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  پثشكةش

  :ئةو بةرهةمه پثشكةشه به
وايـه لـه    گةل و نيشتمانةكةم كه هةميشه شانازمي پثوه كـردوون و پـثم   -

  .دا ئةو بةرهةمه كةمترين خزمةتهانپثناوي
 و بــايب هـةموو ئةنــداماين بنةماصــةكةم بةگشـيت و بةتايبــةت دايــك   -

دةكردم و هةميشه بـه چـاوي    اننةوةدا دصگةرميخؤشةويستم كه له كايت لثكؤصي
ـ    دةذواين و هـةروةها بـؤ بـراي گـةوره و      انرثزةوه لـه نووسـني و كارةكامني
كه هاين دام له خؤم » حوسثين عةبدوصآلهي«خؤشةويست و بةذثزم كاك دوكتور 
وثذاي ئةو ئازيزانه پثشكةشه بـه خوشـكي   . راببينم و يةكةم وتارم بآلو بكةمةوه

خامن كه به هؤي ئةو بةرهةمةوه زةمحـةتثكي يـةكجار   » شادي«م خؤشةويستيش
كراوةكةي كةوته سةر  زؤري بؤ لةبةريةكذاناين نووسراوةكاين خؤم لةگةص تايپ

  .شاين و زؤرم پثوه ماندوو بوو
   .به هةموو ئةو بةذثزانةي لةم بةرهةمةدا يارمةتييان داوم -
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  پاس و پثزاننيس

وو ئــةو خوشــك و بــرا بــةذثز و لثــرةدا جثــي خؤيــةيت سپاســي هــةم
خؤشةويستانه بكةم كه هةر كةس بةپثي تواناي خؤي لةو لثكؤصينةوةدا يارمةيت 

ووثژيـان   سپاسي ئةو بةذثزانه دةكةم كه به دصثكي كراوةوه ئاماده بوون وت. داوم
  . لةگةص بكةم

و » عةبدوصـآلي سـةمةدي  «له قووآليي دصمةوه خؤم به ئةمةگـداري كـاك   
سپاسـي تثبـيين ورد و   . دةزامن» عوبةيديلال ئةييووبيان«ز كاك مامؤستاي بةذث

كـردين ئـةم بةرهةمـه     وپـاراوتر  گومان بؤ پوخت ي بةجثيان دةكةم كه بثرةخنة
شك ئةگةر دصفراواين ئةو دوو بةذثزه نةبوايه كه بـه   بث. بةذاسيت كاريگةر بوون

رةنگبـوو   وم،بةصگه و كتثب و سةرچاوةي باش و راوثژيان گةلثكيان يارمـةيت دا 
  .كةس چاوي بةو بةرهةمه نةكةوتبا

عـةالي  «سپاسي هةسيت بةتيين مامؤستاي خؤشةويست و بـةذثزم كـاك   
دةكةم كه رثنوثين كردم و هاين دام و كتثبخانةكةي لةبةردةست نام » سپثهرةددين

و بؤ ئةم كاره زؤري دصگةرمي دامث و پتر لـه خـؤم پةرؤشـي تـةواوكردين ئـةم      
خامني كچيشي دةكـةم  »هثرؤ«هةروةها سپاسي ماندووبووين  لثكؤصينةوه بوو و

  .خستين چةند سةرچاوةي وةئةستؤ گرت كه زةمحةيت وةدةست
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خامني زةبيحي هةيه »رةعنا«خامن و »هاجةر«دنيايةك رثز و حورمةمت بؤ 
ووثـژ و لةبةردةسـتناين چةنـد وثنةيـةك      كه هةركام بةنؤرةي خؤيان، بـه وت 

  .يارمةتييان داوم
و ) نيكنةفس(» رةمحاين خانزادث«حتذامثكي يةكجار زؤرم بؤ كاك رثز و ئي

و » دصشادي پاكـذةوان «و كاك » قادري پاكذةوان«و كاك » قادري تةوةككول«كاك 
ووثژم لةگةص كـردوون و   هةيه كه وت» مةمحوودي تةلعةيت«خوالثخؤشبوو كاك 

  .له زانيارييةكانيان بةهرةيةكي زؤرم وةرگرتووه
بــؤ هــةموو ئــةو ئازيزانــةش كــه هــةركام بــه   ســپاس و رثــزم هةيــه

  :لةبةردةستناين كتثب و وثنه دةستيان گرتووم
ــاك  ــةريفي «ك ــةدي ش ــاك »ئةمح ــةمةدي «، ك ــةيدحمةممةدي س   ،»س

، »عـةزيزي وةليـاين  «كاك ، »ئةمحةدي بةحري«كاك ، »سةالحي ئاشيت«كاك 
  .»فةرةيدووين حةكيمزاده«كاك  ،»رةفيق ساصح«كاك 

كـه  » تاهريي كةرميي«رمةتثكي زؤرم هةيه بؤ كاك سپاس و پثزانني و حو
جگه له تايپي ئةم كتثبه، له بـاري زمـان و رثنووسيشـةوه بةذاسـيت بـةهرةم      

  .وةرگرتووه لث
كـه ئـةركي   » عـةيل سـةميمي  «پايامن هةيه بؤ كـاك   هةروةها سپاسي بث

ئـةو بةرهةمـةي   رازاندنةوةي رووبـةرگ، ئثـدييت وثنـه و بةصـگةكان و دةقـي      
  .وهوةستؤگرتو

له كؤتاييدا سپاس و پثزانينم هةيه بؤ هـةموو ئـةو كةسـانةي بـه هـةر      
خودا له گـةورةيي هـيچ   . شثوةيةك يارمةتييان داوم و من ناويامن له بري چووه

   .اليةكي كةم نةكا
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   پثشةكي

مثژوو شـاهيده  . الپةذةکاين مثژووي گةلةکةمان پذه له خةبات و راپةذين
ةمانــدا و لـه پثنــاوي پاراســتين خــؤي و  کـه ئــةو گةلــه لـه شــةذي مــان و ن  

نيشتمانةکةي و دابني کردن و بةرگري له ماف و داخوازييـةکاين، شـثلگريانه و   
  .وچان بةربةرةکاين کردووه بث

هةر کات ئاوذثک له مثژووي پذ له نةهامـةت و شـةذ و کوشـتاري کـورد     
ه کـه  بدةينةوه، وةکوو فيلمثک دثته بةر چاومان که چؤن ئةو گةله لـةو کاتـةو  

هةسيت به چةوسانةوه و زوصـم و زؤري کـردووه، بـؤ پارثزگـاري لـه خـؤي،       
  .مةتةرثزي بةرگري گرتؤته بةر و به هةموو شثوةيةک بةرةنگار بؤتةوه

دةصثن ئةوانةي رابردوو له بري دةکةن، مةحکوومن بـةوةي کـه دووپـايت    
روبـه  بکةنةوه؛ کةوايه ئثمه دةبث له رابردوو وةکوو چرايـةک بـؤ داهـاتوو تةج   

بةآلم ئةم رابردوويه ئةگـةر نةنووسـرثتةوه و تؤمـار نـةکرث، چـؤن      . وةرگرين
   ئةزمووين لث وةردةگريث؟

مرؤضي کورد بؤخؤي داميه له بةربةرةکانيدا بووه و دةرفةيت نووسينةوةي 
تثروتةسةيل مثژووي وآلتةکةي نةبووه، ئةگةريش ويستبثيت شتثک بنووسـث،  

گــاي، يــا لةبــةر هــةژاري و نــةداري و ئــةوه يــا کؤســپيان خســتؤته بــةر رث
خســتين بژيــوي ژيــان، نةپــةرژاوه ماوةيــةک لــه کــايت خــؤي بــؤ  وةدةســت
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نووسينةوةي مثژووي گـةل و نيشـتمانةکةي تـةرخان بکـا؛ ئـةوةي شتثکيشـي       
نووسيوةتةوه، چونکه کةرةسه و ئيمکانايت چاپي نةبووه، يـا نووسـراوةکاين   

هامـةيت و تاصـي و سـوثرييانةي    بؤين رةخنـه و پـةرده الدان لةسـةر ئـةو نة    
هاتووه که به سةر گةلةکـةيان هثنـاوه، ئـةوه بةرهةمةکـةيان فةوتانـدووه       لث

وتووشي رؤژي رةشيان کردووه، يا له ترسـان ئةوةنـدةي لـه خـؤي رانـةديوه      
  . چاپيان بکا و هةتا ئثستاش هةر به دةستنووس ماوةتةوه

ـ    ةک و حکوومـةيت  لةم نثوةدا پاشکةوتوويي کؤمةصي کـوردةواري لـه الي
زةبروزةنگ له اليةکي ديکه، بوونه دةردي سةرباري دةردان و هؤکارثکي گةورةتر 

  .له نةنووسرانةوةي مثژووي کورد
ــةکان    ــةره بثگان ــؤ نووس ــةباري ب ــةلثکي ل ــه ه ــةم بارودؤخ ــرةدا ئ لث
رةخساندووه که به هؤي کوردنـةبوون و دووربـوون لـةم وآلتـه، لـةو تـرس و       

تا رادةيةک راسـتييةکان بنووسـنةوه، ئـةويش ئةگـةر      اوکةيه رةها بنب وذدصة
ئاگاداري رةنج و نةهامةتييةکاين ئةم گةله بـووبن  و دةگةصـي ژيـابن و زمـان     

چي هةصبةت بةداخةوه . قةصةمثکي بةخثريان به سةر الپةذةکاين مثژوويدا هثنابث
هةر ي نةماوه ئثمةش بةم باوةذه بگةين که ئةگةر مبانةوث راستيي رووداو يا شوا

  .بابةتثک بزانني، ئةوه دةبث بةرهةم و کتثيب بثگانةکان خبوثنينةوه
هةر الپةذةيةكي مثژووي كوردسـتان هةصـدةينةوه، داسـتاين قارةمـاين     

بـا دوور نـةذؤين و   . سةركردةيةك و هةصگريساين شؤذشثكي تثدا تؤمار كـراوه 
  .بدةينةوه» شؤذشي ئاگري«و » خؤيبوون«ئاوذثك له مثژووي كؤمةصةي 

به » خؤيبوون«وةكوو باصي نيزامي و چةكداري كؤمةصةي » شؤذشي ئاگري«
لـه  ) ي زاييين١٩٢٨(ي هةتاوي ١٣٠٧ساصي » ئيحسان نووري پاشا«سةرؤكايةيت 

. بةردةوام بوو) ي زاييين١٩٣٠(ي هةتاوي ١٣٠٩چياي ئاگري هةآلييسا و تا ساصي 
ه بآلو بؤتةوه كه تا ئثستا لةسةر ئةو شؤذشه چةندين وتار و كتثب و لثكؤصينةو

خاصي هاوبةشي زؤربةي ئةو نووسراوانه ئةوةيه كه ئةو شؤذشه ئـاآلي تايبـةت   
به خؤي هةبووه و ئاآلكةي له سةر چياي ئاگري و ناوچةكاين ژثردةسةآليت ئةو 

هةروةها ماذشي ميللي تايبةت به شؤذش له چياي ئـاگري  . شؤذشه شةكاوةتةوه
  . دةنگي داوةتةوه
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وةكـوو زماحناصـي   » ئاگري«ةشدا رؤژنامةيةك به ناوي ئيمكاناتيي لةو بث
» شؤذشي ئـاگري «و » خؤيبوون«كؤمةصةي . ئةو راپةذينه چاپ و بآلو كراوةتةوه

پثوةندي بةربآلويان لةگةص چةند وآلتثك ساز كردووه و دةيان چاالكي ديكةشيان 
س بةآلم تا ئثستاش رةنگـه زؤركـة  . له مثژووي بزووتنةوةكةياندا تؤمار كردووه

مثژووي ئةو شؤذشه وةك ئةفسـانةيةك بنووسـنةوه و تةنانـةت هثنـدثك لـه      
دةسكةوتةكاين به زثدةذؤيي لةقةصةم بدةن و لةو بذوايةدابن كه ئةو شؤذشه بةو 
تةمةنه كورتةيـةوه نـاكرث و نـةيتوانيوه دةسـكةويت وا گـةورةي هـةبووبث و       

بـةآلم كاتثـك   . دووريشه توانيبثيت لةگةص وآلتاين دةرةوه پثوةندي سـازكردبث 
دةبينني دةيان كتثب و بةصگه له بةصگةنامةكاين وآلتـاين ئينگلـيس و رووسـيا و    
ئثران لةسةر ئةو شؤذشه بآلو كراوةتةوه و زؤر تثكؤشةري ئةو بزووتنةوةيه له 
كوردستاين سوورياوه خؤيـان گةياندؤتـه ئـاگري و پاشـان بريةوةرييـةكاين      

ةذه كه هيچ دووريش نييه دةسـكةويت  خؤيان نووسيوةتةوه، دثينه سةر ئةو باو
  .وا گةورةي لث كةوتبثتةوه

خوثندنةوةيــةكي قــووص و وردي ئــةو بابةتانــه وردةورده روونــاكبري و  
ــه خــاك و نيشــتمانةكةيان و   ــؤ بــةرگري ل بريمةنــداين كورديشــي هــان دا ب
بووژاندنةوةي زمان و فةرهةنگي گةلةكةيان، پتر هةست به بةرپرسثيت بكـةن و  

ئةگةرچي ئةو بزووتنةوانةش درةنگ دةسـتيان  . بةهثز بة خؤيان بدةنتةكانثكي 
پثكرا، بةآلم هةرچي بث مةشخةصةكةي هةصكرا و كورديش دةسيت به نووسينةوةي 

  .اليةنه جؤراوجؤرةكاين مثژوو و ئةدةبيايت وآلتةكةي كرد
گثژةصووکةي مثژوو، ماص و حاصي کوردي وةها تثکةوه پثچـاوه کـه هـةر    

رؤژگاري کوردي کردؤته گصؤصةيةکي ئاصؤز و پسـاو کـه   . ثيةکشتةي خستؤته ج
وةها ئاصـؤز کـه دةيـان و سـةدان جـؤآلي وةسـتا و       . هةر سةرةداوةي له اليةکه

کارامةي دةوث هةتا ئةو هةمووه داوه خبةنةوه سةر يةک و لـه يـةکتريان گـرث    
ـ . بدةنةوه ةکاين ئةوان دةبث رايةص و پؤي ئةو داوه ئاصؤزانه بکةنةوه و به کةرةس

به مـةکووکي بـري و زةينيـان و تثـوةداين رةنگـي جـوان،       دواتر کارگاکةيان و 
   .کري رازاوةي لث ساغ بکةنةوه جوان و شياوي تثهاوثن و يصةشکؤک

نادياره و تا ذادةيةکيش رةنگي  ي گةيل کورد پذش و بآلو و ئاصؤزه،مثژوو
ــووه ــةخؤوه گرت ــي ب ــدووکردن. چريؤک ــثلگريي و خؤمان ــوودرثژي و ش ثکي پش
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ئـةرکثکي  . وچاين زؤري دةوث هةتا لةو پذش و بآلوي و ناديارييه بثتـه دةرث  بث
  .گةلثک قورس و گران و سةخته بةآلم دةگوجنث و ئاستةم نييه

به زةمحةت و رةنج و تثکؤشان و شةووشةوخنووين و ئارةقي نثوچاواين 
 سةدان ئينساين خةخمؤر و نيشتمانپةروةر و لـه خؤبـوردووي وةک بنةماصـةي   

رؤژگاري ئـةم  ... بةدرخان و بليمةيت وةک مامؤستا حوسثن حوزين موکرياين و
  .گةله گةيشتؤته ئةوذؤ

زؤر بوون ئةو نيشتمانپةروةر و فيداکارانـةي ئامـاده بـوون لـه خؤشـي      
خؤيان ببوورن و هةموو تةمةن و ژيانيان بؤ خزمةت به گةلةکةيان بةخت بکةن و 

ئةوان به هةر رةنج و چةرمةسةري . ثنةوههةر لةو رثگايةشدا به شانازي سةر بن
درثخييان نةکردووه و له بارودؤخـه پـذ   . و بةهايةک بووه هةتا ئثرةيان هثناوه

مةترسيدارةکاندا گياين خؤيان له سةر بةري دةستيان داناوه و له پثناو گةيشنت 
. به ئاماجنةکانيان له هـيچ تـةنگ و چةصـةمه و ناخؤشـييةک نةپرينگاونـةوه     

هثزي مادي و فةقريي و نةداري کاري تثنةکردوون و بگره  مکانات و بثنةبووين ئي
  .واي کردووه هةنگاوي بةبذشتتر و قاميتر اوثن

بةهةق ئثمه به دص و به گيـان منـةتبار و قـةرزداري ئـةو پيـاوه بـوثر و       
لثره بةدواوه باري ئةرکي قـورس و گـراين ئـةم کةصـةپياوانه،     . کؤصنةدةرانةين

هةر لثرةشـدايه کـه ئـةرکي ئثمـه وةک نيشـانداين      .  ئثمهدةکةوثته سةر شاين
ئةمةگداري و پثزانني بةو هةموو تثکؤشان و چاکه و خزمةته بةنرخانةي ئةوان، 

  .دةست پثدةکا
بةش بة حاصي خؤم لةمثژ بوو پثـوه بـووم لـه سـةر بةشـثکي مثـژووي       

ي مثژووي ئةوه بوو بذيارم دا چةند بابةتثک. وآلتةکةمان بةرهةمثک بآلو بکةمةوه
زؤر جار ئـةو بـريةم    .بةکار مب سةردةم بکةمه سةردثذي لثکؤصينةوةکامن و دةست

به مثشکدا دةهات که بؤچي دةبـث لـه سـةر مثـژووي بزووتنةوةيـةکي وةکـوو       
که مةودايـةکي واي لةگـةص رؤژگـاري ئثسـتاماندا نييـه،      »کاف.  ژث«کؤمةصةي 

ئاخر . و ئةفسانةيي هةبث کارثکي پوخت نةکرابث و مثژوويةکي ئةوةنده نادياري
هةموو جارث ئةو کؤمةصةيةشم وةکوو شؤذشةکةي ئاگري دةهاته بةر چاو و لةو 

يش نةنووسرثتةوه، هـيچ دوور  )ک.ژ(بذوايةدا بووم که ئةگةر مثژووي کؤمةصةي 
نييه مثژووي ئـةو بزووتنةوةيـةش وةک شؤذشـي ئـاگري و دةيـان شـؤذش و       

  .ناسراوي مبثنثتةوهبزووتنةوةي ديکةي لث بةسةربث و به نة
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: هةيه کـه دةصـث  » مؤنتثسکييؤ«چونکه بةذاسيت باوةذم بةو قسه جوانةي 
، ماوةيـةکي زؤر هـةر خـةريکي    »دةبث زؤر خبوثنينةوه تا بزانني هيچ نازانني«

ديتنةوةي سـةرچاوه و بةصـگةي تـازه و وتـوووثژ لةگـةص ئاگـاداراين بـواري        
سي بةآلم هةموو جارث کـه سـاغ   جاروبار شتثکيشم دةنوو. لثکؤصينةوةکةم بووم

م وةبري دةهاتةوه که »مامؤستا هثمن«دةبوومةوه بآلوي بکةمةوه ئةو فةرمايشةي 
هةر بؤيه بـؤ  » وةباصي کوردتان به ئةستؤي ئةگةر خؤتان ماندوو نةکةن«: دةصث

  .ماوةيةکي زؤر له خؤم رانةدي و پثشم دروست نةبوو بآلويان بکةمةوه
بآلوکراوه و سةرچاوةي زؤر باشـي ديکةشـم    ديسان وةخؤ کةومت، وثنه و

بةآلم نايشارمةوه که پةيداکردين ئةوةنده بةصگه و بآلوکراوانـه  . وةدةست خسنت
. که لةم بةرهةمةدا هاتوون و کةلکيان لث وةرگرياوه کارثکي گةلث سـةخت بـوو  

زةمحةت و کوثرةوةرييةکي زؤرم کثشا، زؤر ماندوو بووم  هةتا ئةوةنـده شـتةم   
بةآلم له پثناوي گةورةيي ئةرکةکةم هيچيامن وةبةر چاو نـةهثنا  . ةوتوةدةست ک

  .سوود نةبوون و هةموويامن وةپشت گوث خسنت و به خؤشييةوه هةوصةکامن بث
خراپترين جةوهـةر و نووسـني، باشـتره لـه بـه بذشـتترين و       «: دةصثن

 کةسانثک هةبوون که دةوري سةرةکيان له چاالکييـةکاين » .باشترين بري و زةين
دا گثذابوو و بةشداري کار و خةباتةکاين »ک.کؤمةصةي ژ«سةردةمي بزووتنةوةي 
» ک.کؤمةصةي ژ«ومةرجي ناخؤشي پاش هةصوةشاندنةوةي  بوون بةآلم لةبةر هةل

و دواتر رووخاين کؤمـاري کوردسـتان، پـةذةوازه بـوون و لـه دةربةدةريشـدا       
ئـةو سـةردةميان   دةرفةيت نووسينةوه و تؤمار کـردين مثـژووي رووداوةکـاين    

نةبووه؛ يا ئةوه که بارودؤخةکةيان بؤ نووسينةوةي زانيارييةکانيان به لةبار و 
هةر بؤيه پاش ماوةيةک بث ئةوةي کةس هةسـيت پثکردبـث،   . گوجناو نةزانيوه

زؤر ثين گرينگ و زانياري دةگمـةن و نـةگوتراويان بـه سـةربةمؤري دةگـةص      
ايه لـةو هـةمووه بةصـگه و سـةنةد و     هةصبةت ئةوه جود. خؤيان بردؤته ژثر گص

بآلوکراوانةي که هةر له سةردةمي کؤماردا بـه دةسـت بةرپرسـاين کـورد و بـه      
. مةبةسيت نةکةوتنه دةسيت زانياري سووتثنران يا له بن خاکدا رزين و فـةوتان 

ــوثنه      ــه ش ــه ل ــةنةدانةي ک ــگه و س ــةمووه بةص ــةو ه ــه ل ــةروةها جوداش ه
دةپارثزرثن و هـةتا ئثسـتا چـاوي کةسـيان     جؤراوجؤرةکاين وآلتاين دراوسثدا 

  . نةکةوتووه پث
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بةذاسيت ئينسان داخ دةيکوژث ئةگةر دةبينث يا دةبيسث کـه زؤر کةسـيش   
هةن که بةصگه و سةرچاوةي دةگمةن و بآلونـةکراوةيان لـه ال دةسـت دةکـةوث،     
بةآلم نه ئةوةيه بؤخؤيان دةست بدةنه قةصـةم و شـتثکي لةسـةر بنووسـن، نـه      

  .رمةيت کةسثک بدةن هةتا له فةوتان رزگاريان بکةنئةوةشه يا
دةصثن يةکثک له کابرايـةکي دةدا، کـابرا هـةرچي زيـاتري وثدةکـةوت،      

رثبوارثک بةوثدا دةذوا و گوثي لثدةبث، دةصـث  . ده با زياتر قةصس مب دةيگوت لثم
  !جا کاکه ئةوه مردي، ئةدي کةنگث قةصس دةيب؟

خؤيانةوه شک دةبةن کةنگث قةصـس   نازامن ئةوانةي بةصگه و سةنةدثک به
دةبن و بآلويان دةکةنةوه؟ پثم وايه رايانگرتوون بؤ کاتثکي ناديار که خودا نةبث 

  !کةس نازانث ئةو وةخته کةي وةدي دث
ئةوةنده زانيارييةش که نثونثوه له کتثب يـا گؤضـار و بريةوةرييةکيشـدا    

دصؤپثک له دةرياي پذ  چاپ کراوه و بآلو بؤتةوه له چاو چاالکييةکاين ئةوکات،
راز و رةمزي ئةو سةردةمن، تازه ئةگةر بؤچووين شةخسي و لثکدانةوةي هةصـه  

ئةوانــةي ئةنــدامي ئــةم . بثبووو دوور لــه راســيت رووداوةکانيــان تثکــةص نــة
ئةوانةي ئثستاش مـاون، يـا   . کؤمةصةيةش بوون، زؤربةيان له نثوماندا نةماون

د کةسثکي دةگمةنن که ديتنةوةيان سةخته و بابةتةکانيان له بري چؤتةوه يا چةن
   .کةميان دةتوانن يارمةتيدةر بن

هةرچؤنثکي بث، کاتثک دةستم بـه لثکؤصـينةوه کـرد تـا رادةيـةکي زؤر      
هؤکارةکاين به نةناسـراوي مانـةوةي بةشـثکي ديکـه لـه مثـژووي دةسـةآليت        

کي ديکـه  دوورکةوتنةوه له کايت رووداوةکان يةکث. م بؤ دةرکةوت)ک.ژ(کؤمةصةي 
ئةگةر بثتوو ئثمه له کايت خؤيدا مثژووي فةرهـةنگ و  . لةو هؤکاره گرينگانةيه 

ــار نةکــةين و       ــان تؤم ــتماين خؤم ــةل و نيش ــةرهايت گ ــةدةبيات و بةس ئ
نةياننووسينةوه، ئةوه رؤژبةذؤژ له کـايت روودانيـان دوور دةکةوينـةوه و زؤر    

ت ئةم بابةتـه زؤربـةي   هةصبة. کةسي ئاگادار له بابةتةکانيش له دةست دةدةين
  .جووآلنةوه و شؤذشةکاين ديکةي کورديش دةگرثتةوه

بةپثي تةواوي ئةو هؤکارانةي لثرةدا باسيان هاتووه، ئةوةي لةو نثـوةدا  
بؤ نووسةر و لثکؤصةري کورد دةمثنثتـةوه، چةنـد کتـثيب بـريةوةري و سـةدان      

چاوةي بؤچوون و لثکدانةوةي جياوازه که کـةميان بـؤ ئـةوه دةبـن وةک سـةر     
  .ببةسترث رةسةين مثژوويي کةلکيان لث وةربگريث و پشتيان پث
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وتةقانـه ئـةو    چؤن لـةو بـةرده رةق  «: يان پرسيوه»ميکل ئانژ«دةصثن له 
بةکار   بةر لةوةي دةست: پةيکةره جوانانه دروست دةکةي؟ له وةآلمدا گوتوويةيت

تةنيا ئةرکي من  مب، شثوةيةکي جواين ئةو پةيکةرانه له نثو بةردةکاندا دةبينم،
  .»ئةوةيه شته زيادييةکانيان لث فذث دةم

ــان و   ــةرکي لثکؤصــةري کــورد وةک وةســتايةيت جؤآلک ــه کــه ئ لثرةداي
نووسةر دةبـث لـه نووسـراوةي کتثـب و     . دث ي لث»ميکل ئانژ«پةيکةرةتاشيين 

گؤضارةکان ورد بثتةوه و بابةتةکاين باسکراو لةگةص ئةوةنده بةصـگةي لـه بـةر    
ن له بةريةک رابنث و بةراورديان بکا و دواتريش بـه هثـزي قةصـةم و    دةستدا ماو

لثکدانــةوه ناذاســتةکانيان لــث فــذث دا و . بــري و هؤشــي، تؤزتــةکثنثکي بکــا
بةردةشؤريان بکا و بةکاوةخؤ له بثژينگيان بدا هـةتا لـه کؤتاييـدا پةيکـةرةي     

  .مثژوويي گةل و نيشتماين خؤي لث ساغ کاتةوه
ــاو ک و .نــةبووين مثــژووي کؤمةصــةي ژ اين روونئةگــةرچي نامــةوث ت

چاالکييةکاين باومثه سةر ئةستؤي کـةس و بؤخؤشـم لـةو بـاوةذةدام کـه لـه       
سةردةمثکدا بآلونةکردنةوةيان به سةآلحتر بوو هةتا بآلوکردنةوةيان، بةآلم پثم 

بؤيه قؤصم . وايه ئيدي لةوة زياتر پاساو و ئةمما و ئةگةر هثنانةوه دروست نييه
ماصي و زؤربةي کات و سايت خؤم بؤ شيکردنةوه و توثژينةوه لةو بوارةدا لث هةص

چونکه هيچ دوور نةبوو ئةگةر منيش لةسةر پةيـداکردين بةصـگةي   . تةرخان کرد
باش و دةگمةين ديکه راوةستابام، ئةوةنده بةصگةيةش له ناو چووبـا، ئـةودةم   

سـةبةبکاري  منيش دةچوومه رثزةي ئةوانةي بـه هـؤي کةمتةرخـةميان بوونـه     
  . نةماين بةصگةکان و به نادياري مانةوةي مثژووي گةلةکةمان

ئةم توثژينةوةيه زؤرتـر لـه سـةر رووداوةکـاين سـةردةمي دةسـةآليت       
هـؤي ئـةم   . ي هـةتاوي دواوه ۱۳۲۴هـةتا   ۱۳۲۱له ساصـةکاين  » ک.کؤمةصةي ژ«

، کتثـب و وتـار و   ۱۳۲۴کارةش ئةوه بوو که له سةر رووداوةکـاين دواي ساصـي   
هـةر بؤيـه چةنـد بابـةتثکي     . ةنانةت تثـز و پاياننامةيـةکي زؤر نووسـراوه   ت

ک پثشـةنگي خـةبات بـووه، وثـذاي     .رووداوةکاين ئةو ماوةيةي که کؤمةصةي ژ
چةند بآلوکراوةيةکي ئةو سةردةم کراوةته بابةيت شيکردنةوه و توثژينةوةکامن و 

ثويسيت لةسةر بآلو له هثنانه گؤذي ئةو بابةتانةش که زانياري ورد و بةصگةي پ
  .نةکراوةتةوه دوورةپةرثزمي کردووه
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ک، واتـه  .لةم بةرهةمةدا لةسةر سث بآلوکراوةي سـةردةمي کؤمةصـةي ژ  
گؤضـاري ئـاوات بـه    . قسـه کـراوه  » ئاوات«و » هاوار«و » نيشتمان«گؤضارةکاين 

تثروتةسةيل شيکردنةوةيةکي لةسةر کراوه و وشه به وشةي لةگـةص نوسـخةي   
رد کراوه و دواي رانان و نووسينةوة به رثنووسي ئثستاي زمـاين  سةرةکي بةراوة

هــؤي ئــةم . کــوردي، تايــپ و دواتــريش خــودي گؤضــارةکه ســاغ کراوةتــةوه
کردنةوةش بؤ ئةوه دةگةذثتةوه که زؤر کـةس باوةذيـان بـةوه نـةبوو کـه       ساغ

گؤضارثک بةو ناوه چاپ کرابث يا لةو بذوايةدا بوون ئةگةريش چاپ بووبـث تـا   
  .ا نةماوه دةنا سؤراغثکي پةيدا دةبووئثست

به هؤي وتارثکي نثو ئـةم گؤضـاره و بـه شـيکردنةوةي گؤضـاري ژمـاره       
و وتووثژ لةگةص چةند کةسي ئاگـادار لـه رووداوي گـرياين    » نيشتمان«ي ۹و۸و۷
کـراوه و   و هاوذثياين، ئةم بابةته به دوورودرثژي باسي لث» مامؤستا زةبيحي«

  .ةسةش به رووين دياري کراوهرؤژي گرياين ئةم چةند ک
ــه      ــپثک و زةمين ــي وةک دةس ــتا زةبيح ــرياين مامؤس ــاين گ هؤکارةک

ک له اليةن رووسةکان .خؤشکردنثک بؤ گؤذيين بنةما و درومشةکاين کؤمةصةي ژ
گـريان و   و البردين بةرهةصستکاران له بةرامبةر خؤيان و دةوري ئةوان له به ديل

  .وةتةوه و به وردي باسي لةسةر کراوهنةدان بؤ ئازادکردنيان شي کرا هةوص
و » ک.کؤمةصـةي ژ «له پةنا ئةوانه کورتـه مثژوويـةک لـه دامةزرانـدين     

هؤکارةکاين هةصوةشاندنةوةي و سياسةيت زهلثزةکـان بةتايبـةيت رووسـيا و    
ئـةوجار بـه هـؤي    . ئينگليس بةرامبةر به کورد به درثژي باسـي لةسـةر کـراوه   

ي ژمـاره  »نيشـتمان «ةي کؤتايي گؤضـاري  شيکردنةوةي نوسخةي سةرةکي ژمار
و هـةروةها  »  پةمياين سـث سـنوور  «و وتارثکي نثو ئةم گؤضاره به ناوي  ۹و۸و۷

، هةموو اليةنةکاين ئـةم باسـةش   »ئاوات«کةلک وةرگرتن له وتارثکي گؤضاري 
  .شيکردنةوةي لةسةر کراوه و به خوثنةران ناسثندراوه

کدا چـاپ و بـآلو کرابـؤوه، لـه     چونکه ئةم ژمارةيه پثشتر له چةند کتثبث
دووپات کردنةوةي هةموو الپةذةکاين لةم بةرهةمةدا خؤم پاراستووه و تةنيا ئةو 

بـةم چةشـنه ئـةم    . کاريکراوةکةيدا نةبوو الپةذانةم هثناوه که له نوسخه دةست
  .نوسخةيةش بةو چةند الپةذةيه بةتةواوي ساغ بؤتةوه
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ةي شاعرياين ئةو سـةردةم و  جگه لةوانه لةسةر چةند شثعري بآلونةکراو
هةروةها چؤنثيت هثناين چاپخانه له رووسيا بـه وردي قسـة کـراوه و وثـذاي     
ناساندين چةند کةسايةتييةکي نةناسراو و ناوي ثين هثندثک له ئةنـدامان و  
چةند رووداوثکي گرينگي ئةو سةردةم و سةربازاين وين ئةم کؤمةصةيةش باسيان 

  .سثندراونکراوه و به خوثنةران نا لث
» ک.کؤمةصــةي ژ«هةصــبةت لــه بةشــي هؤکارةکــاين هةصوةشــاندنةوةي 

کـراوه، بـةآلم ئـةو بابةتـة شـيکردنةوه و      » هاوار«کورتةباسثکيش له گؤضاري 
لـه کـايت شـيکردنةوةکاندا رةنگـه هثنـدثک لـه       . لثکدانةوةي پتـر هةصـدةگرث  

ئةو مةبةسـته  بابةتةکان دووپات کرابووبنةوه، بةآلم ئةو دووپات کردنةوانه بؤ 
  .بدرثتةوه بووه که هةر جارةي باسثکي پث روون بکرثتةوه و بابةتثکي پث لثک

لةم بةرهةمةدا رةنگه به هؤي کوردبووين خؤم به چاوي کوردثکةوه چـاوم  
اليـةين خـؤم لـه رووداوةکـان      له بابةتةکان کردبث، بةآلم بـه مـةعلوومي بـث   

صـينةوةي بةردةسـت لـه    ئـةوةي لثکؤ . پاراستووه و اليـةين کةسـم نـةگرتووه   
لثکؤصينةوةکاين پثشووتري ئةم باسةش جيا دةکاتةوه، بووين چةنـد بةصـگةي   

هـةر ئـةو بةصـگه    . رةسةنه که تا ئثستا له هـيچ کتثبثکـدا بـآلو نةکراوةتـةوه    
رةسةنانةشن که بوونه پاصپشتثکي باش بؤ دةوصـةمةند کـردن و بـةپثز کـردين     

  .بةرهةمةکه
. هةصةي نازامن ي منه و خؤشم به کارثکي بثئةم نووسراوةيه يةکةم بةرهةم

دواي کــثآلن و داچانــدن و دروونــةوه و کثشــةويةکي  زؤر، خةرمانةکــةم بــةبا 
خـةرماين سـوورم بؤتـه ئـةو     . کردووه، زرينگاندوومةتةوه و باصةکةوم کردووه

  . کؤيه
بةو هيوايةي چةند الپةذةيةکي نادياري مثژووي گةلةکةمان روون بکاتةوه 

بؤ خؤي تةرخان بکا؛ جثگاي سوودي رووناکبري  کتثبخانةي کورديش کةلثنثکيو 
و لثکؤصةران بث و منيش توانيبثتم ئةرکي سةر شامن بـه باشـي و بـه دروسـيت     
بــةجث گةيانــدبث و ئةمةگــداري خؤشــم بةرامبــةر بــةو هــةمووه زةمحــةت و  

  .تثکؤشانةي گةورةپياواين رابردوو نيشان دابث
رةخنه هةيه و پثم وايه ئةم کاره بةرهةمةکه  له قووآليي دصمةوه باوةذم به

پوختةتر دةکا و هةصه و ناذاستيشي لث بژار دةکا و کةسـيش بةتـةنيا ناتوانـث    
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هةموو شتثک وثکذا بزانث؛ هةر بؤيه بةوپـةذي سپاسـةوه تامـةزرؤي بيسـنت و     
  .خوثندنةوةي رةخنه و تثبيين هةموو خوثنةره بةذثزةکامن

  
 :تثبيين

ئةم بةرهةمه بؤ چاپ و بآلوبوونةوه، ماوةيةک بةر  له پاش ئامادةبووين
زؤر بـةنرخ و   و وثنـةي  تثـب لةوةي بچثته ژثـر چـاپ، بةخؤشـييةوه چةنـد ک    

کةوته دةست که بؤ بةصگةدارتر کردين ئةو بةرهةمه، حةيف بـوو   دةگمةين ديکةم
هةر بؤيه کةلکي پثويستم لـث وةرگرتـوون بـةآلم لةبـةر     . ةمچاوپؤشييان لث بک

» )دوو(پاشکؤي «نةچث، له ژثر ناوي  اندنةوة و داذشتين کتثبةکه تثکئةوةي راز
سـيت نـاو و   ذکه ئةم بةشه پث مبا ئةوةش بصث. خستوومانةته الپةذةکاين کؤتايي

هيوادارين له چاپةکاين دواييـدا وثـذاي تثبـيين    .  بؤ ئاماده نةکراوه... شوثن و
  .خوثنةراين خؤشةويست له شوثين خؤيان دابندرثن





1  

  ي ئاواتگؤضارساندين نا

ه به پثويسيت دةزامن، باسـثك لـةو كتثـب و    گؤضاربةر له ناساندين ئةم 
زانيارييـان داوه و دواتـر ئةسصـي    » ئـاوات «ي گؤضاربةرهةمانه بكةم كه له سةر 

  .ةكه به وردي شي دةكةينةوه و به خوثنةراين دةناسثننيگؤضار
ي ٨٣ي الپـةذه  ١٠١له پـةذاوثزي ژمـاره   » كةماص مةزهةر ئةمحةد«دوكتور 

: دةصـث ) تثگةيشتين راستيي و شوثين لـه رؤژنامةنووسـي كورديـدا   (كتثبةكةي 
يان كـردووه كـه گؤيـا ئـةويش     »ئاوات«ي گؤضارچةند نووسةرثكي كورد باسي «

پاشكؤي «ش له بةشي ٢٣٩له الپةذه . له مةهاباد چاپ كراوه ١٩٤٦يا  ١٩٤٥ساصي 
 -زانسـيت   -ثكي وثژةيـي  گؤضار، ١٩٤٥ئاوات، مةهاباد ساصي «: دا دةصث»دووهةم

  .»ژمارةي لث دةرچووه) ؟( ٣تةا . كؤمةآليةيت بوو
رؤژنامةگـةري لـه   «ي كتـثيب  ١٦لـه الپـةذه   » جةماص خةزنـةدار «دوكتور 

: لـه مـةهاباد بـآلو كراوةتـةوه     ١٩٤٥ي ئاوات ساصي گؤضار«: دا دةصث»كوردستان
  .»بآلو كراوةتةوه ثكي عيلمي و كؤمةآليةيت بووه و سث ژمارةي لثگؤضار

رؤژنامةنووسـي  «ي كتـثيب  ٢٧٠له الپةذه » هيمدادي حوسثن«كاك دوكتور 
دا، دواي ناسـاندين كـاك   »١٩٤٧ - ١٩٤٢سةردةمي كؤماري دمثوكذايت كوردستان 

دةصـث،  ) شاپةسـةندي (هةر وةكـوو خـؤي   ... «: دةصث» حمةممةدي شاپةسةندي«
ـ زناوي رةمزي ي دةركردووه و به نا»ئاوات«ي گؤضارهةوصي داوه   ٣يوييه و نووس
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ةمان دةسـت  گؤضارژمارةي لث چاپ كراوه كه بةداخةوه ئثمه هيچ ئةسةرثكي ئةم 
  .»نةكةوت

لــه نووســراوةيةكي خؤيــدا كــه لــه » حمةممــةدي شاپةســةندي«كــاك 
نييـؤ  «مةكينةيـةكي  ... «: چـاپ كـراوه دةصـث   » كوردسـتاين نـوث  «بآلوكراوةي 

پثش . ةوت و گوثستمانةوه بؤ مةهابادمان دةست ك»حةذف«و هثندثك » فلؤسكاب
، زةبيحـي بـه سـةردا    ]نيشـتمان [ئةوةي دةس بكةين به چاپي ژمارةيةكي نوثي 

ثك گؤضاربه دةرفةمت زاين . پثم خؤش نةبوو چاپخانةكه بث ئيش مبثنثتةوه. گريا
  .»...چاپ و بآلو بكةمةوه» ئاوات«به ناوي 

دا »تاريـك و روون « ي پثشـةكي ديـواين  ٢١يش له الپةذه »هثمن«مامؤستا 
  .»يشي چاپ كرد و من لةويشدا نووسيم»ئاوات«ي گؤضاركؤمةصه، ... «: دةصث

دا پـاش ئـةوةي باسـي    »رثگـا «ي گؤضـار له » حةسةين قزصجي«مامؤستا 
له ماوةي يةك ... «: بزووتنةوةي چاپةمةين و بآلوكراوة كوردييةكان دةكا، دةصث

ــران   ــتاين ئث ــاري كوردس ــي كؤم ــةي كور«ساص ــتان، رؤژنام ــاردس ةكاين گؤض
گذوگاصـي منـداآلين   «و » ئاوات«، »هاواري نيشتمان«، »نيشتمان«، »كوردستان«

له سـنه و ناوچـةكاين تـري    » راوثژ«له بؤكان و » هةآلصه«له مةهاباد و » كورد
  »...كوردستانيش به نؤرةي خؤيان كةوتنه ناو كارواين چاپةمةنييه كوردييةكان

ئاوذثـك لـه   «ي كتـثيب  ٤٠٨ه الپـةذه  ل» سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 
ي چاپكراو له مةهاباد يا سةر بـه  گؤضاربآلوكراوه و «له بةشي » مثژووي مةهاباد

كؤمةآليةيت بـووه كـه    -ي ئاوات بآلوكراوةيةكي عيلمي گؤضار«: دا دةصث»مةهاباد
  .»پتر له سث ژمارةي لث دةرنةچووه

ووهـةمي كتـثيب   ي بةرگي د٤٨٨له الپةذه » حمةممةدعةيل سوصتاين«كاك 
 ١٣٢٣لـه ساصـي   ... «: دا دةصـث »هاي سري در كرمانشاه احزاب سياسي و اجنمن«

. كؤمةصه بوو به حيزيب دمثوكذات و تثكؤشـاين ئاشـكراي خـؤي دةسـت پثكـرد     
و بآلوكـراوةي ديكـةش    گؤضارچةند . بوو» كوردستان«ئؤرگاين حيزب رؤژنامةي 

  .»)....نيشتماني ئاوات و گؤضار(له اليةن حيزب بآلو دةكراوه 
ه گؤضـار ةكةمان دةست كةوتووه، ئةم گؤضاربه سرجندان بةوةي كه ئثستا 

  :به تثروتةسةيل دةناسثنني
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ي ١شةممه رثكةويت  ي ساصي يةكةمي له رؤژي سث١ژماره » ئاوات«ي گؤضار
چـاپ و   ١٩٤٥ي ئؤكتؤبري ٢٣ي هةتاوي بةرامبةر لةگةص ١٣٢٤خةزةصوةري ساصي 

ميتري له سـةر   سانيت ٥/١٢له  ٥/١٩ه له سةر الپةذةي ضارگؤئةو . بآلو كراوةتةوه
هـاواري  (= » هـاوار «ي گؤضـار كاغةزي كايي، دروست مانگثك دواي دةرچـووين  

الپةذةيه و يةك الپةذةي بچووكيش لـه نثـوان    ٢٠چاپ و بآلو كراوةتةوه، ) كورد
. اوهدا وةك تةبليغات هاتووه بةآلم به الپةذه حيساب نةكر٢رووبةرگ و الپةذةي 

بذيار وا بووه مانگث دوو جار بآلو بكرثتةوه، واتا به دوو حةوتووان ژمارةيـةكي  
ةكه و بـه شـثوةي رثنووسـي    گؤضـار الپةذةي يةكةمي به نـاوي  . لث چاپ بكرث

ةكه ناسـثندراوه كـه   گؤضـار له ژثر نـاوي ئـةودا،   . دةس پثدةكا) آوات(ئةوكات 
و له خوار ئةويش ژمارةي » يه ثكي ئةدةيب و تارخيي و كؤمةآليةيت كورديگؤضار«

كراوةته » شثخ عةبدولقادري شةمزيين«ةكه و پاشان وثنةيةكي گؤضاردةرچووين 
 ٢و  ١هةروةك پثشتر گومتان نثوان الپـةذةي  . داندراوه ١رووبةرگي و به الپةذةي 

ةكه هاتووه كه ئةويش لـه ئةنـدازةي   گؤضاركاغةزثكي بچووك وةكوو تةبليغايت 
ةكةوه شثعرثك نووسراوه گؤضارله ژثر ناوي . يدا چاپ كراوهميتر سانيت ٨له  ١٣

) ك.ژ(پـةراوي  «و له الي راسيت ئةو الپةذةيـةش بـه خـةتتثكي ورد نووسـراوه     
سةبارةت به رووبةرگ و ئةو الپـةذه  » ئةييووبيان عوبةيديلال«كاك . »پثشكةوتن

» ژاديمستةفا نـة «م لةگةص كاك »ئاوات«كصيشةي رووبةرگي «: تةبليغاتييه دةصث
له چةرم بذي و الپةذةي تةبليغاتةكةشم به دةسيت خؤم له چاپخانةي كؤمةصةي 

ي گؤضاره خاوةن ئيمتياز و بةرپرسي گؤضارله الپةذه دووي ئةو . »چاپ كرد) ك.ژ(
دا )ك.ژ(لـه كؤمةصـةي   » حمةممـةدي ئـازةر  «ناسثندراوه كه بـه نـاوي   » ئاوات«

كاك حمةممةد بـه دوو  . يه»ديحمةممةدي شاپةسةن«ناسراوه و ناوي ثين كاك 
يشـدا  »نيشـتمان «ي گؤضـار وتار و نووسراوةكاين له » ئازةر«و » ئازةر. م«ناوي 

مانگث دوو جار بآلو بكرثتةوه » ئاوات«ئةگةرچي بذيار وابووه كه . بآلو كردؤتةوه
بـه خوثنـةران   » ئـاوات «ي ٢دا هةواصي چـاپكردين ژمـاره    يش٢٠و  ٢و له الپةذه 

دا ٢هـةر لـه الپـةذه    . له يةك ژمارةي لـث بـآلو نةكراوةتـةوه    دراوه، بةآلم پتر
بؤ خوثنةراين دياري كـراوه كـه لـةودا جيـاوازي     » ئاوات«ي گؤضاري »ئابوونه«

بـؤ مـةال و   » ئابوونـه «دةكرث، به جؤرثك كه  ةكه بةديگؤضارنثوان خوثنةراين 
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ي »نـه ئابوو«قوتابييةكان به نرخثكي كةمتر لةبةر چاو گرياوه، به چةشنثك كه 
بـووه و هـةر   » قذان ١٨٠«بووه بةآلم بؤ مةال و قوتابييةكان » قذان ٢٢٠«ژماره  ٢٤

پثشةكي وةرگرياوه، » ئاوات«ي گؤضاري »ئابوونه«. قذان فرؤشتراوه١٠دانةشي به 
چون ئـةو  «: هؤيةكةشي له خوار ناوي نووسةران و بابةتةكان بةو جؤره هاتووه

ونه دةرامةدثكي نييه، تكا له خوثنـةره  جمةللةيه پووصي ئابوونه نةبثت هيچ گو
» .خؤشةويستةكان ئةكةين به گةيشتين ئةو ژمارةيه پووصي ئابوونةمان بؤ بنثرن

ةكه باش نةبووه و ئيمكانات گؤضاربةو شثوةيه بؤمان دةردةكةوث باري ئابووري 
دا  و كةرةسةي پثويست وةكوو كاغةز وپثداويستييةكاين چاپةمةين لةبةر دةسـت 

ةكةدا گؤضـار وكووذيانه و باري خراپي ئابووري كه له  ةرةذاي ئةو كةمنةبووه، س
ةكاين فارسـي سـةردةمي   گؤضـار وةبةرچاو دةكةوث، كاتثك ئةو گؤوراره لةگةص 

دا دةبيندرث كه ئةويش دةگةذثتـةوه سـةر    وكووذي تث خؤي هةصسةنگثندرث، كةم
بةربةسـيت   نةبووين ئةزمووين رؤژنامةگةري، به تايبةت بؤ كورد كه لةمپـةر و 

ذا  بةآلم لةسةر ئـةوةش . له هةموو بوارةكاين پثشكةوتن له سةر رثگاي داندراوه
ئةگةر بارودؤخي ئةو كـايت كوردسـتان لةبـةر چـاو بگـريث، بـه دصـنياييةوه        

ي فارسـي سـةردةمي خـؤي بـةباخيتر نـةبووبث،      گؤضاردةتوانني بصثني له زؤر 
بابةتـةكان و نووسـةرةكان   دا نـاوي  ٢هةر لـه الپـةذه   . بايةختريش نةبووه كةم

ئةو جةدوةلـه پوختـةي   . هاتووه كه به ناوي ثين وتارةكانيان بآلوكراوةتةوه
  :پثشان دةدا» ئاوات«ي گؤضارهثندثك زانياري له بارةي 

  
  ۱  ژماره

  )۱۹۴۵ي ئؤكتؤبري ۲۳( ۱۳۲۴ي خةزةصوةري ۱  ساصي دةرچووين

  حمةممةدي شاپةسةندي  خاوةن ئيمتياز و بةرپرس

  الپةذه و الپةذةيةكي تةبليغايت ۲۰  الپةذةكان ژمارةي

  دانه ۵  وتار

  دانه ۵  شثعر

  دانه ۱  وثنه
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  )ك.ژ(كؤمةصةي   چاپخانةي

  دانه ۲  وتاري وةرگثذدراو

كؤشيش له پثناو سةرخستين كورد و   ئامانج
  ژياندنةوةي فةرهةنگي كورد

  نيومانگه  جؤري دةرچوون

  سةيد حمةممةدي حةميدي  سةرنووسةر

  كوردي و فارسي  زمان

  ۱  دوايني ژماره

  ۵/۱۲له  ۵/۱۹  ئةندازه

  
  كـه لـه بةشـةكاين ديكـةدا    ) ئةشـكةيي (و ) ه .ر(نووسةرةكان بثجگه لـه  

  ،)سـةيد حمةممـةدي حةميـدي   (» ح.م«: به وردي لةسةريان دةدوثني، بريتني له
ــازةر. م« ــةندي (» ئ ــةدي شاپةس ــثمن«، )حمةمم ــةميين  (» ه ــةيد حمةممةدئ س

  .)شثخولئيسالمي

  ي ئاواتگؤضارشيكردنةوةي ناوةرؤكي 

ةكه دةدوثـني و بـةپثي توانـا    گؤضـار لثرةدا هثندثك له بارةي ناوةرؤكي  
له الي راسيت ئةو الپةذه بةر لةوةي وتـاري يةكـةم   : ٣الپةذه : شييان دةكةينةوه

لـه نثوةذاسـيت سـةرووي ئـةو     . پةنا به خواي مـةزن : دةست پثبكا، نووسراوه
نووسـراوه و لـه   ) آوات(ةكه به شثوةي نووسـيين ئـةوكات   گؤضارالپةذةيه ناوي 

به شثوةي هونةري رازثندراوةتـةوه كـه لةويشـدا     چوار الوه به گوص و ئةستثره
هةر لةو الپةذةدا ئامانج له چاپ و بآلو كردنةوةي . ةكه رةچاو كراوهگؤضارناوي 
 ئامـاجني ئثمـه كؤشـيش لـه پثنـاو     «: بةو شثوةيه نووسراوه» ئاوات«ي گؤضار

دا بةرنامـةكاين   كـه لثـرةش  » سةرخستين كورد و ژياندنةوةي فةرهةنگي كورده
ي گؤضـار ئةگـةرچي  . ةكه لةبةر چاو گرياوهگؤضاروةك ئاماجني ) ك.ژ(كؤمةصةي 
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ناوي سةرنووسةري بة سةرةوه نييه، بةآلم بةو پثيةي كه يةكـةم وتـار   » ئاوات«
ث هـةر ئـةو   يـةوه نووسـراوه وثـدةچ   »سـةيد حمةممـةدي حةميـدي   «له اليةن 

به زماين فارسي » ئاوات«ي گؤضاريةكةم وتاري . ةكه بووبثگؤضارسةرنووسةري 
واتـه نووسـةره   » نويسـندگان فـارس خبواننـد   «و لـه ژثـر نـاوي     ٤له الپةذه 

لـةو وتـارةدا نووسـةر باسـي شـوثين      . فارسةكان بيخوثننةوه، چـاپ كـراوه  
ـ    ورد وةك نـةژادي  جوغذافيايي كوردستان و ريشةي نـةژاد و پثوةندييـةكاين ك

ةكان دةكا و پاشان لةسـةر خـةت و زمـان و ئـةدةبيايت     »پارس«ئاريايي دةگةص 
مثـژووي كـورد و   «نووسةر بـؤ ئـةو وتـارة لـه كتـثيب      . كوردي بةوردي دةدوث

و  ١٧و  ٦و  ٥(لـه الپـةذه   . كةلكي وةرگرتووه» ئايةتوصآل مةردووخ«ي »كوردستان
دةداتةوه كه وةكي بؤخؤي  ٥ري الپةذه دا نووسةر وةآلمي چةند پرسيا يش)٢٠و  ١٩

وتارةكـاين دوكتـور   ... له وةآلمي هثندثك له زمانلووساين بةكرثگرياو و«: دةصث
، كـه بوختـان و درؤ و دةلةسـةيان بـؤ     »تاران«مامؤستاي زانكؤي » سةجنايب«

كوردةكاين ئثراين هةصبةستووه، دةيهةوث به تثكذايي و بـةدرثژي وةآلمـي ئـةو    
نووسةر بؤ وةآلمي پرسياري ژماره يةك هةتا پثـنج،  . »بداتةوه چةند پرسيارانه

بةصگةي هثناوةتةوه كه بةصگةكاين دةگةص بـارودؤخي ئثسـتاي كـورديش تـةواو     
كه بؤچي سةرةذاي ئةوةي گةيل كورد : دةگوجنثن و بؤ ئثستاش جثگاي پرسيارن

ربزثوي به ئثراين رةسةن دةزانن، بةآلم ئةگةر كورد داواي مايف خؤي بكا به سـة 
كـات وآلتثكـي    دادةنثن يا دةصثن كورد مثژووي نييه، زمان و خةيت نييـه، هـيچ  

نووسةر گلةيي ئةوة دةكا كه حكوومـةيت ناوةنـدي هـيچ    . سةربةخؤيان نةبووه
  . كارثك بؤ كوردان ناكا

ئةوةي لثرةدا بةپثويسيت دةزامن سةرجني بؤ رابكثشرث ئةوةيه كـه لـةو   
دا  رثنووسي، هةسيت نةتةوةيي له زؤر بابةيت وتارةدا سةرةذاي هثندثك هةصةي

خؤي نواندووه و خوثنةري كورد و فارس هةست بةوه دةكـةن كـه جياوازييـةكي    
زؤر، له نثوان قسه هةتا كردةوةي بةرپرساين حكوومةتدا هةيه و كورد ستةمثكي 
زؤري لثكراوه و چةوسثندراوةتةوه؛ هةروةها لةو وتارةدا باسي رةگةزي كورد به 

ةكي عيلمي و زانسيت كراوه، بةآلم سةرةذاي ئةو خاصه گرينگانةي وتـاري  شثوةي
له اليةك دةصث، : يةكةم، نووسةر دوو بؤچووين جياواز له يةكتري باس كردووه
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چ دةبث خوثندن به زماين كوردي ئازاد بكرث و ئثمةش ئازاد بني و هةروةها دةصث 
رسـةكاين هةيـه و لـه    كورد رةگةز و زمان و خةت و ئـةدةبيايت جيـاواز لـه فا   

گةيل كورد خؤيان به ئثراين دةزانن، پةيذةوي و فةرمانبةري له : اليةكيش دةصث
و دةوصةت و قانووين ئثران به ئةركي خؤيان دةزانن كه ئـةوه لةگـةص ئـةو    » شا«

بةآلم سةرةذاي ئـةوةش ئـةم وتـاره    . بؤچوونانةي بامسان كرد يةكتر ناگرنةوه
، )٩و  ٨و  ٧(لـه الپـةذه   . ةكه پثكـدثنث گؤضـار  يةكثك له بةكةلكترين وتارةكاين

نووسراوه و » حمةممةدي شاپةسةندي«له اليةن كاك » سواري رةشپؤش«وتاري 
نووسـةر لـه خـوار بابـةيت     . وةرگرياوه» اطالعات هفتگي«ي گؤضارئةم وتاره له 

تا نيقايب لةسةر روو بوو، گةورةترين قارةمـاين شـةذي   «: نووسراوةكةي دةصث
» ةختثكي نيقايب الدا هاته نـاو ژمـارةي گـةورةترين ژنـاين گـييت     دميةشق و و

كـه بصـث ژنـيش    : نووسةر مةبةسيت له وةرگثذاين ئةم وتاره يةكةميان ئةوةيـه 
ئةگةر بيهةوث و بواري بدةنث له پياوان نامثنثتةوه و قارةمانثيت سةير له خؤي 

. دنيـا نيشان دةدا و بـةو شـثوةيه دةتوانـث بثتـه رثـزةي گـةورةترين ژنـاين        
بةسنت به خودا و ئيمان به خؤ بوون و يةكثيت  كه به پشت: دووهةميشيان ئةوةيه

دا زاص بـني و   و بةرنامةي داذثژراو، دةكرث به سةر لةشكري زؤروزةوةندي دوژمن
له ژثردةسيت و ديليةيت بثينه دةرث، هةروةها پثمان دةصث كه بووين يـةكثيت و  

سثهةميشـيان  . ك سةركةوتين لة دوايهبوثري و سووربوون له سةر هةر ئاماجنث
ئةوةيه كه نووسةر دةيةوث به خوثنةر بصث كه كةسـثكي دةيـةوث كارثـك بكـا،     

و روح و گياين له مةترسي  پثويست به خؤذانان و خؤنيشاندان ناكا، تثدةكؤشث
داوث بةآلم ئاماده نييه كةس پثبزانث، چونكه مةبةسيت هـةمووان گةيشـنت بـه    

دةبينني قورسايي گثذانةوةي داستانةكه كةوتؤتـه سـةر    هةروةك. يةك ئاماجنه
ئةو دووانه دةوري سةرةكي لـةو قارةمانةتييـةدا   . ي خوشكي»خةوله«و » زيرار«

له خـوار  : ٩الپةذه . دةكرث دا بةدي دةگثذن و ئةو كردةوانةي بامسان كردن لة وان
قسـةي  «بةشـي  » سـواري رةشـپؤش  «ئةم الپةذةيـه دواي تـةواوبووين وتـاري    

هةميشه كار بكةن و «: هاتووه كه دةصث» شثكسپثر«، وتةيةكي بةنرخي »ستةقنة
بكؤشن تا كراسي ئيفتيخار و گةورةيي بپؤشن، هةميشه له پثش چاوتان بث كـه  

ئيفتيخارايت رابردوو وةك مششـريثكي  : ئيفتيخاراتثكي تازه وةدةست بثنن چون
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دا دروست شثوةي »اتئاو«ي گؤضارلةو بةشه له » ژةنگاوييه له رةونةق كةوتووه
» قسـةي نةسـتةق  «رةچـاو كـراوه چونكـه بةشـي     » نيشتمان«ي گؤضارداذشتين 

پثكـدثنث و بةهايـةكي زؤري   » نيشـتمان «بةشثكي گرينگـي هـةموو ژمارةكـاين    
  . پثدراوه

حمةممــةدي «لــةو الپــةذةدا چاومــان بــه پةخشــانثكي كــاك : ١٠الپــةذه 
ـ  » بـراي دوورم «له ژثر ناوي » شاپةسةندي ه ئـةو پةخشـانةمان لـه    دةكـةوث ك

  . الپةذةكاين دوايي و بةشثكي جياوازدا بةوردي شي كردؤتةوه
ه كه ئـةو بةشـةش بـه    »گةجنينةي ئةدةبيات«ش بةشي ١٤هةتا  ١١الپةذه 

  . جودا تثبيين و شيكردنةوةي لةسةر كراوه
دةكةوث كه بـه  » حماكمةي هيتلثر«، چاومان به وتاري ١٧تا  ١٥له الپةذه 

باسـي چؤنيـةيت ئـةو حماكمةيـه دةكـا كـه نووسـةر وةك        شثوةي تةمسـيلي  
، »جةهةننــةم«ثك خــؤي ناســاندووه و لــةو شــوثنه واتــا گؤضــارهةواصــنثري 

هةصـبةت پـثش چوونـه نـاو باسـي ئـةو       . پرسيارةكاين له هيتلثر دةس پثدةكا
 ٥١دا كراوه و بـه  ١٥الپةذةيةش پثويسته بصثم هةصةيةك له داناين ژمارةي الپةذه 

لثرةدا نووسـةر چةنـد مةبةسـيت گرينگـي بـريي      . هةصةي چاپييهنووسراوه كه 
كوردانةي خؤي له نثو راپؤرتةكةدا گوجناندووه كه چةند اليةنثكي دةخةينه بـةر  

  : چاوي خوثنةران
: پثداهةصگوتن و تاريفي ئةذتةشي شووذةوي به شـثوةي ناذاسـتةوخؤ   -١

ةصـث و ئـةو   نووسةر به بيانووي حماكمةكه به شـان و بـاهؤي شـووذةوي هةصد   
هةصبةت لـه وتـاري   . دةوصةته وةك رزگاريدةري نةتةوه چةوساوةكان دةناسثنث

بةآلم ئةوه نابثته هؤي ئـةوةي  . دا ئةو كاره كراوه ش»سةيد حمةممةدي حةميدي«
كه بصثني نووسةري ئةم بابةتانه اليةنگر يان پياوي رووسةكان بـوون، بةصـكوو   

زؤر هةوص دراوه سرجني دةوصـةته   »ك.ژ«ئةوكات هةر له سةرةتاي دامةزراندين 
دان به كوردةكـان رابكثشـرث،    هثزةكاين وةك رووسيا و ئينگليس بؤ يارمةيت زل

  .بةصكوو به هؤي ئةوانةوه بكرث گةيل كورديش به مافه رةواكاين خؤي بگا
زةقكردنةوةي ملهوذي و شةذفرؤشي هيتلثر و ئةو كوشـنت و بذينـةي    -٢ 

  . وهلةو شةذه ماصوثرانكةره كةوتة
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ئاكامي شةذةكه و سةرةجنامةكةي، سةركةوتن بؤ نيشتمانپةروةران و  -٣
شـكانيش بـؤ    ئةوانةي كه بةرگرييان له نيشتمانةكةيان دةكرد و تثكشكان و مـل 

  . »رةزاشا«ئةوانةي شةذةنگثزن كه هةمووي ئةوانه پةيامثك بوو بؤ 
ـ     -٤ ةر يةكثك له گرينگترين ئاماجنةكاين ئةو وتـاره ئةوةيـه كـه نووس

دةيهةوث به خوثنةر بصث ئةگةر خةصـكي دنيـا بـه دةسـت خوثنـذثژثكي وةكـوو       
هيتلثرةوه دةناصثنن، ئثمةي كورديش به دةست دةسـپةروةردةكةي هيتلثـر واتـا    

لثكراوي و چـاكي و پـاكي كـورد بـه      وه دةناصثنني و بةم شثوةيه ستةم»رةزاشا«
ردةكاين بـةذثوةي  كه هةرچي هيتلثـر و دةسـپةروة  : خوثنةر نيشان دةدا و دةصث

بـؤ  : دةبةن، كورد نةيكردووه، هةر بؤيه كاتثك هيتلثرله نووسةر پرسيار دةكـا 
ئـةمن يـةك نةفـةر كـوردم و بـه ئيختيـاري خـؤم        «: ئاگر كارت لثناكا؟ دةصـث 

كورد حةقي كةسي پامـاص  «: پاشان له درثژةي قسةكانيدا دةصث» .هاتوومةته ئثره
كةر نةبووه بةصكوو حةقي ئـةوان لـه   نةكردووه و دةسپثشخةري شةذي ماصوثران

كورد گوناهكـار نييـه، حـةقي نةتـةوه     . ژثر پثي دةسپةروةردةكاين هيتلثردايه
و بـةو شـثوةيه تةنانـةت    » گوناهةكاين، پاماص نةكردووه خةتا و بث بچووكة بث

  . گوناهي و پاكي گةيل كورد بةرجسته دةكا دا بث لةو حماكمةيةش
  .ةكةيهگؤضار پامشاوةي سةروتاري: ١٧الپةذه 
دواي . دا كـراوه  لةو الپةذةدا هةصةيةك لـه ژمـارةي الپـةذةكان   : ١٨الپةذه 

، ١٧هاتووه كه دياره هةصةيه، چونكه له پةذاوثزي الپـةذه   ١٩، الپةذه  ١٧الپةذه 
يه كه دروسـته و لـه   ١٩پامشاوةكةي له الپةذه : له بةشه فارسييةكةي نووسراوه

بكرث ئةوةيه كه  الپةذةيةش دةبث ئاماژةي پثئةوةي بؤ ئةو . جثي خؤيدا هاتووه
دا بـآلو   ي تـث »كورته مثژووي جةنگي گـةورةي رابـردوو  «دا وتاري ١٨له الپةذه 

كراوةتةوه كه ئةم وتاره به هةصه له بةشـي بابةتـةكان واتـا الپـةذي پثذشـيت      
دا بـه  »ئـاوات «ي گؤضـار لةم وتاره و وتاري يةكـةمي  . ةكةدا لة بري كراوهگؤضار

لةم وتارةدا كه ئـةويش  . ثژووييةكاين ئةوسةردةمي باخيثكي زؤر دراوهبابةته م
له زماين فارسي وةرگثذدراوةتةوه، بـاس لـه چؤنيـةيت هةآلييسـاين شـةذي      

كه به هؤي كـوژراين وةليعةهـدي وآليت ئـؤتريش بـه      هاتووهيةكةمي جيهاين 
دةست قوتابييةك دةسيت پثكرد و دواتـر چةنـد دةوصـةيت ديكـةش خؤيـان لـه       

كـه مةبةسـيت لـةو    » ماويةيت«: له كؤتايي وتارةكةدا نووسراوه. ذةكه وةرداشة
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بدرث، بةآلم هةروةكي  وتارةيه كه بذيار وابووه له ژمارةي داهاتووي درثژةي پث
پتر له ژمارةيةكي لث بآلو نةبؤوه، ئةو وتارةش » ئاوات«ي گؤضاردةزانني چونكه 

  . به نيوةچصي ماوةتةوه
دا چاومان به ئاگادارييةك دةكةوث كه له خوثنةران ١٨له پةذاوثزي الپةذه 
ئـةو خوثنـةره خؤشةويسـتانةي كـه لـه      « -» تكا«: بةو شثوةيه داوايةك كراوه

ئاگـادارن، تكـا ئةكـةين بؤمـان     » وةفـايي «شةرحي حاص و ساصي لةدايكبووين 
  ».بنثرن

 ١٩دا هةصةيةكي الپـةذه  ٢٠له الپةذه . پامشاوةي سةروتاره ٢٠و  ١٩الپةذه 
ي گؤضـار ي ٢دا هةواصي دةرچـووين ژمـاره    كراوةتةوه و له ئاگادارييةكيش سترا
  .دراوه كه بةو زووانه دةردةچث» ئاوات«

» ئاوات«ي ٢ژماره «: كؤتايي پثدث» ئاوات«ي گؤضاربةم رستة تةبليغاتييه 
  .»وةرگرن و لةبري نةچث بيخوثننةوه و سوودي لث

  !بؤچي نةگرمي

ي ساصـي  ١١٩ووثژثكدا كه له ژماره  وتله » حمةممةدي شاپةسةندي«كاك 
لةگةصــي پثكهــاتووه و بةشــثكي ئــةو » رؤژنامــةي كوردســتاين نــوث«ي ١٩٩٤
دا كـةلكي لـث   »ژيان و بةسـةرهايت زةبيحـي  «ي كتثيب ١٠٢وگؤيه له الپةذه  گفت

دةباتـةوه سـةر گـرياين مامؤسـتا     » ئاوات«ي گؤضاروةرگرياوه، هؤكاري چاپي 
چـاپ و بـآلو   » ئـاوات «ثك به نـاوي  گؤضارزاين  به دةرفةمت«: ودةصث» زةبيحي«

برييت بوو له پارچه پةخشانثكي رةمزي بـه نـاوي   » ئاوات«ناوةرؤكي . بكةمةوه
شـتثك دةربـارةي ئـةدةيب    ...«: ووثژثكي ديكةشـدا دةصـث   له وت. »براي دوورم«

  »...» دؤسيت دوورم«يةوه شتثكم نووسيوه به ناوي »زةبيحي«رةمزي و به يادي 
چاومان بةو پةخشانة دةكـةوث كـه كـاك    » ئاوات«ي گؤضاري ١٠ له الپةذه

باسي دةكا و هةروةكوو بؤخؤشي دةصث به شثوةيةكي » حمةممةدي شاپةسةندي«
به شثوةيةكي شاراوه باس له گرياين » براي دوورم«پةخشاين . رةمزي نووسراوه

  .دةكا» زةبيحي«مامؤستا 
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» ةســةنديحمةممــةدي شاپ«لــه گؤشــةي راســيت نووســراوةكةي كــاك 
له بةشـثك  . ناوي كةس له پةخشانةكةدا نةهاتووه. »...به يادي تؤ«: نووسراوه

براي خؤشةويستم، گةرچي دةسيت زوصم و گةردوشي «: دا دةصث له نووسراوةكةي
رؤژگار تؤي دوور خستؤتةوه، هةرگيز، هيچ تواناييةك ناتوانث خؤشةويسـيت  

خؤشةويسيت له دصما كثشـراوه  تؤم له دص دوور خباتةوه و وثنةي تؤ به قةصةمي 
دصنيابه تؤ لـه  «: دا دةصث له درثژةي قسةكاين» .و له ژثر خاكيشا مةحو نابثتةوه

نةتيجةي ئيفتيخارايت ئةجنامي وةزيفةدا خؤشـبةخيت و منـيش هةرچةنـد لـه     
دا ســةرگةردان و نــاآلمن، ديســان لــه خؤشــبةخيت تــؤ و لــه   بيابــاين دووري

ت مايةي هيواي دص )بؤچي نةگرمي(خؤشبةختم و  ئيفتيخارايت تؤ و به يادي تؤوه
  ».و رووناكيي تاريكةشةوي تةاييمه

هةروةك دةبينني لثرةدا چةند بابةتثك به شاراوةيي و به شـثوةي رةمـز   
  :باسيان لثكراوه

دةست پثدةكا كـه مةبةسـيت   » به يادي تؤ«پةخشانةكه به رستةي : يةكةم
كــاك حمةممــةدي «خــودي ، هــاواص و دؤســيت نيزيكــي »زةبيحــي«مامؤســتا 

  .يه»شاپةسةندي
دةسيت زوصـم و گةردوشـي رؤژگـار    «: دا دةصث١٠هةر له الپةذةي : دووهةم

كةسـي    شدا هةروةها باسي گرياين سث١٧له الپةذه » تؤي له من دوور خستؤتةوه
گـرياون، و  » بـاآلنيش «مةهابادي كراوه كه له ورمـث لـه اليـةن ژاندارمـةكاين     

ه دةسبةسةر كراون و يةكذاسـت نثردراونـه تـاران و    نووسراوه كه ئةو سث كةس
لةو وتـارةدا ئـةو   ). زيندانثكي گرينگ بووه له تاران( ئثستا له قةسري قةجةرن 

سثيانه به عينواين سث كةسي ئاسايي خةصكي مةهاباد كه بؤ كاروبـاري خؤيـان   
چوونه ورمث ناسثندراون و نووسةر به ئانقةست ئةوان وةك سث كةسي ئاسـايي  

  .و ئةندامةتييان ناهثنث) ك.ژ(سثنث و ناوثك له كؤمةصةي دةنا
ةكه به شـثوةيةكي رةمـزي بـاس لـه     گؤضاري ١٧و  ١٠ئةگةرچي له الپةذه 

كراوه و به ئاشكرا ناوي ئةو سث كةسه نةنووسراوه، » زةبيحي«گرياين مامؤستا 
دا باسـي  »سةرلةشـكر زةنگةنـه  «بةآلم له بةشي روونكردنةوةي هةصـةي كتـثيب   

  .كه ئةو سث كةسه كث بوون دةكةين
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ئةو » حمةممةدي شاپةسةندي«خاصي گرينگ له پةخشانةكةي كاك : سثهةم
: ئةويش ئةو جثگايه كـه دةصـث  . دا هاتووه»كةوانه«دوو وشةيةيه كه له نثو دوو 

كـه  » .ت مايةي هيواي دص و رووناكيي تاريكه شةوي تةاييمـه )بؤچي نةگرمي(«
بؤمان دةردةكةوث كه نووسةر لةم پةخشـانةدا  دا به هثندثك وردبوونةوه  لثرةش

رووي قسةي له يةكثكه و دةيهةوث به شثوةيةكي ناذاسـتةوخؤ نووسـراوةيةكي   
  .ئةو كةسه وةبري خؤي بثنثتةوه

 ٤و  ٣ي ژمـاره  »نيشتمان«ي گؤضاري ٢٦ - ٢٤به ئاوذدانةوةيةك له الپةذه 
مشان بؤ ئاشـكرا  دةرچووه، ئةو رةمزة ١٣٢٢كه له سةرماوةز و رثبةنداين ساصي 

  .دةبث
پةخشـانثكي  ) بيژةن.ع(به ناوي ثين » زةبيحي«لةو ژمارةيةدا مامؤستا 

ةي كـه  »بؤچي نةگرمي«نووسيوه كه ئةو » !بؤچي نةگرمي«زؤر بةسؤزي به ناوي 
هـةمان  » ...بؤچي نةگرميت«دا هاتووه و دةصث »كةوانه«دا له »ئاوات«ي گؤضارله 

دا »نيشــتمان«ي گؤضــار يــة كــه لــه»زةبيحــي«ي مامؤســتا »بــؤچي نــةگرمي«
  .بآلوكراوةتةوه

بةتةواوي و بث دةسـكاري  » زةبيحي«لثرةدا دةقي نووسراوةكةي مامؤستا 
: مةبةستيشم له نووسـينةوةي دووبـارةي ئـةو پةخشـانه دوو شـته     . دثنينةوه

خوثنةراين بةذثز بـه خوثندنـةوةي نووسـراوةكةي مامؤسـتا     : يةكيان ئةوة كه
بـه هـؤي   » حمةممـةدي شاپةسـةندي  «بـث كـه كـاك     زةبيحي بؤيـان ئاشـكرا  

تا چ رادةيـةك كةوتؤتـه ژثـر    » زةبيحي«خؤشةويسيت له رادة بةدةري مامؤستا 
و نووسـراوةكاين  » زةبيحـي «كاريگةري پةخشـان و نووسـراوةكاين مامؤسـتا    

» حمةممةدي شاپةسـةندي «ناوبراو چةندةي شوثن له سةر بةرهةم و بريي كاك 
 بؤمـان دةردةكـةوث  » بـراي دوورم «دان به پةخشـاين   نجبه هثندثك سةر. داناوه

ي مامؤسـتا  »بـؤچي نـةگرمي  «تةنانةت زؤر وشةي ئةم پةخشانه له پةخشـاين  
  .وةرگرياوه» زةبيحي«

له شـانؤي  » زةبيحي«دةقي ئةو نووسراوةي مامؤستا : دووهةم هؤ ئةوةيه
باد و دا لـه مـةها  )ك.ژ(كه له سةردةمي دةسةآليت كؤمةصـةي  (» دايكي نيشتمان«

خوثندراوةتـةوه، كاريگةرييـةكي زؤري لـة    ) چةند شوثين ديكةدا بةذثوه چووه
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يان ديـوه دةصـثن   »دايكي نيشتمان«ئةوانةي شانؤي . سةر هةسيت بينةران داناوه
خوثندراوةتةوه، ) ك.ژ(كاتثك ئةو پةخشانه له اليةن ئةنداماين الوي كؤمةصةي 

  .زؤربةي بةشداربووان وةگريان كةوتوون
  :»زةبيحي«دةقي نووسراوةكةي مامؤستا ئةوةش 

  !بؤچي نةگرمي

ئةبذم و چاوم بةم ئامسانه شـينه جوانـةي كوردسـتان     هةرچي سةر هةص

ئةكةوثت، ئةوةندي دةه سةر كانياو و شـةتاو و جؤبـار و رووبارةكـاين    

كوردستان، هةر كه شينايي دةشت و كثو و مثرگ و چيمةنةكاين وآلتةكـةمم  

يت شايي و شـاي لؤغـان لـه سـةر ئـةم دصـه بچكؤلـه        دثته بةر چاو، له با

يةكي توند پةيدا ئـةبثت   گؤشتينه ساوا و ناسكةم، كؤسپةيثكي سةخت و گرث

نةكوصث و بـه سـةر ئـاگري دةروومنـا      كه تا سةرچاوةي چاوم فرمثسك هةص

  .هةصنةپذژثت، بصثسة و گذي كوورةي دةروومن دانامركثتةوه

به جؤگةي چاوما بةرنةدةمـةوه   چؤن خوثين جةرگم! توخوا چؤن نةگرمي

تـا بةصـكوو گوآلصـه    ! خاوةنةكـةي كوردسـتان؟   نـاز و بـث   سةر چيمةنه بـث 

بگةشـثتةوه و منـيش بـه ناصـةي زار و هـاواري زاري       سوورةيةكي جواين پث

زار، وةك بولبول و قومري و هوزار، نـةك جاروبـار،    نةخؤشي له گيان بث

  :انةدا بثم و بچم و بصثمرؤژث هةزار جار به دةوري ئةم گوصه ئاصه جو

  

  وتـاوةش  گوصثكي خـؤم بـدادةم پـيچ   

  به دةرگاهي ئيالهـي كـةي رةوا بـوو   

  

ــاوةش    ــدةكامن دادةم ئ ــاوي دي ــه ئ   ب

  گوص ئةز مةن ديگةري گريةد گوآلوةش

  

كه خاكي پريؤزي و پذ رؤزي و ئـاخي بـث ئـاخ و داخـي وةك ميسـك و      

لةت كراوه و هةر  لةت بةش و عةنبةري، دار و بةردي زثذ و زثو مانةندي بةش

  .پارچةي به دةست يةكثكةوه دةناصثنث

كةم، چؤن چاوم بةرايي بدا له دونيا بنؤذم؟ تا  من چؤن دص به گييت خؤش

ببينم كه له سةر سفرةي رةنگني و رازاوةي خواكردي جيهـان هـةموو كـةس    

گرتووه و كوردي بةستةزمانيش وا له دوورةوه وةستاوه و به  بةشي خؤي هةص
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حةسرةت و كصؤصثوه چاوي بذيوةته شايي و زةماوةندي دراوسثكان كـه   داخ و

ئةكاتـةوه گاصـتةي    ئةستاندووه و ئثسـتاش كـه داوايـان لـث     بةشةكةيان لث

  .دةكةن پث

توخوا براگةل وةرن تا لةسةر كانياوثكي سارد و جوان كؤذثك ببةسـتني  

بةصـكوو   تثرتثر بؤ حاصي زار و ژياين نةزاي نيشتمانه جوانةكةمان بگـرين، 

فرمثسكي دايكي نازدار و بثچارةي نيشتمامنان كه به چاوي كانياوا دةذژثتـه  

ناز، به ديتين گرياين بةپـةرؤش و   سةر گؤناي دةشت و دةري كوردستاين بث

وخرؤشي ئثمه وشك بثتةوه و تؤزث دصي بكرثتةوه و ئـةم   ئةسريين به جؤش

  .گذ و كصپةي دةرووين دامركثتةوه

شةويستةكان، وا گومث له ئاه و ناصةي نيشتمانه كه به براكان، خؤ! نا! نا

تـا دةرگـاي مـردن و    ! كذوزانةوه پثم ئةصث رؤصةگيان گريان كاري پريثژنانه

خؤ ئثمةش ! مراندن له سةر پشتانه، شيوةن و زاري ئيشي ناپياو و پةستانه

خؤمان به الوثكي ئازا ئةزانني و مةعناي بةزين نازانني، كةوابوو بـا بچينـه   

ر چيا بصيندةكاين نيشتمامنان بـه گـةوايي ئـةوان پـةميانثكي برايـةيت      سة

ببةستني كه وةكوو ئةم چيايانه رةنگني و سـةنگني و بـه خـوثين جـةرگمان     

هـثين ژيـاين نـةنگني بـث، ببثتـه       رةنگني بث، بؤ گةيل هةژاري كورد دوايي

  .دةري ئثمه بؤ مردن و مراندن له رثگاي رزگاريدا يارمةيت

  دةبياتگةجنينةي ئة

. ة»گةجنينـةي ئـةدةبيات  «گؤشـةي  » ئـاوات «ي گؤضـار بةشثكي گرينگـي  
الپةذة لة سةر جةم بيست الپةذةي خؤي بـؤ شـثعر تـةرخان     ٤» ئاوات«ي گؤضار

ي گؤضـار ه زؤر وةك شـثوةي داذشـتين   گؤضـار شـثوةي داذشـتين ئـةو    . كردووة
چةنـد  « ي كتثيب٤٩لة الپةذة » نوشريوان مستةفا ئةمني«كاك . دةچث» نيشتمان«

نيشتمان بايـةخثكي زؤري  «:دا دةصث »الپةذةيةك لة مثژووي رؤژنامةواين كوردي
: داوة بة شثعر، بة تايبةيت بة شثعري سياسي، رةنگة هؤي ئةمةش ئةوة بث كـة 

يةكةم، دوو كةس لة نووسةرة سةرةكييةكاين شـاعريي هةصـكةوتووي بـةتوانا    
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دووهــةم، رادةي . خؤيشــي جــار و بــار شــثعري دانــاوة» زةبيحــي«بــوون و، 
. دا زؤر بـةرز بـووة   نةخوثندةواران لة ناو دانيشتواين ئةو سةردةمةي كوردستان

دا شثعر، بة تايبـةيت بـؤ مةبةسـيت سياسـي لـة       لة ناو كؤمةصي نةخؤيندةوار
  ».پةخشان ئاسانتر و زووتر بآلو ئةبثتةوة و لة بةر ئةكرث

» زةبيحـــي«مامؤســـتا  لةگـــةص» حمةممـــةدي شاپةســـةندي«كـــاك 
ئةو دؤستايةتييةش كاتثك پثـك هـات كـة    . دؤستايةتييةكي زؤر نزيكي هةبووة

هـةر دووك لـة تـةورثز بـوون، پـاش      » حمةممـةد «و كاك » زةبيحي«مامؤستا 
  »نيشـتمان «داوا دةكا بؤ چاپي » حمةممةد«لة كاك » زةبيحي«ماوةيةك مامؤستا 

كـاري چـاپ و    بؤ يةكةم جار چووة نثو» حمةممةد«ئةوة بوو كاك . يارمةيت بدا
لـة پيـت رثكخسـنت و    » زةبيحـي «كـار كـردن دةگـةص مامؤسـتا     . بآلوكراوةكان

، كاريگةرييةكي زؤري لة سـةر كـاك   »نيشتمان«ي گؤضاررازاندنةوة هةتا چاپي 
بة چةشـنثك كـة شـوثين ئـةو كاريگةريـة لـة       . دانا» حمةممةدي شاپةسةندي«

ئامادة » نيشتمان«شثوةي ةش بة گؤضاردا رةنگي داوةتةوة و ئةو » ئاوات«ي گؤضار
كراوة و لة شثعر وةك كةرةسةيةك بـؤ بووژاندنـةوةي هةسـيت نةتةوايـةيت و     

ــةوةي گــةيل كــورد كــةلكي وةرگرتــووة  ــةي «گؤشــةي . وشــيار كردن گةجنين
بايةخثكي زؤري بة شثعر » نيشتمان«ي گؤضاروةك » ئاوات«ي گؤضاري »ئةدةبيات

عري ئايينيشـي تثـدا بـآلو    جگة لة شثعري سياسي و هةست بـزوثن، شـث  . داوة
  . كراوةتةوة

لـة سـةر   «، )ه.ر(يا ) م.ر(لة » ئةي ميللةيت ئاوارة«: شثعرةكان بريتني له
» باصـي كثشـاوة بـة سـةر حوسـنا بـرؤ      «، )ئةشكةيي(» ئةم بةخشيش و رةمحة

ئةي «شثعري ). مامؤستا هثمن(هةر دووك لة » ...كچة الدثيي و الوي «، )حةمدي(
ة كـة تـا رادةيـةكي زؤر    »ئاوات«ي گؤضاريا شثعري سياسي تةن» ميللةيت ئاوارة

دا شـاعريي ئـةو شـثعرة بـة      لة الپةذة دوو. هةسيت نةتةوايةيت كورد دةبزوثنث
. ناسـثندراوة ) م.ر(بـة نـاوي    ١١خؤي ناساندووة، بةآلم لـة الپـةذة   ) ه.ر(ناوي 

 ١٣٢٥ي هةآلصه كه له بانةمـةذي  گؤضاري ٣له ژماره » حةسةين قزصجي«مامؤستا 
شاعريي ميللي و «له وتارثكي خؤيدا كه له ژثر ناوي . چاپ كراوه) ١٩٤٦ئاوريلي (

هةژار سث ساصه پثـي  «: ه بآلو بؤتةوه دةصثگؤضارلةو » بةناوبانگي كورد، هةژار
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ناوةته عالةمي شثعرةوه و له ماوةي ئةم سث ساصةشدا دووهةزار شثعري زيـاتر  
= هـاوار (= » ي كوردسـتان رهـاوا «و » نيشتمان«ي گؤضارشثعرةكاين له . گوتووه

» ...دا چاپ و بـآلو كراوةتـةوه  »كوردستان«و رؤژنامةي » ئاوات«و ) هاواري كورد
وةكي لثرةدا هاتووه و به پثي قسةكاين مامؤستا قزصجي بؤي هةيه ئةو شـثعره،  

واتا كورتكراوةي ناوي خؤي » ه.ر«شثعري مامؤستا هةژار بث كه به ناوي ثين 
بةآلم ئةوةش بؤچوونثكه . چاپ كرابث) هةژار(سناوه شثعرييةكةي و نا) رةمحان(

  .و رةنگه واش نةبث
شاعري بؤ بة هثز كردين هةسيت نةتةوايةيت و ئاگادار كردنـةوةي گـةيل   
كورد لةو چارةذةشي ونةهامةتيانةي تثيدا دةژي، بـةو پـةذي هونةرمةنديـةوة    

  :دا نووسيوة و دةصث قسةكاين خؤي لة قاليب شثعر
  

  ميللــةيت ئــاوارة لــة نثــو دةشــت و بيابــان ئــةي 

  وةي ميللةيت بث بةش لة هةموو حـةق و حيسـابان  

  ميللــةت هــةموو بــث نــازو هــةموو بــث دةســةآلتن

ــان  ــت و بياب ــو دةش ــة نث ــارة ل ــةوة بثچ   كةوتوون

  

پاشان شاعري لؤمةي هثندثك كةسان دةكـا كـة بـؤ بةرژةوةنـدي كـايت      
يان خؤشخزمةيت بـة داگريكـةران    خؤيان لة پثناوي وة دةست هثناين ماصي دنيا
  :دا نانثن، بؤية دةصث بايةخثك بؤ كةسايةيت خؤيان و گةلةكةيان

  
  هـــؤش و دص و ئثمـــان و رةگ و مةعريفـــةتو بـــث   

ــةنابان     ــة ج ــومرو ب ــي ع ــةدةن حاسص ــة م ــي ديك   چ

ــدت   ــة ئؤمث ــن ب ــةر م ــن و ه ــدي م ــة ئومث ــؤ ب ــةر ت   ه

ــةالبان    ــيت ك ــر دةس ــة ژث ــة ل ــة دةرث ئثم ــؤن دثين   چ

  

ئةوة خةصك هان دةدا چاوةذثي موعجيزة نـةبن و تثبكؤشـن و    هةر لة بةر
چونكة چي واي نةماوة لة دةست . لةو رثگايةشدا ورة و هيوايان لة دةست نةدةن
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بؤ ئةوةي هثز و ورةيةكيشـي دابـث بـة    . ئةو زوصم و چارةذةشيية رةهاييمان بث
ش تـر  گةيل ئثمة ئةگةر لة زؤر گةيل ديكة گةورةتر و بـة هـؤ  : گةلةكةي، دةصث

بؤ ئةو مةبةسـتةش كـةلكي لـة مةسـةلثكي فارسـي      . هؤشتريش نني نةبن، كةم
واتة ئةوةي تثنةكؤشث و » نابردة رنج گنج ميسر مني شود«:وةرگرتووة كة دةصث

  :زةمحةت نةكثشث و خؤي ماندوو نةكا بة گةنج واتة ئامانج و ئاواتةكاين ناگا
  

  نةوبيستووة كة نابثت و بة بـث گـةنج و بـة بـث رةنـج     

  بـــث رةنـــج و عـــةنا چـــؤن دةكـــرا شـــا بكرابـــان

ــةئيووس و پةريشــيدة مــةبن وةختــة رةهــا بــن        م

ــةوابان   ــة ج ــوئال و ل ــة س ــةوذؤ ل ــةموو ئ ــةت ه   ميلل

ــث     ــة دةزانـ ــةيت دونيايـ ــةموو ميللـ ــة هـ   ئةوذؤكـ

ــان   ــا ب ــةروةر و ش ــوو س ــة دةب ــة باهؤش ــةو ميللةت   ئ

  

ص دا كة پثيان وايـة بـة دةسـيت بـةتا     شاعري لة وةآلمي هثندثك لة خةصك
  :هةية، دةصث... ان پث ناكرث و دوژمن تةيارة و

  
  تــــةيارة چييــــة؟ قــــووةيت روح و بــــةدةن بــــث

  عـــيلم و هونـــةر و مةعريفـــةت و لـــوبيب لوبابـــان

  

شاعري هؤي سةركةوتين گةلةكةي بة نةماين نةخوثندةواري و فثر بووين 
ة كـة  جا ئةو كاتةي. دا دةبينث زانست دةزانث و رثگاكةشي لة تثكؤشاين بث وچان

خةرمان و بةرهةمي شرييين ئةو كارة دةبينني و بة بريثكـي نوثـوة داواي مـايف    
خؤمان دةكةين و دةبينة خاوةين ئةو شتانةي كة دوژمن هةيبوو و ئثمـة نـةمان   

  :بؤ لة نثو بردين دوژمنةكامنان كةلكيان لث وةردةگرين. بوو
  

  بـــث عيلمـــي و بـــث مةعريفـــةيت بثـــت و نـــةمثنث 

  لــة مــةقاالت و خيتابــان  هــةر نثــوي وةتــةن دث   
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  بـــؤ تةربيـــةيت فيكـــري جـــةواناين مـــةداريس    

  باســـي وةتـــةن و ميللةتـــه، داوثنـــه كيتابـــان    

ــن    ــةرچي بكؤش ــةر، ه ــيلم و هون ــيعةيي ع ــؤ تةوس   ب

ــابان    ــه حيس ــن ب ــت و بپرس ــةر بث ــة، گ ــتا كةم   هثش

ــةداوةت    ــؤغز و ع ــةبوو، ب ــو ه ــةر عيلم ــث ئةگ   نامثن

  بؤ يةك هـةموو كـةس دةبنـة بـرا، ميسـلي سـةحابان      

  وجاره دةكــةن فيكــري بــةرةو ژوور هــةموومان   ئــة

ــازادي ــةو ئـ ــةب دثنـ ــانةتةصـ ــةن و تابـ   ذوو، رةوشـ

  تـــةييارة دةبـــث، مةركـــةب و ئةســـبايب شـــةذثتان

ــةبابان     ــدامي س ــؤ ئثع ــة ب ــدا، ل ــتين ئةع ــؤ كوش   ب

  

بةآلم لة . هةر وةكوو پثشتر گومتان شاعريي ئةو شثعرانةمان بؤ نةناسرا
د منوونة شثعر لةو شاعريانةي شـثعري  بةر گرينگي ناسيين ئةو شاعرية، چةن

ئةگةرچي دواي هثنانـةوةي  . لةو جؤرةيان بؤ خةصك داناوة، لثرةدا دةهثنينةوة
منوونة شثعري شاعرياين ديكةش ناتوانني بة تثـذاديوي بصـثني شـاعريي ئـةو     
شثعرة فالن كةسة، بةآلم هـةر نـةبث دةرگايـةك بـؤ شـارةزاياين ئـةو بـوارة        

ثكؤصـينةوة و شـارةزايي ئـةوان نـاوي ئـةو شـاعرية و       دةكةينةوة، بةصكو بة ل
  : شاعرياين نةناسراوي ديكةمشان بؤ ئاشكرا بث

ي گؤضـار ناسـك لـة    شـاعريي گـةورة و هةسـت   » مةال مـاريف كؤكـةيي  «
  :دا دةصث ، لة شثعرثك١٣٢٢پووشپةذي  -ژمارة يةك  -» نيشتمان«

  
ــتان    ــةقري و دةستةوةس ــةزلووم و ف ــةيت م ــةي ميلل   ئ

ــة  ــيلم و م ــث ع ــتان ب ــةتفايل دةبس ــوو ئ   عاريف، وةك

  ئيقــــدام و قيــــامثكي بكــــةن، مــــةوقيعي كــــارة

ــة بــ    ــةا ك ــة ت ــؤ مةي ــةر ب ــتان ةه ــة زمس   هار بؤت

  

  :لة كؤتاييشدا دةصث
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ــةوذؤ   ــةتة ئـ ــةن، فورسـ ــي بكـ ــة فكرثكـ ــؤ ئاتيـ   بـ

ــةر   ــة ب ــاو ل ــة چ ــةي دةبن ــا ك ــتان ت ــةيت دةس   و ئال

  

ةكثكي ديكة كة بة پريةمثردي سابآلغي مةشهوور بووة، ي» سةيفولقوزات«
  :لةو شاعريانةية كة شثعري لةو جؤرةي داناوة

  
ــو    ــايل دث ــوان ميس ــة كث ــة ل ــةي ئثم ــا ك ــة ت   كوردين

  بــثني و بچــني و بــؤ ئثمــة نــةبث قــةت خــودان و خثــو

  خةصــكي هــةموو لــة بــاغ و لــة شــاران كــةيف خــؤش 

ــو     ــت و كث ــة دةش ــاوين ل ــةر م ــث س ــآلو و ب ــة ب   ئثم

  

ةكاتةوة كـه فكـرث لـة حاصـي     دا كوردان ئاگادار د شاعري هةر لةو شثعرة
  :خؤيان بكةنةوة

  
  فكـرث لــة حاصــي خــؤ كـةن و بگــرين بــة حاصــي خــؤو  

ــو    ــة رث ــة دثت ــةداوةيت خؤتان ــةري و ع ــث س ــةر ب   ه

ــدراو   ــذاو و فذثـــ ــةرگ بـــ ــدذاو و جـــ   ال هةصـــ

  ذامــان دةدةن بــة جــارث لــة هــةوراز بــؤ نشــثو     

  

  :لة كؤتاييشدا دةلث
  

ــتةوة    ــة دةس ــؤي ب ــةقي خ ــة الوة ح ــةتث ل ــةر ميلل   ه

  ثك ئةگةر سةري هةصـثنث دةصـثن بؤتـة سـةربزثو    كورد

  

ش يةكثكي ديكه لةو شاعرية گةورة و بةناوبانگانـةي  »قازي هةصةجبةيي«
  .ئةو مةيدانةي شثعري كورديية
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بووة، لـة  » مةال عةبدولقادري كاين كةوث«، كوذي »حةسةين قازي«مةال 
ي كتـثيب  ي بةشـي سـثهةم  ٨٧تا  ٨٣لة الپةذةي . بووة» شاهؤ«دا نازناوي  شثعر

دا شثعرثكي ئةو شـاعريةش بـآلو كراوةتـةوة كـة ئـةوة      »ك.دياري كؤمةصةي ژ«
  : ية)قازي هةصةجبة(» حةسةين شاهؤ«منوونةي پثنج خشتةكييةكي مةال 

  
ــار    ــيية چ ــةزلوومي س ــتةمديدةيي م ــوردي س ــةي ك   ئ

ــار  ــةخيت گرفتـ ــوومةيي بةدبـ ــةيت مةعسـ   وةي ميللـ

ــدار؟  ــوة و دوژمــن هــةموو بث ــا كــةي لــة خــةوان ئث   ت

  تا چةند ئةبث هةر مةست بن و خـةلق هـةموو هوشـيار؟   

  خؤتــان ئةكةنــة مةزحةكـــةيي مــةحرةم و ئـــةغيار   

  

  :ئةوجار گةلةكةي هان دةدا كه وةخؤ بثنةوة و دةصث
  

  ئةو ميللـةت و قةومانـة لةمـةو پـثش كـة زةبـوون بـوون       

  ئةوســـاكة كـــة دوون بـــوون ،و تاقمـــةه ئـــةو تايفـــ

  يي خـوون بـوون  ئةو خةصقة لة بةر جةهل و نيفـاق غةرقـة  

ــوون     ــوون ب ــةت و داراي فن ــةوي غةفص ــة خ ــان ل   هةصس

  !ئثســتثكة هــةموو بــةگ لــةگن و شــاة و حوكمــدار     

  

  :يان هةبث و دةصث دا كوردان هان دةدا يةكثيت لة جثگايةكي تر
  

ــني    ــا ب ــةك دص و چ ــد و ي ــةموو موتتةحي ــة ه   وا چاك

ــت  ــوو دةس ــة وةك ــةك ن ــؤ ي ــني ةب ــرا ب ــةيين ب   برا، ع

  ي يــةك پشــت و پــةنا بــنيمةردانــة لــة بــؤ مةقســةد

ــني   ــووا ب ــةحكامي خ ــابيعي ئ ــةموو ت ــةرتة ه ــةو ش   ب

  تــا جوملــة رةهــا بــني لــة دةســي دوژمــين خوخنــوار
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  :دا دةصث لة كؤتايي
  

ــان  ــت گــةورة و گچك ــةوة گش ــوا، وةرن ــن و خ ــوة ب   ئث

ــان    ــةياآليت پةرثشـ ــة خـ ــة دآل جوملـ ــةن لـ   دةركـ

ــوردان   ــةيت ك ــؤ نةگب ــيتة ب ــة واس ــتث هةي ــد چش   چةن

  ةد، بـوغزي يـةك و قيللـةيت عريفـان    وةك كيرب و حةس

  ئيســـالحي بكـــةن تـــا كـــوو بكؤشـــني بـــة هـــاوار

  

حمةممةد «يةكثكي ديكة لةو شاعريانة كة شثعري لةو جؤرةي داناوة كاك 
شثعري بة فارسي » حمةممةد رةسووصي ميكايلي«كاك . بووة» رةسووصي ميكايلي

و ) ك.ژ(ةصـةي ةكاين سـةردةمي دةسـةآليت كؤم  گؤضـار و بة كوردي لة رؤژنامة و 
ئةوةنـدةي  . دا بـآلو كردؤتـةوة   يـش )ك.ژ(تةنانةت بةر لة دامةزراندين كؤمةصةي

زانياري لة سةر ئةو شـاعرية هةيـة ئةوةيـة كـة ئـةويش شـثعري سياسـي و        
نةتةوايةيت زؤر هةبووة و ئةگةرچي تا ئةو جثيـةي زانيارميـان لـه سـةر ئـةو      

نووسراوةكاين بـآلو  ) نگهووشة. م.م(شاعريةش هةبث، ناوبراو به ناوي ثين 
، )م.ر(ي ئـاوات واتـا   گؤضاردةكردةوه، بةآلم وثشدةچث ئةو ناوة رةمزييةي ناو 

ئـةوةش چةنـد منوونـه شـثعري ئـةو      . هةر كورتكراوةي ناوي ئةو شاعرية بث
دا لـه پووشـپةذي   »نيشتمان«ي گؤضاري ژماره يةكي ١٠و٩شاعريةيه كه له الپةذه 

بــآلو ) ١٦هووشــةنگ، ئةنــدامي ژمــاره . م.م(بــه نــاوي ) ١٩٤٣جــووالي ( ١٣٢٢
  :كراوةتةوه

  
ــةرهةژار    ــةقري و س ــوردي ف ــةيت ك ــنم ميلل ــا دةبي   ت

  كــةس و بــث كؤمــةگ و بــث كاروبــار زمــان و بــث بــث

ــار  ــوثرن رؤژگـ ــةيت دي، رادةبـ ــةپؤكي ميللـ   ژثرچـ

  ئاوي چاوم هةر وةكوو گؤزةي سـةرةوژثر دثتـه خـوار   
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ـ  ةي وشـيار دةكاتـةوه و   له بةشثكي ديكةي شثعرةكةيدا شاعري ميللةتةك
. پرسياري لثدةكا بؤچي تثنافكري بؤ تؤ چيـت لـه ميللةتـةكاين ديكـه كـةمتره     

  :پاشان دةصث مايةي ئةو پاشكةوتووييةش، دووبةرةكايةتييه
  

  ميللةيت دي چييه ئةگـةر كـردي تـةذةققي، عيللـةيت؟    

  بؤچي تثنافكري كـورد؟ ئـاخر ئـةتؤش خـؤ ميللـةيت     

     � ����� 
��� ���� ������ ���� �
���� ���������� �  

  هـةژار  وةتةن وةك جوولةكةي دامي هـةتيو و سـةر   بث

  

دواي ئةوه باسي غريةيت كوردي دةكا كه بؤته ويـردي زمـاين خةصـكي و    
ماكةي پثگةيشنت بـه  : بؤيه دةصث. ميللةتةكاين دي و غريةيت به منوونه دثننةوه
ئةگـةر يـةكثيت هـةبوو ئـةوجار     . هةر جؤره سةركةوتن و شانازييةك يةكثتييه

  :يسته زانست و سةوادتان هةبث، دةنا پثشكةوتنتان نابثپثو
  

ــاد    ــاره، ئيتتيح ــزز و ئيفتيخ ــةرجؤره عي ــةيي ه   ماي

ــاد    ــةي فةس ــةن ريش ــه الدةب ــةم تةريق ــةيت دي ب   ميلل

ــةواد     ــيلم و س ــه ع ــا الزم ــث، ج ــةر بب ــادو گ   ئيتتيح

  چونكــه بــث عــيلم و هونــةر ناكــا تــةذةققي هــيچ كــار

  

دا  شـاعرية كـة لـةو سـةردةمة    ئةو چةند منوونة شثعرةمان لـةو چةنـد   
شثعريان داناوة هثناوة، بةآلم ناتوانني بذياري لة سةر بدةين كـة بـة رووين و   

رةنگـة  . ي دانابـث »ي ئاواتگؤضار«بث شك يةكثك لةو شاعريانة، ئةو شثعرةي 
يةكثك لةوانة شاعريي مةبةسيت ئةو بةشةي وتاري ئثمة بث، لةوانةشـة هـيچ   

بـؤ لثكؤصـةر و ئـةديبثك كـه وةآلمـي دروسـتمان        با ئةوة مبثنث. كاميان نةبن
  .بداتةوة

لة سةر ئةم «دا شثعرثك لة ژثر ناوي »ئاوات«ي گؤضاري ١٣و  ١٢له الپةذة 
دا شـاعري بـة    لـةو شـثعرةش  . هاتووة» بةخشيش و رةمحة خودا ئةحلةمدوليال
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ي كردؤتـة نثوئـاخين   »فاتيحة و تةوحيـد «شثوةيةكي زؤر جوان دوو سووذةيت 
  .ي پث دةصثن»تةزمني«دا  كة ئةوجؤره شثعره لة ئيستالحي ئةدةيبشثعرةكةي 

بؤ ئةو بةشة لةو شثعرانة بـة هـؤي ئـةوةي كـة زؤر وشـةو ئيسـتالحي       
عةذةيب و ئايةيت قورئاين تثدا بوو لة زانياري چةند مامؤستايةكي عةذةيب زان 

ي ئةگةر چ. كةلكم وةرگرت و بةو جؤرة زؤر هةصةي ئةو شثعرةمان راست كردةوة
روون نيية هةصةكاين شثعرةكة هةصةي خودي شاعريةكةن يـان هةصـةي چـاپي،    
بةآلم هةرچي بث، ئاية و وشة عةذةبييةكامن لـة دووكةوانـة هاويشـنت كـة لـة      

ئةوةشم بة مةبةسيت جودا كردنةوةي وشةي . دا كةوانةيان نيية نووسخةي ئةسصي
وسي شـثعرةكة،  عةذةيب لة كوردي و هةروةها پاراستين شثوةي درووسيت رثنو

  .دا دياري كردووه لة كةوانة
ئةو شثعرةي داناوة كـة بـة   » ئةشكةيي«شاعريي ئةو شثعرة بة ناسناوي 

داخةوة ناوي دروست و تةواوي ئةو شاعريةمشان هةر وةك شاعريي پثشوو بـؤ  
  .ةيهگؤضارئةو شثعره تةنيا شثعري ئاييين ئةم . روون نةبؤوة

چـاپ  » حةمدي«ي شاعريثك بة ناوي چةند بةيت شثعر ١٣لة خوار الپةذة 
  :دا دةصث كراوة كة لة بةيتثك

  
ــةدةن   ــةت م ــووكي ق ــاين بچ ــة ئينس ــاآل ب ــةيي ب   روتب

  چــون لــة رووي رؤژا بزانــة تيغــي كثشــاوة بــرؤ     

  

وثدةچث مةبةستثكي تايبةت لة هةصـبژاردين ئـةو شـثعرة بـؤ چـاپ لـة       
دا گلةيي خؤيان  ةكه لة قاليب شثعرگؤضاردا هةبث و بةرپرساين  »ئاوات«ي گؤضار

لة بـةر ئـةوةي كـة هثنـدثك     . كردبث) ك.ژ(لة هثندثك له بةرپرساين كؤمةصةي
كةسي ناشارةزا و ناشياو پؤسيت گرينگيان پث سپثردرابوو، بة تايبةت كة لـةو  

سـةبارةت بـة   . زؤر هاسـان ببـؤوة   ئةندامةيت لةو كؤمةصـةدا  دا مةرجي دوايانة
ئةوةنـدةي بؤمـان روون بؤتـةوة،     ناساندين شاعريي ئةو چةند دثذة شثعرةش

بث و لةو سـةردةمي ژيابـث و شـثعري    » حةمدي«تةنيا شاعريثك كة ناس ناوي 
ية، بةآلم بؤ ئةو شـثعرةش وةكـوو   »حةمدي سولةمياين«لةم بابةتةشي هةبث، 
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بةآلم بـؤ زانيـاري   . دوو شاعريي پثشوو ناتوانني بذياري تةواوي لةسةر بدةين
  :ذة لة سةر ژيان و بةرهةمي شاعري دةنووسنيخوثنةرانيش بث، ئةو چةند دث

لة شاري سولةمياين كوردستاين » حةمدي«بة ناسناوي » مةال حةمدوون«
دا لة ئةستةمبوص كـؤچي   ساصي ٦٥باشوور بة كوثري لة دايك بووة و لة تةمةين 

  . دوايي كردووة
گوصدةستةي «كة لة كتثيب » حةمدي«ئةوةش چةند منوونةيةك لة شثعري 

  :وةرگرياوة» هاوعةسرم شوعةراي
  

  ئــةم دينــة لــة پثشــا وةكــوو زةمــزةم بــوو بــة رووين

  هــيچ غةششــي نــةبوو، ئثســتة دةصــثي لثصــي قــوذاوة 

  يــاذةبيب لــة بــةر خــاتري پثغمبةرةكــةي خــؤت     

  محــث بكــة بــةم كؤمةصــي ئيســالمة كــة مــاوة      رة

  لةت لـةت بـوة بـةم چةكوشـة، سـةعايت دصـي عالـةم       

ــو    ــةرخي س ــةرةك و چ ــةذ و زةمب ــاس و ج   واوةذةقق

ــدي« ــذؤ  » حةم ــة ئةم ــةذةنگي غةم ــريي ف ــي يةخس   دص

ــاوة     ــرة و ف ــرؤي بةس ــةربووين گ ــة ب ــةربووين ب   ب

  

. دةكـةوث » هثمن«مامؤستا ) ه .م(شدا چاومان بة دوو شثعري ١٤لة الپةذة 
كچة «يةكةم شثعري بة ناوي . دا دوو شثعري شاعري بآلو كراوةتةوة لةو الپةذةية

» كيـژي الدث «دا بة نـاوي   ي مامؤستا هثمن»تاريك و روون«لة ديواين » الدث يي
  . دا هةية »ئاوات«ي گؤضارچاپ كراوةكةي  لةگةصچاپ كراوة و جياوازيةكي زؤري 

لة هـيچ كـام لـةو بةرهةمانـةي     » ...الوي«بةآلم شثعري دووهةم بة ناوي 
» هثمن«مامؤستا . دا كة تا ئثستا چاپ كراون، بآلو نةكراوةتةوة »هثمن«مامؤستا 

ـ  ي گؤضـار كؤمةصـه،  «: دا دةصـث  »تاريـك و روون «ة پثشـةكي ديـواين   بؤ خؤي ل
كة ديارة مةبةسيت ئةو دوو شـثعرة  . »ئاواتيشي چاپ كرد و من لةويشدا نووسيم

شثعري دووهةم دواي پتر له شثست ساص بؤ جاري دووهةم سةرلةنوث لةو . بووة
  .دا بآلو دةبثتةوة كتثبة
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  ؟ثكي ديكةيهگؤضاردةري پثسةربةخؤ بووه يا درثژة» ئاوات«ي گؤضار

بة پثچةوانةي بريوذاي زؤربةي ئـةو نووسـةرانةي كـة    » ئاوات«ي گؤضار
ناويان لةو وتاره و بةشةكاين ديكةدا هاتووة، تةنيا يةك ژمـارةي لـث چـاپ و    

  .بآلو كراوتةوة
چةنـد رؤژنامـة و    لةگـةص وثـژ   و لـة وت » حمةممةدي شاپةسـةندي «كاك 

، زانيـاري جؤراوجـؤري داوة بـة    »ئـاوات «دا، سةبارةت بـة ژمارةكـاين    گؤضار
ئةگةرچي زانيارييةكاين لةگةص يـةكتر جياوازييـان هةيـه، بـةآلم     . خوثنةراين

نابث بث ئينساف بني، لة بةر ئةوةي كة ئةگةريش هةصةيةك لة  ذا لةسةر ئةوةش
دا هةبث، ئةوة دةگةذثتةوة بؤ ئةوةي كة ماوةي پتـر لـه    قسةكاين كاك حمةممةد

هـةر بؤيـة   . ةدا تثپةذ بووةگؤضارةر چاپ و بآلوكردنةوةي ئةو شثست ساص بة س
كاك حمةممـةد  . زؤر ئاسايية كة هثندثك لة وردةكارييةكاين لة بري چووبثتةوة

تـا   ١٠ئةوةي ماوة بيصةين دةركردين ژمارة « :دا دةصث ةكاينووثژ وتلة يةكثك لة 
ـ   لةو كاتة. ة»نيشتمان«ي ١٢ تنمان پةيـدا  دا چاپخانةيةكي بچووكي پيـت رثكخس

لـة  » زةبيحي«كرد، هثنامانةوة سابآلغ تا لة وث خؤمان چاپي بكةين، ئةوة بوو 
سوودم لةو چاپخانةية وةرگرت و بة تةنيا . كايت گةذانةوة لة ورمث بةسةرداگريا

بة يادي ئةم » ئاوات«، ئثستا كچثكم ناو ناوة »ئاوات«ثكم دةركرد بة ناوي گؤضار
شاياين باسة هـةموو نووسـينةكاين   . لثدةرچووة ة كة تةنيا يةك ژمارةيگؤضار

نـاوي نووسـينةكانيش تـا ئـةو     . هي خؤم بوون، جگة لة چةند پارچة شثعرثك
لـة  (مةحاكةمـةي هيتلـةر، سـواري رةش پـؤش     «:جثيةي لة يادم بثت ئةمانةن

ــذابوو ــة يــادي  )فارســيةوة وةرم گث ، شــتثك دةربــارةي ئــةدةيب رةمــزي و ب
الپـةذة   ٣٠نزيكـةي  . وو بة ناوي دؤسـيت دوورم يةوة، شتثكم نووسيب»زةبيحي«

  .)ةكةيهگؤضارمةبةسيت له تثكذاي (» ... .دةبوو
رؤژنامة نووسـي  «ي كتثيب ٢٧٠لة الپةذة » مهيدادي حوسثن«كاك دوكتور 

دا، دواي  »١٩٤٧ - ١٩٤٢كــوردي لــة ســةردةمي كؤمــاري دمثوكــذايت كوردســتان 
هةر وةكوو خؤي ... «:دةصث» حمةممةدي شاپةسةندي«ناساندين كةسايةيت كاك 

ي رةمــزي نازنــاوي دةركــردووة و بــة »ئــاوات«ي گؤضــاردةصــث هةوصــي داوة و 
يوثيت و سث ژمارةي لث چاپ كردووة كة بة داخةوة ئثمة ئةسـةرثكي ئـةو   نووس
  ».ةمان دةست نةكةوتگؤضار



 سثبةري ئازادي/     50

 

هةر وةك ديتمان لة جثيةك دةصث يةك ژمارة و لة جثيـةكيش دةصـي سـث    
قسةكاين كاك حمةممـةدي شاپةسـةندي سـةبارةت بـة     . ةژمارةي لث چاپ كراو

ي گؤضـار سـةبارةت بـة   . جثگـاي سـةرجنن  » ئـاوات «و » نيشتمان«ةكاين گؤضار
. دا گوتوويةيت يةك ژمارةي لـث چـاپ كـراوة    ي ديكةووثژ وتلة چةند » ئاوات«

ئـةوةي مـاوة بيصـةين دةركـردين     «:دةصث» نيشتمان«ي گؤضاربةآلم سةبارةت بة 
وا ديـاره  . خستووة لةگةصيشي »ئاوات«ي گؤضارة كة »نيشتمان«ي ١٠ - ١٢ ژمارة

ــارة   ــة ژم ــؤي ل ــة بؤخ ــتمان«ي ) ٧و  ٨و  ٩(چونك ــة، » نيش ــراوةي هةي نووس
  . داناوة» نيشتمان«ي ١٠ي بة ژمارة »ئاوات«ي )١(ژمارة،

ئاوذثـك لـه   «ي كتـثيب  ١١٦لة الپـةذة  » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 
ـ  لـة وت » مثژووي مـةهاباد  » مـةال قـادري مودةذذيسـي   « لةگـةص دا كـة   كووثژث

 دا نووسـيوثيت  لة يادداشتثكي خـؤي » مةال قادري مودةذذيسي«:هثناوة دةصث پثكي
لة درثژةي ئـةو باسـةدا   . »ژمارةي لث بآلو كراوةتةوة ١٠ ،]»نيشتمان«ي گؤضار[

ژمارةي ئةو بآلو كراوةيـة لـة كتثبخانـةي شةخسـي      ٩دا  له حاصي حازر«: دةصث
دا  هــةر لــةو الپةذةيــة» .دا هةيــة و بــؤ خــؤم ديتــوومن»ييووبيانئــة«ئاغــاي 

» عةيل ئـةنوةري «چاپ دةكرا، كاك » نيشتمان«ي گؤضاركاتثك لة تةورثز :دةصث
. انةي لة تـةورثز دةهثنـاوه بـؤ مـةهاباد    گؤضاربة ثين ئةو ) مري مةمحوودي(

ةكة ؤضارگي ١٢و  ١١ژمارةكاين «:يةوة دةصث»عةيل ئةنوةري«پاشان لة زمان كاك 
  » .لة شاري مةهاباد بة يارمةيت الوة بارهاتوو و شارةزاكان لة چاپ درا

له ناميلكةيةكدا كه لـه پـاييزي ساصـي    » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 
بـآلوي  » ك.ئـاوذثكي ديكـه لـه ژ   «الپةذه و لـه ژثـر نـاوي     ١٧له ) ١٩٨٤( ١٣٦٣

زؤربةي «: دا دةنووسث١٣له الپةذه » مةال قادري مودةذذيسي«كردؤتةوه، له زمان 
بـوو كـه   » عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي  «بـه قةصـةمي    ]نيشـتمان  ي[نووسراوةكان

ي گؤضـار وتارةكاين ئةو به زماين توركي له . بةذاسيت نووسةرثكي لثهاتوو بوو
زةبيحـي لثهاتووييـةكي سـةيري    . ي له تةورثزيش چاپ دةبـوو )وةتةن يؤصندا(

ــوردي دةزا  ــاين ك ــةبوو، زاراوه جؤراوجؤرةك ــه و  ه ــةكاين فةذانس ين و زمان
ژمـارةي  › دوازده‹هةرچؤنثك و به هةر زةمحةتثك بووبـث  . ئينگليسيشي دةزاين

ي چاپ و بآلو كردةوه و گةياندييه هةموو جثيةكي كوردستان »نيشتمان«ي گؤضار
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ةكه دةوصـةيت  گؤضـار دواي بآلوبوونـةوةي  . و زؤر پةسةند كرا و پثشوازي لث كرا
چاپخانـةي  . ةكه ببينثتـةوه گؤضـار شـوثين چـاپي    وجؤص كه ئةوكات كةوته جم

خةليفةگةري ئةرمةنييةكاين تـةورثز پشـكثندرا، هـيچ چةشـنه بةصـگةيةكيان      
وةدةست نةهثنا بةآلم چاپخانه ئةوجار ئاماده نـةبوو چـاپي ئـةو بآلوكراوانـه     

له تةورثز ئامـادةي  » چاپخانةي سةعادةت«دواي ماوةيةك ئةوجار . قةبووص بكا
بـه تثكؤشـاين لـه رادةبـةدةري ئاغـاي      . ةآلم به نرخثكي گرانترهاوكاري بوو ب

بـذيار درا كـه   » مةمحوودي وةليزاده«زةبيحي و چةند كةسثكي ديكه وةك ئاغاي 
بدةن به ئاغاي زةبيحي كه شةوانه بيباتـه  ... پيتةكان، كادذ، كاسةي پيتةكان و

هـةر  . خانـه كردن بيبةنه چاپ ماصه خؤي و ئامادةي بكةن و شةوثكي ديكه بؤ چاپ
و  ١١چؤنثكي بوو چاپخانةيةكي چكؤله كذدرا و هثنرايـه مـةهاباد و ژمارةكـاين    

بةكوريت . ي له مةهاباد و به يارمةيت الواين دةورةديتوو پث چاپ كراگؤضاري ١٢
يةكـةم،  : ك له ماوةي سث ساصـدا بـرييت بـوون لـه    .بآلوكراوةكاين كؤمةصةي ژ

 ١٣٢١پاشان رؤژمثري ساصي . بوو ]٣و٢و١ك بؤ الواين كوردي .كؤمةصةي ژ[دياري 
  .»ي نيشتمانگؤضارژمارةي  ١٢ي هةتاوي و ١٣٢٣و  ١٣٢٢و 

» نيشـتمان «ي گؤضاريش لة بذواية داية كة »يانئةييووب عوبةيديلال«كاك 
ي سـةروبةند بـةآلم لـة   . دا لـث چـاپ كـراوة    بـةرگ  ٦ژمـارةي لـة    ٩سةرجةم 

لة » هاواري كورد«ي گؤضار) ك.د.ح(و پثكهاتين ) ك.ژ(هةصوةشانةوةي كؤمةصةي 
هـؤي  . چاپ بـوو » نيشتمان«ي گؤضاري ١٠چاپ كرا لة جثي ژمارة  ١٣٢٤رةزبةري 

 ٧(داناوة ئةمةية كة هةصةكاين چاپي ژمارة  ١٠ئةوةش كة ئةو ژمارةيةي بة ژمارة 
دا  )هاواري كـورد (= » هاوار«ي گؤضاري ١لة ژمارة » نيشتمان«ي گؤضاري ) ٩و  ٨و 

 :نووسـيويةيت دا  لة يادداشتثكي خؤي» يانئةييووب«مامؤستا . ةراست كراونةتةو
ي )٩و  ٨و  ٧(و لـة پـاش ژمـارة    » نيشـتمان «ي گؤضـار هاواري كورد لـة جثـي   «
تةنيا يةك ژمارةي لث چـاپ  » هاواري كورد«. چاپ و بآلو كراوةتةوة» نيشتمان«

ي گؤضاري ١١چاپ كرا و بة جثگاي ژمارة » ئاوات«ي گؤضاردوا بة دواي ئةو، ! كرا؟
  » .داندرا» نيشتمان«

) ١١نيشـتماين ژمـارة   (ئـاوات  «:يـش دةصـث  »ئاوات«ي گؤضارسةبارةت بة 
ي »نيشـتمان «لـة جثـي   » هاواري كـورد «ي گؤضارمانگثك پاش » ئاوات«ي گؤضار
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و سـةرةتاي پـثش   ) ك.ژ(لة رؤژاين هاصـؤزي و تثـك داين كؤمةصـةي     ١١ژمارة 
لة مةهاباد و لة اليـةن كـاك   » ئثرانحيزيب دمثوكذايت كوردستاين «سازبووين 

  » .چاپ و بآلو كراوةتةوة» حمةممةدي شاپةسةندي«
ي گؤضـار ي ١٢يشي بة ژمارة »هاواري نيشتمان«هةر لة سةر ئةو بؤچوونة 

» يانئـةييووب «ةش مامؤسـتا  بؤچوونهةصبةت سةرةذاي ئةو . داناوة» نيشتمان«
: چاپ كراوة، دةصث» ژثذسيتةكي شاربا«كة لة » نيشتمان«سةبارةت بةو ژمارةي 
بؤچوونـةكاين   لةگةصة بؤچوونة، كة ئةو »نيشتمان«ي ١٠كة ئةو ژمارةيه ژماره 

  . پثشتري يةكتر ناگرنةوة
مةال قادري مودةذذيسي و كاك حمةممةد شاپةسةندي و كاك عةيل «ذةنگة 

» يانئــةييووب«بؤچوونــةكانيان هــةر وةك بؤچــووين مامؤســتا  ش»ئــةنوةري
يان بة »هاواري نيشتمان«و » ئاوات«و » هاواري كورد«ةكاين رگؤضابووبث، واتة 

  . دانابث» نيشتمان«ي گؤضاري ١٢و  ١١و  ١٠ژمارة 
ئـةو بؤچوونانـة چةنـد     هةر بؤية بة پثويستم زاين بؤ روون كردنـةوةي 

خاصثكي گرينگ خبةمة بةر باس و لثكؤصينةوة كة پثم واية بةم شثوةية بةشـثك  
  . وردميان بؤ ساغ دةبثتةوةلة مثژووي رؤژنامةنووسي ك

ساصثك پـاش  ) ١٩٤٨( ١٣٢٧لة يةكي خةزةصوةري ساصي » رثگا«ي گؤضار -١
سولةمياين چاپ  ي»سيتةكي شارباژثذ«رووخاين كؤماري كوردستان لة گوندي 

ة بـاس لـة پـةرة سـةندين چـاپ و بآلوكـراوة       گؤضـار ي ئـةم  ٢الپةذةي . كراوة
ژنامةكاين ماوةي يةك ساص تةمـةين  و رؤ گؤضاركورديةكان دةكا و سةبارةت بة 

، »كوردسـتان «ذؤژنامـةي  «:كؤماري كوردستان، كة چاپ و بآلو كراونةوة دةصـث 
گذوگاصـي  «، ›»ئـاوات «‹، »هاواري نيشتمان«، »نيشتمان«، »كوردستان«ي گؤضار
بـة  ... لـة سـنة  » راوثـژ «لـة بؤكـان،   » هةآلصـة «. لة مةهاباد ]ي كورد[» مناآلن

  » .كورديةكان زياد بوونچاپةمةين و بآلوكراوة 
  : دا دوو بابةمتان بؤ دةردةكةوث لثرة

كة لـة ريـزي   ) (هاواري كورد(= » هاوار«، »نيشتمان«ةكاين گؤضار: يةكةم
گذوگاصـي  «، »هـاواري نيشـتمان  «، »ئـاوات «، )وي لة بري كراوةادا ن ةكانگؤضار

خـويل  واتـة  . ، هةموويان ناويان بة جودا هاتووة و سـةربةخؤن »مناآلين كورد
  .ثكي پثش خؤيان ننيگؤضاردووهةمي هيچ 



 53 /    ناساندين گؤضاري ئاوات: بةشی يةکةم

 

چـاپ كـراوة و ئـةو شـتانةي     » ي رثگـا گؤضـار «ئةو كـايت كـة   : دووهةم
لـة  » نيشـتمان «ي گؤضارسةرنووسةر و بةرپرسي » زةبيحي«نووسيوة، مامؤستا 

ئةگةر ئـةو بؤچوونانـةي پثشـتر    . بووة» شثخ لةتيف«لة الي » سيتةك«گوندي 
باسـي دةكـةن،   ...) يان وئـةييووب مامؤسـتا  (ة كة بامسان كردن بةم شثوةية باي
. دا رةنگـي دةدايـةوة و دةنووسـرا   » رثگـا «ي گؤضارئةوه ئةو كات لة نووسراوةي 

انة هةموو سةربةخؤن و جياوازن لة يـةكتري،  گؤضاربةآلم هةر وةك دةزانني ئةو 
  . ي رثگاي پةسةند كردووةگؤضارش ئةو نووسراوانةي »زةبيحي«دياره مامؤستا 

ـ دا كـة   ووثژثـك  لة وت» عيزةددين مستةفا رةسووص«دوكتور  -٢ ةري نووس
 ٢٣٧و  ٢٣٦لةگةصي پثك هثناوة، لة الپـةذة  » ژيان و بةسةرهايت زةبيحي«كتثيب 

دةكا و سةبارةت بـة چـاپ و بـآلو    » زةبيحي«باسي هةوص و تثكؤشاين مامؤستا 
و شـتانةم،  ئةمن ئاگاداري ئـة «: دةصث» نيشتمان«ي گؤضاري ١٠كردنةوةي ژمارة 

ي لة سيتةك دةركردووة و هثرشي بؤ »نيشتمان«مامؤستا زةبيحي ئةو ژمارةيةي 
بةرثوةصآل لة بريمـة  .... و ئةوانة تثدابووة» هةمزة عةبدوصآل«سةر پاريت و كاك 

! ك نـةمابوو .ي دةركرد، لثم پرسي باشة چيت لة سةر نووسيبوو خـؤ ژ ١٠ژمارة 
ئةمن خؤم ديبووم، بةآلم ئـةو  » قاومةتئؤرگاين نةهزةيت م«ويت لثم نووسيبوو 

بةو حيسابة كـة ئـةوة مقاومـةت    . وريا لثم پرسيوشتانةم لة بري نةمابوو لة س
هةية و شوذش درثژةي هةية لة كوردستاين ئثران، بةس كؤمةصثك پلالريشي بؤ 

لـة درثـژةي ئـةو    » دوكتور عيزةددين مستةفا رةسووص« . »!سةر پاريت تثدا بوو
بوو وةآلمـي  » مرؤض«دا كة ناوي  پارتيش لة بآلوكراوةيةكي خؤيباسةدا دةصث كة 

نيشتمان لـة دةوري  «:ي داوةتةوة و نووسيوثيت»نيشتمان«ي گؤضارئةو هثرشةي 
  ».دووةميدا ئةبثتة زمان حاصي كؤمةصثك ئاژاوةچي

 ١٩٤٣تـةمووزي   -ي نيشتمان گؤضار«يش لة كتثيب »جةماص نةبةز«دوكتور 
ؤمةصــةي ژثكــاف و ئيــديؤلؤژي هوردةبــورژوازي زماحناصــي ك ١٩٤٤مايســي  -

هـةر وةك  ... «:دةنووسـث ) ٢٨(الپةذة » رؤشنبريي ناسيؤناليست له كوردستاندا
پاش رووخاين كؤماري كوردسـتان  » نيشتمان«ي ١٠خؤي گويت ژمارة » زةبيحي«

لـة الي  » زةبيحـي «دا  دةرچووة لة كاتثك» شارباژثذ«ئةم ژمارةية لة . دةرچووة
كـةماص مةزهــةر  «دوكتـور  » .پةنابـةر بـووة  » شـثخ مـةمحوود   شـثخ لـةتيفي  «

  تثگةيشــتين راســيت و شــوثين«ي كتــثيب ٨٨و  ٨٠يــش لــة الپــةذه »ئةمحــةد
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ي گؤضـار ي )٩و  ٨و  ٧(دا، سـةبارةت بـة ژمـارةي     »لة رؤژنامةنووسـي كـوردي  
  دا بـآلو كراوةتـةوة دةدوث و سـةبارةت بـة ژمـارة      كة لة يةك بةرگ» نيشتمان«

مـةهاباد،   ]كوردستان لـه [دواي رووخاين كؤماري «:دا دةصث٢٣٨ ش له الپةذه١٠
ي لـه عثـذاق   »نيشتمان«ژمارةيةكي تري  ١٩٤٨مامؤستا زةبيحي به ثين ساصي 

  »... .دةركرد
دوو خاصـمان بـؤ   » عيزةددين مستةفا رةسـووص «لة قسةكاين كاك دوكتور 

ســتا لــة اليــةن مامؤ» نيشــتمان«ي گؤضــاري ١٠ژمــارة «:يةكــةم. دةردةكــةوث
بآلوكراوةيـةكي  : دووهـةم . چـاپ كـراوة  » سيتةكي شارباژثذ«يةوة لة »زةبيحي«

ي بـة عينـواين   ١٠ي ژمـارة  »نيشـتمان «وةآلمي هثرشي » مرؤض«پاريت بة نثوي 
  .داوةتةوة» نيشتماين دةوري دووةم«

» جـةماص نةبـةز  «و دوكتور » كةماص مةزهةر ئةمحةد« دوكتور كاينجا قسة
كـة هـةموويان لـة    (» عيزةددين مستةفا رةسووص«ور بثنينة سةر قسةكاين دوكت

ئةوةمان بـؤ روون  ) يةوة ئةو زانياريانةيان وةرگرتووة»زةبيحي«زمان مامؤستا 
لة كوردسـتاين   ١٠ي ژمارة »نيشتمان«ي گؤضاردةبثتةوة و هثچ شكمان نامثنث كه 

  . ةكةش بووةگؤضارچاپ كراوة و دةوري دووهةمي » سيتةك«باشوور و لة گوندي 
كة بةشثكي لة تةورثز و بةشثكي لة مـةهاباد  )٩و  ٨و  ٧(اتة دواي ژمارة و

بـة عينـواين   » كؤماري كوردستان«ي ساصثك دواي رووخاين ١٠چاپ كرا، ژمارة 
  . چاپ كراوة» شثخ لةتيف«، لة الي »ي نيشتمانگؤضاردةوري دووةمي «

رة له سيتةك چاپي كردووة ژمـا » زةبيحي«ئةگةر ئةو ژمارةي كة مامؤستا 
لة جثي ژمارة ) هاواري كورد(= » هاوار«بث، بؤچي دةبث » نيشتمان«ي گؤضاري ١٠
ژمارة ) هاواري كورد(= » هاوار«ئةگةريش دايبنثني ! چاپ كرابث؟» نيشتمان«ي ١٠
» سـيتةك «لـة  » زةبيحـي «بث، ئةو كات ئةو ژمارةي مامؤسـتا  » نيشتمان«ي ١٠

  !؟»ماننيشت«ي ١٠چاپي كردووة بؤ چي ناو نراوة ژمارة 
» زةبيحي«و قسةكاين خودي مامؤستا » مرؤض«نووسراوةكةي بآلوكراوةي 

  بـة مـةعلوومي  » نيشـتمان «ي گؤضـار ي ١٠ئةوةمان بؤ روون دةكةنةوة كة ژمارة 
ةكةش نووسـراوة  گؤضـار يةوة چاپ كراوةو لة سةر »زةبيحي«لة اليةن مامؤستا 

  ئثسـتا كـة  . »مـةت ئؤرگاين نثهزةيت مقاو -دةوري دووهةم » نيشتمان«ي گؤضار«
  چـاپ كـراوة  » سـيتةك «ةي لـة  »نيشـتمان «بؤ هـةموومان ئاشـكرا بـوو ئـةو     
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ي ١٠ش نـاوي ژمـارة   »زةبيحـي «ةكةية و خودي مامؤستا گؤضاردةوري دووهةمي 
 ٨و  ٧(ثكي دواي ژمـارة  گؤضارئةو كات هةر . ي لة سةر داناوة»نيشتمان«ي گؤضار

، واتـة بـؤ منوونـة    ...هـةم و چاپ كرابا دةبوو بة دةوري دوو» نيشتمان«ي )٩و 
» نيشـتمان «كة دواي وةستاين چاپي ) هاواري كورد(= » هاوار«ي گؤضاردةبوو بؤ 

دةوري  - ١٠ژمـارة   -» هاواري كورد«ي گؤضار: چاپ و بآلو كرايةوة، نووسراباية
گـةص ئـةو قسـانةي پثشـتر     ة، كة ئةو بؤچوونـة ل »نيشتمان«ي گؤضاردووهةمي 

يـش  »هـاواري نيشـتمان  «و » ي ئـاوات گؤضار«بؤ . وةبامسان كردن يةكتر ناگرنة
ي گؤضـار ي دةوري سثهةم و چـوارةمي  ١٢و  ١١راباية ژمارة نووسهةروةها دةبوو 

  .»نيشتمان«
بــآلو كراوةتــةوة، هــةتا ئــةو جثيــةي  ١٩٤٨ساصــي » مــرؤض«ي گؤضــار

ئةگةر . چاپ كراوة» سيتةك«ة هةية دةزانني كه لة گؤضارزانيارميان لة سةر ئةو 
، »هاواري نيشتمان«و » ئاوات«و » هاوار«ةكاين گؤضاران قةبووص بث كة ئةوةمش

بن، ئةو كـات لـة   » نيشتمان«ي دةوري دووهةم هةتا چوارةمي ١٢هةتا  ١٠ژمارة 
نيشـتماين دةوري  «:وة شك دةكةوتني كة دةصـث » مرؤض«ي گؤضارنووسراوةكةي 

ةي »نيشتمان« ئةگةر ئةو بؤچوونةي گومتان دروست باية، دةبوو لةو» !دووهةم
ي نيشـتمان  گؤضـار «:چاپي كرد، نووسـرابا » سيتةك«كه لة » زةبيحي«مامؤستا 

، كـة ئـةوةش راسـت دةرنـةدةهات و     ١٣ناويشي ناباية ژمارة » .دةوري پثنجةم
  . دةبووه هةصةيةكي زةق و بةرچاو و جثگاي شك و گومان

ــرد  » حمةممــةدي شاپةســةندي«كــاك  -٣ هــةروةك پثشــتر بامســان ك
نييـؤ  «لة مةهاباد چـاپ بكـةين، مةكينةيـةكي    ) نيشتمان(زمان وابوو نيا«:دةصث

و هثندثك حةذفمان دةست كةوت و گويستمانةوة بؤ مـةهاباد، پـثش   » فؤلسكاب
دا گـريا، پـثم    بة سةر» زةبيحي«ئةوةي دةست بكةين بة چاپي ژمارةيةكي نوث، 

بة نـاوي  ثك گؤضارخؤش نةبوو چاپخانةكة بث ئيش مبثنثتةوة بة دةرفةمت زاين 
  »...چاپ و بآلو بكةمةوة» ئاوات«

لثرةدا بةصگةيةكي ديكةمشان دثتة دةسيت، ئةويش ئةوةية ئةگـةر بـذيار   
درابا، ئةو كات هةرچي لـة مـةهاباد   » نيشتمان«باية لة مةهاباد درثژة بة چاپي 

چـاپ و بـآلو   » نيشـتمان «ي گؤضـار دواي ساصثك و چةند مانگ وةستاين چـاپي  
، بـةآلم هـةروةك دةزانـني    »نيشـتمان «... دةوري دووهةم و كرابايةوة دةبوو بة
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، كـة  »ئاوات«ة تازةكةي ناوة گؤضارناوي » حمةممةدي شاپةسةندي«خودي كاك 
ي ١٢تـا   ١٠ئةوةي ماوة بيصـثني دةركـردين ژمـارة    «:چي روون نيية بؤ چي دةصث

  !ة؟»نيشتمان«
حيـزيب دمثوكـذايت   (» جنبش چپ بـة روايـت اسـناد سـاواك    «كتثيب  -٤

ناوةندي لثكؤصينةوةي بةصـگةكاين  «بةرگي يةكةم كة لة اليةن ) كوردستاين ئثران
دا  لـةو دوايانـة  «:دا دةصـث  ١٧٦چاپ كراوة لة الپةذة » مثژووي وةزارةيت ئيتالعات

بآلو بؤتةوة و لة تـةواوي ناوچـةكان   » كوردستان ئاوات«رؤژنامةيةك بة ناوي 
ئةو «: دا نووسيويةيت ر لةو الپةذةيةلة پةذاوثزةكةشيدا و هة» ...بآلو دةكرثتةوة

 كوردستاين ئثرانة و يةكةمني ژمارةي لة دمثوكذايترؤژنامةية ئؤرگاين حيزيب 
  »...ژمارةي لث چاپ كراوة ١١٣ ثكذاچاپ كراوة و ت ١٣٢٤ي بةفرانباري ٢٠

  :لثرةدا دوو شيت گرينگ ئاماژةي پث كراوة
ژمـارةي لـث چـاپ     ١١٣» كوردسـتان «ئةوةي كة دةصث رؤژنامـةي  : يةكةم

كة ئةگةر بثتوو ئةو زانيارييـة لـة رووي بةصـگةنامةكاين ئـةو ناوةنـدة      . كراوة
كؤمـاري  «ةكاين سـةردةمي  گؤضـار بووبث واتة هـةموو ژمارةكـاين رؤژنامـة و    

يان لة بةر دةستيدا بووبث، ئةوة زانيارييةكي بـاش دةبـث بـؤ ئـةو     »كوردستان
  . ي لثكؤصينةوةنخةريك» رؤژنامةي كوردستان«كةسانةي لة سةر 

» كؤماري كوردستان«وا وثدةچث هةموو بآلوكراوةكاين سةردةمي : دووهةم
كوردستان «ذؤژنامةيةك بة ناوي «:بؤية دةصث. لة ناوةندي ناوبراو دةست بكةون

دا  بةآلم وثدةچث هةصةيةك لـة نووسـراوةكاين ئـةم كتثبـة    . بآلو بؤتةوة» ئاوات
، »ئـاوات «و » نامـةي كوردسـتان  رؤژ«هةبث، ئـةويش ئةوةيـة كـة لـة نثـوان      

» ئـاوات «ئةوةش كة رؤژنامةي كوردستان وةپـثش  . ثك لة بري كراوة»ويرگوول«
رةنگة ئةو هةصةيةش بگةذثتةوة سةر ئةو ماوة كورتةي نثواين . كةوتووة هةصةية

هـةتا چـاپي ژمـارةي يةكـةمي     ) ١٣٢٤ي خةزةصوةري ١(، »ئاوات«ي گؤضارچاپي 
بآلو كراوةتـةوه و   ١٣٢٤ي بةفرانباري ٢٠رثكةويت كة لة » رؤژنامةي كوردستان«

  . كةمتر لة دوو مانگيان مةودا بووة
دةبث بةم شثوةية راست » ...چپ در ايران«بةو حيسابة نووسراوةي كتثيب 

و رؤژنامةيةك بـة نـاوي   » ئاوات«بة ناوي  ]ثكگؤضار[دا  لةو دوايانة«:بكرثتةوة
  ».ن بآلو دةكرثنةوةچاپ كراون و لة تةواوي ناوچةكا» كوردستان«
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ئةوةيـة كـة ئـةم    » ئاوات«ي گؤضاريةكثك لة هؤيةكاين بآلو نةبوونةوةي 
بـة  »ئابوونة پثشةكي وةردةگريث«:دا نووسيويةيت٢ه هةروةك لة الپةذةي گؤضار

جا هةر لة بةر ئةوة رةنگـة  . هؤي نةبووين ئيمكانات و بودجةيةكي تايبةت بووة
نةبووبث و زؤر كـةمي لـث   » كوردستان رؤژنامةي«ةكه وةك گؤضارترياژي چاپي 

بةرپرس و بودجةي تايبةيت بـؤ دانـراوة و   » كوردستان«رؤژنامةي . چاپ كرابث
دانـة بـووة و بـة     ٦٠٠» سةعيد ناكام«ترياژي هةر ژمارةيةكي بة پثي قسةي كاك 

دا بـآلو   تةواوي ناوچةي ژثر دةسةآليت كؤمـار و تةنانـةت دةرةوةي كؤمـاريش   
چـوون ئـةو جمةللةيـه    «: دا نووسـيويةيت  لة الپةذة دوو» اتئاو«بةآلم . بؤتةوة

گوونـه دةرامـةدثكي نييـة، تكـا لـة خوثنـةراين        پووصي ئابوونة نـةبثت هـيچ  
، ».خؤشةويست ئةكةين بة گةيشتين ئةو ژمارةية پووصي ئابوونةمان بؤ بنرثرن

كة ئةمةش دةگةذثتةوة سةر نةبووين دةزگايةكي چاپي پثشـكةوتوو و هـةروةها   
هـةر  ). ك.ژ(و فشارثكي زؤري رووسةكان بؤ هةصوةشاندنةوةي كؤمةصةي  جةخت

بـآلو كـراوةو چاپةمـةين    » كؤماري كوردستان«وةك دةزانني دةگةص دامةزراندين 
كورد بة هؤي هاتين چاپخانة لة رووسيةوة بؤ كوردستان، پةرة دةستثنث و ئةو 

نانـةت كاغـةز و   تة. كةم و كوذيانةي پثشووي تا رادةيةكي زؤر لة سةر الدةچـث 
پثشـةوا قـازي   «دا چـووين   پثداويستييةكاين ديكةشي بة هؤي دصسؤزي و بة دوا

  . بؤ دابني دةكرث» حمةممةد
بة لة بةر چاو گرتين تةواوي ئةو قسة و بري و بؤچوونانةي سةبارةت بة 

  :دةناسثنني» ئاوات«ي گؤضارباسي لثوة كرا، » ئاوات«
 ٢٣( ١٣٢٤يةكي خةزةصوةري ساصي  ، تاقة يةك ژمارةي لة»ئاوات«ي گؤضار

ي )٩و  ٨و  ٧(واتة ساصثك و چوار مانگ دواي دةرچووين ژمـارة  ) ١٩٤٥ئؤكتؤبري 
ثكي سةربةخؤ بـووة و خـويل دووهـةم و    گؤضارچاپ كراوةو » نيشتمان«ي گؤضار

لة اليةن چةنـد ئةنـدامي كؤمةصـةي    . ثكي پثش خؤي نةبووةگؤضارسثهةمي هيچ 
  . چاپ و بآلو كراوةتةوة» حمةممةدي شاپةسةندي«ك و بة بةرپرسثيت كا) ك.ژ(

ةكاين پـثش  گؤضـار و » نيشـتمان «ي گؤضـار  لةگةصتةنيا خاصي پةيوةندي 
بـووة كـة   ) ك.ژ(خؤي ئةوة بووة كة درثژة پثدةري بريي كارگثـذاين كؤمةصـةي   

ئةمةش به چاوخشاندنثكي خثرا به سةر بةصگةكاين ئةودةم، بؤ هةموومان روون 
» حيــزيب دمثوكــذايت كوردســتان«ة تــا ئــةو كــات هثشــتا دةبثتــةوه، چونكــ
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بـةآلم زةختثكـي   . يـش رانةگةيةنـدرابوو  »كؤمـاري كوردسـتان  « دانةمةزاربوو و
كة ) ك.ژ(يةكجار زؤر له اليةن رووسةكانةوه خرابووة سةر بةرپرساين كؤمةصةي 

ــؤذن ــةيان بگ ــاوي حيزبةك ــتةوخؤ و  . ن ــه ناذاس ــةو زةخت ــة هــةر ب جــا رةنگ
چـي دي  » نيشـتمان «ي )٩و ٨و  ٧(ث كة دواي دةرچووين ژمـارة  راستةوخؤيانة ب

بة تايبةيت كة بـة ئاشـكرا لـة الپـةذةي     . چاپ بكرثتةوة» نيشتمان«ماوة نةدرا 
بـة دروومشـي   ) ك.ژ(دا ئـاذمي كؤمةصـةي    »نيشتمان«يةكةمي هةموو ژمارةكاين 

  . وةبةر چاو دةكةوت» بژي كورد و كوردستاين گةورة«
يش چونكة درثژة پثدةري »ئاوات«و ) هاواري كورد(=  »هاوار«ةكاين گؤضار

بوون ماوةيان پث نةدرا پتر لة يـةك ژمارةيـان   ) ك.ژ(بريي ئةنداماين كؤمةصةي 
هـاواري  «ي گؤضـار دةرچووين تـةنيا يـةك ژمـارةي    . لث چاپ و بآلو بكرثتةوه

ــتمان ــدين   »نيش ــگ دواي راگةيان ــة دوو مان ــش ك ــتان «ي ــاري كوردس » كؤم
ةكاين ديكـة  گؤضـار هةر دةگةذثتةوة سةر ئةو هؤيانةي كـة بـؤ   بآلوكراوةتةوه، 

نووســراوة » هــاواري نيشــتمان«ي گؤضــارئةگــةرچي لــة ســةر . بامســان كــرد
بةآلم بة كردةوة درثژة پثدةري » دمثوكذاتبآلوكةرةوةي بريي يةكثيت جةواناين «

چونكـة بـذواي زؤربـةي ئةنـداماين     . بـووة ) ك.ژ(بـريي ئةنـداماين كؤمةصـةي   
ــةي ــ) ك.ژ(كؤمةص ــة پةي ــووة ك ــةكاين  ذوا ب ــة و ئاماجن ــاوخؤ و بةرنام ةوي ن

هةر بؤية ئةو كارانةي لـة سـةردةمي   . زؤر بةرتةسك كراوةتةوة) ك.ژ(كؤمةصةي
و دواي دامةزراندين كؤمار و تةنانةت دواي رووخـاين  ) ك.ژ(دةسةآليت كؤمةصةي

و هـةموو بـؤ زينـدو   ) له سـيتةك » زةبيحي«وةك كارةكاين مامؤستا (كؤماريش 
  . بووة) ك.ژ(راگرتين ئامانج و بةرنامةكاين كؤمةصةي

  وثنه

دا  خاصثكي گرينگ له كاري رؤژنامةگـةري و چاپةمـةين و بآلوكراوةكـان    
هـةم  . وثنه دةبثته هؤي دةوصةمةند كـردين نووسـراوه و بآلوكراوةكـان   . وثنةيه

. خوثنــةر لــه خوثندنــةوه مانــدوو ناكــا و هــةم بةشــي خؤشــي قســةي پثيــه
ــيين« ــةك»چ ــث  ي ــت پ ــاك هةس ــةيان زؤر چ ــي وثن ــه  ان گرينگ ــردووه بؤي   ك

يةكـةم وثنـه لـه مثـژووي     . »وثنةيـةك بةرامبـةر بـه هـةزار وشـةيه     «: دةصثن
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دا بآلو »كورد تةعاون و تةرةقي غةزةتةسي«دا له رؤژنامةي  رؤژنامةگةري كوردي
  .كراوةتةوه كه ئةويش وثنةي دميةين شاري ئةستةمبوص بووه

پياوةكاين كورديش زوو هةستيان به گرينگي وثنه  دياره رؤشنبري و گةوره
و رؤژنامه و بآلوكراوةي ديكه وثنـةيان تثـدا بـآلو     گؤضارئةگةرچي زؤر . كردووه

نةكراوةتةوه، بةآلم ئةوه نابثته هؤي ئةوةي بصثني بةرپرسان و نووسةراين ئـةو  
  .بآلوكراوانه بايةخي وثنةيان هةست پثنةكردووه

ردستان هيچ كات به دةرچووين بآلوكراوةيـةك  دوژمنان و داگريكةراين كو
ئةگةريش شتثك بآلو كرابثتةوه يا لةبةر . به زماين كوردي چاويان هةصنةهاتووه

بةرژةوةندي تايبةيت خؤيان بووه، يا لةبةر زةخت و فشـارثك بـووه كـه گـةل     
  .خستوويةته سةريان و ئةوانيش ناچار بوون ئيزن بدةن بآلو بكرثتةوه

رةپياواين كورد كاتثك خـةريكي كـاري بآلوكردنـةوه و    گةيل كورد و گةو
چاپي رؤژنامه يا بآلوكراوةيةكي ديكه دةبوون، له گيان و ماصي خؤيان مايـةيان  

باري ئابووري و گوزةراين خةصك زؤر خراپ بوو و له زؤربةي هةرةزؤري . دادةنا
 هوجا هةر لةبةر ئةوانـه بـو  . بةش كرابوون پثشكةوتنةكاين سةردةمي خؤيان بث

كه ئةگةريش گرينگي وثنة و كاري رؤژنامةگةري هةست پثكرابث، لةبةر نةبووين 
ئيمكانات و باري خراپي ئابووري خةصك، يا كارةكه نةكراوه يـا زؤر بـه كـةمي    

  .كراوه
ژيانـةوه و شـوثين لـه    «ي كتـثيب  ٨١له الپةذه » عةبدوصآل زةنگةنه«كاك 

ناچار بـوو بـؤ    )...كوردستان ي دياريگؤضار(«: دةصث» دا رؤژنامةنووسيي كوردي
بـه  » ميسـر «ي »قـاهريه «بنثرث له » يويبييين ئةدسةالحةد«كثشاين وثنةيةكي 

رةنگوغراف وثنةي بؤ بكثشن، بؤيه تا ئةو كـايت هـةر بآلوكراوةيـةكي كـه لـه      
  ».كوردستان دةرچووه تاقه وثنةيةكيان تيا بآلو نةكراوةتةوه

مثـژووي وثنـه لـه    «نـاوي  له وتارثكـدا بـه   » فوئاد عةيل ئةمحةد«كاك 
دا بـآلو  »رؤژنامـةنووس «ي گؤضـار ي )يةك(كه له ژماره » رؤژنامةوانيي كورديدا

هةرچةند ئةگةر مبانـةوثت بـاس لـه چـاپ و رؤژنامـةواين      «: كراوةتةوه دةصث
كوردي بكةين، دةبثت باس لةوه بكةين كه كوردستان به درثژايـي مثـژوو داگـري    

دوژمناين كورد هةر ... پارچةپارچه كراوه و كراوه و نةتةوه و خاكةكةي دابةش و
زوو دركيان بةوه كردووه كه دةرماين ئةوان بؤ كوردان نةخوثندةواري و دابذانـه  
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له هةموو پثشكةوتنثك، بةآلم رؤشنبرياين كورديش له هةمبةردا زانيويانـه كـه   
دةرماين كوردان خوثندةوارييه و تةا قةصةم ئةو چةكةيه كه كـورد بـه جيهـان    

نزيكةي سةدةيةك زياتره رؤشنبرياين كورد چةكيان بـه دةسـتثك و   . اسثنثتبن
  ».قةصةميان به دةستةكةي ديكه كردؤته هثماي سةركةوتن

كاربةدةسـتان و  «: دا دةصـث  لـه درثـژةي وتارةكـةي   » فوئاد عـةيل «كاك 
حوكمذاناين قاجاري و عومسانييه، بـؤ كـاري رؤژنامةگـةري و بآلوكراوةكـان     

ريان دةدؤزييةوه، دةمثك بيانووي ئةوةيان دةگرت كه ئةمانه بيانووي جؤراوجؤ
. ]وثنـه [. كاري شةيتانن و بريوباوةذي مةسـيحي و جوولةكـة بـآلو دةكةنـةوه    

دةمثكيش دةيانوت ئةمه كوفر و گوناهه و به ناوي ئـاييين پـريؤزي ئيسـالمةوه    
ـ   . رثگايان لثدةگرت ه كورديش به درثژايي مثژوو، ژثردةسـتةي ئـةو داگريكةران

بووه و هةرچةنده ميللـةتثكي موسصـمان بـووه و ئـاييين ئيسـالمي زؤر لـةوان       
بةذشــتتر وةرگرتــووه و زانيــوه، زيــاتر كةوتؤتــه ژثــر كاريگــةري و فشــار و 

هةر بؤيه دةبينني سةرةتا بـةكارهثناين وثنـه لـه    . پذوپاگةندةي ئةو وآلتانةوه
مثرةكـاين كـامثراي   دا به كارثكي گوناه دادةنرا، بةمةش ئا كاري ئاسايي خةصك

وثنةگرتن و ستؤديؤ و تاقيگةي شتنةوةي فـيلم و چـاپكردن لـه كوردسـتان زؤر     
دةگمةن بوون، سةرةذاي كؤمةصثك هؤكاري سياسي و ئابووري ئـةو سـةردةمةي   

  ».ژياين كورد
هةر بةو هؤيانةي له سةرةوه بامسـان كـردن، تةنانـةت لـه سـةردةمي      

ودؤخثكي هثنده رةخساو و بـاش بـؤ   ك و كؤماري كوردستانيش بار.دةسةآليت ژ
ــةبووه  ــةين ن ــاري چاپةم ــه  . ك ــةر ل ــي ئةگ ــا و كوذةكةش ــةيت رةزاش حكووم

حكوومةتةكاين بةر له خؤيان خراپتـر و بةرچاوتـةنگتر نـةبووبن، چـاكتريش     
يشدا تةنيا چاومان بـه وثنةيـةك   »ئاوات«ي گؤضارجا هةر بةو هؤيه له . نةبوون

دواي شؤذشـي  . يـه »قادري شـةمزيين شثخ عةبـدول «دةكةوث كه ئةويش وثنةي 
ئيحتيـايت كـوردان شؤذشـةكه     لةبةر كةمتةرخةمي و بـث » شثخ سةعيدي پريان«

» شثخ عةبدولقادري شةمزيين«و » شثخ سةعيد«دا  رؤيي و له ئاكام بةرةو شكست
گريان و له اليةن حكوومةيت توركيا مةحكةمةي ئيستقالل سازكرا و هـةردووكيان  

ران حماكمه كـران و پاشـان لـه سـثداره دران و بوونـه      وثذاي زؤرثك له اليةنگ
  .شةهيدي رثگاي سةربةسيت كورد
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ةكه چـاپ كـراوه و لـه ژثـر وثنةكـه      گؤضـار ئةو وثنةيه لـه رووبـةرگي   
ئةو . و له خوار ويش شثعرثك نووسراوه» جةنايب شثخ عةبدولقادر«: نووسراوه

و پثشـتر لـه    ةوه نووسـراوه »هـثمن «مامؤسـتا  شثعره وثذاي وتارثك له اليةن 
  .دا چاپ كراوه)١٩٤٣( ١٣٢٢ي ساصي ٢ي ژماره »نيشتمان«ي گؤضار

ي ١٤تا  ١٢له الپةذه » مةحكةمةي مةحنووسي ئيستقالل«شثعرةكه به ناوي 
 -بارگةي ياران «ي كتثيب ٢٨٢دا چاپ كراوه و له الپةذه » نيشتمان«ئةو ژمارةيةي 

ةزگــاي چــاپ و دا لــه اليــةن د بــةرگي يةكــةميش» ســةرجةمي شــثعري هــثمن
لـه بةشـثك لـةو    . بؤ جاري دووهةم چـاپ كراوةتـةوه  » ئاراس«بآلوكردنةوةي 

  :شثعرةدا مامؤستا هثمن دةصث
  

  شــةوث گريــام هــةتا رؤژ، پثــت بصــثم بــؤچي بــرا دوث

ــةوه   ــريم هات ــتقالل وةب ــي ئيس ــةي مةحنووس   مةحكةم

  ريزةيان بةستبوو له پـثش چـاوي منـا گشـيت هـةموو     

ــاون بــ   ــه خنك ــةهيدانةي ك ــةم ش ــةوه ئ ــةد ئاوات   ه س

  

شـثخ عةبـدولقادري   «كه ئةو بةيتـةي دووهـةم لـه ژثـر وثنـه و نـاوي       
  :دا دةصث ي ئاوات چاپ كراوه و له كؤتاييشگؤضارله  دا»شةمزيين
  

ــا( ــةرد  ) هثمن ــاواص و ف ــث ه ــةزداين ب ــةبث ي ــت وان   پث

ــث  ــم و زؤره، ب ــةو زوص ــةري ئ ــةوه كةيف ــاب نادات   حيس

  

به وثنه ماوه باسي بكةين ئةوةيه  له كؤتايي ئةو بةشةدا ئةوةي سةبارةت
دا له شيكاگؤ چاپ كراوه  كه له راسيت» كوردستان مسيؤنةري«ي گؤضاركه ئةگةر 

و له مةهاباد بآلوكراوةتةوه و وثنةيةكي له سةر رووبـةرگي چـاپ كـراوه، بـه     
» ئـاوات «ي گؤضـار ئةوه . ي وثنةداري رؤژهةآليت كوردستان دابنثنيگؤضاريةكةم 
ي رؤژهةآليت كوردستانه كه وثنةي تثـدا  گؤضار، سثهةم »شتمانني«ي گؤضاردواي 

  .بآلو كراوةتةوه
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  ي ئاواتگؤضارزاراوةي نووسراوةكاين 

. دا شثوة زاراوةي موكرياين زاصـه »ئاوات«ي گؤضارله زؤربةي وتارةكاين 
هؤيةكةشي ئةوةيه كـه زؤربـةي وتارةكـان و تةنانـةت شـثعرةكان لـه اليـةن        

  .ةوه نووسراون»مةهاباد«ن و نووسةراين ناوچةي موكريا
له باري زمان و رثنووسةوه، شثوةي زاراوه » ئاوات«ي گؤضاردةكرث بصثني 

هةروةك دةبينني چوار وتار له . ي رةچاو كردووه»نيشتمان«ي گؤضارو رثنووسي 
و دوو » حمةممةدي شاپةسةندي«ه له اليةن كاك گؤضارسةرجةم پثنج وتاري ئةو 

ئـةي  «نووسراوه و تةنيا نووسةري دوو شثعري » ثمنه«شثعر له اليةن مامؤستا 
روون نييـه خةصـكي چ   » لةسـةر ئـةم بةخشـيش و رةمحـه    «و » ميللةيت ئـاواره 

ناوچـةي  ناوچةيةكن، هةرچةند تا رادةيةك وثـدةچث ئـةوانيش هـةر خةصـكي     
  .موكريان بن
ي گؤضـار بؤخؤي بـةرپرس و مةسـئوويل   » حمةممةدي شاپةسةندي«كاك 

» نيشـتمان «ي گؤضـار لـه  » زةبيحي«لةويش لةگةص مامؤستا بووه، بةر » ئاوات«
وتاريشي نووسيوه، هةر بؤيه شثوةي نووسني و  چن بووه و كاري كردووه و پيت

ي بـه  »ئـاوات «ي گؤضـار ي نيشتمان، شوثين لةسـةر دانـاوه و   گؤضاررثنووسي 
  .چاپ كردووه» نيشتمان«ي گؤضارشثوةي رثنووس و زاراوةي 
به زمان و زاراوةيةك نووسـراوه كـه   » ئاوات« يگؤضارسةرةذاي ئةوانةش 

ه بؤمـان دةردةكـةوث   گؤضـار به چاوخشـاندنثك لـةو   . هةموو كةس پثي دةدوثن
بثجگه له دوو شثعر كـه وثـدةچث لـه اليـةن چةنـد ئـةديبثكي حوجرةديتـووي        
مةدرةسه ئايينييةكانةوه نووسرابث، نووسراوةكاين ديكـه وشـةي عـةذةبييان    

زمانثكي ساده و رةواين كوردي كـه هـةموو خةصـك لثـي     كةمتر پثوه دياره و به 
  .تثدةگةن، نووسراون

وثكچوونثكي كةمي لةگةص رثنووسـي ئثسـتاي كـوردي    » ئاوات«رثنووسي 
ه وةبةرچاو گؤضارچةند پيت كه ئثستا دةكار ناكرثن له نووسراوةكاين ئةو . هةيه
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لـه  ) ٧(نيشـانةي  . وةرگرياوه و دةكار كـراون  چةندين وشةي ديكةدا كةلكيان لث
: دا كةلكي لث وةرنةگرياوه، هؤيةكةشي دةگةذثتةوه بـؤ ئـةوةي  »ئاوات«ي گؤضار

دةزگاي چـاپي   -٢. و نيشانةيان بةكار نةهثناوهئة» ئاوات«ةكاين پثش گؤضار -١
، »ئاوات«تا كايت دةرچووين  -٣. ئةو سةردةم، ئةو ئيمكاناتةي ئثستاي نةبووه

ي گؤضـار ي ٤و  ٣بري له رثنووسي زماين كوردي نةكراوةتةوه و تةنيا له ژمـاره  
چاومـان بـه وتارثـك     ٩تـا   ٥الپةذه  ١٣٢٢ي سةرماوةز و رثبةنداين »نيشتمان«

كه لةويشـدا تـةنيا باسـي    » كوردي دةبث چؤن بنووسرث؟«وث له ژثر ناوي دةكة
ئةو پيتانه كراوه كه له عةذةيب و فارسيدا به چةند جؤر دةنووسـرثن بـةآلم لـه    

 ي٣هـةتا   ١هـةروةها لـه ژمـاره    . زماين كورديدا هةر به يةك پيت دةنووسـرث 
» زماين كوردي دةستووري«چاومان به وتاري » گذوگاصي منداآلين كورد«ي گؤضار

دةكةوث كه لةودا له رثنووسي كوردي قسه كراوه كـه ئـةويش دواي دةرچـووين    
چاپ كـراوه و نـة   » ئاوات«و » )هاواري كورد(=  هاوار«، »نيشتمان«ةكاين گؤضار

نيشتمان و نه گذوگاصي منداآلين كورد هيچكاميان به بةربآلوي باسي رثنـووس و  
ةيةكي گشيت و به كوريت لةسةر رثنووسي نيشانةكانيان نةكردووه بةآلم به شثو

  .كوردي دواون
و هثندثك له وردةكارييـةكاين  » ئاوات«ي گؤضارئةوةي ماوه سةبارةت به 

كـه  دةكـةوث  بـةرچاو  وةةدا هةصةي چاپي زؤر گؤضارباسي بكةين ئةوةيه كه لةو 
كراونةتةوه و  ةدا، هةصةكان راستگؤضاركراوةكةي ئةم  بةپثي توانا له بةشي ساغ

دابـوو كـه لةبـةر     هةصةي رثزمانيشـي زؤر تـث  . دا دياري كراوه( )نثو كةوانه له
كردنـةوةي ئـةوان    كردنةوةكـه، لـه راسـت    تثكنةچووين چوارچثوةي كاري ساغ

ئةو جثگايانةي بـه وشـةيةك رسـتةكه رةوانتـر و دروسـتتر      . چاوپؤشي كراوه
  .پاراستووه دا هثناوه و نوسخةي ئةسصيم [ ]دةبوو، وشةكةم له نثو دوو قوالپه

دا، بـؤ ئـةوةي شـثوةي    »ئـاوات «ي گؤضـار ي ١٣و  ١٢له شثعري الپـةذه  
نووسيين سووذه و ئايةكامن وةك خؤي پاراستبث، لةو جثگايانةي له ئايـةتثك  

دا ئـةو   كةلك وةرگرياوه له نثو دوو كةوانةم هاويشتوون كه له نوسخةي ئةسصـي 
ةسـتمان بـوو، مـؤر و    كـه لةبـةر د  » ئـاوات «ئةو نوسخةي . كةوانةي تثدا نييه
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ذاگـرتين كارةكـه و    نيشانةي زؤري بةسةرةوه بوو، بةآلم لةبةر گرينگي خـاوثن 
  .البردن مهةموو ،ةكهگؤضاررواصةيت 

دا له جيايت ئةو گوص و ئةستثره  كردنةوة له تايپةكاين ئةوةص له كايت ساغ
ـ     گؤضارو نيشانانة كه له  ه ةكةدا بةكار هاتوون، شـيت ديكـةمان دانـا، بـةآلم ل

ةكه به نيشـانةكاين  گؤضاردا تا ئةو جثيةي دةست دةدا  دا هةوصم تايپةكاين دوايي
ةكه چؤن بووه، گؤضارهةر بؤيه الپةذةي ئةسصي . نوسخةي ئةسصي چاپ بكةمةوه

به چ وشةيةك دةسيت پثكـردووه و بـةچي كؤتـايي هـاتووه وةك خـؤي تايـپ       
بـةدي دةكـرث،    كراوةكـةدا  تةنيا جياوازييـةكي لـة نوسـخه سـاغ    . كراوةتةوه
ةكةيه كه به رثنووسي ئثستاي زماين كوردي نووسراوةتةوه كـه  گؤضاررثنووسي 

 كردنةوةي ئةو بةشةش له رووي نوسـخةي ئةسصـي كـه بؤخـؤم ديومـه      بؤ ساغ
چونكـه لـة نوسـخة    . بةراوةردم كردووه و وشه به وشةييم لةبةر يـةك رانـاوه  

ــه نةدةخوث    ــةبوو ك ــه ه ــتمدا زؤر وش ــةرةكييةكةي بةردةس ــدراوهس ــؤ . ن ب
، »ئـاوات «ي گؤضـار وةرگرتين زياتري خوثنةرانيش له هةموو بةشةكاين  كةلك

كـه بـه زمـاين فارسـي نووسـرابوو،      » ي حةميـدي دسةيد حمةممة«وتارةكةي 
  .وةرگثذدراوةتة سةر زماين كوردي

ئةوةي پثويسته سةبارةت بةو وتاره بيزانني ئةوةيه كـه دةقـي وتارةكـه    
) ١٩٤٥( ١٣٢٤لـه رةزبـةري   ) هاواري كورد(= » هاوار« يگؤضاري ١پثشتر له ژماره 

هةصه چاپ كراوه و مانگثك دواتر بؤ جاري دووهـةم لـه يـةكي خةزةصـوةري      بث
  :سةرلةنوث چاپ كراوةتةوه دا»ئاوات«ي گؤضارله  ١٣٢٤ساصي 

  !نووسةرة فارسةكان بيخوثننةوة
تـا   بةشثك لة كوردةكان چوار هةزار ساص بةر لة دايك بووين مةسيحةوة

