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 ناساندنی پارێزگای کرماشان

  ر:عهڵی قهنبهری نوسه
 بهشی يهکهم

 
ھهزار  ٢٥پارێزگای کرماشان يهکێ له پارێزگا گهورە وە کوردنشينهکانی ڕۆژھه�تی کوردستانه که پانتاييهکهی 

کهس، وە دەبێ ئێسته نزيک به دوو  ١٨٧٩٣٨٥ھهتاوی) ١٣٨٥کيلۆمتری چوارگۆشهيه وە ژمارەی دانيشتوانی (ساڵی
%). ئهمه له کاتێکدايه که ئهم ٣ھهزار کهس بێت (زياد بوونی ڕێژەکه به پێی ستانداردی جيھانييه که ميليون وە سێسهد 

پارێزگايه بهھۆی شهڕی ئێران وە عێراقهوە خهسارەتێکی زۆری بينيوە، زۆر شار وە گوندی وێران کراوە وە دانيشتوانی 
سهرقH، جهيران، قوبادی، قهسری شيرين،  گوندی که به زۆری خهڵکی سنوری ناوچهکانی زەھاو، ٢٠٠زياتر له 

سهKسی باوەجانی، قهڵخانی و گۆران، سهر پێلی زەھاو، تاوگۆزی، کHشی، ئێناخی وە....ھتد به تهواوی چۆڵ وە 
خهڵکهکهی له دوو کاتی جياوازدا ئاوارەی، له پێشدا باشووری کوردستان وە دواتر ڕۆماديهی عێراق بوونه که ھێشتا 

هم خهڵکه که به دەيان ھهزارکهس مزەندە دەکرين يان له باشوورن يان له ھهندەرانن. (ئاوارە بوونی ئهم نيوەی زياتری ئ
خهڵکه له بهر دوو ھۆکار بووە، يهکهم ھۆکار فتوای جيھادی ئايهتوهللا خومهينی له دژی گهلی مافخوازی کورد وە 

ه ئهمانهش چهند ھۆکارگهلێکيتر ھهبووه که دووھهميشی شهڕی ھهشت ساڵهی نێوان ئيران وە عێراق بوو. بێجگه ل
دەکرێت له کاتی خۆيدا باسی لێوە بکرێت). جگه له ئهمانه به ھۆی نهبوونی دەرەتانی ئيش وە کار خهڵکێکی زۆری ئهم 
ناوچهيه بۆ شوێنهکانيتری ئێران کۆچيان کردوە به ئهوھيوايه که کارێک وە دەست بهخهن بۆ بژێوی ژيانيان. ئهڵبهته 

 .هشێک له ئهو دێھاتانه کهم تا زۆر ئاوەدان بوونهتهوە وە زۆر گونديش ھهن که ھێشتا ئاوەدان نهبووەتهوەئيسته ب

ئهم ناوچهيه پێش له ئيسTم پايتهختی  .له باريی مێژووييهوە، کرماشان مێژوويهکی کۆنی چهند ھهزار ساڵهی ھهيه
لۆييهکان، گۆتييهکان وە ساسانيهکان له ئهم ناوچهيهدا دووھهمی ساسانيهکان بووە. چهندەھا ئاسهواری کۆنی دەورانی لۆ

ماوەتهوە، وەک پهرەستشگای ئاناھيتا له بێستون، تاقوەستان Kی شاری کرماشان، پاتاق له Kی سهرپێڵی زەھاو وە...ھتد. 
 ٥تا  ٤کانيان بۆ (له ئهم دوو جێگای دواييهدا چهندھا وێنه وە نيگار له سهرکێوەکان وە تاشه بهردەکان کێشراوە که ميژوە

 .)ھهزار ساڵ پێش دەگهڕيتهوە

کرماشان له مێژوودا چهند جار تووشی نێو گۆڕين بووە، کارميشين، کرمينشان، کرمانشان، کرماشان، کرمانشاه وە 
ساڵ پێش ئێسته له Kيهن کۆماری ئيسTمييهوە بوو، که ئهوەڵ قارەمانشار وە دوايی نێوی باختهرانيان  ٣٢ئاخرين جاريان 

ێنا، به�م ئهو نێوە قهد جێ نهکهوت وە کرماشان ھهر به کرماشان مايهوە تا رژيم ناچاربوو که جارێکيتر به فهرمی نێوی ل
کرماشان له جێگای باختهران دانێتهوە. پارێزگای کرماشان جگه له ئهوەی خاوەنی نهوت وە چهند کارخانه وە کارگهيهکی 

وکاڵيشهوە زۆر دۆڵهمهندە، به جۆرێک ئهو بهرھهمانه که له ئهو ناوچهيه گهورەو بچووکه، له ڕوی ئاژەڵداری وە کشتو
وە بهرھهم دێن زۆر زياتر له ئهوەيه که له ناوچهکهدا مهسهرف دەکرێت. ڕۆنی حهيوانی وە شيرينی کرماشان له ئێراندا 

 زۆر به ناوبانگه وە کڕياری يهکجار زۆرە

هورەترينيان شارستانی کرماشانه که پتر له يهک ميليون دانيشتووی شارستان که گ ١٤پارێزگای کرماشان پێکھاتووە له 
% کوردن (ئهگهرچی به شێکيشی به فارسی قسه ٩٧ھهيه. زۆربهی ھهرە زۆری خهڵکی شارستانی کرماشان تا ڕادەی

اراوەی زۆرينهی خهڵکی ئهم شارستانه به ز .دەکهن)، که سهر به ئايين وە مهزھهب، زاراوە وە ھۆز وە تايفهی جياوازن
کوردی کرماشانی واته کهڵھووڕی دەپهيڤن وە سهر به مهزھهبی شيعه وە ئايينی يارين. بێجگه له زاراوەی کهڵھووڕی که 
زاراوەی کوردانی کهڵھوورە ، بهشێکيتری خهڵکی ئهم شارستانه لهک ، جاف وە ھهورامين. لهکهکان که بێجگه له 

سهحهنه وە له پارێزگاکانی لوڕستان، ھهمهدان، قهزوين، خۆراسان  کرماشان، له شارستانهکانی ھهرسين، کهنگاوەر وە
جافهکان که سهر به ھۆزی جافن وە ھهربۆيه  .وە چهند جێگايتری ئێراندا دەژين سهر به مهزھهبی شيعه وە ئايينی يارين

نيش له پێيان دەڵێن جاف، سۆرانی زمانن وە سونی مهزھهبن. بێجگه له جافهکان، کوردی سهر به ھۆزی ئهردە�
کرماشان، ڕەوانسهر، کامياران وە سنه دەژين که به سۆرانی دەپهيڤن وە سونيمهزھهبن ھهروەھا ھهوراميهکانيش که ھهم 
له کرماشان وە ھهم له ھهورامان، له شاری پاوە وە دەوروبهری دەژين سهر به مهزھهبی سونين وە به زاراوەی 

رستانی کرماشان له ئهم ھۆزانه پيکدێن: کهڵھووڕ وە زەنگهنه که زۆرترين ڕێژەی دانيشتوانی شا .ھهورامی دەپهيڤن
، گۆران وە قهڵخانی که يارسانين تا ڕادەيهکی بهرچاو له )شيعهن، سنجاوی (به زۆری يارسانی وە باقی شيعه وە سونين

ھهروەھا له  .کرماشاندا ھهن، به�م به زۆری له ناوچهکانی کرند، دا�ھۆ، سهرپێڵ، گاوارە وە شاه ئاباد دەژين
عهشرەتهکانی سهر به ھۆزی جاف، ئهدە�ن، وە تا ڕادەيهکيش ھهورامی له شاری کرماشان دەژين که سوننی مهزھهبن. 
له گهڵ داوای لێبووردن له خوێنهر، نهمتوانی سهرچاوە ببينمهوە بۆ لهکهکانی ناوشاری کرماشان تا بزانين سهر به چيی 

ی لهکهکان له ئهساسدا سهر به ھۆز وە تايفهکانی حهسهنوەن، کاکهوەن. قوليوەن، ھۆز وە تايفهيهکن. به�م له بهر ئهوە
قهياسوەن، جهKلوەن، عۆسمانوەن وە يۆسفوەنن که له ھهرسين، کهنگاوەر، سهحهنه، لۆڕستان، ھهمهدان وە چهند 
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ێشتر ئاماژەم پێکرد شوێنێکيتری ئێران دەژين، دەبێت لهکهکانی کرماشانيش ھهر سهر به ئهم ھۆزانه بن. ھهر وەک پ
 .لهکهکان که خۆيان به بێ ھيچ دوو دڵييهک به کورد دەزانن، له باری ئايينيهوە شيعه مهزھهب وە يارسانين

ساڵ حکوومهتيان به سهر ئێراندا کرد له  ٤٦دا بۆ ماوەی ١٨کهريم خانی زەند وە لوتفعهلی خانی زەند که له سهدەی (
 .)گوندێکی نزيک شاری مهKيهرله دايک بووە کوردانی لهک زمان بوون. کهريم خان له

بهشی مهرکهزی که بريتييه له شاری کرماشان  - ١شارستانی کرماشان له چهند بهشێک (بخش) پێکھاتووە که بريتين له :
 :بهشی فيرووزئاوا -٢وە دێھستانهکانی بان دەروەن، پشت دەروەن، دورودفرامان، قهرەسوو، ناودەروەن وە رازئاوەر. 

بهخشی مايدەشت: -٣نهکانی جهKلوەند، سهر فيرووزئاوا وە عۆسمانوەن. ناوەندی ئهم بهخشه شارەدێی ھهلشييه. ديھستا
بهخشی کۆزەران: سنجاوی  -٤چقانرگس) وە مايدەشت. ناوەندی شارەدێی رەباته.(پێکھاتوو لهديھستانهکانيی: چيا نهرگس 

 .وە حهفت ئاشيان، ناوەندی ئهم بهشه شارۆچکهی کۆزەرانه

سهرەڕای ئهوەی ڕژيمه يهک له دوای يهکهکانی دژ به کورد ئاگر خۆشکهر بوون بۆ دووبهرەکيی له نێوان کوردانی 
کرماشان، به�م به خۆشييهوە تاکوو ئيسته شتێکی ناخۆش له نيوانيان ڕووی نهداوە. زۆر ئاسايی پێکهوە دەژين وە زۆر 

خهڵکه به سهر باقی کيشهکانيتردا زاڵ دەکات مرۆڤبوون، جاريش يار وە ياوەری يهک بوون. ئهوەی ئيرادەی ئهو 
کوردبوون وە ھهر وە ھاو چارەنووس بوونيانه. خهڵکی کرماشان خهڵکێکی زەحمهتکێش وە زۆر به غيرەتن. به دەگمهن 
قسهی زۆر قهبووڵ دەکهن. له دەرەوەی کوردستان، ئهگهر ھاتوو کهسێک بييهوی بێ حورمهتی به کوردێک بکات 

له سهری به کوشت بدەن. به�م سهرەڕای ئهم وەسفه چاکانه که باسيان لێوە کرا، ھهن له ئێرە وە ئهوێ  حازرن خۆ
خهڵکانێکی ناحاڵی که له قسه وە قسهلۆک ھهلواسين، نووکته درووستکردن وە تهنانهت بێحوورمهتی کردن به ئايين وە 

حی، جوو (جوولهکه) وە زەردەشتيش ھهن که سهدان مهزھهبی خهڵکانيتر خۆ نابوێرن. له شاری کرماشاندا خهڵکی مهسي
 .بنهماڵه دەبن

له شاری کرماشان چهندين زانستگاه وە زانکۆ ھهيه که بريتين له زانستگای رازی، زانستگای ئازاد ئيسTمی، زانستگای 
ان له صنعتی)، زانستگای پهيامی نوور وە چهندين زانکۆی ديکهش. کرماش(علومی پزيشکی، زانستگای پيشهسازی 

بهراورد له گهڵ پارێزگا کوردنشينهکانيتری ئێران له باری پيشهسازييهوە پێشکهوتووترە. له ئهم پارێزگايهدا نهوت 
بهرھهم دێت،چهند کارخانهی گهورەو بچووک له گهڵ چهندھا کارگهی ديکه ھهن که بژێوی ژيانی کۆمهڵێک کرێکار 

ناودار له کرماشاندا ھهڵکهوتوون، وەک شامی کرماشانی (شاعير)، دابين دەکات. له ڕووی فهرھهنگييهوە زۆر کهسايهتی 
ئهبووئهلقاسمی Kھووتی (شاعير وە سياسهتوانی زەمانی مهشرووته)، عهلی ئهشرەفی دەرويشيان (نووسهری 
 پێشکهوتنخواز) شارامی نازری ھونهرمهند. بێشک خهڵکی ناوداری ترھهبوون که له بوارە جياجيا کاندا رۆڵيان گێراوە

 ..وە ئێستهش ڕۆلدەگێڕن

له ئهم چهند ساڵهی دواييدا گهشهکردنێکی کهلتووری وە ھونهری باش له ئهم ناوچهيه دەستی پێکردووە. به دەيان نووسهر. 
شانۆکار وە ھونهرمهنديتر، له بواری ئاواز وە گۆرانی، دەستيان داوەته گهشاندنهوەی بواری خۆناساندنهوەی ئهم پێکھاته 

ۆژھه�تی نيشتمان. ديارە ئهمه زۆر جێگای خۆشحاڵييه کهخهڵکانيکی تێکۆشهر ھهن که له بهرانبهر کوردستانييهی ڕ
پيTنی له نێوبردنی زمان وە کهلتووری ناوچهکهمان له Kيهن کهلتوور وە زمانی دەسHتهوە، خۆبهخشانه ھهوڵ دەدەن 

شتێکی ديکه که دەبێ باسی لێوە بکرێت، زمان وە کهلتووری خۆيان زيندوو ڕاگرن وە تهنانهت گهشهشی پێ بدەن. 
تهئسيری ڕاگهياندنه کورديهکان وە تهکنولۆژيای پێشکهوتووی سهردەمه، وەک ساتهKيت، ئينتهرنيت، فهيسبوک، 
يوتووب، مۆبايل، پالتالک وە زۆر شتيتر که کاريگهری ئهرێنی داناوە له سهر ھۆشيار کردنهوەی تاکی کورد، که 

هوە. دوايين چاKکی بهرچاوی کهلتووری زۆر دڵخۆشکهر له يهک دوو مانگ پێش ئێسته ناوچهکهی ئێمهشی گرتوەت
فستيواڵێکی) گهورەی لهکهکان بوو له کرماشان که به بهشداری سهدان ھونهرمهند وە نووسهر وە خهڵکی (ھهمايشێکی 

