بهردەوام ب ت ر بازی دووی ڕ بهندان
 ٧٣ساڵ به سهر دامهزراندنی يهکهم دەو هتی مۆد ڕنی کورد واته "کۆماری کوردستان" له شاری مههاباد
دا ت دەپهڕێ .دياردەيهک که به هۆی تايبهتمهندييه سياسی و کۆمه يهتييهکانييهوە له زومرەی گرينگترين
رووداوی م ژووی جوو نهوەی رزگاريخوازانه و شوناسخوازانهی نهتهوەکهمانه.
باروودۆخی جيهانی و ناوچهيهيی له جهنگهی شهری دووههمی جيهانيدا وههلومهرج ک که له ئاکامی
داگيرکردنی باکوور و باشووری ئ ران له ﻻيهن سوپای هاوپهيمانان )سوڤييهت ،ئينگليس وئهمريکا(
هاتهئاراوە و دامودەزگای حکوومهتی ديکتاتۆری رەزاشای تووشی داڕمان کرد ،دەرفهتی له باری بۆ
راپهڕينی نهتهوەکانی ن شتهج ی ئ ران ئافراند و کورد له رۆژهه تی کوردستان به باشترين ش وە که کی
ل وەرگرت و به دنيای راگهياند که وەک نهتهوە مافی سرووشتی خۆيهتی خاوەندارييهتی له چارەنووسی
بکات و له نيشتمان و و تيدا سهروەری و دەسه تی سياسی خۆی بهدەستهوە بگرێ.
رووناکبيران و خهباتکارانی کورد لهسهردەمی دەسه تی شۆو نيستی رەزاشادا ،به له بهرچاوگرتنی
ئهزموونهکانی م ژووی کورد و ههروەها پ ويستی کۆمه گا به ر کخراوەی مۆد رن و هاوتهريب له
گهڵ نهزمی نو ی دنيای سهردەم و به که کوەرگرتن له خهبات و ت کۆشانی هاونيشتمانانيان له بهشه
داگيرکراوەکانيتری کوردستان ،بۆ يهکهم جاردەستيان به خۆ ڕ کخستن له چوار چ وەی تهشکيﻼت دا
کرد و ر کخراوەی "کۆمه هی ئازاديخوازی کوردستان" يان له سا ی ١٩٣٨ی زايينی له شاری مههاباد
دامهزراند ،که دوايی بووبه "کۆمه هی ژيانهوەی کوردستان" واته " کۆمه هی ژ.ک" )٢٥ی گهﻻو ژی
 (١٩٤٢و پاشان به ن وی حيزبی د مۆکراتی کوردستان )٢٥ی گهﻻو ژی  (١٩٤٥ئهرکی ر کخستن و
بهر وەبهری بزاڤی رزگاريخوازانهی کورد دەگرنه ئهستۆ.
"کۆمهلهی ژ.ک" وەک ر کخراوەيهکی سهردەميانه و خاوەن ئهزموون،که نو نهرايهتی ناسيوناليزمی
کوردی دەکرد و باوەری به يهکييهتی نهتهوەيی ويهکپارچهيی خاکی کوردستان بوو و بهرنامهی
دامهزراندنی دەو هتی کوردی له ئهج ندا ،دابوو ،له ماوەی زياتر له  ٤سال ت کۆشانيدا بهست ن کی لهبار
له بواری فکری و سياسييهوە له ناو کۆمه گادا پ که نا ورۆ کی گرينگی له ئاست پ گهياندنی وشياری
نهتهوەيی گ ڕا و بووبه خاوەنی پ گهيهکی ههراو و بهرچاوی کۆمه يهتی.
له دايکبوونی کۆماری کوردستان له دووی ر بهندانی ١٣٢٤ی ههتاوی )(٢٢٫١٫١٩٤٦ی زايينی ئاکامی
رەنج و ت کۆشانی ئهندامانی ژ.ک و ويست و داوخوازی نهتهوەيهکی خاک داگيرکراو به کويله کراو
بوو که به باشترين ش وە له دەرفهت و مهجالی پ کهاتوو له پ ناو بهرژەوەندی نهتهوەيی دا که کی
ل وەرگيرا .رۆڵ و پ گهی قازی محهمهد له ناو کۆمه گادا ،وەک کهسايهت کی رووناکبير ،خاوەن
ئهزموون وشارەزا له بواری سياسهت و گرينگيدانی به مهسهله بنهڕەتييهکانی نهتهوايهتی و پ داگر له
سهرمافه سرووشتييهکانی کورد ،دەور کی گرينگ و يهکﻼکهرەوەی له گهمه سياسييهکانی ئهوکاتانهدا
گ ڕا.