ئثستا، هةميشة خؤيان بة كورد ناساندووة و مثژوو ناسان ئةوانيان بة كورد 
گـودي،  (، واتة چياي »ئاذاذات«ئةوانة ئةو كوردانةن كة لة الي . ناو بردووة

، لـة  »فـورات «و » دجيلـة «يةوة هاتوون و لـة كـةنارةكاين   )جودي، ئاگري
، »مةديترانة«ياي و بةستثنةكاين دةر» شامات«و » ورياوس«رؤژئاواوة هةتا 

» عوممـان «و بةستثنةكاين دةرياي » كةنداوي فارس«و لة رؤژهةآلتيشةوة تا 
بةشثكي ديكةش لة كوردةكان چوار هةزار ساص بةر . بة پذژوبآلوي نيشتةجثن

دا  لة زايني، دةگةص هيندييةكان و ئورووپايي و پارسـةكان لـة يـةك شـوثن    
آليت ئثران، و لةوثشةوة بة الي ژياون كة لةو شوثنة سةرةكيية بؤ الي رؤژهة

» ئيسفةهان«و ناوچةي » ئازةرباجيان«و هةرمثي » بةحري خةزةر«باشووري 
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بةو وآلتة بـةر بآلوةيـان گوتـووة    . بآلو بوونةوة» لؤذستان«و » هةمةدان«و 
لة سةردةمي نؤهةمي پثش زايني بة پثنج » مادا«وشةي . »مثديا«يان » مادايا«

» كورد«وشةي . گوتراوة» گيل«و » دةيلةم«، »زةرخة«، »لؤذ«، »كورد«هؤزي 
  . بةر لة هةموان هاتووة

ذا هاتوونةتـة كوردسـتاين    بةو شثوةية كوردةكان لة ئثـراين ئـةوذؤيي  
ئثستا و ئةوة رثگةمان لث ناگرث كة بصثني لة كايت هاتين ئـةوان، تـاقمثكي   

ين لـة كوردسـتا  » كـاردؤ «ديكة يان چةند تريةي ديكةي تثكـةآلو بـة نـاوي    
  . دا تثكةآلو نةبووبن تاقمي تازة لةگةصدا نةژيابن و  ناوةندي

  مايف سياسي و پةيوةندي نثوان كورد و پارس 
ناسان، روون و ئاشكراية  بة پثي بةصگة مثژوويةكان و بريوذاي رؤژهةآلت

ن و پثكةوة بران و لة يـةك  »ئاري«كة كورد و پارس هةردووكيان لة رةگةزي 
هةندث جـار  . ة شةذكةر و بوثر ناوبانگيان دةركردووةكوردةكان كة ب. باوكن
پارسةكان و هةندث جاريش بة تةنيايي، سةر بـة خـؤيي سياسـي و     لةگةص

  . ئابووري و كؤمةآليةيت سةقامگريو دياري كراويان هةبووة
ئةو كاتةي كورد هثز و دةسةآليت بة دةسـت بـووة، پارسـةكان لـة ژثـر      

 گـويت، كاسـي، كيـان، مـاد،     حكومـةيت «: وةك. حوكمي ئةوانـدا ژيـاون  
و ئةو كاتةش كة پارس حوكمدار بووة، كورد لة ژثر دةسةآليت » ...ئةشكانيان

  »...حكومةيت پثشداديةكان، هةخامةنيشييةكان و«: وةك. ئةواندا ژياوة

  خةيت كوردي 

كوردةكان لة سةروبةندي سةدةي دةيةمي پثش زايني هةتا ئةمذؤ خاوةين 

ماسـي  «بوون و بؤ نووسني كةلكيان لـة پـييت    خةت و نووسني و ئةدةبيات

. وةرگرتـووة » بزمـاري «و » سـورياين «و » ئـارامي «و » يؤناين«و » سورايت

. جثگـاي ئـةواين گرتـةوة   » كـويف «دواي زاصبووين ئيسالم، شثوة نووسيين 

و پـييت  » نةسـتعليق «ئثستاش نووسيين باو لة نـاو كوردةكـان دا، خـةيت    

  . ية»التيين«

  يت كورديزمان و ئةدةبيا

كوردةكان بة زاراوةي جؤراوجؤر دةدوثن و دةچنةوة سةر ريشـةيةك بـة   

ناسان دةصـثن كـة زمـاين كـوردي      هثندثك لة رؤژهةآلت. ناوي زماين كوردي



 سثبةري ئازادي/     66

 

ي يؤناين دةصث مـاد و  »ئثسترابؤن«. بووة» ئةوثستا«، زماين »ماد« ]نةژادي[

صـگةيةكة  پارس، زماين يةكتريان بة باشي زانيـوة و ئـةوةش بـؤ خـؤي بة    

زؤربةي مثژوو ناسان لةو . دةيسةملثنث كة ئةو دوو زمانة لة يةكتر جياوازن

بووة يان هةمان » كوردي موكري«بذواية دان كة زماين مادةكان هةمان زماين 

» دارمةسـتةتةر «و » هثپؤرات«ئةو بؤچوونة لة اليةن . زماين كوردي موكريية

« كامةكةي ئةوةية كـة زمـاين  و هثندثكي ديكة لة كارناسان سةملثنراوة و ئا

ش لـةو  »پارسـي «زمـاين  . ن»مـادي «و زماين كوردي » ئةوثستا ي زةردةشت

ي پـث  »ئيسـتةخري فـارس  «كـه ئاسـةواري    سةردةمةدا هةر ئةو زمانة بووة

تةنيا جياوازييـةكي كـة لـة لثكؤصـينةوةكاين ئـةو دواييانـةدا       . نووسراوة

يان زؤر نةهثناوةتـة  وةدةست كةوتوون ئةوةية كة كوردةكان وشةي عـةذةبي 

نثو زماين خؤيان و هةتا ئةو جثيةي بؤيان لـواوة قـةوارةي كردارةكانيـان    

بةآلم بة پثچةوانةوة، زماين فارسي لـةو بابةتـةوة زثـدةذؤيي    . پاراستووة

ئثستا نووسني بة . فارسي پةيت نةپاراستووة لةگةصكردووة و پثوةندي خؤي 

بةآلم بة زماين فارسي سـادة و  . زماين كوردي، سادة و بگرة يةكجار هاسانة

ئةگـةريش بنووسـرث ناچـارة لـة وشـةي نالثـك و       . ئةوةندة هاسان نيية

كة لة كوثستانةكانن » هةورامي«تةنانةت كورداين . داتاشراو كةلك وةربگرث

زماين كوردي بپـارثزن و كـردارة    لةگةصباشتر توانيويانة پةيوةندي خؤيان 

شـريين  «و » فةرهاد ئاما«بؤ وثنة دةصثن  .رثزمانيةكان بؤ نثر و مث جياوازن

» شريين لـوايين «و » فةرهاد لوا«. واتة فةرهاد هات و شريين هات» ئامايين

ــةو       ــي ئ ــاين فارس ــة زم ــت ك ــريين رؤيش ــت و ش ــةرهاد رؤيش ــة ف وات

  . تايبةمتةندييانةي نيية

سةرچاوةي دجيلة و فورات هةتا كةنداوي فارس لة ژثر دةسةآليت زمـاين  

ــوردي ــوو كـ ــةك    دا بـ ــةدواي يـ ــةش دوابـ ــةو زمانـ ــدي ئـ ة و ناوةنـ

و » هةمـــةدان«و» نةهاوةنـــد«،»ئيســـفةهان«،»زاگـــذؤس«،»ئـــاذاذات«

جا هةر لة بةر ئةوة دةتوانني بصثني كة وشـةي  . بووة» مةداين«سةردةمثكيش 

فارسـي  . دا بـاو بـووة   كوردي بة گشيت لة تةواوي وياليةتةكاين ئثراين كؤن

، هةرسثك »سانسكريت«ين كوردي مادي و كؤن و زماين ئةوثستايي واتة زما
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بة راي هةندث كةس زمـاين  . بةديهاتوون) ئاريايي(لة زماين هاوبةشي ئاري 

  .كوردي لكثكة لة زماين فارسي

دةنووسث كة ئةوة » مثژووي ئاشوور«دانةري كتثيب » سثرسيدين مسيس«

 بؤچوونثكي هةصةية، چونكة زماين كوردي پثشينة و مثژووي خؤي هةية و لة

هةر بؤية زانايان دةتوانن . زؤر كؤنترة) لةوحةي داريوش(زماين فارسي كؤن 

دا، زمـانثكي سـةربةخؤ    بصثن كة زماين كوردي لة سةدةي شةشي پثش زايني

بة هةندثك . (»پةهلةوي«ئةوة دةگةذثتةوة بؤ بةر لة وةديهاتين زماين  .بووة

  )آل مةردووخدةستكاريةوة لة كتثيب مثژووي كورد و كوردستاين ئايةتوص

دا كؤمةصـة وتارثـك بـة     لةم دواييانةدا لة هةندثك رؤژنامـةكاين تـاران  

، مامؤسـتاي زانكـؤي تـاران و    »سـةجنايب «قةصةمي جةنايب ئاغاي دوكتور 

هثندثكي ديكة لة زمانلووساين بة كرثگرياو و چصكاوخؤري ئثراين بة رواصةت 

بؤ كوردةكاين ئثران  كورد، بآلو بؤتةوة و گةلثكيان بوختان و درؤ و دةلةسة

  :هةصبةستووة

  .زؤريان خؤ ماندوو كردووة كة بيسةملثنن كوردةكان ئثرانني -١

  .كوردةكان جياوازخيوازن -٢

كوردةكــان ســةربزثون و ســةر بــؤ ياســا و فةرمانــةكاين دةوصــةت  -٣

 . دانانةوثنن

 !لة مثژوودا كوردةكان هةرگيز بة تةنيا سةربةخؤييان نةبووة -٤

ين و بة هثزي كوردي، كورتةيةك يا تثكـةآلوثكي ئاصـؤزي   زماين شري -٥

  . زماين فارسيية

دا وةآلمي هةر يةك لةو بوختانانة درايةوة، بـةآلم   ئةگةر چي لة پثشةكي

و بة درثژي دةماةوث وةآلمي ئةم پثنج خاصة ) ئيجمال(ديسانيش بة تثكذايي 

بـةآلم بةشـي   . ةبدةينةوة و بؤ رةتكردنةوةي هةر يةك لةوانة بةصگة بثنينةو

ئثمـة پثمـان وايـة ئاغـاي دوكتـور سـةجنايب و       : يةكةم و دووهةم و سثهةم

كةساين وةكوو ئةو كة لة رةگةزي پاكي كوردانن، لةوة تثگةيشتووترن درؤ و 

رةنگة ئةوةي نووسـيويانة  . بوختاين لةم چةشنة بؤ گةيل خؤيان هةصبةسنت

غ و ملهوذة خوثذييانةدا لة ژثر كاريگةري نووسينةكاين ئةو تاقمة قةرةچةنا
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هثندثكيشيان خؤيان بة كورد دةناسثنن و هثندثكيشيان خؤيان پث  بووبث كة

رؤژنامةنووس و نووسـةرة و دةياـةوث لـةو رثگايـةوة پلـة و پايةيـةك       

هةصـبةت دةربـذيين   . وةدةست بثنن، يا رةنگة ويستبثيت راي خؤي دةرببذث

بري و راي خـؤي لـة شـوثين     بري و را جثگاي رثزة و هةر كةسثك مايف هةية

كوردةكـاين ئثـران بـة    : ئاغاياين بـةذثز  خؤي دةرببذث، بةآلم ئثمة دةصثني

دا بژي،  گشيت لةو بذوايةدان كة كورد لة ژثر ئاآلي ئثران يا هةر ئاآليةكي تر

لة خـاوثنترين رةگـةزةكاين ئثرانـة و ئـةو خاكـة پاكـة، النكـةي بـاب و         

ئثمة كوردةكان بـة  . يستيان هةر ئثرانةنيشتمان و زثدي خؤشةو. باپريانثيت

درثژايي هةزاران ساص، سةرجةم خاكي ئثرامنان لة مةترسـي جيهـانگريان و   

كردنةكـةي   دةسدرثژكةران پاراستووة و لـة پثنـاو سةربةسـيت و ئاگـاداري    

فيداكاري و گيانبازميان كردووة و خوثنثكي زؤرمان بـؤ رشـتووة و وةكـوو    

ةرامبـةر گوللـةي دوژمـن راگرتـووة و     شثري تووذة، لةشـي خؤمـان لـة ب   

نةماثشتووة بثگانة پث بنثتة ئةو خاكة پريؤزةي و هةتا زينـدوو بـني بـؤ    

ئثران و پاشاي ئثران بة هـي خؤمـان دةزانـني و    . پاراستين ئةو تثدةكؤشني

يا » ماد«چونكة يةكةمني زجنرية شايةكاين ئثران . خؤمان بة هي ئةو دةزانني

كـة وآلت تووشـي   » ئةسـكةندةري مةقـدووين  «ين بوون، دواي مـرد » كورد«

يـةكان  »ئةشكاين«پشثوي و ناكؤكي نثوخؤيي بووة، فةرمانذةوا گةورةكاين 

كة كورد بوون، ناكؤكييـةكانيان لـة نـاو بـرد و بـؤ مـاوةي پثـنج سـةدة         

. ئيمپذاتووري و دةسةآليت ئثرانيان پاراست و گةيانديانة ئةوپةذي گـةورةيي 

ة سةربةخؤيي ئثران لة بناغـةوة هةصوةشـا چةنـد    دواي زاصبووين ئيسالم ك

تثكؤشان كة سةرلةنوث ئثراين گةورة لة  ]فةذمانذةواكاين كورد[سيلسيلة لة 

كوردةكان بؤ قانووين بنةذةيت ئثران رثز دادةنـثن و  . دنيادا زيندوو بكةنةوة

  . فةرمانبةري لة شا و دةوصةت بة ئةركي خؤيان دةزانن

صـةوي كارةكـاين دةوصـةيت ئثرانيـان بـة      بةآلم ئةوانـةي كـة ئثسـتا ج   

دةستةوةية، بة رواصةت بؤ فريوي خةصك خؤيان بة ئثراين و ئثـران دؤسـت   

دا كة ئةوانة دوژمين ئثـران و قـانووين بنـةذةيت و بـة      لة كاتثك. دةناسثنن

يةكاين بث ئةسـص و  »سةرتيپ هومشةندي«ئةو ئاغايانة . كرثگرياوي بثگانةن
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لـة  . ن و ماص و نامووسي خةصكي كـورد بـةرداوة  نةسةب و فاشيستيان لة گيا

دوو سـاص لـةوة پـثش    . هيچ نامرؤضايةتييةك دةرهةق كوردان درثخي ناكةن

، دواي وثــران كــردين ســةقز، بــوو بــة »هومشةنــدي ئةفشــار«ســةرتيپ 

ئثستا خةصـك و زؤربـةي بـةگزادةكاين    . سةبةبكاري سووتاندين شاري بانة

  . ئاوارةي هةندةرانن ]بانة[

انگ لةوة پثش بؤ دامركاندين رق و تووذةيي خـؤي بـة تانـك و    چةند م

تؤپ و موسةلسةل و فذؤكة بؤمبهاوثژةكان هثرشي بـردة سـةر هـةورامان و    

دا و مـاص و    مةريوان، ژن و پياو و پريثژن و منداصي وة بـةر گوللـة و بؤمـب   

چةند كةس لـة  . حاصي كردنة ئاماجني بؤمبةكاين و لة بناغةوة هةصيتةكاندن

جـةنايب شـثخ حمةمـةد    . زادةكاين لة ئوتؤمبيل بةسنت و لة ناوي بردنبةگ

كة بؤ هثور كردنةوة و بةرگري لة » شثخ حيسامةددين«كوذي خوالثخؤشبوو 

ـ . ، لة دار درا»هومشةند«خوثن رشنت چوو بووة الي  افيان ذهةر چةندي تثلثگ

سـيان  بؤ شا و رؤژنامةكان و گةورة بةرپرساين دةوصـةت لثـدا و داواي دادپر  

تا واي لثهات هيچ بنةماصـةيةك نـةما كـة    . كرد، هيچ كةس وةآلمي نةدانةوة

سةرلةشـكر  «ئـةو جـار   . زياين وث نةكةوتبث يا كةسـثكي لـث نـةكوژرابث   

ــث »جــةهانباين ــؤزييةكة بثن ــة ئاص ــايي ب ــة كؤت ــارد ك ــان ن ــةو دواي . ي ئ

دا ئـةو ئةفسـةر و سـةربازانةي كـة خةصـكي       پثداچوونةوةيةك دةسـتووري  

ســةربازة . ان و مـةريوانيان زؤرتـر كوشـتووة، ميداصـيان بـدرثتث     هـةورام 

زؤريان جةخت هثناوةتة سةر كوردةكاين . تثداچووةكان بة شةهيد ناو دةبةن

ئاغايان، . روون نيية چ رؤژثكي رةشيان بةسةر دثنن. »ردوجبن«و » قووچان«

دا، دةصـثن كـورد رةسـةنترين     ئثوة لة نووسـراوةو بآلوكراوةكـاين خؤتـان   

گةزي ئثرانيية، لة بابـةت ديـن و ئـةخالق و داب و نـةريت و پيـاوةيت و      رة

دا بة جةزرةبةي وا كـة لـة چـاخي      بوثري پثيان هةصدةصثن، بةآلم لة كردةوة

دا شـيت وا نـةديتراوة، لـة ناويـان دةبـةن و جنثـو بـة ديـن و          بـةردينيش 

  . پثشةواياين ئايينييان دةدةن

كوردستانتان لـة نـاو بـرد و لـة     ئثوة تةواوي ئاسةوارةكاين فةرهةنگي 

جيات ئةوان چةند قوتاخبانةتان كردةوة كة بثجگة لة خراپي ئةخالق شتثكي 
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بة هيچ شثوةيةك ئاسةوارثك لة بثهداشت . ديكةي فثري منداآلين كورد نةكرد

دا و لـة نثـو    خةصك لة ئاگري نةخؤشيية جؤراوجؤرةكـان . و لةشساغي نيية

سث كةس لة خةصكي مةهاباد كة . و تثدادةچن دا دةسووتثن نةداري و ناعيالجي

) ورمـث (چةند مانگ لةوة پثش لة بةر كاروباري خؤيان چووبوونة رةزاييـة  

ةوة هـةر سـثك دةگريثـن و يةكذاسـت     »باآل نـيش «ژاندارمةكاين  ]لة اليةن[

تـا ئثسـتا پرسـياريان    . دةكرثنة تاران و ئثستا لـة قةسـري قةجـةرن    بةذث

  . سةر چ تاوانثك گرياونوون نيية لة ر .لثنةكراوة

تةواوي كوردسـتان  ) ذاسپثردراوةكان(ئثوة پثتان واية كة مةئموورةكاين 

هةر دةبث لة تارانةوة بنثردرثن و هيچ چةشنة ماف و قازاجنثك بـة كـوردان   

تكاية پثمان . بةوةش رازي نني و دةصثن كوردةكان جياوازخيوازن. رةوا نابينن

لة ئثران جيا ببنةوة كثن و خةصكي كـوثن و  بناسثنن ئةو كوردانةي دةيانةوث 

بةصگةتان چيية؟ ئثوة پثتان واية ئةگةر راسـپثردراوثكتان نـاردة شـوثنثك،    

هةر چةندي بتوانث خةصكي ئةو ناوچةية لة بةر چاوي دةوصةت خرابتر بكـا،  

  باشتر ئةركي خؤي بة جث هثناوة؟

مـةص  بؤ نايةنةوة سةر خؤ و فكرثكـي بنـةذةيت بـة حاصـي خؤتـان و كؤ     

و فثـري هـةموو   [ناكةنةوة؟ دةوصةت دةبث لة سةرخؤ بث، خةصكي بار بثنـث  

لةخؤبردوويي هةبث و بة خؤشةويسيت . و ژيانيان مسؤگةر بكات ]شتيان بكا

و هةست و سؤزةوة چاو لة خةصـك بكـا، هـةتا خؤشةويسـيت نيشـتمان و      

. ئثـوة و خـودا، ئـةوة خـوو و خدةتانـة     . دةوصةت بكةوثتة ناو دصي خةصـك 

دؤسيت نـةبردووة، كـةچي    رگيزا و هةرگيز بةهرةيةكتان لة ئةخالق و گةلهة

  . ثونسةربزهةر دةصثن كورد 

بةآلم سةبارةت بة بةشي چوارةم كة كـورد سـةربةخؤييان هـةبووة يـان     

  نةيان بووة؟

حكومةيت «پثويست بة هؤ و بةصگةهثنانةوة نيية كة كوردةكان پثش زايني 

و دواي ئيسالميش لـه  » حكومةيت ئةشكانيان« و دواي زايني» ...كيان و ماد و

حكوومــةيت ئةخشــيدييه و رةوادييــةكان و پثشــدادييةكان و ئةييووبييــه و 

ئـةو كاتـةي   . پاشايةيت و بگرة ئيمپذاتوورييان هـةبووه » ...و... زةندييه و
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جصةوي كاروباري پاشايةيت و دةسةآلت بـة دةسـت كوردةكانـةوة نـةبووة،     

) مايف چارةي خـؤ نووسـني  (يي و خودموختاري ديسانيش لة ئازادي نثوخؤ

  .بثبةش نةبوون

بةآلم سةبارةت بة بةشي پثنجةم كة ئاخؤ زماين كوردي كورت كـراوة يـا   

دا بة  وةرگرياو و شثواوي زماين فارسيية يا زمانثكي سةربةخؤية؟ لة پثشةكي

كةلك وةرگرتن لة قسة و بريوذاي رؤژهةآلتناسـان، روومنـان كـردةوة كـة     

وردي پثشينة و مثژووي خـؤي هةيـة و لـة زمـاين فارسـي زؤر لـة       زماين ك

ــؤي،    ــدي خ ــؤنترة و پةيوةن ــةتر و ك ــةصمثژين ــةنة   لةگ ــةرچاوة رةس س

بثتوو كةسثك بـة باشـي زمـاين    . مثژووييةكةي باشتر لة فارسي پاراستووة

كوردي بزانث و بيهةوث بة زماين كوردي پةيت ناميلكة يا كتثبثـك بنووسـث   

ئةوانةي لة نثو  .يسيت بة دةكاركردين وشةي بثگانة نابثبيست لة هةزار پثو

گةذابن و شارةزاييشيان لة سةر زماين كوردي بووبث، دةزانـن كـة     خثصةكان

وشة راست و دروستةكاين كوردي هيچ پةيوةندييةكيان بة فارسي نوثوة نيية 

ئـةدةيب كـوردي سـةرةذاي    . و رةگ و ريشةيان ناچثتةوة سةر زماين فارسي

مووة ئاستةنگ و گرفتة هثشتا پلة و پايةيةكي وةها بةرزي هةية كـة  ئةوة هة

زماين فارسي بةو هةموو پثشكةوتنةوة هثشتا نةيتوانيوة ئةو پلةية وةدةست 

دا وة بةر چاو دةكةون لة بـةر   ئةو وشة فارسيانةي كة لة زماين كوردي. بثنث

ثندةوارييان دا كوردةكان بة ناچاري خو ئةوةية كة لةو چةند سةدةيةي دوايي

تايبةت به عةذةيب و فارسي بووه، بةتايبـةت كـة دة كـاركردين وشـةكاين     

كـةچي لـة سـةر ئـةوةش را     . دا شـانازيةك بـوو   بثگانة لةو ساآلنةي دوايي

  . وشةكاين كوردي ئثستاش هةر ماون و لة نثو نةچوون

. دةكـةن » ئيمپذاتوورييةيت زماين فارسـي «هثندثك لة نووسةران باسي 

ث ئةو رستةية چ مانايةكي هةية؟ ئيمپذاتوورييةيت زماين فارسـي  كةس نازان

گرميان . ياين چي؟ ئةوة جگة لة گومان و خةياآليت شاعريانة شتثكي تر نيية

تةواوي دنيا بة فارسي بدوثن، بةآلم فارس زمانةكان ئـةو جـؤرةي پثوسـتة    

او و سةربةخؤيي سياسي و ئابووريان نةبث يا لة ژثر چةپؤكي بثگانة دا، دام
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بث دةسةآلت بن، چ بةهرةيةكيان پث دةگا؟ ئايا زماين ئةوان دثنثتـة رثـزةي   

  وآلتاين زيندووي دنيا؟

نووسني و خوثندين دةوصةتةكاين يةكگرتووي ئامريكاي باكوور بة زماين 

ية و لة روانگةي ئةدةبيات ناگاتة پلةي زماين فارسي، كة واية بـؤ   ئينگليسي

  !دا دةناصثنن؟ يا لة ژثر دةسيت ئةوانچي تةواوي فارس زمانةكاين دن

دا الين كةم بة بيست زمانان دةنووسن و دةخوثننـةوة   ةتسؤضيلة يةكثيت 

دا رةمسييةيت هةيـة يـا بـة     زماين فةذانسه لة دنيا. و هةمووشيان رةمسني

سـةرةذاي ئـةوة دةوصـةيت    . قسةي ئثوة ئاغايان، ئيمپذاتوورييـةيت هةيـة  

بـةآلم  . دا هـات  دا هـةر زوو بـة چـؤك    ئاصمان فةذانسة لة بةرامبةر ئةذتةشي

دةوصةيت يةكثيت سؤضيةت دواي چوار ساص شةذي خوثنـاوي، ئاصـماين بـةو    

ناوي نـازي و فاشيسـيت لـة     وچؤصةوه تثكشكاند و هةمووه دةسةآلت و چةك

سةر رووي دنيا پاك كردةوة و وآليت رووسيا و هةموو وآلتة داگريكراوةكاين 

دةوصـةيت ئثـران كـة    . خـوثنمژان رزگـار كـرد    ئورووپاي لة ژثـر چـةپؤكي  

نووسةرةكاين خةياصي دامةزراندين ئيمپذاتوورييـةيت زمـاين فارسـيان لـة     

كة ! دا خؤذابگرث سةرداية، نةيتواين سث رؤژ لة بةرامبةر هثرشي موتتةفيقني

واية لة سةر ئثمة پثويستة لةو خةياآلت و خةونة بث سـةروبةرانة، دةسـت   

ئـةوذؤ  . ثگا بگرينة بةر، كة زووتر بة ئامـانج بگـةين  كورتترين ر. هةصگرين

كـورد و  . سةردةمي بةرق و كارةبايـة، دةبـث كـورتترين رثگـا هةصـبژثرين     

ئةرمةين ئةگةر بة زماين زگماك فثرة زانني بن، پثنج سـاص لـة خوثنـدن وة    

مةجبوور كردين وآلتة غةيرة فارسةكان بة ئةوةي كة بة زماين . پثش دةكةون

و بنووسن، وةك ئةوة دةچث كة شةذكةران ناچار بكـةي لـة    فارسي خبوثنن

كة چةكي دنياي نوثن، بـة شـري و تـري و    ... بةرامبةر تانك و تؤپ و فذؤكةو

  .كةوان كة چةكي چاخي كؤنن، لة خؤيان بةرگري بكةن

دا ئـازاد بـژين چ زيانثـك وة ئيمپذاتوورييـةيت      ئةگةر لة بةشي خؤيـان 

ثمة ئةگـةر لـة راسـتييةكاين مثژوويـي و     خةياصيي زماين فارسي دةكةوث؟ ئ
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وشةكاين كوردي و فارسي ئةوذؤكة كة بة ئاشكرا لة يـةك جيـاوازن و بگـرة    

هيچ پةيوةنديةكيشيان بة يةكةوة نيية، چـاو بپؤشـني و بيسـةملثنني كـة     

كراوة يا وةرگرياو لة زماين فارسيية، دةصثني كة زمـاين   زماين كوردي كورت

زماين عةذةيب لة رادةبةدةر وةپـاش كـةوتووة و   فارسي لة ژثر كارتثكردين 

بةآلم زماين كوردي پوخت و . زؤربةي وشةكاين تايبةيت خؤي لة دةست داوة

  . پاراويي خؤي پاراستووة و وشةي بثگانة كاري تثنةكردووة

ئةگةر هةندث وشةي بثگانةش ئاوثتةي زمـاين شارنشـينةكان بووبـث،    

اين هؤز و گوندةكان، وةكوو خؤي چونكة زم. ئةوة هيچ جثگاي مةترسي نيية

  .ماوةتةوة

زماين كـوردي ئـازاد بكـةين     ]خوثندن و نووسيين[كة واية وةرن پياوانة 

كة ئثوةش بتـوانن وشـة لـة     ]واي لثبث[هةتا ئةدبيياتةكةي پةرة بستثنث، 

دا بدؤزنةوة و بة كـاري   كوردي ]زماين[دةستچووةكاين زماين فارسي لة نثو 

نن بصثن ئثرانييةكان زمانثكيان هةية كة بة تةواوي مانـا  ئةو كات دةتوا. بثنن

  )١.(ئثرانيية

، دواي وشــةكاين ٢٧لــه الپــةذةي پثشــوو، دثــذي : روونكردنــةوه -) ١(

نووسني «: ، دروستةكةي ئةوةيه».ئةمريكاي باكووري؟ به زماين ئينگليسييه«

و خوثنــدين دةوصــةتةكاين يــةكگرتووي ئــةمريكاي بــاكووري بــه زمــاين  

  »... .يسييه وئينگل

  ي ئاواتگؤضار يكراوة ساغ نوسخةي

ي ئاوات لةسةر رثنووسي ئثستاي گؤضاركراوةي  نوسخةي ساغلةو بةشةدا 

ةكةش لـه بةشـي   گؤضـار نوسـخةي ئةسصـي   . دةخةينه بةرچاوتانزماين كوردي 

  .كؤتايي ئةم كتثبه به بث دةسكاري بآلو دةكةينةوه
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  ی کوردیيهبی و تارخيی و کؤمةآليةت ده ثکی ئهگؤضار
  

 ۱۹۴۵ ی ئؤکتؤبری۲۳- ۱۳۲۴ زةصوةری ی خه۱ ساصی يةک ١ژماره 

  

  جةنايب شثخ عةبدولقادر

  رثزةيان بةستبوو له پثش چاوي منا گشيت هةموو
  ئةو شةهيدانةي كـه خنكـاون بـه سـةد ئاواتـةوه     

  

  ]١وثنةي ژماره [
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****************************************************  

 ئاوات

  
  خؤزگه رؤژيه هاتبـا تـا ئثمـه گيـاين خؤشةويسـت     

  هةستنه پث، دةس دةنه يةك بـؤ نـةجايت نيشـتمان   

    

 ك پثشكةوتن –پةراوي ژ 

*  

*  

  ي نيشـــتماين خؤشةويســـت)نيســـار(كردبامانـــه 

ــاوثن ــوثين خ ــت  خ ــاين خؤشةويس ــذثژن الوةك   و ب

  

****************************************************  

]٢ژماره  وثنةي[
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  حمةممةد ئازةر :خاوةن ئيمتياز و موديری مه سئول

  ئاوات مانگث دوو جار بآلو ئةکرثتةوه

  

 ئابوونه

 

  ژماره ۲۴ئابوونةی 

  بؤ مةال و قوتابييةکان

  هةر دانةی به

  

  رياص ۲۲۰

  رياص ۱۸۰

  رياص ۱۰

  ئابوونه پثشةکی وةردةگريث

  :لةم ژمارةيةدا

  
  نويسندگان فارسی خبوانند

  پؤش رةشسوارةي 

  برای دوورم

  ئةی ميللةتی ئاواره] گةجنينةی ئةدةبييات[

  له سةر ئةم بةخشيش و رةمحة

  کچة الدثيی 

  الوی

  مةحاکةمةی هيتلثر

  ] کورته مثژووی جةنگی گةورةی ذابردوو[

  ح.م

  ئازةر.م

  ئازةر.م

  ه@.ر
  ئةشكةيي

  هثمن

  هثمن

  ئازةر.م

  ئازةر.م

  
گوونـه دةرامـةدثکی نييه،تکـــا لـه خوثنـةره       چچون ئةو جمةللةيه پووصی ئابوونه نةبثت هـي 

  .خؤشةويستةکان ئةکةين به گةيشتنی ئةو ژمارةيه، پووصی ئابوونةمان بؤ بنثرن

  
  .دا،مقاالتی چاک و ئةشعاری شريين و ئاودار دةخوثننةوه ئاوات ]ی[٢له ژماره 

 ]٣وثنةي ژماره [
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 پةنا به خواي مةزن

 

  ئاماجنی ئثمه
  »تنی کــوردرخســةنــاو سثش لــه پيکؤشــ«
ــندايژ و« ــةی فةوةنـ ـــةرهـ   »وردهنگی کـ
  

  هييتی کوردةآليةی و کؤمخيی و تارئةدةبی ثكگؤضار
   ۱۹۴۵ ی ئؤکتؤبری۲۳- ۱۳۲۴ زةصوةری ی خه۱ ساصی يةک ١ژماره 
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  پؤش رةشسواری 
  »۱«رةئاز.م

مانی ةن قاريترةر ذؤو بوو گه ورةقابی له سيتا ن«

ـ القابی يی نکثختةو ةشق و،ميذی دةش او دا هاته ن

  ».تیين ژنانی گيترةژماری گةور
 يشکرةرلةس »دهيةئةبووعوب«به ناو و  يردارةس »ديلةو بينيد ئيخال«کیثختةو

ــة،لريدبةتةب ــقميان،ديذؤم يذةش ــةبوو،خدا ةان دةوريةش ــه خؤ  يکص ــار ک ــش   اني
ـ ه د نارد کيان له خاليخةبةر ت؛يل ديان به ديخؤ کاينةريمةدراو و ئ هورةد ـ موقاب ةل ل ي
ـ م خالبةآل؛ ثگرصةشار ه ةس لةد زؤر، يکثغةبلةم رگرتينةو ـ ةد وي ـ  يرام   مـن « :ةوةدان
اخود بـؤ  ين،ةکةات دصيما ويه جز صيا قةبوويبن،ةمان دصموسو يکثختةره ناذؤم تا وثل

  ».ذ حازر دةبنةش
ــ ــةو وةل ــه ال، داةخت ــل ــرقثه« اني ــکرةل هو»هلث ــ يکثش ــؤ  ةورةگ ــب   ياري

  دا و يخـؤ  يةکةشـکر ةبـه ل  کـردين  سـاز  خـؤ  فـةرماين د يخال. شتةييگ، شار يهلةئ
ـ پ يييةرمانـد ةبـه ف  ي»ئةزوور بينيرار ئيز« ـ ةنج نث ـ  ير سـوار ةف ـ  ، رةذکةش   ذةبـؤ ش
ـ  بوو وه رار ئاماديز .نارد، ذؤم يشتوويةگةس و تازةفةنةتاز يروويةن صةگةل ـ  ةل ر ةس
ــذؤم زاينيةذا کــه ئــ شةمــةئ   و زؤرتــرنةئــ يةلةشــکرةکه ژماردا لــةهــه کان لــةيي

  .ذ بکاتةو ش ةوةتثذةگةخوارد ن يندثسو
ـ موسو   شــتهيان هاوصــيد يکجارةيسـت، يان بيــراريز يندثکان چــون سـو ةمانص

ـ  يةرمانـد ةف ]و[سةر شةذ  ـ ي ةکةشـکر ةب لةذةع ـ ثختةو. بؤسـه دانـا  ه ل   يشـکر ةل يک
ـ  ةبؤسه رار ليز، ةوةک بوونيذؤم نز ـ ةزثر و نةد ةهات ـ ي کةي ـ  ةده گرت   يالمارةسـت و پ
ـ ةئاآله ةل يوةها يکةيةزثبرد و ن ـ ةک يةکةسـپ ةلـة ئ  ]کـه [، ذؤم دا يسـوپا ي گرص   ةوت

  ان دايــلــه ذؤم يســکه خــؤيک برةرار ويــز. ربؤوهةس بــةده لــ يةبةکيلةخــوار و ســ
ـ ي دا چـاو ةختةو وةخسنت، ل ثل يسةو چةند ک ـ  ةل يةرمانـد ةف ةب ـ ةشـکر ک ـ ه وت ک   ةل

ــژ ــث ــ يرةبثر س ــذوا و پةد دا کثبيلةس ــان يکثاوي ــ چوارش ــ يوةو ق   ]ي[ةکةبيلةس
  يةکةبيلةســـ کثالمارةو کـــرد و بـــه پـــةلـــ يماةرار تـــيـــه؛ زةيوةســـتةده بـــ

ـ ةرماندةو ف، رثوژةرةس ـ ةک ـ    ي»وردان« ةش ک ـ . آلتةنـاو بـوو، ه ـ يةو بةل   يدا کـوذ ةن
ـ  يراريز يپةچ يوردان باسک ـ  ةب ـ نـدار کرد،ز ي برريت ـ  شيراري   ينـد ةربةد يوة]ئـه [ ثب

ـ  .ثانديةگ يندار خؤيبر ينگصيک پةو ت؛ثب ةکةنيبر ـ ،دانور�يکـوذ  وجار کـه ةئ   يرگةم
ـ    يماةش چاو و تثهاته پ ـ آلم زةبـوو ذا بکـا، ب    ؛ية سـةر يشـت يگة و نـةدا  يةرار مـاو ي

  .له جمةللةي ئيتالعايت هةفتةگيةوه وةرگرياوه» ١«
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ـ ةزثکرد ن يشيرار کؤشيز. وتةدةر ک ينگيسه کوتا که ل له پشيت وةهاي يکةةيزثو ن  ةک
ـ  ةکةزثما و ن ثج ةدا ب پشيته ل ةکةزثن ينووک يلةر، وةتةوه دثنثب پشيت ةل نـووک   ثب

  .رةد وهةهات
ـ  يکثچ ئةسـباب  و ةنووک مـاو  ثرار بيز يةزثان نيتيذؤم چون د يشکرةل  يذةش

  .ان کرديريسةئ ]و[ان دا يةورةوه دةکةيموو الةهه ه، ليين ثپ يشيتر
ـ ان ديةکان که ئـةو ةمانصموسو ـ ي ـ ذاکردن صـي ايةخ،ؤرز يکةيشـکاو  صده ت ب ان ي

 يشـکر ةل يةئ« کرد يهاوار) ردارةکانةسه ک لثکةي(» رهيةعوم بينيع ئيذاف« ةبوو،کةه
ـ  يدارةين و پاةدةرمةبر بةس ينثداو ةس لةسالم ديئ ـ ةن،خؤ ئةبک ـ ةگ ـ ئ يردارةر س وه ث
  ».ةيتائةتا هةه يندوويخوا ز، تثا کوژرابي ريسةئ

نـاو   ]ة[چـوو  ةشکرةو لةئ يگةبؤ کؤم يخؤي، ةکةشکرةل لةگةصد يوجار خالةئ
  .ذؤم برد يسوپا بؤ خيتةس يکثالمارةذ و پةش داينيةم

ـ يکان چاوةبةذةع ةربازةدا سةختةو وةل ـ  پـؤش  رةش يکثسـوار ه ان ب ـ ةک  ةوت ک
ـ پؤش،  رةش يسوار. کاتةذ دةردانه شةه و ميةستةوةبه د يژثدر يکةيةزثن  يکثچثرپةس

 .بـرد ةد يسـکه پـةالمار  يک برةو کانةمانصموسو يشثشاپثپ ةبوو ل ةوةرةبه س يسوور
ـ ةک، کردةر دثژةورةس دوژمين يسپةاو و ئيپ، شکاندةد کثت اينيؤمر يزري ـ يس  يوةش ئ
  .يناسةدةن

ـ  ثپ يةندثآلم هةدا ون بوو،ب ذؤم يشکرةناو له ل پؤش رةش يسوار ر ةدةچوو وةن
  .بوو]ب[ نثخو صيتةش يةکةکراس يواوةکوشتار کردبوو، ت يةندثو ه ةوةوتةک

ـ ئا«: يپرس ثيد و ليخال ةانديةگ يع خؤيافر ـ  زاينةا دي ـ  يةو سـوار ةئ ـ  ةل ش ثپ
د يخال »ثدانان يخؤ اينيبؤ گ يکثنرخ هاددايج ثيذ ةل ةه؟ کثيک، کاتةذ دةش ةوةشکرةل

  .ومةئ ييئازا يسوذماوو ثر لةس ودام،وةئ ينيناس يفکر ةش ليمن: کويت
ـ  يش چـاو يکةيةگثموو جةهه آلم لةب کرد و خيتةس يکثذةد شيخال ه و سـوار ةل

 يکثجـواب  ».؟وثيک خةصكيو  ثيک سوار تؤ يةئ«: يپرس ثيو ل ةبؤو يکيزيتا ن يبذةنصهة
ـ   يةان ئيکان کوتةمانصموسو. ستةوهيبةن ـ وه خالةسـوار، ئ ـ ي ـ ةشـکر ةل يريمةد ئ  ة، ک

ت ييةورةگ يحتذاميه ئييو ئازاةئ ي و بؤ پاداشنيتا بتناس ةقابت الدين. کاةد ثارت ليپرس
خؤت  يةک سوار تا يةئ«:ش و کويتثپ ةهات يد خؤيخال. ةوةستيبةن نايکثرامة؟ و.نيبگر

  .ني،تا بتناسةرخةووت در وه،ثشارةد
چـؤن مـن   ، نمثبناس ةوثئه م خؤم بةکةرم دةش«:و کويته سوار هاته قس وجارةئ

ـ ةذ دةخؤم ش يبرا يکه بؤ ذزگار، رارميز يخوشک» ةولةخ«من . سوتاوم صد يکثژن  ».مةک
ـ ةه يسـک ثفرم ةيةقس مةئ ستينيبه د ليخال ـ «:  راند و کـويت ةوص ـ  ةئ ـ  ةوا مـن ب  يواوةت

  ».مةجات بدةتؤ ن يد براةيشا م،ةبةالمار ئةپ ةوةشکرةل
  ».مةکةذ دةش ةوةشکرةش لثپه ها لةروةش هيمن«:  کويت ةولةخ
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ـ افرو ه ةکـةو ياله د ليخال ؛ةرارةم قةپاش ئه ل ـ ع ئي ـ  ره يمـة عو بيني   يةکلـه الي
  .ان برديپةالمار ترةوة؛

ـ رار لة کويز« :دةکرد يهاوارو شةذدا بوو  داينيةله مش يخةولة ئةوجار ه کـه  ثي
ـ يدا يکـوذ  يئـة ، من يتاقة برا يئة نن؛يبيوکارم نا کةس، نميبينا ـ ، مـن  يک  يدووره ل

  ».!گرتووهصن هةله مشت ي]خةو[خؤت،
گرت و گةذانةوة صان لة شةذ هةيةستدوو لةشکر د هةر ،)وةذؤين(= ذؤژ ةوين کايت

 يراريز يچ کةس خةبةريچون لة ه .اريکرد بة پرس ان؛ ئةوجار خةولة دةسيتيخؤ ثيج
ـ  ؛ياگرتـوو ران يسـتانان وثلـة ک  ا دةمزاينيبرا، بر يئة«: ا و کويتيگر؛ ستينةب ا بـة  ي

 ينثا به خوي يشتوويان هاويچاآلوه ؛ ل ا دةمزاينيبر .يان کردوويئاسن ماندوو يبةند
ـ تؤ يزة کةلةکةثا بة نيئا. يکردوو ان سووريخوشکت ـ وة يان بـذ ي ان يغ سـةرت يا بـةت ي

  ؟.وهيبذ
تـر،   ياية دونيت؛ ئةگةر چوويزگار بارلة بةند  ]ش[و تؤ تؤ يدايا خوشکت فيبر

  .نةيةخوا سةالم بگة صيةسورنةوة له م
شـت  يةگثئةوان ت يد لة قسةيخال، انريل گيده ان بيؤمه رک لثندثنةدا هيلةو بة

  .بةرن يمپذاتؤريئ يال ذا بؤثوه تا ل» مسيح« سوار ناردؤتة سةد صگةةان ليراريکة ز
**************************  

ئةسپ کردووة،لـة هـةموو    يان سواريکثاويپ يؤمر رووةکاينيچةند سوار لة نة
 يقـاو ر يچاو لـة تةماشـا   يوة]ئه[ث اوة عةذةبة،بيئةم پ. ان گرتووةيةکةوة دةورةيال

خوشـکم خةبـةر    يوکار و خةولـة  کةسه نةوة بله مة يا کةس هةيئا :صثئة بکات؛ ئةوان
ؤم لـة دةورم دةذؤن و  ر ان بةستووم،کافرةکايني کراوم و دةستريمن ئةس صثبث، نيةبگة
 مبـرة لـة خـةم و حةسـةذةيت     صد يبوو، ئة واه ک ؟.ؤمم بةرنره بؤ صبةو حا ثانةويئة

تـر چـاوم بـة     يکثجـار  ثا دةبيئا. خواره وةرگةرم بة سةر گؤنةما  يسکثفرم يئة. خةم
  !؟.تةوةثخوشکم بکةو يخةولة ر ووکا کةس

بـؤ   يپـةالمار  پـؤش  رةش ي، سـوار يک دةرپةذثةک ئةسپيلة پةناگا، ناکاوه ل
  :ييشترار گةيز ثيگوه ع بةم جؤره بيافر يان برد و دةنگيؤمر

 يئـازاد  بؤ،ةپؤش رةشئةو سوارة ، ئةو خوشکةت. کرد صقةبوو يتؤ يعاوخوا د
  .تؤ شةذ دةکات

ـ ز يخؤشک« خةولةش يو ناو، رار ئازاد بوويان شکان و زيؤمر هاتـة نـاو    »راري
  .يتيگ ژناينةگةور يناو

�������  
   نةستةق يقسة

شـه لـة   يبپؤشن،هةم ييخار و گةورةيفتيئ يشه کار بکةن و بکؤشن تا کراسيهةم
، ابـردوو ر خـارايت يفتيچون، ئ .ننثدةس بةتازة و يکثخاراتيفتيئ ت کةثش چاوتان بثپ

  »رثشکسپ«. ةونةق کةوتووةره؛ لة ييژةنگاو يکثريوةک مشش
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  ...تؤ ياديبة
  

  . ...دوورم يبرا
  

  ئازةر .م

ـ هةرچةند سـةر هة  نم؛ يتـؤ نـاب   خـؤم تةماشـا دةکـةم و    و پشـيت  نم و دةرثدص
 يکـة منوونـة  ، قسـة خؤشـةکانت   و صـي گـات خا ثانـدا ج يبرا صـي لة کؤمة، هةرچةند

 يسک لة جؤگةثدوو تکة فرم سم؛يبوو، ناب يگةرم نثو خو يشتمانپةروةرين حساسايتيئ
و  صد يله ناو پارة،نثتکه خو دوو، سکثدوو تکه فرم !؛ته خوارثم دصد يو سةرچاوة چاو
  !.صثدةقوصنوورم هة کةم يچاو

 سـةرگةرداين  و بةدبةخيت يان، لة چاآلويژ بةسةرهايت يکثوةخت، دوورم يبرا
ـ يدا شـةر  يخةم و شاده ان ليةک گيوةک دوو لةش و ، نيشتبوويهاو بـةش لـة    ثک و ب

خؤمان چةند  ؛]وهة[دةکرد ]مانريب[ خؤمان بةدبةخيت ]له[ؤژگار و ر يگةردوش يتةماشا
ـ ثدا لةبةر ب بةدبةخيت ينيؤژة کة له عةر ئةو. ايندةزبة خؤشبةخت  پـةنامان بـؤ    يکةس

ن؛ يوا و ئـارةزوو بـوو  يه يگةرم صد شوو وثپ خاترايت يک بردبوو سةرگةرمثدار يبةرثس
  .نيچةند شاد بوو

ـ ژ صيو تا يذةشةچار يؤژانة کة سةنگرئةو  يريب، دوورم يبرا ـ ان نةي  دةتوايني
ـ  يکثد بکا،چةنـدة خـاترات  ثو ناهوم ثنثوامان بشکيپذ ه صيپذشوور و د يسةر  نه؛يريش

ش چـاو، ئـةو دوو تکـة    ثنمه پثتؤ د سيتيو خؤشةوتةوة، ثدريؤژانةم وةبرهةرکة ئةو 
  .ته خوارثزةردما د ]ي[نةؤسةر گه نة بثخو

ـ زو دةسـيت  يسـتم، گـةرچ  يخؤشةو يبرا ـ ص دوور  يؤژگـار تـؤ  ر يم و گةردوش
 .دوور خباتـةوة  صتؤم لـة د  سيتيخؤشةوث، ةک ناتوانييچ توانايه خستؤتةوة،هةرگز؛

  .تةوةثشا مةحو نابير خاکثلة ژ ة وشراوثما کصلة د سيتيخؤشةو يةمصقةه تؤ ب ينةثو
ـ فةدا خؤشـبةخيت يوةز يئةجنام خارايتيفتيئ يجةيبة؛ تؤ لة نةت اينصد ش ي؛ و من

تـؤ و لـة    سان لـة خؤشـبةخيت  يدا سةرگةردان و ناآلمن، د يدوور اباينيبه هةرچةند ل
ـ ه يةيما ت)بؤچي نةگرمي(تؤووة خؤشبةختم و  ياديتؤ، و به  خارايتيفتيئ و  صد يواي
  .مةييتةا يشةوةکيتار ياکوونر

  ]١١ وثنةي ژماره - ١٠كراوةي الپةذةي  دةقي ساغ [



 85 /    ناساندين گؤضاري ئاوات: بةشی يةکةم

 

  گه جنينةي ئةدةبييات
  
 

  !ئاوارة للةيتيم يئة
  م.ر

  
  

  ئــةي ميللــةيت ئــاواره لــة نثــو دةشــت و بيابــان

  ئةي بثدةسةآليت هـةموو بـث دةسـت و سـةر و پـث     

ــنن؟   ــةنگث دةمث ــةتا ک ــيمه ه ــيلم و سةراس ــث ع   ب

ــةموو بثنــ   ــةت ه ــةآلتن ميلل ــةموو بثدةس   از و ه

  ئيمــان و رةگ و مةعريفــةتو بــث ]و[دص ] و[هــؤش 

  بؤ عيززةت و بؤ شـةوکةت و بـؤ ميللـةيت خؤتـان    

  بث زةمحةت و بث دةردي سةري، زةمحةته چا بوون

  هةر تؤ بـة ئومثـدي مـن و هـةر مـن بـة ئومثـدت       

  نةوبيستووة کة نابثت و به بث گةنج و به بث رةنـج 

  ، وةختـة رةهـا بـن   مةئيووس و پةريشـيدة مـةبن  

ــث    ــة دةزان ــةيت دونياي ــةموو ميلل ــة، ه   ئةوذؤک

ــث    ــةدةن و ب ــووةيت رؤح و ب ــة؟ ق ــةييارة چيي   ت

  زؤر ميللةيت وةک ئثمـة هةبوو،ئـةوذؤ لـة دونيـا    

ــةمثنث    ــوو ن ــةيت بثت ــث مةعريف ــي و ب ــث عيلم   ب

ــةداريس   ــةواناين م ــري ج ــةيت فيک ــؤ تةربيي   �ب

  بؤ تةوسيعةيي عيلم و هونـةر، هـةر چـي بکؤشـن    

  هـةبوو، بـوغز و عـةداوةت   ] و[ةگةر عـيلم نامثنث ئ

  ئةو جارة دةکةن، فيکـري بـةرةو ژوور هـةموومان   

ــةذثتان  ــبايب ش ــةب و ئةس ــث، مةرک ــةييارة دةب   ت

  

  بةش لة هـةموو حـةق و حيسـابان    وةي ميللةيت بث  

  وةي عةبد و عةبيدي هـةموو بـث خثـر و سـةوابان    

  خةبـةري، زؤر لـة عـةزابان    هةسنت لة خـةوي بـث  

  رة، لــة نثــو دةشــت و بيابــانکةوتوونــةوة بثچــا

  چــي ديکــة مــةدةن حاسصــي عــومرو بــة جــةنابان

  هةروا نةدةبوو، بةصکي دةبـوو جـان بـه فيـدا بـان     

  چاو، ميللةيت دي بؤ حةقي خؤ، چؤن لـة شـيتابان  

  چؤن دثينـة دةرث ئثمـة لـة ژثـر دةسـيت کـةالبان      

ــان   ــا بکراب ــرا، ش ــؤن دةک ــةنا چ ــج و ع ــث رةن   ب

  لـة جـةوابان  ملليةت هةموو ئـةوذؤ لـه سـوئال و    

  ئةو ميللةتة باهؤشة، دةبـوو سـةروةر و شـا بـان    

ــان  ــةت و لــوبيب لوباب   عــيلم و هونــةرو، مةعريف

  تاقن بـة هونـةر دةچنـة سـةر و ژثـري سـةحابان      

  هــةر نثــوي وةتــةن دث، لــة مــةقاالت و خيتابــان

  باســـي وةتـــةن و ميللةتـــة، داوثنـــة کيتابـــان

  هثشتا کةمـة، گـةر بثتـوو بپرسـن بـة حيسـابان      

  ةموو کةس دةبنة برا، ميسـلي سـةحابان  بؤ يةک ه

ــةب ــازادي تةص ــان  ئ ــةن و تاب ــةوة روو، رةوش   دثن

  بــؤ کوشــتين ئةعــدا، لــة بــؤ ئيعــدامي ســةبابان
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  ) احلَمدلله( ةمحة خودار ش ويلةسةر ئةم بةخش
  ييئةشکة

ــة ذازيةفر ــان چؤنــ ــ يقــ ــؤم لــ ــةت ئه خــ ــخزمــ ــيوة ئثــ ــة افشــ   مکــ
ــاوِرهم( يبيتةســـــوه بـــــ   دا کـــــةميـــــن پةيـــــد يئومـــــوور) وشـــ

ـ بـــــ ـ ( ةکه يــــ   کـــــةم  واال زايت يکيخـــــةر صد )يوجهـــــت وجهــــ
ــ ــة بــ ــة ثتةمامــ ــم(م بــ ــةا بِســ ــة ) للــ ــرمحن(لــ ــةم) الــ ــوا کــ   دةعــ

ــر( ــةيئ )ميةحـ ــبحة ، مذؤکـ ــؤ سـ ــةت  ي،بـ ــة جةننـ ــةم  لـ ــةننا کـ   دا تةمـ
  

ــان و د ــة جـــ ــةج صبـــ ــد ثبـــ ــثـــ ــةيتيم ينم سپاســـ ــاه ننـــ   يشـــ
� ��(رم بـــــة ثئـــــةبژ س شـــــوکرانةهـــــةتا ئـــــاخر نةفـــــةG
�����H(  

ـ   يدةر، ســــالم و يکــــردة ئ  يکــــة بةنــــدة     يگومــــذاه ه کــــردم لـــ
  ي)احلَمدللـــــه(ةمحـــــة خـــــودا ر ش ويلـــــة ســـــةر ئـــــةم بةخشـــــ

ــة  ــامل بر(کـــ ــووذةت  رث ه)نيالعـــ ـ دةدا ســـ ــه مــــ ــةم ةعنالـــ   کـــ
  

  بــــــة ال داداث، نــــــيکــــــة داو يزقــــــر يســــــاميئــــــةزةل ق
ــة  ــاءيرزق مــــــن يــــــ(لــــ   ادات و ال نــــــاديــــــدةدا دة دا)شــــ

ــ ــ  يمنـ ــة جـ ــةهلم لـ ــة نائـ ــد کـ ــةر چةنـ ــةر الدا  يودوش هـ ــة هـ ــةو بـ   ئـ
ـ  ، ةيــــدم هةثــــئوممه )الــــرمحن(بــــة   ادايــــدونه تــــا هــــةم لـــ

ــة مبر ــم يکـ ــر(شـ ــةس)ميةحـ ــةرت، م بـ ــة[ وور ثبةشـ ــةوال ]لـ ــةم مـ   کـ
  

ــةر  ــئةگــ ــةمياريــ ــ ي بکــ ــةرةو ميــ ــةذحياذةب بــ ــبووت يابةکــ   خؤشــ
ــة  ــتاينرلــ ــوثژم، اوةســ ــ صد نــ ــةذبووت   زايته بــ ــةم مــ ــؤ دةکــ   تــ

ــاين ــ زمـــ ــؤم لـــ ــاالخـــ ــذةش وية ئـــ ــرينم ئثپچـــ ــةزبووت تـــ   مـــ
ــثدة ــؤصـ ــ(ي م تـ ــ ي)کمالـ ــة (اذةب يـ ــلـ ــد وميـ ــةرمووت  )نيالـ ــؤت فـ   خـ

ــةح  ــا(ئةســـ ــديـــ ــةيئ) اک نعبـــ ــة يتاعـــ ــةم  يريغـــ ــؤ ناکـــ   تـــ
  

  ثلةســـــةر الچـــــ اآليتيخـــــة ينيتـــــ، نةتـــــةميئةگـــــةر ئـــــةم ت
ـ   يـــــعتيام و ئيـــــق   ثدال، ئـــــةقوال و ئـــــةفعامل خةتـــــةر ناچــــ

  يا چـــــنجـــــيئ، دةيـــــجـــــاب ئومميذائامت ئيـــــق يکـــــراريلـــــة ت
ــا( و ــةفز) اکيــــ ــة لــــ ــتع(ي بــــ ــواچ )نينســــ ــة دةعــــ   يدةمبــــ

6;�����1�C !������3(ي کــــار) اهــــدنا( قــــةويله بــــ�  کــــةم چــــا )�
  

  دا ميهيلــــة ئةکمــــةلت و عــــةل   ثدا بــــيــــپة سةربةســــيت ثئــــةب
ــايبيح ــ جــــ ــةل   يةهذگومــــ ــةمت و عــــ ــة ئةذحــــ   دا ميهيالدةم لــــ

  دا ميهيمت و عــــةلةکــــةم لــــة ئةمتــــ ]ع[تجــــر مثلــــة پاشــــان بــــ
)���������3! I7-��������ــثب ه)� ــة مصـــــ ــت( لـــــ ــ انعمـــــ   دا)هميعلـــــ
ــ  ــ(ه بـ ــاد ويئ) ريغـ ــةن نشـ ــة  يفسـ ــؤم لـ ــ ي)�,JB���K(خـ ــةمةتـ   وةلال کـ
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  پــــذ مةنــــدووب يفــــةذز يتةحــــةذذوم تــــا ســــةالم يريلــــة تــــةکب
  حـــــةق مةنســـــووبه دةعـــــوا بـــــ، ةييـــــغةففار يةزا ريبيبةتـــــةعق
ــةر ل ــت قةبووثئةگـ ــمـ ــة صـ ــة هيـ ــةيا نـ ــيپ، چـ ــةمب ثـ ــةحبووب ئـ   مـ

ــة  ــوا نةمکــ ــؤ  يخــ ــةع بــ ــةل( بةمةذجــ ــيدوا، )هميعــ ــةغزووب يــ   مــ
�(ي ديــــتةجوي، د و حــــةدددبــــة شــــة �LM&����KI��
  ا کــــةميــــگؤ) 

  
ــةنا ــاک  يبـ ــکة«چـ ــفيغ» ييئةشـ ــةبصـ ــاجث، رةت هـ ــة پيـ ــةينجثع بـ   نـ

ــه  ــيتبـــ ــةيتيد خشـــ ــتا ققـــ ــ، وةســـ ــاق اليليهـــ ــةيتام يتـــ   نـــ
ــيت  ــوو دةســ ــةوا بــ ــة  يئ کــ ــت بــ ــريخالســ ــد يشــ ــةثداب، حةمــ   نــ

  نـــــهيالزم بـــــة ئام، حـــــةيفات يبعةةســـــ ايتيـــــة پـــــاش ئالـــــ
ـ بـة حا ، تةذةححوم کة   )کـةم هـةر دوو دونيا (= کـةم  بـؤ هـةر دونا  » ييئةشـکة «ي ص

  
00000�00000  

  
ــةمر يذؤژ ــن( يئـــ ــة ) کُـــ ــةرثلـــ ــل( يگـــ ــد  قُـــ ــةُ اَحـــ   )هواللَّـــ

ــاک  ــة چـــ ــووم زؤر بـــ ــارةزا بـــ ــة  يشـــ ــا بـــ ��6�����MO(تـــ� PQ�����R2��(  
  ةصــــييهــــةموو کــــةس حا) ولَــــديو لَــــم ( ]د[وا خــــيــــ) لــــديلَــــم (

ــؤ يگةتث ــد يو مل (شـــــــتووم بـــــ ــواً احـــــ ــةُ کُفُـــــ ــن لَـــــ   )کُـــــ
  

)S��� T������UH�&�����V1�(ــةرد ي ــيفـــ ــال ويم ث، بـــ ــ ســـ ــوع ثبـــ   نيمـــ
ــةر ــةت شــ ــةبووة،ناب يکيقــ ــة ثنــ ــا يهــ ــةر تــ ــةزةل هــ ــةد ئــ   ئةبــ

ــةرچ ــة يهـــ ــيمـــ ــةرچ ثلت بـــ ــما يکراوة،هـــ ــيـــ ــةب ثل بـــ   ثئـــ
ــاَ( ــاء=(ت )ءماتشــ ــه )ماتشــ ــجةب ثجــ ــ ثة،بثيــ ــ ريدةبــ ــبة ثو بــ   ةدصــ

  
ــةکان،  ــةت مـــــ ــا فالمـــــــ دووزةخ و جةننـــــ   هـــــــايةکان مـــــ

ــات ــاه ق وينـــــ ــةباتات،ئامساينينـــــ ــ ق نـــــ ــةد ثبـــــ   عةمـــــ
ــکة« ــا» ييئةشــ ــ بــ ــةس بــ ــوو ثبــ ــة، الچــ ــمةنز، زؤر مةخووفــ   تصــ

ــةت مةنز  ــة خزمـــ ــا لـــ ــيتـــ ــؤت د صـــ ــةوة بـــ ــةدةد ثقورئانـــ   مـــ
  

    

  

  يحةمد

  باصي کثشـاوة بـه سـةر حوسـنا لـة دوو الوة بـرؤ      

  روتبةيي بـاآل بـه ئينسـاين بچـووکي قـةت مـةدةن      

  دةرنةچث ةت يةک کةسي لثرةنگة قةت ئةهلي موحيبب

  

  وةک هوما گةيية مةقامثک پثـي لةسـةر چـاوة بـرؤ      

ــرؤ   ــاوة ب ــي کثش ــة تيغ ــة رووي رؤژا بزان ــون ل   چ

  تيغـــي راکثشـــاوة ئـــةمري کوشـــتين داوة بـــرؤ

  

  
�������  
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  يي الدثکچة 

  
  

ــه الدث ــوان  کچـ ــةمشيلي، جـ ــي نـ ــاک يـ   چـ

  مـــاک، وةهـــا جـــواين  ئـــةتؤ هـــةر زگ 

ــون دووري  ــپياو، چـ ــووراو و سـ ــةي سـ   ناکـ

  چينــة بــث فــذ بســکةکةت، لــوول و چــني    

  بـــث رؤژ، لثوةکـــةت، ســـوورة وةک يـــاقيق

ــه   وک ــي گةشـ ــا، وةک گوصـ ــمةکةت گيانـ   صـ

  بـــةژن و باآلکــــةت، باريــــک و شووشــــه 

ــکة   ــة رةفيسـ ــژةي گةييـ ــة درثـ ــةو کةزيـ   ئـ

  وةکــــو فريشــــتة، پــــاک و خــــاوثين   

  خــؤتت کــردووة، شــثت و وثــيت   »هــثمن«

  

ــن      ــدي و داوثـ ــذوفثص و، هثـ ــث فـ ــاک بـ   پـ

  نثـــــوي توالثـــــت، هثشـــــتا نـــــازاين

  سـپي و سـووري   له شـار، دةگـةص وةش، هـةر   

ــينة   ــاوت نةخشــ ــةواين و چــ ــرؤت کــ   بــ

ــق    ــا دي ــؤي دةک ــة ب ــث، ل ــةس بيبين ــةر ک   ه

  خاصـــي ســـةر کوصـــمةت وةک زيلـــي رةشـــة

ــة    ــوو شووش ــةر وةک ــة، ه ــينةکةت شووش   س

ــکة  ــثي ميسـ ــةر دةصـ ــة، هـ   رةش و بؤخنؤشـ

ــةز ــد هـ ــثين چةنـ ــاران دةهـ ــانووي شـ   ار بـ

  وةختـــة گيانةکـــةم، گيـــاين دةرچـــث بـــؤت

  

  
  
  

  ... يالو
  ه. م

  

  الوي وةک من بث نيشات و مات و خةمگني، کةم هةيه

  چوومة الي زؤر دوکتـوران بـؤ مةصـهةمي زامـي دصـم     

  گةندوومي خاصي ئةتو، نادةم به تووبـايي بةهةشـت  

  با بناسثنني بـة خةصـكي، ئثمـة خؤمـان چاوةکـةم     

  سـةد هثنـدي پةروانـة بسـووتثم الئةقـةل      من دةبث

  باســي جــام و دصــبةر و عيشــق و شــةذامب بــؤ بکــة

ــکباري   ــاوي ئةش ــکي چ ــثمن«ئةش ــة»ه   ي بثچارةي

  

  خؤش نيم، هةميشةم خةم هةية ساص دوازده مانگة،دص  

  گشتيان پثيان کومت بـؤو زامة،مةصـهةم کـةي هةيـة    

  ناخةلةف نيم، من ئةوةندةم ئريسي باب ئادةم هةيـة 

  ن خةصکي ئثسـتاش، خـاتوزين و مـةم هةيـة    تا بزان

  چونکة روخساري تؤ نووري سةد ئةوةندةي شةم هةية

  من چ کارثکم بـه کـاوه و، کـةيقوباد و جـةم هةيـة     

  هةرچي لةم گوصزار و باغ و مثرگـةدا، شـةومن هةيـة   
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  !ر؟ثتليه يمةحاکةمة
  

دا که به وةسيلةي بثسـيم   يتلثرة له ناو جةهةننةمئةمة سةرگوزةشيت ه«

ــةرة     ــؤ خوثن ــةش ب ــةوا ئثم ــردووة، وة ئ ــةرة ک ــةيان موخاب ــؤ ئثم ب

 ئةکةين تا نةتيجةي بةدکرداري کةسانثکي فکـري  خؤشةويستةکاين دةرج

  ».هةموو کةس مةعلووم بثته جيهانداريان لةسةردا بثت؛ ل

  ئازةر. م: ]ي[ةمصقةه ب

  
ــؤ   لــةناو جةهةننــةم...رؤژث دا دةگــةذام، بةصــکو خةبــةرثکي تــازةم دةس کــةوثت و ب

  .موجةللةکةمي موخابةرة بکةم
ديتم له اليةکةوة کارکةراين جةهةننةم يةکثکيان دةورة داوة و رةکثشـي دةکـةن    لةنةكاو

بؤ الي تةبةقةي هةرة ژثرووي جةهةننةم، کة ئةوةم ديت پرسيم چ باسة؟ کوتيان گؤيا هيتلثـره،  
 ، ديتم لة پثشاپثشي مةئموورةکان جةنايب مـاليکي دووزةخ بـؤ  . کةوة رؤيشتممنيش به دةم هةرا

الي تةبةقةي هةرة ژثروو تةشريف ئةبا، هيتلثريش بة حاصثکي پةرثشان و پةشؤکاو، هةر پيلةي 
ماليـک جـوايب   . دا رايدةکثشن، چوومة پـثش و سـآلوم کـرد    بة دةس يةکثکةوة، به دواي ماليک

تلثر بؤ ئةوةي له دةس موتتةفيقني رزگـار بثـت، لـة بثذلـةن خـؤي      جةنايب هي: دامةوة و کويت
مومکينة، و نيک و بةدي گـييت  ةوةي بزانث رزگاري له دةس خواي گةورة غةير]ئة[کوشتووة، بث 

  .پاش مردن پاداشي دةدرثتةوة
بةصث بة کوريت جةنايب سةدري ئةعزةم ئادؤصف هيتلثر؛ تةشـريفي هثنـا نـاو تةبةقـةي     

ورسييةکي ئاگرين کة لة پثشدا بؤي ئامادة کرابوو قةراري گرت و مـن و ماليـک   ژثروو و لةسةر ک
پـاش تاوثـک سـةري    . لة تةنيشيت و چةند نةفةر بة گورزي ئآگرينةوة، له دةوري راوةستابوون

هةصثنا و دةور و پشيت خؤي تةماشا کرد و چون مين وةک ئةهلي گييت هاتـة پـثش چـاو، رووي    
لثرةدا پةناگاي هةوايي هةية؟ کومت پةناگات بـؤ چييـة؟   :پرسيم  ثيتثکردم و پثش هةموو شتثک ل

، جـوامب  )!بشـارمةوة (=دا خؤم بشـثرمةوة   کويت ئةمةوث له وةخيت حةملةي هةوايي موتتةفيقني
لة موتتةفيقني مةعلووم بووة کة تؤ تةسليمي ديواين عةداصةت کراوي و ئةزانن خـوا جـةزاي   :داوة

  .شوثنتا نايةن، خاترجةم بة نيک و بةدت دةداتةوة، ئيتر به
ــةوايي      ــةري ه ــي خةت ــة ترس ــة ل ــةوجار ک ــي  ! ئ ــوو لث ــار ب ــيم، تــؤ  رزگ   پرس

  کثـــي؟ چؤنـــة کـــة خـــةمگني نيـــت؟ مةگـــة تـــؤش وةک مـــن لـــه نـــاو ئـــاگر نيـــت و
  چــــؤن: خثــــر، ئــــاگر کــــار لــــه مــــن ناکــــات، کــــويت: ناســــووتثي؟ کــــومت

  دا بثـــت و ئـــاگر کـــاري لـــث نـــةکا؟ جـــوامب  دةبثـــت کةســـثک لـــه نـــاو جةهةننـــةم 
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ذثـژي   دا وةک تؤ هةواي جيهانگريمي نةبوو و، نةبوومة باعيسـي خـوثن   چونکة من لة گييت: داوة
ــکو   ــاص نةکردووة،بةص ــم پام ــةقي کةس ــةها ژن و پياو،ح ــي،  «ميليؤن ــر پث ــة ژث ــن ل ــةقي م ح

  .بکات ئاگر کارم لث گوناهکار نيم، تا وةک تؤ» .ةکاين تؤداية]د[پةروةر دةس
  ئةدي تؤ چکارةي، کة واية بؤچييان هثناوية ئثرة؟ -
م و بــه ئيختييــاري خــؤم هاتوومــة ئثــرة،و لــه اليــةن  »کــورد«مــن يــةک نةفــةر  -

  .موجةللةيةکةوة مةئموور کراوم تا ئةخباري جةهةننةم بؤ موجةللةکة موخابةره کةم
ـ  ]؟[ئةو جار رووي لة ماليک کرد و پرسـي ئـةوه کثيـة    ةو مةئموورانـة بـؤ لـة دةورةم    ئ

من ماليکي جةهةننةم و مةئمووري پةزيرايي لة ميواناين جةهةننةمم؛ و : راوستاون؟ ماليک کويت
  .ئةو گورز بةدةستانةش پاداشي کردةوةي گييت تؤ دةدةنةوة

گوايـة ئثـرةش وةک دونيـاي    . وةي مةحاکةمة بکرمث موجازامت دةکةن]ئة[بؤ مةگةر بث  -
  ة لثنيشة بثت، پثش مةحاکةمة موجازات چلؤن دةبثت و کث بيستوويةيت؟دةرةبةگي و بگر

دا نةتـةوة   موجازايت تؤ ئةبواية پثش مةحاکةمة بثت، چـون تـؤ لـة گـييت     ئةگةر چي -
موقابيله بـه  (= پاماص کردووه و ئةبواية مةعامةلة به ميسلت ه چووکةکانت پثش خةتا و بث گونا

مةشا، ئثمة تؤ مةحاکةمة ئةکةين، ئينجـا پـاش مـةحکووم    لةگةص بکرث؛ بةآلم لةسةر ئة) ميسلت
  .بوونت، جةزات دةدرثتةوة

من کة زانيم ئةگةر هيتلثر سةرگةرمي مةحاکةمة بثت، وةخـيت وةرامـي پرسـياري مـين     
دةکةم چةند سةعاتثک لة مةحاکةمةي دةس راگـرة،   تکات لث: نابثت؛ بة جةنايب ماليکم عةرز کرد

  . کةمب تا من چةند پرسيارثکي لث
لةبةر خاتري تؤ و چون دةزامن که تؤ پرسيارةکانت بؤ گييت موخابةرة دةکةي و ئةهلي  -

ئةوا دوو سـةعات دةس رادةگرم،تـا ئـةهلي گـييت خةبـةرةکاين تـؤ       ئةوة  گييت دةيبينن؛ لةبةر
و بزانن نةتيجةي بةدکاري و زؤر چيية و ئينسان پـاش مـردن بـه چ سةرنيويشـتثک      خبوثننةوة

  .؟گرفتار ئةبث
ئةوجار رووم لة جةنايب هيتلثر کرد و پرسيم ئايا دةتواين وةرامي چةنـد پرسـياري مـن    

  بدةيةوة؟
هةرچةند لة بثذلةن ئيجازةي مالقايت خةبةرنيگارامن نةدةدا،بةآلم لثره چارةم نييـه و   -

  .پرسي جوابت دةدةمةوة]ب[هةرچي 
ئاوايت گـةجنانت لـه بـن    ئةو هةمووة بگري و بکووژة که تؤ له گيتيت خست و هةزاران  -

 کةوت؟ خاک پوان و رؤصةذؤت لة ناو دايکاين جيهان خست؛ چ نةتيجةيةکت لث دةس

زؤرةملـي، مـل شـکاين لـه     «گثرة و کثشةية لثم مةعلووم بوو کـة   ]ة[پاش ئةو هةموو -
 !».دواية

 ؟.کةي لثت مةعلووم بوو لة شةذدا سةر ناکةويت -

 . م چاو پثکةوت»سوپاي سوور«زي و ئازايي پةروةري و گيانبا وةختثکي نيشتمان -

  برد؟)رووسية«بؤچي پة المارت بؤ  -
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لة نةتيجةي خةيانةيت هاوکارةکامن بوو، چون منيان وا حاصي کردبـوو کـة نـةيرووي     -
گريکردين رووسية، ئـةوجار  دا دةتوانث رووسية داگري بکا و پاش دا ئاصمان لة ماوةيةکي زؤر کةم

وا بوو که فةرمامن دا لة ماوةي چةند حةوتوودا ئةبث . کاري ئينگليس و ئةمريکاش زوو دةبذثتةوة
 .!!رووسية داگري بکرث

 ؟.جگة لةوة ئايا شتثکي تر نةبوو بة هؤي شکسيت تؤ -

وتن بةصث بؤمباهاوثژةکاين مووتتةفيقني کة هةموو جار لة ئامساين بثذلةن وةدةر دةکـة 
ميللـةيت ئاصـمانيان    ]ي[و وةک گامثشي شثت حؤقةيان دةهات؛ ئةوانيش بـة جارثـک رووحييـة   

 .مووتةزةلزيل و، پشيت منيان شکاند

 تؤ کة دةتزاين ئاخري کار له مردن زياتر نيية، بؤچي خؤت کوشت و تةسليم نةبووي؟ -

ئثسـتا فکـرم    ئاغاي خةبـةرنيگار وةک بؤخـؤت دةزاين  . ! مردمن لة ديلي پث چاتر بوو -
دةکـةم دةسـتم    بآلوة و چون چةند دةقيقةيةک زياتر نةماوه بـؤ وةخـيت مةحاکةمـة؛ تکـات لـث     

 .هةصگري لث

خواية له دةس سـوپاي سـوور و حةملـةي    : ئةوجارجةنايب هيتلثر لةبةر خؤيةوة کويت 
هةوايي رزگار بووم، بـةآلم لـه دةس خةبـةرنيگار رزگـار نـةبووم و لـة جةهةننـةميش بـرينم         

 .ولثننةوةدةک

 نــةکرابوو،  خوثنــةرة خؤشةويســتةکان؛ چــون مةحاکةمــةي هيتلثــر دةس پــث     «
خةبةرنيگارةکةمان، ئةوةندةي ئاگايي حاسص کردبوو، بؤي موخابـةرة کـردين، و لـة ژمـارةي     

  ».دا جةرياين مةحاکةمةکةشي دةنووسني دوايي
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  »۱«ابردوور يگةورة يجةنگ يژووثکورتة م 
  ئازةر. م

ـ نايدؤک فرانسوا فريئارش«، ۱۹۱۴صيسا ]ي[ژوئةن يمانگ )ي۲۸=(ي ۲۷ يؤژر » دن
بة دةس قوتابييةک به  )وؤيسرا(=  »سراژؤ« يش له شاريئؤتر يعةهديوةل )نانديردثف=(

ـ يبة کوشت چوو،کة لـة نةت » بؤسين«ي کصخة» تينـزثؤ پرگاريل«ناوي   يکثدا ئـاور ةج
  .ساييمانگ ئا ثو س صچوار سا ساند،يهةآل

 ةيتصان لة دةويعترازية ئييژووئ يمانگ ]ي[۲۳ يؤژر يش و هةنگريترؤئ ةيتصدةو
 دانا يةکةمنعةهد و خايوةل کوشتين ان مةسئوويليناوبراو ةيتصستان گرت و دةوثربثس

ـ و دةو ةد کــردةوة ولــة ر يعتــذازةيئ ة ئـةو ييــژووئ ]ي[۲۵ يؤژرش يســتانثربثس ةيتص
  .کرد مةحفووزي خؤ ةيتييحاکم ينةوة، حةقيکة دا يکثوةرام

 ينةبوو؛ شةو يازرمان بةو وةرامة صئا ةيتصدةو يگةرم پشته ش بيئؤتر ةيتصدةو
کردةوه، ئةوجار  صلةگة ش دةسيتيستانثربثس. بؤمباران کرد يلگرادثة، بييژووئ ]ي[۲۹

 و دةسـيت  سـتان بکاتـةوة  ثربثمةجبور بـوو لةسـةر س  » يشووذةو«ة يووسر ةيتصدةو
ـ ربـؤ   يختارين ئيئاخر ،ةييژوئ يمانگ ]ي[۳۱ يؤژرش يمانصئاث، شثبةسةردا بک ة يووس

ـ وايدووةم بـةو ه  يکـؤال ين »ةيووسر يزارثت«بةآلم  نارد، ـ  ي ـ  ثه کـة دةتوان و  صعـةق ه ل
 ختالفـايت يکـة ئ  ثنيـة ذابگة ثـي ستفاده بکـات و پ يمان ئصئا يپادشا» وميگ« ةيتيدؤستا

بةو مةزموونة بـؤ   يکثگذافثلثت: ثرثبسپ ي»الها« يستان بة کونفذانسثربثش و سيئؤتر
 صوگـؤ لةگـة   گفـت  يکثدةدم، تا هةر وةخت) شةذةف(=  شةذةيف قةويل«: ةرة کرد موخاب

  ».ناکةن يجةنگ يکثچ کاريمن دةس بةه يت،لةشکرثب يليتةفس ش توول ويئؤتر
ـ دةو لــة  يريشــگثپ، دةکــرد يشــيزؤر کؤش يکثفةذانســةش بــة حــةذاذةت ةيتص

لـةو  . ة دةکـرد يسوورس و ينگليئ يشيو کؤش يداکاريلة ف واينيبکات و پشت يژثذ نثخو
، ةکـةوة و يال ]ة[خرابـوو  و مةزهـةيب  گةيل و ياسيس زايتيموبار يمةملةکةتةدا تةواو

ـ سو(لة نةزةر گرتبوو ،انيکثو ئاماجنه شانيدابوو ن کرثان صيةکان پاصهةموو کؤمة ): حص
  ».فةذانسة لة جةنگ و پاراستين فزيح«

ـ کؤمة ]ي[سةرؤک» رسؤژان ژ« ةييژوئ ]ي[۳۱ يؤژر يوارةثئ  سـيت ياليسؤس يةص
وةدةرکـةوت،   »يج عموميبس« گشيت کردين لةشکر فةرماين ثنيبؤ سبة. فةذانسة کوژرا

  .ند کردصيان بي»ةيوةتةن لة خةتةر دا«ي ؤژنامةکان هاوارر يسان تةواويد
ـ ر مان کة دووصئووت؛ ئا يمانگ ]ي[۳ يؤژر ـ ربـة  ي جـةنگ  عالينيؤژ بوو ئ ة يووس

  ...ماويةيت                                                              .دا يجةنگ عالينيفةذانسةش ئ صدابوو؛ لةگة
  
 .وةرگرياوه) ۱(

  تكا
  .ئاگادارن تكا ئةكةين بومان بنثرن» وةفايي«لةو خوثنةره خؤشةويستانه كه له شةرحي حاص و ساصي له دايك بووين 

  ]١٩وثنةي ژماره  - ١٨كراوةي الپةذةي  دةقي ساغ[
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  .وةرگرن ي لثننةوة و سوودثخويب ثنةچريبةل و ئاوات ]ي[٢ژمارة 
  

  ]٢١وثنةي ژماره  - ٢٠كراوةي الپةذةي  دةقي ساغ[

  و بــه بؤنــةي نةواقيســايت چــاپي، ئةگــةر کةمووکورتييــةک     
ــث ــاو پ ــةوث چ ــه  بک ــت ل ــتيوان بث ــان پش ــوورن؛ خوام   ،لثمان بب

  .دثـنني  دا رةزايةيت خاتري خوثنةرة خؤشةويستةکان بةجث٢ژمارة 
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و تثبينييةك له سةر » زةبيحي«، گرياين مامؤستا )ك.ژ(چاپخانةي 
  ي نيشتمانگؤضارژمارةي كؤتايي 

دا، »حمةممةدي شاپةسةندي«له بةشثك له وتووثژ و نووسراوةكاين كاك 
، بـه گـرياين مامؤسـتا    »ئـاوات «ي گؤضـار هؤي بنةذةيت چاپ و بآلوكردنةوةي 

ويستمان دواي ژماره «: كاك حمةممةد دةصث. داندراوه» دوذذةمحاين زةبيحيعةب«
چاپ دةبوو ، ژمارةكـاين دوايـي   » تةورثز«كه له »نيشتمان«ي گؤضاري ٩و  ٨و  ٧

و » نييـؤ فؤلسـكاب  «مةكينةيةكي «: ؛ پثشتريش دةصث».چاپ بكةين» مةهاباد« له
پـثش  . »مـةهاباد « كةوت و گوثسـتمانةوه بـؤ   مان دةست)پيت(» فذحة«هثندثك 

» زةبيحـي «، )ي نيشتمانگؤضارله (بكةين به چاپي ژمارةيةكي نوث  ئةوةي دةست
ئيش مبثنثتةوه، به دةرفةمت زاين  بةسةردا گريا، پثم خؤش نةبوو چاپخانةكه بث

  .»چاپ و بآلو بكةمةوه» ئاوات«ثك به ناوي گؤضار
وه كه هةر لثرةدا منيش بةپثويستم زاين چةند بابةيت گرينگ روون بكةمة

ك و كؤمـاري  .كاميان بةچةشنثك گرثدراوي رووداوةكاين سةردةمي كؤمةصـةي ژ 
  .كوردستانن

  .هثناين ئةو چاپخانةي كه كاك حمةممةد باسي دةكا: يةكةم
كردنــةوةي هةصــةيةكي مثژوويــي كــه لــه زؤر كتثــب و  راســت: دووهــةم

. يه»بيحيزة«سةرچاوةدا دووپات دةكرثتةوه، ئةويش رثكةويت گرياين مامؤستا 
گرينگي ئةو روونكردنةوةش له وةدايه كه بةشثك له گرث كوثرةكـاين مثـژووي   

و دامةزراندين كؤماري كوردستان، به گريان ) ك.ژ(سةردةمي دةسةآليت كؤمةصةي 
. دراوه يةوه گرث»زةبيحي«نةناسانةي مامؤستا  وچان و ماندوويي و تثكؤشاين بث

سي دووهةمي ئةو كؤمةصةيه بـووه و  كة» زةبيحي«هؤيةكةش ئةوةيه كه مامؤستا 
ــاري        ــه ب ــةت ل ــةيه بةتايب ــةو كؤمةص ــاين ئ ــةرةزؤري كارةك ــةي ه زؤرب

  .بةجث كراون چاپةمةنييةكانةوه به دةست و بري و فكري ئةو جث
ي »نيشـتمان «ي گؤضـار روونكردنةوةيةك و تثبينييةك لـه سـةر   : سثهةم

  .٩و٨و٧ژماره 
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  هثناين چاپخانه
الواز ) ك.ژ(بـه ـثين بـذيار درا كؤمةصـةي     دواي ئةوةي كه به ئاشكرا و 

نةدرث كه درثژه به خةبايت ) ك.ژ(بكرث، فةرمان درا چي ديكه ماوه به كؤمةصةي 
ئةو زةخت و فشارةش راستةوخؤ يا ناذاستةوخؤ له . ثين و ئاشكراي خؤي بدا

هؤيةكةشـي ئـةوه بـوو كـه     . اليةن رووسةكانةوه به سةر كوردان دادةسـةپثندرا 
بؤ ئازادي و سةربةخؤيي كوردستاين گـةوره خـةبايت دةكـرد و    ) ك.ژ(كؤمةصةي 

وپثكــي بــؤ بووژاندنــةوةي هةســيت  چاالكييــةكاين زؤر بــه دروســيت و رثــك
لـه  ) ك.ژ(بةرنامـه و ئاماجنـةكاين كؤمةصـةي    . نةتةوايةيت كورد بةذثوه دةبرد

 ةكةدا بـه گؤضـار دا به ئاشكرا له سـةرووي  »نيشتمان«ي گؤضارهةموو ژمارةكاين 
  .چاپ كراوه» بژي كورد و كوردستاين گةوره«درومشي 

و » زةبيحـي «ي زاييين، مامؤستا ١٩٤٤بةرامبةر دةگةص ساصي  ١٣٢٣ساصي 
لـه  . بـوون » نيشـتمان «ي گؤضاربه ثين خةريكي چاپي » تةورثز«هاوذثياين له

رادةسپثردرث چاپخانه و هـةموو  » سةديقي حةيدةري«كاك  ١٣٢٣بةهاري ساصي 
ةكـاين چـاپي كؤمةصـةي    »پيـت «و » كصيشه«و » ئاذم«ين، تةنانةت وپةلةكا كةل

ي گؤضـار كه بةرپرس و نووسةر و هةمـةكارةي  » زةبيحي«وثذاي مامؤستا ) ك.ژ(
بؤ ماوةي » زةبيحي«مامؤستا . »مةهاباد« بوو، دةگةص خؤي بثنثتةوه» نيشتمان«

ـ    ) ك.ژ(چةند رؤژان له اليةن كؤمةصةي  ةيت دةسبةسةر دةكـرث؛ پاشـان بـه يارم
دا  بوونةوةي وةزعةكه، لةو جثگا تايبةتـةي كـه ئـةوي تـث     چةند كةس تا روون

بـه رؤژ دةچـووه بـاغي    » زةبيحي«مامؤستا . دةسبةسةر كرابوو، نةجايت دةبث
شـةوانةش   و) ك.ژ(ي تثكؤشـةري بـةناوبانگي كؤمةصـةي    »سةعيدي حةمةقاله«

  .كه زةمانةيت كردبوو» مةال عةبدوصآلي داودي«دةچووه ماصه 
 ٧خةريكي چاپي ژمـاره  » تةورثز«لةو ماوةيةدا كه له » زةبيحي«امؤستا م

الپةذةي ژمارةي دوايي  ٣٢الپةذه له  ١٢بوو، تواين » نيشتمان«ي گؤضاري ٩و  ٨و 
الپةذةي مامؤستا  ١٢ئةو . دا چاپ بكا له ژثر چاوةدثري خؤي» نيشتمان«ي گؤضار

الپـةذةي كـه لـه     ٢٠و چاپي كرد له هـةموو بابةتثكـةوه دةگـةص ئـة    » زةبيحي«
چاپ » مةهاباد«الپةذةي دوايي كه له  ٢٠ئةو . چاپ كرا جياوازي هةيه» مةهاباد«

دا به ناوي ژماره  پثكةوه له يةك بةرگ» تةورثز«الپةذةي چاپي  ١٢كرا دةگةص ئةو 
بـؤ  » زةبيحي«دواي ئةو ژمارةيه مامؤستا . الپةذه بآلو كرايةوه ٣٢به ) ٩و  ٨و  ٧(
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ك و ماوةي شةش مـانگيش لـه اليـةن دةوصـةيت     .يةن كؤمةصةي ژماوةيةك له ال
  .چاپ و بآلو بكاتةوه» نيشتمان«نادرث  دي ماوةي پث ئثرانةوه دةگريث و چي

. ةكةوه دةسيت پثكـرد گؤضاريةكةم گؤذانكاري لةو ژمارةيةدا له رووبةرگي 
دا  كله نثو هةتاوث» J.K«ي »التني«كه به پييت ) ك.ژ(ئاذمي تايبةت به كؤمةصةي 

ةكةش كـه  گؤضـار كه تيشكةكاين دةرخستووه چاپ كراوه، البردرا و پاشان ناوي 
له . له هةموو ژمارةكاين پثشوودا به پييت درشت چاپ دةكرا، چكؤله كراوةتةوه

هاتووه و پاشان دوو » اللة«جيايت ئةو نيشانه تايبةتةي كه بامسان كرد وشةي 
و ئةستثرةدا نووسراوه و رسـتةي  ث به پييت عةذةيب له نثو دو»ك«ث و »ژ«پييت 

ــةوره  « ــتاين گ ــورد و كوردس ــژي ك ــةي   »ب ــه وش ــه هةص ــه ب ــورد«ش ك و » ك
دا  ث»ك«ث و »ژ«ث نووسراوه، لـه ژثـر دوو پـييت    »و«ةكةي به دوو »كوردستان«

له رووبةرگي ئةو نوسخةي كه له تةورثز چاپ كرابوو ئةو رسـتةيه  . چاپ كراوه
  .ه شثوةي دروسيت خؤي چاپ كراوهةكةدا بگؤضارله الي راست، له سةرووي 

ه و »ئـاوات «ي گؤضـار ئةگةرچي باسـي ئثمـه لـةم بةشـةدا تايبـةت بـه       
وتـارثكي دوورودرثـژي تايبـةيت پثويسـته كـه تـا       ) ك.ژ(الوازكردين كؤمةصةي 

رادةيةك له سةري دةدوثني، بةآلم لثرةدا هةر ئةو اليةنانةي بـاس دةكـةين كـه    
  .ةوه هةيه»اتئاو«ي گؤضارپثوةنديان به دةرچووين 

كـةوت   چاپخانةيـةكمان وةدةسـت  «: دةصث» حمةممةدي شاپةسةندي«كاك 
بةآلم وةكوو بؤمـان  » م پث چاپ كرد»ئاوات«ي گؤضار«: دا دةصث له كؤتاييش» ...و

(= »هـاوار «و » نيشـتمان «ي گؤضـار دةركةوث ئةو چاپخانه هةمان چاپخانةيه كه 
  .ي پث چاپ كراوه)هاواري كورد

و  ٧ي ژماره گؤضاري ١٨و  ١١و  ٨و  ٧سةر الپةذةكاين ةبه چاوخشاندنثك ب
) هاواري كـورد (= »هاوار«ي گؤضاري ١٧و  ١٥و  ١و الپةذةكاين » نيشتمان«ي ٩و  ٨

ي گؤضـار ي ٢٠و  ١٣و  ١٠و  ٩و بةراوةردثكي نثوان ئةو الپةذانه دةگةص الپةذةكاين 
دا، گؤضـار ، بؤمان دةردةكةوث وثكچوونثكي زؤر له الپـةذةي هةرسـثك   »ئاوات«

ئةو گوص و ئةسـتثره  . دةكرث ةكاندا بةديگؤضاربةتايبةيت له بابةت رازاندنةوةي 
رازثندراوةتـةوه و پثـي     ي پـث »نيشتمان«ي گؤضارانةي كه »پيت«و تةنانةت ئةو 

ي )هاواري كورد(=»هاوار«و » ئاوات«ي گؤضارچاپ كراوه، دروست هةمان شته كه 
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دا كـه رؤژنامـةي    له وتووثژثـك » نديحمةممةدي شاپةسة«كاك . پث چاپ كراوه
يادگاريتـان  «: هثناوه، له وةآلمي ئةو پرسيارةدا كه لةگةصي پثك» ئاآلي ئازادي«

جارثكيـان لةگـةص قـازي لـه     «: دةصـث » دا هةيه؟»پثشةوا قازي حمةممةد«لةگةص 
مةناف وةزير . مشان لةگةص بوو»مةنايف كةرميي«تةورثزةوه دةهاتني بؤ سابآلغ 

ةوه هثنـا بـؤ   »تـةورثز «مان له »چاپخانةي كوردستان«ةرةي كه بوو، لةو سةف
  .»زيان بووين سابآلغ، له رثگا ئوتؤمؤبيلةكةمان وةرگةذا بةآلم بث

قـازي حمةممـةد و   ]پثشـةوا [ووثژةدا دةصث لةگـةص   كاك حمةممةد لةو وت
مان له تةورثزةوه هثناوه مةهاباد »چاپخانةي كوردستان«مةنايف كةرميي  ]كاك[

هةر لـه قسـةكاين كـاك حمةممـةد بؤمـان      . ا دةصث مةناف وةزير بووو هةروةه
ي پث چـاپ كـراوه، چاپخانـةي    »ئاوات«ي گؤضاردةردةكةوث كه ئةو چاپخانةي 

لـه  ) ك.ژ(كوردستان نةبووه، بةصكوو هةر ئةو چاپخانـه بـووه كـه كؤمةصـةي     
ي رگؤضـا » تةورثز«به هثنانةوةي ئةو كةرةسانةي كه له . مةهاباد داميةزراندبوو

بـه  . ي پث چاپ دةكرا، ئةو چاپخانه ئةوةندةي ديكةش بةهثز كـراوه »نيشتمان«
 ١٣٢٣كه بؤ ساصـي  » )ك.ژ(رؤژمثري تايبةيت كؤمةصةي «چاوخشاندنثك به سةر 

  .ئاماده كراوه، ئةو راستييةمشان بؤ روون دةبثتةوه
بةرامبـةر دةگـةص رؤژي    ١٣٢٣ي رةشـةمةي  ١٦له رؤژمثري ئـةو ساصـةدا   

» ك.رؤژي بنيـادي چاپخانـةي ژ  «ي زاييين بـه  ١٩٤٥ي »ماذس«ي ٧چوارشةممه 
هـةر بـه   » ئـاوات «ي گؤضار بؤمان دةردةكةوث كه به رووينكةوايه . دياري كراوه

ةوه راگوثزرانـه  »تـةورثز «و ئـةو كةرةسـانةي لـه    ) ك.ژ(چاپخانةي كؤمةصةي 
ي خةزةصـوةري  ١چونكه وةكي پثشتر گومتـان ئـاوات لـه    . مةهاباد، چاپ كراوه

لـه  » ئاوات«كردين  ك هةشت مانگ بةر له چاپ.چاپ كراوه و چاپخانةي ژ ١٣٢٤
  .مةهاباد بنياد نراوه

پثشةوا قازي «ةوه به يارمةيت شةخسي »تةورثز«ئةو چاپخانةيةش كه له 
هاتؤتة مةهاباد، رووسةكان پثشكةشي حكوومةيت كوردستانيان كـرد  » حمةممةد
  .پث چاپ كراوه ١٣٢٤رانباري ي بةف٢٠ي له »رؤژنامةي كوردستان«و يةكةم 

دا »چثشـيت جمثـور  «ي ٨٧مامؤستا هةژار سةبارةت بةو بابةته له الپةذه 
ك چاپخانةيةكي دةسـيت چكؤلـةي هـةرزامنان    .له سةرةتاي كؤمةصي ژ«: دةصث
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رووسان به ناوي يارمةيت فةرهةنگي، چاپخانةيةكي گةورةيان داينث كه . كذيبوو
چاپخانه چكؤصةكه درا بـه  . ارث دةكاري بثننرؤزنامةي پث چاپ پكةن و بؤ هةر ك

چةند نةشره و نووسراوةمان پث چاپ كرد » كاك حةسةين قزصجي«دةگةص . بؤكان
تؤنثك كاغةزي . ي هةآلصةمان دةرخست و هةوةص ژمارةمان بؤ پثشةوا بردگؤضارو 

  ».خةآلت كردين

  له اليةن دةوصةيت ئثرانةوه» بيحيزة«گرياين مامؤستا 
، هةروةك له نووسراوةكةي كاك »زةبيحي«اين مامؤستا سةبارةت به گري

پـثم خـؤش   » زةبيحي«دواي گرياين «: دا هاتووه دةصث»حمةممةدي شاپةسةندي«
ثك بـه نـاوي   گؤضـار ئيش مبثنثتـةوه، بـه دةرفـةمت زاين     نةبوو چاپخانةكه بث

  ».چاپ و بآلو بكةمةوه» ئاوات«
له زؤربـةي كتثـب و    لةبةر ئةوه منيش به دةرفةمت زاين ئةو هةصةيةي كه

وةبةر چـاو دةكـةوث و   » زةبيحي«دا سةبارةت به گرياين مامؤستا  نووسراوةكان
هـؤي  . وةرگرياون، راست بكةمةوه» سةرلةشكر زةنگةنة«كتثبةكةي  زؤربةيان له

ئةو روونكردنةوةش لةبةر ئةوةيه كه پثوةندي راستةوخؤي لةگـةص دةرچـووين   
سةرلةشكر «پاشان هةصةي نووسراوةكةي و لة) ك.ژ(و مثژووي » ئاوات«ي گؤضار

  .وه هةيه»زةنگةنة
� �	 W7��BXB«ي كتثيب ٦٢و  ٦١سةرلةشكر زةنگةنه له الپةذه ���+
F   �
�G

 ��7�Y� 	� 
Z7
9��# �� IB1320 �� 
�  *
B1325«له سةرةتاي مـانگي  «: دا دةصث
پثيان راگةياندين كـه لثژنةيـةكي تـةبليغايت حيـزيب      ١٣٢٤خةزةصوةري ساصي 

ي مةهاباد و قازي حمةممةد بةرةو ورمـث بـةذثوةن تـا لةگـةص     ]ك.ي ژ[كؤمةصه 
سةرؤك عةشريةتةكاين ناوچةي ورمث پثوةندي بگرن و وتووثژ بكةن و ئةوانيش 

لةقسان بةصگه و سةنةدثكي زؤريشيان پثيه . وةك خؤيان بؤ سةرةذؤيي هان بدةن
ـ (و » زثذؤ بةهادوري«و بذيار وايه لثژنةكه بچنه ماصه  ه كـورده تثكـدةرةكاين   ل

كؤكيا ناوي گوندثكـه لـه   ... (دانيشتنةكه له ماصه ئةو بكرث» كؤكيا«له ) عثذاقي
ئـةوان  «: پاشان دةصث. »)كه زثذؤ بةهادوري لةوث نيشتةجثيه» باآلنيش«حماصي 

فةرماين راوةستانيان پثدةدرث بـةآلم گـوث   ... له بؤسةيةكي ژاندرمةكان دةكةون
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بـه بةرزبوونـةوةي   . كةوه تةقه له ژاندرمـةكان دةكـرث  نادةنث و له نثو ماشثنة
دةنگي تةقـه، ماشـثنةكه گـةمارؤ دةدرث و دانيشـتوواين نثـو ماشـثنةكه خـؤ        

دانيشتوواين نثو ماشثنةكه بثجگه له دوو چةكدار كه له اليةن . بةدةستةوه دةدةن
ئةوانةوه تةقه كرابوو، سث كةس له تثكؤشـةراين حيـزيب كؤمةصـةي مـةهاباد     

عةبدوذذةمحاين زةبيحـي و دصشـادي رةسووصـي و قـامسي     : ه بريتني لهبوون ك
كه هةآلتوون و ئثستا » دصشادي رةسووصي«و » عةبدوذذةمحاين زةبيحي«(. قادري

  ).له عثذاقن
له نثو ماشثنةكه چةمةدانةكانيان و هةشت نامه وةدةست كةوت كه دةبوو 

ــواين  ــةد «نث ــازي حمةمم ــاقرؤف «و » ق ــةر ب ــةرؤك»مريجةعف ــاري ك ، س ؤم
» ورمــث«بــه هــؤي كؤنســوويل شــووذةوي لــه » ئازةرباجيــاين شــووذةوي«

دا كه  له يةكثك له نامةكان. نامةكان به زماين كوردي نووسرابوون. بگؤذدرثنةوه
و هـةروةها ديـداري   » باكؤ«كرا به فارسي، قازي حمةممةد باسي ئةو سةفةرةي 

وانيـان دةكـا و   لةگةص گةورة بةرپرساين شووذةوي و وتـووثژي دؤسـتانةي نث  
نـةهاتن، داخ و كةسـةري    لةبةر ئةو وةعدانةي كه دابوويانث و هيچيشيان وةدي

له نامـةكاين ديكـةدا داواي چـةك و تةقةمـةين بـؤ راپـةذيين        .خؤي دةربذيوه
ــدي   ــه دژي دةوصــةيت ناوةن ــران«كوردةكــان ب ــةواوكردين » ئث ــا و داواي ت دةك

ـ      ؤ رؤژنامـه و تـةبليغات و   دةزگاكاين بـةهثزكردين راديـؤ و نـاردين كاغـةز ب
  .دامةزراندين چاپخانه و شيت ديكه دةكا

دا ناردنه ورمـث و رووداوةكـةم بـه بنكـةي      گرياوةكامن له ژثر چاوةدثري
راگةياند و داواي كةرةسةي پثويستم بؤ راگوثسـتنيان لـه بةنـدةري    » ئةذتةش«
. ناوةند و لةوثشةوه بؤ» تةورثز«ذاوةستان بيانبةنه  كرد هةتا بث» شةذةفخانه«
يةكان دةيـانزاين چ رووي  »شووذةوي«چونكه ئةگةر هاتباو وةدرةنگث كةوتبا، (

گرياوةكـامن  .) شك خؤيان تثهةصدةقوتاند و نةياندةهثشت بةذث بكرثن داوه و بث
و لةوثشةوه به كةشيت ناردمنه بةنـدةري  » گوصماخنانه«بةپةله نارده بةندةري 

ه له اليـةن بنكـةي ئةذتـةش دابـني     ذا به كةرةسةيةك ك و لةوثش» شةذةفخانه«
كرابوو، ناردمنه تاران و به بنكةي ئةذتةش ئةسپثردران؛ بةصگه و سةنةدةكانيشم 

ثكدا كه جلي كؤين شواناين دةبةر كردبوو، له رثگاي مـةهابادةوه  »ئيستوار«به 
بةصگه ناوبراوةكـان  . سةعاتان گةيشتبووه بنكةي ئةذتةش ٤٨دواي . نارده تاران



 101 /    ناساندين گؤضاري ئاوات: بةشی يةکةم

 

بـه قـازاجني   » ووذاي پاراستين رثكخراوي نةتـةوه يـةكگرتووةكان  ش«دواتر له 
  »وةرگريا ئثران كةلكي لث

چةنـد  «: دا دةنووسـث  له بةشه فارسـييةكةي » ئاوات«ي گؤضاري ١٧الپةذه 
مانگ لةوةپثش سث كةسي خةصكي مةهاباد كه بؤ كاري خؤيان دةچوونه ورمـث،  

دةياننثرنه تـاران و ئثسـتا    دةگريثن و يةكسةر» باآلنيش«له اليةن ژاندرمةكاين 
نـةكردوون كـه بـه چ تاوانثـك      زيندانني و پرسـياريان لـث  » قةسري قاجار«له 

بةئانقةسـت نايهـةوث   » ئاوات«ي گؤضارنووسةري ئةو بةشةي » .زينداين كراون
بوون هةتا بـؤ دةوصـةت ئاشـكرا نـةبث و     ) ك.ژ(بصث ئةوانه ئةنداماين كؤمةصةي 
  .ئةوان لةمثژ بوو بؤ دةوصةت ناسرابوون وابزانن خةصكي ئاسايني، بةآلم

چـاپ كـراوه و    ١٣٢٤له يةكي خةزةصوةري » ئاوات«ي گؤضاروةك دةزانني 
چةنـد مانـگ لـةوةپثش لـه     «سةبارةت به گرياين ئةو سث نةفـةره دةنووسـث   

لثـرةدا  . »ئابـان «مانگي خةزةصوةر بةرامبةره لةگةص مانگي » .گرياون» باآلنيش«
چؤن دةكرث سث نةفةر به . ةشكر زةنگةنه ئاشكرا دةبثهةصةيةكي كتثبةكةي سةرل

ي گؤضـار گريابـن،   ١٣٢٤ي ساصـي  »ئابـان «مـانگي  » سةرلةشكر زةنگةنه«قسةي 
دا دةرچـووه، هةواصـي    يش كه دروست لةو مانگةدا و هةر لـةو ساصـةش  »ئاوات«

  !بآلو بكاتةوه؟› چةند مانگ لةوةپثش‹گرياين ئةوان به 
ژيــان و بةســةرهايت «ي كتــثيب ٢٩ لــه الپــةذة» عــةيل كــةرميي«كــاك 

ي ساصي يةكةم، چوارشـةممه  ١٤ي ژماره »كوردستان«دا دةقي رؤژنامةي »زةبيحي
، كه مزگثين هاتنةوةي ئةو سث كةسةي داوه، بـةو شـثوه   ١٣٢٤ي رثبةنداين ٢٤

  :نووسيوةتةوه
ــزگثين« ــه    !! م ــازادخيواي ئثم ــةس ئ ــث ك ــه س ــتووه ك : وةآلم گةيش

كـه هةشـت   » قاسم قادري«و »  ]رةسووصي[صشاد د«و » عةبدوذذةمحاين زةبيحي«
مةئايب ئثراين بةناحةق به ديل  مانگ لةمةوبةر له اليةن كاربةدةستاين فاشيست

گريان و يةكسةر بردنيانه تاران، له حةمدي خودا دةگةص ئازادي ئثمـه ئـةوانيش   
  ».ئازاد كراون و ئةم رؤژانه خزم و كةس و برايان بةوان شاد دةبن

ي »كوردستان«ي سةرچاوةي پثشوو، دةقي رؤژنامةي ١٠٦ةذه ديسان له الپ
ــاره  ــةمةي ٦رؤژي  - ١٩ژم ــث  ١٣٢٤ي رةش ــه دةنووس ــاوه ك ــان «: ي هثن براي
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دا وةآلمي ئازادبووين ئةوامنان  كه لةپثش» دصشاد«و » عةبدوذذةمحاين زةبيحي«
واريدي ماصـه خؤيـان بـوون و     ١٣٢٤ي ١٢ي ٣دابوو، به شانازييةكي زؤر شةوي 

» قـامسي قـادري  «برا . ذوون بوو وكاريان پث را و ئازادخيوايةكان و كةسچاوي ب
لةبةر زةعفي ميـزاج چةنـد رؤژثـك لـه بيمارسـتاين شـووذةوي لـه تـةورثز         

له خودا دةخـوازين بـرا و   . دةمثنثتةوه ئةم رؤژانه به هومثدي خودا دةگةذثتةوه
  ».وكاري ئةم خؤشةويستانه هةميشه به يةكتر شاد و دصخؤش بن كةس

ي ساصـي  ٢٦ي ژمـاره  »كوردسـتان «يش لـه رؤژنامـةي   »هةژار«مامؤستا 
دا بةبؤنةي ئازادبووين ئةو چةند كةسـه  ١٣٢٤ي رةشةمةي ٢٧يةكةم، دووشةممه 

دصشـادي  «و كـاك  » زةبيحي«كردين مامؤستا  شثعرثكي نووسيوه كه دواي تاريف
  :دةصث» قامسي قادري«و كاك » رةسووصي

  
ــان« ــوه خؤت ــاو ميل ئث ــه پثن ــا ل ــةتن   ل

ــتمان  ــي نيشـ ــه دايكـ ــان دصخؤشـ   پثتـ

ــةل  ــةربةرزي گ ــؤ س ــةكرد ب ــاييو ن   كؤت

ــدانث    ــته زين ــوةي خس ــةل ئث ــذةي ق   ق

  

  ديتـــوو ئـــازار و زيللـــةتبـــؤ ئثمـــه   

  است نامووس و وجيـدان رووسوورن له ر

  قذانــدن قــةل بــث لثــي بــةآلن رووي رةش

ــث   ــام دةردي دةزانـ ــةوةش ئينتيقـ   »ئـ

  

» سةرلةشـكر زةنگةنـه  «كه ئةو شثعرةش بةشثك له نووسراوةي كتـثيب  
بـةرةو  ) ك.ژ(ذاگةياندين كه لثژنةيةك له كؤمةصةي  پثيان«: دةسةملثنث كه دةصث

  »... .ورمث بةذثوةن
» قذةي قةل ئثوةي خسته زينـدانث «ئةگةر دةصث » هةژار«وادياره مامؤستا 

هةر مةبةسيت لةوةيه كه گرياين ئةو چةند كةسه بةهؤي راپؤرت بووه، لةپاشان 
الپـةذه  » چثشـيت جمثـور  «، له كتـثيب  »ش ئينتيقام دةردي دةزانثئةوة«: دةصث

شـةيتاين لـه   » پةهلـةوي «عيسازاده ناوثك بوو كه له زةمـاين  «: دا دةصث يش٦٨
ــزب ... بــةگرتن دا» يفــاذووق«و » زةبيحــي«خةصــك دةكــرد و  بــه ئــةمري حي

زةبيحـي و دصشـادي   «: رؤژنامـةي كوردسـتان دةصـث   » .كتثبخانةكةي تاآلن كـرا 
ياين هةشـت مانـگ پـثش    » ...مانگ لةمةوبةر ي و قامسي قادري هةشترةسووص

دةرچووين رؤژنامةي كوردستان گرياون؛ كه هةشت مانگ پثش دةرچووين ژمـاره  
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چـاپ كـراوه،    ١٣٢٤ي رثبةنـداين ساصـي   ٢٤كه له » كوردستان«ي رؤژنامةي ١٤
  .١٣٢٤دةكةوثته مانگي سثهةمي بةهار واته جؤزةرداين ساصي 

و قسـةكاين  » كوردسـتان «كي نثوان نووسراوةي رؤژنامـةي  به بةراوةردث
  :چةند هةصةي زةق وةبةر چاو دةكةون» سةرلةشكر زةنگةنه«

دصشـادي  «و » زةبيحـي «بثجگه لـه  «: دةصث» سةرلةشكر زةنگةنه«: يةكةم
، ماشثنةكه دوو چةكداري ديكةشي تثـدا بـوو كـه    »قامسي قادري«و » رةسووصي

ا سث نةفةريان رادةسيت بنكةي ئةذتةش له تاران كةچي تةني» .كردين تةقةيان لث
  .دةكا و باسي چارةنووسي دوو چةكدارةكةي ديكه ناكا

: سةبارةت بةو دوو نةفـةرةي ديكـه دةصـث   » ئةييووبيان عوبةيديلال«كاك 
» سةعيدي قؤپي«و ئةوي ديكةشيان » قادري تةوةككول«ئةو دوو نةفةره يةكيان «

بوون، بـةآلم چونكـه   ) ك.ژ(ندامي كؤمةصةي ئةگةرچي ئةو دووانةش هةر ئة. بوو
و هاوذثياين پثشـتر وةئةسـتؤي   » زةبيحي«بةصگةكان بةوان نةبووه يا مامؤستا 

جـا مـةعلووم نييـه چـؤن     » .خؤيان گرتووه، ئةو دوو نةفةرةيان ئازاد كـردووه 
لثرةدايـه كـه روون   ! دةكرث ئةو دوو نةفةره تةقةشيان كردبث و ئازاديش كرابن؟

بةسيت سةرةكي راپؤرتدةر و ژاندرمةكان هةر ئةو سث نةفةره بن كـه  دةبثتةوه مة
هةواصي ئازادبوونياين داوه، دةنا بةو حيسابه دةبوونـه  » كوردستان«رؤژنامةي 

  .كةس  پثنج
باسيان دةكـا هـةموو   » سةرلةشكر زةنگةنه«دياره ئةو نامانةي : دووهةم

دةبوو نثواين قازي  هةشت نامه وةدةست كةوت كه«: بؤ منوونه دةصث. ساختةگني
به هؤي كؤنسـوويل شـووذةوي لـه ورمـث     ... حمةممةد و مريجةعفةر باقرؤف و

كه ئةوةش ديـاره راسـت   » .نامةكان به زماين كوردي نووسرابوون. بگؤذدرثنةوه
نييه چونكه ئةگةر بذيار بايه نامةيةك راستةوخؤ بدرابا به كؤنسوويل رووسـيا  

ي نةدةنووسرا يا بـه كـورديش نووسـرابا    له ورمث يا له هةر كوثيةك، به كورد
نووسةر لة جثگايـةكي  . دةقي وةرگثذدراوي رووسي يا توركييةكةي دةگةص دةبوو

داواي چاپخانةي لـه دةوصـةيت   » قازي حمةممةد«دا  له نامةيةكيان«: ديكةدا دةصث
رثكـةويت نووسـيين نامةكـةش بـةگوثرةي قسـةكاين      » ...شووذةوي كردووه و
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و » زةبيحـي «دةبث هاوكات بث لةگـةص گـرياين مامؤسـتا     »سةرلةشكر زةنگةنه«
، كه ئةو بابةتةش به ئاوذدانةوةيةك لـه رؤژنامـةي   ١٣٢٤هاوذثياين له ئاباين 

  .ي ئةوسةردةمي روون دةبثتةوه»كوردستان«
» حكوومـةيت كوردسـتان  «لـه كتـثيب   » نووشريوان مستةفا ئـةمني «كاك 

ي ١٠ي ٢٠رؤژي «: ثناوه كه دةصـث ي ه١٣٢٤ي ١٠ي ٢٠دا دةقي رؤژنامةي ١٥٤الپةذه 
بـه  » كوردسـتان «ي گؤضـار ي پاشنيوةذؤ ئيـدارةي رؤژنامـه و   ٥، سةعات ١٣٢٤

موناسةبةيت كردنـةوةي ئيـداره و بآلوكردنـةوةي يةكـةم ژمـارةي رؤژنامـةي       
  »...جثژنثكي بةشةوكةت گريا» كوردستان«

 ١٣٢٤ي )خةزةصـوةر (پرسيارةكه لثرةدايه كه ئايا دةكـرث مـانگي ئابـان    
بووبث كه لةودا داواي ناردين چاپخانه كرابث و  نامةيةكي پث» زةبيحي«مامؤستا 

بذياريش بث ئةو نامه و چةند نامةي ديكةش بيگةيةنثته دةسيت كاربةدةسـتاين  
شووذةوي له كؤنسووخلانةي ورمث و لةوثشةوه بيگةيةنثته شووذةوي، نامةكه 

و نةگةيشتين نامةكـةش  و هةصگري نامةكةش هةشت مانگ گريابن و دواي گريان 
  !بؤ شوثين مةبةست، چاپخانةكه گةيشتبثته مةهاباد؟

له بةشـثكي ديكـه لـه بريةوةرييـةكاين     » حمةممةدي شاپةسةندي«كاك 
ــؤي ــث خ ــةوةي «: دا دةص ــاردواي ئ ــاوات«ي گؤض ــةر دواي  »ئ ــرد، ه ــاپ ك م چ

به هؤي كاك حمةممةدي يـاهوو كـه يـةكثك لـه     ) ك.ژ(بآلوبوونةوةي له اليةن 
لةوث لثيان پرسـيم بـؤ   . كردم بچمه اليان بوو، داوايان لث) ك.ژ(ثنةراين دامةزر

: پاشان دةصث» .م بآلو كردؤتةوه و نةدةبوو بآلوم كردباوه»ئاوات«پرسي ئةوان  بث
چاپخانـةي  «و گوتيـان  ) ك.ژ(هثندةي پثنةچوو بانگيـان كـردم بـؤ ناوةنـدي     «

و شتثك هةصبگرم و خـؤم  كردم دةست له هةمو گةيشتووه و داوايان لث» كوردستان
كه له سؤضيةتةوه بؤمان هاتبؤوه؛ لـةم  » چاپخانةي كوردستان«تةرخان بكةم بؤ 

» حمةممةد«كه ئةو قسانةي كاك » .كاتةدا هثشتا حيزيب دمثوكذات دانةمةزرابوو
پثكي هثنـاوه، يـةكتر   » ئاآلي ئازادي«دةگةص ئةو وتووثژةي كه دةگةص رؤژنامةي 

، چاپخانةي »مةنايف كةرميي«و » قازي«ئةمن و «: صثناگرنةوه، چونكه لةوث دة
مـةنايف  «مان له تةورثزةوه به ماشـثين خؤمـان هثنـا و ئـةوكات     »كوردستان«

هثنـدةي  » ئـاوات «ي گؤضاردواي چاپي «: كةچي لثره دةصث» .وةزير بوو» كةرميي



 105 /    ناساندين گؤضاري ئاوات: بةشی يةکةم

 

» چاپخانـةي كوردسـتان  «و گوتيـان  ) ك.ژ(پثنةچوو بانگيان كردم بؤ ناوةنـدي  
لـه  » ئـاوات «كه ئةوةش ئةو قسةيةمان دةسةملثنث كه دةصثني » ... .و گةيشتووه

ي ١٤٧كاك حاميدي گةوهةري له الپةذه . دا چاپ كراوه)ك.ژ(چاپخانةي كؤمةصةي 
دا پاش ئةوةي باسـي گـرياين مامؤسـتا    »كؤمةصةي ژيانةوةي كوردستان«كتثيب 

ي كتـثيب  ٢٠٧ذه فةر له الپة رةحيمي زثهتاب«: و هاوذثياين دةكا دةصث» زةبيحي«
ي ٢٦ -ي سـةرماوةزي  ٥نامةيـةكي رؤژي  » خاطرات در خاطرات«دا به ناوي  خؤي

يان »قازي حمةممةد«و هاضاآلين چاپ كردووه كه بؤ » زةبيحي«، ١٩٤٥ي »نوامرب«
بـثني و يـةكثيت لةگـةص     نةمانتواين لةگةص سةرتيپ درةخشاين پثك«: نووسيوه

سةرلةشكر «چونكه هةر بةپثي قسةي كه ئةوةش وثناچث راست بث » .دامةزرثنني
و دوو هاوذثيةكةي لـه مـانگي خةزةصـوةر    » زةبيحي«ش بث، مامؤستا »زةنگةنة

گرياون نـةك سـةرماوةز، كةوايـه چـؤن دةكـرث مانگثـك دواي گـرياين بصـث         
ي ١٦٢لـه الپـةذه   » عةزيزي شـةمزيين «دوكتور ! نةمانتواين فآلنه كارةي بكةين؟

دواي ئــةو «: دا دةصــث»شــتماين كوردســتانجووآلنــةوةي رزگــاريي ني«كتــثيب 
و » عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي  «گؤذانكارييانه رووداوي تر هاته پثش، دةوصـةت  

ئةوان تا ساصي . ي گرت و به دةسبةسةري رةوانةي تاراين كردن»حمةمةد دصشاد«
دا  لةوث مانةوه؛ كؤمةآلين خةصكي مةهاباد بؤ تؤصه ئةستاندنةوه بـذياريان  ١٩٤٦

رمانبةره ئثرانييةكاين نـاو شـار بـدةن و وةك بارمتـه رةفتاريـان      پةالماري فة
ئـازاد  » دصشـاد «و » زةبيحـي «جـؤره دةوصـةت ناچـار كـةن      دا بكةن و بةم لةگةص

زيـان لـه    كا،بةآلم قازي دةرفةيت ئةم كارةي نةدا و فةرمانبةره ئثرانييةكاين بث
چارةسـةر   زةبروزةنـگ   ئةو دةيويست مةسـةلةكه بـه بـث   . مةهاباد دةرباز كرد

ش سـةبارةت بـه رووداوي هثـرش كردنـة سـةر      »سةرلةشكر زةنگةنـة » «.بكرث
لـه مـانگي   «: دا دةصـث  ي كتثبةكـةي ٦٠و  ٥٩ودةزگاكاين دةوصةت لـه الپـةذه    دام

پادگاين نيزامي لـه مـةهاباد نـةبوو، شـةذخوازةكاين      ١٣٢٠خةرماناين ساصي 
تا ئـةو جثيـةي كـه    پثكرد،  مةهاباد به پشتيواين شووذةوي سةربزثوييان دةس

هثرشيان كرده سةر شارةواين مةهاباد و چةند پاسـةوانيان   ١٣٢٣ي١١ي٢٦رؤژي 
بـةآلم وا ديـاره ئـةو رووداوه    » .كوشت و شارةواين مةهاباديان بـه تـاآلن بـرد   

پثوةندثكي به گرياين ئةو چةند كةسةوه نةبووه، بةصكوو چةند مانگ دواي ئـةو  
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چـپ در ايـران بـه    «يةك و راپؤرتثكي كتثيب ئةوانه هةموو له ال. رووداوه گرياون
بـةرگي يةكـةم كـه لـه اليـةن ناوةنـدي لثكؤصـينةوةي بةصـگه         » روايت ساواك

چـاپ كـراوه لـه اليـةك، هةصـةكاين      » وةزارةيت ئيتالعـات «مثژووييةكان لـه  
ي ئةو كتثبه گرياين مامؤسـتا  ٥و  ٤الپةذه . ةنئاشكرا دةك» سةرلةشكر زةنگةنه«
راپـؤريت  «: ذثيةكةي بةو چةشنه باس كردووه و دةنووسـث و دوو هاو» زةبيحي«
دوو نةفــةر  ]١٣٢٦خةزةصــوةري [ي ئابــاين ئةمســاص ٢٨و  ٢٧لــه  - ١٣٢٦ي١٠ي٨
چوونـه مـةهاباد و   ) دصشـادي رةسووصـي  (» ئةفشـاري رةسووصـي  «و » زةبيحي«

تثكؤشـاين ئـةوان بـةو    . نيشتةجث بوون» ذزگةيان«ماوةيةك لةوث له گةذةكي 
ه تةواوي لثژنةي الوةكاين مةهاباد و هثنـدثك لـةو كةسـانةي    جؤره بووه كه ل

ناسيويانن و بـذوا و متمانـةيان پثيـان بـووه، بةصـگةيةكيان وةرگرتـووه كـه        
تثبينييةكي . ناوةرؤكي الپةذةكه له ژثر ناوي رثكخراوةي وآلتاين يةكگرتوو بووه

ـ   »حمةممةدعةيل نيك«دا نووسراوه كه ئةوه دةگةيةنث كه  تث ةمان ناوثـك لـه ه
دايه بؤ تةواوي ئثمه و گـةيل كـورد    كاتدا كه له رثكخراوةي وآلته يةكگرتووةكان

نوثنةري راستةقينةيه و ئةگةر دژي ئـةو تثلگـذافثك لثـدرابث لـه اليـةن ئثمـه       
دا هؤيةكــةي ئاشــكرايه، نــاوبراوان دواي  لــه راســيت. ئــازادخيوازان نــةبووه

بابـةتثكي ديكـه كـه لثيـان      .وةرگرتين ئةو الپةذه له مـةهاباد وةدةركـةوتوون  
دةگثذنةوه ئةوةيه كه لةقسان بؤخؤيان گوتوويانه كه ئثمه ئـةو تثكؤشـانه بـه    

ئـةوان كةسـانثكن كـه لـه     ... يارمةيت بريتانيا دةكةين و پارةيةكيشمان دةدةنث
كـه   ١٣٢٤بـوون و لـه ساصـي     ]ك.ژ[دامةزرثنةراين حيـزيب كؤمةصـةي پثشـوو    

توويانه بذؤنـه توركيـا لـه الي مـةئمووراين     بووه و ويس بةصگةيةكي زؤريان پث
وه دةگريثـن و دةنثردرثنـه تـاران و ماوةيـةك لـه تـاران       »ورمث«ي ٤لةشكري 

زينداين دةبن هةتا دوايه له كـايت دةسـةآليت دمثوكذاتـةكان ئـازاد دةكـرثن و      
دةچنةوه مةهاباد و ديسان له كايت چوونةوةي هثزي حكوومـةيت ناوةنـدي بـؤ    

گومـان لةگـةص كؤنسـوولگةري شـووذةوي      عثذاق، بةآلم بث مةهاباد، رادةكةنه
دا له پةذاوثزي ئةو راپؤرتةي  يش٥و  ٤له الپةذه » ...پثوةندي راستةوخؤيان بووه

راپؤريت شارةواين ئةوكات سةبارةت بـةو كةسـانةي   «: كه له دژيان دراوه دةصث
ـ   : بـةرنووس : لةو بةصگةدا بامسان كردن بةو جؤرةيـه  . ثراپـؤريت كؤتـايي ورم
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رثكةويت  ٢٦٨٥شارةواين گشيت وآلت به ژماره  - ٣٧١٠ژماره  ٢٦ي١٢ي٥رثكةويت 
به پشكنيين دةفتةرةكاين خؤي هيچ ئاسةوارثكي لةسةر پثشـينةي   ١٣٢٦ي١١ي٢٦
بةپثي نامةي بنكةي . ي رةسووصي وةدةست نةهثنا)دصشاد(» ئةفشار«و » زةبيحي«

، له سنووري توركيـا  ١٣٢٤، سةبارةت به گرياين ناوبراوان له ساصي ٤لةشكري 
دواي كوشـتين   ١٣٢٤له سةروبةندي ساصـي   هيچ پثشينه و بةصگةيةك نييه؛ بةآلم

چةند كةس و تاآلين شارةواين مةهاباد دوو كةسي نـاوبراو بـه هـؤي پثوةنـدي     
و » ورمـث «و سـةرؤك عةشـريةكاين دةوروبـةري    » زثـذؤ بـةهادوري  «گرتن به 

ةياندين چةند پاكـةت، بةچةكـةوه لـه    و گ» قازي حمةممةد«گةياندين فةرماين 
له رثگـادا بـه هـؤي     ›كايت گةذانةوه‹ مةهاباد بةرةو دةوروبةري ورمث هاتوون،

ةوه دةنثردرثنـه  »تـةورثز «مةئموورةكاين ژاندةرمةرييةوه دةگريثن و له خـةيت  
ئـازاد   »سةدري قـازي «هةوصةكاين  تاران و بةينثك زينداين دةكرثن و له ئاكامي

، كايت هاتنةوةي هثـزي  ١٣٢٥له سةرماوةزي » زةبيحي«زانياري بةپثي . دةكرثن
حكوومةيت ناوةندي رادةكاته عثذاق و جارث لةوثيه، بةآلم له شـوثين ئثسـتاي   

  ».ي رةسووصي زانيارييةك وةدةست نةكةوتووه)دصشاد(ئةفشار 
هةروةك دةزانني ئةو كتثبةش چةند خاصي گرينگي ئامـاژه پثكـردووه كـه    

له ورمـث  › كايت گةذانةوه‹ ١٣٢٤له سةروبةندي ساصي : ئةويه پوختةي راپؤرتةكه
 )ش لةبري كـراوه »قامسي قادري«هةصبةت ناوي كاك (ئةو چةند كةسه دةگريثن، 

  . ئازاد كراون» سةدري قازي«پاشان به هةوصةكاين 
: سةبارةت به گرياين ئةو سث كةسه دةصـث » يانئةييووب عوبةيديلال«كاك 

دةسبةسـةر  » زةبيحـي «ةوه مامؤسـتا  )ك.ژ(له اليةن دواي ئةوةي بؤ ماوةيةك «
دةكرث هةر دواي چةند رؤژ كه لةو بارودؤخه رزگاري دةبـث، مةئموورييـةتثكي   

بـؤ  » دصشـادي رةسووصـي  «و كاك » قامسي قادري قازي«دةدرثتث كه لةگةص كاك 
بچنـه ورمـث و دةوروبـةري؛    ) ك.ژ(تةبليغات و راپةذاندين ئةركةكاين كؤمةصةي 

سةرلةشـكر  «لـه اليـةن   » بـاآلنيش «له » زثذؤبةگي بةهادوري«پؤسيت بةآلم له 
» قازي حمةممةد«هةر دوابةدواي گرياين ئةو چةند كةسه، . ةوه دةگريثن»زةنگةنة

سةرلةشـكر  «نـارده الي  ) ك.ژ(سث كةسي له اليةن شووذاي ناوةندي كؤمةصـةي  
سةرؤكي ( »مامةغةين خوسرةوي« -١: كه ئةو سث كةسه برييت بوون له» زةنگةنه

بةرپرسـي ئيـدارةي   » مريزا رةحيمي لةشـكري « -٢) شارةواين پثشووي مةهاباد
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. »مامؤستا و بةرپرسي ئيدارةي غةللـة (» مةال قادري مودةذذيسي« -٣» ئةوقاف«
بوون كـه  ) ك.ژ(ئةو سث كةسه هةرسثك ئةندامي رةمسي، بةآلم ثين كؤمةصةي 

؛ »سةرلةشـكر زةنگةنـه  «الي به ئاماجني رزگاركردين ئةو چةند كةسه، چوونـه  
) ك.ژ(ئةوة كه رةنگبوو كؤمةصـةي  : ئةو چوونةش بؤ دوو ئامانج پثكهات، يةكةم

و خةصــكي مــةهاباد دژكردةوةيــةك لــه خؤيــان نيشــان بــدةن، بــؤ منوونــه  
كارمةندةكاين ئثراين به بارمته بگرن كه هثشتا هـةر لـه نثـو شـاري مـةهاباد      

پثشةوا قازي حمةممةد لـه  . ةسه گرياوهئازادكردين ئةو سث ك: مابوون، دووهةم
ي نووسيبوو، ئةو سث كةسةي بـه عينـواين   »زةنگةنه«نامةيةكي تايبةتدا كه بؤ 

مةهاباد ناساندبوو و داواي له سةرلةشكر ) حوسين نييةت(هةيئةيت خثرخوازي 
زةنگةنه كردبوو رثگايةك بؤ چارةسـةري گـرفيت گـرياين ئـةو چةنـد نةفـةره       

: دا به نوثنـةرةكاين پثشـةوا دةصـث    وةآلمثكي تةشريفايت ئةويش له. بدؤزثتةوه
بةداخةوه درةنگ هاتوون، چونكه ژاندةرمةري بـه بـث پرسـي ئـةو، ئـةواين      «

لةقسـان نامةيةكيشـي بـؤ پثشـةوا قـازي حمةممـةد       » .رادةسيت تاران كردووه
دا كـه   نووسيوه كه لةودا دواي تـاريف و پثداهةصـگوتنثكي زؤر بةسـةر كـوردان    

دؤسـنت، تـاريفي    و گـةل » شاپةرةسـت «رةسةنن و مـةهاباديش زؤر   »ئاريايي«
كةسايةيت قازي حمةممةدي كردووه و هيواداري كردووه كه بةپةلـه كارثـك بـؤ    

دا روون بؤوه كـه هـةموو ئـةو     بةآلم له دوايي. ئازادكردين ئةو چةند كةسه دةكا
ين درؤ و دةلةسـه بـوون و هـةر بؤخؤشـي ئـةوا     » زةنگةنـه «قةول و قةرارانةي 

» ئـةييووبيان «مامؤستا » .ناردبوونه تاران و به ستادي ئةذتةشي ئةسپاردبوون
لـه  . پاش ماوةيةك كؤماري كوردستان راگةيةندرا«: دا دةصث له درثژةي قسةكاين

بةرةي شـةذي نثـوان ئةذتةشـي ئثـران و كؤمـاري كوردسـتان لـه سـةقز كـه          
دا ديلثكـي زؤر   اكـام دا كـه لـه ئ   بارزانييةكان سةنگةريان گرتبوو، شةذثك رووي

و كـاك  » زةبيحـي «دا مامؤستا  له دوايي. كةوته بةر دةسيت ئةذتةشي كوردستان
وگؤذيان  دةگةص ئةو ديالنه ئاص»قامسي قادري قازي«و كاك » دصشادي رةسووصي«

  » .پثكرا و ئازاد كران
خةريكي تايپي ئةو نووسراوانه بووم كه خودا يار بوو و به پرسـيار كـاك   

كـاك قـادر يـةكثك لـةو     . م پةيدا كـرد و چوومـه خزمـةيت   »ككولقادري تةوة«
بـؤ  . كةسانةيه كه ئةو رووداوةي ئاگا لثيه و زانياري ورديشي لةو بارةوه هةيـه 



 109 /    ناساندين گؤضاري ئاوات: بةشی يةکةم

 

روونكردنةوةي زياتري ئةو باسانه و وةدةسهثناين زانياري زياتر رؤژي شـةممه  
لثـرةدا  ئةم وتووثژةم لةگةص پثكهثنـا كـه   ) ٢٠٠٦ي مةي ٦( ١٣٨٥ي٢ي١٦رثكةويت 

  .دةسكاري دةنوومسةوه دةقي تةواوي به بث
» وةهـايب شـرينث  «به هؤي كابرايةك كه به «: چؤنيةيت مةئموورييةتةكه
دا كـاري دةكـرد، خةبـةرم پثـدرا بچمـه      )ك.ژ(مةشهوور بوو و له ناو كؤمةصةي 

لةوث گوتيان دةبث لةگـةص مامؤسـتا زةبيحـي و كـاك قـامسي      ). ك.ژ(دةفتةري 
صشاد و برايةكي كاك سةعيدي قؤپي كه ناومي له بري نةماوه، قادري و حمةممةد د

ذاگةيانـدم لـه ماصـث كـةس      كاتثـك خةبةرةكـةيان پـث   . بچمه مةئموورييةتثك
هةر زوو چوومه كووچةباغي عةزيزئاغا و . نةيزانيبوو، پووص و پارةشم پثنةبوو

 له كاك قامسي قادري ئيجازةم وةرگرت و گومت مامه قـادر ئيـزمن بـده بچمـةوه    
كاك قاسم گويت باشه بـذؤ بـةآلم الي كـةس بـاس     . ماصث ، هيچ پووصم پث نييه

ئـةو  . منيش گومت ئثوه بذؤن من به ماشثنثكي ديكه خؤم دةگةيةمنه ئثـوه . مةكه
ئـةوان رؤيشـنت و مـن    . چوار كةسه ساز بوون، ماشثنثكي فؤذدي رةشيان پثبوو

كةومت و  ي پثبوو وةذثچوومةوه ماصث و پاشان به سواري ماشثنثكي گةوره كه بار
و » بـآلغ  شـريين «ي )چاخيانـة (گةيشـتمه قاوةخانـه   . له سةربانةكةي دانيشتم

ئـةو گـويت   . بوو، شكاك بـوو » شؤشؤ«لةوث رابيتثكمان هةبوو ناوي . دابةزمي
هـةر بـةو ماشـثنةي پثشـوو تـا      . رةفيقةكانت هاتن و تثپةذين، زوو بيانگةيـه 

كةومت،  وةذث) نيزيك ورمث(دا »دزة«ي ذا به قاوةخانة ي رؤيشتني، لةوثش»دزه«
كـه مةودايـةكي كـةمي دةمثنـث بگةيـه      » پؤآلتـدي «گةيشتمه شوثنثك به ناوي 

  . له نيزيك باآلنيش پؤسيت ژاندةرمةري لثبوو، لةوث گرتيامن.»باآلنيش«
كةوتني هةر كةسةي ئةركثكي پثئةسـپثردرابوو،   هةر له مةهاباد كه وةذث
نامةكـه لـه   . وو بؤ كؤنسوويل رووسيا له ورمثئةركي من گةياندين نامةيةك ب

. ناو قوتوويةكدا بوو، بؤخؤشم هةميشه ئاآليةكي چكؤلـةي كوردسـتامن پثبـوو   
بةآلم باش بوو پثش ئةوةي بگريمث، نامةكةم لـه قوتووةكـه دةرهثنـا و لةگـةص     

  .ئاآلكةي له رامن بةست
رةئيســي پؤســيت . گرتيــامن» بــاآلنيش«نيزيــك » پؤآلتــدي«بةصــث لــه 

بوو، هةر لـه زووةوه نثوانناخؤشـي لةگـةص مـن     » حاجيلوو«ندةرمةري ناوي ژا
خةصـك  . له نيزيك ئةو پؤستةي له سـةر جـادة قاوةخانةيـةكي لثبـوو    . هةبوو



 سثبةري ئازادي/     110

 

دانيشتبوون، دوو نةفةري لثبوو له ناو خةصكةكةدا دةمناسني، رابييت كؤمةصـةي  
له خوار جادةش . نئةوان به چاو تثيانگةياندم كه رةفيقةكامن گرياو. بوون) ك.ژ(

بةهةصكةوت . له پةنا چؤمثك بنكةيةكي سةربازي ئةذتةشي لثبوو، جوان دةديترا
زةبيحي به بيـانووي ئاودةسـت   . م ديت، ديار بوو ئةويش مين ديتبوو»زةبيحي«

مةبةسيت زةبيحي ئـةوه  . هاته خوار، سةربازثك به چةكةوه له پشيت دةذؤيشت
  .ان گرياونبوو كه بةو شثوةيه من تثبگةم كه ئةو

وبةرگـةكاين   بةرپرسي پؤستةكه دةسيت كرد به پرسيار و جـل » حاجيلوو«
لةو كاتـةدا خوداوذاسـتان كابرايـةكي    . هةر مابوو پانتؤصةكةم دانثم. پثداكةندم

عةجةمي ئةذتةشي كه پثشتر له مةهاباد و دؤسيت برازايةكي خـؤم بـوو، پةيـدا    
ئةوجار له . ي؟ گومت گرتوويامنهات گويت بؤ لثرة. بوو، هةر ديتمي ناسيمييةوه

خراپكـار و  : حاجيلووي پرسي ئةوةتان بؤ گرتووه؟ حاجيلوو له وةآلمـدا گـويت  
ئةلعان ئةمن درثژكةن القم له سةر : عةجةمةكةي ناسياوي من گويت. ئاژاوةچييه

ئةوانه زؤريان خزمةت بـه مـن   . زگي دانثن ناين ماصه ئةوانةم له زاري دثتةدةرث
  . بةو چةشنه من ئازاد كرام. ابثكردووه و شيت وان

بـذيار  . زةبيحي و هاوذثيانيشي هةريةكـةي مةئموورييـةتثكيان هـةبوو   
لةوثشةوه درثژه به كارةكامنان بدةين و بةرةو . وابوو هةموومان بچينه باآلنيش

داستاين گرياين ئةوانيش بـةو شـثوةيه بـوو كـه بـه      . شوثنةكاين ديكه بذؤين
م چونكه به چاكي شـارةزاي رثگاكـة نـابن و لـه     بةآل. ماشثنةكةيان رؤيشتبوون

وةي ئثمه بچينه باآلنيش له وث نثوان ژاندةرمةري و ةاليةكيش هةر رؤژثك بةر ل
پياوةكاين زثذؤبةگ شةذ كرابوو و برايةكي زثذؤبةگ لـةو شـةذةدا كوژرابـوو،    

ئةوان بؤ ئةوةي تووشي بؤسـةي ژاندةرمـةري نـةبن    . »كؤكي«بذيار بوو بچينه 
دوايـه  . يش تثپةذ ببـوون »باآلنيش«ان دةور لثدابوو و تةنانةت له دثي رثگاكةي

بةر لـةوةي بتـوانن   › له گةذانةوةدا‹دةزانن به هةصه رؤيشتوون، دةگةذثنةوه كه 
مـن  . ببينن له بؤسةي ژاندةرمةري دةكةون و دةگريثـن » زثذؤبةگ«بچنه كؤكي و 

له . كة دا و رؤيشتمه ورمثدواي ئازادبوومن نةگةذامةوه مةهاباد و درثژةم به رثگا
ورمث يةكثكي لثبوو پثم خؤش نييه ناوي بثنم دوايه بـوو بـه وةزيـر، ئةنـدامي     

گويت دةچـم  . رووداوةكةم بؤ گثذاوه. بوو، ئةويش له ورمث بوو) ك.ژ(كؤمةصةي 
كـه  » كامان دوكتـور «من چوومه الي . به كؤنسوويل رووس دةصثم ئازاديان بكةن
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ه قونسووخلانةي ورمث بذيار بوو نامةكةي بـدةم بـه   ل. ئيدارةيةكي سياسي بوو
چونكـه رؤژي پشـوودان بـوو بـةزؤري     . كه ئةفسةرثكي كورد بوو» جةعفةرؤف«

لـةوث نـةبوو، ئةفسـةرثكي    » جةعفـةرؤف «بةآلم . رثگايان دام و چوومه ژوورث
توركي ديكه لةوث بوو كه زؤر تووذه و تؤسن بوو، ناومي له بري نةماوه بةآلم له 

نامةكةم دايه و رووداوةكةم بؤ گثذاوه، ئـةو  . ئةفسةري بةشي زانياري بووبريمه 
  .گويت مةئموورةكاين خؤمان لةوثن ناهثصن بيانگرن، ئازاديان دةكةين

سةيد ئةمحـةدي  «هةر دواي ئةوةي لةوث خةآلسيم هات، چوومه خزمةت 
وينـه  هةر ئةو رؤژه بةيةكةوه چو. و رووداوةكةم بؤ ئةويش گثذاوه» گةيالنيزاده

ئةمن كوردم بةآلم لـه نـةوعي ئـةوان    : ناوبراو گويت. »سةرلةشكر زةنگةنه«الي 
مةبةسيت ئةوه بوو كه ئةوانةي گرياون وثذاي بةرپرسـاين ديكـةي كـورد،    . نيم

  .خراپيان لةگةص ناجووصثينةوه: پاشان گويت ؛پشتيان به رووسةكان بةستووه
انةي رووسةكان بـؤ  لةو ماوةيةدا كاري من ئةوه بوو دةچوومه قؤنسووخل
رؤژثـك كابرايـةك   . ئةوةي بزامن بؤ ئازادكردين ئةو چةند كةسه چيان كـردووه 

. فآلنةكةس زيندانييةكانيان له رثگاي دةرياوه به گةمي بـةذث كـردن  : هات گويت
لةوث بوو، دواي ئةوةي » هامشؤف«وةخت درةنگ بوو، چوومه قؤنسووخلانة، 

» !صـث كـاري وا نـةدا بـه هـةموو كـةس؟      به قازي ب«: پثكةوه قسةمان كرد گويت
مةبةسيت ئةوه بوو كه ئةوانةي قازي حمةممةد ئةو ئةركةي پثئةسپاردوون، بـؤ  

  !ئةو چةشنه مةئموورييةتانه نابن
كاتثـك زةبيحـي و   «: كاك قادري تةوةككول له كؤتايي قسةكانيدا گـويت 

ـ  ) ك.ژ(كرابوون، ئـةو ئةندامـةي كؤمةصـةي     هاوذثياين به گةمي بةذث ومت كـه گ
بـةآلم هـيچ هةصوثسـتثكي لـه خـؤي نيشـان       ! پاشان بوو به وةزير، ديتبووين

  »!نةدابوو
پرسيارم له كاك قادر كرد كه دواي گرياين ئةو چةند كةسـه، ئايـا هـيچ    
كةس له مةهابادةوه بؤ ئازادكردنيان هاته ورمث و هةوصثك درا يان نـا؟ كـه لـه    

ي سةملاند، بـةآلم گـويت   »يانعوبةيديلال ئةييووب«وةآلمدا دةقي قسةكاين كاك 
بوو و وثذاي مامؤسـتا  » سةعيدي قؤپي«ئةو نةفةرةي كه كاك عوبةيديلال دةصث، 

زةبيحي گريا، دروست نييه، بةصكوو برايةكي ئةو بـوو كـه مـن نـاومي لـه بـري       
مـريزا  «و » يسـي ذذمـةال قـادري مودة  «وةكي له برييشم مابث بثجگه له . نةماوه
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، پثم وابـث نةفـةرثكي ديكةشـيان    »ةين خوسرةويمامه غ«و » رةحيمي لةشكري
سـةبارةت بـه   . لةگةص بوو كه بؤ ناوبژيگةري هاتبوونه الي سةرلةشكر زةنگةنه

ئةو بةذاسيت تثكؤشةر بوو، زؤر زانا بوو و تةنيا «: ش گويت»زةبيحي«مامؤستا 
كةسثك بوو زماين ئينگليسـي زؤر بةباشـي دةزاين و ئةنـدامثكي هةصسـووذاو و     

  ».ك بوو.ؤمةصةي ژچاالكي ك
خوشكي مامؤستا زةبيحي لـه وتوووثژثكـدا كـه    » رةعنا خامني زةبيحي« 

دا لةگةصي پثكهثنـاوه  »ژيان و بةسةرهايت زةبيحي«كاك عةيل كةرميي له كتثيب 
، باسي كةسايةيت و بةسةرهايت براكةي خؤي دةكا كه ئـةو  ١٦١تا  ١٤٣له الپةذه 

نيزيك ده تا پازده رؤژ كـاكم  «: ةيهچةند دثذةي خوارث، كورتةيةك لةو وتووثژ
پاشـان لـةوث ئـازاد كـرا بـةآلم بـؤ       . ي گـريا »كةرمي جووجوو«له قاوةخانةي 

ديـاره  [. »كـةرميي يـاهوو  «ماوةيةك نةهاتـةوه ماصـه خؤمـان و چـووه ماصـه      
پاش ماوةيةكي له وثش  ]نةيانويستووه زينداين بث بةآلم دةسبةسةريان كردووه

پـاش  . »مـةالي حـةجؤكث  «مةشـهوور بـه   » اوديمـةالي د «رؤيي و چووه ماصـه  
ــرا    ــازاد ك ــةكجاري ئ ــوو بةي ــةزان ب ــوارپثنج رؤژان، رةم ــه  » .چ ــان ل ديس

ك له ورمـث  .مةئموورييةتثكدا مامؤستا زةبيحي وثذاي چةند هاوذثي كؤمةصةي ژ
، رةعنا خامن سةبارةت به گريانةوةي دووبارةي ١٤٧و  ١٤٦له الپةذه . دةگريثنةوه

وچـوار سـةعاتان گوتيـان وةصـآل ديسـان       پاش بيسـت «: صثمامؤستا زةبيحي دة
راپؤذيت لثداوه و گوتوويةيت ئةگـةر  » مريزا رةمحةيت شافيعي«گرتوويانةوه و 

ئةوانه بثنةوه، ئثران كوردسـتاين لـه دةسـت دةچـث، بةخسـووس رةمحـاين       
گؤيا كاكم له زيندانةوه خةبةري بؤ ... مانگ گريا ٨ئيدي كاكم زياتر له . زةبيحي

! ي ناردووه كه ئةگةر بثتوو شتثكي نةكا و رزگارمان نـةكا، خراپـي دةبينـث   قاز
پووصيان داوه و نازامن چبـووه و   ])سةربازي رووسةكان([دوايه گوتيان عرووسان 

مـريزا  «: پاشـان دةصـث  » ...ئةوانه بةربوون، هةتا پووصثكيان بؤ ئثمه هثنا ماصث
ةوه ميانـدواوث و بـه هـؤي    قاسم له تةورثزث نةخؤش دةبث و كاكم و دصشاد دثن

چوار ئةفسةري عورووس كه لـةوث دةبـن، بـه جيبثكـي هثنايانـةوه ماصـه        سث
عالـةمثكي زؤر هـاتن، قـازي حمةممـةد هـات،      «: له كؤتاييشدا دةصث» .خؤمان

ژوورةكـةمشان زؤر بچـووك بـوو و عالـةم زؤر     ... مةالمستةفا بارزاين هـات و 
  » ...بوو
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 ٢٠٠٦ي ژانوييةي ٢٥بةرامبةر دةگةص  ١٣٨٥ي٤ي٤رؤژي يةكشةممه رثكةويت 
و سةبارةت بةو بابةتانه پرسيارم لثكرد » رةعناخامني زةبيحي«چوومه خزمةت 

وةختثـك كـاكم لةگـةص    «: كه ئةو چةند دثذةي خوارث پوختةي ئةو وتووثژةيـه 
ث گريا، پاش ماوةيـةكي گوتيـان ئـازاد كـراون بـةآلم      »باآلنيش«هاوذثكاين له 

نامةي » مريزا رةمحةيت شافيعي«، چونكه )ؤژةر هةر ئةو(ديسان گرتووياننةوه 
بؤ كاربةدةستاين ئثران نووسيبوو و گوتبووي كه ئةگةر ئةوانـه ئـازاد بكـرثن،    

ئـةو  . بةتايبةت زةبيحي، كوردستان له ئثران جودا دةبثتةوه و له دةست دةچـث 
د دةمةش كه كاكم له تارانث زينداين بوو، لةوثذا نامةيةكي بـؤ قـازي حمةممـة   
! ناردبوو و گوتبووي له زيندانث نةجامت ده، دةنا ئةمنيش زؤر كارم له دةست دث

پاش ماوةيةك قازي حمةممةد لةگةص رووسةكان له بةرامبةر ئازادي كاكم و ئـةو  
دوو رةفيقةي ديكةي، سثزده ديلي ئثرانييان ئازاد كرد و وثـذاي بـذثك پـووص و    

لوومي هيچ قسةي له سـةر نييـه كـه    ئةو پووصه به مةع. پاره داياننةوه به ئثران
  هـةر دواي . خسـت  رووسةكان دايان به ئثرانييـةكان و ئـةو معامةلـةيان رثـك    

متـةين   ١٥٠٠گرياين كاكم و كاك قاسم و كاك دصشادي رةسووصي، هـةر ماصـةي   
ئةو گرياوانه بؤ بةذثوةچووين بنةماصةكانيان ) مووچة(ئةودةميان وةك حقووقي 

  من لثــرةدا تــةواو دةبــث، بــةآلم بــةو پثيــةي قســةكاين رةعنــا خــا» .داينــث
ك و چاالكييةكاين، بةذاسيت تـرس و  .وجؤصي كؤمةصةي ژ دةوصةيت ئثران له جم

خـؤفثكي زؤري رثنيشــتبوو و هــةروةها زانيــاري باشيشـي لــه ســةر ئةندامــه   
چاالكةكاين ئةو كؤمةصةيه هةبوو، له اليةكيش راپؤرتثك لةسةر ئـةو ئةندامـه   

سيت ئةذتةش گةيبوو،من لةو بذوايةدا نيم كـه بـه قسـةي    چاالكانه پثشتر بةدة
كه دياره كه ئةگةر ئةو قسةوباسه راست بـث، ئـةوه بـه    (كةسثك ئازاديان بكةن 

و لـه دواييشـدا بـه قسـةي مـريزا      ) قسةي پثشةوا قازي حمةممةد ئـازاد كـراون  
چونكـه ئةندامـةيت و چاالكييـةكاين ئـةو سـث      . رةمحةيت شافيعي بيانگرنةوه

دا لةمثژ بووه كه بؤ كاربةدةستاين ئثـران روون و  )ك.ژ(له نثو كؤمةصةي گرياوه 
ئةو جثيةش كه رةعنا خامن دةصـث هـةر ماصـةي پووصـثكيان وةك     . ئاشكرا بووه

يارمةيت بؤ بةذثچوونث داينث، بةپثي هةواص و مزگثنييـةك كـه لـه رؤژنامـةي     
كـراوه،  چـاپ   ١٣٢٣ي رةشـةمةي  ١ي رؤژي چوارشةممه ١٧ي ژماره »كوردستان«

ك له .ئةو بذه پاره و پووصه به بؤنةي ئازادبووين ئةو سث ئةندامةي كؤمةصةي ژ
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بوونيـان   وة بةر له هاتنةوةيان بؤ مةهاباد و دواي ئـازاد »پثشةوا«اليةن خودي 
بـؤ  » كوردسـتان «رؤژنامةي . وكاري ئةو سث ئةندامه وةك مزگثين دراوه به كةس

خــودا هةرســثكيان چةنــد رؤژه  ســوپاس بــؤ... «: ئــةم هةواصــه نووســيويةيت
هـةزار متـةين خـةآلت     گةيشتوونه تةورثز، پثشةواي خؤشةويسـت يـةكي دوو  

  ».كردوون
ئةگةر مبانةوث رثكةويت دروسيت گرياين ئةو سث كةسه روون بكةينةوه، 

ي گؤضـار . بدةينـةوه » نيشـتمان «ي گؤضـار دةبث ئاوذثكيش له كايت دةرچـووين  
يةكةوه بؤ سث مانگي سةرةتاي بةهاري ساصي بةسةر  ٩و  ٨و  ٧نيشتماين ژماره 

دواي دةرچـووين ئـةو   . ، واتا خاكةلثوه، بانةمةذ و جؤزةردان چاپ كراوه١٣٢٣
، ١٣٢٧ژمارةيه هةتا ساصثك دواي رووخاين كؤمـاري كوردسـتان يـاين ساصـي     

ژمـاره   ي»نيشـتمان «ژمارةي ديكةي لث چاپ نةكراوه، ئةو ژمارةيةش به ناوي 
ي كوردسـتاين باشـوور چـاپ    »سيتةك«له » زةبيحي«مؤستا ، به يارمةيت ما١٠

و راگواسـتين  » تـةورثز «لـه  » زةبيحـي «دوابةدواي هثنانةوةي مامؤستا . كراوه
ــاركةرةســةكاين چــاپي  ــةهاباد و  »نيشــتمان«ي گؤض ــؤ م ــه تــةورثزةوه ب ، ل

» زةبيحـي «بؤ ماوةيةكي كورت، مامؤسـتا  » زةبيحي«دةسبةسةربووين مامؤستا 
هةتا كؤتـايي پووشـپةذ    ١٣٢٣واتا له جؤزةرداين ساصي . ثنثتةوهله مةهاباد دةم

، خـةريكي كاروبـاري ديكـه و    ١٣٢٤يا يةكةم رؤژةكاين مانگي گةالوثژي ساصـي  
  .دا بووه)ك.ژ(تثكؤشانةكاين له كؤمةصةي 

) ك.ژ(بؤ روونكردنةوةي بةشثكي گرينگ له مثژووي تثكؤشاين كؤمةصـةي  
و هاوذثيـاين،  » زةبيحـي «رياين مامؤسـتا  كردن له چؤنيةيت گ به بيانووي باس

بثجگه لةو بابةتانةي بامسان كرد، هثنانةوةي ئةو چةند خاصة گرينگـةش وةك  
  :كورتةيةك له باسةكةمان به پثويست دةزامن

دةصث  ١٣٢٤ي رثبةنداين ٢٤، رثكةويت ١٤ژماره » كوردستان«رؤژنامةي  -١
انگ پـثش ئـةو رؤژه،   هةشت مانگ لةمةوبةر ئةو سث كةسه گرياون كه هةشت م

دةكةوثته كؤتايي مانگي جؤزةردان يان يةكةم رؤژةكاين مانگي پووشپةذي ساصي 
١٣٢٤.  

