييان دةشتةکاين تةرطةوةأ و مةرطةوةأ، كة 

سنووري أؤذئاوا و باشووري أؤذئاواي شاري ورمص درصذ دةبنةوة، 

؛ دوو لة سةرؤکة هةرکيةکان بةرضاوترينيانن، بريتني لة. داطري بکةن

دوصية، بةآلم ئةو ثياوة نيية كة أةشيد بةط، کة ثياوصکي ضل ساپةي کةم

 رِصبةري نةناسة و ، کة ئةرکزصأؤبةطي بةهادوري. لةبةر ضاو نةطريص

 نوصنةرايةتيي ضةند هؤزصكي كورد و ،ثةرِصنةتاقمصک ثياوکوذي مل

هةركيةكان لة شصوةي . تةنانةت تورکة ئازةريةکانيش دةکةن

دا بآلو بوونةتةوة، ضةندين ساپ بوو وةکي ةسةر ورمصكةوانةيةكدا ب

لة مةوداي . ري أووت بةسةر سةري خةپکي ورمصوة هةپواسرابوونصمشش

ي يةکةمي جيهانيدا، لةسةر وصرانةي طوندة جةنطدواي تةواوبووين 

  .ئاسووريةکاين دؤپي تةرطةوةأ دانيشنت

اسيت هةزار بةطزادة لة أؤذئاواي ورمص، لة نصوةأ نزيكةي ثصنج

سةرؤکيان ثياوصکي ذير و . هةرکيةکان و نزيک بة سنووري تورکيا دةذين

 ثياواين دةذي،) ئةميب(لة طوندي ناوة، " نووري بةط"قسةلةباري 

. سةرسةخيت هؤز و بنةمالَةكةيي لة دةوري خؤي کؤ کردووةتةوة
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ئاآلوة جاروبار بة هةپة  مصذووي هةرکي و بةطزادة لةو ناوضةية وا تصک 

هةرضؤنصك بص، ئةوان . ش هةر بة هةرکي ناسصندراونئةواني

ثصوةندييةکي لةم ضةشنة أةد دةکةنةوة و شانازي بة بنةضةي خؤيانةوة 

. دةكةن كة ثصيان واية لة بنةضةي دراوسصكانيان ماقووپتر و كؤنترة

 ن، ئةويآللَعوبةيدوشةمزينان كة لة وةضةي شصخ بنةمالَةي نةقشبةنديي 

ئصراين دا، ملمالنصي دةسةآليت هةركيةكان دةكةن لة  ثةالماري ۱۸۸۱سالَي 

هةرکيةکان و [. ي باشووري رِؤذاواي ورمص)مةرطةوةرِ(دةشيت 

ن، آللَوسةييدةکاين نةقشبةنديي شةمزينان کة لة وةضةي شصخ عوبةيد

لة دؤپي مةرطةوةأي باشووري أؤذئاواي ورمص دةسةآليت هاوبةشيان 

  ].ندروست کردووبؤ ر طرفتيشي  ئةم دةسةآلتة هاوبةشة زؤرجاهةبوة،

کاتصک يةکصک لة کوأةکاين شصخ عوبةيدوپآل، بة ناوي شصخ 

 لة شةمزينان كؤضي دواييي کرد، شصخ عةبدولقادري ۱۹۱۱حمةممةدسةديق، 

براي، کة ثاشان بةشداري بزووتنةوةيةكي رِؤشنبرييي فيكري بوو لة 

يد تةهاي پ سة، لةطةئةستةمبووپ، و داواي رِصبةرايةتيي بؤ خؤي دةكرد

ي يةکةمي جةنطيد تةها کة لة درصذةي لة ئاکامدا سة. دا کةوتة ملمالنصبرازاي

جيهانيدا ثصوةنديي بة أووسانةوة هةبوو، لةم ملمالنصيةدا سةر کةوت و 

أةواندز لة عرياق، ناوضةي  لةاليةن ئينطليسةوة كرا بة قاميقامي ۱۹۲۳

، ثشيت ثص بةسترا كياداضونكة لة بةرطريي هاتنةناوةوةي حكوومةيت تور

  . بنةمالَةكةيي دوور خستةوة بؤ ئةوثةرِي باكوور

دا سةربةخؤييي تةواوي ۱۹۳۲دوا جار ثاش ئةوةي عرياق لة 

يد تةها كارصكيان كرد وبردةكاين سة هصنا، زصدةخوازيية دةست وةدةست

لة .  بةسةر كرا و بةزؤر هصلَرايةوةبطةرِصتةوة بؤ ئصران، لة تاران دةست

شصخ . دا کؤضي دواييي کرد۱۹۳۹اميشدا بة مةرطصکي طوماناوي لة ئاک

عةبدولقادريش بةرامبةر بة هاوكاريي حكوومةيت توركيا دوابةدواي 

ي يةکةمي جيهاين، ضارةنووسصكي بةختةوةرتري نةبوو، بةآلم جةنط
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پي نةتةوةخوازيية لةطةپ وووج کة ئاشکرا بوو خةريکي جم۱۹۲۵ساپي 

ؤيدا، حکوومةيت تورک کوشيت و بةوة أصز و براياين نيشتمانيي خ

  .حورمةتصکي تايبةيت لة ناو کوردة نةتةوةخوازةکاندا وةدةست هصنا

ي دووهةمي جيهاين، شصخ عةبدوپآل ئةفةنديي طةيالين جةنطتا 

طةورةترين ثصشةواي عريفاين و هةرة رِصزدارترينيان بوو لة باكووري 

ةيل هاوصشت و سنوورةكاين ثاشان دةسترِؤييةكةي ث. كوردستاين ئصران

هةرضةند هةندص لة سؤفيية کوردةکان ثصأةوي . عرياق و توركياي بةزاند

ن، کة شصخ عةبدولقادري طةيالين سةدةي دوازدة لة »قادري«تةريقةيت 

وي تةريقةيت ، بةآلم زؤربةي هةرة زؤريان ثصأةندبةغدا داميةزرا

يدةکاين سة. وراضواردةهةم لة تورکستان طوسةدةي ن، کة »نةقشبةندي«

شةمزيناين تورکيا دةضنةوة سةر عةبدولقادري طةيالنيي باثرية 

لة سةرةتاکاين سةدةي . طةورةيان و نازناوي خؤيان لةو وةرطرتووة

، کة ةوة، شصخي ئةوکات، بة هؤي نزيکايةيت لة مةوالنا خاليددانؤزدة

بؤ کةسايةتييةکي طةأؤك و دؤسيت طةوران بوو، تةريقةيت لة قادرييةوة 

  .نةقشبةندي طؤأي

، سةرباري ئةو كةراماتة كة  شصخي سؤيفثايةي دةسترِؤييي

 يلة بناغةوة لةسةر رِةضةلَةك ،بةدةسيت دصنص و سنووري بؤ دانانرص

ضةندين شصخي . دصرين و ثةرصزثاكي و سياسةمتةداريةكةي دامةزراوة

نواندنيان هةبوو، شةمزينان لة سةدةي نؤزدةيةمدا تواناييي كةرامات

يان كة هاوزةمان لة دةياخنستة طةرِ بؤ سةثاندين دةسةآليت دنيايي

ئةوانة بة . شصوةي باآلدةسيت و دةستطرتن و رِصنوصنيدا دةر دةكةوت

هصزي هاوثةميانانيان لة هةردوو ناوضةي شاخاويي حةكاري و 

ةتيان توانييان دةسةآليت ي مةسيحيةكاين رِةعيي و بة ثالَثشتا†برادؤست

زؤربةي جار دةمارطرييي  .وو مرية دةرةبةطةكان بسةثصننرِةهايان وةك

دينيي ثصرِةوةكانيان دةكردة ثصوةندييةكي اليةنطري و ملكةضيي ئةوتؤ 
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كة لةو ثصوةندييةي وا ثياواين هؤزي بة سةرانيانةوة دةبةستةوة، 

شصخ عةبدولَآل ئةفةندي ساآلين ثصش دووةم جةنطي جيهاين . بةهصزتر بوو

 بوو، شصخ عةبدولعةزيزي كورِيي خستة كؤليجي لة عرياق نيشتةجص

شصخ . داعةسكةري لة بةغدا، تةواوي كرد و بوو بة ئةفسةر لة سثاي عرياق

 ثةرِييةوة بؤ ئصران، ئةو جصية كة بنةمالَةكةي واي نيشان دا ۱۹۴۱سالَي 

ي كورِي "سةييد حمةمةدسةديق. "دا هةية)مةرطةوةرِ(مولَكي لة دةشيت 

ئةم بة . خزمصكي خؤيي لة ناوضةي ورمص ديتةوةي "سةييد تةها"

ناوبانطي دةر كردبوو، كة بة هةلَة طؤكردين ناوي مارشاپ " ثووشوو"

  .  ة، باوكي دلَبةستةي بوو، بؤية ناويي بةسةر كورِةكةيدا برِي"فؤش"

شصخ ثووشوو سةرةتا متمانة و دؤستايةتيي أووسي داطريکةري 

باکؤيش بوو، بةآلم ثاشان واي بة بةدةست هصنا و ئةندامصكي وةفدةکةي 

سةردةمي ئةم باسةي وا دةيطصرِينةوة،  .باش زاين بطةأصتةوة بؤ عرياق

ئةو سةييدانة دةسةآلتصكي رِاستةوخؤيان بةسةر خةلَكانصكدا هةبوو كة 

كةسي دةبوو، بةآلم ) ۸۰۰۰(هاوتاي هؤزصكي مامناوةنديي نزيكةي 

  .دا دةرِؤييدةستيان بةسةر ناوضةيةكي لةمة فراوانتريش

ي رِوو )زةردةکؤ(لة باشووري دةشيت مةرطةوةأ و سةر کوصستاين 

بة دةشيت شنؤية، كة رِصيةكي سوارة و ثيادةي لصوة دةست ثص دةكا 

بؤ نصو خاکي عرياق، هؤزي زةرزا لةسةر ئةو ) کصلةشني(بةرةو رِصرِةوي 

سنوورة زمانةواين و ذياريية كة ضةندةها سةدةية بةشي باشووري 

) ۴۰۰۰( بة ؛ستاين لة بةشةكةي باكووري جوص كردووةتةوة، دةذيكورد

ي ثياوصكي "حاجي مووسا"شي  دادةنرص و سةرؤكي ثصشتر و ئيستاكةس

لة سةردةمي . تصكسمرِاوة، لة دةوري ثةجنا سالَيدايةزيرةك و ورياي لةش

مةهاباددا رِايطةياند اليةنطري كؤمارة و هاوكات لصزاين و فصلَبازيي خؤي 

اراستين ناوضةكةي لة ثةالماري بارزانيةكان و ئةو هؤزانةي دي كة بؤ ث

  .دا بة شنؤيةدا تص بثةرِن، بةكار هصناوضؤي عرياقرِاهاتبوون لة هات



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@TY

 شنؤ و نزيكي کةنارةکاين باشووري لة باشووري) سندووس(دةشيت 

کوردي تصدا  وة درصذ دةبصتةوة، هؤزصكي غةيرة)طؤيل ورمص(أؤذئاواي 

» قةرةثةثاغ«ئةم هؤزة بة . ية)نةغةدة(ي، طةورةترين طوندي دةذ

ناسراوة، بةهؤي هةلَكةوتة ستراتيجيةكةيةوة لةناكاو دييت كةوتووةتة 

ناوةكةي لة كآلوة رِةشة . ۱۹۴۶ناوجةرطةي رِووداوةكاين 

ثاش . طةورةكانيانةوة هاتووة، كة لة كةولَي بةرخ دروست كراوة

دا و مؤركردين رِصككةوتين ۱۸۲۸سةركةوتين رِووس لة سالَي 

ورِصي ئصستاي ، لة ضؤمي ئاراس ثةرِينةوة و طةيشتنة جص»تورکمانضاي«

) ۱۵۰۰۰(زمانن، ذمارةيان ئةمانة شيعةمةزةب و تورک. نيشتةجصبوونيان

و " ئةمري فةلالح" جوص دةبصتةوة، طةورةترينيان  كةسة، ضةند لکصكيان لص

قةرةثةثاغةکان بة .  سةرؤكيةيتي ئاواپزاواي"غوآلمأةزا خوسرةوي"

زمان، تا أادةيةک بة زةمحةت توانييان  ناوي مسوپماين شيعةي تورک

ئةطةر . يةکصيت و سةربةخؤييي خؤيان لةنصو زؤرينةي کورددا بثارصزن

هةندص لة دؤست و جريانة کوردةکانيان نزيکتر ببوونايةوة و تني و 

نيشان دابا، هةروةها تاوصكي ثتريان لة ئاسيت اللووتيةکاين کوردان 

کةوتصکي نةرمتريان لةطةپ کاربةدةستة سياسيةکاين أووسدا ìهةپس

  .نواندبا، ئةو أادة زةمحةتةشيان سووکتر دةبوو

ديسان لة باشوور، بةرةو کوصستانةکان، هؤزي طةورةي مامةش 

ئةم هؤزة برييت بوو . دةذيان کة بةشصک بوون لة هاوثةميانيي کؤين بپباس

دوازدة هةزار کةس لةذصر . ةندص جار لةطةپ يةکدا ناکؤکلة دوو بةشي ه

لعةشاير، لة طوندي ثةسوص و بةشصکي تري ةئاغاي ئةمري فةرماين قةرةين

هةر بةم ذمارةية، لةذصر دةسةآليت کاک هةمزة و کوأةکةيدا، واتة کاک 

يةن هةپوةشاندنةوةي ئةو کؤنفصدراسيؤنة لةال. عةبدوپآلي قادريي جةپديانص

بة هؤي بوو  سةدةي نؤزدةيةمدا  لة ساآلين سييةوةندزمريي أةوا

ضارةنووس لةنصو مامةشي نوصدا، وابوو کة . بةهصزتربووين ئةم هؤزة
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دا سةفةري باکؤ بکا و کاک عةبدوپآلي أةقييب، ساپي ۱۹۴۱ئاغا لة  قةرةين

  . لة بارودؤخصکي تردا بؤ هةمان شوصن سةفةر بکا۱۹۴۵

ر بة ديواري سنووري عرياق، باشووري أؤذئاواي مامةشان، ديوا

ة، کة سةرؤکايةتيةکةي بة دةست دوو کةسةوةية؛ »ثريان«ناوضةي هؤزي 

ئاغاي  قةرةين«تر أةقصبصکي ضووکترة بة ناوي  حمةممةدئةمني و ئةوي

ئةوانيش کايت خؤي بةشصک بوون لة بپباس، ئصستا هةرجارة . ةوة»ثريان

  .بة اليةکي مامةشاندا دةيانشکاندةوة

يةکاين سنووري عرياقةوة تا  ؤ باشوور، لة بةريناييدوورتر ب

دةظةري شاري مةهاباد، خصلَي مةنطوأي سصهةمني هؤزي بپباس، بة 

تريةکاين مةنطوأ ساپي . کوصستان و دؤپة تةنطةبةرةکاندا بآلو بوونةوة

خان و ئيرباهيمي ساالري، أصطاي سياسيي خؤيان دذ بة   دةطةپ عةيل۱۹۴۶

  .ةپبذاردعةبدوپآلي بايةزيدي ه

ذيين دةستةيةک سةرؤکي أؤذهةآلت و باشووري مةهاباد، جص

 ٣.بةدةسةآلتة لة بنةماپةي طةورةي موکري، ئةمأؤ بة دصبؤکري دةناسرصن

ئةوانة لة درصذةي سةدةي هةذدة و نؤزدةدا، بأاوبأ لةطةپ بپباساندا لة 

هةپوةشانةوةي بپباسان، ئةوان  دواي لصک. شةأ و تصکهةپضووندا بوون

کةسايةتيي جؤراوجؤريان تصدا . ر لة سنوورةکاين خؤياندا مانةوةهة

ة، کة ئاغاي حاجي ئصلخانيي بؤکان هةپکةوتووة، يةک لةوان عةيل

ثيت و بةرهةمي سي ميليي أؤذهةآليت طوندةکاين دةکةونة دؤپي ثأ

يان »زادة ئصلخاين«دوو لک لةو بنةماپةية شؤرةيت . مةهاباد

 لة ۱۹۴۲ة و »يار عةيل«ئاغاية کة شؤرةيت  يةکي دي عةيل. هةپبذاردووة

لکةکاين تري دصبؤکري لة طوندة ثأ . سةفةرةکةي باکؤدا بةشدار بوو
                                                 

 موکريانن،  موکري و دصبؤکري هةر کام هؤزصکي سةربةخؤ و طرينطي ناوضةي 3
ةکي  و واديارة هةر بة يکة نووسةر لصرةدا هةردوو ناوي داوةتة ثاپ يةک هؤز

  )و. (زانيون
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. بةرهةمةكاين کةنار ضؤمي سابآلغ، لة باکووري مةهاباد نيشتةجصن

ية، سةرؤکي »کةرميي«يان  ئاغان و ناوي بنةماپةيي ميئةوان نةوةکاين کةر

بةشةکاين .  لةوان بوو-فةر کةرمييجةع-ستادي هصزي نيزاميي کؤمار 

ديکةي دصبؤکري کة لة مةهاباد و دةظةرةكة دةذين، بريتني لة 

  .عةزيزي، ثريؤيت، مةعروويف و فةتتاحي: بنةماپةکاين

باشووري دصبؤکريةکان، ناوضةي فةيزوپآلبةطيانة، کة ثازدة هةزار 

رةو ئيدي بة .کةسن و لة مةهابادةوة تا نزيکي سنووري سةقز نيشتةجصن

أؤذئاوا، دميةين عةشريةتةکان بة هؤي ضةندصتيي وردة خصآلتةوة، لصپ و 

لکي طةورکي مةهاباد و سةردةشت و سةقز،  هؤزي سص: ئاپؤز دةبص، وةک

 ئةجمار هؤزة تصکةلَةکاين سةردةشت و نزيکي ؛کة بةدةسةآلتيشن

لة طةورکي سةقز، عةيل جةوامنةردي هةستا، کة بة هؤي . سنووري عرياق

 ۱۹۴۴أةشيد خاين بانةدا، يةتييةوة لة کارةساتةکاين حةمةأصهاو

شاري بانة، کة لةنصوان سةقز . تووشي داري ئيعدامي ئةرتةشي ئصران بوو

هةپنةطرتووي   سةرةتايي و ثصهةپکةوتووة، حکوومةيتدا و سةردةشت

. بوو، ثاشان بةم ئةزموونةوة تصکةپ بة مةهاباد بوو أةشيد خاين لصحةمة

ن دپنيا بوو کة ضاالکيةکاين سص ساپةي ثصشووي دةتوانص حةمةأةشيد خا

  .ثلة و ثايةي بةرزي لة کؤماري مةهاباددا بؤ دابني بکا
  

خاين  أةشيد خان، کوأي قادرخان، لة تريةي بضووکي يؤنسحةمة

خاين، سةر بة يةکصک لةو ضوار هؤزةية کة لة مةپبةندة  يؤنس. بوو

نووري عرياق دةذين و ناهةموارةکةي دةوروبةري بانة و نزيکي س

. ناوبانطيان هةية» بةطزادةي بانة«ة سةرؤکةکانيان بة »بةط«

، ئةوکاتةي ۱۹۴۱حةمةأةشيد خاين الوازي ثةجنا ساپة، ئاطؤسيت 

بة سةقزدا تص ) سنة(هصزةکاين أووس لةسةر أصطاي باشوور بةرةو 

دةثةأين، بةر لة طةأانةوةي دووبارةيان بةرةو باکوور، طوندة 

هصشت و هاوثةميانةکاين  يشانةکةي خؤي لة ديوي عرياق بةجصناوون بص
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کؤ کردةوة و بة دة هةزار تفةنطةوة کة لة بنکة نيزاميةکاين ئصران 

  . هصنابوون، سةري هةپداوةدةسيت

 دا هاتنةوة نصو سةقز،۱۹۴۲کاتصک هصزة ئصرانيةکان جارصکي دي لة 

لةو خان بوونةوة،  أةشيدوثأي حةمةأووبةأووي هصرشصکي کوت

سةرؤکةکاين .  ئصراين کوذراي فةرماندةي"سةرهةنط ئةميين"هصرشةدا 

تري ناوضةكة، کة بة أواپةت وايان نيشان دةدا ثارصزطاريي بانة دةکةن، 

بة ثةلة کةوتنة خؤ، بةآلم ئةوانيش کةوتنة بةر هةپمةت و ضةند 

لة . خاين تيلةکؤي خوار سةقز بوو کةسصکيان لص کوذرا، يةک لةوان، عةيل

، هةرضةندة فةرماندارصکي حکوومةيت ئصران لة ناوضةدا ۴۴ تا ۱۹۴۲

. أةشيد خان لة سةقز و بانة حوكمي کردأاستيدا حةمةبوو، بةآلم لة

ساپي دوايي بة نيازي ثةرةثصداين ناوضةي ذصر دةسةآليت خؤي، 

. سانان لة باشووري مةريوان هةپيکوتاية سةر مةمحوودئاغاي کاين

نيي دةستةيةک لة نيزاميةکاين ئصران، توانيي مةمحوودئاغا بة ثشتيوا

 کة لة سةردةمي ۱۹۴۵أةشيد خان دة عرياق بکاتةوة؛ تا ساپي حةمة

  .کؤماردا ديسان ثةيدا بووةوة

ةرةو مةريوان، ضةندين هؤزي تريش لة باشووري سةقز و بانةوة ب

 سةالسي جاف تا دةطاتة سنووري عرياق، هةن؛ لة وؤ هةورامان، جوانأ

وأي   کرماشان ضةکدارةکاين ئصپي سنجاوي و لة باکووري کةپهأؤذئاواي

  .نطةورةش طؤرانة وةرطةأاوةکاين ئايين ئةهلي حةق

دوورتر لة سنووري عرياقيش بةرةو أؤذهةآلت، وردة خصآليت دوور 

بةآلم ئةم . لة دةسةآليت حکوومةت، هةروةها دوور لة شارستانصيت هةن

ريتانيادان، بة ضةندين زجنرية ةهؤزانة کة لة ناوضةي ذصر دةسةآليت ب

کصو لة ئاقاري طةرمي نةتةوةخوازيي مةهاباد دوور کةوتوونةوة و لة 

  .أووداوةکاين داهاتوودا دةورصکي زؤر کاپ دةبينن
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  يةکةمني سةفةر بؤ باکؤ

سةرؤکاين کورد ضةند أؤذيان لة باکؤ بة سةرداين کارخانة، 

ات يازدةي شةوصکيش بردياننة سةع. تةماشاخانة، مةزرا و سينةما بةسةر برد

. وةزيراين ئازةرباجياين سؤظيةت ديداري جةعفةر باقرؤف، سةرةک

وةزير باسصکي طشتيي دؤستايةتيي يةکصتيي سؤظيةيت کرد و لة  سةرةک

ض ئةودةم و ض ئصستاش، ئاخري نةزانرا . برايةتيي کورد و ئازةرباجياين دوا

نصوان ميوان و ميوانداردا کرا يان يةکاين کورد لةيئايا باسي ئاماجنة نةتةوةي

ئةوةي وا ئاشکراية ئةوةية کة يةکصک لة داخوازيةکاين وةفدةكة ئةوة . نا

ضؤپةكاين بةر لة هاتين أووسان کةوتووةتة دةسيت و ضةکبوو

وةآلمي أووسةکانيش لةم بابةتةوة . ةوةنعةشريةتةکان، لصيان نةستصندرص

 لةناو ئةنداماين وةفدةکةدا لة أصزصکي تايبةت.  أاشکاوانة نةبوةأوون و

کوأي -قازي حمةممةد طرياوة و دةمانضةيةک بة دياري دراوة بة عةيل 

ئةم دياريية لةوانةية منوونةيةک .  کوأة هةشت ساآلنةکةي قازي-أةش

لةوالشةوة، أووسان هةوپيان دةدا ذمارةي . بووبص لة يارمةتيةکاين دوايي

. واي ورمصوة بوون، کةم بکةنةوةئةو ضةکانة کة بةدةست هؤزةکاين أؤذئا

ئةنداماين ديكةي وةفد سةرو زينصکي ضةرمي و شةش طةز ضيتيان بة خةآلت 

أووسان لة . هةندص کةسيش بة ثارةي خؤ تفةنطي أاويان کأي. وةرطرت

. وکةوتيان دةکردئاسيت داخوازيةکاين کورداندا زؤر بة ثارصزةوة هةپس

   و بؤضووين ميوانةکان لة دوايييسةفةري ئازةرباجيان دوو حةوتووي کصشا

  .ئةو سةفةرةدا ئةوة بوو کة أووس لةطةپ ئصمةداية

دا، بةتايبةت لة ناوضةي تاآلن و برؤ لةنصو هؤزة کوردةکاين ئصران

 دةستةيةک لة بةرثرساين أووس، ۱۹۴۲مانطي مةي . ورمص، بةردةوام بوو

بة الي طؤيل کة ذصنأاپ کونسوويل أووسيش لة تةورصز يةکصك بوو لةوان، 
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بةطي هةرکي و ضةند ناوداري شکاک  دا ضاويان بة أةشيدبةط و کاميلورمص

بارةوة ئةوة بوو کة  أاي أووسان لةم. بارةوة لةطةپياندا دووان کةوت و لةم

دةشص هصمنايةيت بثارصزرص، أصز بؤ ياساکاين حکوومةيت ئصران دابندرص، 

ةأةشة، هةروةها ئةو بةرثرساين ئصراين نابص بکةونة بةر مةترسي و ه

وةآلمي . ضةکانةي ئةرتةشي ئصران کة بة تاآلن ضوون، دةبص بدرصنةوة

جطة لة ضةند طوندي دةظةري ورمص، دةشص : کوردةکان ئةوة بوو، کة

کوردان لة ويست و .  تر بؤ لصقةوماين دواأؤذ بة ضةکداري مبصننةوة ئةواين

 و سةربةستييان لة کارماين کوردي و داخوازيةکانياندا داواي خوصندن بة ز

يانة دوو ساپ بةر لة انيشياندا کرد، بةآلم ئةم داخوازيةکيئةرکة ناوخؤي

هاتين أووسان بؤ ئازةرباجيانيش هةر لةاليةن ئةوانةوة بة نةشياو 

نةکةوتةوة، جطة لةوةي  ئةم ضاوثصکةوتنة ئاکامصکي لص. هةپسةنطصنرابوون

ة کصشةي بنايةتيي ئةوان، کة بؤ أووسةکان دةرکةوت بةردةوامبووين هصم

ثصکي ìأووسةکان هةوپيان دةدا أصک. نةتةوايةتيي کوردانةوة بةستراوةتةوة

و هصمنايةيت أابطرن، هاوکات نيشانةکاين ئامادةطيي ئصرانيش ديار بن؛ 

ئةمانةش هةردوو دذي ويسيت هؤزةکان و ئاواتة نةتةوايةتيةکةي کوردان 

هةوآلنةيان دةدا و لة اليةکي بةرثرساين أووس لةاليةکةوة ئةو . بوون

تريشةوة دؤستايةيت و بأواي خةپکيان بة دابينکردين هةندص ثصداويستيي 

  .وةک قةند و ضا أادةطرت
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  )ثؤليس(ئيدارةي شةهرةباين 

 بوو سؤظيةت بة لةز خةريکي خؤقاميکردنلة بارودؤخصکي وادا کة 

ة يحمةممةد و دؤستة عةشريةتبةر، قازي لة مةهاباد و دةورو

ئاغاي  بأواثصکراوةکاين وةک عةبدوپآلي بايةزيديي مةنطوأ و قةرةين

ثشيت لعةشايري مامةش، هةوپي ئةوةيان دةدا مةهاباد و دةورانةئةمري

دةستبةسةرداطرتنةکةي . لة مةترسيي هؤزة تاآلنضيةکان بثارصزن

ة ئوتومبيل لة  کة سةعاتة أصيةک ب،سؤظيةت تا باشووري مياندواويشي

رةتا، تاکة کةسصکي أووس سة. باکووري مةهاباد دوور بوو، دةطرتةوة

. سوور دةکأي يةکسمي بؤ ئةرتةشي ،ؤف ناو لة مةهاباد بووعةبدوپآلو

 ئةو کةسة أاسثاردةي سياسي بووة تا لة دةرفةتةکاندا ثاشان دةر کةوت

اين کارهاساين بؤ ثصوةنديي نصوان کوردةکاين ناوضة و کاربةدةست

  .سياسيي أووس لة تةورصز بکا

هةرضةند فةرمانداري حکوومةت لة مةهاباد ئامادةطيي هةبوو، 

کاري فةرماندار . بةآلم لةأاستيدا دةوپةت دةسةآلتصکي لة شاردا نةمابوو

لة ئاکامدا . کردنةوةي دابةشيين قةند و شةکر بوو تةنيا ئاطادار

شوصنةواري ئامادةطيي أووداوصکي ثصوةنديدار بة قةند و شةکر، دواين 

  .ئصراين لة مةهاباد سأييةوة

دةسةآليت  ، خةپک لة دةوري ئيدارةي بص۱۹۴۳مانطي مةمي ساپي 

قةند و شةکر . شةهرةباين، هةپکةوتوو لة باکووري شار، کؤ ببوونةوة
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وقأيية  ئةو قات. بةثصي أيزي ناوي کةسان و شوصنان دابةش دةکرا

 زياد بکرصن کة هةرطيز لةدايک کردبوو ناوي وا لة ليستةکاندا واي

 يا لةخؤوة ناوي ئاوايي و شوصين وا لة ليستةي بةشداراندا ساز ،نةبوون

ئاطا لةوةي کة   بص،بکرصن کة لةأاستيدا طوندصک يا شوصنصکي وا هةر نةبوة

ئيدارةي سةرذمصريي حکوومةت نةخشةي جوطرافيايي و ئاماري تةواوي 

، کاربةدةستاين كةذةکاين ناوضةدرصليستة . ة و فصپي لص ناکرصلةالي

. دةوپةتيي دأدؤنط کرد و بأياريان دا لصکؤپينةوة لةم بارةيةوة بکةن

ئةوة بوو لة يةکةم هةنطاودا ليستةي ناوي ئةو کةسانةي وا بةشة قةند و 

 ئةم ية ئاسايي. شةهرةبانيي مةهابادشةکريان وةرطرتبوو، درا بة 

  .نيطةرانييةوةلصکؤپينةوةية هةندص کةسي دةخستة ترس و 

دوانيوةأؤي ئةم أؤذة، دةستةيةکي خةپکي شار لة مةيداين 

ناوصک کؤ ببوونةوة، باسي ثصناسةي » عةزيزخان«ضوارضرا لة دةوري 

دواي ماوةيةک، طوصطران . ي بؤ دةكردنيکولتووري و نةتةوايةت

يةوة هةپبذارد، تا لةاليةن ئةوانةوة ٤کةسصکيان بة ناوي مينةي خاپةندي

، كاتصك خاپةندي. بطرص ؤرينة لة ثؤليس وةرهرةباين و ليستة ببضصتة شة

لة ئيدارةي ثؤليس جةخيت  ،بوو بة ئاماجني ضةند طوللةي وصپي ثؤليس

ئةم أووداوة خةپکةکةي تا أادةيةک . لةسةر وةرطرتين ليستةکة دةکرد

هةذاند، خوصنيان وةجؤش هات و لة هصرشصکي تونددا بؤ ناو ئيدارة، 

بةخت لةطةپ . ليسة تورکة ئازةرباجيانيةکانيان کوشتحةوت کةس لة ثؤ

ئةو ثؤليسانةدا يار بوو کة ئةو أؤذة لة دةوام نةبوون و توانييان شار 

ثاش ئةم أووداوة دةرکي . بصپن و سةري خؤيان دةرباز بکةن جص بة

  .ئيدارةي ثؤليس بة يةکجاري داخرا

                                                 

  )و. ( عةبدوپآلي مينة خاپةندي 4
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ئةطةرضي لة هةشت مانط لةمةوبةرةوة حيزبصکي سياسي لة 

اوضةدا خةريکي ضاالکيي صين بوو، بةآلم هيض بةپطةيةک بةدةستةوة ن

نيية نيشاين بدا أووداوي شةهرةباين هاندةرصکي نةتةوةخوازانةي 

خست ئةو کاربةدةستة  خةپک بة ئاشکرا دةريان. ثشت بووبصلة

هصشتووة و ئصستا لة تاران ضاوةأواين  دةوپةتيانةي وا مةهاباديان بةجص

  .ناکرص ن، جارصکي تر لةاليةن خةپکةوة ثصشوازييان لصدةرفةت دانيشتوو
 

  شارةکة

ناو » ضؤمي سابآلغ«ضؤمي ساوجبآلغ کة لة بصذةي خةپکدا بة 

يةکاين مةنطوأايةتييةوة سةرضاوة دةطرص و  دةبرص، لة بةرزايي

شاري مةهاباد لة باشووري ئةو . وثصضةکة دةبأص أصطايةکي ثأ ضؤپة

غ کة لة زماين تورکييةوة هاتووة، بة وشةي سابآل. ضؤمة هةپکةوتووة

دانيشتواين ئةو شارة دپيان زؤرتر بؤ الي ئةو . ة»کانيي سارد«ماناي 

مانا جوانة دةضص، تا وشةي ئاريايي ئصرانييةکةي مةهاباد و ناوة تازةكة 

تةنيا لةكايت دوان بة زماين فارسيدا، كة تارِادةيةك دةيزانن، بةكار 

ناوي ورمص لة . ازةرباجيانيش قسة دةكةندصنن، وةك ضؤن بة توركيي ئ

بة  ، هةروةک سابآلغيش بوو»أةزائية«سةردةمي أةزاشادا طؤأا بة 

سةرضاوةي ئةم ناوة دةطةأصتةوة بؤ ناوي ثياوضاکصکي . مةهاباد

بةم بؤنةيةوة زؤر حةزيان لةم . ئةفسانةيي، کة خةپکي شارةکة نايناسن

  .ناوة داسةثاوةي تاران نيية

ووک لة سةدةي شازدةهةمدا بةشصک بووة لة ساوجبآلغي بض

ي هةپکةوتوو لة دة ميليي خوار ضؤمي سابآلغ و نزيکي )درياز(

وصرانةکاين ئةو شوصنةوارة دصرينةي کة وةکوو طؤت دةضص و أةنطة 

درياز، لة هصرشةکاين بنةماپةي . مصذووي بطةأصتةوة بؤ سةرةتاکاين ماد
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شيعة دذ بة مسوپماناين  هصرشي موسپماناين ، بووسةفةويدا خاثوور

 شاري سابآلغ ۱۸۳۴ساپي » Baillie Fraserر ةيزةبيلي فر «.کوردي سونين

 کة ۱۸۹۰تا ساپي . ناو دةبا))  ضؤمصکي جواني قةراغشارصکي جواين((بة 

 يسةري سابآلغ» Isabella Bird Bishopث ؤرد بيشصئيزابصال ب«خاتوو 

ووة و هةزار سةربازيشي هةزار کةس ب داوة، دانيشتواين ئةم شارة ثصنج

کاتصک خاتوو . دامةزراوة تا ئاشتيي نصوان تورک و کورد بثارصزن لص

 أصي هةتپة كردووة، ةدا بؤ نصو شارئيزابصال بة سواري ئةسث لة طةأانةو

سةروبندا بينيوةتةوة کة مردوةکان تةسک  خؤي لة طؤأستانصکي بص

ر ئةو جؤرة کة نصذراون و بؤنيان كردووةو هةوايان ثص ثيس بووة؛ هة

  .زيندوةکان ضؤميان ثيس کردووة

مةهاباد وةک ناوةندي مةزهةيب و شارنشينيي کورداين موکري، 

ناوضةكة، لة وضؤي ئابووريي هةروةها ناوةندي ترانزصيت کاآل و هات

 دانيشتوايندرصذدا مردووي زؤر بووة، لةکاتصکدا ماوةي ساآلنصکي دوورو

نديدا ماوةتةوة و بووةتة ثشتيواين زيندووي هةر لة أادةيةکي مامناوة

بووين داوصنةي ئاسوودةطي و ئابووريي خةپکةکة؛ کةضي بةرتةسک

دانيشتواين مةهاباد . خؤشطوزةرانيي خةپک تا ئةمأؤشي طرتووةتةوة

دا طةيشتووةتة ۱۹۶۱ شازدة هةزار کةس بووة و لة ۱۹۴۵ساپي 

ون، نيوةکةي نيوةي خةپکةکة کاريان هةية و دامةزرا. ودوو هةزار بيست

سةرةأاي ئةمة، لة سيمادا جوان و . تريش بةوةي کة هةن أازين

هةرضةند کةبايب . خؤشن خدةدا مةشرةف و أاکصشن و لة خووwäسر

مةهاباد بة کةبايب سلصماين ناطاتةوة، بةآلم بة ميوانداري و دپثاکي و 

وکووأييةکي تريان  خؤشي تؤپةي هةرضةشنة کةم سووکي و قسةأوح

هةرضؤنصک بص، ئاشثةزي و دةستاوي سلصماين و مةهاباد . ةکردووةتةو

  .هةپطوتنصکنشاياين هةموو ضةشنة ثص



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UY

 

  دانيشتوان

دوو أصطاش لةالي اري مةهاباد، هةربة دوو أصطادا دةکرص بضيتة ش

 يةکيان مياندواو و تةورصز ؛باکوورن و دةکةونة ئةمبةرو ئةوبةري ضؤم

ة، ئةوي تر شاري ورمص و لة بةري أؤذهةآليت طؤيل ورمص دةطرصتةو

لة کوصستانةکاين الي . دةشيت سندووس لة بةري أؤذئاواي طؤلةکة

أصيةکي  بةآلم ماشصنة. أصية أؤذهةآلت و باشووريشةوة ئةوي هةية، کوصرة

شاين ضؤم دةضصتة بةشووري أؤذئاوا، مارثصضي و شانشؤستة بةرةو با

  .سةردةشت لة سنووري عرياق

ي يةکةمي جةنطاباد، کة لة سةردةمي شةقامةکاين ناو شاري مةه

وضؤي خةپکصکي ي هاتون، جصجيهانيدا کووضةي باريک و تةنطةبةر بو

ئةوانة . دةضص کوأة ئاغاوات بنسوارةي غوللور، کة وص: تصکةلَن، بريتني لة

ثصضة ناسک و أيشوودارةکةيان هصناوةتة سةر نصوضاوان و ثانتؤپة 

 دةيبةن بؤ  بةرنامةي أؤذانةي داثؤشيوة و بةفشةکانيان زيين ئةسث

ي ييا شارستانئارايشطة، بازاأ يا ميواين، تا لةطةپ دؤستاين عةشريةت 

جادة شؤستةکاين بةرةو شاريش، دميةين .  خبؤنةوةخؤياندا دانيشن و ضا

کة لة -وبةرطة کورديية شأةکانيانةوة ييانةية کة بة جلوضؤي ئةو الدصهات

دةمةين و ئاوردوو و سووتةمةنيي وةک  بارة قسپ و خوار-کوتاپي بصطانةن

دةستةيةکي تر لةوان، بة . طوصين و ضاپووکيان لة طوصدرصذةکانيان ناوة

أوخساري تاوبردووةوة، کة نيشانةي ئةوةية هاودةمي سروشنت، مةأ و 

بةشصکي دميةين شةقامةکان، لة ئصستا و . بزنيان وةثصش خؤ داوة

هةرضةند أادةي نيوةي ئةو . وردکةي زؤر و بزؤزن أابردوودا، منداپة

منداآلنةي وا لةدايک دةبن، لة ساپي يةکةمي تةمةنياندا دةمرن، بةآلم 

کؤبوونةوةي باب و براطةورةي . ديسانيش ذمارةي منداپ زؤر و بةرضاوة
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ئةو منداآلنة لة شةقامةکاندا، ثصطةي ئابووري يا فةرهةنطيي ئةوان نيشان 

 تةواوةوة، يا نيوة کوردي و نيوة وبةرطي کوردييدةدا؛ بؤ منوونة، بة جل

کةآلفةيت جوان و لةبةردآلين ذنان، لة . أؤذئاوايي، يا تةواو أؤذئاوايي

. هةموو جصيةک، بة بص أووبةند يا بة نيوة أووبةندةوة خؤ دةنوصنص

ضؤي ئةو ذنانة بة شةقامةکاندا، کة زؤرتر کؤزيلکةي ثياواين ìهات

  .اکاطرياوة، هيض طرفتصک بؤ ئةوان ساز ن لص

ذناين ضينة دةستأؤيشتوةکان، کةمتر وا هةية لة ماپة ثان و 

وةدةرکةوتنيشيان بةبص هاوأص و ثصداداين . کةون بةرينةکةيان دةر

لةکايت بانطهصشنت و ميوانيشدا، کؤپصک کراس و دةمساپ . ضارشصو نيية

کةضي ذناين ضيين ناوةندي و سةرووي . دةثصضن و شيت دي لةخؤ وةر

 و نةريتةکانةوة نووساون و مصردةکانيشيان ثتر بؤ الي مةهاباد بة داب

ية ضوون کة لة أيفؤرمةکةي أةزاشادا بة زؤري يئةو شصوة ئةورووثاي

ة، بةآلم وردة وردة بؤ ئةوةي سةرةتا لصي دةثرينطانةو. هةوپي بؤ دةدرا

ئةمأؤ بة . يةک لة کؤمةپطاي مؤدصرندا وةدةست بصنن، أوويان تص کردجص

 ثصضة أيشوودارةکان لةطةپ يةيت، هةندص کةس هةروانيشانةي کوردا

  . لةسةر دةکةنکآلودا
 

  ئاين و کةمايةتيةکان

لةو کومةپة کوردة يةکدةستةيةدا، ضةند طرؤيةکي کةمايةتيش 

هةبوون کة نةک هةر سيما کورديةکةيان کاپ نةدةکردةوة، بةپکوو 

ر ثةجنا ماپة جوولةکةيةکي دووکاندا. دةبةخشي وضصذيشيان ثص تام

فرؤشي يا زصأينطةرييةوة خةريک بوون و ئصستا  هةبوون، بة ئارةق

ئيسرائيل، هةندص تورکي ئازةرباجيانيش کة کرصکارييان بؤ طةأاونةوة 

طر   تةنيا دوو ماپة هةرمةين لص مابوو، يةکيان وصنة۱۹۴۳تا ساپي . دةکرد
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ي يةکةمي جيهاين جةنطبةر لة . و ئةوي دي شةرابفرؤش بوو

ناو » L.O.Fossumفاسؤم . ئؤ. ئصپ«ي ييالوتصريي ئةمريکميسيؤنصرصکي 

هاتة مةهاباد، تا بزانص ئايا دةرفةيت کارکردين لةناو دةستةيةکي 

دةستکةويت ثايةدار و . مةسيحي و جوولةکةي شاردا دةبص يان نا

بةردةوامي وي، نووسيين کتصبصکي سوودمةندي أصزماين کورديية بة 

شاندصکي فصرکاري و . ناکةوص  اين دةستزماين ئينطليسي، ئةمأؤ بة هاس

ثزيشکي لة دةرفةتصکي زؤر نالةباري دواي شةأدا دامةزرا، هاوکايت 

ثرؤفيسؤر بامشةن «دا و لة ئاکامدا ۱۹۲۰هصرشةکةي مسکؤ بوو لة 

Professor Bacheman«کوذرا و خامنة هاوأصيةکاين ثةنايان بردة بةر  ٥

ي و ناسيؤناليستيةکاين أةزا شا دا هةوپة زؤردار۱۹۳۲دواتر، لة . تةورصز

و کؤششة فةرهةنطيةکاين بة شصوةي خؤي، شوصين لةسةر ميسيؤنصراين 

بة . بياين دانا و شاندةکةشي ناضار بة داخستين قوتاخبانة کرد

ي ورمصوة، »Presbyteriansثرصسبيتصريا «ي ةسصثصضةوانةي ئةنداماين کلَ

انييان مرياتصکي ا تود  طةيشتنص و لة ماوةيةکي سةد ساپة۱۸۳۵کة لة 

  بيناي ضةند قوتاخبانة و نةخؤشخانة و مةعنةويييي وةکدنةمري ماد

 ،بصپن  لةدواي خؤيان بةجص  ذياندنةوةي ئايين مةسيحيوةک

لوتصرييةکاين مةهاباد دةرفةتصکي ئةوهايان بؤ هةپنةکةوت و نةيانتواين 

واوي وا هةپبةت بة تة. بصپن كار بكاتة سةر کؤمةپطا جص ئاسةوارصک بة

يةکان بة ناوي ايينةبوو، ضونکة يةکصک لة ميسيؤنصرة ثةرستارة ئةمريک

ةوة کة لةدايکبووي نؤروصذ بوو، مصردي بة کوأصک »Miss Dahlميس داپ «

يةوة، کرد و ذياين خؤي "حةبييب"لة بنةماپة کؤنةکاين مةهاباد، بة ناوي 

  .تةرخاين خزمةيت ماماين کرد

                                                 

5. Rev. George Bachemon @@I@@ì@Hيمؤن  عاليجةناب جؤرج باش @
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 سوننيي شاريش لةاليةن دةستةيةک کاروباري ئاينيي موسپماناين

هةرکام لة مةالکان ضةند شاطردصکيان بة ناوي . مةالوة بةأصوة دةضص

فةقصکان بة ثصضي سثي و کةواي شؤأةوة، هةندصکيشيان . وة هةية»فةقص«

  .سص لة شةقام ثياسة دةکةن وبةرطي کوردييةوة، دوودوو و سصهةر بة جل

ةمارطرذ نني، تةنانةت خةپکي مةهاباد لة اليةين دينييةوة د

مةزهةبييةکي بةرضاويش نني، بةآلم ثةروةردةکردين أؤحانيي سونين و 

مةالي طةنج بؤ أاثةأاندين کاروباري ئايين، بةتايبةت لة طوندةکاندا، 

ي ص جار وايان لصک داوةتةوة کة جصهةرضةند بيانيةکان هةند .ثصويستة

ةر لة ئيسالم بةتةواوي باوةأةکاين بيني لة ناو کورداندا نزمة و بريوئا

أيشةيان هةپنةثساوة، بةآلم ئةطةر ثصمان وابص ئيسالم هصز و کارتصکةريي 

سةرةأاي ئةمة، ئةو مريدايةيت و . لةناوياندا نني، بة هةپةدا ضووين

وةفادارييةي کة لةوص دةيبينني، نيشانةي مةيل و ئؤطرييةکي طشتيية بؤ 

باکووري کوردستاين ئصران، طرينطترين کةسايةتيي کاريطةر لة  .عريفان

بة درصذةي ساآلين شةأ، شصخ عةبدوپآل ئةفةندي بوو کة لة کوصستانةکاين 

  .باشووري أؤذئاواي ورمص دادةنيشت

: مةهاباد، بنةماپة و کةسايةتيي ئاينيي تايبةت بة خؤي هةبوو، وةک

بنةماپةکاين شةمسي بورهان، شصخاين زةمبيلي نزيک بة بؤکان و لة 

ةوة خودي قازي حمةممةد، کة ناوةکةي بةپطةية بؤ هةندص أوانط

بنةماپةي قازي ثشتاوثشت کاريان قةزاوةيت ئيسالمي بووة لة . کارةکةي

. وبايةخ نةبو ية خؤي شتصکي ئاسايي و کةم»قازي«ئةم نازناوي . ناوضةدا

صكي وةک لةدايکبوون، ذصنان، ضونکة هةموو أووداو و کاروبار

ادثةروةري و ناکؤکي و ئاشيت، بة هةموو مصردکردن، مةرط، مريات، د

ئةرکة ثصوةنديدارةکانيانةوة، بةرامبةري ياساي ئيسالمي لةاليةن 

  .قازييةوة جصبةجص دةکرا
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لةو اليةنةوة کة مةهاباد ناوةندصکي موسپمان و کؤمةپصکي 

بنةماپةي ثلة يةک : مةدةنيية، دانيشتواين شارةکة بةجمؤرة دابةش دةبن

لةوانةية سةرجةم بيست .  و بنةماپة طشتيةکانو بنةماپةي ثلة دوو

بنةماپةيةک بة هؤي جصطة و ثصطةي بةرضاو و سامان و داب و نةرييت 

ئةطةرضي کومةپطاي . تايبةتييةوة لة ثلةي يةکةمدا جصيان طرتبص

شارنشيين کورد لة بنةأةتدا خؤثارصزة، بةآلم جصطؤأکص لة ثلةيةکةوة بؤ 

  .ثلةيةکي تر زؤر دذوار نيية

ندص لة بنةماپة ثلة يةکةکان، لة ضةند ذن و ثياو و منداپ ثصک هة

سثييةک هاتوون، هةموو لة بينايةکي طةورةدا دةذين و أدصن

سياسةيت بةأصوةبردين ئةرکةکان، أاطرتين ماپ و . سةرؤکايةتييان دةکا

 دةرفةيت لةبارتر ثصک بصنن بؤ ندارايي، ئاطاداريکردنةوةي تايبةت، دةتوان

وو بنةماپةي ثلة يةک و ثلة کةسانصک لة سنووري نصوان د. اشترثلةوثايةي ب

 هةن، بة هؤي أصزي تايبةيت، يا سامانصكي لةناکاوةوة، بة هاساين دوودا

: هةندص لة بنةماپة ثلة دووةکان، بريتني لة. دةنصنة ثلةي سةروو ثص

بازرطاناين بازاأ، دووکانداران، مامؤستاياين قوتاخبانة، فةرمانبةراين 

کرصکاران، خزمةتکاران، : بنةماپة ثلة سصيةکانيش بريتني لة. پةيتدةو

  .دةستفرؤشان، ضصوداران، بةننايان، ميکانيکان، کةرداران و نيوةکاران
 

  قازي حمةممةد

ؤداپي طةورةي لةطوصن ناوضةکاين تري  دةوپةمةند يا في۱۹۴۳ساپي 

ةرجةکاين م. ئصران، لةناو بنةماپة ثلة يةکةکاين مةهاباددا، نةدةبينرا

دةسةآلتداري، جطة لة ماپ و سامان، ثصوةنديي أاستةوخؤيان بةم 

داب و نةرييت بنةماپة، زؤريي کةساين : اليةنانةي خوارووشةوة هةبوو

تايفة، خزمايةيت لةطةپ عةشريةتةکان لة أصي ذخنوازييةوة و أادةي 

  .خزمةتطوزاري بة کؤمةپطا
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دا ان، لةطةپ ماپة قازيبةم ثصوانةوة، هيضکام لة بنةماپة ثلة يةکةک

هةپبةت بنةماپةيةکي مةزن هةبوو، حاجي أةمحةت . نةدةضوون دةر

نزيکةي شةست کةسي ئةو بنةماپةية لة بينايةکي . سةرؤکايةتيي دةکرد

 داهايت وي، بةشصک لة سامان و. طةورةي أؤذهةآليت شاردا دةذيان

ي بةرةو زارصکي ثأ بةروبووي هةپکةوتوو لة جادةوبازاأي شار و زةوي

حاجي أةمحةت تةنيا کةسي مةهاباد بوو کة دةيتواين . مياندواو بوو

دصريي ة ضاوربةآلم کاتصک مةهاباد کةوتة بة. ملمالنصي ماپة قازي بکا

  .دةنطييةكي تاپ و بةذان بنةماپةي شافيعيي داطرتسؤظيةت، بص

يانة، واتة قازي يقازي حمةممةد کوأي أصزدارترين قازيي ئةم دواي

خزمةکاين تريشي هةر قازي بوون، بةآلم . و نةوةي قازي قاسم بووعةيل 

قازي حمةممةد سص خوشک و . دايکي لة هؤزي فةيزوپآلبةطيي سةقز بوو

ئةبولقاسم سةدري "برايةکي ضوار ساپ لة خؤي ضووکتري بة ناوي 

سةرةتاي خوصندين قازي حمةممةد لة مةکتةخبانةي . يةوة هةبوو"قازي

 ئةو سةردةم بووة و لةاليةن مةاليةکةوة تةنيا شصوةي خوصندين

بةآلم درصذةي خوصندين لةالي باوکي بووة و . سةرثةرشيت کراوة

کتصبةکانيش برييت بوون لةو سةرضاوانةي کة بة زماين جؤراوجؤر 

حمةممةد بةر لةوةي لة . ئةواننووسرابوون و کةوتبووة ماپة طةورةکةي 

لة نةکاو أصز و . اد بووي باوکي دانيشص، سةرؤکي ئةوقايف مةهابجص

دةسةآليت بةرةو بان أؤيي و بأيارة ياسايي و شةرعيةکاين خةمتي کةالم 

وةکوو . ئامادةطيي وي هةميشة أصز و حورمةيت بةدواوة بوو. بوون

دابصک، ماپةکةي ببوة ثةناي تاوانباران، يا ئةو ئافرةتانةي کة تووشي 

ي ئةوةش هةبوو کة بةم هؤيةوة دةنطؤ. طصرة و کصشة و ئازار دةهاتن

ئةمة . قازي ثياوصکي تةرکةدنيا و طؤشةطري نيية، بةپکوو زؤريش دپتةأة

لةالي ئةو کةسانةي کة بة توندي ثصبةندي ثاراستين سنووري داب و 
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زةماوةندي . نةريتةکان بوون، زياين لة کةسايةتيي ئاينيي قازي دةدا

 بةپکوو قازي لةطةپ بصوةذنصک، نة تةنيا حورمةيت ئةوي نةشکاند،

خاووخصزانصکي ثأ لة شادي و شةريکةذيانصکي وةفاداريشي بؤ بة دياري 

هةرضةند خوصندنةکةي . قازي بوو بة باوکي کوأصک و حةوت کضان. هصنا

کةوت، بةآلم بة ثصوانةكاين ئةو دةمي مةهاباد، ثياوصکي کةلصين تص

 بة خوصندين ئاينيي نةکردة لةمثةرصک بةرامبةر. خوصندةوار و زانا بوو

وةک . أوانطةيةکي بةريين ئابووري، سياسي و ثصوةنديية کؤمةآليةتيةکان

نةبيس و سةرسةخت دةهاتة بةرضاو، بةآلم لةنصو خةپکدا  مرؤظصکي طوص

نوتق و وتاري زؤر باش بوون، أستةي . طر بووبةئةدةب و خؤبةکةم

 نصوانيةوة دةريدةبأي و لةکوريت دةکار دصنا و بة هصز و سؤز و توانايي

ضوار وشةدا بة نيشانةي جةخت و ثصداطري، بة کوريت هةر سص

ة ئاسيت ئةو بيانيانةي وا سةريان لة مةهاباد قازي هةميشة ل. أادةوةستا

هصناين  بةتايبةيت لة هةوپي وةدةست. ، زؤر بةئةدةب بوودةدا

   .يةکاندا بوو دؤستايةتيي ئةمريکايي

 لة شاردا بوون، بة ميسيؤنصرة لوتصريةکان و ثزيشکصکي ئةلَماين کة

 کة شار لةاليةن ۱۹۴۲ساپي . ضاوي دؤست و هاوأص لة قازييان دةأواين

هصزةکاين عةشايرةوة دة مةترسي کةوت، ميس داپ خامن، کة تةنيا 

يةکي دانيشتووي شار بوو، کوأة طةجنةکةي خؤي لة ماپة اييئةورووث

ةويان  زؤربةي کايت ئدواتر کة دؤستة أووسةکاين. ردةوةدا شاقازي

ي و ايداطري کرد، قازي لة ثصوةنديةکانيدا بة دؤستة أؤذئاوايي و ئةوروث

 کة ناوضةي سةرکصشي ۱۹۴۱ساپي . يةکانيةوة بةثارصزتر بوواييئةمريک

مةهاباد نة دةسةآليت دةوپةيت تصدا بوو، نة دةسةآليت سؤظيةت، بة توندي 

ري؛ بةخيت بةر مةترسيي تاآلن و برؤي عةشريةتةکاين دةوروبة کةوتبوة

طةورةي ئةوة بوو کة کةسايةتييةکي کاريطةر و أصزداري وةک قازي، 
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يةي دةسةآلتدا، توانيي لة ثشيت  سةرةأاي عةيبةکاين، لةم بؤشايي

  . ئاطاداري لة شار بکا و بيثارصزصؤوةشان

برا بضووکةکةي قازيش، ئةبولقامسي سةدري قازي، بة هؤي 

-ين ببصتة مةال يا قازي، بةآلم يةوة، نةيتوا خوصندةوارييةکي سةرةتايي

ي لة براکةي کةمتر يخدةدا ض و وکةوت و خوو لة هةپس-سةرةأاي ئةوة

دواتر لة تةمةنصکي کةم، بةآلم بة دايب ناوضة ئاساييدا، ذياين . نةبوو

لةالي دؤستان و هاوشاريةکاين زؤر خؤشةويست . هصنا  هاوسةريي ثصک

ةرضاوةکاين نوصنةرايةتيي  يةکصک لة ثالَصوراوة ب۱۹۴۳بوو و ساپي 

کاو خؤي ةئةو، لة ئاقارصکي بضووکي وةک مةهابادأا، لةن. مةجليس بوو

دةستةيةک لة ئةنداماين حيزيب کؤمؤنيسيت توودة، کة . لة تاران ديتةوة

بابةت صيانةوة هةبوو، دةوريان طرت و لةثصشتريش هةندة ئؤطرييةکي ث

ان هاودةقي ثاکانةکاين قسةکاين ئةو. کصشةي ئازةرباجيانةوة دوانديان

دا، کة ثاشان دةرکةوت هةپوصسيت وي لة مةجليسي ئصران. أووسان بوو

باکانةي دذ بة ئةرتةشي ئصران دةدوا و اليةنطريي حيزيب توودةي  بص

  .دةکرد، هةپةيةکي ثأمةترسي بوو

سصهةمني ئةندامي بنةماپةي قازي، کة هةپسان و داکةوتين لةطةپ 

 خاين  حوسصن مةهاباددا هاوئاهةنط بوو، حةمةهةوراز و نشصوي حکوومةيت

سةيفي قازي، ئامؤزاي قازي حمةممةد بوو، نازناوي باوکي حةمةحوسصن  

سةيفي قازي کة . انيشريي قازيناي مشبوو، بة ما» سةيفولقوزات«خان،  

کي کةپةطةيت بةخؤوةي  ودوو ساپي تةمةن بأيبوو، ثياوص  نزيکةي ضل۱۹۴۵

ةش ثارضة موپکي ثأحاسآلت بوو لة نزيکي  و خاوةين شدةسةآلتدار

  قورساييي. کردبوو) طةدة(خواردنةوةي زؤر، ئةوي تووشي ئازاري . مياندواو

لةش و ناأةحةتيي طةدة لةم دوکتور و ئةو دوکتورأا طةيانديية باکؤ، 

  .سةرةجنام بةرةو ضارةنووسصکي ناخؤش طةأايةوة
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  دامةزران

ي ۱۶ي هةتاوي، أصکةويت ۱۳۲۱خةرماناين ساپي ي ۲۵أؤذي 

، کومةپصکي بضووکي هاوشاريية ثلة ناوةنديةکاين ۱۹۴۲سثتامربي 

کةوتن تا لةبن  دا لة شار وةدةرمةهاباد، بة جادة خاکييةکةي ورمص

. ببنةوة  کؤ،دارةکاين باغي حاجي داودي، نزيک بة ضؤمي سابآلغ

تةمةن نؤزدة ساآلن بوو کة طةجنتريين ئةو طرووثة أةمحاين حةلةويي 

خوصندنطةي ناوةنديي لة ورمص تةواو کردبوو، ثريترينيان مةال عةبدوپآلي 

ئةو أؤذة دةوري ثازدة . طري تووتن بوو داوديي نزيک ثةجنا ساپة و مزة

هصناين  بوونةوة تا لةبابةت داهاتووي نةتةوةي کورد و ثصک کةسصک کؤ

ئاماجني وان ثصداويستييةکي . أصکخراوةيةکي سياسييةوة وصكأا بدوصن

کردبووة، نةک ئةوةي لة دةرةوةأا  نةتةوايةيت بوو ثصشتر برييان لص

 اين عرياق کوردةکبةآلم ضاوةأوان بوون. ان بؤ کصشرابصشوصنصکيìأص

 کة ثصشتر هةيانبوو، بة کردةوة يارمةتييان دالةو ئةزموونة سياسيية

ةدا، أاطوصزةرةوةي ئةو بةو ثصية، لة کؤبوونةوةي ئةو دوانيوةأؤي. بدةن

ةوة، "مريحاج"ئةزموونة کاثيتانصکي کوردي ئةرتةشي عرياق بوو بة ناوي 

سةرهةلَوصسيت نوصنةرايةتيي کؤمةپصکي کوردي دةکرد کة سةردةمي 

وة »هيوا«اق بة ناوي  عري لة باکووري)mandate - قيموميت-ئينتيداب(

  .هاتبوو ثصک 
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ةپةية لةدةست ضيين ئةندامةيت و بةأصوةبةرايةتيي ئةو کؤم

