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نکوردستان؛ گڕانوە بۆ ڕاستییکا ی''مستقل''کۆماری سربخۆ و   

 

چوار کس کاتژمرک پاش ئاگادارکردنوەیان ل بڕوەبردنی حوکمی ئعدامیان 
ل بشک ل . نامیکیان بۆ خوشک و برا و ڕۆکانی نتوەی خۆیان نووسی

                                                                          :نامکدا نووسرابوو
دوای چاردە سعات ئو ژیان بج دین ک ل ژر << 

ب پتی سدارەی . دەستی داگیرکردا بسرمان دەبرد
داگیرکر دەخنکندرین، گیانمان ب گیانی شھیدانی 

ئم خۆمان ب بختوەر دەزانین، چونک ب . نیشتمان دەگا
ئرکی سر شانمان برامبر گل و نیشتمان جبجکردنی 
                                                 1.>>دوا نکوتین

'' محمد محمود قدسی''، ''مصطفی خۆشناو"،"عزت عبدالعزیز"ئم چوار کس ناویان 
نان دا لو پڕی بوریدا قارەما''بغداد''بوو ک ل دادگای  2''خیرالل عبدالکریم''و 

قسیان کرد و برگرییان ل مافی نتوەیی خۆیان بۆ وتکی سربخۆ کرد و 
 خۆ و "جنابی حضرتی قاضی محمد"پشتیوانی خۆیان لربرۆکی کۆماری سس ،

ئم قارەمانان ل کۆماردا بشدارییان کرد و خزمتی . ی کوردستان دەربی''مستقل''
سرکردایتی کورد ک وتکی سربخۆیان نیشتمانی خۆیان کرد و بوون پاپشتی 

ئوان ب تواوی توانایی خۆیان برگرییان ل سروەرییکانی نتوەی . دامزراند
خۆیان کرد، بم پاش ھوستی نونتوەیی دژ ب کۆماری کوردستان، گڕانوە 

ن و تا درژە ب خبات بۆ وەدەستھنانی مافکانی کورد بدە نیشتمانباشووری 
پش ئوە ک کۆماری . دەستبسر کران ەوە''عراق''لوێ ل الین حکومتی 

کار و . خاوەن پل بوون'' بغداد''ھاباد دابمزرێ، ئم قارەمانان ل کوردستان ل م
 شیان لکی کوردی، پشتیان کردە '' بغداد''ئاسایتپشتی حکومم بۆ پابوو بھ

نبوون، ئوان کورد بوون و '' عرب"یان  ی''عراق'' ئوان. ھموو دار و سامانیان
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ھر بۆی ئم . بۆیش تونا کران چون پشتی سرۆک کۆماری خۆیان گرتبوو
ینامیلک  م بش دەکشکمحمد محمود ''، ''مصطفی خۆشناو"،"عزت عبدالعزیز"پ

ۆت ، چوار ل سدان ھزار کورد ک گیانیان کرد''خیرالل عبدالکریم''و '' قدسی
قوربانی تا کۆتایی ب تواوی نابرابرییکان و سینوەی نتوەی کورد بدەن، 

وەی کورددا زاتر نس ش بۆکمئ ک کترسییی . ئازار و منرەوە وژ ل
                            .                                       ئم چوار قارەمان دەبینن

Le çepewe: Mohammad Qudsi, Khairullah Abdulkarim, Mustafa Khoshnaw, Izzat Abdulaziz 
Serçawey wêne: Mesud Barzanî, Barzanî u Tevgera Azadîxwazîya Kurd 1931-1958, Oversatt av Dr. 
M. S. Cuma, Hewlêr KURDISTAN 2000 

 

 

 

 

 

 سۆران کرباسیان

ی زایینی، ئوسلۆ٢٠١٢ڕبندانی   
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وو ئامرازک ک نتوەکان بکاری دەھنن تا ونیکی جوانی ل خۆیان پ مژ
پنووسیش چکک ک بۆ نووسینوەی مژوو دەکاری دەگرن، ھندک . ساز بکن

ئو چک بکار دەبن بۆ شاردنوەی ڕاستییکان، ھندک بۆ سازکردنی 
 دژی نتوەیک یان مژوویکی ناڕاست و ھندکیش بۆ نووسینی پۆپاگندە ب

حیزبی سیاسی، . ئتنیک گرووپکی دیک تا بدنویان بکن یان ورەیان بشکنن
یۆلۆگیستکان و نتوەکان مژوو ب شوەیک دەنووسنوە تا دئای

بۆ ئوە ک نموونیکی باش و برچاو دراب ب . برژەوەندییکانی خۆیان بپارزن
کسک بکم ک ل مژووی مۆدرنی کم ئاماژە ب خونری ئم نامیلکی، حز دە

، سیاستوانک ک زانایان، ''محمد مصدق''دوکتوور . گلک ناسراوە دا''ایران''
یکان، ئلیتی ئرانی، کۆمۆنیستکان، نووسرانی ''جبھ ملی''ئرانییکان، -پان

ھموو وەک سیاستوانک ک . ھتد زۆر ب باشی ل سری دواون...ڕۆژئاوایی و 
زۆرین ئم دەن ک ئو ب . چاوی ل دەکن ''ایران''قارەمانکی مژووی مۆدرنی 

دژی شای ئران خباتی کرد و ڕگی تانی ئرانی ل ڕۆژئاواییکان بست، ئو 
ی نوتی، نتوەیی کرد و توانی شا ناچار بکا خوشککی ل ئران ''صنعت''

                                                                        ...            دەربکا و 

م دەتوانم ئاماژە بالنی ک رتووک پتر لژوویی یبیست پرانی و /مڕامیاری ئ
م کر ڕۆژئاوایی بکس وە . ندواو'' مصدق''دوکتوور  لو کاردانوە ن رەکم نییگ

'' مصدق''ی نوت ل سردەمی دوکتوور ''صنعت''نگاتیڤکانی نتوەییکردنی 
وردی ئاناالیز کراوە و وبک وە بن شارەزایانالی ل ک کتکان م، بابفاکت

ی نوت چ خسارکی ب بار ھنا و ''صنعت''کردنی دەخات ڕوو ک نتوەیی
ر گرەکم بگیک بخم ب. پۆسی نتوەییکردنی ل کوێ ڕا دەستی پکرد

ک دەکا و چاو کڕاستیی ی  باس لناسقارەمانخوازیارم بزانم پ چیی . وانب
.                                                                     داھاتووونی الپڕەی   
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 شاینیشان دەدا ک کوتۆت سر چۆکان و پوی  ی''ایران''ونی سرێ قارەمانی 
                                          قارەمان بوو؟ '' مصدق''وکتوور گلۆ د. ماچ دەکا

ون ل کتبخانی نتوەیی فرانس وەرگیراوە و ب ھیچ شوەیک دەستکاری 
دا ل ''پۆرترەیتس ئۆف پاور''ئم ونی ل پرتووککیشدا ب ناوی . نکراوە
ست بیار دەدا چلۆن مژوو بخرت سیا 3.ی زایینی ب چاپ گییشتووە١٩٧٩سای 

    Photo: The National Library of France 
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ئم تنیا نموونیک ل سدان بگی ک ل سانی ڕابردوودا کۆم . بر چاو
کردوونوە و سلمینری ئوە دەبن ک مژوونووسان زۆر ورد لکۆینوەیان 

بژوو ھم کی دروستمان لینکردووە تا ون . ل ی کژووییانم بو کتئ
ب نتوە و ئتنیک گرووپکانی ڕۆژھتی ناوەڕاست نووسراون، پن ل  پوەندی

ونیکی ناشرین ل خکک ساز کراوە . ھ، کم و کۆڕی و زانیاری سازکراو
و ھاوکات ونیکی  ک ب شوەیکی شارستانی ھس و کوتی کردووە

. یان جوونتوەشارستانییان ل کسانک ساز کردووە ک ب شوەیکی بربر
ونی سرنجاکشیان ل کسانک ساز کردووە ک دەورکی گرنگیان نبووە و 
وەک قارەمانک ناساندوویانن، ھاوکات ئو قارەمان ڕاستقینانی ک خباتیان 

گرەکم سرنجی خک بۆ . بۆ دمۆکراسی، مافخوازی و ئاشتی کردووە وەال ناوە
بگ و سرچاوەی جی متمان بۆ ھر . ڕاکشم الینی ڕاستقینی مژوو

. دەربینک دەخم ڕوو و ئاواتخوازم خونر پرسیار ل سر مژوو ساز بکا
بو کردۆتوە و زۆر  ی''ایران''ڕاپۆرت و بگکانی سردەمی شای  بریتانیای مزن

زەمانی شا ب بارەت بژوویی سبی مستا بۆ نووسینی کتر تا ئکاریان نووس
ئوەی ک بالموە سیرە و ومکییم ). ''عباس میالنی''بۆ ون وەک (بردوون 

سبارەت ب دوکتوور  بریتانیادەست ناکوێ ئوەی ک ھیچکام ل بگکانی 
دوای /ھاوکات/سبارەت ب پشوو بریتانیاییکانبگ ! بو نکراوەتوە'' مصدق''

و بو ئ و کراونوە، بم بگکانی پوەندیدار بب'' مصدق''سردەمی دوکتوور 
بگکانی خۆی ل مڕ ئو قارەمان بو  بریتانیاھۆکار چیی ک  !نبوونوە

ئم ڕووداوە پاش نکردۆتوە؟ بۆ ئو بۆ شای داھاتوە و پوەکانی ماچ کرد؟ 
بوو؟ گسی نمافی دیتنی ک بووە ک ما و لشعبان ''لۆ زیندانیکردنی ئ

ئوەندە زۆر سردانی دوکتوور ) چقۆکشک و دۆستی وەفاداری شای بوو""(جعفری
ی دەکرد ک ترسابوو؟ دۆزینوەی ئم بگان ھانم دەدا بم سر ئو ''مصدق''

 بوای ک باشترە مژووی نتوەکان و ئتنیک گرووپکانی ڕۆژھتی ناوەڕاست
بنووسرنوە، کاتک ک بگیکی یکجار ب  لکۆینوەیان ل سر بکرێ و
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بۆ ون . دەستوەی ک دژ ب نووسراوەکانی مژوونووسانی ناوچیی و ڕۆژئاوایین
لکۆرکی زۆر ھن ک ل سر بسرھاتی ئتنیک گرووپکان و و  مژوونووس

بیان شوەی ھس و کوتیان ل ئاناتۆلیا ل سردەمی شڕی یکمی جیھانیدا کت
ب تایبتی (س ھزار بگ پتر ل نووسیوە بم ب چاوخشاندنک ب سر 
 گرنگبشکی دەتوانین برپرچی ) بگکانی بوودیل بیۆرن و فریتچۆف نانسن
ران نووسیویانشتر نووسپ وە کیوە/بدەینر . دەریانبس ل رەکمستا گئ

                                 .      نووسمی کوردستان ب''مستقل''کۆماری سربخۆ و 

 

 

 

 ناوی کۆمار
. ناوی کۆماری کوردستان ل الین نووسرانوە ب شوەی جۆراوجۆر نووسراوە

دوکتوور جمال نبز ھمان  4.''کۆماری کوردستان''دوکتوور قاسملوو نووسیبووی 
'' ئرلینگ فۆلکڤورد"سیاستوانی نروژی و دۆستی کوردان،  5.ناوی بکار بردبوو

کۆماری ''ب شوەی '' کریم حسامی''مامۆستا  6.''کۆماری کوردستان''نووسیوتی 
ی نووسیوە و ڕەخنی لو کسان گرتووە ک ''سربخۆ و مستقلی کوردستان

کوردیی بکار  دەوتیان بۆ پناسکردنی ئو ''خودموختاری''دەستواژەی 
ک خۆی بشداری کۆماری کوردستان بوو، پاش '' یرحیم قاض''دوکتوور  7.بردبوو
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کۆماری خودموختاری ''ڕوخانی کۆمار، کاتک ک ل سۆڤیت دەژیا نووسیبووی 
بم کاتک ک وەک پشمرگ خزمتی کۆماری کوردستانی دەکرد،  8،''کوردستان

یی تکستکی مژوو'' رحیم قاضی''دوکتوور ! ی بکار بردبوو''کۆماری کوردستان''
ھی ک یانزدە ڕۆژ پاش ڕاگیاندنی کۆماری کوردستان نووسیبووی و ل ڕۆژنامی 

:                 ل کۆتایی تکستکیدا نووسیبووی. کوردستاندا ب چاپ گییشتبوو  

 بژی ب ژیانکی: ل پاش ئیحساساتکی زۆر، ب دەنگکی برز دەم<<
. ب ھزی کوردستان ئبد رئیس جمھوری کوردوستان و پایدار

                                              9.>>پشمرگ رحیم سیف قاضی

کۆماری ''نووسیبووی '' تودە''ک ل دواییدا بوو ب ئندامی حیزبی '' حسن قزلجی''
ل کاتی کۆماری بم  10،''مھاباد

کوردستاندا ل ژر دەستی جنابی 
کۆماری ''دا ''قاضی محمد''حزرەتی 
ونی . ی بکار دەبرد''کوردستان

نیشان '' حسن قزلجی''تنیشت تکستکی 
دەدا ک ل ڕۆژنامی کوردستاندا 
 وە کبارەت بو کردبوو سکی بتباب

یاسین ''دوکتوور  .ساڵ ل پناو کوردستانکی سربخۆدا گیانی داوە ٧٠٠کورد 
'' ملی کوردستان کۆماری"ب شوەی  ناوی ئو حکومت کوردییی ''سردەشتی

کۆماری ملی ''تۆمار کردووە و پی وای ک بگکانی کۆمار ب شوەی 
بم  11.پناسی حکومتیان کردبوو) کۆماری نتوەیی کوردستان(''کوردستان

دۆکیومنتکانی کۆماری کوردستان و بگ ساختکانی لک جیا نکردۆتوە و 
                                                                             .لیان نائاگا بووە
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ی زایینی، مھاباد، سپاسی زۆر ١٩٤٦ی ٢ی ٤، بوکراوە ل برواری ١٠ڕۆژنامی کوردستان، ژمارە 
.                             ی زدە ئازیزم ک ڕۆژنامکانی داوم)حسن ایوب زادە(بۆ مامۆستا گۆران   

 

جژنی سربخۆیی و استقاللی ''امیدا ب ختی درشت نووسراوە لم ڕۆژن
تکستکی ل مڕ ناوی کۆماری کوردستان '' یاسین سردەشتی"دوکتوور . ''کوردستان

نووسیوە و پی وای ئاسایی ک ناوی ئو حکومت کوردیی ل الین نووسرانوە 
موو کات ھویان داوە ئم نیارانی کورد ھ. ب شوەی جۆراوجۆر تۆمار کراوە

 تنیکی لنانی مافی ئدەستھ باتی بۆ بردەمدا خو سکورد ل وە کنو کب
چوارچوەی سنووری جوگرافییایی ئراندا کردبوو و گرەکیان بوو خودموختارییک 

ھر بۆی  ل سر ئم بوایم ک گلک گرنگ . ل ژر دەستی ئران پک بھنن
کاتی کۆمار نووسرابوو، ب ب ئوە دەستواژەکان دەب وا بنووسرتوە ک نو و 

ل وندا ھروەھا . ڕاستییکان بکار بھندرت تکدانیک پاساو و بیانوویک بۆ 
دەبیندرێ ک ناوی ئو حیزبی ک کۆمارکی سربخۆی کوردستانی دامزراند، 

.   دەگڵ ناوی ئم حیزب نبوو ''ایران''بوو و ناوی '' حیزبی دمۆکراتی کوردستان''  

ک ل ناو کورددا وەک مژوونووسکی جی متمان ناوی '' کمال مظھر''دوکتوور 
        :                                دەرکردووە، ل یکک ل کتبکانیدا نووسیوتی
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خباتی ڕزگاریخوازی  ١٩٤٥ل دوادواییکانی سای << 
ل دوازدەی . ان و کورد پی نای ھوارکی ناسکئازەربایج

جعفری پشوەری ل تورز  ١٩٤٥کانوونی یکمی سای 
ی )کۆماری دیموکراتی خودموختاری ئازەربایجان(دامزراندنی 

قازی محمدیش ل  ١٩٤٦ی کانوونی دووەمی ٢٢ل . ڕاگیاند
ماری کۆ(وونوەیکی جماوەری ل مھاباد، دامزراندنی کۆب

ی ڕاگیاند، ک ل مژوودا ب )دیموکراتی خودموختاری کوردستان
                                         12>>.ناسراوە) کۆماری مھاباد(

، ئم مژوونووس جی متمانی زانیاری ناڕاست ''کمال مظھر''سیرە ک دوکتوور 
بوونی نبووە ک ناوی  حکومتک ل تواوی مژوودا ھیچکات! بو دەکاتوە

کۆماری دیموکراتی "یان '' دیموکراتی خودموختاری ئازەربایجانکۆماری ''
ھیچکات کۆمارک ل ناوچی ئازەربایجان . بووب'' خودموختاری کوردستان

دا پک نھات و دەستی خودموختاری ئوان نوی )باکووری ڕۆژئاوای ئران(
یش ن دەگڵ ناوی حکومت ''دمۆکرات''ووشی . بوو" آذربایجان میللی حوکومتی"

 بوو و ن کی لوەیتیشدا شوەی حکوممۆکرات''شکار بردبوو یکیان''دب .
ھۆکاری ئوە ک ھندک ل نووسران زانیاری تواو دروستیان ل سر ئم بشی 
مژووی نتوەی کورد نبووە دەگڕتوە سر ئوە ک ئوان بگکانی ئو 

بۆ ون گیانبخت دوکتوور قاسملوو ک ل دواییدا بوو ب . سردەمیان ندیبوو
            13.سکرتری گشتی حدکا، ھیچکات بگکانی کۆماری کوردستانی نبینی

ئاماژەی ب ڕۆژنامی کوردستان  سرچاوەکانیداھندک ل '' کمال مظھر''دوکتوور 
ئم بو . ی کوردستان ل مھاباد دەردەچووکردووە ک ل الین حیزبی دمۆکرات

ل . واتی ک ئو ڕۆژنامکانی دیبوو و دەبوا زانیبای چ ناوک بکار بردرابوو
ونی پشوودا ب ختی درشت نووسراوە ک کوردستان سربخۆ بوو و 

'' کمال مظھر''دوکتوور . بشک ل ناوی حکومت نبوو'' خودموختاری''دەستواژەی 
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واژەی ئخودموختاری''م دەست '' س بوو کوەندە بر ئناوە؟ ھکوێ ھ ل
بۆ '' استقالل''یان '' سربخۆ''سیاستوانانی کورد تنیا ل دەستواژەی 

پناسکردنی حکومتی کوردستان ککیان وەرگرتبا، بم ئوان ب ئانقست ھر 
ئوە ڕابگینن ک  دووک دەستواژەیان ل تنیشت یک بکار بردبوو تا

سۆڤیت .  ڕاگیاندبوو ب ناوی کوردستان حکومتکیان دامزرانی دەوتکی
 ی کسانو کموو ئوە و ھتکان بشارڕاستیی وەدا بووە کرژەوەندی لب
چشن پوەندییکیان ب سۆڤیت ھبووە، ھمان متۆدیان بۆ چواشکردنی 

بۆ من ڕوون ک . ی کوردستان بکار بردووە''تقلمس''مژووی کۆماری سربخۆ و 
.   ئامریکا و ئینگلیسیش دەگڵ سۆڤیت ھاوڕا بوون تا مژووی کورد چواش بکرێ  

ک وەک پسپۆڕ و سرچاوەیکی جی متمان ل پوەندی ب '' کمال مظھر''دوکتوور 
 ،کار بردووەی جۆراوجۆر ل کتبکیدا ب)تقویم(کالندەر، مژووی کورد ناسراوە

ب شوەیک ک خونر ونیکی ڕوونی ل مژوو ب شوەی ترتیبی کاتبندی 
ی کتبکیدا وەک سرچاوە ئاماژە ب کتبک دەکا ٥١ل الپڕەی . دەست ناکوێ