دەکرا له سهر کورد بوونی خاوەن ھهست بهڕێوە چوو. له ئهو فستيواڵهدا که له سهر فهيسبوکيش دانرابوو، پێداگری 
لهکهکان، که Kنی کهم يهک تا يهکوو نيو مليۆن کهس دەبن له کرماشان، لوڕستان، ھهمهدان وە تهنانهت له شوێنهکانيتری 
وەک قهزوين وە خۆراسان دەژين. بۆ ئيسباتی وتهکانم خوێنهر ڕادەسپێرم له ڕێگای يوتوب وە ماڵپهڕەکانی سهر به 

  .زايينی 2012- 1-31سويد  . دريژەی ھهيه، چاوەروان بن .ويست به دەست بێننکرماشانهوە زانياری پێ

 

 ھهتاوی، ويکی پێديا، يوتوب وە زانياريه تايبهتيهکانی نووسهرە ١٣٨٥نهقشهی ئێران له چاپدراوی  :سهرچاوەکان
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له بهشی يهکهمدا کورتهيهک له سهر پارێزگا و شارستانی کرماشان باسکرا. له ئهم بهشهدا دەچينه سهر شارستانی 
  ھهورامان  

 بهشی دووھهم: ھهورامان

  
پاوە يان ھهورامان ئهم شارستانه که دەکهوێته رۆژئاوای کرماشان و ھاو سنوورە له گهڵ ناوچهی شارەزوورله  -٢

کهس وە ئێسته  ٥٢٧٨٣ھهتاوی واته نزيک به شهش ساڵ پێش  ١٣٨٥ژمارەی دانيشتوانی ساڵی باشووری کوردستان، 
ھهزار کهس يان زياتريش بن. دانيشتوانی ئهم شارستانه به دوو زاراوەی ھهورامی وە سۆرانی دەپهيڤن وە  ٦٣دەبێ 

سهر به پارێزگای کرماشانه، له ھهموويان سهر به مهزھهبی سونی شافيعين. ھهورامييهکان بێجگه لهئهم شارستانه که 
سنووری شارستانی مهريوان تا نزيک شارەکانی سنه و کامياران، به ديوی باکووری کێوی شاھۆدا نيشتهجێن که به 
ھهورامانی تهخت و ژاوەرۆ ناسراوە. له گوند و شارە دێکانی ئهم ناوچهيهش دەکرێت به سهوڵئاوا. تهنگيسهر، 

گوندی گهورە و بچووکی ديکه ئيشارە بکهين که ھهر وەک باسم کرد خهڵکهکهی به  ئهوێھهنگ، نييهر، دزڵی و دەيان
زاراوەی ھهورامی دەپهيڤن. سۆرانييهکانيش بێجگه له ھهورامان، شارستانهکانی جوانڕۆ، سه9سی باوەجانی و 

کوردانی کهڵھووڕ ڕەوانسهريش پێکدێنن. ھهروەھا يهکێ له سێ پێکھاتهکهی شارستانی سهرپيڵی زەھاون، واته له گهل 
به شيعه مهزھهب و يارسانهوە). سۆرانييهکان له شاری کرماشان، شاری قهسری شيرين و کۆمهڵێک گوندی (زمان 

ڕێژاو و چهند گوندێکی نزيک دەشتی کرند) نيشتهجێن، که له  ( دەوروبهری و چهند گوندی سهر به شارستانی دا@ھۆش
 .يان، ناو شاری کرماشانهباری ژمارەی دانيشتوانهوە بهرچاوترين شوێن

کێوی شاھۆ له ناوچهی ھهورامانهوە دەست پێ دەکات وە له پشتی  .ئهم ناوچهيه زۆر شاخاوييه وە زستانان زۆر ساردە
شاری ڕەوانسهر دوای مهودايهکی ھهشتا، نهوەد کيلۆمتری کۆتايی پێ دێت که نه تهنيا پێناسهی ناوچهکهيه، بهڵکوو 

 .نێوی ئهو کێوەوە، (شاھۆ) نێونراون ھهزاران نێرمنداڵی کورد به

زۆربهی خهڵکی ئهم ناوچهيه له ڕيگای ئاژەڵداری، بنێشت کردن ڕەز وە باخ، کرێکاری وە کاسبييهوە بژێوی ژيانی 
خۆيان وەدەست دێنن. بهشێکيش له خهڵکی ئهم ناوچهيه ھهر وەک شوێنهکانيتری کوردستان و ئێران له ئيداراتيی 

 .دەوڵهتی کار دەکهن

ھهر له سهرەتای سهری کار ھاتنی کۆماری ئيسDمييهوە، بهشێک له خهڵکی ھهورامان چا@کانه  :ڕووی سياسيشهوە له
حيزبی ديموکرات و کۆمهڵه) به گهرم وە گوڕييهوە بهشدارييان کردوە. به دەيان (له ريزی ھێزە سياسيهکانی رۆژھه@ت 

ئهو کاته که ناوچهکه به  .يان له نێو ھێزە کوردييهکاندا بهر چاوەوە بگرە به سهدان قوربانييان داوە ھهر ئيستهش ھهبوون
دەست ھێزە سياسيهکانهوە بوو، چهندەھا ڕێکخراوی سياسی کوردی و چهپی ئێرانی له ئهو ناوچهيه مهقهڕاتيان ھهبوو. 

ارەزوور له ناوچه سنووريهکانی ھهورامان، ئاخرين ناوچه بوون که ڕژيمی کۆماری ئيسDمی له گهڵ ھێرش بۆ سهر ش
زايينی، توانی داگيری بکاتهوە. سهرەڕای ئهوەی خهڵکی ئهم ناوچهيه، (ھهم سۆرانی و ھهم ھهورامی)  1988سالی 

سهدان کهسيان له ڕێگای شۆڕشدا گيانيان فيدا کردووە، دەيان و بگرە سهدان کهسيتريان له کادير و پێشمهرگهی به 
 .توودا سهرمايهيهکی گهورەن بۆ ھهر ئاڵوگۆڕێک که بێته پێش له ناوچهکهئهزموون، به خۆشييهوە له ژياندان که له داھا

به داخهوە له ناوچهی ھهورامانيش ھهر وەک زۆر جێگای تری کوردستان، خهڵکانی خۆفرۆش و بهرژەوەنديخواز 
 .ھهبوون که پاڵيان دا به ڕژيمهوەو له دژی ھێزی پێشمهرگه چهکيان ھهڵگرت

بوونی سهراوێکی گهورە له ئاوی سارد وە چهندين کهبابخانه وە چێشتخانه له ناو باخ و ئهشکهوتی قۆڕييقF له گهڵ ھه
باخاتدا، سا@نه ھهزاران گهشتيار بۆ ناوچهکه ڕادەکێشن. ئهگهر چی قۆڕييقF سهر به شارستانی جوانڕۆيه به@م له سهر 

نزيکترە. سهراو ھهوڵی ئهم شارە به  پاوە ھهڵکهوتووە که زۆر له شاری پاوە - جوانڕۆ -ڕەوانسهر -ڕێگای کرماشان
 .تايبهت له ھاويناندا، جوانييهکی بێ وێنه دەبهخشێته شارەکه

بهخشی ناوەندی که ناوەندەکهی شاری پاوەيه وە دوو دێھستانی  -١شارستانی پاوە له سی بهخش پێکھاتووە که بريتين له: 
 :دووھهم .سهر به ھۆزی جاف وە سۆرانين گۆندێک پێک دێت، ھهموو ٨ھهيه، يهکهم: ديھستانی شمشێر که له 

گوند پێک ھاتووە، پێکھاتهی خهڵکی ئهم دێھستانه ھهورامی وە سۆرانين. له ناو شاری پاوە به  ١٢دێھستانی ھۆڵی که له
زۆری ھهرە زۆر ھهورامين، به@م به ھۆی ئهوەی خهڵکێکی بهرچاويش له گوندە کانی دەوروبهر ھاتوونهته نێو شار، 

 .ۆرانيش بهرچاونپێکھاتهی س
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 ١٢گوند پێکھاتووە. دووھهم: شێوەسهر که له  ٦بهخشی باينگان که له دوو دێھستان پێکھاتووە: يهکهم: ماکوان که له  -٢
گوند پێکھاتووە. ناوەندی بهخشی باينگان شارۆچکهی باينگانه. خهڵکی ئهم بهخشه ھهموو سۆرانين وە به زۆری سهر 

بهخشی نهوسوود: ئهم بهخشهش له دوو شارۆچکهی نهوسوو (نوسود)  -٣وە باينگانين. به تايفهکانی زۆردۆيی، ئيناخی 
گۆند له خۆ دەگرێ که به گشتی ھهورامين وە زۆری  ١٥پێک دێت که )وە نۆدشه وە يهک دێھستان (دێھستانی سيروان

شارۆچکهی نهوسوود  سهر به ھۆزی لھۆنن. زۆربهی گۆندەکانی ئهم ناوچهيه که له سهر سنوور ھهڵکهوتبوون له گهل
له شهڕيی ئێران و عێراقدا وێران بوون وە چۆڵکراون. تا ئێستهش زۆر گوند ھهيه له بهر ھۆکاری بوونی مين 
وتهقهمهنی دەورانی شهڕ ئاوەدان نهکراونهتهوە. ئهڵبهته خودی ڕژيميش ڕێگيرە له ئاوەدان بوونهوەی ئه گوندانه. 

ساڵێک يان بهدەستی پێشمهرگهوە بووە  ٦، ٥وندەی دەوروبهری بۆ ماوەی گ ٢٠- ١٥ناوچهی نهوسوود وە نۆدشه و ئهو 
يان کهوتووەته ژێر داگيرکاری حکوومهتی عێراق (له دەورانی شهڕدا). بۆ ئاگاھداری خوێنهر، ويکی پێديا نيوی ئهو 

ۆشمێی خوار، ھێشتا ئاوەدان نه بوونهتهوە، وەک گوندەکانی شۆشمێێ سهر وە ش گوندانهی ناوچهکهی نهھێناوە که 
 .گۆندکانی مهڕەخێڵ، ژاڵه ئهو ناوچانه که له شهڕدا وێران کراون

کهژێک به بهرانبهر شاری پاوەيه به ناوی ئاتهشگه. ئهم ناوە له ئهوەوە ھاتووە که دەڵێن پێش له داگيرکردنی ناوچهکه له 
ھهموو کاتێک ئاگری ڕۆشن بووە 9يهن عهرەب وە ئيسDمهوە ئهو جێگهيه شوێنی پهرستشگای زەردەشتيهکان بووە که 

 .)وەک مێژوو باس دەکات، کورد پێش له ئيسDم زەردەشتی بووە(

گڵکۆی سوڵتانی ساق له ناوچهی شێخان له سهر ڕووباری سيروانه، که شوێنێکی پيرۆزە ھهم بۆ موسلمانان به گشتی، 
سهی ھهجيجه (پيری شاليار). گرنگی بوونی جێگايهکی ديکه که دەچن بۆ تهوافی، کۆ .وە ھهم بۆ يارسانيهکان به تايبهتی

ئهم شوێنانه بۆ خهڵکی ناوچهکه ئهوەيه که سا@نه گهشتيارێکی زۆر ڕوو له ئهو ناوچهيه دەکهن. ئاوی سيروان که له 
پارێزگای کوردستانهوە سهرچاوە دەگرێ له بهينی شارەکانی پاوە وە نهوسوودە وە دەڕوات وە دوای مهودايهکی کهم 

 .اچهی سيروان له نزيک شارەزۆر وە دەربهنديخاندەگاته دەري

تهوێڵه له ھهورامانی رۆژھه@ت وە باشوور بکرێت به دەروازەيهکی  -له ئهم ئاخرانهدا ھهوڵدراوە که ڕێگای شۆشمێ
نێودەوڵهتی بۆ گهشتياری وە بازرگانی. ئهگهر ئهم پرۆژەيه سهر بگرێت، بووژانهوەيهکی باش دەبێت بۆ ئابووری 

 .ناوچهکه

تايبهتمهندييهکی ديکهی خهڵکی ناوچهی ھهورامان ئهوەيه که له ڕابردوودا له ڕێگای کاری دەستييهوە زۆربهی 
پيداويستييهکانی ژيان، وەک جل وە بهرگ، کFش وە شتی نێوماڵ خۆيان دروستيان کردووە، ئهگهر چی ئێسته لهوانهيه 

 .ئهم شتانه زۆر کهم بايهخ بووبێتن

هی ھهورامان تايبهتمهندی خۆی ھهيه. دەبێت يان ھهورامی بيت يان له ھهوراماندا له دايک گۆرانی وە ئاوازی ناوچ
بووبيت تا بتوانی به چريکهی زو@ڵی ھهورامانی گۆرانی وە سياچهمانه بچڕيی. جگه له ھونهری گۆرانی له ھهورامان 

چهيه بپارێزن. له باری خوێندنی با@وە نووسهر وە شاعێرانی باشيش ھهن که ھهوڵ دەدەن تا کهلتوور وە زمانی ئهم ناو
 .خهڵکی ئهم ناوچهيه پێشڕەفتێکی زۆر باشيان کردووە

له دەورانی دەرەبهگايهتييدا ئهم ناوچهيه له ژێر دەسDتی بهگزادەکانی لھۆنهوە بووە که دياريترينيان جافر سوڵتان بووە 
 .ماوەيهکيش له حکوومهتی ڕەزا شاه ياخی بووە که بۆ ماوەيهک دەسFتێکی زۆری له ناوچهکهدا ھهبووە وە تهنانهت

يهک شتی زۆر گرنگ ھهيه که دەبێ باسی لێوە بکرێت، نه بۆ کو9ندنهوەی برينه کۆنهکان، بهڵکوو بۆ پێشگيری له 
 .دووپات بوونهوەيان له داھاتوودا

ھهر وەک شوێنهکانيتری ھێشتا چوار، پێنج مانگێکی مابوو که رژيمی مهحهمهد ڕەزا شاە بڕوخێ، خهڵکی شاری پاوە 
ئێران وە کوردستان دەستيان دابوو به خۆپيشاندان دژ به دەسFتی دژە مرۆڤانهی پاشايهتی، ئا له ئهو کات وە ساتهدا 
سا9ر بهگی جاف که نوێنهری مهجليسی زەمانی شاه بوو، به ھاوکاری چهند کوێخا وە پياوی ڕژيم، کۆمهڵێک خهڵک له 