لة سةردةمي ض ئاپؤزي و ثشصوييةکاين . خوصندةواري شارستانيدا بوو

يةکةي ي ساآلين بيستدا و ض سةربةخؤيسةرهةلَوصستييسةردةمي 

دواتردا، هيض حيزب يا هاوثةميانييةکي عةشريةيت نةيتواين 

لةو ماوةيةدا . أصکخستنصکي هاوبةش بؤ طةيشنت بة ئاماجنةکان ثصک بصنص

ةوة هةبوو، ناوةندةکةي لة »خؤيبوون«مةپصکي کوردي بة ناوي کؤ

واتة هةر جصيةک کة جةالدةت يا . بةيرووت، دميةشق يا ثاريس بوو

ئةوان تص دةکؤشان ئاوات و داخوازيةکاين . کامةران بةدرخاين لص بواية

هةرضةند . کورد بصننة بةر ضاوي هصزة بيانيةکان و کؤمةپي نصونةتةوةيي

ن أاشکاوانة نوصنةرايةتيي تةواوي کوردستاين وةئةستؤ دةشيا خؤيبوو

بطرتاية، بةآلم ئصستاش ئةو طرووثة بضووکة دوورخراوةية نةك هةر 

تةنيا نوصنةرايةتيي هيض بةشصکي کوردستاين نةکرد، بةپکوو هةوپ و 

طرووث و . زانرا أاسثصريةکانيشي هةر بة لصپي مانةوة و زؤر کةميان لص

ش، کة لة أصطةي سوورياوة ثصوةندييان بة ايطةيل کوردي تورکتاقم

دا ۱۹۳۰ و دةسثصکي ۱۹۲۰خؤيبوونةوة هةبوو، لة دةيةکاين 

شي هؤزة کوردةکان كاتصك شؤرِپصکيان کرد، بةآلم ثاشان، ووجìجم

لةاليةن ئةرتةشي تورکةوة بة توندي سةرکوت کرا، ئةوان ضونکة ثصشتر 

يةک هةپوةشان و تاواين نةيانتوانيبوو شوصنصکي کاريطةر دابنصن، لةبةر

  .کةمتةرخةميي خؤيان دايةوة

مريحاج، سآلوي حيزيب هيواي لةطةپ خؤدا بؤ باغي حاجي داودي 

لةوةش طرينطتر، بةکردةوة هةندص أصنوصنيي سازکردين أصکخراوصکي . هصنا

ئةوانةي لةو باغة کؤ . بوو صنيي بة هةموو لک و ثؤثة شاراوةکانيةوة، ثص

 دا بؤ خؤيان کؤميتةيةک ساز بکةن، بة کوردي ناوةکةي ببوونةوة، بأياريان
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ذمارةي . بوو ٦»کؤمةپةي ذياين کوردستان«ناوي تةواوي . »کؤمةپة«بوو بة 

. ئةنداماين ئةو کؤمةپةية لة ماوةي شةش مانطدا طةيشتة سةد کةس

يةکان لة  هةرضةند ليستةي تةواو لة ناوةنددا هةبوو، بةآلم ئةندامة ئاسايي

. ش کةسي لکةکةي خؤيان بةدةر، کةسي ديکةيان نةدةناسيثصنج يا شة

کوردة شيعةکان . باوةشي کؤمةپة بؤ ئةندامةتيي هةموو کوردصک ئاوةآل بوو

و ئاسوورية مةسيحيةکانيش لة أوانطةي أةضةپةکةوة بة کورد دةذمصردران 

بةآلم تورکاين ئازةرباجياين مايف ئةندامةتييان . دةطريان و بة ئةندام وةر

کةساين سةر بة هؤزي قةرةثةثاغيش، طةرضي زؤربةيان بة کوردي . ونةبو

شن، سةبارةت بة وبةرطي کوردييش دةثؤدةدوصن و بة هةندص طؤأانةوة جل

  .يان نةدةدراکصشةي أةطةزي أص

 بة ةوةثرؤسةي هاتنة ناو حيزب، لة سوصند بة قورئان خواردن

ثارصزطار، ثصش ثاپصوراواين . ئامادةبووين سص ئةندام دةسيت ثص دةکرد

ثاشان . بوون، دةضوونة حةمام و خؤيان خاوصن دةکردةوةبةئةندام

  :سوصنديان لةسةر ئةو خاآلنةي خواروو دةخوارد

 ،خيانةت بة طةيل کورد نةکا .۱
  کوردان هةوپ بدا، بؤ سةربةخؤييي .۲
 نة بة زمان، نة بة قةپةم، هيض أازصک نةدرکصنص، .۳
  مبصنصتةوة،لة هةموو ماوةي تةمةنيدا هةر بة ئةندام .۴
 هةموو ذن و ثياوصکي کورد بة خوشک و براي خؤي بزانص و .۵
 .بةبص ئيزين کؤمةپة تصکةپ بة هيض حيزب و أصکخراوصکي تر نةبص .۶

ئةو سوصندة لةاليةن بناغةدانةراين کؤمةپةوة بة هاوکاريي مريحاج 

  .ئامادة کرابوو
 

  

                                                 

  )و. ( کؤمةپةي ذياندنةوةي کوردستان 6
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  کؤميتةي ناوةندي

ةي سةد کةس لة  بة نزيك۱۹۴۳درةنطاين أؤذصکي ئاوريلي ساپي 

، لة کصوي ةوةندرا، بة ناوي طةشت و سةيرانصئةنداماين کؤمةپة أاطةي

کؤأةکة لة ماوةيةکي کةمدا ثصک . خوداثةرستةي نزيکي مةهاباد کؤ بنةوة

ئةنداماين کؤميتةي ناوةندي بة . هات و کؤميتةي ناوةندي هةپبذصردرا 

ئةو شصوةية . رانشصوةي دةنطداين كةساين ئامادة داندران، نةک هةپبذصرد

بةبص ئانقةست، شصوازصکي کؤمؤنيسيت بوو، تةنانةت دةستةي 

بةأصوةبةريش دپي لةسةر ئةو شصوازة نةبوو، ضونکة دةبوو تةنيا 

کؤمةپة خةريک بوو لة . بدرص کةسانصکي ثصشتر دياريکراو دةنطيان ثص

هةرضةند . طرووثصکي بضووکةوة بةرةو أصکخراوصکي ضاالک هةنطاوي دةنا

اين زةبيحي و هةذار و حمةممةدي ياهوو، لةنصو ئةندامةکاندا لة أةمح

هةذار و . هةموان بةرضاوتر بوون، بةآلم کؤميتة سةرؤکصکي ثاوةجصي نةبوو

هصمن، لةناو ئةنداماين ئةو کؤميتةيةدا، بة ناوي دوو شاعريي کورد 

خوداثةرسنت «دواي کؤبوونةوةي خوداثةرستة، أستةي . ناوبانطيان هةبوو

  .بوو بة أةمزصک لةنصو ئةنداماندا» ي ضاکةشتصک
 

  ثةرةطرتن

اليةين نزيکي مةهاباد و   لة ناوضةي بص۱۹۴۴کؤمةپة، تا ساپي 

دصريي أووسان لة باکووري مياندواوةوة بةرةو ةناوضةي ذصر ضاو

بةآلم لة سةقزيشةوة بةرةو . باکووري کوردستان، بانطةشةي بؤ کرا

، هةروةها وةصيل ئةرتةشي ئصرانباشوور، بة هؤي ئامادةطيي دةستةطة

دووربووين سنة لة جوغزي کؤمةآليةيت و سياسيي مةهاباد، ئةو 

هةندص لة بنةماپة أةسةن و دةسةآلتدارةکاين . بانطةشةية دةسيت نةدا

سنة، موسپماين شيعة بوون و ثشتاوثشت بة وةفاداري خزمةيت 



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WQ

انيش، کة لة کرماش. خانةدانةکاين سةر بة حکوومةيت ئصرانيان کردبوو

 لة کوردي و لَزؤرينةي شيعة يا ئةهلي حةقن، بة فةرهةنطصکي تصکة

بةآلم . فارسي، نةتةوةخوازيية کوردييةکةي کؤمةپة برةوي نةبوو

ز، زؤر خصرا و ثةرةطرتين حيزب بؤ نصو عةشريةتةکان لة باکووري سةق

هةندص لة ئاغاياين دصبؤکري لة بؤکان لةم . ضووبةرةو کامپبوون دة

حاجي قادري حةريري لة نةغةدة ئةنداماين نوصي .  ضاالک بوونبارةوة

مووساخاين زةرزا لة شنؤ، ئةندامصکي . بؤ الي کؤمةپة أادةکصشا

دوورتريش، بةرةو باکوور، سةراين هؤزي هةرکي تصکةپ . تصکؤشةر بوو

ضاوةأوان دةکرا شصخ عةبدوپآل ئةفةندي، کوأي . بة أةوتةکة ببوون

 شةهيد کرابوو، أصبةرايةتيي حيزب اورکيأصبةرصکي کورد کة لة ت

بةدةستةوة بطرص، بةآلم بةرذةوةند وابوو هةر بة ئةندامصکي ئايين 

 و سةرؤکي ريي مامةش لة هةرة ضاالکةکان بووعةبدوپآلي قاد. مبصنصتةوة

  . شةريفي لة ناوضةي شکاک، بوو بة ئةندامعةمةرخاينطةورة، 

 کوردةکان و هؤزة نزيک بة تةواوي سةرؤک۱۹۴۵تا ساپي 

.  بوونة ئةندامة خةپکي ئاسايي بة هؤ يا هؤطةلصکذمارةيةکي ثتريش ل

جطة لة ذمارةيةکي کةم، زؤرينةي ئةندامان بة باوةأ و دپطةرمييةوة 

هؤزةکان مايف ئةندامةتييان زؤر هةرضؤنصک بص، سةرؤک. هةپدةسووأان

  . وثصکي دةدابة أصک
 

  کوردستاين طةورة

ةممةدئةميين شةرةيف لةاليةن کؤمةپةوة ، حم۱۹۴۴مانطي مارسي 

بابةت بةرنامةکاين کةرکووکي کوردستاين عرياق، تا لةکراية  بةأص

داهاتوو و يارمةتيةكاين دوواليةنةوة، لةطةپ نوصنةراين حيزيب هيوادا، 

زةت عةبدولعةزيز، مستةفا يئةمني أةواندزي، ع: کة برييت بوون لة
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بدولعةزيزي طةيالين و أةفيق خؤشناو، شصخ قادري سلصماين، سةيد عة

، ۱۹۴۴ضةند مانط دواتر، واتة سةرةتاکاين هاويين . ووصذ بکاحيلمي وت

لکي سلصمانيي حيزب، ئيسماعيل حةقي شاوةيس و عومسان دانشي 

أةوانةي مةهاباد کرد، تا هةم ثةميان تازة بکةنةوة و هةم وةآلمصکيش بص 

  .بة ديدارةکةي کؤمةپة

اييدا، هةمزة عةبدوپآل و وردي لة عرياقأا، ونيوي دو لة ماوةي ساپ

أا و قازي مةال اثاشاي دياربةکر لة سووري قةدري بةطي نةوةي جةميل

وةهاب لة تورکيةأا هاتنة مةهاباد تا ضاويان بة أصبةراين کورد بکةوص و 

  .هةوپةکانيش لة نزيکةوة ببينن

ق  لة کصوي داآلنثةأي سنووري عرياي، کؤبوونةوةيةک۱۹۴۴ئاطؤسيت 

دةستنيشانکردين ئةو شوصنة، خؤي . و ئصران و تورکيا تصدا ثصک هات

نوصنةراين ئةو سص . سيمبؤلصک بوو لة يةکطرتنةوةي کوردستاين طةورة

 تا ثةمياين ثشتيواين و ،بةشة، لةوص ضاويان بة يةکتر کةوت

يةکان بؤ ثصکهصناين وةرطرتين هاوبةش لة سةرضاوة ماددي و مرؤيي کةپک

سص بةش لة ثةمياين نوصنةراين هةر. ةورة ئيمزا بکةنطکوردستاين 

قامسي قادري نوصنةري کؤمةپة لة مةهابادةوة، : سنووردا برييت بوون لة سص

طوندصکي نزيک بة سنوور کة لةسةر جادةي -شصخ عوبةيديلالي زينوص 

-صتةوة خاکي ئصران دا دئةسپيي أةواندز هةپکةوتووة و بة سةرووي خانص

  . قازي مةال وةهاب نوصنةري تورکيا ونوصنةري عرياق
  

، ئةطةرضي بة ضةشين کاتييش بووبص، نةتةوةخوازةکان ةتا ئةو زةمان

نةخشةيةکي جوغرافياييي کوردستانيان بة بؤضووين خؤيان دياري 

دةنطؤيةکي نزيک بة دپنيايي ئةوة بوو کة نةخشةکة لة سةرضاوة . کردبوو

ةکة ئةوة بوو کة ئةو نةخشةية لة بةآلم أاستي. يةکانةوة هاتووة بريتانيايي

بةيرووت و لةاليةن ليذنةيةکةوة ئامادة کرابوو بةدرخانيةکانيشي تصدا 
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أصکخةراين ئةو نةخشةية کةپکيان لة هةندص سةرضاوةش . ضاالک بوون

  بةرينترين کوردستان -تا بؤيان دةلوص-وةرطرتبوو، بةآلم هةوپيان دابوو 

 دةم نةخشةکة لةطةپ يادداشتصک درا بة هةر ئةو. لة کارةکةياندا بطوجنصنن

کانيشدا بآلو کؤمةپي نةتةوةيةکطرتوةکان و لة زؤربةي ضاثةمةنية کوردية

 بةر لة هةموو شتصک، ؛وردبوونةوةي زؤرةکرايةوة، بةآلم جصي سرنج و لص

ؤذهةآليت  الي باکووري أؤذئاوا و باشووري رِ هةروةها لة،وثصکةصکفرة ناأ

وضؤي بة ضةشنصکي دپأفصن  دةرطاکاين هات،صدا کراوة طةورةي ت زصدةأؤييي

. و ثأ وةسوةسة خراونةتة سةر دةرياي سثيي ناوةرِاست و کةنداوي فارس

 کوردستان ناطاتة خوارووي کرماشان،  أاستيةکةي ئةوةية کة بةريناييي

شياو . مةطةر ئةوةي لوأ و بةختياريةکان ددان بة کوردبووين خؤياندا بنصن

ضةند طوندصکي کوردنشينةوة لة باکووري أؤذئاواي حةلَةب  نيية بة هؤي 

کةرکووکيش خاپصکي تري جصي سرجنة . أةهةندصک بةرةو دةريا بکرصتةوة

. ش کراوةدا دابةکة بة ضةشنصکي بةرامبةر لةنصوان کورد و تورکمان

نةوتةکاين کةرکووک کة لة سةرثةأي أؤذئاوا و سةرةأاي ئةوة، ناوضة ثأ

ةب، تورکمان و کورديان ر هةپکةوتوون، ثصکهاتةيةکي عةداباکووري أؤذئاوا

اية، ضونکة لة أوانطةي دانيشتوانيشةوة تا أادةيةک زصدةأؤييي تصد. هةية

:  جؤرةية ليؤنيي ئصستاي کورد لةو وآلتانةدا بةمذمارةي ثصنج تا شةش م

، سووريا )مليؤن۱,۵(، ئصران )۱۲۰۰۰۰۰(، عرياق ) مليؤن۳-۲ (اتورکي

  ).۱۰۰۰۰۰(و يةکصتيي سؤظيةت ) ۲۰۰۰۰۰(

، کؤمةپة بة هاوکاريي هاوثةميانة عرياقيةکاين، ۱۹۴۴مانطي مةي 

طةآلپةي ئاآليةکي سص أةنطي بؤ نيشاين نةتةوةيي داأشت، بة أةنطي سوور 

ض أصطايةک، بؤ . لة سةرةوة و سثي لة نصوةأاست و کةسک لة بنةوة

ردين ئاآلي ئصران ک بةثةلةي سةربةخؤيي، لة سةرةوذصرهصناين وةدةست

کورتتر بوو؟ بؤ درومشي نةتةوةييش، خؤرصک لةنصوان دوو طوپةطةمن و 

کوردان لة سةردةمي . شاخ و قةپةمصکيش لة ناوةنددا وةبةرضاو طريا



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WT

پ و ثةميانةکانيان دةرياخنست کة لة وآلتاين وووجشةأدا، بة جم

 هاوکاري جؤراوجؤرةوة ئامادةن تا لة بةرةيةکي نةتةوةخوازانةدا ثصکةوة

ئةو بةرةية ضةند کةسصکي کؤمؤنيستيشي تصدابوو، ناسينةوةيان . بکةن

ضةند جياوازييةکي بةبص ضارةسةر، حيزيب . هةرطيز دةسيت نةدةدا

. کؤمؤنيسيت عرياق و حيزيب کؤمؤنيسيت کوردي لصک جيا دةکردةوة

کؤمؤنيستةکاين عرياق هةوپيان دةدا کوردةکان بؤ الي خؤ أابکصشن و 

ةوة،  کةضي حيزيب کؤمؤنيسيت کورد دةيةويست ندا بيانتوصندةخؤيان

بةم بؤنةيةوة لة داهاتووشدا ئةندامانصکي . دياردة نةتةوايةتيةکان بثارصزص

ئةو حيزبة تصکةپ بة طرووثة نةتةوةخوازةکان بوون و بةرةيةکيان بة ناوي 

دةستةواذةي أزطاريي کورد، هةندص جار . هصنا  ةوة ثصک»أزطاريي کورد«

 باسکردين ئةو بةرة هاوبةشة بةربآلوانةش کة کؤمةپة دواي ئاوريلي بؤ

أا و . لةطةپ طرووثة کوردة عرياقيةکاندا سازي دةکرد، دةکار دةکرا۱۹۴۴

داخوازيي طشيت، لة بةرةي کورديدا، هةميشة لةسةر ئةوة بوو کة مافةکاين 

مة ئةندا. نةتةوةيي دابني بن و سنووري ناوضةي خودموختار دياري بکرص

ضةثةکاين بةرة، کة برييت بوون لة کؤمؤنيستةکان، مؤلَةتيان هةبوو 

 كةلَك لة هةندص درومشي رِصنوصنيية سياسيةکانيان طرداري بکةن و

، بةتايبةت لة أةويت کاروبارةکاين دةرةوةدا، بؤ أصبةرايةتيي کؤمؤنيسيت

  .بطرن بزوتنةوةي نةتةوةخوازانة وةر
 

 

  ئةندامةتيي قازي

ةپة بة ماناي ثأبةثصسيت وشةکة، وةکوو دةستةيةکي تا ئصرة، کؤم

نة أصبةرصکي دياريکراوي . وثصک خؤي نيشان دابووئازادخيواز و أصک

ناين حيزبةکة لة ضؤک کةسانصکيش لة ئةندامان بؤ دةذصرهةبوو و نة

وةي هيض مارکسيست يا لةبةر ئة. هةوپي دارودةستة سازکردندا بوون

، لةاليةن ضةثةکانيشةوة تةقةلالي ان لةنصودا نةبووکؤمؤنيستصکي
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کؤمةپة لة ماوةي دوو ساپ ضاالکيي .  ديار نةبووداکصشانبةسةر باپ

ئةويش ئةوة بوو کة ئايا . وةآلمي لةبةردةمدا بوو خؤيدا ثرسيارصکي بص

شياوة داوا لة بةرضاوترين کةسايةتيي شار، واتة قازي حمةممةد، بکرص 

داوايةشي لص کرا، ئايا وةري دةطرص بؤ ئةندامةيت لة حيزبدا؟ ئةطةر ئةو 

أةدي دةکاتةوة؟ هةندص لة ئةنداماين کؤميتةي ناوةندي دذي يا 

بووين قازي بوون؛ ضونکة وايان لصک دةداوة کة کةسايةتيي ãبةئةندا

وةکوو ضةشنة ديکتاتؤرييةک بة و و راتاقانة و بةرضاوي وي نةويست

ين تاکةکةسيي هةندص کةسيش هةروةک بؤضوو. سةر حيزبدا زاپ دةبص

بةآلم سةرةأاي هةموو . خؤيان دذ بة هاتنة ناو حيزيب قازي بوون

أةوة ثةسندکراوةکاين طة و بيانوويةک، بةثصي ياسا و ثصئةمانة هيض بةپ

، بؤ بةرطريکردن لة قازي يا أصطةبةسنت لة اليةنطراين ئةو  خؤيحيزب

  .بةدةستةوة نةبوو

، قازي بؤ ماپي ۱۹۴۴ي کةوابوو، لة أؤذانصكي مانطي ئؤکتؤبري ساپ

وضوار کةس لة ئةنداماين  دةوري بيست. ئةمحةدي ئيالهي بانطصشنت کرا

بأيار درا دوو کةس . ببوونةوة حيزب، لة هؤدةيةکدا دأدؤنط و نيطةران کؤ

يةوة لة ديوصکدا ي مودةرريسي لة ئةندامان بة ناوي قامسي قادري و قادر

ئةطةر . ننصأابطةي بووين ثصدامئةن قسان بکةن و ثصشنياري بةقازيلةطةپ 

. قةبووپي نةکرد، هةر لةو ديوةأا بأوا و ضاوي بة ئةنداماين حيزب نةکةوص

ئةطةر هاتوو قةبووپيشي کرد، ئةوة بصتة هؤدةي ميوانةکان و بة 

ئيدي . ودوو قةبووپي کرد  يةک قازي بص. ئامادةبووين هةموان سوصند خبوا

ذصردرا بؤ کؤميتةي ناوةندي، بةآلم ئةوةبةدوا، هةرضةندة هةرطيز هةپنةب

  .هةميشة أصنوصن و دةنطي حيزب بوو
 

  ئؤثصرايةکي کوردي
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يةک  لةدواي ةوة، هةندص أووداوي يةک۱۹۴۵لة سةرةتاکاين ساپي 

وتنةوةي کورديان بؤ وقةوما، ئةو أووداوانة هةنطاو بة هةنطاو بز

ساپة، مانطي مارسي ئةو . أصطايةک دةبرد کة طةأانةوةي هاسان نةبوو

دايکي «دةستةيةک لة ئةندامة طةجنةکان، ئؤثصرايةکيان بة ناوي 

دانانةوة ، لة أوانطةي کارتصکةري و شوصنهصناية سةر شانؤ ةوة»نيشتمان

 کورديي ليزمي کوردي و زمانةکةيثةيامةکةي ناسيؤنا. وصنة بوو بص

دايکي نيشتمان لة مةترسيدا بوو، فرمصسک بة ضاوي . مةهابادي بوو

دايکي نيشتمان لة زجنريدا بوو، بينةران بة . ةوة بةند نةدةبووحازران

لةدواييدا، هاوکات لةطةپ ضةثپةأصزان و . ئاه و ناپةوة دةطريان

. هةپآلي خةپکدا، دايکي نيشتمان لةاليةن أؤپةکانيةوة أزطار دةکراìهات

بکا، ئةو   دةست ثص سةرةکي بة دةنطي ثأسؤزي الوصکدةبوو دةوري

دواي . ، کوأي ميس داپ خامن بوو" حةبييبيسريووس"الوةش 

تةواوبووين شانؤکة، کوأة طةورةترةکاين دةورطصأ بانط کران بؤ 

. کؤبوونةوةيةکي صين، بةآلم سريووسي مصرمنداپ ئاوأي وةال نةدرا

ئةندصشةي ناسيؤناليسيت تةواو بةسةر وآلتدا زالَ بوو، ضونکة دايکي 

ةو کوردانة کة ئصش و نيشتمان لة بنةأةتةوة کاري کردبووة ئ

  .ئازارةکاين خؤيان لة بةرطي شانؤيةکدا بة ضاو دةبيين

ية بةرطي كؤبوونةوةي دينيي مايةي ئةو نواندنة شانؤيي

رِاثةرِاندين خةلَكي بةبةردا كرابوو و ذمارةي تةماشاكةرانيش زيادي 

ضةند مانط دواي ئةوةي هةموو دانيشتواين مةهاباد شانؤکةيان . كرد

 ۱۹۴۵ي وآليمانطي جو. ار بةرةو دةرةوةي مةهاباد أؤييبيين، ئةجم

ئةفسةري أووسيي . طةيشتة شنؤ، کة ناوضةي دةسةآليت سؤظيةت بوو

بةرثرسي ناوضةکة، لة ثةيامي دذ بة ئصراين ئةو ئؤثصراية ناأازي بوو و 

. دةستووري دا دةوري ئةو شةأةنطصزة السارة بدرص بة نازييةکان
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ة زؤر دووردا، توانييان بة زيرةکي دةست أووسةکان، لة ماوةيةکي ن

بةرنة نصوةرؤکي دةقةکةوة و لة ئاکامدا کوأاين کوردستان بة يارمةتيي 

  .يةکصتيي سؤظيةت دايکي نيشتمان أزطار بکةن

وصنةکاين ئةو ئؤثصرايةدا، دابصکي  هاوکات لةطةپ سةرکةوتنة بص

کاو أووي بةرةو اليةين ةدةطمةين فؤلکلؤري مةهابادي، لة ن

وا دا ئةو کةسةي »مريمريصن«لة . نةتةوةخوازي وةرضةرخاند

ةوة، »مري«ي بةسةر خؤيدا هةبا، بة ناوي ييةکي نائاساي توانايي

ثصوةندةوة بة شاردا وتايبةيت دةبةر دةکرد و بة دةستبةرطي ìجل

ي لة يزؤرجار يارمةتيي ماپ. دةطةأا و فةرمانةکاين جصبةجص دةکران

ويشکةأن و . ئاطاداريي هةذاراين دةکرددةطرت و  دةوپةمةندان وةر

هةندص کةسي قؤمشة ئةوةندي فصپ و دةهؤي دةيانزاين، دةکاريان دصنا تا 

مري هةر لة يةکةم بزةوة لص دةکةوت و تا . بزةيةک خبةنة سةر لصوي مري

هةپبةت أيشةي ئةو دابة زؤرتر بؤ الي . أادةي مردنيش لصداين دةخوارد

. پمانان، بةآلم جارص أوون نييةپي موسةوروثا دادةشکص تا بؤ کؤمةئ

 فةرمانةکاين مري، کة لة خزمةيت ئاماجنةکاين نةتةوةييدا ۱۹۴۵ساپي 

  .، أةنطصکي بةتةواوي تايبةت و تازةيان بةخؤوة طرتبوونبوو
 

  

  ئازةرباجيان و کوردستان

نشينةکاين ئةم کاتة لة ئازةرباجياين أؤذهةآلت و کةنارة تورک

وطؤأصک لةئارادا بوو، و لة باکووري مةهاباد، ئاپطؤيل ورمصي هةپکةوتو

ةوة ۱۹۴۱أووسةکان لة . دةهات بؤين جيابوونةوةي ئازةرباجياين لص

، نوصنةري ناخؤييي ۱۹۴۵تا ساپي . ئامادةطييان لة ناوضةكةدا هةبوو

ثيشةوةري . ي ثيشةوةري بوو ئةوان لة ئازةرباجيان، جةعفةر

بةرايةتيي تاقمصکي لة کؤمؤنيستصکي کؤنةکار بوو، ثصشتر أص
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يةکان لة ئوستاين طيالين نزيک کوومةتصکي خودموختاردا کة سؤظيةتح

هةمان . دا دروستيان کردبوو، بةدةستةوة بوو۱۹۲۱بة دةرياي خةزةر لة 

خوازييةکة هةپوةشا، ثيشةوةري لةطةپ  ييساپ کة بزووتنةوة جيا

بة ناوي ي دووهةمي جيهانيدا جةنطأووسةکاندا أؤيي، تا لة مةوداي 

 بة ۱۹۴۳ساپي . سةرؤکي حيزيب توودةوة بطةأصتةوة ئازةرباجيانص

دا مةجليس ۱۹۴۴نوصنةري ثةرلةماين ئصران هةپبذصردرا، بةآلم کاتصک لة 

ئةوة بوو . لة تاران دةسيت بةکار کرد، بة ناشياو ناسرا و أةد کرايةوة

تةشي رکاتصک أووسان بةريان لة ئة. ي أاطرت بؤ تةورصزيفرةخوازييةکان

ئصران طرت و أصطةي هاتنة نصو شاري تةورصزيان نةدا، بارودؤخصکي لةبار 

بؤ ثيشةوةري و دؤستاين خولَقا تا وةشوصن ئاماجنة کؤمؤنيستيةکانيان 

بة شوصن ئةوةدا دةستةيةکي بارهاتوو لة ئازةرباجياين سؤظيةتأا . بکةون

باجياين ةوة لة ئاراس ثةأينةوة و هاتن دة ئازةر»موهاجرين«بة ناوي 

ية يهصزي حيزيب توودةي تةورصز و فيدايئصرانةوة تا بةرةي بص

، سةرةأاي هةموو ۱۹۴۵تا هاويين ساپي . يةکان بةهصزتر کةن ناوخؤيي

يةکاين ئازةرباجيان لة تاران، هصشتا حيزيب کؤمؤنيست  ناأةزايي

نةيتوانيبوو هصزصک لةو ئوستانة هةرة سةرسةخت و غوللوورةي 

مانطي ئاطؤست حيزيب . ادا لة دةوري خؤي کؤ بکاتةوةباکووري أؤذئاو

توودة بة ضاودصريي داطريکةراين أووس، دةستةيةکي ضةکداري ناردة 

ئةو بزووتنةوة شؤأشطصأيية، ناوةخت و . سةر ضةند بينايةکي دةوپةيت

  .کاپ بوو و ئازةرباجيانيةکان ثاشةکشةيان کرد

. اريکراو نةبووسياسةيت سؤظيةت لة کوردستانيشدا يةکدةست و دي

لةکاتصکدا خودموختاريي کوردستان لةناو کومةپة و أصبةراين کورد و 

ئةفسةران و بةرثرساين سؤظيةتدا بة ئاشکرا باسي لص دةکرا، بؤضوون و 

 ذصنأاپ ۱۹۴۲ساپي . وبصش بوو هةپوصسيت أووسان لةم بارةوة شاش
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پآل لة تةورصز ضاوي بة شصخ عةبدو» General Atakchiovئاتاکشيؤف «

هؤزةکان ئةو کةسايةتيةي کة زؤربةي سةرؤک-ي طةيالين يئةفةند

 کةوت؛ -ئةويان بة نوصنةر و أصبةري کوردستاين باکوور هةپبذاردبوو

ثاش ماوةيةکي . ي لص کردكة ناوضة داواي قةبووپکردين فةرمانأةواييي

کورت، هةندص لة نةياراين شصخ عةبدوپآل، ئةويان لةالي أووسان بة ثياوي 

هةر ئةوة بةس بوو کة . بأوا نييةطليس داية قةپةم و طوتيان جصئين

دةضص ئةو کةسي دووةمة وص. أووسان ئةو داواية بةرنة الي کةسصکي تر

هةرضؤنصک بص، .  شةريفي، سةرؤکي هؤزي شکاک بووبصعةمةرخاين

 قازي حمةممةديان هةپبذارد و وةک ئامرازصکي سياسيش ۱۹۴۵هاويين 

  .لة کؤمةپةيان دةأواين

، بؤ کوردة ناسيؤناليستةکان و هاوکاري لةطةپ يةکصتيي سؤظيةت

. ي بة بةپطة و ثاکانة نةبوويهؤزة خؤثارصزةکانيش، ثصويستسةرؤک

ئةرتةشي ئصرانيشيان .  بةدةستةوة بوويانأووس بة کردةوة ناوضةکة

ومةرجصکي لةبار هةپکةوتبوو تا دپسؤزي و هةل. دوور أاطرتبوو

ئةوان بة قازي حمةممةد و . بة کوردان بدةنان نيشاليةنطريي خؤيان 

 يةكالييكردنةوةي دوابةدواي کوردة نةتةوةخوازةکانيان سةملاندبوو کة

 لة ئصرانص، كةشصكي ئامادة بؤ تصطةيشنت لة ئارةزوة جةنط

کةوابص تا طةيشنت بة ئامانج، . يةکاين کوردان دروست دةکاðîنةتةوة

ک ذصنأاپ ئاتاکشيؤف ثصشنياري هةر بؤية کاتص. هةنطاوصک ثتر نةماوة

ي سثتامرب بةشداري لة ۳کرد وةفدصکي کوردستاين بضنة تةورصز و أؤذي 

وأةمسي طؤأاين حيزيب توودةي ناوضةييدا بة حيزيب دميوکرايت أص

ئازةرباجيان بکةن، أصبةراين کؤمةپة قةبووپيان کرد و قازي حمةممةد، 

محةدةين لة کايت  کةرميي و کةرميي ئةيفوةهايب بلووريان، مةنا

سياسةيت سؤظيةت ئةوة بوو ئةو . دياريکراودا ضوون و بةشدارييان کرد
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کاتة خؤي لة هةموو ئصرانييةک و بةتايبةتيش لة کؤمؤنيستان دوور 

ي يکري ثصکةوةناين بةرةيةکداية جصطرص و وا نيشان بدا کة لة فبأا

ثصداويستيةکاين جياکردنةوةي .  بصأةزامةنديي هةموو اليةک

ئازةرباجيان لةکاتصکدا . دةستدا بوونزةرباجيان بة أواپةت لة بةرئا

دةضوو دة خةتيت سؤظيةتةوة، لة هةمان کاتيشدا ئوستانصکي ديکةي سةر 

وت دةدرا و أصطةي بةرةو باشوور و أؤذهةآلت وأصطاي کةنداوي فارس ق

ناوضةکاين تري سةر أصطاش، دةمانةوة بؤ طةمة ورد و . خؤشتر دةکرد

  .ة کوردييةکاين دواي ئةوةحيسابکراو
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بةرزي سياسيي أووس  ، ئةفسةري ثلة۱۹۴۵ئاخروئؤخري سثتامربي 

لة تةورصز، ذصنأاپ ئاتاکشيؤف، بة قازي حمةممةدي أاطةياند، کايت ئةوة 

لة يةکصتيي سؤظيةت بدةن و  هاتووة وةفدصکي بةرجةستةي کورد سةر

لةوکاتةوة .  خبةنة بةر باس و لصدوانلةطةپ بةرثرسانوي کوردستان داهاتو

ئةو  دا سةفةري يةکةمي باکؤيان کردبوو تا۱۹۴۱هؤزةکان لة کة سةرؤک

، هةپوصسيت سؤظيةت بةرامبةر بة کوردستاين ئصران طؤأانصکي زؤري دةمة

دا قوربانيي دةسدرصذيةکاين ۱۹۴۲يةکصتيي سؤظيةت لة . بةسةردا هاتبوو

 ثيالن و  بةو بةريةكي ئةوة بوو بوو، هةموو هةوپ و تةقةلالنازي

جووآلنة بطرص کة ئةلَمان لةوديوي خةتةوة خةريک بوون لة ناوضة ìجم

شاد و دا ۱۹۴۵بةآلم يةکصتيي سؤظيةت لة . کوردنشينةکاندا سازيان دةکرد

صذةکاين دواي ووسةرکةوتوو خؤي ئامادة دةکرد تا بةهرةي تةواو لة وت

وا ضاوةأوان دةکرا . بصنصتة ديخؤي بطرص و ئاماجنة دصرينةکاين  شةأ وةر

بؤ جاري دووهةم بضصتة باکؤ  -لة درصذةي ئةو هةوآلنةدا-وةفدصکي کوردي 

بطريصن، بةپکوو بؤ أصبةرايةتيي  و نةک هةر بة أووي خؤشةوة وةر

بزووتنةوةيةکي کورديي اليةنطري سؤظيةت و دؤسيت نزيکي 

  .بکرصنئازةرباجيانيش ئامادة 

ئةنداماين ئةو وةفدة لةاليةن قازي حمةممةدةوة و بة هاوکاريي 

: ميوانةکان جطة لة قازي، برييت بوون لة. دؤستاين أووس هةپبذصردران

ئاغاي  ي نوصنةري مةهاباد، قاسميحانص کةرميي و عةيل أيفمةنا
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زادة لة بؤکان، سةيفي قازي لة مياندواو، عةبدوپآلي قادري و  ئيلخاين

  .ةمزةي نةپؤسص لة مامةشان، نووري بةط لة بةطزادانکاک ه

ثاش ئةوةي ئةم دوو دةستةيةي باشوور و أؤذئاواي طؤيل ورمص 

لةوص ضةند کةسيان ناردة . يةکتريان طرتةوة، طةيشتنة تةورصز

 .Drدوکتؤر سةمةدؤف «نةخؤشخانةي أووسان تا ثصوةندي بة 

Samadov«نة بضووکةکةي دواي ئةوةي هةموو لة ميواخنا. ةوة بطرن

کرانة وصستطةي شةمةندةفةر، کة باشوورترين  ذالة يةکيان طرتةوة، بةأص

ؤذةي تؤأي أصطاي وضؤي أووسان بوو؛ ضونکة ثرِشوصين سيستةمي هات

لةوصأا . تةورصز ثتر نةهاتبوو - ئاسين ئصران، ئةو ساپة تا نصوةأصي تاران

. يان باکؤيةسواري ئوتومبيلصکي تايبةت کران و ثصيان طوتن ئاماجن

هةرضةند ئةوة يةکةجمار بوو مةنزپي لة تةورصز واوةتر ئاشکرا دةکرا، 

بةآلم زؤربةي ميوانةکان ثصشتر هةستيان بةوة کردبوو کة دواين مةنزپ 

قازي تةنيا کةسصک بوو کة . لةو سةفةرة صنيةدا يةکصتيي سؤظيةتة

» Alayov عةاليؤف«لة باکؤ ضاويان بة . ئاطاداري وردةکاريةکانيش بوو

ميوانداريية، هةر وةک باوي . کةوت» Ayub Karimliئةييوب کةرميلي «و 

ئةجمار ضةند ميل . طوپةوة ثصشوازييان لص کرالة وصستطة بة دةسکة

  .»Merdakanمصردةکان «بةرةو باکوور، بردياننة هؤتصلصک لة وضانطةي 

ي سبةي أؤذص، طرووثةکة کؤ بووةوة تا ويست و يبةيان

ان بنووسن و بيدةن بة عةاليؤف، ئةويش لةأصي باقرؤيف داخوازيةکاني

دةست حکوومةيت سؤظيةيت ةرةک وةزيراين ئازةرباجيانةوة بةس

داواکانيان برييت بوون لة يارمةتيي ماپي و نيزامي بؤ . بطةيصنص

نامةکةيان، ينووسينةوةي داخواز. ثصکهصناين دةوپةتصکي سةربةخؤ

زادةي بؤکان، ئةويش  ي ئصلخاين دا بة قامس،جواينسةبارةت بة دةسخةت

سةعات حةويت دواي نصوةأؤ بوو . بة ثشوودرصذي و ئارامي ئةجنامي دا
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وخاوصين نزيکي شةست ساپة،  کاتصك بردياننة الي ثياوصکي کةپةطةيت ثاک

شصوة و ئاخاوتين بؤ ميوانةکان نامؤ نةبوو، . کة جحصپتر دةينواند

ين نزيک بة زماين تةورصز  ئاخاوت ضونکة بيضمي تةواو تورکي و شصوة

باقرؤف، . ئةوانةش بؤ زؤربةي کوردةکاين باکووري ئصران ئاشنان. بوو

دةست نامةکةياين بةيدةکة بکةوص، داخوازکة بةر لةوةي ضاوي بة وةف

طةيشتبوو، دانيشتنةکةي بة باس و لصدوانصک لةمةأ هةپوصسيت سؤظيةت 

ئةو طةالنةي وا زمان : ، ئاوا دةست ثص کرددالة ئاسيت کصشةي نةتةوةکان

. و فةرهةنطي جياوازيان هةية، ثصويستة دةوپةيت جياوازيشيان هةبص

 هاتووة، بريتني لة ئصرانيية فارسةکان، طةيل  ئصران لة ضوار نةتةوة ثصک

ي دانيشتووي کةنارةي دةرياي خةزةر لة باکووري ئصران، تورک )طيلةک(

لةي يةکةمدا تورکةکان دةشص لة ث. لة ئازةرباجيان و کورد لة کوردستان

کورد . يان هةبصو ثاشان هةموو ئةو طةالنة خودموختاريي ناوضةيي

جارص نابص ثةلة بکا، ضونکة دةبص ضاوةأصي سةرکةوتنصکي طشيت و 

يةکي نةتةوةيي بص لة عرياق و تورکياش، ئةوة لة دوارِؤذدا  يةکطرتوويي

باجيانصکي ومةرجي ئصستادا لة ئازةرکورد دةبص لة هةل. دةست دةدا

رِةنطة ئةوة يةکةجمار . خودموختاردا بةرةو ئاماجني سةرةکي بأوا

 کة قازي وةآلمي بةپطةهصنانةوةيةکي ئاواي دةدايةوة، ضونکة بة بصنةبوو

لة کورد خوازياري خودموختارييةکي جياواز : ئاشکرا طويت

و اليةنطريي ؤف ئةوةندي لة توانايدا بوباقر. ضوارضصوةي ئازةرباجيانة

 کرد، بةآلم بة نصوئاخنيش ييةکاين تةورصزکارة ئازةرباجيانهاو

کاتصکدا مسيت لة باقرؤف لة. يي کوردانيش بسةملصنصخوازةکؤشا دا†تص

مادام يةکصتيي سؤظيةت هةبص، : مصزةکةي بةردةمي خؤي دةدا، طويت

قازيش بة هةمان تني و طوأي ميواندارةکةي . کورد بة ئارةزوو دةطةن
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ةوةيةکي ئاتاجيش، هةر دةستصکي يارمةتيي بؤ درصذ نةت: وةآلمي دايةوة

  .بکرص، نةك تةنيا ثصشوازيي لص دةکا، بةپکوو ماضيشي دةکا

وخواسةکان، لة مةجليسي ضاخواردنةوةدا،  هةموو هاتنة سةر  باس

ةي باسةکةدا نةقپي ئةو ثياوة قازي لة درصذ. کورد و ثصداويستيةکاين

 کابراي  سبةي. بةخشيبوو ةکي ثصيةي طصأاوة کة ئاغاکةي تاذيي ييص الد

ئاغا سةري لةوة . الدصي أؤيشتةوة الي ئاغا و لةأادةبةدةر سثاسي کرد

کابرا .  نيية تاذييةک ئةوةندة سثاسةي ثصويستسوأما و طويت بةخشيين

ةي تئاخر بةخشيين تاذي ماناي ئةوةية ئةسث و کةرةس: لة وةآلمدا طويت

اقي دةوص و خاوةين ئةوانةش ئةسثيش أةخت و تف. أاويشي بةدوادا دص

طومان دةبص ضوار ديوارصکي هةبص تصيدا بذي و ئةسثةکةي تصدا  بص

ئةو زصدة سثاسةي من بؤ ئةوةية کة لة داهاتوويةکي نزيکدا . أابطرص

  .دةمبة ثياوصکي أازي و بةختةوةر

قازي دپنيا بوو باقرؤف لة قسةکةي طةيشتووة و طفت و بةلَصين 

باقرؤفيش  .ةي ثاراسنت و ئاوةدانيشي طةرةکنتةسثشتيواين لة کورد، کةر

ئةو هةلةي لةکيس نةدا و أاست ئةو وةآلمةي دايةوة کة طوصدصران 

تانك، تؤث، : داطرت کة يارمةتيية نيزاميةکان بريتني لة ثصي. ضاوةأواين بوون

ئاماذةي يارمةتيي ماپيشي .  أةوانة دةکرصن بؤ مةهاباد،طأةشاش و تفةن

زانکؤي ئةفسةريي باکؤ ئامادةية هةر ذمارةيةک داخوازي کرد و بةپصين دا 

ندرص لةو زانکؤيةدا کة برِيارة لة صبة ثيشةوةريش أادةطةي. بطرص کورد وةر

دةزطايةکي ضاثيش . بطرص تةورصز ساز بکرص، هةشت خوصندکاري کورد وةر

  . بة زماين کورديوكردنةوةلة مةهاباد دادةمةزرص بؤ بآل

ر اليةنة سياسيةکاين بزووتنةوةي کورد و باقرؤف ئةجمار هاتة سة

سةرکةوتين . کؤمةپة دة شصوةي ئصستايدا ناتوانص سوودي هةبص: طويت

کراسي لة دنيادا، بةتايبةت لة وآلتة يةکطرتوةکان، بريتانيا و يةکصتيي وميد
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ذصر ئاآلي ثصک هصناوة کة کورد تةنيا لةومةرجصکي واي سؤظيةت، هةل

هةروةها لة . دا دةتوانص هةوپي بةجص بدا»نحيزيب دميوکرايت کوردستا«

:  بة شؤأشي ضةکدارانةي بارزاين کرد و طويتيدرصذةي قسةکانيدا ئاماذة

مةال مستةفا ماوةيةک لةمةوبةر أايطةياندبوو ئامادةية بةشداري لة 

بزووتنةوةيةکي طةورةي نةتةوايةتيدا بکا، بةآلم ضونکة ثصشتر جاسووسي 

  .وکةويت لةطةپدا بکرصارصزةوة هةپسبريتانيا بووة، دةشص بة ث

سبةي بةياين، لةکاتصکدا وةفدةکة سةرقاپي طةأان بوو لةناو باکؤ، 

مةال مستةفا و بارزانيية ضةکدارةکاين لة : أاطةياندن کةرميلي ثصي

ئيدي . سنووري کصلةشني ديتراون و خةياپي ضوونة ناو ئصرانيان هةية

وثأ هةپوةشصنرايةوة و کوتبةدواي ئةوةدا بةرنامةي سةرداين تفليس 

وةفدةکة ئامادةي طةأانةوة کرا، تا لة ناوخؤي وآلتدا بة ئةرکة 

  .نةکراوةکانيان أابطةن ثصشبيين

کريؤف «أؤذة، وةفدي کورد نزيک بة ثةيکةري  دوانيوةأؤي ئةو

Kirov«عةزيزؤف «طوپي لة سةر طؤأي ، دةسکةAzizov «ئاغاي  قاسم. دانا

لة بري نةدةضووةوة، ضونکة يةکصک لة زادة ئةو ساتةي  ئصلخاين

. ئةنداماين وةفدي کورد، نوصذي شصواين لة بةرثصي ثةيکةرةکة دابةست

.  بة مؤسيقاي ئازةرباجياين، زؤر خؤشيان أابرد،ئةو شةوةش لة هؤتصل

ضةند کةسصکيش دوور لة ضاوي قازي، بؤ خواردنةوةي ضةند ثيالَة 

ثاراستين سنوورة ئايين و . کؤنياکي طورجستاين، ضوونة هؤدةيةکي تر

نةريتيةکان بؤ ميواندارة کؤمؤنيستةکان زؤر طرينط بوو، ضونکة ئةوان 

تةنانةت ئةو مةأةي . هةوپيان دةدا دپي قازي لة هةموو بارصکةوة أابطرن

سةرجةم کاروبارة ، وةكة بؤ خواردين ميوانةکانيان کوشتبووة

  .جص کردبووةکانيان بةرامبةري ياساي ئيسالم تصدا جصبةثصويستي
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سةعات هةشيت بةيانيي سبةينص، هةمان ئوتومبيل کة ئةواين هصنابووة 

ةيةکي ميوانةکان بة نيشانةي دؤستايةيت، سةرو وصن. باکؤ، ئامادة کرا

بةآلم . يان بةدةستةوة بوو»جوزصف ستالني«أةنطيي لةضوارضصوةطرياوي 

بة . بووسةر شاين ئةواين داناسووکترين بارصک بوو کة سؤظيةت لةئةوة 

ورةيةکي بةرزةوة، کة بةرهةمي طةشبيين و هةموو ثصداهةپطوتنصك بوو، 

ئاطادارکردنةوةکةي باقرؤفيش سةبارةت بة مةال . بةرةو زصد طةأانةوة

مستةفا، مةترسييةكي نةخستبووة دپيانةوة، ضونکة هةم بأواي ثتةويان بة 

دةتوانص مةال مستةفا هةبوو، هةم لةوةش دپنيا بوون کة کوردصک تةنيا 

کورد بص و هةموو طفت و برِيار و ثصوةندية الوةکيةکان لةکايت بةرذةوةندي 

  .نةتةوةييدا بة هاساين دةتوصنةوة
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  أابردوو

صأةواين شصخاين بارزان لة داپدةي کوصستانة أذدةکاين باکووري ث

، هةروةها أؤذهةآليت هةولصر، هةپکةوتوو لة کةناري ضةثي زصي طةورة

طوندي بارزان، جطة . يةکاين زاپ بةسةر ئةو کةنارةدا، نيشتةجصنيبةرزاي

لة خانووبةرةي قامي و ثتةوي شصخةکان، کة دانيشتوانيان بةردةوام لة 

دةسثصکي سةدةي نؤزدة بوو کة . نيية وضؤدان، شتصکي بةرضاوي لص هات

مزينانةوة سةيد تةهاي باوکي شصخ عوبةيدوپآلي نةهري، لة ناوضةي شة

بةرةو دوورتر، بؤ باکوور، ثةرةي بة خةالفةيت تةريقةيت نةقشبةندي دا 

و بة هؤي ئةو کةسايةتية ئاينيةوة کة لة بارزان دةذيا، ناوضةکةي بة 

يةکةم . يةکصک لة ناوةندة طةورةکاين عريفاين ئيسالمييةوة طرص دا

 لة شصخي بارزان، بة ناوي تاجةددينةوة، هةرضةند وةکي سةيد تةها

وةضةي ثصغةمبةرةوة نةهاتبوة خوار، بةآلم بة هؤي مةجليسي زيکر و 

خوداثةرسيت و خوصندنةوةي زجنريةي بةرةبابةوة، زوو توانيي 

  .دةسةآلت بةسةر خةپکي سادةي دؤپةکةدا ثةيدا بکا

ناوضةكة دا، لة سةري » Mark sykesمارک سايکس « کة ۱۹۰۶ساپي 

. أا شريوانيةکاين تاآلن کردبووئاغا لةوبةري ضؤمي زصية دييت حةسةن

شصخي بارزانيش لةاليةن شريوانيةکانةوة ضووبووة ئاکرص تا ضاوي بة 

قاميقاميش کة بةرتيلي لة زصباريةکان وةرطرتبوو، . قاميقام بکةوص

بة . هةرکيةکاين تني دةدا تا طوندةکاين شريوانييان ئاور تص بةردةن
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ضونکة ئةمانة لةناو ! ووکوريت، دةکرص بپصني باري ناوضةکة ئاسايي ب

  .کورداندا کصشةيةکي ئاسايني

دةضص مريدةکاين شصخاين بارزان لة سةرةتاکاين ئةو وا وص

تةنانةت . سةدةيةدا، بة ضةشين کايت هةرجارة اليةنطري بةرةيةک بووبن

 بوون دا حةوتسةدوثةجنا بنةماپةسبارزانيةکان لة ديدارةکةي مارک سايک

  .هةزار بنةماپة کؤضةريي هةرکيدا پةي زصباري و سص هةزار بنةمالة بةرامبةر

ماوةيةک دواي ئةوة، ضةند هؤزي تريش تصکةپي بارزانيةکان بوون، 

ئةو . بة ضاوي أصبةري ئايين و سةرؤکي طةورةي خؤيان لصيان دةأوانني

سةد بنةماپةي شريواين و  هؤزانة برييت بوون لة هةزار و هةشت

 و يؤذبةرِ هؤزي بضووکي سةدوبيست بنةماپةي مزووري و دوو

 خؤثارصزييان لة ئاسيت  بةم ضةشنة بارزانيةکان تواناييي. دؤپةمةأي

دا ثتر نةياراين زصباري و برادؤست و هةرکي و سةيدةکاين شةمزينان

أاستة سةيدةکاين شةمزينان ثشتيواين سةرةکيي بارزانيةکان . بوو

 دةأوانني و  يانثصداکةوتوو لص بوون، بةآلم ضةالوضةليش بة ضاوي تازة

ئةو ملة و أکةبةريية، ئةطةر اليةين . لةطةپياندا دةکةوتنة ملمالنص

تا . ماپيشي نةطرتبصتةوة، اليةين دةسةآلت و ضةکداريي طرتووةتةوة

 ذمارةي مريدةکاين شصخاين بارزان کة بؤ ئةوة دةبوو ۱۹۴۵ساپي 

ري سةد بنةماپة و دةو حيسابيان لةسةر بکرص، نزيکةي هةزار و هةشت

.  شصخ عةبدولسةالمي طةنج، دذ بة تورک أابوو۱۹۰۸. نؤهةزار کةس بوو

طرتن بة أووسانةوة، کة ئةويش وةک شةمزينيةکان كةوتة ثصوةندي

 ۱۹۱۴ساپي . هؤزة کوردةکانيان لة بةرةي دذ بة تورکدا ضةکدار دةکرد

شصخ . ار دراشصخ عةبدولسةالم بة دةسيت تورکان طريا و لة مووسپ لةد

 بريتانية سةرکةوتوةکان، ۱۹۱۹ساپي . ي طرتةوةي وازوازي جصئةمحةد

کة ئةودةم نوصنةري دةسةآليت ناوةندي بوون و هةوپيان دةدا ثصشي 
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 هؤزةکان بطرن، دةيانويست بة هةر کوصرةوةرييةک بص،  سةرةأؤييي

ئصدارةيةکي طةورةي ناعةسکةري لة ثارصزطة هةستيارةکةي مووسپ 

ين تورکان کوصر بکةنةوة؛ بةآلم شصخ دامبةزرصنن و فرةخوازييةکا

ئةمحةد بةثصي تةبيعةيت خؤي، دةسيت کرد بة نامةنووسني بؤ تورکان و 

دا، کة باوةرِي ۱۹۲۷دواتريش، شصخ ئةمحةد، لة . دذايةتيکردين ئينطليس

تةواوي بة هةپوصستةکاين خؤي و فيداکاريي مريدةکاين هةبوو، ئيزين دا 

کةضي ئةو . هةپيکصشن» زهةري ئيالهيمة«تا ثلةي دميةين خواوةندانة 

کةوت و شصخيشي لة يةي قةوما، دةسيت ثؤليسيشي تص شةأة عةشريةيي

 کة ۱۹۳۱ساپي . ثلةي خواوةندانة دابةزاند، بةآلم لة دةسةآليت نةخست

 بوو، حکوومةيت بةغدا خؤي كةي ئينطليسسةرهةلَوصستيةساپي دوايني 

بةت بؤ ناوضة تاييةک، بةدةسةآليت خؤي بؤ هةموو التةيار دةکرد تا 

دروست لةو جةنطةيةدا . بدا نةکراوةکان ثةرة ثصعةشريةتية دةستةبةر

شصخ ئةمحةد بأياري طرت أادةي وةفاداريي مريدةکاين بةوة تاقي 

بکاتةوة کة ئايا ئةطةر أوو لة هةر دينصک بکا، يا تةنانةت لة دينيش 

و نةياراين وةرطةأص، مريدةکاين دپي لص دةطؤأن يان نا؟ ئةوة بو

بة شوصن ئةوةدا، . ثةرسيت دةکا تاوانباريان کرد کة طوايا بانطةشةي خاض

شصخ أةشيدي سةر بة تةريقةيت نةقشبةندي، کة ثياوصکي فصپباز و 

أا فةرماين جيهادي  ساختةضي بوو، لة ناوضةي برادؤسيت سنووري ئصران

 بةجص دذي بارزانيان دا و لة ئيمانداراين ويست ئةرکي ئاينيي خؤيان

 هةپوصستةکةي شصخ أةشيد دنةي الوةکيشي لةثشت نةزانرا داخؤ. بصنن

بووة يان نا، بةآلم هةرضي بص، زةبرصکي توند و کاريطةري لةاليةن يةکصک 

  .لة براکاين شصخ ئةمحةدةوة، بة ناوي مةال مستةفاوة، وص کةوت

کردين ئارامييةوة هاتبوة ي ئةرتةشي عرياق کة بة ناوي دابينستوونصک

  ييداواي يارمةيت لة هصزي هةواي. اوضةکة، بة جارصک لةبةر يةک هةپوةشان



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YP

 کة دووهةمني ستووين ۱۹۳۱بةهاري . سةلتةنةيت کرا تا فرياي بکةوص

ئةرتةش بؤ تؤپةسةندنةوة هاتبوو، کةوتة کةمينةوة و سةربازاين دةشيت 

دةرةقةيت ضةکداراين کوصستاين نةهاتن و تووشي هةمان ضارةنووسي 

ي يش هاوار بؤ هصزي هةوايئةجمارة. ين ثصشوويان بوونةوةاآلئاو

هةر بةثصي ئةم . تةنةيت برا و طوندةکاين بارزان بؤردومان کرانسةلَ

ثرؤسةية، وردة وردة هصزةکاين عرياق خؤيان طةياندة بارزان و شصخ 

لةوص طريا و ساپي . ئةمحةد ناضار بة ديوي سنووري تورکيادا ئاوا بوو

 عرياق، ماوةيةک لة حيللة و دواتريش لة سلصماين  درايةوة بة۱۹۳۵

  .مةال مستةفاش لةو ماوةيةدا بة تةنطانةوة لة سلصماين ذيا. *زينداين کرا
 

  ذياين خصپةکي

 يا ثيادة، بةثصي دةکرص بة ئوتومبيلي جيث، يةکسمي باري،

 -مةرجي وةرزي، ئةو أصطاية ببأي کة لة جادةي هةولصرìلهة

 لص دةهاپصتةوة و لة نزيکي خةليفان دةطاتة أةواندزةوة بؤ باکوور 

ئةجمار لة درصذةي کةناري . ناوضةيةکي وشک، بةآلم بةرز و أذد

أؤذهةآليت دؤپي زصي طةورةوة، بةرةو سةرضاوةي ضومةکة دةطةية 

مانةوةي کاربةدةستاين ْ کة هؤزي زصباريي لصية و جص» بلص-بلة«شاري 

زان، مةودايةکي کورت و ئيدي لةو شارةوة تا دؤپي بار. عرياقيشة

  .دذوارة، تةنيا بة سواري ئةسث يا ئصستر دةتواين بيبأي

زجنرية کصوصک، لة سةرووي جادةي الي أؤذهةآلتةوة زص و بارزان لة 

 دةکاتةوة، ناوةندةکةي طوندي وصناوضةي هؤزي شريواين لصک ج

                                                 

زينداين نةكرا، بةلَكوو خؤي و بارزانيةكان دوور خرابوونةوة بؤ سلصماين و   *
 ]بنكةي ذين[. بةسةر بووندةست
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وضؤي ئةم ناوة ئةوةندة بؤ ثياواين لصهاتووي خصپةکي هات. مصرطةسوورة

ية، دوو ئةوةندة بؤ ستووين هصزي نيزامي دذوارةو  اسان و ئاساييه

دؤپة دوورةدةستةکاين بارزان، ضةشنة  .لةأاستيدا قةآليةکي قامي و سامناکة

 ناوضة يکوردصکيان ثةروةردة کردووة، تةواو جياوازيي لةطةپ کورد

  .دا هةيةبةردةستةکاين شةقآلوة و أةواندز و هةولصر و سلصماين

کان سادة و تووأةن، زؤربةي خةوش و کةمايةسيةکاين بارزانية

ثصوةرةكاين ئةخالقي کة .  هصشتا نةکةوتووةتة ناوياندنياي شارستانصيت

بناغةيان لةسةر بنةماي أصزدانان بؤ نةريتة خصلَةكيةكان دامةزراوة، باش 

بةآلم هةر ئةم خاآلنة بؤ بياين و کةساين لة جوغري خصلَةكي . و بةرزن

ئامصري . دةطريص سةبر وةر تؤپة بة زةبر و بص. ة توندوتيذيبةدةر، دةبن

تؤپةسةندنةوةش ئةو تفةنطةية کة لة هةموو سامانصک خؤشةويستترة و 

ض . سيت تفةنط بطرصبةدةست هةموو نصرينةيةکةوةية، لةو کاتةأا کة دة

خواسي ناوخؤ و ض ثصوةنديةکاين دةرةوة، بأيارن بة دةست وباس

ةطةر وابزانني هةموو اليةنطراين شصخةکان، باوةأيية ئخؤش. شصخة

أصبةرةکانيان خؤش دةوص، ضونکة شاردنةوةي أک و بصزاري بةشصکة لة 

بةآلم تا ترس و رِصز زاپ بن، ئةم شاردنةوةية . کةسصتيي هةر بارزانييةک

شوصين خؤي باش و، ضونکة هةر تاکصک رِصزؤر جصي نيطةراين نيية

أايةپية  مادةية بطةأصتةوة سةر طوصدةناسص و لة هةر بارودؤخصکدا ئا

  .تةواوةکةي ثصشووي خؤي

ناسيؤناليستة شارستانيةکان ذياين خصلَةكييان خؤش نةدةويست، 

اليةين . هةروةها لة هصزي وانيش دةترسان و هةوپي لةناوبردنيان دةدا

طاپتةجارِي کصشةکة لةوةداية، بارزانيية سادةکان کة نةويستراو أاکصشي 

 ثصشةنطي ضةثي ؤداپي کرابوون، ئصستا دةبوو ببنةيضوارضصوةيةکي ف

  . بؤ داهاتووناسيؤناليسيت کورد
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طرد و تةثکة نيوة وشکةکاين بارزان بؤ ئاذةپداري لةبارن، دؤپة ثأ 