هـةروةك  «: دا دةصـث  ي كتثبةكـةي ١٠٣لـه الپـةذه   » عةيل كـةرميي «كاك 
ياين له هاويين ساصـي   ٩و  ٨و  ٧ي ژماره »نيشتمان«ئاگادارن بةدواي دةرچوين 
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نةفةر له ئةنداماين چاالك و هةصسـووذاوي  لةگةص دوو » زةبيحي«، )١٩٤٤( ١٣٢٤
له ورمث به دةسيت حكوومةيت » دصشادي رةسووصي«و » قامسي قادري«كؤمةصه، 

كه ئةو قسةي كاك عةيل لةگةص ئـةو روونكردنـةوةي كـه    » .شاي ئثران دةگريثن
  .ساصثك و چةند مانگيان نثوانه» كوردستان«بامسان كرد، واته رؤژنامةي 

دةرچووه، دةصث  ١٣٢٤كه له يةكي خةزةصوةري ساصي » ئاوات«ي گؤضار -٢
گـرياون كـه   » بـاآلنيش «چةند مانگ لةوه پثش سث كةس له خةصكي مةهاباد له 

بووبا دةينووسي ساصثك و چةند مانگه ئةو سث كةسه گرياون؛  ١٣٢٣ئةگةر ساصي 
بؤ ئةو جثگايـةش كـه كـاك    . كةچي نووسيويةيت چةند مانگ لةمةوبةر گرياون

بةسةردا گريا، نةمويسـت چاپخانـه   » زةبيحي«دةصث » شاپةسةنديحمةممةدي «
ةوه بـؤ  »تـةورثز «دةبث بصثم كـه ئـةو چاپخانـةي كـه لـه      . ئيش مبثنثتةوه بث

ي لـه  )هاواري كورد(= » هاوار«مةهاباديان هثناوه هةر ئةو چاپخانةيه بووه كه 
كـاك  رةنگه مةبةسـيت  . ئيش نةماوةتةوه پث چاپ كرا و بث ١٣٢٤رةزبةري ساصي 

نةدرا زياتر لـه   رثگاي پث» )ي كورد(هاوار«حمةممةد ئةوه بووبث كه دواي ئةوةي 
ئـيش   ژمارةيةكي لث چاپ بكرث، بؤخؤي شتثكي پث چاپ بكا و چاپخانةكـه بـث  

  .نةمثنثتةوه
ژيـان و بةسـةرهايت   «ي كتـثيب  ١٠٩لـه الپـةذه   » عةيل كةرميي«كاك  -٣
كوردسـتاين  «لـه رؤژنامـةي   » حمةممةدي شاپةسةندي«كاك «: دا دةصث»زةبيحي

به پثچةوانةي سةرلةشـكر  «: دةنووسث ١٩٩٤ي ٤ي ١٤يةكشةممه  ١١٩ژماره » نوث
» سـث سـنوور  «له پـةمياين  › كايت گةذانةوه‹و هاوذثكاين » زةبيحي«زةنگةنه، 

كـاك عـةيل   «، »حمةممـةدي شاپةسـةندي  «دوابةدواي ئةو قسةي كـاك  » گريان
قسه و باس زؤره و تا ئثسـتاش  » وورسث سن«لةسةر پةمياين «: دةصث» كةرميي

بةتةواوي ساغ نةكراوةتةوه كه پةميانثكي ئاوا و كؤبوونةوةيةك بـه بةشـداري   
وه ! كراوه يـان نـا؟  » داآلنپةذ«نوثنةراين هةموو بةشةكاين كوردستان له چياي 

بـةآلم لةسـةر   ! بةشداري ئةو كؤبوونةوةي كردووه يـان نـا؟  » زةبيحي«يان ئايا 
كه هةرسثكيان ناويـان لـةوال و ئـةوال    » دصشاد«و » قادري«و  »زةبيحي«گرياين 

گـرياون شـك و گومـان    » سث سـنوور «هاتووه كه گؤيا له گةذانةوه له پةمياين 
  ».نييه
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مـةك  («: ي سـةرچاوةي پثشـوو دةصـث   ١١٤كاك عةيل ديسان لـه الپـةذة   
ناوي دا كه لةو ئاخرييانةدا بآلو بؤتةوه،  يش له كتثبه ئينگليزييةكةي خؤي)داوص

هةر » .دا له ورمث گرياوه»سث سنوور«دةبا كه له گةذانةوةي پةمياين » زةبيحي«
تـا ئثسـتا بـةوه    «: ، كاك عةيل كةرميي دةصث»مةك داوص«دوابةدواي قسةكاين 

سث كةصةپياوي «و هاوذثكاين » زةبيحي«گةيشتووين و شكمان لةوةدا نةماوه كه 
  ».دا دةگريثن٩و  ٨و  ٧ي »نيشتمان«به دواي دةركردين » كؤمةصه

دا بـآلو   وتـارثكي تـث  » نيشـتمان «ي گؤضاري نوسخةي ئةسصي ١٠الپةذةي 
كه لةو الپةذةيـةدا زؤر بـه رووين باسـي    » له ناو كؤمةصةدا«كراوةتةوه به ناوي 

دةكا كه ناويان » ك.ژ«و كؤمةصةي » هيوا«بةشداراين كؤنفذانسي نثوان كؤمةصةي 
يـةوه  »زةبيحـي «لـه اليـةن مامؤسـتا    ، ئةو وتاره »پةمياين سث سنوور«ناوه 

  .نووسراوه
جارث وةال دةنثني چونكه وتارثكي تايبةت و » سث سنوور«باسي پةمياين 

بةآلم هـةر لـةو چةنـد دثـذةدا بابـةتثكي زؤر      . دوورودرثژمان له سةر نووسيوه
بؤخـؤي  » زةبيحـي «گرينگمان بؤ روون دةبثتةوه ئةويش ئةوةيه كـه مامؤسـتا   

بـووه و بؤخؤشـي نوسـخةي    » سـث سـنوور  «پـةمياين  يةكثك له بةشـداراين  
دا بـآلو  ٩و٨و٧ي ژمـاره  » نيشـتمان «ي گؤضـار كؤبوونةوةكةي ئةو پةميانةي لـه  

نةگرياوه، دةنـا  » سث سنوور«له پةمياين › كايت گةذانةوه‹كةوايه له . كردؤتةوه
ي گؤضـار و » كوردسـتان «ئةگةر بةوجؤره نةبايه ئةو زانيارييانـةي رؤژنامـةي   

. سةرچاوةكاين ديكه باسي دةكةن، دةكةوتنه بـةر شـك و گومانـةوه    و» ئاوات«
بةپثي ئةو بةصگه و سةرچاوانةي كه دةبةر دةستماندايه بث هـيچ شـك و گومـان    

دةگـةص  » سـث سـنوور  «دةتوانني بصثني كه يةكثك لةو كةسـانةي لـه پـةمياين    
ا بوو ئثستا كه بؤ هةموومان ئاشكر. ه»هةژار«بووه مامؤستا » زةبيحي«مامؤستا 

 يش لةو پةميانةدا بةشدار بووه، پرسـيارثك دثتـه گـؤذث   »هةژار«كه مامؤستا 
دا يةكثك له بةشداراين ئةو پةميانة مامؤستا هةژار  له كاتثك: ئةويش ئةوةيه كه

و دوو هاوذثكـةي ديكـةي   » زةبيحـي «بووه، چؤن دةكرث بؤ هاتنةوةي مامؤستا 
گرياون، » سث سنوور«پةمياين  بةپثي ئةو قسةي كه دةصثن له كايت گةذانةوه له

  شثعري دانابث؟
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ئةو شثعرةي بـؤ  » هةژار«لثرةدا مةبةستم ئةوةيه بصثم كه راسته مامؤستا 
هاتنةوةي ئةو سث كةسه داناوه، بةآلم هيچ شكمان نييـه كـه رثكـةوت و كـايت     

بةپثي . پثكهاتووه» سث سنوور«داناين ئةو شثعره ئةو كاته نةبووه كه پةمياين 
و بةصگه و سةرچاوانةي بامسان كردن، بةوه گةيشتني كـه ئـةو سـث    تةواوي ئة

سـث  «ساصـثك و نيزيـك دوو مانـگ دواي پـةمياين     ) ك.ژ(ئةندامةي كؤمةصـةي  
واتـا رؤژةكـاين   » نيشـتمان «ي گؤضـار و دةرچووين ژمـارةي كؤتـايي   » سنوور

  .گرياون) ١٩٤٥( ١٣٢٤سةرةتاي مانگي گةالوثژي ساصي 

ـ «بةصگةكاين ناو كتثيب  ةآليت كوردسـتان لـه بةصـگةنامةكاين وةزارةيت    رؤژه
  سةبارةت به گرياين مامؤستا زةبيحي» دةرةوةي بريتانيادا

تا ئثستا سةبارةت بة گرياين ئةو چةنـد كةسـةي كـه لةگـةص مامؤسـتا      
ي گؤضـار و وتارةكـاين  » سةرلةشكر زةنگةنه«بوون، تةنيا قسةكاين » زةبيحي«
كه هةر يةكةي به چةشنثك باسيان لةو و ئةو چةند كتثبةمان باس كرد » ئاوات«

قادري «و كاك » عوبةيديلال ئةييووبيان«له وتووثژ لةگةص كاك . رووداوة كردووه
يش زؤر شتمان بؤ روون بؤوه، بةآلم هيچ »رةعنا خامني زةبيحي«و » تةووةككول

گرينگـي ئـةو دوو بةشـه    . كاميان به رووين باسي رؤژي گريانةكةيان نةكردووه
بوونةوةي رثكةويت گرياين ئةو چةند كةسه زؤر هةصةي ناو  به روون لةوةدايه كه

بؤ منوونه كاتثك هةتا ئثستا بؤمان روون بؤتـةوه  . كتثبةكانيش راست دةبثتةوه
و دوو هاوذثكةي له سـةرةتاكاين مـانگي گـةالوثژي ساصـي     » زةبيحي«مامؤستا 

چـووين ژمـاره   گرياون ئةوه ئةو كات ناتوانني بصـثني لـه دواي دةر  ) ١٩٤٥( ١٣٢٤
كه بؤ سث مانگي سةرةتاي وةرزي بةهاري ساصـي  (» نيشتمان«ي گؤضاري )٩و٨و٧(

  .، ئةو چةند كةسه گرياون)چاپ كراوه ١٣٢٣
هةصة و پذ له زانيـاري ئـةو رووداوه لـةو     كردنةوةي كؤتايي و بث بؤ روون

رؤژهةآليت كوردستان لـه بةصـگةنامةكاين وةزارةيت دةرةوةي   «دواييانةدا كتثيب 
بةصـگةنامةي بريتانيـاي تثـدا     ١٣٠ئةو كتثبه وةرگثذاوي . م پةيدا كرد»بريتانيادا

كؤ كراوةتةوه و كراوةته كوردي » ئةنوةري سوصتاين«چاپ كراوه و له اليةن كاك 
 ١٩٤٢له سلثماين چاپ كراوه و بةصـگةنامةكاين ساصـي   » بنكةي ژين«و له اليةن 

ـ  ١٩٥٧هةتا  ووه و پـذه لـه زانيـاري وردي    ي رؤژهةآليت كوردستاين له خـؤ گرت
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ي زؤر به »باآلنيش«ئةفسةراين بةشي زانياري بريتانيا و بةخؤشييةوه رووداوي 
پثش ئةوةي نووسراوةكاين بةصگةنامةكان شي بكةينةوه . وردي تثدا تؤمار كراوه

و لةگةص ئةو زانيارييانةي پثشتر بامسان كردن، له بةر يةكيان رابنـثني، دةقـي   
تـا   ١٤٧ةستثوةردان وةك خؤي دةنووسينةوه كـه لـه الپـةذه    نووسراوةكان بث د

ي ئةم كتثبةدا باسـي ئـةو رووداوه كـراوه و هـةر جـارةي زانيارييـةك بـه        ١٦٧
  . زانيارييةكان زياد بووه

عةيل ئةكبـةرؤف سـكرتثري كؤنسـؤيل رووسـيا و     «: دةصث ١٤٧له الپةذه 
 ١٤٨و  ١٤٧پةذه له ال. »ميجةر جةعفةرؤف ئةفسةري سياسي رووس له ورمث بوون

 ١٩٤٥ي ئؤگؤسـيت  ١٥ي جووالي تا ١٣،٢٨ژماره  FO371/43478بةصگةنامةي ژماره 
رثبةراين كؤمةصه، له عةيين كاتدا توانيويانه سياسةت تثكةآلو بـه  «: دةنووسث

ي ئؤگؤسـتدا پيـاواين زثذؤبـةگ هةوصـيان لـه پثنـاو       ٤لـه  . مةسةلةكه بكـةن 
تووشـي بةربـةرةكاين هـاتبوو،    كؤكردنةوةي باجي حاسصي گونـدي باآلنيجـدا   

كـورد  . هثرشيان كرده سةر پثگةي جةندرمةري كه اليةنگري وةرزثرةكاين دةكـرد 
وه، گةذثنرانـةوه  ]جةندرمـه [پاشةكشةي پثكرا و له اليةن هثزي يارمةتيـدةري  

جثگـري كونسـوويل رووس لـه ورمـث     ... شوثين سـةرةكي زثـذؤ لـه كووكيـا    
: دا دةصـث ١٤٨هةر لـه الپـةذه   » ...وةتةوهناوبژيچيةيت كردووه و ئاشيت دامةزرا

رؤژي پثنجةمي ئؤگؤست، پثنج رثبةري كؤمةصه و  -كاروباري ديكةي كورد ) ١٦٣«
دةگـوترث ئـةوان كةسـانثك    . خةصكي مةهاباد له ورمث گريان و نثررانه تـةورثز 

بوون كه له بةغدا دةرسيان خوثندووه و جگه لـه كـوردي و تـوركي و فارسـي،     
  ».بيشيان زانيوهئينگليزي و عةذة
پاشكؤي راپـؤريت رؤژي   FO371/43478بةصگةي ژماره  ١٦١تا  ١٥٠له الپةذه 

راپؤريت سةفةري جثگري كؤنسوويل  -ي باصوثزي بريتانيا له تاران ١٩٤٥ي٨ي٢٥
تـا   ٤بريتانيا له تةورثز بؤ ئازةرباجياين رؤژئاوا، دةقي ئةو راپؤرته كه باسي 

  .بؤ وةزارةيت دةرةوه له لةندةن نثردراوهي له خؤ گرتووه، ١٩٤٥ي ئاگؤسيت ٨
شاري تةورثزم لـه بـةياين رؤژي چـواري ئؤگؤسـتدا     «: دةصث ١٥٠الپةذه 
ي ئثـواره بـه بـث هـيچ رووداوثـك      ٨سةعات «: دةصث ١٥١الپةذه » .بةجث هثشت

  » .جثگري ئوستاندار كةوت -گةيشتمه ورمث و چاوم به سةرهةنگ زةنگةنه 
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نگ زةنگةنةم بيست، گويت زثذؤبةگي هةركي له سةرهة«: دةصث ١٥٢الپةذه 
كؤكيا له باراندووز، له كايت خةرماندا به گوثرةي رةمسي خؤي  ]گوندي[خةصكي 

ئةوانيش پـةنايان بردؤتـه   . كردووه» باآلنيج«داواي باجي له وةرزثراين گوندي 
زثذؤ گوتوويه دةبـث پثگـةي جةندرمـه لـه     . بةر پثگةي جةندرمةري له گوندةكه

ئينجـا ئـةويش بـه رواصـةت لـه      . ةصبگريثت كه به قسةيان نةكردووهگوندةكه ه
دوانيوةذؤي رؤژي چوارةمي ئؤگؤستدا، هثزثكي سي كةسي كوردي ناردؤته سـةر  

چةند سـةعاتثك شـةذةتفةنگ كـراوه، كـوردان شـكاون و لـه       . پثگةي ناوبراو
و جةندرمـه كةوتوونةتـه   » كؤكيـا «دا كشاونةتةوه بؤ الي ٦دةوروبةري سةعات 

درةنگتر يارمةيت گةيشـتؤته جةندرمـه و بـؤ هـةموو مـاوةي شـةو،       . ثنيانشو
  ».شةذةكه درثژةي هةبووه، زةنگةنه دةيگوت ئثستاش هةر درثژةي هةيه

ــةذه   ــه الپ ــةر ل ــث١٥٣ه ــةركي «: دا دةص ــيدبةگي ه ــةگ و رةش ... زثذؤب
پذوپاگةندةكــةرثكي بــةهثز و هةواصــبةري نثــوان كــورداين ئثــران و عثــذاقن، 

به ماوةيةكي كةم پـثش  ... ؤر له نثوان هةر دوو بةري سنووردا هةيهپثوةندثكي ز
رؤژةي شـارةكةي    ئةوةي من بچمه ورمث، قازي حمةممةد خؤي سةردانثكي سـث 

پثوةندي نثوان ئةو و مثجـةر جةعفـةرؤف ئةفسـةري سياسـي رووس،     . كردووه
ةگةص پثيان گومت كه مةال مستةفاي بارزانيش پثوةندي ل. شثوازثكي ئاسايي هةيه

  ».جةعفةرؤف هةيه
دا، سةرلةشكر زةنگةنه باسي رةنگةكاين ئاآلي كوردسـتاين  ١٥٤له الپةذه 

: بؤ جثگري كؤنسوويل بريتانيا له تةورثز كـردووه و پاشـان راپؤذتةكـه دةصـث    
زةنگةنه الي وايه كوردي ناوچةي مةهاباد، سةرجةم پشتيواين كؤمةصه بـن بـه   «

 ١٥٥له الپةذه » ...هؤزي بةهثزي دثبوكرين هةموو ئثلخانيزادةكانةوه كه سةرؤكي
بـةياين ئـةو رؤژه وا دةمويسـت    «: جثگري كؤنسوويل بريتانيا له تةورثز دةصث

ورمــث بــةجث بثصــم، ســةرهةنگ زةنگةنــه هاتــه ديتــنم بــؤ ئــةوةي وةآلمــي  
له اليةكي ديكةوه پثـنج مـةئمووري   «: پاشان دةصث» ...چاوپثكةوتين من بداتةوه

، له اليةن ]ي ورمث[ييةدا له مةهابادةوه هاتوونةته نثو شار كؤمةصة، كه لةم دوا
 ]لـه رثگــةي گـؤيل ورمثــوه  [دةسـةآلتداريةيت ئثرانـةوه گــرياون و بـه گــةمي    

سث كةسيان گةنج بوون و له بةغدا دةرسـيان خوثنـدووه،   . نثردراونةته تةورثز



 سثبةري ئازادي/     120

 

. جگه له كوردي و فارسـي و تـوركي، بـه ئينگليـزي و عـةذةبيش قسـه دةكـةن       
  ».انةكةي ديكةيان عةشريةت بوون و دةوري پاسةواين ئةوانيان بينيوهدوو

 -) بــةگ ئاچــاره تةلعــةت(چوومــه چاوپثكــةوتين «: دةصــث ١٥٦الپــةذه 
بـةگ تـا كرماشـان و     ناوچـةي ئيـداري تةلعـةت   . كؤنسوويل توركيا له ورمث

هةمةدان دةگرثتةبـةر و وادةركـةوت كـه دوو بابـةيت سـةرةكي سـةرجني ئـةو        
ناوبراو زانيارييةكي زؤري . مةسةلةي كورد و پثوةندي رووس و تورك: رابكثشن

وكـةوتيان هـةبوو، بـةآلم دصـنيا نـيم       له سةر كةسايةتييه كوردةكان و هةصـس 
پاشا بةگشيت پةسةندي بؤچووين مـين دةكـرد كـه     تةلعةت. زؤربةيان راست بن

 و چاالكي كؤمةصه روو له زيادبوونـه و ئـةوةي كـه هةوصـي ئةنـداماين ئثـراين      
عثذاقي رثكخراوةكه، يةكي گرتووه، رووسةكانيش هانيان دةدةن و يارمـةتييان  

مةئمووري ئةسصي رووس له مةسةلةي كورددا، مثجةر جةعفةرؤفه . پث دةگةيةنن
دةسةآلتداريةيت سؤضيةت دةسـيت  پاشا دصنياي كردم كه  تةلعةت. كه خؤي كورده

ثگري كؤنسوول خؤي سةرداين و ج) ٩پاراگرايف . (له مةسةلةي باآلنيجدا هةبووه
دواتـريش چـوار كـورد    . گوندي كووكياين كردووه و مةسةلةكةي داكووژانـدووه 

. گرياون و هثناوياننةته ورمث كه ئةم مةسةلةيه، جثگري ئوستاندار پثي نةگومت
پاشام پرسي ئايا چاالكييةكاين كؤمةصه له نثـو كـوردي توركياشـدا     له تةلعةت

ي وا نةبوو ئةو مةسةلةيه تا رادةيةكي جيددي راست پةرةي سةندووه؟ ناوبراو ال
 ١٣٧له الپةذةكاين » .بث، بةآلم وا هةيه جاروباره پذوپاگةندةچي سنوور ببةزثنن

ي ٢٥لـه  » پثوةندييه گشتييةكاين بريتانيـا «تذؤمبثلي سينةماي «: دا دةصث١٣٨و 
يـا   ي جـوون ٢٥رووي داوه،  ١٩٤٥چونكه راپؤرتةكه له ساصـي  [مانگي جووندا، 

سةرداين  ]١٣٢٤ي پووشپةذي ٤بةرامبةره دةگةص رؤژي دووشةممه  ١٩٤٥ژووئةين 
مةهابادي كردووه و لـه گؤذةپـاين شـارةكةدا، فيلمـي هـةواص و دؤكيؤمثنـت و       

فيلم نيشاندانةكه به پشتگريي قازي حمةممـةد  . گاصتةجاذي نيشاين خةصك داوه
كردووه، بةآلم كةسـاين  بةذثوه چووه و خةصكثكي زؤر بةشداريي نومايشةكةيان 

ناحةز لةو كاتةدا خؤپثشاندانثكيان بةذثوه بردووه و سةرةوخوار، بـه نيزيـك   
سينةماكةدا تثپةذ بوون و تةپصيان كوتاوه و وثنـةي ماذشـاص سـتالينيان بـةرز     

له ماوةي فيلمةكـةدا دوو جـار وايـةري پذؤژثكتؤرةكـه هةصـبذاوه و      . كردؤتةوه
قـازي حمةممـةد، كـه بةصـثين     ... ةكـةدا داوه فاير كةسثكيش خشتثكي به ئامپلي
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پاراســنت و پشــتگريي دابــوو و هثنــدثك لــه پاســةوانةكاين خؤشــي نــاردبوو 
  »...شوثنةكه، بةو سابؤتاژه دصگري بووه و ناذةزايي خؤي دةربذيوه

ئةرمةنييةك كه ژين رووسي هةيـه و وثـدةچث   «: دا دةصث ش١٤٣له الپةذه 
دراوةته ورمث و شةش كةسيش بـؤ مـاوةي   رثبةري خؤپثشاندانةكه بووبثت، نثر

 ]!!؟[» چةند رؤژ زينداين كراون

جةنايب هـامشؤف گـويت هةواصـي رووداوةكـةي     «: دا دةصث١٥٨له الپةذه 
ــووه    ــاخؤش ب ــي ن ــةوتووه و پث ــةرگوث ك ــةروةها  ]!!؟[ب ــك دواي  ١٥ه رؤژث

رووداوةكةش سةرداين مةهابادي كردووه و به توندي لؤمةي قـازي حمةممـةدي   
ئثوةي كورد داواي سةربةخؤيي دةكةن و دةصثن تواناي «: ]گوتوويةيت[و  كردووه

ئةوةتان هةيه خؤتان نةتةوةي خؤتان بةذثوه بةرن، بةآلم ئةوةتا نـاتوانن بـؤ   
مةبةسيت له گونـد، مـةهاباده و   [. تاقه شةوثك نةزم و نيزامي گوندثك بپارثزن

ـ    ]!به تةشةر واي گوتووه؟ بـؤ ئـةم   [نم ئةگـةر  من گومت دوور لـه ئينسـايف دةبي
ناوبراو هةموو هةوصثكي خؤي داوه : سةركؤنةي قازي حمةممةد بكةين ]مةسةلةيه

له راستيشدا به مسـتةر  (دةربذيوه » مستةر النگ«و له دصةوه ناذةحةيت خؤي به 
مـن خـؤم وةك   ). النگي گوتبوو، رووسةكان خؤيان رووداوةكةيان رثك خستووه

سةلةكه دةكةم و هيچ سـةرجنثكي رةمسـي   كارثكي ئاسايي تثكدةرانه سةيري مة
  ».پثنادةم

باســي  ]هــامشؤف[نــاوبراو «: دا دةصــث يــش١٥٨لــه كؤتــايي الپــةذةي 
ي به شثوةيةك كرد كه جياوازي ئـةوتؤي لةگـةص قسـةي    »باآلنيج«رووداوةكةي 

  ».نةبوو، گةرچي كورتتري بذثوه ]سةرلةشكر زةنگةنه[جثگري ئوستانداردا 
  ».ي ئؤگؤست ورمثم بةجث هثشت٧ةياين رؤژي ب«: دا دةصث١٥٩له الپةذه 
ــةذه  ــه     ١٦١الپ ــاتووه ك ــةفةرةي ه ــةو س ــدةري ئ ــاوي راپؤرت ــش ن ي

  .ه)واص.دابليو.جي(
ي ٦ي ئؤگؤست تا ١٦كه بؤ  FO371/45478 - ١٤بةصگةي ژماره  ١٦٦له الپةذه 

كاتـث  «: دا دةصـث »كاروبـاري كـورد  «ئاماده كراوه، له بةشـي   ١٩٤٥سثپتةمربي 
. گـريان ) له پثنجةمي مانگي ئؤگؤستدا(ةكةي كؤمةصه له ورمث وةفدي سث كةسيي

، كؤمةصه له مةهاباد دةستبةجث فةرمانداري پري و )١٦٣، پاذاگذايف ١٣رؤژمثري (
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ژمارةيةكي زؤر له ئثرانيياين ديكةيان گرت و داوايان لـه قـازي حمةممـةد كـرد     
و كاتث هةواص قازي حمةممةد بةرگري كارةكةي لثكردن . ئيجازةي كوشتنيان بدات

گةيشت كه سث كةسيان لث ئازاد كراون، ئةوانيش بارمتةكاين خؤيـان بةذةصـآل   
فةرماندار كه تواناي هةصسةنگاندين مةسةلةكةي كةم بوو، دةسـبةجث بـه   . كرد

  ».وخوست چوو بؤ مةراغه سةفةرثكي بث هةست
دوو هةواصدةر له مةهابادةوه هةواصـي دووبـةرةكي   «: يش دةصث١٦٧الپةذه 

وا دةردةكـةوث كـه كوردثـك بـه نـاوي مـريزا       . ن ريزةكاين كؤمةصه دةدةننثوا
كـه خةصـكي   » ئـارام «لةگـةص ئةرمةنييةكـدا بـه نـاوي     » غةفووري مةمحوودي«

مياندواوه، بناغةي لقي حيزيب تووده له مياندواويان داناوه و ژمارةيةكي زؤري 
 خةصك دژ به ندين]تا[دةگوترث هةصخةصة. ئةنداماين كؤمةصه بةرةو ئةوان كشاون

ــه    ــردووه و وا هةي ــيت پثك ــكةكان، دةس ــاوةن مص ــؤز و خ ــةرةك ه ــووزي س نف
بزووتنةوةكه ئةگةر هيچيش نةكات، نوثنةرايةيت ناذةزايي لـه مـةذ گرميـاين    

هةواصدةرثك الي وايه دؤستايةيت رووس . دةسةآليت زؤري قازي حمةممةد دةكات
ةدةسـته رووسـةكان   و ئـةوةش كـه كارب  (لةگةص كؤمةصه تووشي ساردي هاتووه 

وا ). ياسايي كوردان دةكةن، هةندث راسيت بـةو بؤچوونـه دةبةخشـثت    باسي بث
دةردةكةوثت كه جثگري كؤنسوويل رووس له ورمث داواكاريي قـازي حمةممـةدي   

دةگوترث هـؤي  . بؤ نثوبژيكردن له مةسةلةي سث نوثنةري كؤمةصه داوةته دواوه
  »!ئينگليس پشتگريي كؤمةصه بكاتسارديي رووسةكان ئةوةيه كه گومان دةكةن 

پاش ئةوةي باسي چووين پثشةوا قازي حمةممةد بؤ باكؤ دةكا  ١٧٧الپةذه 
يةكةم بةرهةمي ديارييةكاين رووس بؤ قازي حمةممـةد كـه سـةرجةم    «: و دةصث

كاغـةز بثــت، بــرييت بــووه لــه  ) كيلــؤ ٢٠٠٠(دةبـث چاپخانةيــةك و دوو تــةن  
كه هاوتةريب لـه دوو   -تان، بةصگةنامةكه مةذامنامةي حيزيب دمثوكذايت كوردس

  »...ستووين فارسي و كورديدا چاپ كراوه و
 ١٩٤٦ي ئـاپريلي  ٢٦ - FO371/52702، بةصگةنامةي ژماره ٢٣٥و  ٢٣٤الپةذه 

له ئثـران   ]ي[قازي حمةممةد وا دةردةكةوث كه تا ئةودةمةي كه بارودؤخ «: دةصث
وره، بـةآلم دةگـوترث كـه بـه     قامي بثت دژ به ئاژاوه و هـةراي ئـةوديوي سـنو   

اليةنگراين خؤي گوتووه كه دواتر له عثـذاق دةبـث پشـتگريي لـه مةالمسـتةفا      
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دةگــوترث قــازي لــه پثوةنــدي كــوردي توركيــا و ســووريا دايــه بــه . بكرثــت
  ».ةوه»خؤيبوون«رثبةراين

كاك ئةنوةري سوصتاين له خوار ئةو بةصـگة، لةبـةر گرينگـي هةواصـةكه     
مةيه بؤ حةضده دائريه و شوثن و كةسـايةيت بريتـاين لـه    ئةم نا«: نووسيويةيت

  ».ناوخؤ و دةرةوةي وآلت نثردراوه
رؤژهـةآليت  «هثنانةوه و نووسينةوةي دةقي بةصگةنامةكان كه لـه كتـثيب   

ئةگةرچي رةنگـه هثنـدثك هـةواص    . دا هاتووه، لثرةدا كؤتايي دث»...كوردستان 
آلم مةبةسـتم لـه هثنانـةوه و    دووپات بووبنةوه و خوثنةر لثي ماندوو بـث، بـة  

نووسينةوةي ئةو بةصگةنامانه ئةوه بوو كه خوثنةر به خوثندنةوةي ئةوان بزانث 
كه بةصگةكان تةواوكةري يةكترن و هـةروةها لـه نثوئـاخين بةصـگةكانيش زؤر     
اليةين نادياري مثژووي گةلةكةمان و لـه هـةمووان گرينگتـر زةخـت و فشـاري      

ذواپثنــةبوونيان بــه كــورد و كــاركردن بــؤ رووســةكان بــؤ ســةر كــوردان و ب
هةصخةصةتاندنيان باس كراوه كـه تثكـذا پثوةندييـةكي راسـتةوخؤيان لةگـةص      

  .ةتةكاين ئةم كتثبةي ئثمةدا هةيهباب

  »رؤژهةآليت كوردستان«كاين كتثيب شيكردنةوةي بةصگةنامة

ي كتثبةكةيه كه لةودا ١٤٨يةكثك له گرينگترين بةصگةكان، بةصگةي الپةذه 
كـراوه و رؤژي پثنجـةمي   ) ك.ژ(اس له رؤژي گرياين پثنج ئةنـدامي كؤمةصـةي   ب

ئـةم  : ئؤگؤست به رؤژي گريانيان دياري كراوه كه بـه پثـي رثكـةويت بةصـگةكه    
  .رووي داوه) ي زاييين١٩٤٥(ي كؤچي هةتاوي ١٣٢٤رووداوه له ساصي 
 رؤژي چـواري : ، جثگري باصوثزي ئينگليس له تةورثز دةصث١٥٠له الپةذه 

ي ئثوارث گةيشتمه ورمث ٨: يش دةصث١٥١الپةذه . ئؤگؤست تةورثزم بةجث هثشت
كـةوت و  ) سةرهةنگ زةنگةنه(ورمث، ) پارثزگار(و چاوم به جثگري ئوستانداري 

سـةرهةنگ زةنگةنـه باسـي پثكهةصـچووين نثـوان      ) ١٥٢الپـةذه  (هةر ئةو رؤژه 
دةكـا، بـةآلم وا   » بـاآلنيش «پياوةكاين زثذؤبةگي هةركي و ئةذتةش له گونـدي  

دياره هةر بةو هؤيةي سةرلةشكر زةنگةنه له كتثبةكةي خؤيـدا، بةرامبـةر بـه    
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رووسةكان باسي كردووه و دةصث لةبةر خؤتثهةصقوتاندين رووسـةكان زوو ئـةو   
چةند كةسةم به گةمي بةرةو تاران نـارد، زانيارييـةكاين خـؤي سـةبارةت بـه      

ه جثگري كؤنسوويل ئينگلـيس لـه   ب) ك.ژ(گرياين ئةو چةند ئةندامةي كؤمةصةي 
سةرلةشكر زةنگةنه باسي ئاآلي : دةصث ١٥٤له الپةذه . تةورثزيش رانةگةياندووه

كوردستاين بؤ كردووه كه ئةوه هاوكاتـه لةگـةص گـرياين مامؤسـتا زةبيحـي و      
لثـره بؤمـان دةردةكـةوث كـه     . بـووه  هاوذثياين كه ئاآلي كوردستانيشيان پـث 

نگةنـه تـازةن و دةگةذثنـةوه چةنـد رؤژثـك دواي      زانيارييةكاين سةرهةنگ زة
دا باسـي گـرياين پثـنج    ١٥٥لـه الپـةذه   . گرياين ئةو چةند ئةندامـةي كؤمةصـه  

دةدا ) ١٤٨ل (دةكا و زانياري باشتر له زانياري پثشوو ) ك.ژ(مةئمووري كؤمةصةي 
هةروةها دةصث سث كةس لـةو  . به گةمي نثردراونةته تةورثز: به خوثنةر و دةصث

كةسه له بةغدا دةرسيان خوثندووه و جگه له كوردي، فارسي و توركي، به پثنج 
دوو نةفةريشيان دةوري پاسةواين ئـةوانيان  . ئينگليسي و عةذةبيش قسه دةكةن

سةبارةت بةو كةس يا كةسانه كه دةصث جگه له زماين كوردي و فارسي و . گثذاوه
يان مامؤسـتا  توركي به ئينگليـزيش قسـةيان كـردووه، ئـةوه بـه رووين يـةك      

يه كه به هؤي ئةوةي زؤر لـه تـةورثز بـووه تـوركي بـاش زانيـوه و       »زةبيحي«
هةروةها به پثي ئةو بةصگانةي لةبةر دةستماندايه، زماين ئينگليسيشي زؤر باش 

بذوانه وتووثژي كاك عةيل كةرميي لةگةص دوكتور عيززةددين مسـتةفا  . (زانيوه
و هةروةها وتووثژي نووسةري » يحيژيان و بةسةرهايت زةب«رةسووص له كتثيب 

ئةو بابةته لةگةص كاك قـادري تـةووةككول و كـاك عوبةيـديلال ئـةييووبيان و      
ــةذةكاين  ــةروةها الپ ــثيب ٣٤و  ٣٣ه ــگةكاين كت ــةوةي «ي بةص ــةي ژيان كؤمةص

  ).»كوردستان
يه كه ئةويش تـوركي و فارسـي   »كاك قامسي قادري قازي«كةسي دووهةم 

حمةممـةد  «ست لةو كةسةش كه عةذةيب زانيوه، كاك مةبة. زؤر به چاكي زانيوه
كاك دصشاد به پثي قسـةي زؤربـةي ئـةو كةسـانةي لـه      . يه»دصشادي رةسووصي

عيززةددين مستةفا «نيزيكةوه ناسيويانه و بةتايبةيت بةپثي قسةي كاك دوكتور 
دا »هيمـدادي حوسـثن  «ي كتثبةكـةي دوكتـور   ٢٦٠و  ٢٥٩كه له الپـةذه  » رةسووص

راو له بنةذةتةوه خةصكي مةهاباد بووه بةآلم له كؤيه گةوره بـووه  هاتووه، ناوب
عوبةيــديلال « كــاك . دامــةزراوه هاتؤتــةوه مــةهاباد) ك.ژ(و كاتــث كؤمةصــةي 
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مريزا «عةبدوذذةمحان و دصشادي رةسووصي هةردووك كوذي «: دةصث» ئةييووبيان
ـ   » .بوون» غةفووري رةسووي وثسين ووص كاك دوكتور عيـززةددين مسـتةفا رةس

» ي تةواو كـردووه )داروملوعةلليمني(بةر له هاتين بؤ مةهاباد له عثذاق «: دةصث
حمةممةد «هةر بؤيه هيچ دوور نييه مةبةسيت راپؤرتدةري ئةو بةصگةيه هةر كاك 

  .بووبث كه عةذةيب به باشي زانيوه» دصشادي رةسووصي
و » رهبةگي ئاچـا  تةلعةت«چاوپثكةوتن لةگةص « ١٥٦به پثي بةصگةي الپةذه 

هةروةها رووداوي ئاصؤزي سازكردين چةند كةس دژي ئينگليسييةكان كـه چةنـد   
فيلمثكيان له مةهاباد پثشاين خةصك داوه، وا دةردةكةوث رووسةكان هةموو ئةو 

و لـه  ) ك.ژ(هةوآلنةيان بـؤ شـكاندنةوةي كةسـايةيت بةرپرسـاين كؤمةصـةي      
نوويـةكيش بـث بـؤ    سةرووي هةمووانةوه پثشةوا قازي حمةممـةد بووبـث و بيا  

ئةگةرچي رثكةويت رووداوةكانيش . ساردبوونةوة له يارمةتييةكانيان به كؤمةصه
و » هـامشؤف «مةودايةكي چةند مانگيان پثكةوه هةيه، بـةآلم بـةپثي قسـةكاين    

به دةستووري مؤسكؤ ئثمـه لـه مـانگي    «ي هاوذثي كه دةصثن »عةيل ئةكبةرؤف«
ي ٩٤بذوانـه ل  (» ...گؤذيـوه ) ك.ژ( ييةوه پثوةندي خؤمان لةگةص پاريت»جوون«

راسـيت و دروسـيت ئـةو قسـانةمان بـؤ      ) كتثيب كؤمةصةي ژيانةوةي كوردستان
ئةرمةنييـةك كـه   «: دا دةصث١٤٣دةردةكةوث، بةتايبةت لةو جثيةي كه له الپةذه 

خؤپثشانداين كايت هاتين [ژين رووسي هةيه و وثدةچث رثبةري خؤپثشاندانةكه 
ئةو جثگايةش كه دةصـث ئـةو ئةرمةنييـه و    » .بووبثت ]سينةماي ئينگليسييةكان

شةش كةسيش بؤ مـاوةي چةنـد رؤژان گـرياون و بردووياننـه ورمـث و لـةوث       
دةسةملثنث كه هـيچ دوور   زينداين كراون، ئةو راستييةمان ئةوةندةي ديكةش بؤ

كـردين پلـه و ئيعتيبـاري بةرپرسـاين      نييه ئةو كارانه بةئانقةست و بؤ سووك
ك به دةسيت رووسةكان گةآلصه كرابث، بةآلم بؤوةي پةتةيان وةسةر .كؤمةصةي ژ

. ئاو نةكـةوث، زؤر زوو بةرپرسـاين ئـةو ئاژاوةيـان بـؤ ورمـث راگوثسـتووه       
بةرپرسـي  » مسـتر النـگ  «ووثژي دةگةص  ئةگةرچي پثشةوا قازي حمةممةد له وت

ئــةو بابةتــةي زؤر زوو هةســت » ســينةماي پثوةنــده گشــتييةكاين بريتانيــا«
كردبوو و به ناوبراوي راگةيانـدبوو كـه رووسـةكان خؤيـان رووداوةكـةيان       پث

يشـدا جثگـري كؤنسـوويل رووس ناوبژيچييـةيت     ١٤٨له الپـةذه  . خستووه رثك
يـش ئـةو   ١٥٦له الپةذه . و ئاشيت دامةزراندؤتةوه) بؤ رووداوي باآلنيش(كردووه 
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داواي پثشـةوا   دا هةر هةمان جثگـر ١٦٧قسةيه دووپات بؤتةوه، كةچي له الپةذه 
  !.كردن له مةسةلةي سث نوثنةري كؤمةصه رةت كردؤتةوه قازي بؤ نثوبژي
هامشؤف بـه كـوريت باسـي رووداوي باآلنيشـي     «: دا دةصث١٥٨له الپةذه 

لثرةشدا بؤمـان دةردةكـةوث ئةگـةرچي مـاوه بـؤ ئـازادكردين ئـةو        » .كردووه
  !ةوصثكيان نةداوه؟هةبووه، بةآلم رووسةكان هيچ ه) ك.ژ(نوثنةرانةي كؤمةصةي 
ي كتثبةكه، قسةي ئةو كةسانةي كه پثشتر ١٦٦ي الپةذه ١٤راپؤريت ژماره 

دا بامسان لثكردن، دةسـةملثنث كـه   »زةبيحي«له وتاري بةشي گرياين مامؤستا 
يةكثك له وان گرتين كارمةندةكاين ئثراين بوو له مةهاباد كه به تؤصةي گرياين 

له اليةن كؤمةصةوه دةسبةسةر كرابوون كـه  ) ك.ژ(ئةو چةند ئةندامةي كؤمةصةي 
ئــةو رووداوةش بــه هــؤي حيكمــةيت پثشــةوا قــازي حمةممــةد و ئــازادبووين 

 .ئةوةي رووداوثكي ئةوتؤي لثبكةوثتةوه كؤتـايي پثـدث   به بث) ك.ژ(بارمتةكاين 
كاتث هةواص گةيشت كه سث كةسيان ئازاد كـران،  «: هةروةها ئةو جثيةي كه دةصث

مةبةست لةو سث كةسـه، رةنگـه دوو   » ين خؤيان بةذةصآل كردئةوانيش بارمتةكا
بث كه دةوري پاسةوانييان گثذاوه كه تا » زةبيحي«چةكدارةكةي هاوذثي مامؤستا 

يـةكيان برايـةكي كـاك    . ئثستا دوو كةس لةو سـث كةسـه بـؤ ئثمـه ناسـراون     
ه كه پثشتر باسي »قادري تةووةككول«يه و ئةوي ديكةشيان كاك »سةعيدي قؤپي«

هةصـبةت وثشـدةچث   . ؤنييةيت گريان و ئازادبوونيمان له زمان خؤيـةوه كـرد  چ
قسةكاين رةعنا خامني زةبيحي راست بن و ئـةو سـث كةسـة يـةكيان مامؤسـتا      

  .زةبيحي بث كه ئازاد كرابن و پاشان ديسان گرتبياننةوه
مريزا غـةفووري  «باسي دامةزراين لقي حيزيب تووده له اليةن  ١٦٧الپةذه 

دةكـا كـه بـه هـؤي ئـةو كارةيـان       » ئارام«و ئةرمةنييةك به ناوي  »مةمحوودي
ساز كردووه و بةپثي قسـةكاين  ) ك.ژ(دووبةرةكييان له ناو ريزةكاين كؤمةصةي 

جثگــري كؤنســوويل ئينگلــيس لــه تــةورثز، ئــةم هةوصــه ئةگــةر هيچيشــي  
» پثشـةوا قـازي حمةممـةد   «لثنةكةوتبثتةوه، دژايةيت لةگةص دةسـةآليت زؤري  

  .بوو) ك.ژ(كه ئةوكات سةرؤكي كؤمةصةي  كردووه
دا به كـوريت باسـي   »چثشيت جمثور«ي ٧٤و  ٧٣مامؤستا هةژار له الپةذه 

گرياين مامؤستا زةبيحي و هاوذثكاين و هةروةها باسي ئةو ئةرمةنييه دةكا كـه  
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. پثشتر بامسان كرد كه ئةوةش راسيت راپؤرتةكةمان تا رادةيـةك بـؤ دةردةخـا   
رؤژثك له مياندواو له بةر قاوةخانه له سةر كورسـييةك  «: ثمامؤستا هةژار دةص

هـات لـه تةنيشـتم    » ئارام كورديان«دانيشتبووم، كابرايةكي ئةرمةين به ناوي 
من ناتناسـم، بـةآلم   : دانيشت، به بث ئةوة روو بكاته من، له بةرخؤيةوه گويت

ـ     : سث برادةرت. ئةگةر تؤ هةژاري هةصث ه زةبيحـي، قـامسي قـادري و دصشـاد ل
پاشـان مامؤسـتا هـةژار بـؤ     » ...باآلنيش گرياون و ئثستا دةياةوث تؤ بگـرن 

رثكةويت ئةو رؤژه له كتثبةكةي سةرلةشكر زةنگةنه كةلكي وةرگرتووه و دةصـث  
  ».بوو ١٣٢٤ي ساصي )خةزةصوةر= ئابان (رؤژةكاين هةوةصي مانگي «

تـثيب  ي ك١٤١تـا   ١٣٩، لـه الپـةذه   )ئاسؤ(» قادري مةمحوودزاده«دوكتور 
» ���� ���H
B �A ����	 (��+
F# ���« مـريزا غـةفووري   «دا، بةو چةشنه باسي

شايعةيةك سـاز ببـوو كـه لـه     «: و چارةنووسةكةي دةكا و دةصث» مةمحووديان
مـريزا  «قسان له مةهاباد حيزبثكي تازه دامةزراوي كؤمؤنيسيت به سةركردايةيت 

دةسةآليت قازي حمةممـةد  پثكهاتووه و له بنةذةتدا دژي » غةفووري مةمحووديان
هةروةها دةيانگوت ئاغاي ... دامةزراوه و رؤژبةذؤژ تاقمةكةيان له زيادبووندايه

كاروبـاري ناوچـه وةدةسـت    » قازي حمةممةد«مةمحووديان لةوانةيه له جيايت 
يش رةزامةندي خؤي دةربذيوه و لةقسان ناوبراوي بؤ »يثف نةماز عةيل«بگرث و 

دوكتور » .رس و گرانه خستبووه ژثر فشاري خؤيةوهبةرپرسايةيت ئةو ئةركه قو
له قسةوباسي نثوخؤيي و خؤمانةي ئةوانةي «: ئاسؤ له درثژةي قسةكانيدا دةصث

سةبارةت به بابةتةكاين رؤژ شارةزاييان هةبوو، باس دةكرا كه مـريزا غـةفوور   
و بـذواي بـه قسـةكاين نـاوبراو     » يثف نةماز عةيل«ناچثته ژثر باري قسةكاين 

جا هةر بـؤوةي پثوةنـدي ـثين ئـةو     ... ه، كةوايه دةبث به سزاي خؤي بگانيي
دةگةص مريزا غةفوور له قاو نةدرث، واي بآلو كردةوه كـه   ]يثف واته نةماز عةيل[

لةقسان مريزا غةفوور لةگةص دةوصةيت ناوةنـدي پثوةنـدي هةيـه و بـؤ ئثـران      
 بـه رووين ، كةوايه ئةگـةر جاسووسـثك لـه ناوچـةدا هـةبث     . جاسووسي دةكا

لـه قـاو دةدرث و لـه    » يثف نةماز عةيل«نانةوةكاين  ئاژاوةچييةيت و دووبةركي
لـه كؤتاييشـدا   » .راگةيةنةره گشتييةكاين دنيا دةكةوثته بةر گوثي هةموو كةس

دةكرثتـه   ، مريزا غةفوور بانگ»يثف نةماز عةيل«هةر بؤيه به دةستووري «: دةصث
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كـه ئـةو   » .ث ئاگاداري پثشةوا تثذؤذ دةكرثبه ب... بةذثوةبةرايةيت شارةواين و
باسةش ئةو داوايةمان دةسةملثنث كه كاربةدةستاين رووسيا، هـةموو هـةوص و   

ك و .تثكؤشانةكانيان بؤ لةناوبردين ئيعتبار و الوازكـردين هثـزي كؤمةصـةي ژ   
لةو نثوةشدا تةنيا كورد زياين دةديت و له رثبازةكةي دوور . ئاژاوةنانةوه بووه

  .وهدةكةوتة
دا هةواصـي  »...رؤژهـةآليت كوردسـتان  «ي كتثيب ١٦٧ديسان هةر له الپةذه 

دراوه كه ئةويش لةگـةص  ) ك.ژ(ساردي دؤستايةيت نثوان رووسةكان و كؤمةصةي 
كردةوةي رووسةكان لةو ماوةيةدا و بةتايبةيت يارمةيت نةداين رووسـةكان بـؤ   

  .نةوهيةك دةگر) ك.ژ(ئازادكردين ئةو چةند ئةندامةي كؤمةصةي 
دةگـوترث هـؤي سـاردي رووسـةكان     «: راپؤرتدةري ئةو بةصگةيةش دةصث

به بذواي مـن تثكـداين   » !ئةوةيه كه گومان دةكةن ئينگليس پشتگريي كؤمةصه بكا
لـه مـةهاباد و   » تذؤمبثلي سينةماي پثوةنده گشـتييةكاين بريتانيـا  «بةرنامةي 

هةموو ئةو قسانةي ) ك.ژ(نةدان بؤ ئازادكردين ئةو سث ئةندامةي كؤمةصةي  هةوص
  .ناو راپؤرتةكة دةسةملثنن

به رثبـةراين كـوردي   » پثشةوا قازي حمةممةد«باسي پثوةندي  ٢٣٤الپةذه 
له كوردسـتاين توركيـا و سـووريا دةكـا كـه رةنگـه ئـةو        » خؤيبوون«حيزيب 

پثوةندييانــه و راپؤرتــةكاين ســةبارةت بــةو پثوةندييانــه راســت بــن و لــه  
هـةر لةبـةر گرينگـي    . اوي ئينگليسييةكان وةرگريابـث سةرچاوةيةكي باوةذپثكر

راپؤرتةكةيه كه ئةو بةصگةيه بؤ زؤربةي دائريه و شـوثن و كةسـايةيت دةرةوه و   
دروسيت ئةو راپؤرتةمشان كاتثك بـؤ دةردةكـةوث كـه    . ناوخؤي وآلت نثردراوه

بةرامبـةر لةگـةص رؤژي   (ي ١٩٤٥ي ماذسـي  ١٨چاوثك لـه يادداشـتةكاين رؤژي   
 ١٣٨بكةين كه له الپـةذه  » هامشؤف«) ي هةتاوي١٣٢٣ي رةشةمةي ٢٧ يةكشةممه

ي ٢٧رؤژي «: دا هـاتووه و دةصـث  »كؤمةصةي ژيانةوةي كوردستان«ي كتثيب ٢٥٢و 
چاوم به كةسايةيت بةناوبانگي ) شةممه سث - ١٣٢٤ي خاكةلثوةي ٧( ١٩٤٥ماذسي 

ين كـورد و  ئةركي سةر شـا «: كةوت كه گويت ]گةيالين[» شثخ عوبةيديلال«كورد 
سةركرده ناسراوةكان، ئثستا هةوصدان بؤ سـةربةخؤيي كوردسـتانه، بـؤ ئـةم     

. مةبةستةش له اليةن پاريت ژثكافةوه زؤر هةوص دةدرث كه كوردةكان يةك بگـرن 
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هـةروةها كـارثكي زؤر بـؤ    . ئةمذؤ زؤربةي كوردةكان ئةنـدامي پـاريت ژثكـافن   
بـه  . و توركيـه دةكرثـت  دابينكردين يةكثيت دةگةص كـوردي بةشـةكاين عثـذاق    

فةرماين ژثكاف چةند كةس له عثذاقةوه به رثگاي سوورييةدا نثردراونه توركيه، 
تا كوردةكاين توركيه رثكبخةن و چاالكيان بكةن، بةآلم نثردراوةكـان لـه اليـةن    

  » .كاربةدةستاين توركةوه گرياون و تا ئثستا هيچ هةواصثكيان لث نةزانراوه
ـ   ژيـان و بةسـةرهايت   (ي كتثبةكةيـدا  ٣٦٣ةذه كاك عةيل كةرميي لـه الپ

» ئيبـذاهيم ئةمحـةد  «مامؤسـتا  ووثژثكيدا كـه لةگـةص    ، له درثژةي وت)زةبيحي
مامؤسـتا ئيبـذاهيم ئةمحـةد لـه     . هثناوه، باسي كؤمةصةي هيواي كردووه پثكي

ك له باشـووري كوردسـتان و رؤژئـاواي    .وةآلمدا سةبارةت به ئةنداماين لقي ژ
» لقـي كوردسـتاين عثـذاق   «ئثمه نـاوي   ]كؤمةصةي[هينةكةي «: كوردستان دةصث

بوو، نةك لقي سلثماين، چونكه ئثمه تةنزميان لـه زاخـؤ، لـه شـةقآلوا، لـه      
مان بوايـه، تـةنزميان دروسـت    ]م[دهؤك، له هةولثر، له جثي وا دووسث ئةندا

كةسي كه نةيكرد، ئثمـه لقـي كؤمةصـةي    . ئثمه بؤمان كردن› له سووريا‹ئةكرد، 
كةي ئثمه ئـةوه بـوو   )داوا(= مان بؤ دروست كردن لةوث، فةقةت ئيقتذاحه  )ك.ژ(

جا رةئيةكةي ئثمةش ئةوه بوو گؤيا . هي سووريا كوردستان نةبث، هةر كورد بث
نةختثك دوژمنايةتييةكـه كـةمتر ئةبثتـةوه لةگـةص     » كوردستان«ئةگةر نةصثني 

ات سةير بكرث كه سووريا، ياين ئةبث به موشكيلةيةك وةك موشكيلةي ئةقةللي
حةل ئـةكرث وه ئثسـتاش   » كوردستان«بةئاسانتر لةوةي . به ئاساين حةل كرث

ك لـه  . بؤمـان دةردةخـا كـه ژ   بـه رووين كه ئةوةش » .تةقريبةن هةروا مايةوه
ــووريا « ــتاين س ــةوثش   » كوردس ــي ل ــةت لقثك ــةبووه و تةنان ــاالكي ه ش چ

  .دامةزراندووه
ي راپؤريت جثگري كؤنسـوويل  جگه له وة» هامشؤف«بةآلم ئةو راپؤرتةي 

ئينگليس له تةورثز دةسةملثنث، ئةو راستييةمشان بؤ روون دةكاتـةوه كـه لـه    
، نوثنـةري كوردسـتاين توركيـا و سـووريا بةشـداري      »سـنوور  پةمياين سث«

 ١٩٤٥ي ماذســي ١٨پةميانةكــه و وتووثژةكــاين نــةبوون، چونكــه راپؤرتةكــه 
بؤ توركيا ) ك.ژ(راوةكاين كؤمةصةي نووسراوه و به گوثرةي هةواصةكانيش، نثرد

تا ئةو جثيةي بؤمـان روون  » سنوور سث«ئةوه له كاتثكدايه كه پةمياين . گرياون
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) ١٩٤٤واتـا مـانگي مـةي يـا ژووئـةين      ( ١٣٢٣بؤتةوه، له جـؤزةرداين ساصـي   
  . پثكهاتووه كه لةگةص ئةو بةصگةنامه نيزيك ساصثكيان نثوانه

ــةو زان ــةرچاوگرتين هــةموو ئ ــثيب بــه لةب رؤژهــةآليت «يارييانــةي كت
كه هةر جارةي زانيارييةكي نوثي سةبارةت به گرياين سث يا پثنج » ...كوردستان

داوه، مثـژووي دروسـت و دوور لـه هةصـةي گـرياين      ) ك.ژ(ئةندامي كؤمةصـةي  
كاك قامسي قـادري قـازي و كـاك    (مامؤستا زةبيحي و دوو هاوذثيةكةي ديكةي 

بــووه كــه ئــةو رؤژه  ١٩٤٥گؤســيت ساصــي ي ئؤ٥، رؤژي )دصشــادي رةسووصــي
ي كــؤچي ١٣٢٤ي گــةالوثژي ١٤بةرامبــةره دةگــةص رؤژي يةكشــةممه رثكــةويت 

 دةتـوانني بصـثني ئـةو رؤژه بـةپثي هـةموو ئـةو       بـه رووين بةو پثيه . هةتاوي
رووي داوه كه بةو  ١٣٢٤ي گةالوثژي ١٤بةصگةنامانةي تا ئثستا بامسان لثكردن، 

رؤژنامــةي «ئثمــه لةگــةص هةواصــي ئاگــاداري  حيســابه ئــةو روونكردنــةوةي
ئـةو سـث   «: كـه دةصـث   ١٣٢٤ي رثبةنـداين  ٢٤ي رثكةويت ١٤ي ژماره »كوردستان

هةشت مانگ لةمةوبةر گريابوون و ئثستا ئازاد بـوون  ) ك.ژ(ئةندامةي كؤمةصةي 
جياوازي هةيه و ئةو ماوةيه بةر له رثكةويت ئازادبووين ئةو سث ئةندامـه  » ...و 

رؤژنامةي كوردسـتان، دةكةوثتـه رؤژةكـاين     مانگ بةر له ئاگاداري واتا هةشت
واتـه روونكردنـةوه لـه رووي    (كه ئةو روونكردنـةوه  . ١٣٢٤كؤتايي جؤزةرداين 

لةگـةص ئاگادارييةكـةي رؤژنامـةي كوردسـتان     ...) كتثيب رؤژهةآليت كوردستان
ـ       › ونيوثكيـان  مانگ‹ ةي مـةودا هةيـه كـه بـةو حيسـابه ئاگادارييةكـةي رؤژنام

كوردستان دةكةوثته شك و گومانةوه و مةوداي گـريان هـةتا ئـازادبووين ئـةو     
ئةندامانه ناكاته هةشت مانگ و شةش مانگ دروسـتتر و نيزيكتـره لـه راسـيت     

ي ١٤ك، رؤژي يةكشـةممه  .ئةو سث ئةندامةي كؤمةصـةي ژ : بةكوريت. رووداوةكه
بـةپثي هةواصـي    گـرياون و  ١٩٤٥ي ئؤگؤسـيت  ٥بةرامبةر لةگةص  ١٣٢٤گةالوثژي 

، ١٣٢٤ي رةشـةمةي  ٦ي رؤژي دووشـةممه  ١٩ي ژمـارةي  »رؤژنامةي كوردستان«
ي فثورييـةي  ٢٢بةرامبـةر دةگـةص    ١٣٢٤ي رةشـةمةي  ٣رؤژي هةيين رثكـةويت  

  .يش ئازاد كراون١٩٤٥
بةپثويسيت دةزامن چةند زانيارييةكي نوث سةبارةت به دةرچووين  ثرةدال

و دوابةدواي ئةويش گرياين » نيشتمان«ي رگؤضادوايني ژمارةي نوسخةي ئةسصي 
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هـةروةك پثشـتر   . له مةهاباد خبةمه بةر باس و لثكؤصينةوه» زةبيحي«مامؤستا 
ي گؤضـار بامسان كرد، مامؤستا زةبيحي له تةورثز خةريكي چاپي ژمارةي نوثي 

سـةديقي  «كـاك  ) ك.ژ(بوو كـه لةسـةر داواي نثـردراوي كؤمةصـةي     » نيشتمان«
ةكه كؤ بكاتةوه گؤضارگةيةندرث كه هةموو كةرسةكاين چاپي پثي رادة» حةيدةري

گوتيشمان هةر دوابةدواي هاتنةوةي له تةورثز . و وثذاي ئةو بگةذثتةوه مةهاباد
هةتا ئثستا هيچ بةصگةيةكي نووسراو لـه سـةر   . بؤ ماوةيةك دةسبةسةر دةكرث

ـ     ارةي ئةو رووداوه بآلو نةبؤتةوه، بةآلم بـه چاوخشـاندنثكي ورد و قووصـي ژم
ي ژمـاره  »نيشـتمان «ي گؤضـار نـةكراوي   كؤتايي نوسخةي ئةسصـي و دةسـكاري  

  .زؤر بابةيت گرينگمان بؤ روون دةبثتةوه) ٩و٨و٧(
ةوه، با ئاوذثك له پشيت »نيشتمان«ي گؤضارپثش ئةوةي بچينه ناو باسي 

بدةينـةوه كـه تـا    ) ك.ژ(پةردةي چةند رووداوي سةردةمي دةسةآليت كؤمةصـةي  
بـه  . باسيان لثنةكراوه و بةصـگةيان لةسـةر بـآلو نةكراوةتـةوه    ئثستا بةوردي 

شثوةيةكي گشيت و بـةپثي ئـةو كتثـب و نووسـراوانةي لـةو دواييانـةدا بـآلو        
بوونةتــةوه، ئــةوةمان بــؤ روون دةبثتــةوه كــه، تــةواوي ئــةو بةربةســت و  

له ژثر كاريگةري و ) ك.ژ(دوورخستنةوه و دةسبةسةريانةي ئةنداماين كؤمةصةي 
له رادةبةدةري بةرپرساين سؤضيةت بووه كه راستةوخؤ يا ناذاسـتةوخؤ   فشاري

بؤ له ناوبردين ئةو كؤمةصـةيه كاريـان دةكـرد و نةياندةويسـت وةك رابـردوو      
تةنانةت له سةفةري دووهةمي پثشـةوا قـازي حمةممـةد بـؤ     . پشتيواين لثبكةن

ـ  » باقرؤف«باكؤ،  ؤذيين سةرؤكي ئازةرباجياين شووذةوي بةئاشكرا باس لـه گ
  .ه دةكاةيو هةصوةشاندنةوةي ئةم كؤمةص) ك.ژ(ناوي كؤمةصةي 



2  

  ك.چؤنيةيت هةصوةشاندنةوةي كؤمةصةي ژ

 ٩٠و  ٨٩الپـةذه  » ي كوردسـتان ١٩٤٦كؤمـاري  «له كتثيب » ويليام ئيگلتؤن«
و هاوذثياين بؤ باكؤ دةكا كـه  » پثشةوا قازي حمةممةد«باسي سةفةري دووهةمي 
پثكهات و لـه  ) ١٩٤٥كؤتايي سثپتامربي( ١٣٢٤ري ساصي له سةرةتاي مانگي رةزبة

بةو ) ك.ژ(كؤمةصةي «: گويت» مري جةعفةر باقرؤف«ةوه دةصث كه »باقرؤف«زمان 
... بگةيـةنث  ]بـه كـورد  [تةشكيالتةي هةيـةيت هـيچ كـات ناتوانـث قازاجنثـك      

» حيـزيب دمثوكـذايت كوردسـتان   «بزووتنةوةي خةصكي كورد تةنيا له ژثر ئاآلي 
  .»ث پثشكةوتين هةبث و دواذؤژثكي باشي هةبثدةتوان

، كؤميسثري گةليي كاروباري دةرةوةي يةكثيت سؤضيةت »مؤلؤتؤف. م.و«
بؤ باصـوثزي يـةكثيت سؤضـيةت لـه      ١٩٤٢ي ئاگؤسيت ٣١ -م ١٤٢له نامةي ژماره 

كؤمةصـةي ژيانـةوةي   «ي كتثيب ٩٠تا  ٨٦كه له الپةذه ) هاوذث سيمريئؤف(ئثران 
نامةكةي هاتووه؛ له نامةيةكي دوورودرثژيـدا سـةبارةت بـه     دا دةقي»كوردستان

بؤ بةرگري كردن لـه  «: هةصوثست و سياسةيت سؤضيةت بةرامبةر به كوردان دةصث
ــي نادروســيت   ــذاوي لــه هثص ــةرةكامنان دةبــث بــه لثب بةهةصــةداچووين نوثن

وبثش كردن لةگةص كوردان دووري بكرث و له پثناو پتةوكردن و پةرةپثداين  خؤش
وةندييةكامنان لةگةص دانيشتوواين خؤجثيي، له پلةي يةكةمدا ئازةرييةكان، پث

كاربةدةستةكامنان له ئازةرباجياين ئثراندا نابث بـذوايان بـه   ... هةنگاو بنرثت
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سةرؤكه كؤنةپةرست و خؤفرؤشةكاين كورد هةبث، بةصكوو دةبـث حيسـاب بـؤ    
ةنةوه، ئةمه بةو مانايه ماكةي پثشكةوتوو له نثو دانيشتوواين ئازةرباجياندا بك

وةرگـرتن لـةو    نييه كه ئثمه له تةواوي پثوةندييةكامنان لةگةص كوردان و كةلك
ــاو بپؤشــني  ــان چ ــديي خؤم ــؤ بةرژةوةن ــه ب ــاره . پثوةندييان ــه ك ــكوو ل بةص

سياسييةكامنان له باكووري ئثراندا دةبث لةسةر ئازةرباجيانييـةكان حيسـاب   
به لثبذاوي له پشـتيواين كـردين كـوردان     له پثناو ئةو مةبةسته دةبث... بكةين

دوورةپةرثزي بكرث و هيچ چةشنه كؤسپثك لـه ئاسـت دةسـةآلتداراين ئثـراين     
  ».سةبارةت به راگرتين هثمنايةيت پثك نةهثنرث

دةبـث دان بـةوه دابنـثني كـه     «: له كؤتايي نامةكةشدا مؤلؤتـؤف دةصـث  
و تثكؤشـان بـؤ   پشتيواين كـردن و يارمةتيـدان بـه كـوردان لـه پثنـاو هـةوص        

. وةديهثناين خودموختاري و دامةزرانـدين كوردسـتانثكي ئـازاد دروسـت نييـه     
ــةل ــه ه ــه ل ــث  چونك ــةكي ب ــةوه داواي ــدا ئ ــتاي ئثران ــةرجي ئثس ــه و  وم بناغ

هيچ چةشنه كؤسپثك له ئاست «: مؤلؤتؤف لةو جثيه كه دةصث» .دواكةوتووانةيه
 ]ناوچـةي كوردةكـان  [ دةسةآلتداراين ئثراين سةبارةت به راگـرتين هثمنايـةيت  

مةبةسيت ئةوةيه كه ئةگةر دةسةآلتداراين ئثراين، هثمنايـةيت  » .نةهثندرث پثك
ئةو ناوچانةي كوردي لث دةژي بپارثزن، ئةوه ئـةوكات كـورديش بيانوويـةكي    
نامثنث كه داواي هةقي خؤي بكا و ببثتـه سـةربزثو كـه ئـةوةش ناذاسـتةوخؤ      

اين مؤلؤتـؤف و بةرپرسـاين رووسـيا    تةواوي ئامـانج و بـريوذا و تثبينييـةك   
  .جثبةجث دةكا

دا كؤنسوويل سؤضيةت لـه  ٢٥٤و  ٩٤هةر له سةرچاوةي پثشوودا له الپةذه 
عــةيل «ي خــؤي و ١٩٤٥ي ماذســي ١٨ورمــث لــه بةشــثك لــه يادداشــتةكاين  

بـه دةسـتووري مؤسـكؤ ئثمـه لـه مـانگي       «: ي هاوذثيدا دةنووسـث »ئةكبةرؤض
گؤذيـوه و لــه  ) ك.ژ(ؤمــان لةگـةص پــاريت  پثوةنـدي خ ) ژووئــةن(جوونييـةوه  

ديدارةكامناندا لةگـةص ناسـراوةكاين كـورد بـةپارثزةوه تثمانگةيانـدوون كـه       
واقعگةرايانه نييـه و پتـر دوژمنـاين    » سةربةخؤيي بؤ كوردستان«بريوباوةذي 

گةيل كورد پشتيواين لثدةكةن و هةر ئةوانيش كةمتر له هةموو اليـةك بـري لـه    
بـه مةبةسـيت باشـتر    . ي راستةقينةي گةيل كورد دةكةنةوهئازادي و سةربةخؤي
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كردين ژياين گةيل كورد، ئثمه به ئةنداماين پثشكةوتووخوازي پـاريت ژثكـاف   
پثشنيار دةكةين، بؤ مايف يةكسانيي كورد له چوارچثوةي ياساي ئثراندا لةسةر 

  »...بنچينةي دمثوكذاتييانةي وآلت هةوص بدةن
دا باس له چووين »ئاصةكؤك«ي ٥٧و  ٥٦پةذه له ال» غةين بلووريان«كاك 

بؤ باكؤ و تةورثز دةكـا كـه لةسـةر داواي رووسـةكان     » پثشةوا قازي حمةممةد«
دواي هاتنـةوةي پثشـةوا قـازي حمةممـةد بـؤ مـةهاباد،       «: پثكهاتبوو و دةصـث 

هـةر لـه   . له ناوةندي كؤميتةي ناوةندي كؤبوونـةوه ) ك.ژ(رثبةراين كؤمةصةي 
بوو كه قازي حمةممةد باسي له پثوةنـدي نثـوان ئينگلـيس و    دواي ئةو سةفةره 

دةكرد و دةگوترا سؤضيةت لـه پثوةنـدي نثـوان كاربةدةسـتاين      )ك.ژ(كؤمةصةي 
  ».كؤمةصه و ئينگليس ناذازييه

من به نوثنةرايـةيت رثكخـراوي   «: كاك غةين له درثژةي قسةكانيدا دةصث
ـ . الواين كؤمةصه بؤ ئةو كؤبوونةوه بانگ كرام ةو جثيـةي لـه بريمـه قـازي     تا ئ

بـؤ هـةموومان   ) ك.ژ(درومشـي كؤمةصـةي   «: قسةكاين كردةوه و گـويت  ]ي[سةر
جثگةي رثزه و دةزانني به تةواوي بةرگري لـه مـايف گةلةكـةمان دةكـا، بـةآلم      

) ك.ژ(رؤژگار جؤرثكه كه هيچ اليةنثكي جيهان داكـؤكي داخوازةكـاين ئةمـذؤي    
ي پذ هةوراز و نشثوه و ئةمذؤكه ئاسؤيةكي گةيشنت بةو ئاماجنه رثگةيةك. ناكات

كةواتــه پثويســته ئثمــه چاوثــك بــه  . روون بــؤ ئــةو ئاواتــه بــةدي نــاكرث 
ومةرج رثكيان خبةين و اليـةنگرييان بـؤ    داخوازةكامناندا خبشثنني و لةگةص هةل

به راي من داواي ئةمـذؤمان دةبـث لـه چوارچثـوةي خـاكي ئثرانـدا       . بدؤزينةوه
ك له پرؤگرامي خؤماندا بگوجنثنني كه دةگةص دةقي ياسا و هةصسةنگثندرث و شتث

بةپثي ئةو بؤچوونه پثويسته ناوي . دةستووري ئةمذؤي دةوصةيت ئثران بگوجنث
كؤمةصةش بگؤذدرث و قالبثكي نوث دانـثني كـه لةگـةص درومشـه تازةكامنانـدا      

ــةوه ــه   . بثت ــةوت ك ــازي دةردةك ــوتين ق ــثوةي گ ــار و ش ــگ و روخس ــه رةن ل
قازي حمةممـةد لـه   . ةي زؤر به دص نييه بةآلم وةسةرةخؤي نةدةهثناراگةياندنةك

دةقي گوتنةكانيدا ئاماژةي به دؤستايةيت ستراتثژي لةگةص يةكثيت سؤضيةت كرد 
بةداخةوه جگه لةو هيچ دةوصةتثك لةو دنيا بةرينةدا الين ئثمةي كورد «: و گويت 

كه سووكه چاوثكمان  دياره ئةويش بةرژةوةندي خؤي لةم كارةدا دةبينث. ناگرث
  ».لث بكات
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ي خةزةصـوةري  ٢بةجمؤره لـه رؤژي  «: يشدا دةصث٥٨كاك غةين له الپةذه 
) ١٩٤٦ي ئؤكتــؤبري ٢٤بةرامبـةر دةگــةص رؤژي يةكشـةممه   ( ١٩٤٥ - ١٣٢٤ساصـي  

لـةو كؤنگرةيـةدا نـاوي كؤمةصـةي     . كؤنگرةي يةكةمي حيزيب دمثوكذات بةسترا
ــؤذي) ك.ژ( ــةكانيان گ ــ. و درومش ــي گ ــةكاين داخ ــؤذيين درومش ) ك.ژ(رامن گ

ــةي    ــةوةي رزگارخيوازان ــژووي بزووتن ــه مث ــوو ل ــةبار ب ــةيةكي نال پاشةكش
  ».ومةرج بةسةر نةتةوةي ئثمةيدا سةپاند كوردستاندا كه هةل

دا و لـه پثشـةكي   »تاريـك و روون «ي ٢٣و  ٢٢مامؤستا هثمن لـه الپـةذه   
لـه روونـاكبريان و    دةستةيةك«: ديوانةكةي، له بةشي له كوثوه بؤ كوث؟ دةصث

كـردين بةرنامـةي    هاتنه سةر ئةو بذوايه كه جثبةجث) ك.ژ(ئةنداماين كؤمةصةي 
بؤيه بةرنامةيـةكي  . ومةرجي ئثستاي جيهان و كوردستاندا كةمه كؤمةصه له هةل

ومةرجي ئةو سةردةميدا دةگوجنا، گةآلصه كرد و له  كورت و نوثيان كه لةگةص هةل
يةكــةم كــؤنگرةي حيــزيب دمثوكــذايت  ١٩٤٥ - ١٣٢٤رؤژي ســثي خةزةصــوةري 

دامـةزرا و تـةنيا لـه    ) ك.ژ(كوردستان هةر لةسةر بناخةي رثكخراوي كؤمةصةي 
وگؤذثك پثكهات و پثشـةوا قـازي حمةممـةد كـه ئةنـدامثكي       كادري رابةريدا ئاص

بوو به پثشةواي حيزب هةصبژثردرا و » بينايي«سادةي كؤمةصه بوو و ناوي ثين 
ه كه پياوثكي زؤر تثكؤشةر و ئازا و پاك بوو له كادري رابةريـدا  سةرؤكي كؤمةص

  » .نةما
ي گؤضـار ي ١٤ي ژمـاره  ٣٣لـه الپـةذه   » عةبدوصآل مةذدووخ«كاك دوكتور 

كؤمةصـةي ژيانـةوةي كـورد و كؤمةصـةي     «له بةشي دووهةمي وتـاري  » گزينگ«
هـاتن   ك به ئاساين نةدةكرا، لةپثشـدا .دياره هةصوةشانةوةي ژ«: دا دةصث»هيوا

رابةران و بةرپرساين دصسؤز و لثهاتووي كؤمةصةيان يـا وةالنـا، يـا دووريـان     
خستنةوه و له جثگاي ئةوان ديسانةوه چوونـةوه الي ئاغـا و مـةال و سـةرؤكي     

عـةيل  «بـؤ منوونـه   . عةشريةت كه ئةوةنده به تـةنگ جووآلنةوةكـه نـةبوون   
يـا حـاجي   ... وةالنـا  ... ]بوو[بةرپرسي گةذةكي بازاذي شاري سابآلغ » رحياين

ك .كه به نووسني و به پاره هةوصي بؤ ژ) موهتةدي(زاده  عةبدوذذةمحاين ئيلخاين
وه بةذواصةت كرابوو به وةزيري راوثژ، بةآلم بةباشي ديار بوو ئةويش له ... دةدا

ك و دصشـادي  .عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي سـكرتثري ژ   . پلةي بذياردان وةالنـرا 
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نـةناس بـه    زي، سث ئةندام و بةرپرسي مانـدوويي رةسووصي و قامسي قادري قا
كؤمةصثكيش كه هةر نـاذازي بـوون   . دواي كارثكدا ناردران كه ئةركي ئةوان نةبوو

ك هـاتن ده  .پـؤلثكي زؤر لـه دصسـؤزه بةذاسـتييةكاين ژ    ... ناچار وازيان هثنا
ــه و    ــه بةرنام ــوو ك ــةوه ب ــةاليان ئ ــةواوي حــةول و تةق ــازةوه و ت ــزيب ت حي

داخةكةم هةوص و تةقةالي . پثشوو لةو قالبه تازةيةدا بةذثوه بةرنپرؤگرامةكاين 
چةند كةسيش . خةوشي وانه بةرهةمثكي كه چاوةذواين دةكرا، نةيبوو و نةيدا بث

  »...تووذةبووين خؤيان لةم كارةساته به شثعر و نووسني دةربذي
ي شاعريي هثناوه كه وادياره »خاصةمني«له كؤتاييشدا نووسةر شثعرثكي 

ك و دامةزراندين حيزيب دمثوكذايت كوردسـتان  .و بارودؤخةي پاش گؤذيين ژلة
  .تووذه بووه و ناذةزامةندي خؤي دةربذيوه

ــاك  ــةالعيززةت«ك ــةمحوودي م ــةذه » م ــه الپ ــدا ١٠١و  ١٠٠ل ي كتثبةكةي
، بـةبث ئـةوةي   )جةمهوريةيت كوردستان لثكؤصينةوةيةكي مثژوويي و سياسييه(

ث كـه لـه چ كتثبثـك كـةلكي وةرگرتـووه،      سةرچاوةي ئةو قسـانةي نووسـيب  
قـازي حمةممـةد لـه ديدةنييـةكي     «: سةبارةت بـه هةصوةشـاين ژثكـاف دةصـث    

راسـتةوخؤ ئـةو    -تـاس   -رؤژنامةنووسي هةواصدةري ئاژانسـي دةنگووباسـي   
: راستييه دةدركثنثت كه چؤن ژثكاف هةصوةشا و گـةلثك شـيت تـر بـاس دةكـا     

 ]١٣٢٤ي بــــةفرانباري ٢٧ه پثنجشــــةمم[ ١٩٤٦ي ژانوييــــةي ١٧تــــةورثز «
رؤژنامةنووسي هةواصدةري تاس لةگـةص سـةرؤكي كؤميتـةي ناوةنـدي پـاريت      

و سةرؤكي ئةجنوومـةين كوردسـتان،   » قازي حمةممةد«دمثوكذايت كوردستان، 
 قازي حمةممةد دواي ئةوةي بـةدرثژي باسـي  . وتووثژي كرد» حاجي بابه شثخ«

ئينجـا  ... ئيدارةي حكوومـةيت و  گةلثك شؤذش و راپةذين دةكات تا داذووخاين
مان پثك هثنـا  )ژيانةوةي كوردستان(لةم ماوةيةدا ئثمه پاذيت ژياين كورد : ويت

كه رثكخراوةيةكي ثين بوو، بؤچوونثكي ناسيؤناليستانةي هةبوو، مةبةسيت 
دةسةآلتداراين ئثـراين بثشـك   . پثك هثناين دةوصةتثكي گةورةي كوردستان بوو

بـةآلم بـه كؤتـايي    . يةيت نثوان خثصةكاين كورديـان دةدا هةوصي چاندين دوژمنا
پـاذيت  . هاتين شةذ هةموو هةوصةكان بـه رثگـاي دمثوكذاتيـدا رؤيشـتنه پـثش     

ژيانةوةي كوردستان له اليةن ئثمـةوه هةصوةشـثنرايةوه و حيـزيب دمثوكـذايت     
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ئثمـه  » حيزيب دمثوكذايت كوردستان«به دروست بووين . كوردستامنان رثكخست
اري كؤتاييمـان بـه دوژمنايـةيت نثـوان خثصـةكان هثنـا و داخـوازي        به يـةكج 

  »...رثبةرايةيت خثصةكامنان بؤ دةسةآلت وةرگرتن له ناو برد
كه پثشمةرگةيةكي سـةردةمي  » عةبدوصآل ئةمحةد رةسووص پشتدةري«كاك 

ي بةشـي يةكـةمي كتثبةكةيـدا    ٤٧و  ٤٦كؤماري كوردسـتان بـووه، لـه الپـةذه     
سي رؤيشتين نوثنةراين كورد بؤ باكؤ دةكـا كـه بـؤ جـاري     ، با)يادداشتةكامن(

 ١٩٤٥دووهةم به سةرؤكايةيت پثشـةوا قـازي حمةممـةد لـه مـانگي ئـةيلوويل       
بـاقرؤض گوتوويـةيت   «: پثكهـات و دةصـث  ) ١٣٢٤سةرةتاي مانگي خةزةصـوةري  (

بةآلم حكوومةيت رووسـيه بـه   . سةربةخؤيي تةواو لةو بارودؤخةدا ئيمكاين نييه
كورد له ژثر دةسةآلت و له ژثـر چـاوةدثري فريقـةي ئازةرباجيـاين      مةرجث كه

بـاقرؤف  «: هـةروةها دةصـث  » .ئثران بن، پشتيواين لـه مافـةكاين كـورد دةكـا    
راسپاردةشي كردبوون كـه دةبـث نـاوي كؤمةصـه بگـؤذن و بيكـةن بـه حيـزيب         

: كاك عةبدوصآل ئةمحةد لـه درثـژةي قسـةكانيدا دةصـث    » .دمثوكذايت كوردستان
وه بوو نوثنةراين كورد گةذانةوه مةهاباد و له كؤتايي مانگي تشريين ساصـي  ئة«

دا كؤبوونةوةيةكي فراوان پثكهات و ژمارةيةكي زؤر له رؤشنبريان و سةرؤك ١٩٤٥
. لةو كؤبوونةوةدا بةشدارييان كـرد ) مةبةست خثصه كوردةكان(= خثصةكاين ئثران 

ياسي كوردستان و ئـةجنامي  قازي حمةممةد كةوته قسةكردن دةربارةي وةزعي س
ســةفةرةكةيان بــؤ رووســيا و هــةروةها پثشــنيارةكاين بــاغرؤيف لــه بابــةت 

وگؤذي بـريوذا   پاش ئاص. بؤي باس كردن) كؤمةصه(خودموختاري و گؤذيين ناوي 
حـوكمي  (ئةوه بوو كه وا زؤربةي خةصك رازي نةبوون بـه مـايف خودموختـاري    

ــاوةد   )زايت ــةآلت و چ ــر دةس ــه ژث ــه ل ــةي ك ــذايت  (ثري يةك ــةي دمثوك فريق
. دا بثت و له مايف سةربةخؤيي كةمتر كـةس نةئةهاتـه خـوارةوه   )ئازةرباجيان

مةبةسـت  (= بةآلم دةربارةي گؤذيين ناوي كؤمةصه به حيزيب دمثوكـذايت ئثـران   
هةموو كةس پثي باش بوو و بذياري لةسةر دا و ئـةو نـاوه جثگـاي    ) كوردستان

لةم كؤبوونةوةيةدا قـازي  . بةرز كرايةوه خؤي گرت و درومشي حيزيب دمثوكذات
و پثوةنـدي  ) نثوان(حمةممةد پثشنياري كرد كه باشتر ئةوةيه ئثمةي كورد ناوان 

پتةوتر بكـةين و مـاوه نـةدةين كـه     ) فريقةي دمثوكذايت تةورثز(خؤمان لةگةص 
  ».مان لث بگرثت لةو بارةيةوهرةخنةحكوومةيت رووسيا 
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يش بـاس لـه ديـدارثكي خـؤي     ٦٨و  ٦٧ كاك عةبدوصآل ئةمحةد له الپةذه
مةبةست قـازي  (و هةروةها ويت ... «: لةگةص پثشةوا قازي حمةممةد دةكا و دةصث

دا ئةچينه تـاران  )فريقةي دمثوكذايت ئازةرباجيان(ئثمه لةگةص وةفدي ) حمةممةد
يه بؤ هةردوو نةتـةوةي كـورد و   )حوكمي زايت(و داواي ئثمه تةنيا خودموختاري 

ندا و ئةگةر حكوومةيت مةركـةزي ئـةم مافـةمان بـؤ بسـةملثنثت      تورك له ئثرا
ئثمةش رازي ئةبني هةرچةند كةميش بثت چونكه بارودؤخي سياسـي ئثمـه لـةو    

ومةجةي ئثستادا هةر ئةوةنده يارمةتيمان ئةدات و ويت توركةكاين تـةورثز   هةل
تره و كه خؤيان زؤر لة ئثمه زياتر سةير ئةكةن و هثزيشيان له ئثمه گةلثك زيـا 

گةص ئةوةشا بارودؤخي سياسي ناچاري كردووين كةوا لةپثش ئثمةدا بكةونه ]له[
رازي بـن و  ) حـوكمي زايت (ووثژ لةگةص حكوومةيت تاراندا و به خودموختاري  وت

كـةس   ئةگةر بثت و ئثمةش وا نةكةين و هةر رثگاي شةذ بگرين نـةك هـةر هـيچ   
ئيتـر لـه   . ئةبنـه دوژمـن   پشتيوانيمان لث ناكات بةصكوو دؤستةكانيشـمان لـث  

ووثـژه لـه رووي    قسةكاين قازي حمةممةد زؤر بـاش دةركـةوت كـه وا ئـةم وت    
حكوومةيت رووسيايه و ئـةوه بـوو قـازي    ) زةخيت(ناچارييه و له ژثر گوشاري 

وةزيـري   سـةرةك (حمةممةد خواحافيزي له ئثمه كرا و لةگةص حـاجي بابةشـثخ   
  »...كةوتنه رثگا بةرةو تاران) كؤمار

دا »تاريــك و روون«ي پثشـةكي  ٢١و  ٢٠ؤسـتا هـثمن لــه الپـةذةكاين    مام
كؤمةصه، بثجگه لةوةي كؤمةصةيةكي سياسـي  «: ك دةصث.سةبارةت به كؤمةصةي ژ

زؤربـةي ئةنـداماين كؤمةصـه    . بوو، كؤمةصةيةكي كؤمةآليةيت و ئةخالقيش بوو
بذوايان بةو سوثنده هـةبوو كـه خواردبوويـان و دةسـتيان لـه ئاكـاري دزثـو        

دزي، خراپه و نثوانناخؤشي لـه كـزي دابـوو و دةتـوامن بصـثم لـه       . هةصگرتبوو
هثندةي پثنةچوو كؤمةصه سةرانسـةري كوردسـتاين   . هثندثك جثگايان هةر نةما

ئثراين تةنييةوه و پةيل هاويشت بؤ پارچةكاين تري كوردستان، بةتايبةيت لـه  
  ».ووكوردستاين عثذاقدا لكي كؤمةصه زؤر پةرةي گرت و بةهثز ب

، سةبارةت بـه  )چثشيت جمثور(ي كتثبةكةيدا ٦٠مامؤستا هةژار له الپةذه 
له درثژايي تةمةمندا كه ئثستا لـه پلـةي حةوتـةم و لـه     «: ك دةصث.كؤمةصةي ژ

وسث ساصيدا دةژمي، زؤرم حيزب له نيزيكةوه ديتـوون، باسـي رةفتـار و     شثست
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ك وةك ئةنـداماين  رابردووي زؤريامن خوثندؤتةوه، زؤر چةتوونه هيچ كؤمةصـث 
دةربارةي ئةسـحابةي  . ئاوا فيداكار و دصگةرم و يةكترخؤشةويست بووبن» ك.ژ«

پثغةمبةر زؤر باسي يةكدصي و فيداكاري هةيـه، وةختـه بصـثم ئةنـداماين ئـةو      
خؤدزينةوه له فـةرمان، درؤ، خؤخـوازي، فثصـبازي    . حيزبةش شتثكي وا بوون

ماصي دنيـا هـةر بؤيـه مايـةي     . بووبةجارثك تةره ببوو، له حةوت كثوان ئاوا ب
  ».دصخؤشي بوو كه كؤمةصه پثي الزم بث

ك لـه اليـان رووسـةكان    .سةبارةت بةوةي كه هثندثك كةس پثيان وايه ژ
: ي سةرچاوةي پثشوودا دةصث٦٥دروست كراوه، ديسان مامؤستا هةژار له الپةذه 

ـ     .زؤركةس اليان وايه كه حيـزيب ژ « وا ك رووسـان دروسـتيان كـردووه، كـه خ
كاتثك كه حيـزب بـؤ هـةوةص جـار لـه سـابآلغ       . هةصناگرث راسيت بؤ نةچوون

دةمانةويست كه بةذةمسي مبانناسـن و  . دامةزرا، رووس هيچ ئاگايان لث نةبوو
له ئاخريـدا  . يارمةتيمان بكةن، بةآلم هةرچي كؤششمان كرد جوابيان نةداينةوه

زؤريان لـه وآلتةكـةدا    كه ديتيان هثزوپثزثكمان پثكةوه ناوه، ئةوانيش لةشكري
. وةرگـرث  بوو، نةيانويست وآلتةكه ئةمني نةبث و نةوةكا ئينگليس بةهرةمان لث

گوتيان حيزبةكةتان رةوايه و ئثمه مانعتان نـابني و ئثـوةش لـه نووسـراوةي     
  ».كوثره چت دةوث دوو چاوي ساغ. خؤتاندا هةواصةيت ئثمه بكةن

ـ     ٧٣و  ٧٢له الپـةذه   ك و .اوي كؤمةصـةي ژ شـدا سـةبارةت بـه گـؤذيين ن
دامةزراندين حيزيب دمثوكذايت كوردستان و هاتين ئةندامي خةيانةتكار بؤ نثـو  

قــازي و هــةواآلين كــه لــه دووهــةم ســةفةري بــاكؤ گةذانــةوة، «: ك دةصــث.ژ
ك رازي نني چونكه حيزبثكه بـؤ ئـازادي هـةموو    .رووس له ناوي ژ: رايانگةياند

تووذه دةكا؛ دةبث ناوي خؤمان بنثني  كوردستان تثدةكؤشث و ئينگليس و توركان
زؤرمـان  . و داواي خودموختاري له ئثران بكـةين » حيزيب دمثوكذايت كوردستان«

مـن ئثسـتاش   . ئةو خةبةره لةبةر گران هات، بـةآلم چـار چييـه، قبـووص كـرا     
ك لةخؤم دوور كةمةوه و كاريت حيزبايـةيت دمثوكـذامت هـةر    .نةمتواين ناوي ژ

حيزيب دمثوكذات له سـةر  . االكي ناو حيزب كورمت نةهثناوةرنةگرت، بةآلم له چ
ئيتر ئةو . بةآلم ئةوجار به ئاشكرايي كاري دةكرد. ك دامةزرايةوه.داروپةردووي ژ

دا هةبوو، چونكه ثين بوو، زؤري لةكوريت ) ك.ژ(هةيبةت و ناوي پاكةي كه له 
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ازةي تـةنزمي و  ئيتر شـري ... ئةندامي فثصباز و بةرژةوةندخيوازي زؤري تثهات. دا
تةكووزي پثشوو هةصوةشا و خزمايةيت و ئاشنايةيت و خؤبةخؤيايـةيت كةوتـه   

خـا، لـه گونـاهي خةيانـةت      ناومان و هةي لةوةي زرينگ بث و خـؤي وةپـثش  
ك، زؤر كةسـي شـثلگري   .بوون و نةماين زةبروزةنگي زةماين ترساندين ژ خؤش

ئثـران و غـةيرةئثران   . هكرد كه خةيانةتيش بكةن و هةر لـه ناومانـدا مبثننـةو   
دةيتواين نؤكةراين خؤيامنان دةناو خزثنن بةجارثك دةرگاي حيزب كرابـؤوه و  

هـةر بـه بـرا     ]ئثلخاين[ئاغا  قاسم. هةركةس دةهات بث لثكؤصينةوه قبووص دةكرا
  ».مايةوه و زؤر له ئاغاياين ديش هاتنةوه ناومان و بةدص لةگةص دوژمنان بوون

ي بةرگي يةكةمي كتـثيب  ٢٨له الپةذه » قامسلووعةبدوذذةمحاين «دوكتور 
ومـةرجي نثوخـؤ و    هـةل «لـه بةشـي   » چل ساص خـةبات لـه پثنـاوي ئـازادي    «

دامةزراين كؤمةصه له مثژووي خةبايت گـةيل كـورد لـه    «: دا دةصث»نثونةتةوةيي
چونكه يةكةم رثكخراوي سياسي بـوو  . دا دياردةيةكي نوث بوو كوردستاين ئثران
بـةآلم  «: يشـدا دةصـث  ٣١له الپةذه . »دةهات يةوه پثك كي ئاساييكه له اليةن خةص

ك كه له اليةكةوه رثكخراوثكي ناسيؤناليست و له اليـةكي ديكـةوه   .كؤمةصةي ژ
رثكخراوثكي داخـراو و ـثين بـوو كـه رووي لـه كؤمـةآلين بـةريين خةصـكي         

ـ » ...كوردستان نةدةكرد، وةآلمدةري وةزعي تازةي كوردستاين ئثـران نـةبوو   ه ل
بةرةبـةره  ) ١٩٤٥( ١٣٢٤تـا ساصـي   ... «: دا دةصث٣٢درثژةي ئةم باسةدا له الپةذه 

يـه كـه بتوانـث     ك ئيدي ئـةو رثكخـراوه ين  .بةتةواوي دةركةوت كه كؤمةصةي ژ
جووآلنةوةي رؤژبةذؤژ پةرةگرتووي كؤمةآلين خةصكي كوردستاين ئثران رثبةري 

بـوو، هـةم زةمينـةي    يـةكي مثژوويـي    حيزبثكي ئـةوتؤ هـةم پثويسـيت   ... بكا
پاشـان بـاس لـه دامةزرانـدين حيـزيب دمثوكـذايت       » .دامةزراندين ئاماده بوو

  .دةكا كه بةرنامةي نوثي خؤي بآلو كردؤتةوه ١٣٢٤ي گةالوثژي ٢٥كوردستان له 
: دا دةصـث »هؤيـةكاين تثكچـووين كؤمـار   «يش لـه بةشـي   ١٣٧له الپةذه 

سي هةصةي رابـردوو دوژمـين   حيزيب شؤذشگثذ نابث لةوه بترسث كه گؤيا به با«
بـا ئـةوةش بصـثني كـه     ... شاد دةبث، يا له ئيعتيباري حيزبةكةي كةم دةبثتةوه

دا نـه نرخـي    رةخنه گرتن له بةذثوةبةري حيزب له سةردةمي كؤماري كوردستان
كؤمار كةم دةكاتةوه نه ئيعتيباري بةذثوةبةراين ئـةو وةختـةي حيـزب دثنثتـه     

  ».خوارث
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نـةزمي   بث سةروساماين، بث«: دا دةصث١٤٣له الپةذه له درثژةي ئةو باسة 
و بث ديسيپليين له هةموو كاروباري كؤماردا بةرچاو دةكةوت و نوقته زةعفثكـي  

بـووين   يـه تثكـةص   ساماين منوونةيةك لةو بث. گةورةي كؤماري كوردستان بوون
  »...حيزب و دةوصةت بوو

كؤمـاري  «و  »ك.ژ«هـةردووك سـةردةمي   » قامسلوو. د«هةروةك زانيمان 
ي »سـةرةتا «ئةگةرچي له بةشـي  . اليةنانه هةصسةنگاندووه زؤر بث ي»كوردستان

ي بـاس نـةكردووه، بـةآلم ئةگـةر     )ك.ژ(كتثبةكةيدا هةموو اليةنةكاين خةبايت 
، دةبيـنني كـه زؤر بـه    ١٣٩بگةذثينةوه الپةذةكاين دوايي و بةتايبةت له الپةذه 

ــةها و ي كـــر)ك.ژ(وردي باســـي ســـةردةمي دةســـةآليت  دووه و نـــرخ و بـ
پةرةئةسـتاندين زؤر  «: وكووذييةكاين زؤر به جواين هةصسةنگاندووه و دةصث كةم

خثــراي جووآلنــةوه و پثكهــاتين زؤر خثــراي كؤمــاري كوردســتان تــةركيبثكي 
زؤربـةي  . دا پثك هثنـابوو  نالةباري له بةذثوةبةري حيزب و كؤماري كوردستان

يـان دةكـرد و    كاري سياسي و تةشـكياليت  زؤري بةذثوةبةران بؤ يةكةم جار بوو
كردنـةوةي سياسـي و تثكؤشـاين     هةر بةگشيت تاقي<. كردنةوةيان نةبوو تاقي

ك  -حيزيب له كوردستاين ئثران بثجگه له سث سـاص تثكؤشـاين كؤمةصـةي ژ    
ناچار بةذثوةبةراين ئةوتؤ هاتبوونه سةر كـار كـه پايـةي     >.رابردووي نةبوو

يان لـه رادةي ئـةو    ةي سياسي و حيزيب، يان دةوصةيتكردنةو تثگةيشنت و تاقي
  »...مةسئوولييةتةدا نةبوو كه كةوتبووه سةر شانيان

ــور  ــةمزيين«دوكت ــةزيزي ش ــةذه » ع ــه الپ ــا  ١٦٠ل ــةي ١٦٢ت ي كتثبةك
لـةو كاتـةدا كؤمةصـةي    «: دا دةصـث »جووآلنةوةي رزگاريي نيشتماين كوردستان«
ئثران بوو له ناو خةصـكدا رثـز و   بةهثزترين گرووپي سياسي كوردستاين ) ك.ژ(

دواي دامةزراين حيزيب دمثوكذايت ئازةرباجيان، قـازي  . نفووزثكي زؤري هةبوو
حمةممةد كه ئةوكات سةرؤكي كؤمةصه بوو، بريي له گـؤذيين نـاو و پـذؤگرامي    

بـؤ ئـةم   . ومةرجي پاش بذانـةوةي جـةنگ   كؤمةصه دةكردةوه بةتايبةيت له هةل
زةبيحي دةسـكاري كـردين پةيـذةوي نـاوخؤ و     . كردمةبةسته پرسي به زةبيحي 

  ».پرؤگرامي به شتثكي چاك دةزاين بةآلم لةگةص گؤذيين ناوي كؤمةصةدا نةبوو
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» ةحيم فـةلالح ة رحةم«دا كاك »روانگه«ي ١١ي ژماره گؤضاري ٤٧له الپةذه 
چةنـد روونكردنةوةيـةك سـةبارةت بـه     «له وتارثك له ژثـر نـاوي   ) جووتيار(

ي رؤژنامـةي  ١٩٢زةبيحـي لـه ژمـاره    «مامؤسـتا  : دا دةصـث »كاف.كؤمةصةي ژث
حيزيب ئازادخيوازي كوردستان و كؤمةصةي «: ك دةصث.دا سةبارةت به ژ »خةبات«
دا يةك حيزب بوون، بةآلم له سث  ك و حيزيب دمثوكذايت كوردستان، له واقيع.ژ

، ومةرجي پثش بةرپابووين جةنگي دووةمي جيهـاين  ومةرجي جياوازدا، هةل هةل
و » رةزاخان«ومةرجي چووين سؤضيةت و هاوپةميانةكان بؤ ئثران و البردين  هةل
ومةرجي دواي جةنگ، چاالكييةكانيشيان سث ئةصقةي پةيوةست به يةك لـه   هةل

  .»خةبايت گةيل كورد، دژي داگريكةران و ئيمپرياليزم پثكدثنثت
ةيـدا  ي كتثبةك١٢٠و  ١١٩لـه الپـةذه   » ئةفراسـياو هـةورامي  «كاك دوكتور 

دا »١٩٥٨ - ١٩٤٥مستةفا بارزاين له هثندثك بةصگةنامه و دؤكيومثنيت سؤضيةتيدا (
وةك » ضيلچيضيسـكي .ي.ئـو «باسي ئةو بةصگةنامانه دةكا كه كايت خؤي كاپيتـان  

سيخوذثكي وآلتةكةي له ناوچةي موكرياين رؤژهةآليت كوردستان فةرمانبـةراين  
نـاوبراو تاكـه   . گـادار كردؤتـةوه  ديپصؤماسي و سةربازي سؤضييةيت له ئثران ئا

كةسثك بووه كه زؤربةي بةصگةكاين سؤضيةت سةبارةت به كـورد و كوردسـتاين   
ئةو نووسـينةي خـوارث روانگـة و بؤچوونـةكاين نـاوبراو و      . خراوةته بةردةم

سياسةيت رةمسي سؤضيةت سةبارةت به كثشةي كورد دةردةخات هةر بؤيـه لـه   
ومشـي سـةربةخؤيي كوردسـتان لـه اليـةن      در«: بةشثك له راپؤذتةكةيدا دةصث

ئيمپرياليزمةوه خراوةته سةر زاري كوردان و ئةمه درومشثكي كؤنةپةرةستانةيه 
و كوردستاين سةربةخؤ دةبثته پثگةيـةكي ئيمپريـاليزم و سـةرةجنامي دةبثتـه     
پردثك بؤ دةستدرثژي بؤ سـةر وآلتةكـةي كـه لـه رثگـةي قـةفقاز و ئاسـياي        

كردنةوةي ئـةو   دةبث بؤ پووچةص) سؤضيةت(ئثمه . رثتناوةذاستةوه جثبةجث دةك
: يشدا كـاك ئةفراسـياو دةصـث   ١٢٥له الپةذه » .پيالنةي ئيمپرياليزم هةوص بدةين

ئينگليـز  «: دةصـثت ) ك.ژ(نووسةر سةبارةت به كؤمةصةي ژيانةوةي كوردسـتان  «
توانيان ئةم رثكخراوه پيس بكةن و بيكةنه رثكخراوثكي سةر بـه خؤيـان و هـةر    

. ك دةدةن.سةر ئةم بؤچوونه چةوته سؤضيةتييةكان هةوصي هةصوةشـانةوةي ژ لة
ــاتووه، ژ    ــةدا ه ــه راپؤرتةك ــةوةش وةك ل ــه ل ــي  .جگ ــگري درومش ك هةص
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هةمان سةرچاوه له الپةذه » .بووه) سةربةخؤيي بؤ كوردستان(كؤنةپةرةستانةي 
ي الپةذةيي تثدا بـآلو بؤتـةوه كـه لـه اليـةن سـةرؤك       ٧٣نامةيةكي  ١٧٥تا  ١٣٢

م، بـؤ كؤميتـةي   .بةذثوةبةرايةيت بةرزي حةوتةمي دةزگاي سياسي بورتسـؤض  
بةشـي سياسـةيت   ) بةصشـةويك (ناوةندي پاذيت كؤمؤنيسيت يةكثيت سؤضـيةت  

خاكـةلثوةي   ٣٠شـةممه   سـث (=  ١٩٤٦ي نيسـاين  ١٩نامةكه له . دةرةوه نثردراوه
ي كـانووين  ١٨تـا   ١٦ووثژةكـاين   بؤ ناوةندي ناوبراو بةذث كـراوه و وت ) ١٣٢٥

لةگــةص  يي كــانووين دووةم لــه شــاري تــةورثز   ٢٢دووةم لــه ورمــث و  
نووسـةري ئـةو راپؤرتـه    . كةسايةتييةكاين بزووتنةوةي كورددا له خؤ گرتووه

ناوبراو له كـايت شـةذي دووهـةمي جيهـاين لـه       ؛يه»ضيلچيضسكي .ل.و«كاپيتان 
ـ  . ةردةمه بـووه رؤژهةآليت كوردستان و له نيزيكةوه شاهيدي رووداوةكاين ئةوس

چاوپثكةوتين لةگةص زؤربةي سةركردةكاين كورد بةتايبةيت قـازي حمةممـةد و   
ووثژي لةگةص كـردوون و كاربةدةسـتاين سؤضـيةيت لـه      مةالمستةفا بووه و وت

زمـاين كـوردي زانيـوه و چةنـدين     . رووداوةكاين كوردستان ئاگادار كردؤتـةوه 
تنووسـن و ئثسـتا چـاپ    بةرهةمي بـآلو كراوةتـةوه و چةنـد بةرهةميشـي دةس    

ناوبراو سةبارةت به بزووتنةوةي كورد له باشـووري كوردسـتان لـه    . نةكراون
سةردةمي شةذي دووهةمي جيهاين باسي كؤمةصـةي هيـوا دةكـا و لـه درثـژةي      

مريحاج و خؤشناو لـه ريـزي ئةندامـه    «: دا دةصث١٤٦و  ١٤٥قسةكانيدا له الپةذه 
تةدا ئينگليز دةستيان دايـه هةصـبژاردن و   لةو كا. چاالكةكاين ئةم گرووپةدا بوون

ئةنـداماين ئـةم   . بةسةربازگرتين الواين كورد و نارديانن بؤ بـةرةي ئـةفريقيا  
گرووپه له ژثر كارتثكردن و پةرةسةندين رؤصي سؤضـيةت بـذيار دةدةن لـةبايت    
بةشداري لةگةص سوپاي ئينگليز له بـةرةكاين شـةذ دژي ئاصـماندا، دةبـث لـه      

بـؤ روونكردنـةوةي ئـةم    . ئاصماندا بةشداري بكـةن  -سؤضيةت بةرةكاين شةذي 
مريحاج بؤ ئثران ) ١٩٤٢ئايب : دا دةصث١٣٣له الپةذه ( ١٩٤٣بذياره ئةوانه له ئايب 

دةنثرن بؤ ئةوةي لةگةص فةرماندةي هثزةكاين سؤضـيةت لـه ئثـران بـاس لـةم      
و ئـةم   مريحاج تواين بثته مةهاباد، ئةوه بوو مـين لـةوث بـيين   . پرسةدا بكةن

پثشنيازةي بؤ باس كردم، منـيش لـةو كاتـةدا نـاوبراوم پةشـيمان كـردةوه و       
بيانووم بؤ هثنايةوه، سوپاسم كرد بؤ ئةو هةسته باشةي بةرامبةر به سؤضـيةت  
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گةيل سؤضيةت ئةوةنده كةس و هثزي هةيـه بتوانثـت ئاصـمان    : دةريبذي و گومت
ووثژةكاين  ثذاق ناوبراو وتبه وتةي مريحاج له گةذانةوةيدا بؤ ع. بشكثنثت تثك

ويت ئثمـه زؤر پةرؤشـي   . خؤي لةگةص مـن بـؤ هاوذثيـاين خـؤي دةگثذثتـةوه     
واتـا سؤضـيةت   (هـةروةها ويت قسـةكاين تـؤ    . چارةنووسي ستالينگذاد بووين

ئثمـةي هثـور كـردةوه، دواتـر ئثمـه      ) ئةوةنده هثزي هةيه كه ئاصمان بشكثنثت
هةر له درثژةي ئـةو راپؤرتـةدا لـه    » .گةيشتينه ئةو ئاكامه كه ئثوه راست بوون

ك و دامةزرثنةراين دةكا كه ئـةو  .ضيلچيضسكي باسي كؤمةصةي ژ ١٤٧و  ١٤٦الپةذه 
دا بـه دةسـت   ١٩٤٢لـه كؤتـايي   «: چةند دثذةي خـوارث بةشـثكه لـةو راپؤرتـه    

) پاريت تـووده (ي پيشةسازي مةهابادي و رثكخةري شانةي )زةبيحي(پثشخةريي 
ونةوةيـةك بـؤ رثكخسـتين رثكخراوثـك پثـك دثـت كـه        له مـةهاباد كؤبو  ]!؟[

لـةم  . پثكدثت) ژيانةوةي كوردستان -ژثكاف (ئةجنامةكةي پاريت گشتيي كوردان 
زةبيحي، زةذگةري، موقةددةسي «كةس بةشدار بوون، لةوانه  ١١كؤبوونةوةيةدا 

زةبيحـي وةك  . »، قادري، ئيمامي، تةوحيدي، كياين و مريحاج)مودةذذيسي(= 
. حيزبةكه و حوسثين زةذگةري وةك سةرؤكي ئةو حيزبه هةصبژثردرانسكرتثري 

پثكةص و سـةرپچذ بـوو، تثيـدا     پذؤگرامي حيزبةكه بةپةله دانرا و شثوا و تثكةص
درومشي كؤن و داوخوازي رواصةتييانه، واته سةربةخؤيي بؤ كوردستان لةگـةص  

ركيـا و  خةبات دژي كؤنةپةرسـتاين كـورد و دةوصـةتاين ئثـران و عثـذاق و تو     
كؤنةپةرةستاين نثونةتةوةيي دانرابوو، له قؤناغي يةكةمدا دژايـةيت فاشـيزمي   

ووثژةكـامن هةنـدث    تثدا گوجنابوو؛ بةآلم لـةم پذؤگرامـةدا بـةگوثرةي هـاووت    
بريوذاي باش هةبوون كه پاشان له پذؤگرامي پارته سياسييةكاين تـري كـورددا   

ةم بريوذايانه خةبايت ناوچةيي به وتةي ئةوانه بةرچاوتريين ئ. جثيان كرايةوه
نةتةوةييي گةيل كورد بـوو لـه چوارچثـوةي ئـةو دةوصـةتانةي كوردسـتانيان       

ك لـه نـاو   .دا ژ١٩٤٤و بةتايبةتيش لـه   ١٩٤٣له ساصي ... بةسةردا دابةش كراوه
زؤربــةي دمثوكــذات و . كوردةكــاين ئثــران و عثــذاق چاالكييــةكي زؤري نوانــد

ك چاالكييـةكي  .وه، بةتايبةيت ژ)ك.ژ(نه ريزي پثشكةوتنخوازةكاين كورد دةهات
ي )نيشـتمان (ي گؤضـار ك .زؤري له ناوچـةي سـلثماين و مـةهاباددا هـةبوو، ژ    

بةياننامه و بانگةوازي  ٢٠ك نيزيكةي .دا ژ١٩٤٤له ساصي . نيوةثين چاپ دةكرد
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ك هةندث جار ناوةرؤكي دژي ئينگليزي پثوه بـوو و  .چاالكي كؤمةصةي ژ. دةركرد
ك بةرةو .سةغصةت كردبوو، بةآلم ئينگليس توانيان بةشثكي زؤري باصي ژئةواين 

الي خؤيان رابكثشن لةبةر ئةوةي پذؤگرامي ئةم پارتييـه و تاكتيكـةكاين پـاش    
ووثژةكامن  شةذي جيهاين روون نةبوو، گثرةوكثشةي سةرةكي به گوثرةي هاووت

ةوت و سياسـةيت  وك ئاخؤ هةصس! لةسةر ئةوه بوو، ئاخؤ ئينگليز دوژمين كورده
گثرةوكثشـه لةسـةر   ! ئينگليز له ناوچةي رؤژهةآليت ناوةذاستدا به زياين كورده

ئةوه بوو له نيوةي دووةمي ساصي . ك.بآلوبووين ژ ئةم پرسياره بوو به هؤي لثك
ك له ئةجنامي ئةوةش بوو .بآلوبووين پاذيت ژ لثك‹. ك هةصوةشايةوه.دا ژ١٩٤٥

ه كايت سةرداين بؤ الي كوردةكاين بـاكووري  كه زةبيحي سكرتثري ئةم پارته ل
له . رؤژهةآليت ئثران له نثزيك شاري ورمث له اليةن پؤليسي ئثران دةستگري كرا

ئةمـه   ›.ي پثـدةگريث )ك.ژ(كايت گرتنةكةيدا نووسراو و چاپةمةنيي كؤمةصـةي  
هؤيةكي سةرةكي بوو له گرتن و تاوانباركردين، ئثسـته زةبيحـي لـه زينـداين     

ك به كورد دةكـا و  .له پاش ئةوه ئةوجار نووسةر باسي خزمةتةكاين ژ» .تارانه
ووثژةكـامن ئةوةيـه كـه     ك به وتةي هـاووت .گةورةترين خزمةتةكاين ژ«: دةصث

ورةي دمثوكذاختوازةكاين كوردي بؤ بةشداري له بزووتنةوةي نةتةوايةيت كورد 
ـ   . دا كـردن بزواند و نثزيكي كردنةوه و فثري خةبايت سياسيي له سـةردةمي نوث

دا ١٩٤٥تةواوي ئةندامان و رثبةراين حيزيب دمثوكذايت كوردستان كه له كؤتـايي  
  »...ك بوون.پثكهات، لةوانه قازي حمةممةد له رابردوودا ئةندامي پاذيت ژ

ــثيب    ــه كت ــه ل ــةكي ديك ــه ئاوذدانةوةي ــه  «ب ــتان ل ــةآليت كوردس رؤژه
ــگةنامةكاين وةزارةيت دةرةوةي بريتانيــادا   و دووذوويــي دوژمنايــةيت» بةص

رووسةكان زؤر جوان و ئاشكرا دةردةكةوث و بؤمان روون دةبثتةوه كه رووسةكان 
وةك كـاريت قومـار و كايـةي    » كـورد و كوردسـتان  «بؤ بةرژةوةندي خؤيان له 

راپـؤرتثكي  » ضيلچيضيسـكي «وةكوو پثشتر گومتـان  . خؤيان كةلكيان وةرگرتووه
ــةد و مستةفاخ  ــاج ئةمح ــه هــاتين مريح ــةهاباد و ســةبارةت ب ــؤ م ؤشــناو ب

سـةير ئةوةيـه   . چاوپثكةوتنيان لةگةل ناوبراو بؤ بةرپرساين سؤضيةت ناردووه
دا بـه  »...رؤژهـةآليت كوردسـتان  «ي كتثيب ٥٤و  ٥٣كه دةقي ئةو باسه له الپةذه 

هاتووه و بةرپرساين رووسيا تةواوي ئـةو   FO 371/35092 - 18958 ژماره راپؤريت
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(=  ١٩٤٣ي فثورييـةي  ٥ئةو راپؤرتـه لـه   . نگليسييةكانزانيارييانةيان داوه به ئي
لـه اليـةن كؤنسـوويل ئينگلـيس لـه تـةورثز بـؤ        ) ١٣٢١ي رثبةنداين ١٦هةيين 

نامةكـه لـه اليـةن وةرگثـذي     . ي بةغدا نثردراوه)باصوثزخانة(وةزارةيت دةرةوه 
ي ٢هـةيين  (=  ١٩٤٣ي ژانوييـةي  ٢٢لـه نامـةي   ) كاك ئةنوةري سوصتاين(كتثبه 
كؤنسـوويل گشـيت،   : هةصبژثردراوه و بةم چةشنةيه» م.ب.ه«ي )١٣٢١اين رثبةند

: كؤنسوويل گشيت سؤضيةت ئةمذؤ هاته چاوپثكـةوتين مـن و گـويت   « -تةورثز 
دوو كورد له هؤزثك كه ئـةو   -حمةممةد ئةمحةد ئؤغصوو و عةيل مستةفا ئؤغصوو 

ــه  ــرد » شــةهربازاذلوو«ب ــاوي ب ــةذه  (ن ــةذاوثزي الپ ــه پ ــةنوةر ل ــاك ئ  ٥٣ك
حمةممةدئةمحةد و عةيل مسـتةفاي شـارباژثذي كـثن؟ تـؤ بصـثي      : نووسيويةيت

(= ، لـه دووهـةمي مـانگي نؤضـامربدا     !)پثوةندييان به حيزيب هيواوة نةبووبثت
، لـه هةنـدث كاربةدةسـيت حكـوومي رووس     )١٣٢١ي خةزةصوةري ١٠يةكشةممه 

دين خواسـيت  نيزيك بوونةتةوه و خؤيان وا ناساندووه كه هاتبثنت بؤ بةذثوةبر
مةئموورييةتيان بةذواصةت برييت بووه لـةوةي  . كؤميتةيةكي كوردي له سلثماين

. كه رايبگةيةنن چةندهةزار شةذكةري كورد ئامادةن يارمـةيت رووسـةكان بـدةن   
ووثژةكةدا، كوردةكان گوتوويانـه لـه سياسـةيت     هةواص دراوه كه له ماوةي وت

ديعايةي ئةوةي كرد كـه  » MR. Kutznetzovكؤتزنيتزؤض «مستةر . ئينگليز ناذازين
هةر ئةوةندةي كه نوثنةراين سؤضيةت گوثيان له باسـي نـاذةزايي لـه ئينگليـز     

ووثژةكه هثناوه و به كوردةكانيشـيان گوتـووه سـوپاي     بووه، كؤتاييان بة وت
 ]الوةكـي [سؤضيةت تا ئةو رادةيه بةهثزه كه هةموو ئةرك و كاري به بث يارمةيت 

  ».بؤيةش پثويستيان به خزمةيت ئةوان نييهبةذثوه دةبات و 
ك و لـه دواييشـدا   .كاك مةنايف كةرميي كه بؤخؤي ئةندامي كؤمةصـةي ژ 

ي گؤضـار ووثژثكيدا كه لةگـةص   وةزيري فةرهةنگي كؤماري كوردستان بووه له وت
 ٣٩دا لةگةص ئةو و چةند كةسي ديكـةدا پثكهـاتووه لـه الپـةذه     ١١روانگةي ژماره 

: ك لـه وةآلمـي ئـةو پرسـياره كـه     . ناو و سياسةتةكاين ژسةبارةت به گؤذيين
ك به حيزيب دمثوكذات، زةبيحـي لةگـةص دوو   .تاقمثك دةصثن له كايت گؤذاين ژ

دصشادي رةسووصي و قامسي قادري له زينداندا بـوون و ئاگـاي لـه    : كةسي ديكه
 نا وا نةبوو ئثمه لةو كاتـةدا لةگـةص قـازي و   «: مةسائيلي دةرةوه نةبوو، دةصث
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لةوث كثشه و هةرايـةكي  . سةيفي قازي و چةند نةفةري ديكه چووبووينه باكؤيه
بـاقرؤف دةيگـوت، دةبـث نثـوي كؤمةصـه      . زؤر لةسةر ئةو مةسةلةيه ساز بوو

لةپاشـاندا بـاقرؤف گـويت،    . بةآلم ئثمه حازر نةبووين بچينه ژثر بـار . بگؤذن
مةترسـي شـةذ    ك دةيهةوث كوردستاين گةورةيه و ئةو داواكارييـةش .ئةوةي ژ

لةگةص ئثران و عثذاق و سووريا و توركياي بةدواوةيه و به واته شةذي سـثهةمي  
جيهاين رووي دةدا و ئثمةش كه تازه شةذي دووهةممان تةواو كـردووه و هثشـتا   
رؤين چةكةكامنان خاوثن نةكردؤتـةوه، حـازر نـابني بكةوينـه نثـو گثـژاوي       

صه بگؤذن و داواي خودموختاري لـه  بةآلم ئةگةر ئثوه نثوي كؤمة. شةذثكي گةوره
. چوارچثوةي ئثراندا بكةن، ئثمه وةك يةكثيت سؤضيةت پشـتيوانيتان لثدةكـةين  

پاش چةند رؤژ كه له باكؤيه بووين بذيار درا بچينه تفليس پثتةخيت گورجستان 
بةآلم شةوي ئةو رؤژةي كه بـذيار بـوو لـه ئثرةوانـةوه سـةفةرةكةمان درثـژه       

ةر باقرؤف هات و پثي گوتني بةرنامةكه هةصوةشاوةتةوه پثبدةين، جثگري جةعف
و ئثوه هةرچي زووتر دةبث بگةذثنةوه بؤ ئثران چونكـه مةالمسـتةفاي بـارزاين    
سنووري بةزاندووه و هاتؤتـه نثـو خـاكي ئثـران و بـه مـةعلوومي ئينگليسـي        

 رووسان پثيان وابوو كه. ئثوه بچنةوه و ئاگاتان له بارودؤخةكه بث. ناردوويانه
پاش وةي كـه هاتينـةوه بـؤ مـةهاباد، قـازي      . مةالمستةفا پياوي ئينگليسييانه

ئاكامي ئةو سةفةرةي له كؤبوونةوةي حيزبدا، دايه بةر بـاس و لثكؤصـينةوه و   
گويت، ئثمه هيچ چارةيةكمان نييه و بؤوةي يةكثيت سؤضيةت يارمةتيمان بـدات  

ئةو بـذياره پةسـةند   . تدةبث نثوي كؤمةصه بگؤذين و بيكةين به حيزيب دمثوكذا
. كرا و پاشانيش له باغي عةزيزئاغا به بةشداري بـةربآلوي خةصـك راگةيةنـدرا   

مـةذحوومي قـازي   . لةبريمه سةرةتاي پاييز بوو و به قةذتاصه ترثيـان دةهثنـا  
قسةي بؤ خةصك كرد و تةواوي اليةنـه جؤربـةجؤرةكاين بـؤ روون كردنـةوه و     

يش هةموو پثشوازييان كرد و گوتيان، ئثمه خةصك. دوايةش ئةو بذيارةي راگةياند
  ».به هةرچي پثشةوا بصث، رازين

هةتا ئثره بؤ هةموومان روون بؤوه كه دةوصةيت شـووذةوي بةتايبـةت و   
كـه  » كوردسـتاين گـةوره  «دةوصةته زهلثزةكاين ديكه بةگشيت لةبـةر درومشـي   

صـةيه  خةبايت بؤ دةكرد، پشـتيوانييةكي ئـةوتؤيان لـةو كؤمة   ) ك.ژ(كؤمةصةي 
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نةدةكرد و تةنانةت بةرپرساين كورديشيان له ژثر فشار دةنا كه ناو و درومشـي  
لةو سةردةميشدا تةنيا دةوصةتثكي جاروبار يارمـةتثكي  . بگؤذن) ك.ژ(كؤمةصةي 

كةمي به كورد دةگةياند، يةكثيت سؤضيةت بوو كه ئـةويش لةبـةر بةرژةوةنـدي    
دةوصـةيت  . ه كـورد دةگةيانـد  تايبةيت خؤي بوو كه ئةو سووكه يارمةتييانةي ب

سؤضيةت هيچ كات سـةربةخؤيي كـوردي لـه نـاو كـار و بةرنامـةكاين خؤيـدا        
دانةناوه، ئةوةي لةو ماوةيةشدا كورد و رثبةراين كورد وةدةستيان هثنابث ئةوه 

ئةوةتا باقرؤف سـةرؤكي  . به زؤري زؤرداري و بةبث رةزامةندي رووسةكان بووه
يشتنثكي لةگةص پثشةوا قازي حمةممةددا كه دةقي ئازةرباجياين شووذةوي له دان

ئثسـتا كـه مـن    «: دا هاتووه دةصـث »ئيگلتؤن«ي كتثبةكةي ٨٨قسةكاين له الپةذة 
دةگةص ئثوه قسان دةكةم، دصنياتان دةكةم كه هةر كـات خودموختـاري   ) باقرؤف(

جثبةجث بوو و پثكهـات، ئـازادي و   ) مةبةست ئازةرباجياين ئثران(ئازةرباجيان 
كه مةبةسيت لةوه بوو كه كورد ئةگـةريش مـافثكي   » .ري ئثوةشي تثدا دةبثرزگا

بـةآلم لـه   . هةبث ئةوه له ژثر دةسةآليت ئازةرباجياين ئثراندا شتثكي دةدرثتـث 
دواييدا پثشةوا قازي حمةممةد له وةآلمـدا گوتوويـةيت و بـةكردةوةش نيشـاين     

گه لـه خؤمانـدا بـني،    ئةگةر قةرار بث له ژثر دةسةآليت هةر كةسثكي بثج«: داوه
راگةياندين كؤماري كوردسـتان  » .ئةوه هةر چاكتره له ژثر دةسةآليت ئثراندا بني

چونكـه بةذاسـيت   . تةواو ئةو بؤچوونانةمان دةسةملثنث ١٣٢٤ي رثبةنداين ٢له 
له پثشـةوا   رةخنهرووسةكان به راگةياندين كؤماري كوردستان تاسان و زؤريان 

  .قازي حمةممةد گرت
ــام  ــةذه   ويلي ــه الپ ــؤن ل ــثيب ١٣٣و  ١٣٢ئيگلت ــاري «ي كت ي ١٩٤٦كؤم

دا بةوردي باسي ئةو ناذةزايةتييةي بةرپرساين سؤضيةت و تةنانـةت  »كوردستان
پـاش  «: ي كـردووه و دةصـث  »سةرؤكي كؤماري ئازةرباجياين ئثران«پيشةوةري 

دوو كـةس لـه   ) حكوومـةيت كوردسـتان  (ماوةيةكي كةم له پثكهـاتين كابينـةي   
خةليلي «و » حمةممةدئةميين شةذةيف«پايةبةرزي حيزب به ناوةكاين  ئةنداماين
. هةم بؤ كاروباري خؤيان و هةم بؤ كاروباري حيزيب چوونه تةورثز» خوسرةوي

بـه  » سـةمةدؤف «رووسـةكان، دوكتـور   ) نةخؤشـخانه (لةوث له بيمارسـتاين  
ثيت بؤچي ئثوه بث رةزامةنـدي و ئيـزين يـةك   «: تووذةييةكي زؤرةوه پثيان دةصث
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ئــةوانيش » سؤضـيةت حكوومــةيت خودموختارتــان لــه مــةهاباد راگةيانــدووه؟ 
وةآلميان داونةوه، بةآلم رووسةكان له وةآلمةكةيان رازي نـةبوون و گوتوويانـه   

چاوپثكـةوتن و  » پيشةوةري«دةبث شةخسي قازي حمةممةد بثته تةورثز و لةگةص 
لـه تـةورثزث   «: دةصـث ئيگلتؤن له درثـژةي قسـةكانيدا    ]!؟[» .وتووثژيان هةبث

گذاند «جةعفةري پيشةوةري سةرؤكي ئازةرباجيان له هؤتثلثكي قةدميي به ناوي 
، سةرداين سةرؤكي كؤماري كوردستاين كرد تا لةوث باس و وتووثژيان »هؤتثل
وةآلم و بةرگرييةكاين قازي ساده بوون، نوثنةري سياسي رووسةكان لـه  . هةبث

ي ژانويـه ئاگـادار   ٢٢سيت خةصك له پـثش  له چؤنيةيت هة» يةرماكؤف«تةورثز 
ي مةهاباد شاهيدي »چوارچرا«بوو، هةروةها له ناو ماشثنه جيبةكةي خؤيدا له 

  ».وذةسم و جثژنةكه بوو بةذثوةچووين رث
يةرماكؤف سةرةتا زؤر بةتوندي دژي ئةو كـاره  «: شدا دةصث١٣٣له الپةذه 

آلم وتـووثژ و قسـةكاين   بوو كه ناوچةيةكي ئازاد به ناوي كوردستان پثكبث، بة
ي بةو كاره رازي كردبوو و هـةروةها  »ژثنذاص ئاتاكچيؤف«قازي تا رادةيةكي زؤر 

» پيشـةوةري «بةصثنييان لث وةرگرتبوو كه له كايت بةذثوةچووين ئةو بةرنامةدا 
  »هيچ دژايةتييةك نةكا

ئـةو   ١٦١و  ١٦٠له كتثبةكةي خؤيدا له الپةذه » عةزيزي شةمزيين«دوكتور 
رؤژنامةكاين ئثراين هثرشي «: نانةي ئثمة بةو قسةيه دةسةملثنث و دةصثبؤچوو

گؤضـاري  . توند و تيژيان كرده سةر كورد و به نؤكةري يةكثيت سؤضـيةتيان دانـا  
: لـةم بارةيـةوه نووسـيويةيت    ]خؤيدا[ي ١٩٤٥ي ئؤكتؤبري ١٠له ژماره » سةبا«
كوردستانثكي ئـازاد و  ماوةيةكه كوردةكاين ئثران بري له رزگاري و پثكةوةناين «

. ئةوان دةوصةيت ئثران بـه نؤكـةري فاشسـتةكان دادةنـثن    . سةربةخؤ دةكةنةوه
ئـةم  . بوواين كوردستان شتثكي تـازه نييـه   ئةوةي راسيت بث جووآلنةوةي ياخي

ك .كؤمةصــةي ژ... جووآلنةوةيــه چــوار ســاص لةمةوبــةر كوردســتاين تةنيــةوه
. ركردين بةرژةوةندي كورد كار دةكاگةورةترين گروپي كوردستانه و بؤ دةستةبة

دا سةربةخؤيي تةواو وةدةس بثنث، بـؤ   ئةم حيزبه كه دةيةوث له ماوةيةكي كةم
ئـةم جووآلنـةوه   . هةصگريساندين شؤذشثكي سةرتاسةري كوردستان تثدةكؤشث

شؤذشگثذيه له ژثر دةسةآليت دةوصةتثكي بياين گةورةدايه كه له كايت پثويستدا 
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لثـرةدا مةبةسـيت نووسـةر ئةوةيـه كـه      » .كؤمةصه دةسپثرثئةركي تايبةيت به 
يةكثيت سؤضيةت كوردةكان هان دةدا داواي مايف خؤيـان بكـةن و كورديشـي بـه     

هةروةك پثشتر بامسان كرد سةرةذاي ئةو هةمووه لةمپةر و . داناوه» ياخي بوو«
دان نانةوه و ناذةزايةتييةي رووسةكان كه له بةرامبةر داوا رةواكاين كـور  كؤسپ

بـةآلم  «: دايانناوه، نووسةر له سةرچاوةي پثشوو و له درثژةي قسةكانيدا دةصث
مةسةلةيةكي راستةقينةيه و پثويسيت بـه هانـدان و تـةكان     خؤ مةسةلةي كورد

ئةو جووآلنةوةيه زادةي دةستثوةرداين يةكثيت سؤضـيةت و پذوپاگةنـدةي   . نييه
ي دوژمين »ئةلغنستؤن«نةت تةنا«: له دواي ئةو قسةش دةصث. »كؤمؤنيسيت نييه

له ماوةي ئةم «: يةكثيت سؤضيةتيش داين بةم راستييه داناوه و بةئاشكرا وتوويه
وباس بآلو بؤتةوه گوايه رووسةكان له نثـو كوردةكـاين ئثرانـدا     دواييةدا دةنگ

بةآلم ئةوانةي سةريان له مةسةلةكه دةردةچث دةصثن كه ئةم . پذوپاگةنده دةكةن
  ».ةي پتةوي نييهوباسه زةمين دةنگ

  هةصوثسيت سؤضيةت و ئاماجنةكاين

بؤ زانياري پتر و ناساندين رووي واقيعي دةوصةيت سؤضيةت سةبارةت بـه  
وكةوت و شثوةي بةذثوةبردن و جثبةجث كـردين ئاماجنـةكاين    چؤنيةيت هةصس

» كؤماري ئازةرباجيـان «ئةو دةوصةته و سياسةته درثژخايةنةكاين سةبارةت به 
بةپثويسـتم زاين چةنـد   » كؤمـاري كوردسـتان  «و » ك.ؤمةصـةي ژ ك«و دواتريش 

خبةمه بةر ديـدةي  ) رازه سةربةمؤرةكان(» رازهاي سر به مهر«بةشثك له كتثيب 
  .خوثنةران

 ١٣٢٣ئةو كتثبه بةصگه و زانياري پشيت پةردةي رووداوةكـاين ساصـةكاين   
بـاكؤ  لـه  » ئـؤف  ئيبـذاهيم نـةورؤز  «ي له خؤ گرتـووه و لـه اليـةن    ١٣٢٥تا هة

ناوبراو ئةو نووسراوانةي وةك بـريةوةري خـؤي لـه رووداوةكـاين     . نووسراوه
ي ئازةرباجياين ئثران نووسيوةتةوه و بـه  )١٩٤٦ - ١٩٤١( ١٣٢٥هةتا  ١٣٢٠ساصي 

كه لـه ئثـران چـاپي بكـا كـه      » حةميدي مةالزاده«تايپ كراوي داوثيت به ئاغاي 
  .چاپي كردووه ئةويش پثشةكييةكي كوريت بؤ نووسيوه و له تةورثز
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ي ٣ئةفســةري شــووذةوي رؤژي دووشــةممه » ئــؤف ئيبــذاهيم نــةورؤز«
لةگةص ئةذتةشي سوور له ژثـر نـاوي   ) ١٩٤١ي ئوويت ٢٥( ١٣٢٠خةرماناين ساصي 
ي )تـةوةر (بةآلم له راستيدا رابييت ميحـوةر  . هاتؤته ئثران(!) هةواصنثري نيزامي

مةئموورييـةيت  ) ب.گ.ك(مؤسكؤ، باكؤ، تـةورثز و تـاران بـووه و لـه اليـةن      
پثدرابوو كه له تةواوي وتووثژةكاين بةرپرساين سياسي ئةو شارانه، تةنانةت 

. وتووثژةكاين نثوان باقرؤف و پيشةوةري و قةواموسةلتةنةدا بةشـداري هـةبث  
. بةتايبةت مةئموورييةتةكاين بؤ ميانه و ورمث گرينگييةكي تايبـةتيان هـةبووه  

رينگ باسيان لثوه كراوه كه مبانةوث و نةمانـةوث  لةو كتثبةدا چةندين بابةيت گ
ةوه »حكوومـةيت كوردسـتان  «و » ك.كؤمةصـةي ژ « پثوةندييان لةگةص بارودؤخي 

هةبووه كه لثـرةدا بـةپثي گرينگـي بابةتـةكان چةنـد بةشـثكي پثشـكةش بـه         
  .خوثنةراين بةذثز دةكةين

  جثگريبوون له شاري ميانه
ةر ســةبارةت بــه چؤنيــةيت ي ئــةو كتثبــةدا نووســ٢٥و  ٢٤لــه الپــةذه 

  :جثگريبوون له ميانه بةو جؤره دةدوث و دةنووسث
هةمبوو ئةوه بـوو كـه نـةدةبوو بـه     » ميانه«كثشةيةك كه من له شاري «

شثوةيةكي ديار و ئاشكرا لةگةص ئةوانـةي كـه دةبـوو پثوةنـدييان پثوةبكـةم،      
ئةجنومـةين  «به زةينمدا هات بـه دامةزرانـدين   . پثوةندي بگرم يا يةكتر ببينني

له ميانه، كثشةي ثنيكارييـةكان  » پثوةندييةكاين فةرهةنگي ئثران و سؤضيةت
چارةسةر دةبث، هةر بؤيه زوو قؤصمان لث هةصماصي و به يارمةيت چةند كـةس،  

  »...باصةخانةيةكيان له ئيختيار ناين، ئثمةش ئةجنومةمنان دامةزراند
گـةذان بـةدواي   «ي بابـةتثكي لـه ژثـر نـاو     ٢٨و  ٢٧نووسةر له الپـةذه  

ژثنثـذاص  «: نووسيوه كه لةودا دةصـث » سامانةكاين ژثرزةوي له كثوةكاين ميانه
حةوتوويةك پاش هاتين نـاوبراو  . كلؤكؤف ئةندامي راوثژكاري نيزامي باكؤ بوو

مريعةيل «ئثمه به سةرپةرةسيت » زةمينناسي«بؤ ميانه، تاقمثك له كارناساين 
ه هةموو رؤژث به كثوةكاين دةوروبـةري ميانـة   ئةو تاقم. هاتنه ميانه» قاشقايي

هةصدةگةذان و به گةذان به دواي پاشةكةوت و زةخريةكاين ژثرزةوييةوه خةريك 
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شارؤچكةيةكي كرثكارانيـان  » ئؤزون قزل«ئاصمانييةكان له كةنار چؤمي . دةبوون
ماباوه، له ميانه و فةرهـةنگي  ]نه[، كه ئةگةر به نيوةچصي)كردبوو(= ساز دةكرد 

ةو شاره كاريگةري دةبوو و شوثين خؤي دادةنـا، چونكـه لـه نةخشـةي ئـةو      ئ
خواردن، شـوثين وةرزيـش و    كارةدا بؤ كرثكاران كتثبخانه، حةمام، شوثين نان
تـاقمي دؤزينـةوه و پشـكنني    . ديوي خوثندنةوه و شيت ديكه لةبةر چاو گريابوو

 ژثرزةويـدا  ي ئثمه له داوثـين كثوةكـان بـه دواي پاشـةكةوتةكاين    )ئيكتيشاف(
لـه رووي نووسـراوه   . دةگةذان و له هةموو بةردثك منوونـةيان هةصـدةگرتةوه  

بةجثماوةكان زانيمان كه كارناساين زانسيت ئاصمان چةنده لـه كـاري خؤيانـدا    
  .شارةزا بوون

تاقمةكةمان له راپؤرتثكدا كه بؤ سؤضيةيت ناردةوه، ئـةجنامي كارناسـي   
به رادةيةكي زؤر مـس، سـورب   : رايگةياند زانسيت خؤي له ميانه بةباش زاين و

، بةردةخةصووز و خـوث لـةو   )فافؤن(، قةآليي، ئؤكسيدي ئاصمينيؤم )قوذقوشم(
  ».كثوانةدا هةيه

ئيبـذاهيم  «سةرگورد » خؤشحاصي بثجثي ئيستالني«له بةشي  ٤٢له الپةذه 
 ١٣٢٥ي خاكـةلثوةي  ١٥لـه  «: لـه بريةوةرييةكانيـدا دةنووسـث   » ئـؤف  نةورؤز
  :بذيارثك بةسترا كه بةپثي ئةو ١٩٤٦ي ئاوريلي ٤ر دةگةص بةرامبة
ي ٤، يـاين رؤژي يةكشـةممه   ١٩٤٦ي ماذسـي  ٢٤ئةذتةشي سـوور لـه    -١

بةرابـةرة دةگـةص    ١٩٤٦ي ماذسـي  ٢٤به هةصه لثكدراوةتـةوه (= ١٣٢٥خاكةلثوةي 
ونيوثكـدا خـاكي    دةبث له مـاوةي مانـگ  ) ١٣٢٥ي بانةمةذي ٤رؤژي چوارشةممه 

  »...كةن ئثران چؤل
هـاتووه كـه لـةودا باسـي     » بـةفر و رؤژي هـاوين  «وتـاري   ٥٢له الپةذه 

چؤنيةيت لةفشارناين فريقةي دمثوكذايت ئازةرباجيان له اليةن رووسـةكانةوه  
فريقـةي دمثوكـذايت   «: دةكا و بؤ پثكهاتن لةگـةص تـاران هانيـان دةدا و دةصـث    

بليمةيت فريقه، ئازةرباجيان لثك هةصوةشابوو، پيشةوةري ئةندامي سةرةكي و 
حــاجي مــريزا عــةيل «. خــؤي لــه ســةرؤكايةيت حكوومــةت كثشــابؤوه دواوه

باوةذي فريقه له تاران  دوو مؤرةي جث» سةالموصآل جاويد«و دوكتور » شةبستةري
رووسةكان هةموو ئةو چةكانـةي  . بةتةنيا دةگةص دةوصةيت ناوةندي پثكهاتبوون
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ريشيان دةنـان كـه لةگـةص تـاران     دابوويان به فريقه، وةريانگرتبؤوه و له فشا
  ».بثن و مل به سازان بدةن پثك

: له خوار وثنةيةكي قةواموسةلتةنه دةصث ٥٣له پاش ئةو قسانه له الپةذه 
  ».ئثمه پيالن و فريوي قةواموسةلتةنةمان بةسووكي چاو لثدةكرد«

تاقمثك لـه ئـازادخيوازاين ئثـران دةهـؤ و فريـوي      «: دةصث ٥٤له الپةذه 
ةنةيان بةهثند نةگرتبوو، ئةوان به بـووين سـث ئةنـدامي حيـزيب     قةواموسةلت

تووده له كابينةي قةوام و رةخنةكاين ناوبراو له سياسةيت نثوخـؤ و دةرةوةي  
دةوصةتةكاين پثشووي ئثران، بةصثنةكاين سةبارةت به بنةماي دمثوكذاسي، بـه  

گشـتييةكاين  پذوپاگةندةي راگةيةنةره . گؤذانكارييةكي بنةذةيت له وآلت دةزاين
ــةكاره     ــةمتةداره كؤن ــةو سياس ــيت ئ ــةكان، رووي راس ــؤ و رؤژنام وةك رادي

  ».كردةوةيان داپؤشيبوو رثوي
دوابةدواي ئةو قسةوباسـه وردةورده هثـرش دةسـت پثـدةكا و زؤربـةي      
خةصكي ئازةرباجيان له ترسي كوشنت و بذيين ئةذتةشي ئثـران مـاص و حاصـيان    

ةذاي ئةوةي تا ئثستا بؤ هـةموومان ئاشـكرا   بةآلم سةر. بةجث دةهثصن و رادةكةن
بوو كه دةوصةيت سؤضيةت به چ ئاماجنثك هاتـه نثـو ئثـران و چـؤنيش پشـيت      

سـةرؤكي ئازةرباجيـان لـه دواي    » پيشـةوةري « كـةچي ئازادخيوازاين بـةردا،  
هثشـتا هيـواي بـه    )١٩٤٧ي دثسـامربي  ١٣( ١٣٢٥ي سةرماوةزي ٢١رووداوةكاين 

  . يارمةيت رووسةكان بووه
: دةصـث » هةواصي سـنوور چ بـوو؟  «، له وتارثك له ژثر ناوي ٦٢له الپةذه 

پيشةوةري بؤخؤي لةوبةري سنوور له باكؤ پثوةندي به مؤسـكؤوه گرتبـوو و   «
دواي رؤژثك چاوةذواين مؤسكؤ ئيزين دا سنوورةكاين بكرثنةوه و خةصكثكي زؤر 

» نةخجةوان«ان له ئةو. هةزار كةس دةبوون له سنوور تثپةذين ٢٠تا  ١٨كه نثوان 
لـه نةخجـةوان   . كيلؤميتري لةگةص سنوور مـةودا هـةبوو كـؤ ببوونـةوه     ٣٥كه 

ئةمن لةگـةص مؤسـكؤ پثوةنـدمي    ! بآلو مةبنةوه: پيشةوةري له ئاخاوتنثكدا دةصث
گرتووه، دةگةص وةرگرتين يارمةيت بةزوويي دةگةذثينةوه وآليت خؤمان، كه ئةو 

  ».ئاواته قةت وةدي نةهات



 سثبةري ئازادي/     154

 

  تالني بؤ پيشةوةرينامةي ئيس
دا »رازه سـةربةمؤرةكان «له كؤتايي ئةو بةشه لـه شـيكردنةوةي كتـثيب    

نامةي ئيسـتالني  «بةشثكي زؤر گرينگي ديكه لةو كتثبه دةخةينه روو كه ئةويش 
بةرابـةر دةگـةص رؤژي    ١٩٤٦ي مـةي ساصـي   ٨ئةم نامةيه لـه  . يه»بؤ پيشةوةري

سـةرؤكي دةوصـةيت   » النيئيسـت «لـه اليـةن    ١٣٢٥ي بانةمـةذي  ١٨شـةممه   سث
سةرؤك كؤماري ئازةرباجيان نثـردراوه و كةوتؤتـه   » پيشةوةري«شووذةوي بؤ 

ئةو نامةيـه بـؤ يةكـةم جـار لـه رؤژنامـةي       . كتثبةوه وي ئة١٢٧تا  ١٢٥الپةذه 
. له تةورثز بـآلو بـؤوه و دةنگدانةوةيـةكي بـةربآلوي هـةبوو     » مةهدي ئازادي«

ةي خؤيدا بؤ ئيسـتالني چـي نووسـيوه،    ئةگةرچي روون نييه پيشةوةري له نام
بةآلم بةپثي وةآلمةكاين ئيستالني دةكـرث تـا رادةيـةك لـه نـاوةرؤكي نامـةي       

لثرةدا لةبةر گرينگـي بابةتةكـه و   . ش ئاگادار بني و سةردةربثنني»پيشةوةري«
، دةقي وةرگثـردراوي نامةكـه   »كؤماري كوردستان«پثوةندي راستةوخؤي لةگةص 

  :بؤ كوردي پثشكةشي خوثنةراين بةذثز دةكةينله زماين فارسييةوه 
لةو بذوايةدام ئثوه بارودؤخي ئثستاتان، هةم لـه  ! بؤ هةضاص پيشةوةري«

  . ناوخؤي ئثران و هةم له گؤذةپاين نثونةتةوةييدا بةباشي هةصنةسةنگاندووه
  . ئثوه هةر ئثستا دةتانةوث بةتةواوي دةسكةوتةكاين شؤذشةكةتان بگةن

نييه كه له بارودؤخي ئثستادا وةديهـاتين ئـةو چةشـنه     بةآلم ئاگاتان لث
من ئاماژةيةك دةكةمه سةر تةجروبـةكاين  . داخوازييانه بووز ناخوا و ناگوجنث

  .بةكردةوةي لثنني
كه قةيراين سياسي رووسياي گرتبؤوه، هةضاص لثنني داخوازه  ١٩٠٥ساصي 

آلصه دةكا و له ئاكامي لةگةص ژاپؤن گة شؤذشگثذييةكاين خؤي له كايت شةذي بث
. ئاكامي لةگـةص ئاصـمان دةياخناتـه روو    ش هاوكات لةگةص شةذي بث١٩١٧ساصي 

  .ئثوه له بارودؤخثكي ديكةدا دةتانةوث السايي لثنني بكةنةوه
هةصبةت نييةيت ئثوه راستگؤيانةيه و جثگاي رثزلثنانه ، بةآلم نابـث لـه   

ثران لةگةص ئةوةي لـه  بريتان بچثتةوه كه له بارودؤخي ئثستادا كةش و هةواي ئ
بؤ منوونه ئثستا له ئثران قةيرانثكي قـووص  . سةرةوه بامسان كرد جياوازي هةيه

كرثكاراين ئثران كةمن، نـاكرث  . وةك هثزثكي بزوثنةري شؤذش هةست پثناكرث
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جووتيـاراين ئثـران لـه تثكؤشـان و     . پثكهاته سياسييةكانيان بةهثنـد بگـريث  
سةرةذاي ئةوانه ئثران له حاصي حازردا . نييه چاالكييةكاين سياسيدا بةشدارييان

  .لةگةص دوژمين دةرةوةي له شةذدا نييه
كؤنةپةرةسيت ئثران له وةها شةذثكدايه كه بث  ]رژميي[ئثوةش دةزانن كه 

هثز و الواز دةبث و بةچؤك دادث كةوايه دةبث ئةوةتان لةبـةر چـاو بـث كـه لـه      
 ١٩٠٥ووه كه لةگةص تاكتيكةكاين ئثراين ئةوذؤكةدا، وةها بارودؤخثك پثك نةهات

ي هةضاص لثنني دةقاودةق يةك بگرنةوه و مةرجةكاين بابـةيت باسـكراوي   ١٩١٧و 
  .بؤ دةكار ثنرثت

هةصبةت ئثوه دةتانتواين له كايت جثگريبووين هثزةكاين شـووذةوي لـه   
ــه     ــان ب ــكي خؤت ــگثذييةكاين خةص ــوازه شؤذش ــاتين داخ ــؤ وةديه ــران، ب ئث

ادار بووبان، بةآلم له بارودؤخي ئثستادا، ئثمه نـاتوانني  سةركةوتنةكانتان هيو
هثزةكاين خؤمان له ئثران رابگرين، چونكه بووين ئةذتةشي ئثمه له ئثـران بـه   
بنةماي سياسةيت رزگارخيوازي يةكثيت سؤضيةت لـه ئاسـيا و ئورووپـا زيـان     

  .دةگةيةنث و لةرزؤكي دةكا
ئةگـةر هثزةكـاين ئثـوه    : نئينگليسييةكان و ئامريكاييةكان به ئثمه دةصث

بؤيان هةيه له ئثران مبثننةوه، كه وايه بؤچي ئينگليس له ميسـر و سـووريا و   
ئةنــدؤنثزي و يؤنــان و هثزةكــاين ئامريكــا لــه چــني و ئيســلةند و دامنــاذك 

  نةمثننةوه؟
بةو هؤيانه ئثمه سوورين له سةر كثشانةوةي هثزةكامنان، هةتا بيـانوو  

كـه بتـوانني    ]ئةوةش بؤوةيـه [.كان و ئامريكاييةكاننةدةينه دةسيت ئينگليسيية
تثكؤشانةكاين رزگارخيوازي لـه موسـتةعمةرةكاين ئةوانـدا پـةره پثبـدةين و      

  .سياسةيت رزگارخيوازانةي خؤمان باشتر بةذثوه ببةين
ئثوه وةك شؤذشگثذثك دةتوانن لثمان تثبگةن كه ئثمه ! هةضاص پيشةوةري

نييه، كة وايه بةپثي ئةو خاآلنـةي سـةرث و    جگه لةوه رثگايةكي ديكةمان لةبةر
به لةبةر چاو گرتين بارودؤخي پثكهاتوو له ئثـران بـةو ئةجنامانـةي خـوارث     

  :دةگةين
  .له ئثراندا قةيراين قووصي شؤذشگثذي پثك نةهاتووه -١
  .ئثران لةگةص دوژمين دةرةوةي شةذ ناكا -٢
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ؤنةپةرةستةكان، وةزع و بارودؤخثك كه ببثته هؤي الوازكردين هثزه ك -٣
  .پثك نةهاتووه

  .مةرجةكاين وآلتثكي دؤذاو له شةذدا به سةر ئثراندا زاص نييه - ٤
ذا تا ئةو كاتةي ئةذتةشي سوور له ئثرانه، ئثوه دةتوانن  له سةر ئةوةش

وث خةبايت دمثوكذاتثك پةره پثبدةن، بةآلم هةر چؤنثكي بث هثزةكاين ئثمـه   له
من له ئثوه دةپرسم ئثمه لـه ئثـران چ   . ؤيل بكةندةبث له ئثران بذؤنه دةرث و چ

  خثرثكمان پثدةگا و چ بةرژةوةندييةكمان هةيه؟
ومذ و تثكهةصچوونني له سـةر حكوومـةت،    ئثمه له ئثراندا خةريكي مشت

بـه  ) اليـةنگري ئينگلـيس  (مةقام و بةذثوةبةرايةيت و رثكخراوةكاين ئـةنگلؤفثل  
ه چةنـدين جـار سياسـةتثكي    لةبةر چـاو گـرتين ئـةوةي كـه قةواموسـةلتةن     

پاشكةوتووي به سةر ئثراندا سةپاندووه و ئةوذؤ به مةبةسـيت پاكانـة كـردين    
سياسةيت خؤي و دةوصةتةكةي لثبذاوه هثندثك هةنگاوي چاكسـازي بكـا و لـه    
كؤبوونةوةكاين دمثوكذاتيك سةركةوتنثك بؤ خـؤي وةدةسـت بثنـث، پرسـيار     

  تاكتيكثكمان هةبث؟ئةوةيه ئةگةر ئةو جؤره بث ئثمه دةبث چ 
ومذانه كةلك وةرگـرين و   به بذواي من بؤ ئةوةي لةو تثكهةصچوون و مشت

بزانني پشيت پـةردةي ئـةو پرسـانه چييـه، دةبـث يارمـةيت قـةوام بـدةين و         
گؤشـةگري بكـةين و وةاليـان بنـثني و بـؤ      ) اليةنگراين ئينگلـيس (» ئةنگلؤفثل«

بكةين، ئثمه ئةوانه به سةآلح و پةرةپثداين دمثوكذاسي له ئثران، بنكةيةك ساز 
 ]:ئـةويش ئةوةيـه  [هةصبةت تاكتيكثكي ديكةش هةيه . مةسصةحةيت ئثوه دةزانني

تف له هةموو شت كردن و هةصبذاين پثوةندييه پثكهاتووةكان لةگـةص قـةوام كـه    
ئةوةش زةمانةيت پتةوكردين هةصوثسيت ئريتيجاع و مسؤگةربووين سةركةوتين 

هةصـبةت نـاكرث نـاوي    . ه)ئةنگلؤفثلةكان(ين ئينگليس اليةنگره كؤنةپةرةستةكا
ئةوه بنثني تاكتيك، بةصكوو ئةوه گةوجثتييه و لـه راستيشـدا خةيانةتثكـه بـه     

  .گةيل ئازةرباجيان و دمثوكذاسي ئثران
سـةرةتا   ]گؤيا سؤضيةت[بيستوومه كه ئثوه گوتووتانه! هةضاص پيشةوةري

دةدا و دةمانگـةوزثنث، پشـتمان    دةمانباته ئامسان و له دواييدا لـه عـةرزمثان  
بثتوو وا بث جثي سةرسوذمانه، بؤ مةگةر چـي رووي  . بةردةدا و ريسوامان دةكا

  داوه؟
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ئثمه لثره شثوةي دياريكراوي راوثژكارييةكي شؤذشگثذانةي تايبـةتيمان  
ومـةرجي   لـه هـةل  . دةكار كردووه كه بؤ هـةر شؤذشـگثذثك روون و ئاشـكرايه   

ئثستادا، بؤ دابني كـردين داخوازييـه ناسـراوةكاين     ئةمذؤي ئثران و بارودؤخي
هثزه شؤذشگثذةكان، زثدةذؤيي له كةمترين داخوازييةكان مةترسيمان بـؤ سـاز   

  ).له داخوازي كةمةوه دةبث دةست پثبكرث(= دةكا 
بــه داين ئيمكانــات و  ]قــةوام[ســةرةذاي ئــةوه بــؤ هانــداين دةوصــةيت

دا ئيمكاناتثك له بةر دةسيت دابنرث هاسانكارييةكان، پثويست بوو له بةرامبةر
  .هةتا بتوانث به ئاماجنةكاين خؤي بگا و كارةكان بةرةو پثش بذؤن

ومةرجي ئثستاي ئثراندا دةتوانن ببنه خاوةين ئيمكاناتثك كه  ئثوه له هةل
قـانووين رةوتـةكاين شؤذشـگثذي وا    . حكوومةيت قةوام مـل بـه رووخـان بـدا    

زؤر جثـي  . ه، هيچ ريسواييةك رووي نـةداوه بةآلم سةبارةت به ئثو. هةصدةگرث
سةرســوذمانه كــه ئثــوه وا بــري بكةنــةوه كــه ئثمــه بووبينــه هؤكارثــك بــؤ  

  .ئابذووچووين ئثوه
بةپثچةوانةوه ئةگةر ئثوه عاقآلنه و ژيرانه كار بكةن، له سايةي يارمةيت 

ومةرجي ئثستادا ئازةرباجيـان رابگـرن و پارثزگـاري     مةعنةوي دةتوانن له هةل
ــةنلث ــةوةي  . بك ــةنگي جووآلن ــت وةك پثش ــةآليت ناوةذاس ــه رؤژه ــةوكات ل ئ

  ».دمثوكذاتيكي خةصكي ئازةرباجيان و ئثران، دؤعاي خثرتان به دياري بؤ دث
ي ئةم كتثبةدا لـه  ١٠٤له الپةذه . نامةكةي ئيستالني لثرةدا كؤتايي پثهات

ين كـه يـةكثك لـه گـةوره بةرپرسـا     » جةهانشاهلوو«بريةوةرييةكاين دوكتور 
ئةو قسانةي نـاوبراو  . فريقةي دمثوكذايت ئازةرباجيان بووه، كةلك وةرگرياوه

كه دةوصةيت ناوةندي ) ١٩٤٦( ١٣٢٥سازةكاين ساصي  دةگةذثتةوه رؤژه چارةنووس
  .هثرشةكاين بةرةو ئازةرباجيان و كوردستان دةست پثكردبوو

وي ئؤف ئةفسةري رثكخرا سةرهةنگ قوصي«: دةصث» جةهانشاهلوو«دوكتور 
سةركؤنسوويل سؤضـيةت لـه   » ئاتاكيشي ئؤف«ئاسايشي سؤضيةت بوو كه دواي 

تةورثز، هةمةكاره و چاوةدثري كاروبارةكاين فريقةي دمثوكذايت ئازةرباجيـان  
وثذاي پيشةوةري له سةر قـةرارثكي كـه پثشـتر داماننـابوو چووينـه الي      . بوو

ي رووسةكان زؤر پيشةوةري كه له شثوةي ناجوامثرانة. »قوصي ئؤف«سةرهةنگ 
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ئثوه ئثمةتان هثنـا نـاو مةيـدان و    : دا چوو گويت»قوصي ئؤف«تووذه بوو، بةگژ 
، ناجوامثرانـه پشـتمان تثدةكـةن و    ]مبثـنن [ئثستاش كه قازاجنتان لةوةدا نييه

هةموو ئةو خةصكةي كه به بذواي ئثمه رثك خران و لةخؤبردووييان كرد بةكوشت 
ـ  چوون، پثم بصث كث وةآلمي ئةو بـث  ؟ )كـث بةرپرسـه  . (ةرةوبةرةييه دةداتـةوه س

كه له بـوثري پيشـةوةري تـةواو هةصـچووبوو، تـةنيا      » قوصي ئؤف«سةرهةنگ 
ئةو كةسةي ئةتؤي هثناوه، : واته) سين گترين، سنه ديري گيت: (ئةوةندةي گوت

  !هةر ئةويش پثت دةصث بذؤ
ي ئةوشـؤ هةضـاص   ٨سـاعةت  : ئةوةندةشي له قسةكاين زياد كرد و گـويت 

جولفا چاوةذثتـه و لـه    -ذاي تةورثز  له دةرةوةي شاري له سث» زةل ئؤفگوث«
بةو مانايه كه خؤتثهةصقوتاندن لة وه ! جثي خؤي هةستا و له بةر دةرگا راوةستا

  »!!...پتر بةسه
يـةوه  »جةهانشاهلوو«يشدا نووسةر ديسان له زمان دوكتور ١٠٧له الپةذه 

سـةفريي  » سادچيكؤف«و » سةلتةنهقةوامو«دواي ئيمزاي پةمياين نثوان «: دةصث
شووذةوي له شوثين باصوثزخانه، ميوانييـةك رثكخرابـوو كـه لـه وث ئاغـاي      

ي بــؤ بةرپرســاين فريقــه »ئيســتالني«ي )تثلگــذاف(ســةفري دةقــي برووســكه 
شؤذش هـةوراز و نشـثوي هةيـه، ئثسـتا     «: لةو برووسكةدا هاتبوو. خوثندةوه

بـةآلم  . »هـةورازي داهـاتوو سـازكةن   پثويسته بةو نشثوه مل بدةن و خؤتان بؤ 
له هةصةدا بوو چونكه قةواموسةلتةنه كآلوي له سةر نا و هيچ كام لـه   ئيستالني

له . خاصةكاين پةميانةكةي وةدي نةهثنا و ئةذتةشي شووذةويشي به دةركردن دا
ئيسـتالني بليمـةيت   «: كؤتايي كتثبةكةدا نووسةر سةبارةت بـةو بابةتـه دةصـث   

  »!ي سياسيدا دؤذانيزامي، له قومار
دا بامسـان  »ك.چؤنيةيت هةصوةشاندنةوةي كؤمةصـةي ژ «پثشتر له بةشي 

كرد كه رووسةكان له بةرامبةر كوردةكان چ سياسةتثكيان رةچـاو كـردووه، بـؤ    
مان كرد كـه كؤميسـثري گـةليي    »مؤلؤتؤف. م.و«منوونه باسي بري و بؤچووين 

ةو بذوايةدا بوو كه به هـيچ  كاروباري دةرةوةي يةكثيت سؤضيةت بوو، ناوبراو ل
شثوةيةيةك يارمةيت به كورد نةدرث و گوتبووي پثويسته بةرپرساين سؤضـيةت  
بة پارثزةوه لةگةص كوردةكان جبووصثنةوه و لةو نثوةدا هةموو هثزي خؤيان بـؤ  
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بةآلم له بةشثك له نامةكةيدا سـةرةذاي  . يارمةيت به ئازةرييةكان تةرخان بكةن
چونكه نايهةوث دةوصةتةكةي له ساماين زؤر و زةوةندي ئةو بري و بؤچوونةي، 

كاربةدةستةكامنان له ئازةرباجياين ئثراندا نابـث  «: كوردستان بثبةش بكا دةصث
بذوايان به سةرؤكه كؤنةپةرةست و خؤفرؤشةكاين كورد هـةبث، بةصـكوو دةبـث    
حيساب بؤ ماكةي پثشكةوتوو له نثـو دانيشـتوواين ئازةرباجيانـدا بكةنـةوه،     

ةمه بةو مانايه نييه كه ئثمه له تـةواوي پثوةندييـةكامنان لةگـةص كـوردان و     ئ‹
ئـةو  › ...كةلك وةرگرتن لةو پثوةندييانه بؤ بةرژةوةنديي خؤمان چـاو بپؤشـني  

بؤچوونه تةواو سياسةيت رووسةكان بةرامبةر به هـةموو گـةالين چةوسـاوه و    
ن ضيلچيضيسـكي  بةتايبةيت به كوردستان دةردةخـا هـةروةها قسـةكاين كاپيتـا    

درومشي سـةربةخؤيي لـه اليـةن    «: ك دةصث.سيخوذي رووس كه سةبارةت به ژ
ئيمپرياليزمةوه خراوةته سةر زاري كوردان و ئةمه درومشثكي كؤنةپةرةستانةيه 
و كوردستاين سةربةخؤ دةبثته پثگةيـةكي ئيمپريـاليزم و سـةرةجنامي دةبثتـه     

ي قـةفقاز و ئاسـياي   پردثك بـؤ دةسـتدرثژي بـؤ سـةر سؤضـيةت و لـه رثگـا       
كردنـةوةي ئـةو پيالنـةي     ئثمه دةبث بؤ پووچةص. ناوةذاستةوه جثبةجث دةكرثت

روون نييه كه هاتين رووسةكان بـؤ ئازةرباجيـان و   » .ئيمپرياليزم هةوص بدةين
كوردستان لةسةر چ حيسابثكه و ئايا هاتين رووسـةكان و بـريوذاي كارنـاس و    

زةرباجيان و پشتبةرداين كوردةكان پـيالن  جاسووسةكانيان بؤ يارمةتيدان به ئا
نييه؟ ئـاخؤ دةكـرث وآلتثـك نييـةيت يارمـةيت مةعنـةوي و اليـةنگري گةلـه         
چةوساوةكاين هةبث و يارمةيت گةلثك بدا و يارمـةيت گـةلثكي ديكـه كـه هـةر      
دراوسثي ئةو گةلةيه نةدا؟ پثكهاتين ئيستالني و قةوام لةسةر ئيمتيازي نـةويت  

؟ !راستييةي تةواو سةملاند كه رووسةكانيش چةند نيازپاكن باكووري ئثران ئةو
تةنانةت ئةو نيازپاكييه حكوومةيت ئازةرباجيان و پيشةوةريشي نةگرتةوه كـه  
به قسةي سيخوذةكانيان له پثناو پتةوكردن و پةرةپثـداين پةيوةندييـةكان لـه    

مةصـةي  كؤ«كردنـةوةي  . پلةي يةكةمدا دةبوو بؤ الي ئازةرييةكان هةنگاو بنرثت
ي ٢١لــه مــةهاباد كـه بــةدواي ديــداري  » پثوةندييـةكاين فةرهــةنگي سؤضـيةت  

كؤنسـوويل  » ماتؤيثض«ك لةگةص .ي چةند ئةندامي كؤمةصةي ژ١٣٢٣بةفرانباري 
ــداري   ــةروةها دي ــيةت و ه ــةي ٢سؤض ــداين ١٣( ١٩٤٥ي فثوريي ي )١٣٢٣ي رثبةن
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ـ » شـةريفؤض «زاده لةگةص  مامؤستا زةبيحي و كاك قامسي ئثلخاين ه تـةورثز؛  ل
له مةهاباد كـراوه، ئـةو   ) ١٣٢٤ي خاكةلثوةي ٢٠(=  ١٩٤٥رؤژي نؤهةمي ئاوريلي 

پرسياره دثنثته گؤذث كه چؤنه رووسةكان هةر چةند مانگ دواي داواكارييةكـةي  
ك ئةو بنكةيان له مةهاباد دامةزراند بةآلم سةدان داواي ديكـةي ئـةو   .كؤمةصةي ژ

. ي كوردستانيان دابوو، وةپشت گوث خسـت كؤمةصه و دةيان بةصثين كه به كؤمار
بة بذواي من كردنةوةي ئةو بنكةيـه لـه مـةهاباد هـةلثكي زؤر بـاش بـوو بـؤ        

دا خـةريكي ئاژاوةنانـةوه و   »پةيوةندي فةرهةنگي«رووسةكان كه له ژثر سايةي 
ك و لةدواييشـدا كؤمـاري كوردسـتان و    .لةرزؤك كردين بنةماكاين كؤمةصةي ژ

قسـةكاين  . بةرژةوةندييـه ئابوورييـةكاين خؤيـان بـن     كاركردن بؤ گةيشنت به
تاقمثك له كارناساين ئثمه هـةموو رؤژث  «: يش كه دةصث»ئيبذاهيم نةورؤزئؤف«

وةكثوةكاين دةوروبةري ميانه دةكةوتن بؤ ئـةوةي پاشـةكةوتةكاين ژثـر زةوي    
  .ئةو بؤچوونةمان دةسةملثنث» ببيننةوه

ةت له هةر دوو حكوومـةيت  بةشداري سةدان ئةفسةر و كاربةدةسيت سؤضي
كوردستان و ئازةرباجيان له ژثر ناوي جؤراوجؤردا هةر بةو ئاماجنه بووه كه به 
هةر شثوةيةك بث قازاجنثك بؤ خؤيان وةدةست بثـنن، جـا چارةنووسـي ئـةو     

. گةالنةي تا رادةيةك يارمةتييان داون به كوث دةگا، ئةوه بؤ وان گرينـگ نييـه  
رثژخايةنـةكان و وةدةسـت هثنـاين قازاجنـه     گرينگ گةيشـنت بـه ئاماجنـه د   

ئةگةريش يارمةتييةك به كورد گةيشتبث، لـه پثنـاوي   . ئابوورييةكاين خؤيانه
ئةوةدا بووه كه لةو نثوةدا بتـوانن شـتثك بـه شـتثك بكـةن و بـه قـازاجنثكي        

ئـازادي گـةالين   «ئابووري بگةن و ئةوةي لةو نثـوةدا بـه برييانـدا نـةهاتووه     
  .بووه» چةوساوه

ــه ــثيب   ب ــه كت ــه ل ــةكي ديك ــه  «ئاوذدانةوةي ــتان ل ــةآليت كوردس رؤژه
ئةو راستييةمان زووتر بؤ ئاشكرا » بةصگةنامةكاين وةزارةيت دةرةوةي بريتانيادا

ي ئةم كتثبةدا سياسةيت رووسةكان بـةو جـؤره باسـي    ٥٩و  ٥٨له الپةذه . دةبث
ثـراين لـه   ماكسيمؤف له چةند دةرفةتثكدا، يارمةيت كاربةدةستاين ئ«: لثكراوه

پثناو راگرتين كوردةكان له سةر نةزم و نةسةق داوه و، گومانثكي كـةم لـة وةدا   
كردنةي ماكسيمؤض لةگةص ئثرانييةكان شوثنثكي ئةخالقيي   هةيه كه ئةم هاوكاري
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گرينگ له سةر كورد دابنثت، گةرچي رووسـةكان بةئاشـكرا نايانـةوث دةسـيت     
ييـه هؤيةكةشـي هـةر ئـةوه بثـت وا      كـه دوور ن (ئثرانييةكان ئاواصه ثصـنةوه  

، بةآلم مـن الم وا  )ي كورد هةبثت»پارثزةر«دةيانةوث پثشينةيةكي باشيان وةك 
نييه رووسةكان كارثكي له وه زيـاتر بكـةن كـه داوا لـه كـورد بكـةن ژانةسـةر        

  .»نةخولقثنن
ئةوانةي ئـا ئثسـتا بامسـان كـرد، هـةموو دةربـذي بـري و بؤچـوون و         

بةآلم لة سةر ئةوةشذا پثم وا نييه رووسـةكان لـةو   . وهةصوثسيت رووسةكان بو
لـه  . كرابـث  بارةوه واته هةصخةصةتاندين گةيل كورد وةك ئينگليسييةكانيان پـث 

ي سةرچاوةي پثشوو گؤشـةيةك لـه سياسـةيت ئينگليسـييةكانيش     ٣٣٧الپةذه 
ك و كؤمـاري  .ومةرجةي كؤمةصـةي ژ  سةبارةت به گةيل كورد بةتايبةت لةو هةل

  .تثيدا بووه، دةخةينه روو كوردستان
كورد خةصكثكي دواكةوتوو و دةمدةمني و متمانةيان پث «: دةصث ٣٣٧الپةذه 

دامي گريؤدةي كثشةي ناوخؤيني لةبةر ئةوةي لـه شـوثين دوورةدةسـت    . ناكرث
كةمايةسـييةكن كـه دةكـرث بـةكار     . دةژين موشكيلةيةكي زؤر ناتوانن بنثنـةوه 

و ئةگةر رووسةكان بثنـه نـاو وآلت، ئـةوان     هةميشه دژ به حكوومةتن. ثنرثن
دةتوانن موشكيلةكه زياتر بكةن، بةآلم حكوومةيت عثذاق و ئثران ئثستا دةتوانن 

كـه  » .هيچ هـةنگاوثكي تايبـةت پثويسـت نييـه هةصـبگريثت     . كؤنتذؤصيان بكةن
لثرةشدا بةوه دةگةين كه كوردي چةوسـاوه چـؤن لـه هـةردوو دينـان بـوون،       

ــةكان  ــا)ك.ژ(رووس ــييةكانيش  ي ــييةكان و ئينگليس ــيت ئينگليس ــه داردةس ن ب
كـوردي  . يان به دةستكرد و داردةسـيت رووسـةكان زانيـوه   »ك.ژ«بةپثچةوانةوه 

لثقةوماويش هةموو هةوص و پثوةندييةكي لةگةص ئـةو دوو زهلثـزه لـه پثنـاوي     
  .گةيشنت به ئاماجنةكاين خؤي بووه



3  

تايي شيكردنةوةي الپةذةكاين نوسخةي كؤ ناساندن و
  ي نيشتمان و وةالناين بةرپرسةكةيگؤضارئةسصي 

پثشـتر بثجگـه    .»ي نيشتمانگؤضار«جا ئةوجار با بگةذثينةوه سةر باسي 
پـةمياين  «ةكةدا لـه وتـاري   گؤضـار لةو گؤذانكارييانةي كه له ژمارةي كؤتـايي  

سـيت  ذرووبةرگ و ئةسصـي پةميانةكـه و پث  (خستوومانةته بةرچاو » سنوور سث
ـ )ةكةدا هاتووهگؤضارله كؤتايي  بابةتةكان كه  ٣٢ان كـه لـه سـةرجةمي    ، گومت

الپةذةي لـه تـةورثز لـه اليـةن      ١٢» ي نيشتمانگؤضار«الپةذةي ژمارةي كؤتايي 
الپةذةي ديكةشي له مةهاباد چـاپ   ٢٠يةوه چاپ كراوه و ئةو »زةبيحي«مامؤستا 

ـ  . كراوه ةر داواي هةر دوابةدواي هاتنةوةي مامؤستا زةبيحي بؤ مةهاباد كـه لةس
بوو، بؤ ماوةيةكي كورت دةسبةسةر دةكـرث و لـةو   ) ك.ژ(بةرپرساين كؤمةصةي 

ةكةيان له دةسـت دةرهثنـاوه كـه    گؤضارماوةيةشدا سةرنووسةري و بةرپرسثيت 
بةو لثوردبوونانةي لثرةدا باسيان دةكـةين ئـةو بؤچوونانـةمان بـه بةصـگةوه      

كوردستان «ومان به وتاري دا چا»ي نيشتمانگؤضار«له يةكةم وتاري . دةسةملثنن
 دةكةوث كه له اليةن مامؤستا زةبيحي نووسـراوه و ئـةو وتـاره   » قووت نادرثت

ئةگـةر  «: له بةشـي كؤتـايي وتارةكةيـدا دةصـث    . ةكهگؤضاري ٢كةوتؤته الپةذه 
درؤ و دةلةسةي دوژمنـان بـووبن،   ) فريوخواردوو(= هثندثك نةفام دةسخةرؤي 
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رد هةر كاتث ئرياده بكـةن وايـان بةسـةردثنن    كؤمةآلين سياسي كو: الزمه بزانن
الرسول  وما علي«. وةكوو نةهاتبنه دونيا، ئيتر وةباصي خؤيان وةئةستؤي خؤيان

  .»االالبالغ
لثره هةست بةوه دةكةين كه كةسانثك هةن كه له دژي بةرژةوةندييةكاين 

ه بةتايبةيت خةريكي دوژمنايةيت و ئـاژاو ) ك.ژ(گةيل كورد بةگشيت و كؤمةصةي 
نانةوةن، بةآلم له وتارةكةدا به شثوةيةكي سةربةسـتراو باسـي ئـةو كةسـانه     

  .كراوه
تثـدا بـآلو   » حمةممـةدي شاپةسـةندي  «يشدا وتـارثكي كـاك   ٨له الپةذه 

كراوةتةوه كه نووسةر لةو وتارةدا بثجگه له چةند كةسثك كه وةك دذك و داصـي  
دةكا و بث ئةوةي نـاوي  نةگبةت به كوردستاندا بآلو بوونةوه، گلةيي له تاقمثك 

بةصث هاواري من له دةست ئةو كةسـانةيه كـه پـةردةي    «: كةسثكي هثنابث دةصث
دوژمنـان  ) دنـةدان (= خؤبيين و نةفامي به سةر چاويان كشاوه و به ئانتريكايت 

كـردين   وةك ميكذؤيب تاعوون لـه كوردسـتان خـةريكي پثشـگريي و بةربةسـت     
  .»فةعالييةيت گةجنانن

ئـةو گلـةيي و هـاوارةش    «: كي ديكه له وتارةكةيدا دةصثنووسةر له بةشث
نابث ببثته واسيتةي خؤلثگؤذاين ئةوانةي رووي قسةيان تثكراوه و وا بزانن كـه  
وجووديان بؤ ژياين نةتةوةي كـورد و دواذؤژي كوردسـتاندا چاكـه و خراپـةي     

 هةرگيز نابث ئـةو خـةياص و پآلوانـه بفـةرموون؛ دواذؤژي    ! لثدةوةشثتةوه نا نا
هـةروةها  . هةموو ميللةتثك مةذبووت به كؤششت و خةبايت الواين ئةو قةومةيه

موقةددةرايت كورد و كوردستان بة دةست گةجناين بةغريةت و نامووسه كـه لـه   
خستووه و شثرانه و مثرانه بؤ بةرزثيت قةومي  هةموو شوثنثكي وآلت پاصيان رثك

ـ     ةرچي كؤششـتثك لـه   كورد و رزگاري كوردسـتان بـةگيان و دص تثدةكؤشـن، ه
ئثمه له «: له كؤتاييشدا دةصث» ...موقابيل خةبايت ئةواندا بكرثت بةفيذؤ دةچث و

رووي دصسؤزي و كوردايةتييةوه ئامؤژگارييان دةكةين كـه لـةم رثگـا خـوارةي     
گرتوويانه بگةذثنةوه و رثگاي راسيت بگرنـه پـثش تـا لـه دواييـدا خةجاصـةت       

  »كةلك و سوود دةمثنثتةوهنةبنةوه و پةشيماين نةكثشن كه بث 
  :ئةو شثعرةشي كردؤته رستةي كؤتايي وتارةكةي
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  كورد ئةوةند كوردن به سـةد شـةيتان لـه كـوردي ناكـةون     

  سـةر پةيـدا دةكـةن    ئةي كه خةصـكي بـؤچي؟ بؤخـؤ دةردي   

  

كه به بذواي من ميسذةعي ئةووةصي ئةو شثعره و كاكصـي شـثعرةكه، لـه    
وةرگـرياوه كـه   » شثخ رةزاي تاصـةباين «شثعرثكي شاعريي گةورةي گةلةكةمان 

  :دةصث
ــره     ــادةم فيلتـــ ــه ئـــ ــآل لـــ ــاجي عةبدوصـــ   حـــ

ــةري   ــةي پثغةمبــــ ــوودي مةرتةبــــ ــا وجــــ   بــــ

ــةچوو     ــه دةرنـ ــه كؤيـ ــةيتان لـ ــةد شـ ــه سـ ــةم بـ   ئـ

  ئــــةو بــــه شــــةيتانثك لــــه جةننــــةت دةرپــــةذي

  

 فشار و كاري بةرنامةداذثژراوي رووسـةكان و چةنـد   به رووينئةو وتاره 
بةتايبـةيت  ) ك.ژ( گةيل كورد بةگشيت و كؤمةصـةي  دةستثكي دژ به ئاماجنةكاين

بةآلم وا وثدةچث فشارةكه له اليةن چةند كةسثك يا چةند اليـةنثكي  . دةگرثتةوه
بةهثز بووه كه نووسةر لةبةر چةند هؤيةكي ناديار كه يةكيان رةنگه پاراسـتين  

بـث، بةئاشـكرا ناويـان ناهثنـث و     ) ك.ژ(بةرژةوةندييه گشتييةكاين كؤمةصةي 
ةبةسيت خؤي به شثوةيةكي گشـيت دةربـذيوه و نـاوي كـةس يـا كةسـانثكي       م

  .تايبةيت نةهثناوه و گلةيي و هاواري خؤي بةو شثوةيه له دةستيان دةربذيوه
بؤ سةملاندين ئةو رايه و بةصگةداركردين قسةكامنان هةرچةند بةكورتيش 

ي كؤمةصةي ةكاين سةردةمگؤضاربث با ئاوذثك بدةينةوه له سةر يةكثكي ديكه له 
  ).ك.ژ(

  »هاوار«ي گؤضار

سثپتامربي ساصي ( ١٣٢٤يةكةم ژمارةي له رةزبةري ساصي » هاوار«ي گؤضار
ه هاوكـات بـووه لةگـةص    گؤضـار دةرچووين ئـةو  . چاپ و بآلو كراوةتةوه) ١٩٤٥

و سةروبةندي كؤنگرةي يةكـةمي دامةزرانـدين   ) ك.ژ(هةصوةشانةوةي كؤمةصةي 
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بةصگةمشان بؤ ئةو قسانه ئةوةيه كـه كؤمـاري    .»حيزيب دمثوكذايت كوردستان«
راگةيةنـدراوه،  ) ١٩٤٦ي ژانوييـةي  ٢٢( ١٣٢٤ي رثبةنداين ساصـي  ٢كوردستان له 

له مانگي رةزبةر واته چوار مانگ بةر له راگةياندين كؤمار چـاپ  » هاوار«كةچي 
كراوه و لةبةر فشـاري راسـتةوخؤ يـا ناذاسـتةوخؤي رووسـةكان، سـةرةذاي       

ماوه و دةرفةيت چاپي ژمارةكاين ) ك.ژ(ةوةي بةذةمسي كؤمةصةي هةصنةوةشاندن
» هاوار«ةكةيان ناو ناوه گؤضارروونيش نييه به چ هؤيةك . نةدراوه داهاتووي پث

دا )٩و٨و٧(كه به بذواي من هؤيةكةي هةر درثژةي ئةو باسانةيه كه له نيشتماين 
اين ناو كؤمةصـةي  شيمان كردنةوه و ئةو هاواره له دةست هثندثك له كاربةدةست

ه كه له ژثر فشاري رووسةكان له اليةك و بةپثويست زانيين گؤذيين ناوي )ك.ژ(
گرينگي ئةو باسةمشان كاتثك بؤ روون دةبثتةوه كـه  . كؤمةصه له اليةكي ديكةيه

  . بووه» هاوار«ةكه گؤضارسةرجنثك بدةينه سةر ئةو باسةي كه يةكةم جار ناوي 
ه كه له اليةن چةند اليةنگر گؤضارئةو «: ةصثكاك عوبةيديلال ئةييووبيان د

ئةنـدامي  » مسـتةفا نـةژادي  «چاپ كرا كه كاك ) ك.ژ(و تثكؤشةري ناو كؤمةصةي 
دوو كـةس لـةو تثكؤشـةرانه    » حمةممةدي شاپةسةندي«چاالكي كؤمةصه و كاك 

و بةپثي ئـةو  » عوبةيديلال ئةييووبيان«بةآلم بةپثچةوانةي بريوذاي كاك » .بوون
ةكه كه له بةر دةستماندا بوو و هةروةها به چاوخشـاندنثك بـه   گؤضارژمارةيةي 