به چهند ماشينهوە دەڕۆن بۆ سهر شاری پاوە، به قهوڵيی خۆيان بۆ خۆپيشاندانی پشتگيری  ئێرەو ئهوێ کۆ دەکهنهوە وە
 .کردن له ڕژيمی شاه. بهداخهوە تێکھهڵچوون ڕوو دەدات وە چهند کهسێک له ئهو نێوەدا دەبنه قوربانی
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تهوە، ئا بهم شيوەيه دووھهم ڕووداوی پيوەنديدار وە مێژوويی ناوچهکه که شهڕی ڕژيم بۆ سهر کوردستانيشی لی کهو
دەبێت: پاش ڕووخانی ڕژيمی شاه وە ڕەخساندنی نيوە ئازادييهک (بۆ ماوەی چهند مانگێک) له ئێراندا، له شاری پاوەش 
جموجۆڵی سياسی دەست پێ دەکات. حيزبی ديموکرات، کۆمهله، ڕێکخراوە چهپهکانيتری ئێرانی و مهزھهبييهکانی سهر 

لهئهو  .يهکهو کار و چا9کی خۆيان دەکهن. چهند مانگێک ئا بهم شێوە تێپهڕ دەبێت به بيری ئهحمهدی مفتی زادە ھهر
ماوەيهدا بهشێک يان خهڵکانێک له شاری پاوە به بيانووگهلێکی جوراوجۆرەوە که مهوزووعی باسهکهی من نييه، داوا 

نيهتی شارەکه، ھيزی پاراستن له ڕژيمی تازە به سهر کارھاتووی ئيران ئهکهن که به قهوڵيی خۆيان بۆ پاراستنی ئهم
(که ئهو کات له ناوچهکه به مجاھيد، کۆميتهيی و پاسدار دەناسران) ڕەوانهی پاوە بکهن. کاتێک که حيزبهکان و خهڵکی 
پێشکهوتنخواز به ئهم پيDنه ئهزانن، مان گرتنێک له ئاوايی قۆڕييقF ڕێک ئهخهن و داوا دەکهن که به ھيچ جۆرێک 

ميتهيی و پاسدار له شوێنهکانيترەوە بێته شاری پاوە. خهڵکی شار خۆيان دەتوانن ئهمنيهت و ئيدارەی ئيجازە نادەن که کۆ
شارەکه به ڕێوە بهرن. تهنانهت بێجگه له ئهو مانگرتنهی قۆڕييقF، دەڵين ھهر بۆ ھهمان مهبهست مانگرتنێکيتر له 

انگرتنانه، ڕژيم مه9يهک به ناوی حاجی ئاخوند نزيک ئاوايی نۆرياو ڕێکدەخرێ. دوای نزيک به يهک ھهفته له ئهم م
له گهل ئوستانداری کرماشان و چهند بهپرسێک به ھهليکۆپتهرێک دەھهنێرن بۆ سهردانی مانگرتوان له قۆڕييقD بۆ به 
ڕەواڵهت، گوی گرتن له داخوازييهکانيان. به@م پاش گهڕانهوی ھهيئهتهکهی دەوڵهت، له جياتی چارەسهرکردنی 

به ھهليکۆپتهر ھێز ڕەوانهی پاوە دەکهن. کاتێک مانگرتوان به ھاتنی ھێز بۆ شار ئاگاھدار دەبن روو دەکهنه کێشهکان، 
شار و له بهينی گوندی دوريسان و بيمارستانی شاری پاوە شهڕ له نێوان جاش و پاسدار له 9يهک و خهڵکی مانگرتوو 

دەست پێ دەکات. ئا بهم شيوەيه شهڕی پاوە دەست پێ که به زۆری سهر به ھێزە سياسيهکان بوون له 9يهکيترەوە 
دەکات وبه ھاتنی خهڵخالی و چهمران بۆ شارەکه و ئيعدام کردنی چهند کهسێک له دەڤهرەکه و دواتر دانی فتوای 
جيھادی ئايهتولD خومهينی لهدژی گهلی کورد، شهڕيی ڕژيم له دژی گهلی کورد دەست پێدەکات که تا ئێستهش ئهو 

ێوەگهلی جۆراوجۆر ھهر بهردەوامه. ھيوادارم کهسانێک ھهبن که بتوانن 9يهنه شاراوەکانی ھهموو شهڕە به ش
 .ڕووداوەکان بۆ کۆمهڵگا ئاشکرا بکهن تا مێژوو غهدری لێ نهکرێت

کۆمهڵهش ھهر له ئهم ناوچهيه دەستی پێکرد. له ئهم شهڕە  -بێجگه له ئهمانه که باسکرا شهڕی ناوخۆيی، ديموکرات
نهدا که بێجگه له ڕژيمی ئيسDمی نهبێت کهسييتر قازانجی لێ نهکرد. به دەيان ڕۆڵهی شۆڕشگێڕی ناوچهکه خۆکوژا

بوون به قوربانی و شهڕەکهش که ھهر له ئهم دەڤهرەوە دەستی پێکرد، بوو به شهڕيی سهرانسهری، که نزيک به پێنج 
همدا ناچمه سهر 9يهنهکانی ئهو شهڕانهی که له نێوان من له ئهم بابهت .ساڵيی خاياند و سهدان قوربانيتری لی کهوتهوە

کۆمهڵه و ديموکراتدا رووياندا، چوونکوو مهزووعی نووسراوەکهی من شتێکيترە. ھيوادارم رۆژێک بێت ھهر کام له 
ت و ئهو دوو حيزبه (که ئێسته لهت لهت کراون) ئهوەندە شهھامهتيان ھهبێ ھهر 9يهن و ددان به ھهڵهو تاوانی خۆيدا بنێ

داوای لێبووردن له خهڵکی کوردستان و بنهماڵهی قوربانيان بکات. منيش بهش به حاڵی خۆم تهمهنا دەکهم که ئهو جۆرە 
  .ڕووداوە تا@نه جاڕيکييتر دووپات نهبنهوە

 شارستانی جوانڕۆ پێکھاته، زاراوە، ئايين، ژمارەی دانيشتوان و جوگرافيا  -٣شارستانهکانی جوانڕۆ و ڕەوانسهر 

 هشی سێھهمب 

 

ئهم شارستانهش که ھهڵکهوتووە له ڕۆژئاوای کرماشان وە ھاو سنوورە له گهڵ شارستانهکانی سه9سی باوەجانی، 
 ٦٢٧٩٧ھهتاوی)  ١٣٨٥رەوانسهر و ھهورامان، شارستانێکيتری پارێزگای کرماشانه که ژمارەی دانيشتوانی (ساڵی 

 .ھهزار کهس بێت ٨٥کهس بووە، که ئێسته پاش شهش ساڵ دەبێ نزيکی 

خهڵکی جوانڕۆ به گشتی يان به زۆری سهر به ھۆزی جافن که به زۆری( تا ئهو جێگاييهی نووسهر بزانێت) له 
مهنسوورئاغهيی، مهنووچهری، زێرانی، کFشی، ڕۆستهمبهگی)، باوەجانی، ( تايفهکانی (عهشرەتهکانی) جوانڕۆيی

هوە خهڵکانيتری سهر به ھۆز وە تايفهی تريش ھهن وە ھهمووی قوبادی)، وەڵهوەيی، تاوگۆزی وە به دڵنيايي(قوايی 
ھهروەھا  .خهڵکی ئهم ناوچهيه به زاراوەی(جافی) سۆرانی دەپهيڤن وە سهر به ئايينی ئيسDم وە مهزھهبی سونين

 عهشرەتهکانيتری وەک دڕۆيی وە نهگری له شار و دەوروبهری شاری جوانڕۆ و له بناری کێوی شاھۆ به ئاژەڵداريهوە
 .سهرگهرمن و له ھاويناندا له سهر کێوی شاھۆ رەشماڵ (دەوار) ھهڵدەدەن
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مهرکهزی). ناوەندی ئهم بهخشه (شارستانی جوانڕۆ له دوو بهخش (شارۆچکه) پێکھاتووە: يهکهم، بهخشی ناوەندی 
شه. ئهم گوند). دووھهم، بهخشی کF ٣٥گوند) و بازانه (٣٠نزيکی (شاری جوانڕۆ و دێھستانهکانی ملهپاڵنگانه 

گوند). داوای  ١٧گوند) و دێھستانی شهروێنه ( ١٧ناوچهيش له دوو دێھستان پێکھاتووە که بريتين له دێھستانی کFشی (
لێبوردن له خوێنهر دەکهم ناوی گوندەکان له سايتی ويکی پيديا زۆر تێکهڵ و پێکهڵ بوو. له وانهيه ژمارەکان کهمتر يان 

 .زياتر بن

جوانڕۆ له دوای شهڕی ئێران وە عێراق، و ھاتنهوەی ئاوارەکانی شهڕ بوو له عێراق، که دوای گهورە بوونهوەی شاری 
سا@نێک ئاوارەيی بهشێکيان گهڕابوونهوە بۆ رۆژھه@تی کوردستان و له شارەکانی جوانڕۆ، کرماشان، رەوانسهر و 

 .سهرپێڵی زەھاو جێگير بوون. له زۆر جێگاش چوونهوە نێو گوندەکانی خۆيان

 انڕۆ له ڕووی ئابوورييهوەجو

ئهگهر چی نووسهر زانيارييهکی ديکومهنتی له سهر باری ئابووری خهڵکی ئهم ناوچهيه به دەست نهکهوت، به@م له بهر 
ئهوەی خۆم له بنهڕەتدا له ئهم ناوچهيهوە زۆر دوورنهبووم، دەزانهم که به تايبهت زۆربهی ئهو خهڵکه بێجگه له 

خهڵکێکی زۆری ئهم ناوچهيه  .کرێکاری، کاری ئيدارارتی دەوڵهتی وە کهسابهت شتێکيتريان نييهکشتوکاڵ، ئاژەڵداری، 
بۆ کرێکاری ڕوو له شوێنهکانيتری ئێران دەکهن. ڕژيم ھهر وەک شوێنه کوردنشينهکانيتر ئهم ناوچهيهيشی له 

 ١٠٠ابيينی که به 9نی کهمهوە له ئهم ناوچهيه کارخانهيهک يان کارگهيهک ن .دواکهوتوويی ئابووريدا ھێشتوەتهوە
 !کرێکار تێدا کار بکات

 جوانڕۆ له ڕووی سياسييهوە

ئهگهر چی له سهرەتاوە خهڵکی جوانڕۆ به پێی قورساييان، بهشدارييهکی زۆر بهرچاويان لهشۆڕشی کورديدا نهبوو، 
ئهو ناوچهيه له نێو حيزبه  به@م ئێسته وە به تايبهت له ئهم سا@نهی دواييدا جمووجووڵی سياسی و بهشداری خهڵکی

پێشنوێژی (له سهر ڕووداوی کوشتنی گووماناوی مامۆستا مه9 موحهمهدی رەبيعی  .کورديهکاندا زۆر بهرچاوە
خورۆشانێکی گهورەی جهماوەری له شاری جوانڕۆ ڕوويدا که چهندەھا کهس  )مزگهوتێکی سونييهکانی شاری کرماشان

سته به پێی ئهو ھهوا@نهی که دەگات، ھهستی نهتهوايهتی و شۆڕشگێڕی له له خهڵک وە ھێزەکانی ڕژيم کوژران. ئێ
بۆ ئاگاداری خوێنهران ڕێکخراوێکی سياسی به نێوی يهکيهتی ديموکراتی کوردستان  .ناوچهکه زۆر له ئاستێکی باشدايه

ا@کی سياسی ھهيه که زۆربهی ئهندامانی سهرکردايهتييهکهی خهڵکی ناوچهی جوانڕۆن. ئهم ڕێکخراوە که بهس چ
ساڵ پێش له پکهکه جيا بوونهتهوە ( ئهو کاتهی که پکهکه پژاکی دروست  ٩يان  ٨دەکات و له شاری سلێمانی نيشتهجێن 

 .)کرد بۆ ڕۆژھه9تی کوردستان

ھهر وەک باسم کرد بهشداری خهڵکی ئهم ناوچهيه لهحيزبهکانيتريشدا بهر چاوە و تهنانهت خاوەنی چهندھا قوربانيشن. 
ناوچهيش ھهر وەک شوێنهکانيتر بهداخهوە خهڵکی خۆفرۆش ھهبوون که چوونه پاڵ ڕژيمهوە و له بهرانبهرھێزە  له ئهم

ئێسته گهورەترين خهتهر که له ئهم ناوچهيه ھهيه، خۆ ڕێکخستنيی  .کورديهکان بۆ ماڵی دونيا چهکيان ھهڵگرت
به سيکو9ريزم، ئازادی و پێکهوەژيانی پێکھاته ئيسDمييه توندڕەوەکانه که له داھاتوودا ببنه کێشه له بهرانبهر 

مهزھهبييه جۆاروجۆرەکانی ناوچهی کرماشان. ئهم بيری ئيسDمييه به سهر دوو بۆچوون دا دابهش دەبن: يهکهم بيری 
مفتی زادەيی، که کهمێک نهرم و نيان ترن. نموونهی ئهخوان موسلمين له ميسر يان يهکگرتووی ئيسDمی له باشووری 

ان. دووھهم، بيری سهلهفی و وەھابيه. ئهمانه زۆر توندڕەوترن و له کوشتنی خهڵکی بيرجياواز ئهگهر بۆيان کوردست
پێشمهرگهی يهکيهتی نيشتمانی له گوندی  ٤٠بکرێت دەست ناپارێزن. نموونهی کوشتن و لهت لهت کردنی جهنازەی 

له بهر ئهوەی خهڵکی ناوچهی کرماشان  .رساڵ پێش ئێسته) له ناوچهی ھهورامان و شارەزو ١٠خێڵی حهمه (نزيک 
دابهشه به سهر شيعه مهزھهب، سونی مهزھهب و پهيڕەوانی ئايينی ياری، سهر ھهڵدانی ھهر چهشنه بيری توندڕەوی 

 !مهزھهبی دەتوانێت کارەسات بخولقێنێ که له بهرژەوەندی خهڵکی کورد به گشتی و خهڵکی ناوچهکه به تايبهتيدا نييه

 کهلتووری و ھونهرييهوە جوانڕۆ له باری

ساڵهی دواييدا چهندھا ھونهرمهندی گۆرانيبێژ له جوانڕۆ ھهڵکهوتووە که  ٢٠- ١٥له باری ھونهريشهوە له ئهم 
دەورێکی باشيان ھهبووە له بووژانهوەی فهرھهنگ وە کهلتووری کوردەواری. له بهر نزيک بوونی ناوچهی جوانڕۆ له 



7 

 

ه باری ھوونهرييهوە زۆر له سهر يهک تهئسيريان ھهبووە. زۆر بهی ھهورامان خهڵکی ئهم دوو ناوچهيه ل
له ئهم  .ھونهرمهندانی جوانڕۆيی به جوانی گۆرانی ھهورامی دەچڕن. ھهڵپهرکهی قFيی تايبهتی خهڵکی ئهم دەڤهرەيه