بارزانيةکان بة  .ئاوةکانيش ثشتيوانن بؤ أةزةوار و باغايت ميوة

سروشتيان ثصضةوانةي دراوسص زصباريةکانيانةوة، سةرةأاي وزة و توانايي، 

وکاپ و باغةواين و بةرهةمهصنان، کة وةختطرن بؤ هةندص کاري وةک کشت

ةوة، لةاليةکي تر. ئةمة لةاليةک. ييةية، باش ن و ثصويستيان بة لةسةرةخؤيي

ةطةيشتين کأين أانوص نةبووين ئارامييةکي بةردةوام لة ناوضةكةدا، دةست

وونة هؤي ثصکهصناين بووين بازنةي کأيين بةربووم، بو بازاأ، تةنطةبةر

ئةوان شريةمةين لة أانة مةأ و بزن و طاأانةکانيان . ذيانصکي مةمرةو مةذي

وةدةست دصنن؛ بةرهةمي دةستکردي وةک کاپة و ثصتاوي بةدةوام دةضنن؛ 

بةرهةمي طةمن و جؤ بة أادةي ناين ثصويست بةرهةم دصنن؛ هةندص جار 

بؤ . ان دابينةکةواية هةموو ثصداويستيةکاني. هصلکةشيان هةية

دةستأؤيشتوةکانيشيان، برينج و طؤشيت حةيوان و مريشک بة أادةي نياز 

ميوة هةم لة وةرزي خؤيدا، بة تازةيي و هةم بة . دةبةر دةستدا هةية

قةند و ضاش بؤ هةموان لة . ضةشين وشککراو بؤ زستان وةطري دةکةوص

 ئةوة ثارةي نةغدينةش ضةندي زياد بص،.  دةخوابووزقةدةر مةسرةف 

دةدرصتة دةست شصخةکان، ضونکة بةثصي نةريت ناضارن ميوانداري لة 

ثسانةوةي ميوانان بکةن و لةوة طرينطتر، ئةرکي ضاوةدصري و  ضؤي بصìهات

أاطةيشتين ضةک و تةقةمةنيش کة طرانترين قةپةمي ثصداويستيةکانة، ثص

  .دةبص هةر لةسةر ئةو ثارةية بکرص

خانووبةرة . وبةرقة ة زةرقذياين وان وشک و أةق و دوور ل

وثصکي دروست کراون، سيمبؤيل ثلةوثايةي بةردينةکانيان کة زؤر بة أصک

لة هةمان کاتدا ئةو خانووبةرانة زؤر بة . کؤمةآليةتيي دانيشتوانيانن

. خأکة بةردبة هاساين لة بوردومانةکاندا لصک هةپدةوةشصن و دةبنةوة 

دةية و لة قوأ و بةردي هةپبةت خانووي خةپکة أةمةکييةکة زؤر سا
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نرخي ئةم خانوانةش بةثصي مزةي کرصکار و ذمارةي ئةو . نةتاشراوة

دواي هةر . ندة دةکرصةدارضنارانةي کة تصيدا بةکار هصنراون، مةز

هصرشصکي بوردومان، بارزانيةکان هةمان بةرد و کاريتة دةکار دةکةنةوة 

 ثصخةف، ضةند لةمانةش بترازص، هةندص. و بة قوأ و قاميش دايدةثؤشن

وقاضاغي کانزا و طؤزةيةکي  يةغدان و جمريي دارين، بأصک دةوري و قاث

أا هاسانة و دةتوانن  طپ لة کايت مةترسيدا هصنانةخواريان لة شاخ

  .ضةرخي ذيان لة شوصنصکي هصوردا وةطةأ خبةنةوة
 

  طةأانةوةي مةال مستةفا

لصماين  مةال مستةفا بةو بأة يارمةتيةي کة لة س۱۹۴۳تا ساپي 

ثاشي ئةوةي هةموو ثاشةکةوت و . دةضوو ، بة زةمحةت بةأصصدةيدراي

سةرضاوةكاين دارايي و تةنانةت خشپ و زصأ و زيوةکاين سةري 

 بأيارةکةي ۱۹۴۳هاويين . يان هات، بأياري طرت أاکا ذنةکانيشي دوايي

بة ئةجنام طةياند و بة ثصيان لة أصطةي خاکي ئصرانةوة دواي بأيين 

 سةدوبيست ميلي لة باکووري أؤذئاواوةوة خؤي طةياندةوة أصطايةکي

هؤزة دراوسصيةکان و ئةو بة طةيشتنةوةي مةال مستةفا، سةرؤک. بارزان

کةسانةي کة ثلة و ثايةي حکوومةتييان هةبوو، بةآلم هةميشة 

ضاوةأواين هاتنةوةي بوون، هةروةها ئةفسةراين شؤأشطصأي ئةرتةش 

 دابوو و بة هؤي بةشداري لة بزووتنةوةي  خؤيان نيشان کة لصهاتووييي

 لةناو خةپکدا خؤشةويست و جصي أصز يةوةناسيؤناليسيتيي کوردي

  .بوون، ضاويان برِيية مةال مستةفا

. مةال مستةفا هةرضةند زؤر باآلبةرز نةبوو، بةآلم بةهةيبةت بوو

ترووسکةي ضاو و خةتةکاين تةوصپي، باسي وريايي و لصهاتووييي ئةويان 

هةرضةند . نخؤأاطري و ئازاييي لة زةين و لةشيدا ئاشکرا بوو. ددةکر



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YT

الي مةالي طوند تةواو کردبوو، بةآلم زوو فصري خوصندين سةرةتاييي لة

هةموو وردةکاري ثةناكاين نيزامي بة و ةماي کاروباري ديثلؤمايت و ثصضبن

سةرةأاي ضاونةترسي و خؤأاطري، کةمايةسية .  بووو زيرةکيةکانيةوة

ةکاين خؤيشي دةناسي و ستايشي ئةو کوردانةي دةکرد کة خوصندين فکريي

ئةم هةپوصستة . باآليان تةواو کردبوو و ثصيان نابوة أصطاي خزمةت بة طةل

هؤي ئةوة كة ذمارةيةکي زياتر لة کوردة خوصندةوارةکان لة  بوو بة

أاسثصريي مةال . داهاتوودا بکةونة أيزي بزووتنةوةي ناسيؤناليستييةوة

. فا بؤ وان ئةوة بوو کة لة دةرس و دةورةکانيان دوور نةکةونةوةمستة

ئةو أصزةي كة بؤ قازي حمةممةديشي دادةنا، ثتر بة هؤي ئةم اليةنةوة 

: هةپطوتنيشي برييت بوو لةهةندص تايبةمتةنديي کةمتر شايستةي ثص. بوو

ئةم کةسايةتيية ثصضراوةية، توانيي . خؤبيين، هةخلوازي و سةرکصشي

راين جياواز و بريوأاطةيل هةمةجؤر لة جةغزي ئةوين و ئؤطرييةکي هاوکا

  .بکاتةوة بةربآلودا کؤ

مةال مستةفا بة طةيشتنةوةي بؤ بارزان، هصزصکي لة ضةکداراين 

لة . عةشريةيت کؤ کردةوة و هصرشي بردة سةر بنکةکاين نيزامي و ثؤليسي

ةطرت، هؤشي بة هةمان کاتدا کة ثصوةنديي بة بالَوصزخانةي بريتانياوة د

بة صنيش بؤ ناونووسيي کةساين . ووصذي دةوپةتيشةوة هةبوواليةين وت

داخواز، ثياوي ناردة نصو خصآليت دؤست، هةروةها بؤ ثشتيوانيي 

بزووتنةوةکةي خؤي، هةوپي دةدا ذمارةي کورد لة أيزةکاين ئةرتةشدا کةم 

ةوةي ئارامي ستوونصکي ئةرتةشي عرياق کة بة نيازي دابينکردن. بکاتةوة

يةکاين ساپي يتا دواي. نصردرابوو، کةوتة بةر زةبر و بةجارصک هةپتةکا

أادةيةک بةهصز بوو و وضؤپةوة تا  کة مةال مستةفا لة اليةين ضةک۱۹۴۳

 بةربةرةکانييان نةبوو، کابينةي نوصي  ييةکاين حکوومةت توانايهصزة تايبةت

صکي کوردي أواپةيت بوو، نووري سةعيد لة أصي ماجيد مستةفاوة، کة وةزير
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وثصنج ساپ، دواي شةأ  ماجيد مستةفاي تةمةن دةوري ضل. پوووجکةوتة جم

هةموو شتصکي لةدةست دابوو، ثصشتريش لة هاوکاراين شصخ مةمحوودي 

سلصماين بوو، ثاشان بوو بة کاربةدةسيت حکوومةت و ثامشاوةي تةمةين 

 وةزيري تازة، بة .هةر وةك کوردصکي ناسيؤناليست و ميانأةو مايةوة

قةبووپکردين زؤربةي ويستةکاين مةال مستةفا، توانيي ئارامييةكي کايت لة 

هةروةها خؤي لةو طومانة ثأمةترسييةش هاوصشت . دا ساز بکاکوردستان

کة بةغدا ئامادةية بةشصک لة هصز و دةسةآليت خؤي بدا بةو کةسانةي وا 

  .ةذياين خؤيان بؤ ئاواتةکاين کورد تةرخان کردوو

ووصذي دؤستانةي ماجيد مستةفا لةطةپ مةال بةم ضةشنة وت

مستةفادا توانيي هةندص لة خؤخوازيةکاين مةال مستةفا دابني بکا و 

ورةي ثتري وةبةر بنص تا لةطةپ هاوبرية ناسيؤناليستةکاين أادةي 

  .داخوازيةکانيان بةرةذوور بةرن

 بةشصک لة وةزيران، ئامادة بوونووري سةعيدي سةرةک

لةسةرکراو دابني بکا، بةآلم هاوکارة  ثصشتر قسةصکهاتنةكاينث

عةرةبةکاين بة بيانووي دة مةترسي کةوتين خاکي عرياق، ثشتيوانييان 

حكوومةيت نووري سةعيد أووخا و . وةزير نةکرد لة سةرةک

لةسةر کاروباري  و داوطؤ لةطةپ کوردانوةزارةختانةيةک بؤ طفت

 بدا، ووصذةکانتةوة کة درصذة بة وت ساز بوو، بةو هةپوصسکوردستان

سةرةأاي ئةوة، . صيبةآلم لةسةر خاپة بنةأةتيةکان لةطةپياندا ثصک نة

مةال مستةفا دةرطاي ثصوةنديةکاين لةطةپ بةغدادا هةر ئاوةآل أاطرت، 

ضةشنة .  کةم نةکردةوةبةآلم هصرشةکانيي بؤ سةر بنکة عةسکةريةکان

 ئاپؤزييةدا، زيرةکانة لةاليةن ضةند م ماوة درصذخايةنة ثأ لةثصوةندييةک

ئةفسةرصکي کوردةوة لة بةغدا ساز بوو، ضاوةأوان دةکرا بتوانص بةشصکي 

يةکةم کةسي ئةو طرووثة، . کصشةکاين نصوان کورد و دةوپةت ضارةسةر بکا
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سةرطورد عيزةت عةبدولعةزيزي خةپکي ئامصدي بوو کة لة سةردةمي خؤيدا 

هةواي وا کؤششي کردبوو كةش هةروةه،بووياوةري وةليعةهد 

دووهةم . ثصوةنديةکاين نصوان کورد و عةرةب و بريتانيا بأوادار أابطرص

 قاميقامي ۱۹۴۴ةواندزي بوو کة سةرةتاکاين کةس سةرهةنط ئةمني أ

اليةن حکوومةتةوة بة  لةيةکاين لةطةپ مةال مستةفاو و ثصوةندأةواندز بو

 عةبدولعةزيزي طةيالين بوو کة سصهةم کةس کاثيتان. دةدا فةرمي درصذة ثص

أصزصکي زؤري بة ناوي کوأي شصخ عةبدوپآل ئةفةندييةوة، أصبةري طةورةي 

  .دةطريا کوردستاين باکووري ئصران، لص ئايين لة

خوصين کوردي :  ئةو وتةية نةزانرابوو کةبايةخيسةرةتا بة 

باکوور، لة هةپداين ئاوةکاين بةغداي عةرةب بةتةوذمترة، بةآلم 

ةکاين دواتر کة تةنيا بة حيزيب هيواوة نةدةبةسترانةوة، بة أووين هةوپ

لة سةردةمي . ماناي ئةو وتةيةيان بؤ دةسةآلتداراين عرياق دةرخست

نووري سةعيددا، بةثصي أاسثاردةي ماجيد مستةفا، ضوار ئةفسةري 

ئةوان کورداين ناسيؤناليسيت زؤر . ثصوةندي بؤ ناوضةي بارزان داندرا

. خستين کؤمةپةي مةهاباديشدا هةبوو ، دةستيان لة وةأصناسراو بوون

سةروان مريحاج خةپکي زاخؤ، سةروان مستةفا خؤشناو خةپکي 

ي خةپکي سلصماين، کة  وان مةجيد عةيل و سةروان فوئادق، سةرةکؤيسنج

ووصذةکان لة أصي ئةم ئةفسةرانةوة لة ئاکامدا وت. دا وةزير بوو۱۹۶۱لة 

شصخ ئةمحةد و طةأانةوةي بؤ بارزان لة بوو بة هؤي ئازادبووين 

شصخ ئةمحةد أصبةرايةتيي ئاينيي وةدةست طرتةوة، . دا۱۹۴۴سةرةتاي 

بةآلم دةسةآليت كاراي سياسي و عةسكةري هةر لة دةسيت لصوةشاوةييي 

  .مةال مستةفادا مايةوة
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  ۱۹۴۵شؤأشي ساپي 

مستةفا و مةال :  لة ئاطادارييةکدا أاطةيةندرا۱۹۴۵مانطي مارسي ساپي 

دا، بةر وجووپةکاين دذ بة حکوومةيت عرياقهةموو ئةو کةسانةي وا لة جم

ئةم سةرکةوتنة و .  بةشدارييان هةبوة، دةبةخشرصن۱۹۴۴لة فصوريةي 

خستين ضةک و تةقةمةنييةکي زؤر، هةروةها زيندووبوونةوةي  وةدةست

ة مةال بريي ناسيؤناليزمي کوردي لة باکووري عرياق، بوونة هؤي ئةوةي ك

 هيض هصزصکي ديکة لة ،مستةفا و بارزانيية کؤپنةدةرةکاين، جطة لة خؤيان

 يةکصک ۱۹۴۵جؤرة ئاوريلي  بةم. ناوضةي ذصر دةسةآلتياندا قةبووپ نةکةن

 ضا و طةمن  بؤ کأيينةوة»ئويل بةط«سةرکردة بارزانيةکان بة ناوي لة 

ثؤليسي ضووبووة سةرووي مصرطةسوور و کصشةيةکي زارةکي لة بنکةي 

ناوضةکةدا طةيشتة شةأ و تصکهةپضوون، لة ئاكامدا ئويل بةط و ضةند 

دواي ئةم أووداوة بنکةي ثؤليس لةاليةن بارزانيةکانةوة . ثؤليسصك کوذران

ئةم کاتة مةال مستةفا لة أؤذئاواي بارزان خةريک بوو . طةمارؤ درا و طريا

واپة طةأايةوة و بة بيستين ئةم هة.  دةکرديي ناكؤكييةكي خصلَةكيناوبذ

ثةرةطرتين کصشةکةدا، لةأادةبةدةر هةپوصسيت  لةطةپ هاوکات

کةضي . ي دةطرت، تةنانةت داواي ثشتيوانيي لة بةريتانيا کرديناسيؤناليست

يةکان ثصشتر ئاطاداريان کردبوونةوة کة ئةوان لة کاتصکي وةهادا  بةريتانيايي

امي بةرةو ناوضةكة جارصکي تر ستووين نيز. اليةنطري حکوومةيت عرياقن

ستوون لة ئاويلکةي فةوتاندا بوو کة يارمةتيي هصزي هةواييي . کةوت وةأص

حکوومةت کةوتة خؤ بؤ . طةيشتص و زيانصکي زؤري بة بارزانيةکان طةياند

وةرطرتن لة نةياراين مةال مستةفا، کة برييت بوون لة کةسانصکي هؤزي  کةپک

بةياين و دةستةيةکي ةفزصباري، بةرواري، دؤسکي، کوردةکاين شةر

. ناو کة سةر بة تريةيةکي بنةماپةي سةيدةکاين شةمزينان بوون» کؤضةري«



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YX

أصبةرايةتيي ئةو هصزانة ئةفسةرصکي الوي ئةرتةشي عرياق بوو بة ناوي 

  .ةوة"عةبدولکةرمي قاسم"

يةکاين مانطي سثتامرب، جطة لة ثاشةکشة  مةال مستةفا، تا دوايي

ؤ ئةم کشانةوةيةش أوو بکاتة سنوورصک کة هةم دةبوو ب. ضارةيةکي نةما

سنووري . أاطةيشتين هاسان بص و هةم هةبووين ئةو قةبووپ بکاوص دةست

ئةم أووداوةش أصکةويت . ئصران بؤ ئةم مةرجانة شياوتر بوو تا تورکيا

بزووتنةوةيةکي کوردي بوو لة ناوضةي مةهاباد، دوور لة هصزةکاين ئصراين 

دص اليةن وا بري دةکةنةوة کة مةال مستةفا ثصشتر ئصستاش هةن. و أووسي

أةزامةنديي أووسةکاين بؤ ثشتطرييکردين دةوپةتصکي کوردي لة ئصران 

بةآلم وردبوونةوة لة أووداوةکاين باکؤ ثصضةوانةي ئةو . وةرطرتبوو

 مةال :بؤضوونة دةسةملصنص؛ ضونکة باقرؤف ئاشکرا بة وةفدي کوردي طوت

نابص ئةوةش لةبري بکةين، ضونکة بةريتانيا لة . ةمستةفا جاسووسي ئينطليس

دا هةميشة دةوري کاريطةري هةبوة، بؤضووين طشيت أؤذهةآليت ناوةأاست

ئةوةية کة دةسيت ئينطليس بة ئاشکرا و صين لةثشت هةر أووداوصکدا 

بؤية أووسيش وةک هةندص لة ضاودصراين کورد، لة هةموو . هةية

ن دةضصتةوة وابوو سةرةبةنيا بوو و ثصيبزووتنةوةکاين عرياق دأدؤنط 

هيوا و ض اليةن مةال مستةفاوة بواية، ض حيزيب سةر ئينطليس؛ جا ض لة

  . أةشيد خاين بانةهصرش و لصدانةکاين حةمة

مةال مستةفا ثاشان ئةو دةرفةتةي بؤ أةخسا کة بريوأاي 

أاستةقينةي خؤي نيشاين هةم کؤماري مةهاباد و هةم أووسان کة لةوص 

  .ن، بدابوو
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  ضةک

کاتصک وةفدي کورد لة باکؤ طةأايةوة، زةوق و شةوقصکي زؤريان لة 

ماوةي ضوار ساپي داطريکردين ئازةرباجيان لةاليةن . خةپکةکةدا بةدي کرد

ضؤپصکي زؤريان وورد ض خصآلت و ض شارستاين، ضةکسؤظيةتةوة، ک

وکوأييةکيش لةم بارةوة لة مةهاباد هةبواية  ةطةر کةمئ. وةدةست هصنابوو

 ئةوة قازي -کةم تفةنطصکي هةبوو سةرةأاي ئةوةي كة هةر ماپصک الين -

ةوة کة نوصنةري بازرطانيي سؤظيةت »Babayovبابايؤف «حمةممةد لة أصي 

.  دةکرد بؤ حيزيب دميوکرايت کوردستانبوو لة مةهاباد، بةتايبةت دابيين

ي ديسامرب، واتة ماوةيةکي کورت دواي هصرشي هصزةکاين شةوصکي مانط

ئازةرباجيان بؤ سةر بنکةيةکي ذاندارمصري لة ورمص، کارواين کاميؤين 

 هةپکةوتوو لة -دا بةرةو ثردي سوورأووسي بة جادةي كؤين ورمص

ئةنداماين حيزيب بة خصرايي .  وةأص کةوت-باشووري أؤذئاواي مةهاباد

جص دةهصشت تا هةزار و دووسةد تفةنطةکاين بةيان کؤآلنة باريکةکاين شار

کاميؤنةکان بة ضراي کوذاوةوة طةيشتنص و ضةک و . بطرن ذاندارمصري وةر

ئةوة يةکةمني . تةقةمةين بة ضاودصريي ئةفسةراين أووسي داطريان

دؤستاين نزيکتر أايانطةياند . يارمةتيي أووسان بوو بة صين طةيشتة جص

 طرينطتري وةک تانک و تؤثيش، بةثصي بةپصنةکاين يارمةتية نيزاميةکاين

  .باقرؤف لة باکؤ، بةم زووانة دةطةنص
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  بارزانيان و هاوثةميانانيان

ماوةيةکي زؤر نةبوو دواي طةأانةوةي وةفدي باکؤ، مةال مستةفا و 

. أا بةرةو شنؤ داطةأان يةکانيدةستةيةک لة ضةکداراين بارزاين لة بةرزاي

قةآلي هةپکةوتوو لة  دا هاتنة طوندي قومؤزي قةرةثةثاغلةوصوة بة ناوضةي ه

شصخ ئةمحةد أصبةري ئايين و مةال . دة کيلؤمةتريي باکووري مةهاباد

مستةفاش بة ناوي فةرماندةي نيزامييةوة، أصبةرايةتيي ئةسپيي هؤزةکةي 

ذمارةي بارزاين و هاوثةميانانيان کة هاتن دة ئصرانةوة، بة ذن و . دةکرد

هةزاريان تواناييي  سص. هةزار کةس بوون نزيکةي دةمنداپةوة 

هةپطرتنيان هةبوو، مةال مستةفا تةنيا حيسايب لةسةر هةزار و دووسةد  ضةک

جطة لة اليةنطراين شصخاين بارزان کة برييت بوون لة . کةسيان دةکرد

 هةندص هصزي بآلويش لة عرياق ي و دؤپةمةأي،ؤذمزووري، بةرِشريواين، 

مريحاج، مستةفا خؤشناو، خةيروپآل، : وةكة ببوون وةکتصکةپي بزووتنة

عيزةت عةبدولعةزيز، نووري و کاثيتان عةبدولعةزيزي طةيالين، کوأة 

ةيةکي طةورةي شصخ عةبدوپآل ئةفةندي کة لةأاستيدا نوصنةرايةتيي بنةماپ

ثاش .  لة مالنصدا بوون بؤ سةرؤکايةتيي کورددةکرد لةطةپ قازي حمةممةد

ضارةي ئةو ملمالنصية ئةوة بوو بدولعةزيز بة مةهاباد، أصطةةي عةطةيشتنةو

بةرهةمصکي تري . کة لة مةهاباد نةمصنص و بؤ خوصندين بةرز بضصتة سؤظيةت

ئةو سةفةرةي عةبدولعةزيز ئةوة بوو کة أووسان لةمةودوا ثتر ضاوةأواين 

دةستةيةکي دي لة عةشرية کوردة .  عةبدوپآل ئةفةندي بوون هاوکاريي شصخ

اقيةکاين غةيرةبارزاين کة لة ئصران تصکةپ بة مةال مستةفا بوون، کةساين عري

سةر بة هاوثةميانييةکي بةربآلو بوون، ضةند مانطصك ثصشتر سةرؤکةکانيان 

سوصنديان بة قورئان خواردبوو کة بة ضةک ثشتيواين لة بزووتنةوةي 

ةپصنيية ئةو ضةند کةسة وةفادار بة سوصند و ب. ناسيؤناليستيي کورد بکةن
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ي طوندصکي نزيک بة أةواندز، سةيد )جةپديان(ئاغاي  عةيل: برييت بوون لة

 دوو کوأة طةجنةکةي سةيد تةهاي شةمزينان لة ،»ؤتيةز«شصخ ئةمحةد و 

ي نيشتةجص لة اطوندي باتاس، لةطةپ دةوري ثةجنا کةسي کؤضةرياين تورکي

پ کضصکي زؤر هةپبةت هةر لةم شوصنةش بوو کة سةيد ئةمحةد لةطة. نةغةدة

لصهاتووي يةکصک لة دةوپةمةندترين و دةسةآلتدارترين سةرؤک هؤزةکاين 

  .دا زةماوةندي کردقةرةثةثاغ

مةال مستةفا لة يةکةمني ضاوثصکةوتندا بةپصين بة قازي حمةممةد دا 

. کة هةموو ضةکدارةکاين دة خزمةت بةرذةوةندي کورددا دةبن

ماپ و منداپيان شوصين ذيان و هةروةها بأيار درا هةموو اليةنطران و 

هةزار  ص؛ لةمانة نزيکةي سصثص بدرحةوانةوةيان لة ناوضةي مةهاباد 

يةتيي اطةرضي وردة بابةتةکاين ضؤن. کةسيان لةنصو شاري مةهاباد بن

ذيان و کاروباري مةال مستةفا لةم بأطةيةدا زؤر أوون نيية، بةآلم وا 

الي  تةواوي لةةدةست نةدابص و کؤششيةضص هيض هةلصکي ل†وص

ومذي ئةفسةراين سؤظيةت کردبص بؤ أةواندنةوةي ئةو تةم

بةدطومانييةي کة بة هؤي هةپوصست و ضاالکية جؤراوجؤرةکاين 

  .ثصشووةوة وةدووي کةوتبوو

  

  حيزيب دميوکرايت کوردستان

ئةو ماوةية هةموو بة ثةلة خةريکي ئةوة بوون ثصشنيارةکةي 

ئةم . يزيب دميوکرات جصبةجص بکةنباقرؤف لةمةأ طؤأيين کؤمةپة بة ح

، »Hashimovهامشؤف  «۱۹۴۵سثتامربي . کارة بيست أؤذي خاياند

کونسوويل أووس لة ورمص، ناوةندصکي ثصوةنديي فةرهةنطيي لة مةهاباد 

يةکي بوونيةوة هصشتا جصلةبةر ئةوةي کؤمةپة بة هؤي صين. کردةوة

ة أؤذصکي مانطي کؤبوونةوةي طشتيي نةبوو، قازي حمةممةد ناضار ل
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هؤزةکان و خةپکي دا، دةوري شةست کةسي لة سةرؤک۱۹۴۵نوامربي 

هةرضةند سةرضاوةي . شاري بؤ ئةو ناوةندة فةرهةنطيية بانطهصشنت کرد

رِووةوة  ملةئيلهامي ئةو طؤأانکاريية يةکصتيي سؤظيةت بوو، بةآلم ئةوان 

 بة ئةجنام خؤيان دوورةثةرصز أاطرت و کارةکانيان هةر بة دةسيت کورد

قازي هةوپي دةدا لةسةرخؤ و بة بأوا و بةپطةوة مةبةستةکة شي . طةياند

 وةبري يفلة سةفةري باکؤوة دةسيت ثص کرد و قسةکاين باقرؤ. بكاتةوة

ذصر ئاآلي زبصکي ئاشکرا لةهصنايةوة و لة ثصداويستيةکاين حي

ةتيي براياين أووس يارم: لة درصذةي وتةکانيدا طويت. او دودااسيميوکرد

ئايا کةسصک ثرسياري لةم بارةوة هةية؟ يا . حيزيب نوص دةکةن

مةبةستصک ماوة ثصويسيت بة أوونکردنةوة بص؟ کةس دةنطي نةکرد و 

باسي دامةزراندين حکوومةتصکي سةربةخؤي . کارةکة بأياري لةسةر درا

کورد نةکرا، بةآلم زؤربةي دانيشتوان ئاطاداري قسةکاين باقرؤف لة 

 تةنيا ناوي حيزبةکة بوو، ،لةم دانيشتنةدا طؤأاكة  ئةوةي .باکؤية بوون

وطؤأصکي بنةأةيت ثصک نةهات و کؤميتةي ناوةنديش طورج دةنا هيض ئاپ

قازي هةر وةک لة کؤمةپةدا ئةندام بوو، لة حيزيب . دةسيت تص وةرنةدرا

کاري وي، درصذةدان بةو بأشتة بوو کة . نوصشدا هةر بة ئةندامي مايةوة

أووسانيش لة ثشيت ثةردةوة أصنوصنيي . نةوةکةدا هةيبوولة بزووت

حيزيب . ثصويستيان دةکرد، هةروةک لة سةردةمي کؤمةپةشدا کردبوويان

  :يا هةندص لة خاپةکاين ئةمانة بوونؤنوص بةرنامةي خؤي هةبوو، ط

دةشص کوردي ئصران بؤ بةأصوةبردين کاروباري خؤي حکوومةيت  .۱

 .خؤي هةبص

ص و لة خوصندن و فصرکردن و بارهصناندا زماين أةمسي کوردي ب .۲

 .دةکار بکرص
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دا، لة جظايت ئوستاين لة ضوارضصوةي ياساي بنةأةتيي ئصران .۳

ئةو . کوردستان دامبةزرص و ئةنداماين هةرضي زووتر هةپبذصردرصن

وةرطرتن لة دةسةآلتةکاين خؤي، ضاودصريي کؤبوونةوة  جظاتة بة کةپک

 .طشتيةکان بکا

 .اين حکوومةيت ناوخؤ کورد بندةشص هةموو بةرثرس .۴

 .داهات و دةرامةيت کوردستان هةر لة کوردستان سةرف بکرصتةوة .۵

حيزيب دميوکرايت کوردستان هةوپ بؤ برايةيت لةطةپ  .۶

 . دةداکةمايةتيةکاين ناوخؤ و طةيل ئازةرباجيان

 وسيت دةداةكاين ئةخالقي و تةندرحيزب هةوپ بؤ ثةرةثصداين ثصوان .۷

ةوة بة خوصندن و فصرکردن و بارهصنان، طةشة بة و لة أصطاي برةودان

 وکاپ لة کوردستان و کشت ئابووري و بصهداشيت طشيت و بازرطاينباري

 .دةدا

ي يجؤرة بزووتنةوةي ناسيؤناليستيي کورد، بةرطي دميوکراس بةم

ساپةي ثصشوو خةريک بوون بة فةرمي وةدي  ثؤشي و ئارةزوةکاين يةک

انة دؤستايةيت و ميهرةبانييةي کة کؤمةپة ثصکي دةهاتن، بةآلم دوور لةو طي

هصنابوو، ضونکة أصکخراوي نوص خةريک بوو شايستةتر و کاريطةرتر و 

ئةم . لةسةر بنةماي ئةزموون و أصنوصين و ديکتاتؤريةيت سؤظيةت دةطوورا

ثةسندي خؤي  بزووتنةوة سياسيية نوصية، أصبةري خؤشةويست و خةپک

. نيي ئةو سةردةم ثصويست و مايةي ذيان بووهةبوو، کة بؤ أؤذطاري ستالي

ئةو أصبةرةش قازي حمةممةد بوو کة هةندص لة ئةنداماين سةرةکيي کؤمةپة 

مةترسيي ئةوةيان لص دةکرد أؤذصک دابص کةسصتيي خؤويسيت خؤي بةسةر 

أووس باوةرِي ثتةوي بة قازي . بزووتنةوةي ناسيؤناليستيدا بسةثصنص

ي خؤيدا لةوانةية لة بةرذةوةندزاين أووس قازيش دةي. هةبوو

وةرسووأص، بةآلم ثصي وابوو مةرجةکاين دةستةبةرکردين سةرکةوتين 
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هةرضةند قازي سةرهةلَوصستيي . کوردي لة ئاکامدا جصبةجص کردووة

أووساين قةبووپ کردبوو، بةآلم هةميشة وةک کوردصکي ناسيؤناليست و 

ستةيةکي کةم، تةواوي هةر ئةوةش بوو توانيي، جطة لة دة. خؤأاطر مايةوة

  .خةپکي وآلتةکةي أةطةپ خؤي خبا

زادة، يةکصک لة کةسصتية ناسراوةکاين دصبوکري،  ئاغاي ئصلخاين قاسم

ؤف بؤ باکؤي يئةو بانطهصشتنةکةي ذصنأاپ ئاتاکش. هةر بة دأدؤنطي مايةوة

بةو ئومصدة قةبووپ کردبوو کة بارودؤخي کورد لةوةي کة هةية هةندص 

طةيشت ئامانج م کاتصک لة باکؤ قسةکاين باقرؤيف بيست، تصبةآل. باشتر بص

ي ـةمزةي نةپؤســئةوة بوو لة بؤکان کاک ه. اندنةوةي ئصرانةــهةپوةشلصك

اکؤ ــم ئاغا لة بــکاتصک قاس. ک و طوماين خؤيــةريکة شــاين کردة شــمامةش

 ةهاباد وــاين مــةزاي ثأ خرؤشــة فةوة، لةجياتيي ئةوةي أوو بکاتـةأايـــط

 بکاتةوة، أووي کردة تةورصز و ضةند حةوتوويةک لةوص ثصيةک بؤ خؤيجص

قاسم ئاغا لةم سةفةرةدا بة تةواوي شکي ئةو أووسانةي ثةأاند کة . مايةوة

بةم . نيطةران بوون هةندص کةس بأيارةکاين باکؤ لةمالوئةوال ئاشکرا بکةن

، رِاستيي ئةو ئاغا لة مةهاباديش کةوتة بةر بةدطوماين جؤرة قاسم

بةدواي ئاغاکاين تري دصبؤکري لةطةپ طرتين ئةوة طومانييةش بة ثصوةنديبةد

  . سةملصندراذصنأاپ هومايووين و فةرماندةکاين تري ئةرتةشي ئصران

دا ةئاغا لةو سةردةم ئةوي أاسيت بص کةسايةتييةکي وةک قاسم

هةپکةوتة و دةطمةن بوو؛ ضونکة هصزةکاين سؤظيةت لة ئةوروثا 

سةرکةوتنيان وةدةست هصنابوو، دةسةآلت و نفووزيشيان لة باکووري 

درصذ بةردةوام دةهاتة بةرضاو و اواي ئصران هةتا ماوةيةکي دووروأؤذئ

هةپوصستصکي وايان نواندبوو کة جطة لة دةستةيةکي بضووکي نيطةران لة 

خؤبةسةرداسةثاندين سؤظيةت، هةموو لة أةزامةندي و ئومصدةواريدا 

  .دةذيان
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  ئازةرباجياين خودموختار

 واتة ئةو جصيةي کة هصزة ،مصذوو لة ئازةرباجياين ئصران

 دةيانويست بة ئامادةطيي ۱۹۴۵داطريکةرةکاين سؤظيةت لة ئؤکتؤبري 

قورس و قاميي خؤيان خةپک دپنيا بکةن کة بزووتنةوة خؤشةويستةکةيان 

رب ثارتيزاناين تا ناويين مانطي نوام. دةکةوص، دة حاپي نووسراندا بوو سةر

ي ئازةرباجياين سؤظيةتيشةوة، بة رِاستطؤيي و )كؤضةران(ضةكدار، بة 

خؤ تا هةرصمةكة لةرِووي ئيداري و نيزامييةوة خبةنة ذصر  توندي كةوتنة

ئةوان تاقمة نيزاميةکاين ئةرتةشي ئصرانيان وةها تةنطةتاو . رِكصفي خؤيان

 و بنکةکاين ثؤليس کةوتنة ذاندارمصري. بصپن کرد تا لص بأان تةورصز بةجص

 و  دةوپةتيةکاين تةورصز داطري کرانبينا طشيت و.  کران بةر هصرش و ضةک

أووسي زؤر بة لةکاتصکدا بةرثرساين . ثصوةنديي تةورصز بة تارانةوة هةپبأا

طةپ بةرثرساين ئصرانيدا دةجووآلنةوة، لة هةمان کاتدا أصز و حورمةتةوة لة

دةکردن تا سةرکةوتين ثتر  ثشتيوانييان لصشؤأشطصأةکانيان تني دةدا و 

أصطاي طةأانةوةي هصزةکاين ئصران بؤ نصو شاريشيان . وةدةست بصنن

هةر کؤششصکي تارانيش بؤ خؤقاميترکردن لة ناوضةكةدا، . بةستبوو

ي نوامرب، حکوومةيت ئصران ۱۷. لةاليةن سؤظيةتةوة ثووضةپ دةکرايةوة

 دةيةوص هصزي نيزامي لة تةورصز بة بالَوصزخانةي سؤظيةت دا کةخةبةري 

ي هصزي ئصراين، لة نزيک قةزوصين دوور لة )فةوج( طوردان بةآلم دوو. بکا

ناأةزايةتيةکاين . طريا سنووري ئازةرباجيان، لةاليةن سؤظيةتةوة ثصشيان لص

 .Mrئاغاي برينصز «ي  ۱۹۴۵هةوپةکاين ديسامربي .  دةکرانةوةتئصران أة

Byrnez « ئاغاي بيظن «وMr. Bevin « لة مؤسکؤ، بؤ داناين ثالنصک بةپکوو

ستانييةوة لة وکصشةي ئازةرباجيان خبرصتة ضوارضصوةي أيفؤرمصکي ئ

ئصران بة شصوةيةکي کامپ «ئصران، لةاليةن ستالينةوة بة بيانووي ئةوةي كة 

  .، أةت کرايةوة»لة دةستووري جةلةسةدا نيية
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دواي ا بةومةرجةدبزووتنةوةي خودموختاريي کورد لةم هةل

ئاماجنةکاين خؤيةوة بوو و سؤسةي ئةوةي کردبوو کة کوردستان بة 

.  دةضصزأي سؤظيةتدا، وةک منداپي هةپسةنطاندن لةضاو ئازةرباجيان

ئةوةش بةشصکي تري . مانطي نوامرب دةزطايةکي ضاث طةيشتة مةهاباد

أووسةکان بة نيشانداين سةودايةکي ساختة، . بةلَصنةكاين باکؤ بوو

نرخي دةزطاکة لة بةرطةيةکي . ان دةدا ئةو دياريية بشارنةوةهةوپي

دياري ) دوو هةزار دؤالرونزيکةي بيست(ة سةد هةزار متةن کأيندا ب

زؤر زوو بآلظؤکي کوردي، . کرابوو، طوايا ئةو ثارةية دراوة بة أووسان

کةوت، دةورصکي طرينطي بؤ  وةدةر) أؤذنامةي کوردستان(وةک 

  .ةوةکة، بةتايبةت لةناو الواين حيزبيدا، دةطصأابةهصزترکردين بزووتن

ي ديسامرب جةعفةر ثيشةوةري و هاوکاراين سؤظيةت ۱۲سةرةجنام 

يةک  ئوستاين، ثصکهاتوو لة سةدو ئامادة بوون و ئةجنومةين نةتةوةييي

لة أوانطةي -ئةوة . نوصنةر بة فةرمي لة تةورصز کرايةوة

ةبوو، بةپکوو  سةربةخؤيي ن-وردبوونةوةيةکي ثسثؤأانةوة

دا، لة ياساي بنةأةتيشدا بة خودموختاري بوو لة ضوارضصوةي ئصران

  .ناوي ئةجنومةين ئةيالةيت و وياليةتييةوة باسي کرابوو

دةوپةمةندةکاين تةورصز کة نيطةراين ماپ و سامانيان بوون، دپنيا 

بةآلم لة هةمان کاتدا هةندص فةرماين شؤأشطصأانةي وةک . کران

هةروةها بة . ضوون زاريش دةروانکةکان، دابةشيين زةويکردين بميللي

ندرا زماين أةمسي لة دايرةکان و قوتاخبانةکاندا زماين صئاشکرا أاطةي

هةرضةند کاربةدةستاين سؤظيةت هةوپيان دةدا ئةم کارانةيان . تورکيية

زؤربةي ئةم . بايةخ بصنة بةرضاو، بةآلم لةأاستيدا وا نةبوو بضووک و کةم

  .ثشت بووؤلَةت و أةزامةنديي سؤظيةتيان لةنة مهةپوصستا
  

  ج

  

ذنةيةکي ثصنج کةسيي لة يقازي حمةممةد، بة أاسثصريي أووسةکان، ل

مةين ئةجنوحيزيب دميوکرايت کوردستان و ناوضةي مةهاباد أةوانةي الي 
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سةيفي قازيي : ئةو ثصنج کةسة برييت بوون لة. نوصنةراين تةورصز کرد

 حاجي مستةفا داودي، مةناف کةرميي، کةرمي ئامؤزاي قازي حمةممةد،

ئةو ليذنةية لة تةورصز، کةمايةتييةکي . ئةمحةدةين و وةهاب بلووريان

بة ناوي نوصنةراين کوردستانصکي جياوة لة . ونونيطةران و ناأةحةت ب

نةطريان، بةپکوو وةک نوصنةري بةشصک لة ئوستان  ئازةرباجيان وةر

ن دةرکةوت ئةوان لة سيستةمي نوصدا زؤر زوو بؤيا. ضاويان لص دةکرا

تةنيا بؤيان هةية خاوةين ئةجنومةين شار بن کة بةرةذصرترة لة 

كوردةكان طومانيان لةوة كردبوو كة . ئةجنومةين ئوستاين ئازةرباجيان

رِةنطة دراوسص ئازةرباجيانيةكانيان ثةنا ببةنة بةر ئةم جؤرة مانؤرِة، 

 ناردين نوصنةريان بؤ تةورصز أاطرتين دؤستاين أووس،بةآلم بؤ دلَ

ثاش سص جار بةشداريکردن لةو ئةجنومةنةدا، ثصنج نوصنةري . قةبووپ کرد

  .ي خؤيان طةأانةوة بؤ مةهاباديکورد بؤ دةربأيين ناأةزاي
 

  کوردستاين خودموختار

ئةو . باقرؤف لة باکؤ بةپصين خودموختاريي بة کوردان دابوو

قازي حمةممةد لة . طوص خبرص يار ثشتبةپصنييةش نةدةکرا بؤ ماوةيةکي ناد

ئاسيت أاوصذکاراين أووسدا زؤر بة ثارصزةوة دةبزووت، ضونکة بأياري 

ي ۱۷. خصرخوازانةي وان بؤ ضارةنووسي داهاتووي کوردستان طرينط بوو

ديسامرب، هةست و سؤز بةسةر ثارصز و قاميکاريدا زاپ بوون و 

 لة بةردةمي انصکي طةورة بة خؤثصشاندکؤبوونةوةي ئةنداماين حيزب بوو

 لة مةهاباد، واتة ئيدارةي دادواين شوصنةواري هصزي دةوپةيت ئصران

بةردةن، بةآلم ضونکة جةماوةر دةيانويست ئاوري تص. دادطوستةري

. ميانةأؤکان بةسةر بارودؤخةکةدا زاپ بوون، بةري ئةو کارةيان طرت

ن لةسةر باين لةدواييدا ثاش تةقةيةکي زؤري هةوايي، ئاآلي کوردستا

  .ئيدارةکة هةپکرا
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يةکاين ديسامرب، قازي دةسةآليت دا بة عةبدوألةمحاين  أؤذاين دوايي

زةبيحي و عةيل أصحاين، تا لةاليةن ئةوةوة بضنة تةورصز و ضاويان بة 

ريتانيا بکةوص و ضؤنيةتيي لواين ثصوةندي لةنصوان کوردستاين ةکونسوويل ب

وةآلمي .  تاووتوص بکةنداوروثيةکاين ترخودموختار و بريتانيا و وآلتة ئة

قازي بؤ خؤي . کونسوول أوون و ئاشکرا نةبوو و ئةواين دپنيا نةکردةوة

ضووة تةورصز تا ئاماجنةکاين کورد لةطةپ ثيشةوةري و دةسةآلتداراين 

کاتصک طةأايةوة بؤ مةهاباد، ماوةيةکي . أووسدا خباتة بةر باس و لصدوان

  تا أادةيةکيش ئاسيت فةرماندةييي.  أاي طشيتتةرخان کرد بؤ توصذينةوةي

بةآلم بة ئارامي خؤي بؤ . خؤي لة بزووتنةوةي نةتةوايةتيدا کةم کردةوة

، ئامادة دةکرد؛ واتة ئةو أؤذةي »۱۹۴۶ي ذانويةي ۲۲«ي أصبةندان ۲أؤذي 

  .کة خودموختاريي کوردي بة فةرمي تصدا أادةطةيصندرا

 Nemazنةماز عةلييؤف «ؤ ستوان ضةند أؤذ ثاشان، قازي ثالين خؤي ب

Aliov« يةرماکؤف «ي ئةفسةري سياسيي أووس لة مياندواو و سةرطورد

Yermakov« ي ئةفسةري ثصوةنديي کاربةدةستاين أووس لة تةورصز، باس

ي ذانوية قسةکة کةوتة شار، ۱۷أؤذي . يان دةرنةبأي کرد، هيضکام ناأةزايي

يا أؤذي دووي ؤأؤيي، طلةوصشةوة بةرةو کوصستان بؤ نصو هؤزةکان 

  .أصبةندان کؤبوونةوةيةکي طرينط لة مةيداين ضوارضرا بةأصوة دةضص

ة ناسراوةکاين يأؤذصک ثصشتر کؤبوونةوةيةکي طةورة لة کةسصتي

شاري مةهاباد لة مزطةويت ناوةنديدا ثصک هات، تا باسي کصشةي 

. خودموختاريي کورد بکرص و بةرنامةکاين أؤذي دوايي دابأصذرصن

کاريي ثصويست کرابوو و تةنيا دةوري بيست کةسصک ئاطادار بوون کة قامي

سبةينص ضةند کةس وتار دةدةن و برِيارة لة بابةت نةتةوةي کورد و 

  .طةيشنت بة ئاماجنة بةرزةفأةکانيةوة بدوصن
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   ۱۹۴۶ي ذانويةي ۲۲

ي ذانويةي ۲۲ أؤذي ئةطةرضي أؤذي ثصشتر بةفر باريبوو، بةيانيي

 ۴۵۰۰  نصوةأاسيت مانطي زستان و لة بةرزاييي.  هةتاو كةوتبوو۱۹۴۶

يةوة،   ثلةي باکووري عةرزي جوغرافيايي۳۷ثصي أؤخي دةريا و 

تا ضصشتانص كؤمةلَصكي زؤر لة خةپکي . طةرمايةکي بالوصن وآليت داطرتبوو

. ونةوةيةکاين دةوروبةر لة مةيداين ضوارضرا کؤ بو شار و ئاوايي

هةردوو شةقامة أاستةوأاستةکةي شار، کة دةهاتنةوة سةر مةيدان، بة 

. ئاآلي کوردستان و کووتاپي سوور و سثي و کةسک أازابوونةوة

دةستةيةکي بةرضاو لةنصو جةماوةرةکة جيا بوونةوة و بة مةودايةکي 

سةد ياردي بةرةو أؤذئاواي مةيدانةکة أؤيشنت و طةيشتنة بةر بينا 

قازي حمةممةد، کة لة خشيت سوور بوو و بةسةر ضؤمي طةورةکةي 

ئةجمار يةکأاست . أا تا مةيدان هصنرا قازي لةوص. دا دةيأواينسابآلغ

بةرةو ئةو سةکؤ دارينة ضوو کة لة باکووري أؤذئاواي مةيدان 

لة بةرةوة دةستةيةکي أةنطاوأةنطي ثياو و منداپ . دامةزرابوو

ثةجنةرةي ئةو ماآلنةي وا ةروةستابوون، ذنان لة سةربان و بأا

إدةيانأوانيية سةر مةيدان، أاوةستابوون، ئةوة نيشانةي دوورةثةرصزي 

دةستةيةکي دي ئةو کةسانة بوون کة بة . و طؤشةطرييي ئةوان بوو

أواپةت وةبةرضاو نةدةهاتن، بةآلم دةورصکي طرينطيان هةبوو؛ ئةويش 

وةندي و سةرووي ئةنداماين طةنج و طةأاوةي حيزب بوون، لة ضيين نا
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يان دةبةردا بوو وبةرطصکي ئاساييي أؤذئاواييشارنشيين مةهابادي، جل

لة . وبةرطةوة کآلو و ثصضيان لةسةر نابووو هةندصکيشيان بةم جل

هؤزاين خصآليت دةظةري مةهاباد، لة اليةکيش کؤمةپي ئاغاوات و سةرؤک

 مامةش و مةنطوأ و طةورک، هةروةها لة ناوضةي سةر سنووري

  . وبةرطي باشوورييةوةعرياقيش هؤزي زةرزا بة جل

هؤزاين هةرکي و بةطزادة و بارزاين کؤمةپصکي تريش سةرؤک

وضؤغةي أةنط سثيي بواردووي باکووريانةوة کة بوون، بة أانک

هةندصكيان جامةدانيي سوور يا شينيان لة . دةستکردي خؤيان بوون

وورتريشةوة شکاک و لة باکووري د. جؤرةها كآلوي سةريان ثصضابوو

جةاليل هاتبوون، ضةشنة شةپوارصکي قةفقازي و کؤتيان لةبةردا بوو، 

تةنيا . کآلويشيان لبادصکي بپيندي سثي و ضةشنة ثصضصکي بةرين بوو

أووسصکي ئةو جةماوةرة، يةرماکؤف بوو کة لة تةورصز دةذيا و ئصستا لة 

 سةيرکةري مةودايةکي هةندص دوورترةوة لة ناو جيثصک دانيشتبوو و

  .وأةمسةکة بوو أص

: قازي وةسةر سةکؤ کةوت و بة دةنطصکي ئارام و ثأ متمانةوة طويت

مايف ئةوةي هةية . کورد نةتةوةيةکي جياوازة و وآليت داطري کراوة

  .بةشاين نةتةوةکاين تر ضارةنووسي خؤي بةدةستةوة بطرصçشا
  

 .هصزيشي هةبوونةبةر هاتبوو، دؤست و اليةنطري بةکورد وةخ

. کؤماري خودموختاري کوردستان لة وةها بارودؤخصکدا بوو کة دامةزرا

قازي، لة جةنطةي شادي و هةرادا، سثاسي کؤميتةي ناوةنديي حيزب و 

جةماوةري کوردستاين کرد کة ئةويان بؤ أصبةرايةتيي ئةو نةتةوة 

ئةجمار کةوا درصذ و شؤأةکةيي داکةند، . تازةثصطةيشتووة هةپبذاردووة

ضة سثيةکةي بة نيشانةي أصبةرايةتيي ئايين هصشتةوة و بةآلم ثص

يونيفؤرمصکي نيزاميي شصوة سؤظيةيت، کة بةتايبةيت لة تةورصز بؤي 
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بة وتةي هةندص کةس، قازي . دروابوو، دراية دةسيت و لةبةري کرد

بطؤأصتةوة، بةآلم بأياري خؤي وابوو کة ثصضةکةش بة کآلوي نيزامي 

يين  لةبةر أصبةرايةتيي ئامصزةرةکةکرا زاي يةوة رِلةاليةن دؤستان

ئيتر لةمةودوا هةميشة مصزةري دةبةست، بةآلم . صپصتةوة

وبةرطة نيزاميةکة لةو أؤذةدا جل. وطؤأ ثص دةکردنبةرطةکاين ئاپìجل

دا بوو، بةآلم ثاشان بوو بة ليباسي هةموو نيزاميةکان و تةنيا لةبةر قازي

وتاري قازي ثتر لة . بةري کؤمارهةندص لة غةيرةنيزاميةکاين بةأصوة

ثازدة دةقيقةي نةخاياند، بةآلم ئةو ماوةية توانيي سثاسي يارمةتيية 

ي و مةعنةويةکاين يةکصتيي سؤظيةت بکا و ثريؤزباييش بة برا دماد

ئازةرباجيانيةکان بپص، کة بة سةربةخؤيي طةيشتبوون و دةيانتواين هةم 

هاتين وتاري قازي بة دوايي. زنيارمةتيي کورد بدةن و هةم يارمةيت خبوا

و ضةند هةنطاوصک کشانةوة دواوةي، سصسةد تفةنط، هةرکام ثصنج 

طوللةيان هاويشت و ثشتيوانيي شادييةکةيان کرد؛ ضونکة هيض شادي و 

  .زةماوةندصکي کوردي بةبص تةقة کامپ نابص

هةواية ثأ لة شاديية بة وؤش نةبوو ئةو كةشخ هيض کةس ثصي

ةجصي وةک بردنة ذصر ثرسياري برايةتيي کورد و هةندص باسي ناب

بةآلم كصشةيةك . ئازةري، کة قازي بة جواين ئاماذةي ثص دابوو، بشصوص

دةستةيةک لة . ثةيدا بوو، جةماوةرةکةي بؤ ماوةيةک ناأةحةت کرد

هؤزة بةرزةکان و کاربةدةستاين شار لةسةر سةکؤ، خةريکي سةرؤک

. ةطي هةرکي وةسةر سةکؤ کةوتثريؤزبايي لة قازي بوون، کة زصأؤب

ضاوةأواين ئةوةي لص دةکرا شياوي کؤبوونةوةکة بدوص، بةآلم 

بةثصضةوانةوة دةسيت کرد بة هصرش بردنة سةر شصخ عةبدوپآل ئةفةندي و 

طويت ئةو بة اللووتصکةوة ثريؤزباييي ئةم أؤذة بةشکؤيةي کردووة، 

 سةريان لةم خةپک. ضونکة دوور نيية ثياوي بيانيي وةک ئينطليس بص

سةيد عةبدولعةزيزي . حورمةتييةي زصأؤبةط سوأ ما ئةدةيب و بص بص
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دا لةبةر بزووتنةوةي کورد طةنج، کة ثلة و ثايةي خؤي لة ئةرتةشي عرياق

بة . هصشتبوو، لةناو جةماوةرةکة هاتة دةر تا بةرطري لة باوکي بکا بةجص

 شصخ عةبدوپآل دواي ئةودا قازي طةأايةوة سةر جصي ثصشووي و لة ثةسين

و بةرثةرضدانةوةي وتةکاين زصأؤدا قسةي کرد و طويت ئةم وتانةي 

أاي هةندص کةس ئةوةية کة . زصأؤبةط تةنيا ئةنطصزةي شةخسي بوون

 نةماز ؛ ضونکةوة دنة دراةوة مياندواوزصأؤبةط لةاليةن نةماز عةلييؤيف

عةلييؤف متمانةي بة شصخ عةبدوپآل نةبوو و طوماين اليةنطريي 

  .ينطليساين لص دةکردئ

. شادي لة درصذةي ئةو أؤذةدا لة شةقامةکاين شاردا بةردةوام بوو

دةنطي دةهؤپ و زوأنا بة هةواي نةشئةهصين هةپثةأکصي کوردي، وآليت 

. سةرةجنام دةنط و هةرا بأا و شار ئارام بووةوة. ثأ کردبوو

وون، بنياتنةراين کؤمار أازي و ئارخةيان لةوةي کة بة ئامانج طةيشت

  .هيوادار و دپخؤش بة بةردةواميي ثشتيوانيةکاين سؤظيةت مانةوة
 

  ي أووسئامادةطي

دوو أؤذ دواي أاطةياندين کؤمار، يةکصک لة تريؤرة دةطمةنة 

دواي دامةزراين . سياسيةکاين ئةو سةردةمة لة شاري مةهاباد أووي دا

تيي دةسةآليت نوص لة تةورصز، مانطي ديسامرب،  بزووتنةوةي کؤمؤنيس

خودموختاري ئازةرباجيان، ضةشنة ترس و دپةأاوکةيةکي بةسةر وآلتدا زاپ 

ثؤليسي . بةرهةمن بةرهةم، تةنانةت بص هةپبةت ئةم ترسانة زؤر جار کةم. کرد

نةبصتة لةمثةري » كؤنةثةرست«صين هةموو شوصنصکي تةنيبوو تا وريا بص 

نيةکاين سؤظيةت کؤضةريية ئازةرباجيا. ثصشکةوتنةکاين شصوةي کومؤنيسيت

ثشتيوانيي حيزيب توودةي ثصشوو، يا حيزيب دميوکرايت ئازةرباجياين 

  . هصناين ئةرکة شؤأشطصأيةکانيدا دةکرد ئصستاي لة بةجص
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کةضي شؤأشصکي . زةويةکان هةآلتبوونة تارانزؤربةي خاوةن

کؤمةآليةيت لة مةهاباد دةطؤأصدا نةبوو، سوور نةبوون لةسةر دابةشيين 

انة لةئارادا نةبوو، ت ضةشنة فصرکاري و أاهصنانصکي مارکسيسزةوي، هيض

شتصکي ثؤليسي صين ناو هةر دانةمةزرا، کاديرصکي لةبن دةسيت سؤظيةت 

هةبووين ئةو نفووزةش . بارهاتوو نةبوو، بةآلم نفووزي أووسان هةبوو

يان و وسووکييةک کة أصبةراين کورد کردبوو دةطةأاوة سةر سةنط

 مةرجي سةرکةوتين ئصوة لةوةداية دپي ةياندبوو کةطصخةپکةکةيان ت

هاوکارييةک . کاربةدةستاين أووس أابطرن و دذايةتيي ئاماجنةکانيان نةکةن

ة و دةزطاي ضاث تلةو الوة کةرةس. بةثصي ويسيت هةردوو اليةن ثصک هاتبوو

  دةهات، لةم اليةشةوة ثةسين أصبةراين سؤظيةت دةدرا و ستايشي تواناييي

  .ةرتةشةکةيان دةکرا؛ يا وصنةي ستالني هةپداوةسراجةنطيي ئ

: ي ذانوية، نةماز عةلييؤف بة قازي حمةممةدي أاطةياند۲۴

 ناو کة نوصنةري فرؤشي أاديؤي أووسي ٧»غةفار مةمحووديان«کوردصکي 

و مةجارستانيية لة تةورصز و ورمص، هةروةها نوصنةري فرؤشي قةند و 

ةوتووة جاسووسي دوواليةنةية، شةکري دةوپةتيية لة مةهاباد، دةرک

ئةم کةسة خائينة و ثصويستة . هةم بؤ أووس کار دةکا و هةم بؤ تاران

كابراي . قازي قةبووپي کرد و فةرماين طرتين دا. لةسةر أصطة البرص

 دةيانربدة ئيدارةي ثؤليس، نزيکي زينداين لة أصطادا کة سص مةئموور

  .ماپصک کة نةماز عةلييؤيف تصدا بوو، کوذرا

ئيدي دواي ئةوة . تريؤري مةمحووديان أووداوصکي دةطمةن بوو

هةوپي أووسان لة جصي هانداين کوردان بؤ توندوتيذي، بوو بة بةرطرتن 

تةشي و ردةستةيةک ئةفسةري ئة. لة بةرزةفأي و خؤخوازيةکانيان

کةويت ìنيزامييان دانا تا کةم و زؤر ضاوةدصريي هةپس دةستةيةکي غةيرة

                                                 

  )و. ( غةفوور مةمحووديان 7
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ؤ ئةوةي بة ئاماجنة دياريکراوةکاين خؤيان بطةن و طصرة  ب،کوردان بکةن

هةندص لةو ئةفسةرانة، هةمان بوون . و کصشةي الوةکييان بؤ ساز نةبص

دا بةشدار ۱۹۴۱هؤزةکاندا بؤ باکؤ لة کة لة سةفةري يةکةمي سةرؤک

يؤف بوو، کة لة سةرةتاي هاتين اکشيةک لةوان سةليم ئات. بوون

يةکي تر . ثرسي سياسي بوو لة ئازةرباجيانأووسانةوة طةورةترين بةر

ي لة »Colonel Aslanovسةرهةنط ئةسآلنؤف  «۱۹۴۱لة ضاالکاين 

تووکي کوردةکاين سؤظيةت بوو، مؤلَةيت ثصوةندطرتين لةطةپ ìتةک

  . ثص درابوودا کوردةکاين ئصران

يؤف  مستةفا«يةکي دي لة هاوأصياين سةفةري باکؤ، 

Mustafayov«ئةم دوو کةسةي . لَطةري بوو لة ورمصي ئةندامي کونسو

دا، ثالين سؤظيةت بؤ ئازةرباجيان و ۱۹۴۵يةکاين  دوايي، کاتصک لة دوايي

هصشت، بةآلم  كةيان بةجصکوردستان کةوتة قؤناغصكي ضاالکةوة، ناوضة

 لة تةورصز ذوورترين ثلةي هةبوو و تا وةدةرکةوتين ۱۹۴۵يؤف ئاتاکش

. ، هةر لةوص مايةوةدا۱۹۴۶ي يهصزةکاين سؤظيةت لة مانطي مة

يؤف ئازةرباجيانييةکي لةدايکبووي باکؤ و تةمةن ثةجنا ساپ بوو، ئاتاکش

وبةرطي غةيرةنيزاميي کمة بوو، زؤرتر جلؤثياوصکي ت. طةجنتر دةينواند

دؤستاين کورد و ناسياوةکاين، بة ثياوصکي زيرةک و فصپبازيان . دةثؤشي

 و بؤ ئصوارة دةطةأايةوة بؤ زؤرجار بةياين دةهاتة مةهاباد. دةناسي

ان يئةو کوردانةي كة کاري طرينطيان بؤ دةهاتة ثصش و ثصويست. تةورصز

بة ئاطادارکردنةوةي سؤظيةت هةبوو، دةبوو بضنة تةورصز و ضاويان بةو 

  .يا کةساين بةرةذصرتر لةو بکةوص

يةکي تر لةم بةرثرسانةي ثصوةنديي تةورصز، دوکتؤرصکي 

و لة نةخؤشخانةي أووسان، هةپکةوتوو لة أاکصشي طةأاوة بوwäسر

سةمةدؤف «شةقامي ثةهلةوي، نزيک بة ثارکي طوپستان، بة ناوي 

Samadov«ئةم . ةوة، ذنة جوانةکةشي هةر دوکتؤري ثسثؤأي ضاو بوو
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وهةمي نةخؤشخانةية ضةند کةسصکي تريشي لة ئةنداماين سةفةري دو