دەستکهوته م ژوويی و بهرچاوەکانی که له ماوەی کورتی يازدە مانگ تهمهنی کۆماردا  ،هاته بهرههم،
ئا وگۆڕی بنهڕەتی له چۆن تی بير و بۆچوون و ژيانی ئينسانی کورد دا پ که نا و ئاسۆی روانينی تاکی
کوردی سهبارەت به بهرگريکردن له ماف و ئازادييهکان و ههروەها له خاک و نيشتمانی بهرينتر کرد
و بووبه هۆی ئهوەی کورد پ ناسهی خۆی باشتر بناس .
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جوو نهوەی دووی ر بهندان بزاڤ کی نهتهوەيی و د مۆکراتيک بوو ،واته ههم خاوەنی وتاری
سهربهخۆيی و ههميش هه گری بهها و بايخه مرۆڤيی و کۆمه يهتييهکان بوو .کۆماری کوردستان له
پشتگيری و پشتيوانی پارچهدابڕاوەکانی ديکهی کوردستان بههرەمهند بوو.حزووری بارزانييهکان به
سهرۆکايهتی مهﻻمستهفای بارزانی و بهشداری چاﻻکانهيان له بهرگريکردن له کۆمار يهک کيتر له
هۆيهکانی سهلم نهری کوردستانيبوونی کۆمارە.
حيزبی د مۆکراتی کوردستان به ر بهری کهسايهت کی کاريزما و ج ی مهتمانهی خه ک واته قازی
محهمهد توانی له ماوەيهکی کورتدا به کردەوە کۆمه ک ههنگاوی گرينگ سهبارەت به دابينکردنی
پ داويستييه سياسی،فهرههنگی و کۆمه يهتييهکانی خه ک ههل ن تهوە و بۆ يهکهمجار چهمکهکانی
دەو هت،دەسه ت ،د موکراسی ئاو تهی ژيانی کۆمه يهتی بکات و بۆ مهبهستی ئيدارەکردنی و ت به
کاريان ب ن ت.
به داخهوە تهمهنی کورتی کۆمارمهودا و دەرفهتی بۆ در ژەدان و گهشهسهندنی پرۆسهی دەو هتداری و
گهيشتن به ريزی نهتهوە سهربهستهکانی دنيای به کورد نهدا و کهوته بهر پيﻼن و ههرەشهی
بهرژەوەنديخوازانی ن ودەولهتی ودەسه تدارانی داگيرکهری فاشيستی ئ ران وله گهلهکۆمهيهکی ن وخۆ و
ن ودەو هتيدا ههرەسيان پ ه نا٢٦ ) .ی سهرماوەزی (١٣٢٥ی ههتاوی .هاوپهيمانان ) يهکييهتی
سوڤيهت،ئينگليس و ئهمريکا( لهو پيﻼنگ ڕييهدا دەوری بنهڕەتيان گ ڕا.
گهرچی کۆماری کوردستان ساوابوو و نهيانه شت پيبگرێ،به م سهرمايهکی فکری و مهعنهوی وەها
بهنرخی بۆ وەچهی دوای خۆی بهج ه شت که ههتاههتايه له بن نايهت وبۆته هاندەرو بزو نهری تاکی
کورد بۆ گهيشتن به ئامانجهکانی.
به کورتی ئهوەی وەک ئهزموون و دەرس ل وەرگرتن له پرۆسهی دامهزراندنی کۆمار و ههرەسه نانی
دەکرێ له بهرچاوی نهتهوەکهمان و ه زە سياسييهکانی کوردستان به گرينگ بزانرێ  ،ئهوەيه که
داگيرکهرانی کوردستان پ ش ههمووشت ک چاويان بڕيوەته خاک و سهرچاوەی بهرههمه نهری نهوت
و گاز و کانی و کانزاکانی کۆردستان .ئهوان نايانههوێ تهنانهت يهک کورديش له سهر ئهو خاکه بژی
بۆيه به ههموو ش وەيهک ههو ی ئاسيميلهکردن و لهناوبردنی دەدەن .کورد و ه زە سياسييهکانی گۆڕەپانی
کۆردستان دەب ت ئهوە باش بزانن ،بۆ داگيرکهران جياوازی له ن وان خودموختاريخواز و فيدرا يخواز
و سهربهخۆييخواز نييه ،ئهگهريش به روا هت جياوازی دابن ن ،تهنيا به مهبهستی دووبهرەکی نانهوە له
ناو کورد دايه .پ شهوا قازی ههموو ههو ی خۆی دا ،بۆ ئهوەی به ر گای ئاشتی دا مافهکانی کورد
مسۆگهر کا ،له ناويان برد .دوکتورقاسملوو له سهر ميزی وتووو ژو دوکتور شهرەفکهندی به پيﻼنگ ری
و هاودەستی ئوپوزيسيونی ئ رانی شههيد کران ،بهر ز ئۆجهﻻن به پيﻼنی ن ودەو هتی دەستبهسهر کرا.