ک نوسخی دەستنووس بم بۆ خونری ڕوون ناکاتوە ک خونر ل کوێ 
بم '' کمال مظھر''ھۆکار چیی ک دوکتوور ! وێدەتوان ئو پرتووکی وە دەست ک

شوەیی نووسیوە؟ ئو چوار کسی ک ئم نامیلکیان پشکش کراوە، خکی 
تا باشووری کوردستان بوون ک  ک لشب ستا کراوە بعراق''ئ'' ی کنو شوئ ،

و سۆرانی  قس ل سدان کوردی بارزان. ی ل ل دایک بووە''کمال مظھر''دوکتوور 
باشووری کوردستان ک بۆ پاراستنی کۆماری کوردستان کم ئندام و بریندار یان 

ئم ب من دە ک ئو حکومت نیدەتوانی بۆ . گیانبخت بوون
خودموختارییکی ژر دەستی ئران ب و ئم مژوونووسان ناوی ناڕاست و 

ب کدا ککات وە، لنو دەکب واشژووی چکانیشیان دیوەمگ .            چما؟  

ن کژوونووسیش ھک مندک  ھرچاوەیر سھ وەدا ئاماژە بنووسین ل
ب ب ئوە ک لکۆینوەیک ل سر دروستبوونی سرچاوەکان و  ،دەکن
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کۆماری مھابادی بۆ پناسکردنی " دەیوید مکدۆوال''بۆ ون . زانیارییکان بکن
 تو دەوی ئسا کورد ل کار بردووە کتی ١٩٤٦بزراند و نووسیوی زایینی دایم

دامزرنری ئو ) حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران(حیزبک ب ناوی حدکا 
نووسرکی دیک ک ل  14،15.حکومت بوو، زانیاریگلک ک ناڕاست و نازانستین

وەی کوردی نووسیوە و زۆر کتژووی نر مبی سسرچاوەی  کتویان وەک سئ
ئو . ''فریدە کوھی کمالی''جی متمان بکار بردووە، ئرانییک ب ناوی دوکتوور 

ل سای  'ایران''باس دەکا ک حیزبک ب ناوی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی 
١٩٤٥ و حیزبزرابوو و ئش''ایران''ی زایینی دامکی  ییتناوی حکوم کۆماری ''ب
و ڕک ب دوای ! زراندبوو ب ب ئوە ک ئاماژە ب سرچاوەیکیش بکادام'' ١٩٤٦

نووسیوتی ک ئلیتی کورد دوکتوور قاسملوو بڕوەبری ئو حیزب  دائم تکستی
پاش ئم زانیاریی نویش . ی زایینی بوو١٩٨٩-١٩٧٣ل ناوبری ساکانی 

ھر وەک پشتر  16.ادەکشی کتبکی ڕ١٧سرنجی خونر بۆ سرچاوەی ژمارە 
دا ١٩٤٦-١٩٤٥نموونیک خستراوە بر چاو، حیزبک ب ناوی حدکا ل سانی 

بوونی نبووە و ئم نووسرە ئرانییش ھیچ سرچاوەیکی بۆ پشتاستکردنوەی 
کاتک ک ئو باس ل گیانبخت دوکتوور قاسملوو دەکا و . زانیاری خۆی نداوە

بۆ دابین کردووە تنیا نووسیوتی ک دوکتوور قاسملوو ل ی ١٧سرچاوەی ژمارە 
ئو تنانت باس لوەش ناکا ک  17.ی زایینی کوژراوە١٩٨٩ی ٦ی ١٣ڕکوتی 

دوکتوور قاسملوو ل دانیشتنکی دیپلۆماتیک و ئاشتیخوازاندا ب دەستی 
تووککشیدا ل الپڕەیکی دیکی پر! تۆر کرا و کوژرا ی''ایران''تۆریستکانی 

 و حیزبئ وە دەکا کبووە(باس لبوونی ن باتی بۆ ) کوە خکدەستپ ل
% ١٠٠زانیارییک ک  18.کردبوو'' دمۆکراسی بۆ ئران و خودموختاری بۆ کوردستان''

یژوونووس. ھشمکی دیک  مان پاشناوی دوکتوورھ ک یو ''فریدە''ھ یی ھ
انی بو کردۆتوە، ب ب ئوە ک ئاماژە ب ھمان زانیاریی ناڕاستک

ک کرابرچاوەیو  19.سوەن ناوی ئری ئنلمکان سگب وە کرەڕای ئس
حیزب چ بوو و خباتی بۆ چی دەکرد، حز دەکم ھندک زانیاری و فاکت 
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پش . و ئو دەوتی دایمزراند بخم بر چاوی خونرسبارەت ب حدک 
مۆکراتی کوردستانزرانی دامناوی حیزبی د ک بکخراوبوو ''ک. ژ. ک''، ڕھ  ک

گۆڕدرا ب حیزبی دمۆکراتی '' ک. ژ. ک''. خباتی بۆ کوردستانکی سربخۆ دەکرد
حیزبی دمۆکراتی  ب پی ئو فاکت و بگانی ل بر دەست دان .کوردستان

ل پش گرتبوو بم ب کوردستان ھمان ڕبازی ب ھمان سرکردایتییوە 
شاعیرکی نتوەیی ک ئم  20مامۆستا ھمنی موکریانی،. شوەیکی مۆدرنتر

ی کوردستان پ درابوو، ب ڕوونی ''مستقل''پلیی ل الین کۆماری سربخۆ و 
 زرا کما داممان بنر ھس مۆکراتی کوردستان لحیزبی د ژ. ک''نووسیبووی ک .

دوکتوور جمال نبز ب ھمان شوە ئمی  .21زرابوول سری دام'' ک
نووسیوتی " ئرلینک فۆلکڤورد"، سیاستوانی نروژی و دۆستی کورد 22.نووسیوە

 کی '' ک. ژ. ک''کوەیتبزوتن وە کمۆکراتی کوردستان بۆ ئحیزبی د گۆڕدرا ب
'' ک. ژ. ک''سربخۆی ھب و کۆتایی ب پۆپاگندەی سربخۆنبوونی 

. ک''ک پشتر سرۆکی '' حسین زینگران''ئم گرنگ باس بکرێ ک  23.بھندرت
جنابی پشوا . "جنابی حضرتی قاضی محمد"بوو، جگی خۆی دا ب '' ک. ژ

بوو، پش ئوە ک ئو ڕکخراوە بگۆڕدرێ ب حیزبی '' ک. ژ. ک''سرۆکی 
بژردرا و پاشانیش وەک سرۆکی ئو وەک ڕبری حدک ھ. دمۆکراتی کوردستان

یش ل بشی ''حسین زینگران''. ی کوردستان''مستقل''کۆماری سربخۆ و 
ل " خلیل فتاح قاضی"میرزا . نیزامیدا خزمتی ب ئرتشی کۆمار کرد

یادداشتکانیدا ئم گرنگی تۆمار کردبوو ک کاتک دامزرانی کۆماری کوردستان 
ل مھاباد ھنا  ی''ایران''بوو ک ئای دەوتی '' ینگرانحسین ز''ڕاگیندرا، 

جنابی "لو سردەمدا  24.خوارێ، ل پتختی دەوتی سربخۆی کوردستاندا
برچاوترین سیاستوانی کوردستان بوو و ھر بۆی وەک   "حضرتی قاضی محمد

ل سر  حیزبی دمۆکراتی کوردستانیش ھر. ھبژردرا'' ک. ژ. ک''سرۆکی 
ئم گرنگش پویست باس بکرێ ک ب پی . دامزرابوو'' ک. ژ. ک''بنماکانی 

خواردبوویان، ھیچ ئندامکی ئو ڕکخراوە '' ک. ژ. ک''سوندکی ک ئندامانی 
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ب کی سیاسی دیککخراو یان پارتندامی ڕیدەتوانی ئندامانی . نی ئک''زۆرب .
ل حیزبی دمۆکراتی '' ک. ژ. ک''سرۆکی نوی ، سرۆکی پشووتری و ''ک. ژ

کوردستاندا بشداریان کرد و ئمش خۆی پشتاستکردنوەیک بۆ ئوە ک گۆڕانی 
. ژ. ک''بۆ حدک ل سر ھاودەنگی زۆرینی ئندامان و سرکردایتی '' ک. ژ. ک''
. ژ. ک''مژوونووسان ھۆکارگلی جۆراوجۆریان بۆ ئم گۆڕانی . ڕووی دابوو'' ک
ھندک دەبژن ک گوای چوون حدک خباتی بۆ . بۆ حدک نووسیوە'' ک

. دەکرد ئم گۆڕانکاریی ڕووی دا دا''ایران''وەدەستھنانی مافی کورد ل چوارچوەی 
ئم ناتوان ھۆکاری دروستی گۆڕان بووب، کاتک دنیاین ک حدک خباتی بۆ 

 وە کئ ک''ایران''ئازادی گشت کوردستان کرد، ب ئارادا ب ل . دەزانین ک مئ
ڕاپۆرت . شڕی سارد ل سردەمی شڕی دووھمی جیھانییوە دەستی پکرد

 وە دەکرد ککان باسیان لت ب'' ک. ژ. ک''ڕۆژئاواییسۆڤی ر ب25،26.ووس 
 گوای وە کو کردۆتندەیان بۆپاگم پتیش ئکانی سۆڤیک. ژ. ک''ڕاپۆرت ''

من ھیچ ھۆکارکی دیک نابینم . بوو) ئمپریالیست( ھزە ڕۆژئاواییکان سر ب
گرەکی بوو کۆتایی بم پۆپاگندە و " جنابی حضرتی قاضی محمد''ک جیا لوە 

قسۆکانی ھزە جیھانییکان بھن، حیزبکی سیاسی ل ھمان ڕۆژدا دامزراند 
 ک. ژ. ک''ک ''سیاس زرابوو، بیدا دامکی تنگاندنسرنتر و ھکی مۆدت

نیدەویست ل چک بۆ رزگاری '' ک. ژ. ک'' .واقعبینانتر بۆ پداویستی سردەم
. چکی بکار بردحیزبی دمۆکراتی کوردستان  بمکوردستان کک وەربگرێ، 

چوون شیاوترین و '' ک. ژ. ک''بوو ب سرۆکی '' جنابی حضرتی قاضی محمد''
پۆژەی مزن مرۆڤی مزنی گرەک . ۆ ئامانجی نتوەی کورد بووزاناترین کس ب

جنابی حضرتی ". و ھبژاردنی جنابی پشوا باشترین ئاترناتیڤی کوردان بوو
کسایتییکی خاوەن ڕز و قدر، خوندەوار و زانا و سرکردەیکی " قاضی محمد

بور بوو ک زۆرینی باشی پروەردەکراو ل بنمایکی زانا، خاوەن ڕز و 
ھندک نیاری کورد کۆمک بگی . مژوونووسان ب باشیان ل سر نووسیوە

لم . ساختیان ب نوی ئوەوە ساز کردووە تا ونی ڕاستقینی خرا بکن
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بگکانی حیزبی دمۆکراتی . ئم بگان لقاو دەدەمناڕاستبوونی نامیلکیدا 
خۆ و کوردستان و کۆماری سوەی ''مستقل''ربتن نن کلمدەس می کوردستان ئ

 ١٩٤٦ی ١ی ٢٢کورد ل شب ک و ئامانجزراند بکی دامتی زایینیدا دەو
. داگیرکراوەکانی کوردستان ل چوارچوەی یک وت و یک نتوە کۆ بکنوە

، نیشان دەدنتی کوردان لو زەمندا سرەڕای ئوە ک بگکان ب ڕاشکاوی ویس
ئامانجی ئوانیش پاراستنی . زۆر نووسر ھوی شاردنوەی ڕاستییکانیان داوە

 شھاودەنگی. بووە'' ترکی''و '' سوری''، ''عراق''، ''ایران''سنوورە جوگرافییاییکانی 
 کان بوەی ڕاستییتی و ڕۆژئاوایی بۆ شاردنزانی ڕۆژھری زلھناوب ل

وای . ووەھب داژەوەندییکانیان ل ڕۆژھتی ناوەڕاستمبستی پاراستنی بر
ھموو بگ ڕاستقینکان، حز دەکم ئاماژە ب ھندک فاکت بکم ک بنما و 

وەک پشتر گوترا، . ئامانجکانی حیزبی دمۆکراتی کوردستان پشتاست دەکنوە
یزبی دمۆکراتی کوردی دامزراند، ح ناوی ئو حیزبی ک دەوتکی سربخۆی

تا کۆنگرەی سھمی ئم حیزب دەگڵ ناوەکی '' ایران''کوردستان بوو و ووشی 
ی ٣ی ١٧گیانبخت دوکتوور قاسملوو، سکرتری گشتی حدکا ل برواری . نبوو
. کرابوو ی دەگڵل الین ڕۆژناموانکی ئرانی ل شاری سن دیمان ی زایینی١٩٧٩

ی حدکا ''اساس نام''ی باس کردبوو ک ''طھران''ۆژناموانی دوکتوور قاسملوو بۆ ڕ
تا ئو  27.ی زایینیدا نووسرابوو١٩٧١ل کۆنگرەی سھمی ئو حیزب ل سای 

 م حیزبش ناوی ئی کاتبوو''ایران''ووشڵ نی دەگ . می حدکا لھکۆنگرەی س
ونر زانیاری وردی و گر خ 28گیرابوو'' عراق''ی زایینی ل ١٩٧١ی ٦ی ٢١برواری 

'' کریم حسامی''لم پوەندییوە گرەک، دەتوان تکستکانی مامۆستا 
                                                                                  29.بخونتوە

، ئندامی پشووی حدک، پشمرگی کۆماری سربخۆی ''رحیم قاضی''دوکتوور 
نووسیبوو، ھندک ڕاستی '' کریم حسامی''، ل نامیکدا ک بۆ مامۆستا کوردستان

باس کردبوو و پرۆشی خۆشی ل سر ئوە دەربیبوو ک حدک تا ئوکاتیش 
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گرەکی نبوو خۆی دەگڵ سیاست وبرژەوەندییکانی زلھزان بگونجن و 
:     یدا نووسیبوویئو ل نامک. بردەوام بوو ل سر خبات بۆ گشت کوردستان  

کاک، ل چۆنایتی نو نتوەکانی ئمۆکی جیھاندا مسلی <<
جا ل بر . کورد ل ھموو مسلیک تکڵ پکتر و عاستمترە

ل چۆنایتییکی زۆر ) ئم قسی تۆی(ئم مارکسیستکانی کورد 
می ک ل سر یک بیر و ڕایمن ئ. اردا ھکوتوونسخت و نالب

ل حلی ئستادا چ ل ئران و چ ل عیراق و تورکیا بزوتنوەی 
. گلی کورد ناب ل بزوتنوەی گالنی تری نو ئم وتان جیا بت

بۆ . ھم ب گورەی دروشمی و ھم ب گورەی سرۆکایتیکردنی
 ت و تاکتیکی دروستی حیزبشک سیاس ب ش بمئ

ب داخوە جارێ تا ئستا . (چینیییمارکسیستکان شرتکی بن
حیزبکی خۆمان لم ڕگی زۆر دوورە و ناشییوێ خۆی نیزیک 

                                                                  30.>>کاتوە
ناوەڕۆکی نام ب . ی زایینی نووسرابوو١٩٦٢ی ٨ی ١٠ئم نامی ل برواری 

 م گرنگپاش رووخانی کۆماری کوردستان، حیزبی ڕاشکاوی ئ باس دەکا ک
و حیزبزرانی ئماکانی دامر بنس مۆکرات لخۆیی( دربس(  باتی دەکرد، نخ

.                             بۆ ب دەستھنانی مافی ئتنیکی وەک شارومندکی ئرانی  
مژوونووسان ل /وسرانلرە گرەکم زەخت ل سر ئم بکم ک زۆر یک ل نو

ل زۆربی کتبکاندا دەبیندرێ ک ئم نووسران ھویان داوە . سریان نووسیوە
 نن کلموە بسمی '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ئرکی ھتاقلیمی''(حکوم'' ( ل

دمۆکراتیک و خودموختاری  کی''ایران''مھاباد پک ھنابوو و خباتی بۆ 
.                       وارچوەی سنووری جوگرافییایی ئراندا کردبووکوردستان ل چ  
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چییتی؟''ایران''سربخۆیی یان   
ل سردەمی شڕی دووھمی جیھانی '' ایران''لرە پویست چاوک ب سر ڕەوشی 

نخشی الپڕەی داھاتوو ب پاپشتی . و پاش ئو شڕەدا بخشنین
ک ھموو پرتووک مژووییکان و ئارشیوی شڕی سرچاوەگلیک ساز کراوە 

ھر وەک ل نخشدا دەبینرێ، سۆڤیت . دووھمی جیھانیش پشتاستی دەکنوە
'' رضا سوادکوھی''. یان ل ژر کۆنترۆڵ دابوو''ایران''و بریتانیای گورە تواوی 

زلھزان . دەرکرا'' ایران''ی کردبوو، ل ''ھیتلر''ک پاپشتی '' ایران''پاشای پشووی 
ئاترناتیڤی ) ب تایبتی بریتانیای گورە و ویالیت یکگرتووەکانی ئامریکا(

ھبوو بم پویستییان ب کاراکترک ھبوو '' ایران'' بڕوەبری جۆراوجۆریان بۆ
. ک حزی ل دەست ب و بتوان برژەوەندییکانی ئوانیش ل ناوچدا بپارزێ

. کوڕی شای پشوو وە دەست نکوت'' محمد رضا سوادکوھی''سیان ل ئوان ک
 کی الواز کو شای جرەبت کی بنجگت  ٣٠ پتر لخزم ن لسا

و '' ایران''لو کاتدا ک . برژەوەندییکانی ڕۆژئاوا ل ڕۆژھتی ناوەڕاست دابوو
ل ژر دەستی سۆڤیت  شایکی ھیچ دەستکیان نبوو، تواوی باکووری ئران

بۆ ئتنیک گرووپکانیش ک پشتر ھیچ چشن مافکی ئتنیکیان نبوو و ب . دابوو
شوەیکی برابر ل چاو ئتنیک گرووپی سر دەست چاویان ل نکرابوو، ھل 

ب تایبتی . و مرجکی گونجاو رەخسابوو ک بۆ قازانجی خۆیان ککی ل وەرگرن
. ''رضا سوادکوھی''ب زەقی کوتبووە بر سیلی پیالن و پالنکانی  کورد ک زۆر

تا پشین، زمان، داب و نریت و ناسنامی ئتنیکی کورد ئو ھوکی برچاوی دا 
                             .                                                         بستوە

ل زەمنی شڕی دووھمی '' ایران''اتوودا دەبینرێ، ھر وەکی ل خشتی داھ
ل الوازییکی حاشاھنگر '' طھران''جیھانیدا یکجار شپرزە بوو و دەستی 

دا ل ''ایران''گورە ل پتخت سروەر بوون، زلھزان دەگڵ یک ل کشی . دابوو
تیکی گنجی ب کبرکدا بوون، پیتا پیتا سرۆک وەزیر دەگۆڕدرا و گوماش
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ھر وەک ون و بگ ل الپڕەی داھاتوودا . ''ایران''تجرەبش کرابوو ب شای 
نیدەورا پل ببزونی و ھیچ جم و جۆکی سربازی ل '' ایران''دانراوە، ئرتشی 

 واو داگیرکراو ککی تتخۆی نیشان بدا، و زان لئیجازەی زلھ ب تدا بو
نخش جوگرافییاییکاندا بوونی ھبوو و کوردیش بردەوام خباتی  تنیا ل سر

بۆ دەوتی سربخۆی خۆی دەکرد، ب تایبتی ل پش شڕی یکمی 
ک بوونی نبوو کاتک ک کۆماری کوردستان ''ایران''ل ڕاستیدا . جیھانییوە

رتیبی کاتبندی ی ب ت''ایران''خشتی ژرەوە ناوی سرۆک وەزیرانی ل . دامزرا
.                                                                                         دابینن  