وهةمني دوکتؤر دو. صي نةهصشنتيؤف لةوبوو، ثاشان ئاتاکش باکؤ لص

 جاروبار سةمةدؤف لةوص نةدةبوو، ثصوةندي بوو کة» Qoliovييؤف قول«

بؤ . دةست نةبووا، بةآلم کاري سياسيي طرينطي بةلةطةپ ئةودا دةطري

سةمةدؤف ئاسايي بوو وةآلمي هةر ضةشنة ثرسيارصک بداتةوة، تةنانةت 

اين لة کوردصک ئةطةر طرفيت سةودا و بازرطانيشي هصنابا الي، بة هاس

  .کؤپ خؤي دةکرةوة

دةکرانة ثلةي ذوورتري وةک هةندص کار هةبوون بةأص 

بؤ باکؤ يا  يؤف، کة ئةويش بة شصوةي أاثؤرت أةوانةي دةکردئاتاکش

ئةو دوو دوکتؤرة تا دواين أؤذةکاين تةمةين کؤماري . مؤسکؤ

  .ئازةرباجيان، هةر لةو نةخؤشخانةية مانةوة

نديي کاروباري کورداندا، لة بةرثرسي طةورةي سياسي لة ثصوة

 کونسوويل أووس و ثياوصکي طةأاوةي تورکي يفناوضةي ورمص، هامشؤ

ئازةرباجياين بوو، بةر لة أاطةياندين خودموختاريي ئازةرباجيان 

کارةکةي بة ضةشنصک . طةيشتة ورمص و تا أووخاين کؤمار لةوص مايةوة

ي بة قازي و وضؤي مةهاباددا بوو و زؤرتر ضاوبوو هةميشة لة هات

هامشؤف ثياوصکي کةپةطةيت بةخؤوة و . بةرثرساين تر دةکةوت

زانياريي ورد و باشي لةسةر هؤزة کوردةکان و . أووخؤش بوو

بؤي هةية وةک خاوةن ثلةيةکي سؤظيةيت تا بةر . ةکانيان هةبوويکةسصت

کاين أووس لة تة، أاستةوخؤ کارةکةي هةپسووأاندين سياسة۱۹۴۶لة 

  .دانةوة بووبصثصوةندي بة کور
  

أووسييةکي تر کة کاريطةرترين شوصين لةسةر مةهاباد هةبوو، 

بوو، لةبةر » Salahaddin Kazimovسةالحةددين کازمؤف «کاثيتان 

 بة ۱۹۴۶. ناو دةبرا» کاکاغا«خؤشةويسيت لةناو خةپکي مةهاباد بة 

ناوي أاوصذکاري نيزاميي کؤمار هاتة مةهاباد و زوو بة ئةفسةرصکي 
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ثياوصکي سادةي خةپکي ئازةرباجيان و . نةناس ناسراو ماندووييزيرةک 

زماين تورکي بوو، . وثةنا بوو، زؤريش تصکةپ بة خةپک نةدةبووثصض بص

  .کة نزيک بة تةواوي دانيشتواين مةهاباد لصي تص دةطةيشنت

ئةسةدؤف «تةنيا ئةفسةري أووسي کة بةردةوام لة مةهاباد بوو، 

Asadov«وثصنج ساپ بوو و  تةمةين دةوري ضل. ي نوصنةري بازرطاين بوو

هاتين کؤمار مايةوة و ثاشان لة  لة مانطي فصورية طةيشتص و تا دوايي

  .ورمص تصکةپ بة کونسوولطةريي أووس بووةوة

و ثاشان بة » Hajiovحاجييؤف «کاروباري ئابووري هةووةپ بة 

ة کةوتة دةسيت بوو، دواي ئةوانسثصردرا» Babayovبابايؤف «

 تةرخان بازرطاين کار ؤئةسةدؤف کاتصکي زؤر کةمي ب. ئةسةدؤف

کردبوو، بةرثرسيي ئةسپي وي ئةوة بوو کارة نيزاميةکاين کاکاغا بة 

  .ناوي أاوصذکاري سياسيي أووسةوة، جصبةجص بکا

مةئموورصکي تري سياسيي سؤظيةت کاثيتان نةماز عةلييؤف بوو کة 

 تورکي ئازةرباجيان و دةوري ،تر باسي کرالة مياندواو دةذيا و ثصش

دوو بوو کة لة   نةماز عةلييؤف ثياوصکي کةم.وثصنج ساپي تةمةن بوو سي

ثصوةندي بة کوردانةوة، لة بةرثرساين ديكةي أووس کةمتر بةناوبانط 

هةرضةند لة مياندواو دةذيا، بةآلم بة هؤي مةوداي کوريت نصوان . بوو

  .تري کايت وي لة مةهاباد بةسةر دةبرامياندواو و مةهابادةوة، زؤر

خؤشخانةي أووسان و ذصنأاپ لة تةورصز جطة لة دوکتؤرةکاين نة

تةلةفؤين (يؤف، سةرطورد يةرماکؤف هةبوو کة بة ناوي أةمزيي ئاتاکش

يةرماکؤف هاوکات لةطةپ داطريکردين وآلتدا . دةناسرا) ۱۱ذمارة 

 جصبةدا، ئصراين ۱۹۴۶ي يلةاليةن هصزةکاين سؤظيةتةوة لة مانطي مة

سص ئةفسةري تر کة سةرةتا لةوص بوون و ثاشان أؤيشنت، برييت . هصشت 

کة کارناسي کورداين » Major Jafarovسةرطورد جةعفةرؤف «: بوون لة
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باکوور و شکاک بوو، کاثيتان سةمةدؤف کة لة نةغةدة دةذيا و کاثيتان 

  .کة لة شنؤ دةبوو» Fatullayovفةحتوپآليؤف «
 

  )کابينة( دةوپةت هةيئةيت

ي ذانوية، بةرثرساين حيزيب کوردي ۲۲ماوةيةک دواي کؤبوونةوةي 

هصناين ئيدارةكاين حکوومةيت و سةرقاپي کاري طرينط و دذواري ثصک

ي يةکةمي جيهاين، شصخ جةنطدواي . ثصداويستيةکاين دةوپةيت نوص بوون

ين مةمحووديش لة سلصماين سةرقاپييةکي لةم ضةشنةي بؤ سةقامطريکرد

حکوومةتةکةي هةبوو، بةآلم دةمارطرذي و بةرزةفأييةکاين وي، ئاکامةکةي 

  . بأووخصشت، بةر لة ئةجنامداين هيض کارصکبةوة طةي

بوون  حيزيب کوردي لة مةهاباد، دپنيايةکةم دپةأاوکصي بةرثرساين

لة سةقامطريبووين حکوومةت و ثةرةثصداين بةرةو باشوور، واتة 

قازي، نوصنةرطةلصکي بؤ . ةآليت أووسان، بووئةوبةري ناوضةي ذصر دةس

هةموو طؤشة و کةنارةکاين کوردستاين ئصران، لة هؤزي جةالليي 

دانيشتووي سةر سنووري سؤظيةتةوة تا دؤپة دوورکةوتوةکاين 

هةورامان و جوانأؤي باکووري أؤذئاواي کرماشان و نزيک بة سنووري 

- سةقز(وري ذصر هصلَي سنو. بؤ طةيشنت بةو ئاماجنة عرياق أةوانة کرد

بة هؤي هةبووين ئةرتةشي ئصرانةوة، ضوارضصوةي هةوپ و ) سةردةشت

ضاالکيةکاين حيزيب تصدا بةرتةنط بوو؛ بةآلم لة باکووري هصپةکةوة 

ة ناسراو و بةدةسةآلتةکانيان هاودةنطيي خؤيان يئةطةر کةسصتي

  .نةکردباية، ثاشةأؤذ لة مةترسييةکي طةورة دةکةوتن

ة ناسيؤناليستيةکاين کؤمةپة و ثاشانيش حيزيب يالکيجطة لة ضا

دميوکرايت کوردستان، تةنيا بزاوتصكي تري کوردستان، طرياين ناوضةي 

وجووپصکي ئةم بزاوتة جم. بوو بة دةسيت حةمةأةشيد خان) بانة -سةقز(
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  دا، بة هؤي بؤشاييي۱۹۴۱تةواو خصلَةكي بوو ثاش ئاپؤزيةکاين ئصران لة 

بةآلم هصمنايةيت و بارودؤخي ثصويسيت . وة ساز بووهصزي ناوةنديية

 حةمةأةشيد خان لة ناوضةي ۱۹۴۴ساپي . نةبوو تا ببنة هؤي مانةوةي

بة نزيکةي دا ۱۹۴۵بةآلم لة . أا دة عرياق کرايةوة ذصر دةسةآليت خؤي

دووسةد سواري ضةکدارةوة طةأايةوة و مةودايةکي ئاقآلنة و 

 ئةو ۱۹۴۵هاويين . انيدا ثاراستخؤثارصزانةي لةطةپ هصزةکاين ئصر

لةشکرةي بردة مةهاباد و دوايي بةرةو باشوور و جارصکي ديکة 

ةوة ماوةيةکي کوريت دواي أاطةياندين کؤمار، ديسان هات. سةردةشت

بابةت جصطة و دةوري خؤي لة مةهاباد تا لةطةپ أصبةران لة

طوص  تجارصکي تر بةو متمانةيةوة کة ثش. ووصذ بکابزووتنةوةكةدا وت

 لة أوانطةي سؤظيةتيةکانةوة بةآلم. ناخرص، أووي کردةوة باشوور

 و هةر وةکي کوردة عرياقيةکان طوماين ي طومان بووحةمةأةشيد جص

سةرجةم أاسثصرييان بؤ . ريتانياي بةسةرةوة بووةکارتصکةريي ب

وکةوت لةطةپ ة ثارصزةوة هةپسحکوومةيت نوص ئةوة بوو کة دةشص ب

  .رصأةشيد خان بکحةمة

ي ذانوية خةپک لة مةهاباد ددانيان بة أصبةرايةتيي قازي ۲۲أؤذي 

ئةو بأيارة ئةوي بة سةرکؤمار هصشتةوة تا هةيئةيت . حمةممةددا نا

 ٨جؤرة قازي لة أؤذصكي سةرةتاي مانطي فصوريةدا بةم. دةوپةت هةپبذصرص

 -بيناي تيجارةيت سؤظيةت(دة کةسي لة ئةنداماين کؤميتةي ناوةندي بؤ 

وا . بانطهصشنت کرد تا بريوأاي ئةوان سةبارةت بة کابينة بزانص) ردکو

ثاش هةندص قسة و لصدوان، . ةضص ئةوان خؤيان لة ثاپصوراوان بووبن†وص

ي ۱۱دواي شةش أؤذ، لة . ليستةيةک لةاليةن قازييةوة ئامادة کرا

                                                 

  )و. (ي هةتاوي١٣٢٤ي أصبةنداين ١٦؛  ١٩٤٦ي فصوريةي ٥  8
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دا بآلو "کوردستان"فصوريةدا، ئةو ليستةية بةبص دةستکاري لة أؤذنامةي 

. ةوة و سةرکؤمار و وةزيرةکان بةيةکةوة سوصنديان خواردکراي

. وةزيران بووشصخي بؤکان، سةرةکبةرةذصري سةرکؤمار، حاجي بابة

وثصنج ساپةي خؤي لة کاروباري  ئةو، بةشي زصدةي تةمةين شصست

 ئةندامصک لة بنةماپةي شصخاين زةنبيلي نزيک بة ،سياسيدا تصثةأ کردبوو

ضاويلکة و أدصين سثي أواپةتصکي . آل بووبؤکان، الواز و کورتةبا

أؤشنبريانةيان دابوويص، لةكاتصكدا هيض خوصندنصکي أةمسيي لةثشت 

لة أابردوويةکي كةمصك دووردا يةکصک بوو لة دؤستاين وةفادار . نةبوو

 أةزاشا، بايداوة الي ثاش دوورخرانةوةي. و ثشتيواين أةزاشا

بانةي   - يت ناوضةي سةقزأةشيد خاين بانة، کة ئةو دةم دةسةآلحةمة

شصخ حاجي بابة. ة خزمةيت کؤماردا بوو ئصستاش ل،لةدةستدا بوو

خؤشةويسيت خةپکي ناوضةکة بوو، بةآلم لة کؤمةپةدا ئةندامصکي ضاالک 

 هاتة أيزي حيزيب دميوکرايت کوردستان و ۱۹۴۵يةکاين  دوايي. نةبوو

. دييةوةبةرزةفأييةکاين خؤي خستة ضوارضصوةي ناسيؤناليزمي کور

ثصوةندييةکي تايبةيت بة قازييةوة نةبوو؛ هةندص بؤضوون دةپصن هؤي 

وةزيريي، تةنيا بؤ هاوسةنطي بووة لة ئاسيت وةرطرتين ثلةي سةرةک

  . زادةي بؤکان دةسةآليت دراوسصكانيدا، واتة تايفةي ئصلخاين

هصناين ثلةيةکي بةم بةرزيية، لة شصخ سةرةأاي وةدةستبةحاجي با

ئامؤزا بةخؤوةکةي قازي، . ةرطيز ثياوصکي بةدةسةآلت نةبوودةوپةتدا ه

حوسصن خاين سةيفي قازي لة مياندواو، لةاليةن کؤميتةوة بؤ حمةممةد

 ياريدةري سةرکؤماريش ثلةي وةزيري جةنط هةپبذصردرا، هةروةها

قازي بؤ ثلةي وةزيري فةرهةنط و ياريدةري تايبةيت سةرکؤمار، . بوو

ئةو خةپکي مةهاباد و لة ئةنداماين . هةپبذاردمةنايف کةرمييي الوي 

مةنايف . سةرةکيي کؤمةپة و ئةندامي نةطؤأي کؤميتةي ناوةنديش بوو
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ثصنج ساپةي، لة شارةکةي خؤيدا ناسراو وکةرميي سةرةأاي تةمةين بيست

هةرضةند لة ضيين ناوةندي بوو، بةآلم لة أوانطةي . و خؤشةويست بوو

  .پة بوونکؤمةآليةتييةوة يةکةم بنةما

بةناوبانطة بؤ ثلةي وةزيري ناوخؤ، کة لةو سةردةمدا دةوپةتة 

وثا ئةم شوصنةيان بة کليلي نفووزي کؤمؤنيزم يةکاين ئةور نةتةوةيي

ئةو، خةپکي . ئةميين موعينيي داناحمةممةددةزاين، قازي حمةممةد، 

لة أؤذةکاين هةوةپي شةأةوة لةطةپ . بوو) طةراجخاوةن(مةهاباد و 

. ناين أووسدا لة تةورصز دؤستايةيت و ثصوةندصکي نزيکي دامةزراندبازرطا

ياسييةوة سةقامطري بوون، کاتصک ئاماجنةکاين سؤظيةت لة أوانطةي س

  .بة بأواثصکراوترين شةريک و هاوکاريان ئةمني بووحمةممةد

لةاليةن قازييةوة درا بة سةيد ) تةندروسيت(وةزارةيت بصهداري 

بنةماپةکةي تا .  الوصکي دةوري سي ساپ بووحمةممةدي ئةييووبيان کة

يةک لة ضيين يةکةمي شاردا ية دةوپةمةند بوون كة بتوانن جصئةو أادة

سةيد حمةممةد خوصندين أةمسيي نةبوو، بةآلم . بؤ خؤيان بدؤزنةوة

خؤکرد بوو و طةورةترين دةرماخنانةي شاري بةأصوة دةبرد، کة هيي 

  .مةزراين کؤمةپة بوو بة ئةندامکةمتر لة ساپصک دواي دا. باوکي بوو

زادة، کوأي حاجي بايزئاغا، وةزيري  عةبدوألةمحاين ئصلخاين

زادةي ئامؤزاي وةزيري أصطاوبان  ئاغاي ئصلخاين کاروباري دةرةوة و مسايل

طوجناندين ئةو دوو کةسة ثصوةنديي هةبوو بة بةشة نفووزي هؤزي . بوو

-نةياري قازيةکان دةناسران و دصبؤکرييةوة لة بؤکان، کة بة بنةماپةيةکي 

زادةکان دةپصن  ئصستا ئصلخاين.  ثصويستييةکي سياسي بوو-بص هيض طومانصک

قةبووپکردين ئةو دوو ثؤستة بة رِاسثصريي مةال مستةفا بووة کة ئةودةم 

ئاغا خوصندنصکي ئاينيي  عةبدوألةمحان. لةطةپ بارزانيةکاندا لة بؤکان دةذيا

ئاغا  لةمصذينةکاين کؤمةپة بوو، بةآلم مسايلباشي هةبوو و لة ئةندامة 
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. ش تصکةپ بة کؤمةپة نةبوو۱۹۴۴خوصندين أةمسيي کةم بوو و تا ساپي 

  .وثصنج ساپيدا بوون دوو لة تةمةين سيهةر

ي ئيالهي تةمةين دةوري ضل ساپ، لة  وةزيري ئابووري، ئةمحةد

ند نةبوو، ئةو دةوپةمة. بنةماپة بازاأيةکاين ضيين دووهةمي مةهاباد بوو

وثةناي بازرطانيي کوردي و لة ئةنداماين  بةآلم خوصندةوار و شارةزاي ثصض

خةليلي . زووي کؤمةپة بوو، قازي لة ماپة وي سوصندي حيزبيي خوارد

خوسرةوي وةزيري کار، لة بنةماپة كؤنةکاين مةهاباد بوو کة دةکةوتنة 

 مانط دواي خةليل، ضوار. ضيين ناوين و باري ئابوورييان ناوةندي بوو

وةزيري ثؤست و تصلطراف و تةلةفؤن . دامةزراين کؤمةپة بوو بة ئةندام

ئةو، ثياوصکي دةوري ضل ساپ و لة بنةماپةيةکي . کةرميي ئةمحةدةين بوو

ي داودي  حاجي مستةفا.  خصزاين قازي بوونفووز و خزميباش، بةآلم کةم

ماپة وةزيري تيجارةت، تةمةن دةوري ثةجناوثصنج ساپ و لة بنة

 لة باغي وي بناغةي کؤمةپة أؤنرا، ۱۹۴۲ساپي . أصزدارةکاين شار بوو

  . بةآلم خؤي تا ساپصک دواتر نةبوو بة ئةندام

زاناترين و أصزدارترين مةالي مةهاباد، مةال حوسصين مةجدي، 

تية يةهةرضةند تةنيا ضةند مانطصک ئةندامي حيزب بوو، بةآلم لةبةر کةسا

  .ة وةزيري دادديين و حقووقيةکةي بوو ب

سص ìي وةليزادةي تةمةن بيست طةجنترين ئةندامي کابينة، مةمحوود

وکاپي لة کةرةجي نيزيک بة تاران تةواو ساپ بوو، کة ناوةنديي کشت

ديارة لة بارودؤخي ئةودةمةدا، ئةو شياوترين کةس بوو بؤ ئةم . کردبوو

ندامي کؤمةپة وة ئة۱۹۴۳يةکةمةکان و لة وةليزادة لة بنةماپة ثلة. ثؤستة

کةواية حکوومةيت مةهاباد، بة أةوشصکي خؤثارصزانةوة، نوصنةري . بوو

ضيين يةکةمي شاري مةهاباد و دةظةر بوو؛ لة بةرةيةکي خاوةن 

بةآلم بة ثصوانةكاين کوردي، . موپکايةتيش هةر ئةوة ضاوةأوان دةکرص
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ئةطةرضي . خاوةين أوانطةيةکي نؤباوي کؤمةآليةيت و فةرهةنطي بوو

ابينة نوصنةرايةتيي عادالنةي أصکخراوي بزووتنةوةي ناسيؤناليستيي ک

کورد و ناوضةي مةهابادي دةکرد، بةآلم لة باکوور، تةنانةت ناوضةي 

-بةرةو باشووريش، ناوضةي سةقز. طرينطي وةك ورمصي لةطةپدا نةبوو

لة کوردستاين . سةردةشت؛ هةپبةت بةدةر لة سنووري کؤمار بوو

تية ايةنةبووين کةس. ک لة کابينةدا نةبووطةورةشدا نوصنةرص

بةناوبانطةکاين خصلَةكي لة کابينةدا، بةو ماناية نةبوو کة طرووثصکي 

بضووکي شارستاين ثصوةن ئريادةي خؤيان بةسةر جةماوةري 

بة وردي ثصشبينيي هةپبذاردين نوصنةران لةسةر . ا بسةثصنن†کوردستان

 لة وةها ئةجنومةنصکدا بنةماي دابةشبووين دانيشتوان کرابوو، تا

هؤزةکان بتوانن کورسي وةدةست بصنن و دةسةآليت ناوضةکةي سةرؤک

نة قازي و نة . تصوةرداين ثايتةخت بةدةستةوة بطرن خؤيان بةبص دةست

 سياسييان هيضکام لة ئةنداماين کابينة، هيض بأيارصکي طرينطي نيزامي يا

دبةطي هةرکي يا  شکاک، أةشيعةمةرخاينبص أاوصذي أصبةراين وةک بة

جؤرة، ئةطةر لة تيؤريشدا نةبواية،  بةم. مةال مستةفاي بارزاين نةدةطرت

ةکانيان بةشصک بوون لة هصزي واقيعدا هؤز و کةسايةتي لة

تيي قازي و ايةمار؛ ئةو هصزة بة کارتصکةريي کةسؤبةأصوةبةرايةتيي ک

ئةوي أاسيت بص، ئةم . ثشتيوانيي سؤظيةت بة هاوسةنطي طةيشتبوو

صکخراوة کاتيية، بةم توانايي و لصهاتوويي و ئينسافةوة، تا أادةيةکي أ

 کادري أصبةرايةيت،  زؤر ثصوةنديي هةبوو بة طياين دپسؤزي و لصهاتووييي

بةتايبةتيش قازي حمةممةدةوة، کة اليةنطري سةربةستيي هؤزةکان لة 

  .کاروباري ناوخؤياندا بوو
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  صرانکصشةي ئ

ريتانيا بؤ سةر ةماوةيةکي نة زؤر درصذي دواي هصرشي سؤظيةت و ب

لةکارکصشانةوةي أةزاشا لة مانطي دا و دةست۱۹۴۱ران لة ئاطؤسيت صئ

 Sir Readerسصر رِيدصر بوالرد «ريتانيا لة تاران، ةسثتامربدا، باپوصزي ب

Bullard «رةوةي طةآلپةيةکي هصناية طؤأص، لةاليةن وةزارةيت کاروباري دة

ئصران و . ريتانياوة ئامادة کرابوو و يةکصتيي سؤظيةتيش ثةسندي کردبووةب

 بةست، ووصذ ثةميانصکياندواي وتدوو هصزي داطريکةر، بةثصي ئةم طةآلپةية، 

کة ثاش هةندصک دةستکاري، بةرذةوةندةکاين ئصراين تصدا وةبةرضاو 

لة .  ثةسند کرا لةاليةن مةجليسي ئصرانيشةوة۱۹۴۲ي ذانويةي۲۹طريابوو و 

ان بة ماناي داطريکردين ي هاوثةميانثةميانةکةدا هاتبوو کة هةبووين هصز

خاکي ئصران نيية و تا ئةو جصيةي بلوص ئةوان دةست بؤ کاروباري ناوخؤ و 

هصزة ئةمنيةکاين ئصران نابةن و طرفتصک لةبةردةم بواري ئابووريي وآلت و 

 دروست يداو أصساکاين ئيدار خةپک و بةأصوةضووين ياسا  ذياين ئاساييي

وکةويت سؤظيةت لة ئازةرباجيان و کوردستان، ثاشان هةپس. ناکةن

ئةوة . خستين ئاشکراي هةندص لة خاپةکاين ئةو ثةميانة بووطوص ثشت

دا سکاآل بةرصتة ۱۹۴۶دةسيت ئصراين ئاوةآل کرد تا بتوانص لة بةهاري 

مانةية وةدةست بصنص ئةجنومةين ئاسايشي نةتةوة يةکطرتوةکان و ئةو مت

  .دصپن دا خاکي ئصران بةجص۱۹۴۶ي مارسي ۲کة هةموو هصزة بيانيةکان لة 
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کاتصک هصزةکاين سؤظيةت لة وادةي دياريکراودا لة جصي خؤيان 

ي مارسدا بة ضةشين فةرمي ناأةزاييي ۴ريتانيا لة ةنةبزووتن، حکوومةيت ب

يکاش هةمان ثاش دوو أؤذ، ئةمر. خؤي بة يةکصتيي سؤظيةت أاطةياند

يانة، هةندص أاثؤرت يماوةيةکي کوريت دواي ئةم ناأةزاي. هةپوصسيت نواند

يةکان، دةريدةخست سؤظيةت نةك هةر بة يدةطةيشتة ثايتةختة أؤذئاواي

 بؤ هصزةکاين ييص نيية، بةپکوو ثشتيوانةي زري کشانةوة لة خاکي ئصرانتةما

وورةکاين تورکيا و خؤي لة ئازةرباجيان دةنصرص و بةرةو تاران و سن

  . عرياقيش بآلويان دةکاتةوة
  

صندرا کة بةرثرسيي ي مارس، بة هؤي يادداشتصکةوة بة مؤسکؤ أاطةي۹

بؤ أا طوصزراوةتةوة  کردين سنووري نفووزي سؤظيةت، لة لةندننيشاندةست

. واشينطتؤن و لةمةودوا ئةمريکا بة هةستيارييةوة دووي ئةم کارة دةكةوص

 مةيندةکرا و ئةجنو يويؤرکيش هةسيت ثصئةمريکا لة نئةم هةستيارييةي 

 و باپوصزي ئصرانيش، حوسصين عةال، ئاسايش بأياري کؤبوونةوةي دابوو

کاتصک .  بؤ وآلتةكةي بةدةست دةهصنا ثشتيوانييةكي بةربآلوييةوةييدپنيابة

کارةکان بةرةو قةيران دةضوونة ثصش، يةکصتيي سؤظيةت لة نةکاو 

ي مارس أايطةياند تةواوي ۲۶لة » Gromykoرؤميکؤ ط«ثاشةکشةي کرد و 

هصزةکاين سؤظيةت لة مةوداي ثصنج تا شةش حةوتووي تردا ئصران 

  . نةکراو خبولَقصدصپن؛ مةطةر أووداوصکي ضاوةأوان بةجص
  

. ط. ئاي«وةزيراين ئصران و ي ئاوريل قةواموسسةلَتةنةي سةرةک۴

 لة تاران، ي باپوصزي سؤظيةت»I. G. Sadchikovسادضيکؤف 

ي ۶أصککةوتننامةيةکيان ئيمزا کرد وا کة يةکصتيي سؤظيةت بة خاترجةمي تا 

هةروةها ثصيان داطرت کة بةثصي . مانطي مةي هصزةکاين خؤي دةباتة دةر

ي مارس بة مةوداي حةوت ۲۴يةکصک لة خاپةکاين أصککةوتننامةکة، دواي 
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-ي نةويت ئصراندان بة دامةزراندين شةريکةد) ۱۵(مانط، دةشص مةجليسي 

سةبارةت بة کصشةي ئازةرباجيانيش، کة کصشةيةکي ناوخؤي . سؤظيةتدا بنص

  .ئصرانة، کارصکي وا بکرص هةردوو اليةن بة ئاشيت و خؤشي ثصک بصن
  

ئةودةم زؤربةي ئازةرباجيانيةکان و نزيک بة تةواوي کوردةکان، 

ئةو نةياندةزاين و بأواشيان نةدةکرد سؤظيةت بة ثصضةوانةي هةموو 

بةلَصنانةوة کة ساپي ثصشوو ثصي دابوون، لةوانةية بةرذةوةند و 

  .ضارةنووسي ئةوان خباتة مامةپةي نةوتةوة
  

 کة ۱۹۴۴هةپبةت ئةم طةآلپةي نةوتة دةطةأايةوة بؤ ثايزي 

حکوومةيت سؤظيةت داواي هةندص مايف تايبةيت لة باکووري ئصران و 

کي بةربآلودا دةکرد، بة يةک لةوان مايف هةپصنجاين نةوت لة ناوضةية

حکوومةيت ئصران ئةو دةم وةآلمةکةي خستة . نةوتةکةداخوازيي خاوةن

سةرشاين کابينة و ئةوانيش هةرضةشنة بأيارصکي لةم بابةتةيان أاطرت 

کابينة بة دواي ئةم بأيارةدا کةوتة بةر توندترين . جةنطبؤ دواي 

يةک ناضار بوو وةزيران تا أادةهصرشي ثروثاطةندةي سؤظيةت، سةرةک

مةجليسي ئصران لة ترسي هةلَمةيت سؤظيةيت بة . دةست لةکار بکصشصتةوة

داين مايف تايبةت بة ووصذ و ثةلة ياسايةکي دةرکرد کة هةرضةشنة وت

  . قةدةغةيةکةيت بيايندةوپةت يا شري
  

. دا داخرا۱۹۴۵جؤرة أصطاي طةيشنت بة مايف تايبةيت نةوت لة  بةم

ن ييخوازةکاين ئازةرباجيا وةالي بزووتنةوة جيايةت ئاوأييةکصتيي سؤظ

خواسي داين مايف تايبةيت نةوت ودايةوة؛ بةوة باسدا و کوردستان

لة أوانطةي سؤظيةتةوة، .  ثص کردةوة دا دةسيت۱۹۴۶سةرلةنوص لة 

وأاست بوون بةرةو  هةموو ئةو هةوآلنة بؤ کردنةوةي بوارصکي أاستة

لة أصککةوتننامةکةي .  کةنداوي فارسئاماجنة لةمصذينةکةي كشان أوو بة
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دا، کة ئاماذة بة مايف تايبةتيي نةوت کرا، أةنطة قةوام لة سادضيکؤف

ياسا ثةسندکراوةکةي مةجليسي ئصران اليدابص، بةآلم خةريک بوو بة 

طةمة سياسيةکان و طفت و بةلَصنة لصپةکاين أصطةيةک بؤ کورتکردنةوةي 

بةتيش ناوضةكاين زؤر طرينط و دةسيت سؤظيةت لةناو ئصران و بةتاي

  .مايةي ذياين ئازةرباجيان و کوردستان بدؤزصتةوة
 

  لة تةورصز

 ئازةرباجيان لة واشينطتؤن، لةندةن، ۱۹۴۶تا مانطي مارسي 

زؤر بة زةمحةت بأوا . نيويؤرک و مؤسکؤ کةوتبووة ناوةندي سرجنةوة

دةکرا دةوپةتصکي بضووکي کوردي بتوانص لة خوارووي باشووري 

أووداوةکان تةنانةت دوورتر لة ضاوةأوانيي . ؤذئاوايدا سةر هةپبصنصأ

ماوةيةکي کةم دواي دامةزراين کابينة، . أووسان بةرةوثصش دةضوون

دامي ؤف لة نةخؤشخانةي أووساين تةورصز، دوو ئةن دوکتؤر سةمةد

ئةميين شةرةيف و خةليلي خوسرةوي بةرجةستةي حيزب، حمةممةد

ئيزين سؤظيةت سةربةخؤييي  ضي بة بصهةلَضنيبوو کة کورد بؤ

أاطةياندووة و دةوپةيت ثصک هصناوة؟ أووسةکان قةناعةتيان بة وةآلمي 

ئةوان نةهصنا و داوايان لة قازي کرد لة تةورصز ضاوي بة ثيشةوةري 

ثيشةوةريي سةرکؤماري ئازةرباجيان لة هؤتصلي ضووک و کؤين . بکةوص

  .  قازي سادة بوووةآلمي. لةطةپ قازي دوا» طراند هؤتصل«
  

ي ۲۲يةرماکؤف نوصنةري سياسيي سؤظيةت لة تةورصز، بةر لة 

ذانوية لةاليةن کوردانةوة ئاطادار کرابووةوة؛ تةنانةت دووربةدووري 

أةمسةکةش ìضوارضرا لة ئوتومبيلصکي جيثدا شاهيدي بةأصوةضووين أص

 يةرماکؤف ثصشتر طوماين لةوة کردبوو کة کورد بتوانص دةوپةيت. بوو
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بةآلم وتةکاين قازي هصند بة بةپطة و قورس و قامي . بصنص سةربةخؤ ثصک 

ؤيف أازي کرد، بةپکوو قسةيان لة يبوون کة نةك تةنيا ئاتاکش

دواي ئةوة قازي طةأايةوة بؤ مةهاباد تا خةريکي . ثيشةوةريش بأي

بةهصزترکردين ئةستوونةکاين کؤمار بص، کة طرينطترينيان دامةزراندين 

  .وثصکي نيزامي بووکهصزصکي أص
  

يةکاين   دواي دامةزراين کؤمار، بةرةو دواييوريتماوةيةکي ک

، دوو کارواين تريش لة يارمةتيةکان، برييت بوون لة ۱۹۴۶فصوريةي 

لة (هةزار ثارضة ضةکي سؤظيةيت لة أةشاش و تفةنط و دةمانضة  ثصنج

 ثصشوو، بةآلم سةرةأاي رِصككةوتين. طةيشتنة جص) جؤري كؤلَت و برِنةو

وا ديار بوو تانکشکصنةکان، کة برييت . ض هةواپصک لة تانک و تؤث نةبوو

ئةم . بوون لة بوتلَة شووشةي نةويت ثپيتةدار، لة جصي ئةوان نصردرابوون

هصناين ئةرتةشي کوردي، بة ئةمانةت لة ضؤآلنة لة مةهاباد، تا ثصکوضةک

مانطي . ون کةپةکة کرابوداذصرزةميين ئيدارةي ثوختةكردين تووتن

دوايي، بةشصکي تري يارمةتيةکاين يةکصتيي سؤظيةت طةيشتنة جص، برييت 

يانةي کة بؤ بةأصوةبردين مةشقي يي لة کؤماي ئةو ئامصرة مؤسيقانبوو

سروودي نةتةوةيي . نيزامي يا سروودي نةتةوةيي ثصويست بوون

شيعرةکاين ئةو سروودة هؤنراوةي . ماوةيةک بوو ئامادة کرابوو

 -  شاعري و هةواکةشي کة تصکةلَصك بوو لة مصلؤديي ئصراينهةذاري

کوردي، لةاليةن دوو وةزيري کابينةوة، مةنايف کةرميي و مةمحوودي 

کؤثلةي يةکةم بة سةربةندةوة، وةک ضاوةأوان . ، دانرابووةوةليزاد

 بةآلم دا بوو،دةکرا، لة ثةسين دايکي نيشتمان و ئاآل و ثصشةوا قازي

ي سرنج بوو، أادةي بةرزةفأييةکاين کؤماري ة زؤر جصکؤثلةي دووهةم ک

  :نيشان دةدا
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  رت و کرماشانةصلة سـ  نةفـتــم ئاوي ذيانــة

  لة مووسپيشدا هةمانة  طوأطوأ دةزانص بابة
 

  بارزانيان لة مةهاباد

ضةکةکان، کة مةرجصکي طرينطي ثصکهصناين ئةرتةشي کوردي بوون، 

ةوة هاتبوونة ۱۹۴۵لة نوامربي بارزانيةکان کة . لة بةردةستدا بوون

هةزار کةسي  خةلَكانصكي دة. ئصران، ضةند جار سةريان لة مةهاباد دابوو

 أوو بة  لة ذن و ثياو و منداپ، لة ناوضةيةکي بةرةو باکووري أؤذئاواي

، بآلو ببوونةوة، لةکاتصکدا »شنؤ«وة بةرةو »خانص«سنووري عرياق، لة 

آلي دصبؤکريان، هةپکةوتوو لة دة قة دةستةي ثصشةنطيان لة طوندي قوم

. کيلؤمةتريي باکووري مةهاباد، قةراغي ضؤمي سابآلغ دامةزرابوون

سةرةتاکاين مانطي مارس، مةال مستةفا دةستةيةکي طةورةي ضةکداراين 

. هةزار کةس بة خاووخصزانةوة هصناية مةهاباد، ذمارةيان دةطةيشتة سص

ي ئصستا »نوما جةهانهؤتصل«ثاشان ستادي نيزاميي خؤي لة بيناي 

ان داطرييان کرد، ئةوة يةکصک لةو خانووبةرانة کة بارزانيةک. دامةزراند

داپ   دروست کرابوو و ميسييةوةاليةن ميسيؤنصرصکي ئةمريکبوو کة لة

کاتصک بزووتنةوةي . ي کردبوو ضؤل۱۹۴۵َخامني حةبييب ئاطؤسيت 

خامن ثصي وابوو داپ  ناسيؤناليستيي کورد بة الي أووسدا شکايةوة، ميس

لةوانةية هةبووين وي لة مةهاباد ببصتة هؤي ناأةحةيت و نيطةراين بؤ 

  . قازي حمةممةد، ئةوة بوو بة ماپةوة أؤيشتة تاران
  

هةزار بارزاين لة مةهاباد باش بوو، بةآلم بةهؤي  وکةويت سصهةپس

. هةندص جياوازيي فةرهةنطي و زمانييةوة، زؤر وة خةپک نةدةکةوتن

طوماين أووسةکان سةبارةت بة خؤي بوو ةال مستةفا ئةوة هةوپي م
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لةالي هةندص لة . بثةأصنص، لةطةپ قازي حمةممةديشدا ضةثاوضةث نةکةوص

نزيکاين خؤي درکاندبووي کة نيطةراين ثيالنصکي هاوبةشي سةرکؤمار و 

ثصيان وا بة وتةي شاهيدان، مةال مستةفا لة وةآلمي ئةو کةسانةي . أووسة

ريتانيا هةرطيز دةوپةتصکي کورديي بةر ضاودصريي ةکا و بوابوو ئةمري

ئةوة ثشتيوانيي أووسة کة ضارةنووسي : سؤظيةت قةبووپ ناکةن، دةيطوت

: بةآلم دواي ضةند مانط لة أادةربأينصکدا دةرخيست. کؤمار دياري دةکا

  .دةيزاين أووخاين کومار ثصوةنديي بة کوص و بة ضييةوة بووة
 

  ديسان تةورصز

ووصذةکةي مانطي فصوريةي قازي و ثيشةوةري دةضوو وتوا وص

تةمي أاطةياندين کؤماري أةواندبصتةوة، بةآلم تورکة ئازةرباجيانيةکان 

صيان وابوو دةبص کوردستاين هةر لةسةر قسةي خؤيان سوور بوون و ث

سةرضاوة . بةشصک لة کؤماري خودموختاري ئازةباجيانئصران 

لة قازي و أصبةراين کورديان ويست سؤظيةتيةکان ئاخري مانطي مارس 

کة بؤ ضاوثصکةوتن بصنة تةورصز، بةآلم لصيان ئاشکرا نةکردن اليةين 

 Mirzaمريزا ئيربامهؤف «أووبةأوويان لةم ضاوثصکةوتنةدا 

Ibrahimov« ي وةزيري فةرهةنطي ئازةرباجياين سؤظيةت و ذصنأاپ

رهةنط حمةممةد، وةزيري فةجؤرة سةرکؤمار قازي  بةم. ؤفةيقوپي

ي ئةييووبيان، سةرؤکي   کةرميي، وةزيري بصهداري سةيد حمةممةدمةنايف

تريةي قادري لة هؤزي مامةش عةبدوپآل قادري، کاکة سواري مةنطوأ و 

کاک هةمزةي ئةمريةلعةشايري لة هؤزي مامةش، خؤيان لة تةورصز 

وا و وئيرباهيمؤف سةرةتا لة برايةتيي کورد و ئازةرباجياين د. ديتةوة

دةوپةتصکي بةکارهاتوو ئةوةية کة : بارةت بة دةوپةيت کورديش طويتسة

طةورة و بةهصز بص و بتوانص ثصداويستييةکاين خؤي دابني بکا، دةبص بؤ 
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  ئازاداثصکهصناين ئةو دةوپةتةش ضاوةأوان بني کوردي عرياق و تورکي

کةواية ئيزين دامةزراندين دةوپةيت کوردي لةاليةن ض کةسصکةوة بة . بن

وة دراوة؟ وةآلمي کوردةکان وةک ثصشتريش أايانطةياندبوو، ئةوة ئص

أووسةکان لةسةر ئةوة سوور . بوو کة يةرماکؤف ئاطادار کرابوةوة

نا ثصويستة دةهصزيي نواندووة، بوون کة قازي ثةلةي کردووة و بص

شصخ  سةيفي قازي و حاجي بابة. أايةپيي دوکتؤرةکةي بکا نةخؤش طوص

ئصوة :  ئةوان بة بةپطةيةکي ذيرانةوة طوتيان؛ نةبوونلةطةپ ئةم قسةيةدا

دةوپةتصکي ثصشکةوتوون، ئصمةش لةم هةپوصستةماندا ضاومان لة ئصوة 

بةآلم ئةطةر ثصويستة کورد . کردووة، نةک لة دةوپةتصکي دواکةوتوو

سةبارةت بة کةمايةسيةکاين، جارص وةک ثاشکؤي حکوومةتصکي تر 

  !ي بؤضي لةطةپ ئصران يةکتر نةطرينةوة؟مبصنصتةوة، کةواية تا کايت خؤ
  

ضوار سةعاتةيان کرد تا وةآلمي وأووسةکان داواي دةرفةتصکي بيست

وةآلمي باکؤ لة ماوةي دياريکراودا هاتةوة، کة ئةوة . بطرنةوة باکؤ وةر

هةر لةم سةفةرةي تةورصزدا . کورد دةتوانص حکوومةيت خؤي هةبص: بوو

  . أووسيش ثصشکةش بة قازي کرابوو کة ئوتومبيلصکي أةشي غةيرة
  

ماوةيةکي کوريت دواي ئةوة، قازي ناضار بوو بة ثةلة خؤ بطةيصنصتة 

ئاغايي و  مياندواو تا ناوبذيي کصشةيةکي نصوان کورداين تريةي شصخ

ئةوة دواين .  ضاوةرِوانكراو لةناو بةرصيتورکان بکا و شةأصکي طةورة

سةفةري ئيرباهيمؤفيش . ووناخؤشيي ثارتيزاناين دوو کؤمار نةب نصوان

دواين سةفةري کاربةدةستاين أووس نةبوو کة بؤ ثاراستين ئاشيت و 

  .وصذي نصوان ئةم دوو دراوسصية ئةجنام دراìوت
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  ئةرتةشي مةهاباد

 ماوةيةک دواي طةيشتين سةيفي قازي بة ثلةي وةزارةيت جةنط،

 لةم. تةشي کوردي هةپطرياهةنطاوي ثصويست بؤ ثصکهصناين ئةر

هةنطاوانةدا زؤر قورسايي نةخراية سةر هصزة بارزانيةکان و داخوازاين 

هةميشة تايبةمتةنديي بزووتنةوةي ناسيؤناليستيي کوردي . عةشريةيت

تيذ و شةأخوازانة دوواوة وة کة أوو بة حکوومةت زؤر توندولةوةدا بو

لةاليةکي تريشةوة . و لة ئاکاميشدا ض بةرهةمصکي وةدةست نةهصناوة

. متمانة ننيبوو لة کصشةي نةتةوةييدا زؤر جصان نيشانيان داهؤزةک

ثصک ìأصبةراين کؤمار لةبةر ئةم هؤيانة بأياريان دا ئةرتةشصکي أصک

قازي و سةيفي . بصنن  لةسةر بنةماي ناسيؤناليزم و دةوپةيت نوص ثصک

قازي أاسثصرييان دا بة ضةند ئةفسةري ئةرتةشي نوص تا جصبةجصکردين 

سةر بأوا و تصأابيين بة خةپکي شار و نزيکترين شاري ئةم ئةرکة لة

  . مةهاباد ئةجنام بدةن
  

ان ثص درا و لةطةلَ شوصنكةوتواين يهؤزةکان ثلةي شانازيسةرؤک

نةدةطرت و هةميشة ددانيان  هيض مووضةيةكيان وةر، خؤياندا مانةوة

ئةرتةشي مةهاباد لة ئةوثةأي . نةدةنابة دةسةآليت بةرزي مةهاباديشدا 

حةفتا ئةفسةري زؤر ضاالک، ضل : هصزي خؤيدا برييت بوو لة

زؤربةي ئةفسةرةکان کاري . دةرةجةدار و هةزار و دووسةد سةرباز

دوازدة الوي . ردراصسث ئيداري و بةأصوةبةرايةتييان لة حکوومةتدا ثص

ئةرتةشي عرياقيش کة هاوأصيةتيي مةال مستةفايان کردبوو، ثةنايان بؤ 

دةستةيةک لةوان بارزاين بوون و دةستةيةکي . بووکؤماري کوردي هصنا

تريان ئةو ئةفسةرانة بوون کة لةاليةن نووري سةعيد و ماجيد 

ووصذ لةسةر مستةفاوة هةپبذصردرابوون تا لة باکووري عرياق وت
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لةوانة، سةرهةنط مستةفا خؤشناو و . داخوازيةکاين کورد بکةن

رد بة أاهصناين کاثيتان حمةممةد مةمحوود زؤر زوو دةستيان ک

تريش بة ناوي فةرماندةي هصزةکاين کوردةوة لة  أاوصذکار؛ ئةواين

  .بةرةي باشوور دةستيان بة کار کرد

لة مةوداي مانطي مارسدا کاثيتان سةالحةددين کازمؤف بؤ أاهصنان 

أا هاتة   کورد، لة ئةرتةشي سؤظيةت و أصکخستين ئةرتةشي نةتةوةييي

اليةن زوو ثلةي سةرهةنطي وةرطرت و لةا تةشي نوصدرلة ئة. مةهاباد

أاهصنانةکاين مةهاباد ضةندين . ي ثص درا»کاکاغا«دؤستانيةوة نازناوي 

جطة لة . بواريان دةطرتةوة، بةآلم هةموو سةرةتايي و ناتةواو

أاهصنانةکاين نيزامي، کارکردن بة تفةنط و أةشاش، لةکارهصناين 

لة ناوةندي تيجارةيت . کرانارجنؤک و لصخوأيين لؤري فصري داخوازان دة

 ۱۰ لؤريي کؤين ئةمريکي و ۱۰. ابوودر لؤري لة تةورصز کأ۱۰سؤظيةت، 

لة دواين أؤذي مارسدا، . جيثيش دياري و يارمةتيي أووسان بوون

: ردي بةم ضةشنة أاطةياندأؤذنامةي کوردستان ناوي ضوار ذصنأاپي کو

يد خاين أةش شکاک، حةمةعةمةرخاين حوسصن سةيفي قازي،حمةممةد

هةيبةتترينيان مةال مستةفا لةم ناوةدا بة.  مستةفاي بارزاينبانة و مةال

بوو، ضونکة لةکايت ثصويستدا دةيتواين هةزار و دووسةد شةأکةري 

ثصنج و شکاکي تةمةن شةستعةمةرخاين. نضاالک و لصهاتوو بصنصتة مةيدا

. صران، حةوتسةد سواري هةبووساپ، مةزين کوردستاين باکووري ئ

أةشيد خان کة لةوانة بوو ثصشتر ثلةي ذصنأاپيي خؤي كايت حةمة

، وةدةست ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۲ لة سةقز، مأ لةطةپ هصزةکاين ئصرانìمشت

کاتصک ئةم .  مابوودا تةنيا دووسةد کةسي لةطةپ۱۹۴۶هصنابوو، لة 

  .، لة مةهاباد نةبووثص دراثلةيةي 
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 تةنيا کاکاغا و .لةمة بةرةذصرتر، ثلة نيزاميةکان بة ثصخؤر دةدران

نانةوازادةي مةهابادي و ضةند ئةفسةري ثصشووي ئةرتةشي عرياق ثلةي 

ي کةرميي، الوي   ئةوة لةکاتصکدا بوو کة جةعفةر.سةرهةنطيان ثص درا

وةک شةش راصتيي ئةرتةش، هةرهؤزي دصبؤکري و سةرؤکي بةأصوةبة

 تية نصوبةدةرةوةکان، هةموو ثلةي سةرطوردييانايةکةسي دي لة کةس

ضةند کةسيش لة ئةنداماين کؤميتةي ناوةنديي حيزيب . هةبوو

دميوکرات، کة زؤربةشيان ئةندامي کابينة بوون، کاتصک بةرطي نيزاميي 

  .أووسييان دةثؤشي، دةرةجةي سةرهةنط دووهةميي شانازييان لص دةدا
  

ةيف بؤ ر شةئةميينةممةدسةرةتاکاين مانطي مارس، سةرطورد حم

 و نيشانةي ثلةكاين قؤثضة نيزامي، هةروةها هصناين کووتاپي بةرطي

 تا مانطي ئاوريل، هةموو ئةو کةسانةي. نيزامي، سةفةري تةورصزي کرد

 ثصوةندييان بة حکوومةيت کوردي يا بة ئةرتةشةوة هةبوو، لةکايت وا

أةنطي :  برييت بوو لةطي ئةفسةراين أووسييان دةثؤشي،ثصويستدا بةر

هؤزةکانيش زؤربةيان هةر سةرؤک. آلوبؤر، ثؤتني، شةپوار سواري و ک

ئةم مةوداية دةرفةتصکي ثأ خصروبةرةکةت . ئةم بةرطةيان دةبةر دةکرد

  .ةكاين مةهاباد و ورمص و تةورصزروبوو، بؤ بةرطد
  

ضةند . مانطي مارس  ماناي أصکخراوي ئةرتةشي کورد خؤي نواند

دةست طةلصک لة دةظةري سةردةشت لةهصزصکي عةشريةيت توانييان شوصن

دادةمةزراندن،  هصزةکاين ئصراين کة خةريک بوون بنکةي نيزامييان لص

حةوتووي دووهةمي مانطي مارس، تصکهةپضوونصکي بضووک . بصنن دةر

قةوما، زصأؤبةط بة فةرماندةييي دةستةيةکي هةرکي، کة ضةکداراين 

خؤماپيش ثشتيوانييان دةکردن، هصرشيا بردة سةر ئةو طوندانةي كة 

ئةم هصرشة کة بةشداريي . دانابوون  ران بنکةي نيزاميي لصئةرتةشي ئص
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نزيکةي دووسةد کةسي تصدابوو، لةاليةن حکوومةتةوة بة نابةجص 

ي ئاوريل، سةربازخانةي ۲۱مانطصک دواتر، . نةکةوت نرخصنرا و سةر

هةپبةت لة . سةردةشت لةاليةن ضةند ستووين نيزامييةوة بةهصز کرا

  .هصز کرابوو ش بةهةمان کاتدا بةرةي کورداني
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  ومةرجي نصونةتةوةييهةل

 مانطي ئاوريلي  حکوومةيت ئصران و زؤربةي جيهان، بة درصذاييي

،  دأدؤنط بةآلم تا أادةيةکيش ئومصدةوار، ضاوةأواين بةپصنةکاين ۱۹۴۶

مانطي مةيان دةکرد بؤ ضؤپکردين ئازةرباجيان لةاليةن لةشکري 

ئةم ماوةية ئةجنومةين ئاسايش سةرقاپي طازندة و . تةوةسؤظية

لةبةر ئةوةي ثصشتر : سكاآلكردين ئصران بوو، بةآلم طرؤميکؤ دةيطوت

هاتوون، ئةم   ووصذيان کردووة و ثصکحکوومةيت سؤظيةت و ئصران وت

هةرضةند طرؤميکؤ بة قسة ثصي لةسةر ئةوة . سكاآلية بنةمايةکي نةماوة

ي ۲۴لة ماوةي ثصنج تا شةش حةوتووي دواي دادةطرت کة سؤظيةت 

مارسدا بةبص مةرج و بةپصن ئصران ضؤپ دةکا، بةآلم بة کردةوة ديار بوو 

 ؛لةشکري سؤظيةت تا وةدةستهصناين دوو ئامانج خةياپي مانةوةي هةية

يةکةم وةرطرتين هةندص مايف تايبةيت نةوت لة باکوور، دووهةم بة باري 

ئازةرباجيان و ضةشنة أصککةوتنصک باشدا کةوتنةوةي بارودؤخي 

ي ئاوريلي نصوان باپوصزي ۴أصککةوتننامةکةي . لةنصوان هةردووالدا

هةروةها . وةزيراين ئصران لة تاران، زؤر لصپ بووسؤظيةت و سةرةک

دةري هصزةکاين سؤظيةتيش أاشکاوانة نةبأابووةوة؛ ةي ضوونةواد

  .طييةکة تصک بداکةواية هيض اليةک نةيدةوصرا لةالي خؤيةوة هاوسةن
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  ئازةرباجيان  -يةکةي کوردستان کصشة ناوضةيي

دا، نةدةکصشرانةوة ميلةکاين سةعات لة بارودؤخي نوصي کوردستان

کاکاغا بة طةرمي خةريکي أاهصناين ئةرتةشصک بوو کة بتوانص . دواوة

ئةو . دةسکةوتةکاين کوردان، دواي کشانةوةي هصزةکاين سؤظيةت بثارصزص

زخانةي مةهاباد کة وةخيت خؤي لةاليةن أووسةکانةوة بةشةي سةربا

  .تةشي کؤمار ساز کرابووةوةرأووخابوو، سةرلةنوص بؤ ئة

کةري بارزاين، بة باشترين  شةر۱۲۰۰ِسةرةتاي مانطي ئاوريل، 

تفةنط، دةمانضة، أةشاش و نارجنؤک، بة ثشتيوانةي جبةخانةي دياريي 

 و ۱۹۴۳شةکاين ساآلين ئةوان بة هؤي شؤأ. سؤظيةتةوة، تةيار کران

هاتبوون و أصبةرانيان خاوةين  ي باکووري عرياقةوة، لة کپ دةر۱۹۴۵

ئةوي أاسيت بص، بايةخي ئةوان زؤر سةرتر . ثصکييةکي ثؤآلين بوونìأصک

وشووتةکاين خصلَةكي و هةروةها سةربازة  بوو لة سوارة بة شات

دامةزراين لة درصذةي مانطي ئاوريلدا خةريکي . تازةکارةکاين کؤمار

بةرةو باشوور بوون، تا لة سةرووي سةقز ئةو ناوضة طرينطة بطرن کة 

لة هةمان . ثادطانصکي بةهصزکراوي ئةرتةشي ئصراين لص ساز کرابوو

کاتيشدا، هؤزة طةورةکاين شکاک و هةرکي لة کوصستانةکاين أؤذئاواي 

 بوونةوة تا لة سنووري عرياقةوة بةرةو باشوور خؤ بطةيصننة ورمص کؤ

  .بةرةي خؤأاطري بارزانيةکان

لة جةنطةيةکي وا هةستياردا، قازي بةرةو أووي مةترسييةکي 

قةستةسةر ببوةوة، ئةويش تصکهةپضووين کوردة خودموختارةکان و 

ئازةرباجيانية خودموختارةکان بوو، کة ئصستاش لةسةر ئةوة سوور 

هصزة . أايةپي ئازةرباجيان بص دةشص کوردستان طوصكة بوون 

دةستةوة طرت، کة لة يةکان کؤنترؤپي ضةند شارصکيان بةرباجيانئازة

: سنووري نةتةوايةتيي هةردوو طةلدا هةپکةوتبوون و برييت بوون لة

 کةس ۳۵۰۰۰لة باکووري أؤذئاواي طؤيل ورمص بة » خؤي«شاري طةورةي 
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دانيشتوانةوة، کة زؤرينةي ئازةرباجياين بوو، بةآلم لةالي أؤذئاواوة بة 

ي رِؤذئاواي »شاثوور«کوردنشينةکانةوة لکا بوو؛ شاري کوصستانة 

 ۱۲۰۰۰لة مةوداي سي ميليي باکوور بة دانيشتواين نزيکةي ) خؤي(

ي هةپکةوتوو لة أؤذئاواي »ورمص«؛ شاري ةوةکةسي و زؤرينةي تورک

 مةسيحي، ۸۰۰۰، ةوة کةسي زؤرينةي تورک۵۵۰۰۰ناوةندي طؤلةکة و بة 

ثص باشتر بوو ببصتة ثايتةخت و شاري کة هةندص کورد، لة مةهابادي 

 کةسي، هةپکةوتوو لة ضةند ميليي باشووري ۸۰۰۰ي »مياندواو«

أؤذهةآليت طؤيل ورمص، بة زؤرينةي ئازةرباجيانييةوة، کة کوردةکان 

بةم ثصية کوردان بؤ دياريکردين سنوور لة . زؤر هةستياري دابأاين بوون

ي نةوةد ميل بة دةوري ييهةوپي هصپصکي جوغرافياييدا بوون بة درصذا

طؤيل ورمصوة، کة شارةکاين ورمص و شاثوور بة زؤرينةي تورکي 

  .ئازةرباجيانييةوة دةکةوتنة ديوي ناوةوةي ئةو هصپة

ودةستةدا ئةوة نةدةسةملصنرا کة تورکاين ئةم هةرضةند لةم دةم

شارانة بةوة أازين ببنة بةشصک لة کوردستان، بةآلم ئةوانة لة ناوياندا 

 نةبوون كة كةشي ئارام و خؤثارصزانةي کؤماري مةهاباديان لة کةم

  .باشتر بوو تةورصزي شؤأشطصأ و تذي لة درومشي کؤمؤنيسيت ثص
 

   و ئازةرباجياندثةمياين کور

أاوصذکاراين أووسي لة تةورصز، ورمص و مةهاباد ناويين مانطي 

ةوةي ئاوريل، هةنطاويان نا تا دوو حکوومةت لصک نزيک بکةنةوة، بؤ ئ

تةورصز بؤ شوصين . ووصذةوة ضارةسةر بکةنکصشةکانيان لة أصي وت

قازي حمةممةد، :  بوون لةنوصنةراين کورد برييت. کؤبوونةوة دياري کرا

 شکاک، عةمةرخاينحوسصن سةيفي قازي، سةيد عةبدوپآل طةيالين، حمةممةد

. أةشيد بةطي هةرکي، زصأؤ بةطي هةرکي و قازي حمةممةد خزريي شنؤ

وأاي ئةم وةفدة، کة هامشؤيف کونسوويل أووسيش ئةندامصکي بوو، بري
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جةخيت لةسةر ئةوة بوو کة طرينطترين کصشةي هؤزة کوردةکاين أؤذئاواي 

  .طؤيل ورمص، طريوطرفتةکاين ناوضة و بة تايبةتيش دياريکردين سنوورة

: نوصنةراين ئازةرباجيان، لة اليةين أووبةأوودا، برييت بوون لة

ةوةري، حاجي مريزا عةيل شةبوستةري، سادق ثادطان، جةعفةر ثيش

بة وتةي سةرضاوة کوردييةکان، . أيا سةالموپآل جاويد و حمةممةد يب

ئيمزا کرا، دا ۱۹۴۶ي ئاوريلي ۲۳ثةمياين دؤستايةيت و هاوکاري، کة لة 

لةاليةن أووسةکانةوة، کة لة هؤدةيةکي نزيک بةوان دانيشتبوون و 

أووسةکان هاين . ر کؤأةکةدا سةثصنراضاودصرييان دةکرد، بةسة

. کوردةکانيان دةدا داواي هةموو ناوضةکاين أؤذئاواي طؤيل ورمص بکةن

جارصکي تر أووسةکان وةبرييان هصنايةوة کة سنوورصکي هةميشةيي و 

کصشة، کاتصك کورداين تورکيا و عرياقيش تصکةپ بة کوردةکاين ئصران  بص

   أصککةوتننامةکة، ئةوةي خؤي لصدواي مؤركردين. ببنةوة، دياري دةکرص

  :طصل کرابوو، ئةسپي کصشةکة بوو

ـ اليةنصک لةم دوو اليةنة هةر شوصنصک بة ثصويسيت بزانن، ۱خاپي 

  .دةتوانن نوصنةرصکي دةسةآلتداري بؤ دابنصن

ـ ئةو بةشانةي ئازةرباجيان کة ذمارةي کورديان تصدا لة ۲خاپي 

يداري دةدرصتة دةسيت کوردان و تورک ثتر بص، بةأصوةبردين کاروباري ئ

  .بة ثصضةوانةشةوة

دوو حکوومةت، ليذنةيةکي هاوبةش ثصک دصنن بؤ ـ هةر۳خاپي 

هةموو طريوطرفتصکي ئابووري لةاليةن . أاطةيشنت بة کاروباري ئابووري

 ضارةسةر دةکرص و دةبص سةراين هةردوو حکوومةت وةئةو ليذنةية

  .دةکاري بصننذنةية ثةسند بکةن و يبأيارةکاين ئةو ل

ـ لةکايت ثصويستدا ثةمياين نيزامي لةنصوان هةردووالدا ۴خاپي 

  .ارمةتيي ثصويسيت اليةكةي تر دةدادةبةسترص و هةر اليةك ي
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، داووصذصک لةطةپ حکوومةيت ئصرانـ هةرضةشنة وت۵خاپي 