کهن. ڕادەی ناوچهيه زۆر گرنگی دەدرێت به جل و بهرگی کوردی. له ناو شاردا به دەگمهن خهڵک جلی ديکه له بهر دە
 .خوێندەواريش تا ڕادەيهکی باش بهرەو پێش چووە

 جوانڕۆ له باری مێژووييهوە

ناوچه ميرنشينهکهی ئهردە@ن بووە که له 9يهن سهيد ئهحمهدبهگی جاف و  ١٨ناوچهی جوانڕۆ له رابردوودا يهکێک له 
ستهم بهگی وەکيڵ دەسFتی ناوچهکه کوڕەکانييهوە ئيدارە کراوە. پاش مردنی ناوبراو و له سهر وەسييهتی خۆی، ڕۆ

زايينی) مێژوی جوانڕۆ دەگهڕێنێتهوە بۆ  ١٥دەگرێته دەست. حهمدو@ی مستهوفی (زمان و مێژوو ناسی ئێرانی، سهدەی 
ساڵ. به وتهی ناوبراو ئهم شارە له پێشدا ناوی ئا@نی يان ھا@نی بووە. ئێستهش سهراوێک له نزيک شاردا ھهيه  ٧٠٠

هراو ھا@نی). ئهم مێژووە ڕۆشن نهکراوەتهوە ئاخۆ تا زەمانی له ژياندا بوونی نابراو (حهمدوڵFی به ئهم ناوە (س
ھهم بووە؟ يان تا ئێسته ويکی پێديا مه بهستيهتی. ئهگهر تا ئهو کات بێت؟ ئهم مێژووە دەکاته ١٥مستۆفی) که سهدەی 

وەکيڵ ماوەيهک له حکوومهت ياخی بوونه و دەستيان ئهگهرھهڵه نهبم) رەزا شادا بهگزادەکانی (له زەمانی  .ساڵ ١٢٠٠
 .داوەته چهک و بهرەنگاربوونهوە

 ڕەوانسهر -٤  

 ژمارەی دانيشتوان و ھهڵکهوتهی جوگرافيايی

شارستانی رەوانسهريش يهکێکيترە له شارستانهکانی پارێزگای کرماشان که ھهڵکهوتوە له باکووری شاری کرماشان و 
ر ڕێگای کرماشان بۆ پاوە. به پێيی سهرژمێری شهش ساڵ پێش له ئێسته ژمارەی کيلۆمتری سه ٥٠له مهودای 
کهس بێت. ناوی ڕەوانسهر دەگهڕيننهوە بۆ ئهو ئاوە ڕوون  ٥٥٠٠٠کهس وە ئێسته دەبی نزيک به  ٤٥٣٢٤دانيشتوانی 

زانيارييانهی که ويکی به پێی ئهو  .و ڕەوانه که له سهراوەکه دێتهدەر، واته سهراوی ڕەوان، که کراوە به رەوانسهر
پێديا نووسيويهتی، شارستانی ڕەوانسهر پێکھاتووە له دوو بهخش و شهش ديھستان. بهخشی ناوەندی (مهرکهزی) که 

گوند  ٤٠ديھستانی حهسهن ئاوا،  -٢گوند  ٢٥دێھستانی بهدر،  -١پێکھاتووە له شاری ڕەوانسهر و ئهم چوار دێھستانه: 
دێھستانی  -٤گوند پێکھاتووە و به زۆری سهر به تايفهی وەڵهدبهيگين (وەڵهوەيی).  ٣٥ دێھستانی دەوڵهت ئاوا که له -٣

سنجاوی و زۆر بهی خهڵکهکهی سهر به ھۆزی سنجاوين، به@م  –زالوئاو که ھهڵکهوتووە له سنووری وەڵهوەيی 
و سهر به مهزھهبی خهڵکانی سهر به ھۆز و تايفهی تريش ھهن که به ژێر زاراوەی جافی دەپهيڤن. خهڵکی زالوئا

گوند و  ١٠سونيی، شيعه و يارين بهخشی شاھۆش له دوو دێھستانی مهنسوورئاغهيی و قۆڕيقF پێھاتووە که يهکهمی له 
له  .گوند پێکھاتووە که به زۆری له تايفهکانی جوانڕۆيين که به مهنسوورئاغهيی و مهنوچهری ناسراون ٨دووھهمی له 

ه بهشی دووھهمی وتارەکهمدا نوسيبووم که قۆڕيقD سهر به شارستانی جوانڕۆيه، به@م گهڵ داوای لێبوردن له خوێنهر، ل
 .واديارە که کهوتووەته سهر شارستانی ڕەوانسهر

 پێکھاتهکان، زاراوەکان و ئايين

خهڵکی رەوانسهر به زاراوەی سۆرانی و ژێر زاراوەی ئهردە@نی وە جافی دەپهيڤن وە له باری مهزھهبيشهوە سهر به 
هزھهبی سونی شافيعين. به ھۆی نزيکی له ھۆزی سنجاوييهوە که ھۆزێکی گهورەی ناوچهی کرماشانه وە به زۆری م

زۆرينهی خهڵکی ڕەوانسهر سهر به  .سهر به ئايينی يارين تا ڕادەيهکيش خهڵکی ئهو ھۆزە له ناوچهی رەوانسهر دەژين
کرماشانيش دەژين. ئهردە@نهکان دەورانێکی  ھۆزی ئهردە@نن که بێجگه له رەوانسهر له کامياران، سنه وە

زۆرفهرمانڕەوايی بهشێکی خاکی کوردستانيان کردووە له ژێر نێوی عهمارەتی ئهردە@ن که ناوەندی دەسFتهکهيان 
شاری سنه بووە. جگه له ئهمانه که ئاماژەی پێکرا چهندين تيرەو تايفهيتر له ناوچهکه ھهن وەک عهشرەتی وەڵهوەيی 

گوند پێکدێن. عهشرەتهکانيتری ناوچهکه تا  ٣٠ی) که له بهينی جوانڕۆ وە ڕەوانسهردا دەژين که له نزيکی (وەڵهدبهيگ
ئهو جێگايه نووسهر ئاگادارە، بريتين له دەوڵهتاوايی، نهگری، خهراجيانی ،گهشکی، دڕۆيی مهنسوورئاقهيی، 

 .مهنوچهری، سنجاوی و...ھتد

 سروشتی ڕەوانسهر
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ونی سهراوێک که له ناوەڕاستی شاردا تێپهڕ دەبێ و له بن شاخهکهی پشت شارەوە دێته شاری ڕەوانسهر به ھهبو
ئهم ئاوە دەڕژێته نێو ئاوی قهرەسوو. ڕەوانسهر له زستاناندا زۆر سارد وله  .دەرەوە، جوانييهکی بێ وێنه دەبهخشيته شار

م شارە، کێوی شاھۆ وە ئاوايهکانی پشته پشتی ئه .ھاويناندا ھهوايهکی زۆر فێنک وە ئاوێکی زۆر سارد وە خۆشی ھهيه
و خهراجيان و داوێنی شار که دەبێته ڕۆژئاوا، دەشتێکی يهکجار پان و بهرينه که ناوچهکانی سنجاوی، زالواو، 

مهرقهدی وەيسی قهرەنی که خهڵکی ناوچهکه پێی دەڵێن حهزرەتی وەيس له سهر  .وەڵهوەيی وە تا جوانڕۆی لێوە ديارە
ه له نزيکی شاری ڕەوانسهر ھهڵکهوتووە که سا@نه تهوافکارانێکی زۆر ڕووی تێدەکهن که تا بهرزاييهکهوەيه ک

 .ڕادەيهکيش به ھۆی ئهو گهشتيارانهوە سوودی زۆر به ئابووری ناوچهکه دەگهيهنێت

 باری ئابووری

کهسابات دابين ئابووری خهڵکی ڕەوانسهريش ھهر وەک شوێنهکانيتر له ڕێگای کشتوکاڵ، ئاژەڵداری، کرێکاری وە 
دەکرێت. ڕێژەی بهرھهم ھێنانی دانهوێڵه له ئهم ناوچهيهدا تا ڕادەيهک له سهرەوەيه. ھهروەھا بهشێکی خهڵکی ئهم 

 .ناوچهيهش له دامو دەزگاکانی دەوڵهتيدا له بهشی خزمهتگوزاريدا وەک مامۆستا و فهرمانبهر کار دەکهن

 )باری ڕامياری (سياسی

هکی بهرچاو له نێو ڕێکخراوە سياسيهکاندا چا@کانه بهشداريان کردوە و به ھۆی نزيکی له خهڵکی ڕەوانسهريش تاڕادەي
شارەکانی کامياران وە سنهوە ئاستی بيری سياسی وە شۆڕشگێڕيان له ئاستێکی باش دايه. ھهر له سهرەتای شۆڕشی 

نسهر مهقهڕيان کردەوە و تا کاتی گه9نی ئێراندا ڕێکخراوە کورديهکان وەک حيزبی ديموکرات و کۆمهڵه له شاری ڕەوا
ھهتاوی) ئهم دوو ڕێکخراوە کوردييه له ئهم ناوچهيه ١٣٥٨گه9وێژی  ٢٨(ھێرشی ڕژيم بۆ سهر خهڵکی کوردستان 

کار و چا@کيان دەکرد و ھهر ئێستهش ڕەوانسهريهکان له نێو حيزبه کورديهکاندا بهشدار و چا9کن. له ئهو ناوچهيهش 
خهڵکی خۆفرۆش ھهبووە که پاڵيان به دوژمنهوە دابوو له دژی بزوتنهوەی کوردی، بهتايبهت له ھهر وەک شوێنهکانيتر، 

 .گوندەکان

 باری ھونهر و خويندن

ھهر وەک له سهر جوانڕۆ باسکرا له ڕەوانسهريش ڕادەی خوێندەواری و ڕوو کردن له ھونهر تا رادەيهکی باش 
 گهشهی کردووە

 .پێديا و زانيارييهکانی نووسهرە له سهر ناوچهکهسهرچاوەکان: نهقشهی ئێران، ويکی 

 بهشی چوارەم

 

 سه9سی باوەجانی شارستانی سه9سی باوەجانی پێکھاتهی خهڵکی، زاراوە، ئايين، جوگرافيا و سروشت 

گوند پێکھاتووە تا چهند ساڵ پێش بهشێکی (بخش)  ٢٥٠سه9سی باوەجانی که له دوو بهخش و شهش دێھستان و نزيکی 
 ٣٨٥٧٠ھهتاوی)  ١٣٨٥سهر به شارستانی جوانڕۆ بووە. ئێسته بۆ خۆی شارستانێکه و ژمارەی دانيشتوانی ( ئيداری

ناوەندی ئهم  .ھهزار کهس ٥٠تا  ٤٥ھهتاوييه، دەبێ ئهم ڕێژەيه گهيشتبێته نزيکی  ١٣٩١کهس و ئێسته که ساڵی 
يه به سۆرانی جافی دەپهيڤن، سونی شارستانه شارۆچکهی تازەئاوايه. زۆرينهی ھهرە زۆری خهڵکی ئهم ناوچه

مهزھهبن و به زۆری سهر به ھۆزی جافن. دانيشتوانی چهندين گوندی ئهم دەڤهرە به زاراوی کهلھووڕی، يان کوردی 
خوارو دەپهيڤن و سهر به ئايينی يارين. ئهم بهشه به زۆری سهر به ھۆزی قهڵخانين که دەکهونه سهر دێھستانهکانی 

 .دەشتيوڕ و جهيران

). ئهم نێوە بۆيه له سهر ئهم ناوچهيه دانراوە، له بهر ئهوەی ٣وی سه9س له زمانی عهرەبيدا به واتای ژمارەی سێيه (نێ
که پێکھاتهی سهرەکی خهڵکهکهی پێکھاتووە له سێ تايفهی گهورەی (به واتای زۆری ڕێژەی دانيشتوان) ناوچهکه، که 

. سه9س کهوتووەته ڕۆژئاوای پارێزگای کرماشان و کهوتووەته بهينی  بريتين له تايفهکانی باوەجانی، قوايی و وەڵهوەيی
شارستانی ھهورامان و له رۆژئاواشهوە ھاوسنوورە له گهڵ گوندەکانی چواركFو، ھاجيلهر،  -سهرپێڵی زەھاو - جوانڕۆ

 .ن له باشووربناری بهمۆ) و دەشتی پشته و شهمێران که له سهر ئيدارەی دەربهنديخان و خانهقين(شێخان و ھۆرێن 
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بێجگه له عهشرەتهکانی باوەجانی، قوايی و وەڵهوەيی، چهند عهشرەتيتر له سه9س نيشتهجێن وەک تاوگۆزی، گاخۆری، 
کاکهڕەشی، ميرکی، ئهليارکی، قادرمروەيسی، قادری، کFشی، ئهلياسی و....ھتد. ھهر وەھا چهندين گوندی سهر به 

 .. ھۆزی قهڵخانيش له چهندھا تيرە و تايفه پێکھاتوونھۆزی قهڵخانيش ھهر سهر به ئهم شارستانهيه

يهکهم: بهخشی  :ھهر وەک باسکرا شارستانی سه9سی باوەجانی پێکھاتووە له دوو بهخش و شهش دێھستان که بريتين له
تانی دێھس -کهس دانيشتووانيهتی) و ئهم دێھستانانه: ئهلف ٣٠٠٠ناوەندی (مرکزی) که ناوەندەکهی شارەدێی تازەئاوايه (

گوند پێک دێت که بێجگه له گوندەکانی شێخسهڵه، دەستهيهردی، بانينار، ڕەجهوی،  ٤٠تا ٣٥خانهشوور که له نزيکی 
ھوکانی و دوو سێ گوندی ديکه که سهر به عهشرەتی تاوگۆزين، باقی گوندەکان سهر به تايفهی باوەجانين که له ئهم 

 .، قۆچاڵی، نيوەکار، بهگزادەکان و...ھتدتيرانه پێک دين: حهمهگه (حهمهيه)، مروەيسی، عالی

گوند (ئاوايی) پێکدێت که بێجگه له گوندەکانی ئايهنهوەند، پا9نی سهر،  ٤٠تا  ٣٥دێھستانی دەشتيوڕ (دشتحر) که له  - ب
پا9نی خوار،حهسهن گاوبار، دێوکه، پا9ن مهرز9ن و سی چوار گونديتر نهبێت که خهڵکهکهی سهر به ھۆزی 