Serok wezîrekan, le augostî 1941 ta dêsmbirî 1947 
Muhammad Au Khan Furughi Le August 1941 Ta Mars 1942 
Ali Suhaili Fra Mars 1942 Ta Juli 1942 
Qavam al-Saltana Le August 1942 Ta Februar 1943 
Au Suhaili Le Februar 1943 Ta Mars 1944 
Muhammad Sa'id Le Mars 1944 Ta November 1944 
Murtiza Quli Bayat Le November 1944 Ta April 1945 
Ibrahim Hakimi Le Mai 1945 Ta Juni 1945 
Sa'id Muhsin Sadr Le Juni 1945 Ta Oktober 1945 
Ibrahim Hakimi Le Oktober 1945 Ta Januar 1946 
Qavam al-Saltana Le Januar 1946 Ta Desember 1947 
 
Serçawe: 

 J.H. Bamberg on Soviet Interest in Iranian Oil During World War II, The 
History of the British Petroleum Company, Volume 2, The Anglo-Iranian 
Years, 1928 (Cambriage: Cambridge University Press, 1994), pp. 250-257 

 ERVAND ABRAHAMIAN, A HISTORY OF MODERN IRAN, Cambridge 
University Press 2008, First published, ISBN-13 978-0-521-82139-1, p 102 

گلک دوور ل ڕاستی و لۆژیک ک . ێگرنگ ک ب وردی سرنجی ئم فاکتان بدر
کورد ل سردەمی کۆماردا خباتی بۆ مافی ئتنیکی و خودموختاری ل ژر بای 

. دا بوونی نبوو''طھران''دا کردب، ل کاتکدا ک دەستکی بھز ل ''ایران''
 یش خۆی بگیگلکی بھزن  ک ئو''جنابی حضرتی قاضی محمد''گوتارەکانی 

 ب کوردبوونی خۆی دەکرد و ن کجار شانازی بی بوون''ایران''ی . کی دیکیگب



 

ونی دەستی ڕاست ڕووسی 
 شی سوور لرتکداری ئچ

. نیشان دەدا'' قزوین''شاری 
ئم ونی دەگڵ سندکی 
ک ل دەستی چپ دانراوە 

مرکز ''ل الپڕەی ئینترنتی 
'' اسناد رسمی ایران

گرنگی ئم . وەرگیراون 
سندە لوە دای ک باس 

 تی لدەسایران''ب' ' ل
ی ١٩٤٥ی ٩ی ٢٢برواری 
کسک ب ناوی .زایینی دەکا

ڕۆژنامیکی ب '' رضازادە''
ل شاری '' کلید نجات''ناوی 

پاش ئوە . تورز کردبۆوە
ک ئم ڕۆژنامی تاق یک 
ژمارەی دەرچوو، ڕووسکان 
ڕۆژنامیان پ داخست و 

شیان ''رضازادەمحسین غال''
 .''طھران''کرد بۆ '' تبعید''

ئم سندە نامی وەزیری 
بۆ '' ایران''دەرەوەی وتی 

سرۆک وەزیری کاتی 
ی ب دەست ک ''ایران''

نازان چۆن مافی 
شارومندکی خۆی ل ترسی 
. کۆنسوولی ڕووس بپارزێ

293003323: ژمارەی سندە  
31/6/1324 :ڕکوتی سند  

بۆ چما . ڕاوەستاون'' ینقزو''سربازی ڕووسی ل شاری 
. نیشان بدا'' قزوین''ی غیرەتی ھبوو خۆی ل ''ایران''سربازی 
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دا ب دامزراندنی کۆماری کوردستان، ١٩٤٦بۆ سلماندنی ئوە ک کورد ل سای 
سربخۆیی خۆی ڕاگیاند، ل سدارەدانی نیشتمانپروەرانی کورد و سرۆک 

ۆ مژوونوسان بیریان لوە کردۆتوە گل. کۆماری ئو حکومت سربخۆی بوو
چ بوو؟ جنابی پشوا '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ک ھۆکاری ل سدارەدانی 

و سنوورە جوگرافییایکی، '' ایران''ھڕەشیک بوو بۆ سر برژەوەندییکانی 
پشتر لم پوەندییوە پرتووکیش بو بۆتوە . ھر بۆی بو چارەنووس سزا درا

 ر چکس رۆک کۆماری کوردستان لک  سلی (تاوانگڕوانگ ەوە''طھران''ل (
ئم ئستاش بۆ کورد، ئاسۆڕی، بلووچ و ئتنیک گرووپی دیک  31،32.دادگایی کرا

بردەوام ک خبات بۆ سربخۆیی خۆیان دەکن و ب تاوانی سپاراتیستبوون 
ی نتوە یکگرتووەکانیش بیاریان ل سر دەدرێ، ڕکخراو") تجزیطلبی("

.           ھیچکات سبارەت ب مافکانی ئو ئتنیک گرووپان دەنگی نھاتۆت دەر  

. ی دامزراند''مستقل''گومان لوەدا نیی ک نتوەی کورد دەوتکی سربخۆ و 
. ھگرت'' ایران''ئوان چکیان بۆ پاراستنی نیشتمانی خۆیان ب دژ ئرتشی 

کی دیک ک بۆ سربخۆییبوونی ئو کۆمارە ب دەستوەی، پرتووکی بگی
جنابی [ئو نووسیوتی ک . ی''محمد رضا سوادکوھی''نووسینی '' پاسخ ب تاریخ''

دابش دابش'' ایران''پاپشتی کران تا '' پیشوری''و '' قاضی محمد''] حضرتی
")ن) ''تجزیدەست 33.بک ک بیگت ھیچ ببت پشتیوانی ھسۆڤیی ک وە نیی

کۆماری کوردستانی کردب، وەک ئو پشتیوانییی ک ل حکومتی نتوەیی 
.        ئازەربایجانیان کرد، باسکی گرنگ ک دواتر لم نامیلکی باسی ل دەکرێ  

ناڕاستوخۆ ئم خا دەکن فاکت بۆ /تاقمکیش ب شوەی ڕاستوخۆ
ئندامی '' جنابی ابولقاسم سدر قاضی''تی کورد ک خودموختاریخوازی خبا

بوو و ھر بم ب ناو فاکت گرەکیان '' طھران''ی پارلمانی ١٤پارلمان ل خولی 
ل ناو کورداندا زۆر . باسی سربخۆییخوازی کۆماری کوردستان چواش بکن

الپڕەی  س. کس ل سر مژووی مھاباد و کۆماری کوردستان کاریان کردووە
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ی کوردستان ''مستقل''ئینترنیتیش ب تایبتی ل سر مژووی کۆماری سربخۆ و 
ی ل الین یک کس سکیشیانھر . کردوە ک الی کوردان گلک ناسراون انکاری

بناوبگنامیک  ،ل یک لو الپڕە ئینترنتییاندا. ەوە بڕوە دەچن''واحد''
'' جنابی ابولقاسم سدر قاضی''وات نیشانی ئوە دەدا بو کراوەتوە ک ب ڕ
ل الپڕەی داھاتوودا ونی  34.بوو'' ایران''ی پارلمانی ١٤نونری کورد ل خولی 
نوی ھشت کسی ل ژر نووسراوە، یک ل ناوەکان . ئو بناو بگی دەبینن

و ھشت کسی پوە ە، بم ئیمزای ھیچکام ل''جنابی حضرتی قاضی محمد''ناوی 
ر . نییس کی لزانست وە کئ ب کیش بسر کراوردکردنی ھنگاندن و بسھ

ی ڕەسنناسی ئیمزا و دەستخت ھب، بۆی دەردەکوێ ک یک کسئیمزا و 
جنابی ''خای گرنگ ئوەی ک ئیمزای . ناوی ئو ھشت کسی نووسیوە ''واحد''

ئو الپڕە ئینترنتیی . ئو بناو بگنامی نیی ل سر" حضرتی قاضی محمد
ک ئو کاغزە بگی ئندام  نووسیوتیک ئو بناو بگنامی بو کردۆتوە، 

ی پارلمانی ١٤ی ل خولی ''جنابی ابولقاسم سدر قاضی''پارلمان بوونی 
ی زایینی ٢٠٠٨رسی بابتکی ل یکمی ماھمان الپڕەی ئینترنتی . دا''طھران''

 تی کوە و نووسیوو کردۆتھاباد <<'' جنابی ابولقاسم سدر قاضی''بری مننو
یمی مجلیسی شوورای میللی ئران و نونری قازی محمد و ١٤ل خولی 

ل الپڕەی داھاتوودا ونی ئو الپڕەی  35.بوو>> حکومتی کوردستان ل تاران
زۆر .  گواستراوەتوە و بستری الپرەکش دانراوەدەبینن ک زانیارییکی ل

ل خولی '' جنابی ابولقاسم سدر قاضی''سرچاوەی دیکش ھن ک نونرایتی 
ئوەی ک سیرە ئوەی ک . ی پشتاست کردۆتوە''طھران''ی پارلمانی ١٤

 تی کنووسیو  تییرنڕە ئینتو الپری ئوەبڕقاضی جنابی ابولقاسم سدر''ب ''
ب پی ! بووە'' جنابی حضرتی قاضی محمد''و '' حکومتی کوردستان''نونری 

ل '' ایران''ی پارلمانی ١٤، خولی ''ایران''ئارشیوی پارلمانی ماپری ئینترنتی 
ی ١٩٤٦ی ٣ی ١٢ی زایینی دەستی بکار کرد و ل ڕکوتی ١٩٤٤ی ٢ی ٢٦برواری 

تی پارلمانیش ئم زانیاریی پشتاست دەکاتوە ک ڕاپۆر 36.زایینی کۆتایی پ ھات



 

Photo: ©   www.weneykk.blogspot.com
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ی پارلمان ل ١٥لرە گرنگ باس بکرێ ک خولی . خستراوە بر چاوی خونر
ی ١٩٤٩ی ٧ی ٢٨ی زایینی دەستی ب کار کرد و ل ڕکوتی ١٩٤٧ی ٧ی ١٧برواری 

انی بوان ئم خشتیی ژرەوە بۆ ئوە ک باشتر بو. زایینی کۆتایی پ ھات
.                                                       ''ایران''چاالکی و ڕەوشی پارلمانی   

 
دیاری '' ونی کۆماری کوردستان''سرەتا پویست ئم بگوترێ ک الپڕەی 

ی بابت خستراوە ھر وەک ون. نکردووە ک زانیاری ل کام سرچاوە وەرگرتووە
بر چاوی خونر، جوان دیارە ک ونی بوکراوە لو بابتشدا ھیچ 

وە نییتناوەڕۆکی باب کی بوەندییمانی ١٤خولی . پطھران''ی پارل '' ل
ڕۆژ پاش دامزراندنی کۆماری  ٥١وات . کۆتایی پی ھات ١٩٤٦ی ١ی ٢٢برواری 

ی ٧ی ١٧اوەیکی درژ داخرابوو و تا برواری بۆ م'' ایران''کوردستان، پارلمانی 
ھاوکات ھیچ بگیک ب دەستوە نیی ک سلمنری ئوە ب . نکراوە ١٩٤٧

ب . نونری حکومتی سربخۆی کوردی بووب'' جنابی ابولقاسم سدر قاضی''
 نلمبیس ک ک نیییگوە ھیچ بمان شجنابی ابولقاسم سدر قاضی''ھ '' ل

حکومتکی . دا بشدار بووب''ایران''ی پارلمانی ١٤ڕۆژی دوایی خولی  ٥١
ەوە نیدەتوانی نونری ل الی ''ایران''ل ڕوانگی ) ''تجزیطلب("جیاییخواز 

١٥ ١٤ ?     

  

وتکی داگیرکراو و 
مان لپارل ب 

١٢/٣/١٩٤٦  
 تا

١٧/٧/١٩٤٧  

٢٦/٢/١٩٤٤دەستپک   

١٢/٣/١٩٤٦ کۆتایی  

١٧/٧/١٩٤٧دەستپک   

٢٨/٧/١٩٤٩ کۆتایی  
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و سیستمک ھب ک ئازادیخوازی کوردی بۆ قبووڵ ندەکرا  راسیستیحکومتکی 
 ل و تۆلۆرانسبوو''طھران''و ئەدا وجودی ن/دوای کۆتایی چاالکی خولی  .ناب ب

. یش، پارلمانک بۆ ماوەیکی درژخاین بوونی نبوو''طھران''ی پارلمانی ١٤
 شنھیچ چ ن ککی داگیرکراو دەکتحکوم کان باس لی ''ثبات سیاسی''فاکت

سرۆک وەزیری ل ماوەیکی کورتدا گۆڕیوە و پارلمانیشی بۆ  ١٠نبوو، 
ئمش ئاسایی نیی ک دەوتکی جیاییخواز . ژخاین نبووەماوەیکی در
 ری لنطھران''نو ''بھ . تدەس ب مانناو پارل و ب٥١ئ  وە کڕۆژ پاش ئ

 کیش بیگیاند داخرا و ھاوکات ھیچ بخۆی خۆی ڕاگربتی سکورد دەو
جنابی ''. پشتاست بکاتوەدەستوە نیی ک زانیاریی ناڕاستکانی ئاماژە پیکراو 

برایک ک تا دوایین . برای سرۆک کۆماری کوردستان بوو'' ابولقاسم سدر قاضی
و دەگڵ سرۆکی بوو  وەفادار چرککانی ژیانی برامبر سرۆک کۆمار و کوردستان

گیانبختک ک پشتیوانی ل ویست و خواستی . کۆماری کوردستان ل سدارە درا
جنابی ''. ھوستی جنابی سرۆک کۆماری کوردستان کرد نتوەی کورد و

یک ل ئلیتی کوردان بوو ک وەک کسایتییکی جی '' ابولقاسم سدر قاضی
ی ١٤متمان ل نو کورداندا دەناسرا و ب دەنگی زۆرین ھبژردرا بۆ خولی 

 ی١ارە ل ژم" جنابی حضرتی قاضی محمد''لو سردەمیشدا ھر وەک . پارلمان
چوار فرمووبووی، کورد  دای زایینی١٩٤٦ی ١ی ١١کوردستان، برواری  ڕۆژنامی

ساڵ بوو خودموختاری ھبوو و گلیک ئاسایی بوو ک کورد و دەستی کوردی و 
یش ل ''ایران''. دا نونری ھبا''طھران''ی پارلمانی ١٤شاری مھاباد ل خولی 

ە ھیچ دەستکی ب سر ناوچ کوردییکاندا دەستپکی شڕی دووھمی جیھانییو
زۆر ڕوون ک لو ڕۆژە ڕا ک سربخۆیی دەوتی کوردستان ڕاگیندرا، . نمابوو

دەوتی کوردیش ک ئای . نمابوو'' طھران''ل '' جنابی ابولقاسم سدر قاضی''
ی ''مستقل''، ونی شای فێ دا و کۆمارکی سربخۆ و ی ھنا خوارێ''ایران''

 کی لرننو زراند، ناتوانطھران''دام '' ،برزۆک و ''طھران''ھکجار لی کی ک
.                                                              گۆڕەپانی تۆپنی زلھزان بوو  
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لو کاتدا ک ناوچ کوردستانییکانی ڕۆژھتی (پش ئوە ک کۆمار دابمزری 
'' پھلوی''، فرگیک ل شاری مھاباد ب ناوی )ردستان خودموختارییان ھبووکو

دەبوا ونی شا ل '' ایران''لو سردەمدا ب پی بیاری حکومتی ناوەندی . ھبوو
ونیک ک ل پرتووکی . شون و ئیدارە فرمییکان و فرگکان ھوەسرابا

دا ئیتر ''پھلوی''نری ئوەی ک ل فرگی بو کراوە، سلم'' ساوجبالغ مکری''
مامۆستایان، ژنان و . اونی شا البردرابوو، کاتک ک کۆماری کوردستان ڕاگیندر

سرۆکی کۆماری سربخۆ و '' جنابی حضرتی قاضی محمد''پیاوان ل ژر ونی 
رگکانی ئم ب ھمان شوە ل ف 37.ڕاوەستاون/ی کوردستان دانیشتوون''مستقل''

ھر وەکی ل الپڕەی  38.شارەکانی دیکی ژر دەستی کۆماری کوردستاندا وابوو
 ک کلت''داھاتوودا دەبینن، کاترۆک کۆماری '' ئارچی ڕووزوتی سخزم ب

ک ڕاستییکان  کوردستان گییشتبوو، ونگلکی زۆر شازی ل مھاباد کشابوو
ونکان ل دەفتری کاری سرۆک کۆماری یک ل . بۆ ھر مرۆڤک باس دەکن

 ر دیواری ژوورەکس ورە لی کوردستانی گخشن شراوە ککوردستان  ک
ل یادداشتکانیدا باسی لوە کردووە ک '' خلیل فتاح قاضی''میرزا  39.ھوەسراوە

 تو دەوتی بیانی فرۆشتووە و ئو ی بخۆی کوردستان کاربکۆماری س
بووە  کوردییخۆی ھربکانی کوردستانیشدا باس (بازەرگانی سڕۆژنام ل مئ
ب پی سرچاوەکان و ونکان، ھزی ئرتشی کۆماری سربخۆی  40).کراوە

 ل نک ھاتبوو و تجۆراوجۆرەکانی کوردستانی داگیرکراو پ شب کوردستان ل
'' محمد حسین سیف قاضی جنابی'' 41. ڕۆژھتی کوردستانوە تیدا بشدار نبوون

بم کاتک ک کۆماری سربخۆی کوردستان  42،43دا بوو''ایران''ل ئرتشی 
 ،کرد و کوت خزمتکردن ب نیشتمانی خۆی'' ایران''دامزرا، پشتی ل ئرتشی 

ئو ل کۆماری سربخۆی کوردستاندا برپرسایتی وەزارەتی شڕی ب . کوردستان
یکان ئم پشتاست دەکنوە ک ''ایران''کات سرچاوە ھاو 44.دەستوە بوو

ئو دەیزانی ک  45.خۆی دەیزانی ک ل سدارە دەدرا'' جنابی حضرتی قاضی محمد''
وات ئو شارەزایی لوە . بۆ خبات بۆ کوردستانکی ئازاد چ بھایکی دەبا دابا



 

Photo: © Archie Roosevelt



Komarî Serbexo u Musteqilî Kurdistan; Gerranewe bo Rastîyekan 

 
23 

حوکم دەدرێ، بم  یک جیاییخواز ب مرگ'' ایران''ھبوو ک ب پی قانوونی 
. ھیچکات ل ھوستی خۆی پاشگز نبۆوە و گیانی خۆی فیدای کوردستان کرد

ب کۆمارکی  تاقمکەی کوردستان ک ''مستقل''ئو کۆمارە سربخۆ و 
دا پناس دەکن، ب ب ئوە ک ''ایران''خودموختاری ل چوارچوەی سنووری 

بدا پوەندی دیپۆماتیکی سربخۆی '' طھران''ئاگادارکردنوەیک ب /ڕوونکردنوە
بازەرگانی دەگڵ دەرەوەی وت ھبوو /دەگڵ وتی دیک ھبوو، پوەندی ئابووری

 وە کئ ب ک '' ایران''بکۆم نابوو بک ھکی پتوە، دەوئاگادار بکات
روودی ی ھبوو، س''مستقل''وەزارەتی جیاوازەوە، ھزکی ئرتشی سربخۆ و 

ای ایران ای مرز ''ی دەخوند و ھیچ باسک ل ''ئی رەقیب''نتوەیی 
نبوو، ئای کوردستانی برز کردبۆوە و ئای ) سرودی نتوەیی ایران(''...پر

، سرۆک کۆماریکی ھبوو ک دەوتکی سربخۆ و ئرانی داخست خوارەوە
وت و دەوتک ڕابگین ب  ی ڕاگیاندبوو، دامزرا تا سربخۆیی''مستقل''

ر دەشببووە و ھمووکات ھھ ک کتوی کوردستان، وری . نبر سژ ل
حسانوەی کۆماری کوردستاندا، منای کورد بواری خوندن و فربوونی زمانی 

 46،''کریم حسامی''مامۆستا . وەال نرا'' پارسی''زگماکی بۆ رەخسا و زمانی داسپاوی 
و زۆر کسی دیک ئاماژەیان ب  48''ئارچی رووزولت'' 47،''حسن ایوب زادە''مامۆستا 