  .يةکة هةية ثصويسيت بة أةزامةنديي هةردوو حکوومةتة ناوضةيي

رباجيان هةنطاوي ثصويست بؤ طةشةدان بة ـ حکوومةيت ئازة۶خاپي 

. زمان و فةرهةنطي ئةو کوردانةي كة لة ناوياندا دةذين، هةپدةطرص

ثصويستة حکوومةيت کوردستانيش ئةم هةنطاوة بؤ ئةو تورکانةي كة 

  .لةوص دةذين، هةپصنصتةوة

ك دذ بةم هاوثةمياين و دؤستايةتيية رصـ هةرکةس كا۷خاپي 

و طةل بکا، ببصتة هؤي لةناوبردين يةكصتيي يةي نصوان هةرد مصذوويي

  .نيشتمانييان، هةردوو لة هةر اليةنصک بص، سزاي دةدةن

هةموو ئةو کةسانةي وا لةسةرةوة ناويان برا، لة بين ثةميانةکةوة 

وکةويت دؤستاين أووسيان لة بةستين کوردةکان هةپس. ئيمزايان کرد

اندن أصطةضارةيةکي تر ئةم ثةميانةدا بةدپ نةبوو، بةآلم جطة لة سةمل

يةكي زؤريش لة تاران هةبوو، كاتصك زانرا دوو نارِةزايي. نةمابوو

ؤطؤرِي نوصنةري رِةمسيي هةرصمي ئصران ثةميانصكيان بةستووة، باسي ئالَ

سةروةريي  وةك ئةوةي وا لةنصوان دوو دةولَةيت خاوةنتصدا كراوة،

ةوة ۵کان دپيان بة خاپي ةيي ئازةرباجيانيکاتصک قةوام زان. تةواودا هةية

 ئيمزا  أصککةوتننامةيةکي لةطةپ تةورصزنيية، هةيل بة دةرفةت زاين و

حکوومةيت ئصران کةپکي لة . کرد، بة تةواوي دوور لة ويسيت کوردان بوو

ة هؤي وننةکراوةکاين ناوضةييش وةرطرت، کة ببوضارةسةرکصشة 

  .ايشکصننکوردان لة تةورصز بأةجنن و بؤ الي تاران دوا ئةوةي 

لة سةروبةندصکدا کة هصزةکاين أووس خةريک بوون ناوضةکة 

بصپن و سصبةري ثارصزطاريي خؤيان لةم ناوةدا بأةوصننةوة، قازي   بةجص

 دةدا، کة ثصداطريي هاوکاريي نيزامي بوو لة ۴بايةخصكي تايبةيت بة خاپي 

کي بةم بؤنةوة، هةر كة طةأايةوة بؤ مةهاباد کؤبوونةوةية. کايت شةأدا

هصنا و لصي ويسنت سوصند   نيزامي ثصک لة نيزاميان و أصبةراين غةيرة
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خبؤن کاتصک ئازةرباجيان بکةوصتة بةر هةپمةيت ئصران، ئةوان بة فرياي 

ئومصدةواريش بوو ئازةرباجيانيةکان ضاو لةو . بکةن بطةن و بةرطريي لص

 بكةن و وةفاداري وةعدة بةأاست دةرضن و لة تةنطانةدا بةرطري لة

 ئازةرباجيان تا  هةپبةت دةيزاين لصهاتوويي و تواناييي. کوردستان بکةن

طةيشتبوو کة ئةوان لة ئةو أادةية نيية کة ضارةنووسساز بص، بةآلم تص

يةوة لة  أوانطةي هةم بريوباوةأي کؤمؤنيسيت و هةم جوغرافيايي

سؤظيةت نزيکترن؛ جؤرة هةستصكي شادمانيي بةدي كرد، سةرضاوةكةي 

 نيزامي بةسنت بوو لةنصوان كوردستان و دةولَةتصكدا، كة ثصي ثةمياين

   . دةولَةتصكي مةزنةوةبةستة بة دةسترِؤيييوابوو مانةوةي 
 

  خوصندکاران لة يةکصتيي سؤظيةت

ثصويستة . لةم مانطي ئاوريلةدا خوصندکاراين كورد بؤ باکؤ نصردران

. تة مةهاباد ثارضة تفةنط طةيش۱۲۰۰وةبري بصتةوة کة لة نوامربيشدا 

مانطصکيش دواي . دةزطاي طرينطي ضاث لة ديسامرب وةکار کةوتبوو

أاطةياندين کؤمار، باري هةشت لؤري ثصداويستيية سووکةکاين نيزامي و 

ثصداطريي کوردان ثتر . دواي دوو حةوتوو، ثصنج لؤريي تر طةيشتنص

 تؤث بوو، تا هاوسةنطييةکيان لةطةپ هصزة -الين كةم-لةسةر تانک و 

أووس هيض جارصك ئةم . ئصرانييةکاين جصطري لة باشووري خؤياندا هةبص

وايانةي بة بنةبرِي و ئاشكرا رِةت نةكردةوة، تةنانةت بةپصين بة زوويي اد

بابةت تانکيشةوة، لة. شي دا، بةآلم هةرطيز نةطةيشتناردين هةشت تؤثي

ين  تانکي مؤدصل کؤ کردينصقسةي أووسان ئةوة بوو کة لة هةوپي جصبةج

دةسيت خؤياين لةسةر ديار نةبص، بةآلم  ئصراين يا ئةمريکيدان تا جص

دةضص هةر لة بنةأةتةوة وص. ئةوانيش دةنطيان هةبوو و أةنطيان نةبوو

  .دذي ناردين ضةکي قورس بووبن و نةياندرکاندبص

هةرضةند لة باکؤ بةپصين ثشتيوانيي داراييش بة کؤمار درابوو، 

  تةنيا بةلَصنصك کة بة تةواوي بةجص. طيز نةکرابةآلم ئةم ثشتيوانيية هةر
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هات، خوصندين الواين کورد بوو لة يةکصتيي سؤظيةت، کة ئةويش لة 

قسةي باقرؤف لة باکؤ . درصذاييي زةماندا قازاجني سؤظيةيت ثتر تصدابوو

ئةوة بوو کة ضةندة بؤتان دةلوص خوصندکار بنصرن، ئةم دلَثاكييةش لةو 

 الواين کورد لة  يزاين خوصندين سةرةتايييأوانطةيةوة بوو کة دة

بنصنة زانکؤي  ثلةيةکي بةرزدا نيية و تةنيا دةستةيةکي کةم دةتوانن ثص

  .نيزامي يا زانکوکاين تري سؤظيةت

قازي حمةممةد لة ماوةي دوو مانطي مارس و ئاوريلدا، بة يارمةتيي 

طةأان وةزيري فةرهةنط، مةنايف کةرميي، لةناو خوصندکاراين شاردا دة

ئةوان مةرجي أادةي . تا ئةفسةراين داهاتووي کؤمار هةپبذصرن

خوصندنيان تا ثلةي شةشةمي سةرةتايي هصناية خوار، تا لة ئاکامدا 

  .شةشسةد کوأيان هةپبذارد

 کي ضل کةسي لة ناونووسکراوان لة ناويين ئاوريلدا جياصثطروو

. ص کرانة تةورصزي خؤيان بةأيي هةمان مانطدا بة خةرجيکرانةوة و لة دواي

باوکي هةپنةبذصردراوةکان نارِةزايةتييان هةبوو، بةآلم کاتصک قوتاخبانةي 

ثاش ثازدة .  ثصشنيار کرا، بة تةواوي قايل نةبوون نيزاميي تةورصزيان ثص

أؤذ طرووثي دووهةم كة برييت بوو لة بيست کةس، تصکةپ بة ئاواپةکانيان 

ة شوصنصک بة ناوي زانکؤي أا بة شةمةندةفةر طةيصنران بوون و لةوص

ئةوي لةوص فصر دةکرا، هةندص أاهصناين نيزامي و . ئةفسةري لة باکؤ

ذصنأاپ «فةرماندةي قوتاخبانةكة . ةکاين سةرةتايي و ناوةندي بوودةرس

و بةأصوةبةري خوصندکارة کوردةکان » General Malchanovماپضانؤف 

الوان بةرطي . بوو» Colonel Husain Hajiovسةرهةنط حوسصن حاجييؤف «

نيزامييان وةرطرت و بةثصي بنةماپة و لصوةشاوةيي و توانايي بةسةر 

. هةموو ثصداويستيةکانيان بة زيادةوة دابني کرابوو. ثؤلةکاندا دابةش کران

ي کومؤنيسيت بة ئاشکرا نةدةطوتراوة، بةآلم باسي دةستکةوت و دةرس

اوکايةتيةکةي ثصشکةوتةکاين يةکصتيي سؤظيةت و ثةسين ستالني و ب
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سةبارةت بة کوردان، هةروةها ناسيؤناليزمي کوردي بةشصکي بةرنامةي 

هةرضةند کوأة کوردةکان لةطةپ ئازةرباجيانيةکاين باکؤدا . أؤذانة بوون

 ۲۵۰بة تةواوي أاهاتبوون، بةآلم أک و کينةيةکي نةرييت ئةواين لةطةپ 

  .دا دوورتر أاطرتبووخوصندکاري ئازةرباجياين ئصران

ةم شةست خوصندکارةي باکؤ، ضةند کةسصکيان نةطةأانةوة، برييت ل

سوپتان ئوتةميشي، ئصستا لة باکؤ دوکتؤرة؛ سةيد کةرمي : بوون لة

ئةييوويب، خوصندين تةواو کردووة و لة باکؤ نةشتةرطةري ثالستيکة؛ 

أةمحان طةرمياين، ئصستا لة باکؤية؛ حةسةن حيسامي، ئصستا لة عرياق 

 سةيفي قازي هةر ئصستا لة يةکصتيي سؤظيةتة؛ الوصک بة دوکتؤرة؛ أةحيم

 لة أاديؤي بةرليين أؤذهةآلتةوة ۱۹۶۱ طةالوصذةوة کة ]عةيل[ناوي 

کوأ و کضصکي حاميد خوسرةوي و . ثروثاطةندةي دذ بة ئصراين دةکرد

لة » Jafarovجةعفةرؤف «هاجةر زةندي ناوانيش، بة سةرثةرشتيي 

سص کوأي . ثصكردن لةسةر هةوالَطةياندنورمص خرانة ناو خولصكي مةشق

تري مةهاباديش ثصشتر بوورسي خوصندنيان بؤ زانستطاي باکؤ 

يةکي وةهايان لة حکوومةيت وو، هةرضةند ساپصک ثصشتر داواوةرطرتب

، يأةمحان حةلةو: ئةم سص کةسة برييت بوون لة. ئصرانيش کردبوو

کةس ئصستاش لة خوسرةو زولفةقاري و مستةفا شةپماشي، تةنيا دوايني 

  .يةکصتيي سؤظيةتة

 بةرةو ۱۹۴۶دةستةي شةست کةسيي خوصندکاران کة ئاوريلي 

باکوور أؤيشنت، أةنط بوو بةشصک بن لة ذمارةيةکي ثتري ئةو کةسانةي 

کة داياننابوو لة سؤظيةت خوصندين باآل تةواو بکةن و بة ناوي اليةنطراين 

بارة ئيداري و سؤظيةتةوة بطةأصنةوة بؤ بةدةستةوةطرتين کارو

بةآلم شةثؤيل أووداوةکان ثصش دةستةي . نيزامييةکاين کوردستان

هةرضؤنصك بص، رِةنطة .  خؤيان نةطةيشنتيدووهةم کةوتن و بة مةرام

ئةو دةستةية كؤبوونةوةيةكي سةير بووبص لةوكاتةوة كة بةرثرساين 
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هؤزانةي وا خةريك بوو مةهاباد برِياريان دا كورِاين ئةو سةرؤك

ةنطرييان بؤ كؤمار لة هصندص كصشةدا تصكةلَ بة زةبروزةنط دةبص، الي

 هؤزانيش ئةمسةرؤک. بنصرنة دةرةوة تا لةوص وةك بارمتة مبصننةوة

هةندص بيانووي .  وةدوا دةخستکارةيان بة بأوبيانووي جؤراوجؤر

زاريان دةهصنايةوة، هةندصکي تر و هؤز و زةويکاروبارياطةيشتين Šِصث

ندةواريي کوأةکانيان دةکردة بيانوو، بةآلم ئةوي لة نزمي ثلةي خوص

ئةم . بةهانةتر دةخيستة دواي هةپطرتنةوةي خةلة و خةرمان هةموان کةم

بيانوويانة کارساز دةرضوون و سةرؤک هؤزةکان طةيشتنة دواين 

مانطةکاين تةمةين کؤمار و تا أادةيةک جةخت و هةأةشةي أووسة 

ئةم ماوةية شةست کوأة کوردي . ضاکةکةنيان لةسةر الضووخاوةن

سةرةجنامةي كة لة ثصشياندا  ئاطا لةو داهاتووة بص خوصندکار لة باکؤ، بص

  .بوو، ضاوةأواين طةيشتين هاوين بوون
 

  قاراوا

ي ئاوريل، سةربازخانة بةهصزکراوةکةي سةقز، ئامادةي ۲۹تا 

 خؤي  هصز و تواناييي: بصنصخؤنواندن بوو، تا ئةم ئاماجنانة وةدةست 

 بة نةياران بدا، ورةي ئةرتةش بؤ هةنطاوةکاين دواتر بةرصتة سةر نيشان

  .و بتوانص ثشتيوانيي هؤزة اليةنطرةکاين خؤي مسؤطةر بکا

جادةيةک لة مياندواوةوة،  أوو بة باشووري أؤذئاوا، داوصين 

أوو بة باشووريش جادةيةکي . تةثک و طردةکان دةبأص و دصتة مةهاباد

ةهوودا ضل ميل دةبأص و دةطاتة بؤکان؛ درصذةي تر بة دؤپي ضؤمي تةت

هةمان أصطا ثاش سص ميل دةطاتة سةقز، لةوصشةوة دةضصتةوة سنة و 

زادةي بؤکان و  طوندة ثأحاسآلتةکاين بنةماپةي ئصلخاين. کرماشان

مةوداي ضةند ميليي نصوان دؤپة فةيزوپآل بةطييةکاين دةظةري سةقز لة 

  .پکةوتوونئاوةکةي مياندواو تا سةقز، هةثأ
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ةس لة هصزة ي ئاوريل، نزيکةي شةشسةد ک۲۴سةرلة بةيانيي أؤذي 
ي ذصر فةرماين سةرهةنط کةسرادا، کة سوارةنيزاميةکاين ئصران لة

، بة دةستةي مووزيک و  ثشتيوانيي دةکردنيزاميي زرصيي و تؤثخانة
ئةم . مارشي نيزامييةوة أوو بة دوذمن، أصطةي باکووريان طرتة بةر

ئةم شوصنة طوندصکي .  نيوةأؤ هةشت ميلي بأي و طةيشتة قاراواستوونة تا
بضووکي کوردان بوو، ئاوي ساردي ضؤم بصشة و دةوةنصکي سةرسةوزي بة 

سةربازةکان لةوص کؤپةثشت و . دةوري طردة أووتةکانةوة ساز کردبوو
ئةم هصرشة لة أوانطةي بارزانيةکانةوة . تفةنطةکانيان دانا تا ثشوو بدةن

ک بوو بؤ شوصين دامةزراين وان لة أؤذئاواي جادةي سةرووي هةأةشةية
 ئصرانييةکان ثصشتر ثأوثاطةندةي تةواويان بؤ ئةم لةبةر ئةوةي. سةقز

-هصرشة کردبوو بؤ دابةزاندين ورةي کوردان، بارزانيةکان دةست
ئةوة بوو . ووثصشخةرييان کردبوو و خؤيان و لة شوصنةکةدا حةشار داب

الوة ئاورباراين ئصرانيةکان کرا و لة يةکةم هةنطاودا لةناکاو لة هةرضوار
.  کةسيش بة ديل طريان۴٠ بريندار بوون و ۱۷ سةرباز کوذران و ۲۱

  .ئةوةي مابوو أاونرا تا خراية ناو سةقز
درةنطاين دواي نيوةأؤ کة ديلةکان لة لؤريي سةرئاوةپةدا 

وکةويت هةپس. طةيشتنةوة مةهاباد، بارودؤخي شارةکة بة جصذن طؤأا
کوردان لةطةپ واندا زؤر باش بوو، ضونکة بة ضاوي دةستکةويت باييدار 

  .سةيريان دةکردن، نةک دوذمين بصزلصکراو
کرانةوة بؤ سةقز بؤ الي  دواي ماوةيةک ئةفسةرةکان بةأص 

. هاوکارانيان و سةربازةکانيش لة أصطةي تةورصزةوة درانةوة بة تاران
اوصکي کالسيکيي کوردي بوو تا شةأصک، أووداوي قاراوا زؤرتر تةثکة و د
شکاين هصزةکاين ئصرانيش . دا هةيةكةنيشاين دا هصزصکيش لة ناوضة

نةكردنةوةيان لة زؤرتر لةبةر نالةباريي شوصنةکةيان بوو، نةک دةست
ي ئةمة، ئةو سةرکةوتنة شةربةتصکي اسةرةأ. شةرِدا يا ترسانيان

  .هصزبةخش بوو بؤ کؤمارة بضووکةکة
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  تووتن

کابينة، . وجووپةکان لة مةهاباد تا مانطي مةي زؤر بةرضاو بوونجم

يا هةمان کؤميتةي ناوةنديي حيزيب دميوکرايت کوردستان، ض بة تاک و 

مووضةيةكي زؤر کةميان لة هةمبةر . ض بة کؤمةلَ، شةو و أؤذي نةبوو

هةپبةت ئةم کؤششانة . رتدةط وضانةشدا وةر ئةم هةوپ و تصکؤشانة بص

هةرضةند قازي سةرکؤمار بوو، نةک . بؤ ضيين سةروو نامؤ بوون

. وةزيران، بةآلم أؤذانة سةرؤکايةتيي کؤبوونةوةکاين دةكردسةرةک

دةوري (هةزار متةين  ثاش دامةزراين حکوومةت، حيزب مانطانةيةکي سص

 ةيةي وةرکات ئةو ثار  بؤ قازي بأييةوة، بةآلم هيض٩)حةوتسةد دؤالر

)  دؤالر۶۵( متةن ۲۸۰مووضةي مانطانةي وةزيراين کابينة مانطي . نةطرت

ر  زؤشخةزصنة بوو، لةبةر ئةوة نةبوو كة باري ئابووريي كؤمار خراث و

ي ثصشوو زؤر باش بوو و ئةو داين ساپوحاسآليت دةغپ. كوريت هصنابوو

ضؤپ و دةزطاي ضاث و ئوتومبيالنةش کة دابني کرابوون، وضةک

. يارمةتيي يةکصتيي سؤظيةت بوون و ثارةيةکيان بؤ خةرج نةکرابوو

تيش لةسةر بريكاري ثصشوو، ضؤن بوو هةروا، بة ضاودصريي ماپيا

 مةهاباد و  ييوةزارةيت داراييي ئصران، بةآلم لةاليةن ئيدارةي داراي

دةطريا و  بةأصوةبةراصتيي سةرؤکي ئةو ئيدارةيةوة، ئةمحةدي عيلمي، وةر

                                                 

  )و. (قأان ۴۳ لة قةراري هةر دؤالر دةوري  9
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خةزصنةي حيزبةوة، کة خةزصنةي دةولَةت بوو و درابوة دةسيت دةکةوتة 

كة كؤمثانيايةكي رِةمسيي ، و شريكةيت دةستثاكي تةرةقي" عيلمي"آليين ثؤ

دةرةكيي سةودايةكي بازرطانيي ì سةرثةرشتيي هةموو سات،بوو بازرطاين

ي ي وةزيري ناوخؤ وةك ئةلَقة"ئةمني موعيينةدحمةمم"، كؤماري دةكرد

 .ةين بةرِصوةبردنةكةيدا بووة رِووسةوة، لة ئةجنومثصوةندي ب
  

طةورةترين سةوداي بازرطاين لة سةردةمي کؤماردا، فرؤشتين 

ئةم .  فرؤشرا۱۹۴۶ سةرةتاي  بوو کة۱۹۴۵رهةمي تووتين ساپي بة

تووتنة کة لة عةمبارةکاين ئيدارةي ثاواين تووتين مةهاباددا بوو، ثصشتر 

ص کرابوو و دة لة سةدي ثارةکةشي  قسةي للةطةپ حکوومةيت ئصران

ردين سةوداکة م حکوومةت هةنطاوي تري بؤ تةواوكطةيشتبوو، بةآل

ئةميين يةکاين ئاوريلدا حمةممةدقازي حمةممةد لة دوايي. نةنابوو

صنص شةرةفيي ناردة تةورصز تا لة أصطاي سةمةدؤفةوة بة أووسان أابطةي

ييةوة زؤف بة دپسؤددوکتؤر سةمة. تان ئامادةي فرؤشةتووتين کوردس

ةشص هةنطاوةکاين ئةم دطوصي بؤ أاطرت، ثاشان هؤشياري کردةوة کة 

أصطاي دروست ئةوةية سةرةتا : طويت. أصطاية دروست و بةجص بن

تصلطرافصک بةأص بکةن بؤ تاران و داواي ثامشاوةي ثارةکة و تةواوکردين 

ةدري سةوداکة بکةن؛ أوونووسكراوصكي ئةو تصلطرافةش أةوانةي الي س

ئةطةر تا ثصنج أؤذ وةآلمصک .  بکةن-کة نوصنةري مةجليسة-قازي 

بازرطانيي سؤظيةيت بة ناوي نةدرايةوة، ئةجمار خاوةن ثلةيةکي 

ةوة لة تارانةوة بةأص دةکرصتة کوردستان »Aghabegovبةيطؤف ئاغا«

 .بؤ أاطةيشنت بةم سةوداية
  

بأي دةوري بةم ضةشنة هةموو تووتنةکة سةرةتاکاين مانطي مةي بة 

سةد هةزار دؤالر فرؤشرا و سةرجةمي نرخةکة بةشصک بة ثارةي  هةشت
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کووتاپ و ضيين و : باوي ئصراين و بةشصکيش بة کاآلي أووسيي وةک

هةرضةند ئةم ثارةية . و قةند و شةکر وةرطريا) شووشةوات(بلووريات 

وو،  کةمتر ب، بأابووةوةلةوةي ثصشتر لةطةپ ئيدارةي ثاواين تووتين ئصران

سايةي رِذصمي ثصشوودا بةدةستيان  بةآلم كؤي طشتيي بةهاكةي لةوةي وا لة

دةهصنا، ثتر بوو، ضونكة كصشي رِاستةقينة نيشاين دا برِي فرؤشراو لةوة كة 

جطة -لةبةر ئةوةي . فةرمانبةراين ئصراين نووسيبويان، زؤر زياتر بوو

 هيض ؤظيةت تةواوکردين مامةپةيةک لةطةپ ليذنةي بازرطانيي س-لةوة

هةپبةت ئةو . طرفتصکي ياساييي نةبوو و سووک و هاسان بةأصوة دةضوو

سةودايةش کة ئصران ثصشتر دابووي، هةر لة مةهاباد مايةوة و  ٪ي ثصش۱۰

 .حکوومةيت ناوةندين هةرطيز وةدةسيت نةکةوتةوة
  

ضةند أؤذ بةر لة کشانةي ئةرتةشي سؤظيةت لة ئازةرباجيان، 

ثصنج سةد و حةفتاو يةک ميليؤن و هةشتةي کة کارواين ئةو لؤرييان

کةوت و  هةزار و ثصنجسةد کيلؤ تووتن باريان بوو، بةرةو مياندواو وةأص

 سةعاتدا لة ضؤمي ئاراس ۴۸لة ماوةي . لةوصشةوة طةيشتة تةورصز

تةشي سؤظيةتيش بؤ هةميشة ئةم ناوةي ضؤپ کرد و رةوة و ئةيثةأي

  .طةأايةوة ثشت سنوورةکاين خؤيهصندةي نةبرد بةدواي ئةو تووتنةدا 
  

  ئصران و ئازةرباجيان

ي مانطي مةي، هصزةکاين سؤظيةت بة ۹بة وتةي أاديؤي مؤسکؤ، 

بةآلم ئةم هةواپة تا ضةند أؤذ دواتر . هصشت تةواوي ئصرانيان بةجص

مةرجي سؤظيةت بؤ ئةم . اليةنةکانةوة نةسةملصنرا لةاليةن ضاودصرة بص

صوةندييةکي دؤستانة لةنصوان حکوومةيت کشانةوةية ئةوة بوو، کة ث

-ناوةندي و ئازةرباجياين خودموختاردا هةبص، سةرباري بةپصين 
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 سةملاندين مايف تايبةيت نةويت باکوور لةاليةن مةجليسي -لةوةبةدوا

  .ئصرانةوة کة بة قسة درابوو، دةبوو بة کردةوةش ئةجنام بدرص

 لةسةر ئصران أووسةکان دةيانزاين بة کشانةوةي خؤيان، تةوذم

کةم دةبصتةوة و بة هةمان أادةش هةيل وةرطرتين مايف تايبةيت نةوت لة 

. کزي دةدا، مةطةر ئةوةي کصشةي ئازةرباجيان ثصشتر ضارةسةر کرابص

وةزيران قسةي بأييةوة کة هةپبذاردنةکاين مةجليس تا قةوامي سةرةک

ا کةوتنةوةي دةسةآلت لة هةموو بةشةکاين وآلتدا، وةدووةدةست

هةرضةند أصکخراوي نةتةوة يةکطرتوةکان و هةموو هصزة . دةخرص

يةکان دذي هةموو خؤتصهةپقوتانصکي أووس لة ئصران و  أؤذئاوايي

ئةستوور و هيوادار بوو ديسان  ثشتأووس ثيالنةکاين تري بوون، بةآلم 

بة حيزيب توودةي ئصران و اليةنطراين و ئومصدةوارانة ضاوةأواين 

ي ۲۸أؤذي . وان حکوومةيت ئازةرباجيان و قةوام بووأصککةوتننامةي نص

ئاوريل ثيشةوةري بة نوصنةرايةتيي دوو حکوومةيت ئازةرباجيان و 

ووصذ و کوردستان، کة هاوثةميان بوون، طةيشتة تاراين ثايتةخت بؤ وت

ووصذةکة لةسةر ثرؤطرامصکي حةوت بنةماي وت. ثازدة أؤذي لص مايةوة

وريل ئامادةي کردبوو و ثصداطريي تصدا ي ئا۲۲خاپي بوو کة قةوام 

کرابوو کة جصطريکردنةوةي ئةرتةش و ذاندارمصري مايف سةرةکيي 

بص مةرجي تةورصز تيدا داواي خؤبةدةستةوةدانصکي بةئةوة لةأاس. تارانة

وةفدي ئازةرباجياين : ي مةي، قةوام لة داخؤيانصکدا أايطةياند۱۳. بوو

بةشصکي تريدا هاتبوو کة، بةثصي لة . ووصذةکةتةطةرة دةخةنة بةر وت

 بةستوومانة، ياسا و بةرامبةر بةو أصککةوتننامةيةي كة لةطةپ سؤظيةت

ئيمزاکردين دةبص مةجليسي ثازدة بة مةوداي حةوت مانط دواي 

بابةت نةويت باکوورةوة بدا؛ کةوابوو ثصويستة أصکكةوتننامةکة بأيار لة
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وانيي من لة نوصنةراين ضاوةأ. بکا ثص هةپبذاردن هةرضي زووتر دةست

  .کةنئازةرباجيان ئةوةية کة کارهاساين ب

ي مانط طةأايةوة بؤ تةورصز و بةدطومانيي خؤي لة ۱۴ثيشةوةري 

هةروةها ثصداطريي کردةوة کة دانةناين . ووصذةکان أاطةياندأةويت وت

وةزيري کاروباري دةرةوة و وةزيري جةنط، لةاليةن حکوومةيت 

ي ئةوةية ئصمة لة هةوةپةوة خوازياري ئازةرباجيانةوة، مانا

قةوام نةوت و هةپبذاردين : طويت.  لة طةيل ئصران نةبووينوةجيابوونة

يةکصتيي . شةريت ئصمةقةيدو انووي خؤبةدةستةوةداين بصکردووةتة بي

وةک دوو ان درصذةيان هةبص، هةرووصذةکخؤش بوو وت  سؤظيةت ثصي

وصذةکان وابوو درصذةي وتکةو. اليةنةکةش جارص خوازياري ئةوة بوون

هةر لةم مانطةدا بة بةشداريي نوصنةري ئصران، موزةففةر فريووز، کة 

  .دؤسيت قةوام و اليةنطري سؤظيةت بوو، لة تةورصز دةست ثص دةکرانةوة
 

  هصرشي طةورة

ئةوةي خؤيان  دواي أووداوةکةي قاراوا، کة هصزةکاين کورد بةبص

شي ئصرانيان لةناو برد، ئةندامةيت کةمترين زيان ببينن، ستوونصکي ئةرتة

دا وةج و أصزصکي ثتري وةدةست هصنا و لة حيزيب دميوکرايت کوردستان

أصبةراين سياسي و هؤزةکاين بةرةي باشوور بة ورةوة کةوتنة بريي 

ثةالماري نيزاميي رِوو بة كرماشان بؤ ئازادكردين ناوضةكاين تري 

 مةي، ي مانطي۲۰. كوردستاين ئصران و لكاندنيان بة كؤمارةوة

 بة فةرماندةييي سةروان خوسرةوي، کة سؤراخكردندةستةيةکي 

 دةرةوةي سةقزدا کةوتنة بةر ردوويةکيؤکوردصکي سنةيي بوو، لة ه

فةرماندة و دوو سةرباز کوذران و ورةي . هصرشي مةفرةزةيةکي بارزاين

  .تر رِووخا ندةي صهصزةکاين ئصراين ه
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زراوةكاين ئةرتةشي ئصران لة سةرةتاي مانطي جوون يةكة دامة

تادي بة شوصن ئةم تصکشکانانةدا، سةرؤکي س. سةقز دامةزرانةوة

هةمان ناوضةدا  ارا، كة خؤي لةئةرتةشي ئصران، ذصنأاپ أةزم

 برييت بوو لة دةوري دةستةوة طرت،يي سص طورداين بةيفةرماندة

هةزار کةس و ضةند يةكةيةكي كؤين تانك و تؤثخانة و فرِؤكة  ثصنج

لةمالشةوة هصزي شةأکةري کوردان کة لة مةوداي نصوان . ثالَُثشيت بوون

 دامةزرابوون، تصکةلَصک بوون لة سصزدة هةزار داسةقز و سنووري عرياق

 نيزاميي کؤمار  دةضوو ئةم هصزانة دواين توانايييوص. ثياوي ضةکدار

  .ة رِووةندةضص ذمارةي هصزي عةشايريي ئةو سةردةمةش خب و وصبنبوو
  

دةبص سةرةتا شصواز و نةريتةكاين شةرِي كورد لةبةرضاو بطريصن، 

ضونكة كاريطةرييةكي طرنطيان لة تواناييي ثةالمارداين هصزةكاين كورددا 

بؤضووين باوي ئةوروثا تا سةدةي نؤزدةيةم سةبارةت بؤ . هةية

شةرِكةري منوونةييي كورد، وصناكردين بوو لة شصوةي جةنطاوةرصكدا 

  . ووة و ضةكي ئةو رِؤذطارةي هةلَطرتووةسواري ئةسث ب
  

بالَي ئازايةتيي كورداين و رِؤذئاوايش ئاسايي بة شانطةرِؤكةكاين

رِاكصشةكةيان خصلَةكيياندا هةلَداوة و ستايشي سوارضاكيية سرنج

و جليت و رِمبازيدا  كردوون، كاتصك لة شةرِدا لة شصوةي تةقلَة

  . دةركةوتوون

 هاتة ئاراوة، ١٠»Martiniمارتيين «ي  کة تفةنط۱۸۸۰دواي ساپي 

ئيدي جةنطاوةري و سوارضاکي وردة وردة کاپ بوونةوة و لةبري 

                                                 

تةشي ئينطليس بةکاري ر ئة١٨٩٧ تا ١٨٣٢ ضةشنة تفةنطصکي يةک تري، کة لة  10
  )و. (دصنا
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ي  دةركةوتين ئةم رِاستيية وةك هةر جصيةكي ترهةرضةندة. ضوونةوة

  بؤية.وورِصتةوة و خؤ دةشارصتةوة دةس-تةوةوةخؤي ماجيهان وةكوو 

خاتة ناو هصزطةلصكي  كة ترس و بيم دةدثةالماري كؤمةلَة سوارصكي كور

 بةآلم ئةم جؤرة. ندص سوودي دةبصةخراث ثرِضةككراو و رِصكخراو، ه

ثصكراوي ضةكي طةلصكي مةشقهصزة سوارةية بةرامبةر بة ثياو

دا بةدةسيت خؤحةشارداو لة خاكي سةخيت كوردستانïmÚئؤتؤما

سةرباري ئةوة، ئةو ئةسثة كة جةنطاوةر بة . سةركةوتين بةنسيب نابص

هةمان   تصشكاين دةتوانص بةيتكا،  دةباتة ناوجةرطةي شةرِئاساين

وطؤرِ و طؤرِان هةلَبةت ئةوة سةردةمي ئالَ. بكصشصتة دواوةيئاساين رِا

 حةمةرِةشيد ضةند سالَصك لةمةوبةري نيزامبوو، بؤية هصرشصكي سوارة

كص ضووزانص؟ رِةنطة هصندص خةسلَةيت باش .  بة سةركةوتن طةيشتخان

  ! ندا هةبص و هصشتا مابصلة شصوازي كؤ
  

 لة باشووري مةهاباد کؤ ۱۹۴۶ليستةيةکي ئةو هؤزانةي كة ساپي 

ببوونةوة، نيشاين دةدا ئةو هصزانة لة أوانطةي نيزامييةوة بة 

ئةوة بةو ماناية نيية کة ئةوانة تةنيا . سوارةنيزام ثؤلصن دةکرصن

ة لة کايت دةتوانن لةسةر ثشيت ئةسث شةأ بکةن، بةپکوو مةبةست ئةوةي

 ثصويستدا دةتوانن لة ئةسث دابةزن و کةپک لة سةنطةري سروشيت وةر

 ي کوردي هصزصکي وا نةبوو ثشيت ثصينيزام ي بةآلم سوارة. بطرن

هةموو شتصک لة . وثصک بوو ببةسترص، ضونکة هصزصکي أانةهاتووي ناأصک 

نةکراو و هصزصکي وةهادا بةستراوةتةوة بة أووداوي ضاوةأوان

  .يي و بأياري سوارةکة خؤي، وةک تاکة کةسلصهاتوو
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ئةو دةمة بة شصوةيةكي طشيت ساغ بووةوة كة بارزانيةكان ئةو 

ئةوانة ثاش ساآلنصكي شةرِ و .  كةوا دوذمن لة زةبريان دةترسصنهصزة

ثصكداداين خوصناوي لةطةلَ دراوسصكانياندا و هةم مصذوويةكي درصذي 

  عرياقي، بوونة اين وبؤسةنانةوة بؤ يةكةكاين ئةرتةشي عومس

  يي تواناي؛نةهاتووي تةكتيكي شةرِي ناوضياكانلةعؤدة مامؤستاي كةس

ئةوةيان هةبوو بة سةعات لة شوصين خؤيان نةبزوون تا دوذمن 

تايبةت دذ بة بنکة ، هةروةها لة جصي خؤي و بةدةکةوصتة داويانةوة

 ردوورةدةستةکاين ثؤليس، کةپکيان لة فصپ و تاکتيکي خصراش وة

 بتوانن بة  دوذمندةطرت، تا بة کةمترين خةسار و نةکةوتنة بةر سصرةي

ئةوان ذمارةي کوذراو و برينداري خؤيان هةميشة بة . ئامانج بطةن

 تا ورةي شةأکةرانيان بةرز أابطرن و الواين ،کةمتر أادةطةياند

يةکصک لة تايبةمتةنديية . تازةنةفةسيش بؤ الي خؤيان أابکصشن

زة کوردةکان ئةوةية کة لة ناوضةي خؤياندا تواناترن، بةرضاوةکاين هؤ

تةنانةت بة دوورکةوتنةوة ثةجنا ميل لة ناوضةي ذصر دةسةآليت خؤيان، 

کةضي بارزانيةکان لة شةأي . وةکي ثصشوو نامصنن و لةکار دةکةون

سةقزدا دةرياخنست لةم تايبةمتةندييةش بةدةرن و لة سايةي 

دا، بة ةراين ثصشووي ئةرتةشي عرياقأصبةرايةتيي شصخةکانيان و ئةفس

  . ناوضةي بارزان دةمصننةوة هةمان لصهاتووييي
  

هةتا ناويين مانطي مةي، ليستةي هصزةکاين کورد لة بةرةي 

ئةم ليستةية . دةدرص باشوور، بةم ضةشنة بوو کة لة ذصرةوة ئاماذةي ثص

 :لة هؤزةکاين باکوورةوة بةرةو باشوور أيز کراوة
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   ثيادة۱۲۰۰ -صر فةرماين مةال مستةفااين ذبارزاني

 ۹۰۰ -)لة بةرةي شةرِ نني(اين ذصر فةرماين شصخ ئةمحةد بارزاني

  ثيادة

   سوار۴۰۰ -جةاليل و ميالين

   سوار۸۰۰ -عةمةرخانشکاکي ذصر فةرماين 

   سوار۵۰۰ -شکاکي ذصر فةرماين تاهريخاين کوأي مسکؤ

رماين هةرکيي ذصر فةرماين أةشيدبةط و بةطزادةي ذصر فة

   سوار۱۰۰۰ -بةط نووري

   سوار۷۰۰ -هةرکيي ذصر فةرماين زصأؤبةط

زادةي ذصر فةرماين سةيد  مريداين بنةماپةي شصخ عةبدوپآل طةيالين

   سوار۲۰۰ -فةهيم

   سوار۳۰۰ -زةرزاي ذصر فةرماين مووساخان

   سوار۵۰۰ -قةرةثةثاغي ذصر فةرماين ثاشاخان و خوسرةوخان

   سوار۴۰۰ - قادريمامةشي تريةي کاک عةبدوپآل

 -مامةشي ذصر فةرماين کاک هةمزةي نةپؤس، ئةمريةلعةشايري

   سوار۵۰۰

   سوار۳۰۰ -ئاغا ثرياين ذصر فةرماين حمةممةدئةمني ئاغا و قةرةين

   سوار۳۰۰ -مةنطوأي ذصر فةرماين عةبدوپآل بايةزيدي

   سوار۲۰۰ -ئاغاي ئوجاق مةنطوأي ذصر فةرماين سةليم

   سوار۴۰۰ -خان و ئيرباهيم ساالري  عةيلمةنطوأي ذصر فةرماين

   سوار۲۰۰ -طةورکي سةردةشيت ذصر فةرماين کاکةپآل

   سوار۳۰۰ -طةورکي مةهابادي ذصر فةرماين بايزي عةزيزئاغا

طةورکي سةقزي ذصر فةرماين عةيل جةوامنةردي، مامةندئاغا و 

   سوار۴۰۰ -ئاغا حاجي برامي
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   سوار۵۰۰ -هؤزة تصکةلَةکاين سةردةشت

   سوار۱۰۰ -زي سوصسينهؤ

 ۴۰۰  -هؤزي دصبؤکريي مةهابادي ذصر فةرماين جةعفةر کةرميي

  سوار

 ۵۰۰-زادة هؤزي دصبؤکريي بؤکاين ذصر فةرماين ئاغاياين ئصلخاين

  سوار

   سوار۸۰۰ -هؤزي فةيزوپآلبةطيي بؤکان و سةقز

   سوار۲۰۰ -تايفةي بوداغي سةقز

   سوار۳۰۰ -قةآل هؤزة تصکةلَةکاين مةهاباد و سايني

   سوار۳۰۰ -أةشيد خاين بانةثياوةکاين حةمة

 -داخوازاين ناوضةکاين جوانأؤ و هةورامان و باشووري کؤمار

   سوار۱۵۰

   کةس۱۲۷۵۰  -سةرجةم      
  

وثصكي ئازووخة ي بة هصلَصكي رِصكيية ثصويستيئةم هصزة عةشريةي

  بؤ دابينکردين خؤراک و تةقةمةين و ثصداويستيةکاين شةرِ،بووهة

. ئةرتةشي بةتةکووزي مةهاباد لةم بارةوة سوودمةنديي خؤي سةملاند

كردن و يئةفسةرصکي بؤ هةر دةستةيةک دانابوو، تا جطة لة ئةرکي رِصنماي

بةم ضةشنة . بةجصهصناين فةرماين نيزامي، ئازووخة و بذصويان دابني بکا

 کؤمار توانيبووي بةسةر طةلصک هؤکاري مايةي ثةرِاطةندةيي و تصكداين

جوولَي بةربآلوي هؤزةكاندا زالَ بص، مةبةستم ئةو هةلَمةتانةي ìجم

  .ؤ بةزؤري دةكصشنةوة بؤ تاآلن و برثةالماردانة كة
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  ووصذةکانوت

طرتين  ي مانطي مةي، سةرلةشکر أةزمارا بؤ بةدةستةوة۳تا أؤذي 

 ئةو يةكة ئصرانيانةي كة بةهصز كرابوون، خؤي طةياندة  فةرماندةييي

لة هةوپي ئةوةدا بوو نوصنةراين کورد ببينص تا قسة لة . ةقزبةرةي س

لة هةمان . ئاطربةسصکي کايت بکا بؤ کردنةوةي أصطاي طةياندين ئازووخة

ان لةسةر وکاتدا وةفدصکي هاوبةشي کورد و ئازةرباجياين بؤ دو

ووصذدا کصشةکاين سنوور، لةطةپ فةرماندة دةوپةتيةکاين سةقزدا لة وت

سةرهةنط دووةم :  کورد لةم وةفدةدا برييت بوون لةنوصنةراين. بوون

عيزةت عةبدولعةزيزي عرياقي، سةرطورد برامي سةالح و سةرؤکي ستاد 

نوصنةراين . جةعفةر کةرميي لة هؤزي دصبؤکريي مةهاباد

ئازةرباجيانيش، ئيرباهيم عةليزادة، خةليل ئازةرئابادةطان و حةسةن 

ذصك ثصشتر ئيزين کرانةوةي جةعفةر کةرميي ضةند أؤ. جةودةت بوون

، أصطاي سةقز بةرةو سةربازخانة ئصرانيةکاين بانة و سةردةشيت دابوو

کردين ئةم بأيارة بةپطةي نووسراوي بةآلم اليةين ئصراين بؤ مسؤطةر

ي مةي أةزامةندينامةيةکي لةم ضةشنة نووسرا و ئيمزا کرا، ۳. دةويست

و ثةسندکردين لةاليةن بةآلم جصبةجصکردنةکةي خرابووة دواي سةملاندن 

لةو نووسراوةيةدا ئاماذة بة کشانةوةي هصزة . حکوومةيت مةهابادةوة

کوردةکان کرابوو، کة ضوار کيلؤمةتر لة سةقز و سص کيلؤمةتريش لة 

ثصويست بوو نوصنةران بؤ . بکةونةوة جادةي بةرةو سةردةشت دوور

کردين وردة ئاطربةسصکي بةردةوام و دةستنيشانقسةکردن لة 

اليةين ئصراين هةموو خاپةکاين تري ئةم . ابةتةکانيش بضنة سةقزب

يان دابوو ثصشأةوي بةرةو باکوور طفتدپ بوو و يةي بةأصککةوتننامة

. ئاشکرا بوو حکوومةيت مةهاباد ئةم ثةميانة أةت دةکاتةوة. نةکةن



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QUV

نامةکةدا بة ضةشنة کةوتندوور نيية کوردةکان لة أصکئةطةرضي 

 فريو درابن، أصبةراين کؤمار ئامادة نةبوون لَةيتخودموختارييةکي رِوا

  .ئةو هصزانة کة بةرةو سنة تةياريان کردبوون، بکصشنةوة دواوة
 

  أصککةوتننامةي ئصران و ئازةرباجيان

يةکاين مانطي مةي و سةرةتاکاين  ثصشةوةري و فريووز، دوايي

 جوون، سةرقاپي دةمةتةقص بوون لةسةر دة خاپي طةآلپةکةي قةوام، کة

ئةوان لة أصطايةک دةطةأان کة بتوانص ئاشيت . ي ئاوريل دةريکردبوو۲۲

ئازةرباجيان . و ئارامي خباتةوة نصوان تاران و حکوومةيت ئازةرباجيان

لةم ماوةيةدا هةپوصسيت فةرميي خؤي دةربارةي خودموختاري، تةواو بة 

، باپوصزي ئصران لة أصکخراوي نةتةوة »عةال«. باري ثصضةوانةدا طؤأي

يةکطرتوةکان، هةوپي دةدا کصشةي ئازةرباجيان خباتة ناو دةستوور؛ 

بةرثرساين ئازةرباجيانيش بؤ ثووضةپکردنةوةي ئةو کؤششانة، لة 

أؤذنامة و بآلوكراوةكانياندا أايانطةياند ئازةرباجيان هةميشة بةشصکي 

بةوة . جيانةکراوةي خاکي ئصران بووة و هةرواش دةمصنصتةوة

ي ۲۷کاتصک ثيشةوةري لة . ية وة کصشةيةکي ناوخؤييدةيانويست بپصن ئة

نامةيةک جياين أاطةياند ثصويستة أصککةوتنمةيدا بة بةرثرساين ئازةربا

لةنصوان ئازةرباجيان و حکوومةيت ناوةنديدا ئيمزا بکرص، لةأاستيدا 

دةسيت أووسةکاين بة تةواوي ئاشکرا کرد، ضونکة بةپطةي بؤ ئةم  جص

يکا و بريتانيا ثصوةن کةپک لة کصشةي کارة ئةوة بوو کة ئةمر

  .بطرن  وةر،ئازةرباجيان دذ بة دؤسيت طةورةي ئصمة، يةکصتيي سؤظيةت
  

ويسيت سؤظيةت ئةوة بوو فشاري أؤذئاوا لةسةر أصکخراوي 

نةتةوة يةکطرتوةکان نةهصلَص، هةروةها رِصككةوتنصك بكرص رِص بة 

، ضونكة ضاوةرِوان بوو،  بداداهةلَبذاردين نوصنةران لة سةرتاسةري ئصران
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تا متمانةيةکي ثتر بة ثشتيوانيي حيزيب توودة و کؤمةپة 

ئصران  -ئازةرباجيانيةکان بؤ ثةسندکردين أصککةوتننامةي سؤظيةت

 خاپي ۱۵ي جوون أصککةوتننامةيةکي ۱۳سةرةجنام . وةدةست بصنص

دةوپةيت ناوةندي . لةاليةن ثيشةوةري و موزةففةر فريووزةوة ئيمزا کرا

ي ئاوريلي قةوام ۲۲ةم أصککةوتننامةيةدا ثاشةکشةي لة بأيارةکاين ل

ئازةرباجيان طةأابووةوة باوةشي ئصران و مةجليسةکةشي وةك . کردبوو

دداين ثصدا نرابوو و نيزاميةکاين ئازةرباجيانيش ) مةجليسصكي ناوضةيي(

بة بةشصکي ئةرتةشي ئصران دانرابوون، بة مةرجصك دياريکردين باري 

خبرص بؤ  ي ئةفسةراين ئازةرباجياين و هصزة ضةكدارةكان دواياسايي

بأياري ليذنةيةکي هاوبةش لة نوصنةراين دةوپةيت ناوةندي و مةجليسي 

فةرماندارصکي طشتيش بؤ بةأصوةبةرايةتيي . ي ئازةرباجيانيناوضةي

طريابوو، برِيار بوو حکوومةت خؤي يةکصکي ناو  ئوستان وةبةرضاو

  .ندي دةكا، هةپبذصرصوا مةجليسي خؤجصيي ثةسو کةسانةي ليستةي ئة
  

نامةيةدا وةالي کوردستان درابوو، کةوتنلةم أصکتةنيا ئاوأصکي 

 طوتبووي هةموو ئةو کوردانةي كة لة ئازةرباجيان ۱۳ئةوة بوو کة خاپي 

نامةية کةوتنروبووي بأيارةکاين ئةم أصکدةذين، دةتوانن لة بة

ي ۲۲ي بأياري حکوومةت لة ۳هةروةها بةثصي خاپي . بةهرةمةند بن

ئاوريلدا، خوصندن بة زماين کوردي تا ساپي ثصنجةمي سةرةتايي لة 

  .قوتاخبانةكاندا ئازاد بوو
  

کةوتننامةية نارِؤشن بوو، دياريش  زؤربةي خاپةکاين ئةو أصك

باسصک لة . نةکرابوو کص و ض اليةنصک لة ئاسيت بأيارةکاندا بةرثرسن

ؤأصدا نةبوو و بة هيض شصوةيةک باسي مةجليسي خؤجصيي مةهاباد لةط

لةشکري سؤظيةت ثةأيبوونةوة . خودموختاريي کوردستان نةکرابوو
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ئةوبةري ئاراس و ئازةرباجيانيش، يا بة وتةي خؤيان بةشة 

 کرابووة ي لةاليةن دةوپةتةوة»پآل جاويدسةالمو«جيانةکراوةکةي ئصران، 

ةنيا و نيطةران، بةبص حکوومةيت مةهاباد لةم ناوةدا ت. فةرمانداري طشيت

بةدوا أصبةراين کورد دةبوو تةنيا لةمة. ومابو  ترووسکةيةکي هيوا بةجص

وکةويت دؤستة سؤظيةتيةکان و أاوصذکارانيان بص، ئومصديان بة هةپس

بةآلم أوانطةي سؤظيةت لة . شايةد هةوپصک بؤ ثاراستين کؤمار بدةن

جار بة  يةكةم  بةآلم دةبوو،ضةند أؤذي داهاتوودا أؤشنتر بووةوة

هصزةكاين هؤزي بارزاين كة لة سةرووي شارةكةدا دامةزرابوون، شةرِ 

  . بكرص لة سةقزي مؤلَخواردووي ئصرانلةطةلَ هصز
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  مامةشا

بارزانيةکان، لة نيوةي يةکةمي مانطي جووندا،  وردة وردة ئةو 

ئاوايان طرتبوو کة دةيانأوانيية يانةي باکوور و أؤذ تةثک و بةرزايي

وجووپة نيزاميةکان بوون و أا ئاطاداري جم لة بةرزاييةکان. سةقز

وضؤيانة بطرن کة سةربازخانةکاين بانة و بأياريان وابوو بةر لةو هات

ي بةرةي يذصنأاپ أةزمارا خؤي فةرماندةي.  بةهصز دةکرا سةردةشتيان ثص

زانيةکانيش لةسةر أصطاي بانة و بةدةستةوة طرتبوو و دةستةيةک لة بار

. وشؤدا بوون، هةپضنيبووسةردةشت تةنطيان بةو نيزاميانة کة لة ئام

 وتؤزةکاين خوارووي جادةوة دةر ناغافپ لة بؤسةي دؤپة ثأ تةث

دةنطي و بص. أصذتو لؤريةکاين ئةرتةشيان دةداية بةر دةسدةکةوتن 

کاين الي أؤذئاوا و سةربازخانةهصزيي بصنةكردنةوة، دةبوة هؤي دةست

و بؤضووين   سةرةأاي ئةوة، بريدابةزيين ورةي سةربازةکاين سةقز؛

بةم هؤيانةوة . هؤزة کوردةکاين اليةنطري دةوپةتيشي دةطؤأي

 فةرماندة بأياري دا زةبرصکي بةهصز لة نزيکترين بةرزايي كة شاخصكي

. نصيةکاندا بوو، بوةشصبلَند بوو بة ناوي مامةشاوةو لةدةست بارزان

وطوأدا، ئابأووي ذصنأاپ أةزمارا بةر لة هصرشةکة لة ئاخاوتنصکي طةرم

  .ئةرتةشي ئصران و ئةفسةراين بةم هصرشةوة بةستةوة
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ي جوون، دوو طوردان بة ثشتيوانيي ۱۵سةرلةبةيانيي أؤذي 

تؤثخانة و تانک و هصزي هةوايي، سةرةوذووريية نةرمةکانيان بةرةو 

 سةرضاوةي کورد و ئصراين ئةوةيان هةردوو. داوصين مامةشا بأي

سةملاندووة کة هصرشةکة زؤر بةزةبر و بأياردةرانة بوو، هةروةها بة 

وبةرطة هةردوو اليةنيش دةپصن بارزانيةکان بة جل. باشيش بةأصوة ضوو

بةآلم . دةستکردةکانيانةوة، لةو تةثکة زةردةدا بة تةواوي نةديو بوون

ةوةية کة بة وتةي کوردةکان، تةنيا ئةوةي اليةين ئصراين نايسةملصنص ئ

سصزدة بارزاين تةثکةکةيان بةدةستةوة بوو، لةاليةن شةأکةري 

بة وتةي هةمان . بةناوبانط، خةليل خؤشةوييةوة أصبةري دةکران

سةرضاوة، تةنيا سي بارزانيي تر لة ماوةي شةأةکةدا بؤ ثشتيواين 

ن ذمارةي کةضي ئصرانيةکان دةپص. خؤيان طةياندة ئةو سصزدة کةسة

ديسان بة وتةي هةردوو .  بارزاين بوو۸۰۰ تا ۵۰۰ثارصزةراين تةثکةکة 

 خؤيان  سةرضاوة، بارزانيةکان وةک هةميشة ئارامي و لةسةرخؤييي

يا ؤط. ثاراستبوو و تا ئةو جصيةي دةلوا، لة دوذمن نزيک کةوتبوونةوة

  ياردييةوة دةست۲۰۰خةليل خؤشةوي فةرماين دابوو تةقة لة مةوداي 

  ئةرتةشي ئصران لة دواييي. بکا و ئاماجنيش لة ثشتصند بةرةذوور بص ثص

يةکةي طرتبوو و هصزي کةمي   بريندار بةرزايي۴۰ کوذراو و ۲۲أؤذدا بة 

  . بارزاين ثاشةکشةي کردبوو
  

هةندص لة سةرضاوة ئصرانيةکان دةپصن ذمارةيةکي يةکجار زؤري 

جطة لة خةليل : بةآلم سةرضاوة کوردةکان دةپصن. کورد کوذران

کةوتبوو و ثاش دوو أؤذ لة  خؤشةوي کة دة طوللةي بةر

ي کرد، کةسي دي ينةخؤشخانةي أووسان لة تةورصز کؤضي دواي

هةواپي شةأي مامةشايان لة تةورصز دا بة مةال مستةفا، . نةکوذرا
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مةال مستةفا . طوت ئةجمار دانة دانة ناوي سصزدة شةأکةرةکةيان ثص

ويي خؤشةوي تةثکةکةي بة زيندويل طومان خةل بص: طويت

ومةرجصکدا کة لة ةکان لة هةلشکسيت بارزاني. نةهصشتووة جصبة

 باشووردا سةرکةوتووتر بوون و لة بةرثةرضدانةوةي بةرةي

ت بصننةوة، باسصکي نيزامي هصرشةکةدا نةيانتواين ئةو شوصنة وةدةس

ج و سةرهةنط مريحا.  ثصويسيت بة لصدوان و شيکردنةوة هةبووبوو،

دةستةيةکي بارزاين لة جةنطةي شةأةکةدا تةثکةکاين بةرةو 

تةش لة أؤذئاواأا رأؤذئاوايان طرت، بةآلم ثصي وابوو لةوانةية ئة

. بشکصنص، طةأايةوة شوصين خؤي  بطرص و هصلَي کوردان تصک ثشتيان لص

کةمايةسييةکي طةورة نةبووين فةرماندةيةکي طشيت بوو لة بةرةکةدا، 

هؤزةکان دؤخي خؤثارصزانة بطرن و بةبص ئيزين مةهاباد کة بأيار بدا 

دووريش نيية بارزانيةکان ثتر . هصرش نةکةنة سةر هصزةکاين ئصراين

  .ان کردبصي ثصشأةوي،درابوو لةو أادةيةي کة فةرمانيان ثص
  

  

دوو اليةن لة بةرهةمةکةي أازي شةأي مامةشا هةوپصک بوو کة هةر

دةيانةويست وا نکة ئةوةي ئصرانييةکان أازي بوون، ضو. بوون

ةزيوي يةکان، ورةي دابابوو، هةروةها بة شکاندين بارزانوةدةستيان هصن

لةوالشةوة کوردةکان توانيبوويان . ةکاين خؤيان بةرز کردةوةنيزامي

 ثياوي عةشريةتييةوة خؤأاطرانة أاوةسنت و بة هؤي ۴۵تةنيا بة دةوري 

پةوة ضؤن بوو، هةروا کوذراين تاکة کةسصکةوة، ورةيان وةک لة هةوة

بوو؛ سةرةأاي ئةوة، توانيبوويان بةربةرةکانيي هصزصکي زؤر زل بکةن و 

  .بطةيصنن زياين طةورةشي ثص
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دواي شةأي مامةشا، ض شتصک دةيتواين ببصتة لةمثةري هصرش 

  .بةرةو سنة؟ ئةمة ثرسيارصک بوو وةآلمةکةي زؤر وةدرةنطي نةکةوت
 

 

  لةبابةت هصرشةکةوة

رد اليان وابوو أاوصذکارة سؤظيةتيةکانيان ثشتيواين أصبةراين کو

يف  ؤئةسةد.  دةكةنو دةظةري سنةلة ثالين وان بؤ باشووري کوردستان 

ثصوةنديکاري سياسيي أووس، کة لة مةهاباد بة ناوي أاسثصري بازرطاين 

وجووپةکاين أوو بة باشووري عةشايري کورد مابوةوة، ئاطاي لة جم

 کة طةآلپةي هصرشةکة بؤ مانطي جوون هةبوو؛ ئةوةشي دةزاين

 لة أصطاي سةردةشت بوون بؤ مةنايف کةرميي و هاوکاراين. داأصذراوة

کاو هةپوصسيت سؤظيةت طؤأا و ة کة لة ن،کردين هصزةکانيانتةيار

  .دةستةي دووهةم بة فةرمانصکي ثصضةوانةوة بةدواياندا ضوون
  

 و موزةففةر نصوان ثيشةوةريي جووين تةورصز، لة۱۳صکهاتنةکةي ث

فريووزدا بة هةپکةوت نةبوو، بةپکوو ثص دةضوو لةباريدا بض رِصي ضوونة 

. دا بكاتةوةناوةوةي سؤظيةت لة ثانتاييي سةرتاسةري ئصران

حةوتوويةک دواي ئيمزاکردين أصککةوتننامةکة و ضةند أؤذصك ثاش 

شةأي مامةشا، کونسوويل أووس لة ورمص، هامشؤف، بةثةلة خؤي 

ندي سةراي باکووري سةقز و ضاوي بة قازي حمةممةد، مةال طةياندة طو

  .  شکاک، مريحاج و مستةفا خؤشناو کةوتعةمةرخاينمستةفا، 
  

هامشؤف بة توندي ئاطاداري کردنةوة کة هةرضةشنة 

لَضنينصكي ئةرتةشي ئصران لة خوارووي سةقز، کة دةکةوصتة óèثصÂäتة

 سةرضاوةکاين نةويت ريتانياوة، هةأةشةکردنة لةةسنووري دةسةآليت ب

هةپبةت ئةوان . کرماشان، کة بايةخصكي مايةي ذياين بؤ ئينطليس هةية



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVS

ان شيان، ضونکة أووسةکهةأةشةکردنة لة قازاجنةکاين خؤنةيانطوت 

. هصناين مايف تايبةيت نةوتيان دةدائةودةم بة طةرمي هةوپي وةدةست

 لةسةر هامشؤف خاترجةمي کردن کة نابص لة هصرشصکي ئةوتؤدا حيساب

ةضص †ي تصرِصش.  ئةرتةشي ئصرانيان بؤ بطرصئةوة بکةن کة سؤظيةت ثصشي

ئةم قسةية . هصزةکاين ئصران لة بةرةيةکي ترةوة هةپکوتنة سةر کؤمار

كاري كردة سةر قازي و هاوکاراين، بةآلم بةر لةوةي ضاوثؤشي لةو 

وصذ وومرِ و وتهصرشة بكةن، ثصويستيان بيين لة ئاسيت حكوومةتدا مشت

کؤميتةي ناوةندي و . قازي خؤي طةياندةوة مةهاباد. بكةن

  . زةکاين بانط کردüèسةرؤک
  

قازي دواي تاووتوصکردين قسةکاين هامشؤف، ثصي طوتن سص رِصيان 

کورد طوص نةدةنة قسةي : لةبةردةمداية و دةبص يةكصكيان هةلَبذصرن

أووس و ثصشأةوي بکةن بةرةو سنة؛ قسةي أووس لة طوص بطرن و 

قازاجني . بطةأصنةوة؛ خؤ رِادةسيت دةوپةيت ناوةنديي ئصران بکةنةوة

بوونةوة لة ة کوردةکان دةيانتواين بة ثاشطةزأصطاي دووهةم ئةوة بوو ک

دواي ئةم . هصرشي بةرةو باشوور، شارة سنووريةکان بةدةستةوة بطرن

نةکردنةوة داشکابوو، قازي باس و أاوصذة، کة زؤرتر بة الي هصرش

  .بأياري داية دةسيت أاي زؤرينةي طرووثةکةدوايني 
  

وةزيراين لة دةسةآلت دامالَراو، شصخي سةرةکاحاجي باب

رِةنطي خؤي خستة الوةو وا قسةي كرد كة حةزي هةلًَوصسيت ئاسايي و بص

خصلَ دةتوامن هةر بة ضوار سةرؤك: بة شانازييةوة طويت. بة هصرشربدنة

ي دةربرِي، ير رِووس نارِةزايئةطة. و ثياوةكانيان سنة داطري بكةم

وايي صنصتةوة كة حاجي  عوزوخةحكوومةيت كوردي هةر ئةوةي لةسةر

شصخ و هصندص جةنطاوةري خصلَةكي سةرثصضيي فةرمانةكانيان بابا
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 لةو سةروبةندةدا هةموو كوردستاين ئصران بة كؤمارةوة ،كردووة