بۆ دژايهتيکردن و لهباربردنی ر فراندۆمی سهربهخۆيی باشوور دەيان پيﻼن و بهرنامهيان داڕشت،
کۆلبهرکوژی بۆته کاری رۆژانهيان ،دژايهتی له گهڵ جوو نهوەی مهدەنی و ئيعدامی به کۆمه ی ﻻوان
و مووشهک بارانی ئازاديخوازان  ...ئهوانه مشت له خهرواری جينايهتهکانی داگيرکهرانی کوردستان،
به تايبهت له رۆژهه تی کوردستانه.
جگه له کۆی ئهوانه شهری نهرمی ژووری فکری وەزارەتی ئيت عات بۆ چهواشهکردن و به ﻻر دا
بردنی تاکی کورد و به مهبهستی نانهوەی دووبهرەکی و دەژمنايهتی ناو ما ی کورد به يارمهتی زرە
رووناکبير و مووچهخۆری کورد بهش کی ديکهی ههرەوەزی ش واندنی شوناسی نهتهوەيی کورد له
ﻻيهن کاربهدەدەستانی جينايهتکاری کۆماری ئيسﻼمی ئ ران دژی نهتهوەکهمانه.
له ههلومهرج کی ئهوتۆدا وشياری و لهسهرههست بوون له پ ناو پووچه کردنهوەی پيﻼنه جۆر به
جۆرەکانی داگيرکهران ئهرکی ههر تاک کی کوردە .هيچ هۆيهک ناتوان پاساوی دژايهتی و سووککردنی
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يهکتر ب ت .پ ويسته به ڕەچاوکردنی سياسهتی يهکريزی و يهکييهتی له ﻻيهک وله ﻻيهکيتر رەخنه و
پ شنياری داه نهرانه يارمهتيدەری پ که نانی فهزايهکی عهق نی و لۆژيک بيين و وزە و تواناکانمان
نهک بۆ ﻻوازکردنی خۆمان به کوو له پ ناو ﻻوازکردن و پاشهکشهپ کردنی دوژمنان و داگيرکهرانی
کوردستان دا به کارب نين.
له يادی  ٧٣سا هی دووی ر بهندان دا و له کات کدا که کۆماری ئيسﻼمی له ژ ر تهوژمی گوشاری
دەرەکی و ناوخۆ بهرەو هه د ری نهمانه و پهلهپڕووزەيهتی و بۆ مانهوەی پهنا بۆ ههرچهشنه پ ﻼن و
ر گاچارەيهک دەبات ،لهو قۆناخهدا ئهرک کی م ژووی کهوتۆته سهر شانی حيزب و ر کخراوەکانی
رۆژهه تی کوردستان،به تايبهت ههردوو با ی حيزبی د مۆکراتی کوردستان،که پ شهوا قازی و
هاور يانی دامهزر نهری بوون ،ئهويش يهکريزی و يهک گوتاری و ههبوونی پﻼتفۆڕم کی هاوبهشی
سياسيی روو به ناوەوە و دەرەوە بو ئهوەی دنيای دەرەوە ،ئوپوزيسيون و دەسه تی داگيرکهر بزانن که
کورد به يهکدەنگی برياری گهرانهوەی چارەنووسی بۆ ﻻی خۆی و به دەستی خۆی داوە.
با له يادکردنهوەی دووی ر بهنداندا و رای ر ز و کرنۆش بردن بۆ شههيدانی ر گای رزگاری
نهتهوەکهمان ،بير و بۆچوون و ر بازو ئامانجيان بکهينه مهشغه ی ر گای گهيشتن به سهروەری و
سهربهخۆيی کورد و کوردستان.
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