له بهشی )نيشتوانی باقی ئهم دێھستانه سهر به تايفهی باوەجانين که له ئهو تيرانه پێکھاتوون که له سهرەوە قهڵخانين، دا
گوند پێک دێت که بێجگه له گوندەکانی ھهڵوڵ،  ٢٣دێھستانی زمکان که له  -ج .باسيان لێوە کراوە (دێھستانی خانهشوور

ين، باقی گوندەکان سهر به تايفهی باوەجانين. بهشيکی نێرژی سهر ، نێرژی خوار که سهر به تايفهی وەڵهدبهيگ
ئهم سێ دێھستانه له ڕووی جوگرافييهوە ھهلکهوتووە له بهينی کۆمهله کێو  .عهشرەتی کاکهڕەشيش له ئهم دەڤهرە دەژين

 .ھهيه بهنيگهز. ھهر وەھا له بهھاراندا ئهم دەفهرە سروشتێکی يهکجار خۆشی .و شاخێکدا، له وانه کێوی شێفيله. گاڕێ
ئاوی کانی ڕێزە يهکيک له ئهو ئاوە به ناوبانگهی ناوچهکهيه که خهلکی ناوچهکه بروايان وايه بۆ نهخۆشينهکانی 
گورچيله و دل زۆر به سوودە. و خهڵکانێکی زۆر بۆ ئهم مهبهسته تهنانهت له ڕێگای زۆر دوورەوە دێن بۆ سوود 

 .وەرگرتن له ئهو ئاوە. واته ئاوی کانی ڕێزە

: بهخشی ئهزگڵه: ئهزگڵه له ڕابردوودا (تا پێش له شهڕی عێراق و ئێران) ناوەندی ئيداری سه9س بووە. به دووھهم
بۆنهی شهڕ و چۆڵکرانی له 9يهن دانيشتوانهکهی، ئهم ناوەندە گوێزرايهوە بۆ تازەئاوا که ئێسته ناوەندی شارستانی 

 :سه9سی باوەجانييه. ئهم بهخشه له سێ دێھستان پێکھاتووە

گوند پێکھاتووە به زۆری ھهرە زۆر سهر به تايفهی قوايين (قوبادی).  ٤٥تا  ٤٠يهکهم: ديھستانی ئهزگڵه که له نزيکی 
تايفهی قوايی له ئهم تيرانه پێکھاتووە: کۆرەيی، نێويجانی، خێڵی باوا، ميرکی، بهگزادە و ....ھتد. ئهم دێھستانه 

وندەکانی ئهم دێھستانهش بێجگه له ئهزگڵه، دەکرێت له مDزۆراوی، کهوتووەته بهينی کێوەکانی بهمۆ و گاڕێ. له گ
قه9نی سهر، قه9نی خوار، درەژاڵه، دەروەندەھۆڵ، داريزەنگهنهی شێخ حوسهين، داريزەنگهنهی شێخ محێدين، 

ێش له کۆرەيی، قهيتوول، سوورمهر، بانهدار، ز9نی، ميرکی، ئاوگه@ن، شێرپهڕ و چهندھا گونديتر ناو ببهين. تا پ
ڕۆخانی ڕژيمی پاشايهتی له ئێران ئهم بنهما@نه که له شێخ و بگزادە پێکھاتبوون دەور و کاريگهرييان له به سهر ئهم 
دەڤهرەوە ھهبووە: بنهماڵهی مستهفا خان، شێخ ئيسمائيلی خانهشوور، شيخ نهجمهدينی ئهزگڵه، شێخ حهسهينی 

خ و کوێخايتر. بهشێكی زۆری خهڵکی ئهم تايفهيه له باشووری داريزەنگهنه له گهڵ چهندھا سهروک تيرە ومه9و شێ
کوردستان و له بناری بهمۆ، زەڕايهن، ھهلهبجهی تازە و دەربهنديخان دەژين. ئهڵبهته خهڵکی تايفهکانيتريش ھهر وەک 

رمروەيسيهکان قواييهکان بهشێکی گرنگيان له باشوور دەژين له وانه تاوگۆزييهکان، وەلهوەييهکان، باوەجانييهکان، قاد
 .و....ھتد. يهک دوو گوندی سهر به عهشرەتی ئهلياخهييش له سهر دێھستانی ئهزگڵهيه، وەک تهق تهق وعهلی ئاخهيی

خهڵکی ئهم عهشرەته (عهشرەتی قوايی) به ھۆی ژن وژن خوازييهوە تێکFوييهکی زۆريان ھهيه له گهڵ 
 .له ڕاستيدا ھهمووی ئهو خهڵکه وەک کهسی يهکنعهشرەتهکانيتری وەک باوەجانی، تاوگۆزی و وەڵهدبهيگی و 

ئاوايی پێکھاتووە. ئهم دێھستانه له گهڵ ديھستانی جهيران (جگيران) تا ساڵی  ٢٦دووھهم: دێھستانی سهرقF که له 
که ساڵی کۆتايی ھاتنی دەسDتی دەرەبهگايهتی بوو له ئێران له ژێردەسFتی بهگزادەکانی وەلهدبهگی بوون. له  ١٣٤٢

نه فهتاح بهگی ئهمجهدی. زۆرينهی دانيشتوانی سهرقD له تايفهی وەڵهوەيين (وەڵهدبهگی)، که له ئهم تيرانه پێکدێن: ئهوا
دەلهژێری، دەروێشی، ئهلياخهيی و گورگکوژ. له ڕابردوودا تيرەکانی کاکهڕەشی و گاخۆريش ھهر له سهر عهشرەتی 

تيرانه که باسکران، له سهرقF ئهم عهشرەتانهش نيشتهجێن:  وەڵهوەيی ھاتوونهته ئهژماردن. بێجگه له ئهم تايفه و
، ئهليارکی (له تهپهکهنعان و تيلهکۆ)، (له گوندەکانی چهوته، تهپهڕەش، ھوان و تاڕادەيهکيش له تيلهکۆ)قادرمروەيسی 

کاکه ڕەشی له چهوتهی خوار و قFی سهرقF)، )گهشکی (له تهپه نهورۆز)، دڕۆيی (له پشتتيلکه)، يوسف يارئهحمهدی 
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(له کۆزەڕوود)، چهند ماڵێکی کويک (له باويسێی تازەئاوا)، کهريمی ساڵح (له دەرپڵێ) ھهموو ئهم عهشرەت و تايفانه 
له زۆر جێگادا وەک برا وکهسی يهک له گوندێک يان چهند گوندا پێکهوە ژيياون. بۆ نموونه له گوندەکانی چهوته و 

هوە ژيياون به بێ ھيچ کێشهيهک و به ھۆی ژن و ژن خوازييهوە زۆر تهپهڕەش خهڵکانی سهربه چهند عهشرەت پێک
تێکه@وی يهک بوون. له ڕاستيدا باسی عهشيرەتی له ئهم ناوچانه زۆر بێ ئهھميهت بووە و حيسابێکی ئهوتۆی بۆ 

 .ناکرێت. بۆ ئاگاداريتان من خۆم خهڵکی ئهم دەڤهرەم

سهرەتاکانی شهڕی ئێران و عێراقهوە وێران يان چۆڵکراون که  به داخهوە ئهم ناوچهيه و زۆر جێگايتری ناوچهکه له
سهرقF کهوتووەته نێوان کێوەکانی سهڵمانه، بهمۆ، شهواڵدڕە وچهرمکسوار. له  .ھێشتاکه زۆربهيان ئاوەدان نهبوونهتهوە

ه ڕۆژھه@تهوە باشوورەوە ھاوسنوورە له گهڵ زەھاو، له باکوورەوە له گهڵ ئهزگڵه و شێخان و ھۆرێن و کيوی بهمۆ، ل
له گهڵ جهيران و له ڕۆژئاواوە له گهڵ دەشتی ھاجيلهر و چوارکFو، که دەکهونه سهر شارستانی خانهقين له باشووری 

 .کوردستان

 )دێھستانی جهيران (جگيران

له  .يهگوند پێکھاتووە، يهکێکيترله دێھستانهکانی سهر به شارستانی سه9سی باوەجاني ٣٠دێھستانی جهيران که له نزيکی 
گوندی، خهڵکانی سهر به ھۆزی قهڵخانين که له باری ئايينيهوە سهر به ئايينی يارين و له ئهم  ١٠گوندە نزيکی  ٣٠ئهم 

ئايهنهوەن، چنارەی مهجيد، چنارەی لهتيف، چنارەی عهلی مهدەد، دارتوی مهوالی، سێ تهپان،  :گوندانه دەژين
قی گوندەکانيتری وەک کانی شيرينه، مێڕەنگينهی حاجی قادر، ئيمام ئايهنهونی عهبدو@ە و يهک دوو گونديتر. له با

چهندين ماڵی  .عهباسی سهر، ئيمام عهباسی خوار، کێله چرمک، سهرايی، توەوشکه عهشرەتی گاخۆری دەژين
 .نوەلهوەيی و عهشرەتی قوايی له گردەنوی خوار، ئهلياخهيی حهسهنی محهمهدی سلێمان له مێڕەنگينه دەژييان يان دەژي

کاکه ڕەشييهکان له تهپهکهوەی سهر و عهشرەتی کFشی له تهپهکهوی خوار، گردەنووی سهر و چرمک سوار دەژين. 
له سهر ناوچهی وەڵهدبهگی حيسابکراوە. ھهر وەھا عهشڕەتهکانی  ١٣٤٢ھهر وەک باسکرا ئهم دێھستانهش تا ساڵی 

حێسابی وەڵهدبهگييان بۆ کراوە. ھهر وەھا له ميل وەک گاخۆری، ئهلياخهيی و کاکهڕەشی که له ئهم دەڤهرە دەژين 
قادری سهر، عهشرەتی ئهليارکی و له ميل قادری خوار عهشرەتی قادری دەژين. له عهشرەتی ئهلياسيش (که به زۆری 

ئهمانه  .له زەھاو وپشتهنگ نيشتهجێن) گوندی ئهلياسی مهحموود شهفی له سهر دێھستانی جهگيران ھهڵکهوتووە
ن و سونی مهزھهبن. جارێکيتر دووپاتی ئهکهمهوە که ئهو خهڵکه له ڕابردووا به بێ کێشه له گهڵ يهک ھهموويان جاف

 .ژيياون.خزمايهتييان پێکهوە ھهيه. نه جياوازی ئايينی و نه جياوازی عهشرەتی نهيتوانيوە له يهکيان بکات

 انيانمێژووی ئاوارە بوونی خهڵکی سه9سی باوەجانی له جێگا و شوێنی باو باپير

خهڵکانی سهر به شارستانی سه9سی باوەجانی له ھهموو عهشرەت و تيرەو تايفهکانی، له دوو کاتی جياوازدا، بهشێکی 
ئێرانهوە ئاوارەی ناوچهکانيتری وەک جوانڕۆ،  -زۆريان ئاوارەی عێراق بوون و بهشێکيتريشيان به ھۆی شهڕی عێراق

زۆربهيان نهگهڕاونهتهوە گوندەکانی خۆيان. ھێشتا زۆر گوندی ئهم کرماشان، سهرپێڵ و ڕەوانسهر بوون که ھێشتاکه 
 .ناوچهيه ئاوەدان نهبووەتهوە. ھێشتا زۆرينهی خهڵکهکهی ئاوارە و پهرتهوازەی ھهندەران و ئێرە و ئهوێن

 :ئهو بهشهی له خهڵکی ئهم ناوچهيه که ئاوارەی عێراق بوون له بهر دوو ھۆکاری سهرەکی بوو

می تازە به سهرکار ھاتووی شێعه مهزھهبی تووندڕەوی کۆماری ئيسDمی (له بهر ئهوەی خهڵکی يهکهم: ترس له ڕژي
دووھهم ھۆکاری ئاوارە بوونيان شهڕی عێراق و ئێران  ).ئهم دەڤهرە ھهم کورد بوون و ھهم سونی مهزھهب و يارسان

ڕێژەی ئاوارەبوونيان له  عهشرەتی باوەجانی يهک له ئهو عهشرەتانهی ناوچهی سه9س بوو که زۆرترين .بوو
ماڵ ١٠٠٠ئۆردووگای ڕۆماديه وەبهرکهوت. ژمارەی بنهماڵهکانی ئهم عهشرەته له ئۆردووگای ڕۆماديه له سهرەوەی 

ماڵ،  ٤٠٠ماڵ، وەڵهوەيی له گهڵ ئهلياخهيی  ٩٠٠بهراوەرد دەکرا. دوای ئهوان عهشرەتی قوايی که ئهوانيش به 
ماڵ و باقی عهشرەتهکانی سهر به  ١٥٠مال، کاکه ڕەشی  ٢٥٠تاوگۆزی  ماڵ، ٤٠٠مال، گاخوری ٣٠٠قادرمرويسی

ماڵ ئاوارەی عێراق بوون  ٦٠٠نزيک به  )سه9س له کFشی، ئهليارکی، قادری، ئهلياسی و يارسانی (سهر به سه9س
ھهزار ماڵی  ٩بۆ  ٨خانهوادە (ماڵ) له کۆی  ٤٠٠٠که دواتر له ئۆردووگای ڕماديه گيرسانهوە. بهم شێوەيه نزيک به 

 .ئهو خهڵکه ئاوارەيه، خهڵکانی سهر به ناوچهی سه9سی باوەجانی بوون
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 .له گهڵ داوای لێبوردن له خوێنهر لهوانهيه ژمارەکان له سهداسهد وەھا نهبن

ی دانيشتوانی سه9سی باوەجانی له جێگا وشوێنی خۆيان ئاوارە و دەربهدەر ٧٥دەتوانين به دڵنياييهوە بڵێين که له سهدا 
 ١٢٠٠بوون. بهداخهوە ھێشتاکه نزيک به نيوەی خهڵکی ئهم دەڤهرە له دەرەوەی جوگرافيای سه9س دەژين. نزيک به 

ماڵ و بگرە زياتريش له خهلکانی ئهم دەڤهرە له دەرەوەی و@ت، له و@تانی وەک سويد، نۆرويژ، کانادا، فينDند، 
ماڵيتری  ٧٠٠ئيرلهند، ئامريکا و نيوز9ند دەژين. نزيک به  دانمارک، ئوستراليا، ئاڵمان، ھۆڵهند، سويس، بريتانيا،

خهڵکی ئاوارەی سه9س له باشووری کوردستان، له ئوردووگاکانی باريکه له عهربهت، کاوە له قوشتهپه، شێرەوەن له 
خانهقين و له شارەکانی که9ر، دەربهنديخان، ھهلهبجه و زەڕايهن دەژين و له ئهم ژمارەيهش زۆر زياتر له 