  . دةلكصندرص
    

ةأؤيي وةبةرضاو بطرن، بةآلم أاي زؤرينة لةسةر ئةوة بوو کة ميان

ووصذ لة خؤ نةبةسنت و هةم تووشي ثةشصماين و لؤمةي تا هةم أصطاي وت

شکست نةبن؛ لةمانةش طرينطتر، أاوةستان دذ بة ويست و أاسثصريي 

هصزصکي دةسةآلتداري وةک سؤظيةت، با دؤسيت ئصمةش بص، کاردانةوةي 

اين هؤزةکان کة تني و طوأي أؤذسةرؤک. خراثي بةدواوة دةبص

هةوةپيان لة کزيي دابوو، لة هةوپي دؤزينةوةي أصطاضارةيةکي هاساندا 

هصزة تصکةلَةکاين کورد بة هاساين . بوون، تا خؤ لة شةأ بدزنةوة

دةيانتواين ثةالماري دةستة نيزاميةکاين سةقز بدةن، هاوکاري و 

دپسؤزيي هؤزةکاين باشووريشيان لةطةپ بوو، بةآلم طرميان هةندص 

 ثصک هاتبوو شيان ئازاد کرد، ثاشان ضي؟ تةورصز لةطةپ تارانناوضةي تري

هصزةکاين سؤظيةتيش لة . و بة قانوون طةأابوةوة بؤ باوةشي ئصران

  . ئاراس ثةأيبوونةوة
  

ئيدي هيوايةکي وا نةمابوو تا کورد خؤ بؤ هصرشصکي طةورة ئامادة 

 بة  وايلةوانةهؤزةکاين باکوور، ثصشتريش دةستةيةک لة سةرؤک. بکا

ضاوي دوذمن لةو کؤمؤنيستانةيان دةأواين کة لة ثةناي خؤيانةوة 

لة حيكمةت و سوودي بوون ن بةطوماتةورصزيان بةدةستةوة طرتبوو، 

، كة هةستصكي رةوةي دذ بة هصزةكاين ئصرانشةرِصكي يةكالييكة

سةرةأاي هةموو ئةوانة، هةندصکي تر . دوذمنانةيان بةرامبةريان نةبوو

طةيشتبوون  طوصيان بة أاديؤ بيانيةکانةوة بوو، تصة كلةو کوردانةي

  .هصزي هةية دةوپةيت ئصران تةنيا نيية و دؤسيت بة
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نرا، حکوومةيت مةهاباد هةنطاوصکيش  بأياري شةأ کة وةال

ووصذ ئةوبةرتر، کةوتة بريي مسؤطةرکردين ئاطربةسصکي کايت و وت

انةوةي هصزةکاين کشئايا . ماندة ئصرانيةکاين بةرةي باشوورلةطةپ فةر

ئصران لة سةقز و بانة و سةردةشت، جطة لة ثصشنيارةکةي أاوصذکاراين 

وة، تةنيا وةأووس، أصطةيةکي تري هةبوو؟ ئةوةي لةم بةينةدا ماب

 و لةسةرخؤيي بوو، کة لةوانة بوو لة ئاکامدا سووديان بؤ تنئارامطر

  .کؤمار هةبص
 

   و ئاشيتئاطربةس

يري ثةروةردة بةرِصوة بوو بؤ ي وةز"مةنايف كةرميي"كاتصك 

طرت و فةرماين تازةي سةردةشت، نصردراوي كؤمار رِصي ثص

سةرباري ئةوة، وةزير . هةلَوةشاندنةوةي ثالين هصرشي رِادةست كرد

لةوص يةکةم فةرماين ئةوة . هةر درصذةي بة سةفةرةكةي دا بؤ سةردةشت

وو أاطرن؛ ئةجمار لة ماوةي ئةو د  بوو هةموو هصزةکان دةست

ران، ذصنأاپ  کة لةوص مايةوة، ضاوي بة نيزاميةکاين ئصداحةوتووية

بوو وة ثصشنياري ئةفسةرةکان ئة. شکيان، کةوتئايرؤم و سةرهةنط ثز

کة هةردووال ثصکةوة هصرش بةرنة سةر حکوومةيت ضةثخوازي 

هةرضةند ئةم ثصشنيارة تةواو بة دپي . ئازةرباجيان و لةناوي بةرن

وور و زؤربةي کوردةکانيش بوو، بةآلم شتصکي هؤزةکاين باکسةرؤک

  .باش نةبوو بؤ ئةنداماين کؤميتةي ناوةندي
  

هةمان کات قازي حمةممةد و ذصنأاپ أةزمارا لة طوندي سةرا بة 

ي لةسةر بوو ازي فشاري أاوصذکاراين أووسياق. ووصذدا بوونطةرمي لة وت

قازي بة . نيان بصومةپ کاربةدةستاين ئصرانيدا نةرکة لة مامةلَةكردندا لةط
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وة و  بكرصتةصي ئازووخة بةرةو بانة و سةردةشت رِئاطربةست رِازي نةبوو

شصخ و هةذاري شاعري و حاجي سص نوصنةري كورد، حاجي بابة

حمةممةدئاغاشي بة نوصنةر لة سةقز دانا، تا لة تارانةوة دةستووري 

ر بطاتة فةرماندةي يةکان بة کؤمابةدةستةوةداين شارة سنوور

  .هوودةيان کصشا  ئةوانيش تا دوايني ضرکة ضاوةأوانييةکي بصةربازخانة؛س
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  بارودؤخي ناو کؤمار

واليدا وناويين مانطي جوون ثالين هصرش کةوتة الوة و لة مانطي ج

ةي كة ئةو تاقمة خصلَةكيان. كردخةلَةتصن دةسيت ثصظمرؤكةشصكي هصمين 

ومةرجي تازةدا بةرة بةرة لة باشوور بةهصز و تةيار کرابوون، لة هةل

لة كة سةرةأاي ئةوةي . خةريک بوون  بةرةو باکوور دةکشانةوة

مةهابادأا ئازووخةيان بؤ دةهات، بةآلم طوندةکاين سةرةأص ناضار بوون 

صکي زؤري فشاربکةن و ئةوة  ميوانداريي قورس و درصذخايةنيان لص

کشانةوةي ئةم هصزانة کةلصين خستة أيزةکاين .  سةرياندةخستة

متمانةکانيش طةأانةوة بؤ شوصين  بةرطرييةوة و بارزانيية بةهصز و جص

ي ضةند رِاستييةكي رِةضاوكراو كة ثصويسيت كرد رسةربا. ثصشوويان

سوارةي خصلَةكان دةستيان لةكار ثص بكصشرصتةوة، طومان كةوتة ناو 

 سؤظيةتيش سةبارةت بة اليةنطريي بةردةوامي حكوومةت و رِاوصذكاراين

تيي ايةئةو سةروبةندة مةال مستةفا كةس. خصلَ لة كؤمارهصندص سةرؤك

بارزانيةكانيش وةك عرياقي . سيشدا سةثاندبوووخؤي بةسةر كؤمار و رِو

هةستيان دةكرد هيض شتصك بةري شةرِي هصزةكاين ئةرتةشي ئصران يا 

يا ذصردةسيت  ئةم هؤية لة هةر هصزصكي ترلةبةر . هؤزةكانيان ثص ناطرص

  .كؤمار ثتر بةسوود و كارا بوون

سةيفي قازي لةاليةن . مةهاباد لةم ماوةيةدا طؤأاين بةسةردا هاتبوو

ي فةرمانداري طشتييةوة، ثلةي فةرمانداريي مةهابادي »جاويد«
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ي مانطي مةيي ۱۳كکةوتننامةکةي صجاويد خؤيشي لة أ. رابوودسثصر ثص

کارة طرينطةکاين . شةوةري و فريووزدا بةم ثلةية طةيشتبوونصوان ثي

 کة ئةنداماين ،نبوو دا لة دةسيت قازي،حکوومةيت، هةروةک ثصشوو

ضةند مانط ثصشتر بيست هةزار متةن . کؤميتةي ناوةنديش يارمةتييان دةدا

لة حکوومةيت ئازةرباجيان بة قةرز ) نزيکةي ضوارهةزار و ضوارسةد دؤالر(

. و کة بة جصي ثارة، بة قةندي کارخانةي مياندواو درابؤوةوةرطريابو

هؤزةکانيشةوة کة لة ماپيات و حةقي ئةندامةيت، تةنانةت لةاليةن سةرؤک

وثصکي دةرفةتصک دةطةأان وةفاداريي خؤيان بة أذصم نيشان بدةن، بة أصک

يارمةتيي ماپي لة دةوپةمةندةکان، تةنانةت بنةماپةي شافيعيش کة . دةدران

بازاأي مةهاباد لة . دةطريا  أؤذي طووراين کؤمارةوة دذي بوون، وةرلة

ثةيل قاضاغ کة لة عرياقةوة دةهات، لة بازاأي ìطةشة و برةودا بوو و کةل

هاووآلتياين ئاسايي، ضؤن . مةهاباد و تةورصز و بطرة تارانيش دةفرؤشرا

 وضؤي ناوةوة و دةرةوةي كؤماريانثصيان خؤش باية، بة ئازادي هات

 لةوة دةثرينطانةوة -وبارةكةپبةش بة حا-دةكرد، بةآلم بةرثرساين ديار

 بكةونة ضنطي  واذياين خؤيان خبةنة مةترسييةكةوة كة دةبوة هؤي ئةوةي

  .دةسةآلتداراين ئصراين

 ئازادةي کؤمار، هاوشاين بارودؤخصکي -زؤروكةم–ئةم ئابووريية 

خةپکي مةهاباد ثصشتر  كةتر بوو د لةوة ئازابوو،سياسي و کؤمةآليةيت 

هةپطرتندا ئازاد بوون و بةشي خةپک لة ضةک. تةجرةبةيان کردبوو

خةپک بة ثصضةوانةي تورکاين . هةرةزؤري طةجناين نصرينة ضةکدار بوون

ثؤليسي . ئازةرباجيانةوة مايف طوصطرتن لة هةر أاديؤيةکي بيانييان هةبوو

 لة مةهاباد هةست بة صين کة بةشصکي جيانةکراوةي أذصمي تةورصز بوو،

ي )ثؤليس(ماوةي يةکساپةي سةرؤکايةتيي ديذبان  لة. بووين نةدةکرا

يةوة، تةنيا ضةند کةسصکي  مازووضي، لةاليةن سةروان حاميد داکوردستان
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شي ثصي وابوو خاكي كؤمار قازي خؤ. لة نةياراين قازي طريانکةم 

ةن و زياين ثص كةسانصكي وةهاي لةسةر ناذين هةرِةشة لة قةوارةكةي بك

 بةهؤي بريي ئاراميي دانيشتواندا ، لةبةر ئةوة فةرماين بطةيصنن

  بؤقازي لةم ئةجنامطرييةدا بة تةواوي رِاسيت. سياسييانةوة نةشصوصندرص

ضووبوو، ضونكة كؤمار، لةبةر ئةوةي دةسةآلتصكي لةو بةهصزتر لة 

هاباددا هةبوو كؤمةلَي لة مةبوو، اليةنطري و ثشتيوانييةكي بةناوضةكةدا نة

  .و ثالَثشتيي هؤزةكانيشي زياتر كردبوو

وآلي أؤذنامةي کوردستان لة ضاثخانة دامةزراوةکةي وتا مانطي ج

 أووسانةوة بةردةوام ضاث دةبوو و ضةند بالظؤکصکي مانطانة و

دةضوون و لة کوردستاين  آلپةش دةرهاوار، ئاطر و هة: وةکحةوتانةي 

ةنامة و  ضاثخانةكة بؤ لةضاثداين بةلَط.ئصران و عرياق بآلو دةکرانةوة

ئةم ماوةية کتصيب خوصندين . ش بةكار دةهصنرابةرطةي رِةمسي و ثسوولَة

سةرةتاييش ئامادةي ضاث کرابوو، بةآلم ثصشتر هةندص کتصيب کوردي بؤ 

 لةبةر ئةوةي كةمة جياوازييةك لةنصوان خوصندن لة عرياقةوة هاتبوو،

ئةو أاديؤيةي كة . ي ئةوتؤي لص نةبينراهةردوو زاراوةدا هةية، سوودصك

ي ئصوارةوة تا ۴سؤظيةتيةکان دايامنةزراندبوو، هةموو أؤذص لة سةعات 

يةي نةبوو ثةيامي  ي شةو بةرنامةي هةبوو، بةآلم ئةو توانايي۱۰

داواي دةزطايةکي . هاووآلتيان بة کورداين عرياق و تورکياش بطةيصنص

هةواپةکاين . يةتةوة نةدرايةوةبةهصزتر، هيض وةآلمصكي لةاليةن سؤظ

دةطريان، بةآلم  رِا وةر لة أاديؤ و رِؤذنامةكاين دةرةوةالظؤک،ةأاديؤ و ب

. لةرِاستيدا دةزطا نصزيكةكاين رِووس سةرضاوةي سةرةكي بوون

ديؤ و ثةخشةکاندا، زةق و وخواسي بة مؤرك کؤمؤنيسيت، لة أا باس

ش و أصبةراين سؤظيةت نةدةکرا، بةآلم ثةسين ئةرتة  هةسيت ثصئاشکرا

  .ية كة شصوازي سةردةمي ستالني بوو، دةدرا بةو زصدةأؤيي
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  ي سؤظيةت و اليةنطريي سياسيدةسترِؤيي

بووين سؤظيةت لة مةهاباد بة بةراورد لةطةپ تةورصزدا، زؤر هةسيت 

ئةطةرضي وصنةكاين ستالني زؤر بوون، بةآلم لة هيي قازي . نةدةکرا ثص

شياوي . كة بة ديواري دائريةو ماآلنةوة نرابوونحمةمةد زؤرتر نةبوون 

باسة زؤريي وصنة لة أؤذهةآليت ناويندا، نيشانةي اليةنطريي خةلَك نيية، 

کورديش ضوار ساپ بوو دةسةآليت . بةپکوو نيشانةي دةسةآلتداريية

وةخت  أاي ئةوة، أصبةراين کورد، کة وةخت و بصوص. سؤظيةتيان ناسيبوو

يان بؤ يةکصتيي سؤظيةت أادةطةياند، ئةوة ئؤطري و وةفاداريي خؤ

ثصوةندييةکي فةرمي و طوجناو بوو، ئةطينا بةو ماناية نةبوو کة دوو هصزي 

  .هاوسةنطن

کاکاغا لةم ماوةيةدا سةرقاپي ئةرتةشي مةهاباد بوو؛ بابايؤف و 

. ئةسةدؤفيش بة أصکخستين حيزيب دميوکرايت کوردستانةوة خةريک بوون

ک طرووثصکي ئازادخيوازي نافةرمي کاري کردبوو و کايت خؤي کؤمةپة وة

جطة لة ئاماجني سةربةخؤييي کوردستان، هيض تيؤري و رِصكخستنصكي نةبوو 

حيزيب دميوکرايت تازة، هةرضةند لة . رِصبازة سياسييةكةي دياري بكةن

ثصي أوانطةي تيؤريي سياسييةوة الواز بوو، بةآلم کؤششي دةکرد شوصن

. ين هاوضةرخ لة أؤذهةآلت و أؤذئاوا هةلَبطرصيةكاذحيزبة ئايدؤلؤ

ئةنداماين ئةو حيزبةش، ئاطا يا نائاطا، شصوازي حيزيب کؤمؤنيستيان 

کردبووة سةرمةشقي خؤيان، کة منوونةيةکي ئةو سةرمةشقة سازکردين 

أصکخراوي ذنان بوو بة بةرثرسايةتيي هاوسةري قازي؛ هةروةها بةشي 

، ي بؤ ضاث کرابوويي، کة کاريت ئةندامةتالوان بة بةرثرسيي عةيل خوسرةو

هةپبةت بةشي الوان لةذصر . ةوةآلو کرابوويةکاين کؤماردا ب بة شار و ئاوايي

ضاودصريي أصکخراوي باآلي کؤميتةي ناوةنديدا کاري دةکرد، بةآلم زؤر زوو 
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تييةكي سةربةخؤ وةدةست ايةتوانيي ناسنامةي خؤي بدؤزصتةوة و کةس

  .ش تةشکياليت ئةسپيش بکةوصتةوةبصنص و تةنانةت وةثص

کرا کة حيزب ئةجنومةنصکي باآلي  مانطي مةي، ئةو نيازة هةسيت ثص

ي بؤ ثةرةثصداين ثصوةنديةکاين لةطةپ جةماوةردا، سيدوازدة کة

ثصکهاتةي ئةو . دامبةزرصنص تا بة سکاآل و داخوازيةکاين خةپک أابطا

 بوو لة خصآلت و ئةجنومةنة، هةروةک کؤميتةي ناوةنديي حيزب، برييت

ضيين سةروو؛ ديسان هةروةک کؤميتةي ناوةندي، بة الي ناوضةي 

هةرضةند ئةجنومةين باآل هةرطيز نةبوو بة . مةهاباددا دةشکايةوة

ناوةندصکي طرينطي بأياردان، بةآلم تا أادةيةک باري قورساييي لةسةر 

  . شاين ئيدارةکاين سةر بة کابينة کةم کردةوة
  

ئةطةرضي شصوازي رِصكخستين ناوخؤي حيزيب دميوکرات، 

 يکؤمؤنيستيي هةبوو، بةآلم لة أوانطةي بريوباوةرِي سياسييةوة بة تةواو

بوو، هةئةو دةم تةنيا يةک کةسي ماركسي لة مةهاباد . مانا ئازاد بوو

ئةويش خوصندکارصکي کورد بوو، ثصوةنديي بة حيزيب توودةوة ثضرِاندبوو 

مشي ثصشکةوتنخوازانة و ثةسن و ورسةرةأاي ئةوةي کة د. لة تاران

 ثصهةپطوتين يةکصتيي سؤظيةت بة تةواوي أصطايان کةوتبووة ناو وتاري

، بةآلم ئاوأدانةوة لة سؤسياليزم و بةرثرسان و ثروثاطةندةکاين حيزيب

دابةشکردين زةوي و بةرامبةريي ئاغا و أةعصت، ئةو جؤرةي دار و ديواري 

شارنشينةکان لةناو دةسةآليت . ننةدةبينراتةورصزيان داطرتبوو، لة مةهاباد 

کؤماردا زؤرينة بوون و ئةوة بة ضةشنصکي ناديار دوذمنايةتيکردنصک بوو 

کؤميتةي ناوةندي و بةرثرساين تري کؤمار، تاي . هؤزةکاندالةطةپ سةرؤک

ا قورس بوو، ئةوانيش دتةرازوويان بة الي دانيشتواين شاري مةهاباد

ئةمة لةکاتصکدا . هؤزةکان بوونسةآليت سةرؤکخوازياري کةمکردنةوةي دة
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بوو کة هصزي نيزاميي کؤمار، جطة لة ئةرتةشة بضووکةکةي مةهاباد و 

خوازياراين  بة تةواوي کةوتبووة سةر شاين بارزانيية عرياقيةکان،

کردين هصز و  ضةشنة هةوپ و کؤششصک بؤ بةربةستدةبوو هةر. عةشريةيت

تةوخؤ و زؤر زيرةکانة بواية؛ وةک هؤزةکان، ناأاسدةسةآليت سةرؤک

رصز و باکؤ، يا دابةشيين ناردين کوأةکانيان بؤ قوتاخبانةكاين تةو

 باش و تةقةمةنيي طرينط بةسةر ئةرتةشي مةهاباد و ضؤپيìضةک

درصذييةوة بةحاپي خؤيان بة ثشووأووسةکان بةش. متمانةدا ين جصبارزانيا

  . دةكردةکانيانات يا کوردة فيؤدالَمامةلَةي ئاغاو

هؤزة عرياقيةکاين ريتانيا لة ماوةي شةأدا، يارمةتيي سةرؤکةب

رِاطرتنيان، تا ثشتيواين لة هاوثةميانان بکةن، بةآلم دؤسيت خؤي دةدا بؤ دلَ

هيض بةپطةيةکي وا بةدةستةوة نةبوو نيشاين بدا سةرؤکة کوردةکاين ئصران 

 ة شصوةي تايبةيتص؛ بةپکوو ئةوان بطرتب يارمةتيي دةوپةيت أووسيان وةر

بؤ منوونة، کة زصأؤبةطي هةرکي لة . خؤيان دپي دؤستانيان أادةطرت

أؤذئاواي طؤيل ورمص طوندة مةسيحيةکاين تاآلن دةکرد، ئةوان وةسةر 

يا قةند و شةکرصکي کة لة ناوضةكةدا بةهادار بوو، بة . خؤيان نةدصنا

ش بة دةقات عةشريةتةکان تا ئةوانيهةرزان دةدرا بة دةستةيةکي سةرؤک

  .زياتر بيفرؤشنةوة
  

ي رِاوصذكاراين رِووس دةرهةق بة كؤماري كورد هةرضؤنصك مةرامدوا 

 هةموو هةولَصكي شياويان دا تا هاوكاري و دؤستايةتيي ۱۹۴۶بووبص، سالَي 

هةرة دةسترِؤترين سةراين كورد، بة شارستاين و خصلَةكييةوة، دةستةبةر 

نةباية، بة هةرِةشةي رِاستةوخؤ يا ئةطةر هةر دؤستايةتيش بةس . بكةن

ثةنايان دةبردة بةر ئاماذةدان بة رِاطرتين ثشتيوانيي سؤظيةت لة كؤمار، 

سووكايةتيي هةموو برِيارصكي طرنطي نيزامي و مةدةنيي قازي ضاودصريي ثرِ
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طؤرِصي ضةمكي ضةثخوازي، ئابووري هةموو هةولَصكيش بؤ هصنانة. ةمةدحم

كايةوة كة رِصبةراين خصلَةكي و شارستانيي لة بووبص يا سياسي، بةوة دةش

  . وصنةي قازي حمةمةد لة جوغزي هاوكاريي بةرهةمدار صنرصنة دةرص
  

هةلَضنني و ثصسؤظيةتيةكان لةوة تص طةيشنت و دةستيان لة تةنط

اطرتن لةم جؤرة مةسةالنةدا هةلَطرت، بةآلم خةريك بوو لة طةلصك Šثص

ورد ناضار بكةن بريورِاي ئةوان قةبوولَ  نةتوانن سةراين كبؤنةي تردا

وصذ ì لةوانة لة مةسةلةي طرنطي وةك كصشةي سنووردا، كاتصك وتبكةن؛

مانطي جوونيش كاتصك لةنصوان كورد و ئازةرباجيانيةكاندا دةكرا، 

ضاوثؤشي لةو كة ن  بةسةر كورددا سةثصندراسبةرذةوةندةكاين رِوو

رِازي بوون كار بكةنة سةر رِووسةكان بة زؤري . هصرشة طةورةية بكا

برِيارة طرنطة سياسيةكان و بيانكةنة ضةند رِصضكةيةكي طوجناو لةطةلَ 

يانةياندا كة مانطي ةرذةوةندة طةورة جةنطي و ستراتيذئةو هةموو ب

فرِانةي سةرتاسةري ئصران رانة سةر رِاستةرِصي كؤششي بةرزةجوون خ

ار ئةم ثرس و جلةبةر ئةوةي ضةندةها . خستنة ذصر ضةثؤكي خؤيان

 سةثاند، ناشص بةهؤي رِووداوةكاين لةوةبةدواوة رِاوصذانةي خؤيان

  .ثاكانةيان بؤ بكرص و سةرزةنشت نةكرصن
 

  بةرةي باکوور

نصوان ئازةرباجيان و کوردةکاين باکووري طؤيل ورمص، لةخصلَة 

 رِصي ئاواتةكانيان لة باشوور و بةديتيان تةطةرة دةخرصتة کوردستان، 

 بةرةنطاريي حكوومةيت ئازةرباجيان، نة بكةوندةتوانكة رِابيين دا انخؤي

ت و سياسةتة حكوومةيت ئصران ثصي وابوو بةو دةسةآللةكاتصكدا 

  خراثةكاريي دةرهةق،يردبةر بة دةولَةيت كومزيانبةخشةي خؤي بةرا

ي جووآلي سوارةي هةرکي و شکاک هصرشيان بردة سةر شاري ۱۹. دةكا
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ر و نزيکي سنووري أووس و شاري طةورةي خؤي لة ماکؤي ئةوثةرِي باکوو

کاتصک تاقمةکاين ئةرتةشي ئازةرباجيان بةرةو خؤي . أؤذئاواي طؤيل ورمص

کةوتنة أص، کوردةکان زيرةكانة کشانةوة دواوة، بةآلم ضاوثؤشييان لة 

. مايف بةشداريي ئيدارةکردين ئةو دوو شارة جصي ناكؤكييةدا نةكرد

ين باکوور بؤ سةر هاوسص ئازةرباجيانيةکانيان، رِاطرتين هصرشي کوردةکا

بةهؤي هامشؤيف کونسوويل أووسةوة بوو لة ورمص، نةك بةرثرساين 

. حکوومةيت کوردي لة مةهاباد كة مةودايةكي درصذ لصيانةوة دوور بوون

، بةرامبةر بة تورکاين ئازةرباجياينهؤزة کوردةکان دوذمنايةتيي سةرؤک

باوي نصوان دوو فةرهةنط و دوو وةضةي جياوازي دةُطةأايةوة بؤ ملمالنيي 

 لةبةر ئةوةي رِذصمي حوكمي تةورصز ،طةياندة ئاسيت دأدؤنطييةکي تازة

. وكالَ بووبةر و ثابةندي ضاككردين بواري كشت رِصبازي ضةثي طرتة

سةرباري ئةوة، كوردان زؤرجار الفيان لص دةدا كة هاوسص 

هاتين شك نابةن، بةپطةشيان ثصکيشتماين ئازةرباجيانيةکانيان طياين ن

هاساين ثيشةوةري و کاربةدةستاين ئصراين بوو بؤ ضوونةوة باوةشي 

بآلوي رئصران و ئاماجنة ناسيؤناليستيةكاين خؤي خستة ذصر بةرذةوةندي بة

ئةو . ينطترين شت بووهةسيت نةتةوايةيت بؤ کوردةکان طر. کؤمؤنيسيت

ة انييةوة ثةرةطر ببوو، ل لة شةأي دووهةمي جيهتايبةيتهةستة کة بة

ي لةناو کورداندا کردبوةوة و خوازيدا جصيضوارضصوةي سةربةخؤي

  .نةياندةتواين بة هيض بةلَطةنامةيةك خؤي لص ببوصرن
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  ضاوثصکةوتن لة تاران

سةرةتاکاين مانطي ئاطؤست، قازي بة أصنموونيي سؤظيةت أؤيشتة 

نصك بدا کة ئوستاين کوردستان لة ضوارضصوةي تاران تا هةوپي أصککةوت

دا بة شصوةيةکي بنةأةيت و ياسايي درصذة بة ذيانصکي ئصران

لةوص دوو جاري ضاو بة قةوام و جارصکيش بة . دموختاري بدا‚íئاماپ

دوو جاريش ثصوةنديي بة باپوصزخانةي . ذصنأاپ أةزمارا کةوت

وةکةيان مسؤطةر سؤظيةتةوة طرت، ضوونة ثايتةخيت ئصران و طةأانة

قةوام کة ثياوصکي ذيربصذ بوو، ثصشنياري كرد کوردستاين ئصران . کردبوو

تاندا يةک خبرصتةوة و بة سنةوة لة ضوارضصوةي يةک ئوس

، کة حكوومةيت ناوةندي دياريي دةکا، بةرِصوةي طشيتيةکي  يفةرماندار

ان طومي هاوشصوةي ئازةرباجيان دةبص و بصيبةو ثصية باري ياساي. ببا

خؤش   هةرضةند قازي ثصي. قازي حمةمةد دةبصتة يةكةم حاكمي ئوستان

بوو ئةم ثصشنيارة قةبووپ بکا، بةآلم دةيزاين هةر ثرِؤذةيةكي 

ثصشنياركراو ثصوةنديي نصوان مةهاباد و تةورصز بطؤرِص، دةبص 

  .رِةزامةنديي سؤظيةيت لةسةر بص

طةرمي لة قازي حمةمةد، وةك ضاوةرِواين دةكرد، ثصشوازييةكي 

وكةويت هةلَس لةدةستكرا  سكاآلبالَوصزخانةي سؤظيةت لص نةكرا، ضونكة 

 وةك كةمينة لةناو كؤمةلَطةي  وائةو ئازةرباجيانيانةيلةتةك خراثي كورد 

 سةملاندين ثصشنيارةکاين قةوام، بة بؤيان رِوون كردةوة. نكورديدا دةذي
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 لةبةر ، نييةدام ثصشنيارة و سؤظيةت لةطةپ ئةماناي خيانةتة بة ئازةرباجيان

داروبارة كورديية كة لة يةكصتيي سؤظيةت ئةوةي ثاشةرِؤذي ئةم قةوارة بص

زياتر دؤستصكي تري نيية، ثشت بة ضاكة و خصروبصري ئةم دةولَةتة مةزنة 

رِؤتاي ثضرِاندين ئةم ثصوةنديية قازي حمةمةد ئامادة نةبوو كؤتاو .دةبةستص

وةي برِيارصك بدا يا هيض شتصكي دةست بكةوص، بؤية بةبص ئة. لة ئةستؤ بطرص

دوور نيية قةوامي مامؤستاي ديثلؤماسي و هونةربازي . طةرِايةوة بؤ مةهاباد

ي كردبص ئةم ثصشنيارةي رِةزامةنديي يسصكي فصلَي سياسي، ثصشبينرهةموو دة

  .  نابصبؤ ثةيداهةموو ئةو اليةنانةي 
 

  بأيارةکاين ئصران

ؤستدا، لة وةأزيي نصوةأاسيت مانطي مةهاباد، لة مةوداي ئاط

لةکاتصکدا ضاثةمةنيةکاين جيهان بةهؤي دووريي . هاوينصکي طةرمدا بوو

ثصداين طريوطرفتةكاين ئصرانةوة سةخت بوو بةاليانةوة درصذة بة بايةخ

. ثسانةوة بةردةوام بوو ئةو وآلتة بدةن، ملمالنصي دةسةآلت لة تاران بص

کردةوة و سص ئةندامي حيزيب  ي خؤي ضصي ئاطؤستدا کابينة۲قةوام لة 

موزةففةر فريووزي بةدنصو لةبةر اليةنطريي . توودةي هصناية ناو دةوپةت

وةزيران بوو، وةزارةيت کار و سؤظيةت، لةکاتصکدا ياريدةري سةرةک

 اليةنطراين حيزيب توودة، لة شارة. سثصردرا  ثروثاطةندةشي ثص

 کةوتنة كاري رِاستةوخؤي طةورةکان و ناوضة نةوتدارةکاين باشوور

دا كصشايةوة بؤ مانطرتنصکي ناو شةريکةي ۱۹۴۶رِةمسي، كة لة جووآلي 

نواندن كة ذمارةيةك و ثاشان زةبروزةنط» ئصراين - ؤئةنطل«نةويت 

كشانةوةي سؤظيةت لة ئازةرباجيان هصندةي . كوذراوي لص كةوتةوة

ارِادةيةك دا تطرتين كؤمؤنيستيي بةسةر ئصرانئصستا هيواي دةست

  .نةبووذاندبوةوة
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طةيشت مةترسيي سةر نةوتةآلنةكاين  تص-دواجار–ريتانياي مةزن ةب

و و رِؤذهةآليت ناوةرِاست بةطشيت ان و بارودؤخي ستراتيذي لة كةندائصر

ي لة شاري بةسرة، بةندةري يرِوولةزيادبوونة، بؤية ضةند هصزصكي نيزام

قةوام . اين توودة بةردةوام بوونصودقس دراوسص، دابةزاند، بةآلم نصوةعريا

ي ئاطؤستدا دةستةيةک أصبةري هةرة زصدةأؤي كؤمؤنيسيت زينداين ۲۴لة 

شوصنة نيوة توندانة بةس نني، هةندص وبةآلم وا ديار بوو ئةم رِص. ردک

  . نةطرياوة وةر  ضارةي تري سياسي هةن هصشتا کةپکيان لص أص
  

ةختياري بوون کة يةک لةوان هؤزة باشوورييةکاين قةشقايي و ب

هةندص . خبةن  ئامادة بوون شؤأشصکي دذ بة حيزيب توودة و دةوپةت وةأص

ي يريتانيايةطوتيان لة سةراين شؤأش ثصوةندييان بة بةرثرساين ب

كدا بزووتنةوةي هؤزةكاين باشوور دذ بة صلةكات. ناوضةكةوة هةبوة

کانيش لة کؤمؤنيزم لة ثصشأةويدا بوو، ورةي طرووثة ئاييين و خؤثارصزة

شا لةم کاتة ناسك و . شصوةيةكي بةرضاو بةرز دةبوةوة شارةکاندا بة

کار بکصشصتةوة، ئةويش زةدا داواي لة قةوام کرد دةست لةسسا ضارةنوو

طرت، بة  داواکةي ثةسند کرد، بةآلم بةپصنيي ثصکهصناين کابينةيةکي تري وةر

بارة دةسةآليت  دووري توودةي تصدا نةبص و هةولَ بدامةرجصك هةرسص وةزي

  .دا بسةثصنصتةوةئصران بةسةر ئازةرباجيان
  

ي بة شؤأشي عةشاير يي ئؤکتؤبر دامةزرا، دواي۱۹کابينةي تازة کة لة 

ثصک بؤ ìو قةيراين حكوومةت هصنا و دةسيت کرد بة ضاالکيي ورد و أصک

ناويين مانطي . خستنةوة ذصر دةسةآليت هةموو ناوضة کصشةدارةکان

ةد کةس لة هةپسووأاوان و أصکخةراين توودةيي لة تاران نوامرب، نزيکةي س

ي نوامرب لةشکري ئصران ثصشوازييةکي طةرم و شکؤداري لةاليةن ۱۶. طريان

زةجناين هةپکةوتوو لةنصوان . کرا خةپکي شاري طةورةي زةجنانةوة لص
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اليةن جاويد بة حکوومةيت ئازةرباجيان بوو، لة، کة سةر داتةورصز و تاران

شانؤي ئازةرباجيان . ةرييةوة درابووةوة بة حکوومةيت ناوةنديو ثيشةو

  .ئامادة بوو دواين ثةردةي خؤي بنوصنص
 

  دواين أصکخسنت

کؤماري مةهاباد ثصي وابوو قةيراين تاران و کصشةي هؤزةکاين 

يةکان، دةبنة هؤي ئةوةي طرفتصک لة ئازةرباجيان و  باشوور لةطةپ توودةيي

 نيية بة سنووري هةرصمي  هيض ثصوةندييةكينةداو سنووري باکوور رِوو

لةم سةروبةندةدا کةمينةيةکي مامةش .  كة هصشتا دياري نةكراوةسةقزةوة

سةرؤکةکانيان ناكؤكييان لةطةپ قازي وا و مةنطوأ بة بيانووي ئةوةي 

دةربرِين، بؤية بةشةكاين  بارزانيةكاندا هةية، كةوتنة نارِةزاييو حمةمةد 

كؤمار بوون، ناضاريان كردن ناوضةكة بةجص صلَن و تريان كة اليةنطري 

بةرةي باشوور جطة لة ضةند تصکهةپضوونصکي . بةرنة بةر عرياق ثةنا

سةرةأاي بةپصنيي أووسةکان، . بضووکي الي سةردةشت و بانة، ئارام بوو

لة بةرةي باکووريش، . تةشي ئصران شارة سنوورييةکاين ضؤپ نةکردرئة

طوندنشينةكاين دةشتةكاين  شاري سةرف بة شکاک و هةرکي درصذةيان

و جؤرة حوكمصكي هاوبةشيان لة ضوار شاري  ئازةرباجيان دا

بؤ منوونة، سةرهةنط زصأؤبةطي هةرکي و .. لةسةردا بةدةست هصناðØناكؤ

قؤپي فةرمانداريي نيزاميي اپ دانشياين ئازةرباجياين بة دووذصنأ

  .شاثووريان لة سةرةتاي ئؤكتؤبردا ثص سثصردرا
  

  

، دوايني کؤششي خؤي داةپي سثتامربلة هةو ،حکوومةيت ناوةندي

ووصذ لةسةر ئةو ثصشنيارانةي قةوام کة لة تاران بة قازيي کرد، بؤ وت

أصکةويت جصذين أةمةزان، ذصنأاپ أةزمارا، سةرهةنط دووةم عةيل . دابوون
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ي ووصذ لةسةر مةسةلةئةسغةري فيووزيي أةوانةي مةهاباد کرد تا وت

كة ضؤپةي وؤ ئصران و وةرطرتنةوةي ئةو ضةکنةوةي کوردستان بطةأا

  . تةشي ئصرانيان طرتبوو، بکاربانة لة ئة - هؤزة کوردةکان لة جادةي سةقز
  

ئةرکصکي تري سةرهةنط فيووزي لةم سةفةرةيدا ئةوة بوو کة تا ئةو 

وزي وبةأصکةوت سةفةري في. جصيةي بؤي دةلوص زانياري وةدةست بصنص

 و نةوةيةکي عةشايري و مةشقي نيزامي لةطةپ کؤبووهاوکات بوو

زةمان بؤ ئةم . اليةن قازييةوةيدا لةضاوثصکةوتين دةستةکاين سةرباز

بوونةوة بة اري ئصران بؤ داناين ضةک و تصکةپثصشني. وصذة لةبار نةبووìوت

کرا، بةآلم بأياري  حکوومةيت ناوةندي، بةأواپةت لة اليةن قازييةوة ثةسند

 ندراصوزي أاطةي بة سةرهةنط فيويأؤذي دواي. صويست بووکابينةشي ث

. نةطرياون و ضةکةکاين طرياوي شةأي بانةش نادرصنةوة ثصشنيارةکاين وةر

 نيزاميي کوردان هةپبسةنطصنرص، بةآلم ثرسياري  ييبة بؤضوون دةکرا تواناي

 لة بةرامبةر هصرشصکي طةورة و ية طرينط ئةوة بوو کة ئايا ئةم توانايي

  کةرةوةي ئةأتةشي ئصرانيشدا هةر کاريطةر دةبص؟يةكال
  

 کاثيتان ئارشي أؤزظصپت ۱۹۴۶يةکاين مانطي سثتامربي  لة دوادوايي

جونيؤر، کة ئةودةم ياريدةري نوصنةري نيزاميي ئةمريکا بوو لة تاران و 

ية بوو کة لة سةردةمي کؤماردا  يةکصکي ئةو ضةند کةسة أؤذئاوايي

دانةي يادداشتةکاين ئةو سةر. اتة مةهاباددا، هد سةريان لة مةهابا

داية و تا رِادةيةكي زؤر هاوشصوةي کاثيتان أؤزظصپت لةبةردةست

ئةوانة باش . بريةوةريي ئةو كوردانةية كة لة مةهاباد ماونةتةوة

لةبرييانة ئامادةطييةكي ورد كرا بؤ ئةوة بة ضاكي كار بكاتة سةر 

: أؤزظصپت بة قازيي طوت. يةيدةرووين ئةو ميوانة بةنصوبانطة ئةمريكاي

کة ئةم فةزا ئازادةي مةهاباد لةطةپ أذصمي کؤمؤنيستيي تةورصزدا 
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قازي کة لةالي خؤيةوة . هةپدةسةنطصنم، لةأاستيدا سةرم سوأ دةمصنص

کورد طةرةکيانة بة : دةيويست نوصنةرصکي ئةمريکايي أازي بکا، طويت

سيستةمصکي فيدراپدا شصوةي ئةمريکا، ئوستانصکي دميوکرايت لة سايةي 

ر ئةمريکا بؤص ناکرص ثشيت دروست بکةن؛ هيوامان ئةوةية ئةطة

 کةم دذايةتيشمان  ةکامنان بطرص، هيض ثاساوصك لةئارادا نيية الينئارةزو

کؤميتةي ناوةندي لة ماوةي ئةو ديدارةدا هةولَي خؤي دا تا هةموو . نةکا

ش دذوار ةم کارةبةپطةيةک سةبارةت بة نفووزي رِووسي بشارصتةوة، ئ

 .لة مةهاباد مابووةوة" ؤفئةسةد"نةبوو، ضونكة هةر 
  
  

 -بؤضوونصكي و هةرضةند رِؤزظصلَت دةيتواين ثاش ئةم سةردانة بري

 بدا بة حكوومةيت  رِوونتر و رِاستتر-شتري بةردةستلةضاو زانياريي ثص

خؤي، بةآلم هؤکارصکيش لة طؤأصدا نةبوو کة ئةمريکا خؤي دةرطريي 

  .دا بکاةوةيةکي ناسيؤناليسيت لة طؤشةيةکي دوورکةوتووي ئصرانبزووتن

هؤزةکان ثتر رِووكاري سياسيي ئةو کايت ئصران، لةوانةية بؤ سةرؤک

هةواي وص تا بؤ ئةو کةسانةي كة لة کةشقابيلي تصطةيشنت بووب

 شكاك لةواين ديكة ثتر عةمةرخاين. ناسيؤناليستيي مةهاباددا دةذيان

  . كة بووئاطاداري مةسةلة
  

  
 

حکوومةيت مةهاباد لة أوانطةي هؤزة باکووريةکانةوة،        

توانيبووي بةرطي قانووين بکاتة بةر ئاواتةكانيان، بةآلم نةيدةتواين لة 

عةمةرخان رِوانيي . مةودايةكي درصذدا ثصداويستيةکاين ئةوان دابني بکا

اي لص ديواربةديواري حکوومةيت کؤمؤنيستيي ئازةرباجيانة، ئةمة و

كرد بري بكاتةوة بةرذةوةندي لةطةپ هؤزةكاين بةختياري و قةشقاييي 

بةشاين هؤزة کوردةکاين تر لة ـ کة شان ئصستا. باشوور هةية

دا بصزاريي خؤيان لة حيزيب توودة أاطةياندووة، داخويانةکةي قةوام
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دةست دذي دوذمين بةثصي تةواوي ئصران يةك بؤضي يةك نةطرن و ثص

 بة عةمةرخان نةکةن؟ ئيدي هةر لةم سةروبةندةدا بوو کة هاوبةش کار

ي بة کونسوويل ينوصنةرايةتيي سةرؤکة کوردة هاوبريةکاين، ثصوةند

ئةمريکاوة لة تةورصز طرت و لصي ويست لة ثةيامصکدا بؤ قةوام، 

وةفاداريي ئةوان بة حکوومةيت ناوةندي أابطةيصنص و زةمانةتصکيش 

: وةآلمي قةوام ئةوة بوو. ؤذ بدرصلةاليةن حكوومةتةوة بؤ دواأ

هةپوصسيت حكوومةتةكةي بةرامبةر بة کوردان، ثصوةنديي بة 

كة لة بارودؤخي ثرِقةيراين ئصستا و داهاتوودا  وةفادارييةکةوة هةية

ئةم وةآلمة كة بؤضووين جياواز هةلَدةطرص، وا لصك درايةوة . دةينوصنن

امرب نوصنةراين ي نو۱۲. كة جةختكردنةوةي جصي مةبةسيت ئةوانة

عةمةرخان لة تةورصز، بةثةلة خؤيان طةياندةوة ناوضةي شکاکان و 

 .أايانطةياند هصزةکاين دةوپةت بةم زووانة دصن دة ئوستانةوة
  

لة قازي حمةمةد شاراوة نةبوو كة عةمةرخان، لةباتيي 

ستين خؤبةدةستةوةدةرانةي كورد بة رِووس، بة دووي óiثشت

هؤزصك، م عةمةرخان وةك سةرؤكبةآل. دةروويةكدا دةطةرِص

ثصوةند و ثياواين ضةكداري خصلَةكةيي هةبوون، هةموو ìدةست

بوو، قازي حمةمةد  دااثةرِاندين كاري سةربةخؤي لةدةستيةكي رðîِتوانا

سؤظيةت بريكاراين خؤي هةبوو لة مةهاباد، دوور . ئةمةي شك نةدةبرد

سؤظيةتةوة نةبوو ئةطةر هؤيةكاين ثصوةنديي بة رِاوصذكاراين 

لةبةر ئةوة قازي . بثضرِاندباية، وةال نراباية و يةكصكي تر خراباية جصي

حمةمةد بة هةستصكي قوولَي بةرثرسي بةرامبةر بةو طةلة كة بةرةو 

ئةو تؤرِة . كةويت دةكردواريي برد، دةجووآليةوة و هةلَسخودموخت

. ناويالَص، بة توندي كةوتة كة رِصي دابوو لة خؤي و كصشةكةيةوة بئ
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بؤ ) باكؤ(سةرداين  ي نؤظةمبةردا لة۲۰حوسصين سةيفي قازي لة حةمة

ضةند بةختةوةر . رةسةري تصكضووين كؤئةندامي هةرسي طةرِايةوةضا

  ! دةبوو ئةطةر كةمصك درةنط بطةرِابايةوة



@@

@@

@@

@@@
@@

O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXS

  

 

óÐÝãóèò†Œbq@ð@@
@@

ðîbmüØ@@

  أووخاين ئازةرباجيان

. ي هاتيکؤتاينةکراو ن يةکي ضاوةأوا هةموو شتصک بة خصرايي

باپوصزي سؤظيةت لة تاران، ضةند جار حکوومةيت ئصراين ئاطادار کردةوة 

سنووري ثؤشي لة هيض ضةشنة ئاپؤزي و ثشصوييةکي نزيكي وکة ضا

زؤر کةس ئةم . ي ئازةرباجيان ناکةنسؤظيةت لة ناوضةي ستراتذي

قسةيةيان وا لصك دايةوة طؤيا مةبةسيت يةکصتيي سؤظيةت ئةوةية بة 

دةكةوصتة بةرةنطاري ئةو هةپوصستةي قةوام کة أايطةياندووة ضةک 

 بؤ ضاودصريي صران أةوانةي ئازةرباجيان دةکرصنيةكةکاين ئةرتةشي ئ

أصبةراين کورد و ئازةرباجياين . أةويت هةپبذاردنةکاين مةجليس

بأوايان نةدةکرد قةوام خةياپي فريوداين أووساين لةسةردا بص، 

يوانيي ئةو قةوارة كورديية تص ثةرِيبوو و ئةطةرضي وادةي شلؤقي ثشت

مةهاباد كةسانصكي زؤري تصدا نةبوون . كارةكة لةبةريةك هةلَوةشابوو

باپوصزي . رِةشبني بن و ضاوةرِوان نةبن ئةو قةوارة كورديية مبصنصتةوة

ي نوامرب George V. Allen «۲۷ئالصن . جؤرج ظي«ئةمريکا لة تاران، 

ي حكوومةيت ئصران بؤ هصز ناردنة ناوضةکاين نياز((بةرِووين أايطةياند 

هةمان أؤذ، قازي )). وآليت خؤي، واي دةبينم برِيارصكي ئاسايي و رِاستة

 ثالين بةر بةمبةراحمةممةد لة برووسکةيةکدا بؤ قةوام، دذايةتيي خؤي 

کردين لةشکر بؤ سةر ئازةرباجيان و کوردستان  حکوومةت بؤ أةوانة

  .ةوانة نةبوو لة بأياري خؤي ثاشطةز بصتةوةبةآلم قةوام ل. أاطةياند
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هةرضي أؤذي دياريکراو بؤ طرتنةوةي ئازةرباجيان نزيکتر 

ةکان ثتر خؤيان لة بأياري ثشتيوانيکردن لة دةبووةوة، أاوصذکارة سؤظيةتي

سةرةتاي ديسامرب . هاوثةميانة کورد و ئازةرباجيانيةکانيان دةدزييةوة

ي کونسوويل "هامشؤف" ضاويان بة وةفدصکي مةهابادي ضوونة ورمص تا

لةوص خاترجةم کران کة مةبةسيت ئصران لة ناردين هصزي . سؤظيةت، بکةوص

نيزامي، لةشکرکصشي نيية، بةپکوو کةمترين أادةي هصزي سةربازيية بؤ 

- و دواي ئةوة ثص دةضوو رِووس تين بارودؤخ لة کايت هةپبذاردنداثاراس

هةندص بةپطة وا نيشان دةدةن کة . ةکشصنةوة دواوب -لةبةر هةر هؤيةك بص

  .بأوايان بة قةوام کردبص

ي ديسامربدا کؤ کردةوة، برييت ۵ي لة »ئةجنومةين جةنط«قازي 

 و سةدري ورد، بة سةيفي قازيي وةزيري جةنطبوون لة دة کةسايةتيي ک

بأيارنامةيةکي ئةو ئةجنومةنة ئيمزاي کرد، . قازيي نوصنةري مةجليسةوة

وةرطرتن لة ئةرتةشي کوردي و هؤزة   بوو بة کةپکأاي لةسةر بةرطري

ئاغا، ئةو  أؤذي دوايي بأيارنامةکة براية مزطةويت هةباس. ضةکدارةکان

هؤزةکان شوصنة طةورةي کة دةستةيةک لة ئةنداماين حيزب و سةرؤک

: لة مزطةوت، سةدري قازي طويت. ضاوةأواين بأياري ئةجنومةن بوون

شتم، دةتوامن جةختتان بؤ بكةمةوة کة لةبةر ئةوةي لة تاران دادةني

تةشي کوردي رئةرتةشي ئصران دةأؤسيت هصزة يةکطرتوةکاين عةشاير و ئة

سةرةتا وا دياربوو دةقي بأيارنامةکة و ثةمياندان بؤ شةأكردن، بة . نايص

طةرمي ثشتيوانيي لص دةکرص، بةآلم دواتر هةندص دةنط بةرز بووةوة، 

ارةنووسي کؤمار بةستة بة ضارةنووسي ضووة و ض دةيطوت كاتةكة بةسةر

 لص کرد و ئةو هةموو يانبآلوة. ئازةرباجيان و هةلَوصسيت دةولَةتاين طةورة

  .خؤثارصزيية برِياري رِةمسيي بةرطريي لة بناغةوة هةلَتةكاند
  

. بووةوة لة تةورصزيش ئةجنومةنصكي هاوشصوةي جةنط كؤ

ي سةرؤکي يةري فةرمانداري طشيت و شةبوست"جاويد"هةريةكة لة 
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أيا و دانشياين  وان؛ کةضي يبوئةجنومةين ئوستاين، نائومصدانة د

–بينيش  ثيشةوةريي أاست. فةرماندةي نيزامي، داواي بةرطرييان کرد

ي ديسامرب لة ۱۱سةرلةبةيانيي .  لة دؤخصکي بةيناوبةيندا بوو-زؤرìكةم

ؤذ بةآلم هةمان أ. کردن بة خةپک أاطةيصندرايتةورصز بأياري بةرطر

دةنطؤ داکةوت کة جاويد برووسکةي اليةنطريي بؤ تاران ناردووة و 

ي ۱۲رِؤذي . بةرثرسان و أصبةراين حيزبيش بةرةو باكوور أايانکردووة

 بةرثةرضي بة توندي بةثصي تؤلَةسةندنةوةيةكي نةرييتديسامرب، ثص

أيا، لة   حمةممةد يبوةزيري ثصشووي فةرهةنط،. ضةثرِؤ درايةوةكةساين 

دوورنةران، خؤي لة نةخؤشخانةي أووسان هاويشت؛ بةآلم  رِاوةضنطي

جةماوةر أذانة ذوور و قوربانيي خؤيان دةستطري كردو  لة ثشيت 

  .ئوتومبيلي جبثيان خست

 دواي خؤبةدةستةوةداين ي ديسامرب، دوو أؤذ۱۳سةري شةوي 

  .وةپني يةكةکاين ئةرتةشي ئصران هاتنة ناو شاري تةورصزجاويد، هة
 

   مةهابادأووخاين

وثأي ئازةرباجيان، کوردةکاين مةهابادي سةرسام أووخاين کوت

ساتةدا كة ضاوةرِواين ولةم ئان. ي دانكرد و وةك ضةمخاخة لص

يةكاين قازي حمةمةد و خةريکي باس و أاوصذ بوون، هؤزةکاين ðîرِصنما

ي ۱۱. صيةوشکاک و هةرکيي أؤذئاواي ورمص زانييان با رِووي لة ك

يةکاين ورمص و تةورصز داطةأان بؤ داواكردين  ةو دةشتاييديسامرب بةر

  .ثشكي خؤيان لة سةرکةوتين ئصرانيةکان

كةوت يةكصيت  قازي و هاوکاراين لة مةهاباد، ثاش ئةوةي دةر

سؤظيةت رِصي بة رِووخاين ئازةرباجياين دةستكردي خؤي داوة، ئيدي 

 تصكؤشةراين هصندص لة. شصلطريانة برييان لة شةأ و بةرطري نةکردةوة
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كارمةندي حيزب كةوتنة ثةجيؤري هةآلتن و ثةنابردنة بةر يةکصتيي 

 شةوي ،دا و خؤيان بؤ ساز ثصشخةرييان كرد دةست،سؤظيةت يا عرياق

 کرد دةطةپيان ةمةد و داوايان لصي ديسامرب ضوونة مالَي قازي حم۱۴

 يا قازي بة ثرِؤذةكةيان قايل بوو و رِايسثاردن هةر خواردةمةين. بأوا

ثةلصكي ثصويست لةطةلَ خؤدا ببةن، بةآلم طويت ئةمن لصرة ìكةل

. دةمصنمةوة، ضونکة سوصندم خواردووة ئاطام لة خةپکي مةهاباد بص

: زؤري ئةو كؤمةلَة، سةرلةنوص بة بأيارةکةي خؤياندا هاتنةوة و طوتيان

ئةطةر قازي خةيالَي ئارام و دداين بةخؤدا طرتبص، ئصمة کة لة ثلةي 

کةواية ئةم . ي ئةودا بووين، نابص لة داهاتوو نيطةران بنيذصروو

ثاش وةالناين هةردوو . مان بوونةوةصدةستةيةش لة أؤيشنت ثةش

بريؤکةي بةرطري و هةآلتن، داب و نةرييت کوردي تةنيا أصطايةکي 

  .دةهصشتةوة، ئةويش خؤبةدةستةوةداين بةکؤمةپ بوو

ز، üèتاين و سةرةکي ديسامرب يةكةم دةستةي کوردي شارس۱۴أؤذي 

 ، کيلؤمةتر بةرةو باکووري أؤذهةآلت، بة ئوتومبيل ضوونة مياندواو۵۰

 کة رِاستةوخؤ لة  بوو ذصنأاپ هومايووينة دةسيتدان  خؤخواسوباس

دةستةکة کة برييت بوون لة مريزا أةمحةت . سةقزأا هاتبووة مياندواو

ةشايري و ضةند ئاغا ئةمريةلع شافيعي، شصخ حةسةن شةمسي بورهان، عةيل

کةسصکي تر، هيض نيطةرانييةکيان نةبوو، ضونکة لة أابردوودا بة کردةوة 

ئةم . نيشانيان دابوو دپيان زؤرتر بة الي دةوپةتةوة بووة تا کؤماري کوردي

بؤية بة . طريان و بةلَصين لصبوردنيان ثص درا دةستةية بة أووي خؤشةوة وةر

باد و ئامؤذطاريي ئةواين تريان كرد تصرِوانينصكي باشةوة طةأانةوة بؤ مةها

  .كة باشتر واية ملكةضي بنوصنن

ي ديسامرب ئةسةدئؤيف نوصنةري تيجارةتيي سؤظيةت، مةهابادي ۱۵

بةر لة أؤيشنت، لة . هصشت  جصبةبةرةو کونسووخلانةي سؤظيةت لة ورمص 
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ئصوة خةيانةتتان بة دؤستةکانتان : طوت وةآلمي بةرثرسصکي کورد کة ثصي

ئيدي کصشةي کؤمار بووةتة طرفتصکي نصودةوپةيت و يةکصتيي : يتکرد، طو

سؤظيةت تةنيا کاتصک دةتوانص يارمةيت بدا کة ناوي حيزب سةرلةنوص 

 يجصية، أؤذي دواي ثاشي ئةم وةآلمة سووکةپة و بص. »کؤمةپة«بکرصتةوة بة 

شصخ و ضةند کةسي دي، ضوونة  قازي حمةممةد و سةيفي قازي و حاجي بابة

  .او و خؤيان تةسليمي ذصنأاپ هومايووين کردمياندو

 لة ئصران ان دةدائصوة بؤضي کوردةکانتان ه: ذصنأاپ بة قازيي طوت

 هةلَضنيينثصتةنطهةر کارصک کرابص، بة : جيا ببنةوة؟ قازي طويت

بةآلم ضةند مانط : ذصنأاپ طويت. أووسان بووة و بة سةرماندا سةثاوة

کاتصک . بکةيةوة  ين ئةمة بؤ قةوام شيثصشتر کة لة تاران بووي، دةتتوا

باسةکة درصذةي کصشا، قازي ذصنأاپي ئاطادار کردةوة کة بارزانيةکان 

هصشتا لة مةهاباد ماون و بةرطري لة شار دةکةن، تةنانةت بؤكانيشيان 

ذصنأاپ هومايووين کة خؤي ئةمةي باش دةزاين، لة . لةذصر دةستداية

 لة بؤکان زانييان بارزانيةکان .وةفدةکةي ويست سةر لة بؤکان بدةن

ضةند أؤذ ثصشتر بة أصطايةکي البأدا بةرةو باکووري أؤذئاوا، أوو بة 

دارودةستةي هومايووين لة بؤکانأا ضوونة طوندي . مةهاباد أؤيشتوون

ي نزيکي شار، کة موپکي دصبؤکريةکان و زصدي سةرؤکاين »حةماميان«

 ساپي ثصشوودا بةردةوام هةندص لةوان، لة درصذةي، زادة بوو ئصلخاين

ي سةرلةبةيانيي ۴سةعات . ثصوةندييان بة ذصنأاپ هومايوونييةوة هةبوو

شصخ ذصنأاپيان وةخةبةر هصنا و  ي ديسامرب، قازي و حاجي بابة۱۶أؤذي 

ثصشنياريان کرد هةموان دةستبةجص بة أصيةکي نصوبأدا بةرةو مةهاباد 

يان كردنةوة بةفر  دصبؤکري ئاطاداراينبةآلم سةرؤک. کةون  وةأص

ئيدي طرووثةکة طةأايةوة مياندواو، لةوص . أصطاکاين بةستووة

قازي لة مياندواوأا قسةي . تةلةفؤنصک لة مةهابادأا ضاوةأواين دةکردن
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لةطةپ مةال مستةفا کرد و ذصنأاپي ئاطادار کردةوة کة بارودؤخي 

وةو ية و بارزانيةکان طةمارؤي شاريان دا ثايتةخيت کوردان نائاسايي

ي کرد يبةآلم ذصنأاپ أصنموونيي قاز. نيشانةي ئةوةية بةرطريي لص دةكةن

  .بصنص مةرجي طةأانةوةي ئةرتةش ثصکìبأواتةوة بؤ مةهاباد و هةل

کاتصک تةورصز طريا، لة حةوتةکاين ثصشوودا، ضةند هةزار سةربازي 

ئةوان .  أةوانة کرابووناجيان بؤ يارمةتيي بةرةي باشوورتورکي ئازةرب

لةم .  ناضار بوون بةرةو تةورصز ثاشةکشة بکةنداي ديسامرب۱۱ لة

 بارزاين و ضةند دةستةي بضووکي لة ۱۵۰۰سةروبةندةدا مةال مستةفا 

ثاشان . کردةوة و بة جادةي مياندواودا أؤيشتة بؤکان هؤزةکاين تر کؤ

قسةي يةکصک لة سةرؤکاين . بة أصطاي ضيادا البأ هاتةوة مةهاباد

ئةوة کورد نيية کة بة دةسيت :  بؤکان ئةوة بوو کةزادة لة ئصلخاين

ئةرتةشي ئصران شکاوة، بةپکوو يةکصتيي سؤظيةتة کة لة بةرامبةر 

نط غةفاري لةطةپ کاتصک سةرهة. ئةمريکا و ئينطليسدا شکسيت هصناوة

ي ديسامربدا طةيشتة ۱۲تةياري ئةرتةشي ئصران، لة دةستةيةکي سازو

 بة دةستةکاين ئةرتةش بوون تا بة  تصکةلَكةبؤکان، هؤزةکاين ناوضة

ثةالمارداين مةهاباددا وةفاداريي خؤيان بة دةوپةت لة بةشداري 

بةم ثصية، سةرهةنط غةفاري خؤي و هؤزة هاوثةميانةكاين لة . أابطةيصنن

ي ديسامربدا رِووبةرِووي هةرِةشةيةك بوونةوة، رِصي نةدةدا بة ۱۵

ئةرتةشي نيزاميي ناضار شصوةيةكي ئاشتيانة شارةكة داطري بكرص و 

وةپجار نةبوو ئةوة هة.  بةكارهصناين زةبروزةنطدةكرد ثةنا بباتة بةر

قازي دةسيت دةخوصندنةوة و بة ثةلة بأياري ثصويسيت دةدا و بةري تاآلن 

ي ديسامربدا بة لةز ۱۶بؤية لة . و کوشتاري لة عةشريةتةکان دةطرت

ياند ثصشتر لةطةپ أاطة ي ناردة الي غةفاري و ثصييجةعفةري کةرمي

 دةشص هصزةکاين ئةرتةش بةر لة هةر ، رِصك كةوتوونذصنأاپ هومايووين
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. دةستةوة بطرننة ناو شار و بارودؤخةکة بةدةستة و تاقمصک بض