 و کۆمارە و جیا لخۆبوونی ئربایران''شای . کردووە'' ایران''س'' یش ل
جیا '' ایران''کی بوو ل باسی لوە کردووە ک کورد گرە'' وم بۆ مژوو''پرتووکی 
ھی ک باس ل کشکانی باکووری دەنگی شاش ل بر دەستی ئمدا  بتوە و

بۆ ھاووتکانی '' ایران''دەکا و ڕاستی جیاییخوازی ئو بشی ل '' ایران''ڕۆژئاوای 
'' ایران''. ھموو فاکتکان سربخۆیی ئو کۆمارە پشتاست دەکنوە. باس کردووە

ک ا دەبیتن گلۆ شتی ئاو. ھبوو) ''مۆنارکی("ل ئو زەمندا سیستمکی پاشایتی 
 ماف تیدا دان بکی پاشایمری سیستر چاوەدژ ک لتنیک گرووپئ
 بدرێ ناوچ ی پگوە ڕختتن پالی ت و ھاوکات لندرکانیدا بھتنیکییئ
جوگرافییاییکانی خۆی ب شوەی خودموختاری بڕوە برێ و ئینجا حکومتی 
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اشایتی و کۆماری دوو سیستمی تواو ناوچیی خۆشیان ب کۆمار پناس بکن؟ پ
کاتک . جیاواز ل یک بۆ بڕوەبری و ئیدارەی وتن و تواو دژ ب یک

سیستمکی حاکمی پاشایتی دان ب خودموختاری ئتنیک گرووپک ل ناوچی 
. خۆیدا بھن، ئو ئتنیک گرووپ مافی ئوەی نیی ک کۆمارک دابمزرنت

یش ئوە پشتاست دەکاتوە ک کۆمارکی ''طھران''ی پارلمانی ١٤ڕاپۆرتی خولی 
ئو کۆمارە ") تجزیطلبی("کوردستان دامزرابوو و ئاماژەی ب جیاییخوازی 

ئوە ک ناوچکانی خوارووی ڕۆژھتی کوردستان ل ژر دەستی  49.کردبوو
ان ھب، چوون ب یکان ناتو''ایران''کۆماری کوردستاندا نبوو، ھیچ واتایکی بۆ 

پی نخش و سرچاوە ک خستراوە بر چاوی خونر و ب پی ڕاپۆرتی خولی 
خوارووی کرماشان  تا دەگییشتئو ناوچ کوردستانییان '' طھران''ی پارلمانی ١٤

ھمووی ل ژر دەست و کۆنترۆی ئینگلیسییکان دابوو نک ل ژر دەستی 
 ەکھندکیش ل ڕووی نائاگاھییوە و. کراو و ب دەستکی کاول و داگیر''ایران''

نیارانی کورد ئم خاش زۆر برز دەکنوە ک کۆماری کوردستان تواوی 
کوردستانی ل ژر دەست نبوو و ھر بۆی پاساوی بۆ دەھننوە ک ناوی حقوقی 

ستان بکار ئو کۆمارە چواش بکن و کۆماری مھاباد و لم چشن ناوە نادرو
لم پوەندییوە . نووسری ئم دان لم پوەندییوە ھیچ زانستکی نیی. برن

توەرکی . )ل کتبدا بو دەکرنوە( دەگڵ دوو پسپۆڕی نروژی دیمانم کردووە
زۆر سرنجاکش ک باس لوە دەکا ھیچ پویستی ندەکرد کۆماری کوردستان 

ناوچ کوردستانییکانیدا ھبوا و ئینجا دامزرانی دەستی ب سر ھموو 
ئامانجی کۆماری کوردستان لکگربستنوەی . دەوتی سربخۆی ڕاگیندرابا

ھموو کوردستانی مزن بوو ک وەک وتک ل الین ڕکخراوی نتوە 
                      .                   یکگرتووەکان و زلھزەکانوە ب فرمی ناسرابا

ل یادداشتکانیدا تۆماری کردبوو ک کورد ل ھموو '' خلیل فتاح قاضی''میرزا 
چوون بۆ مھاباد ) باکوور، باشوور، ڕۆژئاوا و ڕۆژھت(بشکانی کوردستانوە 

ئوان بواریان ھبوو تا ل  50.و لوێ کاریان پ سپردرابوو و ئاسایشیان ھبوو
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سیاستوان . کوردستاندا کار بکن و بشک ل سیستم بنژر دەستی کۆماری 
بیانییکانیش ک ل سردەمی کۆماری کوردستاندا سردانی مھابادیان کردبوو، 

ی ل الین نتوەی کوردەوە ''ایران''ئم پشتاست دەکنوە ک شارەبانی 
ل '' ایران''ی نووسیوتی ک شارەوانی داگیرکراو'' ئارچی رووزولت'' 51.داگیرکرا

 52.ی ل ناوچ کوردستانییکاندا بوو''ایران''مھاباد، دوایین بنکی ھزی 
گرێ بم شوەی ھس و ناوچیک ک خودموختاری ل حکومتی ناوەندی وەرب

.       کوردان خۆی بگیکی حاشاھنگرە بۆ سربخۆیی تواوی کوت ناکا و
  
 
 
 
 

ی کوردستاندا، ستالین فرمانی دامزرانی ''مستقل''و  ل تنیشت کۆماری سربخۆ
ئم دوو . ل شاری تورز دا'' سید جعفر پیشوری''حکومتکی ترکی ل ڕگی 

، "جرارد چالیاند''ب پی لکۆینی . ناوچان ب شوەی جۆراوجۆر بڕوە دەچوو
م خک ل کوردەکان ناوچکانی خۆیان ب شوەیکی لیبراڵ ئیدارە دەکرد ب

 وە دەچوو لڕوە بکانرادیکا دەستی ترک ب تی ترکیدا ککانی حکومناوچ
یھوودییکان، مسیحییکان و ھموو کمایتیی  53.ئازادی دەربین ببری بوون

افی برابریان وەک ئتنیکییکانی ژر دەستی کۆماری کوردستان، م
ئارچی ''ب '' ی حضرتی قاضی محمدجناب''ڕۆژک . ھبووموسومانکان 

:                                                                         ی گوتببو''رووزولت  
ھموو شارومندان ل ناوچکانی ژر دەستی من، ئازادن <<

.                   >>بۆ ئوەی ک دەینووسن و بوی دەکنوە  
ی گوتبوو ک ل ژر دەستی ''جنابی حضرت قاضی محمد''ب ئارچی رووزولت "
دا، خک تنیا مافی ئوەی ھی ک گوێ ل رادیۆی مسکۆ و ''جعفر پیشوری''
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جنابی پشوا ب ژیری خۆشحای خۆی لوە دەربیبوو ک  .تورز ڕابگرێ
گوتبوو ک ھل ی ''رووزولت''ب  وھستی ب ڕاستییکان کردبوو '' ئارچی روزولت''

پویست ئمش بگوترێ ک  54.و مرجی تورز ل چاو مھاباد تواو جیاوازە
بوو '' پیشوری''رفۆرم سوسیالیستییکان فۆکووسی ل سر ناوچکانی ژر دەستی 

و لوێ بڕوە چوون بم ئو کارە ل ناوچ کوردستانییکاندا نکرا ک ل ژر 
دەوتی سربخۆی  55.ی کوردستان دابوون''مستقل''ۆ و دەستی کۆماری سربخ

 ئو دەوتی ک ل سر بنمای. کوردستان ل الین زلھزانوە پشتیوانی نکرا
. نتوەی کورد ل ناوچ جۆراوجۆرەکانی کوردستان پک ھاتبوو ویستی گشتی

شتی برایانی ل پرتووکی خۆیدا نووسیوتی ک بارزانییکان پ'' مسعود بارزانی''
انییدا تخۆیان لو کۆمارەدا گرت و ل جژنی ڕاگیاندنی ئو کۆمارە کوردس

ل سر برژەوەندییکانیان ل ڕۆژھتی کاتک ک زلھزان  56.بشدارییان کرد
ناوەڕاستدا پک ھاتن، پرسی کورد و ویستی گشتی ئوان و داننان ب مافکانیان 

ۆ و ھم ل کۆماری کوردستان بایکۆت کران و ل ھم ل کۆنفرانسی سانفرانسیسک
ی داگیرکراو ڕگی پ درا تا کاردانوەیک ل برانبر ترک و ''ایران''دواییشدا 

لو کاتدا زۆری داوا ل " مصطفی بارزانی''ژنراڵ . کورد ل خۆی نیشان بدا
وە بم کرد تا ل مھاباد دەگیان دوور بکون'' جنابی حضرتی قاضی محمد''

جنابی پشوا قبووی نکرد و دەیزانی ب ڕۆییشتنی ئو چ کارەساتک تووشی 
ی ''ایران''ک ئای '' جنابی حضرتی قاضی محمد'' 57،58.جماوەری کوردستان دەبوو

یکان ھمان کار برامبر ئای کوردستان ''ایران''ھنابوو خوار، حزی ندەکرد 
ھبوو، ئای '' مصطفی بارزانی''و متمانی ب ژنراڵ  ب ھۆی ئوە ک بوا. بکن

 59،60.کوردستان و نخشی کوردستانی مزنی پ سپارد و داوای لکرد بیانپارزێ
ی ''مستقل''پویست ئمش باس بکرێ ک پش ل دامزرانی کۆماری سربخۆ و 

رانسی کوردستان، لژنیک ل الین گنجانی ڕکخراوی خۆیبوون ل کۆنف
شدارییان کرد تا داوای مافی کوردان و دەوتی سربخۆی سانفرانسیسکۆ ب
زلھزان قبووی ئو داوا ڕەواییان نکرد و ومی نگاتیڤیان ب . کوردستان بکن
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ل الپڕەی داھاتوودا نخشی  61.داوای ب فرمی ناساندنی کوردستان داوە
ی زایینی ل الین گنجانی ١٩٤٥ی ی مارس٣٠کوردستانی مزن ک ل برواری 

.     ڕکخراوی خۆیبوونوە پشکش ب کۆنفرانسی سانفرانسیسکۆ کرابوو، دەبینن
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 سۆڤیت و نوت
 
 
 
 
 

ل سر  ی زایینی سفری بۆ برلین کرد تا١٩٤٠ل نۆوەمبری " مۆلۆتۆف"
ئامان، ئیتالیا، . پوەندییکانی داھاتووی نوان سۆڤیت و ئامان وتووژ بکا

 و ناوچانودا ئاماژە بل شنیارییان نووسی ککی پراردادت و ژاپۆن قسۆڤی
ی ٢٦برواری '' مۆلۆتۆف'' 62.کرابوو ک ل داھاتوودا حزیان ل بوو بڕوەی برن

پاش باس و لکدانوە ل سر پشنیارەکان . ۆسکۆگڕاوە بۆ م ١٩٤٠نۆوەمبری 
دەگڵ کارگانی بای سۆڤیت، بۆچوونی دەوتکی ل سر پشنیارە 

سۆڤیت پشنیارەکانی دەپژراند گر . نووسراوەکان ب ئامان ڕاگیاندەوە
ل مرجی ژمارەی سی سۆڤیتدا  63.ئوانیش چوار مرجی سۆڤییتیان پژراندبا

بوە کرابوو ک سۆڤیت گرەکی بوو ناوچکانی ژر وتی خۆی بخات ژر  ئاماژە
بم ل دواییدا سۆڤییت برەی گۆڕی . دەستی خۆی تا دەگییشت کنداوی پارس
ل سر ) ''تمرکز''(سۆڤیت زۆرتر ترکیزی. و بوو ب ھاوپیمانی ئامریکا و ئینگلیس

 64.کرد'' تودە''یوانی ل دامزرانی حیزبی ی زایینی پشت١٩٤١و ل  دەکرد'' ایران''
کرد، ب شوەیک ک ل '' تودە''سۆڤیت سرمایگوزاری باشی ل سر حیزبی 

ل دەنگی ھبژاردنکان دەگڵ % ٤٠ی زایینیدا ئو حیزب دەیتوانی ١٩٤٥سای 
ندەست بھ یمانانی خۆی بکان حیزبی  65،66.ھاوپی ڕاپۆرتی ئینگلیسییپ ب

ئندامی  ٥٠٠٠٠ئوان نزیکی . ی زایینی ھبوو١٩٤٥ئندامی ل سای  ٢٧٥٠٠٠'' دەتو''
ھبوو و '' ایران''بنکی نونرایتییان ل شارەکانی  ٧٨الینگر و  ١٠٠٠٠٠فرمی، 
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ھزار کس بۆ بۆنیکی تایبتی  ٦٠تا  ٤٠دەیانتوانی جماوەرکی زۆر ل ناوبری 
ھاوکاری برچاویشیان دەگڵ حیزب سوسیالیستییکان '' تودە''حیزبی . کۆ بکنوە

پویست ئمش ( 67.ھبوو ک دەستکردی سۆڤیت بوون'' جنگل''و ئندامانی 
ل '' تودە''کس ل ئندامانی حیزبی  ٤٥٠٠بگوترێ ک ب پی ھمان ڕاپۆرتکان 

                     ).                                ی نوت کاریان دەکرد''صنعت''بشی 
گر  ی ڕاگیاندبوو ک''ایران''سرۆک وەزیری '' قوام السلطن''ب '' تودە''حیزبی 

دەوت  گرەکی نبووبا قراردادی نوت دەگڵ سۆڤیت واژوو بکا، دەبوا'' ایران''
شڕی  تواوی کۆنتراکتکانی نوتی دەگڵ ئمپریالیستکانی ڕۆژئاوایی تا کۆتایی

ک پیاوی سۆڤیت بوو، ب '' جعفر پیشوری'' !68می جیھانی وە دوا بخادووھ
ل ناوچی '' تودە''حیزبی  69.ی دامزراند''فرق دمکرات آذربایجان''پاپشتی ئوان 

سرۆکی حیزبی '' باقرئۆف'' 70.یکیان گرت'' فرق دمکرات''ئازەربایجاندا دەگڵ 
ی کم کردبۆوە و ڕای سپاردبوو ک ''تودە''کۆمۆنیستی باکۆ چاالکییکانی حیزبی 

 ھاوکاری '' جعفر پیشوری''پشتیوانی ل کوردەکانیش کردبوو ک ن و داوای لبک
سبارەت ب '' خلیل فتاح قاضی''میرزا  71.بکن'' فرق دمکرات آذربایجان''دەگڵ 

ا و سرکردایتی کورد نووسیوتی ک سۆڤیت ھوی دا ت'' باقرئۆف''دیداری نوان 
سرکردایتی کورد ڕازی بکا تا مافی ئتنیکی خۆیان ل ژر دەستی حکومتکی 

برانبر '' جنابی حضرتی قاضی محمد'' 72.ب دەست بھنن'' جعفر پیشوری''
'' باقرئۆف'' 73.پشنیاری سۆڤیت ھوستی گرتبوو و قبووی ئو پالنی نکردبوو

وە ک سۆڤیت پشتیوانی ل ب سرکردایتی کوردی گوتبوو ک سرەڕای ئ
سربخۆیی ھموو نتوەیک دەکا بم ب پی ھل و مرجی ئوکات دەبوا 
کوردەکان ھاوکاری و پاپشتییان ل حکومتی خودموختاری ترکان ل تورز 

                                                                                     74،75.کردبا
لمژ بوو ئوان . سۆڤیت زۆرتر خوازیاری ئوە بوو دەستی ب نوت ڕاگییشتبا

 وت لنانی نی وە دەست ھوھ ل ایران''ک'' رمی لوەی فش م بدا بوون ب
ڕاپۆرتی  76.کرد'' ایران''ی زایینی داوای کۆنتراکتی نوتیان ل ١٩٤٤ی ٩ی ٦برواری 
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یش ئم پشتاست ''ایران''و پرتووکی شای  ''طھران''ی پارلمانی ١٤خولی 
 77،78.بگا'' ایران''دەکنوە ک سۆڤیت گرەکی بوو دەستی ب نوتی باکووری 

و حیزبکانی ) قوام السلطن بوو''حیزبی ('' دمکرات ایران''و حیزبی '' تودە''حیزبی 
اکسیۆنکیان پک ب یکوە فر'' ایران''و حیزبی '' اتفاق ملی''، ''میھن''، ''منفرد''

توانی پالنک ب '' محمد مصدق''ییکانیش دوکتوور ''ایران''قارەمانی  79.ھنابوو
ی ١٢ی ٢دەنگی پارلمان بگین ک ل دانیشتنی یازدەھمی پارلمان ل برواری 

دا ھموو ''مصدق''ل بندی یکمی پالنی دوکتوور . ی زایینی دەنگی پ درا١٩٤٤
مافی ئوەیان ل ھستندرابوو ک دەگڵ دەوتکی بیانی '' انایر''وەزیرەکانی 

دوکتوور . جا ئستا  ل سرڕا پرسیار دت پش  80.قراردادی نوت ببستن
سرۆک '' قوام السلطن''بواری بستن و واژووکردنی قراردادی نوتی ل '' مصدق''

گلۆ دوکتوور . بستوەزیری وت ھستاندبوو ک گرەکی بوو دەگڵ سۆڤیت بی
ئینگلیسییکان بوو؟ بۆ ئینگلیس تا ئستا بگکانی سبارەت ب  پیاوی'' مصدق''

قوام ''و '' مصدق''بو نکردۆتوە؟ گلۆ شڕ ل ناوبری '' مصدق''دوکتوور 
ری ئامریکا و ئینگلیس؟ '' السلطنناوب ک بوو لیرکببۆ (ک ڕەنگ ک کباس

      ).                                                      سرنجاکش ب ییکان''ایران''
ی بۆ ''ایران''دابوو ک ھم قراردادی نوتی باکووری '' ستالین''بنی ب '' قوام''

خۆشتر و زیاتر بکا تا '' تودە''جبج بکا و ھم ئوە ک بوار بۆ ئندامانی حیزبی 
و دوو ئندامی دیکی '' ایرج اسکندری''ئو . دا بشدار بن''ایران''ل حکومتی 

ی بردە نو کابینی وەزیرانی دەوتی خۆی و ''تودە''سرکردایتی حیزبی 
دا ب ھر کام لو س '' بازرگانی''و '' بھداشت''، ''آموزش و پرورش''وەزارەتکانی 

ی پارلمانی ١٤ل خولی  ش ک''تودە''ئو ئندامانی دیک حیزبی  81،82.یی''تودە''
دا ئندام بوون، بردەوام خباتیان بۆ ئوە دەکرد تا سۆڤیت کۆنتراکتی ''طھران''

ی داگیرکراو نونری ''ایران''ھاوکات  83.ی دەست کوتبا''ایران''نوتی باکووری 
نارد بۆ ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکان تا کشی '' ابراھیم حکیمی''خۆی ب ناوی 

ی ب کشی خۆیان دەگڵ کۆماری سربخۆی کوردستان و حکومتی کۆتای
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ی ئینگلیسی پشنیاری کرد ک ''بڤین''خودموختاری ئازەربایجان بھنن، بم 
سۆڤیت دەگڵ ئامریکا و ئینگلیس ب یکوە برپرسایتی ئو پرس ب دەستوە 

جیمز ''کسک ب ناوی ڕا ب نونرایتی  ١٩٤٦ئامریکا ل مارسی  دواتر 84.بگرن
ببات '' ایران''ڕاشکاوان ب سۆڤیتی ڕاگیاند ک دەب ئرتشی سوور ل '' بیرنس
چۆل بکا، '' ایران''ھاوکات ک سۆڤیت ل ژر زەخت و گوشاردا بوو تا  85.دەرێ

ب پی  86.دەگڵ سۆڤییت بست" سادچیکۆف-قوام''کۆنتراکتکی ب نوی '' قوام''
واژوو کرا، '' ستالین''بۆ مسکۆ و دیداری '' قوام''اکت ک پاش سفری ئو کۆنتر

وتی باکووری کدەبوا کۆمپانیینانی نش بۆ دەرھت'' ایران''ی ھاوبزر87،88.دابم 
 ر شانی '' قوام''ستالین زۆر لس ی خۆی بتۆکپا ر بۆیی ''قوام''ڕازی بوو و ھ