 .شارەکانيتری وەک کرماشان، جوانڕۆ، سهرپێڵی زەھاو و ڕەوانسهر دەژين

ی ھهتاوی به ھۆکاری ھێرشی رژيم بۆ سهر ١٣٥٩و  ١٣٥٨ھهر وەک له سهرەوەش باسم کرد له بهينی ساڵهکانی 
ئاوارەی کوردستان و شهڕی ئێران و عێراق زياتر له نيوەی گوندەکانی ئهم ناوچهيه چۆڵکران و زۆربهی خهڵکهکهی 

ی ھهتاوی له 9يهن ڕژيمی بهعسی عێراقهوە بۆ ئۆردووگايهک ١٣٦١باشووری کوردستان بوون که دواتر له ھاوينی 
ڕاگوێزران که دواتر به ئهلتاش کهمپ يان ئۆردووگای ڕۆماديه نێوبانگی دەرکرد. ھهروەک پێشتر ئاماژەم پی کرد 

هيانه يان له باشوورن يان له ھهندەرانن. ژمارەی ئهو گوندانهی ھهزاران و بگرە دەيان ھهزار کهس له خهڵکی ئهم ناوچ
که له شارستانی سه9س چۆڵکران و خهڵکهکهی ئاوارەی عيراق و شوێنهکانيتری ناخۆی و@ت بوون، پتر له سهد 

ی، وبيست گوند دەبوون و به ھهمان ئهندازەش له ناوچهکانی زەھاو، قهسری شيرين، سهرپێلی زەھاو، پشتهنگ، قهلخان
له بهر ئهوەی من خۆم خهڵکی سه9سم و له گهڵ ئازارەکانی ئهو خهڵکهدا ژيياوم له ھهر  .ئێناخی وە....ھتد

جێگايهکيتری کوردەواری زياتر شارەزاييم له سهر ئهم ناوچهيه ھهيه. که باسی ئۆردوگای ڕۆماديه يان ئهلتاش ھات، به 
ردوگايه ناردرا، عهشرەتهکانی ئهلياخهيی و وەڵهوەيی تيلهکۆ بيری خوێنهری دێنمهوە که يهکهم کاروان که بۆ ئهو ئۆ

 )ی زايينی بوو. که له ئۆردووگای سهنگهرەوە (ھهڵکهوتوو له نزيکی شاری خانهقين١٩٨٢- ٧-٢٠بوون که له بڕواری 
 زيلی عهسکهری ناردران بۆ بيابانێک له نزيک شاری ڕۆماديه، که دواتر کهمپی ٤٠به کاروانێک که پێکھاتوو له 

کيلۆميتری ڕۆژئاوای شاری بهغدادەوە. ھيوادارم بتوانم له دەرفهتێکی  ١٣٠ئهلتاشی نێو لێنرا. ئهم کهمپه ھهڵکهوتبوو له 
ی ٢٠٠٥ديکهدا له سهر ئۆردوگای رۆماديه شتێک بنووسم. به@م خراب نييه بزانين که مێژووی ئهلتاش کهمپ تا ساڵی 

بهشێک له خهڵکهکهی له ڕێگای يوئن و خاچی سوورەوە نێردران بۆ  ساڵ. ٢٣زايينی دريژەی کێشا. واته بۆ ماوەی 
ھهندەران، بهشێکيتری گهڕانهوە بۆ ئێران. بهشێکيتريشی گهڕايهوە بۆ باشووری کوردستان و له چهند کۆمهڵگايهک و 

 .شارێکدا نيشتهجێ بوون که له سهرەوە باسيان لێوە کرا

 رانناوەندی ئيداری سه9س پێش له شهڕی عێراق و ئێ

عێراق، ئهو کاته که سه9س بهشێک بوو له جوانڕۆ يان له ڕاستيدا پێشتر، له دەورانی دەسFتی  –له پێش شهڕی ئێران
شاه دا ھهم سه9س و ھهم جوانڕۆ دوو بهشی جياوازی ئيداری سهر به شارستانی ھهورامان بوون، شارەدێی ئهزگڵه 

و  .يشتاکه زۆر گوندی ئهم ناوچهيه ھهيه که ئاوەدان نهکراونهتهوەناوەندی (مرکز بخش) ئهم ناوچهيه بوو. به داخهوە ھ
 .له ناوچه سهر سنووريهکانيش زۆر ئاسهواری مين (ئهڵغام) و تهقهمهمهنی ماوەتهوە که سا@نه قوربانی لێ دەکهوێت

 ئابووری ناوچهکه

ئاژەڵداری وە کاسبييهوە سهرگهرمن. خهڵکی سه9سيش ھهر وەک شوێنهکانيتری ئهم دەڤهرە به کرێکاری، کشتوکال، 
شارستانی سه@س له ڕاستيدا شارستانێکی پێکھاتوو له کۆمهڵێک گوندە. بهداخهوە شاری گهورەی نييه، ھهر بۆيه ژيان 

سنووری پشتهی بهمۆ شوێنێکی تا  .له ئێرە به زۆری ژيانی 9 دێيه. بۆيه خهڵکهکهی له شارەکانيتر نيشتهجێ بوون
ان زۆر، باشه بۆ کار و کاسبی بۆ خهڵکی ناوچهکه. ئاسهواری شهڕ و ئاوارەيی خهڵکی ئهو دەڤهرە له ڕادەيهکی نه چهند

سهر ئابوورييان سا@نێکی زۆری دەوێت تا قهرەبوو بکرێتهوە. زۆربهی خهڵکی سه9س له بهر کهم دەرەتانی ژيان 
رەوانسهر دەژين. ھهروەھا به زۆريش به گوندەکانيان به جێ ھێشتووە و له شارەکانی سهرپێل، کرماشان، جوانڕۆ و 

شوين پهيدا کردنی کار پهردەوازەی شوێنهکانيتری ئێران بوون. سهرەڕای ئهوەی ئهم ناوچهيه سروشتێکی يهکجار 
جوان و سرنجڕاکێشی ھهيه، به@م دەوڵهت ئهم دەڤهرەی پشتگوێ خستووە. به شێوەيهک که خهڵکهکهی ھيچ پيشهو 

ژەڵداری و کشتوکاڵيێکی سونهتی نهبێت. به ھۆی نهبوونی پيشهسازی له ناوچهکه، خهڵکی ئهم کارێکيان نييه، جگه له ئا
  .دەڤهرە زۆربهيان له چينی ھهژار و کهم دەرامهتن. تهنانهت ئهوانهشيان که له شارەکانيتر دەژين
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 بهشداری له شۆڕش و سياسهت

دييهکاندا تهئسيرێکی باشی داناوە له سهر بواری ئاشنايهتی ئهو خهڵکه که ھاتنه عێراق له گهل سياسهتی حيزبه کور
 .ڕۆشنبيری و سياسی بوونيان. ھهر ئيسته بهشدارييان له ڕيزی ڕێکخراوەکاندا بهرچاوە

با وەک شتێکی مێژوويی باس له پێوەندی گرتنی خهڵکی ئهم دەڤهرە به شۆڕشی کوردييهوە بکهين. بهداخهوە ھهژاری له 
ه و کۆماری ئيسDمی له 9يهکيتر و دەسFتی شێخ و ئاغاکانی ئهم دەڤهرە له 9يهک، ڕژيمه دژە مرۆڤهکانی شا

9يهکيترەوە ڕێگير بوون له پێشکهوتن و خوێندەواربوونی بهرچاو و پێويست له ئهم دەڤهرە. ھهر ئهمهش ھۆکار بووە بۆ 
تييهوە يان له ڕووی کهمتر بير کردنهوە له ھهست کردن به چهوساندنهوە و زۆڵم و زۆر، چی له ڕووی نهتهوايه

چينايهتييهوە. به@م به ئهو حاڵهشهوە کهم نهبوون له خهڵکانی ناوچهی سه9س که له شۆڕشی ئهيلولدا بهشدارييان کرد 
 .بێت

بۆ ئاگاداری خوێنهران دوو يان سێ مانگ پاش ڕووخانی ڕژيمی پاشايهتی له ئێراندا، يهکهم جموجۆڵی سياسی له ئهم 
هرقFوە دەستی پێکرد. من که نووسهری ئهم بابهتهم له يهکهم کهسهکانی ئهو دەڤهرەم که له دەڤهرە و له دێھستانی س

ی ھهتاوی پێوەنديم کرد به کاک ئهبووبهکری ھيدايهتی (يادی به خێر) که نوێنهری ١٣٥٨مانگی بانهمهڕی (ارديبشت)
ناوبراو ئێمه کۆمهڵيک گهنجی  ھهر له ئهو ڕۆژە به دواوە به ھاوکاری .حيزبی ديمۆکرات بوو له شاری کرماشان

سهرقF، بهتايبهت گهنجانی تهپهڕەش به شێوەيهکی ئاشکرا دەستمان دايه تێکۆشانی حيزبی و سياسی. له گوندی 
تهپهڕەش. دەفتری کارەکهی من (دەفتهری شيرکهت تهعاونی) کرا به مهقهڕ. له ماوەی کهمتر له يهک مانگدا نزيک به 

ی حيزبی ديمۆکراتی کوردستانی ئێران کۆ بوينهوە و دەستمان دايه کار و چا9کی گهنج له دەوری سياسهتهکان ٢٠
حيزبی و سياسی. جارێکيان له گهڵ کاک ئهبووبهکر جهولهيهکمان کرد بۆ ناوچهی ئهزگڵه، ڕەجهوی و شێخسهڵه. له 

ھهر وەھا له سهرقD، دوو گوندی شێخسهڵه و ڕەجهوی به ھاوکاری و دلسۆزی م. ع. ڕ پێشوازييهکی گهرممان لێ کرا. 
له زەھاو و له شاری سهرپێڵ دەستمان کرد به جهوله کردن. له ئهو گهنجانه که له ئهو کاتهدا پێکهوە کاری حيزبيمان 

، (دەکرد له سهر ئيزنی خۆيان دەتوانم نێوی ئهوانه بێنم که له دەرەوەی و@تن. له وانه بهڕێزان ساڵح پا@نی (له ئاڵمان
ئيبراھيمی نادری، عهلی خێرەدەست که له سويدن. کهريمی  .هنپووڕ که ئێسته ئهوانيش له ئاڵماننڕەئوف و جهليلی حهس

پا@نی له کهمپی کاوە. و چهندھا کهسيتر که له ناوخۆی کوردستانن. ئێمه درێژەمان به چا9کييهکانی خۆمان دا تا کاتی 
عێراق بووين و ئهوانيتر له ئێران مانهوە. يهک ھێرشی ڕژيم بۆ سهر خهڵکی کوردستان. دواتر چهند کهسمان ئاوارەی 

مانگێک مانهوە له ئۆردوگای  ٧بۆ  ٦له ئهو کهسانه که ئاوارەی عێراق بوو، من بووم له گهڵ خانهوادەم که پاش 
عهربهت له کوردستانی عێراق گهڕاينهوە بۆ کوردستانی ڕۆژھه@ت و له ناوچهی ھهورامان درێژەم دا به ئهرکی 

له سه9س و له گوندی ئهزگڵه بنکهو بارگای حيزبی  ١٣٥٩ێشمهرگايهتيم. تا ئاخر و ئۆخری زستانی حيزبايهتی و پ
ديموکرات کرايهوە. ئهو کاتيش له سهر بڕياری کۆميتهی شارستانی ھهورامان و دەفتهری سياسی ئهرکی يهکهم بهر 

اتر به ھۆی چۆڵ بوونی ناوچهکه له پرسايهتی تهشکيDتی حيزبی له ناوچهی سه9سی باوەجانی به من سپێردرا. دو
ی ھهتاوی واته  ١٣٦١خهڵک، بارەگا و بنکهمان گوێزايهوە بۆ بناری بهمۆ، له شوێنێ به ناوی باخان. تا ھاوينی ساڵی 

تا ئهو کاته که ئيتر من ناچار بووم واز له پێشمهرگايهتی بێنم و دواتر ڕەوانهی ڕۆماديه کراين، له بناری بهمۆ نزيکهی 
پێشمهرگهيهکی حيزبی ديموکرات ھهبوون که زۆربهيان خهڵکی ناوچهکه بوون و زۆربهشيان خانهوادەکانيان  ٨٠-  ٧٠

له خاکی عێراق و له باشووری کوردستان بوون که حکوومهتی بهعس دواتر ئهوانيشی رەوانهی ئۆردووگای ڕۆماديه 
وی ئهم کهسانه دێنم که له دەرەوەی و@تن. له کرد. له ئهو پێشمهرگانهی که ئهو کات به يهکهوە له ناوچهکه بووين نێ

خهڵکی باوەجانی، کادر و ئهندامی ( سهر ئيزنی خۆيان ناويان دێنم که بريتين له دۆستی له مێژينهم عهبدەڵڕەحمانی بابايی
قادر ئهلياسی (خهڵکی ئهلياسی زەھاو، کادر و  .)حهمه ئهمينی فهتاحی (کادر و ئهندامی تهشکيDت  ).تهشکيDت

نادری  )ندامی تهشکيDت). زينده ياد مستهفای کهريمی (خهڵکی وەڵهوەيی سهرقF، کادر و ئهندامی تهشکيDتئه
نامداری سهفهری (خهڵکی تهپانی زەھاو، کادر و ئهندامی  .)سهفهری (خهڵکی تهپانی زەھاو، کادر و ئهندامی تهشکيDت

تهشکيDت). حهسهنی يار حوسهينی (خهڵکی قوايی، تهشکيDت). مهجيدی سهعيدی (خهلکی قوايی، کادر و ئهندامی 
خهلکی قوايی، کادر و ئهندامی تهشکيDت). قادر. ت (خهڵکی (کادر و ئهندامی تهشکيDت). حهسهنی تهيمووری 

وەلهوەيی سهرقD، کادر و ئهندامی تهشکيDت). کهريم. ب (خهڵکی وەلهويی ، کادر و ئهندامی تهشکيDت). م. ڕەئوف. 
تاوگۆزی، ئهندامی تهشکيDت). عهلی قهزاوەتی (سهر پهل، (کادر و ئهندامی تهشکيDت). حاجی ئهحمهد  ق (تاوگۆزی
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تاوگۆزی، دواتر چووە 9ی دوژمن و کوژرا). زيندە ياد ئاغای حاجی مهحموود (خهلکی ئيمامی، سهرپهل). زيندە ياد 
تر دوای من بوو به بهرپرسی تهشکيDت). مهحموودی کDشی (خهڵکی باوەجانی، کادر و ئهندامی تهشکيDت و دوا

م.ع.ڕ. (تاوگۆزی، کادر و ئهندامی تهشکيDت). ح.ڕ. (تاوگۆزی، کادر و ئهندامی تهشکيDت). زيندە ياد 
پێشمهرگه، (زيندە ياد عهبدوڵDی زارعی ). عهبدولعهزيزی تاوگۆزی (سهر پهل). زيندە ياد عادل تاوگۆزی (سهر دەسته