هةروةها غةفاريي ئاطادار کردةوة کة هةر دةستةيةکي عةشريةت، بةر لة 

يةکان ة ناو شار، أووبةأووي بةربةرةکانيي بارزانتتةش ثص بنصرئة

 تا ،وةستا ي ديسامرب۱۷ کردةوة و تا سةرهةنط خؤي خأ. ةوةصتدةب

ذصنأاپ هومايووين و هصزةکاين لة باکووري أؤذهةآلتةوة لة ثايتةخيت 

  .کؤمار نزيک بوونةوة

ي ديسامربدا بة ثةلة خؤي طةياندةوة مةهاباد و ۱۶مةال مستةفا لة 

ئةجمارة . کةوص  وةأص بةرةو سنووري عرياق ي بة قازي کرد لةطةپيثصشنيار

قازي سةرةأاي ئةوةي دةيزاين ذياين لة مةترسيداية، داواکةي أةت 

 .کردةوة، بؤية مةال مستةفا لة شاردا نةمايةوة و بة خصرايي ضووة دةرص

ي ديسامرب قازي حمةممةد و ياراين بؤ ديدار لةطةپ ۱۷ بةم ضةشنة

 ۱۳ةثةي ت بةرثرساين ئصراين ملي أصطايان طرت تا لة طوندي طوصک

کيلؤمةتريي باكووري رِؤذئاواي مةهاباد، داب و نةرييت ثصشوازي بةجص 

ئةرتةشي ئصران لة باکوورةوة و هصزةکاين غةفاريش بة هؤزة  .بصنن

. هاوثةميانةکانةوة، لةالي باشوورةوة هصدي هصدي هاتنة ناو شاري مةهاباد

  .انئيدي كؤمار دواين هةناسةي خؤي داو طةرِايةوة بؤ باوةشي ئصر

. امي و خؤشي ضووبووة ثصشتا ئصرة هةموو شتصک بة ئار

بةرثرساين . ةکان لة نزيکي أؤذئاواي شار هؤردوويان هةپدابووبارزاني

کورد لة مةهاباد و باکووري أؤذئاواي نةغةدة، بةرةو سنووري عرياق و 

ضةند شوصين تر، بة ثةلة خةريکي فةوتاندين بةپطةنامة و وصنة و 

کةسان و بنةماپةکانيش هةموو سةرقاپي لةناوبردين . تؤمارةکان بوون

هةر شتصک بوون کة لةسةريان دةبوة بةپطةي ثصوةندي بة بزووتنةوةي 

هةزاران کاغةز و فةرمان و بةپطةنامة و وصنةي قازي و . کوردييةوة

ردرانةوة و هةندص ضةکي سووک شا. ستالني سووتان و لةناو ضوون
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ئةوةي كة . ةوة بة ئةرتةش كران بدرصنبةشصکي طةورةش ئامادة

: بارزانيةکانيش لةطةپ خؤياندا بةرةو نةغةدة برديان، برييت بوو لة

 تؤثي مةيدان و ۲ دانة أةشاش، ۱۲۰هةزار قةبزة لة باشترين تفةنط،  سص

  .برِصكي زؤريش نارجنؤکي دةسيت

هصزة ئصرانيةکان کة أصطايةکي درصذيان لة سةرمايةکي سةختدا 

کةت طةيشتنة مةهاباد و ئةجمار بؤ ثاراستين خؤيان و بأيبوو، ماندوو و شة

هصمنايةتيي شار، لة ترسي بارزانيان و هؤزة ضةکدارةکاين دةوروبةر، 

  .کردن و دامةزراندين بورجي ضاودصري بوون خؤقاميخةريکي 

ثاش دامةزراين ذصنأاپ هومايووين لة مةهاباد، قازي حمةممةد 

، کة ئةودةم )کوأي أةش(ةي، عةيل نيطةرانيي خؤي سةبارةت بة تاقة کوأةک

ي ديسامربدا ئوتومبيلصکي ۱۹لة تةورصز بوو، ثص أاطةياند و ئةويش لة 

نامةيةک لة طريفاين . أةوانةي تةورصز کرد تا کوأةکةي بصننةوة بؤ مةهاباد

. دا دؤزرايةوة، سةدري قازي بؤ قازي حمةممةدي براي نووسيبوو عةيل

واي طةأاندنةوةي خوصندکاراين کورددا ي ديسامربدا بةد۸سةدري قازي لة 

ئةو لة نامةکةيدا أصنموونيي براکةي . ضووبووة ورمص و لةوصشأا بؤ تةورصز

 تا ، بةهصزتر بکاکردبوو کة ثصوةنديي دؤستايةيت لةطةپ ذصنأاپ هومايووين

تةنة بکةوص و ئةميش لةم ماوةيةدا بتوانص لة تاران ضاوي بة قةواموسسةلَ

. ة بؤ ثاراستين طياين أصبةراين کورد بدؤزصتةوةمتمان أصطايةکي جص

  .هومايووين نامةکةي خوصندةوة و بؤ قازي حمةممةدي نارد
  

  وضؤپ و قؤپبةستکردن ضةک

 دامةزرا، ماوةيةک دواي ئةوةي ذصنأاپ هومايووين لة مةهاباد

هصشتا مةال . اليةن مةال مستةفاوة ثص طةيشتثةيامي ضاوثصکةوتين لة

 بوون كة داخؤ هؤزة ةطؤلَوطرصي ئةو كصشة ثرِلن کليزانيامستةفا و بار
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 ذصنأاپ زةمانةيت.  ضةک دادةنصن، يا شةأي دةوپةت دةکةنكوردةكان

. کردqf  ووصذيان دةسيتي ديسامرب وت۲۰ سآلمةتيي مةال مستةفاي کرد و

سةر بوو تا هيض ثصوةندييةکي بة  ئةم ماوةية قازي لة ماپة خؤيدا دةستبة

: ذصنأاپ لة يةکةم ضاوثيکةوتندا طويت.  نةبصوةال مستةفادةرةوة و مة

ي دةکرد؟ مةال مستةفا يدا ضهؤزصکي عرياقي لة ناوضةيةکي ئصرانسةرؤک

بصتوو حکوومةيت بةريتانيا سآلمةتيم دةستةبةر بکا، : لة وةآلمدا طويت

کرد ئةجمار داواي لص. بارزانبؤ خؤم و ثياوةكامن دةطةأصينةوة 

تةشي ئصران بنووسص، کة مةال مستةفا رةنطري بؤ ئةيادداشتصکي الي

دواين ثصشنياري . ةيب نووسيرقةبووپي کرد و نامةکةي بة زماين عة

ةت عةبدولعةزيز يزاج و عهومايووين ئةوة بوو کة مةال مستةفا و مريح

 لةطةلَ سةرهةنط غةفاري بضنة تاران بؤ ]ئةمحةد تةها[ و نووري

ة ي و ثصداويست سةبارةت بة ثالنرانوصذكردن لةطةلَ حكوومةيت ئصìوت

 زةمانةيت ثصويستيش لة أصي باپوصزخانةي بةريتانياوة لة ،ماددييةكان

 بصووين ئةم بأيار و ثصشنيارانةي بةذصنأاپ هوماي. بطرن عرياق وةر

ثرسي حکوومةيت ناوةندي ئةجنام دا و بةپطةشي ئةوة بوو کة تا مةال  

کردين هؤزةکان و خةپک لة تةفا لةم دةوروبةرة بص، کاري ضةکمس

  .ناطرص دا بة هاساين سةركةناوضة

ي ديسامرب مةال مستةفا و هاوأصياين بة ئوتومبيل ۲۱بةيانيي أؤذي 

کةوتن، نصوةأؤي هةمان أؤذ ذصنأاپ هومايووين  بةرةو تةورصز وةأص

شصخ و سةيفي قازيي بانط کرد و ثصداطريي  قازي حمةممةد و حاجي بابة

 ضةك بكرصن و صن دابنرص و فةرمان بدرص هؤزةكانشووصكرد كة دةبص رِ

ئةو . ليم بكرصنةوةسهةموو ضةكةكان، بةوانةي رِووسيشةوة، تة

طرتووة و  نا كة ثصنج هةزار تفةنطيان وةر رِصبةرانةي كورد ددانيان ثصدا

طوتيان هةر كؤميتةي ناوةنديي حيزب زانياريي ثصويسيت لةالية، ضونكة 
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هومايووين فةرماين دا ئةنداماين .  كراونبة ئاطاداريي ئةو دابةش

دةوري ضل وثصنج کةس . بكرصنةوة کؤميتةي ناوةندي و بةرثرساين باآل کؤ

. بوونةوة لة طرينطترين کاربةدةستاين کؤمار لة بيناي شارةداري کؤ

. ن كردةشكراوةكان و ثسوولَةي وةرطرتينذصنأاپ داواي تؤماري ضةكة داب

بوو، ضونکة طوتيان ضةند أؤذ ثصشتر تةواوي وةآلمةکة بة دپي ذصنأاپ نة

  سةربازخانة و لةوص سووتصنراون، أاطوصزراونة حةماميكانتؤمارة

طةياند هةموو يقازي رِا. سووتووةکةشي ئةوة بؤ بةپطة لةوصية

دواي دانيشتنةکة، سةرجةمي بةشداران . بةرثرسييةك وةئةستؤ دةطرص

  . کرانکايت وةدةرکةوتن لة بيناي شارةداري قؤپبةست
 

  طةآلپةي ئةپوةند

زةت عةبدولعةزيز و نووري ئةمحةد يمةال مستةفا، مريحاج، ع

پ سةراين ووصذ لةطةوت. مانطصک لة يانةي ئةفسةراين تاران ميوان بوون

نةکةوتةوة دةستةبةري   بةرهةمصکي واي لصباپوصزخانةي بةريتانيا

. ةلَصين ئةوة بداسآلمةتيي جصي رِةزامةنديي بارزانيةکان لة عرياق بكا يا ب

يةکان بة ناوي هؤزصکةوة لة صرانيةکان ثصشنياريان کرد بارزانميواندارة ئ

ي »ئةپوةند«طؤشةيةکي باشووري أؤذهةآليت کوردستان، لة ناوضةي 

حکوومةيت ئصران ئةرکي أاطوصزتين وان . جص بن نزيکي هةمةدان، نيشتة

هةوةپيشدا لة سنوورأا بؤ هةمةدان وةعؤدة دةطرص و لة شةش مانطي 

  .هةموو ثصداويستيةکانيان دابني دةکا
ي ذانويةي ۲۹مةال مستةفا أةزامةنديي خؤي أاطةياند و أؤذي 

نزيکةي ( بة هاوأصيةتيي بةرثرسصکي دارايي، کة سةد هةزار متةن ۱۹۴۷

ثارةي بؤ خؤراک و خةرجيي طواستنةوةي ) هةذدة هةزار دؤالر

هةر ئةم بةرثرسة نامةيةکي . بوو، طةأايةوة بؤ مةهاباد بارزانيان ثص

نابص بوو کة تصيدا نووسرابوو  سةربةمؤريشي بؤ ذصنأاپ هومايووين ثص
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مةال مستةفا ثصي لةسةر ئةوة . أاطوصستين بارزانيةکان وةدرةنطي بکةوص

ي بؤ ئةم  ثشتطريداطرت کة دةبص سةرةتا سةر لة شصخ ئةمحةدي براي بدا

ةکةي شصخ ئةمحةد وةخت  سةعات بؤ وةآلم۲۴. ثرِؤذةية بةدةست بصنص

کاتصک وةآلم هاتةوة بارزانيةکان رِازي نابن سنوور بةجص صپن، . داندرا

کراية نةغةدة تا ضاوي بة مةال مستةفا   سةرهةنط غةفاري بةلةز بةأص

سةرهةنط هةواپي ناردةوة بارزانيةکان نةك تةنيا خةياپي . بکةوص

. رکردنن بؤ شةأيان نيية، بةپکة خةريکي خؤتةياكةضؤپکردين ناوضة

ي فصورية ذصنأاپ هومايووين و سةرهةنط غةفاري بة ۱۹ناضار أؤذي 

ستةوخؤ کصشةکة لةطةپ شصخ ضةک، ضوونة نةغةدة تا أا بص بةدووقؤپي و

  . خبةنة بةر باسئةمحةد

لة نةغةدة ذصنأاپ هومايووين، وةک ثصشتريش بريي بؤ ضووبوو، 

شصخ ئةمحةد . بصپن   بةجصطةيشت بارزانيةکان طةرةکيان نيية ناوضةکةتص

هةرضةند بةريتانياش زةمانةيت : مةسةلةكةي بؤ رِوون كردنةوة و طويت

 و أصطاوبان کرايةوة، وةنةداوة، بةآلم لة بةهاردا کة بةفر ضووة

بةآلم ذصنأاپ  .دةطرنةوة بارزانيان بةزؤريش بص، ناوضةي خؤيان وةر

يا :  ثصشنيار کردسص أصطاي. خسنت نةبووهومايووين قايل بة وةدرةنطي

بة زووترين کات بطةأصنةوة بؤ عرياق، يا ضةکةکانيان بدةنةوة بة 

  .دةوپةت و لة هؤزةکاين تريش داوا بکةن ضةک دانصن، يا شةأ بکةن

ووصذانةدا تصکهةپضوونصکي بضووکيش لةنصوان لة ماوةي ئةم وت

. زةرا بةخصر طو،ثياوةکاين هومايووين و دةستةيةک لة بارزانياندا أووي دا

ديدارةکة بةبص ئاكام کؤتايي هات و وا ديار بوو تةنيا أصطةي سصهةم ئاوةآلية 

 بارزانييةک ثاسةوانييهومايووين بة  .و دةبوو بارزانيةكان شةرِ بكةن

طةأايةوة شوصين ثصشووي لة باشووري نةغةدة، بةآلم بةر لة أؤيشنت 

  .ئاطاداري کردنةوة لة ماوةي دوو أؤذدا شارةکة دةطرص
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مان شةو هةواپيان بة ذصنأاپ دا کة دةستةيةک لة بارزانيان أوو بة هة

باکوور بةرةو شنؤ دةأؤن و يازدة کةسيشيان لة ئاغاکاين مامةش 

. سةريان دةأووخصنن ئاشکرا بوو لةم أؤيشتنةدا ثردةکاين ثشت. کوشتووة

ي فصوريةدا يةكةکاين ئةرتةشي ئصران، ۲۲ سةعات ضاوةأواين، لة ۴۸ثاشي 

أووبةأووبوونةوةي هيض بةرطرييةک، ضوون دة شاري نةغةدةوة و   بةبص

  .بارزانيانيش هصزةکانيان ئامادةي بزووتن بةرةو سنوور کرد
 

  لة باکؤ

تاكةي أصبةراين بة هةپسةنطاندن لةطةپ هةآلتين بةکؤمةپ و تاكة

ئازةرباجيان بةرةو باکوور، أصبةراين كؤماري مةهاباد كارصكيان نةكرد 

بةآلم .  دةكةني ثةنابردنة بةر يةكصتيي سؤظصيةتارةزوووا دةربكةوص ئ

ئةو شةست الوة خوصندکارةي کة لة باکؤ مابوونةوة، هةواپي ناخؤشيان 

بابةت تؤپةسةندنةوة ثةنابةرة ئازةرباجيانيةکانةوة لةلة زماين 

بةرثرساين قوتاخبانةکةش .  دةبيستةوةخوصناوييةکاين تةورصز

الوةکان کةم بکةنةوة، بة ثصضةوانةوة هةوپيان نةدةدا لة نيطةرانيي 

الواين کورد دةيانزاين . دنةيان دةدان لة يةکصتيي سؤظيةت مبصننةوة

 هةروةها دةيانزاين. وةأوانيانةمةرط لةوبةري سنوور ضا

بنةماپةکانيشيان لة مةترسيدان و ئةطةر بةختيان هةبص و نةکوذرصن، 

 و دپةأاوکصيةش، سةرةأاي ئةم ترس. ئةوة لة باکؤ يةکتر دةبيننةوة

دوورمناي مانةوة لة ئازةرباجياين سؤظيةت، ئةواين بؤ هةميشة لة وآلت 

. ةپيان نةبوودادةبأي؛ ئةوةش دپخوازي أؤذي هةوو بنةماپةکانيان 

کاتصک زانييان أووسةکان ئةمأؤ و سبةينةيان ثص دةکةن، دةستيان بة 

ةياند و لة ئةم مانطرتنة ئةواين بة ئامانج ط. مانطرتن لة خؤراک کرد

  .مانطي مارسدا ئيزين طةأانةوةيان ثص درا
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  ديسان بارزانيان

دةسةآلت لة هةمةدان ضةک و بصةيدةويست بصمةال مستةفا ن

 لة اليةکي تريشةوة ثتر لة ساپصک لةمةوبةر، وةک شؤأشطصأصک ،دانيشص

 طةأانةوة بوو و نةيدةزاين ض بةو ثصية نيطةراين. کةوتبوو لة عرياق دةر

هةموو أصطاکاين بةرةو ناوضةي . داهاتوويةک لةوص ضاوةأوانصيت

زؤر طريابوو، ئةطةر أصي دةرضوونيش بةبرادؤسيت عرياق بة بةفر 

. کراباوة، دةرکردين ذن و منداپ بةم کوصستانانةدا بووزي نةدةخوارد

 ثةناي بردة بةر ،لةبةر ئةوة مةال مستةفا ناضار بوو کات وةدةست بصنص

ومةرجصکي لةبارتري لة ئصران يا عرياقةوة مانؤرِي خؤدواخسنت تا هةل

 هؤزةکةي و بنةماپةکانيان لةأاستيدا ثالين ئةوة بوو. ةوصوةطري بك

، لة كة تا بتوانن لةسةر ئابووريي ناوضة،دابةش بکا بة ضةند دةستةيةک

اواي ورمص، کة دؤپةکاين الجاين أؤذئاواي مةهاباد و تةرطةوةأي أؤذئ

لة وةها بارودؤخصکدا . بضن  توركيان، بةأص -هاوشاين سنووري عرياق

ناوضة هةپبذصردراوةکانيشي . دةيانتواين تا بةهار سةري خؤيان أابطرن

وضؤي هؤزةکان بؤ عرياق لة نزيکي جادةي سةرةکيي هات: ئةمانة بوون

ةي شصخ شاري شنؤوة و دؤپي دزةي مةرطةوةأ، شوصين دانيشتين بنةماپ

داستاين شةأ و هصرشي ئصران دذ بة . عةبدوپآل ئةفةنديي طةيالين

يةكاين ي ئاوريل، لة داستانة مصذوويي۱۵ي مارسةوة تا ۱۱بارزانيان، لة 

بص  کورد أووخابوو؛ بةآلم ئةم مصذووة، بةکؤماري. ئةم جؤرة شةرِةية
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ين وطؤأةکاين نصوان طةأانةوةي هصزةکاکردين کورتةيةک لة ئاپتؤمار

دا تا ئارامبوونةوةي ناوضةکة لة جووين ۱۹۴۶ئصران لة ديسامربي 

  .دا، ناتةواو و نيوةضپ دةنوصنص۱۹۴۷
  

ي فصوريةدا، بارزانيةکان کؤضصکي ۲۲دواي ضؤلَکردين نةغةدة لة 

بةکؤمةپي بةرةو باکووريان لة دةرةوةي دؤپي الجان و أوو بة أؤذئاوا 

رتر تا دؤپةکاين تةرطةوةأ بؤ ناوضةي دةوروبةري شنؤ و باکووري دوو

 ذصنأاپ هومايووين ووصذيهاوکات لةطةپ وت. کردو مةرطةوةأ دةست ثص

ي »سصپوص« لة نةغةدة، کارةساتصکي دپتةزصن لة طوندي و شصخ ئةمحةد

دةستةيةک لة بارزانيةکان کة . ي باکووري الجان قةوما)مامةشان(

 ؤکاين مامةش کؤدا تص ثةأن، فةرمانيان دا سةرخةريک بوون بة سصپوص

ببنةوة و ضةکةکانيان تةسليم بکةن، تا بارزانيةکان خاترجةم بن کة بة 

ضةکةکانيان : دةنطصک هةراي کرد. دةثةأنسآلمةت بة ناوضةکةدا تص

لةم کاتةدا . وسصن دةمانضةکةي هةپکصشا يةکصک لة کوأاين مام. بدةنص

بة طةييبوو، ثةجنةي بارزانييةک خراث لة وتة و کردارةکة تص

ي برا »برامي«أةشاشةکةيةوة ناو و يازدة ثياوي لة مامةشان کوشت، کة 

ئةم کارة . ئاغاي ئةمريةلعةشايريش وةبةر هات رتةکةي عةيلوخ

طةوجانةية زياين بة ئابأووي بارزانيان طةياند و لةمثةرصکي 

ة نصوان بارزانيةکان دوذمنايةتيي لة هصزي مامةشان و هاوثةمياناين خست

وجوولَصكي هةولَدان بؤ ئةم کارةساتة مةترسيي هةر جم. و مةهاباد

ئةم . رِزطاركردين طياين قازي حمةمةد و طرياواين تري كوردي زياتر كرد

  .هةولَة دةنطؤيةكي بآلوي ئةو دةمةي ناو شاري مةهاباد بوو
  

: ي فصورية ئةرتةشي ئصران بة بةياننامةيةك أايطةياند۲۳أؤذي 

ي ۴أؤذي . ةكانيان تةسليم بكةنةوةدةبص تةواوي عةشريةتةکان ضةک
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ي دؤلَي تةرطةوةأ، »ماوانا«مارس، ثصشةنطي هصزةكاين بارزاين طةيشتة 

رِةشيد بةطي هةركي و نووري بةطي بةطزادةش بة كارصكي بةسووديان 

ي مارس ستوونصکي ۱۲.  ببةسنتان ثةميان لةطةلَ ميواناين عرياقيزاين

 تا ئةم بةياننامةية ،کةوتة أصئةرتةشي ئصران لة ورمصوة بةرةو ماوانا 

بةط لة تصکهةپضوونصکدا  أةشيدبةط و نووري . خبةنة بواري جصبةجصكردن

ذصنأاپ هومايووين بة مةرجصك لصيان خؤش بوو بضنة ثالَي . تةسليم بوون

ئةجمار هصرشي هاوبةشي ئةرتةشي . ثصي بارزانيةكان هةلَبطرنو شوصن

دا، لة ة أصطةي ورمصئصران و لةشکري عةشاير لة باکوورةوة ب

هؤزي . کردباشووريشةوة بة أصطةي مةهاباد و نةغةدةدا دةسيت ثص

هةرکي لة يةکةم شةأدا بة ثشتيوانيي ئةرتةشي ئصران لة باشووري 

  . ماواناوة أووبةأووي بارزانيةکان بوونةوة
  

ةکان بةرةو باشوور کشانةوة تا هصزةکاين خؤيان لة بارزاني

يةکان ي مارس ئصران۱۴.  بکةنةوةؤ کؤمةرطةوةأ و دؤپةکاين شن

بارزانيةکان سةملانديان . هصرشيان بردة سةر ناوضةکاين شنؤ و نةغةدة

ن، ضونكة لة بارودؤخ و ناوضةي هاوشصوةي ننةيارصكي زيرةك و لصزا

ناوضةكاين خؤياندا شةرِيان كردبوو و خؤشيان بة زؤري وادةي شةرِيان 

و زياين كوذراوو ديلي ئصرانيةكان لةبةر ئةوة سةير نةبو. دياري كردبوو

ثصكدادان لة ماوةي مانطي دواييدا . لة درصذةي ثصكدادانةكاندا زياتر بووبص

رِووي لة زيادي كرد و رِؤذ نةبوو شةرِصكي تصدا نةقةومص، ) نيسان(

يةكي فراواندا دةكران و بة ناوي طوندةكاين نزيكي هصندصكيان لة ثانتايي

ي مارس بارزانيةکان دوازدة سةرباز و ۱۶. انمةيداين شةرِةوة ناو دةنر

هةشت ودا کوشت و ثصنج ئةفسةر و شةستئةفسةرصکيان لة شةأي نةپؤس

ي مارس ذصنأاپ هومايووين و ذصنأاپي ۲۰. سةربازيشيان بةديل طرت
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لة بنکةي سنووريي کصلةشني ضاويان بة يةکتر " عةيل حيجازي"عرياقي 

اقي بؤ ثشتيواين ضاالكيي حيجازي ثصشنياري کرد هصزي عري. کةوت

جةنطيي ئصراين بنصرص، بةآلم عوزرخواييي هصنايةوة و هومايووين بة 

ي مارس بارزانيةکان هصرشيان بردة سةر ستوونصکي ۲۴. ثصويسيت نةزاين

، سيتوان ئيمامي و سصزدة ]و-خةلةج[) خليج(ئصراين لة طوندي 

ان سيتوان  يةک لةو،ديل طرتبازيان کوشت و شازدة کةسيشيان بةسةر

ئةفسةرصک و حةوت سةربازي . جةهانبانيي کوأي ذصنأاپ جةهانباين بوو

  . کوذرانئصرانيةکانداتر لة هصرشصکي بةرثةرضي زؤر نابةجصي 

شكؤي وهةرضةند سةركةوتين بارزانيةكان لةو ناوضانةدا شان

خؤشي بةرز بوو، بةآلم هصرشي  جةنطيي بردنة سةرص، كة هةر بةش بة

 بةردةوام بوو و هيض سستييةكي تص نةدةكةوت و كارصكي يةكبينةي ئصران

ئةوةي قورِةكةي خةستتر . كرد ورةي ثياو و مندالَ و ذنان برِووخص

شاري ناو ف. كردةوة، بؤمباباراين دوازدة فرِؤكةي كؤين جةنطي بوو

كرد و  ثصيان باشتر بوو بطةرِصنةوة بؤ عرياق، ضونكة هؤزيش دةسيت ثص

ضةند سةرؤكصكيان  شيت ضاوةرِصيانة، هةرطوتيان لصبوردنصكي ط

تةنانةت ذمارةيةك ئةفسةري ثصشووي عرياق و لةوانة . ناطرصتةوة

ود و مستةفا خؤشناو، سةرطورد خةيروپآل، کاثيتان حمةممةد مةمحو

، رِايانطةياند ضارةنووسصكي نادياري ناو ةت عةبدولعةزيزسةرهةنط عيز

ئاكام لةطةلَ  درصذخايةين بصخاكي نيشتمانيان لة درصذةثصداين شةرِصكي

بؤية مةال مستةفا ورياي كردنةوة كارصكي .  ثص باشترةئةرتةشي ئصران

هصنان بة ðî بةآلم لة بةرطري زياتر، ثةرؤشي كؤتا،نابةجصي وا نةكةن

  . هةذدة مانط سةرطةرداين و شةرِوشؤرِ بوون
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ؤحي و رِصبةري رِةمسيي شصخ ئةحةمةد كة هصشتا سةرؤكي رِ

ي هةميشة وا تصي دةرِواين لة ةكان بوو و حكوومةيت ناوةندبارزاني

بضووكةكةي ثتر ميانةرِؤية و بة ئاساين قةناعةيت ثص دةكرص، لة رِصي برا

يةوة مةسةلةي بةدةستةوةداين شصخ عةبدولَآل ئةفةنديي طةاليالين

 رِصك ديلةكاين جةنطي كايت شةرِةكاين مانطي ثصشووي ئةرتةشي ئصراين

ذ دواتر نامةيةکي لصبوردن لةاليةن دةسةآلتداراين ضةند أؤ. خست

عرياقييةوة طةيشت و شصخ ئةمحةد وةثصش دةستةيةکي زؤر لة هؤزةکةي 

بةري سنوور و بةردةسيت يةوة بؤ ئةوشني ثةأاندن ةوت و لة بواري کصلةک

 دواي ئةوة، وريتماوةيةکي ک. ئةو عرياقيانة کة ضاوةأوانيان دةکردن

ديكةي ضةکدار رِصيةكي نةديوي ةستةيةکي  دلةطةلَمةال مستةفا 

دا تارِادةيةك بة سآلمةيت بة شةو طرتة بةر تا كصوةكاين بةسةر بارزان

 فووالدوةند لة أاثؤرتصکدا بؤ ي ئاوريل، سةرهةنطي ئصراين۱۳. دةرِوانن

يةکان لة ضؤمي طادةر بارزانتةواوي : أاطةياندن بةرثرساين خؤي، ثصي

  .اکي عرياقثةأينةوة و ضوونةوة ناو خ
 

  بأيار لة مةهاباد

بصپن،  سص حةوتوو بةر لةوةي بارزانيةکان بة تةواوي ئصران بةجص

قازي حمةممةد و براکةي و ئامؤزاکةي لة مةيداين ضوارضراي شاري 

  .مةهاباد، هةرکام بة دارصکةوة هةپواسرابوون

، ضاردة ۱۹۴۷ي مارسي ساپي ۳۱ي سةرلةبةيانيي أؤذي ۳سةعات 

 ئيعدام لة وأةمسي أصةياندين کؤمار هةر لةم مةيدانةدامانط دواي أاط

شوصين ئةمنيدا بة شصوةيةكي ئةوثةرِي صين وسايةي توندترين رِص

تةنيا ضةند هاوشارييةک کة ماپيان بة دةوري مةيدانةوة . بةأصوة ضوو

شةو لة خورثة و دپةأاوکصدا طوصيان لة دةنط و هةپآلي  بوو، طوتيان دوص
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وةك –و   مةهاباد زةبرصكي واي ثص طةيصنرا زماين شكا.نائاسايي بووة

 -هصندص بةرهةلَسيت جصبةجصكردين حوكمةكةيش ثصشبينييان كردبوو

  .نةكةوتدةر هيض ثشصوييةكي هؤزةكاين لص 

لةو ساتةوة كة هةردوو زيندانيي قةدرطران، قازي حمةمةد و سةيفي 

وو قازي، دةستطري كران و خرانة بةندخيانةي تاكةكةسي، هةم

وهةشت بةرثرسي تري كورد ثصوةندييةكي نصوان خؤيان و نزيكةي بيست

سةرةتاکاين ذانوية . كة تاواين جياجيايان خرابووة ثالَ، قةدةغة كرا

ة کارکردن لةسةر دادطايةکي تايبةيت نيزامي لة مةهاباد دةسيت کرد ب

بوو و » تةبارثارسي«سةرؤکي دادطا سةرهةنط . دوو قازيهةردؤسيةي 

ش، هةمان سةرؤکي ستادي ذصنأاپ هومايووين، کة »هةنط فيووزيسةر«

. تةشدا ثصي ناية مةهاباد، دادوةر بوورلةطةپ هةووةپني يةكةكاين ئة

سةرهةنط فيووزي يةكجار لة هةموو بةلَطةيةكي بةردةست كؤلَييةوة، 

وة تا ةثاشان جةخيت لةسةر بانطکردنةوةي سةدري قازي لة تارانةوة كرد

ئةو دةم سةدري قازي لة تاران سةرقاپي . دادطا ئامادة بصوةک شاهيد لة 

ي ديسامرب تةسليمي مةهاباد كرايةوة و بوو ۳۰. بوو ووصذ لةطةپ قةواموت

ثةروةندةي طشتيي ئةم دادطاية هةرطيز ئاشکرا . بة سصيةم زيندانيي طرنط

نةکرا، بةآلم توانرا هةندص وردة زانياري لة سةرضاوةكاين ئةرتةشي ئصران 

 كة رِووداوةكاين ييةوة لةوانة ذصنرِالَ فيووزي و كتصبصكي فارسو

لة ماوةي نصوان رِووخاين كؤمار و كؤتاييي ثةالمارداين  –كوردستاين 

  . دةطرتةوة، بةدةست صنرص-بارزانيةكاندا
  

صندرا دةتوانن ثارصزةري ي أاطةاوانبةر لة لصثرسينةوة، بة تاوانباركر

لة قازي دوو ئةفسةري ئةرتةشي كة .  بکةننيشانبةرطري بؤ خؤيان دةست

لة وةآلمدا . نيشان کردزان ناسرابوون، دةست تاران بة باشترين حقووق
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كراوةتةوة، ضونكة ئةطةر موحاكةمة ثاش خرا  تطوترا داواكةي رِة ثصي

بةهؤي ضاوةرِوانيي هاتين ثارصزةرةوة لة تاران، دةشص جارصكي تر 

قازي لة .  خبرًًصش بكرص لة لةندةنةوة و ثاضاوةرِواين هاتين ثارصزةرصكي تر

اية، هةر بئةطةر ثصوةنديي وا نزيکم بة لةندةنةوة هة: وةآلمدا طويت

 کة وريايي و حازرجوابيية قازي بةوة سةملاندي. موحاکةمة نةدةکرام

ي لة "سةروان شةريف"ئةجمار بة ناضاري . ةکةيي لةدةست نةداوةذيران

  .سةربازخانةي مةهاباد هةپبذارد
  

و تانةي ي ذانوية قازي زؤر بة درصذي داکؤکيي لة خؤي کرد ۹أؤذي 

و طويت دادطاي نيزاميي تايبةت   دابةرطرياوةشوصين ولة رِوالَةتبازي و رِص

لة مةهاباد دةسةآليت تةماشاكردين كصشةكةي ئةوي نيية، ضونكة 

 نيزامي، يا دادطايةکي كابرايةكي مةدةنيية و دةبص لة دادطايةکي غةيرة

ناأةزايةتيشي دةربرِي کة دادطا ماوةي . موحاکةمة بکرصدا نيزاميي تاران

دادطا داواكاين قازيي . نةداوة تا ثارصزةري خؤي هةپبذصرص ثصويسيت ثص

ئيدديعانامةيةکي سةرهةنط . أةت كردةوة و درصذةي بة موحاكةمة دا

.  خاپي جياوازدا کورت کرابووةوة۲۲فيووزي ئامادةي کردبوو، لة 

اكةري طشيت هةر هةلصكي بؤ برِةخساباية، تؤمةيت ئةجنامداين كاري داو

:  قوت دةكردةوة، وةکمايةي ثصشصلكردين ياساي بنةرِةيت ئصراين

ةدا، بةخشيين ثلةي نيزامي، ي ذانوي۲۲دامةزراندين کؤمار لة 

وا بةثصي ئةو سةرضاوانةي . کردين ضةک و طؤأيين ئاآلي ئصراندابةش

نةماي بةپطةکاين خؤي لةسةر ئةوة دامةزراند کة دان، قازي بلةبةردةست

 لةاليةنْ سؤظيةتةوة، ئصران دةسةآليت ۱۹۴۱ثاش داطريکراين وآلت ساپي 

يةمان ثأ  ئصمة و حکوومةتةکةمان ئةم بؤشايي. بةسةر کوردستانةوة نةما

ة هاوکاري لةطةپ يةکصتيي کردةوة و بةزؤر لةرِصي فشارةوة ناضار ب

ا حکوومةيت ناوةنديش لة بؤنةي جياجياد بووين، هةروةک سؤظيةت
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بابةت طؤأيين ئاآلي ئصرانيشةوة، طويت لة. ناضاري ئةم هاوکاريية بووة

ياساي بنةأةيت تةنيا باسي أةنطةکاين تصدا کراوة و شوصين سةروو و 

کصي رِةنطةكان بة هيض خواروويان بؤ دياري نةکراوة، کةواية جصطؤرِ

بةآلم داواكةري . اي بنةرِةيت دانانرصشصوةيةك بة ثصشصلكردين رِصزي ياس

طشيت درومشي كورديي سةر هصندي ئاآلي هصنايةوة، قازي حمةمةديش 

طةآللَةي تاوانباركردنةكةيش براية سةر باسي . ةنط بوو†بص

و ثصكدادانصك ئصرانيةكان زياين طيانييان تصدا  رِووداوةكاين هةر شةرِ

سالَي ) شةهرةباين(يس هةبووبص، هةر لة هصرشربدنة سةر ئيدارةي ثؤل

 تا دةطاتة فةرمانةکاين قازي بؤ بةرطري لة وة و شةرِي قاراوا۱۹۴۳

ي بةرطري لة خؤي ر ثارصزة.هاتنةوةي ئةرتةشي ئصران بؤ نصو کوردستان

و هةردوو خزمي رِةيت كردةوة هيض ثصوةندييةكيان بةو ثصكدادانة 

قازي باري الر  .بصبوونيزاميانةوة كة ئةو زيانانةيان لص كةوتةوة، هة

 داواكةري طشيت توانيي بؤ دادطاي بسةملصنص كة صك كاتًً،بوو

ي داوة بة ) دؤالر۲۸۰۰نزيكة (هاوسةرةكةي ضاردة هةزار متةن 

سةروان شةريف . ثارصزةكةي تا طةرمتر داكؤكي لة كصشةي مصردةكةي بكا

ان ئاشکرا بوو قازي خؤيشي ثاش. ناضار بوو ئةم ثارةية بداتةوة بة دادطا

. يةک هةزار متةين بؤ هةمان مةبةست داوة بة ئةفسةرةکاين تروبيست

ثصي فةرماين تاران لة داهاتوودا هةموو بةئةم ثارانة کؤ کرانةوة و 

  .درانةوة بة بصوةذنةكةي قازي
  

ئيدديعانامةکةي دذ بة سةيفي قازيش لةسةر ئةم بابةتانة ثصک 

ص سةفةر بؤ باکؤ و داين سؤشيين يونيفؤرمي ذصنأاپي، ئةجنامث: هاتبوو

: لة بةرةظانيةکةيدا طويت. دابةشداري لة شةأي دذي هصزةكاين ئصران

  ثاش ئةوةي، بؤيةرِازي بوون ئةو سةفةرانة بكادةسةآلتداراين تةورصز 

بة فةرمانداري مةهاباد ) ثيشةوةري -فريووز(بةثصي رِصكةوتين 
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، بة هيض ةسةرباري ئةو. ي نيزامي نةثؤشيوةدامةزرصنراوة، ئيدي بةرط

ةرثرسي هةموو تصکهةپضوونة تةنيا ئةو بة بنيية شصوةيةك عادآلنة 

  .ةکان دابنرصنيزامي
  

اري لة ش بوو كة بةشي زؤري سةردةمي کؤم"سةدري قازي"هةرضي 

ثارصزراويي «وو، طويت ب بةسةر بردتاران وةك نوصنةري مةجليس

. صزيي بةسة تا لةم ماوةيةي نوصنةرايةتيةكةيدا بيثار»ثارلةماين

ئةطةر ثاش ئةوة تاوانصکيشي كردبص، دةبص لةبةردةمي : هةروةها طويت

.  موحاكةمة بكرص، نةک دادطايةكي نيزامي، ئاساييدايدادطايةكي مةدةني

ئاغا، كة خؤأاطريي ثص  ي ديسامربي لة مزطةويت هةباس۶بةآلم وتةکاين 

  . طران لةسةري كةوت،كارصكي بةجص بوو، شياوي رِةتكردنةوة نةبوو
  

 صين،  ثرس و أاوصذي سةعات۷۲دطاي نيزامي دواي ي ذانوية، دا۲۳

. حوكمةكة بةأص کراية تاران.  دابأياري مةرطي بؤ هةرسص زينداين

. ومةت بةتةماية حوكمةكة سووك بكاوديسان دةنطؤ کةوتةوة کة حك

دواييدا هةمان بأيار تاران بة دؤسيةکةدا ضوونةوة و لةذنة لة يدوو ل

آلم فةرماين جصبةجصكردين حوكمةكاين نةطةيشتنة دةسيت بة. ثةسند کرا

ين و هؤمايوذصنرالَ. ئةوانةي وا بةرثرسي موحاكةمةكردن بوون

ان تا لة ري بة كصشةكةوة ناردة تايبوو، بؤية بةلَطةي ثصوةندثةشؤكا

لة تاران بة فيووزي طوترا حوكمةكان . هؤيةكاين دواكةوتنةكة بكؤلَصتةوة

يان "قةوام" برِياريان لص دراوةو رِةزامةنديي ووينوشوصين قانرِصبةثصي 

. كةوتووة طرياوة، بةآلم جصبةجصكردنةكة لةبةر هؤي سياسي دوا بؤ وةر

-ئةمة واي دةطةياند قةوام ثصويسيت بة كايت زياترة بؤ تةواوكردين دان

 سةبارةت بة ثصوةنديي نصوان وستان لةطةلَ بالَزصزخانةي سؤظيةت

  . ئيمتيازي نةوت-تر بلَصنيهةردوو وآلت، يا ورد
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ي مارس فةرماين بةجصهصناين حوکمةکة ۳۰سةرةجنام کاتصک 

هاتةوة مةهاباد، ذصنأاپ هومايووين و سةرهةنط فيووزي كاري جةنطيي 

بؤية هةمان رِؤذ بة . دةبرد ان لة ورمص بةرِصوةةكانيدذ بة بارزاني

يانيي ثةيامصكي أاديؤيي فةرمانيان دا حوکمي ئيعدام لة سةرلةبة

  .سبةينصدا جصبةجص بكرص
  

ئةو ضةند رِؤذة كةمةي دوابةدواي مةرطي قازي حمةمةد، نزيكةي 

 كةسي تر لة ئةنداماين حكوومةتة كورديةكة و سوثاكةي كة لةطةلَيان ۲۸

 تا ۲طريابوون يا ثاشتر خؤيان بةدةستةوة دابوو، ثةلكصش كران، ماوةي 

وكمي زينداين هةتاهةتايي سصيان ح.  سالَ مةحكووم بة زينداين كران۱۵

زادان ي سضاردةيان لة ترس.  سال۱۵َدران، ثاشان حوكمةكةيان كراية 

سةرةتاي ئاوريل، ثصنج کوردي تريش . هةآلتنة عرياق و وآليت تر

هةلواسران؛ سةرطورد عةليخاين شصرزاد لة بؤکان و سةروان حاميد 

 و مازووجي، سيتوان حمةممةد نازمي، سيتوان أةسووپ نةغةدةيي

ئةم ئةفسةرانة تاواين . فيکر لة مةهاباد سيتوان عةبدوپآل أةوشةن

بةرثرسيي كوشتين كةسانصكي ئةرتةشي ئصرانيان لةسةر سنوور و ناو 

  .كؤماري كورديدا دراية ثالَ
  

ةکان لة ض يية کة دوا بأيار بؤ کوشتين قازيهصشتا أوون ن

وين جؤراوجؤر اليةنصکةوة دراوة، بةآلم ئةوة زانراوة کة ئةودةم بؤضو

لةسةر بابةتةکة لةناو ئةرتةشدا هةبوو، تا دواجار بؤضووين هةرة 

دةتوانني جةخت بكةينةوة كة ئةم توصذة توندرِةوة . كةوت توندرِةو سةر

بة وتةي شاهيدصك، . لةذصر رِكصفي ئةفسةراين نيزاميدا بوون

خوصندنةوةي نامةيةکي قازي کة دوو مانط ثصشتر بؤ فةرماندةيةکي 

ةشي ئصراين لة سةقز نووسيبوو، بة توندي ئةفسةراين لة دادطاي ترئة
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قازي لة نامةکةيدا بة شصوةيةكي هةآلواردة کةپکي . نيزاميدا تووأة کرد

  :لةم بةيتة بةناوبانطةي فريدةوسي وةرطرتبوو کة دةپص
  

      مهة سربةسر تن بة کشنت دهيم

  ازان بة کة کشور بة دمشن دهيم
  

 لةوة باشترة تا وآلمتان ، بة کوشت بدةينيةک خؤ هةموو يةک: واتة

  .تةسليمي دوذمن بکةين

تةشصکن کة شةرِ رئصوة ئةفسةراين ئة: قازي لة نامةکةيدا طوتبووي

بةرثا دةبص و طيان دةكةوصتة مةترسييةوة، ثاشةوثاش هةلَدصن و ئةم 

  :دصرِة مةزنةي فريدةوسي بةم شصوةية دةشصوصنن

    مهة سربةسر ثشت بة دمشن کنيم

  ان بة کة خود را بة کشنت دهيماز
  

 لةوة باشترة کة ،يةک ثشت لة دوذمن بکةين هةموو يةک: واتة

  .خؤمان بة کوشت بدةين

ئةم جؤرة جنصوة كوشندةية بة شةرةيف ئةرتةشي ئصران كة بة 

زمانة ئةسلَيةكة خؤي لة وةرطصرِانةكةي بةهصزترة، الي ذمارةيةكي زؤر 

 ؛اوانصك بوو لصخؤشبووين بؤ نةبوولةو ئةفسةرانة كة ئامادة بوون، ت

 خراث بةسةر يي كاريطةر بوو، زؤردارمةسةلةي ضةشنة هةستصكي سؤز

  .تاوانباركراواندا شكايةوة
  

سةيفي قازي، جطة لةوةي ئامؤزاي سةرکؤمار بوو، وةزيري 

جةنطيش بوو، لةبةر ئةوة ئةرتةشي ئصران بة يةكةم كةسي شياوي 

تاوانتر بص، دةضوو لة هةموان بصوصسةدري قازي وا . سزادانيان دانا

ي ئاشتيي يضونکة زؤر کةم لة مةهاباد دةبوو و ضةند جارصك ثةيامبةر

لةنصوان دةسةآليت ناوةندي و كؤماري كورديدا هةبوو، بةآلم لة هةندص 
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. دا بة توندي أةخنةي لة ئةرتةش دةطرتوتاري ناو مةجليسي ئصران

ري هان اغا خةپکي بؤ بةرطئ ي ديسامربيش لة مزطةويت هةباس۶أؤذي 

نواندنة هةرضي بووبن، زؤرصك لة كوردان و هؤيةكاين ئةو حوكم. دابوو

ئصرانيةكان ثصيان وابوو بة لصبوردنةوة ضارةسةركردين مةسةلةي 

طةلصكن ناكرص ئةمانة مةسةلة. ازاجني ئصران بووبنةمالَةي قازي بة ق

برِياريان لص بدرص، شصوةيةكي بنةبرِ  ستوو بةم يا بةو بؤضوون بةóiثشت

ضونكة رِاسيت هةروةك خؤي مايةوة، ئةويش ئةوةية كة ئةو طيانةي وا 

دا بة ئاطري هةسيت نيشتمانيي كوردي ۱۹۴۶ و ۱۹۴۳لةنصوان ساآلين 

كلَثةي سةند، هصشتا لة مةهاباد و ناوضةكاين تري كوردستان بة 

  . زيندوويي ماوةتةوة
 

  دوايني ثةردة

يان كة زؤربةيان ذن و مندالَ بوون، بة دةستةيةکي طةورةي بارزان

أصبةرايةتيي شصخ ئةمحةد، ضوار ئةفسةرةکةي ثصشووي ئةرتةشي عرياق، 

. لةوبةري سنوور خؤيان تةسليمي بةرثرساين نيزاميي عرياق کردةوة

ي مةال يبة فةرماندةي،  بارزاينييبةآلم بةشصكي طرنطي هصزي نيزام

ي بضووک و لة بةشي باکووري مستةفا، ئةطةرضي ببوونة ضةند دةستةيةک

ووصذ کاتصک وت. وةک خؤيان مانةوةأؤذهةآليت وآلتدا بآلو ببوونةوة، 

دا لة بةغدا بةهؤي نوصةراين كوردةوة لة ئةجنومةين نوصنةراين عرياق

هةندص لة ضاودصران . كرا، هصندةي بكراباية هةولَ دةدرا شةرِ نةبصتةوة

رثرساين كورد و كايت خؤي وا ضاوةرِوان بوون نفووزي بة

ثةرلةمانتاراين ميانرِةويان كارصك بكا لصبوردن يا سووككردين 

 بة كؤماري كوردييةوة طرتووحوكمةكاين هةرضوار ئةفسةري ثصوةندي

 حكوومةت وو بةآلم نةدةكرا هةلَوصسيت ئةرتةشي عرياق . بةدي بصنص
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 هةر ضوار ئةفسةر مستةفا.  كاري تص بكرصةكاينعةرةبئةندامة زؤربةي 

ةت مي و حمةمةد مةمحوود قودسي و عيزخؤشناو و خةيرولَآل عةبدولكةر

تةنانةت ثايةي ثصشووي . عةبدولعةزيز، لة مانطي جووندا ئيعدام کران

ةت عةبدولعةزيزيش وةك ياوةري تايبةيت وةليعةهد هيض خصرصكي بؤ يزع

  .نةدايةوة
  

دا بةزةيانةي بةغ  بصي طياين تؤپةسةندنةوةبةمةال مستةفا هةسيت 

کةم   ثةنا بؤ وآلتصکي دؤست بةرص و الينکرد، ناويين مانطي مةي بأياري دا

ثةنابردنة بةر . ذياين خؤي و دةستةيةک لة أصبةراين بارزاين بثارصزص

ئصراين بةدوور زاين، بةهؤي خوصين رِذاوي ئةفسةراين ئصراين و ئةو 

بوو، ش هةرضي توركيا. ةي دواييدا كوذران كة لة رِووداوةكوةثياوانة

طؤبةندي كوردي لة رهصناين نيشتمانثةروةرصكي سةربةضاوةرِواين بةخص

. راناوضةيةكدا كة ثصوةندي خصلَةكي هيض شوصنةوارصكي تصدا نيية، لص نةدةك

 تةنيا جصطايةکي دةمايةوة، دووسةد ميل دوورتر، دواي لةبةر ئةوة

شتنة يؤرِمةسةلةي ئةم رِص. تيي سؤظيةت بووصثةأينةوةي ضؤمي ئاراس، يةک

شوصنصك طرياية بةر؟ ئايا مةال مستةفا ثصشتر وض رِص. تائصستاش نارِؤشنة

ي بانط ةرِةزامةنديي يةكصتيي سؤظيةيت بةدةست هصنابوو؟ ثياواين خصلَةك

وآلتة كة   تاكةيي سؤظيةتكرد بؤ كؤبوونةوة و بؤي رِوون كردنةوة يةكصت

زؤرينةي . ةخشص كةسي تر ببرِةنطة مايف ثةنابةري بة خؤي و ذمارةيةك

دةية تةنيا ئةو  برِؤن، بةآلم ئةو طويت ئاماي ئامادة بوون لةطةلَبارزانيةكان

 ئةستؤدا نيية و  ببا كة بةخصوكردين خصزاين لةكةسة لةطةلَ خؤي

خؤبةخشةكانيش، ضةند كةسصكيان لص رِةت . كاري ثصويسيت ثصي نييةìكةس

ري ثصنجسةد تا بةو ثصية دةو. كرايةوة، ضونكة مةرجيان تصدا نةبوو

  .هةشتسةد كةس مانةوة
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 هصزةکاين  ييي مانطي مةي، فةرماندةي ناوضةي۲۷سةرلةبةيانيي 

يةکان ضوون دة ة بارزانعرياق، هةواپي بؤ ئةرتةشي ئصران نارد ک

دوانيوةأؤي . وة و واديارة أةويت بزووتنةوةيان بةرةو ئصران بصتورکيا

زادة، دةستةيةکي بارزانيي بةط بةط هةمان أؤذ، يةکصک لة کوأاين نووري

و بوتيدضيي . کةوتثص ضاو» ئةنيب«لة دؤپي تةرطةوةأي نزيک بة 

ضاوةأواين هاتين شاي » خؤي«، کة لة شاري أاپ هومايووين ذصنطةياندية

دا بؤ ئازةباجيان ثاش ي بوو لة سةروبةندي يةكةم سةردانئصران

ور و دةرةوةي بةرةو باکوةکان ي مةي، بارزاني۲۹. ةوةي بؤ ئصرانطةرِان

ئةفسةراين ئصرانيي  .ي شکاکان)سؤما( طةيشتنة ناوضةي تةرطةوةأ

دا، نةيانتواين كةتةرخانكراو بؤ هؤزة وةفادارةکاين دةوپةت لة ناوضة

ةكان، بةآلم بةوردي ثةجيؤري  هان بدةن بؤ شةرِي بارزانييانةكانثياو

يةکصک . ةكانيان دةكرد و ضاويان لص غافلَ نةدةكردنجوولَي بارزانيìجم

يةکان ئارام و نيان ئةوة بوو کة أؤيشتين بارزانلة أاثؤرتةکا

 ثيادةن، مةطةر ،لةسةرةخؤية و هةموو، تةنانةت مةال مستةفاش

  .كرابوون كةسانصكي بريندار يا شيت ثصويست كة لة ئةسث و ئصستر بار
  

ةکان رِوويان رتةشي ئصران أوون بووةوة بارزانيي مةي بؤ ئة۳۰

ستاد فةرماين دا لة دؤپي ئةوسا سةرؤکي . يي سؤظيةتكردووةتة يةکصت

رِصيان لص بطريص و دوو طورداين لة خؤيةأا بؤ ئةم مةبةستة » قوتوور«

لةكاتصكدا ضةند ستوونصکي نيزامي بةرةو ئةوثةرِي باكوور بؤ ماکؤ . نارد

 ،ي جوون هةموو ثصوةندييةك ثضرِا۲ي مةي و ۳۱نصواين . بزووتن

وا ةکان لةم ماوةيةدا بةرةو أؤذئابارزاني. وةلصکدانصک نةهاتة ئارا

وة و سةرلةنوص هاتنةوة ئةم ديوةي أؤيشنت و ضوون دة خاکي تورکيا

ي جوون، دةستةيةک بارزاين لة باکووري ۳تاوهةآليت . سنووري ئصران
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ئةوان شةوي رِابوردوو بةبص ئةوةي كةس ثصيان بزانص، . قوتوور ديتران

  .انةكةي ئصران دزييةوةخؤيان لة طةمارؤي هةردوو طورد
  

دا شا، کة لة ديدارةکةيدا طةيشتبووة ئةردةوصپ، فةرماين 

 هةأةشةي کرد کة هةر هةروةها.  بكرصنشةأ لةطةپ بارزانيادةستبةجص 

 کةمترين سسيت لة ئةركةكانيدا بنوصنص، دةدرصتة دادطاي فةرماندةيةک

نصکي  ستادةوة، بة زماثةيامصکي تر لةاليةن سةرؤکيضةند . نيزامي

 لةكاتصكدا نةدةكرا بارزانيةكان لةو ناوضة يةكجار سةختةي ،توندتر درا

ي مانطي جوون، هةردووال لة ۹ بةآلم . ببينرصنةوةدا)خؤي(رِؤذئاوايي 

ي ميلي باکووري أؤذئاواي خؤي، ۲۵ي »سووسووز«کوصستانةکاين 

الوة بة تفةنط و نارجنؤک کةوتة ونصکي ئةرتةش لة هةرضوارکاتصک ستو

کوذراين سةرةأاي . کردثةالمار، بةيةك طةيشنت و شةأ دةسيت ثصبةر 

دواي ئةم . ريانان، شازدة کةسيش بة ديل طذمارةيةکي زؤر لة ئصراني

. يةکاين باکووري أؤذهةآلت  ةکان خؤيان طةياندة بةرزاييلصکدانة، بارزاني

 ميليي باشووري أؤذهةآليت کوصستانةکاين ۲۵ي مانطي جوون، لة ۱۰

دةشيت ئاراس و سنووري سؤظيةيت  ، کة دةيانأوانيية سةرئارارات

کؤض، .  بينران،ميل بؤ الي باکوور۱۰هةلَكشاو بة مةودايةکي کةمتر لة 

 ميل ۲۲۰ةكان لة ثازدة أؤذاندا وردة وردة کؤتايي دةهات، بارزاني

 ثياوي خؤي ناردة ي جوون، مةال مستةفا دوو۱۰. أصطايان بأيبوو

  .ئةوبةري سنووري سؤظيةت
  

ماکؤأا  أؤذ دواتر يةكةکاين ئةرتةشي ئصران تازة لة خؤ و ۵

ي ۱۸کاتصک لة . ةکان بة کوص طةيشتوونطةيشتنص تا بزانن بارزاني

ةکان ضووبوون دة خاکي شتنة ئاراس، دوو أؤذ بوو بارزانيجووندا طةي

ضةند تفةنط و نارجنؤک و هةندص تةقةمةين و دوو تةرميش . سؤظيةتةوة
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ئةو بواري . ابوون، لة لصواري ئاراس بةجص هصلَرابوونکة لة ئاودا خنک

ي بةرامبةري سنووري سؤظيةت »ساراضلوو«رِينةوةية دروست بنکةي ثة

ئةم تةريکييةي مةال مستةفا و هاوأصياين لة نيشتمان، يازدة ساپ و . بوو

  .ضوار مانطي خاياند
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 دةنوصنص؟ خةباتصکي ضي کورد بةأاسيت ۱۹۴۶کؤماري ساپي 

  كةري جياييخواز؟ خةيانةتدلصرانةي نةتةوايةتيية، يا شؤأشصکي 

 ييةكيهاوبةش ض بوو؟ ئايا داةکان لةم بةشداريکردنةئاماجني بارزاني

ثاْك و ثوخيت كصشةيةكي شةرةفةمةندانة بوو، يا هةوپصکي تاكةكةسيي 

  خؤخوازانة بؤ وةدةستهصناين دةسةآليت کةسي و خصپةکي؟ 

  نيطايهةر لة طؤشةهصناين كؤمار ين دوابةدواي هةرةسساآل

لةبةر . يةوة وةآلمي ئةم ثرسيارانة دراونةتةوةي كةسي يا نةتةوةياليةنطريي

 خةريكة -يةتيي لصكدانةوةيان بصنةاواز لة ضؤن- ئةوةي رِووداوةكان خؤيان

لة طؤشةي  يادةبن و شوصنةواريان لةناو دةضص ثةردةثؤش 

  .ون دةبص، ئةرکي طصأانةوةي ئةم ضريؤكةم بةر خؤم نالةبريضوونةوةدا 

مةهاباد لة ماوةي شازدة ساپي أابردوودا بة أواپةت و دةروون 

 هةزار کةسة، کة ۲۲ئصستا دانيشتواين دةوري . طؤأاين بةسةردا هاتووة

کراوةکاندا دصن و دةضن و بةهرة لة لة شةقامة أاست و نوص و ئيسفاپت

دا لة هيض کوصيةك ۱۹۴۶کة لة  انيي هاوضةرخ زؤر نيعمةيت ذياين شارست

 ئصران ئةمرِؤ تةشيري ئة۳ي سثاي يسةركردايةت. دةبةن، ديار نةبوون

ي لة مةهابادة و بةوة بووين خؤيي سةملاند كة هصزة تيةكةش طبارةطا

 ضنطي ۱۹۴۶ثصكراوة و لةو هصزةي وا سالَي ضةكدارةكةي ضاك مةشق

ةولَي دةدا بارزانيةكان لة وآلت دةناية بيين سنوورةكاين كؤمار و ه
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بةشصكي زؤري طةشةستاندين دميةين . نص، باشتر ثرِضةك كراوة وةدةر

دةرةوةي مةهاباد و شارة كوردنشينةكاين تر، بةرهةمي سةركردايةتيي 

کةرمي «تايبةت سةرلةشکر ضاالكانةي ئةفسةراين ئةرتةش و بة

  .وو ب۳ فةرماندةي سثاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۵۵ة کة لة »وةرةهرام

زياتر  ۱۹۴۶ و ۱۹۴۵خةيالَي مةهاباد لة أؤذاين ثأخرؤشي ساآلين 

ضةشنصکي بةرضاو، شاد و  خةپکةکةش بة. ئارام و خؤبةدةستةوةداوة

دانيشتواين .  كةمتر جلَةوكصشكراون۱۹۴۱دپتةأترن و لةثصش سالَي 

خوصندن و كةلَةكةبووين  بآلوبوونةوةي ئامرازةكاين ثًصيمةهاباد بةهؤ

. ة ثتر كؤمسؤثؤلييت و لة رِؤذاين كؤماريش كةمتر سادةنئةزموونةو

سةر کار و ثصشووي حکوومةيت کوردي، ئصستا لةزؤربةي كارمةنداين 

ي ۳۰مةکاين ئيعدامي كيةک کة دواي حو فةرمانن و ئاطري أک و تووأةيي

بةرة بةرة بة هصواشي و بة حوكمي  بپصسةي سةندبوو، ۱۹۴۷مارسي 

يان تصدا دةذي، بة  ذنبنةمالَةي قازي ينةكاماپ.  دامرکاوةرِؤذطار

  . فةتةةخ شصوةيةك كة مايةي ثةذارة و

بة دميةن سةنطينن  ضةکيان لة شاندا نيية، بةآلم كةهؤزةکاين ناوضة

هةندص لة . دانانرِاكصشةكانيرنجس  ووواآل  ئاپوبةرطةلة هةمان جلو 

ؤکري ئاغاي دصب  شکاک و عةيلعةمةرخاينهؤزة طةورةکاين وةک سةرؤک

يان کردووة، ئةوانةش کة ماون، يادي أابردوو دةکةنةوة و  کؤضي دوايي

 و  ناضاري كاري صينناسيؤناليزمي کوردي. بة داهاتوو ئومصدةوارترن

خؤشاردنةوة كراوة، ذمارةيةكي كةم الوي توندرِةوي ثص سازوتةيار 

شتا لة ضوارضصوةي بنةمالَةي صبؤضووين زؤرينةي کوردان كة ه. كراوة

 كؤمؤنيزمي سؤظيةيت يصرانيدا هةست بة طؤشةطريي دةكةن، ضارةئ

 بةرامبةر بة بزووتنةوةي نيشتمانيي يبةآلم سؤزصكي يةكطرتوو. ناوص

ية بناغةي لة عرياق بؤ دانرا، ضونكة ئاواتة يكورد هةية كة ئةو دواي
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ي عرياق ۱۹۵۸نيشتمانيةكاين كورد لةو دةمةوة كة شؤأشي سالَي 