سةر الپةذةكاين ئةو ژمارةيةدا ناوثك لةو دوو ئةندامانـةي سـةروو نـابينني و    
وةك سةرنووسةر دةبينني، بـةآلم  ) ح.م(» سةيد حمةممةدي حةميدي«تةنيا ناوي 

حمةممـةدي   كاك مستةفا نةژادي و كـاك (ئةگةرچي ناوثك لةو دوو تثكؤشةرةي 
ةكةدا نابينني، ناشتوانني حاشـا لـه يارمـةيت ئـةو دوو     گؤضارله ) شاپةسةندي
ئـةو   .رةنگه له چاپةكةيدا يارمةتييان دابن و زؤر مانـدوو بـووبن  . كةسه بكةين

چةند كةسةش وةك شاعري و نووسةر، شثعر و نووسراوةكانيان بآلو كراوةتةوه 
ان تثدا زةق بؤتةوه و گرينگييـةكي  كه زؤربةي ئةو شثعرانه هةسيت نةتةوايةتيي

هةر يةكةي به چةند » هةژار«و مامؤستا » هثمن«مامؤستا . زؤر بةو بابةته دراوه
يـش لـةو   »رةجنبـةر «شـثعري  . شثعر،فاين به شثعرثك بةشـدارييان كـردووه  

بـث، چونكـه لـه    » زةبيحـي «ژمارةيةدا هاتووه كه وثدةچث هؤنراوةي مامؤستا 
تةنيا وتارثك كه . دا لةو جؤره شثعرانه چاپ كراوه»نيشتمان«هةموو ژمارةكاين 
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سـةيد حمةممـةدي   «) ح.م(لةو بآلوكراوةيةدا به زماين فارسي هاتووه له اليـةن  
كـه وةكـي پثشـتر    ) نووسةره فارسةكان بيخوثننـةوه (يةوه نووسراوه »حةميدي

  .دا چاپ كراوةتةوه»ئاوات«ي گؤضارگومتان دةقي ئةو وتاره بؤ دووهةم جار له 
له عةذةيب » پذشنگ.ب«له اليةن » ئازادكةرةكان«ارثكيش له ژثر ناوي وت

  .»وةرگثذدراوةته سةر زماين كوردي
منوونـةي  «: كاك عوبةيديلال ئةييووبيان لـه درثـژةي قسـةكانيدا دةصـث    

بـؤ مـانگي رةزبـةري ساصـي      ١ژماره » هاوار«ةكه به ناوي گؤضارنوسخةيةك له 
ئةو كةسه كـاك  ). ك.ژ(ةدةستاين كؤمةصةي دةنثردرثته الي يةكثك له كارب ١٣٢٤

هـةروةها لـه   » .بوو كه براگةورةي من بـوو ) ئةييووبيان(حمةممةدي تةهازاده «
كاتثك ئةو نوسخةيه دةگاته دةسيت كاكم، دةزانث كه «: درثژةي قسةكانيدا دةصث

ثكه له دةست ئةو كةسانةي بـةرگري لـه   »هاوار«ةكه ئاسايي نييه و گؤضارناوي 
  ».دةكةن) ك.ژ(ةنج و الوي ناو كؤمةصةي تثكؤشاين گ

حمةممـةدي  «ئةگةرچي هيچ بةصگةيةكمان بؤ ئةو قسةيةش نييه كه كـاك  
ئةم بؤچوونانةي هةبث و ئةو قسانةي كردبث، بـةآلم هـيچ شـك لـه     » تةهازاده

. ئـةو كـاره كـراوه   ) ك.ژ(وةيدا نييه كه له اليةن ئةنـدامثكي بـةرزي كؤمةصـةي    
» هاوار«ي گؤضاركاتثك » عوبةيديلال ئةييووبيان« هةرچؤنثكي بث به قسةي كاك

به ئاگاداري لةسـةر  ) ؟(، ناوبراو )ك.ژ(دةگاته دةسيت ئةو بةرپرسةي كؤمةصةي 
گـةيل كـورد زوصـم و    «: بارودؤخي ئةو سةردةمي كه پثشتر بامسان كـرد دةصـث  

و هـةموو  » هـاواري كـورد  «ه ببثتـه  »هـاوار «زؤرييةكي زؤري لثكراوه، با ئـةو  
) رووبـةرگ (هةر بؤيه لةسـةر يةكـةم الپـةذةي    » .كوردستان بگرثتةوه كوردثكي

به قةصةمي سةوز له الي سةرووي وشةي هاوار » ي كورد«وشةي » ي هاوارگؤضار«
ئـةمن   ]٢٨وثنةي ژمـاره  [.»هاواري كورد«ةكه دةبثته گؤضاردةنووسث و بةو جؤره ناوي 

ــدا    ــةو كتثبةش ــوه و ل ــكاريكراوةم دي ــةذه دةس ــةو الپ ــؤم ئ ــگه بؤخ وةك بةص
هثناومةتةوه، بةآلم به تثذاديوييةوه ناتوامن بصثم كث ئـةو وشـانةي لـث زيـاد     

  . كردووه
ي كتثبةكةيــدا ٨٣و  ٨٢لــه الپــةذه » كــةماص مةزهــةر ئةمحــةد«دوكتــور 

دواي ناسـاندين  » تثگةيشتين راستيي و شـوثين لـه رؤژنامةنووسـي كورديـدا    «
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كوردسـتان، سـةبارةت بـه     ك و كؤمـاري .بآلوكراوةكاين سةردةمي دةسةآليت ژ
چـاپ   ١٣٢٤ي مانگي رةزبةري ساصي )١(» هاوار«گؤضاري «: دةصث» هاوار«ي گؤضار
» هـاواري كـورد  «و له سةر دووةمي » هاوار«له سةربةرگي يةكةمي تةا . كراوه

  ».نووسراوه
لـه  » يةك بيين چةند تث -پاشكؤ «ديسان له سةرچاوةي پثشوو،له بةشي 

: ي)يـةك (ژمارة . مةهاباد» هاواري كورد -هاوار « «يت يش نووسيوية٢٣٨الپةذه 
له سـةربةرگي يةكـةمي   . ١٩٤٥تشريين يةكةمي  -، ئةيلول ١٣٢٤رةزبةري ساصي 

ژمارة يـةكي  . نووسراوه» هاواري كورد«و له سةربةرگي دووهةمي » هاوار«تةا 
 به چاوخشاندنثك بـه سـةر الپـةذةكاين يةكـةم و    » .ه)سم ١٤×  ٢٠(الپةذةيه  ٣٠

ةكه، هثندثك دةكةوينه شك و گومانةوه و گؤضاردووهةمي ئةو تاقه يةك ژمارةي 
ةش بـه دةردي ژمـارةي كؤتـايي    گؤضاردثينه سةر ئةو باوةذه كه بؤي هةيه ئةم 

: هؤكارةكاين هاتنه سـةر ئـةو باوةذةمشـان يةكـةميان    . ةوه چووبث»نيشتمان«
ئـةوه كـه   : يشدووهـةم . ةكةيهگؤضـار وةك له پثشتر بامسـان كـرد رووبـةرگي    

دا »هـاوار «ي گؤضـار ، لـه  »نيشـتمان «ي گؤضـار بةپثچةوانةي هةموو ژمارةكاين 
ي بابةتـةكان و نـاوي نووسـةر و الپـةذةكاين وةبـةر چـاو       )فثهرثست(پثذشت 
ي گؤضـار جگه لةوانه ئةگةر هثندثك سةرنج بدةينـه سـةر رووبـةرگي    . ناكةوث

ي گؤضـار پيتانـةي بـه    جوان بؤمان دةردةكةوث كه تةنانةت ئةو» هاواري كورد«
جياوازييـان  »هاوار«، لةگةص وشةي پييت »ي كورد«ةوه لكثندراون، واته »هاوار«

ئةو . به پيتثك چاپ كراوه كه نثو پيتةكاين بةتاصه»كورد«بةتايبةت وشةي . هةيه
رووبــةرگي . جيــاوازي هةيــه» هــاوار«جــؤره فؤنتــه لةگــةص فــؤنيت وشــةي 

ي پثوه نةلكاوه كه ئةو رووبةرگـه  »وردي ك«ةكه وشةي گؤضارنةكراوي  دةسكاري
كـه ئثسـتا لةبـةر دةسـيت زؤربـةي      » هاواري كـورد «ي گؤضاروثذاي رووبةرگي 

  ] ٢٩وثنةي ژماره [ .خوثنةراندايه، لةم كتثبةدا، وةك خؤيان بآلو كراونةتةوه
ي گؤضـار بامسـان كـردن،    ٩و٨و٧ي »نيشـتمان «هةر بةو هؤيانةي كه بؤ 

ماوةي پثنةدرا پتر له يةك ژمارةي لث چاپ و بآلو  يش،)هاواري كورد(= » هاوار«
هـاواري  «ي گؤضـار بثتةوه كه به بـذواي مـن دةرچـووين تاقـه يـةك ژمـارةي       

نيشـتمان و  «ةكاين پثش خؤي واته گؤضاريش هةر بةو هؤيه بوو كه بؤ »نيشتمان
هةبوو، هةر بؤيه ماوةي پثنةدرا ئةويش پتر لـه يـةك ژمـارةي    » هاوار و ئاوات
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لثرةدايه كه دةتوانني بصثني، ئةگةر بذيار بووبا كـورد  . بآلو بكرثتةوهچاپ و  لث
و پـثش   گؤضـار هاوارثكي كردبا، ئةوه دةبوو بةر لـه كـايت دةرچـووين يةكـةم     

كردباي و به هؤي زةخت و فشـاري كاربةدةسـتاين   ) ك.ژ(دامةزراندين كؤمةصةي 
ةكةيان نـاو  گؤضارهيوايي كورد و نةبووين پشتيوانثك بؤ كؤمةصةكه،  ئثران و بث

كـةچي دةبيـنني   » و ئاوات و هـاواري نيشـتمان  ) هاواري كورد(= » هاوار«نابايه 
دا )ك.ژ(انه له سةردةمي دةسةآليت بـةهثزي كؤمةصـةي   گؤضاربةپثچةوانةوه ئةو 

دا لةسةر )ك.ژ(چاپ و بآلو كراونةتةوه و ئةو ناوانةشيان له سةردةمي دةسةآليت 
  .داندراوه

ي ٣بوو كه وةكـوو هـةموومان دةزانـني لـه رؤژي      لةوةش گرينگتر ئةوه
رووسةكان له الي سةروو و ئينگليسييةكان له الي ) ١٩٤١( ١٣٢٠خةرماناين ساصي 

رؤژئاوا و خوارووي رؤژئاواوه سنووري ئثرانيان شكاندووه و هاتوونه ناو خاكي 
ي ١٣( ١٣٢٢ي جـؤزةرداين ساصـي   ٢٢لـه رؤژي  ) ك.ژ(ئثرانةوه، كةچي كؤمةصةي 

به زؤربةي دةنگ بذياري داوه كه لةگةص يةكثيت سؤضـيةت پثوةنـدي   ) ١٩٤٣مةي 
، بـةپثي ئـةو   )ك.ژ(دامةزرثنث و يةكةم پثوةندي رووسـةكانيش بـه كؤمةصـةي    

ي رثبةنـداين ساصـي   ١٠ - ٨بةصگانةي تا ئثستا لةبةر دةستماندايه، رؤژةكـاين  
  .بووه) ١٩٤٤ي ژانوييةي ساصي ٣٠ - ٢٨( ١٣٢٢

هــةرچي بــآلو كرابايــةوه دةبــوو بــؤ نيشــانداين  كةوايــه ئــةو ماوةيــه
و وةك هاوارثك له دةست زوصم زؤري كاربةدةستاين ئثراين  مةزلوومييةيت كورد

و » ئـاوات «و ) هـاواري كـورد  (= » هـاوار «هيوايي كورد، ناويـان نرابايـه    و بث
بةآلم به سةرسوذمانةوه دةبينني كه يةكةم ژمارةي ئؤرگـاين  » هاواري نيشتمان«

پثنـةداين بـؤ    دواي ئيـزن . بآلو كراوةتـةوه » نيشتمان«به ناوي ) ك.ژ(ةي كؤمةص
هاواري «و » ئاوات«و ) هاواري كورد(= » هاوار« ةكه، گؤضارژمارةكاين داهاتووي 

ــآلو  » نيشــتمان لــه دةســت فشــاري دةرةوه و نــاوخؤي كوردســتان چــاپ و ب
  .ملثنننووسراوةكاين داهاتوو پتر ئةو بؤچوونانةمان دةسة. كراونةتةوه
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  وةالناين بةرپرسي چاپةمةنييةكان

له الپةذه .»ي نيشتمانگؤضار«با بگةذثينةوه سةر شيكردنةوةي الپةذةكاين 
كةسانثكي نووسـراو و هةصبةسـتمان   «: ةكةدا ئةم نووسراوةيه هاتووهگؤضاري ١١

بؤ دةنثرن، الزمه له سةر روويةكي كاغةز به ئةندازي الپةذي ئةم ژماره، به پاك 
بينووسن؛ نثو و نيشـان و ژمـارةي ئةندامـةيت، جثگـاي دانيشـنت و       و خاوثين

. تةشكياليت كؤمةصـيان زؤر چـاك لـه سـةرةوةي نووسـراوةكةدا دةرج بكرثـت      
  .»٢ -بيژةن . ع) ك.ژ(گةذثنةندةي چاپةكاين كؤمةصةي 

لثرةدا بؤمان دةردةكةوث كه بـةرپرس و مةسـئوويل هـةموو ژمارةكـاين     
ــار ــه شــثوةي  و بآلوكرا» نيشــتمان«ي گؤض ــةر ب ــةت ئةگ ــه تةنان ــاين ديك وةك

بيــژةن بــووه كــه ئــةويش نــاوي ــثين مامؤســتا  .بةياننامــةش بووبــث، ع
ــي « ــدوذذةمحاين زةبيحـ ــاره  » عةبـ ــدامي ژمـ ــةي ٢ئةنـ و ) ك.ژ(ي كؤمةصـ

هةصسووذاوترين و چاالكترين ئةندام و هةروةها له دامةزرثنةراين سةرةكي ئـةو  
وون و ئاشــكرايه كــه بةرپرســي ئةگــةرچي بــؤ هــةمووان ر. كؤمةصــةيه بــووه

يــه، بــةآلم بــه   »زةبيحــي«، مامؤســتا )ك.ژ(بآلوكراوةكــاين كؤمةصــةي  
دا دةبيـنني  »ي نيشـتمان گؤضار«ي هةمان ژمارةي ١٩سةرسووذمانةوه، له الپةذه 

پثويسته هةر نووسني و هؤنراوةيةكي كـه   -بؤ زانني «: ئةو نووسراوةيه هاتووه
بؤ كؤمةصه دةنثردرث ئةو ماددانةي خوارةوه  له اليةن ئةندامانةوه بؤ چاپ كردن

. به خةتثكي دياري و له اليةكي كاغةز و به مرةكةب بنووسرثت -١: مذاعات بكرث
لـه اليـان   . ك بنثردرثـت .ايت كؤمةصـةي ژ ئينتيشـار هةيئةيت : به ئادرةسي ]-٢[

كه بةو چةند دثذةش ئةوةمان بؤ دةردةكةوث » .نادري: هةيئةيت فةرهةنگي كؤمةص
بؤتـه  » بيـژةن .ع«ةكه گـؤذدراوه و لـه جيـات    گؤضـار ةرپرس و مةسئوويل كه ب

حمةممةد دصشادي «كه وةك هةموومان دةزانني نادري، ناوي ثين كاك » نادري«
لثـرةدا پرسـيارثكي گرينـگ    . ه)ك.ژ(ي كؤمةصةي ٧٦، ئةندامي ژماره »رةسووصي

 دا دوو بــةرپرس بــؤ چــاپيگؤضــاركــه ئــاخؤ دةكــرث لــه يــةك : دثتــه گــؤذث
بآلوكراوةيةك هـةبث و لـه دوو شـوثين جيـاوازدا ئاگـاداري ئـةوه بـدرث كـه         
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نووسةران به چ شثوةيةك و له سـةر چ جـؤره كاغـةزثك بةرهةمـةكانيان بـؤ      
  ! ةكه بنثرن؟گؤضاربةرپرسي چاپةمةين 

 -مـةال عـةيل ئوشـنةوي    «يشـدا لـه خـوار وتـاري     ٣١ديسان له الپةذه 
وةسـيلةمان بـةچاكي   › ه هةوةصي كاردال‹چونكه «: ئةو رستةيه هاتووه» شثخاين

فةراهةم نةبوو، تكامان له هةموو خوثنةرةكان ئةوةيـه لـه هثنـدث عويـووب و     
كـه لثرةشـدا خاصـثكي زؤر    » .ئةغآليت جوزئي كه دثته بـةرچاو، چـاو بپؤشـن   

ئثمـه لـه   «: گرينگمان بؤ روون دةبثتةوه، ئةويش ئةوةيـه كـه نووسـةر دةصـث    
يه لةگةص تثكؤشاين چةنـدين ساصـةي بـةردةوام و    ئةم قسة» ...هةوةصي كارداين 

كــه » زةبيحــي«زانيارييــةكاين پثويســت بــؤ كــاري رؤژنامةگــةري مامؤســتا 
مامؤسـتا  . بووه، يـةك ناگرنـةوه  » نيشتمان«ي گؤضارسةرنووسةر و بةرپرسي 

زؤر شارةزايانه و لثهاتووانه ) ك.ژ(ي كؤمةصةي ٢وةك ئةندامي ژماره » زةبيحي«
پثكـردووه و يةكـةم    ةم و به نووسـني تثكؤشـاين خـؤي دةس   دةسيت داوةته قةص

لةسةر فكر و بري و هؤشي ئـةو و بـه بةرپرسـثيت و    » نيشتمان«ي گؤضارژمارةي 
سةرنووسةري ئةو دةرچووه، هةر بـه هيممـةت و ماندوويـةيت ئـةو بـووه كـه       

لةو بارودؤخه سةخت و ناهـةموارةي ئةوكاتـدا گةيشـتؤته    » نيشتمان«ژمارةي 
ي روانگـةي  گؤضـار وثژثكدا كـه لـه    كاك مةنايف كةرميي له وت. ؤيي خ٩ژماره 
ئةمن لةگـةص زةبيحـي دؤسـت و هةواصـي زؤر     «: دا بآلو كراوةتةوه دةصث١١ژماره 

سةدي نـةوةدي بابةتـةكاين   . زةبيحي ئينسانثكي سةربةگثچةص بوو. نزيك بووم
 ئايـا » .ي بؤخؤي دةنووسي لةگةص هةموو جؤره سياسـةتثكيش بـوو  »نيشتمان«

كه رابردوويةكي پذ له ئـةزموون و  » زةبيحي«دةكرث كةسايةتثكي وةك مامؤستا 
سةروةري و گةوره و گراين له هةموو بوارةكاين خةباتدا و بةتايبةيت له بـواري  

كـه  » ...لـه هةوةصـي كـارداين   «رؤژنامةگةري و كاري ثين هةبث؛ بثـت و بصـث   
ــه   ــةم هةص ــكرايه، ئ ــةمووان روون و ئاش ــؤ ه ــةي ب ــه وةآلمةك ــتيبايه ل و ئيش

ي گؤضـار بةو جؤره بؤمان دةردةكةوث كـه  . كةسايةتييةكي وةك ئةو ناوةشثتةوه
له دواي چاپي دوازده الپـةذةي هةوةصـي لـه ژثـر سةرنووسـةري و      » نيشتمان«

الپـةذةي دواييشـي بـه بـث      ٢٠دثتـه دةرث و  » زةبيحي«بةرپرسايةيت مامؤستا 
ةكةوه دةلكثنـدرث و لـه مـةهاباد    رگؤضاو به جودا به › ناشيانه‹ئاگاداري ئةو و 
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هةروةها ئةو بةصگةمشان دثته دةسيت كه لـةو ماوةيـةدا   . چاپ و بآلو دةكرثتةوه
بـؤ ماوةيـةك دةسبةسـةر كـراوه و لـه كـاري سياسـي و        » زةبيحـي «مامؤستا 

چونكه ئةگةر بةو جؤره نةبايه ئةو جياوازييانةمان . وةال نراوه) ك.ژ(ثنيكاري 
شم دةكـار كـردووه،   »ناشيانة«بؤيه وشةي . چاو نةدةهات ةكةدا وةبةرگؤضارله 

دا دةبيـنني كـه   »نيشـتمان «ي )٩و٨و٧(الپـةذةي كؤتـايي ژمـاره     ٢٠چونكه لةو 
نـادري واتـا   .كه وثشـدةچث م (ةكةيان وةرگرتووه گؤضارئةوانةي سةرنووسةري 

، به هؤي ئةوةي كه كاري رؤژنامةگةرييان )كاك حمةممةد دصشادي رةسووصي بث
هـةر  . ةكه به چي پذ بكةنـةوه گؤضاروه، نةشيانزانيوه الپةذةكاين ديكةي نةكردو

نـادري، دوو وتـار و شـثعرثكي    .دا سث وتاري م»نيشتمان«ي گؤضارلةو ژمارةي 
مامؤستا هثمن و دوو شثعري مامؤستا هةژاري تثدا بآلو كراوةتةوه كه مةبةسـت  

ژمارةيه بووه و ئـةو   و زيادكردين الپةذةكاين ئةم› پذكردنةوه‹لةو كارةش تةنيا 
بؤيــه دةصــثم . جيــاوازي زؤره» نيشــتمان«كـاره لةگــةص ژمارةكــاين پثشــووي  

ةكه گؤضـار ، چونكه ئـةو ژمـارةي كؤتـايي    ›الپةذةي دوايي ٢٠پذكردنةوةي ئةو ‹
تةنيا ژمارةيةكه كه بؤ سث مانگي خاكـةلثوه و بانةمـةذ و جـؤزةرداين ساصـي     

بؤ سـث  » نيشتمان«كام له ژمارةكاين  واتا هيچ. ةكه تةرخان كراوهگؤضاري ١٣٢٣
ةكه گؤضارئةزمووين بةرپرساين تازةي  ناشارةزايي و كةم. مانگ ئاماده نةكراون

ةكه لةبةر فشاري ناذاستةوخؤي رووسـةكان  گؤضارله اليةك و بذياري داخستين 
. چيـدي بـآلو نةكرثتـةوه   » نيشتمان«له اليةكي ديكةوه، بوو به هؤي ئةوةي كه 

نيا رووسةكان نةبوون كه بةو شثوةيه كاربةدةستاين كورديـان  هةصبةت ئةوه تة
يـان  »نيشتمان«ي گؤضارلةژثر فشار دةنا بةصكوو ئينگلييسييةكانيش دةرچووين 

ه و گؤضـار به زياين خؤيان دةزاين و لةو بذوايـةدا بـوون كـه دةرچـووين ئـةو      
گةيشتين به كوردستاين ژثر دةسةآليت ئـةوان، بـريي سـةربزثوي لـه مثشـكي      

وردةكاين ئةوثدا زياتر دةكـا و ئـةوانيش هـان دةدا شؤذشـثكي ديكـه دةسـت       ك
. پثبكةنةوه و وةك كوردةكاين رؤژهةآليت كوردستان داواي مـايف خؤيـان بكـةن   

» ...رؤژنامةنووسيي كـوردي «ي كتثيب ٨٢و  ٨١له الپةذه » هيمدادي حوسثن«كاك 
لـه رؤژنامـةي   » ردوكتور كةماص مةزهة«كه  كردووه بةصگةنامةيةكي ثينباسي 

بـاخيي نيشـتمان لـه روانگـةي دوو     «دا له ژثر نـاوي  ٢٥٧ژماره  ي»كوردستان«



 سثبةري ئازادي/     172

 

لـةو بةصـگةنامةيةدا كـه لـه اليـةن وةزارةيت      . بآلوي كردؤتـةوه » بةصگةنامةوه
دةرةوةي عثذاق و به پشتبةسنت به راپؤذيت كؤنسووخلانةي عثذاق لـه تـةورثز   

ي ٢٦( ١٩٤٤ي مايسي ١٧: يرؤژ - ٨٥٨/٤ش   ثين، ژماره: ئاماده كراوه، هاتووه
كؤنسـووخلانةي عثـذاقي لـه    «. بزووتنـةوةي كـورد  : بابةت) ١٣٢٣جؤزةرداين 

تةورثزةوه به برووسكه پثي راگةياندووين كه وا كـوردي مـةهاباد رؤژنامةيـةك    
ه و به زماين كوردي عثذاق چاپ دةبثـت و بـه ـثين    )نيشتمان(دةردةكةن ناوي 

داواي سـةربةخؤيي بـؤ كـورد دةكـات و     ) نيشـتمان (ق، دةينثرن بؤ كوردي عثذا
حكوومةيت ئثران باخيي داوةته ئةم باسه، سةرباري ئةوه، بـةپثي برووسـكةي   

وچؤ له ناو ئثران و عثذاقدا له رثگاي كوردستانةوه  كؤنسووخلانةي ناوبراو هات
كـه ئـةوةش لـه اليـةك      .»كارثكي ئاسانه، پثويسيت به ضيزه و ضيزةكاري نييـه 

ي گؤضـار ةذي ترس و تؤقيين دوژمناين كورد و له اليـةكيش رادةي گرينگـي   ئةوپ
. نيشتمان بؤ ژيانةوه و راپةذين له هةموو پارچـةكاين كوردسـتان نيشـان دةدا   

خةبـةر بـن و    يش بةتايبةيت هثنده بـث »ك.ژ«وةنةبث كورد بةگشيت و كؤمةصةي 
ةبووبن؛ هةر زوو وجؤص و شصةژاوييةي دةوصةتةكاين دةوروبةر ن ئاگاداري ئةو جم

ي گؤضـار ي ١١زانياري سةبارةت بةو بابةتةيان وةدةست كةوتووه و لـه الپـةذه   
ئـةو ئاگايانـةي لـه عثـذاق و     «: دا بآلويان كردؤتةوه٩و٨و٧ي ژماره »نيشتمان«

ــاتؤذ و       ــه ديكت ــةو دوو حكوومةت ــان دةدةن ئ ــاتووه نيش ــان ه ــران بؤم ئث
ي گؤضـار «بآلوبوونـةوةي  و ) ك.ژ(ئيستيعمارييانه لـه پثشـكةوتين كؤمةصـةي    

ي ئثمه )كاروبار(كةوتوونةته ترس و لةرزةوه؛ بؤ پثشگريي عةمةليات » نيشتمان
هـةولثر، سـلثماين،   : لـه شـاراين  . دةربچثت» نيشتمان«بذياريان داوه نةهثصن 

» بةغـدا «باصوثزي ئثـران لـه   . بةغدا، كرماشان و سنه چاپخانةكانيان پشكنيوه
نووسـةر  [يةكثك له شـاراين ئثـران نووسـيوه    راستةوخؤ نامةيةكي بؤ حاكمي 

نايهــةوث بصــث بــؤ تــةورثز نووســراوه چونكــه ئــةوةش بةشــثك بــووه لــه  
  »نيشـتمان «ك و ئيدارةخانـةي  .كـه گؤيـا ناوچـةي ژ    ]ك.كارييـةكاين ژ  ثين

  كـؤواري خؤشةويسـيت گـةالوثژ   . لةم شارةيه الزمه كةشـف و پثشـي بگريثـت   
  .ي ئثـران رةددي كـردووه  »پؤسـتة «ن كه به پؤسته بؤ ئثـران دةچـوو لـه اليـة    

  بـؤ زؤر ) ك.پؤسـتةي ژ (له مقابيلي ئةم كاره پؤستةي حكوومةيت ئثران ئثسـتا  
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دةبا » رؤناهي«و » رؤژا نوث«، »نيشتمان«، »گةالوثژ«شاراين كوردستاين ئثران 
پثش ئةوةي كؤتـايي  . »...و ئريتبايت نثوان دوو پارچةي كوردستان حيفز دةكات

ه بثنني، بةپثويسيت دةزامن گؤضارردنةوةكامنان سةبارةت بةو بةو بةشه له شيك
كه بصثم مةبةسيت گرينگ و سةرةكيم لةو باسه تةنيا ئةوةيه كه گؤشـةيةك لـه   

 ،گةمةي رووسةكان و تا رادةيةكيش ئينگليسـييةكان بـه شـثوةي ناذاسـتةوخؤ    
 .سةبارةت به مةسةلةي كورد له رؤژهةآليت كوردستان پثشاين خوثنـةران بـدةم  

و بآلوكراوةكـاين   گؤضـار هةروةها هةموو بزانني كه چؤن ئةو فشاره، داخـراين  
پشتبةرداين كؤماري . كوردي له سةردةمي دةسةآليت بةهثزي كورد، لثكةوتؤتةوه

كوردســتان لــه بةرامبــةر قازاجنــه ئابوورييــةكان، دوايــني قومــار و گةمــةي 
  .رووسةكان بوو بةرامبةر به كثشةي كورد و داوا رةواكةي



4  

  »سث سنوور«پةمياين 

بـه مةبةسـيت پـةرةگرتين    ) ك.ژ(هةر دوابةدواي دامةزراندين كؤمةصـةي  
وةك نوثنةري ئـةو  » حمةممةدئةميين شةذةيف«تثكؤشاين ئةو كؤمةصةيه، كاك 

ئةو سـةردانه بـؤ هةصسـةنگاندين    . كؤمةصةيه دياري كرا بچثته شاري كةركووك
له . بوو» هيوا«و حيزيب ) ك.ژ(صةي ومةرجي دامةزراندين يةكثيت نثوان كؤمة هةل

دا ئةو پثوةندييانه پةرةيان گرت و ئةنداماين هةر دوو حيـزب زوو   ماوةيةكي كةم
ي ١٥٨لـه الپـةذه   » عةزيزي شـةمزيين «دوكتور . زوو پثوةندييان پثكةوه دةگرت

دا ١٩٤٢ي »ئاب«له «: دا دةصث»جووآلنةوةي رزگاريي نيشتماين كوردستان«كتثيب 
ووآلنةوةي رزگاريي نيشـتماين كوردسـتاين ئثـران و عثـذاق، لـه      نوثنةراين ج

نوثنةري هـةردوو ال بةشـدار    ١١لةم كؤبوونةوةيةدا . شاري مةهاباد كؤ بوونةوه
كؤمةصـةي ژيانـةوةي   «پثكـةوةناين رثكخذاوةيـةكي سياسـي بـه نـاوي      . بوون
 »عةبدولذةمحاين زةبيحـي «. ةوه، يةكث بوو له بذيارةكاين كؤبوونةوةكه»كورد

» .بـه سـةرؤك هةصـبژثردران    ]حوسثين زثذينگـةران [» زةرگةري«به سكرتثري، 
» كؤمةصـةي هيـوا  «يةكثك له ئةنداماين بةشداري » سةرهةنگ مريحاج ئةمحةد«

كـه لـه رؤژي   ) ك.ژ(بوو له يةكةم دانيشتين پثكهثنان و دامةزراندين كؤمةصـةي  
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زؤري . ووسراوةتةوهدا ن له مثژووي گةلةكةمان) ١٩٤٢( ١٣٢١ي گةالوثژي ساصي ٢٥
  .»هةموو كوردستاين گرتةوه) ك.ژ(پثنةچوو ناوبانگ و نفووزي كؤمةصةي 

بـا بـزانني رثكـةويت    » سنوور پةمياين سث«بةر له وةي بچينه نثو باسي 
لـه  . له كوردستاين باشوور كةنگث بووه) ك.ژ(دامةزراندين يةكةم لقي كؤمةصةي 

صي يةكةم كه له رثبةنداين ساصـي  ي سا»نيشتمان«ي گؤضاري ٥ي ژماره ١٠الپةذه 
ه گؤضـار چاپ و بآلو كراوةتةوه، وةكوو هةموو ژمارةكـاين پثشـووي ئـةو     ١٣٢٢

لةو وتـارةدا خاصـثكي گرينـگ    . هاتووه» له ناو كؤمةصةدا«وتارثك له ژثر ناوي 
باسي لثكراوه كه به لثخوردبوونةوةي پتري ئةو وتاره، بةشثك له مثژووي پـذ  

لةبــةر گرينگــي باســةكه، پثشــتر دةقــي . دةبثتــةوه روون) ك.ژ(لــه شــانازي 
لـةم مانگـةدا،    -لـه نـاو كومةصـةدا    «: نووسراوةكه وةك خـؤي دةنووسـينةوه  

ـ دانيشتووي شـاري   ٥٧ئةندامي ژماره » سيامةك« ك سـةفةرثكي بـؤ شـاري    /آئ
ئـةوه يةكـةم شـاره كـه     . م كردووه و ئيدارةيـةكي حمـةللي تةشـكيل داوه   .آئ/ب

چـه كوردسـتانثكي دةرةوةي مةنتيقـةي نفـووزي خـؤي      له پار) ك.ژ(كؤمةصةي 
) ب(لةو ئاگاييانةي پثمان گةيشتووه، گةجناين بةشـي  . وةرگرتووه ئةندامي لث

ئيـدارةي  . له كوردستاين گةوره، زؤر داوخـوازي ئةندامـةيت كؤمةصـةي ئثمـةن    
سوپاسي ئةكا و هيـواي  » سيامةك«ناوةنديي له بةرانبةر ئةو خزمةته بةنرخةي 

هةموو ئةندامةكان هةر وةكـوو ئـةم برايـه بـؤ پثشـكةوتين كاروبـاري       وايه كه 
  ».بكؤشن تث» كؤمةصه«

نــاوي ــثين و ژمــارةي ) ك.ژ(هــةروةك دةزانــني هــةموو ئةنــداماين 
يش يةكثك لةو كةسانةيه ٥٧ئةندامي ژماره » سيامةك«ئةندامةتييان هةبووه كه 

خةصـكي ناوچـةي   كـاك قـادر   . يـه »عةبدولقادري دةبـاغي «و ناوي ثين كاك 
موكريان له رؤژهةآليت كوردستانه و هةر له سةردةمي الوةتيـدا بؤتـه ئةنـدامي    

. بـووه ) ك.ژ(و يةكثك له ئةندامه چـاالك و هةصسـووذاوةكاين   ) ك.ژ(كؤمةصةي 
ژيـان و بةسـةرهايت   (ي كتثبةكةيـدا  ٤٠٢تـا   ٤٠٠له الپةذه » عةيل كةرميي«كاك 

چـاپ  » عةبـدولقادري دةبـاغي  «كاك دةقي نامةيةكي ) عةبدوذذةمحاين زةبيحي
كاك قادر لةو نامةيةدا باسي ئةوه دةكـا كـه پثشـنياري بـه مامؤسـتا      . كردووه

بةوپـةذي نةهثنيكارييـةوه لـه بؤكـان و     » نيشتمان«ي گؤضارداوه كه » زةبيحي«
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له بةشثكي » قادري دةباغي«كاك . سةقز و بانه و شارةكاين ديكةدا بآلو بكاتةوه
زةبيحي زؤري پثخؤش بوو، ئيدي دةستووريان دامث كه «: ةصثد) ٤٠٢ل(نامةكةيدا 

گشت كارثكت هةر لةگةص ئةودايه، لةو ماوةيةدا من سةفةرثكي سلةميانيم كرد و 
گوزاريشةكةم به زةبيحي پثشكةش كرد و له . لقي كؤمةصةم دامةزراند و گةذامةوه

ـ . ةمسـي شـانازي سپاسـيان بـؤ نووسـيم     ربة » نيشتمان«ي ٦يا  ٥ژماره  ةآلم ب
  »...يان جوث كردةوه »پةروةندةي گةرمثن«كوميتةي ناوةندي 

چةنـد  » قـادري دةبـاغي  «و نامةكةي كاك » نيشتمان«بةپثي ئةو ژمارةي 
خاصي گرينگ له مثـژووي خـةبات و جووآلنـةوةي گةلةكـةمان بةتايبـةيت لـه       

روون دةبثتةوه كه لثرةدا چةنـد خاصـثكيان   ) ك.ژ(سةردةمي دةسةآليت كؤمةصةي 
  :ينه روودةخة

لةم مانگةدا سـيامةك  «دا هاتووه كه »نيشتمان«ي گؤضارله نووسراوةكةي 
م كـردووه و  .آئ/ك سةفةرثكي بؤ شاري ب/ئادانيشتووي شاري  ٥٧ئةندامي ژماره 

كه تـا ئثـره بؤمـان روون بـؤوه كـه ئـةو       » ...ئيدارةيةكي حمةللي تةشكيل داوه
ي )ك.ژ(رةي حمـةللي  بـووه كـه ئيـدا   » عةبـدولقادري دةبـاغي  «ئةندامه كـاك  

لـه پارچـه   ) ك.ژ(ئةوه يةكةم شاره كـه كؤمةصـةي   «: پاشان دةصث. دامةزراندووه
كـه  » ...كوردستانثكي دةرةوةي مةنتيقةي نفووزي خؤي ئةندامي لث وةرگرتـووه 

ئةو بةشةش ئةم راستيية دةسةملثنث كه هةتا ئةوكات له هيچ شار و ناوچةيةكي 
، )رؤژهـةآليت كوردسـتان  ) (ك.ژ(نفـووزي   دةرةوةي ناوچةكاين ژثر دةسةآلت و

  .ئةندام وةرنةگرياوه و لقي ئةو كؤمةصةيةش دانةمةزراوه
دا »نيشـتمان «بةآلم شتثكي له هةمووان گرينگتر ئةوةيه كه لـةو ژمـارةي   

جثبةجث › لةم مانگةدا‹و  ٥٧هاتووه كه ئةو كاره به هؤي سيامةك ئةندامي ژماره 
ي ٥ژمـاره  . ئةو كـاره مثژووييـةش ئاسـانه    كردنةوةي رثكةويت كه روون. كراوه
كةوايـه يةكـةم لـق و    . چاپ كراوه ١٣٢٢له رثبةنداين ساصي » نيشتمان«ي گؤضار

ــةللي  ــدارةي حم ــووزي  ) ك.ژ(ئي ــر نف ــةكاين ژث ــه دةرةوةي ناوچ ــه ل ) ك.ژ(ك
ي هـةتاوي بـووه كـه ئـةو ساصـةش      ١٣٢٢دامةزرثندراوه، له مانگي رثبةنـداين  

. ١٩٤٤ي زاييين و سةرةتاي ساصي ١٩٤٣ كؤتايي ساصي بةرامبةره لةگةص رؤژةكاين
له دةرةوةي سـنووري  ) ك.ژ(وادياره هةر دواي دامةزراندين يةكةم لقي كؤمةصةي 
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و بـة  » باشـووري كوردسـتان  «ژثردةسةآليت ئةو كؤمةصةيه، پةروةنده و فـايلي  
جودا كراوةتةوه و پاشان لقةكاين ئـةو كؤمةصـةيه لـه    » گةرمثن«واتايةكي ديكه 

  . دامةزرثندراوه» باشووري كوردستان«زؤربةي شارةكاين 
و بـزانني  » سـنوور  سـث «جا ئةوجار با بثينـةوه سـةر باسـي پـةمياين     

  :سةرچاوةكان ئةم پةميانةيان چؤن ناساندووه
كـاك عـةيل    ي كتثبةكـةي ٢٧٩لـه الپـةذه   » ئيبذاهيم ئةمحـةد «مامؤستا 

لةسـةر  «: پرسـياره كـه   ، له وةآلمي ئـةو )ژيان و بةسةرهايت زةبيحي(كةرميي 
! نا«: دةصث» هاتووه بؤ مةهاباد؟» هيوا«، ئايا مريحاج وةك نوثنةري »مريحاج«

دووپارچـه  » هيوا«نةبوو، ئةوه له پاش تثكچوونةكةي » هيوا«مريحاج نوثنةري 
هات وه ئةوه ئةو پذؤگرامةي ئةو داي به وان، لثژنةيةك دانرا » هيوا«بوونةكةي 

رةفيـق  «يان تثكدابوو، بصـثني سـةرؤكي بـاآل    »هيوا«كه له اليةن ئةو كةسانةوه 
يان البردبوو، خؤيان ويستيان پارتثكي تازه دروست كـرث جـا يـان بـه     »حيلمي
وپثكـي بـؤ دانـرث،     يـان نـاوثكي كـةوه بـث، پـذؤگرامثكي رثـك      » هيوا«ناوي 

لثژنةيةكيان بؤ دانا، من يةكثك بووم له ئةنداماين ئةو لثژنةيـه كـه ئةنـدامي    
فةقةت وةكوو يةكثكي سةربةخؤ كه ئاماده بووم له ) ئةندامي هيوا(ةبووم وانيش ن

و چةنـد كةسـثكي   » مستةفا خؤشـناو «و » مريحاج«هينه تازةكةيان داخل مب وه 
كةش لةو برادةرانه ئةندام بوون لةو لثژنةيه، كه ئثمه له ماصي ئةو كوذه كه ومت 

ماصي ئةوانا ئةو هينـه   معاوين مودير پؤليسي كةركووك بوو له» حاميد فةرةج«
كرا وه ئةو هيين رثكخسنت و نيزام و شتةي كه داماننا ئةوه بوو كـه برديـان بـؤ    

» ئـةمني رةوانـدزي  «مةهاباد وه ئةوةش هةر پامشاوةي ئةو پةيوةندييه بوو كه 
و نـه  » مريحـاج «نـه  . خةين له رةواندز رثكي ٤٢مين بؤ بانگ كردبوو كه بچم له 

نـةبوون هـةتا اليـةنگري دروسـت     » رةفيق حيلمي«ري اليةنگ» مستةفا خؤشناو«
  ».بةستنةوةي گرتبوو اليةين كوردايةتثكي بث» مريحاج«. كردين پاريت نةبوون

» ئيبذاهيم ئةمحةد«ي رةواندز، مامؤستا ١٩٤٢سةبارةت به پثوةندي ساصي 
ك .جا ئثمه پـثش دروسـت بـووين ژ   «: ي سةرچاوةي پثشوو دةصث٢٦٢له الپةذه 

يـا چـووم بـؤ    ٤٣ - ٤٢ه رثكخستنثك پثك بثنني، حـةتا مـن لـه    هةوص هةبوو ك
يـةكثك بـوو لـةو    » ئةمني رةوانـدزي «. رةواندز لةوث حامييةي عثذاقي لث بوو
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كةسانةي كه لةوث بوو، به هؤي ئةوةوه گةيشتينه حدوود كه بةصـكوو لـةوثوه   
چةند كوردث لـه ئثرانـةوه بـثن، ئثمـه بيـانبينني و قسـةيان لةگـةص بكـةين         

لةپذ بآلوةيان كـردةوه وتيـان لةشـكري رووس هـات     ... وثك پثك بثننيرثكخرا
ئيتر ئـةوه ئـةو كوردايةتييـه و هةوصـدانه     ... خوار، هةموو حدوود گرياوهوبةرة

دياره لة دواييـا ئـةو ئيتيسـاله ببـوو لـه رثـي       . هةبوو بؤ ئةوه، پثك نةهات
  .»مستةفا خؤشناو«و » مريحاج«

» ي كوردسـتان ١٩٤٦كؤمـاري  «كتـثيب  ي ٧٢لـه الپـةذه   » ويليام ئيگلتؤن«
بـؤ  : كوردستاين گةوره«: دا دةصث»سةيد حمةممةدي سةمةدي«وةرگثذدراوي كاك 

ــةكان و      وت ــارةزووة هاوبةش ــه ئ ــةبارةت ب ــوا س ــزيب هي ــةص حي ــژ دةگ ووث
لـه   ١٩٤٤هةصسةنگاندين بارودؤخي داهاتوو، كوردةكان له مانگي ماذسي ساصـي  

يـان وةك نوثنـةري كؤمةصـه    »ين شةذةيفحمةممةدئةمي«) ك.ژ(اليةن كؤمةصةي 
ئـةمني  : كه لةوث بـوون بـرييت بـوون لـه     » هيوا«نوثنةراين . نارده كةركووك

قـادري سـولةمياين،    رةواندز، عيززةت عةبدولعةزيز، مستةفا خؤشناو، شـثخ 
چةند مانگ دوايه له سةروبةندي . سةيد عةبدولعةزيزي گةيالين و رةفيق حيلمي

ئيســماعيل حــةقي «، »هيــوا«ســولةمياين حيــزيب لقــي  ١٩٤٤هــاويين ساصــي 
ساص و نيوثـك  . بؤ جاري دووهةم هاتنه مةهاباد» عومساين دانيش«و » شاوةيس
نــةوةي » قــةدري بــةيگ«لــه عثــذاق، » وردي«و » هــةمزه عةبدوصــآل«دوايــه، 

لـه توركيـا بـؤ    » قـازي مـةال وةهـاب   «ي دياربةكر له سووريا و »پاشا جةميل«
  » .كورد هاتنه مةهابادچاوپثكةوتين رثبةراين 

باسثكي مثژوويي زؤر گرينگ ئامـاژه پثـدةكا، ئـةويش    » ئيگلتؤن«لثرةدا 
زؤر وتار له كتثـب و  » سنوور سث«سةبارةت به پةمياين . ه»سنوور سث«پةمياين 

دا بآلو كراوةتةوه، بةآلم هةر كةس شتثكي لث زياد يا كةم كردؤتةوه،  ةكانگؤضار
واوي بؤ زؤربةي نووسةران و مثژوونووسان سـاغ  به چةشنثك كه تا ئثستا به تة

ي ساصـي  »ئـووت «له مانگي «: دةصث) ٧٢(نووسةر هةر لةو الپةذةيةدا . نةبؤتةوه
ووثژثكي ثين سةبارةت به يـةكثيت كوردسـتاين گـةوره لـه چيـاي       ، وت١٩٤٤

كه لةوث سنوورةكاين ئثران و عثذاق و توركيا گةيشتوونةتةوه يةك، » داآلنپةذ«
ئةو پةميانه به نوثنةرايةيت كوردةكاين هـةر سـث   . و يةكتريان ديتةوه هات پثك
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بةسـترا و بـذياري   » دؤستايةيت و پشتيواين له يةكتر«وآلت بؤ ئيمزاي پةمياين 
لةپاشان نوثنةران ناو دةبا » .ناوبانگي دةركرد» سنوور سث«ناوبراو به پةمياين 

نـاردرابوو،  ) ك.ژ(مةصـةي  نوثنةري كوردةكاين ئثران كه له اليـةن كؤ «: و دةصث
هـاتبوو و  » زينوث«له گوندي » شثخ عوبةيديلال«له عثذاق . بوو» قامسي قادري«

لةو كاتـه رةمسييـةدا   . بووه» قازي مةال وةهاب«نوثنةري كوردةكاين توركياش 
  » .ناساندين جوغذافياي كوردستان پثويست بوو

دووپـات   يـان »ئيگلتـؤن « زؤربةي نووسةرانيش هةر ئـةو زانيارييانـةي  
  .كردؤتةوه

دا »مثژووي هاوچـةرخي كـورد  «ي كتثيب ٤٠٥له الپةذه » داوص دثيويد مةك«
ئثران، عثذاق، (، هةيئةيت نوثنةراين سث وآلت ١٩٤٤ي ساصي »ئووت«له «: دةصث

، لةو شـوثنةي سـنوورةكاين سـث وآلت دةگةنـةوه     »داآلنپةذ«له چياي ) توركيا
كه پشتيوان و اليةنگري يةكتر بـن و   يةك، يةكتريان ديت، هةتا پةميان ببةسنت

  ».بةش نةكةن له سةرچاوة و ئيمكاناتثك كه هةيانه يةكتري بث
دا »جووآلنةوةي نةتةوةيي كـورد «ي كتثيب ٢٠٦له الپةذه » كريس كؤچريا«

  . ي دووپات كردؤتةوه»مةك داوص«و » ئيگلتؤن«هةر ئةو قسانةي 
ئاوذثـك  «ي كتـثيب  ١١٥و  ١١٤له الپةذه » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 

بذيار درا نوثنةري كوردةكاين چوار دةوصـةت لـه   «: دا دةصث»له مثژووي مةهاباد
شوثنثك كؤ ببنةوه و سةبارةت به جوغـذافياي كوردسـتان و فةرهـةنگي كـورد     

، نيزيـك  »پريانشار«له پشت » داآلنپةذ«ئةو كؤبوونةوه له چياي . ووثژ بكةن وت
بةشـداران  . ثران، عثذاق، و توركيا پثكهات، له سةر سنووري ئ»كوليج«ئاوايي 

، ]حمةممـةد تؤفيـق وردي  [» وردي«، »هةمزه عةبدوصـآل «له عثذاق : ئةوانه بوون
، له توركيا »مستةفا خؤشناو«و » مريحاج» «زاده سةيد عةبدولعةزيزي گةيالين«
لـه نـةوةكاين   ) بـةگ  قـةدري (» قادري بـةيگ «، له سووريا »قازي مةال وةهاب«
قـامسي  «، »عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي  «ي دياربةكر و له ئثـران  »جةميل پاشا«

  ».زاده ئاغاي ئيلخاين حاجي رةمحان«و » حمةممةد دصشاد«، »قادري قازي
بـؤ يـةكثيت   «: سةبارةت به ئاماجني كؤبوونـةوه و پةميانةكـةش دةصـث   

پـةمياين   حيزبةكان و بووژاندنـةوةي زمـان و فةرهـةنگي كـورد بةسـترا و بـه      
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ئاغاي گوندي » مامةندي قادري«خانةخوث كاك ... وبانگي دةركردنا» سنوور سث«
  ».بووه» كوليج«

دا باسي پـةمياين  »ئاصةكؤك«ي ٣٣و  ٣٢له الپةذه » غةين بلووريان«كاك 
و » مـةك داوص «واديـاره ئـةويش ئـةو زانيارييانـةي لـه      . دةكـا » سـنوور  سث«
دةگةص ئةوانةي وةرگرتووه، بةآلم جياوازي نووسراوةكةي كاك غةين » ئيگلتؤن«

حـاجي  «له بـاغي  «: پثشتر بامسان كردن لثرةدايه كه كاك غةين بلووريان دةصث
كؤبوونةوةيةك له بناري چيـاي خـةزايي سـاز كـرا و هـةر دوابـةدواي       » داودي

لةو . بةسترا» سنوور سث«پةمياين  ١٩٤٢واتا ساصي ) ك.ژ(دامةزراندين كؤمةصةي 
ئةوان . وةيه چةند بذياريان پةسةند كردكؤبوونةوةدا بؤ بةهثزكردين ئةو رثكخرا

دا بؤ پتةوكردين پثوةندي لةگةص كوردي بةشـةكاين تـري كوردسـتاين     بذياريان
دابةشكراو، كؤبوونةوةيةكي چةندقؤصي لةگةص نوثنةراين كوردي بةشةكاين تري 

  »... .بثنن كوردستاين داگريكراو پثك
دا »ئاآلي ئازادي«ي رؤژنامةي ٢٥له ژماره » حمةممةدي شاپةسةندي«كاك 

باسي پثكهاتين ئةو پةميانه له نثوان كوردةكاين سث دةوصةيت ئثـران،  بةكوريت 
كوردسـتاين  «دا لةگةص رؤژنامـةي   ووثژثك  هةروةها له وت .عثذاق و توركيا دةكا

و » زةبيحـي «بةپثچةوانةي نووسيين سةرلةشكر زةنگةنـه،  «: گوتوويةيت» نوث
كه ئـةوةمشان لـه   » .گريان» سنوور سث«ةمياين له پ› كايت گةذانةوه‹هاوذثكاين 

كـه  پثيـةي  بةآلم بةو. دا روون كردؤتةوه»يحيزةب«بةشي وتاري گرياين مامؤستا 
دايه، دةتوانني بصثني زؤرتـرين و   مان لةبةر دةست»سنوور سث«بةصگةي پةمياين 

ي مامؤسـتا  »چثشيت جمثـور «باشترين زانياري سةبارةت بةو پةميانه له كتثيب 
ي ئـةو كتثبـةدا لـه بةشـي     ٦٥و  ٦٤مامؤستا هـةژار لـه الپـةذةي    . دايه»هةژار«
مانگي جؤزةردان بوو، دروثنةي جؤ له دةوري « :دةصث» دا ك.مةعموورييةت له ژ«

مـريزا قـامسي   «حيزب ناردي چوومه سـابآلغ، دةگـةص   . بؤكان دةسيت پثكردبوو
ــادري ــي«و » ق ــه   » زةبيح ــث بچن ــان دةب ــةس، گوتي ــث ك ــه س ــه دةبووين   ك

وگؤ  ي كوردستاين عثذاق گفت»هيوا«دةگةص نوثنةراين حيزيب . »ذةي مةرگةوةدز«
دواي ئـةوةي چةنـد دثيـان    » .بكةن و هةر قةرارثك ئثوه بيدةن، ئثمه پثي رازين

دةكةن دةگةنه گوندي قامسلوو و لـةوث لـه ماصـه مسـتةفائاغا ناوثـك ميـوان       
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بـةكرث گـرت و   ناوثـك  »سؤيف شـثره «بةياين وآلغمان له «: دةبن،پاشان دةصث
لـه  » شثخ عةبدوصآل«ي كوذي »عةبدولقادر«، بؤ نيوةذؤ الي »دؤصي دزه«چووينه 

هةر دوابةدواي » .بووين و ئثوارث چووينه رةمشاصي ماصي شثخ له دزه) وانوگرد(
شـثخ  «: نوثنـةراين هيـوا  «: دةكـا و دةصـث  » هيـوا «ئةم قسةيه باسي نوثنةراين 

كه ئةفسةرثكي عثـذاق بـوو،   » مزيينسةيد عةزيزي شة«، »عوبةيديلالي زينوث
» شـثخ عوبةيـديلال  «ناوثكيش كه تازةالوثك و خـوارزاي  »ماراين سةعيدي كاين«

› دوازده نوخته‹چةند كؤبوونةوةمان پثكةوه كرد و لةسةر . بوو دةگةصيان هاتبوو
پثك هاتني كه هةردووك حيـزب پثكـةوه هاوكـاري بكـةن و مـةعلوومات پثـك       

و اليـةكي  » داآلنپـةذ «هـاتني بنـاري    شوثنةي كه پثك جا چونكه لةو. بگؤذنةوه
  .»سنوور پةمياين سث بوو، ناومان نا» ئثران«الي  و ئةم» شةمزينان«

بذيار درا هـةردووكمان بـث   «: مامؤستا هةژار له درثژةي قسةكانيدا دةصث
دواي حـةوت شـةو لـه    . بآلو كاتةوه» بةيانةكه«خؤگرتن، هةر كةسه الي خؤي 

لـه  . بـه پـث هاتينـه نةغـةده    » شـنؤ «لـه  . دا گةذاينةوه»شنؤ«به رثگةي » دزه«
ي ئينگليسـيان كـه دةهاتـه سـابآلغ     »تذؤمبثلثكي سينةما«نةغةدةوه به سواري 

. دا چاپ كرد»نيشتمان«ي خؤمان له »بةيان«ئثمه دةسبةجث نوسخةي . هاتينةوه
رازي بةو پثكهاتنه » هيوا«هثشتا بآلومان نةكردبؤوه خةبةريان داينث كه حيزيب 

ةكه گؤضـار رووپةذه چاپكراوةكـةي پثكهاتنةكـةمان لـه    . نةبووه و چاپي مةكةن
لـه بةغـدا   » مـاراين  حةمةسةعيد كـاين «گوتيان «: شدا دةصث١١٦له الپةذه » .دذي

دةگةصـي  » مةرگـةوةذ «ئؤخةي برادةرثكم پةيدا كرد كـه لـه سـةفةري    . دةخوثنث
  .»...بوومه ئاشنا و مانگثك له سابآلغ ميوامن بووه

هةروةك پثشتر گومتان مامؤستا هةژار باشترين زانيـاري سـةبارةت بـه    
ي لـه كتثبةكةيـدا تؤمـار كـردووه، لثرةدايـه بؤمـان       »سـنوور  سـث «پةمياين 

دةردةكةوث كه نووسيين مثژوو به دةسيت خؤمـان گرينگـي چةنـده زيـاتره لـه      
ـ  . مثژوويةك كه بثگانه بؤمان بنووسث ةو هةر بؤ منوونه تاقه يةكدانه رسـتةي ئ

نووسراوةي مامؤستا هـةژار، يـةكثك لـه گرينگتـرين رووداوه مثژووييـةكاين      
و الپةذةيةكي زثذيين مثـژووي گةلةكـةمان بـؤ روون    ) ك.ژ(سةردةمي دةسةآليت 

  . دةكاتةوه
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، به وردبوونةوةي پتر لـه ژمـارةي   »سث سنوور«ناسيين پةمياين 
  »نيشتمان«ي گؤضاركؤتايي 

پثويسته ژمارةي كؤتايي نيشتمان چاكتر  بؤ روونتر بوونةوةي ئةو بابةته
ي گؤضــاربــذيار وابــووه كــه . بناســني و بيخةينــه بــةر بــاس و لثكؤصــينةوه

، ساصي يةكةم بـؤ مـانگي خاكـةلثوه، بانةمـةذ و     ٩و  ٨و  ٧ي ژماره »نيشتمان«
 ١٩٤٤ي ساصـي  )ئاوريل، مةي و ژووئةن(بةرامبةر دةگةص  ١٣٢٣جؤزةرداين ساصي 

ي گؤضـار ئةو كايت كه . بةهاري ئةو ساصةدا بآلو بكرثتةوهواتا سث مانگي وةرزي 
بآلو دةكراوه، هةموو ژمارةكاين له تةورثز چاپ دةبـوو و مامؤسـتا   » نيشتمان«
و ) ك.ژ(ش كـه يـةكثك لـه هةصسـووذاوترين ئةنـداماين كؤمةصـةي       »زةبيحي«

بةآلم . ه بووگؤضارك بوو، لةوث خةريكي چاپي ئةم .بةرپرسي چاپةمةنييةكاين ژ
سـةديقي  «ه قسةي كاك عوبةيديلال ئةييووبيان لةبـةر چةنـد هؤيـةك، كـاك     ب

دةنثرنه تةورثز و به هـؤي ئـةو داواي لثدةكـةن بثتـةوه مـةهاباد و      » حةيدةري
تـا كـايت   . چاپخانه و تةنانةت كصيشةكانيشي دةگةص خؤي دةهثننـةوه مـةهاباد  

 ٨و٧ژمـاره   ي»نيشـتمان «الپةذةي  ١٢» زةبيحي«هاتنةوةي بؤ مةهاباد مامؤستا 
  بةآلم كاتثك دثتةوه مةهاباد، بؤ ماوةيةك دةسبةسةر د ةكرث. چاپ كردبوو ي٩و

  ةكه پثكـــدث كـــهگؤضـــاردا هثنـــدثك گؤذانكـــاري لـــه  و لـــةو ماوةيـــةش
  )ك.ژ(ئـةو نيشـانه تايبةتـةي كؤمةصـةي     : لثرةدا جياوازييةكاين باس دةكةين

» J.K« يت التـني  دا كـه تيشـكي داوةتـةوه و بـه پـي      ثك»رؤژ«كه له نثو جةغزي 
به پييت عةذةيب ) ك.ژ(نووسراوه، الدةبردرث و له جيات ئةو دوو پيته التينييه، 

لـه  . لةمبةروئةوبةريشي دوو دانه ئةسـتثره دادةنـدرث   ]٢٢وثنةي ژمـاره  [ .دةنووسرث
ي گؤضـار لـه نوسـخةي ئةسصـي    . زياد دةكرث» اللة«سةرووي ئةويشةوه وشةي 

بــژي كــورد و «ةكه، رســتةي گؤضــارةرگي و لــه الي راســيت رووبــ» نيشــتمان«
دا ئـةو رسـتةيه    هاتووه بةآلم له ژماره دةسـكاريكراوةكةي » !كوردستاين گةوره

دا  ةكه كه له نوسخةي سةرةكيگؤضارهةروةها ناوي ). ك.ژ(هاتؤته ژثر دوو پييت 
وةبـةرچاو دةكـةوث، بـةآلم لـه ژمـاره       به خـةتثكي درشـت نووسـراوه و زوو   

له » سةالحةدديين ئةييوويب«وثنةي . ؤر چكؤله كراوةتةوهدةسكاريكراوةكةيدا ز
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الپةذةي بامسـان  ١٢ئةو . هةر دوو نوسخةدا له ژثر ئةو نووسراوانةدا چاپ كراوه
الپةذةشي له چاپخانةي مةهاباد بؤ چـاپ دةكـةن و    ٢٠كرد له اليةك رادةگرن و 

ةي چـاپي  الپـةذ  ١٢الپةذه بآلو دةكةنةوه كـه ئـةو    ٣٢ةكه به گؤضاربةو شثوةيه 
 ٢٠دا، دةگةص چـاپي   تةورثز هةم له بابةت ناوةرؤكي وتارةكان و هةم له رواصةت

  ةكه جياوازييان هةيه، تةنانةت وتـار و بابةتـةكاين ئـةو   گؤضارالپةذةي دوايي 
ةكه له دوو جؤره كاغةز و بة رةنگـي جيـاواز چـاپ    گؤضاردوو بةشه چاپكراوةي 

  ] ٢٣وثنةي ژماره [ .كراون
دا چاومان به وتارثـك  »نيشتمان«ي گؤضارنوسخةي ئةسصي  ي١٠له الپةذه 

ئةم وتاره لـه ژثـر نـاوي    . نووسراوه» زةبيحي«دةكةوث كه به قةصةمي مامؤستا 
دةكـا و نوثنـةراين   » سنوور سث«زؤر به وردي باسي پةمياين » له ناو كؤمةصةدا«

كه له بابةتثكه » له ناو كؤمةصةدا«گؤشةي . بةشداري هةردوو كؤمةصةش ناو دةبا
دا بآلو دةبـؤوه، لـةم گؤشـةيةدا دةنـگ و بـاس و      »نيشتمان«ي ٩هةتا  ٢ژماره 

له هةموو بوارةكاندا باسي لثـدةكرا، بـةآلم ئـةو    ) ك.ژ(چاالكييةكاين كؤمةصةي 
به . دا بةدي ناكرث»نيشتمان«الپةذه له نوسخةي دةسكاريكراوي ژمارةي كؤتايي 

ئـةو گـرث   » هـةژار «ؤسـتا  ي مام»چثشـيت جمثـور  «ئاوذدانةوةيةك له كتـثيب  
» هـةژار «هةروةك پثشـتر بامسـان كـرد، مامؤسـتا     . كوثرةمشان بؤ دةكرثتةوه

واتـا  [بذيار درا هةردووكمان بث خؤگرتن هةر كةسةي الي خؤي بةيانةكه «: دةصث
ئثمه دةسبةجث نوسخةي ... بآلو كاتةوه ]ئةو دوازده خاصةي لةسةري پثكهاتبوون

هثشـتا بآلومـان نـةكردبؤوه كـه     . چـاپ كـرد  دا »نيشـتمان «بةياين خؤمان له 
بةو پثكهاتنه رازي نةبووه و چـاپي مةكـةن،   » هيوا«خةبةريان داينث كه حيزيب 

  ».ةكه دذيگؤضاررووپةذه چاپكراوةكةي پثكهاتنةكةمان له 
  ، دواي وتــاري»نيشــتمان«ي گؤضــارجــا لــه نوســخةي دةســكاريكراوي 

ةيت، وثنـةي دوو كيـژ   نووسـيوي » حمةممـةدي شاپةسـةندي  «كه كاك » هاوار«
باسي حكوومةيت ئثـران   ١١له دواي ئةو وثنةيةش له الپةذه  ]٢٤وثنةي ژماره [ .هاتووه

ئـةو وتـارةش كـه    . ٨كةوتؤته الپةذةي » هاوار«وتاري . و عثذاقي ئةوكات كراوه
بـةو حيسـابه لـه جثگـاي دوو     . ١١باسي ئثران و عثذاق دةكا كةوتؤتـه الپـةذه   

ةكةش گؤضـار له الپةذةي كؤتايي  .ي دوو كچةكان داندراوهدا، وثنة١٠و  ٩الپةذةي 
مةتصـةب يـا    ]٢٧وثنـةي ژمـاره   [ .دا ديسان ئةم جياوازييه دةبيـنني »فهرست«له بةشي 
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: يش نووسـراوه ٨بؤ شةرحي مةتصةيب ژماره . ٨ ةيكةوتؤته الپةذ ٧وتاري ژماره 
ويش لـه بةرامبـةر ئـة   » دوو كچه كورد له توركيـةدا لـه داري سياسـةت دران   «

بـؤ نـاوي نووسـةريش نووسـراوه     . يـه ١٠، كه مةبةسـيت الپـةذه   ١٠نووسراوه 
و لـه   ١٢يه كه كةوتؤته الپـةذه  »آشيت«ي وتارةكان، وتاري ٩ژماره . »نيشتمان«

وةكي دةبينني كـةلثنثك و مةودايـةك لـه نثـوان     . يةوه نووسراوه»رژدي«اليةن 
 ١٠و  ٩ثگـةي دوو الپـةذةي   دا هةيه، واتا ئةگةر وثنةكه البةين، ج١١تا  ٨الپةذه 
نـةكراو،   ي دةسـكاري »نيشتمان«ي ١٠بةوپثيه ئةگةر ئةم وتارةي الپةذه . نادياره

دابنـثني  ) فهرسـت (ةكه گؤضارله الپةذةي كؤتايي » له ناو كؤمةصةدا«واتا وتاري 
ئةوه پثذشـتةكه سـاغ و كةلثنةكـةي    » ...دوو كچه كورد له توركيا«واتا له جثي 
بةخؤشييةوه لةو دواييانـةدا بـه يارمـةيت     .ش پذ دةبثتةوه١٠تا  ٨نثوان الپةذه 

ئةو بةصگه مثژووييةمان له كتثبخانـةي مامؤسـتاي   » عةبدوصآلي سةمةدي«كاك 
مامؤسـتا ئـةييووبيان   . كـةوت  وةدةس» كاك عوبةيـديلالي ئـةييووبيان  «بةذثز 

به هؤي ئةم . ي دةسكارينةكراوي پاراستووه»نيشتمان«ي گؤضارنوسخةي ئةسصي 
لثرةدا بؤمان روون بؤوه . ةكةمشان كةوته دةستگؤضاري ١٠و  ٩وسخةوه الپةذه ن

كه ئةو الپةذةي مامؤستا هةژار دةصث چاپمان كردبوو بةآلم لةبةر پثكنـةهاتنمان  
دذميان، هةر ئـةو الپـةذه بـووه كـه وتـاري پـةمياين       » هيوا«لةگةص كؤمةصةي 

ي »بـةيان «تثـك الپـةذةي   نـا، كا  ي تثدايه، بةآلم ويستبثتيان يان»سنوور سث«
  ، چونكـه پشـت و روو  ١٠يان دذيوه كـه كةوتؤتـه الپـةذه   »سنوور سث«پةمياين 

شي پثوة دذاوه، بةو شـثوةيه دوو الپـةذه بـث سةروشـوثن     ٩چاپ كراوه،الپةذه 
جا كاتثك ئةو الپةذةيان دذاندووه، وثنةي دوو كچةكةيان لـه   ]٢٥وثنةي ژماره [ .بووه

ةكةي بـه  گؤضـار  الپةذةي وثنةكه نه نيشانه و ناوي جثي داناوه كه وةكي دةزانني
ي ١٠وةكوو پثشـتر گومتـان لـه الپـةذه     . سةرةوه و نه ژمارةي الپةذةي لثدراوه

» لـه نـاو كؤمةصـةدا   «وتارثك له ژثر ناوي » نيشتمان«ي گؤضارنوسخةي ئةسصي 
لثـرةدا دةقـي   . يةوه نووسـراوه »زةبيحي«ئةم وتاره له اليةن مامؤستا . هاتووه

اوي وتارةكة وةك بةصـگةيةكي مثژوويـي و بـؤ جـاري دووهـةم وةك خـؤي       تةو
  ] ٢٦وثنةي ژماره [ :دةنووسينةوه و دواتر شي دةكةينةوه

زؤر لةمثژ بوو بذيار درابوو كؤنفذانسـثك لـه نثـوان    « -له ناو كؤمةصةدا 
دا بؤ هاوپرسةكي له بابـةت هثنـدثك مةسـائيل تةشـكيل     »هيوا«ئثمه و كؤمةصي 
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مةعلووم » هيوا«) كؤمةصي(= ئةم ئيجتيماعه دةبوو له اليةن كةمةصي رؤژي . بدرثت
هةركه نوثنـةراين كؤمةصـةي نـاوبراو ئامـادةبووين خؤيـان بـه ئثمـه        . بكرثت

رؤژ گفتوگـؤ و موزاكـةره    ٣راگةياند، نوثنةراين ئثمـةش رةوانـه بـوون؛ دواي    
) سـث (=ه سـي «نوثنةراين ئثمه پةميانثك به نثـوي  ) داواي(= لةسةر ئيقتيذاحي 

له اليـةن نوثنـةراين هـةردوو ال بـؤ زيـادكردين كؤششـت و ئيجـادي        » سنوور
لـةم  » هيـوا «نوثنةرةكاين كؤمةصـةي  . پةيوةندييةكي وةسيعي سياسي ئيمزا كرا

  :كؤنفةذانسةدا عيبارةت بوون
  ٧هووشةنگ، ئةندامي ژماره . ع -١
  ٧١٦جانگري، ئةندامي ژماره . ع -٢

  :ئةندامانةوه كؤمةصةي ئثمةش له اليةن ئةو
  ، سةرؤكي نوثنةران١٠٥٣پياو، ئةندامي ژماره . ق.ق.ق -١
  ٢٠هةژار، ئةندامي ژماره . ع -٢
  ٢بيژةن، ئةندامي ژماره . ع -٣

بوو تـا  » هيوا«ئثمه و  ، رابييت نثواين١٠٦٠خوثنني . س.تةمسيل دةكرا؛ م
له گشت كؤنفذانس تةشكيل درا، كؤمةصه له كؤششيت ئةو الوه ئازايه و هةروةها 

دا دةبثتـه فةسصـثكي    گومان له دوايي ئةندامةكاين ئةم كؤنفذانسه گرينگه، كه بث
گةوره ده مثژوويي فةععالييةت و كؤششيت دوو كؤمةصةدا، سوپاس و تةشةككور 

  . دةكا
لــه اليــةن هةيئــةيت ئيستيشــارةي » ســنوور) ســث(= پــةمياين ســيه «

بةم زووانه دةگةص نوسخةي . پةسند كراوه) ك.ژ(ئيدارةي ناوةندي ) راوثژكاري(=
  ».موباديله دةكرثت» هيوا«پةسندكراوي ناوچةي 

كؤتـايي دث و ئـةوةي دواي ئـةو    » سـنوور  سـث «لثرةدا باسـي پـةمياين   
  . ةكةدا هاتووه پثوةندي به پةميانةكةوه نييهگؤضارنووسينه له 
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» سنوور سث«شيكردنةوةي ئةو وتار و نووسراوانةي كه سةبارةت به 
  بوونةوه چاپ و بآلو 

» سـنوور  سـث «وةكي ديتمان زؤربةي ئةم نووسةرانةي لةسـةر پـةمياين   
دا هاوبةشن، ئةويش ئةوةيه كه هـةموويان   شتثكيان نووسيوه، له يةك بؤچوون

» داآلنپةذ«نوثنةراين كوردي ئثران و عثذاق و توركيا له شوثنثك به ناوي : دةصثن
تةنانـةت هثنـدثك لـه    . ووهيان مؤر كرد»سنوور سث«يةكتريان ديوه و پةمياين 

سةرچاوةكان باسي هاتين نوثنـةري كوردةكـاين سـوورياش دةكـةن كـه لـةو       
  .كؤبوونةوةدا بةشداري كردووه

ئاوذثـك  «ي كتـثيب  ١١٥و  ١١٤له الپةذه » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 
لـه نـةوةكاين   ) بـةگ  قـةدري (قـادري بـةيگ   «: دا دةصـث »له مثـژووي مـةهاباد  

هـةر لـةو سـةرچاوه و    » .ر بةشداري ئةم كؤبوونةوه بووهپاشاي دياربةك جةميل
ناوثك دةكةن كـه  »قازي مةال وةهاب«دا باسي بةشداري  چةند سةرچاوةي ديكةش

ي كتـثيب  ٦٥مامؤستا هةژار لـه الپـةذه   . بووه» داآلنپةذ«بةشداري كؤبوونةوةي 
 باسي ئةو رثككةوتننامه مثژووييه تا ئثسـتا لـه زؤر  «: دا دةصث»چثشيت جمثور«

له » هةژار«دا كراوه، بةآلم سةير لةوةدايه كه ناوي  چاپةمةين ناوخؤيي و الوةكي
شثخ «له ئثران و » مريزا قاسم«و » زةبيحي«: دراوه و نووسيويانه دا فذث هةمووان

 -يان قازي مـةال خاليـد   (» قازي خدر«له عثذاق و » سةيد عةزيز«و » عوبةيديلال
له اليـةن كـوردي توركيـاوه،    ) ولوةهابجاري واش هةيه گوتوويانه قازي عةبد

هومثـدةوارم  «: دا دةصـث  له كؤتاييش» .ةيان پةسند كرد»سنوور سث«ئةم پةمياين 
ئةم گؤذاين راستييه له رووي هيچ غةرةزثكـةوه نـةبووبث و هةصـةيةك بـث لـه      

  »دصپاكييةوه رووي دابث
دا بـآلو  »سـنوور  سـث «بةآلم بةپثي ئـةو بةصـگةي كـه لـه كؤبوونـةوةي      

لةودا ئةنداماين بةشداربوو ناسثندراون و هـةروةها بـةپثي چةنـد     تةوه وكراوة
و كؤمةصـةي  » هيوا«بؤچوونثكي خؤم، لةو بذوايةدام تةنيا نوثنةراين كؤمةصةي 

يان ئيمزا »سنوور سث«بةشدار بوون و پةمياين » داآلنپةذ«له كؤبوونةوةي ) ك.ژ(
زؤر لـةمثژ بـوو بـذيار    «: هله دةقي بآلوكراوةي ئةو پةميانةدا نووسراو. كردووه
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دواي ئـةوه  » تةشكيل بدرثت... درابوو كؤنفذانسثك له نثوان ئثمه و كؤمةصي هيوا
رؤژي ئةم ئيجتيماعه دةبوو له اليةن كؤمةصي هيوا مةعلووم بكرثت، هـةر  «: دةصث

كه نوثنةراين كؤمةصي ناوبراو ئامادةبووين خؤيان به ئثمه راگةياند، نوثنةراين 
له ... موزاكةره«: له درثژةي راپؤريت كؤبوونةوةكةدا دةصث» بوونئثمةش رةوانه 

بؤ زيادكردين كؤششـت و ئيجـادي پةيوةندييـةكي    › هةردوو ال‹اليةن نوثنةراين 
لةو بةشةشدا كه نوثنةراين دوو كؤمةصه دةناسثندرث » وةسيعي سياسي ئيمزا كرا

ي نوثنةرثك يـان  هاتووه و ناو» ك.ژ«و » هيوا«تةنيا ناوي نوثنةراين كؤمةصةي 
كةسثك وةك نوثنةري كوردةكـاين توركيـا و سـووريا نـةهاتووه و هـةروةها      
نووسةر له بةشثكي ديكه لةم پةميانةدا باسي گرينگي ئـةو كؤبوونـةوه دةكـا و    

گومان له دواييدا دةبثته فةسصثكي گـةوره ده مثـژووي فةععالييـةت و     بث«: دةصث
تـةنيا نـاوي دوو كؤمةصـه هـاتووه و      كه لثرةشدا» ... .دا›دوو كؤمةصة‹كؤششيت 

لـه  . ناوثك له كؤمةصه يان نوثنةرثك له كوردةكاين توركيا و سووريا نةهاتووه
له اليةن هةيئةيت ئيستيشارةي » سنوور سث«پةمياين «: دا نووسةر دةصث كؤتايي

پةسند كراوه، بةم زووانه دةگةص نوسـخةي  ) ك.ژ(ئيدارةي ناوةندي ) راوثژكاري(
دا بؤمـان روون   كـه لثـرةش  » موباديلـه دةكرثـت  » هيوا«ناوچةي  پةسةندكراوي

دةبثتةوه كه تةنيا دوو كؤمةصه بةشداري ئةو كؤبوونةوه بوون، چونكه نووسـةر  
پةسـند كـراوه و   ) ك.ژ(دةصث پةميانةكه له اليةن هةيئةيت راوثژكاري ناوةنـدي  

سـةندي  ش پة»هيوا«هةر ماوه لةگةص ئةو نوسخةي كه بذياره ناوچةي كؤمةصةي 
ئةگةر بذيار بووايه نوثنةري كوردةكاين بةشـةكاين ديكـةي   . بكا، بگؤذدرثتةوه

كوردستانيش بةشدار بووبان، سةربةخؤ بةشدار نةدةبوون و له اليـةن كؤمةصـه   
يان حثزبثكةوه وةك نوثنةر دياري دةكران و وةك نوثنـةري اليـةنثك لـةو دوو    

ةدا ناويان دةهـات و باسـيان   له پةميانةك) توركيا و سووريا(بةشةي كوردستان 
بةآلم هةروةك دةبينني ناوثـك لـه نوثنـةراين ئـةم دوو بةشـةي دوايـي       . دةكرا

  . نةهاتووه
ــةمياين   ــه بةشــداربوواين پ ــةرانةي ســةبارةت ب ــةو نووس ــريوذاي ئ ب

هثندثك دةصثن ئةندامان و نوثنةراين . نووسراوةيان هةيه، جياوازه» سنوور سث«
، هثندثكيش دةصثن نوثنةراين سث پارچـه بةشـدار   هةر چوارپارچه بةشدار بوون
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يـش بـوون   »داآلنپـةذ «سةبارةت بةو كةسانةي بةشـداري كؤبوونـةوةي   . بوون
لثـرةدا نـاوي نووسـةران و بريوذايـان سـةبارةت بـه       . بريوذاي جياواز هةيـه 

  : بةشداربوواين ئةو پةميانه دةنووسينةوه
نـةري سـث وآلت   ناوي كةسي نـةبردووه و تـةنيا دةصـث نوث   » مةك داوص«

بـث ئـةوةي بـه رووين باسـي پـةمياين      » كريس كؤچريا«. بةشدارييان كردووه
واتـا چـووين نوثنـةري    (چةنـد مانـگ دواي ئـةو    : ي كردبث دةصث»سنوور سث«

دةچثتـه مـةهاباد و دواي   » هـةمزه عةبدوصـآل  « ).بؤ كـةركووك ) ك.ژ(كؤمةصةي 
مـةال  «سـووريا و  ي دياربـةكر لـه   »جةميل پاشـا «نةوةي » بةگ قةدري«ئةويش 
له كتـثيب  » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك . دةچنه مةهاباد» له توركيا» وةهاب

ووثـژي دةگـةص    دا له زمان ئةو چةند كةسـةي وت »ئاوذثك له مثژووي مةهاباد«
: كردوون، ناوي ئةو دثيةي كه كؤبوونةوةكةي تثدا بةذثوه چووه هثناوه و دةصـث 

» كوليج«و نيزيك دثي » پريانشار«له پشت ، »داآلنپةذ«ئةو كؤبوونةوه له چياي 
سةبارةت بةشدارانيش دةصث، . لة سةر سنووري ئثران و عثذاق و توركيا پثكهات

ــآل، وردي   ــةمزه عةبدوص ــةدتؤفيق وردي(=ه ــةزيزي  )حمةمم ــةيد عةبدولع ، س
، قـازي مـةال وةهـاب لـه     )له عثـذاق (زاده، مريحاج و مستةفا خؤشناو  گةيالين

لـه سـووريا، عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي،     ) بـةگ  قةدري(توركيا، قادري بةيگ 
لـه  (زاده  ئاغاي ئيلخـاين  قامسي قادري قازي، حمةممةد دصشاد و حاجي رةمحان

  .بةشداري ئةو كؤبوونةوه بوون) ئثرانةوه
قامسي قادري له بةشـي كوردسـتاين ئثـران،    : كاك غةين بلووريان دةصث

مةال وةهـاب لـه كوردسـتاين    شثخ عوبةيديلالي زينوث له كوردستاين عثذاق و 
  . بوون» سنوور سث«بةشي توركيا بةشداري پةمياين 

دا »ژيان و بةسةرهايت زةبيحي«ي كتثيب ١٠٩كاك عةيل كةرميي له الپةذه 
ئيبـذاهيم  «مامؤسـتا  » ... .روون نييه كؤبوونةوةيةكي وا كراوه يـان نـا  «: دةصث

لةگةص كراوه له الپـةذه  ووثژي  يةوه وت كه له اليةن كاك عةيل كةرميي» ئةمحةد
» ...ئةسص و ئةساسي نييـه » سنوور سث«پةمياين ... «: دا دةصث ي هةمان كتثب٢٧٤

ئثوه بـذواتان بـه پـةمياين    ياين «: كراوه له وةآلمي پرسيارثكي ديكةشدا كه لثي
ئةمن بذوام به گـةلث شـت نييـه، بـذوام لـه      «: دةصث) ٢٧٥ل (» سث سنوور نييه؟
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ي كتثبةكـةي خؤيـدا   ٣٥٧كاك عةيل كةرميي له الپـةذه  ديسان » ...خؤمةوه نييه
مامؤستا : كردووه كه» شثخ عيززةدديين حوسثين«ئةوجار پرسياري له مامؤستا 

وةآل ئـةمن  «: لةسةر پةمياين سث سنوور چ دةزاين؟ مامؤسـتا لـه وآلمـدا دةصـث    
هةر ئةوةي كـه هـةموو بيسـتوومانه،    . لةسةر پةمياين سث سنوور هيچ نازامن

ك مةجهووله ئةودةم ئةو شتانه زؤر .زؤر شت له كؤمةصةي ژ. يچ نازامنبؤخؤم ه
  »...ك.ثين بوو له كؤمةصةي ژ

، »شثخ عوبةيـديلالي زينـوث  » «هيوا«نوثنةراين «: مامؤستا هةژار دةصث
» مـاراين  سةعيدي كـاين «كه ئةفسةرثكي عثذاق بوو، » سةيد عةزيزي شةمزيين«

» مريزا قامسي قادري« ]كوردستاين عثذاقله [كه خوارزاي شثخ عوبةيديلال بوو،
: له پاشان مامؤستا هةژار گلةيي دةكا و دةصث» .له كوردستاين ئثران» زةبيحي«و 
هـةر بؤيـه   » .دراوه دا فـذث  له هةمووان» هةژار«بةآلم سةير لةوة دايه كه ناوي «

هومثدوارم ئةم گؤذاين راستييه له رووي هـيچ غةرةزثكـةوه نـةبووبث و    «: دةصث
ي گؤضـار بةآلم به هؤي ئةو وتارةي لـه  » .ةيةك بث له دصپاكييةوه رووي دابثهةص

دا بآلو كراوةتةوه و هةروةها نووسينةكاين مامؤسـتا هـةژار بؤمـان    »نيشتمان«
يش بةشدار بووه و نووسينةكاين سـةبارةت بـةو   »هةژار«دةركةوت كه مامؤستا 

  .پةميانه هةصةيان تثدا نييه
ووســةرثكمان ســةبارةت بــه پــةمياين هــةتا ئثســتا بــريوذاي چةنــد ن

باس كرد و ديتمان كه ئةگةر بةپثي ئةو نووسراوانه بث، نوثنةراين » سنوور سث«
هةر چوار پارچةي كوردستان هـةر بةشـةي بـه چةنـدين ئةندامـةوه بةشـداري       

بوون، بةآلم ديتنةوةي ئةو بةصگةي بامسان كـرد، ئـةو   » داآلنپةذ«كؤبوونةوةي 
هةروةك دةبينني نـاوي نوثنـةراين   . بؤ ساغ دةكاتةوه جؤراوجؤرانةمان بريوذا

ي گؤضـار لـه بةصـگةي نثـو بآلوكـراوةي     » داآلنپـةذ «بةشدار لـه كؤبوونـةوةي   
كردنةوةي ئـةو بةشـةش    بؤ ساغ. دا به شثوةي رةمز و ثين هاتووه»نيشتمان«

ــه  ــي ٩رؤژي جومع ــةفرانباري ساص ــةردانثكي ) ٢٠٠٥ي ١٢ي ٣٠( ١٣٨٤ي ب ــه س ل
سةبارةت به ئةو ناوانه پرسيارم لثكرد و بـه  » يديلال ئةييووبيانعوبة«مامؤستا 

  .يارمةيت ئةو توانيمان ناوي دوو ئةندامةكةي كؤمةصةي هيواش بدؤزينةوه
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  »سنوور سث«ناساندين بةشداراين كؤبوونةوةي 

، )٧هووشـةنگ، ئةنـدامي ژمـاره    . ع( -١» هيـوا «نوثنةرةكاين كؤمةصةي 
  .يه»يينسةيد عةزيزي شةمز«ناوي ثين 

شـثخ عوبةيـديلالي   «، ناوي ـثين  )٧١٦جانگري، ئةندامي ژماره . ع( -٢
  .يه»زينوث

دا ئةندام و ناوي ـثين   يش)ك.ژ(شثخ عوبةيديلالي زينوث، له كؤمةصةي 
  .بووه» هةصؤ«لةو كؤمةصةدا 

  :يش بريتني له)ك.ژ(ئةنداماين بةشداري كؤمةصةي 
قامسي قادري «اوي ثين كاك ، ن)١٠٥٣پياو، ئةندامي ژماره . ق.ق.ق( -١

  .يه»قازي
ئةوةش رةنگه لةبـةر  . سةرؤكي نوثنةران بووه» قامسي قادري قازي«كاك 

. ئةوه بووبث كه ناوبراو بةتةمةنترين ئةندامي بةشداري ناو دوو كؤمةصةكه بووه
ناوبراو كوذي قازي قادر، كوذي مريزا رةمحان، كوذي مريزا عةبدوصآلي قـازي،  

  .ي شاري مةهاباد بووه»فةرهةنگ«ةي كارمةندي ئيدار
كـاك عةبـدوذذةمحاين   «، ناوي ـثين  )٢٠هةژار، ئةندامي ژماره . ع( -٢
  .ه)مامؤستا هةژار(» ةنديشةرةفك
عةبدوذذةمحاين «مامؤستا ، ناوي ثين )٢بيژةن، ئةندامي ژماره . ع( -٣
  .يه»زةبيحي

و ) ك.ژ(صـةي  رابييت نثـوان كؤمة » ١٠٦٠خوثنني . س.م«لةم پةميانةدا له 
، ١٠٦٠خـوثنني  . س.تةمسيل دةكـرا؛ م «: سپاس كراوه و هاتووه» هيوا«كؤمةصةي 

رابييت نثوان ئثمه و هيوا بوو تا كؤنفذانس تةشكيل درا، كؤمةصه لـه كؤششـيت   
سـپاس و   ]...بـةهره نـةبوو وه لـه نـاوبراو و بةشـداران      بـث [ئةم الوه ئازايـه  

  ».تةشةككور دةكا
ش ›الوه ئازايـه ‹ؤر دةكرث و دةتوانني بصثني ئـةو  ئةگةرچي تا رادةيةكي ز

يه، بةآلم بؤ رثزلثنان و ناسيين پتر و يادثـك   »سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«
، لثرةدا كه هةلثكي بـاش بـؤ ناسـاندين ئـةو     )ك.ژ(لةو كةصةپياوةي كؤمةصةي 
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تثكؤشةره نةناسراوه هةصكةوتووه، به پثويستم زاين بةشثكي جياواز و تايبةيت 
و بـه خوثنـةراين    ئـةم كتثبـه  بكةمةوه،كه ئةو بةشةمان خسـتؤته كؤتـايي    بؤ

  .بةذثزي دةناسثنني

  گوماين بةشداري نوثنةراين كوردستاين توركيا و سووريا

قـازي  «سةبارةت به ئـةوةش كـه دةصـثن نوثنـةري كوردةكـاين توركيـا       
 بةشـداري » بةگ قةدري«و هةروةها نوثنةري كوردةكاين سووريا » عةبدولوةهاب

بوون، بةپثويسيت دةزامن چةند راسـتييةك خبةمـه بـةر    » سنوور سث«پةمياين 
خؤيبوون و شؤذشي «ي كتثيب ٣٧له الپةذه » رؤهات ئاآلكؤم«. باس و لثكؤصينةوه

بـةپثي  «: كردوويـه بـه كـوردي، دةصـث    » شوكور مستةفا«دا كه مامؤستا »ئاگري
دا )١٩٧٤-١٩٣٤(ين له سـاآل » قةدري جةميل پاشا«، »ئةكرةم جةميل پاشا«قسةي 

، بةرپرسـيارثيت لـه   »خؤيبـوون «) نوثنةري سياسي(= ي »مناينةي سياسي«به 
دا دةصث ئةم بةرپرسـيارةتييه لـه سـاآلين     ئةستؤ گرتووه و له بريةوةرييةكاين

دا )١٩٣٩(مناينةي سياسي خؤيبوون لـه ساصـي   «: دا به خؤي دراوه)١٩٤٦ - ١٩٣٩(
يـش كـه   »بةگ تؤفيق وةهيب««: شدا دةصث٤٣له الپةذه » .بةرةوذووي من كرايةوه

: يشـدا دةصـث  ٤٤لـه الپـةذه   . »يه، منايةنةي خؤيبـوون بـووه   خةصكي سلثماين
. زاده يةكثكه لةو كةسـانةي كـه زؤر لةمـةذ چـاالكيي خؤيبـوون دةدوث      جةميل«
پثش ئةوةي دياربةكر بةجث بثصن و بؤ سووريا » ئةكرةم«و » قةدري جةميل پاشا«

دواي ئــةوةي خانــةوادةي . كييانـةدا فــره وةكــار بـووگن  بپةذنـةوه، لــةم چاال 
ةو دةكةن، كةساين ديكه ئةركي بةرپرسي ر و له دياربةكر كؤچ» پاشازاده جةميل«

هةروةها جگه لـةم مةصـبةندانةي نثومـان    . كاري خؤيبوون له ستؤي خؤ دةگرن
و » كـةركووك «و » سـعرت «و » وان«و » ئـاگري «هثنان، خؤيبوون مناينةي لـه  

  ».ش هةبوون»ينسلثما«
ي ١٩٤٦كؤمـاري  «لـه كتـثيب   » ئيگلتـؤن «هةروةك پثشـتر بامسـان كـرد    

پاشـاي دياربـةكر لـه     بةگ نةوةي جةميل قةدري«: دا دةصث٧٢الپةذه » كوردستان
اليةن كوردةكاين سووريا و قازي مةال وةهاب له اليةن كوردةكـاين توركيـا بـؤ    

ر لـةو كتثبـةدا دوو وثنـةي    نووسـة » .ووثژ و بريوذا گؤذينةوه دثنه مةهاباد وت
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» قازي عةبـدولوةهاب «و » بةگ قةدري«هاتين . يشي بآلو كردؤتةوه»بةگ قةدري«
. بؤ مةهاباد جثي شك و گومان نييه) خةصكي هةكاري و نوثنةري خؤيبوون بووه(

له وثنةكانـدا لـه     له يةكثك» بةگ قةدري«دا دةبينني،  بةآلم هةروةك له وثنةكان
و بةرپرسـاين رةمسـي حكوومـةيت كوردسـتان، وثنـةي       ناو هثندثك له وةزير

و لـه   ]٤٦وثنـةي ژمـاره   [ دانيشـتووه » پثشـةوا قـازي حمةممـةد   «هاتووه و له پـةنا  
و هثنـدثك لـه ئةفسـةره    » مةال مستةفا بـارزاين «دا له دةسيت چةپي  جثيةكيش

 ١٩٤٦كه هةر دووك وثنةش له ساصـي   ]٥١وثنةي ژماره [كوردةكاين ئةوديو راوةستاوه 
رووي داوه و دةگةذثتـةوه   ١٩٤٤كةچي باسي ئثمه له ساصي . له مةهاباد كثشراون

كةوايه ناتوانني بصثني بةشـداري پـةمياين   ). ك.ژ(سةردةمي دةسةآليت كؤمةصةي 
  .سث سنوور بوون

كه بؤخؤي خةصـكي كوردسـتاين رؤژهةآلتـه، بـةآلم     » سةعيد ناكام«كاك 
ي كتـثيب  ٦١بـردووه، لـه الپـةذه    زؤربةي ژياين له كوردستاين باشوور بةسةر 

نامةيةكي تايبةيت برادةري  ١٩٤٦ساصي «: دا دةصث»بريةوةرييةكاين سةعيد ناكام«
م بؤ هات كه نووسيبووي بةپةله خؤم »سةيد حمةممةدي تةهازادة«خؤشةويستم 

به ماصـةوه   ١٩٤٦بةم پثيه رؤژثكي هاويين . بگةيةمنه پايتةخيت كوردستاين ئازاد
پاشان له چاپخانةي كوردستان دادةمـةزرث و لـه   » .ي مةهابادروومان كرده شار

رؤژثك له بارةگاي پثشةواوه داوا كرا ژمارةي نوثي رؤژنامـه  «: دا دةصث٦٣الپةذه 
چاپخانه و بارةگاي حيـزب بةرامبـةري يـةكتر و    . بةرم و بچمه دائريةي پثشةوا

ـ    . تةنيا شةقاميان نثوان بوو ه يـةكثكي  كاتث رؤژنامةكةم بـرد و چـووم ديـتم ك
پثشةوا مين بةو ناساند كـه ئةمـه سةرنووسـةري    . نةناسراوي له ال دانيشتووه

ه له كورده ناسراوةكاين »بةگ قةدري«به منيشي گوت ئةو برايه . رؤژنامةكةمانه
وبـةرگي   رةخنةي لـه شـپذثوي جـل   » بةگ قةدري«پاشان » .كوردستاين سووريا

ئةتؤ بةرپرسـياري رؤژنامـةي   «: گرتووه و گوتوويةيت» سةعيد ناكام«مامؤستا 
كؤماري كوردستان يب، ئةگةر ئاوا بچييه بةر دةمي ميـوانثكي بثگانـه، دةبثتـه    

ئثمه «: ش بةپثكةنينةوه له وةآلمدا گوتوويةيت»پثشةوا» «...هؤي سصةمينةوةيان
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گةلثكي هةژار و چةوسثندراوةين، تازه خؤمان رزگار كـردووه و خـةريكني مـاص    
. »...وكووذميـان دةبـوورث   انثك روومان تثبكا لـه كـةم  پثكةوةدةنثني، هةر ميو

لثرةدا مةبةستم له خستنة رووي ئةو باسه ئةوةيه كه بصثم هةروةك هـةموومان  
هاتؤته مةهاباد و تةواوي بةصگةكان  ١٩٤٦ساصي » بةگ قةدري«بؤمان روون بؤوه، 

يـش دةصـث،   »سةعيد ناكـام «مامؤستا . و تةنانةت وثنةكانيش ئةوه دةسةملثنن
قـازي  «م له مةهاباد ديوه كـه لـه الي پثشـةوا    »بةگ قةدري«، ١٩٤٦ةمن ساصي ئ

له كؤتايي ئةو باسةدا دةمةوث بصثم رةنگـه بـذيار بووبـث كـه     . بووه» حمةممةد
بـن،  » داآلنپـةذ «نوثنةراين كوردةكاين توركيا و سووريا بةشداري كؤبوونةوةي 

بةشـةي دوايـي بةشـدار    بةآلم بةپثي ئةو بةصگةي لةبةر دةستماندايه، ئـةو دوو  
نةبوون؛ رةنگه هؤيةكةشي ئةوه بووبث كه دوو نوثنـةري كوردسـتاين توركيـا و    
سووريا نةيانتوانيبث له رؤژي دياريكراودا خؤيان بگةيةننث كه ئـةوةش لةبـةر   

بووه كه نـةيانتوانيوه ئاگاداريـان بكةنـةوه چونكـه     ) ك.ژ(نةبووين ئيمكانايت 
كه ئـةوكات پثوةنديشـيان زؤر بـووه،    » هيوا«دةبينني بؤ بانگهثشيت كؤمةصةي 

دا بـةذثوه نـةچووه،    هثشتا كؤبوونةوةكه وةدرةنگي كةوتووه و له رؤژي خـؤي 
بةآلم سةرةذاي ئةوةش كه گومتان نوثنةراين كوردي توركيا و سـووريا بةشـدار   

دوو نوثنـةري  . نةبوون، نـاتوانني بصـثني سـةرداين مةهاباديشـيان نـةكردووه     
واتـا نيزيـك دوو سـاص دواي     ١٩٤٦بةپثي بةصـگه، ساصـي   » نخؤيبوو«كؤمةصةي 
  .هاتوونةته مةهاباد» سنوور سث«پةمياين 

  ك.كؤمةصةي ژ راوثژكارييئةنداماين هةيئةيت 

دا »ك.ئاوذثكي ديكه له ژ«له ناميلكةي » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك  
ةزرثنـةري  يةوه ئةنـداماين دام »يمودةذذيسمةال قادري «و له زمان  ١٠له الپةذه 
. ي ناساندووه و پاشان ئةركي هةر ئةندامثكيشي دياري كـردووه )ك.ژ(كؤمةصةي 

  :دامةزرثنـةراين كؤمةصـه بـريتني لـه    «: كاك مـةال قـادري مودةذذيسـي دةصـث    
  حوسـثين فرووهـةر   -٣حمةممـةدي نانـةوازاده    -٢عةبدوذذةمحاين زةبيحي  -١
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ــامي  -٤ ــدوذذةمحاين ئيم ــادري  -٥عةب ــامسي ق ــةال عة -٦ق ــبدوم   آلي داوديص
  ســـةديقي حةيـــدةري -٩قـــادري مودةذذيســـي  -٨حمةممـــةدي يـــاهوو  -٧

كاك حمةممةد بؤخؤي [حمةممةدي شاپةسةندي  -١١عةبدوذذةمحاين كةياين  -١٠
دواي شةش «: دةصث ١٩٩٢ي ٥ي ٣١ي رؤژي ٢٥ژماره » ئاآلي ئازادي«له رؤژنامةي 

لـةبري  ) عةيل رحيـاين (بةآلم ... بووين حيزب چوومه ريزييةوه مانگ له دروست
  حمةممــةدي ئةســحايب  -١٢ ]...چــووه كــه لــه ريــزي دامةزرثنةراندايــه    

  عــةيل مــةمحوودي -١٥حاميــدي مــازووچي  -١٤ نةمجــةدديين تةوحيــدي -١٣
له كوردةكـاين  [مستةفا خؤشناو  ]-١٨[مريحاج و  ]-١٧[حمةممةدي سةليمي  -١٦

ئـةو  . صةكه بةشدار بوونله كايت دامةزراندين يةكةم بةردي بناغةي كؤمة]ئةوديو
هةيئةته دواي سوثندي وةفاداري به حيزب و ئةساسنامةكةي، بـؤ دابةشـكردين   

مةهاباد رةئـيگريي  » باغي گوثزي«ئةركةكان و دياريكردين كارةكان، له شوثين 
  كرا و ئةو كةسانه بـه ئةركـةكاين تايبـةت بـه خؤيـان ديـاري      ) تري و پشك(= 

قـادري مودةذذيسـي، بةرپرسـي     -ؤميتـه  حوسثين فرووهةر، بةرپرسي ك: كران
عةبــدوذذةمحاين زةبيحــي، بةرپرســي  -) راوثژكــار(= هةيئــةيت ئيستيشــاره 

ــةكان  ــةبليغات و  -چاپةمةنييــ ــي تــ ــدةري، بةرپرســ ــةديقي حةيــ   ســ
نةمجةدديين تةوحيـدي، ژمثريـار و    -مةئمووري بآلوكردنةوةي چاپةمةنييةكان 

حمةممـةدي شاپةسـةندي    -) رنووسـة (حمةممةدي ياهوو، سكرتثر  -تةحويلدار 
ــكرتثر( ــامي   -) س ــدوذذةمحاين ئيم ــازذةس (عةب ــكثنةر= ب ــامسي –) پش   ق

  حمةممـــةدي ئةســـحايب،  -قـــادري قـــازي، ئةنـــدامي ئيستيشـــاره    
حاميـدي مـازووچي،    -رةمحـاين كـةياين، موستةشـار     -ئيستيشاره  ئةندامي

  ميعـةيل مـةمحوودي، ئةنـدا    -حمةممـةدي سـةليمي، كارمةنـد     -ئينتيزامات 
بةو شثوةيه بؤمان دةركـةوت  » .حمةممةدي نانةوازاده، فةرماندةي هثز -كوميته 

ك كـه  .كه ئةنـداماين هةيئـةيت ئيستيشـارةي ئيـدارةي ناوةنـدي كؤمةصـةي ژ      
قادري  كاك: يان پةسةند كردووه برييت بوون له»پةمياين سث سنوور«نوسخةي 

  .ايبمودةذذيسي، كاك قامسي قادري قازي و كاك حمةممةدي ئةسح
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بـه نةناسـراوي    و» سـنوور  سـث «هؤكاري رةتكردنةوةي پـةمياين  
  مانةوةي

خاصثكي گرينگي ئةو كؤبوونةوه ئةوةيه كـه بؤمـان روون بثتـةوه بـؤچي     
مثژوونووسـاين رؤژهـةآليت   . هةتا ئثستا ئةو پةميانه به نةناسراوي ماوةتـةوه 

و بةشـه،  لة) ك.ژ(كوردستان كاتثك دةگةنه سةر باسي چاالكييةكاين كؤمةصةي 
دةكةن، بةآلم جثگاي سةرنج و سةرسـووذمانه كـه   » سنوور سث«باسي پةمياين 

بؤچي له كوردستاين باشوور ئةو پةميانه نةناسراوه، يا ئةگةريش ناسرابث به 
بـؤ روونبوونـةوةي زيـاتري ئـةم     . شك و گومان و نيوةچصي باسي لثوه كـراوه 

). چثشـيت جمثـور  (ژار بابةتة، ديسان روو دةكةينةوه كتثبةكـةي مامؤسـتا هـة   
ئثمـه  «: دا دةصـث ٦٥و  ٦٤مامؤستا هةژار له درثـژةي نووسـينةكةي لـه الپـةذه     

دا چاپ كرد، هثشتا بآلومان »نيشتمان«ي خؤمان له »بةيان«دةسبةجث نوسخةي 
بةو پثكهاتنه رازي نةبووه، چاپي » هيوا«نةكردبؤوه خةبةريان داينث كه حيزيب 

ئةگةر ئينگلـيس  «: ندثك له پثكهاتنةكةدا دةصثهؤش ئةوه بوو كه له بة... مةكةن
له عثذاق بةشث بدةن به كورد، نابث كوردي دةرةوةي عثذاق هةآلوثرث، چونكـه  

با بصثني ئثمة بةشي كورد به هةق دةزانني و بةپثي توانا . كوردستان يةكپارچةيه
كه ئثمةش دةگةص رووسـان هـةر ئـةو حةولـه     . ياريدةي هةموو كوردثك دةدةين

كـه بـه   » هيـوا «حيـزيب  . و موكريان له كوردي توركيا به جيـا نـازانني   دةدةين
بوو، له مةسصةحةيت نةزانيبوو كه هـيچ  » رةفيق حيلمي«سةرؤكايةيت مامؤستا 

  ».ناوثك له رووس و كوردي ئثران و توركيا هةبث
ئةگةرچي وةكي گومتان چةشنثك له شك و گومان له گثذانـةوه و باسـي   

بـةآلم  . اليةن نووسةران و مثژووناسانةوه بةدي دةكرثله » سنوور سث«پةمياين 
دةكرث له رووي زانيارييه جؤراوجؤرةكان بنةماي باسةكةمان سـاغ بكةينـةوه و   

  .دا چةشنه ناكؤكييةك هةبووه»هيوا«يش بصثني كه له ناو كؤمةصةي به روون
بكـةين، پثويسـته   » هيـوا «بةر لةوةي باسي ناكؤكييةكاين ناو كؤمةصةي 

ويةك لةو كؤمةصـه و چؤنيـةيت دامـةزران و هةصوةشـانةوةي بـاس      كورتةمثژو
ي كتــثيب ١٦٩و  ١٣٢و  ١٣١لــه الپــةذه » عــةزيزي شــةمزيين«دوكتــور . بكــةين
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و كورمتان كردؤتـةوه  دا كه پوخته »كوردستانجووآلنةوةي رزگاريي نيشتماين «
له اليةن ژمارةيةك ئةفسةر و رؤشـنبريي كـورد    ١٩٣٩حيزيب هيوا ساصي «: دةصث

زؤر زوو . به شثوةيةكي ثين دامـةزرا » هيوا«حيزبثكي سياسي به ناوي حيزيب 
سةد ئةنـدامي چـاالك كـه زؤربـةيان      ئةندامةكاين گةيشته پتر له هةزار و پثنج

. ئةفســةر و مافنــاس و خوثنــدكار و پزيشــك و مامؤســتاي قوتاخبانــه بــوون
رتـةوه بةصـكوو   تةنيا باشووري كوردستاين نةگ» هيوا«چاالكييةكاين كؤمةصةي 

حيـزيب هيـوا كـه    ) ١٦٩ل (كوردستاين توركيا و ئثـران و سوورياشـي گرتـةوه    
بةرهةصةسـيت كـردين فاشـيزم و سـةندنةوةي مافـه       -ئاماجنة سةرةكييةكاين 

دمثوكذاتييةكاين گةيل كورد بوو، به شثوةيةكي نـةهثين دامـةزرا و تـا ساصـي     
دواي رزگـاربووين  . گةورةترين حيزيب سياسـي كوردسـتاين عثـذاق بـوو     ١٩٤٣

، كؤمةصةي هيوا بـذياري دا  ١٩٤٢ناوچةكاين باكووري رؤژئاواي ئثران له ساصي 
دوو ئةندامي خؤي كه برييت بوون له مستةفاخؤشناو و مريحاج ئةمحـةد، وةك  
نوثنةر به مةبةسيت پثوةندي كردن به سةراين جووآلنةوةي كوردستاين ئثرانةوه 

كؤمةصـةي هيـوا حيزبثكـي     ١٩٤٣يي ساصـي  تـا كؤتـا  . بؤ ئةو مةصبةنده بنثـرث 
پثشكةوتنخواز و بةهثزترين گرووپي سياسـي ئـةوكايت جووآلنـةوةي رزگـاري     

ئةگةرچي حيزبثكي هةمةاليةن، بةهثز و ديسـيپليندار  . نيشتماين كوردستان بوو
بوو و پثوةندي به هـةموو پارچـةكاين ديكـةي كوردسـتانةوه كردبـوو، بـةآلم       

ووبةرةكي و ناكؤكي ناوخؤيي له ريزي حيزبةكةدا له سةرةذاي هةموو ئةوانه، د
نثوان بازووي چةپ و بازووي راست سةبارةت به هةموو ئةو مةسةالنةي تايبةت 
به رثكخسنت، بةرنامـه، نةخشـةي كـاركردن و بةتايبـةيت دروشـم و رثبـازي       

كـه جووآلنـةوةي چةكـداري ناوچـةي      ١٩٤٣ساصي . سياسي بوون، سةري هةصدا
ئـةو جووآلنـةوه هاوكـات بـوو دةگـةص گةورةبوونـةوةي       . ثكردبارزان دةسيت پ

  ».ناكؤكييةكاين نثوان دوو باسكي چةپ و راسيت كؤمةصةي هيوا
كه يةكثك بووه له بةشداراين كؤبوونـةوةي  » عةزيزي شةمزيين«دوكتور 

دا سةبارةت به ناكؤكييةكاين ناو ريـزي حيـزيب    و له كتثبةكةي خؤي» داآلنپةذ«
ئةگةرچي سةبارةت به بةشداربووين خؤي له پةمياين .  دواوههيوا زؤر به رووين
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شتثكي نةنووسيوه، بةآلم زانياري باشي لةسةر ناكؤكييةكاين ناو » سنوور سث«
  .ي ئاماژة پثكردووه»هيوا«ريزي حيزيب 

شتثكي » داآلنپةذ«رةنگه هؤي ئةوةيكه نووسةر سةبارةت به كؤبوونةوةي 
پةميانـه لـه اليـةن حيـزيب      ةوه بث كه ئـةم دا نةنووسيوه، هةر ئ له كتثبةكةي

جا هةر لةبةر ئةوه به پثويسيت نةزانيوه هيچي لةسةر . وه قةبووص نةكرا»هيوا«
  .بنوووسث

 ١٣٢هةر له سةرچاوةي پثشوو، الپـةذه  » شةمزيين يعةزيز«كاك دوكتور 
سةبارةت به دوو مةسةلةي » هيوا«ناكؤكييةكاين ناو ريزي حيزيب «: دةصث ١٣٣و 

  :ي بوونسةرةك
ئايـا گـةيل كـورد لـه خـةبايت نيشـتماين رزگـارخيوازدا بـؤ         «: يةكةم

چارةسةركردين مةسةلة نةتةوايةتييةكةي ئةبث كام رثبازي سياسي بگرثتةبةر؟ 
ئايا ئةبث به يةكثيت سؤضيةت و كامپي سؤسياليست يا خود بريتانيـه و كـامپي   

شـگريي گـةيل كـورد    ئةستوور بث؟ ئايا كاميـان پ  ئيمپرياليسيت و رؤژئاوا پشت
  دةكةن و بؤ وةدةسهثناين ئازادي مافه نةتةوةييةكاين يارمةيت دةدةن؟

. »رةفيق حيلمـي «رابةري بازووي راست هةمان سةركردةي حيزب بوو واتا 
دا  ئةو بازوه به بيانووي ئةوةي گؤيا بريتانيه بةهثزه و دةسي بـه سـةر عثـذاق   

نووسـةر  » .و بريتانيه داكوتـث » هيوا«گرتووه، دةيويست رةگي پثوةندي نثوان 
چونكه له حيـزيب رانـةدةبيين كـه    «: هؤي ئةو بؤچوونةش بةو جؤره باس دةكا

بتوانث بة گژ بريتانيةدا بچـث و هةميشـه بـآلوي دةكـردةوه و گوايـه بريتانيـه       
  »بةهةپروون بكا دةتوانث حيزب و جووآلنةوةي رزگاريي نيشتماين هةپروون

بازووي راست پثي وابوو «: يةتيش دةصثنووسةر سةبارةت به يةكثيت سؤض
كه يةكثيت سؤضيةت لةبةر ئةوةي له كوردستان دووره ناتوانث يارمـةيت گـةيل   

ئةگةرچي خاصـي دووهـةمي ناكؤكييةكـه پثوةنـدي دةگـةص رووداوي      » .كورد بدا
نييه، بةآلم با بزانني نووسـةر چـؤن لـه خاصـي     » سنوور سث«بةستين پةمياين 

بازووي راست دةيويسـت  : ت به خاصي دووهةمي ناكؤكيسةبارة«: دووهةم دةدوث
كاري بةسةر جووآلنةوه چةكدارييةكةي بارزانةوه نةبث، هـةم يارمـةيت نـةدا و    

  ».هةم سةركردايةيت نةكا
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هةروةها سةبارةت به هؤكاري ئةم بؤچوونةش بةپثي بـريوذاي مامؤسـتا   
يةي تووذةبوون و ئةم كاره ما«: دةصث) باصي راست(و اليةنگراين » رةفيق حيلمي«

هارووژاين بريتانيةيه، بةتايبـةيت كـه جووآلنةوةكـه دژي دةوصـةيت عثـذاقي      
  ».هاوپةمياين بريتانيةيه

ئةوكات لةو بذوايةدا بوون » هيوا«بةآلم باسكي چةپي ئةنداماين كؤمةصةي 
كه پثوةندي حيزيب هيوا و يةكثيت سؤضيةت و دةوصةته سؤسياليسـتةكان هـةبث   

  .باشتره
، بـازووي  »هيوا«پثچةوانةي باسكي راسيت ئةنداماين كؤمةصةي چونكه بة

تةا كامپي سؤسياليست دةتوانث يارمـةيت گـةيل   «: چةپ لةو بذوايةدا بوو كه
كورد بدا و له خةبايت نةتةوةيي پشتيواين بكا، بةتايبةيت كه هةموان شـارةزاي  

  ».انسياسةت و هةصوثسيت بريتانيه و دةوصةته ئيمپرياليستةكاين رؤژئاو
هةر بؤيه باصي چةپ سةبارةت به خاصي دووهةمي ناكؤكييةكان ناو ريـزي  

داواكار بوو حيـزب بـه تؤكمـةترين شـثوه لـه جووآلنـةوةي       «، »هيوا«حيزيب 
بارزاندا بةشداري بكا و بة هةموو تواناوه يارمةيت بدا و جصـةوي سـةركردايةيت   

  ».كردن بگرثته دةس
له مانگي شوبايت «: دا دةصث١٣٣ذةي نووسةر له درثژةي قسةكانيدا له الپة

له شاري كةركووك كؤنفذانسي كؤمةصـةي  ) ١٣٢٣رثبةندان و رةشةمةي (=دا ١٩٤٤
هيوا بةسترا كه لةودا ناكؤكييةكان سةبارةت به هةر دوو خاصي ناوبراو گةيشـته  
ئةوپــةذي خــؤي و بــازووي چــةپ پــةردةي لةســةر نةخشــي ئابذووبةرانــةي 

ماصي و دةرخيسـت كـه گـةيل كـورد بـه پشـتيواين       ئيمپرياليزمي بريتانيا هةص
وپـةناي   بريتانيا رزگاري نايه و دةبث بؤ ئةو مةبةسته يةكثيت سؤضيةت به پشت

بازووي : بةم جؤره كؤنفذانسةكه، كؤمةصةي هيواي كرده دوو بةش... خؤي بزانث
بـوو كـه هـةموو داخوازةكـاين بـازووي      » رةفيق حيلمي«راست به سةرؤكايةيت 

ماوةيةك به ناوي حيزيب هيواوه كاري كرد . ردةوه و له حيزب دابذاچةپي رةت ك
بةم جؤره نةخشي مثژوويي حيزيب هيوا . يةكجاري هةصوةشايةوهه بةآلم پاشان ب
ئةو لثكدابذانه كارثكي واي كرد بةشثك له ئةندامان و اليـةنگراين  . كؤتايي هات

ي حيـزيب  »ئةلقاعيـده «بازووي چةپ بچنه ريـزي حيزبثـك بـه نـاوي تـاقمي      
به ـثين  » ئازادي«كؤمؤنيسيت عثذاقةوه كه ئةو بةشه رؤژنامةيةكيان به ناوي 
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بةشثكي ديكةش له ئةنداماين باصـي چـةپي كؤمةصـةي هيـواش بوونـه      . دةركرد
ئةواين مانةوةش حيزبثكيان . له كوردستاين عثذاق) ك.ژ(ئةندامي لقي كؤمةصةي 

ثكخراوةكاين له سلثماين و له نثـو  نا كه زؤربةي ر پثكةوه» رثيا راست«به ناوي 
بةشثكي كةميشيان چوونه ريزي تـاقمي  . ريزي خوثندكاره كوردةكاين بةغدا بوو

» يةكثيت تثكؤشني«ي كؤمؤنيستةكان و له كوردستان به ناوي »وةحده ئةننيزال«
چووه ريزي تـاقمي  » وةحده ئةننيزال«تاقمي  ١٩٤٤له كؤتايي . لقثكيان دامةزراند

ه كه هةردووكيان له حيزيب كؤمؤنيسـيت عثـذاق جيـا بوونـةوه،     و»ئةلقاعيده«
بةآلم كؤمؤنيسته كوردةكان نةچوونه ريزي ئةم تاقمه و له كوردستان حيزبثكـي  

لةبـةر  . بـوو » شؤذش«كؤمؤنيستيان پثكةوه نا، ئؤرگاين ئةو حيزبه رؤژنامةي 
لـه كـايت   . ناسـرا » حيـزيب شـؤذش  «ئةوه حيزبةكةش له ناو خةصكدا هةر بـه  

ي بارزانـدا حيـزيب شـؤذش يارمـةيت     ١٩٤٥ - ١٩٤٣ووآلنةوه چةكدارييةكـةي  ج
يشدا پـثش بةسـتين كـؤنگرةي دامةزرانـدين     ١٩٤٦جووآلنةوةكةي دا و له ساصي 

له كؤتايي ) ١٣٥ - ١٣٤ل . (، خؤي هةصوةشاندةوه»يت دمثوكذايت كوردستانذپا«
و اليةنـه  حيزيب شؤذش و گرووپه چةپـةكاين تـر    ١٩٤٥و سةرةتاي ساصي  ١٩٤٤

پثشكةوتنخوازةكاين حيزيب هةصوةشاوةي هيوا ئةركي دامةزراندين بةرةيـةكيان  
خسـته ئةسـتؤ؛ بـه دةسپثشـخةري ئـةو اليةنانـه حيـزيب بـةرةي نيشـتماين          

وه دامـةزرا كـه   »حيـزيب رزگـاري كـورد   «يةكگرتووي كوردي عثذاق بـه نـاوي   
هـةموو   سةركردايةتييةكةي له كؤميتةيـةكي حـةوت كةسـي بـه نوثنةرايـةيت     

، بةم شثوةيه دةردةكةوث كه هةصوةشـانةوةي  )١٣٧ل ... (اليةنةكان پثك هاتبوو
حيزيب هيوا، ئةو ئةجنامانةي نةبوو كه ئيمپرياليزمي بريتانيا گـةرةكي بـوو،   

هثنـا كايـةوه كـه    » حيزيب رزگاري«بةپثچةوانةوه هةصوةشانةوةي ئةم حيزبه، 
ووتر بوو و له ماوةيـةكي كةمـدا   زؤر له حيزيب هيوا پتةوتر، تؤكمةتر و يةكگرت

. ي له ژثر ئاآليةكدا كؤ كردةوه)حيزبه كوردييةكاين باشوور(=تثكذاي گةيل كورد 
له خاصـي يةكـةمي يادداشـتثكيدا كـه بـؤ كؤبوونـةوةي       » حيزيب رزگاري كورد«

ئثمه له خـةبايت  «: دةصث) ١٣٨ل(وةزيراين كاروباري دةرةوةي مؤسكؤي ناردووه 
ن و بـرا ئازةرييـةكانيان بـؤ وةدةس هثنـاين ئؤتؤنـؤمي و      برا كوردةكاين ئثرا

هثنانه سةر كاري رژمثثكي دمثوكذات و تثكؤشـان دژي دةوصـةيت كؤنةپةرةسـت    
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نووسةر له كؤتـايي ئـةو باسـةدا لـه     » .و نؤكةراين پشتيواين دةكةين ]ئثران ي[
 تا ناوةذاسيت مـانگي ئـايب  » حيزيب رزگاري كورد«چاالكي «: دا دةصث١٣٩الپةذه 

له سةرةتاي مانگي ئابدا كؤنگرةي بةست و به تثكذايي دةنگ . درثژةي كثشا ١٩٤٦
بـووين  . ي دا»پاريت دمثوكذايت كوردستان«بذياري هةصوةشانةوه و پثكةوةناين 

و دامةزرانـدين  » حيـزيب دمثوكـذايت كوردسـتاين ئثـران    «بـه  ) ك.ژ(كؤمةصةي 
. ئـةم مةسـةلةيه بـوون   مةهاباد ، پاصپشـيت   ]كوردستان له[كؤماري ئؤتؤنؤمي 

هةموو حيزبـه سياسـييةكاين كوردسـتاين عثـذاق بـذياريان دا لـه كـؤنگرةي        
ئـةويش پـاريت   (تايبةتيدا خؤيان هةصوةشثننةوه و پاشان لـه حيزبثكـي تـردا    

بةسـترا و  » حيـزيب رزگـاري  «كؤنگرةي ... يةك گرنةوه) دمثوكذايت كوردستانه
» پاريت دمثوكذايت كوردستان«ا د١٩٤٦ي ئايب ١٦حيزب خؤي هةصوةشاندةوه و له 

  » .دامةزرا
تـةواو دةبـث، مةبةسـيت    » شـةمزيين  يعةزيز«لثرةدا قسةكاين دوكتور 

منــيش لــه هثنانــةوةي ئــةو كورتــة ميژوويــةي كؤمةصــةي هيــوا، لــه رؤژي  
تةنيا ئةوه بـوو  » پاريت دمثوكذايت كوردستان«دامةزراندنييةوه هةتا پثكهثناين 

. كردنةوةيه كؤمةصـةي هيوامـان باشـتر ناسـيبث    به بؤنةي ئـةو شـي  : كه يةكةم
به بث شيكردنةوةي دووبارةي قسـةكامنان و هـةر بـةپثي ئـةو كورتـه      : دووهةم

مثژوويه دةبينني كه خاصثكي گرينگي ديكةمشان بؤ روون بؤتةوه ئةويش هؤكاري 
وةيـه كـه تـا    »هيـوا «له اليةن حيـزيب  » سنوور سث«قةبووص نةكردين پةمياين 

و ريزةكاين ثةگةذثتةوه سةر بؤچووين دوواليةين راست و چةپي نرادةيةكي زؤر د
يش دةسةملثن »هةژار«هةروةها ئةو بةشه له قسةكاين مامؤستا . »هيوا«حيزيب 
بـوو، بـه   » رةفيق حيلمـي «حيزيب هيوا كه به سةرؤكايةيت مامؤستا «: كه دةصث

  » .هةبث مةسصةحةيت نةزانيوه كه هيچ ناوثك له رووس و كوردي ئثران و توركيه
رةفيق حيلمـي  «: كه دةصث» شةمزيين يعةزيز«هةروةها قسةكاين دوكتور 

هةميشه بآلوي دةكردةوه كـه گوايـه   «بووه و » هيوا«سةرؤكي ئةوكايت كؤمةصةي 
بةهـةپروون   بريتانيه دةتوانث حيزب و جووآلنةوةي رزگاريي نيشتماين هةپروون

ن نييـه و هـةردووك لـه    جياوازييـا » ماموسـتا هـةژار  «، دةگةص قسةكاين ».بكا
  .گةياندين پةيامةكةيان هاوفكرن
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ژيان و بةسـةرهايت  «ي كتثيب ٢٧٩تا  ٢٦٢له الپةذه » عةيل كةرميي«كاك 
ووثـژي كـردووه، چةنـد     وت» ئيبذاهيم ئةمحـةد «دا كه لةگةص مامؤستا »زةبيحي

باس كردووه كه بـؤ  » هيوا«و ) ك.ژ(زانيارييةكي سةبارةت به هةر دوو كؤمةصةي 
دا ٢٦٣و  ٢٦٢لـه الپـةذه   . كردنةوةي ئةو بةشةي كتثبةكةمان بةكةلك دةبـث روون

ئيسـماعيل  «مامؤسـتا ئةودةمـةي كـه دةفـةرمووي كـه      «: كاك عةيل دةپرسـث 
ئينشـقاقي  » هيـوا «و ئةوان ئيتتيسـاليان بـةتؤوه كـرد، كؤمةصـةي     » شاوةيس

و، وةكوو شـتثك نـةمابو  ! هةر نةمابوو تةقريبةن«: مامؤستا دةصث» تثكةوتبوو؟
وه ئيشـيان ئـةكرد   »هيـوا «ئةو كؤمةصه خةصكه مابوونةوه كه ئةگةرچي به ناوي 

ئةوه بـه سـةركردايةيت   . ي پثشوو نةبوو»هيوا«بةآلم چ پةيوةندييةكيان لةگةص 
كه زابت بوو لةگةص » حمةممةدي شثخ سةالم«ئةندامةيت  ]و[» يونس عةبدولقادر«
لةگـةص  » عةبدولكـةرمي  رةمـزي «ئةويش زابت بوو، لةگـةص  » مةمحوود كوردي«
چةنـد كةسـثكي   . ئةوانه سةركردايةيت ئةو ئيشـةيان ئـةكرد  » ئةمني رةواندزي«

خؤيان لةو » مريحاج«، »مستةفا خؤشناو«ديكةشيان لةگةص بوو كه زابت بوون، 
، ئةمانةش لةو كةسانه بوون كه لةو هينه »عزةت عةبدولعةزيز«كةسانه بوون، 

. ئيشـيان ئـةكرد  » هيوا«پارچةپارچة بووين  تازةيه لةو تةنزميه تازةيةي دواي
  »...»لقي سلةمياين«بوو نةك » لقي كوردستاين عثذاق«هينةكةي ئثمه ناوي 

ــي   ــتين دووقؤص ــؤريت دانيش ــه راپ ــةذ«ل ــاتووه»داآلنپ ــةمياين «: دا ه پ
ةي ناوةنـدي  ئيـدار ) راوثژكـاري (له اليةن هةيئةيت ئيستيشـارةي  » سنوور سث«
» هيـوا «انه دةگةص نوسخةي پةسـندكراوي ناوچـةي   زووپةسند كراوه بةم ) ك.ژ(

وا دياره لةبةر ئـةو هؤكارانـةي بامسـان كـردن، مامؤسـتا      » موبادةله دةكرثت
و هاوبريةكاين پةميانةكـةيان پةسـند نـةكردووه و هـةر بـةو      » رةفيق حيلمي«

هؤيةش ئةو بةصگةيه له كوردستاين باشوور بآلو نةكراوةتـةوه و تـا رادةيـةكي    
  .راوي ماوةتةوه و به شك و گومانةوه باسي لثكراوهزؤر به نةناس

  و گوماين دژايةيت رووسةكان» سنوور سث«پةمياين 

ئةگةرچي رووسةكان له زؤر بواردا لةمپةريان بؤ تثكؤشـةراين كؤمةصـةي   
 ١٣٢٣دا بةتايبةت له كؤتايي ساصي  دانا و له بةرامبةر چاالكييةكاين ئةوان) ك.ژ(
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بـةآلم بـه رووين دژايةتييـةكيان لةگـةص     . گر بوونرث ١٣٢٤و سةرةتاكاين ساصي 
چونكه ئةگةر ئةوان . و بآلوكردنةوةي بةصگةكةي نةكردووه» سنوور سث«پةمياين 

الي خـؤي بـآلو   » بةياين» «هيوا«ةنگبوو كؤمةصةي ر دژايةتييان كردبايه ئةوكات
پةميانةكـةي پةسـند   ) ك.ژ(كردباوه كه ئةوجار ئاشـكرا دةبـوو كـه كؤمةصـةي     

دةمانگوت لةبةر فشـاري رووسـةكان يـا رازي نـةبووين هةيئـةيت       ووه ونةكرد
هةصـبةت هـيچ   . پةميانةكـه پةسـةند نـةكراوه   ) ك.ژ(ي )مةشوةرةت(= راوثژكار 

ك له ئاستثكي وةها بةرزدا بووبث كه تةنانةت .دووريش نييه ثنيكارييةكاين ژ
وة كه پةميانةكه زانيبث لةبةر ئة رووسةكانيش پثيان نةزانيبث يا ئةگةريش پثيان

ــةگرتبث و    ــدا ن ــه بةرامبةري ــتثكيان ل ــةوانيش هةصوثس ــةگرتووه، ئ ــةري ن س
سياسةتثكي ديكةيان رةچاو كردبث كه ئةويش هةر وةالنـان و گـؤذاين بنـةذةيت    

  .ك بووبث.ژ
سنوورةكان و ئاماجنه هةمةاليةنةكاين كؤمةصةي   ثنيكاري و چاالكييه بث

كرد كه دواتر لةمپةري گةورةتر له بةرامبةر وايان له بةرپرساين سؤضيةت ) ك.ژ(
لـه ئاوذدانةوةيـةك بـه سـةر     . زؤربةي تثكؤشانةكاين ئةم كؤمةصـةيه دابنـثن  

بؤمـان دةردةكـةوث كـه    ) ك.ژ(ي نيشتمان، ئؤرگاين كؤمةصةي گؤضارژمارةكاين 
نةدانـةي رووسـةكان لـه بةرامبـةر      گةورةترين هؤكاري ئةو لةمپةر و يارمـةيت 

كوردســتاين «و حيزبةكــةيان، درومشــي ) ك.ژ(كؤمةصــةي  چــاالكي ئةنــداماين
 ١٣٢٢ي نيشتمان له ژمارةي يةكي خؤيـدا كـه لـه پووشـپةذي     گؤضار. يه»گةورة

بژي سـةرؤك و  «ستةي ر ةكةي بهگؤضارچاپ كراوه، يةكةم دثذي ) ١٩٤٣جووالي (
�1 :_� `�2�2 :_�� �'���*   «دةست پثكردووه و به ئايةي » كورد و كوردستان و هيوا


9� a� «ژمارةي دووي به ئايةيت . رازاندوويةتةوه»   ��2. b����7 I�B&    ��Y: Q�2��
��;D«    بـژي كـورد و كوردسـتان بـه سةربةسـيت و      «،هـةروةها بـه درومشـي

�I�B �O�    ��7�` c «به ئايةيت  ٤و  ٣ژماره . يدا٨له الپةذه » سةربةخؤيي�:& a�
I��Bd6���e9&« به ئايةي  ٥، ژماره»�2. ���&
S� ���& ������C«  ي بـه  ٦، ژمـاره

«ئايةي � 
;DL�& f��S�
9 �BX7 a� « شدا به ئايةي ٩و٨و٧و له ژماره»  ,g�D b�
�D�: 1Y7��
B «  دةسيت پثكردووه كه مةبةست له نووسيين ئةوانه، كاركردن بـؤ

يةكثيت و هاوكاري لةگةص يةك و ديتين ئاكامةكانثيت كه ئـةويش گةيشـنت بـه    
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تيشي ئةوةيه كه ئةگةر بةو پثيـه بذؤينـه پـثش،    ئاوات و خؤشييةكانه و مةبةس
بژي كورد و كوردسـتان  «دا له درومشي ٢ي ژماره ٨الپةذه  له. سةركةوتن نيزيكه

لـه مـانگي   ) ك.ژ(كؤمةصـةي  . كةلك وةرگـرياوه » به سةربةسيت و سةربةخؤيي
له اليةن ئيدارةي حمةللي شاري «نامةيةكي ) ١٩٤٣ئؤكتؤبري ( ١٣٢٢خةزةصوةري 

ةوه بؤ سةرؤك بارزاين نووسيوه كه له الي سـةرووي نامةكـةدا   )ابآلغس(» خ -آئ
بةند  ٩نامةكه له . »بؤ جةنايب زةعيمي ئازادي، مةالمستةفا بارزاين«: نووسراوه

زؤربةي پثشنيار و پرسيارةكان گرينگن، بةآلم ئةو خاآلنةي . و خاص پثك هاتووه
خاصـثكي گرينگـي   . ن)٧و  ٥و  ٣(مةبةسيت سةرةكي ئثمـةن، خاصـةكاين ژمـاره    

و ئةم نامةيـة كـه بـؤ مـةال     » سنوور سث«ي پةمياين »بةيان«هاوبةش له نثوان 
كراوه، بريي يةكگرتن و بةستين پةميانثكي نةتةوةييه لـه   مستةفا بارزاين بةذث

 - ٣« ي پرسـيارةكاندا هـاتووه  ٣له ژمـاره  . نثوان پارچةكاين ديكةي كوردستان
ئيديعاي ئازادي كوردستاين عثـذاق دةكـةن    بةراعةيت سةورةي ئثوه چييه، ئايا

مةبةسـيت  » .وه يا خود هةموو كوردستاين گييت و زمينةن كوردسـتاين توركيـا  
مـةال  «ئةوه بووه كه بؤيـان دةركـةوث ئايـا    ) ك.ژ(بةرپرساين ئيدارةي حمةللي 

و بزووتنةوةكةي، وةك ئةوان داواي كوردستاين گةوره دةكا و » مستةفا بارزاين
دا ٥دا هةيه يان نـا؟ لـه خاصـي ژمـاره     )ك.ژ(ن دةگةص درومشةكاين هاوئاهةنگيا

رةئي ئثمه ئةوةيه كه سةورةي موقةددةسي ئثـوه نـاوثكي عومـوومي     -٥«: دةصث
وةربگرث يةعين ئيدديعاي ئازادكردين هةموو كوردستان بكةن و بؤ ئةمـه دةبـث   

ه كوردي گييت به مةشوةذةت تـةعاونتان دةگـةص بكـا و لـه ژثـر قيـادةي ئثـو       
بؤ ئةوةش دةبث ئامـاده  . لةشكرثكي كوردي له هةموو كوردي گييت تةنزمي بكرث

بن له عةقدي موئتةمةرثك له حاصي حازر له ئثوه و له هةيئـةيت ئيستيشـارةي   
ئثوه و هةيئةيت ئيستيشارةي ئثمه تةنزمي بكرث و جثگه و زةمان تةعيني بكرث، 

لـةم  . كوردسـتاين ئثـران  بؤ ئةو موئتةمةره، چ له ئةرزي عثذاق چ لـه ئـةرزي   
تةعيني بكـرث وه  › به شكصي پةميانثكي ميللي‹موئتةمةرةدا هةموو مةتالييب كورد

) بوودجـه (=له تةذةف هةموومان ئيمـزا دةكـرث وه لـةم موئتةمـةرةدا ميـزاين      
  ».عةسكةري تةعيني دةكرث وه واجيبايت هةموو اليةك تةعيني دةكرث
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ـ » سـنوور  سـث «پـةمياين  لثرةشدا خاصي هاوبةشي ئةو بةنده لةگـةص   ه ب
روون و ئاشكرايه كه فكري دامةزراين وةهـا پةيوةندييـةك و   . ووين دةردةكةوثر

كؤبوونةوةيةكي لةو چةشنه، له مثژ بووه له مثشـكي بةرپرسـاين پايةبـةرزي    
دا »نيشـتمان «ي گؤضارهةروةك له دةقي نووسراوةي نثو . دا بووه)ك.ژ(كؤمةصةي 

ار درابوو كؤنفذانسثك له نثوان ئثمـه و كؤمةصـي   زؤر لةمثژ بوو بذي«هاتووه كه 
ومـةرجي تايبـةيت    بـةآلم بـارودؤخي ناوچـه و هـةل    » ...تةشكيل بدرثت... هيوا

داسةپاو به سةر هةر پارچةيةكي كوردستاندا، ئةم ئاوات و ئاماجنةي لـه رؤژي  
ــايي و       ــا كؤت ــةميانثك ت ــا پ ــدين وةه ــه دامةزران ــةوه ل ــةمي بريكردن يةك

ــاندنةوةي ك ــةي ژهةصوةش ــتان، دوور  .ؤمةص ــاري كوردس ــاين كؤم ك و رووخ
بؤ ئازادبووين كوردستان دةبث سياسـةيت   -٧«: دةصث ٧خاصي ژماره . خستؤتةوه

يةك له دووةيل موعةززةمه لةگةصمان بث، به رةئي ئثمه ئةم دةوصةته، دةوصةيت 
) احليـاد  علـي (راي ئثـوه بـةم خوسووسـه چييـه؟ چونكـوو نابـث       . شووذةوييه

كـه ئـةو خاصـةش بـريي بـةربآلو و      » .بني لةگةص هةموو دةوصـةتان ) اليةن بث(=
لـه خـةبات بـؤ وةديهثنـاين ئـاوايت      ) ك.ژ(هةمةاليةنةي بةرپرساين كؤمةصةي 

لـه الپـةذه   » نةوشريوان مستةفا ئةمني«كاك . ئاشكرا دةكا» كوردستاين گةوره«
ـ  ...) حكوومةيت كوردستان(ي كتثبةكةيدا ٨٠تا  ٧٨ ا و لـه  باسي ئةو نامةيـه دةك

ئةم نامةيه له ئارشـيفي بريتانيـادا دؤزراوةتـةوه ئـةبث      -١«: دا دةصث٨٠الپةذه 
نامةكه بـه زمـان و داذشـنت و نووسـراوه، لةگـةص       -٢. بؤچي گةيشتبثته ئةوث

ــاري .زاراوةي موكريــان و ســةركردةكاين كؤمةصــةي ژ ك و نووســينةكاين گؤض
اق نزيكـه، جـا نووسـةر    زؤرتر له زاراوةي كوردي عثذ. نيشتمان جياوازي هةيه

بةو جؤرةي داذشتووه بؤ ئةوةي له زماين كوردي عثذاقـةوه نزيـك بـث، ئـةوه     
نـاوةرؤكي نامةكـه؛    -٣«: نووسةر له درثژةي ئةو باسـةدا دةصـث  » .باسثكي تره

پرسيارةكاين و بؤچوونةكاين پثشنيارةكاين پتر له هةموو نووسينةكاين تـري  
خا و لـه هةنـدث مةسـةلةي سـةرةكيدا     ك ستراتيجي نةتةوةيي كؤمةصه دةرئة.ژ

  ».لةگةص بؤچوونه بآلوكراوةكاين كؤمةصةدا ناسازثن
يشدا له وةآلمي ئةو پرسـيارة  ٢٧٨له الپةذه » ئيبذاهيم ئةمحةد«مامؤستا 

ك بـؤ بـارزاين   .ئايا ئثوه بذواتان بةو نامةيه هةيه كه گؤيـا كؤمةصـةي ژ  «: كه
ةي ئثمه دروست نـةببوو، لـةو   چون ئةو وةخته لقةك! رةنگه«: دةصث» نووسيوه؟
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وةختا حةولثكيان دا حةتا برادةرثكيان نارد، له كةركووك وتيان ئةمه نوثنةري 
ئةمه له كةركووك بوو لةو وةختةيا كـه هيـوا   » حةمةدةميين شةذةيف«ه، )ك.ژ(

دووكةرت ببوو، جا رةنگه له رثي ئةو زابيتانةوه كه ئيتسـاليان بـوو بـه مـةال     
  ».ان بؤ مةال مستةفا ناردبثمستةفاوه ئةو كاغةزةي

دا »سـاص خـةبات لـه كوردسـتان     ٥٠«له كتـثيب  » عومةري فاذووقي«كاك 
لـه  . ي وةرگثذاوةته سةر زماين فارسي»نووري شاوةيس«بريةوةرييةكاين كاك 

ي ئةو كتثبةدا باسي نامةيةكي كردووه كه بـه بـذواي مـن هـةمان     ٢٤و  ٢٣الپةذه 
ا بؤ گةيشنت به وةآلمي هثنـدثك پرسـيار و   لثرةد. نامةيه كه پثشتر بامسان كرد

روونبوونةوةي باشتري ئةو بابةتةش بث، بةپثويسـتم زاين دةقـي ئـةو باسـه     
شؤذشـي  «: بةكوريت له زماين كاك نووري شاوةيسةوه بنوومسـةوه كـه دةصـث   

له كوردستان دةسيت پثكرد و ئةو شؤذشه بوارثكي رةخسـاند   ١٩٤٣بارزان ساصي 
وةك سـةرؤكي هيـوا   » رةفيـق حيلمـي  «شثتةوه چونكه كه كؤمةصةي هيوا هةصوة

لـةژثر كاريگـةري هـةمان سياسـةيت ئاشـتيخوازانه و پثشـكةوتن لـه رثگـاي         
مةال «ووثژي سياسي، دژي شةذ بوو و لةو رثگايةشدا هةوصثكي زؤري دا بةآلم  وت

لةو ... دژي ئةو بذوايه بوو و بذواي به شةذي چةكدارانه هةبوو» مستةفا بارزاين
وةك ياريــدةدةري نيزامــي ســلثماين » ئــةمني رةوانــدزي«ةندةدا كــاك ســةروب

بـةآلم  . م)ك.ژ(ئةوكات زؤركةس پثي وابوو من ئةندامي كؤمةصـةي  ... هةصبژثردرا
هةرچؤنثكي بث لةگـةص  . راستييةكةي ئةوه بوو كه من ئةندامي حيزيب هيوا بووم

يـةكي پثشـاين   نـاوبراو نامة . بامب و مامم چووين سةري ئةمني رةواندزي بدةين
ئثمه دا و گويت ئايا ئثوه لـةم نامةيـه ئاگـادارن؟ مـن بـه زيرةكييـةكي زؤرةوه       

» جةماص رةشيد«، دوكتور ...نامةكةم وةرگرتوو گؤشةيةكي گرينگي نامةكةم دذي
ئاگـاداري ئـةو   ... كـه ئةنـدامي كؤميتـةي نثوخـؤيي بـوون     » كةماص«و دوكتور 

كورد و كوردستان، بـژي شؤذشـي    بژي«: لةو نامةيةدا نووسرابوو. مةسةلةيةن
ئثستاش لةبريمه لةو ئيعالمييةدا وشةي پذ ماناي تثـدابوو، بـؤ وثنـه    » بارزان

لـةو سـةردانةدا زانـيم كـه ئـةمني      . بـوو » بريتانيا«كه مةبةست له » دؤستان«
بوو » مريحاج«و » مستةفا خؤشناو«ئاگاداري سةردان و مةئموورييةيت رةواندزي 

ئـةوةي  . يان دابـوو »قازي حمةممةد«كه رؤيشتبوونه كوردستاين ئثران و سةري 
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لةو نامةيةدا نووسيبوويان دةرياندةخست كه ئةم بابةته بـه سياسـةيت گشـيت    
  » ...يةكثيت سؤضيةت بةستراوةتةوه

ي گؤضـار ي ١٤ي ژمـاره  ٣١يش له الپةذه »خدوكتور عةبدوصآل مةردوو«كاك 
ي ٦ئةو نامةيه لـه  «: دا، زانياري وردتري لةم بارةوه نووسيوه و دةصث»گزينگ«

و بـه نـاوي    ٢٠٧بـه ژمـاره   ) ١٩٤٢ي ئـوويت  ٢٨رؤژي هةيين ( ١٣٢١خةرماناين 
ي ئـةو  ٣٤له پـةذاوثزي الپـةذه   » .ةوه بؤ مةال مستةفا نثردراوه»ك.ژ«كؤمةصةي 

دةقـي  . كؤپي دةقي ئةم نامةيه الي نووسةري ئةم باسةيه«: دةصث نووسراوةيةشدا
ي ئينگليستانه بةآلم چؤن گةيشتؤته دةست ئينگليسييةكان ئةمةش FOنامةكه له 

هثندثك دةصثن مةالمستةفا خؤي ئةم نامةيـةي داوةتـه   . له ثنييةكاين مثژووه
، ئـةوه  كه ئةگةر به بؤچـووين دوكتـور مـةردووخ بـث    » .دةست ئينگليسييةكان

» حاميدي گةوهـةري «رثكةويت ناردين نامةكه لةگةص لثكدانةوةي كتثبةكةي كاك 
بـؤ مـةال مسـتةفا نووسـراوه، نيزيكـةي       ١٣٢٢كه دةصث له مانگي خةزةصـوةري  

  . ساصثكيان مةودا دةبث

  »سنوور سث«بةصگةي دووهةم لةسةر پةمياين 

نـاو   لـه «كـه لـه ژثـر نـاوي     » سنوور سث«بثجگه لةو بةصگةي پةمياين 
ي نيشتماندا چاپ كراوه و پثشتر به وردي شـيمان كـردةوه،   گؤضارله » كؤمةصةدا

بةصگةيةكي جثي متمانةي تةواوكةري ديكةمشان لةبةر دةستان بوو كه لثره وةك 
پشــتيوانةيةك بــؤ شــيكردنةوةكامنان و ناســاندين تثروتةســةيل پةميانةكــه 

  .دةخيةينه بةر ديدةي خوثنةران
يـةوه نووسـراوه و بـؤ    »زةبيحـي «مامؤستا اليةن  ئةو بةصگةيةش هةر له

رثكةويت نووسيين نامةكه . سةركؤنسوويل يةكثيت سؤضيةت له تةورثز نثردراوه
ي به سةرةوةيه كه ئةو رؤژةش بةرامبـةره دةگـةص   ١٣٢٣ي سةرماوةزي ساصي ١٤
نامةكه بـه زمـاين تـوركي ئـازةري نووسـراوه و لـه دوو       . ١٩٤٤ي ديسامربي ٥

و » ك.كؤمةصةي ژ«و به ئاذم و نيشانةي ) ك.ژ(به نووسينةكاين  الپةذةي تايبةت
له الي چةپي نووسراوةكه له . وبثي التيين و عةذةيب نووسراوه به هةردوو ئةلف
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سـتةيه  ر سةرووي ناوي سةركونسوويل يةكثيت سؤضيةت، به زماين كوردي ئةم
  ] ٣١ و ٣٠ ژماره كاينوثنة[ .»!بژي كورد و كوردستاين گةوره«: نووسراوه

نامةكه له پثنج بةش پثكهاتووه كه هـةر بةشـةي زانيـاري و هـةواص يـا      
ئةفراسـياو  «دةقي ئةو بةصگةيه له اليةن كـاك  . داوايةكي جوداي تثدا باس كراوه

له ئارشيضي وةزارةيت دةرةوةي رووسياوه كةوتؤته دةست و پثم وايـه  » هةورامي
يةكةوه له كتثبثك به ناوي  كاك ئةفراسياو ئةو بةصگه و بةصگةكاين ديكه به سةر

چاپ كـردووه كـه مـن ئـةو     » كؤماري كوردستان، له بةصگةنامةكاين سؤضيةتدا«
كتثبةم نةديوه بةآلم بةشثكي زؤر لةو بةصـگةنامانه لـةو دوو كتثبـةي ژثـرةوةدا     

دةقي وةرگثـذدراوي ئـةو بةصـگةيةي كـه جثـي سـةرجني ئثمةيـه لـه         . هاتووه
ي »كؤمةصةي ژيانةوةي كوردسـتان «ي كتثيب ٢٣٦و  ٢٣٥و  ١٣٣و  ١٣٢الپةذةكاين 

ژيـان و  «ي كتـثيب  ٦٢٣و  ٦٢٠و الپةذةكاين » حاميدي گةوهةري«نووسراوي كاك 
دا »عـةيل كـةرميي  «نووسـراوي كـاك   » بةسةرهايت عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي  

ي نيشـتمان  گؤضـار بةر لةوةي بةصگةكه شي بكةينةوه و دةگةص بةصـگةي  . هاتووه
رثيان بدةينةوه، وةرگثذدراوي بةصگةكه به زماين كوردي بةيةكةوه پةيوةندي و گ

  :به بث دةسكاري دةنووسينةوه
ــةي ژ« ــةرواري    -ك .كؤمةص ــدي، ب ــدارةي ناوةن ــةرماوةزي١٤ئي   ي س

كؤنسوويل بةذثزي يةكثيت سؤضـيةت لـه شـاري     - ١٩٤٤ي دثسامربي ٥ - ١٣٢٣
  .تةورثز

عثذاقي به ناوي رثكخراوي خةصكي كوردي  -١: به رثزةوه ئاگادارتان دةكةم
بؤ پثوةندي گرتن لةگةص ئثمـه دوو ئةنـداميان نـاردبوو كـه ئثمـه      ) ئومثد(هيوا 

لةگةص ئةوان بذيارمان دا بؤ بةرةو پثش بردين ئامـاجني هـةر دوو رثكخراوةكـه    
هاوكاري بكةين و كايت پثوةندي گـرتن لةگـةص دةوصـةتثكي    ) ئازادي گةيل كورد(

) هـةولثر (بةرپرسـي رثكخراوةكـةمان لـه     پاشـان . بكةن ديكه ئةوان پرمسان پث
داوامان له رثكخراوةي خؤمان . لةگةص بةذثوةبةرةكاين ئةم رثكخراوه دانيشتووه

ي ١٧(رثكخراوةكةمان لـه ئـاخر نامـةي خؤيانـدا     . كردووه كه بزانن رايان چؤنه
بؤيان نووسـيوين لةگـةص بةذثوةبـةرةكاين    ) ١٣٢٣ي خةزةصوةري ٢٦)(= نؤوامرب

لـه  . لثر دانيشتووين و بـه اليـةنگري ئينگليسـييةكانيان دةزانـن    له هةو» هيوا«
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عثذاقيش لـه لقـةكاين ديكـةي رثكخراوةكـةمان     ) كوردستاين(شارةكاين ديكةي 
له عثذاق رثكخراوثكي كؤمؤنيسيت هةيه كه لـةم دواييانـةدا    -٢. پرسيار دةكةين

اييـان لـه   بآلوكراوةيةكيان به ثين دةركردووه و له ژمارةي يةكةميـدا پريؤزب 
ئثمةش دةماةوث لةگةص ئـةم رثكخـراوه   . كردووه) نيشتمان(رؤژنامةكةي ئثمه 

هةروةها لقةكامنان له عثذاق دصنيان ئةمانه بؤخؤيـان نوثنـةر   . پثوةندي بگرين
بةياننامةي ئثمه سةبارةت به نةويت باكووري ئثران گةيشته عثـذاق   -٣. دةنثرن

ي كؤميتـةي ناوةنـدي حيزبةكـةمان    ٣٥١له نامةي ژمـاره   -٤. و بآلو كراوةتةوه
يةكثيت سؤضيةيت مةزن ويستياري پثشكةوتين شارستانثتييه له نثـو  : نووسراوه

گةيل كورددا و بةو بؤنةيةش ئثمه داوا دةكةين كـه لـه اليـةن سؤضـيةتةوه لـه      
شارةكاين مةهاباد، بؤكان و نةغةده و شنؤ، ناوةنـدي كولتـووري بكرثتـةوه و    

  .ي ئـةو ناوةنـده لـه شـاري مـةهاباد، زؤر تكـا دةكـةين       هةر نةبث بؤ كرانةوة
سـوپاي ئثرانـث بـه    : ي كؤميتةي ناوةندي حيزمبان دةصـث ٣٤٧نامةي ژماره  -٥

سةرؤكايةيت سةرتيپ هوومشةندي ئةفشار چؤته سةردةشتث و خةصـكي وث زؤر  
سوپاي ئثران بؤ هةر شوثنث دةچث بـؤ چاوترسـاندن دةس دةكـا بـه      -ناذازين 

ثستا له نثو گرياوةكـاين سةردةشـتثدا سـث ئةنـدامي ئثمـةيان      ئ.گرتين خةصكي
لةگةصه، يةكيان خةصكي مةهاباده و به وييان گوتووه كـه لـه مـةهاباد نـةويت     
ئثران دةدةن به سؤضيةت و له دژي دةوصةيت ئثران قسان دةكةن و ئثمـةش ئثـوه   

  ».لثره له زيندان دةكةين
  . زةبيحيرةمحاين -ك .بةرپرسي بةشي راگةياندين حيزيب ژ

  سنوور شيكردنةوةي بةصگةي دووهةمي پةمياين سث

له بةشي يةكةمي نامةكةدا دوو شيت گرينگمان بؤ دةردةكةوث ئـةويش   -١
كؤمةصـةي  «گـرتن لةگـةص    يه بؤ پثوةنـدي »كؤمةصةي هيوا«ناردين دوو نوثنةري 

بؤ بةرةوپثشـربدين  «: لةوةش گرينگتر ئاماجني كؤبوونةوةكةيه كه دةصث. »ك.ژ
كـه ئـةو   » جني هةر دوو رثكخراوةكه بذيارمان داوه هاوكاري يـةكتر بكـةين  ئاما

هـةروةها لـةو   . ئاماجنةش ئازادي گةيل كورد و پثكهثناين كوردستاين گةورةيه
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ئـازادي گـةيل   (دانيشنت و كؤبوونةوةدا دواي ئاماجني هةره گرينگي دوو اليـةن  
گـرتين    پثوةنـدي بـذيار دراوه كـه كـايت   ) كورد و پثكهثناين كوردستاين گةوره

كـه مةبةسـت لـه    . بكـرث ) ك.ژ(كؤمةصةي هيوا به دةوصةتثكي ديكةوه پـرس بـه   
ك .كؤمةصةي هيوايه كه ئةگةر پثوةندي به دةوصةتثكي ديكةوه بگرث، كؤمةصـةي ژ 

ك به دةوصةيت رووسياوه تا كـايت  .چونكه پثوةندي كؤمةصةي ژ. ئاگادار بكاتةوه
كؤمةصةي هيوا ئاشكرا و ئةوه كؤمةصةي  كؤبوونةوةي دووقؤصي دوو كؤمةصةكه بؤ

كـه مةبةستيشـي هـةر    (هيوا بووه كه كايت پثوةندي گرتن به دةوصـةتثكي ديكـه   
. ك ئاگادار بكاتـةوه .دةبوو بةپثي ئةو بذياره، كؤمةصةي ژ) ئينگليسييةكان بووه

هةتا ئثستا هةموو نووسـراوه و بابةتـةكاين نثـو ئـةم نامةيـه لةگـةص دةقـي        
  .ي بآلوكراوه له نيشتماندا يةك دةگرنةوه»ورسنو پةمياين سث«

له بةشثك له نامةكةدا هاتووه كه كؤمةصةي هيوا بؤ پثوةندي لةگةص ئثمه 
ي نيشـتمانيش  گؤضـار دوو ئةندامي خؤي ناردبووه الي ئثمه، لـه بةصـگةي نثـو    

نابث بةهةصةش بچني و بصثني . ديتمان نوثنةراين كؤمةصةي هيوا دوو ئةندام بوون
كؤبوونةوةكــه  ١٣٢٣ســابه لــه دةوروبــةري مــانگي ســةرماوةزي كــه بــةو حي

دوو ئةنـدامي  «: پثكهاتووه، چونكه هةر له دثذةكاين سةرةتاي نامةكةدا هاتووه
كـه وايـه ديـاره پثشـتر ناردوويانـه و نووسـةري       » خؤيان ناردبووه الي ئثمـه 

لـه بةشـثكي ديكـةي ژمـاره     . نامةكه، تازه هةواصةكةي بؤ رووسةكان نووسيوه
بةرپرســي رثكخراوةكــةمان لــه هــةولثر لةگــةص : ي نامةكــةدا هــاتووه)ةكيــ(

ك داوايـان  .بةذثوةبةرةكاين كؤمةصةي هيوا دانيشتووه و له اليـةن كؤمةصـةي ژ  
سةبارةت به كؤبوونةوةكه چؤنه، ) كؤمةصةي هيوا(لثكراوه بزانن بريوذاي ئةوان 

بؤ  ١٩٤٤نؤوامربي ي ١٧ك له دوايني نامةي خؤيدا كه له .كه نوثنةري كؤمةصةي ژ
مةهابادي ناردؤتةوه نووسيويةيت كه لةگةص بةذثوةبـةرةكاين كؤمةصـةي هيـوا    
دانيشتووين و دواي ئةو دانيشتنه و قسةكردن له بابةته جؤراوجؤرةكـان بؤمـان   

ــييةكانن  ــةنگري ئينگليس ــةوان الي ــه ئ ــةوتووه ك ــةص  . دةرك ــه لةگ ــةو بابةت ئ
ار و دوكتور عةزيزي شـةمزيين،  شيكردنةوةكاين ئثمه و قسةكاين مامؤستا هةژ

ئةوةمشان بؤ ئاشكرا دةبث كـه ئـةو اليةنگرييـةش هـةر     . تةواو يةك دةگرنةوه
كه سةرؤكي ئةوكايت كؤمةصـةي هيـوا بـووه و     »رةفيق حيلمي«لةبةر ئةوه بووه 
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ئةويش زؤري هيوا به يارمـةيت ئينگليسـييةكان هـةبووه كـه گـةيل كـورد بـه        
ذا دياره هثشـتا   بةآلم لةسةر ئةوةش. مةيت بدائاماجنةكاين خؤي بگةيةنث و يار

ك و بةرپرساين كؤمةصةكه له مةهاباد و لقـةكاين لـه كوردسـتاين    .كؤمةصةي ژ
له كوردستاين عثذاق لـه  ) ك.ژ(هيوا نةببوون و نوثنةراين كؤمةصةي  عثذاق، بث

يان له مـةهاباد   )ك.ژ(ي نؤوامربي خؤيان، بةرپرساين كؤمةصةي ١٧پاش نامةي 
بةذثوةبـةراين كؤمةصـةي    ]سةرةذاي ئةوةي گومتان[: ا نةكردووه و دةصثنهيو بث

لـه   ]بـةآلم ديسـانيش  [هيوا له هةولثر به اليـةنگري ئينگليسـييةكان دةزانـني    
شارةكاين ديكةي كوردستاين عثذاقيش ، له لقـةكاين ديكـةي رثكخراوةكـةمان    

م شـتثكي  بـةآل . لثـرةدا بةنـدي يةكـةمي نامةكـه كؤتـايي دث     » .پرسيار دةكةين
ديكةمشان بؤ دةردةكةوث، ئةويش ئةوةيه كه هةتا كايت نووسيين نامةكه، واتا 

و له پاش ويش دوايني نامةي بةرپرسـي لقـي كؤمةصـةي     ١٣٢٣ي سةرماوةزي ١٤
كؤمةصـةي  › بـةذةمسي ‹هثشتا ) ي خةزةصوةر٢٦ -ي نؤوامرب ١٧(له هةولثر ) ك.ژ(

، رةزامةندي يـا  »سنوور سث« هيوا سةبارةت به پةسةندكردين پثكهاتين پةمياين
رانةگةياندؤتـةوه كـه ئـةو بابةتـةش     ) ك.ژ(ناذةزامةندي خؤي بـه كؤمةصـةي   

ئةوةمان بؤ دةسةملثنث كـه تـا ئـةو كـات هثشـتا بـةذةمسي كؤمةصـةي هيـوا         
كـه   ١٩٤٤هةصنةوةشابوو، چونكه وةكـي پثشـتر گومتـان لـه مـانگي شـوبايت       

، كؤمةصــةي هيــوا ١٣٢٣ي دةكةوثتــه نثــوان دوو مــانگي رثبةنــدان و رةشــةمة
كؤنفذانسي گرت و باصي چةپ و راسيت ئةم كؤمةصه هةتا ئـةوكايت هثشـتا لثـك    

: دانةبذابوون كه ئةگةر بةو پثيه بث، قسةكاين مامؤستا هةژار لةو جثيه كه دةصث
هثشتا بةيانةكةمان بآلو نةكردبؤوه كه خةبةريان داينث كه حيـزيب هيـوا بـةو    «

ناتوانني قةبووص بكةين، چونكـه هـةر وةك   » ي مةكةنپثكهاتنه رازي نييه و چاپ
مامؤســتا هــةژار بؤخــؤي دةصــث مــانگي جــؤزةردان بــوو كــه دوو كؤمةصــةكه  

دةسـبةجث نوسـخةي   ) ك.كؤمةصةي ژ(كؤبوونةوةكةيان پثك هثناوه و ئةوانيش 
ي ٢٦بةياين خؤياين چاپ كردووه، بةآلم بةپثي ئةو بةصگةيه دةبينني كـه هـةتا   

ك ئةرخةيان نةبووه كه حيزيب هيوا به پةميانةكه .كؤمةصةي ژخةزةصوةر هثشتا 
رازي نييه، بثجگه لةوةش ئيمكانايت هيچكـام لـه دوو كؤمةصـةكه بـةو رادةيـه      
نةبووه كه ئاوا زوو خةبةر و هةواصثك به يةكتر رابگةيةننةوه؛ كه وايه كؤمةصةي 
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لـه   هيوا تا كايت نووسيين نامةي مامؤستا زةبيحـي بـؤ كؤنسـوويل رووسـيه    
تةورثز، بريوذاي خؤي سةبارةت به پةميانةكه به شثوةي رةمسي دةرنةبذيوه و 

) ي نـؤوامرب ١٧(هـةتا گةيشـتين دوايـني نامـةي     ) ك.ژ(له اليةكيش كؤمةصـةي  
ي كؤمةصةي »بةصث«هةر چاوةذواين وةآلمي  بةرپرسي لقي هةولثري كؤمةصةكةيان

ئاكامه بگةن كه كؤمةصـةي   هيوا بووه و لةو بذوايةدا بووه كه جارث زووه كه بةو
هيوا رةزامةندي خؤي بةرامبةر به بةند و خاصـةكاين پةميانةكـه دةرنةبـذيوه و    

ئثمـه دةسـبةجث نوسـخةي    : ئةوةي مامؤسـتا هـةژاريش دةصـث   . پثي رازي نييه
دا چاپ كرد، نابثته بةصگه كه بصثني هةر ئةوكات »نيشتمان«ي خؤمان له »بةيان«
. وا وةآلمي دابثتةوه كه به پةميانةكـه رازي نييـه  كؤمةصةي هي) مانگي جؤزةردان(

هيـوا   ك بـث .كؤمةصـةي ژ  ١٩٤٤ي نؤوامربي ١٧چونكه وةكي پثشتر گومتان هةتا 
انةكه رازي نييه، بةآلم رةنگه له پاش ئـةوةي  مينةببوو كه كؤمةصةي هيوا به پة

 كؤمةصةي هيوا له كايت دياريكراودا وةآلمي رةزامةندي يا ناذةزامةندي خـؤي بـه  
ــةي ژ ــةي ژ  .كؤمةص ــاين كؤمةص ــةوه، بةرپرس ــارك و .ك رانةگةياندؤت ي گؤض

نةبوونـةوةي بـذياري    بذياريان دابث لةبةر روون نةبوونةوه و سـاغ » نيشتمان«
كؤتايي هةيئةيت راوثژكاري كؤمةصةي هيوا، گوتبثتيان جارث با ئةو الپةذه لـه  

ي، ئـةو جـار بـه    ةكه بدذثنني؛ هةر كاتيش ئةوان رةزامةندي خؤيان دةربذگؤضار
ي نيشتمان يا بآلوكراوةيةكي ديكه يا به شثوةي بةياننامه گؤضارتثروتةسةيل له 
  .بآلوي دةكةينةوه

پثشتر گومتان كه ئةگةرچي رووسـةكان لـه زؤر بـواردا لةمپـةريان بـؤ      
 دژايةتييان لةگةص پـةمياين  به رووينك داناوه، بةآلم .تثكؤشةراين كؤمةصةي ژ

ي گؤضـار ك لـه نثـو   .ةكـةي كؤمةصـةي ژ  »بةيان«ةوةي و بآلوكردن» سنوور سث«
بةصگةمشان له جثي خؤيدا هثناوه كـه چـؤن گةيشـتووينه    . نيشتماندا نةكردووه

بةندي يةكةمي ئةم بةصگةي ئثستا باسـي لثـوه دةكـةين ئـةو     . سةر ئةو باوةذه
چونكـه ئةگـةر   . بؤچوونةمان پشتذاستتر دةكا و به رووين بؤمـان دةسـةملثنث  

بةرامبةر ئةم پثكهاتنه و بآلوكردنةوةكةي له گؤذثدا با ئـةوه لـةو   لةمپةرثك له 
نامةي مامؤستا زةبيحيدا كه بؤ كؤنسوويل سؤضيةت له تةورثز نثردراوه، باسي 

بـةآلم  . چؤنيةيت پةميانةكه و بريوذاي اليـةين دووهـةمي پةميانةكـه نـةدةكرا    



 سثبةري ئازادي/     212

 

ــ   ــوا و نام ــي هي ــريوذاي كؤمةص ــةوردي ب ــنني زؤر ب ــةوه دةبي ةكاين بةپثچةوان
ك له هةولثر و ئامانج له كؤبوونةوةكـه بـه راشـكاوي    .بةرپرساين كؤمةصةي ژ

  .باسي لثكراوه
 نوثنـةري  بـه رووين ئةوةي ماوه لةو بةشةدا باسي بكـةين ئةوةيـه كـه    

كوردةكاين توركيا و سووريا بةشداري كؤبوونةوةكه نةبوون، چونكـه هـةم لـه    
مـةي مامؤسـتا زةبيحـي بـؤ     ي نيشـتمان و هـةم لـه نا   گؤضارةكةي ناو »بةيان«

كؤنسوويل سؤضيةت له تةورثز، تةنيا ناوي دوو كؤمةصه هاتووه و باسـثك لـه   
  .كؤمةصه يا حيزبثكي كوردستاين توركيا و سووريا نةكراوه

له بةشي دووهةمي نامةكةدا نووسةر بةسياسـةت نـاوي رثكخراوثكـي     -٢
داواي ئـةوةيان   يان بةدةست گةيوه و»ي نيشتمانگؤضار«كؤمؤنيسيت هثناوه كه 

ك پةيوةندييان هةبث كه به بذواي من ئةو بابةتـه  .كردووه كه لةگةص كؤمةصةي ژ
بةئانقةست لةو نامةيةدا باسي كراوه و مةبةسيت نووسةريش هةر ئةوه بووه كه 

رةنگه مةبةستيشـي لـه   . ك وةدةست بثنث.اليةنگري و پشتيواين رووسةكان بؤ ژ
بث كـه پثشـتر بـه    »شؤذش«يا » ئازادي«ةيه بآلوكراوة ثنييةكةي ئةم رثكخراو

  .تثروتةسةيل له سةري دواوين
، ئـةو بابةتـةمان زؤر   ١١ي ژماره »روانگه«ي گؤضاربه ئاوذدانةوةيةك له 

باشتر بؤ روون دةبثتةوه كه چؤنه لةو نامةيةدا باسي حيزبثكي كؤمؤنيسـت لـه   
مـن  باشووري كوردستان، بؤ كؤنسـوويل سؤضـيةت نـاردراوه كـه بـه بـذواي       

لـه  . كراوه باسي لث» رثكخراوثكي كؤمؤنيسيت«ك لةگةص .بةئانقةست پثوةندي ژ
لـه وةآلمـي ئـةم    » سـةيد حمةممـةدي سـةمةدي   «ةدا كاك گؤضاري ئةم ٤٠الپةذه 

دا دةبيـنني كـه زؤر   »نيشـتمان «ي گؤضـار له ژمارةكاين سـةرةتاي  : پرسياره كه
دا  سةر دةوصةيت سؤضيةتتاريفي دةوصةيت بريتانيا كراوه، له ژمارةكاين دواتر بة

ئـةمن ئـةو   «: هةصگوتراوه، هؤي ئةو وةرچةرخانانـه چ بـووه؟ نـاوبراو دةصـث    
مةسةلةيه و چةن منوونةي ديكةي ئاوام ديت و پثم سةير بـوو، هـةر بؤيـه لـه     

ومةرجي ئةودةمدا،  ئةويش فةرمووي له هةل. م پرسيار كرد»مودةذذيسي«ئاغاي 
. وون و كورديش وةك گةمن له نثوانياندارووس و ئينگليس وةك دوو بةرداش واب

جا بؤيه ئثمه ئةگةر تاريفثكمـان لـه يـةكيان دةكـرد، لـه ژمـارةي داهـاتوودا        
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بـؤ ئـةوةي كـه ئـةو دوو     . قةرةبوومان دةكردةوه و باسي ئةوي ديكةمان دةكـرد 
دةوصةته گةوره هيچيان وا نةزانن كه ئثمه سةر به يةكثك لةوان و دوژمين ئـةوي  

ئامـاجني ئثمـه   . ةر ئاوامان نةكردبا، گريوگرفتمان بؤ ساز دةبووتريانني و ئةگ
ئةوه بوو كه بصثني ئثمه سةربةخؤين و سـةر بـه هـيچ اليـةنثك نـني و لةگـةص       

نووسيين ئةو هةواصةش بؤ كؤنسوويل رووسيا هةر بـةو  » .هةردوو الش دؤستني
ـ   .سياسةتةوه بووه كه ئةوان وا تثبگةن كه كؤمةصـةي ژ  ث ك ئةگـةريش بـذيار ب