. دا نیشان دەدا''ستالین''ل پاتۆی '' قوام''ی ک ل بر دەست دا'' قوام''ونی . دادا
 ک گیراوە ککات ینو وستالین''پاش دیداری '' قوام''ئ '' ی لخانۆکطھران''ف'' 

، سۆڤیت پاش ئو کۆنتراکت پشتیوانی ''ایران''ب پی ڕاپۆرتی پارلمانی . دابزی
ۆماری سربخۆی کوردستان خۆیان ل حکومت خودموختارەکی ئازەربایجان و ک

سۆڤیت ب پی بگکان پاپشتی حکومتی ترکی ئازەربایجانی کردبوو ( 89.سوە
ھیچ . بم ئو پاپستییی ل کۆماری سربخۆی کوردستان نکردبوو

وە بوونی نییوەندییم پکیش لیگستالین''). ب '' ییشتبوو کگ و شتانب ک
ی ڕاگیاند ک ئازەربایجان دەتوان ''قوام''پی ھبوو، ب دەوتکی پویستی 

 کانی خۆی لتنیکییئ 90وەربگرێ'' ایران''ماف  یاند تا ''باقرئۆف''و بیشی ڕاگ
ونی ( 91.ھاوکاری بکا'' قوام السلطن''ئاگادار بکاتوە تا دەگڵ  "پیشوری"
کدارانی ئرتشی سووری و چ'' طھران''ل بر دەست دای ک چوو بۆ '' پیشوری''

                      !).                                    سۆڤیت گیانپارزییان ل دەکرد
ک ناسیۆنالیستکی پارس بوو، زۆر بوە تک چووبوو ک '' توفیسعبدالل م''

'' یپیشور''جماوەرکی زۆری ل ئندامانی خۆی بۆ پشوازیکردن ل '' تودە''حیزبی 
برنامیکی '' تودە''حیزبی . کۆ کردبۆوە'' طھران''ل " شبستری''و 
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ک بوە کیفخۆش '' توفیسم. "بخرھاتنکردنیان بۆ برا کۆمۆنیستکانیان داڕشتبوو
             :                                                                  نبوو گوتبووی

ئامادەن تا ب گوڵ پشوازی ل '' ەتود''سرکردایتی <<
سرکردە خیانتکارەکانی حکومتی ساختی 
 ن کک بکممافرۆش و حقاند پرتئازەربایجان و چ

                92.>>بکن'' تجزی''ی ''ایران''گرەکیان بوو 
وازی ل دەستکوتکی ھب و ھر بۆی '' طھران''نیتوانی ل '' جعفر پیشوری"

ی ت''نا '' ستالینر ئازەربایجان ''ایران''. و ڕای کرد بۆ باکۆھرشی بردە سیش ھ
 یششڕی سارد 93.ستالینیش ھیچ کاردانوەیکی ل خۆی نیشان ندا. و کوردستان

، ترکی ب قوربانیکردنی مافی دەیان ملیۆن مرۆڤی کورد، ئاسۆڕی، بلووچ
                                             .  دەستی پکرد... و  دانیشتووی ئازەربایجان
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 کۆماری کوردستان ل نو چند پرتووککدا
ونیکی زۆری ل مڕ مژووی کورد کۆ کردۆتوە و ل '' سوزان میسلیس"

'' جنابی حضرتی قاضی محمد''دیمانیکی . کتبکی ب نرخدا بوی کردوونتوە
لم پرتووکدا ھاتووە ک ڕبری حیزبی  ستان بو کرابۆوەک ل ڕۆژنامی کورد

ودەچ دۆستی کوردان  94.دمۆکراتی کوردستان باسی ل خودموختاری کردبوو
خوازی کۆماری  خودموختاریل ک باسی " ڤان بروینسن''پۆفسۆر مارتین 

نی بووب دا کردووە ھر ب پی ئو دیما"سووزان"ل پشکی کتبکی  کوردستان
وناچ ک خۆی ڕۆژنامکانی '' سووزان''. ک لودا باس ل خودموختاری کراوە

. زانکوردستانی پاش ئو دیمانیی دیتب و ودەچ ک خۆشی کوردی ن
ک ل کتبکیدا بو کراوەتوە پش ل '' جنابی حضرتی قاضی محمد''دیمانکی 

) ٩(ئم ھی ک باس نکرێ نۆ . بووە دامزرانی کۆماری سربخۆی کوردستان
و سیرە ل چاو ھموو ڕۆژنامکان ئو  ڕۆژ دوای ئو دیمانی چ ڕووی دا

دەنکیان ھبژردراوە ک پوەندی ب کۆماری کوردستانوە نیی و ل ژمارەکانی 
دیمانی . دواتریدا ئاماژە ب سربخۆیی کوردستان کراوە نک خودموختاری

نۆ . ی زایینی ئنجام درابوو١٩٤٦ی ١ی ١٣ل برواری '' ی حضرتی قاضی محمدجناب''
امیر حسن ''دوکتوور . ی کوردستان ڕاگیندرا''مستقل''ڕۆژ دوای کۆماری سربخۆ و 

ودەچ ک . وەرگاندووە سر زمانی ئینگلیسی'' سووزان''ئو دیمانیی بۆ " پور
دەستی بو ژمارانی ڕۆژنامی کوردستان ن ئویش ڕۆژنامکانی دوایی ندیب یا

ییشتبگڕۆژی  ڕان ١٩٤٦ی ١ی ٢٢ک یو دیماننۆ ڕۆژ پاش ئ ی زایینی وات
کوردی ب ناوی کۆماری کوردستان  سربخۆی سرکردایتی کورد دەوتکی

                                                                             !           ڕاگیاند

ل پرتووکی خۆیاندا بابتکیان ل مڕ '' تایسی. تانیل ب''و " کریم ییلدیز''
 تو دەوئ گوای وە کردووە کوە و باسیان لو کردۆتکۆماری کوردستان ب
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 تکستیل  بۆ ون ئوان. سربخۆ کوردستانیی داوای خودموختاری کردبوو
. ککیان وەرگرتووە وەک سرچاوە )پشتر باسی ل کراوە(''کوھی کمالی فریدە''

لو پرتووکدا برنامیک بو کراوەتوە ک گوای برنامی حیزبی دموکراتی 
 95.کوردستان بووە ک ل ھشت مادەدا باس ل مافی ئتنیکی و خودموختاری کراوە

 مۆکرات لی حیزبی درنامناوبو بین وداداھاتوئر دەکس ی لنیا . قست
ب وردبوونوەیک ل  ئم جۆرە نووسران ب. کاغزکی ساختی سازکراوە

ی زایینی ب ١٩٤٥سرچاوە و ھنانوەی بگیک دەنووسن حیزبک ل سای 
یواو ھت ک کبووە، شتران بوونی ھمۆکراتی کوردستانی ئناوی حیزبی د .  

کارکی گلیک ورد و جوانی ل پوەندی ب پرسی ژنان، مافی ژنان '' شھرزاد مجاب''
. و بوار و ئازادی ژنان ل سردەمی کۆماری سربخۆی کوردستان ئنجام داوە

ئویش ب ھمان شوە پشتی بو برنام ساخت و سازکراوەی نیارانی کورد 
رە سلمنری سرچاوەکانی ئو نووس 96.بستووە ک ل ھشت مادە پک ھاتووە

ئوەن ک دەستی ب ڕۆژنامکانی کوردستان چاپی سردەمی کۆماری کوردستان 
ی بم سیرە ک ئو چاوی بو سردە گورانی ڕۆژنام. ڕاگییشتووە

ی ''مستقل''ل کوردستانکی سربخۆ و کوردستان نکوتووە ک باسی 

                                                                                         !کردووە

ھمان زانیاری ھیان بو '' فرشت کوھی کمالی''و '' فریدە کوھی کمالی''
ل پرتووککدا ک ل داھاتوویکی ن زۆر دووردا بوی دەکموە، . کردۆتوە

رتووکپ یم لو زانیاری نا کانیانڕەخن ھ ن لپ وان . ڕاستگرتووە کئ
تنیا زانیاری ھیان ل مڕ مژووی کۆماری کوردستان بو نکردۆتوە بکوو 
ل سر زەمنکانی دیکی مژووی نتوەی کوردیش ھوی شاردنوەی زۆر 

.  ییک مژووی کوردان بنووستوە''ایران''بم شوەی دەب کاتک . ڕاستییان داوە  
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کتبکی داوەت دەرێ ک پشکی و ڕوونکردنوەکانی '' امیئفراسیاو ھور''دوکتوور 
لو پرتووکدا مژوونووس . نووسراوە'' یاسین سردەشتی''ل الین دوکتوور 

سۆڤیتی ل سر ڕۆژھتی کوردستان ل ناوبری  ڕاپۆرتکانی'' ھورامی''دوکتوور 
.  سر زمانی کوردیدا ب شوەیکی زۆر خراپ وەرگڕاندۆت ١٩٤٦-١٩٤٥ساکانی 

حکومتی ''لودا ناوی دەوتی سربخۆی کوردی ب " یاسین سردەشتی''دوکتوور 
!                                            ناڕاست 97.نووسیوە'' دمۆکراتیکی کوردستان  

لرە باس ل شتک لم پرتووک دەخم بر چاوی خونر ک ئم دوو دوکتوورە 
ل ژرەوە . ڕە میژوونوس کوردە ھیچ روونکردنوەیکیان ل سری نداوەپسپۆ

.                ڕاپۆرتکانی سۆڤیت ک لو کتبدا بو کراوەتوە دەبیننڕکوتی   

30/03/1945 -----> 01/05/1945 -----> 22/12/1945 -----> 17/01/1946 -----> 
03/07/1946 -----> 22/08/1946 -----> 03/09/1946 -----> 20/08/1946 -----> 
19/08/1946 -----> 03/09/1946 -----> 24/12/1945 -----> 13/10/1946 -----> 

11/eylul/1946[11/09/1946] ------> 28/11/1946 -----> 28/11/1946 -----> 
29/10/1946 -----> 29/10/1946 -----> 16/rikabri/1946 [?] 

ری زانستی ب دووکتوڕا ل مژوووە، ڕاپۆرتکانی ک دوو کسی لکۆسیرە 
ئینجا ڕکوتی . ڕک نخستووە سۆڤیتیان ب پی ترتیبی کاتبندی

ڕاپۆرتکانیان ب کالندەرکی ستاندارد نگۆڕیوە، ب شوەیک ک خونر سری 
 وێلو  دەشوێ ناتوانژوو وە دەست کم کی ڕوونی لینی . وگڕ من ل

چ '' ریکابری''و ھندک فرھنگی سر ھی ئینترنتی ھومدا بزانم '' گووگل''
کم . مانگکی ئندەرچ کال ر بو یان س کچ زمان ت بزانم کنانمتوانی تن

گۆی زەویی . ب کدا دەبیندرێ کبکت ل یمووە ھو ھئ ک شاکرنجس
چۆن توانیویان ئو . وسراوەڕوات ل الین دوو کسی زاناوە نو

بۆشایی گورەی ک ل ڕاپۆرتکانی سۆڤیتیدا ھی نخن بر /قشت/کون
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چاوک ب سر ڕکوتکاندا !!! باس و ئاماژە ب کم و کۆڕی ڕاپۆرتکان نکن
جنابی ''ڕووسکان ل کوێ بوون ک راپۆرت بنووسن کاتک دیپلۆمات . بخشوننوە

ی ٢٢ی کوردستانی ل برواری ''مستقل''دەوتی سربخۆ و " محمدحضرتی قاضی 
ی زایینی ڕاگیاند؟ کوان ڕاپۆرتکان؟ بۆ بو نکراونوە؟ چما ئو دوو ١٩٤٦ی ١

               شارەزای مژوو ھیچ ڕوونیان نکردۆتوە ک ھۆکاری ئو قپا چیی؟ 
ک ک من ڕزی تایبتیم بۆ کارەکانی مژووناس و زمانزان'' انور سلطانی''مامۆستا 

یکانی . ھرتووکی پڕ و لر و کورد''من ئک ''و '' مینۆرسکی و کورد''، ''درایڤم
وەرگانکی گلک شارەزایان و ڕک، ب تایبتی . دەناسم'' کنزی و کورد

ر زمانی ی ب شوەیکی زۆر جوان وەرگڕاندۆت س''درایڤر''تکستکانی پرۆفسۆر 
ڕاپۆرتی ئینگلیسییکانی سبارەت بو زەمن ک  ١٣٠'' سلطانی''مامۆستا . کوردی

کرابوو و کورد خباتی بۆ ئازادی و سربخۆیی خۆی دەکرد، داگیر '' ایران''
لو پرتووکشدا بگکان ب شوەیکی کرۆنیکل . وەرگاوەت سر زمانی کوردی

گرنگ تا خونر جوانتر بوانت مژوو و ساکار خاک ک گلک  98ڕیز نکراون،
خشتیکم ساز کردووە ل ژرەوە . ووداوی بۆ دەر کوێبتوان ھۆکاری ھندک ڕ

بۆشایی نوان ڕاپۆرتکانی ئینگلیسی وەک ئی رووسکان بکوت /قشت/تا کون
                                                                         .   بر چاوی خونر
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ھر وەک ل خشتی سردا دەبینرێ، ڕاپۆرتکانی ئینگلیسیش ک ب زمانی کوردی 
ھاوکات ڕاپۆرتکانی بریتانیا . چاپ کراون، ب شوەی کرۆنیکل ڕیز نکراون

ی کوردستان ل الین ''مستقل''سبارەت بو سردەم ک دەوتی سربخۆ و 
ەوە ڕاگیندرا، بو نکراونوە و بۆشاییکی برچاو ''ضرتی قاضی محمدجنابی ح''

یدا ھو ڕاپۆرتانل                                                                        !  

 .ئم یکمجار نیی ک کون و کلنی ئاوا ل ڕاپۆرتکانی زلھزاندا دەبینم
ک نوی ئو دوو پرتووک ک ل الین دوکتوور  پویست ئمش باس بکرێ

ڕاپۆرتی . وەرگدراون سر کوردی، ھی تدای'' سلطانی''ھورامی و مامۆستا 
ھر بۆی باشتر وابوو ب جگای بگ . دیپلۆماتکان وەک بگ ناین ئژماردن
                            .                     ل ڕاپۆرت بۆ نوی کتب کک وەرگیرابا

 ک وەدا نییپشتیوانی کوردن و گومان ل ن کری ڕۆژئاواییش ھزۆر نووس
نووسری ب توانان، بم ھۆکاری نووسینی زانیاری ھیان دەگڕتوە بۆ ئو 
سرچاوانی ک پشتر بو بوونتوە، شتک ک باشتر وابوو لی ورد ببنوە، 

کوردەکانیش خۆیان ختابارن . ناویان دەبردرێ... زا و پسپۆڕ و مادام وەک شارە
ئوان . ک پش ئوە نووسراوەیک بو کنوە، لکۆینوەی وردیان نکردووە

باشتر وابوو برپرچی ئو کتبگلیان داباوە ک زانیاری ھ ل سر 
                                .                                مژووەکیان بو دەکنوە

 وە کرا کدا باس لیم نامیلکشتر لبوو'' باقرۆف''پکی ھوان . چ پالنئ
گرەکیان بوو ک کوردستان ب جگای سربخۆیی، ب شون وەرگرتنی مافی 

فاکت و بگکان ئم . ئتنیکی ل ژر بای حکومتی ئازەربایجان کوێ
حکوم نن کلمئازەربایجانی دەس ی ''ایران''تی ترکی لزویر و ساختی تگێ ب

. ی کوردستان چواش بکن''مستقل''کردووە تا مژووی کۆماری سربخۆ و '' جعل''
نری ئوەن ک حکومتی نتوەیی ئازەربایجان ل تورز، بگکان سلم

را تا یان زەخت وەک لقک ل داری سۆڤیت بکار برد سربخۆ نبوون، بم
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، یان ئوە ک ''ایران''بۆ ب دەست ھنانی نوتی باکووری '' ایران''بخات سر 
. دابگرن و بیخن سر خاکی سۆڤیت'' ایران''دەست ب سر ناوچی ئازەربایجانی 

ل  خکی سر ب وانلرە چند نموونیک ل چواشکارییکانی سۆڤیت و 
ب تتئازەربایجان دەخرندرلمر و ناڕاستبوونیان دەسنر چاوی خو      .

و ئو حیزبانی ک پوەندییان ب سۆڤیتوە '' تودە''نووسرانی سر ب حیزبی 
ھبووە، ل نووسینوەی مژووی کۆماری کوردستاندا ھویان داوە تا 

زانیاری  برژەوەندییکانی سۆڤیت بپارزن و ھمان متۆدیان بۆ بوکردنوەی
ڕاستییک پویست . ناڕاست سبارەت ب مژووی نتوەی کورد بو کردۆتوە

بگوترێ ک ئوەی زلھزانی ڕۆژئاوایی ب دژی نتوەی کوردیان کردووە ل الین 
ئمش زۆرتر ل بر شڕی . بکرگیراوەکانی سۆڤیتوە باسی لی کراوە
بووە نک ل ڕووی دسۆزی بۆ  ئایدۆلۆژی خۆیان دەگڵ ئمپریالیستکان

یی و ''کیتر''ی، ''عراق''ی، ''ایران''ب دنیاییوە نووسرانی . نتوەی کورد
''ن''سوریدەک و ناڕاستان ساخت گو بو پشتیوانی ئ وەیزیان لییش ح .