مستةفا و بارزانيةكاين خصلَةكةي بطةرِصنةوة، لة عرياق كارصكي كرد مةال 

  . بووةوة كؤ

 لةاليةن أذصمي تازةوة ةکان وةک قارةمانرةتا بارزانيسة

 دميوکرايت کوردستاين عرياق بة ثاريتثصشوازييان لص کرا و 

 بآلوكراوةي درا، رِصي ثصي ثص درايي مةال مستةفا ئيزين ضاالکيسةرؤكايةت

يةکاين  ثاشان داخوازيية نةتةوةيي. نطةواز بؤ خؤي بكاهةبص و بائازادي 

 ۱۹۶۱بوون، تا سثتامربي  و طةورة  کرديکوردان أووي لة زياد

مةزنترين و بةربآلوترين شؤأشي ضةکداري لة مصذووي کورداندا لة 

  .کوردستاين عرياق بةرثا بوو

مةال مستةفا لة باکوور سةرؤکي هاوثةميانيي عةشاير و أصبةري 

کاتصکدا بةرةو باشوور، لة وکرايت کوردستاين عرياق بوو؛ لةدمي ثاريت

دوورتريش . أانية، هةباسي مامةندئاغاي ئاکؤ دةسةآليت بةدةستةوة بوو

لة باشوور، لة ئوستاين سلصماين هاوثةميانييةکي تري عةشاير و 

ئةنداماين حيزب، بة بةرنامةي تايبةتيي خؤيانةوة دذايةتيي حکوومةيت 

حکوومةيت ناوةندي جارصکي تر شصخ أةشيدي لؤالين . ردعرياقيان دةک

 دا۱۹۳۱لة كة ان؛ بةآلم شصخ ئةوةي يةوة مةيدان بؤ دذايةتيي بارزانيهصنا

هاوكات أةوةندةکاين هةرکي أوانييان .  بيکا۱۹۶۱دةکرا، نةيتواين  ثصي

کؤضي ساآلنةيان لة دةشيت هةولصرةوة بؤ سنووري ئصران، کة بة ناوضةي 

کؤضصکي ثأماجةرا و کارةسات، هةر . مةترسييةتص دةثةأي، ثأدا بارزان

هةر . ١١ سةري لة ناوضةكة دابووس کة مارک سايک۱۹۰۶وةک ساپي 

كارهًًصنراوي  ضةکي سةرةكيي بة۱۹۴۵ و ۱۹۴۳و  ۱۹۳۲وةک ساآلين 

                                                 

  )و. (٩٥ل:  بأوانة 11
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ش بة فرِؤكةي هؤزةکان هصزي هةوايي بوو، ئةمرِؤهصزةكاين عرياق دذ بة 

  .ذي ثأضةك بة رِاكُصتةهاوصي دووكةلَ»MIGميط «

ناکرص بپصني بارودؤخي ئصستاي کوردستان زؤر لة مةهابادي دواي 

 بؤ باکؤ دةضص، کة کؤمار خةريک بوو دةطوورا و ۱۹۴۵سةفةري 

 بةپکوو دةتوانني بپصني ثتر ،بزووتنةوةکةش بؤ الي سؤظيةيت دادةشکاند

 ثياواين ي عرياق دةضص کة)هيوا(ي ئصران و حيزيب )کؤمةپة(سةردةمي  لة

خصپةکي، ئازا و ئومصدةوار بة داب و نةرييت خؤيان أصطايان دةبأي و 

تان جارصکي تر هؤزةکاين ثارضةيةک لة کوردس. دواي ئازادي دةکةوتنوة

مةترسي أبةري ضةکيان بة خةباتصكي ثمبة هةمان شصوة، دذ بة نابةرا

ت هةپبة. کانيان کةوتوونهةمةجؤرةهةپطرتووةتةوة و وةدواي ئاماجنة 

آلنة ثةندصکي ثصشيناين کوردي وووجلة هةندص دؤخي تايبةتدا، ئةم جم

  .كاري باشترةشةأ لة بص: وةبري دصننةوة کة دةپص

، ديسان کوردان ةوة زانراوةأابردوولة ثصشبيين دةکرص، هةروةک 

تا ماوةيةک لة کوصستانة دوورةکان و دؤپ و دةرة بآلوةکاين خؤياندا 

ك صدوايي كات. صکيان وةال نةدرصتةوةفةرامؤش بکرصن و هيض ئاوأ

 دةدا، برِوابكة جارصكي دي نصوةنصويانيا هةلَةشةيي ورةبةرزي 

 كةسي ناو ئةم كتصبة يا هيي تر و رِةنطة لةوانيش صخواسي هصندìباس

  .تةمةنتر دةبيسيت، مةهاباد هيضيان لةبارةوة نازانصكةم
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ðÝó÷@ðÔò†@ðäbØüÙ’bq@@
  

q’bÙóî@ñüØ@ãó@@

  :ةنداماين يةکةمني سةفةر بؤ باکؤئ

ئاغا ئةمري ئةسعةد دصبوکري،  شصخ، عةيلقازي حمةممةد، حاجي بابة
هةرکي، تةها يار دصبؤکري، أةشيدبةط هةرکي، زصأؤبةط  عومةر عةيل

ئةمني شکاک، ، حمةممةد)خ ثووشووشص(سةديق هةرکي، سةيد حمةممةد
ئاغا مامةش،  رة شکاک، حةسةن تصلؤ شکاک، حاجي قةرةينانةحةسةن ه

بةط  کاک هةمزةي نةپؤس مامةش، مةجيد خاين مياندواو، نووري
آلبةطي، بايزئاغا طةورک،  ئةمحةدبةط فةيزوپ،بةطزادة، هؤرکؤ بةطزادة

  ١٢.حوسصن سةيفي قازيحمةممةد
  

’bqÙ@ãóèìì†@ñü@@

  :ک.بناغةدانةراين کؤمةپةي ذ

، ئةمني شةأةيف، حمةممةد نانةوازادةأةمحان حةلةوي، حمةممةد

، عةبدورِأةمحان ئيمامي، )زةرطةري(أةمحان زةبيحي، حوسصن فرووهصر 

سي، ئةمحةد عيلمي، مةال عةبدوپآل داودي، قادر مودةرريقاسم قادري، 

  ).عرياقي(عةزيز زةندي، حمةممةد ياهوو، مريحاج 

  

                                                 

يار، ئةم کةسانةش لة يةکةم   بةثصي نووسراو و وتةي عومةرئاغا عةيل 12
خان نةوزةأي مةنطوأ، سةرتيث شکاک،  عةيل: سةفةري باکؤدا بةشدار بوون

 دارؤ کوأيبةط فةيزوپآلبةطي،   ئةمني قامسلوو، حمةممةدممةدئاغا وسووقحمة
  )و. (سةيد تةها، قؤيتاس مامةدي شکاک
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’bqŽï@ñüÙ@ãóï@@

  :ئةنداماين دووهةمني سةفةر بؤ باکؤ

اين، قاسم حيرميي، عةيل أقازي حمةممةد، سةيفي قازي، مةناف کة

زادة دصبؤکري، عةبدوپآل قادري مامةش، کاک هةمزةي نةپؤس  ئصلخاين

  .بةط بةطزادة مامةش، نووري
  

q’bÙ@ãòŠaíš@ñü@@

  :وةزيراين کابينة

  ]۱۹۴۶ئةندامي کوميتةي ناوةنديي حيزيب دميوکرايت کوردستان لة * [

 و ياريدةري جةنط وةزيري  حوسصن سةيفي قازي حمةممةد*

  سةرکؤمار

  وةزيري فةرهةنط و ياريدةري سةرکؤمار - مةناف کةرميي*

  وةزيري بصهداري - سةيد حمةممةد ئةييوبيان*

  وةزيري کاروباري دةرةوة -زادة  عةبدورِأةمحان ئصلخاين*

  وةزيري أصطاوبان -زادة  ئيسماعيل ئصلخاين*

  وةزيري ئابووري - ئةمحةد ئيالهي*

  وةزيري کار - خةليل خوسرةوي*

  وةزيري ثؤست و تةلطراف و تةلةفؤن - کةرمي ئةمحةدةين*

  وةزيري تيجارةت - حاجي مستةفا داودي*

  وةزيري ناوخؤ -ئةمني موعيين حمةممةد*

  وةزيري داد -   مةال حوسصن مةجدي*

  وةزيري کشتوکاپ -زادة  مةمحوود وةيل*
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  :ئةنداماين تري کؤميتةي ناوةنديي حيزيب دميوکرايت کوردستان

  سکرتصري طشتيي کؤميتةي ناوةندي -)دپشاد( حمةممةد أةسووپي *

  سةرطورد -ةيفرئةمني شة حمةممةد*

   عةبدورِأةمحان زةبيحي*
  

’bqÙq@ñüŽï@ãóvå@@

ئةنداماين ئةجنومةين باآلي حيزيب دميوکرايت کوردستان لة مةي 

  :دا۱۹۴۶

  عةبدوپآل قادري مامةش    مةال حوسصن مةجدي

  زادة دصبؤکري اسم ئصلخاينق    ئاغا بايةزيدي کةرمي 

  عةبدورِأةمحان زةبيحي      عةزيز عةبباسي

  نةمجةددين تةوحيدي  شصخ حةسةن شةمسي بورهان

  ئةمني خاتةميحمةممةد    سةيد عةيل حوسصين

  هاشم يؤسفي  خان نةوزةأي مةنطوأ عةيل
  

’bqÙ@ãó’ó’@ñü@@

  :دا۱۹۴۶بةأصوةبةراين طشيت و بةرثرساين تري کؤماري کورد لة 

      ثروثاطةندة -يدةريسةديق حة

  تؤمارکردين بةپطةنامة و موپک -عةيل أصحاين

  الوان -عةيل خوسرةوي

  شارةداري -غةين خوسرةوي

  دارايي -ئةمحةد عيلمي
  

  

  :هي تر

  بازأةس -زادة قاسم ئصلخاين

  بازأةس -عةبدورِأةمحان زةبيحي
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  بازأةس -نةمجةددين تةوحيدي
  

  ):تيجارةيت(شةريکةي تةرةققي 

  )وةزيري ناوخؤ( موعيين ئةمنيحمةممةد

  قاسم ئوتةميشي

  زادة أةمحان وةيل

  شاعريي ميللي -)هةذار(عةبدورِأةمحان شةأةفکةندي 

  سةرنووسةري کوردستان  -سةيد حمةممةد حةميدي

  سةرنووسةري نيشتمان -عةبدورِأةمحان زةبيحي
  

’bqÙ@ãómìóy@ñü@@

  :ليستةي ناتةواوي ئةفسةراين ئةرتةشي کوردي

  وسصن سةيفي قازي وةزيري جةنطحذصنأاپ حمةممةد

  ذصنأاپ مةال مستةفا بارزاين

   شةريفي شکاکعةمةرخاينذصنأاپ 

  خاين بانة ذصنأاپ حةمةأةشيد

  سةرطورد جةعفةر کةرميي سةرؤکي ستاد

  سةرهةنط حمةممةد نانةوازادة

  ةيفرئةمني شةةرطورد حمةممةدس

  خان شصرزاد سةرطورد عةيل

  ماندةي هصزةکاين مةهابادسةرطورد ئيرباهيم بةطي سةالح، فةر

  سةروان خةليل موةفةقي

  زادة سةروان حةسةن أةحيم

   سةروان حمةممةد سةعيدزادة

  سةروان حاميد مازووجي، سةروکي ديذبان
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  :ئةفسةراين خةپکي کوردستاين عرياق

  )سةرواين ثصشوو(سةرهةنط مستةفا خؤشناو 

  ) ثصشووسيتوان يةکةمي(سةرطورد خةيروپآل عةبدولكةرمي لة هةولصر 

  )سيتوان دووهةمي ثصشوو (١٣سةروان حمةممةد مةمحوود قازي

  )سةرطوردي ثصشوو(سةرهةنط عيززةت عةبدولعةزيز 

  )سةرواين ثصشوو(سةروان بةکر خؤشناو 

  سةرطورد سةيد ئةمحةد سةيد تةها

  )سةرواين ثصشوو(سةرهةنط مريحاج ئةمحةد 

  )سةرواين ثصشوو(سةرهةنط سةيد عةبدولعةزيز طةيالين 

  سيتوان يةکةم نووري شريواين

  سيتوان يةکةم جةالل ئةمني

  سيتوان يةکةم عةبدولعةزيز

  )يار سيتوان(شةريف نيمان 

  سةروان نووري ئةمني

  حمةمةد سالَح ذاذلَةيي

  )كؤيي(رِةئيس بةكر حةوصزي 
  نووري ئةمحةد تةها

  

  

  

                                                 

  )و. ( قودسي 13
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đ‹Žï Šòì@ðäbØüÙ’bq@

’bqÙóî@ñüØ@ãó@@

سايةتيي کوردةوة، بةر لة طرتين سؤظيةت بة ضوار کة ثصوةندي

  :أاطةياندين کؤمار

ئيطپتؤن لةم کتصبةدا باسي دوو ثصوةنديي ئاتاکشيؤف دةکا، جاري 

 شکاک، عةمةرخاينيةکةم لةطةپ شصخ عةبدوپآل ئةفةندي و جاري دواييش 

تا بة ناوي سةرکؤمارةوة، أصبةرايةتيي بزووتنةوةي کورد لة ئصران 

نصو بةساآلضوان و کةساين لةبةآلم ئةوةي وا . دةستةوة بطرنبة

ناوضةکةدا هةية، باس لةوة دةکا کة جطة لةو دوو کةسايةتيية، لةم 

 ۲۷/۱۰/۱۳۵۸أؤذي : بارةدا ثصوةندي بة دوو کةسي تريشةوة طرياوة

 حاجي سةيد أةحيم ئةييوويب لة قةويل ۱۹۸۰أصکةويت ذانويةي 

ضاويان بة » ثةسوص«باوکيةوة بؤي طصأامةوة کة أووسان لة 

ئاغاي مامةش کةوت و ثصشنياري أصبةرايةتيي بزووتنةوةي  رةينقة

ئاغا بؤ زةمانةيت ئةم ئةرکة داواي دةسخةيت  قةرةين. کورديان دايص

کردن، هةروةها بةوةشةوة نةوصستا و داواي کرد لة  مارشاپ ستاليين لص

يي لص بکرص؛ أاديؤ و أؤذنامةکاين أةمسيي مؤسکؤدا بة ئاشکرا ثشتيوان

ي ۱۸/۱/۱۳۶۴سةيد أةحيم ئةييوويب لة . (ان نةسةملاندأووس ئةمةي

  .)ي کرديهةتاوي لة مةهاباد کؤضي دواي

، ۵۵، ذ)فصلنامة فرهنگي و اجتماعي گفتگو(ي ۱۹۵ تا ۱۹۱لة الثةأةکاين 

امري «يار، لة يادداشتصکدا لةذصر سةردصأي  ، عةبدوپآل عةيل۱۳۸۹خاکةلصوةي 

يةکاين   بةثصي يادداشتة مصذوويي:دا دةپص»اسعد دهبکري و مجهوري مهاباد
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يار، ذصنأاپي أووس لةبابةت بةدةستةوةطرتين أصبةرايةتيي  عومةرئاغا عةيل

ئاغاي ئةمري ئةسعةدةوة  بزووتنةوةي کوردةوة لة ئصران، ثصوةنديي بة عةيل

  .طرت، بةآلم بة ئاکام نةطةيشنت

  

’bqÙ@ãóèìì†@ñü@@

  :سووتاندين بةپطةنامةکاين کؤمار

ي، لة ين ئووةيسي، ماوةيةک بةر لة کؤضي دوايجةنايب أةمحا

 ساپةهاية کةس لصي أازصکت لةال دةدرکصنم:  نووسيمنامةيةکدا بؤي

نةبيستووم؛ کاتصک خاترجةم بوو کؤمار أووخاوة، بة مةال قادري 

بپصم، هةرضي کاغةز و    أايسثاردووم ثصتثصشةوا: سيم أاطةياندرريمودة

ية، بة زووترين کات بيبةية حةمامي بةپطةنامةي ضاثخانةي کوردستان هة

ثصويستة ئةم فةرمانة بة شارةکاين بؤکان، . سةربازخانة و بيسووتصين

هةروةها بة . ينصشنؤ، نةغةدة، خانص، سةردةشت و مياندواويش أابطةي

لة جةنطةي سووتاندنةکةدا کة ثصشةوا . بةرثرساين تريشم أاطةياند

روةندة و وصنة و دةضصتة سةربازخانة و ضاوي بةم کؤمةپة ثة

بةپطةنامانة دةکةوص کة لة ئاطردا دةسووتصن، بة سةرسوأمانةوة 

مةطةر خؤت دةستوورت نةدابوو : دةپصن ئةمة ضيية؟ ثصي: صدةثرس

نا، من شتصکي وام نةطوتووة، : هةرضي بةپطةنامةية لةناوي بةرين؟ دةپص

  .بةآلم لةاليةن هةر کةسصکةوة کرابص، کارصکي باش و ثصويستة
  

  کؤي سصهةم ثاش

  :شصخحاجي بابة

و » سةيادةت«و شوهرةيت بنةماپةييي » سةيد عةبدورِأةمحان«ناوي 

ي ۱۰بةثصي ناسنامةکةي، . کوأي سةيد عةبدولکةرميي زةمبيل بوو
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ي ۳۰لةدايک بووة و ] ۱۸۸۳ي مارسي ۳۰[=ي هةتاوي ۱۲۶۲خاکةلصوةي 

  .ووةکؤضي دوايي کرد] ۱۹۵۹ي ئؤکتؤبري ۲۳[=ي هةتاوي ۱۳۳۸أةزبةري 
  

’bqÙ@ãòŠaíš@ñü@@

  :غةفوور مةمحووديان

مريزا غةفووري مةمحووديان يةکصک لةو کةسانة بوو کة ساپي 

. بؤ يةکةجمار کارةبايان هصناية شاري مةهاباد] ۱۹۳۸[=ي هةتاوي ۱۳۱۷

نصو بووة، ثصشةوا بة  بةثصي بريوأاي خةپکي مةهاباد، ثياوصکي باش و خؤش

باسي .  و لةدپةوة دذ بةم کارة بووةبيستين تريؤري ئةو، زؤر تصک ضووة

. خراثةي مةمحووديان لة شاري مةهاباد تائصستا لة هيض کةس نةبيسراوة

ذيان و تصکؤشاين سياسيي ئةمحةد «دوکتؤر ياسني سةردةشيت لة کتصيب 

، بة ضةشنصکي جياواز لةم بريوأايةي خةپکي مةهاباد )۳۴و۳۳ل(دا »تؤفيق

ةروةها جةنايب يؤسف أيزواين لة ه. باسي غةفووري مةمحووديان دةکا

، )۳۹۹ تا ۳۹۱ل(دا »ذيان و بةسةرهايت عةبدورِأةمحان زةبيحي«کتصيب 

ثصشتر ثصشةوا ئاطاداري تريؤري غةفووري مةمحووديان بووة و : دةپص

  .ئةطةر ويستباي دةيتواين بةر لةم کارة بطرص

  

’bqÙq@ñüŽï@ãóvå@@

  :ک.مصذووي دامةزراين کؤمةپةي ذ

ک .ن لةم کتصبةدا بؤ مصذووي دامةزراين کؤمةپةي ذويليام ئيطپتؤ

ي خةرماناين ۲۵، کة أصکةوتة لةطةپ ۱۹۴۲ي سثتامربي ۱۶: دةنووسص

  .ي هةتاوي۱۳۲۱
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ي ۲۵، کة أصکةويت ۱۹۴۳ي ئوويت ۱۶: ئارشي أؤزظصپت دةنووسص

جمهوري مهاباد، آرشي روزولت، ترجمة . [= ي هةتاويية۱۳۲۲طةالوصذي 
  ]1986بن، عبدالحميد حسيني، چاپ 

ي طةالوصذي ۲۵سي لة يادداشتةکاين خؤيدا أؤذي رريمةال قادري مودة

  .ة۱۹۴۲ي ئوويت ۱۶ي هةتاوي دةستنيشان دةکا کة أصکةويت ۱۳۲۱

مامؤستا عوبةيدوپآل ئةييووبيان، بةثصي ئةو بةپطةنامانةي كة 

ي هةتاوي دةکرد کة ۱۳۲۱ي طةالوصذي ۱۴هةيبوون، جةخيت لةسةر 

  .۱۹۴۲ ي ئوويت۱۵أصکةويت 

  

’bqÙ@ãó’ó’@ñü@@

  :دوو هؤزي موکري و دصبؤکري

فةقص ئةمحةدي «ن و دةضنةوة سةر »بابان«هؤزي موکري بة أةطةز 

 و سةيفةددين بووةمري سةرزجنريةي سةرداراين موكري، . »دارةمشانة

يان بةدةستةوة »ئةمارةيت موکري«دةوري ضوارسةد ساپ حکوومةيت 

کاين سةپتةنةيت نادرشاي هةوشار ية هؤزي دصبؤکري لة دوايي. طرتووة

ئاغا، لة دياربةکرةوة کؤضيان  دا بة سةرؤکايةتيي بةيرةم)ي کؤضي۱۱۵۷(

ناسراون، بةآلم کة » هؤزي قارةماين«ئةودةم بة . کردووة بؤ موکريان

  .هاتوونة طوندي دصبؤکريي موکريان، بة هؤزي دصبؤکري ناو براون
  

’bqÙãómìóy@ñü@@

  :ريا لة تةورصز کوذراين بص

بةبص ] ۱۹۹۱ي ئؤکتؤبري ۱۸[ي هةتاوي ۱۳۷۰ي أةزبةري ساپي ۲۶

ناوصکةوة » ئةمحةد دوکتؤر بةين«ئاشنايةتييةکي ثصشوو، لةاليةن جةنايب 
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ئصستاش نامةکةم وةک . طةيشت ةنسةوة بةدةست نامةيةکم لة فةرِ

وضؤين و  نووسةري نامة دواي ضاک. بةپطةنامةيةکي باييدار ثاراستووة

دمن، سةبارةت بة هةندص بابةت بريوأاي خؤي بؤ لصکر دةستخؤشي

نووسيبووم، يةک لةوان وةرطصأاوي فارسيي کتصيب حازري بوو کة ساپي 

لة ناوةرؤکي نامةکةأا ديار بوو زانياريي .  ضاث و بآلو کرابووةوة۱۹۸۱

بةشصک لة . ةوة هةية۴۷ و ۱۹۴۶بةکةپکي لةبابةت أووداوةکاين ساپي 

وة، کة لصرةدا دةقي »أيا حمةممةد يب «نامةکة ثصوةنديي هةبوو بة

: أيادا دةپص ئيطپتؤن لة باسي يب...«: بؤضوونةکاين وةک خؤي دصنمةوة

أيا، لة ضنط ئةو دةستةية کة  ناوبانطي فةرهةنط، حمةممةد يب ةوةزيري ب

هةپيانبأيبوو، خؤي لة نةخؤشخانةي أووسان هاويشت؛ بةآلم جةماوةر 

ةمارؤ دا و لة ثشيت ئوتومبيلي جيثيان أذانة ذوور و قوربانيي خؤيان ط

ي سةرماوةز، ۲۲أيا  بةآلم ئةوي أاسيت بص ئةوةية کة، يب]. ۲۰۹ل[خست 

بة يارمةتيي دوکتؤر سةمةدؤف خؤي طةياندة سؤظيةت و ساپياين ساپ 

من بريکاري هاوسةرةکةي بووم کة سةردةمي وةزارةت لة . لةوص ذيا

لة -ةية بة ناوي کاوةوة، وةک کوأصکيان ه. تةورصز زةماوةنديان کردبوو

أيا   بيستم يبيانةيئةم دواي. ةنسة بايؤلؤذيي خوصندووة لة فةرِ-بريم بص

طةأاوةتةوة بؤ تةورصز و لة بصدةنطيدا ] ۱۹۷۹[=ي هةتاوي ۱۳۵۸ساپي 

الميع، کة خاولصي   حاجي جةواد بةرقي] ۱۹۶۷ [= ۱۳۴۶ساپي . دةذي

وصذي شصوان دةضصتة يةکصک هةناردةي سؤظيةت دةکرد، سةري شةو، بؤ ن

الميع طصأايةوة طويت، من لة نوصذدا  ئاغاي بةرقي. لة مزطةوتةکاين باکؤ

وبةرطصکي بووم کة ديتم ثياوصکي سةر و أدصن هاتوو، بة جل

کة سآلوم داوة، . وفؤپةوة، أووبةأووم دانيشتووة و ضاوم لص دةکا فش

بةآلم .  بةپص، خؤممهاتة الم و طويت ئصوة ئاغاي بةرقي الميع نني؟ طومت

وتةکةي ئيطپتؤن بووةتة هؤي ئةوةي كة زؤر ... من جةنابتان نانامسةوة
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دوکتؤر ئريةج «کةسي تر هةمان داستان دووثات بکةنةوة، بؤ منوونة 

دا »هاي بزرگ در جنگ جهاني دوم ايران و قدرت«ش لة کتصيب »زةوقي

باپةوة و أيا بة دةسيت خةپک، وةها بة شاخ داستاين کوذراين يب

سةرضاوةي هةموو . دةطصأصتةوة کة خوصنةر وا دةزانص خؤي لةوص بووة

هيوادارم لة ضاثةکاين دواتردا ئةم اليةنة بؤ . ئةمانةش وتةکةي ئيطپتؤنة

   ». بکةنةوة خوصنةرانتان أؤشن
  

’bqÙãón’óè@ñü@@

  :ئةنداماين وةفدي ثصشوازي لة ذصنأاپ هومايووين

 شافيعي، شصخ حةسةن د عةيل حوسصين، مريزا أةمحةتيسةْ

، )ئاغا کةرميي دصبؤکري کةرمي( ئاغاي قونقةآل بورهان، کةرمي شةمسي

ئاغا کوأي  ئاغا، سپةمان ئاغا ئةمري عةشايري کوأي قةرةين عةيل

شصخ،  بابةحةسةن بايةزيدي مةنطوأ، حاجي  ئاغاي مامةش، مام مارف

. ةدخاين سةيفي قازي، قازي حمةمم  حوسصنبايزئاغاي طةورک، حةمة

کارخانةي قةندي مياندواو بة نزيک » نةسري کةندي«ئةم وةفدة لة طوندي 

  .ضاويان بة هومايووين کةوت

  ۸، ل)هاي ارس از مهاباد خونين تا كرانه(نةجةفقوپي ثةسيان، 

  

***  
  

  زةمان دةأوات و طةردوون هةر دةمصنص
 کةضي سةد وةک مة هةر تؤزي لة شوصنص

  أانـــي دةورانــة ســـــوويبةقــاي تصــدا ني
  دةســـا نةخشــــــص لة ئصمـــةش با مبـصـنص
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      مةطـــةر خاوةن دپــص بـصـت و کــةرةم کا                
  دؤعـايةکمـان بة أةمحـــةت بـؤ خبــوصـنص                

  )سةعدي(
  مةمحوود ئيکأامي ميمبةر: وةرطٌصأاين
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@‹Žïq@@

í’@ì@‘óØ@ñìbäŽîæ@@
  

  كةس: ۱
  

 ١٦ ارشي أؤزظصپت جونيؤر ئ
 ١٤٦ فؤئاغابةيط

 ١٦٥ )ذصنأاپ(ئايرؤم 
  ١٦ ئوسکار رِينؤلَدز 

 ٩٧ بةط ئويل
، ٢٠٣، ٢٠٠ ،١٩٠ ،١٨٤ ،١٤٦، ٦٦، ٦٤ ئةبولقاسم سةدري قازي

٢٠٥ 
 ٢١٦، ١٢١ ،٨٩ ،٧٥ ئةمحةد ئيالهي

 ٢٠٩، ١٠١ ،١٧ )سةيد(ئةمحةد سةيد تةها 
 ٢١٧، ١٤٦، ١٤٥ ئةمحةد عيلمي

، ١٩٣، ١٥٣، ١٠٠ ،٩٦، ٩٠، ٨٩، ٨٨ )شصخ(بارزاين / ةمحةدئ
٢٠٦، ١٩٩، ١٩٦ 

 ١٦ .جةي. ئةدمؤندز، سي
 ١١٤ )سةرهةنط(ئةسآلنؤف 

 ١٨٠، ١٧٠، ١٦٢، ١١٦ ؤفدئةسة
 ٤٩ ئةمري فةلالح

 ٩٦، ٧١ ئةمني أةواندزي
 ٥٢ )سةرهةنط( ئةمني

 ٨٥، ٨٢ ئةييوب کةرميلي
 ١٣٠، ١٢٩ )مريزا(اهيمؤف ئيرب
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 ٣٠ اهيم ثاشاربئي
 ١٥٣، ٥٠ اهيم ساالريئيرب
 ١٥٥ اهيم عةليزادةئيرب

 ٣٦ بةط ئيحسان نووري
  ٥٨، ٢٥  ئيزابصال بصرد بيشؤث

 ٧١ ئيسماعيل حةقي شاوةيس
 ١٩٨ )سيتوان(ئيمامي 
 ١٧٠، ١١٦، ٩٩ بابايؤف

، ٢١٥، ١٩١، ١٨٧، ١٦٦ ،١٣٠ ،١١٩  )حاجي(بابةشصخ 
٢٢٥، ٢٢١  

 ٢٠ باسيل نيکيتني
 ٦١ )ثرؤفيسؤر(مشةن با

 ١٢٠ )حاجي(بايزئاغا 
  ١٥٣  بايزي عةزيزئاغا

ئاغاي براي عةيل(برامي 
  )ئةمريةلعةشاير

١٩٦  

 ٢١٨، ١٥٥ برامي سةالح
 ٣٠ )ثاشا( دةرطويلبةدرخان 
 ١٠٥ برينصز
  ١٠٥  بيظن

  ٥٨، ٢٥  بيللي فرةيزةر
 ٢٠٠ )سةرهةنط(تةبار  ثارسي

 ١٦٥ )سةرهةنط(ثزشکيان 
 ١٧ ؤندؤت ر رِ ثيية

 ٨٧ تاجةددين
  ١٥٣، ٤٤ خانين مسايلتاهريخا

  ٨٧، ٢٧تةهاي سةيد عوبةيدولَآلي 
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  )سةيد(نةهري 
 ي شصخ حمةممةدسةديقيتةها

 )سةيد(نةهري 
١٠١، ٤٦، ٤٣، ٢٩، ١٧ 

 ٢١٥ )هةرکي(تةها 
 ١٢ جرجيس فتح اللة 
 ١٠ جوبأان خةليل
 ٦١ جؤرج باشيمؤن

 ١٨٣ ئالصن . جؤرج ظي
  ٢٨، ٢٧ رانؤضک.  ثيجؤزصف

، ١٦٩، ١٤١، ١١٣، ١٠٥، ١٠٣ ،٨٦ جؤزصف ستالني
٢٢٠، ١٨٩، ١٧٠  

  ٣٣، ٢٩ جةعفةرئاغاي شکاک
 ١١٦ )سةرطورد( ؤف جةعفةر

 ،٩٩ ،٩٨، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٥٣ جةعفةر باقرؤف
١٤١، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١ 

 ١٣٨، ١٢٧ ،١٢٦ ،١٠٨، ١٠٦، ٧٨، ٧٧ جةعفةر ثيشةوةري
  ٢١٨، ١٨٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٣٣ ،٥١ مييجةعفةر کةر

 ٦٨ جةالدةت بةدرخان
 ٢٩ ئاغا جةليل

 ١٤٢ حاميد خوسرةوي
 ٢١٨، ٢٠٤، ١٦٨ حاميد مازووجي

 حوسصن حاجييؤف
  )سةرهةنط(

١٤١، ١١٦ 

 ١٥٦، ١٢٤ حوسصن عةال
 ٢١٧، ٢١٦، ١٢١ )مةال(حوسصن مةجدي 

 ٨٧ ئاغا حةسةن
  ٢٢٥  )مام(حةسةن بايةزيدي 
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 ٢١٥، ٤٣  )شكاك( ؤحةسةن تصل
 ١٥٥ حةسةن جةودةت
 ١٤٢ حةسةن حيسامي
  ٢١٨  )سةروان(زادة حةسةن رِةحيم
بورهان  حةسةن شةمسي

 )شصخ(
٢٢٥، ٢١٧، ١٨٦ 

 ٢١٥، ٤٣ )شكاك( رةانةحةسةن ه
 ١٥١ ،١١٩، ١١٨ ،١١٧ ،٩٨، ٥٢، ٥١ خاين بانة أةشيدحةمة

 ٤٧  )مةوالنا(خاليد 
 ١٤٢ خوسرةو زولفةقاري

  ١٥٣  انخوسرةوخ
 ١٤٩ )سةروان(خوسرةوي 

 ١٥٥ خةليل ئازةرئابادةطان
 ٢١٦، ١٢٦، ١٢١ خةليل خوسرةوي

 ١٦١، ١٦٠ خةليل خؤشةوي
  ٢١٨  خةليل موةفةقي

 ٢١٩، ٢٠٧  عوبدولكةرميخةيروپآل

 ١٨٥، ١٧٨ )ذصنأاپ(دانشيان 
 ٢١٥، ١٤٢، ٦٧ أةمحان حةلةوي
 ١٤٢ أةمحان طةرمياين
 حاجي(أةمحةت شافيعي 

 )زامري
٢٢٥، ١٨٦، ٦٤ 

 ١٤٢ أةحيم سةيفي قازي
 ١٢٣ ،٦١، ٥٧، ٣٨، ٣٧، ٣٥ )شا(أةزاخان 

 ٢٦ )سةيد (دةرسيم / أةزا
 ١٧٩، ١٧٥، ١٦٥، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٠ )ذصنأاپ(ارا أةزم
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 ٢٠٤ أةسووپ نةغةدةيي
، ١٥٣، ١٣٧، ١٢٢، ٨٩، ٥٤، ٤٥، ٤٣ )هةرکي(أةشيدبةط 

٢١٥، ١٩٧ 
 ٢١٣ )شصخ(لؤالن / أةشيد

 ٧١ فيق حيلميأة

 ١٦ )سصر(رِيدةر بوالرد 
 ٢١ زةحاک

 ١٠١  )شصخ(ؤ تزةي
  ١١٢، ١١١، ٤٥، ٤٣ زصأؤبةط

 ١٢٦، ١٢٤ .ط. ، ئايسادضيکؤف
 ١٣٨ سادق ثادطان
 ٣٠ ساالروددةولة

 ١٢٠ زادة ئاغا ئصلخاين مسايل
  ٦١، ٣٣، ٣٢ مسکؤ /ئاغا مسايل

 ١٤٢ سوپتان ئوتةميشي
 ٢٤ سوپتان مرادي ضوارةم

 ٢٥ .يب. سؤن، ئي
 ٣٦ )شصخ(ثريان / سةعيد

 ٢٣  سةالحةددين ئةييوويب
 ١٣٢، ١١٥  ، كاكاغاسةالحةددين کازمؤف

، ١٨٤، ١٧٨، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٨، ١٣٨ سةالموپآل جاويد
١٨٥ 

، ١١٥، ١١٤ ،١٠٤، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٤٢ )ذصنأاپ(سةليم ئاتاکشيؤف 
٢٢٠، ١٢٧، ١١٦ 

 ٢٢٤، ١٤٦، ١٢٦، ١١٥، ١١٤، ٨٢ )دوکتؤر(سةمةدؤف 
 ١١٧ )کاثيتان(ؤف  سةمةد

 ٧٦، ١٦ سريووس حةبييب
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 ٢٠٢، ٢٠١ )سةروان(شةريف 
 ٢٥ عاديلة خامن

 ٤٦، ٢٩، ٢٨، ٢٧ )شصخ(نةهري  /عوبةيدوپآل
  ٧٢ )شصخ(عوبةيديلالي زينوص 

 ٧١ شعومسان دان
 ٢٢١، ٢١٥، ٤٢ يار  عةيلئاغايعومةر

 ٢٤  )شا(عةباسي دووهةم 
ن سةيد عةبدورِرِةمحا
 )سةيد(زةمبيل  عةبدولكةرميي

٢٢١  

  ٢١٥  عةبدورِرِةمحان ئيمامي
 ٢١٦، ١٢٠ زادة عةبدورِأةمحان ئصلخاين
 ٢٢٢، ٢١٧ ،١٢٠، ١٠٨، ٧٠ عةبدورِأةمحان زةبيحي

، ةفکةنديرعةبدورِأةمحان شة
 هةذار

٢١٨، ٧٠ 

 ٢٩ )بةدرخان(عةبدورِأةزاق 
 ٨٨ )شصخ(بارزاين / عةبدولسةالم
 ٢١٩ ،١١١، ١٠٠، ٩٦، ٧١، ٤٨ )شصخ(يز طةيالين عةبدولعةز

 غةوس/ عةبدولقادر طةيالين
 )شصخ(

٤٧ 

 ٤٦، ٣٠، ٢٨، ٢٦ )شصخ(نةهري / عةبدولقادر
 ٩٨ عةبدولکةرمي قاسم

 ٥٥ عةبدوپآلوؤف
عةبدوپآل ئةفةندي طةيالين 

 )شصخ(
١٠٠ ،٩٦ ،٧٩، ٧٨، ٧١ ،٦٢، ٤٨ ،٤٧، 
١٩٩، ١٩٥، ١٥٣، ١٣٧، ١١٢، ١١١ 

 ١٥٣، ٥٥، ٥٠ آل بايةزيديعةبدوپ

 ٣٥ )ذصنأاپ(عةبدوپآل تةمهاسيب 
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 ٢١٥، ٦٧ )مةال(عةبدوپآل داودي 
 ٢٠٤ عةبدوپآل أةوشةنفکر

  ٢٢٧  يارعةبدولَآل عةيل
، ٢١٦ ،١٥٣ ،١٢٩ ،٨٢ ،٧١ ،٥٠ ،٤٩ عةبدوپآل قادري

٢١٧ 
 ٨٥ عةزيزؤف

 ٥٦ )کرمانج(عةزيزخان 
  ٢١٧  عةزيز عةباسي

 ٨٢ عةاليؤف
  ١٥٣، ٥٠  خانعةيل
  ٥٣  )قازي( عةيل
  ١٩٠، ٥٣  )كورِي رِةش(عةيل 
 ٢٢١، ٢١٥، ٢١٢، ٥٠، ٤٢ ئاغا ئةمري ئةسعةد عةيل
 ٢٢٥، ٢٢١، ٢١٥، ١٩٦، ١٨٦ ئاغا ئةمريةلعةشايري عةيل

 ١٠١  عةيل ئاغاي جةلَديان
ئةسغةر فيووزي  عةيل

 )سةرتيث(
٢٠٤، ٢٠١، ٢٠٠، ١٧٩، ١٧ 

 ١٥٣، ٥١ عةيل جةوامنةردي
  ٢٢٥، ٢١٧  )سةيد(عةيل حوسصين 
 ١٩٨ عةيل حيجازي

 ٥٢ خان تيلةکؤ عةيل
 ٢١٨، ٢٠٤ خان شصرزاد عةيل

 ٢١٧، ٥٠ )مةنطوأ(خان  عةيل
 ٢١٧، ١٧٠ عةيل خوسرةوي

 ٢١٧، ٢١٦، ١٠٨، ٨٢  أحياين عةيل
 ١٣٨ )مريزا(عةيل شةبوستةري 
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 ٢١٨ ،١٢٢ ،٧٩ ،٧١، ٤٤، ٤٣، ٣٢  )شكاك(  شةريفيعةمةرخان
، ١٩٢، ١٩١، ١٥٥، ١٠٠ ،٩٦، ٧١ زةت عةبدولعةزيزيع

٢١٩، ٢٠٧، ١٩٨ 
 ٤٩ غوآلمأةزا خوسرةوي

 ٢٢٢، ١١٣ مةمحووديان ]غةفوور[غةفار 
 ١٩٣، ١٩١، ١٨٩، ١٨٨ )سةرهةنط(غةفاري 

  ٢١٧  غةين خوشرةوي
  ٦١  .ئؤ. فاسؤم، ل

 ٩٦ )سةروان(فوئاد 

 ١٩٩ )سةرهةنط(فووالدوةند 
 ١١٧ ؤفيفةحتوپآل

 ١٥٣ )سةيد(هيم فة
 ١١ قادر بابامريي
 ٧١  )حاجي(قادر حةريري 

 ٥١  قادرخان
 ٧١ )شصخ(قادر سلصماين 

 ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٥، ٧٥ يسيررقادر مودة
  ٦٤  )قازي( قاسم
 ٢١٧، ٢١٦، ١٠٤، ٨٥، ٨٢، ٨١ زادة ئاغا ئصلخاين قاسم

  ٢١٨  قاسم ئؤتةميشي
 ٢١٥، ٧٥، ٧٢ قاسم قادري

 ١٢٩، ١١٥ ؤفييلقو
 ٧٢  بةط دريقة

 ١٥٣، ٥٠ )ثريان(ئاغا  قةرةين
ئاغاي مامةش  قةرةين

 )حاجي(
٢٢٥، ٢٢٠، ٢١٥، ٥٥، ٥٠، ٤٩، ٤٣  
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، ١٥٦، ١٤٩، ١٤٨، ١٣٩، ١٢٦، ١٢٤ قةواموسسةلَتةنة
١٨١، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٥٧ ،
٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٣ 

 ١٢٩ )مةنطوأ(کاکة سوار 
 ٦٨ کامةران بةدرخان

 ٥٤  هةركيبةط کاميل
 ٥١ )دصبؤکري(ئاغا  کةرمي

 ١٢١، ٧٩ کةرمي ئةمحةدةين
 ١٤٢ )سةيد(کةرمي ئةييوويب 

 ٧ )مةال(کةرمي فيدايي 
 ٢١٢ )تيمسار(کةرمي وةرةهرام 

 ١٤٤ )سةرهةنط(کةسرا 
 ٢١، ٢٠  كوروش
 ٨٥ کريؤف

 ٢٥  صريکين
 ١٣٠، ١٢٤ طرؤميکؤ

 ٣٤ کؤردون ثادؤط
 ١٤٢ )عةيل(طةالوصذ 

 ٢٥ صرتروود بصلَط
 ٢٠ طيزنصفؤن

 ٢٥ لو کومت دو شويل
 ٤١ )خاتوو(يل بورديت 

 ١٣١ ،٩٦، ٩٥ ماجيد مستةفا
  ٣٧، ٣٣ شيمؤن ماأ

 ٨٨، ٨٧، ٢٥ )سصر( سمارک سايک
 ١٤١ )ذصنأاپ(ماپضانؤف 
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، ٦٢، ٥٥، ٥٣، ٤٢، ٤١، ٢٧، ٢٣، ١٩  )قازي( حمةممةد
٨١، ٧٩ ،٧٥ ،٧٤، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، 
١٠٠، ٩٩، ٩٤ ،٨٥ ،٨٤، ٨٣ ،٨٢، 
١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١،  
١١٣ ،١١٢ ،١١١، ١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨، 
١٢١ ،١٢٠ ،١١٩، ١١٨ ،١١٧ ،١١٥ ،
١٣٠ ،١٢٩، ١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٢ ،
١٤٢ ،١٤١ ،١٣٩ ،١٣٧ ،١٣٦، ١٣١ ،
١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٦٢، ١٤٦ ،١٤٥ ،
١٧٦، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩ ،
١٨٤ ،١٨٣ ،١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ ،
١٩٠، ١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦، ١٨٥ ،
٢٠١، ٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٦، ١٩٢ ،١٩١ ،
٢١٥ ،٢١٢، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٢ ،
٢٢٥، ٢١٦ 

 ١٦٦ )حاجي( حمةممةدئاغا
  ٢١٥  )شكاك(حمةممةدئةمني 

  ٢١٧  حمةممةدئةمني خاتةمي
 ٢١٨، ٢١٧ ،٢١٥ ،١٤٦ ،١٣٣ ،١٢٦، ٧١ ةيفرحمةممةدئةمني شة

حمةممةد ئةمني 
 )سةيد(المي شصخولئيس

١٥٣، ٥٠ 

 ٢١٨، ٢١٦، ١٤٦، ١٢٠ حمةممةدئةمني موعيين
حمةممةد ئةييووبيان 

 )سةيد(مةرکةزي 
٢١٦، ١٢٩، ١٢٠ 

 ٢٢٤، ١٨٥، ١٣٨ رِيا حمةممةد يب
 ٢٦ حمةممةد ثاشاي کؤر

، ١٣٢، ١٣١ ،١٣٠ ،١١٩ ،١٠٧، ٨٢، ٦٦حمةممةدحوسصن خاين 
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  ٢٢٥ ،٢١٨، ٢١٦، ٢١٥ ،١٨٢، ١٣٧  سةيفي قازي
  ٢١٨  ةممةد حةميديحم

 ١٣٧  )قازي( حمةممةد خزري
 ٣٨، ١٩ حمةممةدأةزا ثةهلةوي

  ٢١٧  )دلَشاد(حمةممةد رِةسوولًَي 
 ثووشوو/ سةديقحمةممةد

 )شصخ(
٢١٥، ٤٨، ٤٣، ٢٨ 

حمةممةدسةديق شيخ 
  )شصخ(عوبةيدولَآل 

٤٦  

حمةممةد سةعيدزادة 
  )سةروان(

٢١٨  

 ٢١٩ ،١٩٨، ١٣٢ )کاثيتان(حمةممةد مةمحوود 
 ٢٠٤ حمةممةد نازمي

 ٢١٨، ٢١٥  حمةممةد نانةوازادة
 ٢١٥  ياهوويحمةممةد

 ٢٤  )سولَتان(مرادي ضوارةم 
 ١١٤ ؤفي امستةف

، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٨٩ ،٨٦، ٨٥، ٢٧ )مةال(مستةفا بارزاين 
١٢٢، ١٢٠ ،١٠١ ،١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٦، 
١٦٠، ١٥٣، ١٣٢، ١٣١ ،١٢٩، ١٢٨ ،
١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٦٧، ١٦٢، ١٦١ ،
١٩٨، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠ ،
٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٩ ،
٢١٨، ٢١٣ 

، ١٦٢، ١٣١، ١٠٠، ٩٩ ،٩٦، ٧١ مستةفا خؤشناو
٢١٩، ٢٠٧، ١٩٨ 

 ٢١٦، ٢١٢، ١٠٧ )حاجي( مستةفا داودي
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 ١٤٢ مستةفا شةپماشي
 ٣٦ )ئاتا تورک(ل مستةفا کةما

، ١٧٦ ،١٦٨ ،١٦٢ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٤٩ موزةففةر فريووز
٢٠٢ 

 ١٥٣، ٧١، ٤٨، ٤٣ )زةرزا( مووساخان
 ٢١٥، ٤٢، ٤١ مةجيدخاين مياندواو

 ٩٦ مةجيد عةيل
 ٥٢ سانان مةمحوودئاغاي کاين

 ١١٧، ٩٥، ٣٧، ٣٤، ٢٦ )شصخ(مةمحوود سلصماين 
 ٢١٦، ١٢٧، ١٢١ زادة مةمحوود وةيل
، ١٢٩، ١١٩،١٢٧ ،١٠٧، ٨١، ٧٩ مةناف کةرميي

٢١٦، ١٦٥، ١٦٢، ١٤١ 
ئةمحةد تاهري (مريحاج 
 )ئاکرةيي

١٦٢، ١٦١، ١٠٠ ،٩٦ ،٦٩، ٦٨، ٦٧ ،
٢١٩، ٢١٥، ١٩٢، ١٩١ 

 ١٢٨، ٧٦، ٦٥، ٦١ )خامن(حةبييب ميس داپ 
 ٥٦ مينةي خاپةندي

 ١٧ )سةرهةنط(مصهران 
 ١٠٠  نووري 
، ٢١٥، ٢٠٨، ١٩٧، ١٥٣، ٨٢، ٤٥ )بةطزادة(بةط  نووري

٢١٦ 
 ١٣١، ٩٦، ٩٥، ٩٤ نووري سةعيد

 ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١٠٨ ؤفييماز عةلنة
 ٢٩ نيکؤالي دووهةم

 ٧٢ )حمةممةد تؤفيق(وردي 
 ٧٩، ٧٢  )قازي مةال( وةهاب

 ١٠٧، ٧٩ وةهاب بلووريان
 ٣٤  ويلسؤن
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  ٤١  وينستؤن بؤرديت
  ١٠١  هامشؤف

 ١٦ وليورئرميا صه
/ سةرلةشکر(هومايووين 

 )ذصنأاپ
١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٠٤، ١٧ ،
١٩٧، ١٩٦، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠ ،
٢٢٥، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٨ 

 ٢١٣ هةباسي مامةندئاغاي ئاکؤ
 ٢٩، ٢٧ هةمزاغاي مةنطوأ
 ٧٢ هةمزة عةبدوپآل

 ١٢٩، ١٠٤، ٨٢، ٤٩، ٤٣ )کاک(هةمزةي نةپؤس 

 ٢٠ هصرؤدؤت
 ٧٠ هصمن
  ١٣٠، ١٢٦، ١١٦، ١١٠، ١٠٨ ماکؤفرية
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  شوصن: ۲

  

  ٢٠٩  ئارارات

، ٧٨، ٧٧، ٦٩، ٦٦، ٥٤، ٤٢، ٣٩، ٣٥، ٣٢، ٢٣ )ئصران( ئازةرباجيان
١١٢، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣، ٩٩، ٨٣، ٨٠ ،
١٤٧، ١٤٢، ١٢٥، ١٢٣، ١١٦، ١١٥، ١١٤ ،
١٦٨، ١٦٥، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٨ ،
١٨٤، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٣ ،
١٩٤، ١٨٨، ١٨٥ 

ي ( ئازةرباجيان
 )سؤظيةت

١٩٤، ١٨٠، ١٢٩، ٨١، ٧٨، ٣٩ 

 ٢٣  ئاسيا
 ٧٧ لَصةودئةر

 ٣٦ ئةرمةنستان
 ٤٦، ٢٥ ئةستةمبوپ

 ٨١ مانئةلَ
 ١٩٢ ئةپوةند
 ٤٥ ئةميب
 ١٥٦، ١٦  ئةمريكا
  ١٥٠، ١٢٠، ١٠٤، ٧٧، ٢٣  ئةوروثا
 ٣٦ يائيتالَ
 ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٥ ئصران

 ٢٠ بابل
 ١٢٨ طوأطوأ بابة

 ١٠١ باتاس
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، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٤٥، ٣٧، ٢٧، ١٧ بارزان
١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٩٤ 

  ١٣٦  باكووري عرياق

 ١٨٢، ٨١ باکؤ
، ١٥٩، ١٥٥، ١١٩، ١١٧، ٩٨، ٥٢، ٥١، ٣٩ بانة

١٧٩، ١٧٨، ١٦٦، ١٦٥ 
 ١٨٧، ١٤٣ بؤکان

، ١٠٨، ٩٨، ٩٧، ٥٢، ٣٩، ٣٦، ٣٤، ٣١، ٢٧ بريتانيا
١٧٧، ١٧٢، ١٦٢، ١٢٩، ١٢٤، ١٢٣، ١١٨ ،
١٩٣، ١٩٢، ١٩١ 

 ١٧٧ بةسرة
 ٢٠٧، ٢٠٦، ٩٦، ٩٥، ٨٩، ٤٨، ٤٧ بةغدا
 ٧٢، ٦٨، ٢٥ ووتربةي
 ٩٠  ، بلصلةب

  ١١٤  ثاركي طولَستان
 ٦٨ ثاريس

  ٩٩  ثردي سوور
، ٨٢، ٧٨، ٦٦، ٥٧، ٤٦، ٤٤، ٣٨، ٣٥، ٣٠ تاران

١٣٥، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٣، ١٢١، ١١٣، ١٠٥ ،
١٦٦، ١٦٤، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٩ ،
١٨٣، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥، ١٧١، ١٦٨ ،
٢٠٠، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١ 

 ٨٥ تفليس
  ٤٧  توركستان

  ٢٠٧، ١٩٥، ٤٧، ٤٦ اتورکي
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 ١١ توونس
  ١٤٣  )ضؤم(تةتةهوو 
 ٤٤  جةمشيد تةخيت
، ٥٩، ٥٥، ٥٣، ٤٢، ٤١، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ١٦ تةورصز

١٠٥، ١٠٤، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٦١ ،
١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦ ،
١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٠، ١١٦ ،
١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٤١، ١٣٩، ١٣٧ ،
١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٤، ١٦٢، ١٦٠، ١٤٩ ،
١٨٥، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢ ،
٢٢٤، ٢٢٣، ٢٠٢، ١٩٤، ١٩١، ١٩٠، ١٨٨ 

 ١٥٤، ١١٧، ٥٢ جوانأؤ
 ٢٥ عومةر زيرةي ئينبج

 ١٦  ضاتام هاوس
  ١٩٩، ١٢٦، ١٠٩، ١٠٨، ٥٦، ١٩  ضوارضرا
 ٤٧، ٢١ حةکاري

  ١٨٧  )طوند(حةماميان 
 ٩٠ حيللة
 ١٢٨، ٧٢ خانص

  ٧٠  )كصو(خوداثةرستة 
 ٢٠٩، ٢٠٨، ١٣٧، ١٣٦، ٤٤، ٣٢ يخؤ

 ٩٠ خةليفان
 ٧٢، ٤٥ ثةأ داآلن
 ٥٧ درياز
  ١٩٤  )دؤلَ(دزة 

 ٦٨، ٢٦ دميةشق
 ١٧٠، ٧٣ اأووسي
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رِؤذهةآليت نصوةرِاست 
  )ناوين(

١٧٧، ٢٢ ،٢١، ١٧ 

  ٩٠، ٧٢، ٤٩، ٤٦  رِةواندز
  ٤٨  زةردةكؤ
 ٢٢١، ٦٢ زةمبيل
 ١٧٨ زةجنان

  ٩٠  زصي طةورة
 ٥٨، ٥٧، ٣١، ٢٩، ٢٨ ساوجبآلغ/ سابآلغ

  ١٢٨، ١٠٩، ٦٧، ٥٧، ٥١، ١٩  )ضؤم(سابآلغ 
 ١٢٨ رتصس

، ٩١، ٩٠، ٧١، ٥٨، ٣٧، ٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢ سلصماين
٢١٣، ١١٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣ 

 ٥٩، ٤٩ سندووس
، يةكصتيي سؤظيةت
 سؤظيةت

٦٥، ٦٤، ٥٥، ٥٣، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨ ،
٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٦، ٧٣ ،
١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩ ،
١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٦ ،
١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٨، ١١٧ ،
١٤٠، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦ ،
١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٤١ ،
١٦٧، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦ ،
١٨١، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ ،
١٩٤، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣ ،
٢١٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ٢٠١ ،
٢٢٤، ٢٢٠ 

 ٧٣، ٧٢، ٦٨، ٣٦، ٣٠، ١١ اسووري
  ٢٠٩ )كوصستان(سووسووز 
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، ١٣٣، ١٢٢، ١١٨، ١١٧، ٥٩، ٥١، ٤٣، ٣٩ سةردةشت
١٦٥، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٣٤ ،
٢٢١، ١٧٨، ١٦٦ 

، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٢،  ٧٠، ٦٤، ٥٢، ٥١، ٣٩ سةقز
١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣ ،
١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٥ ،
٢٠٤، ١٨٦، ١٧٩، ١٧٨ 

 ٥٢ سةالسي جاف
 ٤٤، ٣٤، ٣٣ ماسسةلَ
 ١٧٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٦، ١٤٣، ٧٠، ٥١، ٣٩ نةس

 ٢٨ سري
 ١٩٦ سصپوص
 ١٧٨، ١٣٧ شاثوور

  ٢٥  شارةزوور
، ١٠٠، ٧٦، ٧١، ٤٩، ٤٨، ٤٣، ٣٩، ٢٥، ٢٢ شنؤ

٢٢١، ١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥، ١٩٤، ١٣٧، ١٢٨ ،١١٧ 
  ١١٤  شةقامي ثةهلةوي

 ١٠١، ٩٧، ٨٨، ٨٧، ٤٧، ٤٦، ٤٣، ٢٧، ١٧ شةمزينان
، ٤٥، ٣٩، ٣٧، ٣٤، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢ عرياق

٧٢، ٧١، ٦٧، ٥٩، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٦ ،
٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٠، ٨٩، ٨٣، ٧٤، ٧٣ ،
١٢٨، ١٢٤، ١١٨، ١١٧، ١١٢، ١١٠، ١٠٠ ،
١٥٠، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠ ،
١٧٧، ١٧٢، ١٧١، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٥، ١٥٢ ،
١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٨٩، ١٨٦، ١٧٨ ،
٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧ ،
٢١٩، ٢١٤، ٢١٣ 
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 ٢٢٤ نسةةفةر
 ٢٠٢، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣ قاراوا
 ٣٨ سرقوب

 ٣٦، ٣٠ قوستةنتةنيية
 ١٢٨، ١٠٠ قةآل قوم

 ١٠٥ قةزوصن
 ١١٠، ٣٩ قةفقاز

 ١٤٩، ٤٣ کرماشان
  ٢٦  كريت

، ١٤٩، ١٤٠، ٤٨، ٤٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩  كوردستاين ئصران
٢٠٦، ٢٠٠، ١٦٤، ١٥١  

 ٣٤ شار کؤنة
 ١٧٧، ١٢٥ رس فاكةنداوي
  ٤٨  كصلةشني

  ١٢٦  طراند هؤتصل
 ٢٠ طوتيم

، ١٣٦، ٨٢ ،٧٧، ٥٩، ٤٩، ٤٠، ٣٥، ٣٣، ٣٢ ،٢٠  طؤيل ورمص
١٧٣، ١٧٢، ١٣٨، ١٣٧ 

 ٢٠١، ١٢٦ لةندةن
 ١١ اليبي
 ١٧٣ ماکؤ

 ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩ مامةشا
 ٢٢٠، ١٤٧، ١٢٦، ١٢٤، %١١، ١٠٥ مؤسکؤ
 ١٢٨، ٨٩، ٨٨، ٢٦ مووسپ
 ٢٨ مةراغة

 ٤٨، ٤٦ مةرطةوةأ
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، ٣٩، ٣٥، ٣٢، ٢٨، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥ مةهاباد
٥٥، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ ،
٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦ ،
٩٩، ٩٨، ٩٦، ٨٤، ٨٢، ٧٧، ٧٦، ٧٢، ٧٠، ٦٧ ،
١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ١٠١، ١٠٠ ،
١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١٠ ،
١٢٨، ١٢٧، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ ،
١٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ ،
١٥١، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،
١٦٥، ١٦٣، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣ ،
١٧٤، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧ ،
١٨٣، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥ ،
١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤ ،
٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٢ ،
٢١٢، ٢١١، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٤ 

، ٨٢، ٧٠، ٦٦، ٦٤، ٥٩، ٥٥، ٤٠، ٣٩، ٢٩، ٢٨ مياندواو
١٤٧، ١٤٣ ،١٣٧ ،١٣٠ ،١١٩ ،١١٦، ١١٢ ،١٠٨ ،
٢٢٥، ٢٢١، ٢١٥، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٦٨ 

 ٩٧، ٩١، ١٧ مصرطةسوور
  ٣٦  ميزؤثؤتاميا

  ٦١  نؤروصذ
، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٩، ١١٧، ١٠١، ٧١، ٤٩ دةنةغة

٢٢١، ٢٠٤، ١٩٧، ١٩٦ 
  ١٩٧  )طوند(نةلَؤس 
 ١٢٦، ١٢٤ نيويؤرک
 ١٢٦، ١٢٤ واشنطتؤن
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، ٤١، ٤٠، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٢، ١٣ ورمص
٦٢، ٦١، ٥٧، ٥٤، ٥٣، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢ ،
١٢٢، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١٠١، ٩٩، ٦٧ ،
١٨٥، ١٨٤ ،١٧٤ ،١٦٢ ،١٤٢ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٣ ،
٢٠٤، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٠، ١٨٦ 

  ١٢٨  نوماهؤتصل جةهان
 ١٩٥، ١٩٢، ٣٤ هةمةدان
  ٢١٩، ٢١٣، ٩١، ٩٠، ٨٧، ٤٥، ٢٦، ٢٣، ١٧ هةولصر
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Gratitude; and a request: 
The late William Eagleton Jr. (1926_2011) served the 

kurdish history by his unforgettable work on a sensitive period of 
the kurdish peoples’ life. Under the conditions of those days; it 
was, from general point of veiw, impossible for the kurds 
themselves in Iran, to create such a valuable document. So all the 
men of opinion will never forget his sincere efforts on these 
lines. May his soul rest in joy, and he always be brought happily 
to mind. 
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Like every human effort, this translation (the kurdish text), 
has its faults. I will be grateful if any of its readers cares; 
especially those who probably compare it with the original text; 
to bring them to my notice. Suggestions for its improvement will 
always be welcomed to one of the below address: 

P.O.Box 138 
Mahabad. W. Azarbayjan. 
Iran. 
Or: 
Seyedmohammad.samadi@yahoo.com 

With immense gratitude: 
Seyed Mohammad Samadi 

Late winter 2011. 
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