پثوةندي به حيزب و اليةنةكاين ئةوديوي كوردسـتانةوه هـةبث، ئـةوه زؤرتـر     
بةآلم بـؤ  ! پثوةندي بةو حيزبانةوه دةگرث كه بريوباوةذي كؤمؤنيستييان هةيه؟

گةيشنت بةو داواييانةي كه كؤمةصه بؤي تثدةكؤشا، لةبنةوه بـه هةركةسـثك و   
ه رةواكـاين گـةيل كـورد و    وآلتثك و اليةنثكةوه پثوةندي دةكرا كه اليةنگري ماف

  .ك بث.ژ
شـدا لـه وةآلمـي    ي»ژيان و بةسـةرهايت زةبيحـي  «كتثيب  ي٢٦٨له الپةذه 

ك هةم باسي بريتانيا ئةكا و هـةم باسـي   .ئةوه چؤنه كه كؤمةصةي ژ«: پرسياري
ئيبـذاهيم  «مامؤسـتا  » ئةكا، ئةو سياسةته چؤن ئـةبيين؟ ... لثنني و سؤضيةت و

ئةو وةخته كه ئةوان لةگةص . له ناشارةزاييةوةيه ئةو سياسةته«: دةصث» ئةمحةد
بـوو،  » رةفيق حيلمي«پثوةنديان پةيدا كرد، پثوةندثكةيان لةگةص بةشي » هيوا«

سةر به بريتانيا بوو، ئةوه ئةو بةشةي كه ئي وان بووه، » رةفيق حيلمي«بةشي 
كه مةقالةي دووهةمي نووسيوه ئي بةشةكةي تره، ئةوان خةبةريان نةبوو لـةو  

  »!شتانه
ياين ئـةوان تـةحيت تةئسـريي كؤمةصـةي     «: له وةآلمي ئةو پرسيارةشدا

شـتثكي  ! بةصث لةو سةردةمةدا كه باسي ئينگليس ئةكـةن «: دةصث» بوون؟» هيوا«
من نيشتمامن له زابـيت ئيسـتخبارايت   ! م له كوث وةرگرت؟»نيشتمان«كه، ئةمن 

ه بزانني كه ئثمه گؤيـا  بريتاين له سلةمياين، الي ئةو ديت، له پثش ئةوةي ئثم
له » هيوا«يان ناردبوو، »هيوا«چونكا بؤ ! ين بزانني لةوث بوو)ك.ژ(مةسئوويل 

ئثمه ئاگامان لثي نةبوو كه هةيـه مـن   ! يةوه دابووي به ئةو»رةفيق حيلمي«رثي 
ئثســته زؤر چــاكم لــةبريه كــه چــووم دمي الي موتةســةريف ســلةمياين دمي،  

هـات بـوو بـه    » بةهائـةدين نـووري  «پاشان  .، الي ئةو دمي»مةعذووف جةواد«
موتةسةريف سلةمياين، ئةويش لةبةر گؤذانكارييةك كه كرابوو، لةبةر وةزعـي  
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ئثران كه نةوةكا كوردي عثذاقيش بيكا به هةرا، هةندثك كوردايةيت تثكةص ببوو، 
و نـازامن  » مةال مسـتةفا «ئةوه بوو زابيته كوردةكانيان كردبوو به مةسئوول الي 

جا ئةوه بـوو واي لـه   . خةريك بوون وةزع بگؤذن به نةوعثك... كردبوو وچييان 
ك كرد كه جةريدةكه الي ئةو بثت، تةبعةن باسي بريتانيا دةكا وه ئةو رةئيـه  .ژ

  .دا»هيوا«هةبوو له ناو 
ك سةبارةت بـه نـةويت   .له بةشي سثهةم نووسةر باسي بةياننامةي ژ -٣

. تاين عثذاق و لةوثش بآلو كراوةتـةوه باكووري ئثران دةكا كه گةيشتؤته كوردس
ئاوذثك له مثژووي «ي كتثيب ٥٥١ئةو بةياننامه هةمان بةياننامةيه كه له الپةذه 

بةياننامةكه . دا هاتووه» سةيد حمةممةدي سةمةدي«، نووسراوي كاك »مةهاباد
لـه ژثـر ئـاذمي    . دةسيت پثكـراوه » !بژي كورد و كوردستاين گةوره«به رستةي 
نامةي ژماره  بةيان -به ناوي يةزداين گةوره و بةرز «: دا نووسراوه ك.تايبةيت ژ

: لــه كؤتــايي بةياننامةكــةش دةصــث. »١٣٢٣وةري  رؤژي دوويــةمي خــةزةص ٣١٢
ميليـؤن   ٩ئاگادار دةكا، ) سؤضيةت(= ك حكوومةيت يةكثيت سووةت .كؤمةصةي ژ«

ــةيت     ــذياري حكووم ــه ب ــران ل ــاين ئث ــةيت كوردةك ــورد بةتايب ــةوةي ك   نةت
  بثـزراوه و بـه   ]لـه ئثـوه  [ثران دةربارةي نـةداين ئيمتيـازي نـةويت بـاكوور     ئ

هةيئـةيت ناوةنـدي    .,.f.#. هيچ بارثك موافةقةيت ئةم بريةي حكوومـةت ناكـا  
  ] ٣٢وثنةي ژماره [ .ك.كؤمةصةي ژ

بةرامبـةر دةگـةص    ١٣٢٣ي خةزةصـوةري  ٢شةممه  ئةو بةياننامه رؤژي سث
له كتـثيب  » حوسثين مةدةين«كاك . اوةتةوهچاپ و بآلو كر ١٩٤٤ي ئؤكتؤبري ٢٤
، باسي ٢٣١تا  ٢٢٩بةرگي دووهةم، الپةذه » كوردستان و ئيستراتثژي دةوصةتان«

ي گؤضاركاك حوسثن ئةو وتارةي له . ي كردووه»ك.ژ«دةقي تثلگذافثكي كؤمةصةي 
» هــةورامي«وةرگرتــووه كــه پــثم وابــث كــاك دوكتــور  ٢٢ي ژمــاره »رابــوون«

كةس له پياوماقووآلن و ناسـراوةكاين   ٢١٣گذافةكه به ئيمزاي تثل. نووسيويةيت
دةقـي ئـةو   . كـراوه  كورد بؤ مةجليسي شووذاي ميللي و رؤژنامةكاين تاران بةذث

ي رثبةنـداين  ٢٠پثنجشـةممه  ( ]؟١٩٤٣ساصـي  [ي فثورييـةي  ١٠تثلگذافه له رؤژي 
 هـةزار كةسـي لـه مـةهاباد بـؤ خةصـك و بةشـداران        له ميتينگثكي سـث ) ١٣٢٢

ه و لـة كؤتـايي   »سـاعيد «رووي قسةكه زؤرتـر لـه دةوصـةيت    . خوثندراوةتةوه
گةيل كورد باش دةزانثت كه ئةگةر ئيمتيازي نةوت بدرثته «: تثلگذافةكةدا هاتووه
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يةكثيت سؤضيةت، كوردي هةژار دةتوانث لةوث كار بكا، زانياري و شارةزايي بـؤ  
كوردةكـان بـاش   . بچثـت وةدةست ثنث و له باري كولتوورييةوه بةرةو پـثش  

دةزانن كه يةكثيت سؤضيةت دؤسيت هةرةنيزيكي گةالين بچووكه و بؤ گةيشنت به 
لةبةر ئةمه ئثمه به ئةركي خؤماين دةزانني كه بـه  . مايف خؤيان يارمةتييان دةدا

هةموو توانا و رثگايةكةوه لةم بارةوه يارمـةيت و هـةوص بـدةين تـاكوو دةوري     
زيـاتر بـةهثز بكرثـت، لةبـةر ئـةوه بـةهثزبووين        يةكثيت سؤضيةت له ئثراندا

  ســآلو بــؤ نةبــةزي يــةكثيت. يــةكثيت سؤضــيةت لــه بةرژةوةنــدي ئثمةدايــه 
مثـژوو  » .و ساعيدييةكان» ساعيد«نةمان بؤ  -بژي كورد و كوردستان  -سؤضيةت 

ك چ .نيشاين دا كه دةصةيت سؤضيةت لـه بةرامبـةر ئـةو پشـتيوانييه گـةورةي ژ     
  !صه و كورد و كوردستان كرد؟خزمةتثكي بةو كؤمة

ك دةكـا  .ي كؤمةصةي ژ٣٥١بةشي چوارةمي نامةكه باسي نامةي ژماره  -٤
لـه شـارةكاين   » ناوةنـدي كولتـووري  «كه داواي له دةوصةيت رووسيه كـردووه  

له كتـثيب  » حاميدي گةوهةري«كاك . مةهاباد، بؤكان و نةغةده و شنؤ بكرثتةوه
باسـي دامةزرانـدين ئـةو     ١٢٢تـا   ١٢٠ذه الپـة » كؤمةصةي ژيانةوةي كوردستان«

كؤمةصـةي  «ئةو ناوةنده بـه نـاوي   « : دا دةصث١٢٢ناوةندةي كردووه و له الپةذه 
لـه مــةهاباد   ١٣٢٤ي گـوآلين  ٢٢رؤژي » پثوةندييـه فةرهةنگييـةكاين سؤضـيةت   

كراوةتـه  » ماژؤر عةبدوصآلئؤض«دامةزراوه و ئةفسةرثكي ئازةرباجياين به ناوي 
پثويسته ئةوةش بصـثم،رثكةويت ئـةو داوايـه كـه لـه      » .بنكةيهلثپرسراوي ئةو 

بةرپرسـاين رووســي داوا كـراوه كــه كؤمةصــةي پثوةنـدي رووس لــه مــةهاباد    
له دووهـةم دانيشتنيشـدا    - ١٣٢٣ي بةفرانباري ٢١بكرثتةوه، دةگةذثتةوه رؤژي 

زاده له تةورثز چاويـان كـةوتووه بـه     مامؤستا زةبيحي و كاك قامسي ئثلخاين
لثپرسـراوي كؤمةصـةي فةرهـةنگي سؤضـيةت لـه ئازةرباجيـان و       » ريفؤضشة«

ي فثورييةي ٢رثكةويت دانيشتين دووهةميش رؤژي . داواكةيان دووپات كردؤتةوه
بةآلم لـه الپـةذه   . بووه ١٣٢٣ي رثبةنداين ١٣بةرامبةر دةگةص رؤژي جومعه  ١٩٤٥
زارةيت دةرةوةي رؤژهةآليت كوردستان له بةصگةنامةكاين وة«ي كتثيب ١٢٨و  ١٢٧

دا ١٩٤٥ي مـةي  ١٦ي مـانگي ئاپريـل تـا    ١٩ - ي٨له راپؤريت ژمـاره  » بريتانيادا
يا » ك.ئةجنومةين ژ«هةرچؤنثك بث، راپؤرتةكان لةوةدا هاودةنگن كه «: هاتووه

، تواناييـةكي لةذادةبـةدةري   »كؤمةصه«بةو شثوةي وا كورد خؤيان ناوي دةبةن 
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وانايه دةگةذثنثتةوه بؤ مةسةلةي كرانةوةي هةواصدةرثكمان بنةماي ئةو ت. هةيه
، لـه  ١٩٤٥ي [لـه نؤهـةمي ئاپريـل    » ئةجنومةين فةرهةنگيي ئثران و سؤضيةت«

چاپ كراوه و بـؤ سـةرةك   » به فارسي و كوردي«نامةيةكي بانگهثشنت  ]مةهاباد
جثگري كؤنسوويل رووس لـه ورمـث ميـواين    . هؤزه دوور و نيزيكةكان نثردراوه

بةرامبةر دةگةص رؤژي  ١٩٤٥رؤژي نؤهةمي ئاوريلي » .ةكه بووهفةخريي باثشتن
ي »هةآلصـه «ي گؤضـار به ئاوذدانةوةيـةك لـه   . ١٣٢٤ي خاكةلثوةي ٢٠دووشةممه 

لـه بؤكـان دةرچـووه، ئـةو راسـتييةمان بـؤ        ١٣٢٤كه لـه رةشـةمةي    ١ژماره 
لـه  . رؤژي كردنةوةي ئـةو بنكةيـه بـووه    ١٣٢٤ي خاكةلثوةي ٢٠دةردةكةوث كه 

» بةهاري زانـني «ةدا شثعرثكي مامؤستا هثمن له ژثر ناوي گؤضاري ئةو ١٨ه الپةذ
بةبؤنةي كردنةوةي رةوابـييت  «: چاپ كراوه كه له سةرووي شثعرةكه نووسراوه

  :جؤره دةست پثدةكا يةكةم بةيتيش بةم» .مةهاباد خوثندراوةتةوهله فةرهةنگي 
  ئةوا هـات مـانگي خؤشـي خاكـةلثوه    

  
  كـــذثوه نـــةما ســـةرما و بـــؤران و

  
  :له كؤتاييشدا دةصث

  بژي ماذشاص ستالني پثشـةواي رووس 
  

ـ    ــدا بةشـ ــه گيتي ــازادي ل ــه ئ   وهثك
  

ي كؤميتـةي  ٣٤٧له بةشي كؤتايي نامةكةشـدا باسـي نامـةي ژمـاره      -٥
ك كراوه كه لةودا هةواصي گرياين سث ئةندامي كؤمةصـه لـه   .ناوةندي كؤمةصةي ژ

هوومشةندي ئةفشارةوه گرياون و شاري سةردةشت هاتووه كه له اليةن سةرتيپ 
يةكيان خةصكي مةهاباده كه بةپثي ئةو نامةيـه لةقسـان بـةو كةسـه گـرياوةي      
مةهاباديان گوتووه، چونكه له مةهاباد نةويت ئثران دةدةن بـه سؤضـيةت و لـه    

كـه بـةو   . دژي دةوصةيت ئثران قسه دةكةن، ئثمةش ئثوه لثره له زيندان دةكةين
ي ٢ي رؤژي ٣١٢و رووداوه دوابةدواي بةياننامـةي ژمـاره   پثيه دةتوانني بصثني ئة

ك بـووه كـه لـةودا باسـي ئيمتيـازي نـةويت       .ي كؤمةصةي ژ١٣٢٣خةزةصوةري 
باكووري ئثران بؤ سؤضيةت كـراوه، ئـةو سـث كةسـةش دواي دةرچـووين ئـةو       

شيكردنةوةي ئةو بةصـگةش لثـرةدا كؤتـايي    . بةياننامةيه له سةردةشت گرياون
بذگـةي بةصـگةكه بريوذامـان     ٥تثكذايي لةسةر ئـةو  ه نةوةي بپثدث، ئةگةر مبا

 ١٣٢٣هةموويان رثكةويت رووداوةكانيان لـه ساصـي   : دةرببذين، دةتوانني بصثني
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له » سنوور سث«بةپثي مانگي رووداو و هةواصةكانيش بث پةمياين . دا بووه)١٩٤٤(
ـ  ةدا باسـي  هةمووان زووتر رووي داوه، هةر بؤيةشه كه له يةكةم هةواصي نامةك

ــوا كــراوه  ئةگــةر بــةپثي . ئــةو پةميانــه و هــاتين نوثنــةراين كؤمةصــةي هي
پةميانةكه  ١٣٢٣روونكردنةوةي پثشوومشان بث كه گومتان له مانگي جؤزةرداين 

ئةوه له جؤزةردان تـا خةزةصـوةر   ) مامؤستا هةژار -چثشيت جمثور (پثكهاتووه 
لـه هـةولثر   ) ك.ژ(ةصـةي  كه دوايني نامةي لقـي رثكخـراوي كؤم  ) ي نؤوامرب١٧(

مةوداي . وگؤذي پثكراوه له مةهاباد ئاص) ك.ژ(لةگةص هةيئةيت ناوةندي كؤمةصةي 
جؤزةردان تا خةزةصوةر پثنج مانگه، كه به بذواي من به هؤي ئـةوةي پثوةنـدي   
گرتين ئةو سةردةم لةگةص ئثستا جياوازي زؤر بووه، وثدةچث ئةو مةودايـه زؤر  

بـؤ  . ؤستا هةژار بةدروسيت رثكةوتةكةي تؤمار كردبثله راسيت نيزيك بث و مام
چـاپ كـراوه،    ١٣٢٣ي خةزةصـوةري  ٢ك لـه  .ي ژ٣١٢منوونه بةياننامةي ژماره 

هةواصـي   ١٣٢٣ي سـةرماوةزي  ١٤كةچي مانگثك و چةند رؤژ دواتر له نامةكـةي  
بآلوبوونةوةكةي له كوردستاين باشـوور، دراوه بـه كؤنسـوويل رووسـيه لـه      

هـيچ دوور  » سنوور سث«بؤ مةسةلةيةكي گرينگي وةك پةمياين  تةورثز، كةوايه
ي داآلنپةذ هةتا دوايني نامةي ١٣٢٣نييه نثوان رؤژي كؤبوونةوةكةي جؤزةرداين 

ك لــه هــةولثر، بــه لةبــةرچاوگرتين ناكؤكييــةكاين نثــو كؤمةصــةي .لقــي ژ
ي خةزةصـوةريش  ٢٦وةكي دةشـبينني دواي  . شةوه پثنج مانگ مةودا هةبث»هيوا«

نةهاتين دوو كؤمةصةكه  صگةيةك له دةستدا نييه كه باسثكي له پثكهاتن يا پثكبة
  .كردبث» سنوور سث«لةسةر پةمياين 

  »سنوور سث«روونكردنةوةي رثكةويت پثكهاتين پةمياين 

اليةنثكي ديكة لةو پةميانةدا كه پثويسته باشتر روون بكرثتةوه، رثكةويت 
امسان كـرد زؤربـةي نووسـةران لـةو     هةروةك پثشتر ب. پثكهاتين پةميانةكةيه

  .كؤبوونةوةكه پثكهاتووه)١٩٤٤( ١٣٢٣ي ساصي »ئووت«بذوايةدان كه مانگي 
ي گؤضـار بؤ ئةوةي ئةو اليةنةش روون بثتةوه پثويسته ئاوذثكي ديكه لـه  

  .بدةينةوه ٩و  ٨و  ٧ي ژماره »نيشتمان«
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ي بةهار دا بؤ سث مانگ له يةك بةرگ ٩و  ٨و  ٧ي ژماره »نيشتمان«ي گؤضار
بةرامبـةر دةگـةص سـث    (، ١٣٢٣ي ساصـي  )خاكةلثوه، بانةمةذ و جؤزةردان(واته 

بـةپثي ئـةوه كـه ئـةم     . دةرچـووه  ١٩٤٤ي ساصي )مانگي ئاوريل و مةي و ژووئةن
ه بؤ سث مانگي وةرزي بةهار ئاماده كراوه و هةروةها بةپثي نووسـينةكةي  گؤضار

ؤمار كرابث، بةتايبـةت ئـةو   يش كه زؤر وثدةچث به دروسيت ت»هةژار«مامؤستا 
دا چـاپ  »نيشـتمان «جثيةي كه دةصث ئثمه دةسبةجث نوسخةي بةياين خؤمان له 

  .پثكهاتووه ١٣٢٣كرد، دةتوانني بصثني كه پةميانةكه له جؤزةرداين ساصي 
بـث كـه دةصـثن لـه     »مـةك داوص «و » ئيگلتؤن«ئةگةر بةپثي نووسينةكاين 

ئـووت،  «پثكهـاتووه، مـانگي   » نپـةذ داآل«ئةو كؤبوونةوةيه لـه  » ئووت«مانگي 
بةآلم هةروةك . دةكةوثته نثوان دوو مانگي گةالوثژ و خةرمانان» )ئاگؤست، ئاب(

دةزانني ئةو دوو مانگه دةكةونه نثو دوو مانگي كؤتايي وةرزي هـاوين كـه ئـةوه    
يـةكتر  » نيشـتمان «ي گؤضـار لةگةص سةردثذي نووسراوةكةي ژمـارةي كؤتـايي   

بؤ سث مـانگي سـةرةتاي وةرزي    ٩و٨و٧ي »نيشتمان«ي ارگؤضناگرنةوه، چونكه 
يـش بـث، دوو   »داوص مـةك «و » ئيگلتؤن«ئةگةر به حيسايب . بةهار ئاماده كراوه

ونيو دواتر ئةو رثككةوتنـه پثكهـاتووه و ئيمـزا كـراوه كـه ئـةو        هةتا دوو مانگ
لـةوةش  . بؤچوونه جياوازييةكي زؤري لةگةص كايت پثكهاتين پةميانةكةوه هةيه

وةدرةنگـث  » نيشـتمان «ي گؤضاركام له ژمارةكاين  رينگتر ئةوةيه كه چاپي هيچگ
دا بآلو كراونةتةوه، ئةگةريش وةدرةنگـي كـةوتنب،    نةكةوتوون و له كايت خؤي

  .دوو مانگ وةپاش نةكةوتوون و ئةوةندةيان مةودا نةبووه
بـووه و  » نيشتمان«ي گؤضاربةرپرس و سةرنووسةري » زةبيحي«مامؤستا 

ئةوانةي لـه نيزيكـةوه   . ي له تةورثز چاپ كردووه»نيشتمان«ژمارةكاين  هةموو
بـوون، دةصـثن جـاري وا هـةبووه     » نيشـتمان «كـردين   ئاگاداري چؤنيةيت چاپ

چةند رؤژ له سةريةك خةريكي نووسيين بووه و تةنانةت بؤ » زةبيحي«مامؤستا 
پةمـةين  يةك سةعاتيش نةهاتؤته دةرث و هةر خةريكي وتارنووسني و كاري چا

هةروةك پثشتر گومتان تةنانةت زؤربةي هةرةزؤري وتارةكاين به قةصةمي . بووه
خؤي دةنووسي و ژماره ئةندامةيت و نـاوي ـثين ئةنـدامثكي ديكـةي لةسـةر      

كه » نيشتمان«ي گؤضارجا هةر لةبةر ئةوه دةتوانني بصثني ئةو ژمارةي . دةنووسي
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بكـرث، بـه رووين لـه اليـةن      بذيار بووه بؤ سث مانگي وةرزي بـةهار ئامـاده  
پثشتر كاري بؤ كراوه و گةآلصةي بؤ داذثژراوه كه كايت خؤي » زةبيحي«مامؤستا 

و  ٨و  ٧(بگاته دةسيت خوثنةراين، هةر بؤيه هيچ وثناچث دةرچـووين ژمـارةي   
. وةدوا كـةوتبث ) واتا گةالوثژ و خـةرمانان (» ئووت«هةتا مانگي » نيشتمان«ي )٩

يــش دروســت بــث و پــةمياين »داوص ئيگلتــؤن و مــةك«ئةگــةر دايبنــثن قســةي 
دا پثكهاتبـث، ئـةو پرسـياره دثتـه     ١٩٤٤ي ساصي »ئووت«له مانگي » سنوور سث«

پثكهاتووه، هةواصةكةي له » ئووت«گؤذث كه چؤن دةكرث پةميانثك كه له مانگي 
ئاماده كراوه، كـه  » ئووت«دا بآلو بكرثتةوه كه دوو مانگ بةر له مانگي  ثكگؤضار

ئةگةر چاپي نيشتمان ئةوةندةش وةپاش كةوتبث . ره ئةوةش دووره له راسيتديا
الپةذةيه هـةر خـودي    ١٢چونكه تا كايت وةالناين مامؤستا زةبيحي و چاپي ئةو 

ونةبث هؤشي ئةوةندةشي هةبووه كه ئةو  ه بووه، بثگؤضارناوبراو بةرپرسي ئةم 
ةويت پةميانةكـه ئامـاده   ي دةكا پثويسته بةپثي رثكپةكةيدا چاگؤضاروتارةي له 

ةكه كارثكي وا بكا كه رثكـةويت  گؤضاربكرث يان هةر نةبث له عينواين رووبةرگي 
ةكه هةماهـةنگييان هـةبث و يـةكتر    گؤضـار پثكهاتنةكه دةگةص مانگي دةرچووين 

  .بگرنةوه

  لثكدانةوةي رؤژي كؤبوونةوةكه بةپثي قسةكاين مامؤستا هةژار

بكةينه بنـةماي ئـةم بةشـه لـه     » ةژاره«مامؤستا ئةگةر بثتوو قسةكاين 
لثكؤصينةوةكةمان، ئةوه دةتوانني بةو لثكدانةوةي خـوارةوه پتـر لـه راسـيت و     

  . دروسيت رثكةويت كؤبوونةوةي دوو اليةين كؤمةصةكه نيزيك ببينةوه
مانگي جـؤزةردان بـوو و دروثنـةي جـؤ دةسـيت      «: مامؤستا هةژار دةصث

به سواري ماشثن و فايتؤن دةذؤن و دةگةنه  تا مةرگةوةذ -) بةكوريت(» .پثكردبوو
، »كـؤكي «له وث ماشثنةكةيان بةجث دةهثصن و دةچنه گوندي . »باآلنيش«گوندي 

بـةياين لـه گونـدي    . »قـامسلوو «له وثش نامثننةوه و شةوث دةچنـه گونـدي   
دةكةون و بؤ نيوةذؤ دةچنـه الي عةبـدولقادري كـوذي شـثخ      ذا وةذث»قامسلوو«

و ئثوارةي هةمان رؤژ دةچنه رةمشاصـي ماصـي شـثخ،له    » وانگردو«عةبدوصآل له 
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مامؤستا هةژار له درثـژةي  . لةوث كؤبوونةوةكه دةس پثدةكا. »دزةي مةرگةوةذ«
دواي حةوت شةو له دزه، به رثگةي شنؤدا گةذاينةوه، له شنؤ «: قسةكانيدا دةصث

به پـث هاتينـه نةغـةده و لـه نةغـةدةوه بـه سـواري تـذؤمبثلثكي سـينةماي          
ئةگـةر بـةپثي ئـةو قسـانةي     . »...ينگليسييان كه دةهاته سـابآلغ، هاتينـةوه  ئ

مامؤستا هةژار بث، دةصثني هةر گرميان له يةكي جؤزةردان هةواصيان پثدرابث كه 
نوثنةرةكاين كؤمةصةي هيوا هاتبثن و ئامـادةبووين خؤيـان بـؤ كؤبوونةوةكـه     

بثن و رؤژثكيــان كــةوت ك وةذث.ئــةوكات نوثنــةراين كؤمةصــةي ژ. راگةيانــدبث
مابثتنـةوه،  » قامسلوو«، شةوثكيش له گوندي »باآلنيش«پثچووبث و چووبثتنه 

بؤ سبةينث چووبنه رةمشاصي ماصي شثخ له دزةي مةرگـةوةذ و دواي حـةوت رؤژ   
له دزةوه گةذابثنةوه سابآلغ، بةو حيساب و لثكدانةوةيه تا ئةو كات دةبـث نـؤ   

ئثمـه دةسـبةجث نوسـخةي    «: دةصـث پاشـان  . رؤژ له جؤزةردان تثپـةذ بووبـث  
ي گؤضـار ةكـةي  »بةيان«له ئةسصي . »دا چاپ كرد»نيشتمان«ي خؤمان له »بةيان«

وةكـي هـةموومان دةزانـني    . نيشتماندا هاتووه كه سث رؤژ وتووثژيان كـردووه 
نيشتمان له تةورثز چاپ دةكرا، رؤژثك به هاتنـةوه و رؤژثـك بـه چـوون بـؤ      

رؤژثكـيش بـؤ ئامـاده و چـاپكردين     ) نةبووبن تازه ئةگةر هيچ مةحتةل(تةورثز 
كةم سث رؤژيان پثچووه، ئةو سث رؤژه لةگةص نـؤ   هةواصةكه، كه ئةوانةش الين

ــه دوازده رؤژ ــةوةي . رؤژي پثشــوو دةكات ــه هثنان ــش ب ــاردوو رؤژي ةكه و گؤض
بآلوكردنةوةي له مةهاباد، تا ئثره نيزيك چارده رؤژ له مانگي جؤزةردان تثپةذ 

هةواصةكه چاپ بووه كـه ئةگـةر بـةو حيسـاب و لثكدانـةوه بـث،        بووه و تازه
تـازه ئـةوه بـةپثي    . ١٩٤٤رثكةويت كؤبوونةوةكـه دةكةوثتـه مـانگي ژووئـةين     

لثكدانةوةي ئثمه بوو له سةر ئةو ئةساسه كه له يةكي خةزةصوةرةوه، هةواصـي  
و هاتين نوثنةرةكان و دانيشتنةكةيان دةسيت پثكردبث كه رةنگه واش نـةبووبث  

بـةآلم چ بـه لثكدانـةوةي    . له نيوةي دووهةمي جؤزةردانةوه هةواصيان پثـدرابث 
له نيوةي دووهـةمي جـؤزةردان   (پثشوو و چ به پثي لثكدانةوةكةي ئثستامان بث 

، سـاغكردنةوةي رؤژي هـةر دوو لثكدانـةوه دةكةوثتـه دوو حـةوتووي      )هاتنب
. ١٩٤٤ژووئـةين   يةكةمي مانگي جؤزةردان كه ئةويش بةرامبـةره دةگـةص مـانگي   

هةرچؤنثكي بث له كؤتايي ئةو لثكؤصينةوةمان دةكرث بصثني ئةگةر بنـةماي ئـةم   
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  بةشه له لثكؤصـينةوةكةمان لـه سـةر قسـةكاين مامؤسـتا هـةژار بـث، ئـةوه        
به بؤچـوونثكي يـةكجار نيزيـك لـه راسـيت، دةتـوانني بصـثني كـه پـةمياين          

ژووئـةين  ( ١٣٢٣ين له دوو حةوتووي سـةرةتاي مـانگي جـؤزةردا   » سنوور سث«
  .پثكهاتووه) ١٩٤٤

  ئامانج له كؤبوونةوةكةي داآلنپةذ

 دياري بكرث، ئاماجني كؤبوونةوةكةيـه كـه   به رووينتةنيا شتثكي ماوه 
نامـةي مامؤسـتا زةبيحـي بـؤ     «و » نيشـتمان «ئةويش بةپثي هةر دوو بةصـگةي  

تـاري  مامؤستا زةبيحي له و. ، روون دةكةينةوه»كؤنسوويل رووسيه له تةورثز
ك سـةبارةت بـه پـةمياين    .ي كؤمةصـةي ژ »بـةيان «كه وةك » له ناو كؤمةصةدا«
: دا چـاپ كـراوه، نووسـيويةيت و دةصـث    »نيشـتمان «ي گؤضـار له » سنوور سث«
بؤ زيـادكردين  ) ك و هيوا.ژ(سنوور له اليةن نوثنةراين هةر دوو ال  پةمياين سث«

يةكثك له گةورةترين  ».كؤششت و ئيجادي پثوةندثكي وةسيعي سياسي ئيمزا كرا
هةر . بووه» كوردستاين گةوره«ئاماجنةكاين دوو كؤمةصةي ناوبراو دامةزراندين 

ئـةم كؤنفذانسـه   «: بؤيه له بةصگةكةشدا ئةو پةميانه بةو جؤره باسـي لثكـراوه  
گرينگه بثگومان له دواييدا دةبثته فةسصثكي گـةوره ده مثـژووي فةععالييـةت و    

ي سةرماوةزيشدا ديسان مامؤستا زةبيحي ١٤نامةي له » .كؤششيت دوو كؤمةصةدا
ئثمـه بـذيارمان دا بـؤ    «: ك دةصـث .وةك بةرپرسي بةشي راگةياندين كؤمةصةي ژ

هاوكـاري  ) ئازادي گةيل كورد(بةرةو پثش بردين ئاماجني هةر دوو رثكخراوةكه 
 ]بةرپرساين كؤمةصةي هيوا[بكةين و كايت پثوةندي گرتن لةگةص دةوصةتثكي ديكه 

كردن و لثكدانةوةي هـةر دوو بةصـگةدا دةتـوانني     له تاووتوث» .ان پثبكةنپرمس
ك و كؤمةصةي هيوا به .سنوور له اليةن نوثنةراين كؤمةصةي ژ پةمياين سث: بصثن

مةبةسيت پثوةندي بةربآلو و پةرةپثداين هةوصةكاين هةر دوو ال بؤ بـةرةو پـثش   
ئازادي گـةيل كـورد و   (واتا بردن و وةديهثناين ئاوات و ئاماجنةكاين هاوبةش، 

واش وثدةچث كه هةردوو ال بؤ گةيشنت . پثكهاتووه) پثكهثناين كوردستاين گةوره
بةو ئاماجنانه هيچ پثداگرثكيان لةسـةر پثوةنـدي بـه رووس يـا ئينگليسـةوه      
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ـ  هةلبةآلم بةپثي ئةو . نةبووبث بـؤ كـوردي بةشـي     يداسـةردةم لـةو   ةيومةرج
ن يارمةيت كوردةكاين ئةم ناوچةيه بـدةن بـؤ   رؤژهةآلت رةخسابوو كه رووسةكا

ك خاصـثكيان لـه پةميانةكـه    .گةيشنت به ئاماجنةكانيان؛ ئةنداماين كؤمةصةي ژ
زياد كردووه كه ئةويش ئةوةيه ئةگةر هات و له پثناوي گةيشنت بةو ئاماجنانةي 

، كؤمةصةي هيوا پثوةنـدي دةگـةص   )ئازادي گةيل كورد(كةوتووين  له سةري رثك
ك لةو دةوصةته هـةر  . مةبةسيت نوثنةراين ژبه رووينكه (كي ديكه گرت دةوصةتث

چونكــه مةبةســت و . ك بكــةن.ئــةوه پــرس بــه كؤمةصــةي ژ) ئينگلــيس بــووه
وةك لـه هـةموو نووسـراوه و     ئاماجنةكاين درثژخايةين هةر دوو كؤمةصه هـةر 

ـ ذا دياره، خةبات بؤ وةديهثناين كوردستانثكي گـةوره بـووه   بآلوكراوةكان ا ، ج
  .يارمةيت رووسةكان بث يا ئينگليسييةكان گرينگ نييه وةديهثنانةكةي به 

  »سنوور سث«پوخته و ئاكامي پةمياين 

به لةبةرچاوگرتين تةواوي ئةو شـيكردنةوانةي لـةو وتـارةدا هـاتوون،     
  :به خوثنةراين بةذثز دةناسثنني» سنوور سث«پةمياين 

ــي  ٢٥رؤژي  ــةالوثژي ساص ــايب ١٦( ١٣٢١ي گ ــةي  )١٩٤٢ي ئ ) ك.ژ(كؤمةص
كوردثكي خةصكي » مريحاج ئةمحةد«يةكثك له بةشداراين ئةو كؤمةصةيه . دامةزرا

كؤمةصـةي  «كوردستاين باشوور بووه كه بؤخؤي ئةندامي كؤمةصةيةك به نـاوي  
زؤر زوو هـةموو كوردسـتاين   ) ك.ژ(نفـووز و ناوبـانگي كؤمةصـةي    . بـوو » هيوا

كوردستاين ئثران و عثذاق ئةنـدامي   تةنيوةتةوه و له زؤربةي شار و گوندةكاين
له كوردسـتاين باشـووريش چةنـدين لقـي كردؤتـةوه و زؤربـةي       . وةرگرتووه

  ئةنـداماين . تثكؤشةران و پياوه سياسـييةكاين لـه دةوري خـؤي كؤكردؤتـةوه    
  هــةر دوو كؤمةصــه بــه مةبةســيت پتــةوكردين پثوةندييــةكان و ســةبارةت بــه

وچـؤي يـةكتريان كـردووه و هـةر بـةو       ئاماجنه هاوبةشةكانيان نثوةنثوه هات
ديـاري  » حمةممةدئـةميين شـةذةيف  «كـاك  ) ك.ژ(هةستةوه له اليةن كؤمةصـةي  
ئـةوكات بنكـةي سـةرةكي    . له كـةركووك » هيوا«دةكرث بچثته الي بةرپرساين 

سـةرؤكي  » رةفيـق حيلمـي  «لـه كـةركووك بـووه و مامؤسـتا     » هيوا«كؤمةصةي 
ك چاوي به بةرپرساين كؤمةصةي .مةصةي ژكؤمةصةكه بووه و له وث نثردراوي كؤ



 223 /    »سث سنوور«پةمياين : بةشی چوارةم

 

چةنـد  » هيـوا «هةر دوابةدواي ئةم سةردانه ئةنداماين كؤمةصـةي  . هيوا دةكةوث
) ك.ژ(جاران سـةرداين مـةهاباديان كـردووه و لةگـةص بةرپرسـاين كؤمةصـةي       

بـةو چةشـنه بناغـةي هاوكـاري نثـوان دوو كؤمةصـة       . ووثژيان پثكهثنـاوه  وت
مةبةسيت هاوئاهـةنگي لـه تثكؤشـان و چاالكييـةكان و     دوو اليةن به . دادةندرث

لةسةر بناغـه و ئةساسـي ئامـاجني هاوبـةش و بـؤ پةرةپثـدان و زيـادكردين        
ــذياريان داوه،   ــي ب ــةربآلوي سياس ــةكي ب ــدين پثوةنديي ــان و دامةزران تثكؤش

  .بثنن كؤنفذانسثك و پةميانثك پثك
درث له ماوةيةكي بذيار دة› )ك.ژ(لةسةر داواي كؤمةصةي ‹بؤ ئةم مةبةسته 

ئامـادةبووين  » هيوا«هةر بؤيه كاتثك كؤمةصةي . بث دا ئةو كؤنفذانسه پثك كورت
) واته رابييت دوو كؤمةصه(به هؤي رابييت خؤي ) ك.ژ(خؤي دةربذيوه، كؤمةصةي 

دةگةصـكوو  . ئاگادار دةكرثتةوه كه كؤمةصةي ناوبراو ئامادةيي خؤي راگةياندووه
هاتوونةته شوثين مةبةست، نوثنـةراين كؤمةصـةي   » هيوا«نوثنةراين كؤمةصةي 

ووثـژ كـردووه و    يش رؤيشتوونةته شـوثين گفتوگـؤ و دةسـتيان بـه وت    )ك.ژ(
  . پثكهاتووه» داآلنپةذ«ووثژةكان له شوثنثك به ناوي  وت

ناوي زجنريةچيايةكه له رؤژهةآليت كوردسـتان كـه بـه هـؤي     » داآلنپةذ«
ي »شـةمزينان «اليـةكي لـه ناوچـةي     ئةوةي اليةكي له رؤژهةآليت كوردستان و

كوردستاين باكوور و اليةكةي ديكةشي له باشووري كوردستان هةصكةوتووه، به 
شـوثنثكي ئاسـتةم و چـذ و    » داآلنپةذ«دةصثن . ناوبانگي دةركردووه» سنوور سث«

به سةر ئـةو شـوثنةدا تثپـةذ دةبـث، پةذوباصـي      ) هةصؤ(هةصةمووته، كاتث داص 
كؤبوونةوةكه له ناوةذاست يـا كؤتـايي   . »داآلنپةذ«ناوه دةوةرث، بؤيه ناويان 

ــي   ــؤزةرداين ساص ــانگي ج ــي ( ١٣٢٣م ــةي و ژووةين ساص ــاتووه) ١٩٤٤م . پثكه
، كايت كؤبوونةوةكه دةكةوثته نيوةي »هةژار«بةگوثرةي نووسينةكاين مامؤستا 

ي )جـوون (ئةووةصي مانگي جؤزةردان كه ئةويش بةرامبةره دةگةص مانگي ژووئةن 
لةو كؤبوونةوةدا برييت بـوون لـه دوو   » هيوا«نوثنةراين كؤمةصةي . ١٩٤٤ ساصي
  : ئةندام

دوكتور سةيد عـةزيزي گـةيالين يـا ئـايل     (=» سةيد عةزيزي شةمزيين«
  ).شثخ عوبةيديلالي زينوث(=» شثخ عوبةيديلالي كةماصي«و ) گةيالنيان

  :يش برييت بوون له سث ئةندام)ك.ژ(نوثنةراين كؤمةصةي 
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» كـاك عةبـدوذذةمحاين شـةرةفكةندي   «، »مسي قـادري قـازي  كاك قـا «
  .»كاك عةبدوذذةمحاين زةبيحي«، )مامؤستا هةژار(

بــه هــؤي » قــامسي قــادري قــازي«لــه نثــو ئــةو چةنــد كةســه كــاك 
هـةموو كـار و   . بووين، به سةرؤكي نوثنةراين هةردوو ال هةصبژثردراوه بةتةمةن

ونـةوه و پثوةندييـةكاين تـري    ئةركةكاين هةماهةنگي و ئامادةكاري ئـةو كؤبو 
ــةي  ــوان دوو كؤمةصـ ــوا«و » ك.ژ«نثـ ــةيت و  »هيـ ــةيت و ئازايـ ــه يارمـ ، بـ

، كـاك  )ك.ژ(نةناسي و تثكؤشاين لـة رادةبـةدةري تةتـةر و رابـييت      ماندوويي
  .يةوه پثكهاتووه»سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«

كؤبوونةوةكه بؤ ماوةي سث رؤژ قسـةي لةسـةر كـراوه و لةسـةر داواي     
ــةي نوث ــةراين كؤمةص ــاتووه) ك.ژ(ن ــؤي  . پثكه ــه ه ــه ب ــوثين كؤبوونةوةك ش

و » سـنوور  سـث «هاوسنووري دةگةص سـث وآليت ئثـران، توركيـا و عثـذاق بـه      
  .پةميانةكةش هةر بةو ناوه ناوبانگي دةركردووه
. خـاص پثكهـاتبوو   ١٢له » هةژار«پةميانةكه بةپثي نووسينةكاين مامؤستا 

له اليةن هةيئةيت راوثژكاري ئيدارةي ناوةنـدي   زؤر زوو» سنوور سث«پةمياين «
بذيار وابووه لـه دواي پةسـند كـردين نوسـخةي     . پةسند كراوه) ك.ژ(كؤمةصةي 

  .وگؤذي پثبكرث ، نوسخةي هةردوو ال ئاص»هيوا«ناوچةي كؤمةصةي 
ئةگةر ئينگليس له عثذاق مايف كوردةكاين «: بةندثك له پثكهاتنةكة دةصث

لـه پـةمياين   » .دةكاين ئةو ناوچةيه نابث له بري بكرثنئةو پارچةيه بدةن، كور
هةموو كوردستان به يةك وآلت داندراوه و تةواوي تثكؤشانةكان له » سنوور سث«

دةگةص هـاتين  . دابذاوانةي كوردستان بووه پثناوي يةكخستنةوةي ئةو بةشه لثك
  ئـةو پثوةندي دةگـةص بةرپرسـاين  ) ك.ژ(لةشكري سؤضيةت بؤ ئثران، كؤمةصةي 

ئةگةرچي سةرةتا وةآلمثكـي وايـان لـه    . دةخوازث دةوصةته دةگرث و يارمةيت لث
اليةن بةرپرساين ئةم دةوصةته نادرثتةوه، بةآلم ئةوانيش كاتثك نفووز و هثـزي  

دةكةن به پثوةندي و هاوكـاري   هةست پثدةكةن، دةس) ك.ژ(مةعنةوي كؤمةصةي 
ةشـي رؤژهـةآلتيش بـةپثي    ان بةو كؤمةصةيه، هةر بؤيه كوردةكاين بدو يارمةتي
داين پارچـةكاين   ، به مـةرجي رزگاربوونيـان، يارمـةيت   »سنوور سث«پةمياين 

  .ديكةيان به ئةركي سةر شاين خؤيان زانيوه
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. بـووه » رةفيـق حيلمـي  «مامؤسـتا  » هيـوا «سةرؤكي ئةوكايت كؤمةصـةي  
سةبارةت به چؤنيةيت چارةسةركردين مةسةلةي نةتةوايةيت كه ئايا كورد دةبث 

يةك لةوانـه  م و كا) سؤضيةت، ئينگليس يا رؤژئاوا؟(يت به كام كامپ ببةستث پش
بـه هـؤي بؤچـووين    رد دةكةن تا به مافةكاين خؤي بگا و پشتگريي له گةيل كو

جياواز لةسةر ئةو بابةته و چةند بابةتثكي ديكه ناكؤكي كةوتؤتـه نـاو ريـزي    
و هـةم  » هيـوا «صةي هةم سةرؤكي كؤمة» رةفيق حيلمي«مامؤستا . »هيوا«حيزيب 

سةرؤكي باسكي راسيت كؤمةصةي ناوبراو بووه، هةموو هةوصةكاين بؤ داكوتاين 
و ئينگليس بووه، مامؤستا رةفيق حيلمـي  » هيوا«رةگي پثوةندي نثوان كؤمةصةي 

و اليةنگراين پثيان وابوو كه كورد نابث پشـت بـه   » باصي راسيت كؤمةصةي هيوا«
چونكه ئةو دةوصـةته لـه كوردسـتان دووره و    يارمةتييةكاين سؤضيةت ببةستث، 

و اليـةنگراين  » رةفيق حيلمي«مامؤستا . ناتوانث بةپةله يارمةيت گةيل كورد بدا
يش نةدرث، چونكـه  »بارزان«لةو بذوايةدا بوون تةنانةت يارمةيت جووآلنةوةي 

يارمةيت ئةوان دةبثته مايةي تووذةبووين ئينگليسييةكان، چونكه جووآلنـةوةي  
بـةآلم باصـي چـةپ تـةواو بـه پثچةوانـةي       . يش دژي ئينگليسييةكان بووبارزان

ئـةو دژايـةيت و   . بريوذاي مامؤستا رةفيـق حيلمـي و باصـي راسـت دةجـووآلوه     
بوونةوةي ئةو دوو اليةنه يةكال بؤوه  به جودا ١٩٤٤ناكؤكييانه له مانگي شوبايت 

صـةي هيـوا   و باسكي راست و مامؤستا رةفيق حيلمي سةردةمثك بـه نـاوي كؤمة  
  .هةصوةشا لثكبةآلم چي پثنةچوو ئةويش به يةكجاري  ؛كاريان كرد

بةشثكي ئةنداماين باصي چةپيش بؤ ماوةيةك چوونه نثـو ريـزي تـاقمي    
بةشثكي تر چوونه نثو ريـزي لقـي   . ي حيزيب كؤمؤنيسيت عثذاقةوه)ئةلقاعيده(

زي تاقمي له باشووري كوردستان و ئةوانةي مانةوةش چوونه ري) ك.ژ(كؤمةصةي 
لقثكيـان  » يـةكثيت تثكؤشـني  «ي كؤمؤنيسـتةوه و بـه نـاوي    »وةحده ئةننيزال(

بـه جـودا حيـزيب    ) وةحده ئةننيزال(پاشان ئةنداماين كوردي تاقمي . دامةزراند
يـان دامةزرانـد و لـه حيـزيب     )حيزيب شـؤذش (كؤمؤنيسيت كوردستاين عثذاق 

  .كؤمؤنيسيت عثذاق جودا بوونةوه
به پثچةوانةي باصـي راسـيت حيـزيب هيـوا،     ) ؤذشش(لةو نثوةدا حيزيب 

ي بارزاين دا و لـه كؤتاييـدا   ١٩٤٥هةتا  ١٩٤٢يارمةيت جووآلنةوة چةكدارييةكةي 
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به مةبةسيت كؤنگرةي يةكةمي پـاريت دمثوكـذايت    ١٩٤٦ي »گةالوثژ(ي ئاب ١٦له 
  .دامةزرا» پاريت دمثوكذات«كوردستان، حيزبةكةي خؤي هةصوةشاندةوه و 

 ١٩٤٥و سـةرةتاي ساصـي    ١٩٤٤ش كه له كؤتايي ساصـي  »اريحيزيب رزگ«
پثكهاتبوو به دةسپثشخةري اليةنه پثشكةوتنخوازةكاين حيـزيب هةصوةشـاوةي   
ــكةوتنخوازةكاين    ــييه پثش ــه سياس ــتماين و تاقم ــزه نيش ــةموو هث ــوا و ه هي
كوردستاين عثذاق ريزي بةرةي نيشتماين يةكگرتووي كوردي عثذاقي بـه نـاوي   

لـه  » حيزيب شـؤذش «ي دامةزراند و ئةو حيزبةش وثذاي »كورد حيزيب رزگاري«
هةصوةشانةوةي خؤي راگةياند و بةو جؤره نةخش و  ١٩٤٦ي ئايب ١٦كؤنفذانسي 

پـاريت  «ي حيزيب هيوا و حيزبةكاين دواي ئـةو كؤتـايي هـات و    يئةركي مثژوو
ـ    . دامـةزرا » دمثوكذايت كوردستان وردي چـاوةذواين  ه لـةو ماوةيـةدا ئـةوةي ب

  .ك بوو.امةكاين ئةو بارودؤخةي دةكرد، كؤمةصةي ژئاك
نةبوونةوةي بةيةكجاري كؤمةصةي هيوا بةتايبةيت له سةر ئاماجنـه   روون

لةسةر چؤنيةيت كاركردن بؤ دامةزرانـدين  ) ك.ژ(هاوبةشةكاين دةگةص كؤمةصةي 
له اليةك و ئاكامي پةسةندكردن يا نةكردين كؤبوونـةوةي  » كوردستاين گةوره«
ي هـةتا كؤتـايي مـانگي    )ك.ژ(لـه اليـةكي ديكـةوه، كؤمةصـةي     » رسـنوو  سث«

ــوةري  ــؤوامربي ( ١٣٢٣خةزةص ــه  ) ١٩٤٤ن ــةوالتريش ل ــگ ئ ــد مان ــره چةن و بگ
  .چاوةذوانيدا هثشتةوه

ئةگةرچي باصي راسيت كؤمةصةي هيوا لـةو بذوايـةدا بـوو ئينگلـيس لـه      
باصـي چـةپي   گةيشنت به ئاواتةكاين يارمةيت كورد دةدا، به كردةوه هةصوةشا و 

ك تةواو هاوئاهـةنگ  .ومةرجي ئةوكايت كؤمةصةي ژ ئةو كؤمةصةيه كه لةگةص هةل
بةآلم بـه هـؤي ئـةوةي باصـي چـةپ      . و هاوبري بوو، له حيزيب هيوا جودا بؤوه

ماوةيةك لةگةص حيزيب كؤمؤنيسـيت عثـذاق بـوو و سـةربةخؤ و ئـازاد كـاري       
بـؤ كؤنفـذانس و   » ةصـث ب«نةدةكرد، له هيچ اليةنثكي ئـةم كؤمةصـةيه وةآلمـي    

ك نةدرايةوه،هـةر بؤيـه   .به بةرپرساين كؤمةصـةي ژ » سنوور سث«كؤبوونةوةي 
له اليـةن هةيئـةيت راوثژكـاري ئيـدارةي     » سنوور سث«دةتوانني بصثني پةمياين 

پةسند نةكرا و بةم چةشنه پةميانةكه به كـردةوه لـه   » هيوا«ناوةندي كؤمةصةي 
ةوه و جثبةجث نةكرا، بةآلم رةتكردنةوة يـا  وةديهثناين ئاماجنةكاين دوور كةوت

، نـةبوو بـه هـؤي    »هيـوا «پاشگةزبوونةوه لةو پةميانه لـه اليـةن كؤمةصـةي    
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لةگـةص حيـزب و اليةنـه    ) ك.ژ(هةصبذاين پثوةندييةكاين داهـاتووي كؤمةصـةي   
  .كوردةكاين ئةوديو و پثوةندي هةر بةردةوام بووه

ك .ةي نوثنةراين كؤمةصةي ژبةردةوامي له وتووثژ و دانيشنت و كؤبوونةو
لةگــةص بةرپرســان و بةذثوةبــةراين كؤمةصــةي هيــوا لــه هــةموو شــارةكاين  
كوردستاين عثذاق و چاوةدثري وردي بارودؤخي ناوچـه و وةرگـرتين زانيـاري    
لةسةر خةبات و گؤذانكارييةكاين ناوچه و پثوةندي لةگةص سةرؤك و ئةنداماين 

وتنـةوةي بـارزان، هـةروةها پثوةنـدي     حيزبه پثشكةوتنخوازةكاين كورد و بزو
و ناردين نوثنةر بـؤ پثوةنـدي لةگـةص كوردةكـاين     » خؤيبوون«لةگةص كؤمةصي 

ك لـه  .توركيا و سووريا، ئةو راستييانه دةسةملثنث كه ئةگـةرچي كؤمةصـةي ژ  
هيوا بووه، بةآلم ئةوه  سنوور بث وةآلمي كؤمةصةي هيوا سةبارةت به پةمياين سث

لةگـةص ئـةو   › رابـردووي ‹اين پثوةندي قووص و لةمثژينـةي  نةبؤته مايةي هةصبذ
نامةي مانگي خةزةصوةري . حيزب و اليةنانةي كه پثشتر پثوةندييان پثوه كرابوو

مـةال  «ك له مةهاباد، بـؤ  .ي بةذثوةبةرايةيت كؤمةصةي ژ)١٩٤٣ئؤكتؤبري( ١٣٢٢
 بةصگةيةكي ديكةيه بـؤ سـةملاندين ئـةو راسـتييةي كـه ئـةو      » مستةفا بارزاين

كؤمةصةيه بةر له پةمياين سث سنوور و دواي ئةو پةميانةش هةموو هةوصـةكاين  
  .بؤ پتةوكردين پثوةندي نثوان پارچه دابذاوةكاين كوردستان بووه

  ك.چاپةمةنييه كوردييةكاين سةردةمي كؤمةصةي ژ

كي پتر سنوور دةوصةمةندتر و جثگاي سوودث بؤ ئةوةي وتاري پةمياين سث
انه بكـةم كـه لـه    گؤضـار به كوريت باسي ئةو رؤژنامـه و   پثويستم زاينبث، به 

ئةم كورتةمثژوويه بثجگه له . دا چاپ و بآلو بوونةتةوه)ك.ژ(سةردةمي كؤمةصةي 
سـنوور، زؤر بابـةيت ئـةو كتثـب و نووسـراوانه       دةوصةمةند كردين وتاري سـث 

ذاست دةكاتةوه كه باسي حيزب و كؤمةصه پثكهاتووةكان و هةروةها خةبايت  پشت
  .ئةو سةردةمي كورد له هةر دوو بةشي رؤژهةآلت و باشوور دةكةن

. و«دا كـه  »كوردسـتان و كـورد لـه بةصـگةنامةكاين بريتانيـا     «له كتثيب 
وةريگثذاوةتـه سـةر زمـاين    » بثهزادي خؤشحاصي«نووسيويةيت و كاك » هةمدي
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دا سةبارةت بـه چاپةمـةين و حيـزب و تاقمـةكاين     ١٢٠و  ١١٩كوردي، له الپةذه 
له بةشثكي ديكةي ئةو كتثبه سـةبارةت بـه   . دي زانياري باش كؤ كراوةتةوهكور

حيزيب هيواش زانياري باش دراوه كـه لثـرةدا وةك پاصپشـتثك بـؤ قسـةكاين      
  .و زانياري پتري خوثنةران پثشكةش دةكرث» عةزيزي شةمزيين«دوكتور 

 Fo371/52702 Research Fo, 22 March 1946راپـؤريت  يبـةپث  ١١٩له الپـةذه  

Appendix [B]    ي خاكـةلثوةي  ٢كه رثكةوتةكةي بةرامبةره دةگـةص رؤژي جومعـه
  :گرينگترين چاپةمةنييةكاين كوردي ئةوانةن«: ، دةصث١٣٢٥

كـه لـه اليـةن سـةرؤكةكةي     » كؤمةصةي خؤيبـوون «ئؤرگاين  -هاوار  -١
چاپةكةي تا شةذي دووهـةمي  . له شاري حةصةب چاپ دةبث» جةالدةت بةدرخان«

ثكي ديكه به گؤضارثژةي هةبوو بةآلم له كؤتايي شةذدا جثي خؤي دا به جيهاين در
  .»رووناك«ناوي 

چـاپي  » كؤمةصةي ژيـاين كـورد  « ١٩٤٣يةكةم جار له ساصي  -نيشتمان  -٢
  .ماين بآلو دةكراوهلثله شاري تةورثز و به يارمةيت شووذةوي چاپ و له س. كرد

نـد   وثين چـاپ ناديار،چـه  ،ش   كان ئؤرگاين كورده شيوعييه -  ئازادي -٣
  .وه ته ي له سلثماين لث بآلو كراوه ژماره

غـدا بـآلو    كان،لـه بـه   ئؤرگاين كـورده شـيوعييه   -كثيت تثكؤشني  يه -٤
ه دةگـةص  گؤضارئةم «:بريتانيادا هاتووه ]وةي ره ده[يت  زاره اپؤريت وهر بؤوه،له ده

» شـؤذش «و » وردرزگاري ك«به زماين عةذةيب و » وةحدةت ئةننيزال«رؤژنامةي 
  »...به زماين كوردي پثوةندي هةبووه

دا ئةو جار باسي حيزب و تاقمـةكاين كـوردي دةكـا و    ١٢٠و  ١١٩له الپةذه 
حيزيب گرينگ دةكا كه ئثمه به گوثرةي  ٥باسي  Ibid Appendix [C]بةپثي راپؤريت

  :پثوةندييان بةم بةشه له نووسراوةكامنان باسي سث دانةيان دةكةين
به نـاوي   ]ثكيگؤضار[رؤژنامةيةكي. دامةزرا ١٩٤٣ساصي : » كوردژياين« -١

لةگـةص ئاغـا و   . ئاماجني ئةو يةكثيت گةيل كورد بوو. بآلو دةكردةوه» نيشتمان«
دةرةبةگة كوردةكان و بري و بؤچوونيان بةربةرةكاين هـةبوو بـةآلم بؤچـووين    

و  ثماينلـه سـل  » حيـزيب هيـوا  «تثدةكؤشا پثوةندي لةگةص . كؤمؤنيسيت نةبوو
  ... .ساز بكا» كؤمةصةي خؤيبوون«
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لـه سـلثماين    ١٩٣٩رثكخراوثكي ثين بوو كـه ساصـي   » هيواي كورد« -٢
  .زانياري پتر له بارةي چاالكييةكاين له بةر دةست نييه. دامةزرا

. و لـه بةغـدا بـووين خـؤي راگةيانـد      ١٩٤٥ساصـي   -» رزگاري كورد« -٣
ـ      ايف كوردةكـاين عثـذاق بـةرگري و    اليةنگري كوردةكـاين ئثـران بـوو و لـه م

  .چاپ دةكرد» رزگاري«رؤژنامةيةكي به ناوي 
ئةفسةري كورد دةكـا  » بةكر سيدقي«باسي كوودتاي نيزامي  ١٢٩له الپةذه 
بةذثوةچوو و هاتنـه  » ياسني ئةهلامشي«دژي حكوومةيت  ١٩٣٦كه له ئؤكتؤبري 

» بـةكر سـيدقي  «: لثكةوتةوه و پاشان دةصث ي»حيكمةيت سولةميان«سةر كاري 
ئةو كوودتا نيزامييه رووحثكي . بؤخؤي كرا به فةرماندةي گشيت ئةذتةشي عثذاق

» بـةكر سـيدقي  «فةرمانـدةيي  . ةوه نـا »كورده نةتةوةخوازةكان « تازةي وةبةر 
لـه اليـةن رؤشـنبرياين    » حيزيب هيوا«دروست هاوكات بوو لةگةص دامةزراندين 

  .كورد
ه حيزبثكةوه ساز بوو كه له سةرةتاي لةبةر شانازي كردن ب» هيوا«ناوي 

سةدةي بيستةم له اليةن كوردةكاين توركيا به ئاماجني سةربةخؤيي كوردسـتان  
، »رةفيـق حيلمـي  «: ئةوانـه بـوون  » هيوا«ئةنداماين حيزيب تازةي . دامةزرابوو

ــةقي« ــماعيل ح ــيب«، »ئيس ــق وةه ــاوك «، »تؤفي ــذووف جي ــةمني «، »مةع ئ
سماعيل حةقي بـث كـه   ئيرةنگه ناوي [» اوةيسسماعيل حةقي شيئ«، »رةواندزي

ــةوه ــات بؤت ــةرةكانيش. ]دووپ ــه ئةفس ــناو «: ل ــتةفا خؤش ــززةت «، »مس عي
نـووري  «و » نـووري مـةال مةعـذووف   «، »نووري مةال حـةكيم «، »عةبدولعةزيز

، »حمةممـــةد ساصـــح«و » رةفيـــق كـــؤيي«: و هـــةروةها» ئةمحـــةد تـــةها
ـ «، »ماجيد مستةفا«، »عةبدوذذةمحاين قازي« ئـةو  . (»ثخ قـادري بـةرزةجني  ش

كه زؤرينه بوون و باوةذيـان بـه   ) باصي راست(حيزبه دوو لق بوو، تاقمي يةكةم 
تاقمي دووهةم ... هةواداري و اليةنگري بريتانيا بؤ گةيشنت به خودموختاري بوو

بوون كه اليـةنگري شـيوعييةكان بـوون و باوةذيـان بـه شؤذشـي       ) باصي چةپ(
دامةزرابوو و ئؤرگانثكي هةر بةو ناوه  ١٩٤٤له ساصي سؤسياليستةكان هةبوو كه 

زؤر بـاش  » شـؤذش «و » رزگاري كـورد «هاوكاري نثوان ئةو دوو حيزبه . هةبوو
بـوو، بـةآلم لـه ئةجنامـدا بزووتنـةوةي سياسـي كوردةكـان بـه رابةرايــةيت         
رؤشنبرياين كورد، نةيتواين كوردةكان له ناو خؤياندا خباته ژثـر كاريگـةري و   
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رد وةك عــادةيت لةمثژينــةي، ئــةو جــاريش رووي كــرده ســةرؤك گــةيل كــو
ئـةوه لـه   . عةشايرةكان هةتا داخوازييةكاين خؤيان به زؤري چةك وةدي بثـنن 

كاتثكدا بوو كه له تثكؤشاين ديپصؤماتيكي دةرةوةشدا نـةيتواين سـةرجني دنيـا    
  »...بةرةو كوردستان و مةسةلةكةي رابكثشث

له وتارثكدا لـه   ٢٠٠٤ي ٤ي ٢٢ -ي ١ره يش له ژما»رؤژنامةنووس«ي گؤضار
بةشي  - ١٩٥٨ي تةمووزي ١٤ئيندثكسي رؤژنامةواين ثين كوردي تا «ژثر ناوي 

ئاماده كراوه، باسي رؤژنامـه و  » رةفيق ساصح ئةمحةد«يةكةم كه له اليةن كاك 
ئةو نووسراوةي خوارث كورتةيةكه لةسةر ئـةو  . ةكاين ئةم سةردةمي دةكاگؤضار

دان  دةرچوون كه سـةرنج  ١٩٤٥هةتا  ١٩٤٢انةي كه له ساصةكاين ؤضارگرؤژنامه و 
انه، زانياري پتر و روونترمان سةبارةت به رووداوةكاين ئةو سةردةمه گؤضاربةو 

  .دةخاته بةردةست
 ١٩٤٤ه له ساصي گؤضارئةم . دةكا» دةنگي راسيت«ي گؤضارباسي  ٢٣٠الپةذه 

  .دةركراوه اوةتةوه و دوو ژمارةي لثك بآلو كر.له اليةن لقي سلثماين كؤمةصةي ژ
يةكثكي ديكه له بآلوكراوةكاين ئةو سةردةمه بووه كه » ئازادي«رؤژنامةي 

هـةر درثـژةي    ١٩٥٦بآلو كراوةتـةوه و تـا ساصـي     ١٩٤٤ي له نيساين )١(ژمارةي 
ئـةم رؤژنامةيـه   . »ئـازادي كوردسـتان  «هةبووه و لةو ساصةدا ناوةكةي بووه به 

  .لقي كورد بووه/ »ووعي عثذاقحيزيب شي«زماحناصي 
ــةذه   ــه الپ ــار«ي ٢٣١ل ــةنووسگؤض ــان  »ي رؤژنام ــش دوو بآلوكراوةم ي

  :هةصبژاردووه
، ئةم بآلوكراوةيه له هةولثر و له نثوان ساصةكاين »يةكثيت تثكؤشني« -١

» يـةكثيت تثكؤشـني  «. ژمارةي لث بآلوكراوةتـةوه ) ٣(چاپ كراوه و  ١٩٤٥و  ١٩٤٤
ي ٢له سـةر ژمـاره   . بووه» لقي كورد -يسيت عثذاق كؤمةصةي كؤمؤن«زماحناصي 

مردن بؤ فاشيست، ژيان بؤ نيشتماين «: ئةو بآلوكراوةيه، ئةم رستانه نووسراوه
تثكؤشــني بــؤ بــةهثزكردين جةــةي وةتــةين بــؤ ئــازادي و  «، »سةربةســت

  .»سةربةسيت كورد
له هةولثر چةند ژمارةيةكي به زماين كـوردي و   ١٩٤٥ساصي » شؤذش« -٢

  .بووه» حيزيب شؤذش«ترياژي چةندسةد دانةيةكي لث دةرچووه و ئؤرگاين  به
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  )ك.ژ(ناساندين ناوي ثين ئةنداماين كؤمةصةي 
  و رةمزي چةند شارثك

  )ك.ژ(ناساندين ناوي ثين ئةنداماين كؤمةصةي 

لةمثژ بوو بةهيوا بـووم ليسـتثكي تـةواو لـه نـاوي ـثين ئةنـداماين        
لـه  . وپثكي بـآلوي بكةمـةوه   وه و له پةنايةك و به رثككؤبكةمة) ك.ژ(كؤمةصةي 

سـةيد حمةممـةدي   «كتثبةكةي كاك . هةر جثيةك ناوثكم بيستبا يادداشتم دةكرد
نزيـك بيسـت نـاوي ـثين تثـدا بـآلو       ) نگاهي بـه تـاريخ مهابـاد   (» سةمةدي

يش له كتثبةكةي خؤيدا زؤربةي ناوه »هيمدادي حوسثن«كاك دوكتور . كراوةتةوه
وةرگرتـووه و  » سةيد حمةممةدي سـةمةدي «ةكاين هةر له كتثبةكةي كاك ثنيي

ئةو ليستةي ئثستا لةم كتثبةدايه، جگه . چةند دانةيةكيشي به پرسيار ديوةتةوه
لةو ناوانةي كه له كتثبةكاين ئةو دوو بةذثزةدا بآلو كراونةوه، هثنـدثكيامن لـه   

ئـةوةي  . بؤچووين خؤمن ةكاندا دؤزيوةتةوه و چةند دانةيةكيشيانگؤضاركتثب و 
دةمثنثتةوه زؤربةي هةرةزؤري بةرهةمي چةندين جار دانيشنت لةگةص مامؤستاي 

لـه بةشـي تثبينييـةكان لـه خـودي      . ه»يانئـةييووب عوبةيـديلال  «بةذثز كـاك  
و كؤماري كوردستان كةلكم وةرگرتووه و ئةگـةر  ) ك.ژ(بآلوكراوةكاين سةردةمي 

ويسته ئةوةش بصـثم كـه حـوكم    ثپ. ردووهبؤچوونثكي جياوازم هةبووبث باسم ك
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ه و يا ئةگـةريش  )ك.ژ(نييه هةرچي لةو ليستةدا ناوي هاتبث، حةمتةن ئةندامي 
ئةندام بث، ناوي ثين يا راستةقينةكةي دروست بث، بةآلم ئةوه هةوصـثكه بـةو   

و تثبــيين وردي خوثنــةراين كــورد كارةكــه پوختــةتر و  رةخنــههيوايــةي بــه 
اندةرثكيش بث بؤ ئةو كةسانةي له سـةر ئةنـداماين تـري    دةوصةمةندتر بث و ه

له هةر دوو بةشي رؤژهةآلت و باشووري كوردستان زانيارييان هةيه، تـا  ) ك.ژ(
بوونةوةي پتري ئةو ليسته و ناوي ئةندامان و اليـةنگراين نةناسـراو،    بؤ روون

  .هةوصثكي زياتر بدرث و چي تر به نةناسراوي نةمثننةوه
ش لةوةدايه كه بـه روون بوونـةوةي نـاوي ـثين يـا      گرينگي ئةو كارة

، زؤر )ك.ژ(ژمارةي ئةندامةيت يا نـاوي راسـتةقينةي هـةركام لـه ئةنـداماين      
كوثرةي مثژووي پذ له سةروةري خةبايت ئةو سـةردةمي پـث دةكرثتـةوه و     گرث

ئةنداماين دامةزرثنةر چةنـد كـةس بـوون؟ كـث لـه      : روون دةبثتةوه كه بؤ وثنه
جـا هـةر   . مثژوويي ئةو سةردةميدا بةشدار بووه؟ و زؤر شيت ديكةشرووداوثكي 

ئـةو  بؤيه ديسان داوا له خوثنةران دةكةم تةنانةت ئةگةر يةك ناويش لة نـاوي  
ئةندامانه بزانن، به هثندي بگـرن و بـؤ چاپـةكاين ديكـةي ئـةو بةرهةمـه بـه        

ةكاين ضـار گؤئةگةر بةپثي ئةو ناوه ثنييانه بث كـه لـه   . چةشنثك رايبگةيةنن
دا ناويان »هةآلصة«و » گذوگاصي منداآلين كورد«و » ئاوات«و » هاوار«و » نيشتمان«

هاتووه، ئةوه دةكرث بصثني ناوي راستةقينةي زؤربـةي هـةرةزؤري نووسـةران    
ئةگةرچي ديسان دةصثم كه مةرج نييـه حةمتـةن هـةموو ناوةكـان     . دياري كراون

ش »هيـوا «له ئةنداماين كؤمةصـةي  با ئةوةش بصثم كه چةندين كةس . دروست بن
، بـةآلم تثبينييـان   )ك.ژ(ناويان كةوتووةته نثو ليسـيت ئةنـداماين كؤمةصـةي    

لةسةر نووسراوه و ئةوه بـةو مانايـه نييـه چونكـه لـةم ليسـتةدان ئةنـدامي        
  .يش بن)ك.ژ(

  ك.ئةنداماين كؤمةصةي ژ

  تثبيين  ةندامةيتئ ژمارةي  ناوي راستةقينه  ناوي ثين  ريز

  حوسثن زثذينگةران  مياننةر  ١

  )فرووهةر(

 )ك.ژ(يةكةمني سةرؤكي كؤمةصةي   ١

  .بوو تا نيزيك دوو ساص
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 عةبدوذذةمحاين  بيژةن. ع  ٢

  زةبيحي

» نيشتمان«ي گؤضارسةرنووسةري   ٢

يةكثك له چاالكترين ئةنـداماين  

ــةي ژ ــه . ك.كؤمةصــــ و لــــ

ــةو   ــةمي ئ ــةراين يةك دامةزرثن

  .كؤمةصةيه بوو

خةصكي كوردستاين باشوور و له   ٣  مريحاج ئةمحةد  كاوه  ٣

) ك.ژ(دامةزرثنةراين كؤمةصـةي  

  .بووه

  مةال قادري  م.ق/ رةوادي .م.ق  ٤

  مودةذذيسي

گذوگاصي «ي گؤضارسةرنووسةري   ٤

  »منداآلين كورد

  عةبدوذذةمحاين  راد. ع  ٥

  ئيمامي

٥    

  مريزا عةيل  ساسان. ع  ٦

  رحياين

ك .دةستةي هةيئةيت ناوةنـدي ژ   ٦

ةســةي كــاك هــةر ئــةو ك. بــوو

دةصـث  » حمةممةدي شاپةسةندي«

ك .له ئةنداماين دامةزرثنةري ژ«

. ع«: كاك عوبةيـد دةصـث  » .بووه

عةيل «ناوي ثين مريزا » ساسان

نـاوي  » راژؤ«بـووه و  » رحياين

دا »هيوا«ثين ئةو له كؤمةصةي 

بووه، هةرچةند قسةش هةيه كه 

ساســان نــاوي ــثين كــاك . ع

  .ه»وةهايب بلووريان«

حمةممةد دصشادي   نادري .م  ٧

  رةسووصي

٧٦    

  ئةمحةدي مام  رژدي. ئا. ئا  ٨

  ئيالهي

٢٤    

حمةممةدخةليلي   شاباز. م.خ  ٩

  مووةففةقي

ي ئةذتةشي كوردستان »كاپيتان«  

  .بووه

ي كؤمةصـةي  ٢له ديـاري ژمـاره     ١٣  حمةممةدي سةليمي  تووس. س.م  ١٠
گوصبژثرثك له ديـواين  «دا .ك.ژ

ــي    ــؤيي بلبل ــادري ك ــاجي ق ح
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ناوي بةم جؤره » يشتماين كوردن
ــاتووه  ــدي  «ه ــةيت ناوةن هةيئ

ك ئـةم  .كؤمةصـةي ژ ) مةركةزي(
) روح(سيپارةيه پثشكةشي گياين 

ــةيت م ــووس .س.الوي رةمحـ تـ
ــاره   ــدامي ژم ــه ١٣ئةن ي كؤمةص

  .»ئةكات

  ئازةر. ش.م  ١١

  ئا.م/ ئازةر. م/ 

بؤخؤي دةصث له دامةزرثنـةراين    ٨٢١  حمةممةدي شاپةسةندي

. و دواتر بؤته ئةندامك نةبووه .ژ

ــي  ــاربةرپرس ــاوات«ي گؤض و » ئ

ةكاين سةردةمي گؤضارنووسةري 

ــةي ژ ــاري .كؤمةصــ ك و كؤمــ

ي گؤضـار كوردستان بـووه و لـه   

و ) ئـازةر .م(دا به نـاوي  »ئاوات«

ــا.م( ــه) ئـ ــراوةي هةيـ . نووسـ

  )نووسةر(

ئاغاي  رةمحان حاجي  براي راست  ١٢

  زاده ئيلخاين

٦٧    

 عةبدوذذةمحاين  هةژار. ع  ١٣

  ةنديشةرةفك

٢٠    

 ميينسةيدحمةممةدئة  هثمن. ش.م  ١٤

  شثخولئيسالمي

ــةي    ٥٥ ــثين كؤمةص  ــاوي ــةم ن ه

ــاوي )ك.ژ( ــووه و هــةم نازن ي ب

  .شثعري

ئةنــدامي شــووذاي هةيئــةيت     ١٠  سةديقي حةيدةري  الو. ح.م  ١٥

  .ك بووه.ناوةندي ژ

ي نيشــتمان نــاوي ٥لــه ژمــاره   ٥٧  عةبدولقادري دةباغي  سيامةك. ع  ١٦

تووه كه يةكةم لقي كؤمةصـةي  ها

ي له كوردستاين باشوور و )ك.ژ(

  .له شاري سلثماين دامةزراندووه

ش هـةر  »خوسرةوي.ع«پثم وايه   ٣٧  عةيل خوسرةوي  زؤراب. ع  ١٧

يه »عةيل خوسرةوي«ناوي كاك 

) ك.د.ح(كه سةرؤكي لقـي الواين  

  .بووه
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سةيد ساصحي   ژير  ١٨

  ياينئةييووب

  مةركةزي

    

سةيد تةهاي   مئارا. ت.ئا  ١٩

  ياينئةييووب

  مةركةزي

ي ئةم کتثبه، ٣١٤بذوانه الپةذه   ١١٤٩

  .ي کؤتايي٤دثذي 

حمةممةدئةميين   بةيان. م  ٢٠

  خاتةمي

٧١    

حاجي سةيد   خاصه مامه  ٢١

  حةمةدةميين

  بةرزةجني

  )خاصةمني(

    

  حةميدي. ح.س  ٢٢

  ح.م/ گرشاسب

سةيد حمةممةدي 

  حةميدي

و رؤژنامةي  گؤضارسةرنووسةري   

ــتان« ــارو » كوردسـ ةكاين گؤضـ

  .بووه» ئاوات«و » هاوار«

شثخ حمةممةدي   عاشق  ٢٣

  حيسامي

دا )ك.ژ(روون نييه ناوي ثين له   

  بووه يا نازناوي شثعرثيت؟

      عةزيزي مةولةوي  مةولةوي. ع  ٢٤

. ح خةمناك،. ح  ٢٥

  قزصجي 

 شــــــةكىپث ى٥لوانــــــة ذب    حةسةين قزصجي 

-١٦و ل١٣٢٤ ىپاچــ،"ئاصــةكؤك"

 .حكة   »هةآلصه«ي ى گؤضار٣ژى ١٩

     . بووة قزصجي سةرنووسةري

  حمةممةدسادقي  قزصجي. س. م  ٢٦

  قزصجي

ى »قازي كاكه حةمـة «ناسراو به   

  بؤكان

) ك.ژ(ئةندامي كارا و تثكؤشةري     مستةفا نةژادي  نةژادي. م  ٢٧

) ١( ي ژماره»هةآلصه«ي گؤضارو له 

  .نووسراوةي هةيه

حمةممةدي نووري   عةتري  ٢٨

  )صؤآلينگ(

شةوثك (ي كتثبةكةي ١٧له الپةذه   ٨٥

ــث)و خــةوثك ــدامي «: دا دةص ئةن

  .»بووم ٨٥ژماره 

مةال عةوآلي داودي   هةتاو  ٢٩

  )خاصةمةال(

نـاوي  (» بـاز «سةرؤكي دةستةي   ٩٥يا  ٩٠

ثين يـةكثك لـه گةذةكـةكاين    
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ــارةي ). مــةهاباد ــه ژم روون نيي

، بـةآلم  )٩٥(ه يا )٩٠(ئةندامةيت 

  .دروست بث ٩٠زؤرتر وثدةچث 

      حمةممةدي مةجدي  عيشقي. م.م  ٣٠

  عةبدولعةزيزي  فةرمان  ٣١

  زةندي

سةرؤكي كؤمةصةي ئازادخيوازاين   ٧٨

كورد بوو و دواتر بوو به ئةندامي 

  ).ك.ژ(

. دا بـه م  ي نيشـتمان ٢له ژمـاره    ٢٧  رمييةمةنايف ك  ئاريا. م  ٣٢

ناسثندراوه كه ميداصـي   ٢٧ئاريا 

له .وهئاآلي كوردستاين وةرگرتو

شـدا  ٩و٨و٧ي ژمـاره  »نيشتمان«

  )نووسةر. (٢٦نووسراوه ژماره 

مريزا ئيبذاهيمي   هثدي  ٣٣

  ئيبذاهيميان

يةكةمني ياريـدةدةري سـةرؤكي     ١٨

ك و ئةندامي دةستةي .كؤمةصةي ژ

  .الوان

  .شاعريي ناودار و خةصكي بؤكان    عةباسي حةقيقي  هونةر. ع  ٣٤

گذوگاصـي  «ي گؤضار ي٢له ژماره     زةرگةيي يسةعيد  هومثد  ٣٥

. شثعري نووسيوه» منداآلين كورد

  .پثم وايه نازناوي شثعرثيت

  رةحيمي  هؤگر  ٣٦

  سةيفي قازي

کاک : ي روانگه١١، ژ٣٦بذوانه ل(  

  و کاک عوبةيد) مةنايف کةرميي

ــةي ژ  ١٨  عةيل مرادي  بارام  ٣٧ ــدامي كؤمةصــ ك و .ئةنــ

بةرپرسي دةستةي الواين الدثـي  

  )كاك عوبةيد( .ئيندرقاش

ــةذه       پثشةوا قازي حمةممةد  بينايي  ٣٨ ــگةي الپ ــةپثي بةص ي ١٠٩ب
ــدي   ــاك حاميـ ــةي كـ كتثبةكـ

ــةري ــةتا  ،گةوهـ ــةوا هـ پثشـ
ئةنــدامي ) ٢/١٠/١٩٤٤( ١١/٧/١٣٢٣
ك نــــةبووه و دواتــــر وةك .ژ

ــوثندي    ــه س ــةكاين ديك ئةندام
خـــواردووه و بؤتـــه دووهـــةم 

  ).نووسةر(سةرؤكي ئةم كؤمةصةيه 
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: كاك ئةمحةدي شـةريفي دةصـث  
ئةندامي ژمـاره  » ازي حمةممةدق«

ي ٣٦الپـــةذه . (ك بـــووه.ي ژ٤٠
  ).١١ي روانگةي ژماره گؤضار

      ونوهوماي يسةعيد  ئاگري  ٣٩

مةال ئةجمةدي   كاك  ٤٠

  عومساين

قــــةآلي «خةصــــكي گونــــدي   
له ناوچةي چؤمي » رةسووصةسيت

بذوانـه ژمـاره   . مةجيدخان بووه
  )نووسةر( .ي مةهابادگؤضاري ٦٦

حمةممةدي  سةيد  هةصگورد  ٤١

  سةيدي

لـه  » هةصـؤ «سةرؤكي دةسـتةي    ٩٧
يةكثك له گةذةكةكاين مـةهاباد  

» بـاز «سةرؤكي دةسـتةي  . بووه
كـاك  ( .خاصةمةالي داودي بـووه 

  )عوبةيد

سةرؤكي » كاپيتان«مةشهوور به   ٤٥  حمةممةدي مةولووديان  چكاوةند  ٤٢
ــه   ــةهاباد و ناوچ ــةيت م ئةمنيي

  )عوبةيدكاك ( .بووه

كةرميي ياهوو   كورد/ مةمؤ   ٤٣

كاكةمةمي ) مةم كاكه(

  كورد

سةرؤكي پةيوةندييه گشتييةكان و   ٢١
ئينتيزامات وئةمنيةيت ناوچـةي  

ــووه ــايري بـ ــامؤي . (عةشـ مـ
كـاك  ( .دةگـوت  يشـيان پـث  )پري

هةصبةت رةنگه ژمارةكةي  )عوبةيد
دروست نةبث چونكه كاك مةنايف 

  )نووسةر. (بووه ٢١كةرميي ژماره 

روون نييه دةسـتةي الوانـه يـا        ي ئةجنريي ئازةرسةديق  ئازةر. ئا.س  ٤٤

كاك عوبةيد لـه  ). ك.ژ(ئةندامي 

سةرؤكي «: جثگايةكي ديكةدا دةصث

ك بـوو و نـاوي   .د.لقي الواين ح

  . »بووه» ئاگريان«ثين 

ي )١(ي ژمـاره  ١٢بةآلم له الپةذه 

ــتمان« ــاواري نيش ــةر » ه ــه ه ك

ــووه  ــي بـ ــي بةرپرسـ بؤخؤشـ

  زةرئا. ئا.نووسراوةي به ناوي س
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هةيه كه پثم وايه هةر ئةو ناوةي 

  .دوايي دروسته

سةيد عةبدولقادري   راماو  ٤٥

  ياينئةييووب

  مةركةزي

شثعريشـي  : كاك عوبةيد دةصـث   

  .هةبووه

  مريزا عةبدوصآلي  ئاورپاره  ٤٦

  نةهري

ئةنـدامي  «: كاك عوبةيـد دةصـث    

  ».ك بووه.ثين و لةمثژينةي ژ

  حاجي مستةفا  ياوةر  ٤٧

  داودي

    

  حاجي سةيد  اكؤپ  ٤٨

  عةبدوصآل

  ياينئةييووب

  مةركةزي

    

دا و )ك.ژ(له هةيئةيت ناوةنـدي    ١٢١  مستةفا موئميين  حيلمي  ٤٩

نووسةري ئةو كؤمةصةيه بوو كه 

دصشــاد و زةبيحــي گــريان، لــه 

كـاك  .(جثگاي ئةوان كاري دةكرد

  )عوبةيد

  مريزا قامسي  پياو. ق.ق.ق  ٥٠

  قادري قازي

  .»نوورس پةمياين سث«سةرؤكي   ١٠٥٣

  .ي ئةم کتثبه٣١٤و ١٩٠بذوانه ل،

  سةعيدي  خوثنني. س.م  ٥١

  حةمةقالةي

  بثستانچي

) ك.ژ(رابييت نثوان دوو كؤمةصةي   ١٠٦٠

  )هيوا(و 

شثخ عوبةيديلالي   هةصؤ  ٥٢

  زينوث

) ك.ژ(ناوي ثين له كؤمةصـةي    

شـدا  »هيوا« بووه و له كؤمةصةي

جانگري ئةندامي . ع«ناوي ثين 

ةشدار له پةمياين و ب» ٧١٦ژماره 

  )كاك عوبةيد. (»سنوور سث«

  سةيد عةزيزي  هووشةنگ. ع  ٥٣

  شةمزيين

ــاره    ــدامي ژم ــوا«ي ٧ئةن و » هي

. »سنوور سث«بةشدار له پةمياين 

  )كاك عوبةيد(

هةصــبةت كــاك عوبةيــد لــه    
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ــوت  وت ــةدا دةيگ ــي ديك : ووثژثك

نـــاوي ـــثين » هووشـــةنگ«

ه لــه »عيــززةت عةبدولعــةزيز«

چونكه حـازر   دا»هيوا«كؤمةصةي 

  .ك.نةبوو ببثته ئةندامي ژ

حمةممةدحوسثين   گةذناس  ٥٤

  سةيفي قازي

  )نووسةر .دصنيا نيم( کاک عوبةيد  

مريزا خةليلي   كواد  ٥٥

  خوسرةوي

رةنگـه ئـةو   . ك بووه.ئةندامي ژ  

  کاک عوبةيد .بث» قوباد«ناوه هةر

سةيد عةبدولقادري   گةنج  ٥٦

ئايل (زاده  گةيالين

  )گةيالنيان

    

ي ژمـاره  ٣ك بووه و له الپةذه .ژ    مستةفا ساوجبآلغي  ئاواص  ٥٧

شثعري بآلو »نيشتمان«ي ٩و٨و٧

ذا  به رةمزي شارةكةي. كردؤتةوه

. دياره كه خةصكي بؤكانـه ) ك/ئا(

ئةوه شثعري «: كاك عوبةيد دةصث

ئةو نييه بةآلم ناوي ثنييةكةي 

پثشتر كـاك عوبةيـد   » .دروسته

دةيگوت ئةو نـاوه ثنييـه ئـي    

ةكثك لـــةو ئاغايانـــةي  يـــ

  .يه»فةيزوصآلبةگي«

ي نوسخةي ئةسصـي  ١٠له الپةذه   ٢١٥  مةمحوودي وةليزاده  ئريةج. م  ٥٨

دا ناوي ٩و٨و٧ي ژماره »نيشتمان«

ئـريةج  . م«: هاتووه و نووسراوه

بــؤ ... و ٢١٥ئةنــدامي ژمــاره  

ان ةمةكگؤضـار پثشكةوتين كاري 

ــاوه ــةتيان كثش  و» ...زؤر زةمح

وكاصي  ي كشتدواتر بوو به وةزير

  .كؤماري كوردستان

    ٣١٤بذوانه دثذي کؤتايي ل   ١٠٧٥  مسايلي فةذذوخي  پذشينگ. ف.ئا  ٥٩

براگةورةي من : كاك عوبةيد دةصث  ١٦  سةيد  ئاورينگ/ ئاگريك  ٦٠
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حمةممةدئةميين 

  ياينئةييووب

  مةركةزي

  )تةهازاده(

ــار و   ــةرؤك كؤم ــاويين س و مع

) بثهداشـت (وةزيري لةشسـاغي  

ژمارةكةي پـثم وايـه   بووه بةآلم 

دروسته كه به  ٦هةصةيه و ژماره 

ــاره   ــه ژم ــا  ١٦هةص ــؤ ٢٦ي ي ب

  .نووسراوه

ك و خةصـكي  .ژ ناوبراو ئةندامي    عومساين دانيش  زانا  ٦١

ســلثماين بــووه و لــه پثشــةكي 

كـــورد لـــه گةمـــةي «كتـــثيب 

» نووشـريوان «دا كاك »سؤفيةت

ئةو نـاوه ثنييـه نـاوي    : دةصث

له . يه»زةبيحي«ثين مامؤستا 

ــةذه  ــثيب ٥٣٢الپ ــان و «ي كت ژي

شـــدا »بةســـةرهايت زةبيحـــي

سةبارةت به مامؤسـتا زةبيحـي   

هةندث وتاري به زمـاين  «: دةصث

عةذةيب هةر لـه سـةر كؤمـاري    

وه بـؤ  »زانا«كوردستان به ناوي 

  .»نووسي» خةبات«

  مةال شثخ  هةوين  ٦٢

  عيززةدديين

  حوسثين

ك بووه و ئةم زانيارييـةم لـه   .ژ  

ي لةگـةص چةنـد   ووثژي خـؤ  وت

كةســـثكدا لـــه ئينتثرنثـــت   

  .وةرگرتووه

 سةيد حمةممةدي  ئاسن  ٦٣

سةيدنيزامي 

  )سةيدپرية(

  سةرؤكي گشيت شارةواين  

حمةممةدذةسووصي   هووشةنگ. م.م  ٦٤

  ميكائيلي

لـه  . ژمارةي ئةندامةيت دروسته  ١٦

دا شـثعري  ١ي ژماره »نيشتمان«

ئةو ژمارةيه بـؤ  . بآلو كردؤتةوه

ــةيت ــاره ئةندامـ ــةيد « ژمـ سـ

ــةدي  ــةييووبحمةمم ــش »يانئ ي

نووسراوه بةآلم پثم وابث ژمـاره  
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ــاك  ١٦ ــةيت ك ــارةي ئةندام ، ژم

. يان نـةبووه ئةييووبحمةممةدي 

  )نووسةر(

ــثعري      سةيد كاميلي ئيمامي  زرينگ  ٦٥ ــاوي ش ــيم نازن ــنيا ن دص

پثشوويةيت يا ناوي ـثين لـه   

  .دا)ك.ژ(

  .ك.ةيت ناوةندي ژئةندامي هةيئ  ١١  حمةممةدي ياهوو  فةذذوخ. م  ٦٦

شاعريثكي   ٦٧

/ بةناوبانگ

  بوثژثكي ناودار

دا به »نيشتمان«ي ٤و  ٣له ژماره     ةييكمةال ماريف كؤ

و » شاعريثكي بةناوبانگ«ناوي 

ي گؤضاري ٥ي ژماره ١٩له الپةذه 

شدا ١٣٢٢ي رثبةنداين »نيشتمان«

» شاعريثكي بةناوبانگ«به ناوي 

له الپةذه . شثعري بآلو كردؤتةوه

يشدا نـاوي ـثين   ٦ژماره  ي٢٠

  )نووسةر. (ه»ثكي ناودارژبوث«

. دصـنيا نـيم  . خةصكي سةقز بووه    شثخ نافيع مةزهةر  شپرزه  ٦٨

رةنگه ئةوه نازناوي شاعريثكةي 

  )نووسةر. (بث

ي ٢ي ژمـاره  گؤضاري ٣له الپةره   ٥٢  حمةممةدي قادري  رووناك  ٦٩

ــتمان« ــراوه»نيش ــه «: دا نووس ل

ــاري  ــاك -) SH -ش (شـ  روونـ

كه لـه اليـةن    ٥٢ئةندامي ژماره 

هةيئةيت ناوةندييةوه بؤ سةرؤكي 

. »ئيدارةي حمةللي موعةيةن كرا

به بذواي من دةبث ئةو شاره شنؤ 

بـــث و ئـــةو كةســـةش كـــاك 

حمةممةدي قادري بث كه خةصـكي  

ــووه  ــنؤ ب ــاك  . ش ــبةت ك هةص

رووناك ناوي «: عوبةيديلال دةصث

ثين مريزا ئيبذاهيمي ئةفخةمي، 

ك .قي الواين كؤمةصةي ژئةندامي ل

  )نووسةر(» بووه
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ــةذه    ٦٤  مةجيدي خوسرةوي  بارزاين. خ.م  ٧٠ ــه الپـ ــاره ٣لـ ي ٢ي ژمـ

. غ(له شاري «: دا دةصث»نيشتمان«

G ( بـؤ  ٦٤بارزاين ئةندامي ژماره

ــةللي   ــدارةي حم ــةرؤكثيت ئي س

ــاوةنواذي    ــراوه و چ ــةعني ك ت

گةيشتين راپـؤريت عةمـةليايت   

ه له پشيت بةرگي ژمار» .ئةكةين

ـ يش له ن»نيشتمان«ي ٥ و ئـةو  ث

كةسانةي يارمةيت ماصـييان بـه   

) دةسياوي بؤ چاپ(كردووه . ك.ژ

. يـه )بارزاين. خ.م(دووهةم كةس 

به بذواي مـن ئـةو كةسـه كـاك     

يــه كــه »مةجيــدي خوســرةوي«

  )نووسةر. (خةصكي نةغةده بووه

ــةييووبيان      مامؤستا رةفيق حيلمي  ئافةرين  ٧١ ــديلال ئ ــاك عوبةي ك

» هيوا«رؤكي كؤمةصةي سة«: دةصث

و ناوي ثين لـةو كؤمةصـةيةدا   

  ».بووه) ئافةرين(

» شثواو«سةرةتا نازناوي شثعري     خاليد حيسامي  شثواو. خ  ٧٢

ــةيت و   ــان گؤذيوي ــووه و پاش ب

ــه  ــدي«كردوويةتـ ــه . »هثـ لـ

. ك.بآلوكراوةكــاين ســةردةمي ژ

ــاوي نــةهاتووه بــةآلم لــه     ن

ــةي  ــتان«رؤژنامــ ي »كوردســ

وسـراوةي  سةردةمي كؤمـاردا نو 

روون نييــه ئـةوه نــاوي  . هةيـه 

ــه   ــثين ل )ــا  )ك.ژ ــووه ي دا ب

  )نووسةر. (نازناوي شثعرثيت

ــةذه      ٢٢   هامشي شريازي  پذشةنگ  ٧٣ ــه الپـ ــؤي لـ ي ١٠١بؤخـ

خاطرات دكتر هاشـم  (كتثبةكةيدا 

 ١١ئةندامي ژماره «: دةصث) شريازي

ي گؤضـار ي ٢٩له الپـةذه  » .بووم
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وتارثك له ) هاواري كورد= هاوار (

عةذةيب كراوه بـه كـوردي و لـه    

لـه اليـةن   «: ژثرةوه نووسـراوه 

جا » كراوه به كوردي) پذشةنگ.ب(

نازامن دوكتور شريازي عـةذةيب  

كاك عوبةيـديلال  . زانيوه يان نا

شـريازي  . د«: يان دةصـث ئةييووب

به بذواي . بووه ١٩ئةندامي ژماره 

دروسـته هةرچةنـد    ٢٢من ژماره 

 كـاك عوبةيـد  . تةواو دصنيا نـيم 

 ١٩بـوو يـا    ١٢يا ژمـاره  «: دةصث

: شـريازي دةصـث  . بةآلم خـودي د 

مامؤسـتا هـةژار بـوو     ١٩ژماره 

رةمحــاين «و  ٢٠كرديــان بــه  

  »١٩يان كرد به »حةلةوي

سةيد حمةممةدي   حةريق. ئا.م  ٧٤

  ئةسحايب

ــةذه    ــه الپـ ــاره ٢٠لـ ي ٢ي ژمـ

دا شـــثعري بـــآلو »نيشـــتمان«

كاك سةيد حمةممةدي . كردؤتةوه

مدادي حوسـثن و  هي.سةمةدي و د

نـاوي  : كاك نووشريوان دةصـثن 

ــثين  ــةدي «ـ ــةيد حمةممـ سـ

يه بةآلم كاك عوبةيـد  »ئةسحايب

ــث ــاوه   : دةص ــةو دوو ن ــه ل جگ

ــةي  ــةدي «ثنيي ــةيد حمةمم س

كه كاكم بوو، ناوي » ئةييووبيان

  .يش هةر ئي وي بوو»حةريق.م«

ي ٣خةصكي نةغةدةيه و له ژماره     سةديقي عةاليي  سةديق بةكري  ٧٥

» گذوگاصي منداآلين كورد«ي ارگؤض

روون نييــه . نووســراوةي هةيــه

بووه يان نـا، بـةآلم لـه    ) ك.ژ(

بآلوكراوةكاين سةردةمي كؤماري 

  .كوردستاندا نووسراوةي هةيه
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مامةندئاغاي   فاين  ٧٦

   مريئاودةيل

 ١٩١٠) (مامةندئاغاي مريئاودةيل(  

ژياوه روون نييه نـاوي  ) ١٩٧٣ -

. ثعريثين بووه يان نازناوي ش

» نيشــتمان«ي ٤و٣و٢لــه ژمــاره 

دا ٤و٣لـه ژمـاره   . شثعري هةيه

هاتووه كه به هؤي ئةندامي ژماره 

ةوه شثعري بؤ بةرپرسـاين  )٢٠٠(

لـه  . ناردووه» نيشتمان«ي گؤضار

هـاواري  «ي )١(ي ژماره ١٠الپةذه 

  .يشدا شثعري هةيه»كورد

ي ٥له پشيت رووبـةرگي ژمـاره       قامسي وةتةميشي  چووبينه. ق  ٧٧

دا ٧له ريـزي ژمـاره   » نيشتمان«

نــاوي هــاتووه كــه پــارةي بــؤ 

بـه  . ك نـاردووه .يارمةيت بـه ژ 

بذواي من رةنگه ئةو ناوه ثنييه 

ناوي كاك قامسي وةتةميشي بث، 

. هةرچةند تـةواو دصـنياش نـيم   

  )نووسةر(

ك بووبـث،  .تةواو دصـنيا نـيم ژ      ئةنوةر عةبدوصآل  دصسؤز .ع.ئا  ٧٨

ي ١ه بــةآلم بــه رووين لــه ژمــار

ــار ــتان«ي گؤضـــ دا »كوردســـ

ــكي   ــه و خةص ــراوةي هةي نووس

  .كوردستاين باشووره

 ١خةصكي بؤكان بووه و له ژماره     حةسةين مودةذذيسي  م.ح  ٧٩

ــةتا  ــاري ٣ه ــه«ي گؤض دا »هةآلص

تـةواو دصـنيا   . نووسراوةي هةيه

  )نووسةر. (ك بووه يان نا.نيم ژ

ين ي كوردســتا»كؤيــه«خةصــكي     حمةممةدتؤفيق وردي  وردي  ٨٠

ي ٣و٢باشوور بووه و له ژمـاره  

ــار ــداآلين  «ي گؤض ــي من گذوگاص

تةواو . دا نووسراوةي هةيه»كورد

. ك بـووه يـان نـا   .دصنيا نـيم ژ 

  )نووسةر(
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. خةصكي كوردستاين باشوور بووه    مستةفا خؤشناو  سوار  ٨١

ئةگةر هةصةم «: كاك عوبةيد دةصث

ناوي ثين كاك » سوار«نةكردبث 

دا )ك.ژ(لـه  » مستةفا خؤشـناو «

شدا »هيوا«بووه و ناوي ثين له 

ــدوون« ــه   » فةرةي ــا ب ــووه ي ب

  .»پثچةوانه

  ك.دةستةي الواين كؤمةصةي ژ

  
  تثبيين  ةندامةيتئ ژمارةي  ناوي راستةقينه  ناوي ثين  ريز

سةيد عوبةيديلالي   قومري/هثدي  ١

  يانئةييووب

دامةزرثنةر و «: كاك عوبةيد دةصث  ١

. ســةرؤكي دةســتةي الوان بــووم

ووةص جـار نـاوي ـثين مـن     ئة

ئيبـذاهيمي  «كـاك  . بوو» هثدي«

ك .يش كه ئةندامي ژ»ئيبذاهيميان

» هثدي«بوو ناوه ثنييةكةي هةر 

شثعرثكي من بـه نازنـاوي   . بوو

ي ٢ي ژماره ١٨له الپةذه » قومري«

. دا بــآلو بؤتــةوه »نيشــتمان«

خاصةمني شثعرثكي نووسيوه كه 

: ئةو بابةته و ناوي منيشي تثدايه

توومه پثشـةواي مـه قـازي    بيس

دا تثكةوه له مةي، به / حمةممةده 

كـاكي  / مةيه نيشـةكةم بـزووت   

/ حةريق و هثدي ئي هثمن و مين 

كــةس و  بــايب فــةقري و بــث  

ــث ــتةآلت و رووت ب ــاك » .دةس ك

لــةو شــثعرةدا : عوبةيــد دةصــث

هـةمان  » حـةريق «مةبةست لـه  
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ــك« ــه  »ئاگري ــاوي كاك ــه ن ه ك

  .حةممةدمه م

      بارجنيمستةفا   ئاريا  ٢

      غةين بلووريان  مثديا  ٣

عةبدوذذةمحاين   ئاكؤ  ٤

  رةسووصي

  براي كاك دصشادي رةسووصي  ٥

  كوذي كاك لةتيفي ساصحيان  ٢١  حوسثين ساصحيان  كةآلنتةر  ٥

      قادري رحياين  الو  ٦

    ١٥  فةتاح چاوشثت  پاس  ٧

حاجي هامشي   بةهار  ٨

  نانةوازاده

١٩    

ئةمحةدي   سواره  ٩

  نةعلبةندي

  )كاك عوبةيد. (ؤر دصنيا نيمز  ٢٥

حوسثين فةتاحي   پؤآل  ١٠

  قازي

    

يش هةر ئـي  »كاوان«ناوي ثين     عةيل فةرهادي  ذوون دص  ١١

  )كاك عوبةيد. (ئةو بووه

. بـوو » بـاز «نووسةري دةستةي     حمةممةدي داودي  تةم  ١٢

و كوذي » الوان«هاته ناو دةستةي 

  خاصةمةالي داودي بووه

  بايب كاك حاميدي گةوهةري    هةريچووكةص گةو  هةيار  ١٣

      سولةمياين شافعي  ئاژؤك  ١٤

ئيسماعيلي   ئاگري  ١٥

پوورئازةر 

  )شايةگان(

من دصنيا نيم چونكه ناوي كـاك    

شـك   سةعيدي هومايوون به بـث 

بووه بةآلم كاك عوبةيد » ئاگري«

بؤ سـةديقي ئـةجنريي و چةنـد    

» ئـاگري «كةسثكي ديكةش دةصث 

م كـاك  بةآل. ناوي ثنييان بووه

: عوبةيديلال له زؤر جثگايان دةصث

ــه  « ــثين ل  ــاوثكي ــه ن وا هةي

دا )ك.ژ(هةردووك لقي كؤمةصةي 
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» هــةبووبث كــه ئــةوه ئاســاييه

  )نووسةر(

عةبدوخلالةقي   كاكه سووره  ١٦

  خوسرةوي

    

      هامشي مووسازاده  قامكي  ١٧

مريزا ئيبذاهيمي   رووناك  ١٨

  ئةفخةمي

  خةصكي بؤكان  ١١

    ١٤  لي سةديقيخةلي  ئاوات  ١٩

عةبدوذذةمحاين   ئةنووشريوان  ٢٠

  كاباين

٤    

  
 ١ي گؤضـار ةكان،ناوي ئةو كةسانةي لـه  گؤضارلثرةدا بةگوثرةي ژمارةي 

ــد » نيشــتمان«ي ٩هــةتا  ــارو چةن ــدراوه،  گؤض ــان نةزان ــةدا كــه ناوي ثكي ديك
دةنوومسةوه هةتا خوثنةري كوردم هةرنةبث له پشـكنيين دووبـارةي ئـةو نـؤ     

  .رمةتييةك دابثژمارةيه يا
» جاهـد «و » سـام «ناوي  ٢٤دا له الپةذه »نيشتمان«ي گؤضاري )١(له ژماره 

پـووص و  » نيشـتمان «واته يارمةيت بـؤ چـاپي   » دةسياوي بؤ چاپ«كه له بةشي 
  . پارةيان داوه، روون نةبؤوه

. ه«دا ديسان هةر لـةو بةشـةي پثشـوو، نـاوي     »نيشتمان«ي ٥له ژماره 
  .نةزاندرا »ئازيز؟. ه«يا » ئارثز

ه دووباره هةر لةو بةشةي پثشـوو، ئـةو ناوانـه    گؤضاري ئةو ٦له ژماره 
. ق«، »ئـازا . ئـا . ئـا «، »ئـازاد . ئـا «، »سـةخي . ر.ح«، »فةرزانه. ع«: نةزاندرا
» ١٠٤٢پشـتيوان  : ك. ئـا «دا نـاوي   ١١هةر لةو ژمارةيه و له الپـةذه  . »چووبينه
  .نةزاندرا

يا كـاك  » چووبينه. ق«يا نيم، رةنگه به بذواي من هةرچةند تةواويش دصن
يش هةر لـه  »پشتيوان«ناوي . »قادري حاميدي«بث يا كاك » قامسي وةتةميشي«

بنةذةتةوه روون نييه كثيه بةآلم ئةوةي جثي شك و گومان نييه ئةوةيه كه نـاوي  
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ئـا،  «ه، چونكه هةروةك دواتر باسي دةكـةين  »بؤكان«ئةندامثكي خةصكي شاري 
  .ه»ؤكانب«رةمزي شاري » ك

مـرؤ  . ع: ك.ئا«: دا ناوي دووكةس روون نييه»نيشتمان«ي ٩و٨و٧له ژماره 
شـدا وتارثـك لـه اليـةن     ١٨، لـه الپـةذه   )كه ئةو ئةندامةش خةصكي بؤكانه( ٦٧
  .ئةويش ناوي راستةقينةي نةزاندرا ناوثك نووسراوه كه»بيستوون«

چةنـد  ئةم چةند زانيارييةش رةنگه يارمةتيدةرثك بث بؤ ناسـيين پتـري   
  .ئةندامثك كه زانياري وردتريان له سةر نةبووه

  .دا نووسـراوةي هةيـه  »هـاواري نيشـتمان  «ي )١(له ژماره » مةوالئي. ح«
  .ي هةيهةدا نووسراو»كوردستان«ي گؤضاري ٢له ژماره » شريين. ب«

دا »حكوومةيت كوردستان و كورد له گةمةي سؤضيةت«ي كتثيب )١(له الپةذه 
ــاك  ــتةف«ك ــريوان مس ــةمنينووش ــيويةيت» ا ئ ــد . ب(«: نووس ــةكر = ئةلوةن ب

، ناوبراو له كؤماري كوردسـتاندا بةشـداري بـةرچاوي    »)عةبدولكةرمي حةوثزي
هةبووه بةآلم روون نييه ئةو ناوه ئي چ سةردةمثكي خةبات و تثكؤشانثيت و ئايا 

  ... .يا» ك.د.ح«ه يا )ك.ژ(ناوي ثين 
له اليةن  ١٩٤٤ي ٢ي ٢٣ستةي كه له ناو ئةو لي: »مةال سةعيدي مةال عةيل«

عةبـدوذذةمحاين  «واتـه مامؤسـتا   ) ك.ژ(بةرپرسي بةشي راگةياندين كؤمةصةي 
مـةال  «بؤ سةركؤنسوويل يةكثيت سؤضيةت له تةورثز نثـردراوه نـاوي   » زةبيحي

ي كتثبةكـةي  ٦٢٥و  ٦٢٤دةقي ئةو ليسته له الپةذه . هاتووه» سةعيدي مةال عةيل
دا هاتووه »حاميدي گةوهةري«ي كتثبةكةي كاك ٥٠ةذه و الپ» عةيل كةرميي«كاك 

حمةممةد سةعيد مةال عـةيل، هـةولثر،   «: ي ئةو ليسته نووسراوه٢٠و له ژماره 
  .»گةنج

هـةولثري  «: سةبارةت بـةو كةسـه دةصـث   » يانئةييووبعوبةيديلال «كاك 
ئةويان بـه  ). له مةهاباد.(دةگةص من له بةندخيانه بوو) ١٩٤٨( ١٣٢٧بووه، ساصي 

پيـاوثكي زؤر  . مؤصةت هاتؤته ئثـران و عثذاقييـه، گرتبـوو    عينواين ئةوه كه بث
. ديـو و ئـةوديوي دةكـرد    وچـؤي ئـةم   بـوو، هـات  ) ك.ژ(زرينگ بوو، ئةنـدامي  

لةگـةص  . ئينسانثكي خؤذثكخةر بوو، رووناكبرييش بوو و كوردايةتيشـي دةكـرد  
آلم زؤر زؤرجــار دةيــانگرت بــة. ي نثــواين هــةبوو»كيتكــه«ئــةو ئاغايانــةي 
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لـه زينـدانث بـه مـين     . زوو ئازاديان دةكرد) پاذيت قةوي بوو(دةسذؤيشتوو بوو 
  ».دةگوت ئةمن له شاي ئثرانث دةوصةمةندترم

كـاك عةبـدوذذةمحاين   «: »يانئةييووبعوبةيديلال «ديسان به قسةي كاك 
ئـةو  . بـوون ) ك.ژ(لةشكري و كاك سولةمياين شافعي له ئةنداماين لقي الواين 

رةمحـاين  «كـاك  . ه وثذاي خؤي له دامةزرثنةراين دةستةي الوان بووندوو كةس
، »زاده عةبدوصآل حةكيم«، كاك )سةهبا(» سةيفوصآلي نانةوازاده«، كاك »كاباين

  .بوون) ك.ژ(ش ئةندامي دةستةي الواين »فةتاحي حاميدي«كاك 
ســةرؤكي گــةذةكي . بــوو) ك.ژ(ئةنــدامي » عــةزيزي كوردپــوور«كــاك 

و كـاك  » عةبدوصـآل الوةيـي  «و كـاك  » ماريف پوورزةريف«كاك . هةرمةنيان بوو
  .بوون) ك.ژ(ش ئةندامي »عةيل خادمي«و كاك » ساصحي مةستاين«

ي بـةرگي دووهـةمي   ٤٨٩و  ٤٨٨له الپةذه » حمةممةدعةيل سوصتاين«كاك 
كؤمةصـةي  «و له بةشـي  » هاي سري در كرمانشاه احزاب سياسي و اجنمن«كتثيب 

و گؤذانكاري  ١٣٢٠ومةرجي دواي خةرماناين  له هةل«: ا دةصثد»له كرماشان) ك.ژ(
فكري و كؤمةآليةيت و پةرةستاندين تثكؤشاين حيزيب و هاوكاري نيزيكي حيزبه 
سياسييه چةپةكان دةگةص دةوصةيت ئةوكات و بةشداري وةزيرةكان لـه كابينـه،   

و » كةصـهوذ «و » كرماشـان «له كوردستانةوه گةيشـته  ) ك.ژ(لقةكاين كؤمةصةي 
مـريزا عةبدوصـآلي   «. چاالكييةكاين خؤي پـةره پثـدا  » ذستانؤل«هةتا » پشتكؤ«

سةرؤكايةيت لقةكاين سنه و كرماشان و ... »ئاغا گةوره«مةشهوور به » مودةبري
ــهوذ و ل ــوو ؤكةص ــتؤوه ب ــتاين بةئةس ــاكبريان و  . ذس ــه روون ــةس ل ــد ك چةن

مــريزا «و خوالثخؤشــبو. سياســةمتةداران، لقــي كرماشــانيان بــةذثوه دةبــرد
ستان و لؤذي لقي )ك.ژ(كؤمةصةي ) سكرتثر(وةك دةبريي » خاين نادري ئيبذاهيم

سـةيد  «مامؤسـتاي خوالثخؤشـبوو   . كرماشان و پشتكؤ و كةصهوذ چاالكي هةبوو
سةرؤكي لقي ناوچةي كرماشان و جثگـري سـكرتثري   » حمةممةدتاهريي هامشي

ين دادگـا راوثژكـاري   يـةكثك لـه قازييـةكا   . بوو ]ئةو بةشه[ي )ك.ژ(كؤمةصةي 
پايـه  ) مةحامي(له وةكيله » رةشيد باجةآلن«ناوچةي كرماشاين بةئةستؤ بوو و 

نيشتةجث بوو، بثجگه له بةرپرسثيت » خانةقني«يةكةكاين دادگا له عثذاق كه له 
ئةستؤوه بوو ه يشي ب»خانةقني«پثوةندي لقةكان، سةرؤكايةيت حيزيب ناوچةي 
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دةگـةص  ... ه بةغـدا تـا خانـةقني و كرماشـان و    و بةرپرسثيت پثوةندي حيزيب ل
له كاروباري سياسي و فةرهةنگي . پث ئةسپثردرابوو ]مةهاباد[دةفتةري ناوةندي 

ئاگادارييةكي تةواوكةماصي هةبوو و به زانايي زانسيت له چوارچثـوةي چـاالكي   
  .»...خؤيدا بةناوبانگ بوو

ئيبذاهيمي «و » ريمريزا عةبدوصآلي مودةب«يش باسي چووين ٤٩١له الپةذه 
  .بؤ مةهاباد دةكاله پاش راگةياندين كؤماري كوردستان » نادري

دةكـا و دةصـث   » سةيد تاهريي هـامشي «يش باسي مامؤستا ٤٩٤له الپةذه 
ناوبراو دواي راگةياندين كؤمار، پثوةندي لةگةص شووذاي ناوةندي كؤمةصـه لـه   

اري خؤي لـه كاروبـاري   كوريت دا و هةر بؤيه نةچؤوه مةهاباد و دواتر به يةكج
  .سياسي كثشاوه و خةريكي خوثندنةوه و لثكؤصينةوه و دةرسدانةوه بوو

ك و .كؤمةصـةي ژ «له وتارثك له ژثـر نـاوي   » حةسةين سةييدزاده«كاك 
دا بآلو »هةشتاوهةشت«ي گؤضاركه له » ستانلؤذرثكخراوي ثين له كرماشان و 

كــوذي » رةزايــي كةصــهوذيةدوصــآلخاين «: دا دةصــث٢٢٨بؤتــةوه، لــه الپــةذه 
» پشتكؤ«و » كةصهوذ«ي ناوچةي )ك.ژ(بةرپرسي ) زةعيم سوصتان(عةبدوصآلخان «

كه حمامي بـووه  » رةشيد باجةآلن«ناسراو به » رةشيد ئيسماعيل باجةآلن«. بووه
ي )ك.ژ(پثوةندييةكاين رثكخراوه ناوچةييةكاين  له شاري خانةقني سةرپةرشيت

  .»...بةئةستؤوه بووه
ي لقـي  )ك.ژ(سـةبارةت بـه ئةنـداماين    »ِ بةيديلال ئـةييووبيان عو«كاك 
پثم وايه ئةنـدامي  . ساصح ئؤقليدؤس خةصكي كرماشانث بوو«: دةصث... كرماشان و

له سةردةمي كؤماردا له بةذثوةبةرايةيت فثركردن . ك بوو.لقي الواين كؤمةصةي ژ
و » ي نـادري ئيبـذاهيم «دؤسـيت  . زؤر كوردپةروةر بـوو . و بارهثنان كاري دةكرد

ساصـح  «ناوثكيش بوو كرماشاين و رةفيقي »كازمي«. بوو» مةمحوودي مةحدوود«
چووبـوو بـؤ الي   » مـةمحوودي مةحـدوود  «. و ئةفسةري كؤمار بوو» ئؤقليدؤس

، نـاوبراو  »سانان مةمحوودخاين كاين«و » حةمةذةشيدخان«و » شثخ مةمحوود«
بـوو و ماوةيـةك لةگـةص     »مريزا عةبدوصآلي مودةبري«زؤر تثگةيشتوو و دؤسيت 

لـه  . نووسـةر، نـةقاش و زؤر چـاالك بـوو    » مةحدوود«. يةكتر هاومةنزص بوون
ش »سةيد تاهريي هامشي«سةبارةت به مامؤستا » .منداصييةوه كوردايةيت دةكرد
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سـةيد  «ئثـران   )١٩٧٨(ي هـةتاوي  ١٣٥٧له سةروبةندي شؤذشي ساصي «: دةيگوت
بةصث، چؤنه دةپرسـي؟  : گومت» ماوه؟» زةبيحي«ئةرث «: م ديت لثي پرسيم»تاهري
  .»م»زةبيحي«ي دةسيت »ك.ژ«ئةمن «: گويت

  ناوي ثين و رةمزي چةند شارثك 

هةصبةت با ئةوةش بصثم كه . ه)مةهاباد(» سابآلغ«رةمزي شاري » ب. ل. ئا«
ثـي  )ب.ل(چةند پييت هةصبژثردراوي ناوي شاري سابآلغه، واتـا  ) ب.ل(دوو پييت 

  .رةمزي شارةكهسابآلغ بؤته ناوي 
بذوانه هةموو ئةو ناوه ثنييانةي ئةو . (ه»بؤكان«رةمزي شاري » ك. ئا«

كه ناوي ـثين  » ٦٧براي راست : ك.ئا«دوو پيتةيان له پثش ناوةكةيه، بؤ وثنه 
  .يه كه ئةويش خةصكي شاري بؤكان بوو»زادة ئاغاي ئثلخاين حاجي رةمحان«

  .يه»سلثماين«رةمزي شاري » م. ئا. ب«
لـةم مانگـةدا   «: دا هـاتووه »نيشـتمان «ي گؤضـار ي ٥ي ژماره ١٠الپةذه  له

سـةفةرثكي بـؤ شـاري    » ك. ئا«دانيشتووي شاري  ٥٧ئةندامي ژماره » سيامةك«
ئـةوه يةكـةم شـاره كـه     . كردووه و ئيدارةيةكي حمةللي تةشـكيل داوه » م.ئا.ب«

لـث   ك له پارچه كوردستانثكي دةرةوةي مةنتيقـةي خـؤي ئةنـدامي   .كؤمةصةي ژ
له كوردستاين ) ب(لةو ئاگايانةي پثمان گةيشتووه گةجناين بةشي . وةرگرتووه

شـيكردنةوةي ئـةو بةشـةش    » ...گةوره زؤر داوخوازي ئةندامةيت كؤمةصي ئثمةن
بةپثويست نازامن چونكه له بةشةكاين پثشـوودا ئـةوةمان روون كردؤتـةوه كـه     

سةر نووسيوه، تـةنيا   مةبةست لةو كةسه كثيه و روونكردنةوةي پثويستمان لة
كه هةم له رةمزةكه و هةم لةو بةشةدا كه ) ب(ئةوةنده زياد دةكةم كه مةبةست له 

ي كوردستانه كه بـه  »باشوور«دا هاتووه، هةمان »)...ب(گةجناين بةشي «: دةصث
  .عثذاق لكثندراوه

بذوانـه  . (يه»نةغةدة«ثش »غ«يه و شاري »شنؤ«، »ش«مةبةست له شاري 
  ).»نيشتمان«ي ٢ه ي ژمار٣الپةذه 
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روونكردنةوةيةكي سةبارةت بةو رةمزانـه  » عوبةيديلال ئةييووبيان«كاك 
يـه و  »ئازةرباجيـاين رؤژئـاوا  » «ئـا «لةو رةمزانةدا مةبةست له «: هةيه و دةصث
ئةگةر پيتثكيش دواي . يا مةهابادي ئثستايه» سابآلغ«شاري » ب: ل«مةبةست له 

ين ناوي ئةو شـوثنه كـه ئةندامةكـه تثيـدا     ئةوانه هاتبث ئةوه يةكثكه له پيتةكا
كـه ئـةو بؤچوونـه زؤر وثـدةچث دروسـت بـث، بـا چةنـد         » .نيشتةجث بـووه 

  :منوونةيةك بثنينةوه
هـةژار  . ع: ت. ك.ئا«: دا نووسراوه»نيشتمان«ي ٤و٣ي ژماره ٢٢له الپةذه 

. رةمـزي شـاري بؤكانـه   » ك.ئـا «هةروةك دةزانني و پثشـتريش گومتـان   . »٢٠
من له بؤكان بـووم و دواتـر   «: ار بؤخؤي له چثشيت جمثوردا دةصثمامؤستا هةژ

، )ك.ژ(بةر له وةي ماصي بثته مةهاباد له بؤكان ببووه ئةندامي » .هامته مةهاباد
» ك.ئـا «دواي دوو وشةي . هةر بؤيه زؤر جار له ليسيت ئةو شارةدا ناوي دةهات

واي من يةكـةمني  هاتووه و له ژثر ئةويش خةتثك كثشراوه كه به بذ» ت«وشةي 
بةشثكي  يه كه مامؤستا هةژار لةوث له دايك بووه و»تةرةغة«پييت ناوي گوندي 

ــاوه ــدا ژي ــةذه . زؤري ســةردةمي الوةيت تث ــه الپ ــان ل ــاره ٢٣ديس ي ٤و٣ي ژم
ثـي دووهـةم   )ل(له ژثر پييت » هثمن. ش.م: ل -ب .ل.ئا«: دا نووسراوه»نيشتمان«

شـاري سـابآلغ يـا    » ب.ل.ئـا «ت لـه  پثشتر گومتان كه مةبةس. خةتثك كثشراوه
ثيةي خةيت له ژثر كثشراوه و له دواي ناوي رةمـزي شـارةكه   )ل(مةهاباده، ئةو 

ه كه شـوثين لـةدايكبوون و ماصـه بـايب     »الچني«هاتووه، پيتثكي ناوي گوندي 
  .ه»هثمن«مامؤستا 

» ئـةييووبيان  عوبةيـديلال «كـاك  لةگةص  ٢٦/١٠/١٣٨٤له دانيشتنثكي رؤژي 
ي گةذةكـةكانيش هاتـه گـؤذث كـه ئـةو بةشـه كورتةيةكـه لـةو         باسي رةمـز 

  :زانيارييانانة
ك، له مةهاباد، تةنانةت گةذةكةكانيش ناوي رةمزيـان  .له سةردةمي ژ«

و گةذةكي » هةرمةنيان«ناوي ثين گةذةكي » دةستةي هةصؤ«هةبوو، بؤ منوونه 
و » ةزگةيانر«و » شوانان«و » قووصةقةبران«گةذةكةكاين . بووه» حاجي حةسةن«
  خةصـك شـةوانه  . بـووه » بـاز دةستةي «ناوي ثنييان » مزگةويت شادةروثش«

خاصـةمةالي  » «دةسـتةي بـاز  «سةرؤكي . نؤره لةو گةذةكانه كثشكيان دةكثشابه 



 253 ...  /  و )ك.ژ(ناساندين ناوي ثين ئةنداماين كؤمةصةي : بةشی پثنجةم

 

سـةيد  . بـوو » سةيد حمةممةدي سـةيدي «ش »دةستةي هةصؤ«و سةرؤكي » داودي
ه نيزيك ماصـه خـؤي   خانوويةكي هةبوو، لةوث ل» مةيداين ئاردي«حمةممةد له 
ــؤنثكي  ــةي  ) ژوور(ساص ــؤ كؤمةص ــةورةي ب ــوو) ك.ژ(گ ــت كردب ــر . دروس دوات

. ئةندامةكاين ئةو كؤمةصه پةرةيان ئةستاند و گةذةكـةكان بوونـه حـةوت دانـه    
جودا بؤوه و » رةزگةيان«دةستةكاين ديكةم لةبري نةماوه بةآلم لةبريمه گةذةكي 

يـش  »هةرمـةنيان «گـةذةكي  . كةكهكرا به سةرؤكي گةذة» مستةفا خاتةمي«كاك 
گةذةكـةكاين الي  . كـرا بـه سـةرؤكي   » عـةزيزي كوردپـوور  «جوث بؤوه و كاك 

يـش بوونـه دةسـتةيةكي    »خانةقاي شثخ عـةالوةدين «و » مزگةويت سةيدنيزام«
تةنيا تثبينييةكي كه له سةر » .سةربةخؤ بةآلم ناوي دةستةكةيامن لةبري نةماوه

پثويسته باسي بكـرث، ئةوةيـه كـه    » ييووبيانعوبةيديلال ئة«ئةو قسانةي كاك 
رثكةويت دامةزراين ئةو ناوه رةمزييانه دةگةذثتةوه سةردةمي رووداوةكاين دواي 

كـه  ) ي زاييين١٩٤١مانگي ئووت و سثپتامربي (ي هةتاوي ١٣٢٠خةرماناين ساصي 
به هؤي بارودؤخي نالةباري ئثران دةسةآليت ئـةو ناوچةيـه تـا رادةيـةكي زؤر     

 ثر دةسةآليت خةصك و حكوومةيت ناوةندي هيچ ئاسةوارثكي لةو نثـوةدا كةوته ژ
   .دامةزرثندرا) ك.ژ(نةماو و دواتريش كؤمةصةي 



6  

  سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي كث بوو؟

بوونةوةي پتري ئةو مةبةستة كه سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي  بؤ روون
ـ  ) ك.ي كؤمةصـةي ژ ١٠٦٠خوثنني ئةندامي ژمـاره  . س.م( ووه، سـةرةتا بـا   كـث ب

  :ئاوذثك له كتثبه مثژووييةكان بدةينةوه
وةرگثـذدراوي  » كوردسـتان  ١٩٤٦كؤماري «له بةشي پةذاوثزةكاين كتثيب 

قــادري «لــه زمــان مــةال  ٢٤٤لــه الپــةذه » ســةيد حمةممــةد ســةمةدي«كــاك 
» سةعيدي حةمه قاله«) ك.كؤمةصةي ژ(رابييت حيزب «: يةوه هاتووه»مودةذذيسي
ةكةمني كؤبوونةوه كه بوو به هـؤي سـازكردين بنـةما و نوتفـةي     ي. ناوثك بوو

ي مـةهاباد  »سـيل «بوو كه ئةوذؤ بيمارسـتاين  » ئةمينولئيسالم«له باغي ) ك.ژ(
  ».لةو شوثنه هةصكةوتووه

دووسث «: دةصث) ئاصةكؤك(ي كتثبةكةيدا ٥٤كاك غةين بلووريان له الپةذه 
ريحـاج و مسـتةفا خؤشـناو    رؤژ پاش گةذانةوةي قازي له تةورثز زانـيم كـه م  

ئـؤغر بـث؟   : پرسـيارم لثكـردن  . بـذؤن ) ك.ژ(خؤيان كؤ كردؤتةوه له بارةگـاي  
. هثندثك گريوگرفت هةيه دةماةوث بچينه باخي سةعيدي حةمةقالةي ]گوتيان[

دةناسرا » مةعاريف«باخةكةي به باخي . اليةنگراين كؤمةصه بوو ]له[كاك سةعيد 
ي لث »نةخؤشخانةي سيل«ةصكةوتبوو كه ئثستا و لةوبةري باخي عةزيزئاغاي ه

  ».دروست كراوه
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كاك غةين له درثژةي ئةو قسانةي كه لةگةص مريحاج و مستةفا خؤشـناو  
داوات لث دةكةين جارجاره وةره بـاخي كـاك   : مريحاج گويت«: كردوويةيت دةصث

له پاش ئةو قسانه باسي ئةو كةسانه دةكـا كـه لـه    » .سةعيد و سةرمان لث بده
كاك سةعيد كؤ دةبوونـةوه كـه ئـةوةش ئـةوه دةگةيـةنث كـه سـةعيدي         باخي

  .حةمةقاله كةسثكي ئاسايي نةبووه
ژيـان و بةسـةرهايت عةبـدوذذةمحاين    «كاك عةيل كـةرميي لـه كتـثيب    

لةگةص چةند كةس به شثوةي راسـتةوخؤ يـا نامـه    ) مامؤستا عولةما(» زةبيحي
كاك سةالح . يه»موهتةدي سةالحي«يةكثك لةو كةسانه كاك . ووثژي كردووه وت

مامؤستا «: ناوثك دةكا و به كوريت دةصث» قادر مام«دا باسي ٣٦٨و  ٣٦٧له الپةذه 
هةژار و من لةگةص جةماعةيت تايبةيت دةوروبةري مةال مستةفا لـه ماصـي كاكـه    

من لةگةص مامؤستا هةژار بؤ نوسنت و حةسانةوه دةچووينه ... زياد ميوان بووين
زؤر خؤشةويست و بةذثز بـوو لـه الي كاكـه زيـاد و هـةر لـه       قادر كه  ماصي مام

بةشثك له قةسرةكةي كاكه زياددا گؤشةيةك بؤ ژياين خـؤي و مـاص و منداصـي    
قادر كثيه بةآلم دةمزاين كوردي  چةند رؤژي يةكةم نةمدةزاين مام. تةرخان كرابوو

ةدان بث ماصي هةژار ئاو. ئثرانه و ناشيهةوث زؤر لةسةر رابردووي خؤي قسه بكا
قـادريش لـه    ا دةيهثشت كةس به ثين و نةناسراوي مبثنثتةوه؟ بةصـث مـام  

كؤنةپياوةكاين دةوري جومهووري كوردستانه و هةر ئةو كةسـةيه كـه مـن زؤرم    
ي مةشـهووره كـه دةگـوترا    »سـةعيدي حةمةقالـة  «ئةوه . شت لةسةر بيستووه

وه و تةقـةي لـه   يةكةمني و تةنيا ترؤذي سياسي دةوري جومهـووري ئـةجنام دا  
. كردووه و دواي رووخاين كؤمار رووي كردؤته كوردستاين عثذاق» مةمحووديان«

ــت    ــةريكي كش ــوثن خ ــدةر و بيت ــه پش ــةك ل ــةواين و   ماوةي ــاص و تووتن وك
زياد له كؤيـه   له الي كاكه» قادر مام«سةوزخيانةداري بووه و سةرةجنام به ناوي 

ه كاري رؤژانه و ئارةقي ناوچاواين قادر دةوصةمةند نةبوو، ب مام. خؤي گرتؤتةوه
خؤي له رثگاي باغةواين و گوصكارييةوه دةژيا، بـةآلم هـةرچيم لـه هةركـةس     
بيستووه يا له هـةر كتثبثكـدا خوثنـدبؤوه، لةسـةر جـوامثري و ماصخؤشـي و       

 ومنداصه مثهرةبانةكةيدا بةدي كـرد  پياوچاكي و دصپاكي هةمووييم لةو پياوه و ژن
  » ...بةآلم ببوو به داصدةي ئاواره و هةژاران كه خؤي پةنانشني بوو



 سثبةري ئازادي/     256

 

يؤسـفي  «ي هـةمان سـةرچاوةي پثشـوو، ئـةوجار كـاك      ٣٩٦له الپـةذه  
به نامه وةآلمـي چةنـد پرسـياري كـاك عـةيل كـةرميي داوةتـةوه و        » ريزواين

. بؤ بةياين مةمحووديان تـريؤذ و شـةهيد كـرا   ... «: قادر دةصث سةبارةت به مام
دواي كؤماري كوردستان هاتنه عثـذاق و  . شم سةعيد بوونقادر و ها قاتصةكان مام

  »...مام قادر له كؤيه و رانيه مايةوه و كاك هاشم له هةولثر
نووسيين كـاك  » ك چ بوو؟ چي دةويست؟ و چي لث بةسةرهات؟.ژ«كتثيب 

ــةمةدي « ــةدي س ــةيد حمةمم ــةذه  » س ــه الپ ــان  ١٥ل ــه زم ــادري  «دا ل ــةال ق م
سـةعيدي  «ي عثذاق، »هيوا«لةگةص حيزيب ) ك.ژ(وه رابييت «: دةصث»مودةذذيسي

  ».غايةيت زةمحةت دةكثشا بوو كه بةذاسيت بث» حةمةقالةي بثستانچي
ناميلكةيةكي ديكـةي وةك تةواوكـةري   » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 

ئةو ناميلكةيةي له حةضده الپةذه و له زمـان مـةال   . سةرچاوةي پثشوو نووسيوه
ئـاوذثكي  «له مةهاباد و له ژثر نـاوي  ) ١٩٨٤( ١٣٦٣قادري مودةذذيسي، پاييزي 

دا لـه بةشـي   ٨مةال قادري مودةذذيسي له الپةذه . دا بآلو كردؤتةوه»ك.ديكه له ژ
ي ٥ي ٢٢رثكـةويت  «: دةصـث » ك.مثژووي دامةزراندن و هةوصةكاين كؤمةصـةي ژ «

دواي نيــوةذؤ، مانــدوو و شــةكةت دواي وةرگــرتين ) ١٩٤٢ي ئــوويت ١٣(=  ١٣٢١
ــةكر  ــه    قةندوشـ ــةر لـ ــريةتةكاين دةوروبـ ــار و عةشـ ــكي شـ ــؤ خةصـ بـ

يـةكثك   بةذثوةبةرايةتييةكةمان بةرةو ماصث دةذؤيشتمةوه كه لـه سـةر رثگـام   
هاتـه  . يـه  بانگي كردم، كاتثك ئاوذم داوه ديتم سةعيدي حةمةقالةي بثسـتانچي 

سث ميوامنان له دةرةوه بؤ هـاتووه، كاريـان بـه ئثـوه و چةنـد      : پثش و گويت
لـه سـةر رثگـا شـةهيد     ... ، فةرموو با بذؤينه بثستانةكةي مـن كةسثكي ديكةيه

دوو كةسـي ديكـةش    ئةو و يـةك . م ديت كه هاوكارم بوو»حمةممةدي نانةوازادة«
شــوثين ئثســتاي (» ئةمينولئيســالم«هــاتن و وثــذاي ئــةوان چووينــه بــاغي  

كه چـووين ديتمـان لـه    )... نةخؤشخانةي بنبذكردين نةخؤشي سيل له مةهاباد
. خـواردن بـوون   يت باغةكه له ژثر دارةگوثزثك سث كةس خةريكي نـان ناوةذاس

وا . ش لةوث بـوو  »عةبدوذذةمحاين زةبيحي«. پاشان گوتيان بؤ ئثمةش نان بثنن
. ئثمةي به ئةوان ناساند. ديار بوو كه پثشتر ناسياوي لةگةص ميوانةكان هةبووه

سثهةميشـم   سث كةسةكه يةكةم سةرهةنگ مريحاج، دووهةم مستةفا خؤشـناو و 
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هةرسثك له عثذاق خوثندبوويان و ئةندامي حيزيب هيوا بـوون و  . لةبري نةماوه
بابةتةكـه لـه هـةر    . راسپثردرابوون لقي حيزبةكةيان لـه مـةهاباد دامـةزرثنن   

له كؤتاييدا ئثمه پثمان باش نةبوو لقثـك لـه حيـزيب    . اليةنثكةوه شي كرايةوه
مةزرانـدين وةهـا رثكخراوةيـةك    هيوا بني و گومتان ئثمـه لـةمثژه بـري لـه دا    

له الپةذه » ...دةكةينةوه بةآلم ئةو شثوه پثشنيارةي ئثوه ناتوانني قةبووص كةين
كؤ بووينةوه و پثكهاتني بـه جـودا   » باغي خيزي«دواي دوو رؤژ له «: شدا دةصث٩

  ».دامةزرثنني) ك.ژ(كؤمةصةيةك به ناوي 
 خؤي له كتثبثـك  ي بريةوةرييةكاين٣٥له الپةذه » نووري شاوةيس«كاك 

عومـةري  «دا كه له اليـةن كـاك   »پةجنا ساص خةبات له كوردستان«له ژثر ناوي 
لةو ماوةيةدا هةمزه عةبدوصآل ديسـان چـؤوه   «: كراوةته فارسي، دةصث» يفاذووق

مةال مسـتةفا پثـي گوتبـوو تثبكؤشـث     . ديتبوو» مةالمستةفا بارزاين«مةهاباد و 
... رابكثشـث  ]ي دمثوكـذايت ئـةوديو  [يـزب  كةسايةيت تثكؤشةر و زانا بؤ الي ح

هةمزه عةبدوصآل و عةيل عةبدوصآل نثردرانه هةولثر، هةمزه عةبدوصـآل پـةيكثكي   
كه رابييت نثوان ئـةو و قـازي   » مةال سةعيد«به ناوي ) تةتةر يا رابيت(= هةبوو 

ئةو مةال سةعيده پةيتاپةيتا نثوان مةهاباد و هةمزة . حمةممةد و مةالمستةفا بوو
  ».وچؤي دةكرد ةبدوصآل هاتع

ئاوذثـك لـه   «ي كتـثيب  ١٨٨له الپـةذه  » سةيد حمةممةدي سةمةدي«كاك 
ئثوارةي رؤژي «: يةوه دةصث»مةال قادري مودةذذيسي«، له زمان »مثژووي مةهاباد

شوثين ئةوذؤي (له شوثين چاپخانةي كوردستان . ي هةتاوي بوو١٣٢٤ي ١١ي ٢٣
» ق.ح.س«ثين كـاري مـن بـوو، ديـتم     كـه شـو  ) چاپخانةي مووةففةقي مةهاباد

رابـييت  ‹كـه سـةردةمثك   ) مةبةسيت كاك سـةعيدي حةمةقالـةي بثسـتانچييه   (
و پاشان بوو به پثشمةرگه و چووه › ي عثذاق»هيوا«ك لةگةص حيزيب .كؤمةصةي ژ

نثو هثزي چةكدارييةوه، جاروبـار دةهاتـه چاپخانـه و سـةري مـين دةدا، بـه       
پـاش ئـةوه زؤر بـه    » ...نثو ژووري چاپخانـه پةشؤكاوي و پةرثشانييةوه هاته 

وردي له زمان خودي كاك سةعيدي حةمةقالةوه باسي چؤنيةيت تثـذؤذي كـاك   
  .غةفووري مةمحووديان كراوه

قيـام افسـران   «ي كتثيب ١٢٨و  ١٢٧له الپةذه » ئةبوحلةسةين تةفرةشيان«
ةي »سةعيد«ناوثك دةدوث كه وثدةچث هةر ئةو »سةعيد«دا سةبارةت به »خراسان
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يــةكثك لــةو ئةفســةرانه بــوو كــه دواي » تةفرةشــيان« .مةبةســيت ئثمــه بــث
سةرهةصداين ئةفسةراين خوراسان و سـةرنةكةوتين سةرهةصـدانةكةيان وثـذاي    

نـاوبراو  . چةند ئةفسةري ديكه يارمةيت حكوومةيت ئازةرباجياين ئثرانيان دةدا
هاتنـه  » يپيشـةوةر «لةگةص هاوذثياين خؤي له پاش رووخاين حكوومةتةكـةي  

مةهاباد پثتةخيت حكوومةيت كوردستان، بـةآلم ئـةو حكوومةتـةش بةداخـةوه     
سةري نةگرت و ناوبراو لةگةص بارزانييةكان بؤ نةغةده و شنؤ پاشةكشةيان كرد 

ــةص   ــذاق لةگ ــه عث ــتةوةدانيان ب ــةتا خؤبةدةس ــارزاين«و ه ــتةفا ب و » مةالمس
ي كتثبةكةيـدا باسـي   »بارزانييـةكان «نووسةر له بةشي . پثشمةرگةكاين مانةوه

كةسثكي ديكـه كـه دةكـرث    «: با بزانني چؤن له بارةيةوه دةدوث. دةكا» سةعيد«
ئـةم الوه لـه   . »سـةعيد «ذاكثش بث، الوثك بوو به ناوي  چارةنووسةكةي سرنج

ئةو له راسـتيدا  . كوردةكاين عثذاق بوو و هةر پازده رؤژةي جارثكي دةهاته شنؤ
ــت و تةتــةري  ــزيب رزگــاري«رابي ــوو  »حي ــارزاين ب ــي ب ــذاق لةگــةص عثل . عث

رؤژنامـةي  «. ئـةم حيزبـه بـوو   ) ئيفتيخـاري (سةرؤكي شـانازي  » مةالمستةفا«
ئةو رؤژنامةيه . به زماين كوردي به شثوةي ثين چاپ و بآلو دةكراوه» رزگاري

سةعيد هةر كات دةهاته شنؤ چةند نوسخه لةو رؤژنامـةي لةگـةص   . هةفتانه بوو
  . خؤي دةهثنا

هـةر پـازدةذؤژةي جارثـك    . وثكي ئازا و نةترس و بةجةرگ بووسةعيد ال
زؤرتر سةعات چـوار يـا   . ئثمه دةمانزاين كةنگث دث. سةروسةكويت پةيدا دةبوو

يةكثك لةو شتانةي پثيةوه دةخافآلين چاولثكردن . پثنجي دوانيوةذؤ پةيدا دةبوو
ـ       نؤوه له هاتين ئةو بوو كه له نثـو ئـةو بـةفره زؤرةي بةرزاييـةكاين پشـت ش

بةرةبةري ئثوارث رةشاييةكمان دةدي كه له نثـو ئـةو بـةفره سـپييةدا     . دةهات
به تاقي تةنيا و بـةپثيان لـه نثـو ئـةو بـةفر و سـةرمايه تـةنيا بـه         . دةتالوه

ئةو دةهات و گريفانةكاين پذ بوو له رؤژنامه و . داردةستثكةوه ئةو رثيةي دةپثوا
زؤر جـار  . وةآلم و بريوذاي وةردةگرترثسا و فةرمان و پةيام بؤ مةال مستةفا كه 

كـردين كارةكـاين    دواي جثبـةجث . پووص و پارةيةكيشي بؤ عثلي بارزان دةهثنـا 
ذؤژث، هةر بـةو رثگايـةدا كـه     شةوث له الي ئثمه دةنوست و بؤ سبةينثي ئةوث
له تةواوي ئةو ماوةيـةي كـه   . پثيدا هاتبوو دةگةذاوه و له نثو بةفريدا ون دةبوو
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بةتايبةت دواي ئةوةي . ستان بووين، سةعيد زؤرتر لةگةص ئثمه بووئثمه له كورد
كه نثوان ئةذتةشي ئثران و بارزانييةكان شـةذ سـاز بـوو، هـةر لـه نثـو عثـل        

لـه سـنوور پـاش    . دا ماوه، تا سةر سنووري عثذاق لةگةص ئثمه بـوو ]بارزان ي[
ثـذاق،  پثـي ئةسـپاردبوو، چـؤوه ع    ]مستةفا بارزاين[مةئموورييةتثكي كه مةال 

تةجروبه و پثوةندي ئثمه لةگـةص كوردةكـان   . ›لةوث گريا و كةوته بةندخيانةوه‹
ئةو هةستةي له ئثمةدا ساز كرد كـه كوردةكـاين عثـذاق رووناكبرييـان پتـره و      

  » .باوةذمةندترن
ووثژةكانـدا لـه    سةبارةت بة سةعيدي حةمةقالةي يةكةم پرسيارم له وت

دةمناسـي بـةآلم   «: كه لـه وةآلمـدا گـويت   ةوه دةست پثكرد »ئةييووبيان«بةذثز 
شـك هـةر    كه ئةو كةسه به بث: وةبريم نايةتةوه، بةآلم له ديتنثكي ديكةدا گويت

  ».بوو كه خةصكي مةهاباد بوو» سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«
يادگار و هيوا چةپكه گوصي وةفادارييه بؤ «له كتثيب  »سةديق ساصح«كاك 

مامؤسـتاي  «وتارثكي له ژثـر نـاوي   ٩٤تا  ٩١ةذه له الپ» مامؤستا برامي ئةمحةد
نووسـيوه كـه بـةپثي پثوةنـدي بـه      » نةمر ئيبذاهيم ئةمحةد به خامـةي خـؤي  

(= مـانگي ئاغستؤسـي   «: باسةكةي ئثمةوه چةند بةشثكي لثرةدا دةنووسـينةوه 
له سلثماين ئةوقاتيم ئةكرد، رؤژثك مامؤسـتا ئيسـماعيل   . بوو ١٩٤٤ي )گةالوثژ

لةگةص عومسان دانش كه الوثكي كوردي چاالك بوو هاتنه الم و ... حةقي شاوةيس
پاش ئةوةي كه مامؤستا شاوةيس باسي رووداوةكاين كوردستاين رؤژهةآليت بؤ 

ئثمه هةردووكمان چةند كةسثكي كةش له سلثماين بووين به ئةنـدامي  : كردم ويت
ـ  ) ك.ژ(ئةو رثكخراوةي كه وا له مـةهاباد بـه نـاوي كؤمةصـةي      ةوةي واتـه ژيان

ئثمـةش   كوردةوه دروستكراوه له اليةن كورده دصسؤزةكاين ناوچةكةوه و ئثستة
ئةمانةوث لقي خؤمان دامةزرثنني و حةز دةكةين كه تـؤش لـةم كـاره پـريؤزةدا     

له دواي ئةم قسـانه نامةيـةكي دامـث كـه بـه نـاوي كؤمةصـةي        . لةگةصمان بيت
مامؤستا . ميان لث كردبوومةوه بؤ من نووسرابوو و تيايا داوي بوونه ئةندا)ك.ژ(

شاوةيس ويت كه وا نامةي وةها بؤ هةنـدث كـوردي ناسـراوي كـةش هـاتووه،      
منيش پثم وتن كه بةر له هةموو شـتث پثويسـته پرؤگرامـي كؤمةصـةكه ببيـنم،      

وكـوريت   دةستنووسثكي ئةويشيان دامث، كه خوثندمةوه جگـه لـه هةنـدث كـةم    
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بةتايبـــةيت گيـــاين  بچـــووك زؤربـــةي ناوةرؤكةكـــةمي زؤر بـــةدص بـــوو
دواي ئةمه بذيارم دا كه هاوكـاري بكـةم لـه دامةزرانـدين     . يةكةي كوردستانثيت

كةسث له ماصي مامؤستا ئيسماعيل ) ١٥(بؤ ئةم نيازه له رؤژي دانراوا . ةكةدا)لق(
كـاك سـةديق   ) ١كؤ بووينةوه، بةداخةوه هةر ناوي ئةمانـةمي لـه بـري مـاوه؛     

ي نيشـتمانپةروةري نـاودار كـاك فـايق     شـاعري ) ٢شاوةيس بـراي مامؤسـتا،   
حةمةعةيل مةدهؤش، بةرگدووروو شـاعريي  ) ٤خاتوو بةهث مارف، ) ٣بثكةس، 
هـةر  ... كاك عةزيز مريزا ساصح بةذثوةبةري قوتاخبانةي هةصةجبه) ٥ناسراو، 

كةسي هةصبژثردرا بؤ بـةذثوةبرين كاروبـاري   )٥(دا لثژنةيةكي  لةو كؤبوونةوةية
و بث داخوازي خؤم منيان كرد به بةرپرسياري ئةو لثژنةيـه  لق، به گشيت دةنگ 

له كؤبوونةوةكه و ) ك.ژ(و بذياري ئةوةش درا كه من به نامةيةك سةركردايةيت 
هـةروةها لـه بـارةي    . دامةزراندين لق و هةصـبژاردين لثژنةكـه ئاگـادار بكـةم    

پـذؤگرامي   وه پثشنيازةكاين خؤمشانةوه لةمـةذ هةنـدث لـه بةنـدةكاين پثـذ     
ؤمةصه، كةوا له كؤبوونةوةكـةمان لةسـةري رثـك كـةوتبووين كورتةيـةكيان      ك

منيش بةم كاره هةسـتام و نامةكـةم بـؤ سـةركردايةيت نـارد و      . پثشكةش بكةم
نةچوو وةراممان بؤ هاتةوه لـه بـارةي بذيارةكانـةوه هـةموويان      ئةوةندةي پث

له نـاوبردين   تا... پةسند كردبوو، داواي دةس به چاالكي كردنيان لث كردبووين
كؤمارةكةمان و له سثدارةداين قارةمانـه نـةمرةكاين و لةكاركـةوتين حيـزيب     
دمثوكذايت كوردسـتان لةسـةر ئـةو رثبـازه رؤيشـتني و لـه چـاالكي خؤمـان         

له ئةنداماين لقةكةمان تةنيا مامؤستا ئيسماعيل شاوةيس و كـاك  ... نةكةوتني
ـ  داماين كـةي سـةركردايةيت   عومساين دانش چاويان به پثشةوا و زةبيحي و ئةن

يان كردبوو لةو كاتةدا كه لقةكـةمان نـاردين بـؤ     دمثوكذات كةوتبوو و پثوةندي
مامؤسـتا شـاوةيس دواي   ). ا.ك.د.ح(و دامةزرانـدين  ) ك.ژ(ئةوديو دواي گؤذاين 

نزيكةي مانگـث گةذايـةوه، بـةآلم دانـش تـا دواي هةصـكردين ئـاآلي كؤمـاري         
  ».ايةوه وةك نوثنةري لقةكةمانكوردستانيش بؤ ماوةيةك لةوث م

تةتـةري  «: دا دةصـث ٩٤دا مامؤستا ئيبذاهيم ئةمحةد له الپـةذه   له كؤتايي
بوو، الوثكي خةصكي سلثماين له بنةماصةي شاعريي نـاودار  ) سةعيد(ئثمه ناوي 

تا بصثيت پياوثكي دصسؤز و پاك و لةخؤبوردوو بـوو، يـةكث بـوو لـه     ) مةحوي(
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له دواي كارةسايت مةهاباد . و پاش ئةويش هي پاريت )ك.ژ(ئةندامه نةبةزةكاين 
ي ٣. / دا)٥٠(لـه ساصـةكاين   . جؤرثكي نةزانراو ئةويش له ناو چووه بةداخةوه ب

  ».١٩٩٧ي ٤
دا، لـه خـوار ئـةو وتـاره لـه بةشـي       ٩٤له الپةذه » سةديق ساصح«كاك 

سـةبارةت بـه ديـوثكي ژيـاين خةباتگثذانـةي       -٣: پةذاوثزةكاندا نووسيويةيت
). سةعيد تةتةري نةناسراوي كوردايةيت: (ك و پاريت، بذوانه.تةتةري ژ) ةعيدس(

، ١٠، ژمـاره  )هـةزار مثـرد  (گؤضـاري  : له خوار ئةو پـةذاوثزةش نووسـيويةيت  
  .١٩٩٩كانووين يةكةمي 

هةر ئةو وتارةم وةبةر چاو كةوت، كةومته هةوصدان بؤ وةدةست هثناين و 
دا  له كؤتايي. ةي لث نةپرسم و نةچمارگؤضكةس نةما و شوثن نةما سؤراغي ئةو 

هةموو كارةكةم راگرت و به تةلةيفوون و ئيمةيل پثوةندمي بـه بنكـةي ژيـن لـه     
ةوه گـرت و داوام لـث   »سةديق ساصـح «و كاك » رةفيق ساصح«سلثماين و به كاك 
. دايه، زةمحةيت ناردنةكةي بكثشـن  ةيان له بةر دةستگؤضاركردن كه ئةگةر ئةو 

، ٢٠٠٦ي ئاگؤسـيت  ٣، ١٣٨٥ي٥ي١٢ه پري داواكارييةكةم هاتن و لهئةوه بوو كه ب
بةآلم كاتثك چاوم لـه وتارةكـه كـرد بـه     . وتارثكيان له رثگاي ئيمةيل بؤ ناردم

ئـةم وتـاره لـه ژثـر نـاوي      . سةرسوذمانةوه ديتم وتارةكةي مةبةسيت من نييه
ر و الپـةذةدا كـه بةداخـةوه نـاوي نووسـة      ١٢بوو لـه  » ديسان سةعيدي تةتةر«

سةرچاوةكةشي به سةرةوه نةبوو و له دوو سث جثگاش قسه و باسةكه كؤتـايي  
دواي ئةوةي كه خوثندمـةوه ديـتم   . نةهاتبوو و پةذاوثزةكانيشي هةصبذابوون پث

ناوثكه و مةبةستةكةي ئثمه دةگرثتةوه بةآلم وتـاره  » سةعيد«ئةويش هةر باسي 
وچـؤي   و برادةرانةي هـات  ئةو جار به هؤي ئةو دؤست. داواكراوةكةي من نةبوو

م كرد »هةزارمثرد«ي ١٠ي ژماره گؤضارئةوديويان دةكرد داواي وتاري بآلوكراوه له 
ديسان كارةكةم پةكي كةوت، دةستم راگرت تـا بةخؤشـييةوه   . كه بؤم پةيدا كةن

به زةمحةتثكي ) ٢٠٠٦ي سثپتامربي ١٥( ٨٥ي ٦ي ٢٤ئةو وتارةشم له رؤژي جومعه 
  . زؤر به دةست گةيي

ووثـژم لةگـةص كـاك     هثنـاين ئـةو وتارانـه وت    چونكه بةر له وةدةسـت 
پثك هثنابوو لثرةدا شيكردنةوةي ئةو دوو وتـاره و چةنـد   » رةمحاين خانزادث«
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پـثكم  » رةمحاين خانزادث«ووثژةكةي كه لةگةص كاك  شيت ديكةش رادةگرم و وت
بةراوردي هثنابوو دةخةمه بةر ديدةي خوثنةران و له پاش ئةويش شيكردنةوه و 

ئةو دوو وتاره و چةند قسه و بريوذايةكي ديكه لةگةص قسةكاين نـاوبراو و ئـةو   
  .كتثبانةي كه پثشتر بامسان كردن، دةست پثدةكةين

، بةرامبـةر  ٨٤ي ١١ي ٢٦بؤ روونكردنةوةي زياتري ئةو بابةتـه رثكـةويت   
ــةص  ــةي ١٥دةگ ــاك   ٢٠٠٦ي فثوريي ــةت ك ــه خزم ــانزادث«چووم ــاين خ » رةمح

كاك رةمحان سةبارةت بـه   .يه»سةعيدي حةمةقالة«كه ژنرباي كاك ) نةفس نيك(
ناوي بابيم له بـري نييـه   «: گويت» سةعيدي حةمةقاله«ژيان و بةسةرهايت كاك 

ناوي خـؤي سـةعيد و   . بةآلم پثم وايه ناوي قادر بوو و ناوي دايكيشي گوصث بوو
لــةي ســةعيدي حةمةقا«و لثــره مةشــهوور بــوو بــه » پاكــذةوان«ناســناويان 

بيمارسـتاين  «لـه شـوثين   ) ك.ژ(له سةردةمي دةسةآليت كؤمةصةي . »بثستانچي
عةبدولعـةزيزي  «لةوث كوذثكي لةگـةص بـوو بـه نـاوي     . بثستاين هةبوو» سيل

و » مريحـاج «زؤر جـار  . كه به عةزيزي باغةوان مةشهوور بـوو » عيشقي ئيالهي
. كـاك سـةعيد   چةند ئةفسةري كوردي ئةوديوي كه هاتبوونه ئثره دةچوونه الي

كاك سةعيد زؤر خوثندةوار . لةوث چادري بؤ هةصدابوون و پثكةوه قسةيان دةكرد
و بةسةواد بوو و كتثبخانةيةكي چاكي هةبوو كه هةمووي فةوتا و كوردايةتيشـي  

بـةر لـةوةي   . زؤر پثخؤش بوو فارسي چاك دةزاين و هثندثكيش عةذةيب دةزاين
. يشـيان پـث دةگـوت   »فةقث سـةعيد «يه رابكاته ئةوديو، لةوث فةقث بوو هةر بؤ

: گـويت ) ووثژةكةدا ئاماده بـوو  لثرةدا كاك قادري برازاي كاك سةعيد كه له وت(
رةخنـةي  ) كـاك سـةعيد  (موعةلليمي من بـوو، مـامم   » عومساين دانيش«كاك «

ئةمن له جةرياين . زؤر خوثندةوار بوو و كتثيب زؤر دةخوثندةوه. لةويش دةگرت
ديق هــةموو كتثبــةكانيم لــه تةنــدووري هاويشــت و كودتــاي دوكتــور موســةد

كاك رةمحان له » .بوو) ك.ژ(و كؤمةصةي » هيوا«ئةو رابييت كؤمةصةي .سووتاندم
وچوويةي بؤ ئةوديو، لةگةص  جا هةر لةبةر ئةو هات«: دا گويت درثژةي قسةكاين

دواي . كوردةكاين عثذاق ئاشنا ببوو و دؤست و ناسياوي چاكيشي پةيدا كردبـوو 
دامةزرا، زؤربةي ئةو ئةفسةر و بةرپرسانةي هاتبوونـه  ) ك.ژ(وةي كؤمةصةي ئة

مةهاباد و كاك سةعيد لةوث لةگةصيان ئاشنا ببوو، سةريان دةدا و لـه الي ئـةو   
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دةمانةوه، جا هةر لةبةر ئةو ئاشنايةيت و دؤستايةتييه بوو كه ببـووه رابـييت   
 بـرازاي كـاك  (ي پاكذةوان لثرةدا كاك قادر. »هيوا«و كؤمةصةي ) ك.ژ(كؤمةصةي 

مامم لةگةص براكةي خؤي كاك حمةممةد كه باوكي من بوو و بـه  «: گويت) سةعيد
ماصمان كؤآلنثـك خـوار   . حةمةقاله مةشهوور بوو، پثكةوه له حةسارثكيدا بوون

ئةمن منداص بووم له نثـو شـاري   . ذاي وةفايي بوو حةمامي مؤرةكي له نيزيك سث
ئـةمن لـه   . ي كوشتووه»غةفووري مةمحووديان«يدم قسه بآلو بؤوه كه مامه سةع

ماصث بووم، مامم هاتـةوه، تفـةنگثكي بـذنوو و دةمانچةيـةك و فيشـةكدانثكي      
دايكـم واتـه بـراژين    . پثوةبوو، هةر هاتةوه يةكذاست چـووه ديوةكـةي خـؤي   

مامم هيچـي  . مامةسةعيدم چووه ديوةكةي و زؤري لث تووذه بوو و بةگژثدا هات
بـا ئـةوةش بصـثم كـه كاتثـك ئاغـاي       . كه بؤ حاشا نةدةبوونةگوت، چون شتة

بوو، ناوي مـامم وةدةركـةوت،   ) تريوپشك(مةمحووديان كوژرا، ئةوه به قوذعه 
له پاش قسـةكاين كـاك قـادر، كـاك رةمحـان      » .دةبوو ئةو، ئةو كارةي كردبا

لثره كه كاك سةعيد قاچاغ بوو، زةماين قازي حمةممةدي بوو، هةآلتـه  «: گويت
نيزيـك  . »سةيد تةهاي گةسگةسـك «لةوث بوو به بثستانچي » گةسگةسك«دثي 

لةوث كابرايـةك بـه   . مانگايةك و هثندثك شتمان بؤ برد. دوو ساآلن لةوث ماوه
. كه لةوث سةرباز بووه دةيناسثتةوه و راپؤريت لثدةدا» ساصحي مةستاين«ناوي 

ةصـكي  بـوو، ئـةويش هـةر خ   » رةمحـاين كابـاين  «كةسثكي ديكه كه ناوي كاك 
. شوثن پثكةوه سةرباز بوون يه له يةك»ساصحي مةستاين«مةهاباد و دةگةص ئةو 

ي »مـام سـةعيد  «خودي ئةو سةربازه بؤ كاك رةمحاين كاباين دةگثذثتةوه كـه  
  كـاك رةمحـان هةسـيت كوردايـةيت    . ديوه و ناسيوثتةوه و گوزاريشـي لثـداوه  

ــ   ــك و ب ــي گةسگةس ــو دث ــتبووه نث ــةدزثوه رؤيش ــةوث ب ــوو، ش ــامزؤر ب   ه م
ــي    ــةوةي بگريث ــةر ل ــداوي، ب ــؤريت لث ــثك راپ ــوو فآلنةكةس ــةعيدي گوتب   س
  هةصث، گوتبووشي نابث كـةس بزانـث كـه مـن بـه تـؤم راگةيانـدووه و دةبـث        

  شـةوث دةچثتـه دثيـةك بـه     زسـتان بـوو كـاك سـةعيد هـةر ئـةوث      . بذؤمةوه
  ئـةو دوو . »گردةسـوور «هؤي دؤستثكي دةچثتـه دثـي   ه و لةوث ب» بندذه«ناوي 
ماوةيةك لةوث به ژن و منداصةوه . ن»پريانشار«هةردووك له نيزيك شاري دثيه 

  ثـذا هـةآلت، مانگاكـةيان   »گةسگةسـك «با ئةوةش بصثم كاتثك لـه  . دةمثنثتةوه
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مـام  . بةصث له گردةسووريش بؤيـان نـةدةگوزةرا  ! لةجيات قةرزث لث گثذابؤوه؟
ــووه  ــةعيد چ ــةالن«س ــةص   »خ ــتانه و لةگ ــنووري كوردس ــةوديوي س ــه ل ث ك

يـةكتريان گرتـةوه كـه    » حمةممةدةقةصةو«و » مرادةكةچةص«و » حةمةسةرشكاو«
ي خـةالنثش لـةوث   »شثخ عـةالوةددين «. ئةوانيش هةر پثشمةرگه بوون و قاچاغ

له سةر حةوزث هاتبوون دةست و چاويان بشـؤن و خـؤ فثنـك كةنـةوه،     . دةبث
ژةي ئـةو  كاك رةمحان له درث» .پؤليس دةيانگرث و يةكسةر دةيانباته كةركووك

له كةركووكث چونكه من «: مام سةعيد بؤخؤي بؤ مين گثذاوه كه«: بابةتةدا گويت
ومـةك و پثداويسـتييةكاين    خوثندةوارمي هـةبوو دةياننـاردم بـؤ كـذيين شـت     

ئةمنيش ماوةيةكي زؤر شتم دةكذي و پاشان دةگةذامةوه بـؤ زينـدان   . بةندخيانه
ار بؤ جارةكاين ديكه كـارم هـةر   كه تةواو لثم ئةرخةيان بوون و ناسيامن، ئةوج

ئةوه بوو هةر جارةي له كةسثكي كه زانيبام كورده پرسيارث بكةم ئةرث ئةگةر بؤ 
الي كوردستانث بذؤي دةبث به كثها دثهـات و جـادةدا بـذؤي؟ وردةورده هـةموو     

پاش ئةوةي تـةواو  . گةذةكةكاين كةركووكم ناسي كه كوث كورده و كوث عةذةبه
نثوةشدا لةگةص بةرپرس و پؤليسةكاين زينـدان ناسـياومي    شارةزا ببووم و لةو

شـةووذؤژثكم پثچـوو گةيشـتمه    . پةيدا كردبوو، رؤژثكي هةآلمت و نةچوومـةوه 
» .لةو نثوةيدا ئاو هةبوو خبؤمةوه بةآلم لةو ماوةيةدا نامن نةخواردبوو. »كؤيه«

الي لـه كؤيـه ناردبوويانـه    «: كاك رةمحان ديسان له درثژةي قسةكانيدا گـويت 
يش كردبوويه باغةواين خؤي »زياد«كاكه . »حةمةئاغاي كؤيه«كاكةزيادي كوذي 

كــه ســجيل » ئاغــاي ســةركةپكان هــةباس«و پــاش ماوةيــةك ناردبوويــه الي 
ناسنامةيان بؤ وةرگـرت و  » قادر«ئةوه بوو كه به ناوي . ي بؤ وةرگرث)ناسنامة(

الي كاكـه زيـاديش    پاش ماوةيةك له» .مام قادري باخچةوان«مةشهوور بوو به 
ي دةكذث كه »كراس حةمةبث«نامثنثتةوه و دةچثته رانييه و لةوث خانوويةكي له 

كـه شـةذي   . بوو» مةالكةرميي قازي«ئةويش به ئةسص خةصكي مةهاباد و زذبراي 
دةوصةت و كورد دةسيت پثكردووه، كاك سةعيد ديسان ئاواره بـؤوه و بةماصـةوه   

لـه  . ك كه وآلت هثمن بؤوه گـةذاوه رانييـه  پاش ماوةية. »حاجي ئؤمةران«هاتة 
شةذي دووهةمدا ئةوجار هاته سةر سنووري سةردةشت و ماوةيةك له دثيةك به 

ي هـةتاوي  ١٣٥٤دانيشت و بؤ جاري سثهةم ئةوجار له ساصـي  » گؤذةشثت«ناوي 
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سةردةمثك له مةهاباد بـوون  . وثذاي مةال مستةفا و خةصكي ديكه هاتنةوه) ١٩٧٥(
له الي خانث، مـام سةعيديشـيان   » شيوةذةش«دثيةك به ناوي  و پاشان چوونه

دةسـيت  ) ١٩٩٠(دواي رؤيشتنةوةي بؤ ئةوديو، تا شؤذشي ئةودواييه . لةگةص بوو
پثنةكردبوو لةوث ماوه، كه شؤذش دةسيت پثكرد ديسان ئاواره بؤوه و سـةرثكي  

ــي داوه ــي . مةهاباديش ــا  ١٣٦٩ساص ــوار رؤژ دوا) ١٩٩١ - ١٩٩٠( ١٣٧٠ي ــث چ ي س
كـاك سـةعيد دواي ئـةوةي    . چوونةوةي بؤ ئةوديو له رانييه ئةمري خوداي كرد

ئاوارةي ئـةوديويش بـوو دةسـيت لـه كوردايـةيت هةصـنةگرت و لةگـةص كـاك         
حـةوت كـوذ و   . و تثكؤشةراين ديكه پثوةندي هةر مـابوو » سولةمياين موعيين«

ون و شةهيد پثشمةرگه بو» وريا«و » عةيل«كچثكي هةبوو كه دوو كوذي به ناوي 
سـةعيد   كاك . ه و ئثستاش هةر ماوه»مةنيج«خثزاين خوشكي منه و ناوي . بوون

ديويش له ترسي دةوصةت حةسانةوةي نةبوو و زؤر جاران له ترسي ئـةوةي   لةو
» رانيه«له پةنا » كةرسؤنان«دةوصةت زةخيت بؤ نةهثنث دةچووه دثيةك به ناوي 
كـه دةوصـةت دةيگـوت دةبـث     و جاري وابوو شةش مانـگ لـةوث دةمـاوه، چون   

  ».كوذةكانت بثنييةوه و دياره ئةوةش به كاك سةعيد نةدةكرا
» قـادري پاكـذةوان  «و كـاك  » رةمحاين خـانزادث «قسه و بري و راي كاك 

بةآلم بةر لة وةي قسـةي كـاك رةمحـان لةگـةص ئـةو دوو      . لثرةدا كؤتايي پثدث
يا ئةو جثيانةي گرينگي وتارةي پثشتر ئاماژةم پث كردن له بةريةك رابنثني، تةن

تايبةتيان هةيه و پثوةندييان به باسةكةي ئثمةوه زؤرتره دةنوومسـةوه، دواي  
  .ئةويش دةست دةكةين به بةراورد كردنيان

ئةو وتـاره  : لةو بارةوه چ دةصث» ديسان سةعيدي تةتةر«با بزانني وتاري 
كـوذي   »مـةالي رةش «مةالحمةممةدي رةشـي ناسـراو بـه    «: دا دةصث١له الپةذه 

ي سـةر بـه ناحيـةي سـةرچناره بـه مناصـي       »داراغا«جاين و خةصكي دثي  ساصح
مــةال عةبــدوذذةمحاين «خراوةتـه بــةر خوثنــدن و دوا جـار بــووه بــه فـةقثي    

ي لـةوةوه  »رةش«ناسـناوي  . و ئيجازةي مةاليةيت لـث وةرگرتـووه  » پثنجوثين
عةبدوذذةحيم و مةال حمةممةد هةر دوو براي هةبوون، . هاتووه كه رةشتاصه بووه

كاك قادري ئةمحـةد خـثآلن   : ي ئةو قسانةدا هاتووه٢له پةذاوثزي ژماره » .قادر
مةال حمةممةد فةقثي كاك ئةمحةدي شثخ بووه و به فةقثيـةيت زؤر  «: گوتوويةيت
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شوثن گةذاوه و دوا جار الي شثخ عةالئةدديين بياره گريسـاوةتةوه و ئيجـازةي   
له » .ه شثخ عةالئةددين ئيجازةي مةاليةيت دابثبةآلم نةبيستراو... لث وةرگرتووه