ئامانجی ئوان سازکردنی ونیکی قزەوەن ل نتوەی کوردە ک وا نیشان بدەن 
و عشیرەتکی ناشارستانین ک ھیچکات ھوی سربخۆیی '' طایف''ند کورد چ

ئوان وەک کسانکی ب الین و ئاکادمی نانووسن و . وتی خۆیان نداوە
لکۆین ناکن و پنووسیان وەک چکک بکار دەبردرێ تا سنوورە دزراوەکانیانی 

ورد ھرکات ھویان داوە تا نیارانی ک. ئوان مژووی کورد دەکوژن. پ بپارزن
     .                                                    ناسنامی نتوەی کورد بشۆنوە
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 چند نموونیک ل بگ ساختکان
 وەیندەی ئۆپاگوەی پوکردنب ،یارانی کورد داویانن ی کنوو ھک لی

سانرکردە کوردەکان وەک کس ک وەندی نائاساییان بپ ن کبک ناسک پ
حکومتی دیکوە ھبووە، ئوە ک ئوان داوای چک و پارە دەکن و وەک 
. بکرگیراوان باسی ناڕاستیان ل سر بو دەکنوە ک ب ساکاری دەکدرن

ڕاپۆرتکانی سۆڤیت و بریتانیا ک پشتر ناویان بردرا تاق ووشیک ل مڕ 
ی کوردستان باس ''مستقل''یی کورد و دامزرانی کۆماری سربخۆ و سربخۆ

ئوان ھویان داوە تا ونیک ل کورد ساز بکن تا ھۆکاری ڕووخانی . ناکن
کۆماری کوردستان تنیا بۆ کشی ناوخۆیی نتوەی کورد بگڕننوە، ئوان ھیچ 

کیان ب دژی نتوەی کورد ل باس لوە ناکن بریتانیا، ئامریکا و سۆڤیت چ پالنی
ڕاپۆرتکانی ئوان ھیچ باس ل . داڕشت'' یالتا''و '' طھران''کۆنفرانسکانی 

کۆماری تۆریستی . برژەوەندییکانی خۆیان ل ڕۆژھتی ناوەڕاست ناکا
سای ڕابردوو بردەوام خریکی ئوە بووە ک حیزب  ٣٠ل '' اسالمی ایران''

کانی ڕۆژھتی کوردستان ھاوکاری کوردیی''وەک بوون '' صدام حسین
. ڕۆیان ھبووە'' ایران''ل کاتی شڕی ئو وت دەگڵ '' عراق''بکرگیراوکی 

 ک ککورد، '' صدام''کات کھاتوو لک پیژنوت، لت کدەس ل"و " شیع
تی پک ھات و برپرسایتی پداچوونوەی تواوی بگکانی حکوم" سنی"
گرووپی لکۆینوە تواوی بگکانیان خست بر . یان پ سپردرا''بعث''

وردبینییوە و تاق یک بگیان ندۆزییوە ک ب دژی حیزب کوردییکانی 
دوکتوور . ڕۆژھتی کوردستان و سرکردەکانی ئو حیزبان بکار بھندرت

دا کاری دەکرد، ب ڕاشکاوی ک ل سرۆکایتی ئو لژنی'' محمود عثمان''
 ینیان ھکی خاویشینتی کوردستان، پکانی ڕۆژھکوردیی حیزب یاند کڕایگ

وە نییدەست وان ببارەت بگاتیڤ سکی نکانی . و ھیچ شتڕاپۆرت
ئمان دەکرێ ب . یش ب ھمان شوە ئم گرنگ پشتاست دەکنوە''ویکیلیکس''
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بگ بۆ سلماندنی . دەست و وەک قسی مژوونووسان نیی بگوە بخرت بر
ر دەست دایب ل انو دو . ئ ر دەست دایب وەش لبۆ ئ گر وەھا بھ

دەکرێ بسلمندرت ک ل ڕۆژھتی ناوەڕاست ھیچ دەوتکی سربخۆ وجوودی 
                          .       نیی ھر کام لوان ب شوەیک بکرگیراوی الینکن

بگی ساختیان ساز کردووە تا ونیکی ناشرین  کسانی سر ب وانسۆڤیت و 
 لرە. سرۆک کۆماری کوردستان ساز بکن'' جنابی حضرتی قاضی محمد''ل سر 
زە باس لو کاغل ند نموونبوونیشیان  چین و ساختدەک ساختان
                                                                      .              نیندەسلم

 ک کوەیی ئازەربایجان و '' ایران''کاتتتی خودموختاری ندرا تا حکوم ی پگڕ
کۆماری سربخۆی کوردستان ل ناو برێ، سیاستوانانی کورد بگکانی بر 

دژی ئو کوردان وە دەست نکوێ ک بگی ب '' ایران''دەستیان سووتاند تا 
سرۆک کۆماری کوردستان دەیزانی ک کاردانوەی . پشتیوانی کۆماریان کردبوو

چ دەب و ئاگاداریش بوو ک ل تورز چ ڕووی دابوو و ھر بۆی '' ایران''حکومتی 
گرەکی نبوو کوردیش تووشی ھمان کارەسات و بسرھات ب ک ترکانی تورز 

ی گلیک گرنگ بوو ک کورد ''جنابی حضرتی قاضی محمد''ئم بۆ . شی ببوونتوو
وەک ترک بپشتیوانکانی تورز '' طھران''ب دەستی حکومتی فاشیستی 

ئو خۆی کردە قوربانی خکی خۆی و ل پناو ووشکانی خۆیدا . نکوژرن
جنابی ''.ستان نکاڕاوەستا، چوون سوندی خواردبوو ک خیانت ب کورد و کورد

ل . تا گیانبخشی برامبر نتوەی کورد وەفادار بوو'' حضرتی قاضی محمد
یوەی کورددا ھتو نن کی زۆری لو واتایئ ک نبولی . خۆڕاش نییو سئ

نیشتمانپروەری و وەفاداریی و ئو ڕۆژەی ک تیدا ل سدارە درا، ڕۆژی 
ھیدانی کوردانش           .                                                                 

دا بوو، کتبی ''فرق دمکرات آذربایجان''ک ل سرکردایتی '' امیر علی الھرودی''
ئو پرتووک . بو کردۆتوە'' یاد ماندەھا و مالحظھا''بیۆگرافی خۆیدا ب نوی 
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ونکانی کۆماری "الپڕەی ئینترنتی . تب زمانی پارسی ل باکۆ ب چاپ گییش
س نامی ل الپڕەکانی " الھرودی''ئو زانیارییی بو کردۆتوە ک " کوردستان

جناب حضرتی قاضی ''ی کتبکی بو کردۆتوە و نووسیوتی ک ٣٥٧تا  ٣٣٥
ک پش ئوە . ناردووە'' باقرۆف''سرۆک کۆماری کوردستان ئو نامانی بۆ '' محمد

نامکان نیشان بدەین، پویست ئمش بین ک برپرسی الپڕەی ئینترنتی 
:                            لم پوەندییوە نووسیوتی" ونکانی کۆماری کوردستان"  

>> د بموا قازی محشکان دا ئیمزای پک نامر سھ ل
براورد کردن ل گڵ سرچاوەی دیک دا ب جوانی 

        99.>>ەناسریتوە و چ گومانک ل ڕەسن بوونیدا نیید

پشکی پویست ئم بگوترێ . ل الپڕەی داھاتوودا ونی ئو س نامی دەبینن
ڕوونی نکردۆتوە ک " ونکانی کۆماری کوردستان"ک برپرسی الپڕەی ناسراوی 

کام ! وردی کردوونئو س ئیمزا ساختیی دەگڵ کام سرچاوەی دیک برا
بکار بردراون، بۆ براوردکردن '' جنابی حضرتی قاضی محمد''نموون ل ئیمزاکانی 

جنابی حضرتی قاضی ''کاتیک ک نووسیوتی ب بی گومان ئو س ئیمزای ئی 
  ن؟                                                                                      ''محمد

'' جنابی حضرتی قاضی محمد''ئو پویست بوو چند نموونیکی ل ئیمزاکانی 
بو کردباوە ک ھیتی، و ھروەھا پویست بوو ڕوونیشی کردباوە ک نوسخی 
ئۆرجینالی نموونکانی ئو ل کوێ ڕادەگیرن بۆ ئوە ڕەنگ کۆنترۆک پویست 

ب .ب کی پسپۆڕ شتی ئاوا نانووسرکۆر  لب ک بداتیگب وە کئ ب
ئینجا ئو ڕوونی نکردۆتوە ک چ توانا و زانستکی ل پوەندی ب . دەست

کاری ئاوا دەب ل الین شارەزایکی تایبت ب ! کردنی بگ و ئیمزا ھی''تأیید''
           .                            بگوترێ... کردنی بگ و ھسنگاندن و ''تأیید''
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" ونکانی کۆماری کوردستان"وا ودەچ ک برپرسی الپڕەی ئینترنتی 
سرۆک کۆماری '' جنابی حضرتی قاضی محمد''زانیارییکی ئوتۆی ل مڕ  

بخۆوە نربکوردستانی س                                                              .  

کانی الپنو ر وەک لھ تی جیاواز لدەستخ ڕەکانی داھاتوودا دەبینرێ، س
" ونکانی کۆماری کوردستان"الپڕەی ئینترنتی . دا دیارە''الھرودی''س نامکی 

بو '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ھیچ نموونیکیان ل دەستختی '' الھرودی''و 
وسیوە ک ئو دوو ئم گلک گرنگ بزانرێ ک ک ئو نامانی نو! نکردۆتوە

ب پی ئو ! سرچاوەی لم پوەندییوە ھیچ زانیارییک نادەن دەست خونر
بگ ڕاستقینانی ک ل بر دەست دان و لرە دەخرین بر چاو، ئم دنیاین 

ننووسراون و '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ک ھیچکام لو س نامان ب دەستی 
ک ساکارە ک لۆگۆ و ئاڕمک ل نامیک ڕا بۆ سر گل. ئیمزاش نکراون

ی نام، ئاڕم و لۆغۆ و ئیمزا ''جعل''ل سر تکنیکی . کاغزکی دیک کۆپی بکرێ
ئو . ڕوونکردنوەی جوانی بو کردۆتوە) گۆران(''حسن ایوب زادە''پشتر مامۆستا 

متۆدی خۆیان  بوونی ئو س نامیی ب''جعل''ک قانوونی خوندووە، پشتر 
نامیک ک ل الین سرۆک کۆماری دەوتکی . باس کردووە و بویش کراوەتوە

ک بندھ ویستت، پردرکی خودموختار دەنترۆک کۆماری وخۆ بۆ سربس 
پرۆفشیۆنل و ڕک و پک بنووسرێ ک ئو تایبتمندییان ل س نامی  شوەی

رباسدا وجودی نییب . ل م لدراوە بنیا ئیمزا لمدا ، تم و دووھکی ینام
 نیشت ئیمزاکت وتیشی لکئیمزای کردووە، ڕ ی کسو کمدا ئھی سنام

نامیکی فرمی ک سرۆک کۆماریک بینووس، پویست ک ڕکوتی ل . نووسیوە
ل . ''ضیمحمد قا''ئو کسی ک ئیمزای کردووە، نووسیویتی . سر بنووسرێ

'' قاضی''ک سرچاوە ل ختی ئارامی وەردەگرێ، ووشی '' عربی"نووسین ب پیتی 
یی ھنوقت س . ب و نوقتاندەکرێ ئ ،بی ھنوقت ک سیک ووشکات

مرۆڤ دەتوان ھر سک نوقت ب جیا ل یک . شوەی جۆراوجۆر بنووسرن
تکڵ بکرن و ) -(ی ڕاستھکبنووس، دەکرێ دوو دانیان ب یکوە وەک 
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ھروەھا دەکرێ ک ھر سک نوقتی ووشک . بنووسرتنوقتی سھمیش ب جیا 
ل ختکی خوار و کوانی ەب یکوە تکڵ بکرن، بم ب پی عادەت و نووسین 
پاش ماوەیک ھر مرۆڤک ب شوەیکی تایبت ب خۆی نوقتکان ل ووشکاندا 

ر چاو بگیرێ. دەنووسب ن لتمح تو حائ دەب ئیمزادا ک تی لتایب ب  .  

ل نامی یکمدا دەبینرێ ک ئو کسی ئیمزاکی لیداوە، ھر سک نوقتی 
ب یکوە وەک ختکی خوار و کوانی تکڵ کردووە، بم ل '' قاضی''ناوی 

دوو نوقتی دووھم و سھمدا  ل نامکانی. نامکانی دووھم و سھمدا جیاوازن
تکڵ کراون و نوقتی ) -(دا ب شوەی ھکی ڕاست ''قاضی''ل ناوی " ق''پیتی 
شونی نوقتکانیش ھندک لک جیاوازن وەک ل . ب تن نووسراوە'' ض''پیتی 

ل نامی دووھمدا نوقتی پیتی . ئیمزای نامکانی دووھم و سھمدا دەبینرێ
ب تن نووسراوە، ڕک ل سر دوو نوقتک نووسراوە ک وەک ھ  ک'' ض''

لو شون '' ض''دەگڵ یک تکن بم ل نامی سھمدا نوقتی پیتی 
ئم تاق جیاوازیی ل چاو . (دانندراوە ک ل نامی ژمارە دوو دا دەبینرێ

قت ھندک جیاوازتر جیاوازییکانی دیک زۆر گرنگ نیی و ئاسایی ک شونی نو
 وخۆیان بوەندی ڕاستئاسایی نین و پ کانی دیکم جیاوازییب عادەت و ''ب

یئیمزاکردندا ھ ڕاھاتنی مرۆڤ ل                                                       .(  

وەیم لۆگۆی پھی سم نامب ر نییس م لۆگۆیان لکی یلۆ! دوو نامگ 
.                                         نامیکی فرمی دەب ئاوا ب؟ ب دنیاییوە نا  

پرسیاری گرنگ ئمی ک نوسخی ئۆرجینالی ئو س نامی ل کوێ ڕادەگیرن؟ 
لکۆر بۆ /کام ئارشیو ل کام وت؟ ئم زانیارییان پویستن تا خونر

.                                                         خسابکۆنترۆکردنی بواری بۆ رە  

 گنناسینی بئیمزا و ڕەس بارەت بکی سھیچ زانست یم نامیلکری ئنووس
نیی، بم ب ھۆی ئوە ک بگی ڕاستقین ل بر دەست دای و دەخرن بر 
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گ ب خۆی دەدا ڕەخن ، ھر بۆی ڕ)ڕی حاشکردنیشی نیی(چاوی خونر 
ئاراستی ئو کسان بکا ک ب ب ئوە ک زانست و ئاگاییکیان ھب و خۆیان 

.       ب لکۆر دەزانن، چند بگی ساخت و سازکراو ب ڕەسن پناس دەکن  

 لم ناماندا چ نووسراوە؟ گرنگی ئو ب ناو بگان ل چ ئاستک دای؟              

دەبژن ک  "ونکانی کۆماری کوردستان"و برپرسی الپڕەی ئینترنتی '' الھرودی''
ناو '' باوکی کوردان''ی ب ''باقرۆف''ل نامی یکمدا " جنابی حضرتی قاضی محمد''

" ونکانی کۆماری کوردستان"رنتی و برپرسی الپڕەی ئینت'' الھرودی''! ھناوە
 یان وایکی وەک '' قاضی محمدجنابی حضرتی ''پسباقرۆف''ک'' باوکی ''ی ب

جنابی حضرتی قاضی ''ناو بردووە و وا واتا دەبخش ک '' خکی ئازەربایجان
کوردیشی وەک بشک ل ئازەربایجان ھنابت ئژمار و نک وەک '' محمد

و برپرسی الپڕەی ئینترنتی '' الھرودی''ل نامی سھمدا ! نتوەی کورد
، ''جنابی حضرتی قاضی محمد''دەبژن ک " ونکانی کۆماری کوردستان"
.     ناو بردووە'' سکرتری گشتی حیزبی کۆمۆنیستی ئازەربایجان''ی ب ''باقرۆف''  

ک ئم زانیاری '' جنابی حضرتی قاضی محمد''سیرە ک سرۆک کۆمارکی وەک 
ی ''باقرۆف''ل نامیکدا . وسیبزۆرمان سبارەت بو ھی، نامی بو شوەی نو

 ک، لری حیزبتکرس دا بکی دیکینام ل ،باوکی کوردان ناو بردب ب
 ک لشب دا کوردی بکی دیکینام و ل ی نووسیبک نامکدا وەک کوردینام

    !                                      ئازەربایجان ناو بردب و نک وەک کوردستانی

 ییشتووە، دەزانین کی ڕاگی دەستمان پگانو زانیاری و بی ئپ ب مئ
زۆر کورت و پوخت قسی دەکرد و دەینووسی و '' جنابی حضرتی قاضی محمد''

ھرکات ل ھس و کوت و نووسین و قسکردندا ھرکات خۆی ب شوەیکی 
ئوە ک ب ب ھیچ چشن  پش. ڕادەگرت و ئاکادمی برز بڕز و ستاندارد زۆر

گومانک ساخت بوونی ئو ئیمزایان بسلمنین، حز دەکم ئاماژە ب کسک 
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 ل م کزرانی حیزبی  ٥٣بککی دامدەستپ ل ک بوو کسو '' تودە''کڵ ئدەگ
یک ل چند . ییک''ایران''ناوکی ناسراوە بۆ ھموو '' بزرگ علوی''. حیزب بوو
ک کلیتی  ئایران''زۆرین''یزیان بۆی ھکان ڕند '' بزرگ علوی''. ییڵ چدەگ

 ل کی دیکستی ''طھران''کخزم وە بنزیک ھاباد کردبوو و لریان بۆ مفەوە س
پویست ئمش بگوترێ ک باسی . گییشتبوون'' جنابی حضرتی قاضی محمد''

ل سند کو چی ئر و دیمانفس کی کوردستان چاپی می ژمارەی یڕۆژنام
ل یکم '' بزرگ علوی''و ناوی  پشتاست کراوەدا ١٩٤٦ی ١ی ١١ مھاباد ل برواری

ی زایینی ل الین ١٩٨٥ل مارسی '' بزرگ علوی''. ژمارەی کوردستاندا ھاتووە
بۆ '' علوی''. ل شاری پاریس دیمانی دەگڵ کرابوو'' باقر مؤمنی''کسک ب ناوی 

باس کردبوو ک کاتک چووبوون مھاباد ڕەوشی شار ب چ شوەیک '' نیمؤم''
ل '' مؤمنی''. ئو پی وابوو ک دیتنی ھندک شت بۆ ئو ئاسایی نبوو. بوو

'' جنابی حضرتی قاضی محمد''پرسیبوو ک ئدی سبارەت بو شتان دەگڵ '' علوی"
:               گوتبوو ک'' مؤمنی'' ل ومدا ب'' بزرگ علوی''ھیچ قسیکی کردبوو؟   

ئوەندە ] جنابی حضرتی قاضی محمد[ئو ! نا، نا<< 
ب ئدەب و ئیحتراموە لوێ دانیشتبوو و وەک 

ل [ نیدەورا پغمبران قسی دەکرد ک مرۆڤ
بۆ من ک ب . لو قسان بکا ]ڕووی ھڵ ندەھات
ن شوە ئوانی دیکش ب ھما. ھر شوە ئاوا بوو

                                                     .  >>نیانپرسی

ک " جنابی حضرتی قاضی محمد''ی ک باس دەکا ''تودە''ئم ئندامکی حیزبی 
. نیارانی کورد یکجار ناشارەزا بوون ک بگی ئاوا ساختیان ساز کردووە. بوو

ڕازی بکا '' جنابی حضرتی قاضی محمد''دا ک زۆری ھوڵ '' حکومت ملی آذربایجان''
ک ناوچ کوردستانییکان ب شوەی خودموختاری ل ژر دەستی ئازەربایجان 
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وە بچڕوە . بتسۆڤی کوردستان ب ک لشب وەیان دیبوو کونی ئوان خئ
 و برین ئاوە'' تودە''نیویستبا ڕگی دەست بۆ حیزبی '' ایران''بدروونوە گر 

.                                              یان پ ندرێ''ایران''بکا و نوتی باکووری   

پشنیاری مافی ئتنیکی کوردانی ل ژر دەستی ئازەربایجان '' باقرۆف''کاتک 
کاردانوەیکی برپرسانی برامبر '' جنابی حضرتی قاضی محمد''باس کردبوو، 
یشتمان ل خۆی نیشان دابوو و بۆی ڕوون کردبوونوە ک کورد نتوە و ن

رەکخۆیی گربس . ت بنانر کورد داوای ''باقرۆف''تگ یش گوترابوو ک
. داوایان دەکرد نک ل الی ئازەربایجان'' طھران''خودموختاری کردبا، ئوکات الی 

توەکی خۆی قس ڕبرکی ئاوا ک بم شوەی ل سر کرامت و سروەری ن
ک ب ویستی سۆڤیت ندا، ھیچکات خۆی بۆ ''اعتبار''بکا و ھیچ بھا و 

کۆمۆنیستکی دەستکردی ستالین داناھنتوە و ب باوکی کوردی ناو برێ و داوای 
.                                                                        تانک و چکی ل بکا  

ە ک بوو؟ بۆ پمان وای ک ئو نامان ساخت و ''قاضی محمد''چیی؟ ئو ڕاستی 
 سازکراون؟                                                                                     

کس وەک پشمرگی ھزی پشوا، مژوونووس، سیاستوان  ٥٠ئم ل نزیکی 
چ بوو؟ جیا ل دوو کسیان '' پشوا قاضی محمد''ک ناوی  ەمان پرسیار کردووە..و 

کشک ! ئوانی دیک ھموو پیان وابوو ک پرسیارکی زۆر سیرمان ل کردوون
رە دایوی. لن نازانن ک چ بوو'' جنابی حضرتی قاضی محمد'' دروستی زۆرین !

ی بۆ ''پشوا''ی ھاوکات زۆر کسیش ناو. ناسراوە'' قاضی محمد''ئو ب ناوی 
کک '' قاضی محمد''و زۆرین ل '' محمد قاضی''ھندک دەبژن . بکار دەبن

دا گلک ئاسایی ک س ناو بۆ پناسکردنی ''قاضی''ل نو بنمای . وەردەگرن
ناویان نیی س شن کم ھت بکار ببردرب ورەیگ ماو بنندامانی ئئ .