پێشمهرگه، (همه عهلی شروێنه (پێشمهرگه، جوانڕٶ) باوا (پێشمهرگه، ميرکی) بارام و يۆسف خهڵکی گاخۆری). مام ح
تاوگۆزی) خهسرەو پا@نی ( پێشمهرگه، قادرمروەيسی، سهرقD) دروێش خهسرەو( پێشمهرگه، باوەجانی)، فايهقی 

اتر پاش چهند مانگێک ئهم دو )عهبدو@ھی (پێشمهرگه، قوايی)، ميرزا فاتيح قوباديپووڕ ( پێشمهرگه، باوەجانی
مه9  .)کهسانهش ھاتنه ڕێزی پێشمهرگهکانی سه9سهوە که برتيين له ئاسۆ مهحهمهدی خهڵکی نهوشيروانی زەھاو (کادر

، )ئهحمهدی تايشهيی، خهلکی تايشهيی زەھاو (کادر). غازی. ش.ح (پێشمهرگه)، سهعيد مورادی (پێشمهرگه، قوايی
گه). فاتيح تاوگۆزی (پێشمهرگه). عۆسمانی نهزەری، (پێشمهرگه، تايشهيی). محهمهدی حاجی، تاوگۆزی (پێشمهر

 .(Fقادرمروەيسی، سهرق) حهبيبی پا@نی .(Dپێشمهرگه، خهڵکی قادرمروەيسی، سهرق) عۆسمانی ئيراندووست
زەت ئهحمهدی زيندە ياد عێ). محهمهدی پا9نی (تايشهيی) قاسم لھۆنی، زيندە ياد عهلی وەيسی(خهڵکی باينگان، سهرلک

 .)عهنايهتی ئێناخی (سهرلک). ڕەفعهتی ئێناخی (پێشمهرگه). (خهڵکی يهکێ له گوندەکانی نزيکی پاوە، سهرلک

چهکداريان ھهبوو و چهکی حکوومهتی عێراقيان به  ٢٠٠تا  ١٠٠دواتر ئهم کهسانهش که ھهرکامهيان نزيک به 
س. نازانم ھۆکارەکه چی بوو؟ و چۆن بوو ئهو ھهڵوێستهيان دەستهوە بوو، ھاتنه نێو حيزبی ديموکرات له ناوچهی سه9

گرت؟ به@م له ئهو کاتهدا ھهڵوێستێکی جهوامێرانه بوو که له پوڵ و پارەی حکوومهتی بهعس وازبێنی و بێيته ناو 
بهگ ھێزی پێشمهرگهی حيزبێکی کوردييهوە که بۆ ئامانجێکی سياسی خهباتی دەکرد. ئهو کهسانه بريتی بوون له فهتاح 

بگزادەی باوەجانی، ئامير مهفرەزە)، دواتر له نێو حيزب کرا به سهر پهل يان سهر لک. زيندە ياد جهھانگيری يوسفی (
(تاوگۆزی، ئامير مهفرەزە)، دواتر له نێو حيزب کرا به سهر لک. ناوبراو دوای ئهوەی نزيک به ساڵێک له ڕيزی 

ئهحمهدی خهليفهحوسهين  .اوچهکهی خۆيان (تاوگۆزی) شهھيد بووحێزبدا بوو له شهڕيکدا له گهل جاش و پاسدار له ن
(خهلکی نهگری، ڕەوانسهر، ئامير مهفرەزە). ناوبراو که ھاته نێو حيزب، تهقريبهن بهشێک له چهک و چهکدارەکانيشی 

و تا ئهو  له گهڵ خۆی ھێنابوو. له حيزبدا کرا به سهرلکی جهماعهتهکهی خۆی. به@م دواتر چووە پاڵ کۆماری ئيسDمی
جيگهی که من بيستوومه له شهڕێکدا له ناوچهی ھهورامان له گهڵ پێشمهرگهکانی حدکادا دەکوژرێت. له ئهو بهيناو 
بهينهشدا کاک عهزەمی عهلی حهيدەر (به ڕەحمهت بێت) له گهل جهماعهتێک له خزم و کهس و کاری خۆی بۆ ماوەی 

نی سهر مهقهڕێکيان دانا و نابراو وەک سهر پهل دياريکرا. دوای چهند مانگێک ھاتنه ڕيزی حيزبهوە و له گوندی قه9
چهند مانگێک چهکهکانيان تهسليم به حيزب کردەوە و گهرانهوە بۆ ناو ماڵ و منداليان له ئۆردووگای دسکهرە له 9ی 

نگان و زەڕايهن. ديارە له ئهو سهردەمهدا که من له گهل حيزب بووم زۆر جار کادير و ھێزمان له کۆميتهی باي
   شارستانی ھهورامانهوە بۆ دەھات. له ئهو کهسانه که من له بيرم بێت و ھاتبێت بۆ سه9س، دەکڕێت نێوی ئهم کهسانه

بھێنين: فهرماندەی ھێزی شاھۆ کهريمی پووڕقوباد، فهرماندەی ھێزی شاھۆ سهروان سابير. کاديری کۆميتهی شارستان 
ەيسی، جێگيری فهرماندە ھێز سابيری حوسهينی (سابيرئێناخی) و زۆر حهمهنهزيف قادری، حهکيم ڕەزايی، عهباسی و

کهسيتر. له گهڵ داوای لێبووردن، ھهر ئهوەندەم له بيرە که له کاتی پێشمهرگه بوونی مندا له بيرم بێن. ديارە دواتر 
باوەجانی گۆڕدرا ھێزە ئاڵووگۆڕی به سهرداھات. خهڵکی يارسانيش چوونه نێو حيزب و ناوی تهشکيDتی سه9سی  ئهو 

به ھێزی دا9ھۆ و کۆميتهکهش نێوی لێنرا کۆميتهی شارستانی کرماشان يان دا@ھۆ. دواتريش واته ھاوينی ساڵی 
ی ھهتاوی که ئێمه گوێزراينهوە بۆ ئۆردووگای ڕۆماديه، کۆمهڵهش گوردانێک پێشمهرگهی ھێنا بوو بۆ ناوچهکه. ١٣٦٢

خهلق و بزووتنهوەی يارسانهکان که ئهو کاته به جونبشی ئهھلی حهق ئهمه بێجگه له بوونی ھێزێکی مهجاھدينی 
 .دەناسران

جێگای خۆيهتی باسی دڵسۆزی کۆمهڵێک 9يهنگری ئهو کاتهی حيزب له ناوچهکه بکهم که پێوەندييان به ئهو زەمانهوە 
شهيی، سهرقF) که دواتر ھهيه که من بهرپرس و کادر و پێشمهرگهی حدکا بووم. زيندە ياد مهجيدی شيرين گوفتار (تاي

بوو به پێشمهرگه و تا ئهم يهک دوو ساڵی پێشه که ماڵ ئاوايی له ژيان کرد ھهر به پێشمهرگهی حيزبی ديمۆکرات 
مايهوە. عهزيزی مۆحهمهدی (کاکهڕەشی). کۆمهڵێک گهنجی زەھاوی که له ئۆردووگاکانی دەورە و سهنگهر بوون 

قادرمروەيسی). له گهڵ ()، ياسين ئهلياسی (ئهلياسی). کهريم پالوسای وەک فهرامهرزی ئهڵماسی (کDشی، جهيران
چهندھا کهسيتر که ئێسته له بهر پاراستنی ئهمنييهتيان ناويان ناھێنم. ھهر وەھا سهعيدی برای فهتاح بهگ (باوەجانی)، 

ر بوون. ئهگهر له مهجيدی کاکاوەيسی (قوايی) و حهسهن ناوێک (باوەجانی) که ئهو کات له 9ی فهتاح بهگ چهکدا
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سهروە ناوی کهسانێکم بردبێت که له ژيان نهماون يان شهھيد بوون و من ئيشارەم پێ نهکردبێت، داوای لێبوردن ئهکهم! 
ھهر له ئێرەوە جارێکيتر ڕێز دەگرم له ياد و بيرەوەری ھهموو ئهو ئازيزانهی که ڕۆژگارێ پێکهوە ھاوسهنگهر بووين 

 !و ئێسته له ژياندا نهماون

ێجگه له بوونی چا@کی ئهم ھێزە سياسييانه که باسکرا چهندھا گرووپی چهکداری ديکه له ناوچهکهداھهبوون که به ب
زۆری له ئهو خهڵکانه پێکھاتبوون که به ئاوارەيی چوبوونه باشووری کوردستان و له 9يهن حکوومهتی بهعسهوە 

ا. ژمارەی ئهندامانی ئهو گرووپه چهکدارانه له سهر چهکدار کرابوون لهبهرانبهر مانگانهيهکی کهم و بی ئهھميهتد
کهس  ٨٠٠٠بۆ  ٧٠٠٠سنوورەکان که به زۆری ھهر له ھهمان خهڵکی ناوچهکه بوون که چووبوونه عێراق، نزيکی

بهشێک له ئهم  .دەبوون. بهشێک له ئهم چهکدارانه له خهڵکانی سهر به عهشيرەو تايفهکانی سه9سی باوەجانی بوون
يان زانی که ڕێگايهکی ھهڵهيان ھهڵبژاردووە به@م به ناچاری. زۆر جار يارمهتی ئێمهيان دەدا، به پارە، چهکدارانه دە

فيشهک وگوله ئاربيجی و ئازووقهو شتيتر. له ڕاستيدا ئهو چهند ساڵه که من له حيزبدا بووم له ناوچهی سه9س و ئێمه 
ک جاريش له 9يهن سهرەوی خۆمان، له حيزبی ديموکرات، کهس پێشمهرگه دەبووين، بۆ تهنيا يه ١٠٠بۆ  ٧٠له بهينی 

تا ئهو جێگاييهی به بيری من بێت يهک تمهن يارمهتيمان بۆ نهدەھات. ئێمه به يارمهتی ئهو چهکدرانه و ئهو خهڵکهی 
دەڵێم که  خۆمان دەژياين که له ئۆردگاکان له باشوور بوون. ئهگهر چی لهوانهيه له باسهکه بچمه دەرەوە، به@م بۆ مێژوو

تهنيا ئهو گرووپه چهکدارنه يارمهتی ئێمهيان نهئهدا که سهر به سهرداری جاف بوون. نه تهنيا يارمهتييان نه ئهداين، 
بهڵکوو زۆريش له دژمان بوون و بۆ 9يهنگرەکانمان له ئۆردووگاکان کێشهيان دروست دەکرد. ئهم گرووپه چهکدارانه 

 ی ھهتاوی (بۆ ماوەی دوو تا سێ ساڵێک) به شێوەيهکی گشتی بوونيان ھهبوو١٣٦١تا ھاوينی ١٣٥٨له بهينی زستانی 

کاتێک حکوومهتی عێراق بۆی دەرکهوت که ئهو چهکدارانه نه حازرن شهڕی کوردی باشوور بکهن و نه به جيديش 
دا بۆ  دەچنه شهڕی پاسدارنی ئێران، بڕياری ھهڵپێچان و دوور خستنهوەی ئهو خهڵکهی (به چهکدار و بێ چهکهوە)

 .ئۆردووگای ڕۆماديه

ئهگهر بکرێت بۆ مێژوو شتێکی باش له سهر ئهو گرووپه چهکدارانه بنووسی، تهنيا ئهوەيه که حازر نهبوون شهڕی 
کوردی باشوور، واته کوردی عيراق بکهن. من ھهوڵ ئهدەم له دەرفهتێکی ديکهدا به وردی له سهر ئهو گرووپه 

 .هو سهردەمهدا کهسی وەھاشيان تێدا بوو که زۆر دڵسۆز بوو بۆ شۆڕش و حيزبچهکدارانه شتێک بنووسم. ديارە له ئ

زايينی حکوومهتی عێراق دەستی کرد به ١٩٨٢خهڵکی سه9س له ڕۆماديهوە بهرەو سياسهت کردن له ھاوينی ساڵی 
که، چوارقوڕنه، ناردنی ئهو پهنابهر و ئاوارانهی ڕۆژھه9ت که تا ئهو کات له ئۆردووگاکانی دسکهرە، عهربهت، باري

ناحيهی قۆرەتوو، سهنگهر و دەورە نيشتهجێ بوون، بۆئۆردوگای ڕۆماديه. ژمارەی دانيشتوان ڕۆژ له دوای ڕۆژ له 
زياد بووندا بوو. پاش ماوەيهک له دروست بوونی ئهو ئۆردووگايه، حيزبهکان کهم کهم کهوتنه پێوەندی گرتن له گهڵ 

رات، کۆمهڵه و موجاھدين زۆر چا9کانه له نێو ئهو خهڵکهدا دەستيان دايه دانيشتوانی ئۆردووگاکهدا. حيزبی ديموک
چا9کی سياسی. حيزبی ديموکرات به پێی ڕابردووی وبوونی له ناوچهکه و خۆ گونجاندن له گهڵ فهرھهنگی خهڵکهکه 

ۆماديه دوای دابڕان زۆرينهی خهڵکهکهی بۆ 9ی خۆی ڕاکێشا. دوای ئهوان کۆمهڵهييهکان که ئێمهمانان بووين (من له ڕ
له حيزب، پێوەنديم کرد به کۆمهلهوە)، 9يهنی دووھهم بووين. موجاھيدەکان ئهگهر چی ئيمکانات و پووڵ و پارەشيان له 
دەست دا بوو، به9م جگه له جهماعهتێکی زۆر کهم کهسيان پێ پهيوەست نه دەبوو. جار و باريش ڕێکخراو گهلێکی 

به@م به دەگمهن به بيرم دێت که خهڵکيان له گهل  .چۆی ئۆردووگايان دەکردوەک خهبات و ڕەنجبهرانيش ھاتوو
که ئۆردووگای ڕۆماديه به تهواوی داخرا به سهدان و بگرە  ٢٠٠٥تا ساڵی  ١٩٨٣کهوتبێت. به ھهر حاڵ له ساڵهکانی 

ێکخراوە سياسييهکان زياتر له گهنجانی ئهم ئۆردووگايه که زۆربهشيان له ئهسڵدا خهڵکی سه9س بوون چوونه ريزی ڕ
ديموکرات و کۆمهڵه). ئهم کهسانه وەک پێشمهرگه، ئهندام و 9يهنگر دەستيان دايه چا9کی سياسی. سهرەڕای بوونی (