كةسـثك كـه كؤنةفرؤشـه و    (= سـؤيف سـةعيدي وةتراقچـي    «: دا دةصث٢الپةذه 
خةصـكي دثـي    )وپةيل وةك گوريس و لةغاو و پاشكؤي وآلغ و لباد دةفرؤشث كةل

مةنسوويب شثخ حةسةين پريي قةرةچثوار بووه، بـه هـؤي پثوةنـدي    » ماياوه«
دا »مةالحمةممـةد «ةستييةوه، دؤستايةتييةكي گـةرمي لةگـةص   دينداري و خواپةر

  .ي كچي لث ماره كردووه»حةليمه«هةبووه، به رادةيةك دصبةستةي بووه 
عةبـدوذذةحيمي بـراي   . ي بـووه »مةسـعوود «مةال حمةممةد لةو ژنه هةر 

بؤيه هثناويةتيه الي خـؤي و  . ي كچي شريةخؤره بووه»مريةم«كاتثك مردووه، 
ي كوذيدا كه چةند مانگثكي كةم له مريةم بچووكتر بووه، گةوره لةگةص مةسعوود

ي دايكيشي داوةتةوه به شوو، »گوصه«و پةروةردةي كردووه و پثي خوثندووه و، 
، وةك لــه )١٩٠٩(ئةگــةر مثــژووي لــةدايكبووين مريــةم . چونكــه گــةنج بــووه

لـه   ثي تث ئةچث لةبةر ئـةوةي ر ناسنامةكةيدا تؤمار كراوه، راست بث، كه زؤر
الي مةالي رةش ژياوه و گةوره بووه، مثژووةكة بةذاسيت نووسرابث، ئةوا ئةبث 

يـان لـةو دةوروبـةره لـه دايـك      ) ١٩٠٩(مةسعووديش كةم و زؤر له هةمان ساص 
وكاص  دا باسي ئةوه هاتووه كه مةالي رةش خةريكي كشت٣و  ٢له الپةذه » .بووبث

ةخؤشي زةحريي سةري ناوةتةوه به ن«: له كؤتايي ئةو الپةذةيةشدا دةصث. بووه
 ٣لـه الپـةذه   » .و لـةوث نثـژراوه  » قةرةتؤغان«و تةرمةكةي براوةتةوه بؤ دثي 

 ]مةسـعوود [«:و دةصث كـه » مةال عوبثد«دةكا له زمان » مةسعوود«ئةوجار باسي 
هةر له سةرةتاوه حةزي له  ]مةسعوود[وثذاي ئةو له الي باوكي خوثندوويانه و 

جگـه لـه وه وةك دةرئةكـةوث    ... يةخثكي زؤري پثنةداوهخوثندن نةكردووه و با
بؤيه كه گةوره بووه . هةر له مناصيةوه گيانثكي بةرهةصسيت سةختگرييي هةبووه

و چاوي كراوةتـةوه، دةسـيت لـه خوثنـدن هةصـگرتووه و هةآلتؤتـه ناوچـةي        
پاذاگرايف پثشووتر [. پثنجوثن و له الي كوثخا رةسووص ناوثك بووه به رةجنبةر

مامؤسـتاي دةرسـي ديـين    » مـةال حةسـةين عـةلالف   «: ي لث دةكا و دةصـث باس
رةنگـه ئـةوه   . مةسعوود بووه و له گةصـي تونـدوتيژي نوانـدووه و رةق بـووه    

بـه سـؤراخ    ].هؤيةكي ملنةداين مةسعوود بؤ دةست هةصگرتن له خوثندن بووبـث 
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ـ    . دؤزيويةتيةوه و هثناويةته الي خؤي اش بةآلم مةسـعوود دابـني نـةبووه و، پ
ماوةيةكي تر ديسان خؤي دزيوةتـةوه و ئـةجمار بـه يـةكجاري سـةري خـؤي       

  ».وكار و خزمةكاين دوور كةوتؤتةوه هةصگرتووه و له كةس
: ئةوةي زؤر جثگاي سةرجني ئثمةيه پاذاگذايف دواي ئةو قسانةيه كه دةصث

زانياري سةبارةت به ژياين لةوه به دواي مةسعوود كـه ئـةوي زانـراوه ئيتـر     «
سةعيد «و » كاكةي درثژ«و » وةستا عةزيزي كارگةچي«و » سةعيد«ةكاين ناسناو

  ».هةبوون، كةم و پچذپچذه» مةهابادي
له . واته مةسعوودي كوذي مةال حمةممةدي رةش ئةو ناسناوانةي هةبووه

ئةمةي خوارةوه چةند مشتثكه له خـةرماين پـذ   «: پاش ئةم قسانه نووسةر دةصث
قسةي چةند كةسثكي  ٥و  ٤و له الپةذه » نةمره  بةرةكةيت رةنج و تثكؤشاين ئةو

» سـةعيد «سةبارةت به مةسعوود هثناوه كه له الپةذةكاين ديكـةدا ئـةوجار بـه    
كـه   ١٩٤٠تـا   ١٩٣٩مامؤستا كةرمي زةند، سـاآلين  «: دةصث ٤الپةذه . ناوي بردووه

سةعيد له هةذةيت الويدا بووه، ئةم لـه خانـةقاي مـةحوي ديويـه كـه بنكـةي       
هةر به قسـةي  . بؤيه دوور نييه پثوةندي پثوه هةبووبث. بووه) برايةيت(كؤمةصي 

  .بووه) هيوا(ئةو ئةندامي حيزيب 
ي ناوچـةي  »دزه«سةردةمي كؤماري كوردستانيش له مةهاباد، لـه دثـي   

مةرگةوةذ سةيد عةبدوصآلي گةيالنيدا ديويه، پاشتر كه ئةم له حكوومةت قاچـاغ  
مناصةكاين شثخ قادر وتوةتـةوه، سـةعيدي    دةرسي به» چؤيسه«بووه و له دثي 

پيشـةي دروسـتكردين سـةركآلو و كيفـي     (= لةو ناوه ديوه خةريكي كارگةچثيت 
وچؤغـةي پثشـكةش    بـووه و دةسـتثك رانـك   ...) تفةنگ و پةستةك و كةپةنك و

وهـةوري و سـركةيي و مشـكي لـه      هةتا ئاگاداريشه كه سـةعيد كـثش  . كردووه
رميي حاجي مةال ماريف براي دكتؤر ئةوذةمحانةوه ئثرانةوه هثناوه و به هؤي كة
  ».له سلثماين ساخي كردؤتةوه

سـةعيد دواي  «: و لـه درثـژةي ئـةو وتووثژانـةدا دةصـث      ٤هةر له الپةذه 
رووخاين كؤماري كوردستان و كؤبوونةوةي بارزانييةكان و ئاوارةي تري ئةمديو 

ثويسـت و ناچـاري   و سةرسنوور، وةك پثشتر چةندين جار بؤ كاري پ» شنؤ«له 
خـيالين بـاس    وچؤي هةردوو ديوي كردووه، خؤي بؤ كاك قادري ئةمحـةد  هات
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جارثك كؤمةصثك خةصكم لةوثوه هثنايةوه ديوي عثذاق و له رثگـا لـه   «: كردووه
ئةو دةفتةرةيان پثگرمت كه بـه رةمـز نـاوي بةشـداران و گـةوره و      . ديانه گريام

وو رؤژ بةسـتميامنةوه و هيچيـان   دوو شـةو و د . دؤستامن تثدا تؤمـار كردبـوو  
. چوار تا پثـنج مانگثـك ئـازار درام   . برديامنه كةركووك و ئةجما بةغدا. نةدامث

نائيـب عـةريفثكي كـورد لـةو     . بـدات  قاچم له گةرماندا وةخـت بـوو كـرم تثـي    
بـه راسـپاردةي   . بةندخيانةيةدا جاروبار ياريدةي ئةدام و شـتثكي بـؤ ئـةهثنام   

. وري زيندان بثمه دةر و رؤژانه دوو سـةعاتثك بگـةذمث  پزيشك ماوةياندام له ژو
ئةذوامن ئةوه هةر چوار ئةفسةرةكةي مةهابادن، عيززةت و خةيذوصآل و قودسي و 

. نؤ مانگ لةوث مامةوه، و هثناميانةوه بةندخيانةي كةركووك. خؤشناو لةوثن
ـ «ئةوكاته ماصه بارزانيةكان له قوتاخبانةيةكي چؤلكراوي الي مةيداين  » ةكئيش

  ».دوايي له رثگاي رةوانةكردنةوةدا هةآلمت. لةوثشةوه برامه هةولثر. بوون
كاك مةال عوبثد برييةيت كه سةعيد دواي رووخـاين  «: دا دةصث٥له الپةذه 

كؤمار هاتؤتةوه و سةرباري ئةو تثكشكانه سياسيه گةورةيه كـه ئةوسـا جـؤره    
تثكؤشيوه تـا تثكةصـي    نائومثديةكي له دصي خةصكدا چاندبوو، ئةو كؤصي نةدا و

بةآلم ئةم لةبةر باوكي رازي نةبووه، بؤيه ئةويش وازي . كاري حيزبايةيت بكات
هـةمزه  «تةنانةت چةندين جاريش لةگةص خوالثخؤشبوو . لثهثناوه و رؤيشتووه

 ]ي ئةمحةدخيالين[هةر كاك قادر «: دا دةصث٥هةر له الپةذه » .دا ديويه»عةبدوصآل
كةرميي رةشه ناسـكه و عـاريف مةالعـةزيز و كـةرمي     له زماين كؤمةصثكي وةك 

وعي خةصكي سلثمانيةوه كه وقةشاين و ئةمحةد خةيات و چةند كةسثكي تري شي
گريابـوون و لةگـةص سـةعيددا لـه بةندخيانـةي سـلثماين بـوون،         ١٩٤٩ساصي 

. بوو تا نةناسـرثتةوه  سةعيد كه گريابوو، ناسنامةيةكي ساختةي پث«: گثذايةوه
عي عثذاق دةستگري كرابوون و وارةيةكي زؤري ئةنداماين حيزيب شيوئةو كاته ژم

  ».خرابوونه بةندخيانه
نةعيمـه  «له زمان » عةبدوذذةقيب يؤسف«دا، مامؤستا ٥ديسان له الپةذه 

» سـةعيد «ژين هثنا » ئيبذاهيم ئةمحةد«كه كاكم : نةعيمه خان ويت«: دةصث» خان
سةعيد ساآلنثكي ژيـاين  «: دةصث ٦ذه الپة» فةذشثكي گةورةي له ئثرانةوه بؤ هثنا

پانكه بةسةر بـردووه و لـه    به كارگةچثيت و به ناوي وةستا عةزيزةوه له كاين
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بـةگي جـاف بـه ماصـةوه      كه خاصه حمةممـةد سـةعيدبةگي سـةليم    ١٩٥٣ساصي 
سةعيد سةصت بووه و «: ، لةو ناوه ديويه وا باسي دةكات»سةيدسادق«هاتووةته 

بـه  . نةئةخست كه حيزبييه و هيچي ئاشكرا نـةدةكرد دووكاين هةبوو، خؤي دةر
وةسـتا  . لثمان ئةمني نةبوو. ئةقص ئةمزاين ئةم كابرايه شتثكي ژثربةژثري هةيه

خةصـك  . سـاص بووبـث   ٤٠ - ٣٥عةزيز كةصةگةت و بـةخؤوه بـوو، ئـةو وةختـه     
وت به شةو دةفتةري بـه دةسـتةوةيه لةبـةر چـرادا تةماشـاي دةكـات و        ئةيان

  ».دةخيوثنثتةوه
و » بـرامي ئةمحـةد  «مامؤستا : باسي ئةوة دةكا كه ٦ديسان هةر له الپةذه 

خانوويةكيان بـةكرث گرتبـوو و بةيةكـةوه    » سةعيد«و » حيلمي عةيل شةريف«
وپةل و ئامثرةكاين سةعيد دةكا كـه دوو   بوون و هةروةها باسي گواستنةوةي كةل

ـ     ه قسـةي سـةعيد   جاران بةپةله رايانگواسـتوون و شـاردوويانةتةوه چونكـه ب
لثرةدا قسـةكه هةصـبذاوه و بـه نيوةچصـي     (» .حكوومةت به شوثين ئةوي زانيوه

سةعيد دواي كـاين پانكـه دةچثتـه    : يش ئةوةيه كه٧پوختةي الپةذه ). ماوةتةوه
سوورداش و ئةمحةد قادري ئامؤزاي كه ئةوكات بيست ساصثك بووه سـث مانـگ   

: وور و ئةمحـةد قـادري دةصـث   دا كردووه و له بنـاري شـارةز   كارگةچثيت لةگةص
هـةروةها كـاك قـادري    » هةستم ئةكرد به بيانووي ئةم ئيشةوه شيت تر ئةكات«

له كةركووك ديوه كه گوايه خةريكي  ١٩٥٦ئةمحةد خيالن سةعيدي له دةوروبةري 
كاسيب وةك ميوه فرؤشنت بووه و پثوةندي به كةسـانثكي وةك شـثخ حوسـثين    

  ».ئةندامثكي دياري پاريت بووسةيد ئةمحةدي خانةقا هةبووه كه 
قادري ئةمحةدخيالن نامةيةكي سةعيدي «: دا هاتووه٧له كؤتايي الپةذةي 

بـؤ عثـذاق، بـؤ بردؤتـه      ١٩٥٩كايت گةذانةوةي مةالمستةفا بارزاين له ساصـي  
لثرةشـدا قسـةكه هةصـبذاوه و پامشاوةكـةي     (» له بةغدا» سةمرياميس«ئوتثلي 

  ).نةهاتووه
ةوةيه كه سةعيد تا سةردةمي كؤماريش له عثذاقـدا  پوختةكةي ئ ٨الپةذه 

هةر مـابوو و لـه سـةرةتاي شؤذشـي ئـةيلوول لثـي بيسـتراوه كـه خـةريكي          
. دؤزينةوةي گةجنينه بـوو و سةرقاصـي دةوركردنـةوةي كتـثيب گرينـگ بـووه      
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ويستوويةيت به قسةي خؤي گةجنينه بدؤزثتةوه و بةرهةمثك بـؤ كـورد پةيـدا    
ايـان قـادر و مـةمحوودي ئةمحـةدخيالن و ئـامؤزا و      بر«: نووسةر دةصـث . بكات

سةعيد بؤ ئةو مةبةسته خةريكي تةقاندنةوةي ئةشكةوتثكي «: نةوةكانيان ئةصثن
بـووه بـه سـةريدا تةقيوةتـةوه و     » چـةمي رثـزان  «ناوچـةي  » قةآلي جؤصندي«

ماوةيةك لـةوة بـةدوا   . رووخاوه و ژثر بةرد و خؤص كةوتووه و گياين دةرچووه
ئيتر كه خةصكي دثيةكي نزثك چوون . به بؤساردي ئةوناوه كردووه شوان هةسيت

هـةتا  . ناسـيوه  گةذاون تةرمةكةيان دؤزيوةتةوه و ناشتوويانه، ئةگةرچي نةيان
لـةو ناوچةيـه بـووه و دةفتةرةكـةي     » جةالل مام«ئةو سةردةمةي شؤذش بةذثز 

  ».باخةصي سةعيديشي كةوتووةته ال
ذةقيب يؤسـف نووسـةري ئـةو وتـاره     مامؤستا عةبـدوذ  ٨هةر له الپةذه 

و بةتايبةت قةآلي جؤصندي كـردووه  » دؤصي زةرزي«گةشتثكي بؤ شوثنةوارةكاين 
ي خةصكي دثـي زةرزي جارثـك چةنـد    »كاك حوسثين حاجي مةمحوود«بةقسةي 

ساص لةمةوبةر يةكثك تةقةمةين تثدا تةقاندؤتةوه و بـه سـةريدا رمـاوه و لـه     
  ».ةيه كه ئةوان مةبةستيانه»سةعيد«هةر ئةو  ئاكامدا بةوه گةيشتوون كه ئةوه

سـةعيد  «: وتارةكةي نووسةر بةو چةنـد دثـذه كؤتـايي دث و دةنووسـث    
ذةنگي چاوبرؤذةشي چوست و چاالك و سةربزثو و كرده  مرؤضثكي كةصةگةيت گةمن

هـةر لةبـةر   » مـةال مسـتةفا  «بووه و، خزمه نزيكةكاين ئةصثن خوالثخؤشـبوو  
. ي كوذي وا ناو ناوه»كاك مةسعوود«ه شرييين ئةو خؤشةويسيت و دصسؤزي و ب

وكاري سةعيد هةم ئاگاداري ئةم ورده هةواآلنةن و هةم به  كوذه گةجنةكاين كةس
سةعيد تا گؤذ غةريب بوو، به . شانازييةكي زؤرةوه ناوي دثنن و يادي ئةكةنةوه

  .»سةصيت ژيا، يادي بةخثر
وتارةكه له دوو سـث  . ث لثرةدا كؤتايي د» ديسان سةعيدي تةتةر«وتاري 

دانـه هـاتووه كـةچي ئـةو      ١٧جثگا رستةكاين هةصبذاون و پةذاوثزةكانيشي تـا  
ئةگـةرچي نـاوي نووسـةري    . ي تثدا٩وتارةي وةدةست من كةوتووه هةتا ژماره 

عةبـدوذذةقيب  «بةسةرةوه نييه بةآلم وثدةچث بةرهةمي لثكؤصينةوةي مامؤسـتا  
  .بث» سةديق ساصح«و كاك » يؤسف
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  »سةعيد تةتةري نةناسراوي كوردايةيت«دنةوةي وتاري شيكر

ي گؤضــاري ١٠ئــةم وتــاره هــةروةك پثشــتر بامســان كــرد لــه ژمــاره  
سـةديق  «وتارةكه له نؤ الپةذةدا و لـه اليـةن كـاك    . دا چاپ كراوه»هةزارمثرد«

بـا بـزانني ئـةو    . ةكةگؤضـار ي ٩١هـةتا   ٨٣نووسراوه و كةوتؤته الپةذه » ساصح
سةعيد «: دا دةصث٨٤نووسةر له الپةذه . ه سةعيد چؤن دوواوهوتارةش سةبارةت ب

ه، تـا  »قـةرةداخ «ي خةصكي »مةسعوودي مةال حمةممةدي رةش«ناسناوي حيزيب 
ئثستا ژياننامةي تةواو و ئاسيت خوثندةواري و زؤر وردةكاري ديكـه سـةبارةت   

ـ «: گوتوويـةيت » هةمزه عةبدوصـآل «بةو روون و ئاشكرا نني ئةوه نةبث كه  ي ساص
وين لـه اليـةن سـةيد ئةمحـةدي خانـةقاوه       كه بؤ خؤشاردنةوه و شـوثنه  ١٩٤١

. الي شثخ عةبدوصآلي باوكي عةيل عةسـكةري، ناسـيم  » گؤپتةپه«نثردرامه دثي 
خوثندةوار بوو، فارسي و كةمثك عةذةيب دةزاين، ئةوسا له هـةذةيت الويـدا و   

ديق ساصـح لـه   كـاك سـة  » .وگؤص و لةخؤبردوو و چاونةترس بوو يةكجار گورج
هثنـدةي سـؤراخم كـردووه، هثشـتا     «: دةصث ٩١پةذاوثزي ئةو بةشةدا له الپةذه 

يـان يـا ئاگادارييـةكي بةسـةرهاتيان      دةستم بـه بنةماصـةي سـةعيد يـا نـةوه     
لـه درثـژةي ئـةو پةذاوثزةشـدا     » .رانةگةيشتووه تا ژياننامةكةي ساخ بكةمةوه

مان له سـةر  »ةمزه عةبدوصآله«سثزده سةعات و نيو بريةوةري مامؤستا «: دةصث
وه بةنده تؤمار كـردووه كـه   » عةبدوذذةقيب يؤسف«ضيديؤ به هاوكاري مامؤستا 

ييه »قةرةداخ«لةودا جةخيت لةسةر ئةوه كردووه كه سةعيد به بث هيچ گومانثك 
دا باسـي دامةزرانـدين لقـي    ٨٤هةر له الپـةذه  » .و چةندين ساص لةگةصيدا ژياوه

بـه لثپرسـراوي    ١٩٤٤تاين باشوور دةكا كه له ئـايب  له كوردس) ك.ژ(كؤمةصةي 
ي ١٢ي ١٣پاشـان دةقـي نامـةي رؤژي    . مامؤستا ئيبذاهيم ئةمحةد پثك هـاتووه 

هثنـاوه كـه هـةمان     ٨٩و  ٨٤ي لـه الپـةذه   »ئيبذاهيم ئةمحةد«ي مامؤستا ١٩٩٧
» مامؤستاي نةمر ئيبذاهيم ئةمحةد به خامةي خـؤي «نامةيه كه پثشتر له وتاري 

دا بامسان كرد كه ئةويش هةر كاك سةديق ساصـح  »...يادگار و هيوا«ثيب و له كت
سةعيد تةتةري ئثمه بوو، له بنةماصةي شاعريي نـاودار  «: نووسيويةيت و دةصث

نووسةر له بةشـي پةذاوثزةكانـدا   » ...مةحوي بوو، الوثكي خةصكي سلثماين بوو
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سـؤران  «ي وةك كاك هةواصثكم له كةسانثكي ئةو بنةماصةية«: دةصث ٩١له الپةذه 
ديسان لـه  » .هيچ زانيارثكيان نةبووه و وةآلميان نةداومةتةوه. پرسيوه» مةحوي
بةپثي گثذانةوةكةي هـةمزه عةبدوصـآل دةبـث سـةعيد     «: نووسةر دةصث ٨٤الپةذه 

دواي قسةكاين مامؤستا » .وچؤي ئةوديوي كردبث و لةوثش بووبث بةردةوام هات
بةصـگةيةكي بـآلو كردؤتـةوه و بؤچـووين      هةمزه عةبدوصآل، كاك سةديق ساصح

بـةر  . ٨٨دا باس كردووه كه دةقي بةصگةكه كةوتؤتـه الپـةذه   ٨٤خؤشي له الپةذه 
لةوةي ئةو بةصگةيه شي بكةينةوه، دةقةكةي بث دةسـتثوةردان دةنووسـينةوه و   

  ): ٨٤.ل. (پاشان بؤچووين كاك ساصحيش دةنووسني
ك .د.ح -وميتـةي مةركـةزي   ، نامةي مةعاويين ك٤٥٣: بةصگةنامةي ژماره

بؤ هةموو كوميته و مةئمووريين عةرزي راه وه مةسئووليين حكوومةيت ميللـي  «
بة وةسيلةي ئةم نووسـراوه پثـو رادةگةيـةنرثت كـه هةصـگري ئـةم       . كوردستان

ذا موجازه هةموو جثيـةكي   ناو له تةذةف دةوصةتث}سةعيد حمةممةد{دةستووره 
ذا موزايةقـه و   ه له تـةذةف هـيچ كةسـثكي   تكايه ك. به سةربةسيت بچثت و بثت

مـةعاويين   -وةهاب بلووريان . وچؤي به هيچ جؤرثك نةكرثت مومانيعةيت هات
  ] ٣٣وثنةي ژماره [ ».كوميته مةركةزي حيزيب دمثوكذايت كوردستان

ئةو بةصگةنامةيه كه لةگةص ئـةم گوتـارةدا   «: دا دةصث٨٤نووسةر له الپةذه 
نةگرتن له هاتن و چـووين   ، بريتييه له پسوولةي رث)٢(بآلو كراوةتةوه و ژماره 

ناوثك به هةموو ناوچةكاين نثو قةصةمذةوي حكوومةيت ميللي )سةعيد حمةممةد(
ي لـه مـةذ خؤمـان بـث،     »سـةعيد «زؤر پثدةچث هةر مةبةست پثي . كوردستاندا

بةوةدا كه له اليةكةوه ئةودةمه ئةمديو ئةوديوي كردووه و تةتةر بووه و ئثـره و  
وث گةذاوه و، له اليةكي ديكةوه ناوةكةيش له ناسناوه حيزبييةكةي و نـاوي  ئة

ي ئيزافــه نةخراوةتــةوه ســةريان وةك )ث(پثــك هــاتووه ) حمةممــةد(بــاوكي 
  ».دةستووري ئثرانييةكان، وا دياره مةبةست پثي كوردثكي ئةمديو بووه

 سةعيد تةتةري پاريت و يارمـةيت پؤسـتةي ئثـره و   «: دةصث ٨٥له الپةذه 
 ٢٧٠٠جارثكيـان  «: هـةمزه عةبدوصـآل لـةم رووةوه گوتوويـه    . ئةوثي دةهثنـاوه 

دينارمان لثره كؤ كردةوه، دامه سةعيد و هةمووي گةيانده دةسيت مةال مستةفا، 
جاري دووةم پارةيةكي كةمتري برد . به بث ئةوةي عانةيةكي بؤخؤي خةرج بكات
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و دابوويه مـةال مسـتةفا و   و به سةر خةصكيدا دابةشي كردبوو كةمثكي لث مابؤوه 
سـةعيدمان   ]١٩٤٦[لةويشةوه به شثخ ئةمحةدي بـراي كـه لـه سـيتةك بـووين      

 ٩٠چاپثكي بچووكي دةسيت بـه  . ناردةوه بؤ مةهاباد تا چاپخانةيةكمان بؤ ثنث
ــر    ــه دوات ــرد، لةوان ــاپ ك ــةو چ ــيش ب ــان ئ ــةوه زؤرم ــذيبوو هثناي ــار ك دين

حمةممةد و هةضاآلين پث چاپ كرد و  نامةيةكمان لةسةر شةهيدكردين قازي بةيان
پاش هاتين سـوپاي ئثـران بـؤ نثـو     : دةصث ٨٦و  ٨٥له الپةذه » .بآلومان كردةوه

و رووخـاين كؤمـاري كوردسـتان، بارزانييـةكان و      ١٩٤٦ي ١٢ي ١٧مةهاباد لـه  
كؤبوونـةوه و لـه پـاش ئـةويش باسـي      » شـنؤ «كوردةكاين ئةوديو زؤرتر لـه  

 ١٩٤٦ي ١٢ي ٢١دةكــا كــه لــه » ين تةفرةشــييانئةبوحلةســة«بريةوةرييــةكاين 
گةيشتؤته شنؤ و باسي سةعيدي له كتثبةكةي خؤيدا كردووه كه ئةو بةشةمشان 

دا نووسةري ناوبراو باسـي  »قيام افسران خراسان«پثشتر باس كرد كه له كتثيب 
كـاك  . وچؤي ئةمديو ئةوديوي كوردسـتاين كـردووه   سةعيدناوثك دةكا كه هات

بةشـي پةذاوثزةكانـدا سـةبارةت بـه قسـةكاين تةفرةشـييان       سةديق ساصح له 
شاياين گوتنه نووسةر بـة هةصـةدا چـووه كـه     «: ئةوةندةي زياد كردووه و دةصث

ي ٢١داناوه چونكه ئةو باسـي رؤژاين لـه   » رزگاري«سةعيدي به تةتةري حيزيب 
كه هاتؤته ديوي عثذاق و  ١٩٤٧بةدواوةي شنؤي كردووه تا خاكةلثوةي  ١٩٤٦ي ١٢

له كاتثكدا حيزيب رزگـاري دووةم حةفتـةي ئـايب    ... تةسليم به حكوومةت بووه
» عثـذاق  ]ي[پاريت دمثوكذايت كورد «ي ئةو مانگةيش ١٦هةصوةشاوةتةوه و  ١٩٤٦

  ».دامةزراوه و سةرةتا رؤژنامةي رزگاري زماحناصي بووه
و » كـةرمي زةنـد  «سةعيد به قسةي بـةذثزان  «: دا هاتووه٨٦هةر له الپةذه 

كـه ئـةو سـةردةمه ناسـيويانه و ديويانـه، كابرايـةكي       » بـةگ  ةالل ئـةمني ج«
يـش كـه   »عةبدوصآلي سـؤيف كـةرمي  «خاصه . سووك و زيتةصه و كارامه بووه روح

دواجار له شنؤوه لةگةصيدا هاتووةتةوه و ئةو تا كـةركووك چاوسـاخي رثگـاي    
 -واتـةين   كـورد  –بووه، لثي دةگثذثتةوه كه زؤر شارةزاي رثگاوبان و بـةكار و  

كوذي تةنگانه بووه و چةندين ناسنامةي له شوثنه جياجياكاندا بؤخؤي بـةكار  
هةمزه عةبدوصآل كه سكرتثري پاريت بووه، له جثيـةكي  . هثناوه تا نةناسرثتةوه

سةعيدم راسپارد بچثته سـووريا   ١٩٤٩ساصي «: ديكةي بريةوةرييةكانيدا گوتوويه
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ؤمةك و يارمةتييان لث كؤ بكاتـةوه بـؤ   تا پثوةندي به كوردي ئةوثوه بكات و ك
لةو . به تذؤمبيل تا رومادي چووبوو، لةوثوه تا قاميشلي به پث بذيبووي. پاريت

. ناوه زؤر گةذابوو له يارمةيت مةعنـةوي زيـاتر هيچـي واي چنـگ نةكـةوتبوو     
وا «: كاك ساصح له دواي ئةو قسانةي مامؤستا هةمزه عةبدوصـآل دةصـث  » .هاتةوه

بةپثي ئةو بريةوةرييانه دواي دامةزراين پارتيش لـه هـةمزه جيـا    دياره سةعيد 
  »...نةبؤتةوه و چاوساخي و تةتةري و كارئاساين بؤ كردووه

نووسةر باسي نيازي چووين مامؤستا هةمزه عةبدوصآل  ٨٧و  ٨٦له الپةذه 
پـاش دووةم كـؤنگرةي   «: و سةعيد بؤ سؤضيةت دةكا كه سةري نةگرتووه و دةصث

دا كه دوو باصي ناكؤكي لث كةوتةوه، سـةعيد هـةر لةگـةص باصـي     ١٩٥١پاريت له 
پاشان له زمـان مامؤسـتا هـةمزه عةبدوصـآل     » .مايةوه) پثشكةوتنخواز(هةمزةدا 

باسي ئةوه دةكا كه ويستوويةيت لةگةص سةعيد بچثته سؤضيةت كـه ئـةو چةنـد    
يةكثيت بذيارمان دا بچينه  ١٩٥٤حوزةيراين «: دثذةي خوارث كورتةي ئةو باسةيه

ئاغا  پثشةكي هةواصمان بؤ عةباس. سؤضيةت تا پثوةندي به مةال مستةفاوه بكةين
كـه تـذؤمبثلي هـةبوو    » حةمةي فةرةج ئةفةندي«نارد، به هؤي  ]ي سةركةپكان[

و بةپث چووينه رانيه و بووينه ميواين كوثخايـةكي دؤسـيت   » زث«چووينه سةر 
بـؤ  » سـةركةپكان «گةيشـتينه   به شةو وةذث كةوتني تا. حةمةي فةرةج ئةفةندي

نيزيـك پـازده رؤژثـك لـةوث ماينـةوه      . ئاغام ديت و ناسيم يةكةم جار عةباس
لـه مةرگـةوةذ كـه    » سةيد عةبدوصـآلي گـةيالين  «داوامان لثكرد مباننثرثته الي 

وپةل هةصگرتن و يةكيش بؤ سواري داينث  ئةويش سث چةكدار و ئثسترثكي بؤ كةل
بارمان خسـت بـةياين زوو بـةرةو    » ئةستثرؤكان زينوث«يةكةم شةو له ) ٨٧ل (

و ) سـيدةكان (بووينةوه و به رثگايةكدا چووينـه  ) گةآلصه(دؤصي خانةقا و نيزيكي 
و سةر رووبـاري گـادةر و   ) كثلةشني(لةوثش نةماينةوه و دواي ئةويش چووينه 

خثزاين سـةيد  . بوو» دزث«كه دثي سةيد عةبدوصآل و نيزيك دثي ) خؤذاسپث(دثي 
صي به كوثخا حوسثندا ناردبوو كه سةيد عةبدوصآل لةوث نييه و له تارانـه و  هةوا

. خؤم دةه تـاران بيبيـنم  : سةعيد گويت. سوود لةوث ماينةوه رؤژ بث ١٠ماوةي 
دوو نامـةم پثـدا نـاردبوو    . ناسنامةيةكي ساختةي ئثـراين هةصـگرت و رؤيشـت   

ةگةصدا بنثرث و ئـةوي  يةكةميان بؤ سةيد كه چاوساغثكمان تا سةر ئاوي ئاراز ل
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هـةردووكياين  . تا ياريدةمان بدات» دوكتور جةعفةر حمةممةد كةرمي«ديكةش بؤ 
نةزانث و نثـواين تثكنـةچث دةسـيت بـه      سةيد بؤ ئةوةي حكوومةت پث. ديتبؤوه

كـه نائومثـد   . سةد متـةين بـؤ نـاردين    روومانةوه نا و دوكتور جةعفةريش سث
به جووته و بث چاوساغ خؤمان ملـي ئـةو    سةعيد زؤر ئارةزووي دةكرد... بووين

كـوذثكي  . »خؤذاسـپث «دصشـكاو هاتينـةوه   . رثگايه بگرين بةآلم من رازي نةبووم
دوو . دا لةگةصـمان هـات  »حةساذؤست«كوثخاحوسثن تا ديوي خؤمان له ئاسيت 

كـه گةيشـتينه   . سةعاتثك به نثو بةفردا رؤيشتني، من به سوار و سةعيد به پـث 
» وةرتث«بةيانييةكةي به خانةقا و . »حافز«ذثدا هاتينه پردي ئةمديوي چيا به ال

نيزيكةي مانگثكمـان  . و چياي كارؤخ و پصنگاندا هاتني و گةيشتينةوه سةركةپكان
ئاغـا ماينـةوه پاشـان بـةرةو      پازده رؤژي ديكه له الي عةباس. پثچوو له ئثران

  ».سلثماين بووينةوه
سـةبارةت بـه    ٨٧له الپةذه  دا له كؤتايي وتارةكةي» سةديق ساصح«كاك 

مـابوو،   ١٩٥٥سةعيد به قسةي هـةمزه، تـا ساصـي    «: چارةنووسي سةعيد دةصث
بةداخةوه به جؤرثكي نةزانراو ئةويش له نـاو  «: ئيبذاهيم ئةمحةديش نووسيويه

كـه  «: هةرچي حاجي عةبدوصآل سـؤيف كةرميـه دةصـثت   » دا٥٠چوو له ساصةكاين 
لثم جيـا بـؤوه و گـويت دةـه بةغـدا،      لةگةص سةعيددا گةيشتينه كةركووك، 

دوايي هةر بةو دةرده . پاشتر كه هاتةوه سلثماين و دمي، گويت تووشي سيل بووم
  ».هةزاران سآلو بؤ گياين پاكي سةعيدي تةتةري نةناسراوي كوردايةيت» .مرد

بـةر لـةوةي   . يـش كؤتـايي پثهـات   »هةزار مثرد«ي گؤضارلثرةدا وتاري  
ووثژةكان لةگةص يةكتري بكةم، بةپثويسـيت دةزامن   وت بةراوردي كتثب و وتار و

مه ةچةند زانيارييةكي ديكه كه لثره به لثكؤصينةوه و پرسيار وةدةستم هثناوه خب
بــةر چــاوي خوثنــةران، پــاش ئــةوه هــةموو بابــةت و بريوذايــةكان پثكــةوه 

  .هةصسةنگثنم و بةراورديان بكةم
قـادري  «و كـاك  » رةمحـاين خـانزادث  «دواي ئةوةي قسةم لةگـةص كـاك   

خوثندةوه، به پرسـيار  » سةعيدي تةتةر«كرد و دوو وتارةكةم لةسةر » پاكذةوان
ي باشـووري  »رانييـه «م وةرگرت كه ئثستا له شـاري  »دصشاد«تةلةيفووين كاك 

. يـه »كاك سةعيدي حةمةقالةي بثسـتانچي «كاك دصشاد كوذي . كوردستان دةژي
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تاين باشوورن و وةكـوو پثشـتر   هةصبةت مام سةعيد هةموو كوذةكاين له كوردس
. بـوون و شـةهيد بـوون   » يةكثيت نيشـتماين «گومتان دوو كوذيشي پثشمةرگةي 

هةرچؤنثكي بث دواي چةند جار پثوةنـدي لةگـةص كـاك دصشـادي كـوذي كـاك       
ي ٧ي ٨سةعيدي حةمةقاله، توانيم ئةو زانيارييانه وةرگرم كه رثكةويت شـةممه  

نـاوي بـايب مـن    «: دصشاد پثي راگةيانـدم  كاك ٢٠٠٦ي ٩ي ٣٠بةرامبةر دةگةص  ٨٥
» گوصـئةندام «نـاوي  ) دايكي بـاوكم (نةنكم . بووه» قادر«و باپريم ناوي » سةعيد«

لثره لـه   ١٩٩١ي ٦ي ١٥له مةهاباد له دايك بووه و له  ١٩١٤ي ٧ي ١بامب له . بووه
له مةهاباديش ماصمان له كن حةمامي مـؤرةكي لـه   . رانييه كؤچي دوايي كردووه

  ».ي وةفايي بووذا سث
پرسيارم له كاك دصشاد كرد بؤچي بابت به سةعيدي حةمةقاله مةشـهوور  

بامب ناوي بايب خـؤي قـادر بـووه، كاتثـك بـايب      «: بووه؟ كه له وةآلمدا گويت
ئةمري خوداي بةجث هثنا، دايكي واته نةنكم مثردي كردؤتةوه به كابرايـةك بـه   

جا كايت خـؤي بـه نـاوي    . بووه» قادر«ناوي زذبابيشي هةر » حةمةقاله«ناوي 
بـةآلم  » رةمحان«و » حمةممةد«بامب دوو براي هةبوون، . زذبايب بانگيان كردووه

هةر ئـةو رؤژه واتـه   » چاكم له بري نييه ئايا هةرسثك له دايك و بابثكن يان نا؟
سـةعيدي  «برازاي كاك » قادري پاكذةوان«، ئةوجار پثوةندمي به كاك ٨٥ي ٧ي ٨

كاك قـادر  . ةوه گرت كه نيشتةجثي مةهاباده»دصشاد«زاي كاك و ئامؤ» حةمةقاله
ناوي دايكي مامه سـةعيدم گوصـث بـووه،    «: سةبارةت به كاك سةعيد ئاواي گوت

بـووه،  » قـادر «باپريم واته باوكي باوكم ناوي . بايب منيش ناوي حمةممةد بووه
باوكم . وهو منيان به ناوي باپريمةوه كردو» حةمةقاله«بؤيه به بامبيان گوتووه 

چونكه بـايب مـن گـةورةتر بـوو لـه      . و مامم له دايكثكن بةآلم بابيان يةك نييه
كـاك قـادر   » .بانـگ كـردووه  » سةعيدي حةمةقالـه «مامةسةعيدم، مامميان به 

ي به ناوي »كاك سةعيدي حةمةقاله«كه كوذثكي : ئةوةشي له قسةكاين زياد كرد
كـه  » عـةيل قـادر عةبدوصـآل   «شةهيد بوو كه له ناسنامةكةي نووسراوه » عةيل«

» قـادر «ئةوه بةپثي ناسنامةي ئةوديوي كاك سةعيدي تؤمار كراوه كه به نـاوي  
  ».ناسنامةيةكي ساختةيان بؤ دروست كردووه

دوابةدواي ئةو پرسـيارانه وثـذاي كـاك قـادري بـرازاي كـاك سـةعيد،        
» ئامــار«ســةرداين بةذثوةبةرايــةيت  ) ٢٠٠٦ي ١٠ي ١(= ٨٥ي ٧ي ١٠رثكــةويت 
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كـاك  » بةرگـةي فـةويت  «به نامةيةك داواي . ي شاري مةهابادمان كرد)فووسن(
كـاك  «هـةروةك پثشـتر گومتـان ناسـناوي     . سةعيدي مامي كاك قادرمان كـرد 

ئةو زانيارانةي خوارث دةقي . ه»سةعيدي پاكذةوان«له ئاماري مةهاباد، » سةعيد
روونووسـي  كورتةي : ن له ئاماري مةهاباد»كاك سةعيدي حةمةقالة«ناسنامةي 

له شاري مـةهاباد، سـةعيد    ١٣٧٢ي ٣ي ١رثكةويت  ١١ف  ٣٧٧١٠٧ژماره  -وةفات 
بـه   ١٢٨٦ي ٢ي ١به ناسناوي پاكذةوان كـوذي رةسـووص و گوصـث، لـةدايكبووي     

يةكي شـاري مـةهاباد بـةهؤي    ) ناوچه(سةر به حةوزةي  ٧٥٤٩ناسنامةي ژماره 
له حـةوزةي   ١٣٧٤ساصي فةوتةكةي له دةفتةري مردووةكان . پريي كؤچي كردووه

 ١٣٢٥دووي شاري سةر به بةذثوةبةرايةيت تؤماري ئةحواصي مةهاباد بـه ژمـاره   
  ».تؤمار كراوه

م بـةپثي  »كـاك سـةعيدي حةمةقالـه   «من ساصـي لـةدايكبوون و كـؤچي    
قسةكاين كاك دصشاد و بةصگةي بةذثوةبةرايةيت ئاماري مةهاباد بةراورد كـرد و  

  :بةو ئاكامانه گةيشتم
ي مـانگي  ١واتـه  . له دايـك بـووه   ١٩١٤ي ٧ي ١بامب له : شاد دةصثكاك دص

كـه ئـةو رؤژه بةرامبـةره لةگـةص رؤژي چوارشـةممه       ١٩١٤تةمووز يا ژوئييةي 
فةوتةكةشي بةپثي قسةي . ي كؤچي هةتاوي١٢٩٣ي پووشپةذي ساصي ٨رثكةويت 

ي ٦ي ١٥(كاك دصشاد و بةپثي ئةو كؤلكـةي لـه كوردسـتاين باشـوور هةيـةيت      
ي جـؤزةرداين  ٢٥ه كه ئةو رؤژةش بةرامبةره لةگةص رؤژي شةممه رثكةويت )١٩٩١
  .ي كؤچي هةتاوي١٣٧٠

رثكةويت لةدايكبوون و فـةويت بـةپثي بةرگـةي فـةويت ناسـنامةي لـه       
ي هـةتاوي لـةدايك   ١٢٨٦ي )٢مـانگي  (ي بانةمـةذ  ١: مةهاباديشي بةو چةشنةيه

ي )نيسـان =  ٥مـانگي (ي ي ئـاوريل ٢١بووه كه بةرامبةره لةگةص رؤژي يةكشةممه 
ش كـؤچي دوايـي   ١٣٧٢ي جـؤزةرداين  ١رؤژي شـةممه رثكـةويت   . ي زاييين١٩٠٧

  .ي زاييين١٩٩٣ي )ئةيار= (ي مايس ٢٢كردووه كه ئةويش بةرامبةره دةگةص 
له مةهاباد لـه دايـك بـووه و تـا     » كاك سةعيد«به بؤچووين من چونكه 

گ و رؤژي لةدايكبووين بـةو  ساص و مان. تةمةين الوةيت هةر لةو شاره ماوةتةوه
ي ١پثيةي له دةفتةري بةذثوةبةرايةيت ئامـاري مـةهاباد تؤمـار كـراوه، واتـه      

دروسـت تؤمـار   ) ١٩٠٧ي نيساين ٢١(=ي هةتاوي ١٢٨٦) مانگي دووهةم(بانةمةذي 
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بةآلم دواي تثكچووين كؤمار و ئاوارةبووين كاك سةعيدي حةمةقالـه بـؤ   . كراوه
و ) نـةفس  نيـك (قسةكاين كاك رةمحاين خانزادث باشووري كوردستان و بةپثي 

ي »زيـاد «كاك قادري پاكذةوان و كاك دصشادي كوذي كاك سةعيد، بةهؤي كاكه 
لةوث ناسنامةيةكيان بؤ ساز كردووه كه » قادر«كوذي حةمةئاغاي كؤيه به ناوي 

كوذي كاك سةعيد بـث دةتـوانني بصـثني    » شةهيد عةيل«ئةگةر بةپثي ناسنامةي 
بةكوريت بـه  . بووه» قادر عةبدوصآل«ةعيدي له ناسنامةي ئةوديوي ناوي كاك س

هةتا كؤتايي تةمةين هةر له باشووري كوردستان » كاك سةعيد«هؤي ئةوةي كه 
كردنةكةي ئـةوديوي دروسـته، واتـه     نيشتةجث بووه، ساص و مانگ و رؤژي كؤچ

ـ  )نفووس(كه له كؤلكةي ئامار  ١٩٩١ي ٦ي ١٥ ته كـه  ي رانييه تؤمار كـراوه دروس
ي ١٣٧٠ي جـؤزةرداين  ٢٥ئةويشمان ساغ كـردةوه و گومتـان بةرامبـةره لةگـةص     

بةوپثيه رثكةويت لةدايكبووين ناسنامةي لـه مـةهاباد دروسـته و ئـي     . هةتاوي
بةآلم بةپثچةوانةوه رثكةويت كؤچي له ناسـنامةي ئـةوديوي   . ئةوديوي هةصةيه

تـوانني بصـثني كـاك     دةبـه رووين بـةو چةشـنه   . دروسته و ئي مةهاباد هةصةيه
له مةهاباد له دايـك   ١٩٠٧ي ئاوريلي ٢١واته  ١٢٨٦ي ٢ي ١سةعيدي حةمةقاله له 

ي ١٩٩١ي ٦ي ١٥(ي هـةتاوي و  ١٣٧٠ي ٣ي ٢٥ساصـيدا لـه   ٨٤بووه و لـه تةمـةين   
  .ش له رانييه كؤچي دوايي كردووه و هةر لةوثش نثژراوه)زاييين

) ٢٠٠٦ي ١٠ي ٧( ٨٥ي ٧ي ١٥له كؤتايي ئةو لثكؤصـينةوانةدا رؤژي شـةممه   
كاك مةمحوود كـوذي  . ش ئةو زانيارانةم وةرگرت»مةمحوودي تةلعةيت«له كاك 

كـاك مـةمحوود   . ه كه ئةويش براي كاك سةعيدي حةمةقالةيـه »رةمحان«كاك 
بةصث كاك سةعيد مامي من بـووه و بـايب   «: سةبارةت به باسةكةي ئثمةوه گويت

رةمحـاين  «مب مةشـهوور بـوو بـه    با. براگةورةي مامةسةعيم بوو» رةمحان«من 
بـؤ  » .ناوي دايكي بامب گوصث بوو، بةآلم ناوي بابيم لـةبري نـةماوه  » شةلث گوصه
ئـةوه بـوو چةنـد رؤژ    . بوونةوةي زياتريش بةصثين دامث پرسيارم بؤ بكـا  روون

بـراي  (دواتر به پرسيار ئةوةشي بؤ روون كردمةوه كه ناوي بايب كاك رةمحـان  
كاك مةمحوود سةبارةت به بايب خؤي . ، رةسووص بووه)كاك سةعيدي حةمةقاله

بامب قةدةرثكي زؤر چووه شووذةوي و فثري زماين رووسي بوو و نيزيك «: گويت
ساآلنيش چووه توركيا و دوايه هاتةوه و دةرسي زماين رووسي له مةهاباد به  ٢٠
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 بؤمان دةردةكـةوث كـه قسـةكاين كـاك     به رووينبةو حيسابه » .خةصكي دةگوت
ري پاكذةوان دروسته و ئاماري مةهاباديش زانيارييةكاين سةبارةت به ناوي قاد

بـه  . دايك و باوك و ساصي لةدايكبووين كـاك سـةعيد دروسـت تؤمـار كـردووه     
لثكدانةوةي قسةكاين كاك قادري پاكذةوان و كـاك مـةمحوودي تةلعـةيت بـةو     

و نـاوي   ئاكامه دةگةين كه كاك سةعيدي حةمةقالة، ناوي باوكي كاك رةسـووص 
بـةآلم دواي  . لـه دايـك و بـابثكن   » كاك رةمحـان «دايكيشي گوصث بووه و لةگةص 

ي »قـادر «ئةوةي باوكي خؤي ئةمري خوداي كـردووه، دايكـي مثـردي بـه كـاك      
يـش تـةنيا   »كـاك قـادر  «گوصث خامن لـه  . باپريي كاك قادري پاكذةوان كردووه

كـاك  «و » سـةعيد «ك كوذثكي بووه كه ناوي حمةممةد بووه و دةبثته زذبراي كـا 
قسـةي كـاك قـادري    (ي و ئةو سث برايه لةدايكثكن و لـه بابثـك نـني    »رةمحان

) واتـه كـاك قـادر   (چونكه كاك سةعيد منداص بـووه لـه الي زذبـايب    ) پاكذةوان
سـةعيدي  (ناسنامةشيان به نـاوي زذبـايب بـؤ وةرگرتـووه و بؤتـه      . ماوةتةوه
امن هةبووه كه نـاوي حمةممـةد و   كاك قادر تةنيا كوذثكي له گوصث خ). پاكذةوان

هةر لةسةر ئةو شثوازةش به كاك سةعيديشيان . بووه» حةمةقاله«مةشهوور به 
  .»سةعيدي حةمةقاله«گوتووه 

ووثژانـةي كـه سـةبارةت بـه      لثكدانةوةي هةموو ئـةو وتـار و وت  
  ن»سةعيدي حةمةقاله«

بةپثي قسةي مةال قـادري مودةذذيسـي و كـاك غـةين بلووريـان و كـاك       
و كاك قادري پاكذةوان و كـاك   ثبةيديلال ئةييووبيان و كاك رةمحاين خانزادعو

ووثژانةدا باسي كاك سةعيديان  مةمحوودي تةلعةيت بث كه لةو چةند كتثب و وت
كردووه، هيچ شكثك لةوةدا نييه كـه پـةيك و رابـييت دوو كؤمةصـةي نـاوبراو      

  .بووه» سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«
ةسةين تةفرةشيان سةعيد به كوردثكي عثـذاقي نـاو   له كتثبةكةي ئةبوحل

» مـةال سـةعيد  «يش تةنيا ناوي بـه   »نووري شاوةيس«له كتثبةكةي كاك . براوه
يـش  »ئيبـذاهيم ئةمحـةد  «مامؤسـتا  . هاتووه و نةيگوتووه خةصكي كـوث بـووه  
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سةعيدي به الوثكي خةصكي سلثماين و له بنةماصـةي شـاعريي نـاودار مـةحوي     
سةعيد نـاوي ـثين و حيـزيب    » ديسان سةعيدي تةتةر«تاري له و. ناساندووه

كه ئةويش كوذي مةالحمةممةدي رةش ناسـراو بـه   » مةسعوود«كةسثكه به ناوي 
ي سةر به ناحيةي »داراغا«جاين بووه و خةصكي دثي  ي كوذي ساصح»مةالي رةش«

  . سةرچنار له باشووري كوردستان بووه
ةوه »مـةال عوبثـد  «لـه زمـان   » ديسان سةعيدي تةتةر«نووسةري وتاري 

... مةسعوود حةزي له خوثنـدن نـةكردووه و بايـةخثكي زؤري پثنـةداوه    «: دةصث
لـه  » .بؤيه كه گةوره بووه و چاوي كراوةتةوه دةسيت لـه خوثنـدن هةصـگرتووه   

شدا كاك سةديق ساصح دةصث كـه  »سةعيد تةتةري نةناسراوي كوردايةيت«وتاري 
ي خةصـكي  »سعوودي مةال حمةممـةدي رةش مة«سةعيد ناسناوي حيزيب و ثين 

قةرةداخه و تا ئثستا ژياننامةي تةواو ئاسـيت خوثنـدةواري و زؤر وردةكـاريي    
پاشـان لـه زمـان مامؤسـتا هـةمزه      » ديكةي سةبارةت بةو روون و ئاشكرا نـني 

» خوثندةوار بوو، فارسي و كةمثك عـةذةيب دةزاين  ]سةعيد[«: عةبدوصآلوه دةصث
كةي پثشوو جياوازي هةيه چونكه لةوث دةصـث حـةزي لـه    كه ئةوه لةگةص وتارة

دا دةصث كه تـا ئثسـتا نـةمانتوانيوه     له پةذاوثزي ئةو قسةش.... خوثندن نةبوو
ئيبـذاهيم  «لـه دواي قسـةكاين مامؤسـتا    . بةسةرهايت سةعيد سـاغ بكةينـةوه  

پرسيارم له بنةماصةي مةحوي كرد كه ئةوانيش هيچ : يش نووسةر دةصث»ئةمحةد
» ييةكيان سةبارةت به سةعيد نةبوو كه فةقثي خانـةقاي مـةحوي بووبـث   زانيار

سـةعيد پثوةنـدي بـه    : بةآلم هيچ دوور نييه وةك مامؤستا كـةرمي زةنـد دةصـث   
  .خانةقاي مةحوي هةبووبث كه بنكةي كؤمةصي برايةيت و هيوا بووه

ــةذه  ــه الپ ــاري ٣ل ــةر «ي وت ــةعيدي تةت ــان س ــث» ديس ــةر دةص : نووس
ي مةسعوود، سةعيد و وةستا عـةزيزي كارگـةچي و كاكـةي    ناسناوةكاين ديكة«

به بؤچووين من هيچ دوور نييـه ئـةو سـةعيده    » .درثژ و سةعيد مةهابادي بووه
هةر سةعيدي حةمةقاله بـث، چونكـه يـةكثك لـه نـاوه ثنييـةكاين سـةعيد        

  . مةهابادي بووه
ي له سةردةمي كؤمار«: ديسان بةپثي قسةي مامؤستا كةرمي زةند كه دةصث

ي ناوچـةي مةرگـةوةذ سـةيد عةبدوصـآلي     )دزه(كوردستان له مةهاباد، له دثي 
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ئةوةش لةگـةص قسـةكاين كـاك رةمحـاين خـانزادث و لـه       » گةيالين ديويةيت
كه ئةويش هـةر لـه   » سنوور پةمياين سث«هةمووان گرينگتر لةگةص ئةو بةصگةي 

ناوي ثين  پثك هاتووه يةك دةگرنةوه كه سةعيد به» دزةي مةرگةوةذ«ناوچةي 
. وةك رابييت دوو كؤمةصه لـه پةميانةكـةدا بةشـداري كـردووه    » خوثنني. س.م«

كـه كـاك قـادري    » ديسـان سـةعيدي تةتـةر   «هةروةها ئةو جثيـه لـه وتـاري    
سةعيديان گرتووه و بردوويانةته كةركووك و له رثگـاي  «: ئةمحةدخيالين دةصث

ـ    اين خـانزادث يـةك   رةوانه كردنةوةدا هةآلتووه، لةگةص قسـةكاين كـاك رةمح
  .دةگرنةوه

دا بةصــگةيةك بــه نــاوي   »هــةزارمثرد«ي گؤضــاري ٨٤لــه الپــةذه  
هاتووه كه وةك وةرةقه و ناسنامةي هاتووچؤي سـةعيد لـه   » سةعيدحمةممةد«

ةوه بؤ ناوبراو دةرچووه به بؤچـووين كـاك رةفيـق    »كؤماري كوردستان«اليةن 
بووه چونكـه مةسـعوود   » مةسعوود«هةر » سةعيد حمةممةد«ساصح مةبةست له 

ي ئيـزايف نييـه   )ث(ناوي حيزيب سةعيد بووه و ناوي باوكيشي حمةممةد بـووه  
بةآلم به بؤچووين من و به پثي ئةو زانيارييانـةي  . وةك دةستووري ئثرانييةكان

كــورتكراوةي نــاو و ناســناوي ســةعيدي » ســةعيد حمةممــةد«بامســان كــردن 
تـةنيا دوو  ) سةعيد حمةممةد قادر( »سةعيدي حةمةقاله«حةمةقالةيه و له جيات 

بثجگه لةوةش چ پثويست دةكا ئةگةر ئةو ناوه ئـي  . ناوي هةوةصيان بؤ نووسيوه
بث ناوثكي حيزيب و ثين لـه پـةنا نـاوي    » مةسعوودي مةال حمةممةدي رةش«

  !وچؤي تؤمار بكرث بايب ئةسصي كةسثك وةك كاريت پسوولةي هات
اته پسوولةكه به زاراوةي موكريـاين  لةوةش گرينگتر ئةوةيه كه نامةكه و

وةك هةصـگري  » ذا له تةذةف دةوصةتث«به وشةي » سةعيد حمةممةد«نووسراوه و 
دةستوورةكه و رابييت جثي متمانةي حكوومةيت ميللي كوردسـتان ناسـثندراوه و   
به هةموو بةرپرسان راسپثردراوه كه له اليةن هيچ كةسةوه له ناوچـةكاين ژثـر   

نــةگريث و ئةوةندةشــيان متمانــه بــه هةصــگري  ثشــي پــثدةســةآليت كؤمــار پ
موزايقـه و  «دةستوورةكه بووه كه له دووسث جثي بةصگةنامةكةدا له وشةي وةك 

نةكردن له ناوبراو كةلك وةرگرياوه و دةستوور دراوه كه نابـث بـه   » مومانيعةت
وچـؤي نـاوبراو بكرثـت كـه ئةوانـه تـةواو        بةربةسـيت هـات  » هيچ جؤرثـك «
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ه خةصـكي رؤژهـةآليت كوردسـتان بـووه و     »سةعيد حمةممةد«ئةو  دةيسةملثنن،
  .لةدايكبووي شاري مةهاباده

ي وتـاري  ٨٨كاك رةفيق ساصح له پةذاوثزي ئةو بةصگةنامةدا لـه الپـةذه   
سـةير ئةوةيـه كـه لـه نـاو      «: دا دةصث»سةعيد تةتةري نةناسراوي كوردايةيت«

حيـزيب دمثوكـذايت   [ ليستةي ناوي ئةنداماين كؤميتـةي ناوةنـدي حيزبةكـةدا   
بةآلم به ئاوذدانةوةيةك له الپـةذه  » .باسي ئةم وةهايب بلووري نييه ]كوردستان

يادداشـتةكاين مـريزا   » بةسةرهايت سياسي كـورد «ي بةرگي دووهةمي كتثيب ١١
وةهـايب بلـووري   «: حمةممةدئةميين مةنگوذي، ئةوةمشان بؤ روون دةبثتةوه كه

كه ئةويش پثمان دةسةملثنث » مةركةزي بووهوةزيري داخيله و رةئيسي كؤميتةي 
كؤمـاري  «له اليةن بةرپرسثكي گـةورةي  » سةعيد حمةممةد«كه كاريت پثناسةي 

سةعيدي حةمـه  «يش هةر »سةعيد حمةممةد«دةرچووه و مةبةست له » كوردستان
  .بووه» قاله

خاصـه عةبدوصـآلي سـؤيف    «: ي وتاري پثشوو نووسةر دةصـث ٨٦له الپةذه 
ار له شنؤ دةگةصيدا هاتووةتةوه و ئةو تا كةركووك چاوسـاغي  يش دواج»كةرمي

هـةمزه  «دواتـريش كـاك رةفيـق ساصـح لـه زمـاين مامؤسـتا        » ...رثگاي بووه
لـه  » سةعيد چاوساخي و تةتةري و كارئاساين بـؤ كـردووه  «وه دةصث »عةبدوصآل

كاتثك مامؤسـتا هـةمزه عةبدوصـآل ويسـتوويةيت بچثتـه      : يشدا دةصث٨٧الپةذه 
بؤ ئةوةي پثوةند به مةالمستةفا بكات، لةگةص سةعيد بؤ ماوةيةك لـه   سؤضيةت

دا  ئثران ماوةتةوه و پاشان به هةناسةساردي گةذاونةوه سلثماين لةو ماوةيـةش 
مامؤستا هةمزه عةبدوصآل دوو نامةي به سةعيددا ناردووةته تاران چونكه خـودي  

ران و پثوةنـدي بـه   سةعيد ئامادةبووين خؤي راگةياندووه كه بؤخؤي بچثته تـا 
ةوه بگرث كه لـه  »دوكتور جةعفةر حمةممةدكةرمي«و » سةيد عةبدوصآلي گةيالين«

چووين بؤ سؤضيةت يارمةتيان بدةن و دةشصث كه سةعيد ناسنامةيةكي سـاختةي  
بةآلم لثرةدا پرسيارثك دثته گـؤذث، ئةگـةر سـةعيد    . ئثراين هةصگرت و رؤيشت

دةكا كـايت چـووين بـؤ يـةكثك لـه       خةصكي باشووري كوردستان بث چ پثويست
لةوةش گرينگتـر  . ، يةكثكي ديكه ببثته چاوساغي)كةركووك(شارةكاين ئةوديو 

ئةوةيه كه ئةو سةعيدةي مامؤستا هـةمزه عةبدوصـآل دةصـث ناسـنامةي ئثـراين      
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هةصگرتووه و به پثداگري خودي سةعيد رؤيشتؤته تاران، ئـةدي بـؤ لـه ئثـران     
بابةتةش ديسان پثمان دةسةملثنث كـه سـةعيد    كةس نةبؤته چاوساغي؟ كه ئةو

خةصكي رؤژهةآليت كوردستان بووه و هؤيةكةشي ئةوه بووه كـه فارسـي زانيـوه    
  .هةر بؤيه لةو بةشةي كوردستاندا پثويسيت به چاوساغ نةبووه

  »سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«ناساندين 

ـ      ه ئةگةر بةكوريت مبانةوث باسي بؤچووين ئـةو چةنـد كةسـه بكـةين ك
دواون، چ ئةوانـةي لـه   » سةعيدي حةمةقالـةي بثسـتانچي  «لةسةر كةسايةيت 

ووثژم لةگةص كردوون، بةوه دةگـةين   كتثبةكاندا باسيان كردووه و چ ئةوانةي وت
نـاوبراو  : كه هةموويان له يةك بابةتةوه بؤچوونثكيان هةيه كه ئةويش ئةوةيه

ةمحةتكثشـي كؤمةصـةي   خةصكي مةهاباد بووه و له ئةنداماين هةرةتثكؤشةر و ز
ئةگـةرچي نـاتوانني   . ك و رابيت و تةتةري ئةو كؤمةصه و كؤمةصةي هيوا بووه.ژ

اليةنه بذيار لةسةر ئةوه بدةين كه ئةو كتثب و وتارانةي ديكـه كـه لةسـةر     يةك
ةيه كه ئثمـه  »سةعيد«ناوثك بريةوةريان نووسيوه، مةبةست هةر ئةو »سةعيد«

ي كـه زانيـاري زؤر ورد لةسـةر شـوثن و     باسي دةكةين، بةآلم بـه هـؤي ئـةوة   
رثكةويت لةدايكبوون و كؤچي ئةو كةسـايةتييه و هـةروةها چارةنووسـي لـةو     
كتثبةي ئثمةدا روون بؤتةوه و زانيارييةكي پوخـت و پـاراو بـه خوثنـةر دراوه؛     

 له سـةرچاوةكاين ديكـةدا   به رووينوردي و ه ئاوا ب هةروةها ئةو زانيارييانةي
و سةرةذاي ئةوانةش زؤربةي ئةو بابةتانةي لةو چةند كتثـب   باسيان لثنةكراوه

سـةعيدي  «يان كـردووه، لةگـةص بةسـةرهايت    »سةعيد«و وتارةي دواييدا باسي 
ي يةك دةگرنةوة؛ دةتوانني بصثني رةنگه ئةو كةسةي كه لةو ديو ناوي »حةمةقالة

ثين بووه و دةصثني ناوي حيزيب و » مةسعوودي مةال حمةممةدي رةش«تةواوي 
چونكه تةنانـةت  . ة بث كه ئثمه باسي دةكةين»سةعيد«بووه، هةر ئةو » سةعيد«

 وتـاري ةي دوايـي  »سـةعيد «بؤ نووسةري ئةو لثكؤصينةوانةش كه لةسـةر ئـةو   
 و» تةفرةشـيان «ةي كـه  »سـةعيد «نووسيوه، تةواو روون نييه كه مةبةست لةو 

ئيبذاهيم «امؤستا مو » هةمزه عةبدوصآل«مامؤستا و » نووري شاوةيس«مامؤستا 
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بث و بابةتـةكان  » مةسعوودي مةالحمةممةدي رةش«باسي دةكةن، ... و» ئةمحةد
بـةآلم ديسـانيش سـةرةذاي هـةموو ئـةو      . به شك و گومانةوه باسيان لثكـراوه 

بؤچوونانه لةو بذوايةدام ئةگةرچي زؤر بابةيت ئةو قسه و بريةوةرييانـةي كـه   
و » ئيبـذاهيم ئةمحـةد  «مامؤستا و  »نووري شاوةيس«مامؤستا و » تةفرةشيان«

سـةعيد تةتـةري نةناسـراوي    «و دوو وتارةكـةي  » هـةمزه عةبدوصـآل  «مامؤستا 
ناوثـك  »سـةعيد «، لةسـةر كةسـايةيت   »ديسان سةعيدي تةتةر«و » كوردايةيت

» سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«نووسيويانه، لةگةص بةسةرهات و تثكؤشاين 
يش يةكثكي ديكه »ودي مةالحمةممةدي رةشمةسعو«يةك دةگرنةوه، بةآلم رةنگه 

ك و كؤماري كوردستان لةگةص كوردستاين باشوور بث .له رابيتةكاين سةردةمي ژ
و بةسةرهايت لةگةص ئةو سةعيدةي ئثمه تثكةص بووبـث و يـا لـه بنةذةتـةوه و     

ي خةصـكي مـةهاباد يـةك نـةبن و دوو كةسـايةيت      »سةعيدي حةمةقاله«لةگةص 
تر كةسثكي ديكه بتوانث زانياري پتر و بةبةصگةتر سةبارةت رةنگه دوا. جياواز بن

به پةيك و رابيتةكاين ئةو سةردةمه كؤ بكاتةوه و زانيـاري بةپثچةوانـةي ئـةم    
نووسراوانةي ئثمه بدا به خوثنةران، بةآلم بةپثي هةموو ئةو زانياريانةي ئثمه، 

يـش  »ورسـنو  سـث «ةي مةبةسيت ئثمه كه له پـةمياين  »سةعيد«ژياننامةي ئةو 
  :بةشدار بووه و دةوري رابييت گثذاوه، بةو چةشنه بؤ ئثمه ساغ بؤوه

ناوي باوكي رةسـووص و نـاوي دايكـي    » سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«
له مةهاباد لـه  ) ١٩٠٧ي نيساين ٢١(ي هةتاوي ١٢٨٦ي بانةمةذي ١له . گوصث بووه

. تؤمـار كـراوه  دايك بووه و ناسنامةكةي به سةعيدي پاكذةوان بؤ وةرگـرياوه و  
منداص بووه كه باوكي فةويت كردووه و برايةكيشي له باوكي خـؤي هـةبووه كـه    

بـووه و هـةر لـه تةمـةين الوةتيـدا چؤتـه        ناوي رةمحان و له خؤي گـةورةتر 
پاشان . و پاش ماوةيةكي زؤر گةذاوةتةوه مةهاباد) سؤضيةت و توركيا(هةندةران 

كردؤتةوه و سةعيديشي لةگةص خـؤي  » قادر«دايكي مثردي به كابرايةك به ناوي 
. بردؤته ماصه مثردي دووهةمي و ناسنامةيان به ناوي پاكذةوان بـؤ وةرگرتـووه  

كاك سةعيد له باوكي دووهةمي و له دايكـي خـؤي برايـةكي ديكـةي بـه نـاوي       
كـاك حمةممـةد مةشـهوور بـووه بـه حةمةقالـه و كـاك        . هةبووه» حمةممةد«

دواتـر چونكـه كـاك سـةعيد لـه      . كردووه سةعيديشيان به ناوي ئةويةوه بانگ
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سـةعيدي حةمةقالـةي   «تةمةين الوةتيدا هةر خةريكي بثسـتانچثيت بـووه بـه    
سـةعيدي حةمةقالـه كـوردثكي زؤر دصـپاك و     . ناوبانگي دةركردووه» بثستانچي

كؤمـاري  «و دواتـر  ) ك.ژ(تثكؤشةرثكي نةناسراو و ئةندامثكي كارامةي كؤمةصةي 
. س.م«،)ك.ژ(ثين له سةردةمي دةسـةآليت كؤمةصـةي   ناوي . بووه» كوردستان

بـووه و دةوري رابـييت رؤژهـةآلت و باشـووري      ١٠٦٠، ئةندامي ژماره »خوثنني
دواي تثكچـووين  . سـنووريش بـووه   كوردستاين گثذاوه و بةشداري پةمياين سث

ــه و    ــةئاغاي كؤي ــوذي حةم ــةزيادي ك ــه يارمــةيت كاك ــاري كوردســتان ب كؤم
بـؤ  » قـادر عةبدوصـآل  «ان ناسـنامةيةكيان بـه نـاوي    ئاغـاي سـةركةپك   هةباس

بؤ ماوةيةك له الي كاكـه زيـاد باخچـةواين كـردووه، بؤيـه لـةو       . وةرگرتووه
دواي چةنـدين جـار   . ناوبـانگي دةركـردووه  » مامةقالةي باخچةوان«ديويش به 

ساصيدا ٨٤ئاوارةبوون له رانيةي باشووري كوردستان گريساوةتةوه و له تةمةين 
ي ١٥ي هةتاوي بةرامبةر دةگـةص  ١٣٧٠ي جؤزةرداين ٢٥ةممه رثكةويت له رؤژي ش

  .ي زاييين هةر لةو شاره كؤچي دوايي كردووه١٩٩١ي ٦
مان بؤ روون بؤوه و بـه  )ك.ژ(بةو جؤره ناوي ئةو كةصةپياوةي كؤمةصةي 

» ١٠٦٠خوثنني، ئةنـدامي ژمـاره   . س.م«بث هيچ شك و گومانثك دةتوانني بصثني 
يـه كـه رابـييت نثـوان دوو     »سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي«ناوي ثين كاك 

نةناسـي و كوردايـةيت ئـةو     بةجةرگي و مانـدوويي . ك و هيوا بووه.كؤمةصةي ژ
  .پياوه گةورةيه بؤ هةموو ئةو كةسانةي ناسياوي بوون روون و ئاشكرايه

ك .هةزاران سآلو له گياين پاكي ئةو تثكؤشةره نةناسـراوةي كؤمةصـةي ژ  
ي له نثوان سنووره دةسكردةكان گثـذاوه  »پةيك«نامةبةر دةوري  كه وةك كؤتري

  .و تا سةر لةو رثبازةدا و هةر لةو رثگايةشدا به سةربةرزي سةري ناوةتةوه
  



  



  
  

  پاشكؤپاشكؤ
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  »ذةي شةشالپة«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۷وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     296

 

  

  »الپةذةي حةوت«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۸وثنةي ژماره 



 297 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي هةشت«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۹وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     298

 

  

  »الپةذةي نؤ«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۰وثنةي ژماره 



 299 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي ده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۱وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     300

 

  

  »پةذةي يازدهال«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۲وثنةي ژماره 



 301 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي دوازده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۳وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     302

 

  

  »الپةذةي سثزده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۴وثنةي ژماره 



 303 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي چارده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۵وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     304

 

  

  »الپةذةي پازده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۶وثنةي ژماره 



 305 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي شازده«ي ئاوات ؤضارگئةسصي : ۱۷وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     306

 

  

  »ةضدهالپةذةي ح«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۸وثنةي ژماره 



 307 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي هةژده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۱۹وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     308

 

  

  »الپةذةي نؤزده«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۲۰وثنةي ژماره 



 309 /    وثنةكان

 

  

  »الپةذةي بيست«ي ئاوات گؤضارئةسصي : ۲۱وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     310

 

  ۲۲وثنةي ژماره 

  بةر له دةسكاري كردن »ووبةرگر« ۹و  ۸و  ۷ژماره  ي نيشتمان ـگؤضارئةسصي 



 311 /    وثنةكان

 

  ۲۳وثنةي ژماره 

  اودةسكاريكر» ووبةرگر« ۹و  ۸و  ۷ژماره  ي نيشتمان ـگؤضار



 سثبةري ئازادي/     312

 

  ۲۴وثنةي ژماره 

  »دةسكاريكراو« ۹و  ۸و  ۷ژماره  ي نيشتمان ـگؤضار

  »ئةسصي دانراوهي نوسخةي ۱۰و  ۹الپةذةي دوو ئةو وثنةيه له جيات «



 313 /    وثنةكان

 

  

  ۲۵وثنةي ژماره 

  »۹وثنةي الپةذةي « ۹و  ۸و  ۷ژماره  ي نيشتمان ـگؤضارئةسصي 



 سثبةري ئازادي/     314

 

  ۲۶وثنةي ژماره 

  »۱۰وثنةي الپةذةي « ۹و  ۸و  ۷ژماره  ي نيشتمان ـگؤضارئةسصي 

  ناوي بةشداراين پةمياين سث سنوور لةو الپةذةدا بآلو كراوةتةوه



 315 /    وثنةكان

 

  ۲۷وثنةي ژماره 

  »ستذالپةذةي پث« ۹و  ۸و  ۷ژماره  ـ» اودةسكاريكر« ي نيشتمانگؤضار

  نثوئاخن كراوه ۸، الپةذةكاين نؤ و يازده ونن و بابةيت ۹تا  ۷له نثوان بابةتةكاين 



 سثبةري ئازادي/     316

 

  

  ۲۸وثنةي ژماره 

  لكثندراوه به دةسنووس پثوه) ي كورد(ي هاوار كه لةودا گؤضارووبةرگي روثنةي 



 317 /    وثنةكان

 

  

 ۲۹وثنةي ژماره 

  كه پاش دةسكاري كردن بةو چةشنه بآلو بؤوه ي هاوارگؤضارووبةرگي روثنةي 



 سثبةري ئازادي/     318

 

  

 ۳۰وثنةي ژماره 

  »الپةذةي يةك«وثنةي نامةي مامؤستا زةبيحي بؤ كؤنسوويل سؤضيةت له تةورثز 



 319 /    وثنةكان

 

  

  ۳۱وثنةي ژماره 

  »الپةذةي دوو«وثنةي نامةي مامؤستا زةبيحي بؤ كؤنسوويل سؤضيةت له تةورثز 



 سثبةري ئازادي/     320

 

  
  ۳۲وثنةي ژماره 

  ك.ي كؤمةصةي ژ۳۱۲ي ژماره دةقي بةياننامة

   ۱۳۲۳ي خةزةصوةري ۲



 321 /    وثنةكان

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بةصگةي هاتوچؤي سةعيدحمةممةد له نثوان سنووري ئثران و عثذاق: ۳۳وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     322

 

  ۳۴وثنةي ژماره 

  پثشةوا قازي حمةممةد



 323 /    وثنةكان

 

 ۳۵وثنةي ژماره 

  سةرؤك مةال مستةفا بارزاين



 سثبةري ئازادي/     324

 

  مامؤستا عةبدوذذةمحاين زةبيحي: ۳۶وثنةي ژماره 

  

  »هثمن«شثخولئيسالمي  مامؤستا حمةممةدئةميين: ۳۷وثنةي ژماره 



 325 /    وثنةكان

 

  »هةژار«مامؤستا عةبدوذذةمحاين شةرةفكةندي : ۳۸وثنةي ژماره 

  

  مامؤستا رةفيق حيلمي: ۳۹وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     326

 

  ۴۰وثنةي ژماره 

  مامؤستا حةسةين قزصجي - كاك حمةممةدي شاپةسةندي –مامؤستا زةبيحي : له راستةوه

  كچي كاك حمةممةدي شاپةسةندي» ئاوات«

  نوثيشثخ عوبةيديلالي ز: ۴۱وثنةي ژماره 



 327 /    وثنةكان

 

  دصشاد رةسووصيحمةممةد كاك : ۴۲وثنةي ژماره 

  

  شةمزيين يعةزيزدوكتور سةيد : ۴۳وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     328

 

 مامؤستا هةژار و مامؤستا زةبيحي :۴۴وثنةي ژماره 

 

 

   تةورثزك له .ئةنداماين چاپخانةي كومةصةي ژ :۴۵وثنةي ژماره 
  )نةناسراو( -۳و  ۲حمةممةدي شاپةسةندي  -۱: راوةستاو لةراستةوه

  نةناسراو -۴زةبيحي  - ۳» خانه«خةليلي ساوجبآلغچي  - ۲نةناسراو  -۱: دانيشتوو له راستةوه



 329 /    وثنةكان

 

 

  

  

  

 

 

  ستادي فةرماندةهي حكومةيت كوردستان –ي هةتاوي ۱۳۲۵: ۴۶وثنةي ژماره 

   ...ئةمحـةد  -۳رةمحـاين وةيسـي    -۲) حةوثزي(ولكةرمي بةكر عةبد -۱: راوةستاو له راستةوه

مريزا وةهايب  -۸عةزيزي مةنسووري قازي  -۷نةناسراو  -۶مستةفا سوصتانيان  -۵نةناسراو  -۴

  حمةممةددصشـادي رةسووصـي   -۱۱حمةممةدئـةميين شـةذةيف    -۱۰عـةيل خوسـرةوي    -۹قازي 

 سةرهةنگ مستةفا خؤشناو -۱۴ مريزا مةمحوودي وةليزاده -۱۳مريزا رةشيدي خوسرةوي  -۱۲

شوكري قةدري  -۳عةبدوذذةمحاين زةبيحي  -۲خةليلي خوسرةوي  -۱ :دانيشتو له راستةوه

حاجي كاكه رةمحاين  -۶غةين خوسرةوي  - ۵پثشةوا قازي حمةممةد  -۴كر ةجةميل پاشاي ديارب

  مريزا مةنايف كةرميي -۷هثندثكيش دةصثن هةمزه ئاغاي نةصؤسي ) مامةش(سرگيس 

  



 سثبةري ئازادي/     330

 

  وذةمسي هةصكردين ئاآل له مةهاباد رث: ۴۷وثنةي ژماره 

  »ي زاييين۱۹۴۵ي دثسامربي ۱۷هةتاوي بةرامبةر به  ي۱۳۲۴ي سةرماوةزي ۲۶«
  

  ۲/۱۱/۱۳۲۴ - راگةياندين كؤماري كوردستان له مةهاباد وذةمسي رث: ۴۸وثنةي ژماره 

  يه»الةي بثستانچيسةعيدي حةمةق«نةفةري دةسيت راست كه نثسثي كةوتؤته سةر عةرز 



 331 /    وثنةكان

 

  سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي: ۴۹وثنةي ژماره 

 

   كاك حمةممةدي شاپةسةندي: ۵۰وثنةي ژماره 



 سثبةري ئازادي/     332

 

  

  

  

 

  

  ي زاييين۱۹۴۶ –مةهاباد : ۵۱وثنةي ژماره

نةوةي «بةگ  قةدري - ۳كاپيتان خةيروصآل عةبدولكةرمي  - ۲نةناسراو  -۱: راوةستاو له راستةوه

ئةنوةر  - ۶عيززةت عةبدولعةزيز  - ۵سةرؤك مةال مستةفا بارزاين  -۴كر ةپاشاي ديارب جةميل

  نةناسراو -۸سةرهةنگ مريحاج ئةمحةد  -۷ دصسؤز 

  نةناسراو - ۲ئاغا  وةهاب حمةممةد عةيل -۱دانيشتوو له راستةوة 



 333 /    وثنةكان

 

  

  

  

  

  

  

  

  ۵۲وثنةي ژماره 

مني ئاغاي ئةمحةد حةمةدة -۴نةناسراو  - ۳قادر كؤكةيي  -۲حةمه مورياسي  -۱: لةراستةوة

  شثخ لةتيفي بةرزةجني -۸نةناسراو  - ۷هةمزه ئاغا  -۶بيستووين مةال عومةر  -۵دزةيي 

  مامؤستا زةبيحي - ۱۰نةناسراو  -۹



 سثبةري ئازادي/     334

 

  كاك قامسي قادري قازي: ۵۳وثنةي ژماره 

  

  سةرلةشكر ئةمحةدي زةنگةنه: ۵۴وثنةي ژماره 



  

  انةكناوي كةس

  ئ

  ۲۴۷، ئازا. ئا. ئا
  ۲۴۷، ئازاد. ئا
  ۲۴۷، ١٠٤٢پشتيوان : ك. ئا

  ۱۵۷، ئاتاكيشي ئؤف
، ۳۳، ۳۲، )هيتلةر، هيتلثر( ئادؤصف هيتلثر

۴۹ ،۷۶ ،۸۹ ،۹۰ ،۹۱  
  ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۲، )ئارام( ئارام كورديان

، )فثرديناند( ئارشيدؤک فرانسوا فريناند
۹۲  

  ۲۳۷، ئاگريان
  ۲۴۵، ۲۳۹، ئاگريك

  ۶۷، ۳۰، ئايةتوصآل مةردووخ
، )تةفرةشيان( ئةبوحلةسةين تةفرةشيان

۲۵۷، ۲۵۸ ،۲۷۳ ،۲۷۹، ۲۸۳  
  ۸۱، ئةبووعوبةيده

  ۲۶۸، ئةمحةد خةيات
  ۲۶۹، ئةمحةد قادري

  ۱۳، ئةمحةدي بةحري
  ۳۳۳، ئةمحةد حةمةدةمني ئاغاي دزةيي

  ۲۳۶، ۱۳، ئةمحةدي شةريفي
  ۲۴۶، ئةمحةدي نةعلبةندي

  ۶۸، ئةسكةندةري مةقدووين
  ۸۷ ،۸۶ ،۷۶، ۶۲، ۴۷، ۳۹، ۲۹،  ئةشكةيي

، ۱۴۲، )ئةفراسياو( ئةفراسياو هةورامي
۲۰۷  

  ۱۹۱، )ئةكرةم( ئةكرةم جةميل پاشا
  ۱۵۰، ئةلغنستؤن

، ۱۷۷، )ئةمني رةواندز( ئةمني رةواندزي
۱۷۸ ،۲۰۱ ،۲۰۵ ،۲۲۹  

  ۲۴۴، ئةنوةر عةبدوصآل
  ۱۴۶، ۱۲۳، ۱۱۷، ئةنوةري سوصتاين

  ۶۶، ئثسترابؤن
، )ضيلچيضسكي. ل .و( ضيلچيضسكي .ي .ئو

۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۵ ،۱۵۹  



 سثبةري ئازادي/     336

 

، ۱۲۹، )برامي ئةمحةد( ئيبذاهيم ئةمحةد
۱۷۷ ،۱۸۸ ،۲۰۱ ،۲۰۴ ،۲۱۳ ،۲۵۹ ،۲۶۰ ،
۲۶۸ ،۲۶۹ ،۲۷۱ ،۲۷۹ ،۲۸۰ ،۲۸۴  

، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ئيبذاهيم نةورؤزئؤف
۱۶۰  

 خاين مريزا ئيبذاهيم( ئيبذاهيمي نادري
  ۲۵۰، ۲۴۹، ) نادري

  ۱۶، ۱۵، ئيحسان نووري پاشا
سماعيل يئ( ئيسماعيل حةقي شاوةيس

، مساعيل حةقي شاوةيس ،حةقي شاوةيس
، )ئيسماعيل حةقي، ئيسماعيل شاوةيس

۱۷۸ ،۲۰۱ ،۲۲۹ ،۲۵۹ ،۲۶۰  
  ۲۴۶، )شايةگان(ئيسماعيلي پوورئازةر 

  ب

، ۲۰۴، ۲۰۳، ۱۹۲، ۱۴۷، ۱۴۲، ۱۱۲، ارزاينب
۲۰۵ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۲۷ ،۲۳۲ ،۲۴۲ ،۲۵۷ ،
۲۵۸ ،۲۵۹ ،۲۶۹  

  ۲۴۸، نشريي. ب
  ۲۴۲، پذشةنگ.ب

  ۲۲۹، بةكر سيدقي
  ،ئةلوةند. ب ،حةوثزي(بةكر عةبدولكةرمي 

عةبدولكةرمي ، بةكر عةبدولكةرمي حةوثزي
  ۳۲۹، ۲۴۸، )حةوثزي

  ۱۷ ،خانردبة
  ۲۱۳، بةهائةدين نووري

  ۲۲۷، بثهزادي خؤشحاصي
  ۱۴۳، م.بورتسؤض 

  ۳۳۳، ۲۴۸، بيستووين مةال عومةر

  پ

قازي  ،ممةدپثشةوا قازي حمة( پثشةوا
، ۵۷، ۴۴، ۴۳،  )بينايي،قازي، حمةممةد

۹۸ ،۹۹ ،۱۰۰ ،۱۰۳ ،۱۰۴ ،۱۰۵ ،۱۰۷ ،۱۰۸ ،

۱۱۱ ،۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۹ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲ ،
۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۴ ،
۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴۱ ،۱۴۳ ،
۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۶ ،
۱۸۸ ،۱۹۰ ،۱۹۱ ،۱۹۲ ،۱۹۳ ،۲۰۵ ،۲۳۵ ،
۲۳۶ ،۲۴۵ ،۲۵۴ ،۲۵۷ ،۲۶۰ ،۲۶۳ ،۲۷۳ ،
۳۲۲ ،۳۲۹  

  ۲۴۲، پذشةنگ
  ۲۴۷، پشتيوان

  ت

، ۱۹۱، )تؤفيق وةهيب( بةگ تؤفيق وةهيب
۲۲۹  

  ۱۳، تاهريي كةرميي
، بةگ تةلعةت( بةگ ئاچاره تةلعةت
  ۱۲۰، )پاشا تةلعةت

  ج

  ۲۴۷، جاهد
، ۱۴۸، )پيشةوةري( جةعفةري پيشةوةري

۱۴۹ ،۱۵۱ ،۱۵۲ ،۱۵۳ ،۱۵۴ ،۱۵۵ ،۱۵۶ ،
۱۵۷ ،۲۵۸  

  ۲۲۸، جةالدةت بةدرخان
  ۲۷۳، بةگ جةالل ئةمني

  ۲۵، جةماص خةزنةدار
  ۲۰۵، جةماص رةشيد
  ۵۴، ۵۳، جةماص نةبةز

 ،پاشا جةميل(ي دياربةكرجةميل پاشا
، ۱۷۹، ۱۷۸،  )زاده جةميل ،پاشازاده جةميل

۱۸۸ ،۱۹۱  
  ۱۵۸، ۱۵۷، جةهانشاهلوو

  ۱۲۱، واص.دابليو.جي



 337 /    ناوي كةسةكان

 

  چ

  ۲۴۶، چووكةص گةوهةري

  ح

  ۲۴۸، مةوالئي. ح
  ۲۴۷، سةخي. ر.ح

  ۱۳۸، ۱۳۶، حاجي بابه شثخ
 حاجي سةيد حةمةدةميين بةرزةجني

  ۲۴۵، ۲۳۵، ۱۳۶، )خاصةمني(
حاجي سةيد عةبدوصآل ئةييووبياين 

  ۲۳۸، مةركةزي
حاجي (زاده حاجي عةبدوذذةمحاين ئيلخاين

 ،موهتةدي ،زاده ئاغاي ئيلخاين رةمحان
  ۲۵۱، ۱۸۸، ۱۷۹، ۱۳۵، )براي راست: ك.ئا

 يعةبدوصآل( كةرمي عةبدوصآل سؤيفحاجي 
خاصه عةبدوصآلي سؤيف ، سؤيف كةرمي

  ۲۸۲، ۲۷۵، ۲۷۳،  )كةرمي
  ۲۳۳، حاجي قادري كؤيي

، )مامةش(حاجي كاكه رةمحاين سرگيس 
۳۲۹  

  ۲۳۸، حاجي مستةفا داودي
  ۱۵۲، حاجي مريزا عةيل شةبستةري

  ۲۴۶، حاجي هامشي نانةوازاده
  ۱۱۰، ۱۰۹، حاجيلوو

  ۱۷۷، حاميد فةرةج
، ۲۱۵، ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۰۵، حاميدي گةوهةري

۲۳۶ ،۲۴۶ ،۲۴۸  
  ۱۹۴، حاميدي مازووچي

  ۲۴۵، ۲۴۳، حةريق
  ۲۵۰، حةسةين سةييدزاده

  ۴۴، حةسةين قازي
، )قزصجي، قزصجي. ح( حةسةين قزصجي

۲۶ ،۳۹ ،۴۰ ،۹۹ ،۲۳۵ ،۳۲۶  
  ۲۶۶، حةليمه

  ۲۸۵، ۲۷۸، ۲۶۴، حةمةئاغاي كؤيه
  ۲۶۴ ،كراس حةمةبث

  ۲۵۰، حةمةذةشيدخان
  ۱۴۲، )جووتيار(ةحيم فةلالح ه حةم

  ۲۶۴، حةمةسةرشكاو
  ۲۶۰، حةمةعةيل مةدهؤش

  ۲۷۴، حةمةي فةرةج ئةفةندي
  ۳۳۳، حةمه مورياسي

  ۸۷، ۴۸، ۴۷، ۳۹، حةمدي
  ۴۷، حةمدي سولةمياين

  ۱۵۰، حةميدي مةالزاده

  ۱۷ ،نیياحوزنی موکر حوسثن
  ۲۷۰، حوسثين حاجي مةمحوود

  ۲۴۶، ساصحيانحوسثين 
  ۲۴۶، حوسثين فةتاحي قازي

 حوسثين زثذينگةران(حوسثين فرووهةر
  ۱۹۳، ۱۷۴، ۱۴۴،  )حوسثين زةذگةري

  ۲۱۴، حوسثين مةدةين
  ۲۲۹، حيكمةيت سولةميان
  ۲۶۹، حيلمي عةيل شةريف

  خ

  ۲۶۰، خاتوو بةهث مارف
  ۸۱، خاليد ئيبين وةليد

  ۲۴۲، خاليد حيسامي
  ۳۲۹، ۲۳۹، ۱۴۸، خةليلي خوسرةوي

  ۳۲۸، )خانه(خةليلي ساوجبآلغچي 
  ۲۴۷، خةليلي سةديقي

  ۸۳، ۸۲، ۳۱، خةولة
، ۲۶۸، )خةيذوصآل( خةيروصآل عةبدولكةرمي

۳۳۲  

  د

  ۶۶، دارمةستةتةر
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، ۱۷۹، ۱۱۶، ) مةك داوص( داوص دثيويد مةك
۱۸۰ ،۱۸۸ ،۲۱۸  

  ۲۶۷، دكتؤر ئةوذةمحان
  ۱۱، دوكتور حوسثين عةبدوصآلهي

  ۱۴۸، دوكتور سةمةدؤف
  ۲۰۵، ور كةماصدوكت

  ۲۷۵، دوكتور جةعفةر حمةممةد كةرمي
سةيد ( دوكتور سةيد عةزيزي شةمزيين

سةيد  ،زاده عةبدولعةزيزي گةيالين
سةيد عةزيزي  ،عةزيزي شةمزيين

عةزيزي ، ئايل گةيالنيان، گةيالين
، ۱۷۸، ۱۷۴، ۱۴۹، ۱۴۱، ۱۰۵، )شةمزيين

۱۷۹ ،۱۸۱ ،۱۸۸ ،۱۸۹ ،۱۹۰ ،۱۹۵ ،۱۹۶ ،
۱۹۷ ،۲۰۰ ،۲۰۹، ۲۲۳ ،۲۲۸ ،۲۳۸ ،۲۳۹ ،
۳۲۷  

دوكتور ( دوكتور عةبدوصآل مةردووخ
  ۲۰۶، )مةردووخ

  ر

  ۸۵، ۴۵، ۳۹، م.ر
  ۳۹، ۲۹، ه.ر

  ۱۹۱، رؤهات ئاآلكؤم
  ۲۳۳، راژؤ

  ۸۳، ۸۲، رافيع ئيبين عومةيره
  ۲۴۲، رةمحاين حةلةوي
، ۲۶۱ ۱۳، )نيكنةفس( ،رةمحاين خانزادث

۲۶۲ ،۲۶۵ ،۲۷۵ ،۲۷۸ ،۲۷۹ ،۲۸۱  
) عةبدوذذةمحاين كاباين( رةمحاين كاباين

،۲۴۷ ،۲۴۹ ،۲۶۳  
عةبدوذذةمحاين ( رةمحاين كةياين

  ۱۹۴، ۱۴۴، )كياين، كةياين
  ۲۷۸، شةلث رةمحاين گوصه

  ۳۲۹، رةمحاين وةيسي
  ۱۰۵، فةر رةحيمي زثهتاب

  ۲۳۶، رةحيمي سةيفي قازي
  ۱۴۲، ۶۰، ۳۳، )رةزاخان( رةزاشا

  ۸۳، رةسوصي خوا
 رةشيد(رةشيد ئيسماعيل باجةآلن

  ۲۵۰، ۲۴۹، )باجةآلن
  ۱۱۹، رةشيدبةگي هةركي

، ۱۱۲، )رةعنا خامن( رةعنا خامني زةبيحي
۱۱۳ ،۱۱۷ ،۱۲۶  

، ۱۹۵، ۱۷۸، ۱۷۷، ) ئافةرين(رةفيق حيلمي
۱۹۷ ،۱۹۸ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،۲۰۵ ،۲۰۹ ،۲۱۳ ،
۲۲۲ ،۲۲۵ ،۲۲۹ ،۲۴۲ ،۳۲۵  

، ۱۳، )رةفيق ساصح(رةفيق ساصح ئةمحةد 
۲۳۰ ،۲۶۱ ،۲۸۱ ،۲۸۲  

  ۲۲۹ ،رةفيق كؤيي
  ۲۰۱، رةمزي عةبدولكةرمي

  ز

  ۲۴۰، زانا
  ۶۶، زةردةشت

 ،زثذؤ بةهادوري( زثذؤبةگي هةركي
  ۱۲۳، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۰، ۱۰۷، ۹۹،  )زثذؤبةگ

  ۲۸۵، ۲۷۸، ۲۶۴، ۲۵۵، )كاكه زياد( زياد

�، زيرار زورار،( زيرار ئيبين ئةزوور�~( 

 ،۳۱ ،۶۲ ،۸۱ ،۸۲ ،۸۳  

  ژ

  ۹۲، ژان ژؤرس
  ۱۵۱، ژثنثذاص كلؤكؤف

  ۱۴۹، ثنذاص ئاتاكچيؤفژ

  س

  ۲۷۲، سؤران مةحوي
  ۲۶۶، سؤيف سةعيدي وةتراقچي

  ۱۵۸، سادچيكؤف
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  ۲۵۰، ساصح ئؤقليدؤس
  ۲۸۰، ۲۶۵، جاين ساصح

  ۲۶۳، ۲۴۹، ساصحي مةستاين
  ۲۱۴، ساعيد

  ۲۴۷، سام
  ۱۰۷، سةدري قازي

، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۱، ۲۵۹، سةديق ساصح
۲۷۳ ،۲۷۵ ،۲۸۰  

  ۲۶۰، سةديق شاوةيس
، )ئازةر. ئا.س( ي ئازةرسةديقي ئةجنري

۲۳۷  
، ۱۹۴، ۱۸۲، ۱۳۱، ۹۶، سةديقي حةيدةري

۲۳۴  
  ۲۴۳، سةديقي عةاليي

  ۱۰۵، سةرتيپ درةخشاين
سةرتيپ (سةرتيپ هوومشةندي ئةفشار

، ۲۰۸، ۶۹، ۶۸،  )هومشةند، هومشةندي
۲۱۶  

، ۹۹، ۳۵، سةرلةشكر ئةمحةدي زةنگةنه
۱۰۱ ،۱۰۲ ،۱۰۳، ۱۰۵ ،۱۰۶ ،۱۰۷ ،۱۱۱ ،۱۱۲ ،
۱۱۵ ،۱۱۷ ،۱۱۹ ،۱۲۱ ،۱۲۳ ،۱۲۷ ،۱۸۰ ،
۳۳۴  

، ۱۵۷، )ئؤف قوصي( ئؤف قوصيسةرهةنگ 
۱۵۸  

مستةفا ( سةرهةنگ مستةفا خؤشناو
، ۱۴۳،  )فةرةيدوون، خؤشناو، خؤشناو

۱۴۵ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۸ ،۱۹۴ ،۱۹۶ ،
۲۰۱ ،۲۰۵ ،۲۲۹ ،۲۴۵ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،
۲۶۸ ،۳۲۹  

  ۲۸۰، ۲۶۷، سةعيد مةهابادي
  ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۷۲، سةعيد حمةممةد

  ۲۸۱، سةعيد حمةممةد قادر
  ۱۹۲، ۵۷، سةعيد ناكام

سةعيدي ( سةعيدي حةمةقالةي بثستانچي
، حةمةقاله ،سةعيدي حةمةقالهپاكذةوان،
ه مام ،مام قادري باخچةوان،مام قادر

 ،قالةي باخچةوان
، ۱۹۰، ۱۸۵، ۹۶، )ق.ح.س،خوثنني.س.م

۲۲۴ ،۲۳۸ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۹ ،
۲۶۲، ۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۷۵ ،۲۷۶ ،۲۷۷ ،۲۷۸ ،
۲۷۹ ،۲۸۰ ،۲۸۱ ،۲۸۲ ،۲۸۳ ،۲۸۴ ،۲۸۵ ،
۳۳۰ ،۳۳۱  

  ۲۳۶، سةعيدي زةرگةيي
  ۱۲۶، ۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۳، سةعيدي قؤپي
  ۱۸۹، ۱۸۱، ماراين سةعيدي كاين

  ۲۴۶، ۲۳۷، نوسةعيدي هومايو
  ۱۸۲، ۵۹، يويبييين ئةدسةالحةد

  ۱۳، سةالحي ئاشيت
  ۲۵۵، سةالحي موهتةدي
  ۱۵۲ ،سةالموصآل جاويد

  ۶۷، ۳۰، سةجنايب
  ۲۶۹، سةيد ئةمحةدي خانةقا

  ۱۱۱، سةيد ئةمحةدي گةيالنيزاده
. ت.ئا( سةيد تةهاي ئةييووبياين مةركةزي

  ۲۳۵، )ئارام
  ۲۶۳، سةيد تةهاي گةسگةسك

  ۲۳۵، سةيد ساصحي ئةييووبياين مةركةزي
، ۲۷۴، ۲۶۷، سةيد عةبدوصآلي گةيالين

۲۸۱ ،۲۸۲  
 سةيد عةبدولقادري ئةييووبياين

  ۲۳۸، مةركةزي
  ۲۳۹، زاده سةيد عةبدولقادري گةيالين

  ۲۴۱، سةيد كاميلي ئيمامي
سةيد حمةممةدئةميين ئةييووبياين 

 ، سةيد حمةممةدي ئةييووبيان(مةركةزي 
سةيد حمةممةدي  ،ةممةدي ئةييووبيانحم

، ةممةدي تةهازادهحم، تةهازادة
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، ۲۳۹، ۱۹۲، ۱۶۶،  )تةهازاده، ئةييووبيان
۲۴۰  

 ممةدئةميين شثخولئيسالميسةيد حمة
) هثمن. ش.م: ل - ب .ل.ئا، هثمنا، هثمن(
،۱۸ ،۲۶  ،۲۹ ،۳۹ ،۴۸ ،۶۱، ۶۲ ،۷۶ ،

۸۸ ،۱۳۵ ،۱۳۸، ۱۶۵ ،۱۷۱ ،۲۱۶، ۲۳۴، 
۲۴۵ ،۲۵۲ ،۲۶۴ ،۳۲۴  

سةيد ( سةيد حمةممةدتاهريي هامشي
، ۲۴۹، )سةيد تاهري ،تاهريي هامشي

۲۵۰ ،۲۵۱  
. ح.س( سةيد حمةممةدي حةميدي

  ۲۳۵، ۱۶۵، ۶۴، ۳۲، ۳۰، ۲۹، )حةميدي
، ۵۰، ۲۶، ۱۳، سةيد حمةممةدي سةمةدي

۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۶ ،۱۸۸ ،۱۹۳ ،۲۱۲ ،۲۱۴ ،
۲۳۱ ،۲۴۳ ،۲۵۶ ،۲۵۷  

سةيد (سةيد حمةممةدي سةيدنيزامي 
، ۲۳۷، )پرية سةيد، حمةممةدي سةيدي

۲۴۰ ،۲۵۳  
  ۲۴۹، )سةهبا(سةيفوصآلي نانةوازاده 

  ۴۳، سةيفولقوزات
  ۱۴۷، سةيفي قازي

  ۶۷، يدين مسيسسثرس
  ۸۰، ۶۹، یسر لشکر جهانبان
  ۲۳۹، مسايلي فةذذوخي

  ۲۴۵، سوار
  ۲۴۶، سواره

  ۲۴۹، ۲۴۶، سولةمياين شافعي
  ۲۶۵، سولةمياين موعيين

  ۱۳۲، سيمريئؤف

  ش

  ۱۱، شادي خامن
  ۱۰۹، شؤشؤ

  ۲۱۵، ۱۶۰، شةريفؤض

  ۲۷۳، شثخ ئةمحةد
  ۲۶۶، شثخ حةسةين پريي

  ۶۹، شثخ حيسامةددين
  ۱۶۴، باينشثخ رةزاي تاصة

  ۶۰، شثخ سةعيدي پريان
  ۲۱۹، ۱۸۱، شثخ عةبدوصآل

، شثخ عةبدوصآلي باوكي عةيل عةسكةري
۲۷۱  

، ۶۰، ۲۷، شثخ عةبدولقادري شةمزيين
۶۱ ،۷۴  

  ۲۶۶، شثخ عةالئةدديين بياره
  ۲۶۴، نث خةالشثخ عةالوةدديين
شثخ عوبةيديلال  ( شثخ عوبةيديلال

  ۱۸۹، ۱۸۶، ۱۸۱، ۱۷۹، ۱۲۸ ، )گةيالين
، )جانگري. ع( خ عوبةيديلالي زينوثشث
۱۸۱ ،۱۸۵ ،۱۸۸ ،۱۸۹ ،۱۹۰ ،۲۲۳ ،۲۳۸ ،
۳۲۶  

  ۲۴۰، ۱۸۹، شثخ عيززةدديين حوسثين
  ۲۲۹، ۲۶۷، شثخ قادري بةرزةجني

  ۲۵۰، شثخ مةمحوود
  ۶۹، شثخ حمةمةد

  ۲۳۵، شثخ حمةممةدي حيسامي
  ۲۴۱، شثخ نافيع مةزهةر

  ۱۷۸، قادري سولةمياين شثخ
شثخ لةتيفي شثخ ( شثخ لةتيفي بةرزةجني

  ۳۳۳، ۵۴، ۵۳،  )مةمحوود
  ۳۱، شثكسپثر

  ۱۹۱، شوكور مستةفا

  ع

  ۲۴۷، فةرزانه. ع
  ۲۳۸، ۱۹۰، ۱۸۵، هووشةنگ. ع
  ۲۳۴، خوسرةوي.ع

  ۲۶۸، عاريف مةالعةزيز
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  ۲۳۶، عةباسي حةقيقي
، ۱۴۴، )ئيمامي(عةبدوذذةمحاين ئيمامي

۱۹۴ ،۲۳۳  
  ۲۴۶، عةبدوذذةمحاين رةسووصي

رةمحاين ( بيحيعةبدوذذةمحاين زة
، زةبيحي، مامؤستا زةبيحي، زةبيحي

،  ۲۱، ۱۳،  )بيژةن .ع، عولةما مامؤستا
۲۶ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶ ،۳۷ ،۳۹ ،۴۹ ،۵۰ ،۵۳ ،
۵۴ ،۵۵ ،۵۸ ،۶۲ ،۹۵ ،۹۶ ،۹۹ ،۱۰۰ ،۱۰۱ ،

۱۰۲ ،۱۰۳ ،۱۰۴ ،۱۰۵ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۱۱ ،
۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۴ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۱۷ ،۱۲۴ ،
۱۲۶ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۵، ۱۴۱ ،۱۴۲ ،
۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۶۰ ،۱۶۲ ،۱۶۵ ،۱۶۹ ،۱۷۰ ،
۱۷۴ ،۱۷۵ ،۱۷۷ ،۱۷۹ ،۱۸۰ ،۱۸۲ ،۱۸۳ ،
۱۸۴ ،۱۸۵ ،۱۸۶ ،۱۸۸ ،۱۸۹ ،۱۹۰ ،۱۹۳ ،
۱۹۴ ،۲۰۱ ،۲۰۶ ،۲۰۷ ،۲۰۸ ،۲۱۱ ،۲۱۲ ،
۲۱۵ ،۲۱۸ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۳۳ ،۲۳۸ ،۲۴۰ ،
۲۴۸ ،۲۵۱ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۶۰ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،
۳۲۴ ،۳۲۶ ،۳۲۸ ،۳۲۹ ،۳۳۳  

، هةژار( ين شةرةفكةنديعةبدوذذةمحا
  ،۴۰ ،۳۹ )هةژار. ع، هةژار. ع: ت. ك.ئا
۴۶، ۹۸ ،۱۰۲ ،۱۱۶ ،۱۱۷، ۱۲۶ ،۱۲۷، ۱۳۸، 

۱۳۹ ،۱۶۵ ،۱۸۰ ،۱۸۱ ،۱۸۳، ۱۸۴ ،۱۸۵ ،
۱۸۶ ،۱۸۹ ،۱۹۰، ۱۹۳ ،۱۹۵ ،۲۰۰، ۲۰۹ ،
۲۱۰ ،۲۱۵ ،۲۱۷ ،۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۳  ،
۲۲۴ ،۲۳۴، ۲۵۲ ،۲۵۵ ،۳۲۵ ،۳۲۸  

  ۲۲۹، عةبدوذذةمحاين قازي
،  )قامسلوو(عةبدوذذةمحاين قامسلوو

۱۴۰ ،۱۴۱ ،۱۸۰ ،۲۱۹  
  ۲۴۹، عةبدوذذةمحاين لةشكري

  ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۸، عةبدوذذةقيب يؤسف
  ۱۳۷، عةبدوصآل ئةمحةد رةسووص پشتدةري

  ۲۴۹، زاده عةبدوصآل حةكيم
  ۵۹، عةبدوصآل زةنگةنه

  ۲۴۹، عةبدوصآل الوةيي
  ۲۵۰، )زةعيم سوصتان(عةبدوصآلخان 

  ۱۸۴، ۱۲، سةمةديعةبدوصآلي 
  ۲۴۷، عةبدوخلالةقي خوسرةوي

  ۲۳۶، عةبدولعةزيزي زةندي
عةزيزي ( عةبدولعةزيزي عيشقي ئيالهي

  ۲۶۲، )باغةوان
. ع،قادري دةباغي( عةبدولقادري دةباغي

، ۲۳۴، ۱۷۶، ۱۷۵، )سيامةك، سيامةك
۲۵۱  

  ۲۶۰، عةزيز مريزا ساصح
  ۱۴۷، ۱۰۹، عةزيزئاغا

  ۲۵۳، ۲۴۹، عةزيزي كوردپوور
  ۳۲۹، زيزي مةنسووري قازيعة

  ۲۳۵، عةزيزي مةولةوي
  ۱۲، عةالي سپثهرةددين

  ۱۲۵، ۱۱۸، عةيل ئةكبةرؤف
  ۵۲، ۵۰، عةيل ئةنوةري

  ۲۴۹، عةيل خادمي
  ۳۲۹، ۲۳۴، عةيل خوسرةوي

  ۲۳۳، ۱۹۴، ۱۳۵، عةيل رحياين
  ۱۳، عةيل سةميمي

  ۲۵۷، عةيل عةبدوصآل
  ۲۴۶، عةيل فةرهادي

  ۲۶۵، ۲۷۶، )عةيل(عةيل قادر عةبدوصآل
  ۲۷۱، عةيل عةسكةري

، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۲، ۱۰۱، عةيل كةرميي
۱۲۴ ،۱۲۹ ،۱۷۵ ،۱۷۷ ،۱۸۸ ،۲۰۱ ،۲۰۷ ،
۲۴۸ ،۲۵۵ ،۲۵۶  

  ۱۹۴، عةيل مةمحوودي
  ۲۳۶، عةيل مرادي

  ۱۴۶، عةيل مستةفا ئؤغصوو
  ۱۴۶، عةيل مستةفاي شارباژثذي
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 مامؤستا( ئةييووبيان عوبةيديلال
، )يووبيانئةي،عوبةيد كاك،ئةييووبيان

۱۲   ،۲۷ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۱۰۳ ،۱۰۷ ،
۱۰۸، ۱۱۱ ،۱۱۷ ،۱۲۴ ،۱۲۵ ،۱۶۵ ،۱۶۶ ،
۱۸۲ ،۱۸۴ ،۱۸۹ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،
۲۳۸ ،۲۳۹ ،۲۴۲ ،۲۴۳ ،۲۴۵ ،۲۴۶ ،۲۴۸ ،
۲۴۹ ،۲۵۰ ،۲۵۲ ،۲۵۳ ،۲۵۹ ،۲۷۹  

، ۱۷۸، )عومساين دانش( عومساين دانيش
۲۴۰ ،۲۶۰ ،۲۶۲  

  ۲۵۷، ۲۰۵، عومةري فاذووقي
عيززةددين ( زةددين مستةفا رةسووصعي

  ۱۲۵، ۱۲۴، ۵۴، ۵۳، )مستةفا رةسووص
عزةت ( عيززةت عةبدولعةزيز

، ۲۲۹، ۲۰۱، ۱۷۸، )عيززةت، عةبدولعةزيز
۲۳۸ ،۲۶۸ ،۳۳۲  

  ۱۰۲، عيسازاده

  غ

غةفووري ( غةفووري مةمحووديان
، ۱۲۲، )،ئاغاي مةمحووديانمةمحوودي

۱۲۶ ،۱۲۷ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۶۳  
، ۱۳۵، ۱۳۴، )كاك غةين( ريانغةين بلوو

۱۸۰ ،۱۸۸ ،۲۴۶ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۷۹  
، )غةين خوسرةويه مام( غةين خوسرةوي

۱۰۷ ،۱۱۲ ،۳۲۹  

  ف

  ۱۰۲، فاذووقي
  ۲۴۴، ۱۶۵، فاين

  ۲۶۰، فايق بثكةس
  ۲۴۶، فةتاح چاوشثت

  ۲۴۹، فةتاحي حاميدي
  ۱۳، فةرةيدووين حةكيمزاده

  ۶۶، فةرهاد

  ۶۰، ۵۹، )فوئاد عةيل( فوئاد عةيل ئةمحةد

  ق

  ۲۴۷، ۲۴۴، چووبينه. ق
قادري ئةمحةد ( خيالين قادري ئةمحةد

، ۲۶۷، ۲۶۵، )قادري ئةمحةد خيالن، خثآلن
۲۶۸ ،۲۶۹ ،۲۸۱  

  ۲۸۵، ۲۷۸، قادر عةبدوصآل
، ۲۷۵، ۲۶۵، ۲۶۳، ۱۳، قادري پاكذةوان

۲۷۶ ،۲۷۸ ،۲۷۹  
  ۱۱۱، ۱۰۸، ۱۰۳، ۱۳، قادري تةوةككول

  ۲۴۷، قادري حاميدي
  ۲۴۶، قادري رحياين

  ۳۳۳، قادر كؤكةيي
 ،ئاسؤدوكتور ئاسؤ،(قادري مةمحوودزاده 

  ۱۲۷، )دكتر آسو
  ۱۸۶، قازي خدر

  ۱۹۰، قادرقازي 
  ۲۳۵، قازي كاكه حةمة
  ۱۸۶، قازي مةال خاليد

، ۱۷۸، )مةال وةهاب( قازي مةال وةهاب
۱۷۹ ،۱۸۶ ،۱۸۸ ،۱۹۱  

 ،مةال حةسةين شاهؤ( قازي هةصةجبةيي
  ۴۴، ۴۳، )شاهؤمةال حةسةين قازي، 

  ۱۴۰، )ئاغا قاسم( ئاغا ئثلخاين قاسم
  ۲۱۵، ۱۶۰، زاده قامسي ئثلخاين

مريزا  ،قامسي قادري( قامسي قادري قازي
، ۱۰۳، ۱۰۲ ،۱۰۰،)پياو. ق.ق.ق، قاسم

۱۰۷ ،۱۰۸ ،۱۰۹ ،۱۱۲ ،۱۱۵ ،۱۲۴ ،۱۲۷ ،
۱۳۰ ،۱۳۶ ،۱۴۶ ،۱۷۹ ،۱۸۰ ،۱۸۵ ،۱۸۶ ،
۱۸۸ ،۱۸۹ ،۱۹۰ ،۱۹۴ ،۲۲۴ ،۲۳۸ ،۳۳۴  

  ۲۴۷، ۲۴۴، شيقامسي وةتةمي
قةدري ، بةگ قةدري(قةدري جةميل پاشا

شوكري قةدري  ،قادري بةيگ ،بةيگ
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، ۱۸۶، ۱۷۹، ۱۷۸، )جةميل پاشاي دياربكر
۱۸۸ ،۱۹۱ ،۱۹۲ ،۳۲۹ ،۳۳۲  

، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۳، )قةوام( قةواموسةلتةنه
۱۵۸ ،۱۵۹  

  ۲۳۹، قوباد
  ۲۶۸، قودسي
  ۲۴۵، ۳۷، قومري

  ك

  ۱۴۶، كؤتزنيتزؤض
  ۲۵۰، كازمي
  ۲۶۵، ةمحةدي شثخكاك ئ

  ۲۳۷، كاكةمةمي كورد
  ۲۸۰، ۲۶۷، كاكةي درثژ

  ۲۳۷، مةم كاكه
  ۲۴۶، كاوان
  ۲۳۳، كاوه

  ۱۱۲، كةرمي جووجوو
  ۲۸۰، ۲۷۳، ۲۶۷، كةرمي زةند

  ۲۶۸، كةرمي قةشاين
  ۲۶۷، كةرميي حاجي مةال ماريف

  ۲۶۸، كةرميي رةشه ناسكه
  ۲۳۷، ۱۱۲، كةرميي ياهوو

، )هةركةماص مةز(كةماص مةزهةر ئةمحةد
۲۵ ،۵۳ ،۵۴ ،۱۶۶ ،۱۷۱  
  ۸۸، ةيقوبادك

  ۱۸۸، ۱۷۹، كريس كؤچريا
  ۲۷۵، ۲۷۴، كوثخا حوسثن

  ۲۶۶، كوثخا رةسووص

  گ

  ۹۲، زيتـگاريلؤ پرثن
  ۱۵۸، گوثزةل ئؤف

، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۶۲، ) گوصئةندام( گوصث
۲۷۸ ،۲۷۹ ،۲۸۴  

  ۲۶۶، گوصه
  ۹۲، وميگ

  ل

  ۲۴۶، لةتيفي ساصحيان
  ۲۱۳، ۱۵۵، ۱۵۴، لثنني

  م

  ۲۳۵، ۲۳۴، ۱۶۵، ۷۶، ۲۹ ،ح.م
  ۲۴۳، حةريق.م

  ۱۸، مؤنتثسكييؤ
  ۱۵۹، ماتؤيثض

  ۲۲۹، ماجيد مستةفا
، ۱۵۲، ۱۲۰،  )ئيستالني(ماذشاص ستالني

۱۵۴ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۲۱۶  
  ۲۴۹، ماريف پوورزةريف

  ۲۱۵، ماژؤر عةبدوصآلئؤض
  ۱۶۰، ماكسيمؤف

 )رژدي ،رژدي. ئا. ئا( ئةمحةدي ئيالهي مام
 ،۱۸۴ ،۲۳۳  

  ۲۳۷، پري مامؤي
  ۲۴۴، مامةندئاغاي مريئاودةيل

  ۱۸۰، مامةندي قادري
  ۲۷۰، جةالل مام

  ۲۴۲، مةجيدي خوسرةوي
  ۲۰۱، مةمحوود كوردي

  ۲۵۰، سانان مةمحوودخاين كاين
  ۲۷۰، مةمحوودي ئةمحةدخيالن

  ۲۷۹، ۲۷۸، ۱۳، مةمحوودي تةلعةيت
  ۲۵۰، مةمحوودي مةحدوود

  ۱۳۶، مةمحوودي مةالعيززةت
  ۳۲۹، ۲۳۹، ۵۱، زادهمةمحوودي وةلي
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  ۲۸۰، ۲۷۱، ۲۶۷، ۲۶۰، مةحوي
، ۲۶۶، مةسعوودي مةال حمةممةدي رةش

۲۶۷ ،۲۷۱ ،۲۸۰ ،۲۸۱ ،۲۸۳ ،۲۸۴  
  ۲۱۳، مةعذووف جةواد

  ۲۲۹، مةعذووف جياوك
  ۲۳۷، مةال ئةجمةدي عومساين

  ۲۶۶، مةال حةسةين عةلالف
  ۴۸، مةال حةمدوون

  ۲۷۹، ۲۵۷، مةال سةعيد
حمةممةد سةعيد ( مةال سةعيدي مةال عةيل

  ۲۴۸، )مةال عةيل
  ۲۶۵، مةال عةبدوذذةمحاين پثنجوثين

، عةوآلي داودي مةال( مةال عةبدوصآلي داودي
ه خاص ،مةالي داودي ،مةالي داوديه خاص
، ۱۹۴، ۱۱۲، ۹۶، )مةالي حةجؤكث ،مةال
۲۳۵ ،۲۳۷ ،۲۴۶ ،۲۵۳  

  ۴۴، مةال عةبدولقادري كاين كةوث
  ۱۷۰، شثخاين - مةال عةيل ئوشنةوي 

  ۲۸۰، ۲۶۸، ۲۶۶، مةال عوبثد
مودةذذيسي  قادري( مودةذذيسي مةالقادري

، ۱۰۸، ۵۲، ۵۰، )موقةددةسي، مودةذذيسي
۱۱۱ ،۱۴۴ ،۱۹۳ ،۱۹۴ ،۲۱۲ ،۲۳۳ ،۲۴۴ ،
۲۵۴ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۷۹  

  ۲۴۱، ۴۲، مةال ماريف كؤكةيي
مةال حمةممةدي ( مةال حمةممةدي رةش

، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، )مةالي رةشي،رةش
۲۷۱ ،۲۸۰ ،۲۸۱ ،۲۸۳ ،۲۸۴  
  ۲۶۴، كةرميي قازي مةال
مةال مستةفا، ( بارزاين يمستةفا مةال

، ۱۴۲، ۱۲۲، ۱۱۹، ۱۱۲، ) مستةفا بارزاين
۱۴۳ ،۱۴۷ ،۱۹۲ ،۲۰۳ ،۲۰۴ ،۲۰۵ ،۲۰۶ ،
۲۱۴ ،۲۲۵ ،۲۲۷ ،۲۴۲ ،۲۵۵ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،
۲۵۹ ،۲۶۵ ،۲۶۹ ،۲۷۰ ،۲۷۲ ،۲۸۲ ،۳۲۳ ،
۳۳۲  

، ۱۴۶، ۱۰۴، ۹۸، )مةناف( مةنايف كةرميي
۱۷۰ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،۳۲۹  

  ۲۶۵، مةنيج
، ۱۱۱، )جةعفةرؤف(مثجةر جةعفةرؤف

۱۱۸ ،۱۱۹ ،۱۲۰  
  ۱۴۶، حمةممةد ئةمحةد ئؤغصوو

  ۲۴۴، ۱۸۸، ۱۷۹، حمةممةد تؤفيق وردي
  ۲۲۹، حمةممةد ساصح

، بةگي جاف حمةممةد سةعيدبةگي سةليم
۲۶۹  

  ۱۴۶، ئةمحةد حمةممةد
  ۲۳۵، ئةميين خاتةمي حمةممةد
حةمةدةميين ( ةيفئةميين شةذ حمةممةد
، ۲۲۲، ۲۰۵، ۱۷۸، ۱۷۴، ۱۴۸، )شةذةيف

۳۲۹  
  ۲۶۴، قةصةوه حمةممةد

  ۲۳۹، حمةممةدحوسثين سةيفي قازي
  ۲۳۳، حمةممةدخةليلي مووةففةقي

 ،ئةفشار( دصشادي رةسووصي حمةممةد
 ،ي رةسووصي)دصشاد(ئةفشار ، دصشاد

 ،حمةممةد دصشاد ،ئةفشاري رةسووصي
، )ادري، ننادري. م، دصشادي رةسووصي

۱۰۰ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ،۱۰۳ ،۱۰۵ ،۱۰۶ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،
۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۵ ،۱۲۴ ،۱۲۷ ،۱۳۰ ،۱۳۶ ،
۱۴۶ ،۱۶۹ ،۱۷۱ ،۱۷۹ ،۱۸۸، ۲۳۳ ،۲۳۸ ،
۲۴۶ ،۲۷۵ ،۲۷۶ ،۲۷۷ ،۳۲۷ ،۳۲۹  

 .م.م( حمةممةد رةسووصي ميكايلي
  ۲۴۰، ۴۵، )هووشةنگ

، )قزصجي. س.م( سادقي قزصجي حمةممةد
۲۳۵  

  ۲۴۹ ،۲۶، حمةممةدعةيل سوصتاين
  ۱۰۶، حمةممةدعةيل نيك

  ۲۴۳، ۱۹۴، حمةممةدي ئةسحايب
  ۲۴۶، ممحةممةدي داودي
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  ۲۳۳، ۱۹۴، حمةممةدي سةليمي
 ،حمةممةد ئازةر( حمةممةدي شاپةسةندي

 ،ئازةر. م، ئازةر.ش.م، حمةممةدي ئازةر
، ۳۲، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، )ئازةر

۳۴ ،۳۵ ،۳۶ ،۳۹ ،۴۹ ،۵۰ ،۵۲ ،۵۵ ،۵۶ ،
۵۷ ،۶۲ ،۷۶ ،۸۱، ۸۴ ،۸۹ ،۹۲ ،۹۵ ،۹۷ ،
۹۸ ،۹۹ ،۱۰۴ ،۱۱۵ ،۱۶۳ ،۱۶۵ ،۱۸۰ ،۱۸۳ ،

۱۹۴ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۳۲۶ ،۳۲۸ ،۳۳۱  
  ۲۰۱، حمةممةدي شثخ سةالم

  ۲۴۱، حمةممةدي قادري
  ۲۳۶، حمةممةدي مةجدي

  ۲۳۷، حمةممةدي مةولووديان
  ۲۵۶، ۱۹۳، حمةممةدي نانةوازاده

  ۲۳۵، )گصؤآلين(حمةممةدي نووري 
  ۲۴۱، ۱۹۴، ۱۰۴، حمةممةدي ياهوو

  ۲۶۴، مرادةكةچةص
  ۲۶۶، مريةم

  ۱۲۵، ۱۲۱، )مستر النگ( مستةر النگ
  ۲۴۶، مستةفا بارجني
  ۲۵۳، مستةفا خاتةمي

  ۲۳۹، مستةفا ساوجبآلغي
  ۳۲۹، مستةفا سوصتانيان

  ۲۳۸، مستةفا موئميين
  ۲۳۵، ۱۶۵، ۲۷، مستةفا نةژادي

  ۱۸۰، مستةفائاغا
، جةعفةر باقرؤف( مريجةعفةر باقرؤف

، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۰۳، ۱۰۰، )باغرؤف، رؤفباق
۱۳۷ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۵۱  

  ۵۰، مري مةمحوودي
، سةرهةنگ مريحاج( مريحاج ئةمحةد

، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۴، ۱۴۵، ۱۴۳،  )مريحاج
۱۷۹ ،۱۸۸ ،۱۹۴ ،۱۹۶ ،۲۰۱ ،۲۰۵ ،۲۲۲ ،
۲۳۳ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۶۲ ،۳۳۲  

  ۲۴۷، ۲۴۱، مريزا ئيبذاهيمي ئةفخةمي

ئيبذاهيمي ( يميانمريزا ئيبذاهيمي ئيبذاه
  ۲۴۵، ۲۳۶، )ئيبذاهيميان

  ۱۱۳، ۱۱۲، مريزا رةمحةيت شافيعي
  ۱۱۲، ۱۰۷، مريزا رةحيمي لةشكري

  ۳۲۹، مريزا رةشيدي خوسرةوي
  ۱۹۰، مريزا عةبدوصآلي قازي

، )ئاغا گةوره(مريزا عةبدوصآلي مودةبري
۲۴۹  

 ،۲۵۰  
  ۲۳۸، مريزا عةبدوصآلي نةهري

  ۱۲۵، مريزا غةفووري رةسووي وثسين
  ۲۸۲، مريزا حمةممةدئةميين مةنگوذي

  ۳۲۹، مريزا وةهايب قازي
  ۱۵۱، مريعةيل قاشقايي

  ۲۰ ،کل ئانژمي

  ن

، ۱۴۴، )تةوحيدي(نةمجةدديين تةوحيدي
۱۹۴  

  ۲۶۸، نةعيمه خان
  ۱۲۷، يثف نةماز عةيل

 نووشريوان( نةوشريوان مستةفا ئةمني
، ۲۴۳، ۲۴۰، ۲۰۴، ۱۰۴، ) مستةفا ئةمني

۲۴۸  
  ۳۳۲، ۲۲۹، تةها نووري ئةمحةد

، ۲۸۳، ۲۷۹، ۲۵۷، ۲۰۵، نووري شاوةيس
۲۸۴  

  ۲۲۹، نووري مةال حةكيم
  ۲۲۹، نووري مةال مةعذووف

  ۹۲، نيکؤالي دووةم

  و

  ۲۲۷، هةمدي. و
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، ۱۳۳، ۱۳۲، )مؤلؤتؤف( مؤلؤتؤف. م.و
۱۵۸  

، )وةستا عةزيز( وةستا عةزيزي كارگةچي
۲۶۷ ،۲۶۸ ،۲۸۰  

  ۲۷۶، ۲۶۳، ۹۲، ۳۴، وةفايي
، ۲۳۳، )وةهايب بلووري( ووريانوةهايب بل

۲۷۲ ،۲۸۲  
  ۱۰۹، وةهايب شرينث

  ۳۳۲، ئاغا وةهاب حمةممةد عةيل
  ۸۱، وردان
  ۲۶۵، وريا

، ۱۴۸، ۱۳۲،  )ئيگلتؤن( ويليام ئيگلتؤن
۱۴۹ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۰ ،۱۹۱ ،۲۱۸ ،۲۱۹  

  ه

  ۲۴۷، ئارثز. ه
  ۲۴۷، ئازيز. ه
  ۱۴۶، م.ب.ه

  ۱۳، خامن هاجةر
  ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۱۱، هامشؤف

  ۲۴۲، )شريازي. د( هامشي شريازي
  ۲۴۷، هامشي مووسازاده

ئاغاي  عةباس( ئاغاي سةركةپكان هةباس
، ۲۷۴، ۲۶۴،  )ئاغا عةباس ،سةركةپكان

۲۷۵ ،۲۸۵  
  ۳۳۳، هةمزه ئاغا

  ۳۲۹، هةمزه ئاغاي نةصؤسي
، ۲۵۷، ۱۸۸، ۱۷۹، ۱۷۸، هةمزه عةبدوصآل

۲۶۸ ،۲۷۱ ،۲۷۲ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۸۰ ،۲۸۲ ،
۲۸۳  

  ۲۱۴، ۶۶، هةورامي
  ۶۶، هثپؤرات

  ۲۴۵، ۲۴۲، ۲۳۶، ۸۸، هثدي
  ۸۱، هثرقثل

  ۱۲، خامن هثرؤ
  ۲۴۰، ۲۳۸، ۴۵، هووشةنگ

، ۲۳۱، ۱۷۱، ۱۲۴، ۲۵، هيمدادي حوسثن
۲۴۳  

  ي

  ۲۵۶، يؤسفي ريزواين
  ۲۲۹، ياسني ئةهلامشي

  ۲۵۰، يةدوصآلخاين رةزايي كةصهوذ
  ۱۴۹، يةرماكؤف

  ۲۰۱، يونس عةبدولقادر



  

  شوثنةكانناوي 

  ئ
  ٩٢، ٣٣، ئؤتريش

  ٣٤٠، ٣٣٨، ٦١، ئاراس
  ٦٥، ئاري

، ١٤٨، ١٤١، ١٣٨، ١٣٧، ٦٤، ئازةرباجيان
١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩ ،
٢١٥، ١٦٠، ١٥٩  

  ١٥٥، ئاسيا
، ١٥٢، ١٤٤، ١٤٣، ٩٢، ٩١، ٧٢، ئاصمان

١٥٤  
، ٦٤، ٣٧، ١٩، ١٦، ١٥، )ئاذاذات( ئاگري

٣٣٨، ٢٤٦، ٢٣٧، ١٩١، ٦٩، ٦٦  
  ١٥٥، ئامريكا

  ٧٣، ٧٢، ئامريكاي باكوور
  ١٤٣، ئةفريقيا

  ١٥٥، ئةندؤنثزي
، ٥٣، ٥٢، ٣١، ٣٠، ٢٦، ١٦، )ايران( ئثران

٩١، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٥٦ ،

١١٥، ١١٣، ١١٢، ١٠٨، ١٠٦، ١٠١، ١٠٠، ٩٤ ،
١٣٩، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٧، ١٢٢، ١١٩ ،
١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠ ،
١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١ ،
١٧٩، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٨، ١٦١، ١٥٩ ،
١٩٦، ١٩٥، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٣، ١٨٠ ،
٢١٦، ٢١٤، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٢٩، ٢٢٤، ٢٢٢ ،
٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥٩ ،
٣٢١، ٢٨٢، ٢٨١  

  ١٥٥، پائوروو
  ٦٦، ئيستةخري فارس

  ٦٦، ٦٤، ئيسفةهان
  ١٥٥، ئيسلةند
، )ئينگليز، بريتاين، بريتانيا( ئينگليس

١١٧، ١١٦، ١٠٦، ٩٢، ٩١، ٣٢، ٢١،  ١٦ ،
١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ ،
١٤٥، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٤، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦ ،
١٩٧، ١٩٥، ١٨١، ١٦٠، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٦ ،
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٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٨ ،
٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٥ ،
٣٤١، ٣٣٩، ٢٢٩، ٢٢٨  

  ب
  ٩٢، بؤسين
، ٢٠٨، ١٨٠، ١٧٥، ٩٩، ٥٢، ٢٦، بؤكان

٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢١٥ ،
٣٤٢، ٢٥٢، ٢٥١  

  ١١٩، باراندووز
، ٢٢٥، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، بارزان

٢٥٨، ٢٢٧  
، ١٩٥، ١٩٢، ١٧٥، ١١٤، ٥٤، ٤٨، باشوور

٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٧، ٢٠١، ١٩٩ ،
٢٨٤، ٢٧٧، ٢٧١، ٢٥١، ٢٤٥، ٢٤٤  

  ٢٥٧، باغي خيزي
  ١٩٤، باغي گوثزي

، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ١٢٢، ١٠٠، باكؤ
١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٧، ١٣٩  

  ٢٢٣، ٢١٤، ٧٢، باكوور
  ١٣٣، باكووري ئثراندا

، ١٠١، ٩٩، ٩١، ٣٥، )باآلنيج( باالنيش
١١٩، ١١٨، ١١٥، ١١٣، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧ ،
٢١٩، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠ ،
٢٢٠  
  ١٧٦، ٨٠، بانه

  ٦٤، بةحري خةزةر
، ١٨١، ١٧٢، ١٤٦، ١٢٤، ١١٩، ١١٨، بةغدا

٣٣٨، ٢٧٥، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٥٠، ٢٢٩، ١٩٩ ،
٣٣٩  

  ١٠٠، »شةذةفخانه«بةندةري 
  ١٠٠، »گوصماخنانه«بةندةري 

  ٩١، ٩٠، ٨٩، بثذلةن
  ٩٢، بثلگراد

  ٨٠، ٦٩، جبنورد
  ٢٦٣، بندذه

  پ
  ١٠٩، پؤآلتدي

  ٢٦٦، پثنجوثن
  ٢٥٠، ٢٤٩، پشتكؤ
  ٢٧٥، پصنگان

  ٢٦٥، ٢٦٣، ١٨٨، ١٧٩، )خانث( پريانشار

  ت
، ٩١، ٧٩، ٧٠، ٦٧، ٣٥، ٣٠، )ران( تاران

١١٨، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠ ،
٢٨٢، ٢٧٤، ٢١٤، ١٥٢، ١٥١، ١٣٨، ١٢٤ ،
٣٤١، ٣٤٠  

  ٢٥٢، تةرةغة
، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٥٤، ٥١، ٥٠، ٣٩، تةورثز

١١٥، ١١٤، ١١٢، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٢، ١٠٠، ٩٨ ،
١٣١، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٣، ١١٩، ١١٨ ،
١٤٨، ١٤٦، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤ ،
١٦٠، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٤، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩ ،
٢١٢، ٢١١، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٢، ١٧٢، ١٦٢ ،
٢٤٨، ٢٢٨، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٥ ،
٣٤٢ ،٣٤١، ٣٢٨، ٣١٩، ٣١٨، ٢٥٤  

  ١٤٧، تفليس
، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ١٢٠، ١٠٦، ٦٠، توركيا

١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٤٤ ،
٢١٢، ٢٠٣، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩١، ١٨٨ ،
٢٨٤، ٢٧٨، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٤  

  ج
  ٦٤، جودي
  ١٥٨، جولفا
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  چ
  ٢٣٧، چؤمي مةجيدخان

  ٢٦٧، چؤيسه
  ٢٧٠، چةمي رثزان

  ١٥٥، چني

  ح
  ٢٦٤، حاجي ئؤمةران
  ٢٥٢، حاجي حةسةن

  ٢٧٥، حافز
  ٢٧٥، حةساذؤست

  خ
  ٢٧٥، ٢٧٤، خؤذاسپث

  ٢٧٥، ٢٦٩، خانةقا
  ٢٥٣، خانةقاي شثخ عةالوةدين

  ٢٥٠، ٢٤٩، خانةقني
  ١٨٠، خةزايي
  ٦٥، خةزةر
  ٢٦٤، خةالن

  ٢٥٨، خوراسان

  د
  ٢٧٤، دؤصي خانةقا

  ١٨١، دؤصي دزه
  ٢٨٠، ٢٦٥، داراغا

، ١٨٦، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١١٥، داآلنپةذ
٢١٧، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٣، ١٨٩، ١٨٨ ،
٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨  

  ١٥٥، دامناذك
  ٦٤، »عوممان«دةرياي 
  ٦٤، »مةديترانة«دةرياي 

  ٦٥، دةيلةم
  ٢٨١، ٢٢٠، ١٨٠، دزةي مةرگةوةذ

  ٢٧٤، دزث
  ٢٨٠، ٢٦٧، ٢٢٠، ١٨١، ١٠٩، دزه

  ١٢٩، دهؤك
  ١٩١،  كرةديارب
  ٢٦٨، ديانه
  ٦٦، ٦٤، دجيلة

  ٨١، ٣١، دميةشق

  ر
، ٢٧٤، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٥٦، )رانييه( رانيه
٢٨٥، ٢٧٨، ٢٧٥  

، ١٣٠، ١٢٣، ٦١، رؤژهةآليت كوردستان
٢٨٣، ٢٨٢، ٢٢٣، ٢١٥، ١٧٣، ١٤٥، ١٤٣  

ئاسياي ( رؤژهةآليت ناوةذاست
  ١٥٩، ١٥٧، ١٤٢، )ناوةذاست

  ٨٣، ٨٢، رؤم
  ٢٥٢، رةزگةيان

  ٢٧٤، رومادي

  ز
  ١٢٩، زاخؤ

  ٣٣٩، ٦٦، زاگذؤس
  ٣٠، تاران«زانكؤي 
  ٢٧٠، )دؤصي زةرزي( زةرزي
، ٢٢٣، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨١، ١٧٩، زينوث

٣٢٦، ٢٧٤، ٢٣٨  
  ٢٧٤، زينوث ئةستثرؤكان

  ژ
  ١٥٤، ژاپؤن

  س
، شووذةوي، يةكثيت سؤضيةت( سؤضيةت
، ٧٢، ٣٢، ٢٢، ٢١، ١٦، )هرووسي، رووسيا
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١١٨، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٢ ،
١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٢٨، ١٢٠ ،
١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢ ،
١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١ ،
٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ١٩٨، ١٩٧، ١٦٨، ١٦٠ ،
٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨ ،
٢٤٨، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٦ ،
٣١٩، ٣١٨، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٧٨، ٢٧٤  

  ١٤٤، ستالينگذاد
  ٢٨٠، ٢٦٥، سةرچنار

  ٢٦٤، ٢١٦، ٢٠٨، سةردةشت
  ٢٨٥، ٢٧٤، ٢٦٤، سةركةپكان

  ٢٤١، ١٧٦، ١٠٨، ٦٩، سةقز
  ٢٦٩، سةيدسادق
، ١٧٤، ١١٧، ١١٦، ١١٥ ،٢١ ،سث سنوور

٣١٤، ٢٢٧، ١٩٤، ١٩٢، ١٨٨، ١٨٢  
  ٩٢، سثربثستان

  ٩٢، )سراژؤ( سرايوؤ
  ١٩١، سعرت

، ٤٧،  )سولةمياينيه،مانثسل( سلثماين
١٧٦، ١٧٢، ١٤٦، ١٤٤، ١٢٩، ١١٧، ٥٢، ٤٨ ،

٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩١، ١٧٨ ،
٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٤ ،
٢٨٠، ٢٧٥، ٢٧١، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦١ ،
٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٢٨٢  
  ٢٤٩، ١٧٢، ١٥٨، ٥٢، ٢٦، سنه

  ٢٦٩، سوورداش
، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ٦٤، ٥٣، ١٦، سووريا

١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٧٩، ١٧٨، ١٥٥، ١٤٧ ،
٢٧٣، ٢٢٧، ٢١٢، ١٩٦، ١٩٢، ١٩١  

، ٥٣، ٥٢، )ژثذسيتةكي شاربا( سيتةك
٢٧٣، ١١٤، ٥٨، ٥٥، ٥٤  

  ش
، )ناوچةي شارباژثذي سلثماين( شارباژثذ

٥٤، ٥٣، ٥٢، ١٧  
  ٧٧، ٦٤، شامات

  ١٢٩، شةقآلوا
  ٢٢٣، ١٨١، شةمزينان

  ١٤٦، شةهربازاذلوو
، ٢٥١، ٢٤١، ٢٢٠، ٢١٥، ٢٠٨، ١٨١، شنؤ
٢٨٢، ٢٧٣، ٢٦٧، ٢٥٨  

  ٢٥٢، شوانان
  ١٠٩، بآلغ شريين

  ٦١، كاگؤشي
  ٢٦٥، شيوةذةش

  

  ع
، ١٢٢، ١١٩، ١٠٦، ١٠٠، ٩٩، ٥٤، عثذاق

١٧٢، ١٦١، ١٤٧، ١٤٤، ١٣٨، ١٢٩، ١٢٥ ،
١٨٨، ١٨٦، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٤ ،
٢٠٣، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٨٩ ،
٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٤ ،
٢٥٥، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٦ ،
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦ ،
٣٣٨، ٣٢١، ٢٧٣  

  ٦٤، عوممان

  ف
  ٧٢، ٥٠، فةذانسه

  ٢٣٩، فةيزوصآلبةگي
  ٦٦، ٦٤، فورات

  ق
  ٣٣٩، ٢١٩، ١٨٠، ١٤١، ١٤٠، قامسلوو
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  ٢٧٤، قاميشلي
  ٥٩، قاهريه

  ٢٦٦، قةرةتؤغان
  ٢٦٦، قةرةچثوار

  ٢٨٠، ٢٧١، قةرةداخ
  ١٠١، قةسري قاجار
  ٢٧٠، قةآلي جؤصندي

  ٢٣٧، قةآلي رةسووصةسيت
  ١٥٢، ئؤزون قزل

  ٨٠، ٦٩، )قوچان( قووچان
  ٢٥٢، قووصةقةبران

  ك
  ٢٦٩، ٢٦٨، كاين پانكه

  ٢١٩، ١١٩، ١١٠، ٩٩، )كؤكي( كؤكيا
، ٢٦٤، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٤٤، ١٦٤، ١٢٤، كؤيه
٢٨٥، ٢٧٨  

  ٢٧٥، كارؤخ
  ٢٦٥، كةرسؤنان
، ١٩١، ١٨٨، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٤، كةركووك

٢٧٣، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٤، ٢٢٢، ٢٠٥، ١٩٨ ،
٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٥  

  ٢٥٠، ٢٤٩، كةصهوذ
  ٦٦، ٦٤، كةنداوي فارس

  ٢٧٤، كثلةشني
  ٢٥٠، ٢٤٩، ١٧٢، ١٢٠، كرماشان

، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٨، كوردستان
٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢٨ ،
٩٥، ٧٠، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٤ ،
١١٣، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٨، ٩٧ ،

١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤ ،
١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٥ ،
١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦ ،
١٥٤، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥ ،

١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٧ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٧١، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦ ،
١٩١، ١٨٩، ١٨٧، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦ ،
٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢ ،
٢١٥، ٢١٤ ،٢١٣، ٢١٢، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤ ،
٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١ ،
٢٣٩، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩ ،
٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٤٠ ،
٢٦٧، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٤ ،
٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢ ،
٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٠، ٣٢٩، ٢٨٥، ٢٨٤ ،
٣٤٢، ٣٤١  

  ١٢٩ ،١٦ ،كوردستاين سووريا
  ١٨٨، ١٨٠، ١٧٩، كوليج
  ٢٤٨، كيتكه

  گ
  ٢٧١، گؤپتةپه

  ١٤٧، گورجستان
  ٢٦٤، گؤذةشثت

  ١١٩، گؤيل ورمث
  ٢٧٤، گادةر

  ١٠٦، »ذزگةيان«گةذةكي 
  ٢٦٣، گةسگةسك

  ٢٧٤، گةآلصه
  ٢٦٣، گردةسوور

  ٢١٩، ١٨١، گردووان
  ٦٤، گودي

  ل
  ٢٥٢، چنيال

  ١١٨، لةندةن
  ٢٥٠، ٢٤٩، ٦٥، ذستانؤل
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  م
  ١٩٩، ١٥٣، ١٥١، ١٣٣، ١٢٥، مؤسكؤ
  ٢٦٦، ماياوه
  ٦٦، مةداين

  ٦٤، مةديترانة
  ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٦٧، ٢١٩، ١٨١، مةرگةوةذ

  ٨٠، ٦٩، مةريوان
، ٢٦، ٢٥، ٤، )مهاباد، سابآلغ( مةهاباد

٥٥، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٣، ٣٦، ٣٥ ،
١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٩١، ٧٠، ٦٢، ٦١ ،

١١٤، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤ ،
١٢٥، ١٢٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٥ ،
١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦ ،
١٥٩، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٩ ،
١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٢ ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠ ،
٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٤، ١٩٢ ،
٢٣١، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤ ،
٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٣٧، ٢٣٥ ،
٢٦٧، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦ ،
٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٣، ٢٦٨ ،
٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٢، ٣٣٠، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢ ،
٣٤٢  

  ٢٥٣، مةيداين ئاردي
  ٢٥٣، مزگةويت سةيدنيزام

  ٢٥٢، مزگةويت شادةروثش
  ٢٠٤، ١٩٥، ١٧٥، ٦٢، موكريان

  ٣٣٩، ٢٨١، ١٤٢، ٦٢، موكرياين
  ١٢٧، ١٢٢، ١١٢، مياندواو

  ١٦٠، ١٥٢، ١٥١، ميانه
  ١٥٥، ٥٩، ميسر

  ن
  ١٥٣، نةخجةوان

، ٢٥١، ٢٤٢، ٢٢٠، ٢١٥، ٢٠٨، ١٨١، نةغةده
٢٥٨  

  ٦٦، نةهاوةند

  ه
  ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩، هةرمةنيان

  ٢٦٠، ٤٤، ٤٣، هةصةجبة
  ١٩٢، هةكاري
  ١٢٠، ٦٦، ٦٥، هةمةدان
  ٩٢، هةنگري

  ٨٠، ٦٩، )اورامان( هةورامان
، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٧٢، ١٢٩، هةولثر

٣٣٨، ٢٦٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٤٨، ٢٣٠، ٢١٧ ،
٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩  
  ٦٤، هيند

  و
  ١٩١، وان

  ٢٧٥، وةرتث
، ١٠٠، ٩٩، ٧٠، ٤٩، ٣٥،  )رةزايية( ورمث

١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١ ،
١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ١١١ ،
١٥١، ١٤٣، ١٣٣، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١ ،
٣٣٩، ٢١٦  

  ي
  ١٥٥، ٦٥، يؤنان



  

  ناوي بآلوكراوةكان

  ئ

  ۲۳۰، ۱۹۸، ئازادي
  ۱۹۴، ۱۸۰، ۱۰۴، ۹۸، ئاآلي ئازادي

  ۸۱، ۳۱، ئيتالعايت هةفتةگي

  خ

  ۲۴۰، ۱۴۲، خةبات

  ر

  ۱۷۳، رؤژا نوث
  ۱۶، ئاگريرؤژنامةي 

  ۲۷۳، ۲۵۸، ۲۲۹، ۲۲۸، رؤژنامةي رزگاري
، ۵۶، ۵۲، ۴۰، ۲۶، رؤژنامةي كوردستان

۵۷ ،۹۸ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ،۱۰۳ ،۱۰۴ ،۱۱۳ ،۱۱۴ ،
۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۰۲ ،۱۱۶ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۷۱ ،
۲۳۵ ،۲۴۲ ،۲۴۴ ،۲۴۸  

  ۱۷۳، رؤناهي
  ۵۲، ۲۶، راوثژ

  ۲۲۸، رووناك

  س

  ۱۴۹، سةبا

  ش

  ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۱۹۹، شؤذش

  ك

  ۵۶، كوردستان ئاوات
  ۵۹، كورد تةعاون و تةرةقي غةزةتةسي

  ۶۱، ةريكوردستان مسيؤن
  ۱۸۰، ۱۱۵، ۲۶، كوردستاين نوث

  گ

، ۲۵، ۲۱، )#&�)،ئاوات( ي ئاواتگؤضار
۲۶ ،۲۷ ،۲۸ ،۲۹ ،۳۰ ،۳۲ ،۳۴ ،۳۸ ،۳۹ ،
۴۰ ،۴۵ ،۴۶ ،۴۷ ،۴۸ ،۴۹ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،
۵۵ ،۵۶ ،۵۷ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۳ ،۶۴ ،۷۳ ،۹۵ ،



 سثبةري ئازادي/     354

 

۹۷ ،۹۸ ،۹۹ ،۱۰۱ ،۱۰۴ ،۱۰۵ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،
۱۱۷ ،۱۶۷ ،۱۶۸ ،۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،
۲۸۹ ،۲۹۰ ،۲۹۱ ،۲۹۲ ،۲۹۳ ،۲۹۴ ،۲۹۵ ،
۲۹۶ ،۲۹۷ ،۲۹۸ ،۲۹۹ ،۳۰۰ ،۳۰۱ ،۳۰۲ ،
۳۰۳ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،۳۰۶ ،۳۰۷ ،۳۰۸ ،۳۰۹  

  ۲۳۰، ي دةنگي راسيتگؤضار
  ۲۱۴، ي رابوونگؤضار
  ۱۰۴، ۵۲، ي كوردستانگؤضار
  ۲۰۶، ۱۳۵، ي گزينگگؤضار
  ۵۵، ۵۴، ۵۳، ي مرؤضگؤضار
، ۴۰، ۲۷،  )هاواري كورد(ي هاوار گؤضار

۵۱، ۵۲ ،۵۴ ،۵۵ ،۵۸ ،۶۳ ،۶۴ ،۹۷ ،۱۱۵ ،
۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۶۸ ،۱۸۳ ،۲۳۲ ،۲۳۵ ،
۲۴۲ ،۲۴۴  

  ۵۹، ي دياري كوردستانگؤضار
  ۲۳۰، ۵۹، ي رؤژنامةنووسگؤضار
  ۵۳، ۵۲، ۲۶، ۱۷، ي رثگاگؤضار
  ۲۳۶، ۲۱۲، ۱۷۰، ۱۴۶، ۱۴۲، ي روانگةگؤضار
  ۲۳۷، ۱۷، ي مةهابادگؤضار
، ۳۲، ۲۷، ۲۶، ۲۳، ۲۱، ي نيشتمانگؤضار

۳۶ ،۳۸ ،۳۹ ،۴۰ ،۴۲ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،
۵۴ ،۵۵ ،۵۷ ،۵۸ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۳ ،۹۵ ،۹۶ ،
۹۷ ،۱۱۴ ،۱۱۶ ،۱۱۷ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۶۲ ،۱۶۵ ،

۱۶۷ ،۱۶۸ ،۱۶۹ ،۱۷۰ ،۱۷۲ ،۱۷۳ ،۱۷۵ ،
۱۷۶ ،۱۸۲ ،۱۸۳ ،۱۸۴ ،۲۰۲ ،۲۰۶ ،۲۰۷ ،
۲۰۸ ،۲۰۹ ،۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۱۷ ،۲۱۸ ،۲۲۰ ،
۲۲۱ ،۲۲۸ ،۲۳۲ ،۲۳۳ ،۲۴۱ ،۲۴۴ ،۲۴۷ ،
۲۵۱ ،۳۱۰ ،۳۱۱ ،۳۱۲ ،۳۱۳ ،۳۱۴ ،۳۱۵  

، ۵۵، ۵۱، ۴۰، ۲۷ ،۲۲ ،۲۱، ي هاوارگؤضار
۶۴ ،۹۷ ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۳۱۶ ،۳۱۷  

، ۲۱۶، ۹۹، ۵۲، ۳۹، ۲۶، ي هةآلصهگؤضار
۲۳۲ ،۲۳۵ ،۲۴۴  

  ۱۷۳، ۱۷۲، گةالوثژ

، )گذوگاصي مناآلن( گذوگاصي منداآلين كورد
۲۶ ،۵۲ ،۶۳ ،۲۳۲ ،۲۳۳ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،

۲۴۳ ،۲۴۴  

  م

  ۱۵۴، دي ئازاديمةه

  و

  ۵۰، وةتةن يؤصندا
  ۲۲۸، وةحدةت ئةننيزال

  ه

، ۱۶۷، ۵۸، ۵۵، ۵۲، ۲۶، هاواري نيشتمان
۱۶۸ ،۲۳۷  
  ۴۰، ي كوردستانرهاوا

  ۲۸۱، ۲۷۵، ۲۷۱، ۲۶۱، مثرد هةزار
  ۲۵۰، هةشتاوهةشت

  ي

  ۲۳۰، ۲۲۸، ۲۲۵، ۱۹۹، يةكثيت تثكؤشني



  

  ناوي پارتةكان

  پ

پاذيت كؤمؤنيسيت يةكثيت سؤضيةت 
  ۱۴۳، )بةصشةويك(

پاريت ( پاريت دمثوكذايت كوردستان
 يپاريت دمثوكذايت كورد، دمثوكذات

  ۲۷۳، ۲۲۶، ۲۰۰، ۱۳۶، )عثذاق

  ح

  ۱۴۲، حيزيب ئازادخيوازي كوردستان
، ۱۲۶، ۱۲۲، )پاريت تووده( حيزيب تووده

۱۴۴ ،۱۵۳  
حيزيب ( حيزيب دمثوكذايت كوردستان

حيزيب  ،وكذايت كوردستاين ئثراندمث
، ۲۶، ۲۲، )ك.د.ح ،ا.ك.د.ح،  دمثوكذات

۵۱ ،۵۲ ،۵۶ ،۵۷ ،۵۸ ،۱۰۴ ،۱۲۲ ،۱۳۲ ،
۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۳۹ ،۱۴۰ ،۱۴۲ ،۱۴۵ ،
۱۴۶ ،۱۶۵ ،۲۰۰ ،۲۳۴ ،۲۳۷ ،۲۴۸ ،۲۶۰ ،
۲۷۲ ،۲۸۲  

، )حيزيب رزگاري( حيزيب رزگاري كورد
۱۹۹ ،۲۰۰ ،۲۲۶ ،۲۲۸ ،۲۲۹ ،۲۵۸ ،۲۷۳  

حيزيب ( مؤنيسيت عثذاقحيزيب كؤ
حيزيب  ،كؤمؤنيسيت كوردستاين عثذاق

، ۱۹۹، )، حيزيب شؤذششيووعي عثذاق
۲۱۲ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۸ ،۲۲۹ ،۲۳۰ ،۲۶۸  

  خ

، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۵، خؤيبوون
۱۹۳ ،۲۲۷ ،۲۲۸  

  د

  ۲۴۵، ك.دةستةي الواين كؤمةصةي ژ

  ر

  ۱۹۹، رثيا راست

  ش

  ۱۹۱، ۱۷، ۱۶، ۱۵، شؤذشي ئاگري
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  ف

حيزيب ( ةي دمثوكذايت ئازةرباجيانفريق
فريقةي ، دمثوكذايت ئازةرباجيان

فريقةي دمثوكذايت ، ئازةرباجياين ئثران
  ۱۵۷، ۱۵۲، ۱۴۱، ۱۳۸، ۱۳۷، )تةورثز

  ك

  ۲۳۶، كؤمةصةي ئازادخيوازاين كورد
كؤمةصةي ( كؤمةصةي ژيانةوةي كورد

كؤمةصةي ژياين ، ژيانةوةي كوردستان
، ريت ژثكافپا ،پاذيت ژياين كورد، كورد

كؤمةصةي ، كاف.كؤمةصةي ژث ،ك.حيزيب ژ
  )ك.ژ، ژثكاف، ك.كؤمةصةي ژ، ژثكاف

 ،۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۷ ،۲۹ ،۳۲ ،
۳۵ ،۳۶ ،۳۷ ،۴۴ ،۴۵ ،۴۷ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،
۵۳ ،۵۷ ،۵۸ ،۶۰ ،۹۵ ،۹۶ ،۹۷ ،۹۸ ،۹۹ ،
۱۰۱ ،۱۰۲ ،۱۰۳ ،۱۰۴ ،۱۰۵ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۰ ،
۱۱۱ ،۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۴,۱۱۶ ،۱۱۷، ۱۲۳ ،۱۲۴ ،
۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،
۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴۰ ،
۱۴۱ ،۱۴۲ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،
۱۵۱ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،
۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۷۷ ،۱۶۸ ،۱۶۹ ،۱۷۰ ،
۱۷۴ ،۱۷۵ ،۱۷۶ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۰ ،۱۸۱ ،
۱۸۲ ،۱۸۳ ،۱۸۵ ،۱۸۶ ،۱۸۸ ،۱۸۹ ،۱۹۰ ،
۱۹۲ ،۱۹۳ ،۱۹۵ ،۱۹۹ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۴ ،
۲۰۵ ،۲۰۶ ،۲۰۷ ،۲۰۸ ،۲۰۹ ،۲۱۰ ،۲۱۱ ،
۲۱۲ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۱۵ ،۲۱۶ ،۲۱۷ ،۲۲۰ ،
۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،
۲۲۸ ،۲۳۰ ،۲۳۱ ،۲۳۲ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۳۵ ،
۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۳۸ ،۲۳۹ ،۲۴۰ ،۲۴۱ ،۲۴۲ ،
۲۴۳ ،۲۴۴ ،۲۴۵ ،۲۴۶ ،۲۴۸ ،۲۴۹ ،۲۵۰ ،
۲۵۱ ،۲۵۲ ،۲۵۳ ،۲۵۴ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۹ ،

۲۶۰ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۷۱ ،۲۸۳ ،۲۸۴ ،۲۸۵، 
۳۲۰ ،۳۲۸  

 ،هيوا، حيزيب هيوا( كؤمةصةي هيوا
، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۴، ۱۴۳، ۱۳۵، ۱۱۶، )ئومثد

۱۸۱ ،۱۸۳ ،۱۸۴ ،۱۸۵ ،۱۸۶ ،۱۸۷ ،۱۸۹ ،
۱۹۰ ،۱۹۳ ،۱۹۵ ،۱۹۶ ،۱۹۷ ،۱۹۸ ،۲۰۰ ،
۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۵ ،۲۰۷ ،۲۰۸ ،۲۰۹ ،۲۱۰ ،
۲۱۳ ،۲۱۷ ،۲۲۰ ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،
۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۲۸ ،۲۲۹ ،۲۳۸ ،۲۴۲ ،
۲۵۷ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۸۳  

  ۲۸۰، ۲۶۷، كؤمةصي برايةيت

  ن

  ۹۳، ۷۲، نازي

  ي

  ۲۳۰، ۲۲۵، ۱۹۹، يةكثيت تثكؤشني
  ۲۷۶، يةكثيت نيشتماين



  

  ناوي نةتةوةكان

  ئ

، ١٣١، ١١٨، ١٠٠، )ئازةرباجياين( ئازةري
١٥٩، ١٥٠، ١٣٧,١٤٨، ١٣٢ ،۱۹۹ ،۲۰۶ ،
٢٥٨، ٢٥٢، ٢١٥  

  ١٥٢، ٧٢، ئاصماين
  ١٥٥، ئامريكايي

، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۱، ۷۲، ۵۱، ئةرمةين
۱۲۷  

، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۴، ۳۱، ۳۰، ئثراين
۷۳ ،۱۰۱ ،۱۰۵ ،۱۰۸ ،۱۱۳ ،۱۲۰ ،۱۲۲ ،۱۲۶ ،

۱۳۳ ،۱۳۶ ،۱۳۸ ،۱۴۹ ،۱۵۵ ،۱۶۰ ،۱۶۸ ،
۲۵۸ ،۲۷۲ ،۲۷۴ ،۲۸۱ ،۲۸۲  

، ۱۱۸، ۱۱۲، ۷۲، )ئينگليزي( ئينگليسي
۱۲۰ ،۱۲۴ ،۱۲۵ ،۱۲۸ ،۱۴۲ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،
۱۴۷ ،١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٨ ،۱۵۵ ،١٥٧ ،
١٦٠، ١٥٨ ،۱۶۱ ،۱۶۸ ،۱۷۱ ،۱۷۳ ،۱۸۱ ،
۲۰۶ ،۲۰۷ ،۲۰۹ ،۲۱۰ ،۲۲۰ ،۲۲۲ ،۲۲۵  

  ت

  ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۲۹، ۱۲۰، تورك

  ر

، ٣٢، ٢١، )عورووس، عرووس( رووس
٥٧ ،۵۸ ،۹۶ ،٩٨ ،۹۹، ۱۱۰ ،١١٢، ١١١ ،

١١٣ ،۱۱۸ ،۱۱۹ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲ ،١٢٣ ،
١٣٤، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤ ،۱۳۹ ،١٤٥ ،
۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۵۰ ،۱۵۲ ،۱۵۳ ،۱۵۷ ،
۱۵۸ ،۱۵۹ ،١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٦١، ١٦٠ ،
١٧١ ،۱۷۸ ،۱۹۵ ،۲۰۰ ،٢٠٩، ٢٠٢، ٢٠١ ،
٢١٢، ٢١١ ،۲۱۵ ،۲۱۶ ،۲۲۱ ،٢٢٢ ،۲۷۸  

  ع

  ۲۶۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، عةذةب
، ٢٠٧، ١٩٨، ١٨٣، ١٧٧، ١٧٢، ١٢٠، عثذاقي

٢٧٩، ٢٤٨، ٢٢٦  
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  ف

، ۷۶، ۷۲، ۷۱، ۶۶، ۶۴، ۳۱، ۳۰، فارس
۷۷ ،۷۸ ،۷۹ ،۱۶۶  

  ك

  زؤربةي الپةذةكان ،كورد

، ٥٢، ٤٨، ٣٨، ٣٤، ٢٦، ١٦، كوردستاين
١١٢، ٩٧، ٩٦، ٦٧، ٦٥، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٥٣ ،
١٢٩، ١٢٨، ١٢٤، ١١٩، ١١٧، ١١٥، ١١٤ ،
١٥٩، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٨ ،
١٨٨، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٤، ١٧١ ،
٢٠١، ١٩٩، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢، ١٩١، ١٨٩ ،
٢١٢، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٢ ،
٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٤ ،
٢٥١، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٧ ،
٢٨٤، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٥٩، ٢٥٥ ،
٢٨٥  



  

   سةرچاوةكان

  كتثيب كوردي

خؤيبوون و شؤذشي ئاگري، شوكور مستةفا كردوويه به كوردي، : ؤم، رؤهاتئاآلك -1

  .٢٠٠٠چاپي يةكةم، دةزگاي چاپ و بآلوكردنةوةي ئاراس، هةولثر 

يادداشتةكامن، بةشي يةكةم، چاپي يةكـةم،  : ئةمحةد رةسووص پشدةري، عةبدوصآل -2

ـ     وردي وةزارةيت رؤشنبريي و راگةياندن، دةزگـاي رؤشـنبريي و بآلوكردنـةوةي ك

  .١٩٩٢، چاپخانةي داروحلوذييه، بةغدا )كؤماري عثذاق(

بارگــةي يــاران، ســةرجةمي شــثعري هــثمن، بــةرگي يةكــةم، دةزگــاي چــاپ و   -3

  .٢٠٠٣بآلوكردنةوةي ئاراس، هةولثر 

كؤكردنــةوه و (ئاصةكؤك،بةســةرهاتةكاين سياســي ژيــامن، : بلووريــان، غــةين -4

  .١٩٩٧، ستؤكهؤمل )حاميدي گةوهةري: ئامادةكردين

لـه بآلوكراوةكـاين بنكـةي    : تاريك و روون، گوصبژثرثك لـه شـثعرةكاين هـثمن    -5

  .١٩٧٤بةغدا ) ٥(پثشةوا، ژماره 

رؤژنامةنووسيي كوردي سةردةمي كؤماري دمثوكـذايت  ): دوكتور(حوسثن، هيمدادي  -6

، چاپي يةكةم، دةزگاي چاپ و پةخشي سةردةم، سلثماين ١٩٤٧ - ١٩٤٢كوردستان، 

٢٠٠٢.  
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: بةسةرهايت رةفيق حيلمـي، پثداچوونـةوه و داذشـتنةوةي    :ناهيدهرةفيق حيلمي،  -7

  .٢٠٠٥كةژاص ئةمحةد، چاپي يةكةم، وةزارةيت رؤشنبريي، سلثماين 

، ١٩٢٦ - ١٩٢٤ ژيانةوة و شوثين له رؤژنامةنووسـيي كورديـدا  : زةنگةنه، عةبدوصآل -8

پ و كةماص مةزهةر ئةمحةد، چاپي يةكةم، دةزگاي چـا . پثشةكي و پثداچوونةوةي د

  .٢٠٠٠بآلوكردنةوةي موكرياين، هةولثر 

كـاف چبـوو؟ چـي دةويسـت؟ چـي بةسـةر هـات؟،         ژث: سةمةدي، سةيد حمةممةد -9

  .١٩٨١چاپةمةين سةيديان، مةهاباد 

رؤژهةآليت كوردسـتان لـه بةصـگةنامةكاين وةزارةيت دةرةوةي    : سوصتاين، ئةنوةر -10

  .٢٠٠٥بريتانيادا، چاپي يةكةم بنكةي ژين، سلثماين 

چثشيت جمثـور، ئامـاده كـردن و    ): مامؤستا هةژار(ةندي، عةبدوذذةمحان كشةرةف -11

  .١٩٩٧ةندي، چاپي يةكةم، پاريس شةرةفكخاين : سةرپةرةسيت بؤ چاپ

جووآلنةوةي رزگاريي نيشتماين كوردستان، وةرگثذ له ): دوكتور(شةمزيين، عةزيز  -12

انةي شـةهيد  ، چاپخ)ك.ن.ي(فةريد ئةسةسةرد، دةزگاي راگةياندين : عةذةبييةوه

  .١٩٨٥ئيبذاهيم عةزؤ، چاپي دووهةم ئةيلوويل 

چل ساص خةبات له پثنـاوي ئـازادي، بـةرگي    ): دوكتور(عةبدوذذةمحان، قامسلوو  -13

  .١٣٦٧يةكةم،چاپي دووهةم 

ويب، ورمث يقازي، ئةمحةد، ديواين سةيفولقوزات، ئينتيشارايت سةالحةددين ئةي -14

١٣٦١.  