وانیش سک لندی ویستی خۆیان البردووە و  ھپ کیان ببووە و یناویان ھ
بۆ ئوە ک ونشمان ھنابتوە، دەتوانین بۆ ون ئاماژە ب . دووی بکار دەبن
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، عبدالل ''عمر قاضی''، )ناسراو ب کاک شین(''شینی قاضی''ناوی بڕزان 
کی بچووکیان ھی و ھرکام لمان ناو. ھتد بکین...و '' قاسم قاضی''،''قاضی

بشکی دیک لو بنما گورەی س ناویان ھی . ی''قاضی''ناوی بنماشیان 
رحیم سیف ''  دەتوانین ئاماژە بکین ببۆ ون. و دوای دوو دانیان بکار بردووە

و نموونی دیکش بۆ ھنانوە ھی '' رحیم قاضی''ک ل دواییدا گۆڕی ب '' قاضی
بشکیش ل ئندامانی ئو . ھتد...و '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ڕی وەک کو

بۆ ون یک لو . بنما گورەی س ناویان ھبووە و ئستاش بکاری دەبن
کتبانی ک وەک سرچاوە ککم ل وەرگرتووە، کتبک ک ل ڕووی 

 چند ونیکی بۆ ئوە ک. نووسراوە'' خلیل فتاح قاضی''یادداشتکانی میرزا 
، ''سعید منصور قاضی''دیکشمان ھنابتوە دەکرێ ئاماژە بکین ب بڕزان 

  .                    ھتد...و '' عبدالرحیم جوانمرد قاضی''، ''سامەند مصباح قاضی''

ناوان بکین؟                                              مئچما گرنگی ھی ک باسی   

ناوکی دیکشی ھبوو، گرنگترین '' جنابی حضرتی قاضی محمد'' ھۆی ئوە ک ب
ک دادوەرک بوو ل '' جنابی قاضی علی''. خاک ک سرنجی تایبتی پ ندراوە

ک پرتووکی کورت مژووی '' خلیل فتاح قاضی''میرزا . مھاباد، دوو کوڕی ھبوو
ی ئو نووسراونتوە، نووسیوتی ک ل ڕووی یادداشتکان'' قاضی''بنمای 
یان ل سر ''ابولقاسم سدر''و '' محمد ھمام''ناوی '' جنابی قاضی علی''کوڕەکانی 

محمد ھمام ''. ناوی بچووکی ڕاستقینی جنابی پشوا بوو'' محمد ھمام''. داندرا
خی ئمی ک گرنگی پبای. بوو'' جنابی حضرت قاضی محمد''ناوی تواوی '' قاضی

ھی و بگکانیش پشتاستی دەکنوە ئمی ک سرۆک کۆماری کوردستان 
 واوی خۆی واتمووکات ناوی تکار دەبرد'' محمد ھمام قاضی''ھئیمزاکردندا ب ل .
جنابی ''ی زایینی دیبوو ک پمان وابوو ٢٠٠٨ئم ھندک ناممان ل سای 

نام ساخت و سازکراواندا ئیمزاکان لو . ئیمزای کردبوون'' حضرتی قاضی محمد
بم ئوەی ک ڕاستیی و حاشای ل ناکرێ . نووسراون'' محمد قاضی''ب شوەی 
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ی کوردستان ل ئیمزاکانیدا ''مستقل''ئوەی ک سرۆکی کۆماری سربخۆ و 
یکمجار ک چاومان ب . ککی وەردەگرت'' محمد ھمام قاضی''ھرکات ل ناوی 

سید محمد ''، ل پرتووکی مامۆستا ڕاستقینی جنابی پشوا کوتئیمزای 
ووشیکی دیکش '' محمد قاضی''لودا دیتمان ک ل ژر ناوی . دا بوو''صمدی

چ ب بوو دەببۆمان ڕوون ن کی زۆر بیرمان . نووسراوە کوەیوردبوونپاش ل
بووە بم '' مد قاضی ھماممح''کردەوە ک ڕەنگ ئیمزای جنابی پشوا ب شوەی 

پاش ئوە ک پوەندیمان ب خکی شارەزا و جی متمانوە گرت، بۆمان دەرکوت 
. بووە'' محمد ھمام قاضی''ک ناوی تواوی سرۆکی کۆماری سربخۆی کوردستان 
، توانیمان دوو نوسخی لو کتبدا ھر وەک ل الپڕەی داھاتوودا دەبینرێ

ل دواییدا . مان وە دەست کوێ''جنابی حضرتی قاضی محمد''ی دەستخت و ئیمزا
کورت مژووی بنمای قازی ل ویالیتی ''دەستمان ب وەشانی کوردی پرتووکی 

زانیارییکان و ڕاستییکان بۆ ئم لو '' خلیل فتاح قاضی''میرزا . ڕابگا'' موکری
بدا نووسراوە ک ناوی سرۆک ی ئو کت٩٠ل الپڕەی . کتبدا پشتاست دەکاتوە

بوو و نامیکیش ب ئیمزای ئو ل الپڕەی '' محمد ھمام قاضی''کۆماری کوردستان 
ئم . ونی بگک ب شوەی ڕەش و سپی چاپ کراوە. ی ئو کتبدا داندراوە٢٥٠

توانیمان دەستمان ب ونیکی ڕەنگی ئو بگی ڕابگا ک جوانتر ڕاستییکان 
ل '' قاضی''گرنگی ئوەش لم دای ک خودی بنمای . تاست دەکاتوەپش

ئوان ئمش . مھاباد ڕەسن بوونی ئو بگ و ئیمزایان پشتاست دەکنوە
ل . بوو'' محمد ھمام قاضی''پشتاست دەکنوە ک ناوی تواوی جنابی پشوا 

جنابی حضرتی ''ەخرن بر چاو ک الپڕەکانی داھاتوودا ونی بگ ڕەسنکان د
ی کوردستان ئیمزای کردوون و ''مستقل''سرۆکی کۆماری سربخۆ و '' قاضی محمد
.                                                                                   نووسیونی  

 

 



 

ناوەڕۆکی . نیشان دەدا" جنابی حضرتی قاضی محمد''ونی ژرەوە دەستخت و ئیمزای ڕاستقینی سرۆک کۆماری کوردستان 
ئم ئوەی ک لم نامیدا بۆ . نامک باس لوە دەکا ک پشوای کوردان شایتی مارەکردنی دوو کس بوو ک زەماوەندیان کردبوو

 ک یمئ یژوویی ھخی مر '' جنابی حضرتی قاضی محمد''گرنگی و بایس ل ک کدەدا کاتی لنای ئیمزاکپ وتی لکڕ
لم نامیدا پکوە وەک ھکی کوانی تکڵ ب یک '' قاضی''ھر سک نوقتکی ناوی . شتکی ڕەسمی یان گرنگ ئیمزای کردبا

ل ...  شایتم'' محمد قاضی''من : ا نووسیوتی ک بگیدا ئمی ک پشوای مزن ل ناوەڕۆکی بگدخای گرنگ لم . کراون
وەک ڕەوای عادی بکار بردووە بم کاتک ک ئیمزای کردووە  وەک ھمووکاتک ناوی '' محمد قاضی''ناوەڕۆکی بابتدا ناوی 

ە ک ''ھمام''ئیمزاکی دیارە، ناوی '' محمد قاضی''ئم ھنی ک ل ژر ناوی . بکار بردبوو'' محمد ھمام قاضی''وات  تواوی خۆی
ل شاری '' مجدی''نوسخی ئۆرجینالی ئم بگ ب نرخ الی بنمای . ل ئیمزاکی خۆیدا ھرکات بم شوەی ئیمزای دەکرد
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 Source: Seyd Mohammad Samadi, The Enclosource Of: Glimpses Of Mahabad History, Kurdisk, 

1999 Mehabad, ISBN 964-6806-30-9, Çapemenî Rehrow Mehabad, Çapî yekem, Laperrey 185 



 

سرۆکی کۆماری سربخۆ و '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ل ژرەوە ونیکی دیک ل دەستخت و ئیمزای ڕاستقینی 
ناوەڕۆکی نام باس لوە دەکا ک پشوای کوردان نونرکی خۆی ناردووە بۆ گوندک تا لوێ . ی کوردستان دەبینن''مستقل''

وەک . دەستختی پشوای مزن ڕک ل نوسخی پشوو دەچ ک دانراوە بر چاو. خزمت ب کار و باری خکی ئوێ بکا
نووسیوە بم کاتک ک '' محمد قاضی''ل ناوەڕۆکی نامدا ناوی خۆی وەک '' جنابی حضرتی قاضی محمد''لرەشدا دەبینرێ، 

 واوی خۆی واتی ئیمزا کردووە، ناوی تککار برد'' محمد ھمام قاضی''نامک . ووەبر سو ھ وەیتاریخی پ کنام
وەک دەبینرێ ئیمزای ئم . وەک نوسخی پشوو ب شوەی ھکی کوانی تکڵ ب یک کراون'' قاضی''نوقتکی ناوی 

شوو دەچی پئیمزای نوسخ ک لش ڕیژا کاک . نوسخالی ھ خبایپ گم بی ئی ئۆرجیناجعفر صادق ''نوسخ
            .                  ''سید محمد صمدی''سپاسی یکجار زۆر بۆ مامۆستای ھژا بڕز کاک .  مھاباد ڕادەگیرێل'' گلوالنی

 Source: Seyd Mohammad Samadi, The Enclosource Of: Glimpses Of Mahabad History, Kurdisk, 

1999 Mehabad, ISBN 964-6806-30-9, Çapemenî Rehrow Mehabad, Çapî yekem, Laperrey 192 



 

پشکی پویست . نیشان دەدا'' قاضی''ونی الپڕەی داھاتوو بگیکی نوخۆیی بنمای گورە و خۆشویستی 
 م بگ پبایخ و نازدارەیل ڕگی پدام راستی کاک ناسری قازی ھژا بکم کۆر و فراوانم ئاسپاسی ز
امی بنما ھی بم ئیمزا و پوەندی ب میراتی ئندناوەڕۆکی ئم نامی . کک وەربگرم'' قاضی''بنمای 

'' جنابی حضرتی قاضی محمد''دەستخت و ئیمزای . دەستختکی ل سرە ک ھموو نتوەی کورد خاوەندارییتی
وەری ب ڕەنگی شین ل سر ئم بگی دەبینرێ ک ئیتر ھیچ گومانک بۆ شوەی لکۆینوەی ئم و سر

وسینکی کورتی خۆیدا ک ل سر نامک دەبینرێ، تأییدی مۆر و پشوای کوردان ل نو. نتوەی کورد ناھتوە
 زی خۆی واتڕتی باوکی بکردووە'' قاضی علی حضرتی جنابی''دەستخ . ک لوتیشی ڕکڕ ک شاکرنجس

و س نوقتکی '' محمد ھمام قاضی''شوای مزن بریتیی ل ناوی تواوی، وات ئیمزای پ. تنیشتی نووسیوە
جنابی حضرتی ''دەستخت و ئیمزای . دیسان لرەشدا ب شوەی ھکی کوانی تکڵ ب یک کراوە'' قاضی''ناوی 

نوسخی .  دەچ ک خراوەت بر چاوی خونرخی ڕاستقینی دیکڕک ل ئو دوو نوس'' قاضی محمد
ل سر ئم بگ پ بایخ . ڕادەگیرێ'' جنابی اسماعیل فتاح قاضی''ئۆرجینالی ئم بگ پبایخ ل مای 
نشمان بۆ گوتن زۆرە، بال بمی دیکئیمز...! قس زن لوای مشپ رنج بدەن کواوی سناوی ت ی خۆیدا لاک

 کی وەرگرتووە'' محمد ھمام قاضی''خۆی واتک                                                                        .      



 

Photo: © Nasr Qazi
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گب س مکان چین؟ ئژن، ڕاستییکان چ دەبر چاوی ان خستۆتمفاکتب 
ر کنخو                                                                                   :  

.              ئم دەزانین ک نوسخی ئۆرجینالی نامکان ل کوێ ڕادەگیرن  .١ 
ل نامی فرمیدا ڕکوتی نووسینی نامی '' جنابی حضرتی قاضی محمد''

                                                                               .دەنووسی
.٢ 

ھرکات ل ئیمزاکانیدا ناوەی تواوی خۆی '' جنابی حضرتی قاضی محمد''
.                                                  بکار دەبرد) ''محمد ھمام قاضی''(  

.٣ 

ھرکات ک ئیمزای دەکرد، س نوقتی ناوی '' محمدجنابی حضرتی قاضی "
.                              ل ھکی کوانیدا ب یکوە تکڵ دەکرد'' قاضی''  

.٤ 

ل ھر سک بگی ڕەسندا لک '' جنابی حضرتی قاضی محمد''دەستختی 
                      .                                  دەچن و جیاوازییک نابینرێ

.٥ 

 ک کوەیزانا '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ش وە دەردەخا کتی ئنووسیو
.                                                          و خوندەوارکی برز بووە  

.٦ 

 ٧.     .                       دەکن'' تأیید''ھر سک بگکان '' قاضی''بنمای 
ئم جیا لو س بگی ک خستوومان بر چاوی خونر، نموونی 
. دیکشمان ل بر دەست دای ک ل داھاتوودا ل پرتووککدا بو دەکرتوە

لویشدا ھیچ جیاوازییکی '' جنابی حضرتی قاضی محمد''ئیمزا و دەستختی 
جنابی ''. خزمت خونردەگڵ ئو س بگ ڕەسن نیی ک لرە دانرا 

محمد ھمام ''لویشدا ھر ناوی تواوی خۆی وات '' حضرتی قاضی محمد
.                                                                 بکار بردووە'' قاضی  

.٨ 

ەوە ''جنابی حضرتی قاضی محمد''تواوی ئو نام سیاسییانی ک ب ناوی 
.               ن و سازکراون''جعل''ە، ھر ھموویان ساختن، بو کراونتو  

.٩ 

بوانئو نامی ک ل الپڕەی داھاتوودا دانراوە و باس لو زانیارییک  
پشتاست دەکاتوە ک ھندک نووسریش ئاماژەیان پ کردووە و ئمش پشتر 

                                         .                        لرەدا ئاماژەمان پ کردووە
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ڕا بۆ مامۆستا ''رحمن اویسی''نامیکی ک ل الپڕەی پشوودا بینرا، ل الین ھژا 
بو '' تاریخ مھاباد''ناردراوە ک ل پرتووکی بڕزیان ب ناوی '' سید محمد صمدی''

ی کوردستانی بۆ ل نامکیدا ناوی کۆمار'' رحمن اویسی''میرزا  100.بۆتوە
بکار بردووە، ئو یک ل چاالکڤانانی سیاسی سردەمی  پناسکردنی حکومت

لم ''  رحمن اویسی''ئوەی ک زۆر گرنگی ھی ئوەی ک میرزا . کۆمار بوو
'' مستقلی''نامییدا باسی لوە کردووە ک ناوی سرۆکی کۆماری سربخۆ و 

'' قاضی محمد''ووە و ئوە ک ئو ب ناوی ب'' محمد ھمام قاضی''کوردستان، 
باسی کردووە ک ئوکات زۆر پرۆش بوو ک '' رحمن اویسی''میرزا . ناسرابوو

'' طھران''ئو دەیزانی ک گر حکومتی . ھرشی دەبردە سر کوردستان'' ایران''
دەستی ب بگکانی کۆمار کوتبا، گیانی زۆر کس دەکوت مترسییوە، ھر 

بۆ ئوە ک . گرتبوو ک ل برپرسانی سیاسی بوو'' قادر مدرسی''ۆی پوەندی ب ب
گوتبوو ک ئو ل '' قادر مدرسی''ب قستی ب '' رحمن اویسی''کات نکوژرێ میرزا 

دراوە تا تواوی بگکانی  ەوە فرمانی پ''جنابی حضرتی قاضی محمد''الین 
ی وە دەستی ''ایران''نن، بۆ ئوە ک حکومتی مھاباد و چند شارکی دیک بسووت

ناوی بردوون بریتی بوون ل '' رحمن اویسی''ئو شارانی ک میرزا . نکون
مھاباد، نغدە، ورم، شنۆ، پیرانشار، سردەشت، بۆکان، میاندواو، تکاب، 

ر ڕک ئو شونانی ک ل ژ. وور و چند ناوچیکی دیکشاھیندژ، ئفشار، شاپ
ی کوردستان بوون، چوون زدی داکان و بابانی ''مستقل''دەستی کۆماری سربخۆ و 

.                                                                                       کوردانن  

لرە پویست ئمش بۆ خونری ئم نامیلکی باس بکرێ ک بگیکی ساختی 
 یش ھئیمزای دیک ر ''جنابی حضرتی قاضی محمد''کس و . کراوە'' جعل''ی لئ

ی ھژا ومی )حسن ایوب زادە(بناو بگی پشتر ل الین مامۆستا گۆران 
ب . دراوەتوە و ناڕاستی ئو کاغزە ساختی ب متۆدکی جیاوازەوە سلمندراوە

ب ئم نگییشتووە، '' مال فوادک''ھۆی ئوە ک ھستا ومک ل الین دوکتوور 
ھر لم . ھر بۆی ئستا نامانھوێ ھیچ ل پوەندی بم بناوبگی بنووسین
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'' کمال فواد''نامیلکیدا سلمندراوە ک ئیمزاکی سر ئو بناوبگیی دوکتوور 
گو بر ئو ئیمزای س یوە ساختوی کردۆتوە،  بوی کردۆتی بساخت

ئم ل ڕگی برپرسی حیزبکی . نیی'' جنابی حضرتی قاضی محمد''یمزای ئ
ب پویست . ل شاری ئوسلۆ داوای ڕوونکردنوەیکمان کردووە'' کمال فواد''دوکتوور 

دەزانرێ کاتک ل سر ئو کاغز و ئیمزا ساختی بدوین ک ومکمان ل الین 
بگا، گر ومکیشمان پ ندرتوە ناچار دەبین ەوە ب دەست ''کمال فواد''دوکتوور 

کانمان ھندک فاکت و بگ بو بکینوە ک ل ڕگی لکۆینوە
بۆ ئم ھیچ جی گومان نماوە ک ترک ڕادیکا کۆمۆنیستکانی . دۆزیومانتوە

 ، بگی ساختیان بۆ چواشکردنیو باکۆ باکۆ و کسانی سر بوان ل تورز
ئم تا ئستا چند . ی کوردستان ساز کردووە''مستقل''مژووی کۆماری سربخۆ و 

نموونیکمان لو بگ ساخت و ناڕاستان دۆزیوەتوە ک ل الین حکومتی 
کراون بم ب جی بوکردنوە و لقاودانی کاغزی '' جعل''ترکی تورز و باکۆ 

ۆ خونری ڕوون بکینوە ک مبست و ساختی دیکی ئوان حز دەکین ب
باقی بناو بگ ساختکانیان ڕادەگرین بۆ . ھۆکاری ئوان لو کاران چ بووە

.                                                                                         دوایی  
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وی کۆماری کوردستان دەکن، ئو کسانی ک وەک پسپۆڕ و شارەزا ل سر مژو
س بگ ل . ودەچ ک ب ھندک بگیان نزانیب ک سلمنری زۆر ڕاستین

الین ئارشیوی نتوەیی کۆماری ئازەربایجان ل باکۆ لم پوەندییوە بو 
بگکان ل الین کسک . ئو بگان بایخ و گرنگی زۆریان ھی. کراونتوە
" گری گۆدبرگ''بو کراونتوە و کسکیش ب ناوی '' جمیل حسنلی''ب ناوی 

ئم بگان ک لرە تنیا ئاماژە ب . وەرگدراونتوە سر زمانی ئینگلیسی
بشکیان دەکرێ ل ئارشیوی نونتوەیی پۆژەی مژوویی شڕی سارد دەست 

ەوە دەخرن بر چاوی ناو و سردی ھرکام لو س بگی ل ژر. دەکون
ل نووسینکاندا ب ناوی بگی ژمارە یک، بگی ژمارە دوو و .  خونر

 ر وەک لین، ھدەک نرخان ب گو بکانی ئڕاستیی باس ل ی ژمارە سگب
. کامی ٣و  ٢، ١ناساندنی بگکاندا دیاری کراوە مبست ل بگی ژمارە 

ردناو و س وانبگانب و سی ئ                                                   .  