، چاپي يةكـةم، چاپخانـةي   )واژةگزار(بژثروشة -فرهنگ فارسي كردي : س.كارا، م -15

  .١٣٦١، سةنةندةج ٤٢تةعاوين 

، بنكةي چاپةمـةين  )مامؤستا عولةما(ژيان و بةسةرهايت زةبيحي : كةرميي، عةيل -16

  .١٩٩٩زاگذؤس، چاپي يةكةم، گؤتثنبثرگ، سؤئثد 

  .١٩٩٩كؤمةصةي ژيانةوةي كوردستان، چاپي يةكةم، ستؤكهؤصم : گةوهةري، حاميد -17

، چاپي يةكةم، )بةرگي دووهةم(كوردستان و ستراتثژي دةوصةتان : حوسثنمةدةين،  -18

  .ي هةتاوي١٣٨٠، خاكةلثوةي )؟(شوثين چاپ 

تثگةيشتين راسيت و شوثين له رؤژنامةنووسيي ): دوكتور(مةزهةر ئةمحةد، كةماص  -19

  .١٩٧٨، چاپي يةكةم، چاپخانةي كؤذي زانياري كورد، بةغدا كورديدا
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چةند الپةذةيةك له مثـژووي رؤژنامـةواين كـوردي،    : وانمستةفا ئةمني، نةوشري -20
  .٢٠٠٢چاپي يةكةم، چاپي وةزارةيت رؤشنبريي، سلثماين 

حكوومةيت كوردستان كورد لـه گةمـةي سؤضـيةتيدا،    : مستةفا ئةمني، نةوشريوان -21
  .١٩٩٣چاپي دووهةم، چاپي وةزارةيت رؤشنبريي، هةولثر 

م، چـاپي يةكـةم، دةزگـاي چـاپ و     بريةوةرييةكاين سةعيد ناكـا : ناكام، سةعيد -22
  .٢٠٠٣بآلوكردنةوةي ئاراس، هةولثر 

مســتةفا بــارزاين لــه هثنــدثك بةصــگةنامه و ): دوكتــور(هــةورامي، ئةفراســياو  -23
تؤمارثكي زثذين له مثژووي گـةيل   -يان  -» ١٩٥٨ - ١٩٤٥«دؤكيؤمثنيت سؤضيةتيدا 

  .٢٠٠٢ر كورد، چاپي يةكةم، دةزگاي چاپ و بآلوكردنةوةي ئاراس، هةولث
ــه    -24 ــؤ مامؤســتا بــرامي ئةمحــةد، ل ــه ب ــوا، چةپكةگوصــي وةفاداريي يادگــار و هي

  .١٨/٥/٢٠٠٠بآلوكراوةكاين مةكتةيب ناوةندي راگةياندن، سلثماين 

  كتثيب فارسي
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  گؤضاري ئاوات

بـؤ گؤضـاري   ) سـثبةري ئـازادي  (هةروةک دةزانني بةشثکي ئةم بةرهةمـه  
لثرةدا ئةم چةنـد زانيارييـه گرينگـةي سةرنووسـةر و     . تةرخان کراوه» ئاوات«

  .دةکةين سةر  و وتارةکةي پث تةواو پوختةتر خاوةن ئيمتيازةکةشي دةخةينه
ـ ـبريةوةرييـةکـةمـي ي ـشةـي ب۲۹و  ۲۸ةذه ـه الپـل ـ ـاين کتـيةک ي ـثب

پاش ئةوةي باسـي  » حمةممةد«دا کاک »بريةوةرييةکاين حمةممةد شاپةسةندي«
هثناين چاپخانه و گرياين مامؤستا زةبيحي و هاوذثياين دةکا،  چؤنثيت وةدةست

ئةگةرچي هثندثک نووسني و بابةيت ئاماده بؤ چـاپ لـه ژثـر دةسـتمدا     «: دةصث
ئاماده نةبووين زةبيحي که سةرپةرةشتيي گؤضارةکةي بةئةستؤوه  بوو، بةآلم به

پاش ئةمه کةومته سةر . ، نةدةکرا له خؤمةوه دةسيت پثبکةم]واته نيشتمان[بوو 
بريي ئةوه، با له خؤمةوه و له سةر مةسئوولييةيت خؤم گؤضارثک بـه کـوردي   

دةسـتم بـه   بـةجث   ئةمةم به بريؤکةيةکي باش لثک دايةوه و جـث . بآلو بکةمةوه
بابةتثکم ئاماده » !براي دوورم«به يادي زةبيحي و به سةردثذي . ئامادةکاري کرد

دا »ک.ژ«م له بـآلو کراوةکـاين   »زةبيحي«کرد و سةردثذي زؤر له نووسينةکاين 
چةنـد بابـةتثکي تـر      هةروةها. بثنم» زةبيحي«تثدا گوجناند، بث ئةوةي ناوي 

ـ «و » هـةژار «لةگةص چةند پارچه شـثعري   و بابـةتثکي ديکـه بـه نـاوي     » ثمنه
دا، ئةمانه برييت بوون لـه نـاوةرؤکي گؤضـارةکه    )حماکةمةي هيتلةر له دؤزةخ(
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: بآلو کرايةوه) ئاوات(کؤتايي بث، ) ئووت(پثش ئةوةي مانگي ). ي ئاوات۱ژماره (
نزيکةي سةد ژمارةم له ناو برادةراين حيزب و کةسايةتيةکاين ناو شـاردا بـآلو   

لـه نـاو   » حمةممةدي ئـةنوةري «ي چوارسةد ژماره به هؤي کاک کردةوه و دةور
  »...شاردا فرؤشرا

. هاتووه» ئاوات«ي بةشي دووةمي کتثبةکةشدا باسي گؤضاري ۲۶له الپةذه 
بةآلم چونکه له بةشةکاين ديکه کةلکمان لث وةرگرتووه، له دووپات کردنـةوةي  

  .خؤمان پاراستووه
و » زةبيحـي «اسي گرياين مامؤستا ي بةشي دووةمدا ديسان ب۳۳له الپةذه 

سـوودم لـةم چاپخانةيـه وةرگـرت و بةتـةنيا      «: هاوذثياين  دةکا و دواتر دةصث
به يادي ئةو » ئاوات«، ئثستا کچثکم ناو ناوه »ئاوات«گؤضارثکم دةرکرد به ناوي 

شــاياين باســه هــةموو . رؤژنامةيــة کــه تــةنيا يــةک ژمــارةي لــث دةرچــوو
  »...بثجگه له چةند پارچه شثعرثکنووسينةکاين هي خؤم بوون، 

گؤضـارثکم سـاز کـرد،    » ئـاوات «هثنام بـه نـاوي   «: ش دةصث۴۲له الپةذه 
  »...نزيکةي مانگثک کارم تثدا کرد و بآلوم کردةوه

حمةممةدي شاپةسةندي لـه زمـاين   «و له بةشثک له وتاري  ۷۱له الپةذه 
ئـاخر ژمـارةي   ئثمه تـا  «: که کاک سديق ساصح ئامادةي کردووه دةصث» خؤيةوه

کـه لةگـةص زةبيحـي گةذاينـةوه بـؤ سـابآلغ،       . له تةورثز ماينةوه» نيشتمان«
کـه زةبيحـي گـريا، ئـةو     . چاپخانةيةکي چووکي دةستيمان هثنا، دامامنةزراند

خـؤم  . »ئـاوات «مةجةلةيـةکم دةرکـرد بـه نـاوي     . چاپخانةيةم ئيستيغالل کرد
 ۵۰۰ياندواو هثنـام، بةشـي   کاغةز له سابآلغ نةبوو، چوومه م. حذووفچينيم کرد

حمةممةدي ئةنوةري «. نيوةم له سابآلغ دابةش کرد. دانةم هثنايةوه و تةبعم کرد
دا بؤ لثژنـةي  » حمةممةدي ياهوو«هةشت دانةم به . بؤي فرؤشتم» مريمةمحودي

دوايـه جوابيـان   . گوتيان شتثکي خراپت کـردووه . نارد] ک.کؤمةصةي ژ[ناوةندي 
  .»چوو هةر پارةي کاغةزةکةي تث» اتئاو«نارد دةست رابگرم، 

ئةگةر مبانةوث ئةم چةند زانيارييـه لـه چةنـد دثـردا کـورت بکةينـةوه       
  :دةصثني

و هاوذثيـاين لـه   » زةبيحـي «له دواي گرياين مامؤسـتا  » ئاوات«گؤضاري 
. ، چــاپ کــراوه، گؤضــارةکه نزيکــةي مانگثــک کــاري بــؤ کــراوه »بــاآلنيش«
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زؤربـةي  . کردوويـةيت » شاپةسـةندي  حمةممـةدي «حذووفچينييةکةي هةر کاک 
ئةگـةر بـةپثي ئـةو    . ن»حمةممـةدي شاپةسـةندي  «وتارةکان نووسراوةي کـاک  

بث، هيچ دوور نييه ئةو شثعرةي لـه ژثـر نـاوي    » حمةممةد«زانيارييانةي کاک 
دا »ئـاوات «لـه گؤضـاري   ) ه.ر(يا » م. ر«و به ناوي ثين » !ئةي ميللةيت ئاواره«

  .بث» هةژار«ستا بآلو بؤتةوه شثعري مامؤ
له نثو ئةو وتارانـةدا  » حمةممةد«ئةو وتارانةي هةر بةپثي قسةکاين کاک 

. دا چـاپ بکـرثن  »نيشـتمان «بووه که بذيار بووه له ژمارةکاين ديکةي گؤضـاري  
  )ي بةشي بريةوةرييةکان۲۸الپةذه (

تةنيا يةک ژمارةي لث چـاپ و   ،نوسخةدا ۵۰۰له ترياژي » ئاوات«گؤضاري 
  .تةوهبآلو کراوة
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  ئةشکةيي ئةمحةديمريزا 

  
دا شــثعرثک بــه نازنــاوي »ئــاوات«ي گؤضــاري ١٣و  ١٢لــه الپــةذةکاين 

، ٦٢و  ٤٧چـاپ کـراوه کـه لـه شـيکردنةوةکانيدا لـه الپـةذةکاين        » ئةشکةيي«
لثرةدا که بةخؤشييةوه چةند سةرچاوةي . گوتوومانه ئةو شاعريةمان نةناسيوه

  .سثننيبامشان وةدةست کةوتووه، ئةويش دةنا
ي بـةرگي يةکـةمي کتـثيب    ١٢٣لـه الپـةذه   » گيـوي موکريـاين  «مامؤستا 

ئةشـکةيي،  «: شاعريدا دةصث» ئةشکةيي«و له بةشي ناساندين » کةشکؤصي گيو«
نثوي ئةمحةد کوذي حمةممةد کوذي شةريف له تريةي مسايلـه کوثرةيـه و لـه    

ـ    ١٨٩٩ساصي  ردووه و دا له ئةشکان هاتؤته دنياوه و قورئـاين پـريؤزي خـةمت ک
له تةمةين بيست ساصيدا هةوةسـي شـثعر   . زماين فارسي و تورکيشي خوثندووه

خاوةين ديـوانثکي  . کردووه ]ي[داناين دةکةوثته سةري و دةسيت به غةزةل خوان
دا مامؤستا دةبثت، له  ماوةي نؤ ساص له قةآلدزث. الپةذةييه ٢٠٠کوردي و فارسي 

» موختـار «، »ئةشکةيي«لوسي شثعري تةخةل. دا به زؤري دةيکةنه موختار دوايي
،وةک »خـوثين جگـةرم  «له پاش ناساندنيشي شثعرثکي به نـاوي  . »ه»الفاو«و 

  :منوونةي شثعرةکاين هثناوه که لثرةدا وةک خؤي دةينووسينةوه
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  خوثين جگةرم ووشکه له نثو قاليب تةذدا

  وةک کؤمةگي ئةسحاب لةسةر فةحتي دژي شام

  ئةسريمرثبازي هةآلتن نييه، ناچاره 

  لثو تاقةيت بزوان و زمان فرسةيت هاوار

  رووم کرده خةياآلت و تةدابري و تةفةننون

  روانيمه عةقص يةعين ئةتؤ بثژه دةصثي چي

  دزيب» ئةشکةيي«لةم بةينه ئةگةر بوو به هةرا 

  

  لةم گثژييةم رؤيشتووه روحم له خةتةردا

  سث خاصي هثنا سةرم، ئةمين به قذ دا

  ةچيم تاکوو به فةردارؤژ مامت و شةو ئثشک

  تثماوه دةروون نةفس و دصي هةر دوو به شةذ دا

  بؤ مان و نةجات و فةرةجي زييا گةردا

  بة دزي له هةموو قووةيت خؤي ئةمين خةبةر دا

  هةر ال که زةبوون بوو له سةر ئةم دينه و بةردا

  

�����W ��  (ي کتثبةکةي ۲۷۲، له الپةذه »زاده فةرةيدووين حةکيم«کاک 
 ����#�87�
� �
مريزا ئةمحةدي ئةشکي، «: دا ئةو شاعريةي ئاوا ناساندووه)���

. ناسک بـووه  له غةزةل هؤنينةوه به زماين کوردي، شاعريثکي بةزةوق و هةست
ي ۱۳۲۰له دايـک بـووه و ساصـي    » ئةشکان«ي کؤچي مانگي، له دثي ۱۲۷۸ساصي 

  ».ردووهله شوثين له دايک بووين کؤچي دوايي ک ]ي زاييين۱۹۴۱[هةتاوي 
دواي پرسيار و چاوةذوانييةکي زؤر، بةخؤشييةوه بـه هـؤي برادةرثـک،    

ئـةو دوو بـةذثزه بـران و    . م ناسي»عةيل عةبدوصآلپوور«و کاک » ئةمحةد«کاک 
ن و پثم وابث ئةگـةر بـه هةصـه نـةچوومب بـرازاي مـريزا       »ئةشکان«خةصکي دثي 

ةوه »ئةمحةد«زا من به ناوي مري« :کاک ئةمحةد دةيگوت. ن»ئةمحةدي ئةشکةيي«
دا نووسراوه، مريزا ئةمحةد چـوار منداصـي   »کةژاص ئيبذاهيم«لةو وتارةي . کراوم

کوذةکـةي  ... هةبووه بةآلم وا نييه، پثنج منداصي هـةبوو، سـث کـوذ و دوو کـچ    
ئةو دوو خؤشةويسته دوو شثعر و  ».کوذثکي له سؤئثده. يه»عةيل«ديکةي ناوي 

کـةژاص  . بـؤ نـاردم  ارةت به ئةشکةيي شاعري سةبيان »کةژاص ئيبذاهيم«وتارثکي 
ي ساصي دووهةمي ۲۶۴له ژماره » !الفاو کثيه؟«خامن له وتارثکيدا که له ژثر ناوي 

بآلوي کردؤتةوه، زانيـاري باشـي لـه     ۱۹۹۲ي ۴ي ۱۵پاشکؤي ئةدةب و هونةري 
ئةمحـةد حمةممـةد   «نـاوي  ... الفـاو «: سةر ئةو شاعريه کؤ کردؤتـةوه و دةصـث  

له ناوچةي پشدةر لـه دايـک   » ئةشکان«ي زاييين له دثي ۱۹۰۰اصي له س» شةريف
يةوه وةکوو زؤربةي شاعرياين دي خراوةته بةر خوثندن له  هةر له منداصي. بووه

  .الي مةال و فةقثيان
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. کؤچي دوايي دةکات و لـه گؤذسـتاين قـةآلدزث دةنثـژرث     ١٩٥١له ساصي 
ةرانيدا ئازار و ستةمي ژيـاين  ي شاعري هةر له منداصييةوه له ژيان و گوز»الفاو«

زؤر چثشتووه و هةژاري و نةداري به باآليدا بذاون، بؤيـه ئـةويش بـؤ بژيـوي     
هـةر لـةو   . ژياين خؤي و خثزانةکةي رووي کردؤتـه کـار و کاسـيب و عـةتاري    

ي شـاعرياين وةکـوو    رثگةيةشةوه دووکانةکةي بؤته جث ژواين کؤذ و دمةتـةقث 
الفاوي شاعري له زمـاين فارسـي و   . زيک خؤيقانع، فاين، هثمن و شاعرياين ن

چةنـدةها شـثعري بـه فارسـي و عـةذةيب      . عةذةيب دةسـتثکي بـاآلي هـةبووه   
چونکه سةوداسةري شاعرياين وةکو سةعدي شـريازي و خـةيام و   . هؤنيوةتةوه

  . بووه) ابوالعالي معري و املتنيب(
له شاعرياين خؤمشـان هةميشـه پةيوةسـت و پةيوةنـدي لةگـةص قـانع       

بةتايبةيت له پثنجوثنةوه هاتؤتـه الي و مامةنـدئاغاي فـاين و هـثمن     . ةبووهه
  .هةميشه له نامه گؤذينةوه بوون لةگةصي

ئــةم شــاعريه کوردپــةروةره هةميشــه خؤشةويســيت خاکةکــةي کــاري 
تثکردووه بؤيه چةندةها شثعري لـةم رووةوه دانـاوه، جگـه لـةوةش شـثعري      

  .ئاييين و کؤمةآليةيت و دصداري هةبووه
هةر ئةو شثعرانةش تووشي ئثش و ئازاريان کردووه و له بةندخيانـةيان  

چةند جارثکيش له سةردةمي پاشايةتيدا ئاگادار کراوةتةوه کـه واز  . شاد کردووه
ئـةو  ) کاپنت اليـن (هةروةها . لةو کاره ثنث و شثعر دژي رژمثةکةيان نةنووسث

ي  ي لةگةص کردووه و پثکاتةي که له کةرکووک دانيشتووه چةند جارثک پةيوةند
ي سـةخت نـةبني    مالنـث  وتووه چيدي دوژمنايةتيمان مةکه با تووشي کثشه و مل

شاعريي چاونةترس الفاو، ئازا بووه و ئةو بةربةرةکانيةي زياتر . لةگةص يةکدي
سووري کردووه له خةبات و تثکؤشـان؛ دةچـووه نـاو جووتيـاران و دةربـارةي      

  يه و چ دةکا؟ ن که ئينگليز مةبةسيت چيسياسةيت ئينگليز قسةي بؤ دةکرد
مامؤسـتاي  . هةر لةم رثگةيةشةوه چةند جارثک بانگ کراوة بؤ کةرکووک

هةر زوو . »قةآلدزث«و له وثشةوه بؤ » مةرگه«بةذثز بؤ بژيوي ژياين روو دةکاته 
دةوصةمةندةکان پةيوةندي پثوه دةکةن تاکوو کوذةکانيان فثري خوثندن بکات که 

. اخبانةي لث نةبووه و دةوصـةتيش هثشـتا نـةهاتبؤوه ناوچةکـه    ئةو کاتة قوت
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ئةويش به دصثکي فراوانـةوه داواکـةيان پةسـند دةکـات و منداصـةکانيان فثـري       
  .خوثندةواري دةکات

بـؤ  . شاعري زؤربةي کاتةکاين لةگةص هاوذثيان و شاعرياين بردؤته سـةر 
ةگـةل مامةنـدئاغا   خوثندنةوه و وريابوونةوه دژي زوصم و زؤرداري بووه بؤيه ل

زؤر بةداخةوه الفـاوي شـاعري تووشـي    . شثعرةکانيان بؤ يةکتر رةوانه کردووه
ي »کـةرکووک «نةخؤشي سيل دةبثت و ماوةيةکي زؤر رةوانـةي نةخؤشـخانةي   

بـةآلم  . دةيهثننةوه بـؤ قـةآلدزث    دواتر. دةکةن و لةوث له سةر جثگه دةمثنثتةوه
الفاوي شاعري چوار . بةجث دةهثنثنةخؤشيةکةي لثي پيس دةکات و ئةمري خوا 

ناويـان حةسـةن و    ]کوذةکان[. مناصي له پاش بةجث دةمثنث، دوو کوذ و دوو کچ
ــةمني  ــه و ه ــةکانيش خةدجي ــثن و کچ ــةي . حوس ــي خثزانةک ــةر دواي خؤش ه

  .ئاوايي دةکات چاو لثک دةنثت و ماص» گوصئةندام«
ــردين   ــکوو دواي م ــةناوه، بةص ــؤي دان ــاوي بؤخ ــاعري نازن ــاوي ش  الف

يةکي له سةر کثلةکةي ئةو نازناوةي بؤ دةنووسث و هةتا ئثستاش هةر به  هاوذث
  .الفاو ناسراوه

  :ئةمةش کؤپلةيةکه له شثعرثکي بآلونةکراوةي
   

  الفاوي ميللةت بثت و هةصبستث
  هةرکةس بةرکةوث مةيته و قوذاوي

  

  له کةند و کؤسپا هةرگيز ناوةستث
  »پآلوي بةسه ئيستعمار خةياص

  
و  لـه سـلثماين   وتـووثژةي دا دةصث ئةو  خامن له کؤتايي وتارةکةي کةژاص

  .بةر له وةي کؤچي دوايي بکات ،وههثنا ي شاعري پثک»الفاو«لةگةص کوذي 
دوو شثعرةکةي ديکةش که کاک ئةمحةد و کاک عـةيل بؤيـان نـاردبووم    

  .بةيته ۳بةييت و ئةوي ديکةشيان  ۱۵يةکيان غةزةلثکي 
کـةالمي مـريزا   «: دا ئةو چةند دثذه نووسـراوه له پثشةکي غةزةيل يةکةم

ئةمحةدي ئةشکةيي نامةيةکه به سووذةيت شثعر ناردوويةيت بؤ الي مامؤسـتاي  
تةنانـةت مـةالي   . لةو غةزةلةدا زؤر جيناس و وردةکاري بـةکار بـردووه  . کؤيي

، رةمحةيت خواي لث بث، کؤبةکؤ فةرموويةيت ئةم کابرايه يا هيچ نازانث ]يه[کؤ
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جا بؤ بـريةوةري ئـةو دوو زاتـه بـه منوونـةي ئـةدةيب       . و شت ئةزانثيا هةمو
  ».کوردي، دةقي غةزةلةکةي نووسرايةوه

زؤرتـر رةنگـي   » ئـاوات «ئةو شثعرةش وةکوو شثعرةکةي نثـو گؤضـاري   
  ...ئاييين پثوه دياره هةتا خؤشةويسيت و

  :له بةييت يةکةمدا دةصث
  رهلـه تاقـييب حةقـيقةتدا کةسـث زانايـي ئةسـرا«

  »له ناحةق ال به حةق موحلةق حةقايق بينه، بثداره
  :له بةييت سثهةميشدا دةصث

  به جةهـدي حاسصي تةحسـيل و ئيستيحسال مةحـسوويل«
  »موحةسسيل حةوسةلةي حاسص به ئةسصي ماحةسةص دياره

  :له بةييت دوازده هةتا کؤتاييشدا دةصث
  نبه حوکمي عيلم و حيلم و سةبر و شوکري تؤوه سةربةرزي«

  گومذايه بثچاره» ئةشکةيي«وةئيلال جاهيلي وةک 
  ئيالهي تا له دنيا عةمر و زةيدث بث، سةالمةت بث
  ئةبا مةسعوودي ئيبنوحلاج که بؤ دين مةرجةعي کاره
  جةسارةت بوو که من کردم به کوردي وا له سوثت مردم
  نةفامي بوو له دةستم چوو، قوسوورم عةفووه ئةجماره

  کورته ئةشکي خؤي ئةبث بذثژثئةشکي » ئةشکي«چ بثژي 
  »ئاوث سةرةو خوارم ئةگةر ماوم له گةرماوم به گةرم

  
. ئةشکي ئةوةص ئيشاذة به نازناوي خؤيةيت«: بؤ لثکدانةوةشي نووسراوه

ئةشکي دوايي به ماناي پةل و قاچ و قول، ئةشکي سثهةم واته فرمثسـکي غـةم و   
ئةگةر مـاوم، لـه گـةرماوم ـ     ئةصث ئةذثژم فرمثسکي گةرمم هةتا ماوم ـ  . پةژاره

ــ بـه   . واته ئةو گوندةي که لثي بووه گةرماو بووه که وا له بةر بثتووشـةوةيه 
ئـةذژث   ئاوث ـ واته به ئاوي گةرمي فرمثسکم که له چاوم سـةرةوژثر هـةص    گةرم

ئةبث لةم گةرمابه واته حةمام خؤ خاوثن بکةمةوه چونکه ـ العينان جتريان ملن  
ئةو سث بةيتةي شثعري دووهـةميش ئةگـةرچي نازنـاوي     ».له العينان جتريان
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تثدا هـاتووه بـةآلم لةبـةر لـةنگي بـه پثويسـتم نـةزاين لثـرةدا         » ئةشکةيي«
  .بينوومسةوه

  شيکردنةوةي سةرچاوةکان 

بووين ئةشـکةيي دةصـث    بؤ ساصي له دايک» زاده فةرةيدووين حةکيم«کاک 
ئةو ساصه بةرامبةره . وهله دايک بو) هيجري قةمةري(ي کؤچي مانگي ۱۲۷۸ساصي 
ي ۱۳۲۰دواتـريش دةصـث ساصـي    . ي زايـيين ۱۸۶۲ي کؤچي هةتاوي و ۱۲۴۱لةگةص 

کؤچي هةتاوي کؤچي دوايي کردووه که ئةو ساصـةش بةرامبـةره لةگـةص ساصـي     
بةآلم رةنگه به هؤي هةصةي چـاپي  . ساص ژيابث ۷۹بةو پثيه دةبث . ي زاييين۱۹۴۱
. چـاپ کرابـث  ) هيجـري قةمـةري  (واته ي کؤچي هةتاوي، به کؤچي مانگي ۱۲۷۸

بؤيةش پثم وايه هةصةي چاپييه و هةصةي نووسةر نييه چونکه بـؤ ساصـي کـؤچ    
  .کردنةکةي کؤچي هةتاوي دةکار کردووه نةک کؤچي مانگي

ــي   ــث ساص ــامنيش دةص ــةژاص خ ــه ۱۹۰۰ک ــيين وات ــةتاوي ۱۲۷۹ي زاي ي ه
ي ۱۳۳۰لةگـةص   يش که بةرامبـةره ۱۹۵۱شاعري له دايک بووه و ساصي » ئةشکةيي«

  .هةتاوي کؤچي دوايي کردووه
ي ۱۲۷۸ي زايـيين واتـه   ۱۸۹۹دةصـث ساصـي   » گيـوي موکريـاين  «مامؤستا 

  .هةتاوي له دايک بووه
لـه سـةردةمي ژيـاين    » گيـوي موکريـاين  «به بذواي من چونکه مامؤستا 

ونةبث ديويةيت و جگـه لـه وانـةش هؤگرييـةکي زؤري بـه       شاعريدا ژياوه و بث
نيـاري لـه سـةر شـاعرياين کـورد بـه گشـيت هـةبووه، ئـةو          کؤکردنةوةي زا

جا هـةر بؤيـه   . زانياريانةي له کتثبةکةيدا باسي کردوون زؤر جثگاي متمانةترن
» ئةمحـةد ئةشـکةيي  «ي زاييين ساصي له دايک بووين مريزا ۱۸۹۹پثم وابث ساصي 

چونکه زانيارييةکاين وتاري کةژاص خـامنيش لـه کـوذي خوالثخؤشـبوو     . بووه
ي زاييين به ساصي کؤچکردين داناوه ۱۹۵۱وةرگرياوه و ئةويش ساصي ) کةييئةش(

  .کةوايه هةر ئةو ساصه ساصي کؤچي ئةو شاعريةيه
جگـه لـه   (بووين به گوثرةي سـث سـةرچاوةي پثشـوو،     شوثين له دايک

دثـي  ) بـووه » پشـدةر «وتاري کةژاص خامن که دةصث ئةشکةيي خةصـکي ناوچـةي   
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ئةوةي پثويسته له وتارةکةي کةژاص . دةشت بووهي سةر به شاري سةر»ئةشکان«
و » موختار«نازناوةکاين » الفاو«خامن زياد بکرث ئةوةيه که ئةو شاعريه جگه له 

شي هةبووه که ئةو دوو نازناوةي ديکةشـي دةگةذثتـةوه سـةر ئـةو     »ئةشکةيي«
  . دا باسي لث کراوه»گيو«زانيارييانةي که له کتثبةکةي مامؤستا 

  يي شاعريناساندين ئةشکة

کوذي حمةممةد کـوذي شـةريف لـه تايفـةي     » ئةمحةدي ئةشکةيي«مريزا 
ي هةتاوي له دثي ۱۲۷۸ي زاييين بةرامبةر دةگةص ۱۸۹۹ساصي . يه»مسايله کوثري«
ي سةردةشت و له »ئاالن«کةوتؤته ناوچةي » ئةشکان«. له دايک بووه» ئةشکان«

ئةشـکاين  «: ني لـه ه و ئاواييـةکاين دةوروبـةري بـريت   »بثتووش«خوار گوندي 
؛ لةو ديويشةوه دراوسثي شـاري  »دؤص ئاالن«و » مةزناوث«، »هةرزنث«، »سةروو

شـثعري  » ئةشـکةيي «و » موختـار «، »الفـاو «بـه نازناوةکـاين   . يـه »قةآلدزث«
  .نووسيوه

ي هـةتاوي بـه نةخؤشـي    ۱۳۳۰ي زاييين که بةرامبةره لةگةص ۱۹۵۱ساصي 
کـؤچي  » قـةآلدزث «ساصيدا له شـاري   ۵۲و له تةمةين » سيل«ئازارةباريکه واته 

  .دوايي کردووه و هةر لةو شارةش نثژراوه
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  و هاوذثياين» زةبيحي«گرياين مامؤستا 

بـؤ  ) سثبةري ئازادي(ي ئةم کتثبه ۱۳۶هةتا  ۹۹هةروةک دةزانني له الپةذه 
. و هاوذثياين تةرخان کـراوه » زةبيحي«شيکردنةوةي رثکةويت گرياين مامؤستا 

گةي ديکةمشان وةدةست کةوتووه، بةپثي توانـا ئـةو بابةتانـةي    لثرةدا که بةص
پثوةندييان بةم باسةوه هةيه دةخةينـه سـةر و شـيکردنةوةکاين پثشـووي پـث      

  .دةوصةمةند دةکةين
رؤژهةآليت کوردستان له سةردةمي دووةم جـةنگي  «ي کتثيب ۱۱۲له الپةذه 

ـ » جيهانيدا به پثي بةصگةنامةکاين ئةرشيضي يةکثيت سؤضـيةت  ه کـاک دوکتـور   ک
لـه رووســييةوه وةريگذاوةتـه ســةر زمـاين کــوردي،    » ئةفراسـياو هــةورامي «
له وةآلمي پرسـياري  ... «: سةر کؤنسوويل سؤضيةت له ورمث دةصث» حةسةنؤف«

بةرنامـةي هةيـه؟   ] ک.مةبةسـت کؤمةصـةي ژ  [مندا که ئايا ئةو رثکخراوةي ئثوه 
  .ةکي بةرنامةکةمان بؤ بثنثدام نوسخةي بةصث و بةصثين پث: زاده گويت ئثلخاين

زاده ئــةجمارةيان لةگــةص   ي ئــةيلوول بــؤ دووةم جــار ئثلخــاين   ۱۳
نوسخةيةکي له پذؤگرامي پارتيةکـةي  . دا هاتةوه الم»عةبدوذذةمحاين زةبيحي«

نووسراوه که وايـه   ۱۹۴۴ئةم راپؤرته ساصي » ...خؤيان به زماين کوردي بؤ هثنام
چوونـه  » زاده قامسي ئثلخـاين «و کاک » زةبيحي«مامؤستا  ۱۹۴۴ي ئةيلوويل ۱۳

ئةو رؤژه بةرامبةره لةگةص رؤژي چوارشـةممه  . کؤنسوولگةري سؤضيةت له ورمث
کرانةوةي ئةم بابةته ئـةوةمان   روون. ي هةتاوي۱۳۲۳ي خةرماناين ۲۲رثکةويت 
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و » پةمياين سث سـنوور «و هاواآلين دواي » زةبيحي«بؤ دةسةملثنث که مامؤستا 
 ۱۳۲۳دةنا ئةگةر دايبنثني مانگي خةرماناين . و پةميانه نةگرياونگةذانةوةيان لة

مانگيش له زينداندا بووبن، ئةوه کـايت ئازادبوونةکـةيان دةکةوتـه     ۸گريابن و 
ئةوه له کاتثکدايه که بـةپثي هةواصـي   . ۱۳۲۴رؤژةکاين کؤتايي مانگي بانةمةذي 

 ۱۹۴۵فثورييـةي  ي ۲۲واتـه   ۱۳۲۴ي رةشةمةي ساصي ۳له » رؤژنامةي کوردستان«
  .ئازاد کراون

ي سةرچاوةي پثشوودا بةرپرسي کؤمةصةي پثوةنـدي  ۱۲۴ديسان له الپةذه 
عةبـدوذذةمحاين  « : کولتووريي سؤضيةت لةگـةص ئازةرباجيـاين ئثـران دةصـث    

هاتنه الم و داوايان لث  ۱۹۴۵ي شوبايت ۲زاده رثکةويت  زةبيحي و قامسي ئثلخاين
ةي پةيوةندي کولتووري لةگةص سؤضـيةتدا لـه   کردم ئيجازةيان بدرثتث رثکخراو

 ۱۹۴۵ي شـوبايت  ۲رثکـةويت  » ...کوردستان دروست بکـةن و سـةربةخؤيش بـث   
کـه ئـةوةش ئـةو     ۱۳۲۳ي رثبةنداين ۱۳بةرامبةره لةگةص رؤژي هةيين رثکةويت 

  .داوايةي پثشوومان پتر دةسةملثنث
ــةذةکاين   ــه الپ دا ۱۴۸و  ۱۴۷و  ۱۴۶ديســان هــةر لــةو ســةرچاوةيةدا و ل

، سـکرتثري کوميتـةي   »دمييتـرؤض . م. گ«راپؤرتثکي بؤ هـاوذث  » ضيلچيفسکي«
ناوةندي حيزيب کؤمؤنيسيت يةکثيت سؤضيةت نـاردووه کـه لـه بةشـثکيدا بـةم      

ئينگليزةکان توانييان بـه  ... «: کردووه» زةبيحي«چةشنه باسي گرياين مامؤستا 
سياسي ئينگليزه لـه  که راوثژکاري » کينگ«سةرؤکايةيت راستةوخؤي پاصکؤنيک 

کةرکووک و مووسص، دةست به تثکداين پاريت ژثکاف بکةن و باصي راسيت ژثکاف 
. که له فثئؤداص و تاجريه گةورةکان پثک هاتووه، دژي باصـي چـةپ هـان بـدةن    

هةروةها باصي راسيت ژثکاف داوا له پاريت ژثکاف دةکات واز له سياسـةيت دژي  
باصي راسيت ژثکاف لةم . ثران دوور بکةوثتةوهئينگليز بثنث و له پاريت توودةي ئ

کاتةدا دژي باصي چةپي پاريت ژثکاف به سـةرؤکايةيت زةبيحـي بلؤکثکيـان بـؤ     
ماوةيةکي کـورت لةگـةص ناسيؤناليسـته راسـتذةوةکاين ئازةرباجيانيـدا کـه       
هةوصيان دةدا له يةکـةم رؤژي دةسـپثکردين بزووتنـةوةي نةتةوايةتييـةوه لـه      

ان پيشاين بدةن گوايه ناوچه کورديةکاين باکوور و رؤژئـاواي  ئازةرباجياين ئثر
هةر ئةم تاقمـةي باصـي   . هي ئازةريةکان بووه، دامةزراند) هةر له کؤنةوه(ئثران 

يـان   راسيت ژثکاف بؤ رثکخستين رثکخراوي ژثکاف له ناو شکاکةکاندا، زةبيحي
ةت نوثنـةراين  ناسيؤناليسته راستذةوةکاين ئازةري بةتايب. نارده ئةو ناوچةيه

سـةتتارزاده  [کؤنةپةرةست و ناسراوي مةجليسـي ئثـران ـ وةک سـةرتيپ زاده     
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و خةلعةتبــةري و کةســرةوي تــةبريزي رؤژنامــةنووس ـ کــه لــه   ] دروســته
ــةيت      ــه يارم ــان ب ــوون، توانيي ــادار ب ــي ئاگ ــةفةري زةبيح ــتثکي س مةبةس

يت ئثـران و  کؤنةپةرةستاين ئثران زةبيحي بگرن و به تاواين چاالکيي دژي دةوصة
ــةن  ــةي بک ــردين وآلت، موحاکةم ــه ک ــيت  .  پارچةپارچ ــه ئاس ــةرةکي ل دووب

دا بوو به هؤي ئةوةي وا بزووتنةوةي کورد له کوردسـتاين   سةرکردايةيت ژثکاف
بـه دواوه سـةري هةصـدابوو، بـةبث      ۱۹۴۵ناوةنديدا که له نيوةي دووةمي ساصي 

  ».سةرکردايةيت مبثنثتةوه
ئـةم لثـک   ... «: ي بؤچوونةکانيـدا دةصـث  يـش لـه درثـژة   ۱۴۸له الپـةذه  

ي سکرتثري ئةم پارتةي بةدواوه بوو کـه  »زةبيحي«بآلوبوونه مةسةلةي گرياين 
کايت گةشتةکةي بؤ الي کوردةکاين باکوور ـ رؤژئاواي ئثران له نيزيکـي شـاري    

پؤليس چاپةمةنيي پاريت ژثکايف بـه  . رةزائيه ـ له اليةن پؤليسي ئثرانةوه گريا 
تووه که بووه به هـؤي تاوانبـار کـردين زةبيحـي بـه راپـةذين دژي       زةبيحي گر

. کاربةدةستاين ئثراين دةيانـةوث نـاوبراو موحاکمـه بکـةن    . دةوصةيت ناوةندي
دةنگوباسـي زؤر لـه سـةر    . ئثستا زةبيحي نزيکةي ساصثکه له زينداين تاراندايه

دةسيسـةي   دةچث گرتين زةبيحي له اليةن پؤليسي ئثرانةوه به ئةوه هةيه که پث
باصي راسيت ژثکاف بووبث، بؤ ئةوةي بةم چةشنه له رةقييب باصي چةپي ژثکـاف  

  ».ئازاد بنب
رووداوةکـاين  «ي کتـثيب  ۹۹له الپةذه » ئةفراسياو هةورامي«کاک دوکتور 

له بةشثک له » )۱۹۴۷ـ   ۱۹۴۵(رؤژهةآليت کوردستان له بةصگةنامةکاين سؤضثتيدا 
بـةآلم زةبيحـي بـةپثي هـةموو ئـةو      ... «: دا دةصـث  شيکردنةوةکاين ضيلچفسـکي 

ــآلوم     ــاون و ب ــثت دةرمهثن ــةيت سؤض ــةکاين يةکي ــه ئارشيض ــه ل ــگانةي ک بةص
هةميشـه  . کردوونةتةوه، له اليةن سؤضيةتةکانةوه جثي باوةذ و متمانه نـةبووه 

کـةچي نـازامن بـؤچي    » ...دةستيان ناوه به روويةوه و دژي بؤچوونةکاين بوون
» ئةفراسياو«که پةذاوثزي بؤ ئةم کتثبةي کاک » ةشيتياسني سةرد«کاک دوکتور 

» زةبيحـي «، »قازي حمةممـةد «نووسيوه له رووي چ بةصگةنامةيةکةوه دةصث که 
... «: دا دةصـث ۱۳۹و  ۱۳۸له پةذاوثزي الپةذه » ياسني«کاک دوکتور . بةگرتن داوه

وةک چـاوةدثري جثبـةجث   » عةبـدوذذةمحاين زةبيحـي  «حکوومةيت کوردستان 
نثـوان   ۱۹۴۶ي مايسـي  ۲۶رثککةوتننامةي سةربازي [ئةو رثککةوتننامةيه کردين 

له بةره دانابوو، دياره کاتثک ئثرانيةکان بـه پثچةوانـةي   ] وةفدي کورد و ئثران
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ــارده      ــةکيان ن ــةين و چ ــرد و تةقةم ــان ک ــةوه رةفتاري ــةو رثککةوتننامةي ئ
ـ      ةربازي پادگانةکانيان، هثزةکاين کـورد بـةرةنگاريان بوونـةوه و چةنـدين س

زةبيحــيش بــه راپــؤرت ســةرةوةي لــةو  . ئثــراين لــةو پثکدانانــةدا کــوژران
ئةو زةبيحييةي که نووسةر واي بؤ . پثشثلکارييةي ئثرانيةکان ئاگادار کردؤتةوه

  »!!دةچث گوايه قازي حمةممةد بةگرتين دابث
بةآلم به بذواي من کاتثک دةتوانني تاوانثکي ئاوا قورس و گـران خبةينـه   

ــتؤي کة ــثکي وةک ئةس ــةد«س ــازي حمةمم ــگةي زؤر  » ق ــةرچاوه و بةص ــه س ک
  .باوةذپثکراومان له بةر دةستدا بث

بــه ئاوذدانةوةيــةک لــه بةصــگةنامةکاين سؤضــيةت و ئينگلــيس بؤمــان 
له سةر ويسيت خـؤي سـةبارةت بـه    » قازي حمةممةد«دةردةکةوث له هيچ کوث 

ديکـه رةزامةنـدي   به حيزيب دمثؤکذات يا هةر حيزبثکي ) ک.ژ(گؤذيين کؤمةصةي 
هةموو بةصگةکان وا نيشان دةدةن که رووسةکان ئةوةنـده لـه   . خؤي دةرنةبذيوه

ترساون که بؤ لـه نثـوبردين   ) ک.ژ(کاري و ئامانج و تثکؤشاين کؤمةصةي  ثين
ئةگةر ئةوةشيان لـه  . ئةو کؤمةصه و ئاژاوه نانةوه له هيچ شتثک نةپرينگاونةوه

راپؤرتـةکاين  . دووه درومشةکاين پـث بگـؤذن  دةست نةهاتبث الين کةم وايان کر
بةرپرساين پايةبةرزي سؤضيةت و ئينگليس ئةو داوايانه تةواو دةسـةملثنن کـه   
رووسةکان بةتايبةيت و به ئانقةست يـةک لـه هـةزاري ئـةو يارمةتييـةي بـه       

هةر بؤيه به بذواي مـن مامؤسـتا   . يان نةکردووه)ک.ژ(ئازةرييةکانيان دةکرد به 
ــي« ــه ئ» زةبيح ــةص   ب ــةنگي لةگ ــةکان و هاوئاه ــتةوخؤي رووس ــاداري راس اگ
بـا  . که له ورمث داميه پثکةوه ديداريان هةبووه، گـرياوه » سةرلةشکر زةنگةنه«

ئةوةش بصثم که دةسةآلت وهثزي رووسةکان چ لـه ناوچـةي کوردسـتان و چ لـه     
ناوةندي ئثران زؤر لةوانه پتر بـووه کـه نـةتوانث لـه گواسـتنةوةي مامؤسـتا       

و هاوذثياين بؤ تاران بةرگري بکـا يـا تةنانـةت دواي ناردنيـان بـؤ      » زةبيحي«
قؤناغي يةکـةمي  » زةبيحي«گرياين مامؤستا . تارانيش نةتوانث زوو ئازاديان بکا

جثبةجث کردين ئاماجنةکاين درثژخايةين رووسةکان بووه و دةستوورةکةشي له 
حاشـا لـة وه    هةصـبةت هـةرگيز  . اليةن بةرپرساين پايةبةرزي سؤضيةت هاتووه

دوژمـين  ) ک.ژ(وةک سـکرتثري کؤمةصـةي   » زةبيحـي «ناکرث که رةنگه مامؤستا 
ناوخؤييشي هةبووبث، بةآلم به هيچ جؤرثک لةگةص بـري و بـاوةذ و کةسـايةيت    

. به گـرتن دابـث  » زةبيحي«ناگوجنث که مامؤستا » قازي حمةممةد«کةسثکي وةک 
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قـازي  «آلوکراونـةوه، پثشـةوا   بةپثي زؤربةي ئةو بةصگه و کتثبه مثژووييانةي ب
) ک.ژ(سـوثندي بـؤ کؤمةصـةي    » دصشـادي رةسووصـي  «له ماصي بايب » حمةممةد

قامسي قادري «لةوةش گرينگتر کاک . خواردووه و ناوبراوي زؤر خؤش ويستووه
بووه و يةکثک له دصسؤزترين ئةنداماين کؤمةصـةي  » پثشةوا قازي«خزمي » قازي

  .اين مةهاباد بووهو مامؤستاياين قوتاخبانةک) ک.ژ(
پرسيارةکه لثرةدايه ئاخؤ دةکرث و لةگةص عةقص دةگوجنث کةسايةتييةکي 

خزم و کةس و خؤشةويستاين خؤشي لةبةر گؤذيين نـاو  » قازي حمةممةد«وةک 
  !و درومشي حيزبثک به گرتن بدا؟
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  و کوردستان) ک.ژ(چاپخانةي کؤمةصةي 

ــثيب   ــةدا کت ــةم دواييان ــييةوه ل ــةک«بةخؤش ــةدي بريةوةري اين حمةمم
لةو کتثبةدا زؤر به وردي سـةبارةت بـه   . کةوته دةسيت خوثنةران» شاپةسةندي

  .باس کراوه» کوردستان«و » ک.ژ«هةر دوو چاپخانةي کؤمةصةي 
يـةک  » حمةممـةد «ئةگةرچي له چةنـد جثگايةکـدا بؤچوونـةکاين کـاک     

چـاپ و  ناگرنةوه، بةآلم لثکدانةوةي ئةو زانيارييانه بةشثکي گرينگـي مثـژووي   
با . وهنةچاپةمةين و تةنانةت شثوةي هةصسوکةويت رووسةکامنان بؤ روون دةکة

  :بزانني لةم بارةوه چ نووسراوه
: دا دةصـث »چاپخانةي کوردسـتان لـه مـةهاباد   «و له بةشي  ۲۹ه الپةذه ل

کؤميتةي ناوةنديي کؤمةصه به هؤي کـاک  » گؤضاري ئاوات«پاش بآلو بوونةوةي «
ميان ناردبوو، سةرزةنشتيان کردبـووم کـه بـؤچي بـث     وةآل» حمةممةدي ياهوو«

ئينجـا ويسـتبوويان   ! م بآلو کردؤتةوه؟»گؤضاري ئاوات«پرس و ئيجازةي ئةوان 
ئاگادار مب بةم زووانه ئامثري چاپ که کاربةدةستاين شووذةوي بةصثنيان دابوو، 

ت بـؤ  بؤيه پثويسته ئامادةکاري بکةم بؤ راهثناين کادري پثويس. دةگاته مةهاباد
» سـةيدعةيل «زووتريش رووبـةذووي کاروانسـةراي   . وةگةذخستين ئةم ئامثره

جثگاي ئاماده کرابوو بؤ دامةزراندين ئامثرةکه و ئيدارةي چاپخانـه و هـةروةها   
دا ئامثرةکــه گةيشــته ۱۹۴۵لــه ئؤکتــؤبري . »رؤژنامــةي کوردســتان«ئيــدارةي 
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. ي دامةزراندين بـوون مةهاباد، ماوةي دوو هةفته دوو ئةندازياري رووسي خةريک
لــةو ماوةيــةدا کارگــةرةکان خــةريکي دابةشــکردن و جــوورکردين پيتــةکان و  
مةشقکردن و راهثنان له سةر دةزگـاي پيتـةکان بـوون و لـه ماوةيـةکي کةمـدا       

  »...چاپخانه ئاماده کرا
بةر لـه دامةزرانـدين چاپخانـةي کوردسـتان،     «: يشدا دةصث۳۱له الپةذه 

دا لـه   مني کـؤنگرةي حيـزيب دمثوکـذايت کوردسـتان    له يةکـة  ۱۹۴۵ئؤکتؤبةري 
له الپـةذه  » ...پةسند کرابوو» رؤژنامةي کوردستان«مةهاباد، بذياري دةرکردين 

مةزرانــدين چاپخانــةي اچــؤنثيت د«و لــه بةشــي  ۱ي پاشــکؤي ژمــاره ۲۷و  ۲۶
 کةي دةکـا بوونةوةچؤنثيت بآلودا پاش ئةوةي باسي گؤضاري ئاوات و »کوردستان

وةآلمي بـؤ هثنـام کـه    » حمةممةدي ياهوو«ش بآلو بوونةوةي ئاوات، پا«: دةصث
لـثم  » حـاجي مسـتةفا داودي  «و زيـاتر لـه هـةمووان    » ک.ژ«ليژنةي ناوةنديي 

. بکـةم  چونکوو دةبوو بؤ دةرکراين ئاوات ئيمتياز وةربگرم و پرسيان پث. ناذازين
م دةمةويسـت  بـةآل . وةآلمم دايةوه من ئةو ئيشةم بؤ هاتنةوةي زةبيحي دانـابوو 

پاش يـةک دوو هةفتـه بـه شـوثنياندا     . تواناي خؤم بؤ ئةم ئيشه تاقي بکةمةوه
بثـنم؛ چونکـوو   » ئـاوات «ناردم و پثيان راگةياندم پثويسـته واز لـه دةرکـردين    

لـه خـؤم   . چاپخانةي گةورةمان بؤ هاتووه و دةبث کادري پثويست ئاماده بکرث
چةنـد کةسـم پةيـدا کـرد و لـه      ناچـار  . زياتر کةس نةبوو حذووفچيين بزانـث 
سةديق ناوثکيش که له عثذاقةوه هاتبوو، . ماوةيةکي کةمدا فثري ئيشةکةم کردن

ي ۷۲لـه الپـةذه   [ئيشي کردبوو، » سةييد حوزين«له سةر مةکينةکةي چاپ الي 
خستمانه سةر مةکينه و ئا بـةم  ] بوو» سةديق بةکري«بةشي دووةمدا دةصث ناوي 

آلم وايه نةخشةي کاري چاپخانة، . کةوته ئيش کردنجؤره چاپخانةي کوردستان 
  ».بوو» کوردستان«گؤضاري 

کـايت  «: دةصـث » بذوانامـه «ي پاشکؤي يةکةمـدا لـه بةشـي    ۲۷له الپةذه 
وپةيل سکرتاريةت  رووداوةکاين ورمث، زةبيحي له سابآلغ نةبوو، ئةسناد و کةل

سـةيد  «ويت هاتـه الم و  » سـةديقي حةيـدةري  «شـةوثکيان  <. الي من دانرابـوو 
چاوي به نومايندةي سؤضثت » ورمث«دةيةوث له » عةبدوصآلي ئةفةنديي شةمزيين

وا بوو به زماين فارسي بؤمـان نووسـي و   > بکةوث، پثويسته بؤي ئاماده بکةين
  ».حةيدةري بؤي برد
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دا ديسان باسي ئةوةي دةکا که گلةييان لث ۲ي پاشکؤي ژماره ۳۳له الپةذه 
ي بآلو کردؤتةوه دواتـر  »گؤضاري ئاوات«ؤچي بث پرس کردووه و پثيان کوتووه ب

وتيـان چاپخانـةي   » ک.ژ«نةچوو بانگيان کردم بؤ ناوةنـدي   هثندةي پث«: دةصث
کوردستان گةيشتووه و داوايان لث کردم، دةست له هةموو شتث هةصبگرم و خـؤم  

لـةم  <. تةرخان بکةم بؤ چاپخانةي کوردستان که له سؤضثتةوه بؤمـان هـاتووه  
  »>ا هثشتا حيزيب دمثوکذات دانةمةزرابووکاتةد

دا بـه پثچةوانـةي قسـةکاين    ۳۵بةآلم دوو الپةذه ئـةوالتر و لـه الپـةذه    
يادگاريتـان لةگـةص پثشـةوا قـازي     ]چ[«: پثشووتري له وةآلمي ئةو پرسيارة که

دا لـه تـةورثزةوه هـاتووين     جارثکيان لةگةص قازي«: دةصث» ؟]هةيه[حمةممةددا 
مـةناف وةزيـر   . يشمان دةگةص بوو»مةنايف کةرميي«سابآلغ، بؤ ] دةهاتينةوه=[

مـان لـه تـةورثزةوه هثنـا بـؤ      »چاپخانةي کوردستان«لةو سةفةرةي که <بوو 
  ».، له رثگا ئؤتؤمؤبيلةکةمان وةرگةذا بةآلم بث زيان بووين>سابآلغ

دا ديسـان بةپثچةوانـةي قسـةکاين    ۴۳له درثژةي ئةم باسةدا و له الپةذه 
له اليةن کؤمةصةي » ئاوات«وويةيت پاش بآلوبوونةوةي گؤضاري پثشووي که گوت

کـه بـه شـوثنياندا    ... «: بؤ کوميتةي ناوةندي بانگ کرام، ئةوجار دةصـث ) ک.ژ(
ئثمـه مةسـةلةيةکمان لـه بـةر دةسـتدايه دةماـةوث       <: ناردم، پثيـان گـومت  

اتر و له تؤ زي> چاپخانةيةکي باش بؤ حيزيب دمثوکذايت کوردستان حازر بکةين
له بةرامبةر کاروانسـةراي  . ئةتؤ دةبث خةريکي ئةو ئيشه يب. ئثمه کادرمان نييه

خـةريکي  ) تثلگـذايف نـةبوو  ... کاروانسـةرايةکي ديکـه هـةبوو   (» سةيد عـةيل «
ئةوجار وةک دةوره دةورةيةکم کردةوه بؤ ئةو الوانةي . سازکردين مةتبةعه بووم

مـان  »کوردسـتان «ژمـارةي  هـةوةص  ... که دةياةويست فثري حـذووفچيين بـن  
هاتني گؤضاري ديکةمشان ساز کردن، تةقريبةن پثنج شـةش گؤضـارمان   . دةرکرد

  »...هةبوون
دا کـه چاپخانـةي    له کايت کؤمـاري کوردسـتان  «: يشدا دةصث۵۸له الپةذه 
کؤميتةي . دوو مهةنديسي لةگةصدا بوون) رووسةکان هثنابوويان(کوردستان هات 

) تةکنيکي(رد و گوتيان که له تؤ زياتر کةس سنعةيت ک منيان بانگ ک.ناوةندي ژ
. تؤ بةرپرسي ئةو چاپخانةي؛ دةبث کرثکاري تةواومان بـؤ رابـثين  . چاپ نازانث

مةتبةعةکـةم سـاز کـردو    ] رؤژ[شةوو  ۲۰دةستم پثکرد و خؤم حازر کرد نزيک به 
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ژمـاره يـةک   ] ي[»گؤضاري کوردسـتان «يةکةم منوونةي کارمان . کرد دةستمان پث
ئـةوه بـوو کـه لـةو     . بـؤ منوونـه کـه بـزانني چـاک کـار دةکـا، ناکـا        . ووب

رؤژنامـةي  . دوايـي رؤژنامـةي کوردسـتان هـات    . مةجةللةيةمانذا دةست پثکرد
کوردستان، رؤژنامةيةکي رةمسي حکوومةيت ميللي بوو که بـه دوو رؤژ جارثـک   

  ».دةردةچوو و زماين حاصي کؤماري کوردستان بوو
که چاپخانه تازةکه هاته مةهاباد، نثوبةتاص بوو «: شدا دةصث۷۲له الپةذه 

نزيکةي دوو مانگ خةريکي بوون تـا   ،]ن[دوو موهةنديسي چيکؤسلؤفاکي هات <
که تةواو بوون ئيشيان پث > نةياندةهثشت کةس هاتووچؤيان بکا. جووريان کرد

م »ئـاوات «چاپخانةکةي بؤکان بچووک بوو، وةک ئةوه بوو کـه  . کرد و رؤيشنت
حــوزين «ئثمــه يــةکثکمان دةســت کــةوت الي خوالثخؤشــبوو . پ کــردپــث چــا

بـوو پـثم وايـه خةصـکي الي     » سةديق بـةکري «ئيشي کردبوو، ناوي » موکرياين
ئةو مةکينةيـةي  ] يش بث»سةعيد ناکام«رةنگه مةبةسيت مامؤستا [خؤمان بوو، 
بؤخؤشـم سـةروبةندي   . کةسم فثري حـذووفچيين کـرد   ۱۰منيش . بةذثوه دةبرد

جگـه  . ةکةم دةبةست و جثبةجث مةقالةکامن هةر يةکه له جثي خؤي دادةناجةريد
لةوه ئةوراقي حکوومي و بةياننامه و هةموو بآلوکراوةکاين ديکـه لـةوث چـاپ    

  »...دةکرا

  :شيکردنةوةکان

» چاپخانـةي کوردسـتان  «ئةو چةند بابةتةي که سـةبارةت بـه هثنـاين    
ر بـه کـوريت باسـيان بکـةين     ئةگـة . بامسان کردن زؤر وردةکاري دةخؤ گرتووه

ي بةشـي  ۲۹الپـةذه  (» حمةممـةدي شاپةسـةندي  «بةپثي قسةکاين کاک : دةصثني
گةيشـتؤته   ۱۹۴۵له ئؤکتؤبري ساصـي  » چاپخانةي کوردستان«، )بريةوةريةکان

ي ۱۳۲۴ئةم رثکةوتـه بةرامبـةره لةگـةص مـانگي خةزةصـوةري ساصـي       . مةهاباد
ه کـه دوو ئةنـدازياري رووسـي لـه     ديسان هةر لةو الپةذةيةدا هـاتوو . هةتاوي

ي بةشـي دووةميشـدا   ۵۸له الپـةذه  . ماوةي دوو هةفته چاپخانةکةيان دامةزراند
دوو موهةنديسـي  «: شدا دةصـث ۷۲له الپةذه . دوو موهةنديسيان لةگةص بوو: دةصث

يان لةگةص بوو نزيکةي دوو مانگ خةريک بـوون تـا جووريـان    »چيکؤسلؤفاکي«
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ئةگـةر لـه هثنـدثک بؤچـووين     » ...تووچؤيان بکـا نةياندةهثشت کةس ها. کرد
چاوپؤشي بکةين، بؤ ئـةو بةشـه بـةو    » حمةممةد«جياوازي نثو کتثبةکةي کاک 

هةر دوابةدواي دةرچووين ژمـاره   ۱۳۲۴ئاکامه دةگةين که له مانگي خةزةصوةري 
هاتؤتــه مــةهاباد، دوو » چاپخانــةي کوردســتان«، »ئــاوات«يــةکي گؤضــاري 

  .ص ناردووه که چاپخانةکه دامةزرثننموهةنديسيشيان لةگة
ي بةشي بريةوةرييةکاندا هاتووه که پاش دةرچووين گؤضاري ۳۱له الپةذه 

گلةيي لثکراوه که بؤچي بـه  ) ک.ژ(له اليةن کوميتةي ناوةندي کؤمةصةي » ئاوات«
دوو هةفته پاش دةرچـووين  . بث پرسي ئةوان ئةم گؤضارةي چاپ و بآلو کردؤتةوه

دا کـار بکـا و چةنـد    »چاپخانةي کوردسـتان «ن کردووه هةتا له گؤضارةکه بانگيا
ي بةشـي دووةميشـدا دةصـث بـؤ     ۳۳له الپـةذه  . کةسثک فثري حذووفچيين بکات

چاپخانـةي  «کردووه بچث لـه   بانگ کراوه و داوايان لث) ک.ژ(کؤميتةي ناوةندي 
هـةروةها دةصـث لـةم کاتـةدا هثشـتا حيـزيب دمثوکـذات        . کار بکا» کوردستان

  . مةزرابوودانة
بةر له » چاپخانةي کوردستان«تا ئثرةش بؤ هةموومان روون دةبثتةوه که 

، ۱۹۴۵گةيشتؤته مةهاباد، واته پثش مـانگي ئؤکتـؤبري   » ئاوات«چاپي گؤضاري 
ي بةشي دووةمدا جارثـک  ۴۲و  ۳۵له الپةذه » حمةممةد«بةآلم سةير ئةوةيه کاک 

و کـاک  » قـازي حمةممـةد  پثشـةوا  «مـان وثـذاي   »چاپخانةي کوردستان«دةصث 
دةصـث  ) ۴۳الپةذه (دواتريش . له تةورثزةوه هثناوةته مةهاباد» مةنايف کةرميي«

بانـگ کـراوه و پثيـان گوتـووه کـه دةماـةوث       ) ک.ژ(بؤ کؤميتـةي ناوةنـدي   
  .چاپخانةيةکي باش بؤ حيزيب دمثوکذات ساز بکةن

ي ۱۵لـه  » کوردسـتان «ي گؤضـاري   ۱هةروةک هةموومان دةزانني، ژمـاره  
چاپ و بـآلو  » چاپخانةي کوردستان«له ) ۱۹۴۵ي دثسامربي ۶( ۱۳۲۴سةرماوةزي 

، بةشي دووةمي کتثبةکـةي  ۵۸يش له الپةذه »حمةممةد«خودي کاک . کراوةتةوه
دةسـتمان پثکـرد و   . شةو و رؤژ مةتبةعةکةم ساز کرد ۲۰نزيک به «: خؤيدا دةصث

بـؤ منوونـه کـه    . بـوو  ۱ي ژمـاره  »کوردستان«يةکةم منوونةي کارمان گؤضاري 
  »...ئةوه بوو که لةو مةجةللةيةمانذا دةست پثکرد. بزانني چاک کار دةکا، ناکا

لثرةدا ئةو پرسياره دثته گؤذث که ئةگةر ئةو قسةيةمان قـةبووص بـث کـه    
هاتبـث و دوو  ) ۱۳۲۴خةزةصـوةري  ( ۱۹۴۵له ئؤکتـؤبري  » چاپخانةي کوردستان«
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ن، ئـةدي چؤنـه کـه لـه گؤضـاري      مانگيشي خـةريک بـووبن هـةتا داميـةزرثن    
دا نووسراوه که حيزيب دمثوکذات دواي دامةزراندين له يةکةم رؤژي »کوردستان«

  .بةياننامةي خؤي بآلو کردؤتةوه ۱۳۲۴مانگي خةزةصوةري 
يةکةم ئةوه که بةو : ئةو دةمي به دوو ئاکامي جياوازي ديکةش دةگةيشتني

بـةآلم  . چـاپ کرابـث  » ردستانچاپخانةي کو«حيسابةي وثناچث بةياننامةکه له 
لـه  : ئاکامي دووةم هةموو بؤچوونةکاين ديکةمان رةت دةکاتةوه، با بزانني چؤن

دةصـث کـه هـةموو ئةسـناد و     » حمةممةد«ي پاشکؤي ژماره يةکدا کاک ۲۷الپةذه 
ش لةبـةر  »زةبيحـي «مامؤسـتا  . کةلووپةيل سکرتاريةت له الي ئةو دانـدرابوو 

سـةديقي  «لةو ماوةيةدا شةوثکيان کـاک  . نةبووهرووداوةکاين ورمث له سابآلغ 
ــدةري ــةيت » حةي ــه الي و گوتووي ــه )بذوانامــه(چؤت ــداتث، چونک ســةيد «ي ب

له ورمث چاوي به نوثنةري سؤضيةت دةکـةوث و  » عةبدوصآلي ئةفةندي شةمزيين
نگثذاوةتـه سـةر   دواتر دةصث ئـةوانيش وةريا . شي بداتث)بذوانامه(دةيهةوث ئةو 

شدا دةصث که دوو ۷۲له الپةذه . يانه به کاک سةديقي حةيدةريوزماين فارسي و دا
يةکه دوو مانـگ خـةريک بـوون تـا چاپخانـةيان      »چيکؤسلؤفاکي«موهةنديسه 

نةياثشـتوه کـةس   » حمةممـةد «لةو ماوةيةشـدا بـه قسـةي کـاک     . دامةزراند
  .تا تةواو بوون ئيشيان پث کردووه و دوايه رؤيشتوون. هاتووچؤيان بکا
من پثم وايه ئةو بذوانامةيه هـةمان  . که بؤچوونةکان دةگؤذدرثنلثرةدايه 

بــووه کــه دواي ئــةوةي بــؤ » بةياننامــةي کؤمةصــةي دمثوکــذايت کوردســتان«
رووسةکانيان بـردووه، بةرپرسـةکانيان دةسـتووريان داوه هـةموو وشـةکاين      

دواتريش هةر بـةو موهةنديسـانه و هـةر    . له نووسراوةکةدا البردرثن» کؤمةصه«
چاپخانةي که بؤخؤيان ناردبوويان، به دوور لـه چـاوي بةرپرسـاين ئـةو      بةو

هةر بؤيةش بووه که نةياثشتووه که کـةس بچثتـه   . حيزبه تازةيه چاپي بکةن
اليان، دةنا بؤچي دةبث کةسانثکي هاتوون تاقمثک فثري شثوةي چاپ و کارکردن 

ئةو کاره، نةهثصـن   له چاپخانه بکةن و له اليةن دةوصةتثکةوه مةئموور کراون بؤ
  .کةس بيانبينث

ئةگةر ئةو بؤچوونةمشان راست بث، ديسان دةگةذثينةوه سةر بؤچـووين  
واتـه پـثش   » ئـاوات «پثشوومان که گومتان ئةو چاپخانةيه پثش چاپي گؤضاري 

  .مانگي ئؤکتؤبر دةبث هاتبث بؤ مةهاباد
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يـاري  روونکردنةوةي رثکةويت هثناين چاپخانه بؤ مةهاباد له اليةک له د
و ) ک.ژ(کــردين رؤژ و مانگــةکاين کؤتــايي تةمــةين خــةبايت کؤمةصــةي      

هةصوةشاندنةوةي ئةو کؤمةصةيه نزيکمـان دةکاتـةوه، لـه اليـةکي ديکةشـةوه      
رثکةوت و شوثين چاپي بةياننامةکه و هةروةها هؤکاري گؤذين و البردين وشةي 

هؤکارانـةي کـه   من لةو بذوايةدام يةکثک لـةو  . مان بؤ روون دةکاتةوه»کؤمةصه«
به ژثر بةياننامةکةوه نييه، هةر ئةوه بووه که » پثشةوا قازي حمةممةد«ئيمزاي 

به گـؤذين و البـردين ئـةو وشـةيه رازي نـةبووه و ئـةو کـارةي بـه         » پثشةوا«
  .دةستثوةرداين ئاشکرا له کاروباري کوردةکان زانيوه
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ک و .چؤنثيت هةصوةشاندنةوةي کؤمةصةي ژ
  دمثوکذايت کوردستان بةياننامةي کؤمةصةي

ي ۱۳۲۵ـ   ۱۳۲۴رؤژنامـةي کوردسـتان ـ مـةهاباد     «ي کتثيب ۳۵۰له الپةذه 
بـةو چةشـنه   » سـةديق ساصـح  «و کاک » رةفيق ساصح«دا، کاک »)۱۹۴۶(هةتاوي 

يـان  »ي دمثوکذايت کوردسـتان )حيزب(کؤمةصةي «باسي بةياننامةي راگةياندين 
اوةکةيان لـه بـةذثز دوکتـور    نووس و چاپکر کردووه و دةصثن که نوسخةي دةست

خةتةکه بؤ يةکةم جار لـه مانگنامـةي    وثنةي دةست. وةرگرتووه» کةماص فوئاد«
  .بةدرخان بآلو بؤتةوه

يةکةميان ـ دةسـتخةته بـه    «: دوو منوونةکةشيان بةو چةشنه ناساندووه
بــه خــةيت ) ســم ۴۲×  ۲۹و  A3 )۷دوو ســتوون لــه ســةر الپةذةيــةکي پثوانــه 

بةشي . تر به فارسي نووسراوه ، ستوونثک به کوردي و ئةوينةستةعليقي فارسي
کةسـي وةک  ) ۳۹(خوارةوةي هةر دوو ستوونةکه بـه سـث ريـز نـاو و ئيمـزاي      

قـازي  «ئيمـزاي  . ي دمثوکذايت کوردسـتان لـث دراوه  )حيزب(دامةزرثين کؤمةصة 
هـيچ مثژوويـةک بـةم    . له الي سـةرووي دةسـيت چـةپي ريزةکانـه    » حمةممةد

  . ه نييهبةياننامةيةو
دووةميان ـ له چاپدراوه، بـه شـثوةي چاپةکةيـدا دةرئةکـةوث کـه لـه        
چاپخانة چاپ بووه؛ بـه هـةمان شـثوةي دةسـتخةتةکه بـث مثـژوو لـه سـةر         
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ئةوةنده نةبث که ناوةکـان  . رثک خراوه) سم ۵۰و  ۸×  ۲۹و  ۷(الپةذةيةکي پثوانه 
ـ  ۱۰ه و به )۷۲(دا  ميان له د گؤذانکارييةکيشـي  ريز نووسراون، هةصةي چاپ و چةن

  ».تثدا کراوه
ئةوةي زانـراوه حيـزيب   «: له بابةت رثکةويت چاپي بةياننامةکةش دةصثن

) ۲۳/۱۰/۱۹۴۵(ي هـةتاوي  ۱۳۲۴ي )ئابـان (ي خةزةصـوةر  ۱دمثوکذايت کوردستان، 
گومان ئةبث هةر  بؤيه بث. بةياننامةي دامةزراين خؤي له مةهاباد بآلو کردؤتةوه

کةم ـ به ماوةيةک داذثژرابـث    که پثش ئةو مثژووه ـ الين دوو منوونةي بةياننامة
کةسـه بـه   ) ۳۹(دوور نييه سةرةتا هةر ئـةو  . و ئاماده کرابث و ئيمزاي لث درابث

گشيت له ناسراواين ناوچةي موکريان بوون، ئيمزايان له سةر کردبـث، پاشـان   
ينةکاين ئةو ناوانةي تري لث زياد کرابث؛ که به گشيت له سةراين ناوچه کوردنش

  »۷۲بوون سةرةجنام کؤي ناوةکان بووبنه ) غةريب(ئازةرباجياين رؤژاوا 
گؤضـاري  «ش له پةذاوثزي هةمان الپـةذةدا  )ک.د.ح(بؤ بةصگةي دامةزراين 

يان )۱۹۴۵ي دثسامربي ۶( ۱۳۲۴ي سةرماوةزي ۱۵ي رثکةويت ۱ي ژماره »کوردستان
  .کردؤته پاصپشيت بؤچوونةکةيان
خوثنـةر لـه يةکـةم چاوخشـاندين بـه سـةر       ئةوةي جثگاي سةرجنه و 

بةياننامةکــةدا هةســيت پثــدةکا جيــاوازي نثــوان بةياننامــه دةســتخةتةکه و  
بؤچووين خؤيان » سةديق ساصح«و کاک » رةفيق ساصح«کاک . کراوةکةيةيت چاپ

جثي سةرنج ئةوةيه که ناوي رثکخراوةکـه لـه دةقـي کـورديي     «: ئاوا دةربذيوه
يه، له کاتثکدا پـثم وايـه سـةرةتا ويسـتراوه بـؤ      )کؤمةصه(دةستخةتةکةدا هةر 

کؤمةصـةي  (وةفاداري و نيشانةي دامةزراندين لةسةر بنچينـةي و داروپـةردووي   
ئةمه سةرباري ئةوةي که تا . وةک خؤي ثصرثتةوه) ک.ژيانةوةي کوردستان ـ ژ 

) حيـزب (وةکوو زاراوةيةکي کوردي هاوتا بؤ ) کؤمةصه(ئةو ئةمه و بگره دواتريش 
لةبةر ئةوةي هيچ بةصگةيةکي دروست شـک نـابرث، روون نييـه    . کار هثنراوهبة

ئـةم خاصـه   ! ؟)حيـزب (کراوةتـه  ) کؤمةصـه (ئاخؤ بؤچي ئةم دةستکارييه کراوه و 
  »شاياين لثوردبوونةوةيه

مةهاباد ئةو دةمه چاپخانةي لـث نـةبووه،   «: بؤ شوثين چاپةکةش دةصثن
بثته شاري تةورثز کـه هةلومـةرجثکي   ئةچث بةياننامةکه برا بؤيه زياتر رثي تث

بةصگةي ئةوةي . هاوشثوةي کوردستان و چاپخانةي هةبووه؛ لةوث له چاپ درابث
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کــه کارگــةرثکي چاپخانــه لــه چــاپي داوه کــورديي نــةزانيوه، ئةوةيــه لــه   
  »...دا هةصه بةتايبةت له ناوةکاندا کراوه نووسينةوةي

دا مـاوه باسـي   »صـح سا«و کـاک  » رةفيـق «ئةوةي له تثبينييةکاين کاک 
و » سـةديقي حةيـدةري  «دةصـثن جگـه لـه    ئـةو دوو بـةذثزه   که  ، ئةوةيهبکةين

که له ئةنداماين رثبةرايةتيي » حمةممةدي ياهوو«و » حمةممةدئةميين شةذةيف«
له نووسخةي لـه چاپـدراوي   . کةسي ديکه بةياننامةکةي ئيمزا نةکردووه ن)ک.ژ(

  . هيي پثوه ني»ممةدقازي حمة«بةياننامةکةشدا ئيمزا و ناوي 
کـردنـةوةي هـؤکارةکاين  منيش بـةپثـي تـوانـام بـذيـارم دا بـؤ روون

له چةنـد سـةرچاوةيةکي بةردةسـتم کـةلک     ) ک.ژ(هةصوةشاندنةوةي کؤمةصةي 
وةربگرم بةآلم بةر لةوةي هيچ شيکردنةوه و تثبينييـةکم لـه بابـةت قسـةکاين     

ؤم بـؤ شـيکردنةوةي ئـةو بةشـه     داهاتوودا هةبث، دةمةوث هؤکار و ئاماجني خ
ئاشکرا بکةم ئةويش ئةوةيه که رووسةکان به رواصةت ببوونه تةنيا دةوصةتثک که 
به قسةي خؤيان يارمةيت گةالين چةوساوه و يةک له وان کورديـان دةدا، بـةآلم   

لةگةص بةرژةوةندي ئةوان ) ک.ژ(هةر که ديتيان ئامانج و درومشةکاين کؤمةصةي 
چي لةو ماوةيةدا کرديان جگه له جاسووسي و ئاژاوه نانةوه يةک ناگرثتةوه هةر

و ناکؤکي سازکردن، فةرق و جياوازي دانان و تاآلن کـردين سـامانةکاين گـةيل    
بـةرداين   و دواتر پشت) ک.ژ(کورد و لةخشته بردن و هةصوةشاندنةوةي کؤمةصةي 

گـةيل  کؤماري کوردستان لةبةر بةرژةوةندييةکاين خؤيان؛ هيچ قازاجنثکي بـؤ  
ديتمان که لةگةصکوو حکوومةيت ئثران بةصـثين ئـةوةيان دانـث کـه     . کورد نةبوو

  .ئيمتيازي نةفيت باکووريان بدةنث چؤن پشيت کورديان بةردا
ئةوةي لةمةوال باسي دةکةين هةمووي دةگةذثتةوه سةر ئةو بؤچوونانةي 

ان و بةو هيوايةي توانيبثتمان گؤشةيةکي خةيانةت و فريوي رووسةک. سةرمثان
  .دواتر ئينگليسييةکان بةرامبةر به کورد و کوردستان خستبثته روو

چونکـه  . ئةو بةشةي خوارث دةقي نوسخةي دةسـتخةيت بةياننامةکةيـه  
دةقي نووسراوةکه به زاراوةي موکريان نووسراوه و به بذواي من شةخسي قـازي  

له اليةکي ديکةشـةوه نوسـخة کـوردي و فارسـييه      ،حمةممةديش نووسيويةيت
ــدا ج  چــاپ ــاي گرينگ ــد جثگ ــه چةن ــان لةگــةص نوســخةي کراوةکــةي ل ياوازي

من له رووي خودي دةسـتخةتةکه بةياننامةکـةم بـه بـث      ؛هةبوو دةستخةتةکةدا
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ئةوةي دواي . دةسکاري و تةنيا به رثنووسي ئثستاي زماين کوردي نووسيوةتةوه
. ونبةياننامةکةش باسي لثوه دةکةين ئـةو سـةرچاوانةن کـه لـةو بابةتـه دوا     

دواتريش چةند بةصگةي ديکه لةسةر سياسةيت رووسةکان بؤ هةصوةشـاندنةوةي  
  :دةهثنينةوه) ک.ژ(کؤمةصةي 

  به ناوي خوداي بةرز و بث هةمتا
  بةياننامةي کؤمةصةي دمثوکذايت کوردستان                           

  هاونيشتمانان، برايان
دوژمناين سةربةسـيت   ئاگري شةذث تةواوي دنياي داگرتبوو که به بؤنةي

کــةراين دمثوکذاســي هةآليســابوو بــه هثــزي باســکاين بةقــةووةيت   و پامــاص
دنياي دمثوکذاسي غاصب، . سةربازاين ئازادي موتتةفيقيين گةورةي ئثمه کوژاوه

دنياي فاشيسيت که دةيةويست ميلةل و نةتةواين دنيايه بةردةست و يةخسـريي  
  .ا، به يةکجاري بةزي و هةآلتشةرم و فةعايل مايشا بک چةند نةفةر بث

به جؤرثکي چاوةنؤذي دةکرا بؤ ئازادي ميلـةل و نةتـةواين دنيايـه رثگـا     
ئةوذؤ تةواوي نةتةوةکاين دنيايه له گةوره و چکؤله دةيانةوث لةو . ئاواصه بووه

رثگايةوه که بؤ سةربةسيت ئةوان ئاواصه بؤتةوه فائيده بةرن و لةو وةعدانةي که 
  .دا درابوو بةهرةوةر بنب ي ئاتالنتيکله مةنشووري تارخي

هةصسوذي ئوموري خؤيان به دةستةوه بگرن و کاري خؤيان به ئـارةزووي  
ئثمه کوردان که له ئثراندا دةژين چةند سـاص و بةصـکي چةنـد    . خؤيان پثک بثنن

قةذنه بؤ ئةستاندين حةق و ئيختياري ميللي کثشةمان کردووه و خؤمان کردؤتـه  
ختانه کاربةدةستاين موستةبيدي ئثران بـه هـيچ جوورثـک    گاوگةردوون، بةدبة

حـةتتا لـةو حةقـةي کـه لـه      ! حازر نةبوون قسه حيسابييةکاين ئثمـه ببيسـن  
هثشـتووه فايـده    دا بؤ ئةياالت و واليايت ئثران داندراوه نةيان قانووين ئةساسي

له و هةميشه جوايب ئثمه گوللة و بؤمب و تؤپ و گريان و دةربةدةري و ! وةرگرين
بةتايبةيت لـه دةورةي بيسـت ساصـةي ديکتـاتؤذي     !!! داردان و يةخسريي بووه

و بـةزؤري  ! رةزاخانيي حـةتتا لـه پؤشـيين ليباسـي خؤمـان ئـازاد نـةبووين       
گةر تةواوي بوون و ژيـان و   مةنسةبةکاين دز و خائني و تاآلن سةرنثزةي ساحثب

ين بردن و هةصکةندين و بؤ له بة! ئابذوو و نامووسي ئثمةيان ون و پث پةست کرد
ئاخر ! ريشةي نةسلي ئثمه به هيچ جؤرثک له پةسيت و وةحشيگةري رانةوةستان
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ئثمةش بةشةرين، ئثمةش تاريخ و زمان و عـادات و ئـاداب و رث و شـوثنثکمان    
بؤچ دةبث حـةققي ئثمـه پامـاص بـث؟ بـؤچ      . بةستني هةيه که بةوانة گريؤده و پث
زاد و سةربةخؤ بني؟ بؤچ به ئثمه ئيجازه نادرث دا ئا ناتوانني له نثو ماصي خؤمان

به زمـاين کـوردي منـداآلين خؤمـان لـه بـةر خوثنـدن بنـثني؟ بـؤچ نايةصـن           
کوردستانيش وآلتثکي خودموختار بثت که به ئةجنوومةين واليةيت هـةر وةکـوو   
قانووين ئةساسي مةعلوومي کردووه ئيداره بکرث؟ هاووةتـةناين خؤشةويسـت   

ئثمـه دةبـث بـؤ ئةسـتاندين حـةق و      . »ادرث و دةسـتثندرث حةق ن«دةبث بزانن 
وثکـدان و   ئيختياري ميللي جثگاي خؤمان مله بکةين ئةو ملةيةش يـةکثيت و پـاص  

  .تةشکيالت و چوونه پثشي پثويسته
بؤ ئةو مةذامه پاکةيه که کؤمةصةي دمثوکذايت کوردسـتان لـه مـةهابادث    

خؤشةويسـتةکامنان پثويسـته   هاونيشـتمانه  . داندراوه و دةسيت به کار کردووه
ئثوةش چاو و گوثي خؤتان بکةنةوه و له دةوري کؤمةصـةي ميللـي خؤتـان خـذ     

  .ببنةوه بؤ وةرگرتين حةققي مةشذووعي ميللي گيان بووردن و فيداکاري پثويسته
کؤمةصةي دمثوکذايت کوردستان رةهبةر و رثنوثين ئثوةيه تةنيا لـه ژثـر   

بةآلي لةبةين چوون و نـةمان رزگـار دةبثـت و     ئاآلي ويدايه که ميللةيت کورد له
بوون و نامووس و ئابذووي ميللي دةمثنث و ئةو مووةففـةق دةبـث کـه لـه نثـو      

هاووةتـةناين  . سنووري دةوصةيت ئثران سةربةخؤيي ميللي خؤي به دةست بثنث
  .ئثمه بثجگه له حةقي مةشذووعي ئينساين خؤمان چي ديکةمان ناوث

انةي ژثروودا خبوثننةوه و به تـةواوي ميللـةيت   ئارةزووي ئثمه لةو بةند
  .کوردي رابگةثنن

  :ئةوةيه ئارةزووي ئثمه
ـ ميللةيت کورد له ئثراندا له هةصسووذان و پثکهثناين کاروباري جثگـاي  ۱

  .خؤي ئازاد بثت و له سنووري دةوصةيت ئثراندا خودموختار ببث
دا کاروبـاري   ـ بتوانث به زماين کوردي خبوثنث و لـه وآلتـاين کـوردي   ۲

  .دا هةر به کوردي بث نووسني له ئيدارةکاين دةوصةيت
ـ ئةجنوومةين واليةيت کوردستان که وةکوو قـانووين ئةساسـي دةصـث    ۳

دا چـاوةدثري بکـا و    جثبةجث داندرث له هةموو کارةکاين ئيجتماعي و دةوصـةيت 
  .ذابگا پث
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  .ـ مةئمووريين دةوصةيت هةر دةبث له خةصکي حمةل بث۴
دا سازشـت   ؤنةي قانوونثکي کوللي له مابةيين رةعييةت و ئةربابـ به ب۵

  .بةجث بثت که دوا رؤژي هةردووکيان تةئمني ببثت
کوردسـتان سـةعي دةکـات لـه     ] ي[ـ بةتايبةيت کؤمةصـةي دمثوکـذات   ۶

دا دةژيـن   مابةيين ميللةيت ئازةرباجيان و ئةو نةتةوانةي کـه لـه ئازةرباجيـان   
له موباريزةدا يةکثيت و برايةيت تةواو بةرقـةرار  ) ئاسؤذي و ئةرمةين و غةيره(

  .بثت
کوردســتان بــه بؤنــةي ئيســتيفاده لــه  ] ي[ـــ کؤمةصــةي دمثوکــذات ۷

سةرچاواين و کانگايةکاين تةبيعي زؤري کوردسـتان و سـةرکةوتين ئومـووري    
ساغي بؤ چاکي  فةرهةنگي و لةش] ي[جووتياري و بازرگاين و پةرةپثداين ئومور

  .ي و مةعنةوي ميللةيت کورد ملةي دةکاحاصي ئيقتيساد
دا دةژيـن بتـوانن بـؤ     ـ ئثمه دةمانةوث ئةو نةتةوانـةي کـه لـه ئثـران    ۸

  .سةعادةت و سةرکةوتين نيشتماين خؤيان کؤششت بکةن
  »بژي کوردستاين خودموختاري دمثوکذات ـ حمةممةد قازي«    

ئــةو بةياننامةکــه لثــرةدا کؤتــايي پثــدث و دواي نووســراوةکه ئيمــزاي 
  .کةسانةي پثوةيه که ئامانج و درومشةکاين حيزيب تازةيان پةسند کردووه

جثگـا نـاوي حيـزيب     ٦هةروةک ديتمان له نثو ئـةو بةياننامةيـةدا لـه    
چونکه مـن نوسـخه   . هاتووه» کؤمةصةي دمثوکذايت کوردستان« تازةدامةزراو به 

 دةقي نوسخة دةستخةتةکةم کردؤته بنةماي ئةم لثکؤصينةوة، بةپثويستم نةزاين
تـةنيا  . کراوةکـةي ئـةوکات سـةرلةنوث بنوومسـةوه     کوردي يا فارسيية چـاپ 

بـؤ  ) کؤمةصـه (ئةوةنده دةصثم کـه گرينگتـرين جياوازييـةکان گـؤذيين وشـةي      
با بـزانني سـةرچاوةکان لـةو    . که ئةوةش وثناچث شتثکي ئاسايي بث. ه)حيزب(

  :بارةوه چييان نووسيوه
کوردسـتان لـه بةصـگةنامةکاين وةزارةيت    رؤژهةآليت «سةرةتا به کتثيب 

  .دةست پثدةکةين» دةرةوةي بريتانيادا
دا کـه بـه    Fo 371/ 52401/ 125690و له بةصـگةنامةي ژمـاره    ١٢١له الپةذه 

دةبث له سةرةتا يـا خـود   )  وةرگثذي کتثبةکه(» ئةنوةري سوصتاين«قسةي کاک 
هةواصي عةشـريةيت و  «: دا نووسرابثت هاتووه)١٩٤٦( ١٣٢٥ناوةذاستةکاين ساصي 
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کؤمةصـةي  «ناوچةيي کوردستاين ئثران ـ راپورتةکان وا دةگةيثنن کـه عاقيبـةت    
يـان گرتـووه و   »بؤکـان «و » ميانـدواو «سةري هةصداوه و » Komal – e Kurdکورد 

  »...رؤيشتوون» سةرا«تا » سةقز«بةرةو 
ي ١٢٣کةوتؤتـه الپـةذه    Fo 371/ 45478 – 25338راپؤريت دووةم به ژمـاره  

راپؤريت شةش مانگـةي  : بؤ تثبيين راپؤرتةکةش نووسراوه. سةرچاوةي پثشووه
ه و ماوةي )١٩٤٥ي مارچي ٤(تةورثز ـ ئةم راپؤرته ساغکةرةوةي راپؤريت پثشوو  

  . دةگرثتة بةر ١٩٤٥ي ئؤگؤسيت ١٥نثوان يةکةمي مارچ تا 
کاروباري کوردان ـ له ماوةي شةش مانگي رابـردوودا، سـةرنج بـةرةو     «

کشاوه که رثکخراوةيـةکي سـةربةخؤي کـورده و وا دةردةکـةوث کـه      » مةصهکؤ«
کةسـايةتييةکاين  . ي لـه خؤيـدا تواندبثتـةوه   »ک.ژ«کؤمةصي پثشـووتر واتـه   

کؤمةصه، هةمان کةسايةيت ژثکـافن و ناوةندةکـةش، هـةمان ناوةنـدي ئـةوي      
دوودا گومان لةوةدا نييه که له ماوةي چةند مانگي رابـر . پثشووتر واته مةهاباده

اليةنگراين بزووتنةوةي سةربةخؤيي کورد روو له زيادبوون بـووه و لـه اليـةن    
باشـترين يارمةتييـةک کـه رووسـةکان پثيـان      . روسةکانةوه زياتر هـان دراون 

کردبثنت، بةرگري کردنيان بووه له پالين گرتين مةهاباد لـه اليـةن هثزةکـاين    
بچوايةتـه نـاو   » ند ئةفشارسةرتيپ هوومشة«ئةگةر . ئثرانةوه له مانگي مارچدا

ــازي   ــه و ق ــةوث دامةزرانداي ــراين ل ــةکي ئث ــةي چاوةدثريي مــةهابادةوه و بنک
حمةممةدي وةدةرنايه يا خود بيگرتايه، ئةوا بزووتنةوةکـه تووشـي نشوسـيت    

  »...جيددي دةهات
بةصگةيةکي گرينگي پةيوةنديـدار بـه بابةتةکـةي     ١٧٩هةتا  ١٧٥له الپةذه 

و بـه ژمــاره  » رؤژ ژمثـري تـةورثز«صـگةکه به نـاوي بـة. ئثمـةوه هـاتـووه
fo 371/ 45478 – 25338  لـه  . ئاماده کراوه ١٩٤٥ي ئؤکتؤبري ٢٥تا  ٤ـ له   ١٧ژماره

دا بـةم چةشـنه باسـي    »کاروباري ديکةي کـوردان «و له بةشي  ١٧٨و  ١٧٧الپةذه 
  :کراوه» بةياننامةکةي کؤمةصةي دمثوکذايت کوردستان«

دادةگـرث و بـه    ات له سةر ئوسـوويل خودموختـاري پـث   حيزيب دمثوکذ«
لـه بةرانبـةردا   . راشکاوي پشتگريي له مةسةلةي سةربةخؤيي کوردستان دةکات

  . خةصکةکةش هةموويان بوونةته دميوکرايت
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يةکةم بةرهةمي ديارييةکاين رووس بؤ قازي حمةممةد که سةرجةم دةبـث  
برييت بووه کـه مةذامنامـةي    کاغةز بثت،) کيلؤ ٢٠٠٠(چاپخانةيةک و دوو تةن <

بةصگةنامةکه، که هاوتـةرتيب لـه دوو سـتووين    . حيزيب دمثوکذايت کوردستان
، دواي چاوخشاندنثکي سـةرةتايي بـةو زوصـم و    >فارسي و کورديدا چاپ کراوه

زؤرانةدا که رابوردوو ديکتاتؤذةکاين ئثران کردوويانه، ئةم داخوازييانه ئاراسته 
. دةوصـةيت ئثرانـدا   سنوورةکاين  نثو  له   خودموختار  ـ کوردستانثکي١: کراون

. کوردسـتاندا  ئيـدارايت   و  قوتاخبانه  له  کوردي  ـ کةصک وةرگرتن له زماين ٢
ـ هةصبژاردين دةستبةجثي شؤذاي ئةيالةيت کوردستان بؤ ئـةوةي چـاوةدثري   ٣

ين ـ هةصبژاردين کاربةدةسـتا ٤. هةموو کاروبارثکي کؤمةآليةيت و حکوومي بکات
ـ داناين ياسا بـؤ بـةذثوةبردين پثوةنديـةکاين    ٥. دةوصةيت تةنيا له کوردان بن

ــ هاوکـاري لةگـةص رةگـةزةکاين ديکـةي      ٦. نثوان وةرزثر و خاوةن زةوييةکان
بؤ ئةوةي يةکيةيت و برايـةيت  ... ئازةرباجيان، وةک ئةرمةين و ئاسؤذي و هتد

رچاوه سروشـتييةکاين  ــ دةرهثنـاين کـان و سـة    ٧. باص به سةر وآلتدا بکثشـث 
مةذامنامةکـه بـه ئاواتـةخوازي بـؤ     . کوردستان بـه سـوودي خةصـکةکه خـؤي    

  ».سةرکةوتوويي هةموو نةتةوةکاين ئثران کؤتايي پث دثت
تـةنيا بةپثويسـيت   . پثم وا نييه ئةو راپؤرته هيچ شـيکردنةوةيةکي بـوث  

لـةو  دةزامن رثکةويت راپؤرتةکان بةپثي ساصي هـةتاوي لثـک بدةمـةوه چونکـه     
بذوايةدام لثکدانةوةي ئةو رثکةوتانه نزيکمان دةکاتةوه لـه کـايت دةرچـوون و    

ي ٢٥تــا  ٤رووداوةکــاين » رؤژژمثـري تــةورثز «راپــؤريت . چـاپي بةياننامةکــه 
ي له خؤ گرتـووه کـه ئـةو رثکةوتـه بةرامبـةره لةگـةص رؤژي       ١٩٤٥ئؤکتؤبري 

  .١٣٢٤ةزةصوةري ي خ٣شةممه  هةتا رؤژي پثنج ١٣٢٤ي رةزبةري ١٢شةممه  پثنج
جووآلنةوةي رزگاري «ي کتثيب١٦٤و  ١٦٣له ل» عةزيزي شةمزيين«دوکتور 

دواي بــذياري هةصوةشــاندنةوةي کؤمةصــةي «: دا دةصــث»نيشــتماين کوردســتان
ــ  ۲۵دا کـه لـه   ]ي دمثوکذايت کوردستان[له يةکةمني کؤنگرةي حيزب ... »ک.ژ«

گةيانـدن و پـذؤگرامثکي   دا بةسترا، بـذياري دةرکـردين را  ۱۹۴۵ي ئؤکتؤبةري ۲۸
دواتر بةکوريت باسي بةندةکاين پذؤگرامةکه دةکا، رةنگه ئـةو   ،»...تايبةيت درا

نووسراوةيه زانيارييةکي باش بـث بـؤ ئـةوةي بتـوانني رثکـةويت دةرچـووين       
ــةوه ــه روون بکةين ــه . بةياننامةک ــةويت ک ــةتا  ۲۵رثک ــؤبري ۲۸ه  ۱۹۴۵ي ئؤکت
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به بذواي من رةنگه له . ي هةتاوي۱۳۲۴ري ي خةزةصوة۶هةتا  ۱بةرامبةره دةگةص  
هاتبثنـه  ماوةي ئةو شةش رؤژةدا هةم پةيذةو و پذؤگرامةکه و هةم بةياننامةکـه  

  .ةوهنبآلو کرابث سةر کاغةز و دواي باس و لثکدانةوةش
مستةفا بارزاين له هةندثک بةصگةنامه و «ي کتثيب ١٧٥هةتا  ١٧٣له الپةذه 

» ئةفراسياو هةورامي«يشدا که کاک دوکتور »١٩٥٨ـ   ١٩٤٥دؤکيومثنيت سؤضيةتيدا 
مادةي بةرنامـه و پـذؤگرامي    ٢١له رووسييةوه بؤ کوردي وةرگثذاوةتةوه، دةقي 

بةو دثذانه دةسيت  ١٧٣الپةذه . حيزيب دمثوکذايت کوردستان به وردي باس کراوه
به ناوي خواي مةزن ـ پـذؤگرامي حيـزيب دمثوکـذايت کوردسـتان ـ       «: پثکردووه

له » .، مةهاباد، چاپخانةي کوردستان١٩٤٥: ، کانووين يةکةم١٣٢٤اوةزي سةرم
» ثين له کوردييةوه وةرگرياه«: الي چةپي ئةو نووسراوةيةش ئةو دثذه هاتووه

وةرگثذ له کوردييةوه بـؤ  «: نووسراوه ١٧٥دا و له الپةذه  مادةکةش ٢١له کؤتايي 
ئةو رؤژةش بةرامبةره لةگةص  که» ١٦/٤/١٩٤٦فيلچفسکي ) نةقيب(کاپيتان : رووسي

حکوومـةيت  «ي کتـثيب  ٩٠هـةتا   ٨١له الپةذه . ي هةتاوي١٣٢٥ي خاکةلثوةي ٢٧
» دا کورد لـه گةمـةي سؤضـثيت    ١٣٢٥ـ سةرماوةزي   ١٣٢٤کوردستان ـ رثبةنداين  

دوو بابةيت پةيوةنديـدار بـةو بةشـةي بـاس     » نةوشريوان مستةفا ئةمني«کاک 
  .رگثذدراوي بةشي فارسي بةياننامةکةي هثناوهوة ٨٣تا  ٨١له الپةذه . کردووه

دا »هـةوةص کـؤنگرةي حيـزيب دمثوکـذات    «دا له بةشي  ٨٤و  ٨٣له الپةذه 
» بآلوکةرةوةي بريي حيزيب دمثوکذايت کوردستان«گؤضاري » کوردستان««: دةصث

ي ٦بةرامبـةر   ١٣٢٤ي سـةرماوةزي  ١٥دا که له  له ژمارةي يةکةمي ساصي يةکةمي
ــامبةري  ــاين   ١٩٤٥ديس ــر ناونيش ــه ژث ــتان «ل ــذايت کوردس ــزيب دمثوک » حي
حيزيب  ١٣٢٤ي )ئابان(له دواي ئةوه له هةوةصي مانگي خةزةصوةر «: نووسيويةيت

دمثوکذايت کوردستان له مةهاباد داندرا و بةياننامةي خؤي بـآلو کـردةوه، لـه    
دا هةوةص کؤنگرةي خؤي که تثکةص بوو له سةران و نوثنةراين ١٣٢٤ي ٨ي ٢رؤژي 

تةشـکيل دا و لـه اليـةن سـةران و رةوشـةنفکراين      ... کوردان به تةرتييب ژثروو
  »...حيزبةوه نوتقي زؤر چاک داير به دمثوکذايت و يةکثيت ئرياد کرا

کاک نةوشريوان له درثژةي شيکردنةوةکانيدا سـةبارةت بـةم باسـه لـه     
خةصک  ئةگةرچي يةکةمني بةياننامةي خؤناساندين حيزب به«: دا دةصث٨٦الپةذه 

ــانگي   ــه ســةرةتاي م و دانــاين يةکــةمني مةذامنامــةي و هــةوةص کــؤنگرةي ل
خةزةصوةردا بووه، کةچي حيزب هةموو ساصث بؤ يـادي دامةزرانـدين خـؤي لـه     
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هؤي ئةمةش ئةگةذثتةوه بؤ ئـةوةي کـه   . ي گةالوثژدا ئاهةنگ ئةگثذث٢٥رؤژي 
و خـؤي لـه   ثش وةکـو )ک.ژ(دائةنث و ) ک.کؤمةصةي ژ(خؤي به درثژةي ) ک.د.ح(

  »...ي گةالوثژدا دامةزرابوو٢٥دا نووسيوثيت له  رؤژژمثرةکاين
ئةوةي لثرةدا پثويسـته هةصوثسـتةيةکي لةسـةر بکـةين ئةوةيـه کـه وا       

) ١/٨/١٣٢٤( ١٣٢٤ي خةزةصـوةري  ١رثکةويت » گؤضاري کوردستان«وثدةچث بةپثي 
) ک.ژ( بةياننامةي دامةزراندين حيزيب دمثوکذات و هةصوةشاندنةوةي کؤمةصـةي 

ي ٢٣بآلو کراوةتةوه کـه ئـةو رثکةوتـه بةرامبـةره لةگـةص رؤژي سـث شـةممه        
که بةرامبـةره   ١٣٢٤ي ٨ي ٢سبةينثي ئةو رؤژةش واته . ي زاييين١٩٤٥ئؤکتؤبري 

  .بةستراوه) ک.د.ح(کؤنگرةي يةکةمي  ١٩٤٥ي ئؤکتؤبري ٢٤لةگةص 
ةيـه کـه   ي کتثبةک٩٠تا  ٨٧ئةوةي لةو بةشةدا ماوه باسي لثبکةين الپةذه 

ي تثدا بآلو کراوةتـةوه کـه ئـةو بةشـه     )ک.د.ح(بةندةکةي مةذامنامةي  ٢٢دةقي 
بةآلم وةک تثبينييةک ئةوةنـده دةصـثني کـه    . پثوةندي به باسةکةي ئثمةوه نييه

 ١٣٢٤هيچ بةصگةيةک بـه دةسـتةوه نييـه کـه بيسـةملثنث يـةکي خةزةصـوةري        
کـه خـودي گؤضـاري    چون. بةياننامةي حيـزيب تازةدامةزرثنـدراو چـاپ کرابـث    

يش نووسيويةيت لةو رؤژةدا بآلومـان کـردةوه، ديـاره پـثش ئـةو      »کوردستان«
  .رثکةوته چاپ کراوه

ي کتـثيب  ١١١هـةتا   ١٠٩هةصبةت دةقـي ئـةو پثذةوپذؤگرامـه لـه الپـةذه      
دا کـه کـاک   »جةمهوريةيت کوردستان لثکؤصـينةوةيةکي مثژوويـي و سياسـييه   «
ــةالعيززةت « ــةمحوودي م ــيويةيت » م ــاتووهنووس ــذدراوي  . ه ــي وةرگث دةق

. دا نووسـراوةتةوه ١٠٦هـةتا   ١٠٤له الپةذه ) له فارسي بؤ کوردي(بةياننامةکةش 
ــ  ١: دا گرينگييان هةيه ئةوانةن»...مستةفا بارزاين«ئةو بابةتانةي که له کتثيب 

ه که دياره ئةو )١٩٤٥(رثکةويت پذؤگرامةکه مانگي سةرماوةز يا کانووين يةکةمي 
واديـاره ئـةو پذؤگرامـه بـه     . دايةکي واي لةگةص بةياننامةکه نييـه رثکةوته مةو

ــ  ٢. ماوةيةکي کةم دواي دةرچوون و بآلوبوونةوةي بةياننامةکـه چـاپ کـراوه   
  .چاپخانةي کوردستان: مةهاباد: شوثين چاپةکةيه که نووسراوه

بةآلم چونکه چاپخانةي کوردستان درةنگ هاتؤته مةهاباد وا ديـاره ئـةو   
هةر وةک بةياننامةکه له جثگايةکي ديکه و چاپخانةيةکي ديکـه لـه   پذؤگرامةش 

ي ژماره ٤بةصگةمشان الپةذه . دةرةوةي مةهاباد و ناوچةي کوردستان چاپ کرابث
سـايت   ٢٤ي ١٠ي ٢٠رؤژي «: ه که له بةشـثکيدا دةصـث  »رؤژنامةي کوردستان«ي ٣
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اسـبةيت  بـه من » کوردسـتان «پاشنيوةذؤ له ئيدارةي رؤژنامـه و گؤضـاري   ] ي[٥
کردنةوةي ئةو ئيداره و بآلوکردنـةوةي هـةوةص ژمـارةي رؤژنامـةي کوردسـتان      

ــريا  ــةوکةت گ ــي بةش ــاره  » ...جثژنثک ــني ژم ــةروةک دةزان ــةي «ي ١ه رؤژنام
ي ١١يش هةر لةو رؤژةدا که بةرامبـةره لةگـةص رؤژي پثـنج شـةممه     »کوردستان
  .چاپ و بآلو بؤتةوه ١٩٤٦ژانوييةي 

رؤژهـةآليت کوردسـتان لـه سـةردةمي     «کتـثيب  ي ١٧٠هةتا  ١٦٨له الپةذه 
که رثکةويت » پثشةوا قازي حمةممةد«ووثژي  دةقي وت» ...دووةم جةنگي جيهانيدا

لةگةص سةرنووسةري ) ١٣٢٤ي بةفرانباري ١بةرامبةر لةگةص (ي کانووين يةکةم ٢٢
پثکي هثناوه هاتووه، نـاوبراو لـه وةآلمـي    ) ئاغاي شاهةنده(رؤژنامةي فةرمان 

سياره که ئايا راسته قازي حمةممةد لـه گةذانـةوةي لـه سـةفةري بـاکؤ      ئةو پر
دةزگـاي  «: چاپخانةي هثناوه؟ بةو چةشنه له اليةن پثشةواوة وةآلمي دةدرثتةوه

دواتريش پثشةوا باسي » چاپخانه له تةورثز کذذاوه و تاقيکردنةوةي زؤر ئاسانه
خاصـي   ٦روةها دروشم و داخوازيةکاين حيـزيب تازةدامـةزراوي کـردووه و هـة    

  .گرينگي بةياننامةکةي بؤ باس کردوون
نـةک وةک ئـةوةي   (هةصبةت دةقي ئةو وتووثژه به شثوةي دروسيت خؤي 

ي ژماره ٢و الپةذه  ١ي ژماره ٤و  ١له الپةذةکاين ) رووسةکان لثيان هةصکذاندووه
  .دا چاپ کراوه»کوردستان«ي رؤژنامةي ٢

ي کتـثيب  ٤ن کـه لـه الپـةذه    ي رؤژنامةي کوردسـتا ١ي ژماره ٤له الپةذه 
گفتوگؤي جةنايب قـازي  «دا چاپ کراوه له درثژةي وتاري »رؤژنامةي کوردستان«

دا لـه  »حمةممةد پثشةواي بةرزي کوردستان دةگةص خاوةناين رؤژنامـةي تـاران  
لـه  «: اليةن يةکثک له بةرپرساين رؤژنامةکاين تاران ئةو پرسـياره کـراوه کـه   

ت بؤ باکؤ ناردووه لـةوث چاپخانـه و کاغـةز و    تاران دةصثن جةنابت چةند کةس
پثشـةوا  » ئةسلةحةيان هثناوه و تةشکيلي حيزيب کؤمؤنيست و داوه؛ ئايا راسته؟

دةبةسنت ئةوانه  ئةم قسانه کاربةدةستاين لةشکري بؤمان هةص«: له وةآلمدا دةصث
مان له تةورثز کذيوه و ئثوةش دةتوانن لةو جثگـاي   کاغةز و چاپخانه. راستنني

لثمان کذيوه، ئاگادار بن؛ تةشکيلي حيزيب کؤمؤنيست درؤيه، شتثک هةيه ئثمـه  
دا هةر وةکوو قانووين ئةساسـي ئثـران ئيجـازه دةدا خةصـک بـه       له کوردستان
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تةواوي مةعين ئازادي عةقيدةيان هةيه و حيزبثکـي ئاشـکرامان هةيـه ئـةويش     
  »فريقةي دمثوکذايت کوردستانه

مومکني دةبث کـه مـةذامي   «: و پرسيارةشدا کهپثشةوا له وةآلمي ئة«دواتر 
باسـي خاصـةکاين   » فريقةي دمثوکذايت کوردسـتامنان بـؤ بـةيان بفـةرمووي؟    

  .بةياننامةکه دةکا که ئةو خاآلنه هةمان بةندةکاين بةياننامةکةي پثشوون
چـل سـاص خـةبات لـه     «ي کتثيب ٤٦هةتا  ٣٥سةرچاوةي دواترمان الپةذه 

 ٣٨هـةتا   ٣٥له الپـةذه  . يه»بدوذذةمحاين قامسلووعة«دوکتور » پثناوي ئازادي
لـه الپـةذه   . له خؤ گرتووه) فارسي بؤ کوردي(دةقي وةرگثذدراوي بةياننامةکةي 

يش لةسةر بةياننامةکه قسه کراوه و شيکردنةوةي پثويسـيت لـه سـةر    ٤٦تا  ٣٨
ي ئةم کتثبةيه که لـةودا بـةو   ٤٦و  ٤٥ئةوةي جثگاي سةرجنه الپةذه . نووسراوه

ک بـه  .نه له بابةت نووسةري بةياننامةکه و هةروةها گؤذيين کؤمةصـةي ژ چةش
يـةکي ديکـةش    لثرةدا پثويسته ئيشاذه به راسيت«: حيزيب دمثوکذات باس کراوه

بکرث، وا دةردةکةوث که نووسيين ئةم بةرنامةيه له ئةسـتؤي قـازي حمةممـةد    
بـه ئةنـدامي   دا بـوو   ک.قازي حمةممةد له ئاخري تثکؤشاين کؤمةصـةي ژ . بووه

کؤمةصه و زؤر زوو دةرکةوت که شةخسـييةتثکي بـةرچاو و هةصـکةوتووي ئـةو     
بؤيه هةرچةند درةنگتر له زؤر کةسي ديکه چووبوو بؤ نثو کؤمةصه، . رثکخراوةيه

کاتثـک حيـزيب دمثوکـذايت    . ک.بةکردةوه بـوو بـه بةذثوةبـةري کؤمةصـةي ژ    
هةر کةسـثکي ديکـه ئـةو     کوردستان دامةزرا، دةرکةوت قازي حمةممةد زياتر له

ک به تـةرکييب خـؤي   .گةيشتبوو که کؤمةصةي ژ يه تث زةروورةته و ئةو پثويسيت
به شثوةي رثکخستين خؤي ناتوانث وةآلمدةري خةبايت گةيل کورد له کوردستان 

هةر بؤيةش قازي حمةممةد له هةمووکةس زياتر دةسـيت لـه دامةزرانـدين    . بث
له هةموو کةس زياتر تةئسريي هةبوو بؤ . وحيزيب دمثوکذايت کوردستاندا هةبو

ئثمـه ئثسـتا زؤر بةباشـي    ... ئةوةي بةرنامةيةکي ئةوتؤ بؤ ئةم حيزبه دابذثژث
وچـان   يةکي گةوره و چ زةمحـةت و تثکؤشـانثکي بـث    تثدةگةين چ بةرپرسايةيت

  ».کةوتبووه سةر شاين قازي حمةممةد
ـ »...رؤژنامةي کوردستان«ي کتثيب ٧له الپةذه  ي رؤژنامـةي  ٢اره ، که ژم

ي تثـدا چـاپ   )١٩٤٦ي ژانويـةي  ١٣( ١٣٢٤ي ١٠ي ٢٢ي رؤژي شةممه »کوردستان«
لـه  » هـةژار و مـانگي بـةفرانبار   «کراوه، شثعرثکي مامؤستا هةژار له ژثر ناوي 
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له پثشةکي شثعرةکةشـدا بـه نـاوي حيـزيب تـازه واتـه       . دا چاپ بووه٣الپةذه 
له کاتثکا دوو «: وه و تثيدا هاتووهئيشاذه کرا» کؤمةصةي دمثوکذايت کوردستان«

مـرؤ و پشـتيوان لـه    ) دمثوکذات(براي خؤشةويست و ئةندامي بةرزي کؤمةصةي 
  ».ئةو شثعرانةي خوثندةوه) هةژار(سةفةري کابةي هاتنةوه بؤکان 

ي ٤يـا هـةمان الپـةذه    » ...رؤژنامةي کوردسـتان «ي کتثيب ٣١٦له الپةذه 
سـةيد حمةممـةدي   «درثـژةي وتـارثکي    و له» کوردستان«ي رؤژنامةي ٧٩ژماره 

موبـاريزةي ئـازادي و دمثوکذاسـي ئثمـه پثـي ده      «دا لـه ژثـر نـاوي    »حةميدي
دواي ئةوةي کورته باسثک لةسةر نةهامةيت و زوصم و » پثنجةمني ساصي خؤي نا

زؤري دوژمناين کورد دةکا، ئةوجار باسي سازبووين نيهزةتثک دةکا که کـوردي  
له کؤتايي وتارةکةيـدا  . آليت خؤي بگرثته دةست خؤيپث بووژاوة و تواين دةسة

له ئاخريدا به ئيخالسثکي له ئةندازه بةدةر و قةلبثکي پـذ لـه شـووري    «: دةصث
پةرسيت جثژين پثنجةمني ساصي موقةددةمسان به حوزووري موبـارةکي   نيشتمان

زايت ئةقدةسي پثشةواي موعةززةم و هةموو بـرا کوردةکـاين رؤژهـةآلت عـةرز     
و له خوداي بث هاواص دةپاذمثةوه که پثشةواي بةذثزمان موةففةق و پريؤز دةکةم 

کات که له سايةي ويدا چاوي هةموو برا کوردثک به فثنکايي دمثوکذاسي روون و 
له دواييدا دةصثم بژي و هةر سـةربةرز و  . هةموان له نيعمةيت ئازادي بةشدار بن

کؤمـةص و دمثوکـذايت   <ار بثت پريؤز بثت پثشةواي زانا و بةذثزمان و هةر پايةد
  ».>کوردستان

راسـتييةکي زؤر گرينگمـان   » رؤژنامـةي کوردسـتان  «لةو دوو ژمارةيـةي  
وةدةســت دةکــةوث ئــةويش ئةوةيــه کــه واديــاره ئةگــةرچي لــه بةياننامــه  

نـاوي کـؤمةصةي لـث  » کـؤمـةصـةي دمثوکذاتـي کوردسـتان« چاپـکراوةکـةي 
و زؤربـةي  » قـازي حمةممـةد  «ي شةخسـي  دةرهاويژراوه بةآلم به حوکمي ئـةوة 

کؤمةصـةي  «اليـةنگراين بـه ئاشـکرا رايانگةيانـدووه کـه نـاوي حيـزيب تـازه         
. ه تا ماوةيةکي زؤر ئةو حيزبه هةر بـةو نـاوه ناسـراوه   »دمثوکذايت کوردستان

بؤئةو . ئةوةي روون و ئاشکرايه ئةوةيه که بةياننامةکه له مةهاباد چاپ نةکراوه
: رةنگه له تـةورثز چـاپ کرابـث دووهـةم    : ن هةيه، يةکةمبابةتةش دوو بؤچوو

  .رةنگه روسةکان له وآليت خؤيان چاپيان کردبث و دواتر هثنابثتيان بؤ مةهاباد
ــةي     ــةو کةس ــاره ئ ــه وا دي ــه ک ــةممان ئةوةي ــووين يةک ــگةي بؤچ بةص

وثشدةچث نةفةرثکي رووسـي بـث کـه    . بةياننامةکةي چاپ کردووه کورد نةبووه
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به بؤچووين من رةنگه ئـةو  . آلم زاراوةي سؤراين چاک نةزانيوهکوردي زانيوه بة
کةسةي ئةو بةياننامةي چاپ کردووه رووسييةک بووه که هـاتووچؤ و شـوثين   

  .زؤرتر بووه) شکاک(کارکردين له ناوچة کوردنشينةکاين به زاراوةي باديين 
بدةينـةوه و  » رؤژنامةي کوردستان«ي کتثيب ٣٥٥ئةگةر ئاوذثک له الپةذه 

سةرنج بدةينه بةشي چاپکراوي کوردي بةياننامةکه رةنگه تا رادةيةک بثينه سةر 
دا »ئةوةيه ئارةزووي ئثمـه «ي بةشي ٦و ٥و ٢و ١له ژماره . ئةو بؤچوونةي سةرث
» ببيشت«، »بثشيه«بوونه » ببثت«و » ببث«و » بث«، )فيعل(هةموو کارکردةکاين 

مانـاي  » بشـثت «ي بادينيـدا  هةروةک هةموومان دةزانني لـه زاراوة . »بثشت«و 
  .ي زاراوةي سؤراين دةدا»ببثت«

دةتوانني ئةوةش به بؤچووين يةکةم و دووةممان زياد بکـةين کـه لةبـةر    
ئةوةي رووسـييةکي کـورديزان ئـةو بةياننامـةي چـاپ کـردووه يـا بـه سـةر          

کؤمةصـةي  «چاپکردنةکةي راگةييوه، لةبةر ئاماجني خؤيان کـه لـه نـاوبردين    
اثشتووه تةنانةت ناوي کؤمةصةش به نـاوي حيـزيب تـازةوه    بووه،نةي» ک.ژ

  .مبثنث
ئةگةرچي جوان دياره که کـايت خـؤي کـه بةياننامةکـه دةرچـووه، بـؤ       

ئــةوکاره کــراوه و نــاوي )ک.ژ(رةزامةنــدي ئةنــدامان و اليــةنگراين کؤمةصــةي 
نووسينةکاين پثشـوومان لـه بةشـي    . دةکار کراوه» حيزب«له جيات » کؤمةصه«
تـةواوي ئـةو بؤچوونانـةمان    » ک.يت هةصوةشـاندنةوةي کؤمةصـةي ژ  چؤنيية«

له رووسةکان که هةموو جارث » پثشةوا قازي«هيچ دوور نييه گلةيي . دةسةملثنن
له دانيشتين لةگةص ئةفسةراين ئينگليس دةريبذيوه، هـةر لةبـةر ئـةو چةشـنه     

ش رازي »پثشةوا«دةنا سوور و ئاشکرايه که تةنانةت . کارانةي رووسةکان بووبث
و دواتـر گـؤذيين   » حيـزيب دمثوکـذات  «بـه  » ک.کؤمةصـةي ژ «به گؤذيين ناوي 

بةآلم له اليةک لةبةر يارمةيت نةداين هيچ هثزثک به کورد . درومشةکاين نةبووه
و هةروةها نةبووين هثزثکي ئـةوتؤ کـه لـه نثـو     ) بؤ گةيشنت به ئاماجنةکاين(

يةکي ديکةشةوه فشاري له راده ببةسيت و له ال خودي کوردستاندا بکرث پشيت پث
کـورد و  » ک.کؤمةصـةي ژ «بةدةري رووسةکان بؤ گـؤذيين نـاو و درومشـةکاين    

سةرکردايةيت کورد به پثچةوانةي بري و بؤچوون و ئارةزوو و هيواکـاين ناچـار   
با بؤ ئةو بابةتـةش ئاوذثـک لـه چةنـد سـةرچاوه      . هةصوةشثنثتةوه) ک.ژ(کرا 

  :بدةينةوه
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ي رؤژنامـةي  ٢کـه ژمـاره   » رؤژنامـةي کوردسـتان  « ي کتثيب٦له الپةذه 
گفتوگؤي جـةنايب  «کةوتؤته ئةو الپةذة و له بةشي دووةمي وتاري » کوردستان«

دا »قازي حمةممةد پثشةواي بةرزي کوردستان دةگةص خاوةناين رؤژنامةي تـاران 
له نثو کوردستان حيـزيب  «له وةآلمي ئةو پرسياره که » پثشةوا«دا ٢و له الپةذه 

فةقةت . کؤمةصه ياين حيزب و شتثکي واش له ئثراندا نييه«: دةصث» ةصه هةيه؟کؤم
دةقـي ئـةو   » .له عثذاق حيزبثک بةو نثوه هةيه ئةمما بـه مـه مـةذبووت نييـه    

ــةذه  وت ــه الپ ــژه ل ــثيب ١٧٣هــةتا  ١٦٨ووث ــه «ي کت ــةآليت کوردســتان ل رؤژه
لةگـةص   »فـةرمان «يشدا و له ژثر ناوي سةرنووسـةري رؤژنامـةي   »...سةردةمي

رؤژهـةآليت  «ي کتـثيب  ١٧٣تـا   ١٧٠له الپةذه . رثبةري کوردةکاندا بآلوکراوةتةوه
کوردستان له سةردةمي دووةم جةنگي جيهانيدا ـ بةپثي بةصگةنامةکاين ئةرشيضي  

لةگـةص  » تـاس «دا دةقي وتووثژي رؤژنامةنووسي هةواصـدةري  »يةکثيت سؤضيةت
ي ٢٦(بةرامبـةر بـه    ١٩٤٦مي ي کـانووين يةکـة  ١٧که رثکـةويت  » پثشةوا قازي«

له تةورثز دةگةصي پثک هاتووه، بـآلو کراوةتـةوه   ) ي هةتاوي١٣٢٥سةرماوةزي 
که لةودا دواي ئةوةي به کوريت باسي مثـژووي خـةبايت کوردسـتان و زوصـم و     

: دا دةصـث ١٧٢زؤري حکوومةته يةک له دواي يةکةکاين ئثران دةکـا، لـه الپـةذه    
ثراين له کوردستان هةآلتن و ئثمه بث دةسةآلت کاربةدةستان و مووچةخؤراين ئ«

ماينةوه و کةصکمان لـةو هةلومةرجـه لـةباره وةرگـرت بـؤ يـةکگرتين هثـز و        
مان )ژيانةوةي کوردستان(لةم ماوةيةدا ئثمه پاريت ژياين کورد . خثصةکاين کورد

پثک هثنا که رثکخراوثکي ثين بوو و بؤچوونثکي ناسيؤناليسـتانةي هـةبوو و   
دةسـةآلتداراين ئثـران   . پثکهثناين دةوصةتثکي گةورةي کوردستان بـوو  مةبةسيت

بـةآلم بـه   . گومان هةوصي چاندين دوژمنايةيت نثوان خثصةکاين کورديـان دةدا  بث
. کؤتايي هاتين شةذ، هةموو هةوصةکان به رثگةي دمثوکذاتيـدا رؤيشـتنه پـثش   

حيـزيب  «و  پاريت ژيانةوةي کوردستان له اليـةن ئثمـةوه هةصوةشـثندرايةوه   <
بـه دروسـتبووين حيـزيب دمثوکـذايت     > .مان رثک خست»دمثوکذايت کوردستان

کوردستان، ئثمه به يةکجاري کؤتاييمان به دوژمنايةيت نثـوان خثصـةکان و بـه    
لـه پـةذاوثزي   » .داخوازيي رثبةرايةتيي خثصةکامنان بؤ دةسةآلت وةرگرتن هثنـا 

ي حمةممـةد بـه هةواصـدةري    قاز«: نووسيويةيت» هةورامي«ئةو بةشةدا دوکتور 
ــووه ــي گوت ــاريت : تاس ــه پ ــاندةوه»ک.ژ«ئثم ــان هةصوةش ــازي . م ــةرچي ق گ
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ي بــةدص نــةبوو، بــةآلم بةســةريدا »ک.ژ«هةصوةشــاندنةوه و گــؤذيين نــاوي 
  ».سةپثندرا

بؤچووين دووةممان بؤ ئةوه که دةصثني ئةو بةياننامةيه له رووسيه چاپ 
رؤژهةآليت «ي کتثيب ١٧٧ئةويش الپةذه کراوه بةصگةيةکه که پثشتر بامسان کرد، 

: يه که لةودا هاتووه»کوردستان له بةصگةنامةکاين وةزارةيت دةرةوةي بريتانيادا
يةکةم بةرهةمي ديارييةکاين رووس بـؤ قـازي حمةممـةد کـه سـةرجةم دةبـث       «

کاغةز بثت، برييت بـووه لـه مةذامنامـةي    » کيلؤ ٢٠٠٠(چاپخانةيةک و دوو تةن 
بةصگةنامةکه ـ که هاوتـةرتيب لـه دوو سـتووين     . کوردستان حيزيب دمثوکذايت

 .»...فارسي و کورديدا چاپ کراوه

با بگةذثينةوه سةر باسي پثشوومان و بزانني سةرچاوةکان سةبارةت بـه  
  .چييان تثدا بآلو کراوةتةوه) ک.ژ(گؤذين و هةصوةشاندنةوةي کؤمةصةي 

بؤچـووين زؤر   ئةگةرچي جاروبار له هثندثک سةرچاوةدا، چاومـان بـه  
) ک.ژ(بةصـگه سـةبارةت بـه گـؤذيين کؤمةصـةي       سةير و سةمةره و قسـةي بـث  

دةکةوث، بةآلم بةذاسيت کاتثک بةصگةنامةکاين سؤضـيةت و دواتـر ئينگليسـمان    
و ) ک.ژ(کةس به گـؤذيين کؤمةصـةي    چاو پثدةکةوث، بةو ئاکامه دةگةين که هيچ

ژةوةنـدييان لـه بـة هثـز     هةصوةشاندنةوةي رازي نةبووه مةگـةر ئةوانـةي بةر  
  .دا بووبث)ک.ژ(نةبووين 

بؤ ئةوةي قسةکامنان بةصگةدار بث و وابکـةين خوثنـةران و لثکؤصـةراين    
رؤژهـةآليت  «بکةن، ديسان ئاوذثک له کتـثيب   کورد و غةيره کورد متمانةمان پث

ئةو کتثبـه بـةپثي   . دةدةينةوه» دا کوردستان له سةردةمي دووةم جةنگي جيهاين
کاين ئةرشيضــي يــةکثيت سؤضــيةت ئامــاده کــراوه و کــاک دوکتــور بةصــگةنامة

کردوونةوه و له زماين رووسي وةريگذاونةتةوه سـةر   کؤي» ئةفراسياو هةورامي«
ئثمةش پثدادثني و له هةرکوث باسـثکي پثوةنديـدار بـه بابـةيت     . زماين کوردي

  .خؤمامنان وةبةر چاو هات کةلکي لث وةردةگرين و دةينووسينةوه
هيچ بةصـگةيةک بـه دةسـتةوه    «: دةصث» هةورامي«، دوکتور ١٠٣ذه له الپة

نييــه کــه کؤمةصــه نــاوي خــؤي يــا گؤذيبــث يــان هةصوةشــاندنةوةي خــؤي  
  »...راگةياندبث

سؤضثتيةکان لـه کوردسـتان بةصـثين هـيچ     «: ، ديسان دةصث١٠٦له الپةذه 
 هاوکارييةکيان به ژثکاف نةدا، بـةآلم بـؤ وةرگـرتين دةنگوبـاس کـةلکيان لـه      
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چاوپثکةوتين نوثنةراين ژثکاف وةرگرت؛ ئاماده نةبوون ئةم پارتييه به رةمسـي  
ئةوان هةوصيان دةدا له ئيش و کـاري ـثين و   . بناسن و وتووثژي لةگةصدا بکةن

سؤضثتيةکان که دوو جار هثندث کورديـان  . سةرکردايةتيي ژثکاف ئاگادار ببنةوه
لةگةصـدا  ) وةک نوثنةري سياسي( بؤ باکؤ بانگ کرد، نوثنةراين پاريت ژثکافيان

  ».نةبوو
بؤ بةشي مةبةست و ئةرکةکاين کؤمةصةي ژثکاف کـه   ١٣٢و  ١٣١له الپةذه 

مةبةسـيت  «: له راپؤريت کونسوويل سؤضيةت له ماکؤدا باسي لثکـراوه هـاتووه  
گةيشنت به سةربةخؤيي کورده، که کوردةکاين ئثران و عثذاق و ] ک.ي ژ[کؤمةصه 

ــ کؤتـايي هثنـان بـه     ١: ئةرکـةکاين کؤمةصـه  . بگرثتـةوه تورکيا و سوورياش 
ـ يةکخستين تةواوي کوردةکاين ئثران و عثـذاق و  ٢راووذووت و دژايةيت ناوخؤ 

ــا ــيت   ٣. تورکي ــه بةردةس ــوردي خبرثت ــةيت ک ــةربةخؤيي دةوص ــةي س ــ کثش ـ
  »).سؤضيةت و ئينگليز و ئةمريکا(هاوپةميانةکان 

کـه  » ١٩٤٥سؤضيةت له رةزائيه  راپؤريت کؤنسويل«له بةشثکي  ١٣٥الپةذه 
بـه وتـةي هثنـدث لـه     «: نووسيويانه هاتووه» عةيل ئةکبةرؤض«و » هامشؤض«

کوردةکان، پاريت ژثکاف کـه لـه کوردسـتاين ئثـران پثـک هـاتووه لـه سـةر         
بنچينةيةکي پتةو و بث ئةوةي سياسةيت هيچ دةوصةتثکي بثگانه جثبةجث بکات، 

ي نةتةوايةيت بؤ کوردستان دروست کـرد کـه   پاريت ژثکاف ئاآل... دامةزرثندراوه
. بريتييه له سث رةنگ و رةنگةکانيشي پثچةوانةي ئاآلي دةوصةيت ئثران دةنوثنث

رةنگي سوور له سةرةوه، پاشان سپي و له خوارةوه سةوزه لـه ناوةندةکةشـي   
  »هةتاو کثشراوه

بـةپثي بـذياري   «: و له درثـژةي ئـةو راپؤذتـةدا هـاتووه     ١٣٧له الپةذه 
پةيوةندميان لةگـةص  ] ي هةتاوي١٣٢٤گةالوثژي [کؤ، ئثمه له مانگي ئابةوه مؤس

له چاوپثکةوتنةکاندا لةگةص ناسـراوةکاين کـورددا، بـه    . پاريت ژثکاف گؤذيوه
شثوةيةکي قاميکارانه تثمانگةيانـدوون کـه ئثمـه پثمـان وايـه بـري و بـاوةذي        

يه، لةبـةر ئـةوةي   کايت خؤي نييه و واقعبينانه ني» سةربةخؤيي بؤ کوردستان«
دةکـرث؛ هـةر    ئةم بري و باوةذه زياتر له اليةن دوژمناين کوردةوه پشتگريي لـث 

ئةوانيش کةمتر له هةموو اليةک بـري لـه ئـازادي و سـةربةخؤيي گـةيل کـورد       
ئثمه به مةبةسيت باشـتر کـردين ژيـاين گـةيل کـورد پثشـنيار بـه        . دةکةنةوه

هةوص بـدةن بـؤ مـايف يةکسـاين     پثشکةوتووخوازةکاين پاريت ژثکاف دةکةين، 
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.  کورد له چوارچثوةي ياساي ئثراندا له سةر بنچينةيـةکي دمثوکذاتيانـةي وآلت  
کوردةکانيش زؤر جار له اليةن سةرکردةکاين پاريت ژثکافةوه درؤيـان لةگةصـدا   

پاريت ژثکاف بـه  !!]. ؟؟[کراوه و کؤمةصه بةرةبةره له پثش چاوي خةصک دةکةوث 
و ئةندامةکاين سةر لةنوث چوونـه نـاو   ] ؟[ هةصوةشايةوه بذياردانثکي تايبةيت

  ».ريزي پاريت تازه دروستکراو، واته حيزيب دمثوکذايت کوردستانةوه
: دا هـاتووه ١٩٤٥ي ئؤکتـؤبري  ١٢و له بةشثک له راپـؤريت   ١٣٩له الپةذه 

دا به دةستپثشخةريي هثندث کوردي دمثوکـذات  ١٩٤٢کؤميتةي کوردي ژثکاف له «
ؤ يةکخستين بةربآلويي هـةموو هثـزه دمثوکذاتيـةکاين بةشـةکاين     له عثذاق ب

ه و نـةرييت  )خؤيبـوون (پاريت ژثکاف مرياتگري پـاريت  . کوردستان پثک هاتووه
  »!].؟[دةرةبةگي و داشناکةکاين پثوةيه

کؤمةصةي ژثکاف «: دا هاتووه١٤٩و  ١٤٠له درثژةي ئةو راپؤرتةدا له الپةذه 
مايف کوردةکاين هةموو پارچةکاين کوردسـتاين  داخوازيي سياسي و ئابووري و 

وثنةيةک که لثـرةدا پثويسـته   «) ١٤١الپةذه ... (له بةرنامةي خؤيدا چةسپاندووه
ي دةوروبةري مـةهاباده  ٢٢/٤/١٩٤٥و  ١٩/٤/١٩٤٥باس بکرث کؤبوونةوةي رؤژاين 

پرسـياري  . که به بةشداري هثندث فثئؤداص و سةرؤک هؤزي کورد پثـک هـاتووه  
گ که لةم کؤبوونةوةيةدا لثکؤصينةوةي لـه سـةر کـراوه، چؤنيـةتيي     هةره گرن

هةنگاونان له خةبايت دژي پاريت ژثکافدا و پثشگريي له پةرةگرتين ئـةو پارتـه   
  ».بووه

ــةذه  ــه الپ ــاتووه١٤٤و  ١٤٣ل ــه   «: دا ه ــذاق ب ــه عث ــاف ل ــاالکيي ژثک چ
. ندووهبةپثي هةواصي گةيشتوو لةوثش پةرةي سة. سةرکردايةتيي مةال مستةفايه

کؤميتةي ژثکاف له ناوچة کوردنشينةکاين باشوور ـ رؤژهةآليت   ١٩٤٥سةرةتاي 
تورکياي هاوسنووري ئثران و عثذاق دةسيت بـه رثکخسـتين شـانةکاين خـؤي     

زؤربةي ئةنداماين ژثکاف له عثذاق و تورکيا، هـةروةک کوردسـتاين   <. کردووه
پيشةسـاز و کـوردي   و بازرگـاين بچـووک،    پثشکةوتنخوازئثران، رؤشنبرياين 

هـةروةها هثنـدث لـه هـةره پثشـکةوتنخوازه      . ئاسايي و ئاژةصدار و جووتيارن
  »>.فثئؤداصةکاين کورد دثنه ريزي ژثکافةوه

. ئـا «دا راوثژکاري باصـوثزي يـةکثيت سؤضـيةت لـه ئثـران      ۱۴۹له الپةذه 
له نامةکةيدا بؤ سةرکؤنسوصي يةکثيت سؤضيةت له ورمث لـه يـةکثک   » ياکؤبؤض

لـه نزيکـةوه سـةرجني زيـاتر بدرثتـه رثکخـراوي       «: دا دةصـث  سپاردةکاينله را
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و زانيـاريي زيـاتر لـه سـةر ئةنـداماين سـةرکردايةيت و       » ژثکاف«] ي[کؤمةصه
  ».بةگشيت ئةنداماين تري کؤمةصه کؤ بکرثنةوه

» هــامشؤض«ي ۱۹۴۵ي ئايــاري ۱يــش يادداشــيت ۱۶۸تــا  ۱۵۷لــه الپــةذه 
هاتووه که به کوريت بـةم چةشـنةيه   ) رمثسةرکونسوصي يةکثيت سؤضيةت له و(
کوردةکـان  : قازي حمةممةد له پثش چـاوي هـةموان گـويت   «): ۱۶۰و  ۱۵۹الپةذه (

ــةيت ژ ــةيت   .بةتايب ــنبريي دةوص ــةآلت و رؤش ــةرثکي بةدةس ــةث نوثن ک دةيان
سؤضيةتيان له ال بث تا دةوصةيت سؤضيةت له رووداوةکـاين کوردسـتان و پـاريت    

که رثکخراوثکي تازه کوورةيـه و  ) ک.ژ(و بتوانث رثنوثين ئاگادار بکاتةوه ) ک.ژ(
قـازي حمةممـةد رايگةيانـد ئاشـناي     . لةوانةيه تووشي هةصةي زؤر بث، بکـات 

بنيايت پثکهاتةي يةکثتيي سؤضـيةته؛ سـةرةذاي ئـةوةي کـه خـاوةن موصـکثکي       
گةورةيه، دةيةوث دةسةآلتثکي وةک کؤمةصگةي سؤضيةت له کوردستانيش هـةبث  

  »کاته دةبث له موصکةکةي خؤي جيا بثتةوه گةرچي ئةو
سـةرةذاي ئـةو هـةمووة تـةبليغات و درؤ و     » هـامشؤض « ١٦٢له الپـةذه  

لـه الي  ) ک.ژ(هثـز بـووين کؤمةصـةي     دةلةسةي بـؤ خـراپ نيشـان دان و کـةم    
بةرپرساين پايةبةرزي سؤضيةت کردويانه له پاش سةرداين بؤ ناوچةي مةهاباد 

. اوي خؤم بووين پاريت ژثکافم هةست پث کـردووه من به چ«: و دةوروبةري دةصث
زؤربةي دانيشتواين کـورد  . دةبةن) کؤمةصه(به ) ک.ژ(زؤربةي خةصک ناوي پاريت 

و پياوه بةناوبانگةکانيان اليةنگريي سؤضيةت دةکةن و به هيوان لـه خةباتيانـدا   
خةصـک  ) ک.ژ(کؤميتةي کـوردي  . بؤ سةربةخؤيي يارمةيت له سؤضيةت وةربگرن

ا دةکاتةوه که له ئيش و کاري خؤيدا پةيوةنديي بـه دةوصـةيت سؤضـيةتةوه    دصني
پثويسـته بگـوترث   . دا نييه)ک.ژ(بةآلم هيچ پةيوةندييةک له نثوان ئثمه و . هةيه

کةسه بةناوبانگةکاين کورد له هةموو اليةکةوه هةوص دةدةن پةيوةندميان پثـوه  
نـادات و کـةس   ) ک.ژ(ي بةآلم کةس ناوي تةواوي سةرکردايةتيي کؤميتـة . بکةن

باسي پةيوةنديةکاين ئةو پارته به پارتةکاين تري ئثران و سووريا و تورکيـاوه  
  ».ئةمه پاصمان پثوه دةنث لةگةصياندا زؤر وريا بني. ناکات

: دا هاتووه»هامشؤض«ديسان هةر له درثژةي يادداشتةکاين  ۱۶۶له الپةذه 
ه، پـثش هـةموو شـتثک لـه     دةگةن به هؤي ئةو سـةربةخؤيةو  کوردةکان وا تث«

بـةآلم ئةوانـه   . چةوسانةوةي دةوصةتاين ئثران و تورکيا و عثذاق رزگاريان دةبث
خبةن، هثشتا هيچ کانديـدثکي   تا ئثستا نازانن چؤن خؤيان بؤ سةربةخؤيي رثک
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کوردةکان پثيان . وا راستةقينه نييه که شياوي رثبةرايةتيي هةموو کوردستان بث
ئةم هيوايه . ارمةتييان دةدات بؤ وةرگرتين خودموختاريوايه يةکثتيي سؤضيةت ي

دةبثته هؤي ئةوةي که حيسامبان له سةر بکةن و بـه ئاشـکرا بوارمـان دةداتـث     
بةآلم دةبـث بزانـرث ئينگليزةکـان    . بدةين دةوري خؤمان له ناو کورداندا پةره پث

ةندي لةگةص ساآلنثکه چاالکيي گةوره له ناو کورداندا دةنوثنن و توانيويانه پةيو
هثندث له سةرکردةکاين کورددا ببةسنت و دةوري خؤيان لـه کوردسـتاندا پـةره    

  .ةم دةورةيان له ناوچةکاين کوردسـتاندا وةک يـةک نييـه   ئبدةن، چؤنيةيت  پث
  دةوري ئينگليزةکــان) مــةهاباد، جةصــديان و شــنؤ(لــه ناوةنــدي کوردســتان  

دا گوثيان لـه دةنگـي ئثمـةش    دةوري ئثمةي له کار خستووه، بةآلم لةم دواييانة
  »!!].؟؟[دةبث 

ي لةگـةص رؤژنامـةي   »حاجي بابه شثخ«دا دةقي وتوووثژي ۱۹۵له الپةذه 
: نووسراوةتةوه که لـه بةشـثکدا دةصـث    ۱۹۴۷ي مارسي ۸ي رثکةويت »ئيتالعات«
بـه  » حـاجي بابـه شـثخ   «سةرؤکي پثشووي دةوصةيت خودموختاري کوردستان «

گوايـه کاتثـک پيشـةوةري و قـازي     : ي راگةيانـد رؤژنامةنووسي ئةم رؤژنامةية
حمةممةد له باکؤ بوون، پيشةوةري و کاربةدةستاين دةرةوه پثيان له سةر ئةوه 

بـةالم قـازي   . دادةگرت که کوردستان ببثته بةشثکي ئازةرباجيان و سةربةوي بث
حمةممةد زؤر بةتوندي دژي ئةو هةصوثسته راوةستا و بذياري لـه سـةر نـةدا و    

ند ئةگةر بذياره کوردستان سةر به تةورثز بـث، باشـتر وايـه سـةر بـه      رايگةيا
حاجي بابه شثخ گوايه رايگةياندووه رثبةراين کورد . دةوصةيت ناوةندي تاران بث

له باکؤ له ژثر گوشارثکي ئةوتؤدا بوون و قازي حمةممةد تةنانةت ئامـاده بـوو   
ان سةرةجنام بةصثنييان بثگانةک: ئةو هةروةها رايگةياند. خؤي ژارخواردوو بکات

دا قازي حمةممةد ببثته سةرؤکي کؤماري کـوردي، تـةنيا لةبـةر ئـةوه کـه لـه       
بةرژةوةنديياندا بوو قازي دژي پيشةوةري بةکار بثنن و ئةم هةصوثسته جث پثـي  

  »...ئةواين قامي دةکرد
هـاتووه  » باقرؤض«ي ۱۹۴۶ي ۷ي ۱۷دا نووسراوثکي رثکةويت ۲۰۷له الپةذه 

با قازي «: به نوثنةراين سؤضيةت له تةورثزي راسپاردووه که» اقرؤضب«که لةودا 
حمةممةد که خؤي به مامةصه و بازرگانييةوه خةريک کردووه چيتـر لـه تـةورثز    

بگةيةنرث کـه ئيتـر لـه     نةمثنثتةوه، بةصکوو نوثنةرثکي خؤي دياري بکات و تث
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ـ   ] واته مةهاباد[بارةگاکةي خؤي  ةکاين خـؤي  دوور نةکةوثتـةوه و ئـةرک و ماف
با تةواوي ئةوانةي به بيـانووي جؤراوجـؤرةوه لـه ناوةنـد     . نةداته هيچ کةس

  » .کةم و زؤر گومانيان له سةره دوور خباتةوه] مةهاباد[
مةبةسيت هةره سةرةکي و گرينگـي لـةو نامةيـه    » باقرؤض«به بذواي من 

اسةيت ئةوةيه که قازي حمةممةد له تةورثز سةر له کاروباري ئازةرييةکان و سي
ــةواي( ــک و دوو ه ــةهثنث) بانث ــةکان دةرن ــةوةي  . رووس ــاوةي مان ــةرچي م ه

بةرپرسثکي کـورد لـه تـةورثز زؤرتـر بووبـا، رادةي داخـوازي و ويسـتةکاين        
رةنگه مةبةستيشي لةوانةي به قسةي ئـةو گومانيـان لـة    . کورديش زياد دةبوو

ووبـث کـه   ک ب.سةره و دةبث دوور خبرثنةوه، ئةنداماين تثکؤشةري کؤمةصةي ژ
  . ئاماده نةبوون خؤيان بدةنه دةست رووسةکان و دروشم و ئاماجنةکانيان بگؤذن

بةصگةکان هةموو ئةو قسةيةمان دةسةملثنن که رووسةکان چؤن و چةنـده  
به ئازةرييةکان راگةيشتوون و چةندةش کورد و مافةکاين ) له هةموو بوارثکةوه(

اي ئةوانةش ديسان هةر له کورد بةآلم سةرةذ. کورديان وةپشت گوثي خؤيان داوه
و  ۲۰۸ئةوةتا باقرؤض له الپـةذه  . ترساون و نوسخةي فريودانيان بؤ پثچاونةوه

پيشةوةري و شةبستةري و جاويـد  (يدا که بؤ ۱۱/۹/۱۹۴۶و له نامةي رثکةويت  ۲۰۹
قـازي حمةممـةد ئـةم دواييـه چةنـد      «: ي نووسيوه له بةشثکيدا دةصث)و پادگان

ستوةته بةر دةمي ئثوه، پةيوةندييان بـةو بارودؤخـةوه   کثشةيةکي گرنگيشي خ
ــاراوه    ــه ئ ــدا هاتؤت ــتاين ئازةرباجيان ــه کوردس ــه ل ــه ک ــن دةزامن ... هةي م

ئازةرباجيانةکان و بةتايبةت کوردةکان له ناو کثشـةيةکي سـةخيت ئابووريـدا    
دةژين بةآلم دةبث رثگةيةکي دؤستانه به سةرياندا زاص بن و هاوکاريي دوواليةنـه  

دةبــث هــةموو هةوصــثک بــدرث تــا کوردةکــان لــه . بارةيــةوه پثويســته لــةم
ــه دژي     ــه ئةوان ــةوه لةوانةي ــا بةپثچةوان ــذثن دةن ــةکان دانةب ئازةرباجياني

  ».لةگةص سآلوي برايانةمدا ـ براتان باقرؤف. ئازةرباجيانيةکان بةکار ثنرثن
 ک و کؤماري کوردستان.هةموو بةصگةکاين سةردةمي دةسةآليت کؤمةصةي ژ

ئةو راستييه دةسةملثنن که رووسةکان له گرتين شارةکاين وةک ورمث و خؤي و 
نةتـةنيا يارمـةيت کوردةکانيـان نـةداوه     ... ماکؤ و سةردةشت و سةقز و بانه و

بـةآلم سـةيره لـه گـرتين     . بةصکوو بوونه لةمپةرثکي قـامي لـه بةرامبةريانـدا   
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اکؤ به هةموو جوورثک پادگانةکاين تةورثز و گرتين شارةکاين ورمث و خؤي و م
  .يارمةيت ئازةرييةکانيان داوه

ــةذه  ــه الپ ــثيب ۱۱۸ل ــتان «ي کت ــةآليت کوردس ــاين رؤژه دا »...رووداوةک
له نامةيةکدا که بؤ بةرپرساين هةره پايه بصيندي سؤضيةت و يةک لـه  » باقرؤض«

هاوذثياين ئثمه جارثکي تر قازي حمةممـةديان  «: ي ناردووه دةصث»ستالني«وان 
کردؤتةوه که پثويسته بةپثي ئةو دةستوورانه جبووصثتةوه که پثشتر پثي  ئاگادار

بؤ ئةوةي بيانوو نةدرثته . دراوه و دژي سوپاي ئثران هيچ هةنگاوثک هةصنةگرث
  »سوپاي ئثران تا هثرش بکاته سةر کوردةکان

و رووسةکان بةرامبةر به کورد بکا » باقرؤض«بةآلم کثيه باوةذ به دصسؤزي 
ئـةو خةخمؤرييـةي   . انه جبووصثنةوه که کورد هيچي بةسـةر نةيـه  که وا حةکيم

و بةرپرساين سؤضيةت لةبةر خؤشةويسـيت کـورد نـةبووه بةصـکوو     » باقرؤض«
دةيانزاين ئةگةر کورد بؤ منوونه بيانةوث شارةکاين سةقز و بانه و سةردةشـت  

تثـک   بگرن رةنگه له اليةن دةوصةيت ناوةندي ئثران زةربةي کاريگةر خبؤن و... و
جا ئةو کات مةسةلةکه بـه بـارثکي ديکـةدا وةردةگـةذا و دوو بؤچـوون      . بشکثن

ـ به شکسيت ئيحتيمايل کوردةکان له بـةرةکاين شـةذدا پشـيت    ۱: دةهاته ئاراوه
ئازةرباجيان چؤل دةبوو و ئةوجار نـؤرةي تثکشـکاندين دةوصـةيت پيشـةوةري     

يانه گرتيان، ئـةوکات  ـ ئةگةر هات و کوردةکان ئةو ناوچانةي مةبةست۲. دةهات
رةنگه ئةوةنده بةهثز بن که سـةرةتا لـه بةرامبـةر ئازةرباجيانـدا راوةسـنت و      

بةصـگةکاين وةزارةيت دةرةوةي  . دواتريش وةآلمي بةرپرساين رووسي نةدةنـةوه 
ــه    ــان دةدةن ک ــةوةمان نيش ــوردي ئ ــي ک ــي مثژووي ــد کتثبثک ــيس و چةن ئينگل

زؤر ترسـاون و  ) وةک منوونـه (ئينگليسييةکانيش له گرياين شاري سةردةشـت  
پياوةکاين خؤيان ناردؤته ئةو شاره تا خةريکي ئاژاوه نانـةوه بـن و بـه هـيچ     

  .چةشنثک نةهثصن ئةم شاره وةدةست کوردةکان بکةوث
ترسةکةشيان لةوه بوو که ئةگةر بثتوو ئـةو شـاره وةدةسـت کوردةکـان     

و بـه بؤچـووين   کوردستان دةبووه دراوسثي ئةوان کؤماري بکةوث ئةوه ئةوکات 
ا بؤ وةدةست هثناين مافةکانيان وةخؤ رئةوان کوردةکاين ئةوديويان لث هان دةد

  .بکةون
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بؤ ئةوةي که قسةکامنان بةصگةدار بکةين ئـاوذثکي سـةرپثيي لـه چةنـد     
: سةرچاوة دةدةينةوه با بزانني سةبارةت بةو بابةته چييان نووسيوه و چ دةصثن

» صگةنامةکاين وةزارةيت دةرةوةي بريتانيـادا رؤژهةآليت کوردستان له بة«کتثيب 
يةکثک لةو سةرچاوانةيه که زؤر بة وردي باسـي شـارةکاين دةرةوةي کؤمـاري    

  .کوردستاين کردووه که کوردةکان ويستوويانه بيانگرن
ي ۳نثرراو لـه    Fo371/ 52702و له بةصگةنامةي ژماره  ۲۲۱و  ۲۲۰له الپةذه 

» سةردةشـت «سةبارةت بـه  » شانةوه بؤ تارانله کرما«دا له بةشي ۱۹۴۶ئاپريلي 
ئةمذؤ بةياين سةرتيپ هومايووين له سنةوه به رثگةي هةواييدا هاتـه  : هاتووه

کرماشان و دواي وتوووثژثکي دوورودرثژ لةگةص من، پاشـنيوةذؤ گةذايـةوه بـؤ    
ي مارچ بةدواوه سةردةشت لـه اليـةن کوردانـةوه    ۲ناوبراو گويت له رؤژي . سنه
ئةگةر سةردةشت بکةوثتـه  ) ۲۲۱ل... (اوه و تا ئثستاش درثژةي هةيهقه درصووئاب

دةسيت کورد، مةترسييةکي گةورة هةيه بؤ ئةوةي کوردسـتاين عثـذاق تووشـي    
کؤماري کورد پثوةندثکي نزيکـي لةگةصـيان   ] لةبةر ئةوةي[تةنگ و چةصةمه بثن 

ــه ــه    . هةي ــه ک ــةيت عثراقداي ــدي حکووم ــه بةرژةوةن ــةو، ل ــووين ئ ــه بؤچ ب
ازخانةيةکي بةهثز له قةآلدزث، رووبـةذووي سةردةشـت و هـةروةها لـه     سةرب

شلثر، رووبةذووي بانه دابنثت و فةرماندةي هةر دوو شـوثنةکه فـةرمانيان پـث    
بدرثت که له پثوةندثکي نزيک و زانياري گؤذينةوةدا بن لةگةص دةسـةآلتداريةيت  

يت عثذاق گةلثک به گوثرةي ناوبراو حکوومة. سوپاي ئثران له سةردةشت و بانه
باش دةبثت ئةگةر داوا له حةمةرةشيد بکات بگةذثتةوه بؤ عثذاق و له دارؤخـان  

هـةروةها ئةگـةر گوجنـاو بثـت،     . نيشتةجث بثت و بةصثين ئاسايشي پث بدرثت
پثشنيارثکي ئةوتؤ به مةال مستةفا بارزانيش بکرثت کـه ئةگـةر بثـت و حـوکمي     

بـؤ  [يـه بکةوثتـه بـريي گةذانـةوه     ئيعدامةکةي ئثستاي هةصبوةشثتةوه، وا هة
هةر دوو ئةو کةسانه، گةرچي وةک له دةرةوه دةذواين، اليةنگريي قازي ] عثذاق

گةذانـةوه   حمةممةدي مةهابادي دةکةن، بةآلم لةگةص ئةوةشدا به شثوةيةکي بـث 
  ».خؤيان نةخستؤته دوژمنايةيت هةميشةيي لةگةص حکوومةيت ئثرانةوه

ي ۱۶ي رثکـةويت  Fo371/52702راپؤريت ژمـاره  و له  ۲۲۹تا  ۲۲۷له الپةذه 
من له رؤژي «: ديسان باسي سةردةشت و بانه هاتؤته گؤذث و دةصث ۱۹۴۶ئاپريلي 

سةرتيپ هومايووين له سةقز بوو و منيش . ي ئاپريل سةرداين سنةم کرد۱۴تا  ۱۲
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وتووثژثکي دوورودرثژم ]... ؟[به هؤي بارودؤخي رثگاوه نةمدةتواين بچمه ئةوث 
نـاوبراو گـويت ئابصـووقةي    . ةص جةنذاص جةهانباين کرد کـه لـه سـنه بـوو    لةگ

جةنذاص جةهانباين ) ۲۲۸ل... (سةربازخانةي سةردةشت له راستيدا هةصنةگرياوه
هاوکـاريي  ) ئــ  : زؤر جةخيت له سةر ئةوه دةکرد که حکوومـةيت عثـذاق دةبـث   

ةي عثـذاق و  بؤگةذانـةو ] خـان [بکات بةوةي زؤر ثنثت بؤ حةمةذةشيد ] ئثران[
هةذةشةي لث بکات که ئةگةر بةرپةرچي حوکمةکه بداتةوه، مؤصگةکاين له عثذاق 

. بنکةي سوپايي عثـذاق لـه قـةآلدزث و شـلثر دامبـةزرثت     ) ب. لث داگري دةکرثت
ئةگـةر ئـةم کـاره نةکـةن،     . ي من بـؤ تـاران  ۴۶بگةذثنةوه بؤ تثلگةذايف ژماره 

ةستةوه که ئةجنامثکي جثگةي داخ سةردةشت و وا هةيه سنه و بانةش بدرثن بةد
گةذانـةوةي دةسـتبةجثي   ) ۲۲۹ل!!] (؟[و بةرفراواين بـؤ کـوردي عثـذاق دةبثـت    

وزؤر ئاشکرا رووسةکانةوه، تةنيا يةکـةمني    مةالمستةفاي بارزاين به گروپه کةم
من به جةهانبانيم گوت کـه ئـةو بؤچوونـه بـه تـاران و بةغـدا       . ئةجنام دةبثت

  ».بةغدا رابگةيثنن] باصوثزخانةي[ئةوةي سةرةوه به  تکايه) ۶. رادةگةيثنم
ي بةشـي  ۴۰ش لـه الپـةذه   »عةبدوصآل ئةمحـةد رةسـووص پشـدةري   «کاک 

خةصـکي ناوچـةي   «: دا سةبارةت بةو بابةته دةصث»يادداشتةکامن«يةکةمي کتثيب 
] کوردستان له[يان ئةکرد له کؤماري  سةردةشت و هةموو عةشايرةکان پشتيواين

ربةي زؤري خةصک چةکيان هةصگرتبوو له دژي رژميي تاران وتـةنيا  مةهاباد و زؤ
دوو کةس هةبوو که به ئاشکرا دژي کؤمـار بـوون و لـه سـوودي رژمي چـةکيان      

ئاغـاي   حةسـةن «وةرگرتبوو خؤيان خستبووه نـاو سـوپاي ئثرانـةوه يـةکيان     
و نـاوبرا . برازاي بابةکرئاغا» مامةندي حاجي هةباس ئاغا«و دووةميان » بثزيله

خاکي ئثران دائةنيشت و بابـةکرئاغاش  ] ي[»ئاالن«مامةندئاغا خؤي له ناوچةي 
له پشدةرةوه هثندث چةکداري بؤ ناردبوو تاکوو بتوانن پشتيواين له هثزةکـاين  
سوپاي ئثران بکةن و مةسئةلةش ئـةوه بـوو کـه وا بابـةکرئاغا بـه فـةرماين       

ـ  . ئينگليزةکان بةو کاره هةستابوو ةمريکا بـه يثکـةوه ئـةو    چونکه ئينگليـز و ئ
ناوچةيان بةشثک ئةزاين لـه باشـووري ئثـران و ئةکةوتـه بـةر دابةشـکردين       
خؤيان، ئةو دابةشکردين که لةگةص رووسيا کردبوويـان لـه کـايت داگريکـردين     

مةمحوودي حاجي ئاغاي هثرؤ به پثچةوانةي هةصوثسـيت بابـةکرئاغا   ... ئثراندا
] کوردسـتان لـه  [کي لةگـةص کؤمـاري   مةمحوودئاغا هةموو جؤره هاوکـارث . بوو



 413 /  کؤی دوو  پاش

 

بابةکرئاغا يةک دوو جار شکايةيت کردبوو له مةمحوودئاغا . ... مةهاباددا ئةکرد
الي ئينگليزةکان و پثي وتبوون که مةمحوودئاغا بؤته شيوعي و پةيوةندي لةگةص 

  ».کؤماري مةهاباددا هةيه
شتثک به گة«ي کتثيب ۸۰ش له الپةذه »عةقيد بةکر عةبدولکةرمي حةوثزي«

ي )مقـام  قـامي (سةرهةنگ پزيشکيان نثوثک فةرماندار «: دةصث» کؤماري مةهاباددا
لووس بوو، تةواو شارةزاي  ئةم کابرايه گةلثک کةصةکچي و زمان. سةردةشت بوو

به پذوپاآلنته و فرتوفثص خةصکه . عةقصييةت و بريوبؤچووين خةصکي ناوچةکه بوو
اندبوو که کؤماري مـةهاباد کؤمـارثکي   سافيلکةکةي شار و دةوروپشيت وا تثگةي

کؤمؤنيستانةي خودث نةناسـه و دةسـةآليت بگاتـه هـةر جثگةيـةک ئـةوا بـه        
توورةکةي دةبثژث و خةصکةکةشي قذ دةکات، جگـه لـةوةي کـه دةسـةآلتداراين     

هثز تا جةماوةري کورد له  دةست و يةک مةهاباد لةگةص رووسةکان بوونةته يةک
. يـه  لةم رووةشةوه، دژ به هةموو ئايينثکي ئامساينئاييين ئيسالم وةربگثذن و 

  »...بؤيه کةسثکي که هاريکاري و پشتگريي لةو کؤماره بکات کافر دةبثت
چل ساص خةبات له پثنـاوي  «ي کتثيب ۱۰۲ش له الپةذه »دوکتور قامسلوو«
پاش شةذي مامةشا ئةو هةسته لـه نثـو هثـزي پثشـمةرگةدا     «: دا دةصث»ئازادي
دةبث هثرشثکي زؤر گةوره بؤ سةر هثزةکاين لةشکري ئثران لـه   تر بوو که بةتني

ناوچةي سةقز بکرث مةبةستيش ئةوه بوو که هثزي کؤماري کوردسـتان ئةوةنـد   
بةآلم لثرةدا عاميلثکي ديکه دةخالـةيت  ... بچثته پثش که شاري سنةش رزگار بکا

و کرد و بوو به کؤسپي سةر رثگاي پثشـذةوي هثـزي کؤمـاري کوردسـتان بـةرة     
هـامشؤف قونسـوويل   ) ۱۹۴۶ي ژوئةين ۲۰( ۱۳۲۵ي جؤزةرداين ۳۰رؤژي . جنووب

. سؤويثيت له ورمث، چوو بؤ الي پثشةوا قازي و له گوندي سةرا چاوي پثکـةوت 
داواي هامشؤف ئةوه بوو که هثـزي کؤمـاري کوردسـتان هثـرش نةکاتـه سـةر       

ؤويثيت پثـي  ئةذتةشي ئثران چونکه رةنگه شةذثکي گةوره ساز ببث که يةکثيت س
  »...باش نييه و ناشتوانث هيچ يارمةتثکي نيزامي به کؤماري کوردستان بکا

بةکوريت تةواوي ئةو بةصـگةنامانه ئـةوه دةسـةملثنن کـه زهلثزةکـاين      
بةذواصةت دؤسيت کورد و کوردستان جگه له بةرژةوةنـدي خؤيـان و لـه خشـته     

ـ   ةوان بکـةن، هـيچ   بردين ئةو جووآلنةوه رزگارخيوازانةي نايانةوث نؤکـةري ئ
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يارمةتييــةکيان بــه کــورد نةگةيانــدووه و بگــره لــه ئاماجنةکانيشــيان دوور  
  .کردوونةوه

ــةم  ــةرچاوانةي ک ــةو س ــه ل ــةکثکي ديک ــةيت  ي ــي چؤني ــک باس تاکورتث
و چةند زانيارييةکي ديکـةي ئـةو سـةردةمي    ) ک.ژ(هةصوةشاندنةوةي کؤمةصةي 

بـا بـزانني کـاک    . يه»يبريةوةريةکاين حمةممةدي شاپةسةند«کردووه، کتثيب 
  :لةو بارةوه چي نووسيوه» حمةممةد«

پثشـةوا قـازي حمةممـةد و سـةرکردايةيت     «دا و لـه بةشـي   ۴۱له الپةذه 
کاتثـک  «: دةصث» باصد رؤزضثصت ئارچي«به کةلک وةرگرتن له کتثبةکةي » کؤمةصه

قازي حمةممةد داواي کرد بچثته ريزي ئةنداماين کؤمةصه، هةوةص جـار کؤمةصـه   
پثشنيارةي رةت کردةوه، ئةويش لةبةر ترسي پله و پايه و رثز و ئيحتـذام و  ئةم 

بـوو تةنانـةت   »بنةماصةي قازيـان «نفووزي بةربآلوي کةسايةتيي خودي قازي و 
يــةکي ئةنــداماين و بنةماصــةي  ســةرکردايةتيي کؤمةصــه بــه بنةماصــةي يــةک

يت شةوه له زووةوه پثـي راهـاتبوون، ترسـيان لـةوه بـوو سياسـة      »زةبيحي«
کاتثک ئةم داواکارييه جثبةجث بوو، ئـةوجار  . کؤمةصةش بکةوثته ژثر دةسةآليت

تاکـه کةسـثک حيـزب    : ئةوةي که سةرکردايةتيي کؤمةصه لثي دةترسا، هاته دي
مةبةسـتيةيت،  » ئارشـي رؤزضثصـت  «بةآلم وا نييه ئةم تاکه کةسةي » بةذثوه دةبا

کتـاتؤذي ئازةرباجيـاين   ي دي»جةعفةر باقرؤف«پثشةوا نةبوو، ئةم تاکه کةسه 
  »...شووذةوي بوو که پثشةواي خستبووه ژثر گوشارةوه

دواي  ۱۹۴۱ساصـي  «: دا دةصث»کورد و رووس«و له بةشي  ۴۴و  ۴۳له الپةذه 
جثگريبووين سوپاي سوور له کوردستان لةشکري کورد نيـازي وابـوو هـةرمثي    

اتـه ژثـر   ورمث له سوپاي ئثران پـاک بکاتـةوه و هةرمثةکـةي بـه تـةواوي خب     
دةسةآليت خؤي، بةآلم ئةفسةره کاربةدةستةکاين شووذةوي له ورمث بةمه رازي 
نةبوون، ماوةيان دا به حکوومةيت ئثران، پادگانةکاين ئةو هةرمثه بةهثز بکات 

ئـةم مةسـةلةيه   ! تا لةشکري کورد نةتوانث ورمـث و دةوروبـةري ئـازاد بکـات    
بـاقرؤض  . بـاکؤ دةنگـي دايـةوه   ي هةيئةيت کورددا بؤ ۱۹۴۱تةنانةت له سةفةري 

ئةم چةکانه کـه  : سکرتثري حيزيب کؤمؤنيسيت ئازةرباجيان به توندي داواي کرد
لةشکري کورد له ئةذتةشي شا دةستيان کةوتووه، پثويسته بؤ حکوومةيت ئثران 

باقرؤض تةئکيدي کرد پثويسته قانوونـةکاين ئثـران رثزيـان لـث     . بگثذدرثنةوه
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بةم جؤره، بةآلم له اليةکي ترةوه لـه ئازةرباجيـان    سةبارةت به کورد! بگريث؟
خؤيدا لةو جثگايانةدا که حکوومةيت فريقةي دمثوکذايت ئازةرباجيان دامةزرابوو 

له قةزوين شووذةوي مـاوةي نـةدا ئةذتةشـي    . بارودؤخ بةپثچةوانةي ئةمه بوو
  »!ئثران پادگانةکاين ئةو ناوه بةهثز بکات، واتا بانثکه و دوو هةوا

هثـزي  » سةقز«له بةرةي » مامةشا«دواي شةذي «: دا دةصث يش۴۴پةذه له ال
پاکسـازي  » بانـه «و » سةردةشـت «و » سةقز«کؤماري بةو نيازه بوو ناوچةکاين 

بةآلم کونسؤصي شووذةوي له ورمـث  . ش ئازاد بکات» سنه«تةنانةت شاري . بکات
و رةمســةن » ســةرا«بــه هةصــةداوان خــؤي گةيانــده شــارؤچکةي » هــامشؤض«

ئؤلتيماتؤمي دا به لةشکري کؤمار و رووبةذوو پثشـةوا قـازي حمةممـةد ومـةال     
کوردةکـان  «: مستةفا و ئةفسةره فةرمانده کوردةکاين هؤشيار کـردةوه و گـويت  

ئةستوور بن بـه يارمـةيت لةشـکري شـووذةوييةوه، چونکـه       ناتوانن زؤر پشت
تـري شـةذدا    ئةگةر له بةرةکاين. شووذةوي ناتوانث پثش لةشکري ئثران بگرث

بةآلم رووسان خؤيان ئاگادار بـوون و اليـةين   » !...هثرش بةرنه سةر کوردستان
  ».کورديش زؤر باش دةيزاين که راست ناکةن

کؤمـاري کوردسـتان   «بؤ پوختةتر کردين ئةو باسه ئاوذثـک لـه کتـثيب    
ي ئـةم کتثبـةدا   ۱۰۳و  ۱۰۲له الپةذه . دةدةينةوه» ويليام ئيگصتؤن جؤنثر«ي »۱۹۴۶
ئةوةي باسي دامةزراندين کؤمةصةي پثوةنـدي فةرهـةنگي رووسـةکان لـه      پاش

بةرپرســاين رووســي ناوچــه، بةپثچةوانــةي    «: مــةهاباد دةکــا، دةصــث  
راسپثردراوةکاين دةوصةيت خؤيان، لةو کؤبوونةوه خؤيان دوورةپـةرثز کـرد و   

قسةکاين قازي هةروةک رابـردوو  . بةذثوه بردنيان به خودي کوردةکان ئةسپارد
بريي دواذؤژ و هثز و توانـايي لـه   . دي، ئاقآلنه و زؤر بةذثوجث دةسيت پثکراهث

باسي سةفةري باکؤي هثنا گؤذث و سفارش و . دا هةست پثدةکرا تةواوي قسةکاين
وةبـري هثنانـةوه و   » ک.کؤمةصةي ژ«ي سةبارةت به »باقرؤف«راسپثردراوةکاين 

کاين به ـثين نـةبن و   پثويسته ناوي کؤمةصه بگؤذدرث و چيدي کارة: گويت که
  .هةموو کار و خةبايت بةپثي چوارچثوةکاين دمثوکذاسي بةذثوه بچن

برادةراين رووسـي يارمـةيت پثويسـت بـه     : له  درثژةي قسةکانيدا گويت
کةس پرسياري هةيـه؟ شـةرح و   : دا گويت له کؤتايي. حيزيب تازةدامةزراو دةدةن

لـةو  . ياري پثويسـت دراوه بـذ . نـةخثر : لثکدانةوةي پثويسـته؟ وةآلميـان داوه  
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دانيشتنةدا سةبارةت به چؤنثيت حکوومةيت داهاتووي کوردستاين خؤبةذثوةبةر 
هةصبةت زؤربةي ئامادةبوواين دانيشتنةکه ئاگاداري بةصـثنةکاين  . باسثک نةکرا

گؤذانکـاري  » ]ک.ي ژ[کؤمةصـة «هاوکات لةگةص گؤذيين نـاوي  . بوون» باقرؤف«
ثک نةهات و پثکهاتةي کؤميتةي ناوةندي بةپـذتاو  دا پ بنةذةيت له ناوةرؤکةکةي

ک ئةندامي کوميتةي ناوةنـدي  .قازي حمةممةد هةروةک له کؤمةصةي ژ. نةگؤذدرا
دا تةنيا ئةندامثکي ئاسايي بوو واته قةت نةبووه ئةندامي  بوو، له حيزيب تازةش

  »...کؤميتةي ناوةندي
پرساين سؤضـيةت  هةتا ئثره ئةوةمان بؤ روون دةبثتةوه که ئةگةرچي بةر

زؤر بةصـثنييان بـه بةرپرسـاين    ) ک.ژ(له پثناو گؤذيين ناو پذؤگرامي کؤمةصةي 
ــةي    ــؤذيين کؤمةص ــةآلم دواي گ ــوو، ب ــورد داب ــم و  ) ک.ژ(ک ــؤذيين دروش و گ

کةمکردنةوةي داخوازييةکاين کورديش، هةموو هةوصـيان ئـةوه بـوو کـه کـورد      
  .دةسةآلت مبثنثتةوه هةروا ژثرچةپؤک و بث

و » حمةممـةدي شاپةسـةندي  «ن بگةذثينةوه سةر کتثبةکةي کـاک  با ديسا
و سةرکردايةيت ) ک.ژ(بزانني سةبارةت به خستنه پةذاوثزي مامؤستا زةبيحي له 

چـي  » ئةمريي حةسةن پوور«و هةروةها له وةآلمي قسةکاين کاک دوکتور ) ک.ژ(
ــيوه ــاک . نووس ــةد«ک ــةذه » حمةمم ــه الپ ــي  ۱۱۷ل ــه وةآلم ــدا و ل ي کتثبةکةي

ژيـان و بةسـةرهايت   «کـه لـه کتـثيب    » پـوور  حةسـةن «سراوةکاين دوکتور نوو
هةصپةساردين زةبيحي پثش مةسةلةي بةيعةت، «: دا چاپ کراوه، دةصث»زةبيحي

ئةوه پثشةوا قازي . له اليةن کاربةدةستاين شووذةوييةوه له تةورثز رووي دابوو
ـ  ةو کـردةوه و  حمةممةد بوو که باوةشي بؤ زةبيحي و تثکؤشةراين ديکةي وةک ئ

  »...دةرگاي خزمةتکردن و تثکؤشاين بؤ خستنه سةر پشت
و  ۱۲۰يشـدا لـه الپـةذه    »ئارچي باصد رؤزضثصـت «له درثژةي بؤچوونةکةي 

لةمـةش  ) دا۱۲۵و  ۱۲۴لـه الپـةذه   ] (کـةرميي [بةداخةوه کاک عةيل «: دا دةصث۱۲۱
بـه   قـازي حمةممـةد لـه پثشـدا    «: بةوالوه دةبثتةوه و نامةسئووالنه دةنووسـث 

، که ئةوه دژي مةبةسته بنةذةتيـةکاين  »ک.ژ«کردةوه دةبثته سةرؤکي کؤمةصةي 
چونکه ! کؤمةصه بوو که ئاغا و شثخ و مةال و سةييد بتوانن ببنه سةرؤکي کؤمةصه

قازي حمةممةد هةم ئاغا بـوو، هـةم مـةال؛ تـوانيي بـه ماوةيـةکي کـورت بـه         
ا و حيـزيب دمثوکـذات لـه    کؤکردنةوةي ئيمزا له خةصکي سابآلغ کؤمةصه تثک بد

جثگاي دروست کا و ئاغاوةت و سةردار عةشريةتةکان بوونه شؤذشگثذ و هاتنـه  
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يـان  »ک.ژ«سةرؤکايةتيي حيزيب تازه و جثگاي شؤذشگثذاين واقيعي کؤمةصـةي  
لـه سـةرةتادا بـذيارةکاين    . راسيت ئةم مةسةلةيه به جؤرثکي ديکةيه» !گرتةوه

اين رابةرايـةيت هـةرچي بووبـث، بـه     سةبارةت بـه مةرجـةک  » ک.کؤمةصةي ژ«
نزيکبوونةوةي رابةرايةيت کؤمةصه له يةکثتيي شووذةوي و ئاشکراکردين زؤر له 

ئيـدي  !!) که نةدةبوايه ئـةو هةصـه گةورةيـه بکـرث    (ثنييةکاين کؤمةصه بؤيان 
ئةوةتا دوکتور عيزةدين مستةفا ... کؤمةصه له باري واقعييةوه لةگرثژنه چووبوو