 بگی ژمارە یک
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 بگی ژمارە دوو

 

ی ژمارە سگب 
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 ک لی ژمارە یگ١١ب  ی ژمارە دوو لگک ھاتووە، بئارتیکالندا  ١٣ئارتیکل پ
 ی ژمارە سگنووسراوە و ب ل ھ. ئارتیکل ٦بریتیی دا لگانب و سر کام ل

دەبینرێ ک ھندک ئارتیکل لق و ژر ئارتیکلی ھی و مادە و ڕوونکردنوە و 
ڕاستن، خودی کۆماری % ١٠٠بگکان . فرمانی زۆرتری پ زیاد کراوە

ی ''تأیید''ئازەربایجان بوی کردوونتوە، ئارشیوی نونتوەیی شڕی ساردیش 
یکان و ھس و کوتی برپرسانی سیاسی کۆماری کردوون و ڕووداوە مژووی

. ئازەربایجان و مۆرە دەستکردەکانیان ل تورز دەگڵ ئو بگان یک دەگرنوە
نوسخی ئۆرجینایان دیارە ک ل کوێ ڕادەگیرێ و ڕگ بۆ ھر لکۆرک 

بزان گانو بر ئس زۆرتر ل ک یئاوە .دوو زمان ب گانو بکانی ئ
                              .                   دەست دەکونترکی، ڕووسی و ئینگلیسی 

دراوە تا '' ئازنفت''، برپرسایتی ب ی بگی ژمارە یک١ب پی ئارتیکلی 
ایران ئنجام بدا و ب پی ''چاودری و دۆزینوەی شونی نوت ل باکووری 

بگ دەبا ل دەستگایان ل چند شونان و ل ناوچ ی ھمان ٣ئارتیکلی ژمارە 
.              ا تا عرزی ھقننە دامزراندب''خۆی''کوردستانییکانیش وەک شاری   

دابوو و '' باقرۆف''ی زایینی فرمانی ب ١٩٤٥ی ٧ی ٦ل ڕکوتی '' ستالین''
زبی کۆمۆنیستی حی(''سی پی ئا زد سی سی''نووسیبووی ک سرۆکایتی سۆڤیت 

'' ایران''ئاگادار دەکات تا بزوتنوەیکی جیاییخوازی ل ئازەربایجانی ) ئازەربایجان
ب پی ئو بگانی دراوە دەب پل ب پلی برنامک بچت پش و . ڕک بخن

فریو دراون بۆ سربخۆیی و تکبوون '' ایران''لوە دنیا بن ک خکی باکووری 
       .                                                             یجانی سۆڤیتب ئازەربا

فرمانی دابوو ک حیزبکی '' ستالین''ی بگی ژمارە دوو، ٢ب پی ئارتیکلی 
ل )" آذربایجان دمکرات فرقسی(حیزبی دمۆکراتی ئازەربایجان''سیاسی ب ناوی 
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زرت و بو ئامانج ک بڕوەبری جوونوەیکی ێ دابم''ایران''ئازەربایجانی 
طلب("جیاییخوازانتجزی''بکا) ان                                                         .  

فرمانی دابوو ک کوردەکان بۆ '' ستالین''ی بگی ژمارە دوو، ٣ب پی ئارتیکلی 
 وەی جیاییخوازی لنڕا'' ایران''الی جوو کی خودموختارییان لتشن و دەسبک

بی خۆیاندا ھی ئارتیکلی  .ناوچپ ٤ب ،گمان بستالین''ی ھ '' رمانی بف
دابوو ک برپرسایتی با ب دەستوە بگرن تا " یعقوب ئۆف''و '' باقرۆف''

جوونوەی جیاییخوازی ترکان ل تورز ھاوکاری تواویان دەگڵ کۆنسوولی 
فرمانی '' ستالین''ی ھمان بگ ٦ب پی ئارتیکلی . ت ل تورزێ کردباسۆڤی

پشتر . ک و چۆڵ ب حیزب جیاییخوازەکانی الینگری سۆڤیت بدرێدابوو ک چ
لم نامیلکیدا برپرچی ئو بگ ساختانمان داوە ک حکومتی ترکان ب نوی 

خۆتان دەستخت و ئیمزای . وسازیان کردبو'' جنابی حضرتی قاضی محمد''
لم ئارتیکلدا ک ئاماژە ب . تان بینی''جنابی حضرتی قاضی محمد''ڕاستقینی 

داوە تا '' بولگانین''و '' باقرۆف''فرمانی ب '' ستالین''بگکشی کراوە، 
جنابی ''نام ساختکانیش ک ب ناوی . برپرسایتی ئو ئرک ب دەستوە بگرن

'' جنابی حضرتی قاضی محمد''یش ھر وا نووسراون ک گوای ''ی محمدحضرتی قاض
 کی للماند'' باقرۆف''داوای چشمان سو نامانناڕاستی ئ م . کردبوو، کئ

 ل یگری  ١٣بنلمکی ورد سوەیش کان بئارتیکالندا نووسرابوو و ئارتیکل
ھم ناوچ (ی ھبوو ''ایران'' پالن و برنامی سۆڤیت ک بۆ باکووری ڕۆژئاوای

).                                          نشینکان-کوردستانییکان و ھم ناوچ ترک  

ب وردی باس لوە دەکن ک حکومتی ترکان ل  ی ئو بگیئارتیکلکان
 گیراو بوون و بکرواو دەستکرد و بزێ توررمانی''باقرۆف''دەستی تف ی و ب 

.                                                                ی کۆنترۆڵ دەکران''ستالین''  
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ی بگی ژمارە س، سۆڤیت فرمانی دابوو تا ١ب پی بگی ئارتیکلی 
آذربایجان دمکرات ''بچن باکۆ و سبارەت ب دامزرانی '' کامبخش''و '' پیشوری''

و '' آژیر''، ''خاور نو''ئوە ک چلۆن کک ل بوکراوەکانی  قس بکن، و'' فرقسی
'' فرق دمکرات آذربایجان''ئامانج ئوە بووە ک حیزبکانی دیک دەگڵ .بکن... 

درابوو ک کۆمیتی خۆیان '' فرق دمکرات آذربایجان''ھروەھا فرمان ب . تکڵ بن
، ماکۆ و چند شارکی دیکدا ل شارە کوردستانییکانی مھاباد، ورم، خۆی

.                                            بکنوە ک ئمۆک خاکی کوردستان نماون  

 تی ترکی ئازەربایجان لر دەستمان دان، حکومب ی لگانو فاکت و بی ئپ ب
گوای وا نیشان بدەن ک ک ساز کردووە کوەیش ی بی ساختگز بورت 

ئم ل داھاتوودا . کوردەکان ل ژر بای ترکاندا کار و باری خۆیان بڕوە بردووە
ئمانش لقاو دەدەین و دەیسلمنین ک زۆر شتی ناڕاستیان لم پوەندییوە ساز 

تواوی ئارتیکلکان و ژر ئارتیکلکانی بگی ژمارە س . و بو کردبوو
ی سۆڤیت ن ل تورز ب تواوی دەستکردسلمنری ئوەن ک حکومتی ترکا

ئم ل داھاتوودا بۆ . بۆ زانیاری زدەتر دەتوانن خۆتان چاویان ل بکن. بوو
سلماندنی ساختبوونی ھندک بناوبگی دیکی سازکراو ل الین حکومتی 

بگکانی ئارشیوی . دەستکردی ترکان ل تورز، ککیان ل وەردەگرین
ی سبارەت ب حیزب سیاسییکان و بزووتنوەی سوسیالیستی کۆماری نتوەی

 وەن کری ئنلمباکۆ، س و ) باکۆ(''باقرۆف''و ) مسکۆ(''ستالین''ئازەربایجان لئ
پڕی ناجوامری و گاتیان ب ھست و بیری ئازادیخوازی جماوەری ترکی 

ستکردەکانی خۆیان ل ئازەربایجان کردبوو و ئمشیان ب پاپشتی مۆرە دە
بگکانی ئوان سلمنری ئوەن ک خۆشیان ل چاو . تورزێ ئنجام دابوو

سیر نیی ک . زلھزانی ڕۆژئاوایی جوانتر و مرۆڤانتر ھس و کوتیان نکردووە
ی ''استقالل''سرکردایتی کورد پداگریی ڕاشکاوان و زەقیان ل سر سربخۆیی و 

ئمش دیسان الی ئم سیر نیی ک . نامی کوردستاندا کردبووخۆیان ل ڕۆژ
ڕاپۆرت ڕووسییکان سبارەت بو سر و بندی ک دەوتی سربخۆی کوردستان 
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کۆماری کوردستان باشترین ب فرمی نناساندنی . دامزرا، ھستا بو نکراونوە
د و جوانترین ون بۆ ونی بۆ تۆریزمی نودەوتی ب دژی نتوەی کور

. ل سر دامزرنننتوەی کورد ک ل داھاتوودا بنمای دەوتکی سربخۆی 
خباتی کرد تا ئاسایشک بۆ نتوەی کورد پک '' جنابی حضرتی قاضی محمد''

کوردی '' طھران''و ''بغداد''، ''دمشق''، ''ئانکارا''بھن تا حکومتی ڕاستیستییکانی 
. و چیتر مافکانی ژن و مناڵ و پیاوی کورد بایکۆت و پشل نکن نتوننوە

جنابی پشوا گرەکی بوو خکی خۆی بپارزێ ک کورد ب بسرھاتکانی 
تواندنوەی ئتنیکی، ئعدام، زیندانی منای کورد تنیا ب ... و ، ھبج''انفال''

 نی سامانی بو تا نجشکوەتاوانی کوردبوونی، ئتبردا دووپات نجنابی ''. س
خوازیاری کۆمگایک بوو ک ئلیتی کورد ل زانکۆکان '' حضرتی قاضی محمد

دەرس بتوە و الوانی کوردی پروەردە کردبا ب جی ئوە ک ب دەستی 
و کۆماری تۆریستی تورکیا قسسابی و '' ایران''تۆریستکانی کۆماری ئیسالمی 

باش دەیزانی خباتی '' جنابی حضرتی قاضی محمد''. ن بفندرنتۆر بکرن یا
ئو گرەکی بوو ک بوارک . بۆ چ کردبوو و چند ھنگاوکی گرنگی ھھنابۆوە

مدای پ ببخشرت، ب جی ئوە ک ب تاوانی  مامۆستایکی کوردبرەخسن تا 
می جنایتکاری کۆماری فرکردنی زمانی زگماکی ب الوانی کورد ب دەستی سیست

ئوان گیانیان ل جنابی پشوا، . ل سدارە بدرێ'' اسالمی ایران''تۆریستی 
ی ''مستقل''سرۆک کۆماری دەوتی سربخۆ و '' محمد ھمام قاضی''گیانبخت 

کوردستان وەرگرت بم ئاگری چمک و ئامانج و ڕبازی پشوای کوردان وەک 
ی جیلکانی پاش خۆی بوژاوەتوە و سربخۆییکیان گرەک مۆمک ل دڵ و مشک
.                                                                        ک پشوا دایمزراند  

ژەی دەبدر 
. 
. 
. 
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  سرچاوەکان
                                                            

ی زایینی، ستۆکھۆم، دوکتوور ١٩٧٨، ششم مانگی ١٧، ژمارە )مانگنام(سردەمی نوێ   1
                                                              جمشید حیدری و کریم حسامی                                

-٩٦٤-٧٩٧٠-٣٢-٧، شابک )مھاباد در آین اسناد تاریخی(غ مکری فریدون حکیم زادە، ساوجبال 2
                                                           ٦٦، الپڕەی ٢٠١٠، انتشارات ھیوا مھاباد ٩٧٨

3  Jeremy Murray Brown, Portraits of Power, Published by Times books, New 
York 1979, ISBN 0-8129-0846-5 

، دەتوانن لم ٢٦دوکتوور عبالرحمن قاسملوو، چل ساڵ خبات ل پناو ئازادی، الپڕەی  4
 بسترەی ژرەوە چاوی ل بکن                                                                        

 www.kurd.no/komar/40.pdf 

 

5  Jemal Nebez, THE KURDS; History and Kulture, translated by Hanne Kuchler, London 
2004, pp 10 & 36 

6  Erling Folkvord (tekst) og Veronica Melå (foto), Kurdistan - om fortid, folk og 
fremtid, Tapir akademisk Forlag 2003, ISBN 82-519-1810-3, Laperre 151 

 På side 152 sier Erling at KURDISTAN var en synlig realitet som et land. 

گشتک ب نو بزوتنوەی ڕزگاریخوازی کورد ل کوردستانی (کریم حسامی، پداچوونوە  7
                                ٢٤٤، الپڕەی ٩١-٦٣٠-٣٤٠٥-٠، ئای ئس بی ئن ١٩٩٦ئران، سوید 

                                                ٨، الپڕەی ٢٠٠٨رەحیم قازی، پشمرگ، ھولر . د 8

                              ١٩٤٦ی ٢ی ٢، ڕکوتی ٩ڕۆژنامی کوردستان، چاپی مھاباد، ژمارە  9
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                                             ١٧، الپڕەی ٢٠٠٨شمرگ، ھولر رەحیم قازی، پ. د 10
  

                     ١٣٢دکتۆر یاسین سردەشتی، کۆماری میللی دیموکراتی کوردستان، الپڕەی  11

کمال مزھر، خباتی رزگاریخوازی کورد و ئازەر ل ئران، وەرگانی ئازاد عبید احمد،  12
                                           ٥١و  ٥٠، الپڕەی ٢٠٠٤ئاراس، چاپی یکم، ھولر  چاپی

پک ھاتبوو،  ٢٠٠٧ل سمینارکدا ک ل سر بزوتنوەی ناسیۆنالیزمی کورد ل سای  13
مامۆستای ھژام دوکتوور بورھان یاسین گایوە ک؛ دوایینجار ک دوکتوور بورھان یاسین 

انبخت کاک دوکتوور قاسملووی ل سوید پش تۆڕکردنی ب دەستی کۆماری تۆریستی گی
ئیسالمی ئران بینیبوو، گیانبخت کاک دوکتوور قاسملوو گوتبووی ک زۆر ب ئاوات بوو 

کانی کۆماری کوردستان ببینگب . ژا کاک دوکتوور بورھان یاسین لدەنگی مامۆستای ھ
چاالک . ونایتددا پارزراوە و کسکی ناسراو و خاوەن ڕز الی کوردانئارشیوی کوردستان ی

ئو پرتووککی ل سر کۆماری کوردستان . ل بواری سیاسی و ل زانکۆش وان دەتوە
نووسیوە و ئاناالیزی گلک بھز و لۆژیکی ل سر ئم بشی مژووی نتوەی کورد لو 

                                                                                 .          سردەمدا کردووە
سرەڕای ئوە ک دوکتوور بورھان یاسین ئم ڕاستییی باس کردووە ک گیانبخت دوکتوور 
قاسملوو بگکانی کۆماری کوردستانی نبینیبوو، ب چاوخشاندنکیش ب سرچاوەکانی ئم 

بوانن . ئوە بزانری ک دەستی ب بگکانی کۆماری کوردستان نگییشتبوو ئلیت دەکرێ
سرچاوەکانی بشی کۆماری . پرتووکی کوردستان و کورد ک تزی دوکتووڕای بڕزیان بوو

ئمش ئاسایی . کوردستانیش ئم پشتاست دەکنوە ک دەستی بو بگان ڕانگییشتبوو
ردەمدا ھو سخۆ و چوون لربکانی کۆماری سگب توون بوو مرۆڤ دەستی بر چشتا ھ

بم سرەڕای ئوەش دەبینرێ ک دوکتوور قاسملوو ل کوردستان . ی کوردستان ڕابگا''مستقل''
و کورددا باسکی برگری زۆر جوانی ل مڕ مافی سربخۆیی کورد و کوردستان لو کاتدا 

ۆپاگندەی نیارانی کورد ک ب دژ نتوەی کورد بو وای ئمانش زۆر پ. نووسیبوو
گیانبخت کاک . کرابوونوە لو پرتووکدا ل الین دوکتوور قاسملوویوە برپرچ دراون

دوکتوور قاسملوو لو باسیدا ب دژی زلھزانی ڕۆژئاوایی و ڕۆژھتی ھوستی خۆی 
بۆ زانیاری زدەتر بوان ئو باسانی ک . وەدەربیبوو و تواو سربخۆیان پنووسی گا

تیناوەڕاستدا نووسیویانڕۆژھ زان لتی زلھڕ سیاسم ل                                      .  
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282-289 

14  DAVID McDOWALL, A MODERN HISTORY OF THE KURDS, ISBN 978 1 
85043 416 0, Third edition, 2004 New York, pp 240 og 241 

15  DAVID McDOWALL, The Kurds; Minority Rights Group 1996, ISBN 1 897693 46 X,    
p 20 

16  Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of the Kurds in Iran; 
Pastoral Nationalism, Department of Social Sciences, New School University, 
New York, 2003 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 0–333–73169–7, p 176 

17  Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of the Kurds in Iran; 
Pastoral Nationalism, Department of Social Sciences, New School University, 
New York, 2003 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 0–333–73169–7, p 237 

18  Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of the Kurds in Iran; 
Pastoral Nationalism, Department of Social Sciences, New School University, 
New York, 2003 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 0–333–73169–7, p 176 

19  The Kurds; A Contemporary Overview, Edited by Philip G.Kreyenbroek and 
Stefan Sperl, ISBN 0-203-99341-1 Master e-book ISBN, 2000 London, Kapittel 9 
by Fereshteh Koohi-Kamali; The development of nationalism in Iranian 
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20  وەیییتم شاعیرە نی ئقینبوو و ناوی '' سید محمد امین شیخ االسالمی''ناوی ڕاست
بۆ زانیاری زدەتر بوان؛ ھمن . ک.ژ.ی لو کاتوە بکار برد ک بوو ب ئندام ل ک''ھمن''

ران، سرجمی شعری ھمن، بڕوەبری پۆژە بدران احمد و عثمان موکریانی، بارگی یا
                                                       ٣٠، الپڕەی ٢٠٠٣دەشتی، چاپی ئاراس، ھولر 

ھمن موکریانی، بارگی یاران، سرجمی شعری ھمن، بڕوەبری پۆژە بدران احمد و  21
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دەمک ئم پرتووکم ل بر دەستدا نماوە تا ژمارەی الپڕەکی بنووسم بم تواو دنیام 
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22 بمال نڕەی  ٢٠١٠ز، گۆڤاری نیشتمان، جم، الپر، چاپی دووھول٨ھ                        
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ل بر دەست دای ک قس بۆ ) سوادکوھی(پویست ئمش بگوترێ ک دەنگی محمد رضا شا 
بازبوونی ئو باسی دەر. جماوەری ایران دەکا و باس ل برگری ل سنوورەکانی وت دەکا

.                 ایران ل تجزی و دابش دابش بوون ل سردەمی شڕی دووھمی جیھانی دەکا  
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36  www.museum.ical.ir/history/history4.htm 

گر ڕۆژک ئم بسترەی پارلمانی ایران کاری نکرد بوان ئم بسترەی 
ن ل خودی ماپڕەکیان وەرگیراوە و ب شوەی پی ژرەوە ک ھمان زانیارییکا
.                                                                دی ئف دانراوە خزمتتان  

 www.kurd.no/komar/14.pdf 

-٧٩٧٠-٣٢-٧، شابک )مھاباد در آین اسناد تاریخی(فریدون حکیم زادە، ساوجبالغ مکری  37
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 ل شاری نغدە ھگیراوە                                                                               

زۆر سرچاوەی دیکش . ارچی رووزولتوە کشراوەوەک ل وندا دەبینرێ، ون ل الین ئ 39
ئم ونیی بکار بردووە، بۆ ون ویلیام ایگلتن ئم ونیی بو کردۆتوە ک نخشی 

ایگلتن . کوردستانی مزن ل سر دیواری ژوری کاری جنابی حضرتی قاضی محمد ھوەسراوە
.                                        کردۆتوە ی پرتووککیدا بو٢٨٦ئم ونیی ل الپڕەی   

 ھمان ون لم سرچاوەی ژرەوەشدا بو بۆتوە؛                                                   
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