مامؤسـتا زةبيحـي   «: له زماين زةبيحـي خؤيـةوه گوتوويـةيت   ) ۲۵۱ل(رةسووص 
ئةيوت وةخيت خؤي که ويستوويانه يةکثک بکةن به سةرؤک، وتيان دةبث يةکي 
ناودار بث، ويت ئثمه هيچمان خةصک نةيئةناسني و هةموو کوذه فةقري و گةنج و 

ةئکيد ئةوه ت) ۲۵۲ل(دوکتور عيززةدين «پاشتريش هةر » بووين... خةصکي ناو شار
پاش ئةوةي کؤمـار رووخـا و چـووه عثـذاق، هـةردةم      » زةبيحي«دةکاتةوه که 

  » .ديفاعي له پثشةوا قازي حمةممةد کردووه و داينةنواندووه
زؤر باشـم لـه بـريه پـاش     «: ي پاشکؤي ژماره يةکدا دةصـث ۲۵له الپةذه 

رثککةوتنةکةي قازي ـ پيشةوةري فشاريان خسته سـةر حکوومـةيت کوردسـتان     
ةت درومشي حيزب و حکوومةت له سةر دةرگاي ماشثنه حکوومةتييةکانيش تةنان

جان رابردووي بزووتنةوةي سياسي باشي وةک ثبةپثچةوانه، ئازةرب. بستذنةوه
ــةدي     ــثخ حمةمم ــتارخان و ش ــان و س ــرووتييةت و باقرخ ــاين مةش ــي زةم ه

تاد هةبوو، جگه لـةوةش سؤضـيةت و حيـزيب تـووده بـه هـةموو       ... خةياباين
ــةتييان دةدا تواناي ــةوه يارم ــاک ؛ »...ان ــةندي «ک ــةدي شاپةس دواي  » حمةمم

 »دوکتـور قـامسلوو  » «پثنـاوي ئـازادي  چل ساص خةبات لـه  «دةرچووين کتثيب 
نامةيةکي دوورودرثژي بؤ دةنووسث و تثبينييـةکاين خـؤي  لةگـةص سياسـةيت     
کورديي سؤضثيت ئةوسةردةم بؤ شي دةکاتةوه و دةصث که سياسـةيت رووسـةکان   

  .تانه نةبووه و بگره دژي کورديش بووندؤس
کاکشار «دا له وةآلمي ئةو پرسيارةي ۲دا و له پاشکؤي ژماره ۵۵له الپةذه 

لـةو  «: ئثوه چؤن دةستتان به کار و چاالکي سياسي کـرد؟ دةصـث  : دا که»ئؤرةمار
ساوه من هاتووچؤي تةورثزم دةکرد، وردةورده بؤ کؤتاص کذين بـؤ بازرگـاين و   

من دةچووم کووتاصـم  .ئةو ساصه بةزار بوو، ياين کووتاصفرؤش بووبامب . شيت وا
داواي لث کـردم فثـري   . م ديت»عةبدوذذةمحاين زةبيحي«له تةورثز . بؤي دةکذث

» نيشـتمان «له ژمـاره پثنجـي گؤضـاري    . ي چاپخانه ببم)پيتچيين(حذووفچيين 
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ـثين  من دةستم کرد به حذووفچيين ئةوسا به ) ک.ئؤرگاين فةرمي کؤمةصةي ژ(
ــرد ــان دةک ــه   . کارم ــدا ب ــان دةمان ــرد و پاش ــذووفچيين دةک ــارةکةمان ح گؤض

پـاش بـةينثک رووسـةکان دةگةصـمان     <مةتبةعةيةکي ئةرمةنيان و چاپي دةکرد 
ئثمـه رازي  . ئةوان دةيانويست ئثمه بةرنامةي ئةوان ئيمزا بکـةين . باش نةبوون

دةورده لةگةصـمان  قازي رازي نةدةبوو، زةبيحي رازي نـةدةبوو، ور . نةدةبووين
تـةئخري  » نيشـتمان «تثک چوون و ئيشاذةيان دا به چاپخانةکه که ئيدي چـاپي  

بؤ ئةو مةسةلةيه ئثمه مةتبةعةيةکي بچووکمان پةيدا کـرد  ). وةپاش بثخن(بکةن 
> چاپ بکةين» نيشتمان«و بردمانةوه بؤ سابآلخ بؤ ئةوةي لةوه بةوالوه خؤمان 

  ».دةرچووبوو» نيشتمان«ژمارةي  ۹دةکةم  تا ئةو کاتةي که من ئةو باسةت بؤ
حمةممـةدي  «گوتـوبثژ لةگـةص نـةمر    «و له درثژةي وتـاري   ۵۹له الپةذه 

» کاکشـار ئؤرةمـار  «کـه  » شاپةسةندي يادگارثکي ديکـةي کؤمـاري کوردسـتان   
: ئامادةي کردووه، کاک حمةممةدي شاپةسةندي له وةآلمـي ئـةو پرسـياره کـه    

ک بةپثي داخوازيي رثبةر و پثکهثنةراين ئـةم  .هثندثک کةس دةصثن ناوگؤذيين ژ«
رثکخراوه نةبوو واته ئةصثن قازي حمةممةد به بث پرسي کةسـاين وةک زةبيحـي   
کارةکةي کردووه واته ناکؤکييةک له نثوان پثشةوا و ئةودا هةبووه، ئثوه وةکوو 

مـن لـه   «: ؛ دةصـث »شاهيدثکي مثژوويـي بـؤ ئـةم مةسـةلةيه جوابتـان چييـه؟      
خةصک مةسةلةکه گةوره دةکةنـةوه بـةآلم وا   : امندا ئةمةم نووسيوهبريةوةرييةک

راسته زةبيحي و چةند کةسثک موخاليفي ئةوه بوون که پثشةوا ببث بـه  . نةبووه
بةرپرسياري کؤمةصه، بةآلم ئةوه لةبةر ئةوه نـةبوو  کـه پثشـةوا اليقـي ئـةوه      

. آلخ بـووه نةبث، چونکه پثشةوا پثش ئةوةي ئثمه له دايک ببني بةرپذسـي سـاب  
مامي پثشةوا خؤي هـةر لةسـةر پاراسـتين خةصـکي سـابآلخ کـوژراوه، يـاين        

. ئةوانه هةر به تايفه نفووزيـان هـةبووه لـه سـابآلخ    . رووسةکان کوشتوويانه
نـا ئـةوه   . نفووزي قةزاوةتيان هةبووه، نفووزي کاروباري خةصـک دروسـتکردن  

ي زةبيحي لةم بارةيةوه ئةدي خود«: له وةآلمي ئةو پرسيارةشدا که» .راست نييه
خبوثنـةوه،  » ژيان و بةسةرهايت زةبيحـي «تؤ بذؤ کتثيب «: دةصث» چي ئةگوت؟

. تثدةگةي، زةبيحي وةختث که کؤماري کوردستان کةوت، رايکرد بؤ ماصـه قـازي  
دوو سةعات و نيو هةوصي داوه بةصکه قازي رازي بکات که سابآلخ بـةجث بثصـث،   

دراوه به حوزووري نةمر مةالمستةفاي بارزاين له عثراق هةوصي . قةبووصي نةکرد
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که ناوي قازي نةيثنن، هةژار قةبووصي کردووه، بـةآلم زةبيحـي لثـره هةميشـه     
  »...ديفاعي لث کردووه

بـؤچي رووسـةکان   «: يشـدا لـه وةآلمـي ئـةو پرسـياره کـه      ۶۰له الپةذه 
ةوان بؤ ئةوةي ئ«: دةصث» ئةيانويست ناکؤکي له نثوان کوردةکاندا دروست بکةن؟

رازي نةبوون، دةيانويست کوردستان ببث به پارچةيةکي ئازةرباجياين قةفقاز، 
لةبـةر ئـةوه   . قازي حمةممةد بةوه رازي نةبوو، کورد ئةوةي قـةبووص نـةدةکرد  

ئةوان دةيانويست تثکي بدةن، بةآلم بؤيان نةکرا، رازيبوونيشـيان بـؤ ئـةوةي    
مهووري بکـات، هـةر لةبـةر    کورد ئيعالين ئيستيقالل بکات، واته ئـيعالين جـة  

  »خاتري ئةوه بوو ديتيان کورد رازي نابن، مةجبوور بوون
له کؤتايي ئةو بةشةشـدا بـه پثويسـيت دةزامن بةصـگةيةکي زؤر گرينـگ      

  .لثرةدا بنوومسةوه) ک.ژ(سةبارةت به ئاماجنةکاين کؤمةصةي 
حکوومـةيت کوردسـتان ـ کـورد لـه      «ي کتـثيب  ۶۲ئةو بةصگةيه له الپةذه 

کـاک  . دايـه »نةوشـريوان مسـتةفا ئـةمني   «نووسراوةي کاک » دا سؤضثيت گةمةي
رثکـةويت  » ي گؤضـاري رؤژي نـوث  ۱۰يش ئةم بةصـگةي لـه ژمـاره    »نةوشريوان«
گرينگي بـآلو کردنـةوةي ئـةو بةصـگه لـةو بةشـةي ئـةم        . وةرگرتووه ۱/۱/۱۹۶۱

ت مان زاين ئـةوکا )ک.ژ(بةرهةمةماندا ئةوةيه که کاتثک ئاماجنةکاين کؤمةصةي 
بؤمان دةردةکةوث که بؤچي سؤضييةتثکاين بةذواصةت دؤسيت کـورد و دواتـريش   

کؤمةصـةي  «ئينگليس و دةوصةتةکاين دراوسث به هةموو چةشنثک هةوصـيان داوه  
  با بزانني بةصگةکه چييه؟. نةمثنث و هةوصيان داوه هةصيوةشثننةوه» ک.ژ

گثذانـةوةي  بـةپثي  «: ي کتثبةکةيدا دةصث۶۲له الپةذه » نووشريوان«کاک 
له ساصـي  «: ک ئةبث بةجمؤره بووبث.بةرنامةي کؤمةصةي ژ» رؤژي نوث«گؤضاري 

دا که شةذي جيهانگري بةرةو بذانةوه ئةچوو، کوميتةي ناوةندي کؤمةصـةي  ۱۹۴۴
ــةو   .ژ ــورد، ل ــؤ دواذؤژي ک ــان ب ــوثن دان ــؤ رثوش ــرد ب ــةکي ک ک کؤبوونةوةي

ةنرخي پثشکةش کـرد،  کؤبوونةوةيةدا سکرتثري کؤميتةي ناوةندي راپؤرتثکي ب
وه له ئةجنامي لثدوان و لثکؤصينةوةيةکي ورددا کؤميتةي ناوةندي ئـةم بـذياره   

  :مثژووييانةي دا
  .ـ هةر که شةذ کؤتايي هات دةوصةيت کوردستان ئيعالن دةکرث۱
بـه  . ئـةکا  ـ خاکي ئةم دةوصةته له ناوچةي ژووري عثذاقـةوه دةس پـث  ۲

 الي سـنووري رؤژهـةآليت عثـذاق تـا     بانةدا ئينجا سةقز و هةموو ناوچـةکاين 
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شاخةکاين داآلنپةذ له سةر سنووري تورکيا، وه خوارووي ئةم سنوورة، وه لـه  
دا بةرةو خـوار بـؤ ناوچـةي     رؤژئاواي ماکؤوه به کةناري رؤژئاواي گؤمي ورمث

  .ئةفشار
  .ـ رژميي ئةم دةوصةته کؤماري ئةبث۳
بةرگري پثک دثنثت که لةشکرثکي » ک.کؤمةصي ژ«ـ بؤ پاراستين دةوصةت ۴

  .»ميليشيا«پثي ئةوترث 
ـ پثويسته له سةر کؤمةصه که بةشةکاين تري کوردستان رزگار بکـا، وه  ۵

ئةو ناوچانةي که له سةر کؤمةصه بوو هةوصي رزگارکردين بدا، هةمووي ديـاري  
  ».کرابوو وه بذياريان له سةر درابوو

اوذثـک لـه کتـثيب    ي ئةو بةصگةيةمان کاتثک بؤ دةردةکةوث کـه ئ يدروست
له الپةذه . بدةينةوه» رؤژهةآليت کوردستان له سةردةمي دووةم جةنگي جيهانيدا«

ناوبراو که لـه  . هاتووه» کاپيتان ضيلچيفسکي«ي ئةم کتثبةدا دةقي راپؤرتثکي ۱۴۷
سةردةمي شةذي دووةمي جيهانيدا له ناوچةي موکريان بووه، لةسةر کؤمةصـةي  

دا نزيکةي ۱۹۴۴ئةم پارته له ساصي ... «: سيويةيتبةو چةشنه دواوه و نوو) ک.ژ(
بيست بةياننامةي دةرکردووه که ناوةرؤکةکانيان دژي ئينگليـز بـووه و بوونـه    

بةآلم ئينگليزةکـان توانييـان بةشـثکي زؤري باصـي     . هؤي پةرؤشيي ئينگليزةکان
نـةبووين پـذؤگرامي    لةبةر روون<. راسيت ئةم پارته بةرةو الي خؤيان رابکثشن

، کثشةيةکي زؤر له نـاو کؤمةصـةدا لـه    >ريت ژثکاف و تاکتيکي بؤ دواي شةذپا
  »...سةر ئينگليز پةيدا بوو

، )ک.ژ(رةنگه هةر لةبةر ئـةو چةشـنه قسـانةش بووبـث کـه کؤمةصـةي       
بةرنامةي خؤي زؤر وردتر له جاران و به ئاشکرا راگةياندبث، هةتا بةو چةشـنه  

بـؤ ئثسـتا و تةنانـةت داهاتووشـي     به هةمووان بسةملثنث که ئـةم کؤمةصـةيه   
  .بةرنامةي هةيه و بةپثي ئةو بةرنامةيةش خةبات دةکا و دةچثته پثش
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  گؤضاري نيشتمان

م وةدةسـت  »بريةوةريةکاين حمةممةدي شاپةسندي«لةم دواييانةدا کتثيب 
لـةو کتثبـةدا سـةبارةت بـه گؤضـاري      » حمةممـةدي شاپةسـةندي  «کاک . کةوت

چنني و چاپ کردين، زانياري زؤر وردي  ه کردن و پيتو شثوةي ئاماد» نيشتمان«
بــاس کــردووه کــه بــةپثي گرينگــي و پثوةنــديان بــه بةرهةمةکــةي ئثمــةوه  

  .دةياننووسينةوه
ئةو کاته من زؤر هـاتوچؤي  «: ي بةشي بريةوةريةکاندا دةصث۳۴له الپةذه 

ي تـةورثز يـةکترمان   »ميهماخنانـةي خورشـيد  «رؤژثک يـه  . م دةکرد»تةورثز«
کردم فثري حـذووفچيين مب تـا لـه چـاپي      داواي لث] مامؤستا زةبيحي[ةوه، گرت

» تـةورثز «ئـةو ماوةيـه ئةگـةرچي شـاري     . دا يارمةيت بدةم»نيشتمان«گؤضاري 
لةشکرثکي زؤري رووسي تثدا بوو، بةآلم تةشکياليت ئةمين وئيـداري رةژمي لـه   

ةبارةت به ئثمه ئازةرباجيان، بةتايبةت له تةورثز، تا ماوةيةک هةر مابوو، س
نـه جثيـةکي   » نيشـتمان «ي ۵زةبيحـي تاژمـاره   ... کةمثک جثي مةترسـي بـوو  

کراوي هةبوو بؤ ئةم کاره، نه کةرةستةي چـاپ، تـا بتوانـث ئـةم کـاره       ئاماده
دواي ئةمه بوو که زةبيحي به ناچاري جانتايـةکي تةختـةي بـه    . جثبةجث بکات

وو، که دةکرايـةوه دةبـوو بـه    دروستکردن دا؛ ئةم جانتايه ناوةکةي خانةخانة ب
هةروةها تاقمثک حذوويف پةيدا کردبـوو، لـه نـاو دةزگاکـةدا     . دةزگاي حذووف
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من بؤ ئةووةص جار له سةر ئـةم دةزگايـه فثـري حـذووفچيين     . بآلومان کردةوه
  . بووم

ئـةم  . خانووثکمان بةکرث گـرت » ريستؤراين خورشيد«هةروةها له نزيک 
لةبةر کةمي پيتةکان . تبوو جثي مةترسي نةبووخانووه له جثيةکي وةها هةصکةو

هةر جاره تةنيا دوو الپةذه حـذووفچيين دةکـرا، پـاش لـه چاپـداين ئـةم دوو       
دةکردةوه،  الپةذةيه، هةصمامدةوةشاندةوه و ديسان دوو الپةذةي ترمان دةست پث

  .کؤتايي هات» نيشتمان«ي ۵بةم شثوةيه چاپي ژماره 
دا باسـي ئـةوةي دةکـا کـه     ۳۵و  ۳۴ه له درثژةي ئةو باسـة و لـه الپـةذ   

خانوويةکي ديکةيان له کؤآلين ئةوبةري موسافريخانةي شةبوسـتةري بـةکرث   
و لـه  . بـووه » زادة قـامسي ئثلخـاين  «ئةوکةسةي بةکرثي گرتووه کاک . گرتووه
» خـةليلي سـاوجبالغچي  «ي نيشتمانيان لةو خانووةدا وثذاي کاک ۹تا  ۶ژماره 

  .چاپ کردووه
شاياين ئاماژه پثکردنـه، ئـةو ماوةيـةي کـه لـه      «: ا دةصثد۴۷له الپةذه 

تةورثز بووين، بةذاسيت به لوتکةي چاالکي زةبيحي دةژمثردرث، هـةروةها بـه   
بةهةصمةتترين رؤژاين خةبايت رؤژنامةگةريي له قةصةم دةدرث، که خؤشبةختانه 

  »...به گوثرةي توانا له بةشي چاپ و چاپةمةنيدا هاوبةشيم تثدا کردووه
ي بةشـي دووةمـي کتـثيب    ۵۶لـه الپـةذه   » حمةممةدي شاپةسةندي«ک کا

عةبدوذذةمحاين «له تةورثز «: دا دةصث»بريةوةريةکاين حمةممةدي شاپةسةندي«
له ژماره پثنجـي  . ببم) پيتچيين(م ديت داواي لثکردم فثري حذووفچيين »زةبيحي

مــن دةســتم کــرد بــه ) ک.ئؤرگــاين فــةرمي کؤمةصــةي ژ(» نيشــتمان«گؤضــاري 
گؤضارةکةمان حذووفچيين دةکـرد و  . ئةوسا به ثين کارمان دةکرد. حذووفچيين

پـاش بةينـةک   . دا بـه مةتبةعةيـةکي ئةرمـةنيان و چـاپي دةکـرد      پاشان دةمان
ئةوان دةيانويسـت ئثمـه بةرنامـةي ئـةوان     . رووسةکان لةگةصمان باش نةبوون

. بيحي رازي نةدةبووقازي رازي نةدةبوو، زة. ئثمه رازي نةدةبووين. ئيمزا بکةين
چوون  و ئيشارةيان دا به چاپخانةکه کـه ئيـدي چـاپي     وردةورده دةگةصمان تثک

بؤ ئةو مةسةلةيه ئثمـه مةتبةعةيـةکي   ). وةپاش بثخن(تةئخري بکةن » نيشتمان«
بچووکمان پةيدا کردو بردمانةوه بؤ سابآلخ بؤ ئـةوةي لـةوه بـةوالوه خؤمـان     

ژمـارةي   ۹ةي که من ئةو باسـةت بـؤ دةکـةم    تا ئةو کات. چاپ بکةين» نيشتمان«
  »...دةرچووبوو» نيشتمان«
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ــةوه لـه چاپکردنيـدا    »نيشـتمان «ي ۵له ژمـاره  : يشدا دةصث۷۱ الپةذهله 
دةمانربده چاپخانـةي خةليفةگـةريي   . ئثمه حذووفچينيمان دةکرد. بةشدار بووم

. ياندووهژمارةي وا هةبوو مانگثک زياتري خا. ئةرامينه، موساعةدةيان دةکردين
ئيدي دةبرايةوه سابآلغ، له وث و . ي لث چاپ دةکرا۸۰۰ـ   ۷۰۰هةر ژمارةي دةوري 

له ئةغصةيب شار و دثهايت کوردستان دابةش دةکرا و لثي دةبرايه کرماشان و ئةو 
زةبيحي . ئةمن هةر له ئةووةصةوه لةگةص زةبيحي يةک ئامثزميان هةبوو. جثيانه

ئـةمن  . کؤمةصةي هةر له ماصـي ئثمـه دادةنـا   شيت سکرتاريةيت . زذدايکي هةبوو
م دةديــت لةســةر کاروبــاري »ئيــرباهيم ئةمحــةد«لــةوث نامــةکاين مامؤســتا 

  »...حيزيب
» نيشـتمان «لةو چةند زانيارييةش ئةوةمان بؤ روون دةبثتةوه که گؤضاري 

له کوث و چؤن چاپ کراوه و لةوانةش گرينگتر ئةوه که رووسةکان لةبةر ئةوةي 
رازي نـةبوون بـةپثي بةرنامـةي ئـةوان     ) ک.ژ(له بةرزي کؤمةصـةي  ئةنداماين پ

جبووصثنةوه، لةمپةريان لةبةر چاپي نيشتمان داناوه و نةياثشتووه چيدي ئةم 
  .گؤضاره چاپ و بآلو بکرثتةوه

له کؤتايي ئةو بةشه بةپثويسيت دةزامن ئةوةنـدةش زيـاد بکـةم کـه لـه      
ي بةشـي دووةمـي   ۴۲ةکان و الپةذه ي بةشي بريةوةريي۳۶و  ۲۸و  ۲۳الپةذةکاين 

هـاتووه  » گؤضاري نيشـتمان «دا باسي »حمةممةدي شاپةسةندي«کتثبةکةي کاک 
بةآلم چونکه له وتارةکاين ديکةدا کةلکمان لـث وةرگرتـوون لثـرةدا دووپامتـان     

  .نةکردوونةوه
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  )ک.ژ(بآلوکراوةکاين کوردي سةردةمي کؤمةصةي 
  و کؤماري کوردستان 

بؤ ناساندين گؤضـاري  ) سثبةري ئازادي(ني بةشثکي کتثيب هةر وةک دةزان
يشدا باسي ئةو سةرچاوانةمان کـردووه  ۲۶و۲۵له الپةذه . تةرخان کراوه» ئاوات«

ـ   ۱۳۲۴رؤژنامـةي کوردسـتان، مـةهاباد    «کتثيب . که له سةر ئةم گؤضاره دواون
کـةي  لةو دواييانةدا و له پرؤژةيـةکي هاوبةشـي دوو بن  » )۱۹۴۶(ي هةتاوي ۱۳۲۵

ئةو کتثبـه گرينگييـةکي تايبـةيت هةيـه،     . چاپ و بآلو کراوه» ژين«و » ئاراس«
و کؤماري کوردسـتان و  ) ک.ژ(چونکه دةقي چةند بآلوکراوةي سةردةمي کؤمةصةي 

هةرکام لـه الپـةذةکاين ئـةم کتثبـه     . چةند بةصگةيةکي دةگمةين تثدا چاپ کراوه
ــه روون  ــةو ســةردةمن و بةذاســيت ل ــدووي ئ ــه  بةصــگةي زين ــةوةي اليةن کردن

  .ناديارةکاين مثژووي ئةو کات يارمةتيمان دةدةن
لثرةدا بةپثي پثوةندييان لةگةص باسةکاين ئثمه و هـةروةها بـةپثي ئـةو    

هـاتووه، پثـدا دثـني و    ) سثبةري ئـازادي (پثذستةي که له پثشةکي ئةم کتثبةدا 
  .باسةکانيان پث دةوصةمةندتر دةکةين

ي ژماره ۴، يا هةمان الپةذة »مةي کوردستانرؤژنا«ي کتثيب ۱۶۸له الپةذه 
له وتارثکيدا که له ژثر ناوي » دصشادي رةسووصي«، »کوردستان«ي رؤژنامةي ۴۱
چاپ کراوه؛ باسي چةند بآلوکراوةي کوردستان دةکـا  » يه کورد شاياين شانازي«

که به بؤچووين نووسةرةکةي له رثگاي ئةوانةوه کورد به دنياي سةملاندووه که 
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ئثمه دووسـاص پـثش   ... «:  شانازي کردن به خؤيةيت و له بةشثکيدا دةصثشاياين
دا گؤضاري ـ نيشتمان ـ مان وةدةر خست کـه هـةتا هةتايـه      ]ک.ژ ي[له کؤمةصه 

بةصث نيشتمان بصثسةيةک بوو تا وآليت . گةجنينةثکي تثدا سوودي لث وةردةگريث
له سابآلغ ) هاوار(اره له دواي ئةو گؤض. کوردةواري رووناک نةکردةوه، نةکوژاوه

  .هاته وجوود] ؟[، ئازةر »ئاوات«نةچوو  زؤري پث. وةدةر کةوت
وةک گةالوثژي ئامسان له وآلتـه جوانةکـةي   » گؤضاري کوردستان«وابوو 

دصي دانيشتوواين وآليت شاد و ئي بةدکاراين به . خؤمان دةسيت کرد به بصثسه دان
گذوگاصـي  «لـه بؤکـان و   » ةآلصـه ه«دواتريش باسي گؤضارةکاين » ...لةرزه هثنا

  .له مةهاباد دةکا که هةر لةو ماوةيةدا چاپ و بآلو کراونةوه» منداآلين کورد
بةصـث  «: يةکـةم ئـةوه کـه دةصـث    . لثرةدا سث بابةيت گرينگ دثته گـؤذث 

کـه  » نيشتمان بصثسةيةک بوو تا وآليت کوردةواري رووناک نةکردةوه نـةکوژاوه 
پرسياره که بؤچي کوژاوه؟ ئـاخؤ کـوژاوه يـا    ئةوه بؤخؤي زؤر جثگاي سرنج و 

کوژانديانةوه؟ ئةگةر کوژاوةتةوه،کث بةرپرسي ئةم کاره بووه؟ بـه بـذواي مـن    
پثويست به شيکردنةوةي زياتر ناکا و تةواوي بةصگةکان ئةوةمان بؤ دةسةملثنن 
که رووسةکان بةرپرسي ئةو کاره بـوون و البـردن و داخسـتين بآلوکراوةکـاين     

بابةيت . يةکةمني هةنگاويان بووه بؤ لةناوبردين ئةم کؤمةصةيه) ک.ژ(کؤمةصةي 
ئةگـةرچي باسـي هؤکـاري    . يش کراوه»ئاوات«دووهةم ئةوةيه که باسي گؤضاري 

جگه له پثداهةصگوتن به دةوصةيت » ئاوات«گؤضاري . کوژاندنةوةي ئةويش نةکراوه
ةندييةکاين ئةو هيچ دوژمنايةتييةکي لةگةص بةرژةو) له چةند وتاردا(شووذةوي 

چؤتـه پـثش و ئةگـةر دؤسـيت     » نيشتمان«دةوصةته نةبووه و هةروةک گؤضاري 
). کةم اليةين زهلثزةکـان  الين(بؤخؤي ساز نةکردبث، دوژمنيشي ساز نةکردووه، 

بةآلم سةرةذاي ئةوانةش لةمپـةريان بؤدانـان و لـه چـاپ و بـآلو کردنـةوةيان       
تةنيا يةک شته، ئةويش دةرچـووين  وةآلمي هؤکاري ئةو کردةوانه . بةرگري کرا

  .ه)ک.ژ(ئةو بآلوکراوانه به ناوي کؤمةصةي 
يـش هـاتووه و   »هـاوار «بابةيت سثهةميش ئةوةيـه کـه نـاوي گؤضـاري     

ئةوةش هةر دةگةذثتةوه سةر ئةو باسـةي کـه لـه    . »هاواري کورد«نةنووسراوه 
سـةري   دا له بابةت ئـةو گؤضـاره،له  )سثبةري ئازادي(ي ۱۶۸تا  ۱۶۴الپةذةکاين 

  .دواوين
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  پةمياين سث سنوور 

، کـه بـؤ شـيکردنةوةي    )سثبةري ئازادي(له بةشي چوارةمي ئةم کتثبةدا 
تةرخان کـراوه، باسـي گومـاين بةشـداري نوثنـةراين      » سث سنوور«پةمياين 

  .کوردستاين تورکيا و سووريامان کردووه
انـةي  ، به وردي باسي ئةوةمان کردووه کـه بةپثچةو ۱۹۳تا  ۱۹۱له الپةذه 

لـه پـةمياين   » قةدري جةميل پاشاي دياربةکر«بؤچووين هثندثک له نووسةران 
  .بةشدار نةبووه»  سث سنوور«

هاتؤته مةهاباد و رثکةويت ) ي هةتاوي۱۳۲۵(ي زاييين ۱۹۴۶ناوبراو ساصي 
بةصـگةيةکي ديکـه کـه ئـةو     . هاتين لةگةص پثکهاتين پةميانةکه يةکتر ناگرنةوه

ه کـه  »رؤژنامةي کوردستان«ي کتثيب ۳۳۲هةتا  ۳۲۹پةذه داوايةمان دةسةملثنث ال
ي تثـدا  )۱۹۴۶ي ئؤکتـؤبري  ۳( ۱۳۲۵ي رةزبـةري  ۱۱شةممه  ي رؤژي پثنج۹۲ژماره 

دا وتارثـک بـؤ ناسـاندين کةسـايةيت و خـةبايت      ۴و۲و۱له الپةذه . چاپ کراوه
ــةميل« ــةدري ج ــاوي  » ق ــر ن ــه ژث ــاوثکي  «ل ــا پي ــةميل پاش ــةگ ج ــةدري ب ق

، »قةدري بـةگ «دواي ناساندين کةسايةيت . چاپ کراوه» وردپةروةري ک نيشتمان
تةشـکيالتثکي بـةتيين لـه هثـزي     ) خؤيبـوون (کؤمةصـي  «دا هاتووه ۲له الپةذه 

کـه تورکـةکان    ۱۹۳۰له ئاذاذاتـدا هـةبوو و لـه ساصـي     » ئيحسان نووري پاشا«
داين کةوتنـه کؤششـت، قـةدري     هةسيت بووين ئةو کؤمةصةيان کرد و بـؤ تثـک  

گ لةگةص جةماعةتثکي هاوبريي خؤي بؤ ئيلتيحاق به ئيحسان نـووري  جةميل بة
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و شةذ لةگةص تورک له سوريا دةرکـةوتن و گةيشـتنه چياکـاين مـاردين بـةآلم      
ي کورد بةرامبةر هثزي بةچةکي تورک و يارمةيت دةوصةتةکاين تـر  يدةستةآلت بث

قــةدري بــةگ کــه گــةذاوه ســوريا، ... بــه تــورک بــؤ هــؤي پريؤزنــةبوونيان
له پاش گةذانـةوةي بـؤ شـام    . ةذانساويةکان به قسةي تورکان تةبعيديان کردف

کـه  . ديتيان کاري ئاشکرايان پث ناکرث؛ لةبةر ئةوه کةوتنه کارکردن بـه ـثين  
ديتيان کؤمةصةکاين کورد له تورکيا و عثـذاق و ئثـران و سـوريا هـةرثکثک بـه      

ـ    ک و يـا ئامـاجنثکي   ئارةزوو و ئيشتهاي خؤي کار دةکات به بـث ئـةوةي رابيتث
کردين ئامانج و هةوص  موشتةذةک له بةينيان ببث، حيزبثکيان دامةزراند بؤ يةک

لـه پـاش ئـةوةي کـه حيـزيب دمثوکـذايت       . و تثکؤشيين ئةو هـةمؤ کؤمةآلنـه  
کوردستاين ئثران دامةزرا حيزبةکةي خؤيان له ناو بـرد و يةکسـةر ئيلتيحـاقي    

  »...ردحيزيب دمثؤکذايت کوردستاين ئثرانيان ک
سةرچاوةيةکي ديکه که به پثويسيت دةزامن بؤ بةبةصگة کردين ئةو بةشـه  

ي ۱۶۳و  ۱۶۲باسي لثوه بکةم و بيخةمه سةر زانيارييةکاين پثشوو، الپـةذةکاين  
لـه  » هـامشؤف «ه کـه لـةودا   »...رؤژهةآليت کوردسـتان لـه سـةردةمي   «کتثيب 

ي ۱۱شةممه  ص رؤژي سثدا که بةرامبةره دةگة۱۹۴۵ي ئةياري ۱يادداشيت رثکةويت 
ي ۷رؤژي هـةيين  (ي نيسـاين ئةمسـاص   ۲۷ي هةتاوي، دةصث کـه  ۱۳۲۴بانةمةذي 
چؤتـه الي و لـه   » شثخ سةييد عةبدوصـآل گـةيالين  «) ي هةتاوي۱۳۲۴بانةمةذي 

دا ۱۶۳لـه الپـةذه   . کؤنسووخلانةي سؤضيةت له ورمث وتووثژي لةگـةص کـردووه  
وتووثژةکـاين نثوامنانـدا دةسـت     توانيم ئةم ئةجنامانه لـه «: دةصث) بةکوريت(

ـ شثخ سةيد عةبدوصآل گةيالين ئةندامي کـؤين پـاريت ژثکافـه و درثـژه     ۱: خبةم
پثدةري نةرييت بنةماصةکةيانه که بةشداري له خةباتدا دةکات بـؤ سـةربةخؤيي   

ــ  ۲. کوردستان و لةبةر ئةوةيه که له الي سةرکردةکاين کورد رثزي لث دةگـريث 
هةيه و پةيوةنديي ئةم پارته به پاريت ژثکافةوه له رثگـةي   پاريت هيوا له عثذاق

پياوه بذواپثکراوةکانيان و بةتايبةيت سةيد عةزيزي کوذي ئـةوةوه کـه ئثسـتا    
  .دا هةيه، بةذثوه دةچث پلةي کاپيتاين له ناو سوپاي سوارةي عثذاق

ئةرکي سـةر شـاين کؤميتـةي هيـوا، وةک کؤميتـةي ژثکـاف لـه        ... ـ ۳
جگـه لـةوه   . دا بريتييه له پثکهثناين کوردسـتانثکي سـةربةخؤ  سةردةمي ئثستا

کاريت سنوورةکاين کوردستاين وةک چؤن ژثکاف دةخياته بةردةسـت، نيشـان   
  »...دام
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سـث  «چونکه ئثمه له پةمياين . ئةو سث بابةته هةرسثک جثگاي سةرجنن
و هـةروةها  ) ک.ژ(مان وةک ئةندامي »شثخ عةبدوصآلي گةيالين«دا باسي »سنوور

وةک ئةندامي بةشـدار  » سةيد عةزيزي گةيالين ـ شةمزيين  «بةشداري کوذةکةي 
بابـةيت  . کـردووه » کؤمةصـةي هيـوا  «و نوثنـةري  » سـث سـنوور  «له پـةمياين  

سثهةميش دةگةذثتةوه سةر ئةو پثوةندييانه و دواتر ناکؤکييانةي کـه لـه نثـو    
ةوةي ئـةم  هات و سةرئةجنام بوو به هـؤي هةصوةشـاندن   دا پثک»کؤمةصةي هيوا«

  .کؤمةصةيه
پـةمياين  «يةکثکي ديکه لةو سةرچاوانةي چةند زانيارييةکي سةبارةت به 

و هاوذثيـاين بـاس کـردووه، کتـثيب     » زةبيحي«و گرياين مامؤستا » سنوور سث
کاک حمةممةد له چةنـد الپـةذةي   . يه»بريةوةرييةکاين حمةممةدي شاپةسندي«

چونکه لةو بةرهةمةدا، گرياين . جياواز، ئةم دوو بابةتةي بةوردي باس کردووه
باسـي  » ئـاوات «مامؤستا زةبيحي و هاوذثياين هاوکات لةگةص چـاپي گؤضـاري   

لثکراوه، به دةست هيچمان نةبووه که بةشثکي جياوازي بـؤ دابنـثني و لثکيـان    
هةر بؤيه له شيکردنةوةي بريةوةرييـةکاين کـاک حمةممـةددا،    . جودا بکةينةوه

مان پثکـةوه  »سنوور پةمياين سث«و » زةبيحي«مؤستا هةر دوو بابةيت گرياين ما
ي بةشي بريةوةرييةکاندا بةو چةشنه باسـي  ۲۸هةتا  ۲۶له الپةذه . باس کردووه

کؤمةصه، زووتر بذياري دابوو لـه مـانگي ئـوويت    «: کراوه» سنوور پةمياين سث«
بـؤ ئـةم   . سـنوور رةوانـه بکـات    دا نوثنةراين خؤي بؤ کؤبوونةوةکاين سث۱۹۴۵
. سته قاسم قادري، رةمحاين زةبيحي و دصشادي رةسووصي هةصبژثردرابوونمةبة

هةروةها له کوردستاين تورکيا قازي مةال وةهاب و له کوردستاين عثـذاق شـثخ   
دواي کؤتـايي ئـةم   ) ۲۷ل . (عوبثديلالي زينوث لةم کؤبوونةوةدا بةشـدار بـوون  

ي نزيـک  »بـاآلنيش «له ئاوايي » ک.ژ«کؤبوونةوانه، له گةذانةوةدا، نوثنةراين 
له اليةن لةشکري ئثرانةوه دةگريثن و قؤصبةست رةوانـةي تـاران   » ورمث«شاري 
  » دةکرثن

، باسـي  »سةرلةشـکر زةنگةنـه  «دواتريش به کوريت و بةپثي کتثبةکـةي  
کردنـةوةي   ؟ دةکـا و بـؤ رةت  »سنوور پةمياين سث«چؤنيةيت گرياين نوثنةراين 

ةوه، سـةفريي ئـةمريکا لـه شـووذةوي     له اليةکي تر«: قسةکاين ناوبراو دةصث
باس دةکـات کـه جيـاوازثکي زؤري    » ۱۹۴۵ي ئوويت ۱۴«تارخيي ئةم رووداوه به 

هةيه لةگةص راپؤرتةکةي سةرلةشکر زةنگةنةدا، بةآلم لـه راسـتييةوه نزيکتـره    
رؤژ ماوةيـةکي   ۱۴چونکوو رووداوةکه له سةرةتاي ئـووت دةسـيت پثکـردووه و    
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 ۴۸ـ   ۴۷که واته گرياين ئةم برادةرانـه نزيکـةي   . ةيانشياوه بؤ چوون و گةذانةو
  ».رؤژ پثشتر لةو تارخيةيه که سةرلةشکر زةنگةنه نووسيويةيت

ماذسي (له مانگي «: دا دةصث»گؤضاري ئاوات«و له بةشي  ۲۹و  ۲۸له الپةذه 
» تـةورثز «دا عةبـدوذذةمحان زةبيحـي لـه    )ي هـةتاوي ۱۳۲۳رةشةمةي =  ۱۹۵۴

نيازمـان وابـوو لةمـةودوا ژمارةکـاين     . ي دةس کةوتبووئامثرثکي چاپي بچووک
له بةر ئـةوه بـه بامشـان    . گؤضاري نيشتمان له مةهاباد بةو ئامثره چاپ بکةين

» نيشـتمان «زاين تارخيي پةيداکردين ئامثرةکه به بناغةي دامةزراين چاپخانةي 
رانـد  دامامنةز» دوکتور يؤناتان«دابنثني، بؤ ئةم مةبةسته له ژثرخاين خانووي 
دصمان بةوه خؤش بوو که ئةمـه  . و حذووف و کةرةسةي پثويستمان بؤ پةيدا کرد

ئةووةص چاپخانةيه تا ئةو کاته له شاري مةهاباد دامةزرث جگه لةوةي که ئيتـر  
تـةورثز  » خةليفةگـةري «پثويستمان به چاپخانةي » نيشتمان«بؤ چاپي گؤضاري 

سنوور بگةذثتةوه و دةسـت   خؤم چاوةذوان بووم زةبيحي له سةفةري سث<. نابث
بةآلم پاش دوو سث هةفته لـه رؤيشـتنيان   > ي نيشتمان۱۰بکةين به چاپي ژماره 

ي ورمـث لـه   »باآلنيش«هةواص گةيشت که زةبيحي و هاوذثکاين له گةذانةوةدا له 
ئـةم هةواصـه   . اليةن لةشکري ئثرانةوه گرياون و قؤصبةست رةوانةي تاران کراون

سةرثکيان گـرياين  : وو به هؤي ناذةحةيت و شپرزةييمناخؤشه له دوو سةرةوه ب
کـار   ئةم برادةرانه که خوا دةزانث رةژمي چييان به سةر دثنث؛ لةو سةريشةوه بـث 

ئةگةرچي هثندثک نووسني و بابةيت ئامادة بـؤ چـاپ لـه    . مانةوةي چاپخانةکه
ي ژثر دةستمدا بوو بةآلم به ئاماده نةبووين زةبيحي که سةرپةرشتيي گؤضـارةکة 

پاش ئةمـه کةومتـه سـةر    . بکةم ئةستؤوه بوو، نةدةکرا لةخؤمةوه دةسيت پث به
بريي ئةوه، با لةخؤمةوه و له سةر مةسئولييةيت خؤم گؤضارثک به کوردي بآلو 

بـةجث دةسـتم بـه     جـث . ئةمةم بـه بريؤکةيـةکي بـاش لثـک دايـةوه     . بکةمةوه
بابةتثکم ئاماده » !مبراي دوور«به يادي زةبيحي و به سةردثذي . ئامادةکاري کرد

دا »ک.ژ«م لـه بآلوکراوةکـاين   »زةبيحـي «کرد و سةردثذي زؤر له نووسينةکاين 
هـةروةها چةنـد بابـةتثکي تـر     . بثنم» زةبيحي«تثدا گوجناند، بث ئةوةي ناوي 

و بابـةتثکي ديکـه بـه نـاوي     > هـةژار و هـثمن  <لةگةص چةند پارچـه شـثعري   
رثيت بوون له نـاوةرؤکي گؤضـارةکه،   ئةمانه ب. دا»حماکةمةي هيتلةر له دؤزةخ«

  »...بآلو کرايةوه» ئاوات«ي ئاوات پثش ئةوةي مانگي ئووت کؤتايي بث، ۱ژماره 
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نزيکبوونةوةم له مامؤسـتا عةبـدوذذةمحاين   «ي بةشي ۳۷و  ۳۴له الپةذه 
ش چةند بابةتثکي گرينگ باس کراوه که بةپثي پثوةندييان به باسةکةي »زةبيحي

  . ووسينةوهخؤمان لثرةدا دةيانن
لـه کؤآلنـةکاين    ۵دواي تةواوبووين چاپي ژمـاره  «: دا دةصث۳۴له الپةذه 

خانوويـةکي باشـي خؤمانـةمان بـؤ     ) موسافريخانةي شةبوسـتةري (ئةوبةري 
لةم خـانوةدا  . زاده بةکرثي گرتبوو هةصکةوت که برادةرثک له بنةماصةي ئثلخاين

لـه ژمـاره   . ئاماده بکـةين ، پؤندي ورد و درشت )پيت(توانيمان دوو سث دةزگاي 
پاشان چاپخانةي . واتا چوار ژماره لةم خانوةدا حذووفچيين کراوه) ۹ـةوه تا ۶(

مامؤستا زةبيحـي دواي چـاپي ئـاخر    ) ۳۵ل ... (خةليفةگةري بؤي چاپ کردووين
که به هؤي دواکةوتنةوه به سـةريةکةوه   ۹و۸و۷ي »نيشتمان«ژمارةکاين گؤضاري 

بـةآلم پـثش   . لـه رووسـان گةذايـةوه مـةهاباد     چاپ کرابوون، بـه نائومثـدي  
گةذانةوه، به هؤي کؤنسولگةريي سؤضيةتةوه له تةورثز دوو نامةي بـه زمـاين   
کوردي و ئازةري سةبارةت بـه مةسـةلةي کـورد ئاراسـتةي وةزيـري دةرةوةي      

بث گومان ئةم نامانه نةگةيشتنه دةسيت وةزيري دةرةوةي . کرد» بثريا«سؤضيةت 
ي سـکرتثري حيـزيب   »جةعفـةر بـاقرؤف  «ووذةبوونثکي زؤري سؤضيةت، بةآلم ت

يـان لـث کةوتـةوه کـه دؤسـيت نزيـک و        کؤمؤنيسيت ئازةرباجياين شووذةوي
بوو و به خةياصيدا نةدةهات کةسث بتوانث بةپثچةوانـةي  » ستالني«بذواپثکراوي 

بةصث زةبيحي بةم جؤره له ناوةندي سياسةيت رةمسيي . ويسيت ئةو بري بکاتةوه
ؤماسيةکاين لةگةص کونسوصـگةريي سؤضـيةت، دوور   صتان و پةيوةنديه ديپکوردس

تةنانةت لةو کاتةوه ناوي زةبيحي له ناو هيچ يةک لةو هةيئةتانـةي  . خرايةوه
، يا ئةفسةراين سؤضيةت له »تةورثز«وا بؤ ديداري بةرپرساين ئازةرباجياين له 

وه بـؤ هـةر دوو   . نيشان دةکران، ديـار نـةبوو   ئازةرباجيان و کوردستان دةست
  ».ش دةعوةت نةکرابوو»باکؤ«سةفةري 

ئثسـتاش  «: دا دةصـث ۳۶و  ۳۵ديسان هةر له درثژةي ئةم باسةدا له الپةذه 
و ئةوانةي وةک ئةو بـري دةکةنـةوه نايانـةوث داين پثـدا     » عةيل کةرميي«کاک 

بنثن، کايت خؤي هةصپةساردين زةبيحي له اليةن کاربةدةسـتاين شـؤذةوييةوه   
کةچي ئةم برادةرانه تازه دةيانةوث مةسةلةکه به ناذثکي بةيين . کراوهجثبةجث 

  »له قةصةم بدةن» زةبيحي«و » قازي حمةممةد«پثشةوا 
چةند تثبينييةک لـه بـارةي   «و له بةشي  ۱ي پاشکؤي ژماره ۲۶له الپةذه 

گـرياين زةبيحـي و   «: دةصـث » حکوومةيت کوردستان، کورد له گةمةي سؤضـثتيدا 
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سـنووردا   له گةذانةوه له پةمياين سث<ةبيحي و قامسي قادري ـ  هاوذثکاين ـ ز 
، بةآلم له بريم نييه که دصشاديان لةگةص بوو يا نا، نازامن بؤ سةرلةشکر >گريان

  .»!زةنگةنه بةو بارةدا گؤذيوثيت؟
 ۱۰(ئةوةي ماوه بيصثني، دةرکردين ژمارةي «: يشدا دةصث۳۵و  ۳۳له الپةذه 

اتةدا چاپخانةيةکي بچووکي پيت رثکخستنمان پةيـدا  لةو ک. ه»نيشتمان«ي )۱۲ـ 
ئـةوه بـوو   . کرد و هثنامانةوه بؤ سابآلغ تـا لـةوث الي خؤمـان چـاپي بکـةين     

ک .کؤمةصـةي ژ ) ۳۵ل ... (له کايت گةذانةوةيدا له ورمث بةسةردا گـريا » زةبيحي«
قةومي بوون و به دةليلي تةرحکردين فيکرةي ئاآل و پةمياين سث قؤصـي کـوردي   

  ».اق و تورکيا و ئثرانعثذ
عـةيل  «کردنةوةي ئةو قسانةي که له کتثبةکـةي کـاک    سةبارةت به رةت

» زةبيحـي «دا هاتووه که گؤيـا مامؤسـتا   )ژيان و بةسةرهايت زةبيحي(» کةرميي
بةند کراوه، لـه الپـةذه   » کةرمي سث بست«ماوةيةک له قاوةخانةي  ۱۹۴۵ساصي 

ئةو کاته ئثمه بةشي زؤري کامتـان   سةبارةت بةمه پثويسته بوترث«: دا دةصث۳۶
خـةريکي جثبـةجث   » دوکتؤر وثناتان«بةيةکةوه رابوارد و له ژثرخاين خانووي 

بةآلم » نيشتمان«کردن و ئامادةکاري بووين بؤ چاپکردين ژماره دواکةوتووةکاين 
پثش ئةوةي دةست بـةکار بـني هةواصـي سـةفةري نوثنـةراين کوردسـتان بـؤ        

مامؤستا قاسم قادري، مامؤسـتا  . بآلو بؤوه» سنوور پةمياين سث«کؤبوونةوةي 
دواي ئةم . زةبيحي و کاک حمةممةد دصشادي رةسووصي بةرةو سنوور وةذث کةوتن

دانيشتنانه که وثدةچث له يةک حةوتوو زياتري نةخايانـدبث، بـةرةو مـةهاباد    
يه له بةم پث. بةآلم بةداخةوه له گةذانةوةدا دةگريثن و دةبرثنه تاران. دةگةذثنةوه

مانگ له زينداندا مانةوه، بةپثچةوانةي ) ۶(تةنيا  ۱۳/۲/۱۹۴۶تا  ۱۹۴۵ي ئوويت ۱۴
ئةم خوشکه ئةوسا کـه مـن هاتووچؤيـامن    . ئةوةي که خوشکه رةعنا وتوويةيت

، زؤر منداص بـوو،  )مامؤستا زةبيحي(دةکرد بؤ گةياندين باس و خواسي کاکيان 
  »...وثدةچث بةباشي له بري نةمابث

ــةذ ــه الپ ــه  ۷۹و  ۷۸ه ل ــةد ل ــاک حمةمم ــدا، ک ــي بريةوةرييةکان ي بةش
دةکا » قذةي قةل«دا که باسي وشةي »هةژار«شيکردنةوةي ئةو شثعرةي مامؤستا 

يـان بـةگرتن   »زةبيحـي «و دةصث دوژمناين ناوخؤ واته له کوردستان، مامؤستا 
هةژاري شاعري که خؤي له ناوةذاسيت رووداوةکـاين ئـةو کاتـةدا    «: داوه، دةصث

ه، زؤر به ئاشکرا ئةم بؤچوونانه رةت دةکاتةوه؛ کةواته بؤ ئثمه لـه گـرتين   بوو
زةبيحي و هاوذثکاين به باري راسـيت خؤيـدا کـه لةگـةص سياسـةيت ئةوسـاي       
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سنوور خـؤي لـه    ئاشکرايه پةمياين سث! شووذةويدا بگوجنث، لثک نةدةينةوه؟
بةرنامـةي  چوارچثوةي کوردستاين گةورةدا بةستراوه، ئةمةش دژي سياسةت و 

بؤيه وثـدةچث  . رةتيان کردبؤوه ۱۹۴۱ساصي » باکؤ«شووذةوي بووه که ئةوان له 
که واته دوور نييه گرتين . رووسان ئةم سةفةرةيان دژي سياسةيت خؤيان زانيبث

  »!مامؤستا زةبيحي و برادةرةکاين هةر له اليةن خؤيانةوه جثبةجث کرابث
» هانـا «وثژثکي ديکـةدا کـه   ي پاشکؤي دووةم و له وتـو ۴۳و  ۴۲له الپةذه 

پثکـي  » حمةممـةد شاپةسـةندي  «سةبارةت به کاري رؤژنامةواين لةگـةص کـاک   
لـه  » نيشـتمان «هثناوه، ناوبراو دواي ئةوةي که باسي چؤنيةيت چاپي گؤضاري 

تا گؤذانکارييةکـةي تـةواو لـه    ... «: دةکا؛ له درثژةي قسةکانيدا دةصث» تةورثز«
. مـان چـاپ دةکـرد   »نيشتمان«] حيزيب دمثوکذاتبوو به [دا هاته دي »کاف. ژث«

هةر چؤنثکي بوو من گةذامةوه مةهاباد، به مةتبةعةيةکي دةسيت که سةفحةيةکي 
... زةبيحـي و . تةقريبةن نيوفولسکاپي چاپ دةکرد، له تةورثز هثنامةوه سابآلغ

کوردسـتاين عثـذاق، تورکيـه و    (چووبوون بؤ سازکردين پـةمياين سـث اليـي    
. له فکري ئةوةدا بووم گؤضارثک ساز بکةم. ن گريان من تةنيا مامةوه، ئةوا)ئثران

گؤضـارثکم  » ئاوات«هثنام به ناوي . ئةو سةردةمه حکوومةت زؤر دةسةآليت نةبوو
نةچوو  دوو هةفتةي پث... نزيکةي مانگثک کارم تثدا کرد و بآلوم کردةوه. ساز کرد

  ».ئةتؤ دةبوايه پرسثک بکةينارديان به شوثنما و پثيان گومت ] ک.بةرپرساين ژ[

  :شيکردنةوةکان

دا وا ديـاره دةقــي  ۲۷و  ۲۶لــه الپـةذه  » حمةممـةدي شاپةسـةندي  «کـاک  
دا سـةبارةت بـه   »چثشـيت جمثـور  «ي که له کتـثيب  »هةژار«قسةکاين مامؤستا 

ي »هـةژار «دواوه نووسيوةتةوه، بةآلم خـودي مامؤسـتا   » سنوور پةمياين سث«
له چةند جثگاشدا کوتوويةيت مامؤسـتا  . ةبردووهوةک يةکثک له بةشداران ناو ن

» سنوور پةمياين سث«و » باآلنيش«و هاوذثياين له کايت گةذانةوه له » زةبيحي«
يش دةصث سةفريي ئامريکا لـه شـووذةوي رثکـةويت ئـةو     ۲۷له الپةذه . گرياون

دواتـر دةصـث ئةگـةر بـه قسـةي      . بـاس کـردووه   ۱۹۴۵ي ئوويت ۱۴رووداوةي به 
رؤژ پـثش ئـةو تارخيـةي کـه ئـةو       ۴۸ـ   ۴۷بث، ئـةوان  » ةنگةنهسةرلةشکر ز«

هةروةک پثشـتر  . گرياون) ۱۳۲۴واته پثش سةرةتاي مانگي ئاباين (نووسيويةيت 
گوتوويةيت کـه لـه   » ئاوات«شدا سةبارةت به گؤضاري ۲۹و  ۲۸گومتان له الپةذه 
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و ئةو  چاپخانةيان کذيوه و هثناويانةتةوه مةهاباد ۱۳۲۳مانگي رةشةمةي ساصي 
و خؤيان ساز کـردووه  » نيشتمان«رؤژةشيان کردؤته رؤژي دامةزراين چاپخانةي 

، »سـنوور  پةمياين سث«و هاوذثياين له » زةبيحي«که دواي گةذانةوةي مامؤستا 
بةآلم ئةوان بةسةردا گـرياون و رةوانـةي   . ي پث چاپ بکةن»نيشتمان«ي ۱۰ژماره 

ؤي دؤستايةيت لةمثژينـةي لةگـةص   به ه» حمةممةد«هةروةها کاک . تاران کراون
هاواصـي  » زةبيحـي «دا وتارثک به يـادي  »ئاوات«له گؤضاري » زةبيحي«مامؤستا 

لـةو وتـارةدا هـيچ    . چـاپي دةکـا  » براي دوورم«خؤي دةنووسث و له ژثر ناوي 
نةهاتووه و تةنيا به چةند نووسـراوثکي نـاوبراو   » زةبيحي«ناوثک له مامؤستا 

بـةم  ... «: يشدا دةصـث ۲۶له الپةذه . دا ئيشاذه کراوه)ک.ژ(له نثو بآلوکراوةکاين 
  .»...مانگ له زيندان مانةوه ۶تةنيا  ۱۳/۱۲/۱۹۴۶تا  ۱۹۴۵ي ئوويت ۱۴پثيه له 

ي گـةالوثژي  ۲۳بةرامبةره لةگةص رؤژي هةيين  ۱۹۴۵ي ئوويت ۱۴رثکةويت 
ــةتاوي و، ۱۳۲۴ ــةممه  ۱۹۴۶ي ۲ي ۱۳ي ه ــةص رؤژي چوارش ــةره لةگ ــش بةرامب ي

  .ي کؤچي هةتاوي۱۳۲۴ي رثبةنداين ۲۴رثکةويت 
دا پثشتر گوتوويةيت ئثمه چاپخانةيةکي بچووکمان پةيدا کرد ۳۱له الپةذه 

له . ي پث چاپ بکةين»نيشتمان«ي ۱۲تا  ۱۰و هثنامانةوه سابآلغ هةتا ژمارةکاين 
لـةو خانوويـة کـه    » نيشـتمان «ي ۹تـا   ۶يشدا نووسيويةيت له ژماره ۳۴الپةذه 

کان له تةورثز بةکرثي گرتبـوو حـذووفچيين کـراوه و    »زادة ئثلخاين«يةکثک له 
يشـدا  ۳۵لـه الپـةذه   . ي بؤيان چاپ کردووين»خةليفةگةر«پاشان له چاپخانةي 

) ۹و۸و۷(مامؤستا زةبيحي دواي چاپي ئاخر ژمارةکاين گؤضاري نيشـتمان  «: دةصث
که به هؤي دواکةوتين بةسةريةکدا چاپ کرابـوون بـه نائومثـدي لـه رووسـان      

تا گؤذانکارييةکةي تـةواو  «: يشدا گوتوويةيت۳۶له الپةذه » ...ةذايةوه مةهابادگ
  »...مان چاپ دةکرد»نيشتمان«دا هاته دي »کاف. ژث«له 

بةسـةريةکةوه  » نيشـتمان «ي گؤضاري ۹و۸و۷هةروةک دةزانني ژمارةکاين 
ي ۱۳۲۳له يةک ژمارةدا بؤ سث مانگي خاکةلثوه، بانةمةذ و جـؤزةرداين ساصـي   

يش دةصث دةمانةويست ژمارةکاين »حمةممةد«خودي کاک . وي ئاماده کراوههةتا
» زةبيحـي «چاپ بکةين، يا ئةو جثيةي که دةصث مامؤسـتا  » نيشتمان«ي ۱۲تا  ۱۰

. بـؤ مـةهاباد گـةذاوه   ) ۹و۸و۷(» نيشتمان«دواي چاپي ئاخر ژمارةکاين گؤضاري 
مـارةي کؤتـايي   کةوايه ئةوه بؤ هةموومان ئاشکرا بوو که مامؤسـتا زةبيحـي ژ  

ي به سةرپةرسيت خؤي چاپ کردووه و تا کؤتايي هـاتين  ۹و۸و۷واته » نيشتمان«
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پثشــتريش گومتــان کـه دةقــي هةواصــي کؤبوونــةوةي  . بابةتـةکاين نــةگرياوه 
چـاپ و بـآلو   ) له نوسـخةي ئةسصـي  (ي ئةم ژمارةيةدا ۱۰له الپةذه » سنوور سث«

ئةگـةر دايبنـثني مامؤسـتا    : ملثرةدا چةند پرسيار دثنه گؤذث، يةکة. کراوةتةوه
گريابن، ئةدي » سنوور پةمياين سث«و هاوذثياين له دواي گةذانةوةي » زةبيحي«

  دا ئاماده کردووه؟»نيشتمان«کث هةواصةکةي بؤ چاپ له گؤضاري 
بةپثي قسـةکاين سـةفريي ئامريکـا لـه     » حمةممةدي شاپةسةندي«کاک 

پةمياين «کايت گةذانةوه له و هاوذثياين » زةبيحي«شووذةوي دةصث که مامؤستا 
ي ۲۷ئةگةر لثکدانةوةي الپـةذه  . گرياون ۱۹۴۵ي ئوويت ۱۴و رثکةويت » سنوور سث

يش بکةينه بنةما که نووسيويةيت گرياين ئـةم  »حمةممةد«خودي کتثبةکةي کاک 
» سةرلةشـکر زةنگةنـه  «رؤژ پثشتر لةو تارخيةيه که  ۴۸ـ   ۴۷برادةرانه نزيکةي 

» سةرلةشـکر زةنگةنـه  «. شي بؤچووين جياواز دةبنينووسيويةيت، هثشتا توو
 ۴۸ـ   ۴۷ئةگـةر  . گـرياون  ۱۳۲۴دةصث ئةو چةند کةسه له سةرةتاي مانگي ئاباين 

رؤژيش بگةذثينةوه دواتر تةقريبةن ئةو رووداوه دةکةوثتـه نيوةذاسـيت مـانگي    
ئةگـةرچي وثـدةچث کـاک    . يـان چةنـد رؤژ کـةمتر يـا زيـاتر      ۱۳۲۴گةالوثژي 

رؤژةي بؤ هاودةنگي لةگةص بؤچووين سةفريي ئامريکـا   ۴۸ـ   ۴۷ةو ئ» حمةممةد«
ئـاخؤ  : نووسيبث، بةآلم لثرةدا پرسياري دووهةم دثته گؤذث ئةويش ئةوةيه کـه 

دةکرث هةواصي کؤبوونةوه يـا پـةميانثک کـه بـه قسـةي سـةفريي ئامريکـا و        
ي ئـوويت  ۱۴لـه  » حمةممةدي شاپةسةندي«شووذةوي و هةروةها به قسةي کاک 

مانگ پثشـتر لـه گؤضـارثکي کـه بـؤ سـث مـانگي         ۱۴پثکهاتووه، دروست  ۱۹۴۵
با بزانني ! ئاماده کراوه؛ بآلو کرابثتةوه؟ ۱۳۲۳خاکةلثوه، بانةمةذ و جؤزةرداين 

  چؤن؟
ي ۲۹و  ۲۸لـه الپـةذه   » حمةممةدي شاپةسـةندي «پثشتر گومتان که کاک 

» نيشتمان«تايي دا سةبارةت به چاپي گؤضاري ژمارةي کؤ»گؤضاري ئاوات«بةشي 
و هاوذثيـاين و هـةروةها   » زةبيحي«و گرياين مامؤستا » سنوور پةمياين سث«و 

  .!چ نووسراوه» براي دوورم«چاپي وتاري 
له ژثرخاين خانووي دوکتور وثناتان ... «: يشدا نووسيويةيت۳۶له الپةذه 
ــث ــةريکي ج ــاره     خ ــاپکردين ژم ــؤ چ ــووين ب ــاري ب ــردن و ئامادةک ــةجث ک ب

شـدا  ۲ي بةشي پاشکؤي ژماره ۴۲له الپةذه » ...بةآلم» نيشتمان«اين دواکةوتووةک
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گؤضارثکم ساز کرد نزيکةي مانگثک کارم تثدا کرد » ئاوات«هثنام به ناوي «: دةصث
  ».و بآلوم کردةوه

بةر لةوةي ئةم چةند بؤچوونه شـي بکةينـةوه، بةپثويسـيت دةزامن ئـةم     
  :چةند زانيارييه باس بکةم

کـه لـةودا   » ژيان و بةسـةرهايت زةبيحـي  «ي کتثيب ۵۷۴ـ بةپثي الپةذه ۱
ي ۱۶چـاپ کـراوه، رؤژي    ۱۳۲۳بؤ ساصـي  ) ک.ژ(رؤژئةژمثري تايبةيت کؤمةصةي 

دياري کـراوه کـه ئـةو    » )ک.ژ(رؤژي بنيادي چاپخانةي «رةشةمةي ئةو ساصه به 
  .ي زاييين۱۹۴۵ي مارسي ۱۴رؤژه بةرامبةره لةگةص 

بةرامبـةر دةگـةص رؤژي    ۱۳۲۴ ي خةزةصـوةري ۱لـه  » ئـاوات «ـ گؤضاري ۲
  .چاپ و بآلو بؤتةوه ۱۹۴۵ي ئؤکتؤبري ۲۳شةممه رثکةويت  سث

بة لةبةرچاو گرتين ئـةو چةنـد بابةتـةي پثشـوو و ئـةو زانيارييانـةي       
بـؤ سـث مـانگي وةرزي يةکـةمي     » نيشتمان«سةرث، دةصثني که ژمارةي کؤتايي 

. و بـآلو کراوةتـةوه  واته خاکةلثوه، بانةمةذ و جـؤزةردان ئامـاده    ۱۳۲۳ساصي 
ي رةشـةمةي  ۱۶باسـي دةکـا لـه    » حمةممةد«کةچي ئةو چاپخانه چکؤلةي کاک 

مانـگ دواي چـاپي ژمـارةي کؤتـايي      ۹هاتؤته مـةهاباد، واتـه نيزيـک     ۱۳۲۳
هـةروةک لـه بةشـي روونکردنـةوةي     . لـه مـةهاباد دامةزرثنـدراوه   » نيشتمان«

ي ئـةم  ۱۰۱الپـةذه   و هاوذثيـاين و لـه  » زةبيحـي «رثکةويت گـرياين مامؤسـتا   
ي خـودي گؤضـاري   ۱۷شيمان کردؤتةوة، له الپـةذه  ) سثبةري ئازادي(بةرهةمةدا 

چةند مانگ لةوه پثش سث «و له بةشثکي وتاره فارسييةکةدا هاتووه که » ئاوات«
کةسي خةصکي مةهاباد که بؤ کاري خؤيان دةچوونه ورمث، له اليةن ژاندرمةکاين 

ياننثرنه تـاران و ئثسـتا لـه قةسـري قةجـةر      دةگريثن و يةکسةر دة» باآلنيش«
دا گوتوومانه که دةقي ئةو وتاره له )سثبةري ئازادي(ي ۶۴له الپةذه » ...زيندانني

و له » هاوار«ي گؤضاري ۱يةوه پثشتر له ژماره »سةيد حمةممةدي حةميدي«اليةن 
بؤ دووةم جار مانگثک دواتر چـاپي  » ئاوات«چاپ کراوه و گؤضاري  ۱۳۲۴رةزبةري 
چةند مانگ لةوة پثش ئةو سث کةسه <له دةقي وتارةکةدا هاتووه که . کردؤتةوه

ه دةگةذثتـةوه چةنـد   »چةند مانگ لةوه پثش«، کةوايه ئةو >له باآلنيش گرياون
 ۱۳۲۴کـه لـه رةزبـةري    » هـاوار «مانگ لةوةپثشي پـثش دةرچـووين گؤضـاري    

  .دةرچووه
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دا گوتوويـةيت  ۲ هي پاشکؤي ژمار۴۲يش له الپةذه »حمةممةد«خودي کاک 
ئةگةر ئاوذثک . ئامادةي چاپ کراوه» ئاوات«بووه تا گؤضاري  که مانگثکي خةريک

بدةينةوه بؤمان دةردةکـةوث کـه   ) سثبةري ئازادي(ي ئةم بةرهةمه ۱۳۰له الپةذه 
ئةوةي لةگةص بؤچووين . لثکدانةوةي ئةو بةشةمان چةند له راسيت نيزيک بووه

ازي هةيه، ئةوةيه که ئةو دةصث ئةو چةنـد  جياو» حمةممةدي شاپةسةندي«کاک 
گرياون کـه ئـةو بابةتـه بـه     » سنوور پةمياين سث«کةسه له کايت گةذانةوه له 

سةبارةت به دةرچووين ژمارةي کؤتايي » حمةممةد«دان به قسةکاين کاک  سةرنج
چونکه نثـواين دةرچـووين   . جوانتر دةردةکةوث) ۹و۸و۷(واته ژماره » نيشتمان«

سـثبةري  (ي ۱۳۰و بآلوبوونةوةي، هةتا ئةو رؤژةي که لـه الپـةذه   ئةو ژمارةيه 
کةوايه بةرووين بةو ئاکامه دةگـةين کـه   . مانگه ۱۴دا روومنان کردؤتةوه )ئازادي

» سـنوور  پـةمياين سـث  «و هاوذثياين له کايت گةذانةوه له » زةبيحي«مامؤستا 
  .نةگرياون بةصکوو له مةئموورييةتثکي ديکةدا بوون
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  پثوةندييه فةرهةنگييةکاين سؤضيةتکؤمةصةي 

باسـي کؤمةصـةي   ) سـثبةري ئـازادي  (ي ئةم کتثبـةدا  ۲۱۶و  ۲۱۵له الپةذه 
جثي خؤيةيت ئةو چةنـد زانيارانةشـي   . پثوةندي فةرهةنگيي سؤضيةمتان کردووه

لـه کتـثيب   . خبةينه سةر که چةند سةرچاوةي جياواز له سةر ئةم بابةته دواون
ــتان« ــةي کوردس ــةينةوه دة»رؤژنام ــت پثدةک ــاره . س ــه ژم ــةي ۸۸ل ي رؤژنام
ي ئةم سةرچاوةيه، وتارثکي ۳۲۸هةتا  ۳۲۵که کةوتؤته الپةذةکاين » کوردستان«

ي ئةو ژمارةيه ۴و۱وتارةکه کةوتؤته الپةذةکاين . چاپ کراوه» زةبيحي«مامؤستا 
ئةجنوومةين رةوابييت فةرهةنگي ئثران و شـووذةوي شـوعبةي   «و له ژثر ناوي 
ي ۲۸ئـةم وتـاره بـؤ رؤژي    . بـآلو کراوةتـةوه  » !ي تثوةرسـووذا کوردستان ساص

ئامــاده کــراوه کــه لةبــةر گرينگــي ) ۱۹۴۶ي ســثپتامربي ۱۹( ۱۳۲۵خــةرماناين 
  :بابةتةکه وةک خؤي دةينووسينةوه

ئةجنومةين رةوابييت فةرهةنگي ئثران و شووذةوي شوعبةي کوردسـتان  «
شووذةوي دةگةص ئثران له ئةجنومةين رةوابييت فةرهةنگي » !ساصي تثوةرسووذا

هةر کوث شوعبةي کرابثتةوه دةرگاي زانست و شارستانثيت، دةرگاي خؤشـي و  
کامةرانيي، دةرگاي ئةدةب و فةرهـةنگ بـه رووي دانيشـتواين ئـةو جثگايـةدا      

ئةجنوومةين رةوابييت فةرهةنگيي شووذةوي کانگـاي بـةختياري و   . کراوةتةوه
ئةجنوومةين رةوابـييت  . تةوةکاين گييتشاذثگاي سةرکةوتن و پثشکةوتنه بؤ نة
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فةرهةنگيي شووذةوي له ناسـاندين مةدةنييـةت و فةرهـةنگثکي کـه سيسـتمي      
ساصدا هثناوثته وجوود و بـه ئيجـادي ئـةو فةرهةنگـه      ۲۸شووذةوي له ماوةي 

دونياي شارستانثيت تووشي سةرسـامي و سةرسـووذمانثکي گـةوره کـردووه،     
ــا  ــازي دةک ــةزن ب ــثکي زل و م ــ. نةقش ــاندن و ه ــةره زيل ناس ــؤي ه ةروةها ه

]. سؤضـيةت [بآلوبوونةوةي مةدةنييةيت ميللةتاين گيتييه له يـةکثيت سـؤوةتدا   
ساصثک شتثکي زياتره که ئةجنوومةين رةوابييت فةرهةنگي ئثـران و شـووذةوي   

له ماوةي ئةو ساصةدا کورد بـه  . شوعبةي کوردستان له شاري مةهاباد دامةزراوه
ذةوي و ناساندين ئةدةبيايت خؤي پثوةندي و عةالقةثکي ناسيين فةرهةنگي شوو

لةگةص نةتةوةکاين شووذةوي پةيدا کردووه که به هيچ وةسـيلةثکي ديکـه بـؤي    
  .پثک نةدةهات

دةسيسه و فذوفثصي ئيستيعمار چةندين ساص بوو پةردةثکي ئةستووري بـه  
دومي سةر يةکثيت سؤوةت داکثشابوو و ئةو وآلته پذ زانست و فةننـةي لـه مـةر   

گييت حاشار دابـوو، ئةجنومـةين رةوابـييت فةرهـةنگي ئثـران و شـووذةوي ـ        
شوعبةي کوردستان ئةو پـةرده ئةسـتوورةي الدا و ميللـةتاين شـووذةوي ئـةو      

  .جوورةي الزمه به نةتةوةي کورد ناساند
لـه اليـةن ئةجنومـةين رةوابـييت     ) هـةژار (ئاساري شاعريي ميللي کورد 

شوعبةي ئازةرباجيان وةرگثذاوةتـه سـةر زمـاين     فةرهةنگي ئثران و شووذةوي
دا بــاوي  ئازةرباجيــان، ئــةو ئاســاره لــه ئازةرباجيــاين ئثــران و شــووذةوي

ئـةو ئاسـاره دونيـاي    . ئةستاندوه و به هؤي ئةوانةوه به دونيادا بـآلو بؤتـةوه  
ــةفام و     ــي و ن ــانکوت وةحش ــاين دةي ــوو دوژمن ــورد وةک ــه ک ــدووه ک تثگةيان

تةذةفانـه تةماشـا بکـرث، بـه      کو ئةگةر به چاوثکي بـث تثنةگةيشتوو نييه بةص
. ئةندازةي خؤي له مةدةنييـةت و فةرهةنگـدا هـةنگاوي زل زيل هةصـثناوةتةوه    

ئةدةبيايت کوردي له رةديفي ئةدةبيايت زمانه کؤنةکاين که چةنـد چةرخـه بـه    
گومـان بـه سـةد يـةکي      هؤي زاناياين خؤيان خزمةتيان دةکرث راوةستاوه، بث

  . ديکه خزمةيت زماين کوردي بکرث زؤر له وان وةپثشتر دةکةوثزمانةکاين
ــوثژان و    ــان، ب ــةيت زاناي ــني و جيديي ــؤي تثکؤش ــه ه ــه ب ــوام هةي هي
نووسةرةکاين کورد بةتايبةيت ئةندامةکاين ئةجنومـةين پثوةنـدي فةرهـةنگيي    

دا هـةنگاوي زؤر زلتـر    تـازه ئثران و شووذةوي ـ شوعبةي کوردستان له ساصـي   
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نووسـةري  . وه و بتوانني خزمةتثکي اليـق بـه ميللةتةکـةمان بکـةين    نةهةصبثني
  »زةبيحي: ئةجنوومةن

» ئةفراسـياو هـةورامي  «سةرچاوةي دووةممان کتثبةکـةي کـاک دوکتـور    
لةو کتثبةدا له . يه...)رؤژهةآليت کوردستان له سةردةمي دووةم جةنگي جيهانيدا(

وه و تةنانـةت نـاوي   چةند جثگاي جياوازدا باسي ئةجنومـةين فةرهـةنگي کـرا   
  .هثندثک له بةرپرسانيشي تثدا هاتووه

ي ۶/۲/۱۹۴۵ي ئـةو کتثبـةدا راپـؤرتثکي رثکـةويت     ۱۲۶تـا   ۱۲۴له الپـةذه  
ي بةرپرســي کؤمةصــةي پثوةنــديي کولتــووريي سوضــيةت لةگــةص »شــةريپؤف«

  :که چةند بةشي لثرةدا دةنووسينةوهئازةرباجياين ئثراين تثدا هاتووه 
 ۱۹۴۵ي شـوبايت  ۲زاده رثکةويت  ي و قامسي ئثلخاينئةوذةمحاين زةبيح«

کـردم ئيجازةيـان بـدرثتث     داوايان لـث . هاتنه الم] ۱۳۲۳ي رثبةنداين ۱۳هةيين [
رثکخراوي پةيوةنديي کولتووري لةگةص سؤضيةتدا له کوردستان دروست بکـةن و  

کاتثک ئةم مةسةلةيةم بؤ جةنايب ئةوذةمحاين زةبيحي روون . سةربةخؤيش بث
: وه و پثم گوت ئثمه ناتوانني پثشنياري ئةوتؤ قبووص بکةين، زةبيحي گويتکردة

ئةگةر ئثمه لقثکي ئةم رثکخراوه پثـک ثـنني و نـاوي لـث بنـثني رثکخـراوي       
له وةآلمي پرسياري مندا کـه بـؤچي   . پةيوةنديه کولتووريةکان لةگةص سؤضيةتدا

کولتـووريي ئثـران    کؤمةصةي پةيوةنديـةکاين (ئةوانه نايانةوث ناوي لث بنثني 
ئثرانيةکان ئثمةيان خؤش ناوث و رثزمان لـث  : زةبيحي گويت). لةگةص سؤضيةتدا

ناگرن و به چاوثکي خراپ و سووکةوه سةيرمان دةکةن، لةبةر ئةوه ئثمـه حـةز   
ناکةين ناوي بةشي پةيوةنديه کولتووريـةکاين سؤضـيةت و ئثـراين پثـوه بـث      

ةصـةي پةيوةنديـه کولتووريـةکاين    بةشي يـان لقـي کؤم  (بةصکوو باشتره ناوي 
ي روون بکةمةوه کـه بـؤچي   »زةبيحي«من جارثکي تر هةوصم دا بؤ . بث) سؤضيةت

ئثمه پثشنيار دةکةين ناوي پةيوةنديةکاين کولتووريي ئثران لةگةص سؤضيةتداي 
پثوه بث، ئةويش ئةوةيه که ئثران دةوصـةتثکي دؤسـته و نابـث نکووصـي لةمـه      

و پةيوةنديـه کولتووريانـةي کـه دروسـتيان دةکـةين      بکرث، به پثچةوانةوه ئة
هةموو جارثک ) ئثراين(بةکارهثناين وشةي . چةنديان پث بچث، دةبث بةهثزتربن

له وةآلمـي پرسـياري   ... زادةي قةصس و تووذه دةکرد هةم زةبيحي و هةم ئثلخاين
مندا که کثيان بؤ سةرؤکي کؤمةصةي پةيوةنديه کولتووريـةکان لةگـةص يـةکثيت    
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بــراي گــةوره جــةنايب قــامسي : يةتدا ديــاري کــردووه، زةبيحــي گــويتسؤضــ
زاده مرؤضثکي زؤر رؤشنبري و خوثندةواره و زمـاين   بةذثز ئثلخاين. زاده ئثلخاين

عةذةيب و فارسي و کورديش دةزانث و خوثندةواريي له مةدرةسةي کؤين کـوردي  
ئايا ئامادةيه : رسيزاده کرد و لثم پ ئةجماره رووم له بةذثز ئثلخاين .وةرگرتووه

ببثته سةرؤکي لقي کؤمةصةي پةيوةنديه کولتوريةکاين سؤضيةت لةگـةص ئثرانـدا   
ئامادةيـه ببثتـه سـةرؤکي بةشـي کؤمةصـةي      : له مةهاباد؟ لـه وةآلمـدا گـويت   

منيش گومت داوات لث دةکةم بةو . پةيوةنديةکاين کولتووريي سؤضيةت له مةهاباد
   »...ينچةشنةي که من ناوي دةبةم ناوي ث

ـ راپـؤريت قو  ۱۵۷تا  ۱۵۰له الپةذه  يثف، جثگـري کونسـوويل گـةورةي    ص
ي ۱( ۱۹۴۵ي شوبايت ۲۰يةکثيت سؤضيةت له تةورثزي تثدا هاتووه که دةصث رؤژي 

قسةي لةگةص قازي حمةممةد کردووه له کـايت گةذانـةوةي لـه    ) ۱۳۲۳رةشةمةي 
لـه تـاران   «: ه دةصـث دا له زمـان پثشـةواو  ۱۵۶تاران بةرةو مةهاباد و له الپةذه 

چوومه باصوثزخانةي سؤضيةت و لةگةص باصوثزدا وتووثژم کرد و ئـةم داوايانـةي   
ــ رثکخسـتين بةشـي کؤمةصـةي پةيوةنديـةکاين      ۱: خوارةوةم خسـته بـةردةم  

ــ کردنـةوةي خـويل    ۲کولتووري سؤضيةت لةگةص ئثراندا لـه شـاري مـةهاباد    
  »...فثربووين زماين رووسي

بؤ پةذاوثزي کؤمةصةي پةيوةنديـةکان  » او هةوراميئةفراسي«کاک دوکتور 
سةرةذاي ئةوةي که کوردةکان هةر له سـةرةتاي هـاتين   «: دا دةصث۱۵۶له الپةذه 

بؤ ئثران، داواي دامةزراندين کؤمةصةي پةيوةنديي ) ۱۹۴۱ئايب (سوپاي سوورةوه 
نوثنـةري   ۱۹۴۵ي ۳کولتووريي سؤضيةت ـ کورديان کرد، کـةچي تـةنيا مـانگي     

گةرچي له زؤر شوثين ئثران، بةتايبةت . ةت بؤ ئةم مةبةسته هاته مةهابادسؤضي
له ئازةرباجيان لةمثژ بوو ئـةم کؤمةصـةيان دامةزرانـدبوو بـؤ بآلوکردنـةوةي      
رؤژنامة و کتثب و فيلم و کردنةوةي خـويل فثـر بـووين خوثنـدن و نووسـني و      

ثيب قوتاخبانةي نةخشثکي بةرچاوي رؤشنبرييان له ناو خةصکدا هةبوو؛ بگره کت
سةرةتايي و مامؤستاي ئازةرباجياين له ئازةرباجياين سؤضيةتةوه هثنرابـوون  

لـه  . بؤ ئثران بةآلم بةداخةوه وةک هةميشه درةنگ ئاوذيـان لـه کـورد دايـةوه    
نووسراوثکدا بؤ ئةو گروپةي که هاتوون بؤ مـةهاباد تـا ناوةنـدي کولتـووريي     
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نةدةبوايه ئثوه : يان بؤيان نووسراوهسؤضيةت لةوث دامبةزرثنن، پاش گةذانةوة
  ».ئةو کاره بکةن، دةبث کوردةکان خؤيان دةستپثشخةر و داواي ئةو کاره بکةن

ي ۲ي ۱۱( ۱۹۴۵ي ئـةياري  ۱يادداشتثکي رثکـةويت   ۱۶۸هةتا  ۱۵۷له الپةذه 
زؤر بابـةيت  » هامشؤف«ي سةر کؤنسوويل يةکثيت سؤضيةت له ورمث واته )۱۳۲۴

هاتووه که لثـرةدا دةقـي   ) ک.ژ(ةي پةيوةندي کولتووري و پثوةنديدار به کؤمةص
  .نووسراوةکةي ناوبراو دةنووسينةوه

مـن و هـاوذث   ] ۱۳۲۴ي ۱ي ۲۸[ي نيسـان  ۱۸رؤژي «: دا دةصث۱۵۷له الپةذه 
به مةبةسيت رثکخستين بةشي کؤمةصةي پةيوةنديةکاين کولتووري » شةريفؤض«

ةص فةرمانداري ئةوکايت مـةهاباد  دواتر باسي ديداريان لةگ» .بؤ مةهاباد رؤيشنت
بـةپثي راگةيانـدين هـاوذث    ... «دا دةصـث ۱۵۸دةکا و له الپةذه ) سةريعولقةلةم(

شةريفؤض، ئثمه هاتووينه ئثره بؤ کردنةوةي بةشي کؤمةصـةي پةيوةنديـةکاين   
لةمثژه قازي حمةممةد ئـةو کؤمةصـةيةي   : فةرماندار له وةآلمدا گويت. کولتووري

يـةوه نـزيکن و کـاري     ةکاين بازرگان و ئةوانةن که له قازيئةندام. پثک هثناوه
جثـي سـةرجنه کـايت رؤيشـتنمان بـؤ      . ثين به ناوي ئةو کؤمةصةيةوه دةکرث

فةرمانداري، کوردةکان له هةموو اليةکةوه دةوري ماصةکةيان دابـوو و هةوصـيان   
ناين  چووينه الي قازي و بؤ ۱۲ئثمه سةعات . دةدا گوثيان له وتووثژةکامنان بث

کايت مانةوةمان له الي قازي هاتوچؤي پياوه بةناوبانگـةکاين  . نيوةذؤ ماينةوه
قـازي حمةممـةد هـةموو کاتثـک وتووثژةکـاين بـةرةو       . کورد بـةردةوام بـوو  

پاشان ئثمـه لـةو کؤبوونةوةيـةدا کـه     ) ۱۶۰ل ... (سةربةخؤيي کوردستان دةبرد
قازي . رد، ئاماده بوويندةستةي سةرؤکايةيت کؤمةصةي پةيوةنديةکانيان هةصبژا

پـوور بـه    حمةممةد به سةرؤکي ئةو کؤمةصةيه هةصبژثردرا و حمةممةدي کـةيوان 
لةو کؤبوونةوةيةدا شاعرياين کورد شثعري خؤيـان لـه سـةر يـةکثيت     . جثگري

کؤبوونةوةکـه لـه   ) ۱۶۱ل. (سؤضيةت و رثبةرةکاين به زماين کوردي دةخوثندةوه
ري يةکةم سةرکرده بةناوبانگـةکاين کـورد بـه    له ژوو. دوو ژووردا بةردةوام بوو

بـةآلم لـه ژوورةکـةي تـر کـه      . ساردييةوه پثشوازييان لةم هؤنراوانـه دةکـرد  
 تثدا بوو به چةپصه لثداين گةرم و پثشوازييان له شاعرياين نـاوبراو  ينکا هةژاره

له دواييدا هاوذث شةريفوض دةسيت به قسه کرد سـةبارةت بـه ئةرکـةکاين    . کرد
پياوه گةورةکاين کورد وتةکاين ئةويان به دص نةبوو، لـه بـةر ئـةوةي     .کؤمةصه



 سثبةري ئازادي/     442

 

کؤمةصةي پةيوةنديـةکاين کولتـووري دةسـت لـه ژيـاين سياسـيي کـوردان و        
به کؤتايي پثهاتين کؤبوونةوةکـه قـازي حمةممـةد    . وةردةدات) ک.ژ(بةتايبةيت 

لـةوث چاومـان کـةوت بـه کـاک      . داواي لث کردين بچينه ژوورةکـةي تةنيشـت  
ئاغاي مـةنگوذ و عةبدوصـآلي    ئاغاي مةنگوذ و پريؤت ةممةدي مامةش و مارفحم

. مةنگوذ، بايزئاغاي گةورک و کاک عةبدوصآلي گةورک و کاک قادرئاغاي گةورک
ـ تيپؤگـذاف  ۱: وه داواي ئةم شتانةي خوارةوةيان لث کردين)ک.ژ(ئةمان به ناوي 

جگـه لـة وه   . ي راديـؤيي ـ دةزگاي وةرگرتن و بآلوکردنةوة۲) دةزگاي چاپکردن(
دووباره داوايان کرد راستةوخؤ نوثنةري ئثمه بؤ جثبةجثکردين بازرگانيي نثوان 

ديـار بـوو ئامـاده بـواين نـاوبراو هـيچ       ... کوردةکان و سؤضيةت دياري بکـرث 
پةيوةندييةکيان به کؤمةصةي پةيوةنديةکاين کولتـووري سؤضـيةتةوه نـةبوو،    

ممةدةوه هةصبژثردرابوون بـه نـاوي کؤمةصـةي    ئةوانه تةنيا له اليةن قازي حمة
له کاتثکدا ئثمـه خـةريکي وتـووثژ بـووين     . ةوه وتووثژمان لةگةصدا بکةن)ک.ژ(

لةگةص ناوبراواين سةرةوةدا، قازي حمةممةد ميتينگثکي لـه سـةر شـةقام رثـک     
. هةروةها هثندث کةسيان هةصبژاردبوو دةيانويست وثنةي ئثمـه بگـرن  . خستبوو

  »...ين بةخثرايي ماصئاواييمان له هةموان کرد و رؤيشتنيکه ئةوةمان زا
هةتا ئثره ئةوةي روون و ئاشکرايه و له يةکةم چاو پثخشـاندندا هةسـت   
پثدةکرث ئةوةيـه کـه رووسـةکان زؤر درةنـگ بـةپري داواي دامةزرانـدين ئـةو        

ـ ئةوان لةمثژ بوو ۱: کؤمةصةيةوه هاتن هؤيةکانيشي چةند بابةيت سةرةکي بوون
له بنةذةتدا . خودايان دةويست کوردةکان داواي بنکةيةکي لةو چةشنه بکةن و له

ـ . هةر بؤ ئةوةش هاتبوونه ئـةو ناوچةيـه   ي ةآلم ئةگـةر زوو وةآلمـي داخـواز   ب
دابـاوه، ئـةوه ئـةوکات    ) هةر نةبث لـه کرانـةوةي ئـةو بنکةيـه    (کوردةکانيان 

وه هـاتن؟ دةبـث چ   ه فکرةوه که بؤچي وا زوو به پري داواکاريةکامنانةنستياخندة
ئةو ئاوذدانةوةيةش پثوه دةچـوو   رقازاجنثکي ئةواين تثدا بث؟ له وانةش گرينگت

ـ درةنگ وةآلم دانـةوةي  ۲. کوردةکان داواي ديکةيان دةخسته بةر دةم رووسةکان
رووسةکان بؤ کردنةوةي ئةو بنکةيه ئةو بريةي له نثو مثشکي کوردةکانـدا سـاز   

له بنةوه و له ) واته رووسةکان(ثي بزانن، ئةوان دةکرد که ئةگةريش کوردةکان پ
خةريکي چني، ئةوه هـةر بـؤ خؤيـان      ژثر ناوي کؤمةصةي پثوةندي فةرهةنگيدا

وةآلمي خؤيان بدةنةوه و بصثن ئةگةر رووسةکان مةبةستيان بةرژةوةندي خؤيان 
بووبا زؤر زووتر وةآلمي ئثمةيان دةداوه و تةنانةت به بـث پرسـي ئثمـةش ئـةو     
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ـ کردنةوةي ۳. نةدةکردين وچؤيةشيان پث يان دادةمةزراند و ئةو هةمووه هاتبنکة
بنکةيةک ئةويش نـةک بـؤ يارمـةيت دان بـه کـورد لـه پثنـاوي گةيشـنت بـه          
ئاماجنةکانيان بةصکوو بؤ پةيوةندي فةرهـةنگي تـازه لـه ژثـر نـاوي کـورد و       

ئثـران و   کؤمةصةي پثوةندي فةرهـةنگي «کوردستانيش دانا بةصکوو له ژثر ناوي 
ةوه بـه  »ئثـران «شووذةوي، هيچ گلةيثکي دوايةشي له اليةن دةوصةيت ناوةنـدي  

پثکهاتين رووسةکان لةگةص قةواموسةلتةنه له پثناو وةرگـرتين  . دوادا نةدةهات
ـ ئةوه شتثکي حاشـا  ۴. ئيمتيازي نةفيت باکوور تةواو ئةو داوايةمان دةسةملثنث

له ژثر ناوي پثوةندي فةرهةنگيدا تـةنيا  هةصنةگره که رووسةکان لةو بنکةيةدا و 
هـةبووه،  ) داين ئثران بـه داين ئيمتيازثـک   هةر نةبث هةتا مل(يةک مةبةستيان 

  .ه»ک.کؤمةصةي ژ«ئةويش هةصوةشاندنةوةي 
له رثوذةمسي کردنةوةي » شةريفؤض«و قسةکاين » هامشؤف«راپؤرتةکةي 

له دواييدا هاوذث «: صثکؤمةصةي پةيوةندي فةرهةنگي مةهاباد که له بةشثکيدا دة
پياوةگةورةکاين . شةريفؤض دةسيت به قسه کرد سةبارةت به ئةرکةکاين کؤمةصه

کؤمةصـةي  «له اليةک و هةصوةشـانةوةي  » ...کورد وتةکاين ئةويان به دص نةبوو
دواي کةمتر له ساصثک تثپةذ بوون له کرانةوه و دامةزراندين ئـةو بنکةيـه   » ک.ژ

له مةذامسي » شةريفؤض«قسةکاين . ةمان دةسةملثننله مةهاباد، ئةو بؤچوونان
کرانةوةي کؤمةصةي پةيوةندي ئثران و شووذةويدا سةبارةت به ئةرکةکاين ئـةو  

لـه چـاوي   » هـامشؤف «کؤمةصةيه ئةوةنده قورس و گران بـووه کـه تةنانـةت    
پيـاوه گـةورةکاين کـورد وتـةکاين ئـةويان      «: بةشداراندا خوثندوويةتةوه کـه 

کؤمةصةي پةيوةنديـةکاين  ] پثيان وابوو[ص نةبوو، لةبةر ئةوةي به د] شةريفؤض[
) ک.ژ( يکولتووري دةست له ژيـاين سياسـي کـوردان و بـه تايبـةيت کاروبـار      

  .وةردةدات
لةبةر ئةوةي که باسي خوثندنةوةي شثعرثک هاتووه کـه بةشـداران بـه    

ا د)سـثبةري ئـازادي  (ي ئـةم بةرهةمـه   ۲۱۶دصيان نةبووه، ئةگةرچي له الپـةذه  
ه بـةآلم لثـره هـةمووي    »مامؤسـتا هـثمن  «بامسان کردووه کـه ئـةوه شـثعري    

ئةفراسـياو  «دواتر دةگةذثينةوه سـةر کتثبةکـةي کـاک دوکتـور     . دةنووسينةوه
و له بةصگةکاين کتثبةکةي بؤ شيکردنةوةي مةبةسيت رووسـةکان لـه   » هةورامي

  .ةردةگريندامةزراندين کؤمةصةي پثوةندي فةرهةنگي ئثران و شووذةوي کةلک و
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ي سـةرچاوةي پثشـوودا   ۱۶۱و  ۱۶۰هةروةک پثشتر کومتان له الپةذةکاين 
له راپؤرتةکةيدا باس له خوثندنةوةي شثعر لـه اليـةن شـاعرياين    » هامشؤض«

دا گوتوومانـه کـه يـةکثک لـةو     )سـثبةري ئـازادي  (ي ۲۱۶له الپةذه . کورد دةکا
ي ۱۸شثعره له الپةذه ئةو . ه»مامؤستا هثمن«ي »بةهاري زانني«شثعرانة شثعري 

بـه  «: چاپ کراوه و له ژثر سةردثذةکةشي نووسراوه» هةآلصه«ي گؤضاري ۱ژماره 
  .»بؤنةي کردنةوةي رةوابييت فةرهةنگي له مةهاباد خوثندراوةتةوه

کردووه لثرةدا هةموو شثعرةکةي لةبةر  ئثمه تةنيا دوو بةيتمان ئاماژه پث
  :گرينگي بابةتةکه دةنووسينةوه

  مانگي خؤشي خاکةلثوهئةوه هات 
  پةصةک رةش کةوته کوثستاين وآلمتان
  له کثو و کةژ گيا و گژ بةباره
  له لثوي جؤگةله مثالقه ئةوذؤ
  نةوةک کاکؤصي يارم بةصکه سونبول
  نه هةر دثوانه بؤ سةير و تةماشا
  تةماشاي مامي جووتثرکه له دةشتا
  بةهاره گوص سةري هثنا دةرث تؤش

  وه له هةورازهةموو قةومثک وةسةرکةوتو
  خبوثنه فکري زانست و هونةر به
  وةره فثري تةمةددون به عةزيزم
  مةبه مةئيووس و ئومثدت قةوي که
  ئةوةندةت فةرقه ئازاد ين وةکوو خةصک
  ئةوةش موژدةت دةمث هةر بةو زووانه
  هةتا پثثک له بثرلني بچنه پثشث
  بژي مارشاص ستالني پثشةواي رووس

  

  وهنةما سةرما و بؤران و کذث
  به با و باران و لةنگثزه و شصثوه
  ئيتر دةرچوو مةذ و ماآلت له لثوه
  له گوثن سةربازي سوور وثستا بةپثوه
  وةکوو ژاپؤن و ئاصمانث پةشثوه
  ئةوثستا عاقص و زاناش له کثوه
  به دصگةرمي خةريکي وةرد و شثوه
  هةصسته کورده چيدي سةر مةنثوه
  بةشي تؤ کورده تاکةي هةر نشثوه

  وللي کةسث جاهيل دزثوهله الي ک
  هةتا خةصکي نةبثژن کورده دثوه
  فريشتةي جواين سةربةستيت بةذثوه
  دةنا فةرقت نييه زةذثک به شثوه
  دةبث ساز، هةصپةذه جا تؤش له جثوه
  سوپاي سوور دثته پثش ئازادي ئثوه
  که ئازادي له گيتيدا بةشثوه

  
» و هـةورامي ئةفراسـيا «ي کتثبةکـةي کـاک دوکتـور    ۱۶۸و  ۱۶۷له الپةذه 

: دا هـاتووه »هـامشؤض «و لـه درثـژةي راپؤرتةکـةي    ...) رؤژهةآليت کوردستان(
تثکهةصچووين کوردان لـه نـاو خؤيانـدا زؤرتـر بـه پـيالين ئثرانيةکانـه کـه         «
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. ئيشي ئثمه بؤ چوونه ناو کوردان هثشتا تةواو نييه. هثز کردنيانه مةبةستيان بث
ــک   ــيچ رثکخراوث ــه ه ــخ  (ئثم ــه ـ نةخؤش ــةي  )انهقوتاخبان ــه ناوچ ــان ل م

کونسوخلانةکه نييه که بتوانني له رثگةي ئةوانةوه بچينه ناو خةصک و لـه نـاو   
ئثمه له مةهاباد کـه ناوچةيـةکي گرينگـه،    . خثزانةکان و الوةکاندا کاريگةر بني

نوثنةرثکمان نييه تا بتوانث له رووداوه سياسيةکاين ئةم ناوچةيـه ئاگادارمـان   
  ».بکاتةوه

کي ديکةيه بؤ سةملاندين ئةو داوايه کـه رووسـةکان بـؤ    ئةوةش بةصگةية
کةلک وةرگرتن له سةرچاوةکاين ئةم ناوچةيه ئامـاده بـوون بـؤ گةيشـنت بـه      

و  ۱۵۱ئاماجنةکانيان دةکاري بثنن، دروست هةروةک ئةوةي که پثشتر له الپةذه 
خودي رووسةکان دةصثن کـه  . دا بامسان کرد)سثبةري ئازادي(ي ئةم بةرهةمه ۱۵۲

خةريکي چني کؤمةصةي پثوةنـدي  ) له شاري ميانه(ثمه بؤ ئةوةي خةصک نةزانن ئ
فةرهةنگيمان لث دانا و هةموو رؤژث تاقمثک له کارناساين رووسي به کثوانـةوه  

  .بوون بؤ ديتنةوةي زةخريه ژثر زةوييةکان
����� «ي کتــثيب ۳۵۱هــةتا  ۳۲۷لــه الپــةذه » ئــارچي باصــد رؤزوثصــت«
I�F�B#«نـاوبراو جثگـري   . اري کوردسـتان تـةرخان کـردووه   ، بةشثکي به کؤم

وابةســتةي نيزامــي باصــوثزخانةي ئامريکــا لــه تــاران و يــةکثک لــةو چــوار 
» قـازي حمةممـةد  «ئامريکاييانه بووه که له سةردةمي کؤماري کوردستان لةگةص 

سـةرداين   ۱۹۴۶نـاوبراو لـه مـانگي سـثپتامربي     . وتووثژ و ديـداريان هـةبووه  
ئةو چةند دثذةي خوارث کورتةيةکه له گرينگترين بابةتةکاين . مةهابادي کردووه

  . پثوةنديدار به باسةکاين ئثمةوه
، رثکخــراوي تــةبليغايت ۱۹۴۵لــه ئــاوريلي «: دا دةصــث۳۲۸لــه الپــةذه 
ئةجنومــةين «لــه رثوذةمسثکــدا  VOKS» خــانووي وثکــس«شــووذةوي واتــا 

يةکثک له گرينگترين . ي له مةهاباد دامةزراند»فةرهةنگي شووذةوي ـ کوردستان 
لـه الپـةذه   » ...بةرنامةکاين، پثکهثناين شانؤيةکي نةتةوةخوازيي کوردي بـوو 

عةشـريةت و پياومـاقووآلين    ، قازي، سةرؤک۱۹۴۵له نؤوامربي «: شدا دةصث۳۲۹
ئـةو  . شاري بؤ ناوةندي تازةي فةرهةنگيي شووذةوي و کوردستان بانگثشنت کرد

ــدين  ــةوةدا دامةزران ــةو کؤبوون ــةر ل ــد»ک.د.ح« ه ــةذه » ...ي راگةيان ــه الپ ل
من له راپؤذتةکةمدا بؤچووين ئةنداماين کوميتةي ناوةندمي «: شدا دةصث۳۴۳و۳۴۲
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ئـةوان لـه   : لةو ماوه کورتةيدا که لـه مـةهاباد دةريانبـذيبوو، ئـاوا لثکـداوه     
شووذةوييةکان مةمنوون بوون که سـةربةخؤيي بـؤ مةيسـةر کردبـوون، بـةآلم      

ةوةي شـووذةوييةکان دةسـت لـه کاروبـاري وآلتةکـةيان      سوور بوون له سةر ئ
ي ۱۶سةر لةبةياين ) ۳۴۳ل... (وةرنةدةن و مةئموورةکانيشيان له نثو شاري نةبن

چووين سةرداين چاپخانةي مةهابادمان کـرد  ] ۱۳۲۵ي خةرماناين ۲۵[سثپتامرب 
و چةند گؤضاري بـةترياژي کـةم بـه زمـاين     » کوردستان«که رؤژنامةي رؤژانةي 

بةرپرسي چاپخانه دةزگاي چاپةکةي نيشـان  ... دي تثدا چاپ و بآلو دةکراوهکور
ئةگـةرچي  . بوو و بةذواصةت رووسيا سازي کردبـوو » رؤتاري«داين که له جؤري 

. هثندثک له پارچةکاين ئةو دةزگايه ماذکي ئاصمان يان چکؤسصؤواکي پثـوه بـوو  
مـان لـه   »ردسـتان کو«ئثمه چةند نوسخه له تةواوي ژمارةکـاين رؤژنامـةکاين   

دةسپثکي بآلوبوونةوةي وةرگرت و هةروةها چةند گؤضار و ديواين شثعرميان بو 
هةر دواي ئةوةي کوردةکان زانيـان ئثمـه پثـوةين    . بةرپرسي زانياري بةذث کرد

بذؤين، هاتنه المان و گوتيان که قازي حمةممةد بؤ ناين نيوةذؤيه بانگهثشـتين  
دةفتةري قـازي حمةممـةد قسـةمان لةگـةص      بةو جؤره ئثمه ديسان له. کردووين

ئـةو  . ئةوجار زؤربةي قسةکامنان، هةر بابةتةکاين فةرهـةنگي بـوون  . کردةوه
چونکه . خؤشحاصم که ئثوه نوسخةي بآلوکراوةکاين ئثمةتان وةرگرتووه«: گويت

مـن  . پثم خؤشه وآلته يةکگرتووةکان هةموو شتثک سةبارةت به کوردستان بزانث
ي ۲۸يشـدا، باسـي ديـداري رؤژي    ۳۴۷لـه الپـةذه   » ...ه نييهشتثکم بؤ شاردنةو

ي دؤسـيت خـؤي کـه بةرپرسـي     »ئـةردةآلن «دثسامربي خـؤي لةگـةص دوکتـور    
ي [بوو، دةکـا و لـه زمـان وثـوه دةصـث کـه چاپخانـة       » کووهستان«رؤژنامةي 
ئةوةي لةو کتثبةدا دةتـوانني بـؤ ئـةم بةشـه کـةلکي لـث       . داخراوه] کوردستان

ئةجنومةين فةرهةنگي سؤضيةت و کوردستان لـه  : ئةوةيه که وةرگرين، بةکوريت
يـش لـه   »کوردسـتان «دةزگاي چاپخانـةي  . له مةهاباد دامةزراوه ۱۹۴۵ئاوريلي 

بووه، ئةگةرچي به نووسراوه له رووسـيا سـاز کـراوه بـةآلم     » رؤتاري«جؤري 
  . چةند پارچةيةکي ئاصماين و چکؤسصوواکي پثوه بووه

کردهـا و  «ي بةشـي کؤتـايي کتـثيب    ۲۰۷تا هـة  ۱۷۵هةصبةت لـه الپـةذه   
ي »مجهـووري مـةهاباد  «يـش بـؤ وتـاري    »دريک کينـان «نووسراوي » کردستان

لثرةدا لةبةر گرينگـي چةنـد   . تةرخان کراوه» ئارچي باصد رؤزوثصت«نووسراوي 
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دا باسـي  ۱۸۱و  ۱۸۰لـه الپـةذه   : بابةتثکي ئةو کتثبه، هثندثکي لث دةنووسينةوه
 VOKSلـةو قؤناغـةدا وثکـس    «: دةکا و دةصث» سؤضيةتئةجنومةين فةرهةنگي «

رثکخراوي نةتـةوةيي تـةبليغاتيي شـووذةوي، بةرپرسـي دامةزرانـدين چةنـد       
لـه  » ئةجنومـةين پثوةندييـةکاين فةرهـةنگي ئثـران و شـووذةوي     «بنکةيةکي 

پتر لةوه گةشه و پةرةي گرتبـوو  ] ک.ي ژ[چونکه کؤمةصه . ناوچةکاين ئثران بوو
بــدا،  رابــردوو کؤبوونــةوةکاين دةنثــو ماآلنــدا درثــژه پــث کــه بتوانــث وةک 

رثبةرةکانيان داوايان له شووذةوي کرد، لقثکي ئـةو ئةجنومةنـه لـه مـةهاباد     
هيوادار بوون لةو رثيةوه، شوثنثک ببيننةوه که لةوث لثکتر کؤ ببنةوه . بکةنةوه

رووسـةکان بةپةلـه بـةپري    . و کةسيش سرجنيان نـةداتث و شـکيان لـث نـةکا    
واکةيان هاتن و ئةجنومةين ناوبراويان دامةزراند؛ ئةويش نـه لـه ژثـر نـاوي     دا
، بةصکوو بـه نـاوي   »ئةجنومةين پثوةندييةکاين فةرهةنگيي ئثران و شووذةوي«
بنکـةي ئـةو   . »ئةجنومةين پثوةندييةکاين فةرهةنگيي کوردستان و شـووذةوي «

ه سندووق سيغاري ئةجنومةنه زؤر زوو بؤ به مةکؤيةک و کوردةکان به ناردين د
سازکراو له تووتين کوردي بؤ پارثزةراين سةرکةوتووي لثنينگذاد، ئةمةگـداري  

سـةرةجنام لـه   . و حةقناسي خؤيان له بةرامبةر پشتيوانه نوثيةکةيان دةربـذي 
دا و له رثوذةمسثک که له بنکةي ئةجنومةن بـةذثوه چـوو،   ۱۹۴۵مانگي ئاوريلي 

کونسوويل يةکثيت سؤضيةت لـه ورمـث و   . ئاشکرا هاته مةيدان] ک.ي ژ[کؤمةصه 
. ي ئازةرباجيان له ميواناين فـةخري ئـةو رثوذةمسـه بـوون    »وثکس«سةرؤکي 

يةک بوو که لةودا »ئؤپثذا«ذاکثشي ئةو بةرنامةيه، بةذثوةچووين  بةشي سةرنج
له جةنگةي ئـةو رثوذةمسـةدا   ... دةوري دةگثذا» دايکي نيشتمان«ژنثک به ناوي 

، سةرؤکي داهـاتووي وآليت کـورد، بـوو بـه ئةنـدامي      »ةدقازي حمةمم«بوو که 
  »]...ک.ي ژ[کؤمةصه

و بةياننامه هةشت ) ک.د.ح(يشدا، باسي دامةزراندين ۱۸۵و  ۱۸۴له الپةذه 
 ۱۰۵خاصةکةي ئةو حيزبه دةکا و دةصث ئةم بةياننامه که ئيمزاي قازي حمةممةد و 

  ».وهکةس له پياوه ناسراوةکاين کوردي پثوه بوو، بآلو کرا
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  )ک.ژ(ناوي ثين ئةنداماين کؤمةصةي 

ي ئةم بةرهةمةدا ناوي ثين ئةنداماين کؤمةصةي ۲۵۱هةتا  ۲۳۲له الپةذه 
يان لــه هثنــدثک لــةو ناوانــه هةصــه و لــه هثندثکيشــ. مــان ناســاندووه)ک.ژ(

رؤژنامـةي  «کردين ئةو بةشـةش لـه کتـثيب     جا بؤ پوختةتر. وکووذي هةيه کةم
بـةو هيوايـةي دواي   . سةرچاوةيةکي ديکه کةلک وةردةگرين و چةند» کوردستان

ئةو زيادکردن و راستکردنةوانةش له اليةن خوثنةرانةوه زانياري نوثيان خبرثته 
  .سةر

خةمناك، . ح«: دا نووسيومانه۲۵ي ئةم بةرهةمه و له ريزي ۲۳۵له الپةذه 
ـ   . ن »حةسةين قزصجي«ناوي ثين » قزصجي. ح ه لـه  بةصـگةمشان هثناوةتـةوه ک
بةآلم له  .نووسيىن هةيةدا بةو ناوه »هةآلصة«گؤضاري و "ئاصةكؤك"شةكى پثى ۵ل

دا بـؤ ناسـاندين کةسـايةيت و نـاوي     »رؤژنامةي کوردستان«ي کتثيب ۱۷الپةذه 
ک دامـةزراوه،  .کـه کؤمةصـةي ژ  «: نووسراوه» حةسةين قزصجي«ثين مامؤستا 

» ...ةوتووةتـه کـاري حيـزيب   چاالکانه ک» ژير«بووه به ئةندامي به ناوي ثين 
» عوبةيـديلال ئـةييووبيان  «دا کـاک  )سثبةري ئازادي(ي ۲۳۵ئةگةرچي له الپةذه 

ه، بةآلم وثدةچث بةپثي ئةو »سةيد ساصحي ئةييووبيان«ناوي ثين » ژير«دةصث 
حةسـةين  «ي مامؤسـتا  »پثکةنيين گـةدا «پثشةکييه که مامؤستا هثمن بؤ کتثيب 

  .ناوي ثين مامؤستا حةسةين قزصجي بث يش)ژير(نووسيويةيت » قزصجي
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دا گوتوومانـه کـه بؤمـان روون    )سثبةري ئـازادي (ي ۲۴۸و  ۲۴۷له الپةذه 
کـثن و نـاوي ـثين چ    » ۶۷مـرؤ  : ع.ک.ئـا «و » ۱۰۴۲پشـتيوان  : ک.ئـا «نةبؤوه 

رؤژنامــةي «ي ۲ي ژمـاره  ۳بـةآلم بـه ئاوذدانةوةيـةک لـه الپـةذه      . ئةنـدامثکن 
، ئــةو »رؤژنامــةي کوردســتان«ي کتــثيب ۷ةذه کــه کةوتؤتــه الپــ» کوردســتان

  .ناوانةمشان بؤ ئاشکرا دةبث
هـةژار و مـانگي   «له ژثر ناوي » هةژار«لةو ژمارةيةدا شثعرثکي مامؤستا 

له «: چاپ کراوه و بؤ پثشةکي شثعرةکةشي ئةو چةند دثذه نووسراوه» بةفرانبار
ـ (کاتثکا دوو براي خؤشةويست و ئةندامي بةرزي کؤمةصةي  و » مـرؤ «) ذاتدمثوک

ئـةو شـثعرانةي   ) هـةژار (لـه سـةفةري کابـةي هاتنـةوه بؤکـان،      » پشتيوان«
  .»خوثندةوه

  :شثعرةکةش بةو بةيته دةست پثدةکا
  »بةفرانبار خؤ تؤش چةن هةزار ساصه      وةکوو گةيل کـورد ژيـانت تاصـه«

  :له بةشثکي ديکةشدا دةصث
  گةلثک لةمثژ بوو وةآليت کوردان«

  دين و پياوةيتژين و دارائي، 
  له ناو موکريان کؤمةصثکي چاک
  بؤ رزگار بوون و نةجايت وةتةن

  )الوثک(له نثو ئةوانيش نةخوازا 
  )رةمحاين ئثلخاين زاده(کاکه 

  تووش بوو له رثيدا به هةزار کصؤ
  ئةم له رثي وةتةن هةصکرا چراي
  کاتث زةمينةي کارةکه چنيا

  بوو مةکه ئةوي) مرؤ و پشتيوان(
  

  سري بوو به دةس نامةردانديل و يةخ
  بؤ کورد نةمابوو له سةيت سةيت
  لثک کؤبوونةوه له الوي خوثنپاک
  تثکؤشني به ماص، به رووح و بةدةن

  تاوثک) نيشتمان(نةسرةوت له رثي 
  شاده) نيشتمان(له خزمةيت وي 

  )مرؤ(خؤي کرده ) براي راست(هةتا 
  ئامؤزاي براي) پشتيوان(بوو به 

  دنيا) داوخو(وثکذا گرتيان الي 
  »...له وةتةن دامان روو به شووذةوي

  
بـراي  «ئةوةي تا ئثستا لةو شثعره بؤمـان روون بؤتـةوه، ئةوةيـه کـه     

  .ن»زادة ئاغاي ئيلخاين رةمحان«هةردووک ناوي ثين » مرؤ«و » راست
ه کـه  »نيشـتمان «ي گؤضـاري  ۹و۸و۷ي ژماره ۵بةصگةي دووهةممان الپةذة 

ي بـه نـاوي   »مؤسـکوا، واشـنگتؤن، لونـدون   «ذي لةودا وتارثکي له ژثر سةردث
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ي ژماره ۳له الپةذه ) ۶۷(ژمارةي ئةندامةيت . نووسيوه» ۶۷مرؤ . ع.ک: ئا«ثين 
بـراي  «) Kک ـ  (لـه شـاري   «: يشدا هاتووه و نووسـراوه »نيشتمان«ي گؤضاري ۲

ديناري عثـذاقي   ۴سةرؤکي ئيدارةي حمةللي ئةم شاره  ۶۷ئةندامي ژماره » راست
  ».ي بؤ کؤمةکي چاپخانةي ناردبوو وةرمانگرتووه)اصذي ۵۰۰(

کـوردي  «له وتـاري  » نيشتمان«ي گؤضاري ۴و۳ي ژماره ۵ديسان له الپةذه 
بـراي راسـت ـ    : ک.ئا«: بؤ ناوي نووسةرةکةي نووسراوه» دةبث چؤن بنووسرث؟

دا ۸و لـه ريـزي ژمـاره    » نيشـتمان «ي گؤضـاري  ۶له پشيت بـةرگي ژمـاره   » ۶۷
  .»براي راست. ذ«: ناوةکةي بةم چةشنه هاتووه» دةسياوي بؤ چاپ«

 ۶۷هةروةک ديتمان له هةر دووک ناوه ثنييةکـةدا ژمـارةي ئةندامـةيت    
) مـرؤ .ع(و جـارثکيش  ) بـراي راسـت  . ر(نووسراوه بؤ ناوي چکؤلـةش جارثـک   

ــه   ــت ل ــه مةبةس ــاتووه ک ــا   ) ع(و ) ر(ه ــان ي ــاين رةمح ــييت ناوةک ــةم پ يةک
  .عةبدوذذةمحانه

ةوةش بصثني که چووين ئـةم دوو کةسـه بـؤ سـةفةري حـةج      هةصبةت با ئ
بؤ ئةو بابةته ئاوذثک . شتثک نةبووه که تةنانةت ئينگليسيةکانيش نةيانزانيبث

رؤژهـةآليت کوردسـتان لـه بةصـگةنامةکاين     «ي کتثيب ۱۷۴و  ۱۷۳له الپةذةکاين 
لـه  : دةدةين بزانني لةو بـارةوه چـي نووسـيوه   » وةزارةيت دةرةوةي بريتانيادا

مسايـل  «: دا هـاتووه »۱۹۴۵ي ئؤکتـؤبري  ۳ي سثپتامرب تا ۲۲«بةشثکي راپؤريت 
ئاغاي کوذي حاجي بايزئاغـا   و رةمحان] زاده ئثلخاين[ئاغا کوذي مةمحوودئاغا 

سةرداين عثذاقيان کردووه که دةصثن له سـةر رثگـاي چوونيـان بـؤ     ] موهتةدي[
بووه، چاووذاوي ئـةوه  مةککةدا بووه، بةآلم لةبةر ئةوةي هيچ پاسپؤرتثکيان نة

  »...هةيه که سةفةرةکةيان له پثوةندي شةذي بارزاندا بووبثت
ــةذه  ــه الپ ــازادي(ي ۲۴۷ل ــثبةري ئ ــؤ )س ــا«دا ب ــتيوان : ک.ئ » ۱۰۴۲پش

ي ۶ي ژمـاره  ۱۱ئةو ناوه لـه الپـةذه   . »يه بؤمان روون نةبؤوه کث«: نووسيومانه
ش جگه لةو شـثعرةي  بوونةوةي ئةو ناوة بؤ روون. دا هاتووه»نيشتمان«گؤضاري 

ي کتـثيب  ۶۱مامؤستا هـةژار، بةصـگةيةکي ديکـةمشان هةيـه، ئـةويش الپـةذه       
ــتان « ــةي کوردس ــةذه  »رؤژنام ــةمان الپ ــا ه ــاره ۱، ي ــةي «ي ۱۶ي ژم رؤژنام

» پشـتيوان «وتـاري بـراي   «: که له سةردثذي وتارثکدا نووسـراوه . ه»کوردستان
  .»زاده ئيسماعيلي ئثلخاين
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نـاوي ـثين   » ک پشـتيوان .ئـا «: وانني بصثنيکه وايه به ئةرخةياين دةت
  .بووه ۱۰۴۲ژمارةي ئةندامةتيشي . يه»زادة ئيسماعيلي ئثلخاين«

ي ليسـيت ئةندامانـدا   ۵۷دا و له ريـزي  )سثبةري ئازادي(ي ۲۳۹له الپةذه 
يـه، بـةآلم بـةپثي ئـةو     »مستةفا ساوجبآلغي«ناوي ثين » ئاواص«نووسيومانه 

رؤژنامةي «ي کتثيب ۹۷له الپةذه . ست دةکةينةوهبةصگةي خوارث، ئةم هةصةيه را
 :هاتووه ،ه»رؤژنامةي کوردستان«ي ۲۴ي ژماره ۵دا که هةمان الپةذه »کوردستان

ي رثبةنـدان لـه   ۱۹جثژنثک که به ئيفتيخاري پثشةواي بةرزي کوردستان رؤژي «
ئاغـاي  «: دواتـر دةصـث  » .کـرا » يةکشـةوه «تةذةف تةواوي ئاغاياين بةگزاده له 

» .صآل نريومةند نووسةري حيـزيب يةکشـةوه ئـةم شـثعرانةي خوثنـدةوه     عةبدو
  :شثعرةکه بةو بةيته دةست پثدةکا

  ي سوحباينـفي زاتـله پاش حةمد و سةنا و تةوسي
  دةکةم نةعيت رةسووصي ئةکرةم و وةسفي سةحاباين

  :له بةييت کؤتاييشدا دةصث
  پري بووه وةک خؤي له داخانا) ئاواص(ئةگةرچي تةبعي «

  تؤ ديسان له نـوث جـواينـةر ئـةم جثژنه هثناويةلةب
دا شثعرثک له ژثر نـاوي  »نيشتمان«ي گؤضاري ۹و۸و۷ي ژماره ۳له الپةذه 

  :چاپ کراوه که ئاوا دةست پثدةکا و دةصث» راسپثري شةماص بؤ کورد«
ــرد « ــه رادةب ــةيانا ک ــه کــايت ب   ســروةي شــةماص ل

  دوثنــث ويت لــه قــةويل منــةوه تــؤ بصــث بــه کــورد
ــ ــةره   پثرثک ــه ئانق ــي ل ــي ميلل ــه مةجلس ــن ل   ه م

  گومث لـث بـوو ترکـةکان هـةموو تـةدبرييان دةکـرد      
  رووي زةوي لــه  يــان وةهايــه ميللــةيت کــوردي  پــث

  وبـرد  هةرچي هةيه لـه نـاوي بـةرن زؤر بـه دةسـت     
  ســةروبةره بــؤ بوونــه جوولةکــه ئــةم کــورده بــث

  گـةلث زؤر باشـتره لـةم ژينـه قـةومي کـورد      ! مبرن
  دووه ماصــي خــودا لــه خــؤيحــةرامي کــر» ئــاواص«

ــارةيت    ــةکا زي ــاکوو ن ــت(ت ــرم بي ــورد)احل   »ي ک
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  .»ئاواص: ک.ئا«: له ژثر شثعرةکةشي نووسراوه
» يةکشـةوة «. رةمـزي شـاري بؤکانـه   » ک.ئا«پثشتر گومتان مةبةست له 

ي شـاعري لـه هـةردووک    »ئـاواص «هـةروةک ديتمـان   . دثيةکي پةنا ئةو شارةيه
، هةسيت ميللي تثکةص به هةسـيت ئـاييين   )تاننيشتمان و کوردس(بآلوکراوةکةدا 

نـاوي  » ئـاواص . ک.ئا«هةر بؤيه به رووين و ئةرخةياين دةتوانني بصثني . کردووه
  .ه»عةبدوصآل نريوومةند«ثين کاک 

لةو ژمارانةشدا ناوي چةند کةسثک هاتووه که دةبنه پاصپشتثک بـؤ ئـةو   
  .بؤچوونانةي ئثمه و له راستييان ئةرخةيان دةبني

» کوردسـتان «ي رؤژنامـةي  ۳۲ي ژماره ۲و الپةذه  ۲۸ي ژماره ۳الپةذه  له
يـه کـه لـه    »حمةممةدئةميين خاتـةمي «نازناوي شثعري و ناوي ثين » بةيان«

  .دا ناوي هاتووه)سثبةري ئازادي(ي ۲۳۵الپةذه 
» خاصـةمني «، نازنـاوي شـثعر و نـاوي ـثين     ۳۳ي ژمـاره  ۲له الپةذه 

  .دا ناوي هاتووه)سثبةري ئازادي( ي۲۳۵يه که له الپةذه )خاصه(
نازنـاوي  » زرينـگ «دا »کوردسـتان «ي رؤژنامـةي  ۵۵ي ژماره ۴له الپةذه 
سـثبةري  (ي ۲۴۱يه که ئثمةش له الپةذه »سةيد کاميلي ئيمامي«شثعري مامؤستا 

  .ميان داناوه)ک.کؤمةصةي ژ(دا به ناوي ثين )ئازادي
چـاپ و  » شاپةسـةندي  بريةوةريةکاين حمةممةدي«لةو دواييانةدا کتثيب 

لةو کتثبةشدا باسي ناوي ثين چةند کةس له ئةنداماين کؤمةصـةي  . بآلو کراوه
  .هاتووه که ئةوانيش دةخةينه سةر ليسيت پثشوومان) ک.ژ(

ي بريةوةرييةکانيـدا باسـي   ۲۴له الپـةذه  » حمةممةدي شاپةسةندي«کاک 
ثـو ريـزي   يـةوه چووةتـه ن  »دصشـادي رةسووصـي  «ئةوه دةکات که به هؤي کاک 

و » عــةيل رثحــاين«و بــه ئامــاده بــووين کــاک ) ک.ژ(ئةنــداماين کؤمةصــةي 
عـةيل  «لـه ماصـي کـاک    » دصشـادي رةسووصـي  «و » عةبدوذذةمحاين زةبيحـي «

بؤخؤي سـةبارةت بـةو باسـه    . مةذاسيمي سوثندخواردين بةجثهثناوه» رثحاين
ةصـبژارد،  م بؤخـؤم ه »ئازةر. ش.م«هةر لةو مةذاسيمةدا من ناوي ثين «: دةصث

: شـدا دةصـث  ۳۲لـه الپـةذه   » .ي بؤخـؤي ديـاري کـرد   »بازرگـان «باوکم نـاوي  
سوثندةکةم له بةردةم دصشادي رةسووصي و عةيل رثحاين و سةديقي حةيـدةري  «

ئةمةش له ماصي . و پثنج کةسي تردا خوارد واته هةشت کةس له سةراين کؤمةصه
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کـةچي  » ک.ژ«صـةي  بوو کـه يةکثکـه لـه دامةزرثنـةراين کؤمة    » عةيل رثحاين«
  ».بةداخةوه تا ئثستاش باس نةکراوه

من و باوکم لـه  «: شدا نووسيويةيت۲ي بةشي پاشکؤي ژماره ۴۶له الپةذه 
باوکم پـثش مـن سـوثندي    . ک.يةک کاتدا و شوثندا بووينه ئةندامي کؤمةصةي ژ

. بـوو » بازرگـان «و ناوي ثين  ۸۲۰ژماره ئةندامثتيي باوکم . ئةندامثتيي خوارد
  .»بوو» ئازةر. ش.م«و ناوي ثنيم  ۸۲۱ةي ئةندامثتيي خؤشم ژماره ژمار

ي زياد کـةين ئةوةيـه کـه    »حمةممةد«ئةوةي پثويسته لةو قسانةي کاک 
  .بووه» حمةممةدساصحي شاپةسةندي«ناوي باوکي کاک 
قـازي  «دا سةبارةت به ناوي ـثين  ۱ي بةشي پاشکؤي ژماره ۲۷له الپةذه 

لـه پثشـدا نـاوي    » ک.ژ«ممـةد کـه هاتـه ريـزي     قـازي حمة «: دةصث» حمةممةد
ي بؤخؤي هةصبژاردبوو، بةآلم پاش بةينثک نه خؤي نـه بـرادةران ئـةم    »يةزدي«

  .»)بينايي(ناوةيان پث باش نةبوو، وا بوو گؤذيي به 
نـاوي ـثين   » يـةزدي «بؤ ئةوةش هةر ئةوةنده زياد دةکةين که ئةگـةر  

ثشةوا لةبةر گةورةيي و نةترسي بووبث، رةنگه پ» قازي حمةممةد«هةوةص جاري 
ئـةو نـاوةي بـؤ خـؤي     » فـةذذوخيي يـةزدي  «شاعريي بةناوبانگي ئثراين واتاِ 

  .هةصبژاردبث

له کؤتايي ئةو باسةشـدا ئـةو نـاوه ثنييـةش بـه ليسـيت ئةنـداماين        
» عوبةيديلال ئـةييووبيان «زياد دةکةين که کاک ) ک.ژ(دةستةي الواين کؤمةصةي 

ئةنـدامي دةسـتةي الوان و نـاوي ـثين     » ين لةشـکري عةبدوذذةمحا«: دةيگوت
  .بوو ٣بووه و ژماره ئةندامةتيشي » ئاريانا«



 سثبةري ئازادي/     454

 

  

  ناساندنی مريزا قامسی قادری قازی

که » مريزا قامسي قادري قازي«لةمثژ بوو پثوه بووم لةسةر کةسايةيت «
. نثوةنثوه له سةرچاوةکاندا باسي دةکرا، زانياري ورد و دروست وةدةست بثنم

، وثذاي کـاک   ۱۲/۹/۲۰۰۸ي هةتاوي بةرامبةر به ۲۲/۶/۱۳۸۷ةوه بوو رثکةويت ئ
، کچـي  »فامتـه خـامني قـادري قـازي    «تـاهريي کـةرميي چووينـه خزمـةت     

 انئةم وتووثژةم هاوسةري و» مريزا عةبدولغةفووري قادري« خوالثخؤشبوو و
نيشتووي ي هةتاوييه و دا۱۳۱۴بووي ساصي  فامته خامن له دايک .هثنا لةگةص پثک

لثرةدا دةقي تةواوي ئةم دانيشتنة وةک خؤي دةنوومسـةوه و   .شاري مةهاباده
  .پثشکةشي خوثنةراين دةکةم

ي باپريم »قازي قادر«. بوو» قازي قادر«کوذي ) قامسي قادري قازي(بامب «
بوو، بةآلم بامب له » حماص«ي مةنتةقةي »سةرباخچه«و  »باخچه«خةصکي دثهايت 

ناوي ) دايکي من(خامن و خثزانيشي »ئامينه«دايکي ناوي . وهمةهاباد له دايک بو
کوذثک و چوار (پثنج منداصي بامب . بوو» قؤصغةتةپه«و خةصکي گوندي » خامنه«

ي »مريزا سـةعيد «. تاقانه مامةوه ، چواريان به منداصي مردن و منهةبووه) کچ
   .براي بامب له شةذي دژ به رووسةکاندا کوژرا

لةبريمـه  . بـوو » ک.ژ«پثکهثنـةراين کؤمةصـةي   بامب سثهةم کـةس لـه   
» رةمحاين زةبيحي«زؤر جارانيش کاکه . وچووي ماصي دةکردين هات» مريحاج«
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جاري وابوو بامب بـه شـةو   . وچاي بةياين لةگةص تؤ دةخؤم دةهات دةيگوت نان
بـةآلم  . وت دةچثته کوث و درةنگاين شةوث دةهاتةوهکدةذؤيي و به ئثمةي نةدة

  .ووبثته ئةوديوبةبريم نايه چ
ي پـةنا  »باآلنيش«ئةمن منداص بووم و تازه دةچوومه مةدرةسه، بامب له 

. گـريان » دصشادي رةسووصـي «و کاک » رةمحاين زةبيحي«دةگةص کاک » ورمث«
که گـريان، لـه نثـو    . بآلو بکةنةوه» ک.ژ«ويستبوويان کارت و شيت کؤمةصةي 

پـثم  . راپؤريت لثداون» وقيمريزا جةليلي فاذو«وتيان کوذي کشاردا بآلو بؤوه 
به که بامب له بةندخيانه ئازاد بوو دواتر . بوو» حمةممةدي فاذووقي«وايه ناوي 
نثردرا نةخؤشخانةي رووسةکان له تةورثز و پاشان لةبةر » پثشةوا«دةستووري 

ي »تـاران «نثونثوه هـاتوچووي   ،ناسازي و نةخؤشي ئةو ماوةي بةندخيانةي
ن، دةنـا  ويه چووبوو گوتبووي من راپـؤرمت لثـدا  »فاذووقي«دةکرد؛ لةوث ئةو 

  )؟.(!دؤسيت زؤر نيزيکي بابيشم بوو
لةبريمه ئةودةمي که بامب گريابوو، دةسـاآلنه  . حةوت مانگ گريان شةش

» قـازي حمةممـةد  «، له سةر رثگاي چوونةوةم بـؤ مةدرةسـةي  رؤژثکي . بووم
زؤر . ، بؤيان کذمييةکثکي راسپارد بؤ من کةوش بکذث. ديتمي، کةوشةکةم دذابوو

دةبووم کوصي » قازي حمةممةد«دا دةذؤيشتم تووشي »حيزب«جار به بةر دةرکي 
قـازي  «زؤر باش له بريمه ئةو دةمي که بامب گريابـوو،  . گرياين دةهات بؤ من

هةموو جارث . متةين بؤ ناردين، هةمووي دوومتةين کاغةزي بوو۵۰۰» حمةممةد
» حاجي مسـتةفاي داودي «دين؛ جارثکيش وپةيل ديکةشيان بؤ دةنار رؤن و کةل

  . ويت بيدةن به قةند و چا و شيت واکپووصي داينث و 
رؤژثک خةبةريان داينث که بامب ئازاد بووه، ئثمه زؤر خؤشحاص بـووين  

چونکه لثره وةختثک ئـةو سـث   . کةچي ديسان هةر ئةوث رؤژث گرتبووياننةوه
دواي ئةوه . ن گرتبووياننةوهکةسه ئازاد بوون کرديانه جثژن، بؤيه ئةوان ديسا

ئةو جار به ئةسةحي خةبةريان داينث که هةموو ئازاد کراون، بـةآلم بـامب لـه    
مريزا «، »قازي حمةممةد«پثشةوا . تةورثز له نةخؤشخانةي شووذةوي ماوةتةوه

راسپارد من ببةنه الي بامب، چوومه تةورثز و لةوث چاوم » کةرميي خوسرةوي
. کاتثک ئازاد ببوو ردثين زؤر هاتبوو. ؤژ لةوث بووينسث چوار ر. به بامب کةوت
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ـ دةي. بامب دةيگثذاوه که له زيندان چييان به سةر هثنـاون  لـه ديوثکيـان   : وتک
بؤيه ئةو . وتةقيان دةداينث کردبووين، ئاويان له بن دةکردين و سةموونثکي رةق
کامن من هةموو سـةموونة . ئاوةشيان دةباص دةکردين هةتا وردةورده فةلةج بني

نةدةخوارد، ئةوةي دةماوه له سةر يةکم دادةنان و دةمکرده کورسي و له سةريان 
يةک دانه . رؤژثکي برديامنه الي ئةو سةرهةنگةي حماکمةي دةکردم. دادةنيشتم

ومت قوربان له زيندان ئـةوةمان دةدةنـث،   کلةو سةموونانةم دةگةص خؤم برد و 
  ...ئايا ئةوه دروسته؟

کوذه سةرهةنگ و ئةفسةريان گرتبوو، ئـةوانيان   دوايه له مةهاباد سث
چةند ساص دواتر له بامب دةپرسي بابه پشتت بؤ وايه، . بةو سث نةفةره گؤذييةوه

رؤژثکـي  ئـاخري   . به ئثمةي نةدةکوت. وت رؤصه له سةر ئةسپي کةوتوومکدةي
  !!کويت له زيندان به ناصي ئةسپ داغيان کردوومدرکاندي و 

، ئـةو هـةر   »حيـزيب دمثوکـذات  «بـه   بوو» ک.ژ«ئةو دةمةي کؤمةصةي 
لةو  .له سةردةمي کؤماري کوردستان هيچ پؤستثکي نةدرابوويه. موعةلليم بوو

. بـوو نـةخؤش  هـةر  چوو، ئةويش  تثک» قازي حمةممةد«ماوةيةدا حکوومةيت 
و چةند کةسي دي لـه سـثداره   » قازي حمةممةد«رؤژثکي چووه سةرباين دييت 

و  )پثشةوا(ئاغا ايکمي کوت به خوداي ماصوثران بووين، دراون، هاته خوارث به د
بزانث چ خةبةره، چةند » مزگةويت قازي«بؤ سبةينث رؤيشته  .ئةوان ئيعدام کران

. »خانةقاي شـثخي برهـان  «ذا چووبووه  و لةوثش» قزصجه«رؤژ دوايه رؤيشته 
 لثره» سةرهةنگ موزةففةري«. ماوةيةک لةوث ماوه و دوايه هاتةوه مةهابادث

ئةودةم (کايت خؤي جةزاي خؤي چثشتووه » مريزا قامسي قادري«بوو کوتبووي 
  .تاقييب مةکةن) که لةگةص زةبيحي و دصشاد گريابوون

هةصـبةت بـه   ). تةبعيـد ( ينةوهخستبؤ ورمث دووريان  چوار ساص ماوةي
 وورمثش رازي نةبوون و بذيار وا بـوو بـؤ دثيـةکي دوورةدةسـيت دةوري ئـة     

ين بامب له اليةک و نةخؤشييةکةشي رازي نةبووکةن، بةآلم شارةمان تةبعيد ب
بامب له دوو . له اليةک، بةرپرساين ئةو کايت رازي کرد هةر له ورمث مبثنينةوه

. دةکوتةوهسث قوتاخبانةي جياواز و له پؤلةکاين سةرةتايي دةرسي به منداآلن 
ي »ةي سةفراکيس«لةو ماوةيةشدا و له کؤتايي تةمةنيدا هةر زةليل بوو چونکه 

  .عةمةل کرابوو
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بوو که ئةمري خـوداي کـرد و لـه سـةر      ۱۳۴۸پثم وايه رةشةمةي ساصي 
وقةبرثکي  چونکه کثل. ناشتمان» خانةقاي شثخي برهان«وةسيةيت خؤي له دثي 

  »؟!واي نةبوو، دوايه قةبرةکةمشان لث ون بوو
 بـا بـزانني  . لثرةدا کؤتايي پثهات» فامته خامني قادري قازي«قسةکان 

چؤن دواون و چيان » مريزا قامسي قادري قازي«سةرچاوةکاين ديکه سةبارةت به 
  :نووسيوه

، وةرگثذدراوي کاک »کردستان ۱۹۴۶مجهوري «له کتثيب » ويليام ئيگلتؤن«
ئةندامــةيت قــازي «و لــه بةشــي  ۷۷و  ۷۶،   الپــةذه »حمةممــةدي ســةمةدي«

ين مانگي ئؤکتؤبري ساصي هةر بؤيه له يةکثک له رؤژةکا... «: دا دةصث»حمةممةد
لـةوث  . بانگهثشـنت کـرا  » ئةمحةدي ئيالهـي «بؤ ماصي » قازي حمةممةد« ۱۹۴۴

کؤ ببوونةوه و له نثو ئةواندا  ]ک.ي ژ[وچوار کةس له ئةنداماين کؤمةصة  بيست
بابةتةکةيان به هةمووان رانةگةياند، . ده کةس زؤر جثگاي متمانه و باوةذ بوون

له ديوثکي ديکةدا » قادري مودةذذيسي«و » امسي قادريق«بذيار درا که دوو کةس 
ئةگـةر  . »ک.ژ«لةگةص قازي قسه بکةن و داواي لثبکةن ببثته ئةندامي کؤمةصةي 

پةسندي نةکرد هةر لةو ديوةذا بذوا و نةيةته نثو ميوانةکان، ئةگةريش قبووصي 
ي داوه، بثتـةوه ديوةکـةي هةوةصـث و بگةذثتـةوه نثـو      »بةصث«کرد و وةآلمي 

بث » قازي حمةممةد«. ميوانةکان و لةوث رثوذةمسي سوثندخواردن بةجث بثنث
ئةگةرچي وةک . ي قبووص کرد»ک.ژ«دوودصي و شک و گومان ئةندامةيت کؤمةصةي 

ئةندامي کوميتةي مةرکةزي هةصنةبژثردرا، بةآلم له راستيدا رثنوثن و زماحناصي 
  ».بوو ]ک.ي ژ[کؤمةصه 

له » مريزا قامسي قادري قازي«ئةوةيه که  ئةوةي لثرةدا بؤ ئثمه گرينگه
بـووه و يـةکثک لـةو کةسـانةي     » ک.ژ«باوةذپثکراوترين ئةنداماين کؤمةصةي 

  .داوه» قازي حمةممةد«پثشنياري ئةندامةيت به پثشةوا 
� ��9  «ي ۲۱و  ۲۰له الپةذه » سةيد حمةممةدي سةمةدي«کاک G
u� �6�65

�
9
YB |7�
لـه  »تـاران «ؤي پثوةندي لةگـةص  دا باسي سث کةس دةکا که به ه»�
بةذثوةبةرايـةيت پؤليسـي   «دا لـه زينـداين   »حکوومةيت کوردستان«سةردةمي 

ئةو سث کةسه بريتني لـه  . له مةهاباد دةسبةسةر بوون» حکوومةيت کوردستان
» هةمزه قاوةچي«و » مةال عةبدوذذةمحاين سورجنداغي«، »حمةممةدي فاذووقي«

  . که خةصکي نةغةده بوو
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مريزا جةليلي «ي هةمان سةرچاوةي پثشوودا سةبارةت به ۴۰۰ه له الپةذ
و » مريزا جـةليلي فـاذووقي  «چةند کةسي وةک «: ناوثکيش دةنووسث»فاذووقي

بوونه ) مامؤستاي پثشووي زانکؤي تةورثز(» زاده ئةمحةدي تورجاين«مامؤستا 
لـه  » قوتاخبانةي سـةعادةت «مةبةست مامؤستاي (» مامؤستاي قوتاخبانةکان

  .)ابادهمةه
يةي لثرةدا ناوي هاتووه هةمان کةسه »حمةممةدي فاذووقي«پثم وايه ئةو 

» مريزا قامسي قادري قـازي «دةصث راپؤريت له » فامته خامني قادري قازي«که 
ئةگـةر ئـةو   . داوه» دصشـادي رةسووصـي  «و کاک » زةبيحي«باوکي و مامؤستا 

، ئةوه بةو ئاکامه بنبؤچوون و بابةتانةي بؤ ئةم بةشه بامسان لثکردن راست 
قـازي  «گرينگه دةگةين که بةذاسيت ئةو تؤمةتةي دةخرثته ئةسـتؤي پثشـةوا   

که لةقسان ئةو به ئانقةست ئةو سث کةسةي بؤ ئةو مةئموورييةتـه  » حمةممةد
رابگةيةنث، » کؤماري کوردستان«ناردووه هةتا بگريثن و دواتر له نةبووين واندا 

يةش که لثرةدا نـاوي  »مريزا جةليلي فاذووقي«رةنگه ئةو . تةواو رةد دةبثتةوه
کردنةوةي ئةوه  با ئةوةش بصثم که روون. بث»حمةممةدي فاذووقي«هاتووه باوکي 

» حمةممـةدي فـاذووقي  «چ پثوةندييـةکي لةگـةص   » مريزا جةليلي فاذووقي«که 
رةنگه واش نةبث و هيچـي  . هةبووه، هيچ له کةسايةيت ناوبراو کةم ناکاتةوه

ش دواتر ئةوةندةي پياوةيت کردووه و »حمةممةدي فاذووقي«خودي  .يةکتر نةبن
و دوو هاوذثکةي ديکةي کردووه » مريزا قامسي قادري قازي«داواي لثبووردين له 

  . که تووشي ئةو هةصه گةوره بووه
، »ک.ژ«له کؤمةصةي » مريزا قامسي قادري قازي«سةبارةت به ئةندامةيت 

ئةم بةرهةمـةدا نـاوي هـاتووه، نـاوبراو     هةروةک له چةند الپةذةي جياوازي 
  .بووه» ک.ژ«يةکثک لةو يازده کةسةي دامةزرثنةر و بناغةدانةري کؤمةصةي 

دا و لةسةر داوا و ويسيت سةرکونسوويل »زةبيحي«له نامةيةکي مامؤستا 
مـريزا  «ي به سـةرةوةيه،  ۲۳/۱۲/۱۹۴۴يةکثيت سؤضيةت له تةورثز که رثکةويت 

ةکثک له ئةنـداماين هةصسـووذ و بـةبريوباوةذي    وةک ي» قامسي قادري قازي
ئةنـدامي تثدايـه کـه ژمـارة      ۲۲ليستةکه نـاوي  . ناسثندراوه» ک.ژ«کؤمةصةي 

» مريزا قـامسي قـادري قـازي   «. يه»مريزا قامسي قادري«ي ئةندامةکان »يةک«
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داواي » ک.ژ«يــةکثک بــووه لــةو چةنــد کةســةي وةک نوثنــةري کؤمةصــةي  
ي له »ندييةکاين فةرهةنگي شووذةوي و کوردستانکؤمةصةي پثوة«دامةزراندين 

» کؤمةصةي ژيانةوةي کوردسـتان «ي کتثيب ۵۰بذواننه الپةذه . (مةهاباد کردووه
  ).»حاميدي گةوهةري»نووسراوي کاک 

. ق.ق.ق«دا »ک.ژ«له کؤمةصـةي  » مريزا قامسي قادري قازي«ناوي ثين 
مارةيه ئةوه ناگةيةنث که هةصبةت ئةو ژ. بووه۱۰۵۳و ژماره ئةندامةتيشي » پياو

هةروةک پثشتر گومتان ناوبراو يةکثک . وا درةنگ بووبثته ئةندامي ئةم کؤمةصه
ــةراين ســةرةکي کؤمةصــةي  ــووه و تةنانــةت ژمــارةي » ک.ژ«لــه دامةزرثن ب

  .ئةندامةتيشي ثين بووه
دصشـادي  «و کاک » زةبيحي«وثذاي مامؤستا » مريزا قامسي قادري قازي«

دةگـريث و  » بـاآلنيش «دا لـه  »ک.ژ«موورييةتثکي کؤمةصةي له مةئ» رةسووصي
نـاوبراو لـه پـةمياين    . مانگ له بةندخيانةي تـاران دةمثنثتـةوه   ۷،۶نيزيک 

پـةمياين  «دا کـه نـاوي   »هيـوا «و کؤمةصـةي  » ک.ژ«دووقؤصي نثوان کؤمةصةي 
» هـةژار «و مامؤسـتا  » زةبيحي«ي له سةر داندرا، وثذاي مامؤستا »سنوور سث

  . وه و سةرؤکي نوثنةراين هةردووک کؤمةصه بووهبةشدار بو
ئةنـدامي هةيئـةيت ناوةنـدي و هةيئـةيت     » مريزا قامسي قادري قازي«

بذواننه پثذسيت ناوةکان و ئةو الپةذانةي . (بووه» ک.ژ«ئيستيشارةي کؤمةصةي 
  )تثدايه» مريزا قامسي قادري قازي«ناوي 

دوکتور «ي کتثبةکةي ۳۸۷و ۲۰۸و ۲۰۵و ۲۰۳و ۲۰۲و ۱۹۸بةپثي الپةذةکاين 
��� #��� � ��Yk*        (» )ئاسؤ(قادري مةمحوودزاده �� ���H
�B ��A �����	 (��+
F

�
9
YB « هـاتووه، دةردةکـةوث کـه    » مريزا قامسي قادري قازي«که لةودا باسي
) ي زاييين۱۹۵۰مانگي مةي (ي کؤچي هةتاوي ۱۳۲۹ناوبراو له جؤزةرداين ساصي 

اخبانه بؤ ئةو شـاره دوور خراوةتـةوه    بووه و وةک مامؤستاي قوت» ورمث«له 
و تـا چ  » ورمـث «جا روون نييه چةند ساص پثشـتر دوور خراوةتـةوه   ). تةبعيد(

  .ساصثکيش لةوث ماوةتةوه
لـه کتثبةکةيـدا زؤر تـاريفي پيـاوةيت و گـةورةيي و      » دوکتور ئاسـؤ «

دةکا و دةصث ناوبراو » مريزا قامسي قادري«لثهاتوويي و جثگاي متمانه بووين 
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وةک مامؤسـتا  » ورمـث «شـاري  » حمةممةدرةزاشاي پةهلةوي«ه قوتاخبانةي ل
  . بؤ ئةو شاره دوور خرابؤوه» مستةفاي موئميين«خزمةيت دةکرد و وثذاي 

له چةند الپـةذةي جيـاوازي کتثبةکةيـدا    » خةليلي فةتاحي قازي«کاک 
) �����B W7L& �� �5
` �����
F Q�87�
» مريزا قامسي قادري قـازي «باسي » �

  . کردووه
بـاوکي  » قادري قازي«ي کتثبةکةيدا باسي کوژراين کوذثکي ۶۷له الپةذه 

رووسةکاين تيزاري لـةو  «: دةکا و دةصث» مريزا سةعيد«به ناوي » مريزا قاسم«
زةبري ) ي زاييين۱۹۱۸ـ  ۱۹۱۴(چةند ساصةي شةذي نثونةتةوةيي يةکةمي جيهاين 

فـةتاحي  «دالثخؤشبوو مريزا خو. کوشةندةي گياين و ماصييان له کوردستان دا
کـوذي  » ئةمحةدي عةيل گؤلـث «و مريزا » ئةمحةدي قازي«کوذي مريزا » قازي

يـان کوشـت و   »قـازي قـادر  «کـوذي  » مريزا سةعيد«و » رةحيمي قازي«حاجي 
قـازي  «و » مـريزا فـةتاحي قـازي   «و » قازي عـةيل «خانووي خودالثخؤشبوو 

  »...يان ئاور تثبةردا»قازي وةهاب«ي کوذي »مونعيم
شدا باسي رؤژي هثرش کردنـه سـةر ئيـدارةي شـارةواين     ۱۱۷له الپةذه 

ي هةتاوي دةکا و له درثـژةي باسـةکةيدا لـه    ۲۶/۱۱/۱۳۲۳مةهاباد له رثکةويت 
يـةوه لـه   »مريزا قامسي قادري قازي«باسي ئةوه دةکا که له اليةن  ۱۲۲الپةذه 

  .ئاگادار کراوةتةوه» قازي حمةممةد«پيالين کوشتين پثشةوا 
له سةر رثگاي هاتنةوةي له تاران اليـدابووه گونـدي   » قازي حمةممةد«

مـريزا قـامسي   «بـةپثي قسـةکاين   . و رؤيشتبووه الي خزمةکاين» گوثگجةيل«
له سـةر  » قازي حمةممةد«بذيار وابوو له اليةن نةياران و دوژمنانةوه » قادري

» ي قـازي کاک خـةليلي فـةتاح  «هةر بؤيه . رثگاي هاتنةوةي له تاران بکوژرث
» گوثگجةيل«و چةند کةسي ديکه به چةکةوه دةچنه گوندي » مريزا قاسم«وثذاي 

له رووداوي گرتين بةذثوةبةرايةيت » پثشةوا قازي«و » مياندواو«له سةر رثگاي 
شارةواين و هةوصي کوشتين خؤي ئاگادار دةکةنةوه و بؤ سبةينث وثذاي چةند 

  .چةکداري ديکه دةگةذثنةوه مةهاباد
و له » کؤمةصةي ژيانةوةي کوردستان«له کتثيب » اميدي گةوهةريح«کاک 

. کردووه» مريزا قامسي قادري قازي«دا باسي ۱۲۰و ۱۰۹و ۵۰و ۳۶و ۳۵الپةذةکاين «
ئةوةي بؤ ئةم . ئثمه له زؤربةي ئةو الپةذانه و له جثي خؤي کةلکمان وةرگرتووه
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حاميدي «کاک . ةکةيهي کتثب۳۶و ۳۵بةشه لةم وتارةي ئثمةدا گرينگه الپةذةکاين 
: کردووه» مريزا قامسي قادري«لةو دوو الپةذةيةدا بةو چةشنه باسي » گةوهةري

قامسي قادري کوذي قازي قادر کوذي مريزا رةمحان کوذي مـريزا عةبدوصـآلي   «
ي شاري مـةهاباد و  )فةرهةنگ(قازي، کارمةندي ئيدارةي فثرکردن و بارهثنان 

  .بووه مامؤستاي قوتاخبانةکاين ئةو شاره
دا، ۱۹۴۱له ساصي » کؤمةصةي ئازادخيوازي کوردستان«دواي هةصوةشاين 

يةکثک بووه له کةسايةتييه هةره بةتةمةنةکاين کورد که بةشداري کردووه له 
له مةئموورييةتثکي هةيئةيت ناوةنـدي  ... زيندوو کردنةوةي ئةو رثکخراوةيةدا

شـادي رةسووصـي لـه    کؤمةصةدا که خةريک بووه لةگةص زةبيحي و حمةممةد دص
بچث بؤ هةرمثةکاين ورمث و سةصماس و ماکؤ،  ۱۹۴۵ـ  ۱۳۲۴مانگي خةزةصوةري 

له نيزيک بةندي ورمث دةکةميين ئةذتةش و ژاندارمةکاين ورمث دةکةوث و دواي 
بـؤ روون  [. و دامةزراين کؤماري کوردستان ئـازاد دةکـرث  » ک.ژ«هةصوةشاين 

 ۱۰۷و ۱۰۳و ۱۰۲و ۱۰۰ذواننه الپةذةکاين بوونةوةي رؤژي گريان و ئازادبوونيان ب
قازي لةوه دةچث دواي رووخـاين کؤمـاري کوردسـتان     ]ي ئةم بةرهةمه۱۰۹تا 

چووبثته ورمث و له ئيدارةي فثرکردن و بارهثناين ئةو شـاره مامؤسـتايةتيي   
له بريةوةرييةکانيدا پةجنه ) ئاسؤ(کردبث، چونکه دوکتور قادري مةمحوودزاده 

انه رادةکثشث که ناوبراو له ساآلين دواي رووخـاين کؤمـاري   بؤ ئةو يارمةتيي
يـان   ۱۳۴۱قامسي قادري له ساآلين  .کوردستان به کوردةکاين مهابادي کردووه

زاييين له مهاباد کـؤچي دوايـي کـردووه و     ۱۹۶۳ـ   ۶۲هةتاوي که دةبثته  ۱۳۴۲
  ».تةرمي پريؤزي له گؤذستاين ئةو شاره به خاکي نيشتمان سپثردراوه

» حاميـدي گةوهـةري  «وةي وةک تثبيين له سةر نووسراوةکةي کـاک  ئة
مريزا قامسي قادري «پثويسته باسي لثوه بکرث، هةتا ئثره ئةوةيه که به رووين 

هـةره  «بووه، بـةآلم  » ک.ژ«يةکثک له ئةندامه بةتةمةنةکاين کؤمةصةي » قازي
» ک.ژ«ةي نةبووه، بةصکوو بةتةمةنترين ئةندامي دامةزرثنةري کؤمةص» بةتةمةن

  .بووه) مةالي حةجؤکي(» مةال عةبدوصآلي داودي«
دا هـاتووه و  »دوکتور ئاسـؤ «هةروةک له نووسراوةکاين » مريزا قاسم«

وةک مامؤسـتاي  » ورمـث «يش باسي دةکـا، لـه   »فامته خامني قامسي قادري«
ي کچـي  »فامتـةخامن «بةپثي وتووثژةکةي لةگةص . دوورخراوه خزمةيت کردووه
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» خانـةقاي شـثخي برهـان   «له » مريزا قاسم«پثک هاتووه، يش »مريزا قاسم«
  . نثژراوه نةک مةهاباد

ئةوةي ماوه و گرينگي تايبةيت هةيه، دياري کردين رثکةويت لـه دايـک   
  .يه»مريزا قامسي قادري قازي«بوون و کؤچي دوايي 

رؤژي هـةيين  » مريزا قـامسي قـادري قـازي   «بةپثي بةصگه و ناسنامة، 
ي ۱۸۹۹ي سـثپتامربي  ۸کؤچي هةتاوي بةرامبةر دةگـةص   ي۱۵/۶/۱۲۷۸رثکةويت 

ساصيدا و له رؤژي دووشةممه  ۶۳زاييين له مةهاباد له دايک بووه و له تةمةين 
ي زاييين ۱۹۶۸ي ماذسي ۲۵ي کؤچي هةتاوي بةرامبةر دةگةص ۱۳۴۷/ ۵/۱رثکةويت 

خانةقاي «له مةهاباد کؤچي دوايي کردووه و لةسةر وةسيةيت خؤي له گوندي 
  .نثژراوه» ثخي برهانش

کؤمةصـةي  «ئةنـدامي  » مريزا قامسي قادري قـازي «من لةو بذوايةدام که 
بةصگةي ئةو بؤچوونةشم ئةو وثنةيةيه که . يش بووه»ئازادخيوازاين کوردستان

دياره زؤر زووتر لةو . ي هةتاوي گرتوويةيت۱۳۰۴ناوبراو بةچةکةوه له ساصي 
» ک.ژ«و کؤمةصــةي » وردســتانکؤمةصــةي ئــازادخيوازاين ک«رثکةوتــةي کــه 

دامةزرثندراون، ناوبراو هةسيت کوردايـةيت و نةتةوةپةرسـيت لـه نثـو دص و     
  .مثشکدا هةبووه

له هيچ کـام لـه بآلوکراوةکـاين    » مريزا قامسي قادري قازي«بةداخةوه 
. وتار و ناوثکي لث نابيندرث» کؤماري کوردستان«و » ک.ژ«سةردةمي کؤمةصةي 

کوردسـتان کـه ئـةويش هةواصـي ئـازادبووين ئـةو دوو       جگه لةو دوو ژمارةي 
  .هاوذثيةکةي ديکةي تثدا بآلو بؤتةوه

يش پثم وايه دؤست و »مريزا قامسي قادري قازي«سةبارةت به کةسايةيت 
دوژمين لة سةر ئةو بذوايةن که ئينساين وا خؤشناو و مامؤستاي هثنده بةذوحم 

ثنـده لثهـاتوو بةدةگمـةن    و تثکؤشةري هثنده دصسؤز و موحتةذةم و زانـاي ه 
ــدةکةوث ــةکاين مــةهاباد و ورمــث و  .هةص ــه قوتاخبان ــاوبراو ل دةرســي ... ن

گوتووةتةوه و منوونةي رةوشيت باش و مامؤستايةکي پةرؤش بـؤ داهـاتووي   
  .گةلةکةي بووه
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  چةند وثنةی دةگمةن

»A«  

مـارانی   کـانی  سةعيدی -۲» نوثنةری کؤمةصةی هيوا«الی زينوث لشثخ عوبةيدي -۱: له ذاستةوه

) مامؤسـتا هـةژار  (ی ةفکةندذشـة عةبـدوذذةمحانی   -۳» الی زينـوث لزای شثخ عوبةيديرخوا«

  »نوثنـةری کؤمةصـةی هيـوا   «) گةيالنی(سةيد عةزيزی شةمزينی  -۴» ک.نوثنةری کؤمةصةی ژ«

نوثنةری «مريزا قامسی قادری قازی  -۶» ک.نوثنةری کؤمةصةی ژ«عةبدوذذةمحانی زةبيحی  -۵

  »ک و سةرؤکی نوثنةران.ژکؤمةصةی 

نه دةگمةنه له رؤژی کؤبوونةوةی پةميانی سث سنوور گرياوه و بؤ يةکةم جاريشه ثئةو و: تثبينی

  .لةم بةرهةمةدا بآلو دةکرثتةوه

  ۳۱۴ – ۲۲۴تا  ۲۱۹ – ۱۹۰ – ۱۸۵تا  ۱۸۳ – ۱۸۱ - ۱۸۰: بؤ زانياری زياتر بذواننه ئةم الپةذانه

ةصةی هيوا نةبووه؛ بةصکوو وةک هاوذث دةگةص دوو ئةنـدامی  مارانی ئةندامی کؤم سةعيدی کانی

  )۱۸۱بذواننه الپةذةی ( .لةو کؤبوونةوةدا بةشداری کردووهکؤمةصةی هيوا نوثنةری 
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»B«  

عةبدوذذةمحانی  -۳ی ةفکةندذشةعةبدوذذةمحانی  -۲مريزا قامسی قادری قازی  -۱: له ذاستةوه

سـةعيدی   -۵) گـةيالنی (يد عةزيزی شـةمزينی  سة -۴ > ک.سث ئةندامی کؤمةصةی ژ <زةبيحی 

  >کةيان هيوا و هاوذثئةندامی کؤمةصةی  دوو < الی زينوثلشثخ عوبةيدي -۶مارانی  کانی

نه دةگمةنه له رؤژی کؤبوونةوةی پةميانی سث سنوور گرياوه و بؤ يةکةم جاريشه ثئةو و: تثبينی

  .لةم بةرهةمةدا بآلو دةکرثتةوه

  ۳۱۴ – ۲۲۴تا  ۲۱۹ – ۱۹۰ – ۱۸۵تا  ۱۸۳ – ۱۸۱ - ۱۸۰: ه ئةم الپةذانهبؤ زانياری زياتر بذوانن

مارانی ئةندامی کؤمةصةی هيوا نةبووه؛ بةصکوو وةک هاوذث دةگةص دوو ئةنـدامی   سةعيدی کانی

  )۱۸۱بذواننه الپةذةی . (نوثنةری کؤمةصةی هيوا لةو کؤبوونةوةدا بةشداری کردووه

  ةرهةمةدا هاتووه؛ مامؤستا هةژار لـه چثشـتی جمثـوردا   ی ئةم ب۱۸۱و  ۱۸۰وةک له الپةذةکانی 

کـابرا  . له گوندی قامسلوو ميوانی مسـتةفاغا ناوثـک بـووين    ...مانگی جؤزةردان بوو«: دةصث

دا Cو    Bو A  له وثنةکانی » .دةيةويست روومتان کا بةآلم که زانی دةمانچةمان پثيه وازی هثنا

  .دايهيحی دةمانچةيان دةبةر پشتثنديزةبدةبينني که مامؤستا هةژار و مامؤستا 

له گوندی گردوان يا ) D  و  Cو    Bو A  وثنةکانی (ه هةر چوار وثنةی ئةم پةميانه يهيچ دوور ني

هؤی ئـةو  . گريابث» دزه«له ) حاجی سةيد عةبدوصآلی ئةفةندی(نزيک رةمشاصی شثخ عةبدوصآل 

ةگةر به باشی لةم وثنةيةدا ئ. ةيهبؤچوونةش جگه له وتةکانی مامؤستا هةژار، خودی ئةم وثن
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ماوه که ئةويش بـه هـؤی    ةفريان پثوةپةصةپةصةی ب دةبينني کثوةکانی دةوروبةر سرنج بدةين

هةصبةت ئةو بابةته بؤچوونی ئةو نووسةرانةش رةد دةکاتةوه که . کوثستانی بوونی ناوچةکةيه

ئةو چةند بؤچوونه . هاتووه ثکدا پ)گةالوثژ(له مانگی ئاگؤست  »سث سنوور«وايه پةميانی   پثيان

. هةموو ئةوه دةسةملثنن که ئةم چوار وثنه له رؤژی کؤبوونةوةی پةميانی سث سنوور گرياون

خوثنني رابيتی .س.ذةنگه وثنةگريش هةر ئةو کةسه بث که له بةصگةی پةميانی سث سنووردا به م

  )۳۲۱و  ۲۸۵تا  ۲۸۳ه الپةذةکانی نبذوان(ک و هيوا ناسثندراوه .دوو کؤمةصةی ژ

ـ  مامؤستا هـةژار  بؤمان دةردةکةوث که لثرةدا تةواو  ودروسـتی   چةنـد بـه ذاسـت    ةيئـةو باس

بؤچوونةکانی پثشوومشان تةواو دةسةملثنث کـه بةشـدارانی پـةميانی    هةروةها . گثذاوةتةوه

  .هةژار ناوی بردوونهةر ئةوانه بوون که مامؤستا  »سنوور سث«
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»C«  

مـريزا قـامسی    -۳عةبدوذذةمحانی زةبيحی  -۲ی ةفکةندذشةی عةبدوذذةمحان -۱: له ذاستةوه

  »۱۸۱و  ۱۸۰بذواننه الپةذةکانی «مارانی  سةعيدی کانی -۴قادری قازی 

ئةو وثنه دةگمةنه له رؤژی کؤبوونةوةی پةميانی سث سنوور گرياوه و بؤ يةکةم جاريشه : تثبينی

  .لةم بةرهةمةدا بآلو دةکرثتةوه
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»D«  

 – ۱۸۰بذواننه الپةذةکانی «سةيد عةزيزی شةمزينی  -۲الی زينوث لعوبةيدي شثخ -۱: له ذاستةوه

  »۳۱۴ – ۲۲۴تا  ۲۲۲ – ۱۹۰ – ۱۸۱

ئةو وثنه دةگمةنه له رؤژی کؤبوونةوةی پةميانی سث سنوور گرياوه و بؤ يةکةم جاريشه : تثبينی

  .لةم بةرهةمةدا بآلو دةکرثتةوه
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»E«  

نةخؤشـخانةی   «مريزا قامسی قادری قـازی   -۲ )؟( يمريزا حمةممةدي تؤکمةچ -۱: له ذاستةوه

  »شووذةوی له تةورثز

ةيه دوای ئازاد بوونی مريزا قامسی قادری له بةندخيانةی قةسری قةجةری تاران ئةو وثن: تثبينی

  »۱۳۰ – ۱۰۲ – ۱۰۱بذواننه الپةذةکانی «. سةردانی کردووهمريزا حمةممةدي تؤکمةچي گرياوه و 
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»F«  

مريزا حمةممةدی کـوذی مـريزا حوسـثنی قـازی      -۲مريزا قامسی قادری قازی  -۱: له ذاستةوه

  ساوجبآلغی

ی ۱۵«ی کؤچی مانگی ۱۳۴۴ی رةجةبی ساصی ۲۰رثکةوتی  هشةمم پثنجرؤژی ئةو وثنةيه : تثبينی

  .گرياوه» ی زايينی۱۹۲۶ی فثورييةی ۴» «کؤچی هةتاوی ۱۳۰۴رثبةندانی 
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»G«  

عةبـدوذذةمحانی   -۳) ؟(مـريزا سـةعيدی داوةری    -۲ی قادری قازی مريزا قامس -۱: له ذاستةوه

  زةبيحی
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»H«  

  مريزا قامسی قادری قازی و عةبدولقادری برازای: له ذاستةوه

ی ۲۸ هبةپثی نووسراوةی پشتی وثنةکه رثکةوتی گريانی ئةم وثنةيـه رؤژی دووشـةمم  : تثبينی

  .يه ی زايينی۱۹۲۸ی نوامربی ۱۹ی هةتاوی بةرامبةر به ۱۳۰۷خةزةصوةری 
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  سةرچاوةکانی پاشکؤی دوو

ئةو سةرچاوه تازانةي لةم دواييانةدا وةدةستم کةوتوون و بـؤ نووسـيين   
بةشي کؤتايي ئةم بةرهةمه کةلکم لـث وةرگرتـوون ـ جگـه لـةو سـةرچاوانةي       

  :پثشوو که دووباره کةلکم لث وةرگرتوون ـ  بريتني له
لـه  ) ١٩٤٦(ي هـةتاوي  ١٣٢٥ـ   ١٣٢٤ـ رؤژنامـةي کوردسـتان ـ مـةهاباد     ١

رةفيق ساصح و سديق ساصح، پـذؤژةي هاوبةشـي بآلوکردنـةوةي    : ئاماده کردين
  .٢٠٠٧ئاراس و بنکةي ژين، چاپي يةکةم، هةولثر 

رؤژهةآليت کوردسـتان لـه سـةردةمي    ): دوکتور(ـ هةورامي، ئةفراسياو ٢
 -) ةتبةپثي بةصـگةنامةکاين ئةرشيضـي يـةکثيت سؤضـي    (دووةم جةنگي جيهانيدا 

چاپي يةکةم، چاپخانـةي شضـان،    -سديق ساصح : پثداچوونةوه و ئاماده کردين
  ٢٠٠٨بنکةي ژين، سلثماين 

يـةکاين حمةممـةدي شاپةسـةندي،    بريةوةر: شاپةسةندي، حمةممةد -۳
سديق ساصح، چاپي يةکـةم، چاپخانـةي شضـان، بنکـةي ژيـن،      : ئامادةکردين

  .۲۰۰۷سلثماين 
رووداوةکاين رؤژهةآليت کوردستان له ): توردوک(هةورامي، ئةفراسياو  -٤

پثشةکي و پثداچوونـةوه و پـةذاوثز بـؤ     -) ١٩٤٧ - ١٩٤٥(بةصگةنامةي سؤضثتيدا 
ياسني سةردةشيت، چاپي يةکةم، چاپخانةي شضان، بنکةي ژيـن،  . د: نووسيين
  .٢٠٠٧سلثماين 
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ــو -٥ ــاين، گي ــو : موکري ــي گي ــةم (کةشکؤص ــةرگي يةک ــا -ب ــييت ئ ، )پ
کوردسـتان گيـو موکريـاين، چـاپي يةکـةم،      .د: ي و ئامادةکردينپثداچوونةوة

  .١٩٨٦وردي، بةغدا دةزگاي رؤشنبريي و بآلوکردنةوةي ک
لثکؤصـينةوةيةکي   -جةمهوريةيت کوردسـتان  : مةال عززةت، مةمحوود -٦

مثژوويي و سياسييه، چاپي يةکةم، دةزگاي چاپ و پةخشي سةردةم، سـلثماين  
٢٠٠١ .  

گةشـتثک بـه کؤمـاري مـةهاباددا،     : بدولکـةرمي حـةوثزي، بـةکر عة   -۷
، دةزگــاي چــاپ و )۱۹۴۷ - ۱۹۴۴بريةوةريــةکامن لــه رؤژهــةآليت کوردســتاندا (

  .۲۰۰۱بآلوکردنةوةي ئاراس، هةولثر 
شـةممه   ، ساصـي دووةم، پثـنج  ٢٦٤پاشکؤي ئةدةب و هونةر، ژمـاره   - ٨

  .کةژاص ئيبذاهيم: نووسةر! يه؟ الفاو کث: ، وتاري١٥/٤/١٩٩٢
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  :وتووثژ

  .»مريزا عةبدولغةفووري قادري«و  »ري قازيفامتةخامني قاد« انبةذثز
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