دووبهرەکی سياسی له نێوان کۆمهله و حيزبی ديموکرات و دواتر له نێوان حيزبی ديموکراتی پهيڕەوی کۆنگرەی 
ۆڕشگێڕ، به@م به ئهو حاڵهشهوە بوونی چا9کی حيزبهکان کاريگهرييهکی ھهشت و حيزبی ديموکراتی ڕێبهرايهتی ش

باشی له سهر گهنجهکان دانا. ھهر ئێستهش سهدان کهس له خهڵکی سه9س که ڕۆژگارێک له ڕۆماديه بوون له ڕيزی 
هم دەڤهرە حيزبهکان وەک کادری پله بهرز، پێشمهرگه، ئهندام و 9يهنگر کار و چا9کی دەکهن. ئێسته له خهڵکی ئ

کهسانێک ھهن که وەک ئهندامی سهرکردايهتی و کادری به توانا له نێو حيزبهکان خهبات دەکهن. بۆ نموونه له کۆمهڵهی 
شۆڕشگێڕ بهڕێزان ئهنوەری موحهمهدی، جهليلی عهليپووڕ، خاليدی عهليپووڕ، عهزەمی قوبادی، حهبيبی قادری، 

و پێشمهرگهی ديکه ھهن که به زۆری سهر به ناوچهی سه9سی  سۆرانی پا@نی، مهنسووری ياری، و چهندھا کادر
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باوەجانين. له حيزبی ديموکراتدا تاھێری مهحموودی، محيهدينی پا@نی و دەيان ئهندامی چا9کی ديکه ھهن که له 
ا له ھهندەران و کوردستان له پال سياسهتهکانی ئهم حيزبهدا کاری سياسی دەکهن. بۆ نموونه زۆربهی بهر پرسانی حدک

سويد، وەک موستهفای زارعی، حهميدی تهيمووری، ساڵحی پا9نی، ئهنوەری کاکايی خهڵکی ناوچهی کرماشانن 
بۆ  .ولهوانهش سه9سی باوەجانی. ھهر وەھا له ڕێکخراوەکانی ديکهش حهتمهن خهڵکی سه9س و باقی ناوچهکه ھهن

ناوەندييه. يان فاتيحی ئارش (باوەجانی) ئهندام نموونه ئهقبالی سهفهری که خهڵکی دا9ھۆيه له حدک له کۆميتهی 
کۆميتهی حدکه له سويد. يان مهجيدی کاکاوەيسی (قوايی) ھهڵسووڕاوی حدکايه له دانمارک. نامداری سهفهری له 
سويس، کهريم پھلوسای له دانمارک، مه9 مهجيدی پا9نی له نورويژ، کهماڵی پا@نی له کاناد، عهلی پا9نی و ئارام 

ور له سويد، ئهميری پا9نی له دانمارک، ئهمانه و دەيان کهسيتر له ئهو کهسانهی ناوچهی سه9سن که به عهليپو
ديارە خهڵکی زۆريترمان  .شيوەيهک له شێوەکان ھهڵسووراون بۆ ئيش و کاری سياسی و ڕۆشنبيری و کۆمه@يهتی

به گشتی  .وە که دەکرێت باسيان لێ بکهينھهيه، به@م جارێک باسی سه9س دەکهين خهڵکی زۆرتريشمان له سه9س ما
 .خهڵکی ئهم دەڤهرە ئێسته له باری سياسييهوە پێشوەچوونێکی باشی به خۆوە بينيوە

جێگای خۆيهتی که له ئێرەوە يادێک بکهم له ھهمووی ئهو ھاوڕێ ئازيزانهم که ئهو کات له ئهنجوومهنی 9يهنگرانی 
وگای ڕۆماديه دژ به کۆماری ئيسDمی، دژ به کۆنهپهرەستی و ناعهداڵهتی، کۆمهله که له ڕۆژگارە سهختهکاندا له ئۆردو

به يهکهوە خهباتمان کرد. زۆر زەختمان له سهر بوو به@م کۆڵمان نهدا. له ھهر کوێ که ھهن و له ھهر 9يهک که ھهن 
فهتێکدا له سهر دەستتان به گهرمی دەگووشم. ئێستهش ھهر به ھاوڕێی خۆمتان دەزانم. دلنياتان ئهکهم له دەر

له ئاخردا دەبێ سپاسی ئهم بهڕێزانه بکهم  .دڵسۆزيهکانتان و ڕۆڵتان وتارێک بنووسم که شياوی فيداکاريهکانی ئێوە بێت
کاک عهبدولڕەحمانی بابايی که له سهر چهند  :که ئهزيهتيان کێشا و له سهر ناوچهکانی خۆيان زانيارييان پێ بهخشيم

کاک فهرامهرزی ئهڵماسی که له سهر ناوچهی جهگيران (جهيران) و عهشرەت و  .یپرسێک له سهر ناوچهی باوەجان
 .سپاس بۆ کاک حاجی ئهحمهدی پيرە که له ڕيگای تهلهفونهوە له سهر ناوچهکه بڕێک زانياری پێدام .ئاوائيهکان

 :چهند تێبينييهکی گرنگ

ه عهشرەتی باوەجانی لێ نيشته جێبووە، گوند دەبێت) ک ٧٠يهکهم: له بهر زۆری نێوی ئهو گوندانه (که نزيک به 
گوندی سهرقFش که دانيشتوانهکهی به گشتی له  ١٤بۆ  ١٣ھهر بهھهمان شيوە  .نهدەکرا نێوی ھهموو گوندەکان بنووسم
 .عهشرەتی وەڵهوەيين، نێويانم نهھێناوە

د، دەگهڕێتهوە بۆ ئهو دووھهم: ئهو زانيارييانهی که له سهرمێژووی سياسی ناوچهکه و حيزبی ديموکراتم باس کر
 .کاتانهی که خۆم له گهڵ ئهو ڕێکخراوەدا بووم

  

له ڕاستيدا ئهم ژمارە زۆرەيه و بگرە  .ھهزار کهس دەبوون ٨بۆ  ٧سێھهم: باسی ژمارەی گروپه چهکدارەکانم کرد که 
ماعهتی ڕزگاری له ئهوەش زۆرتر، ھهر له چهکدارنی عهلی مهريوانی، مهحموودی ئاشتيانی له ناوچهی مهريوان، جه

گروپی چهکداری سهر به  ١٠له ھهورامانی تهخت، جوانڕۆيی و ئێناخی، کFشی و زێرانی له جوانڕٶ، نزيک به 
گروپی سهر به عهشرەتهکانی قهلخانی (له جهماعهتی يارسان) و به  ١٥تا  ١٠سه9س (له ھهموو عهشرەتهکان)، 

ێويانی، تهپانی، قادری، سۆفی و...ھتد له ناوچهی زەھاو و ھهمان ئهندازەش له عهشرەتهکانی تايشهيی، ئهلياسی، ب
 .پشتهنگی زەھاوی له خۆ دەگرت

  

چوارەم: دوای ئهوەی ئهو خهڵکه چوونه ڕۆماديه و تووشی زۆر نهھامهتی ھاتن، ئالوگۆڕێک به باری ئهرێنی له 
ت گهنجهکان ڕوويان کردە سياسهت و نێوانياندا ھاته ئاراوە. ھهستی نهتهوايهتی و شۆڕشگێڕی به ھێزتر بوو. به تايبه

دەيان کهسی ئهو  .خهبات کردن. بوونه پاڵدە وپشت و پهنايهکی باش بۆ حيزبهکان، به تايبهت بۆ حيزبی ديموکرات
 .ناوچهيه له ڕێزەکانی ئهو حيزبهدا شهھيد بوون
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ه که زۆر حهز دەکهم که ئهم نهريته پێنجهم: من که له باسهکهمدا زۆر جار باسی تايفه و عهشرەت ئهکهم، به ئهو مانا نيي
ساڵ پێشهوە له ئێران و ناوچهکهی ئێمهش کۆتايی پێ  ٥٠سيستهمی تايفه گهری له نزيک  !بمێنێتهوە. نه قهد وا نييه

ھاتووە. به@م ھێشتا له ئێرە و ئهوێ خهڵک بۆ ناساندنی ناوچهيهک يان چهند گوندێک باسی فFنه عهشرەت يان تايفه 
ھهموو ئهو خهڵکه، يهکهم مرۆڤن، کوردن، خهڵکی يهک و@تن، ھاوچارەنووسن. خۆشی و دەکهن. ئهگينه 

 .ناخۆشييهکانيان ھهر يهکه

داوای لێبووردن له خوێنهران ئهکهم که قهولم دابوو له ئهم بهشهدا که بهشی چوارەمی نوسراوکهيه باسی دا9ھۆشم 
 .باسی دا@ھۆ دادەنێم بۆ بهشهکانی داھاتووبکردايهت. له بهر دوور و درێژی باسهکه له سهر سه9س، 

 .ی ھهتاوی)، ويکی پێديا و زانيارييهکانی نووسهر له سهر بابهتهکه١٣٨٥سهرچاوەکان: نهقشهی ئێران (چاپی

 !ی کوردی. نهورۆزتان پيرۆز٢٧١٢- ١- ١زايينی، ڕێکهوتی  ٢٠١٢- ٣- ٢١عهلی قهنبهری 

  بهشی پێنجهم، شارستانی سهرپێڵی زەھاو

زەھاو پێکھاته، زاراوە، ئايين سهرپێلی زەھاويش شارستانێکی تری پاريزگای کرماشانه که له ڕۆژئاوای  سهرپێلی -٦
  .ئهم پارێزگايه ھهڵکهوتووە

له ڕۆژئاواوە ھاو سنوورە له گهڵ ناوچهی خانهقين و که9ر، له باکوورەوە له گهڵ سه9سی باوەجانی، له ڕۆژئاواوە له 
ھهتاوی)  ١٣٨٥شوورەوە له گهڵ قهسری شيرين و گێFنی ڕۆژئاوا. ژمارەی دانيشتوانی (گهڵ شارستانی دا@ھۆ و له با

 .ھهزار کهس بێت ١٠٠کهس وە ئێسته دەبێ نزيک به  ٨٤٩٤٥

  

نيوی دێھستانهکان  .شارستانی سهرپێڵی زەھاو له يهک بهخش وپێنج دێھستان پێکدێت و ناوەندەکهشی شاری سهرپێله
ئاوايی له خۆ دەگرێت و زۆرينهی خهڵکهکهی به  ٥٠وروبهری سهرپێل (حومه) که زياترله دێھستانی دە -١ :بريتين له

زاراوی گۆرانی (کهڵھووڕی يان کوردی خوارين) دەپهيڤن و به زۆريش سهر به ئايينی يارين. ئهو بهشه له خهڵکی 
ێکدێنن به زۆری سهر به تيرە و ئاواييه پ ٥٠ئاوايی له ئهو  ٣٠کوردی يارسان که له ئهم دێھستانه دەژين و زياتر له 

 )تايفهکانی دارا ڕەشيد، قووچی باشی، بازگر، کهواڵی و چهند عهشرەتێکيترن، که ھهموويان سهر به ھۆزی (ايل
 ١٠شھرک) بانگر و (ھهر وەھا دانيشتوانی ئاواييهکانی سهراو گهرمی سهر ، سهراو گهرمی خوار، شارەکی  .گۆرانن

ی ئهم ناوچهيه له خهڵکی کهڵھووڕ پێکدێن که به زاراوەی کهڵھووڕی دەپهيڤن و له باری ئاوايی ديکهی دەوروبهر ١٢تا 
گوندێکی ديکه ھهن که خهڵکهکهی سۆنی مهزھهبن و به  ٦تا  ٥ئائينيشهوە شيعه مهزھهبن. ھهر له ئهم دێھستانه 

عهشرەتی (کهوەی سهر  زاراوی جافی سۆرانی قسه دەکهن (دەپهيڤن). له وانه ئاواييهکانی کFشی، پيران، گلۆم
 .قهڵخاچهک) ،گڵۆم کهوەی خوار (عهشرەتی نهيلکی)، کۆييکی شوکر و يهک دوو گوندی ديک

عهشرەتی قووچی باشی له دێھستانی بێوەنيژيش که له سهر شارستانی کرند دەژيان يان ھێشتاکه بۆ کشتوکاڵی 
ھهتاوی دوای ئهوەی که  ١٣٥٩گی پووشپهڕی خهڵکی ئهم تايفه له مان .زەويهکانيان ھاتووچۆی ئهو ناوچهيه ئهکهن

گوندەکهيان له 9يهن ھێزەکانی ڕژيمی ئيسDمييهوە گهمارۆ ئهدرێت، بۆ ديفاع له خۆيان و ماڵ و منداڵيان تووشی 
کهس له ھێزەکانی ڕژيم به ناچاری زێدی خۆيان  ٨٠ -٧٠تێکھهڵچوونێک له گهڵ ھێزەکانی ڕژيم دەبن ودوای کوشتنی 

دەچنه عێراق. چوونکه ڕووداوەکه پێوەندی ھهيه به ناوچهی کرندەوە، ئهو کاته که دەچمه سهر کرند  به جێ دەھێڵن و
 .زياتر باسی لێوە دەکهم

ھهتاوی، سالی کۆتايی نيزامی  ١٣٤٢(تا ئاخر و ئۆخری دەسDتی بهگزادە و خانهکان له ئێران و له کوردستانيش 
 .سهلتهنه حوکمی به سهر ئاواييه گۆران نشيينهکانی ئهم دەڤهرەدا کردووەدەرەبهگايهتی بوو له ئێران) خانهوادەی ڕەشيد 

له زۆر جێگای ديکه باسم له ئهوە کردووە که کوردی يارسان له پارێزگای کرماشان (بێجگه له لهکی يارسان)، به 
کی تريش ھهن که گشتی سهر به سێ ھۆزی به ناوبانگی پارێزگاکهن که بريتين له سنجاوی، گۆران و قهلخانی. تايفهيه

پێيان دەوترێ تفهنگچی. ئهم تايفه زۆر جار به ھۆزێک يان تايفهيهکی سهر بهخۆ له ئهو سێ ھۆزەکهی تر ناوی لێ 
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دەبرێت، به@م به پێی ھيندێک بۆ چوون تفهنگچييهکان بهشێکن له ھۆزی گۆران. له ڕووی زۆری ژمارەی دانيشتوانهوە 
رند و دەوروبهر و گاوارە ودەيان گوندی دەوروبهری نيشتهجێن گهورەترين گۆرانهکان که له سهرپێل و دوەروبهر، ک

ھۆزی خهڵکی يارسانن له بهشی ڕۆژئاوای پاريزگای کرماشان. ھهروەھا بهشێک له ھۆزی سنجاويش له ڕووی 
 .مهزھهبييهوە شيعه و سونين

ئهم دێھساتانه به زاراوەی جافی  ئاوايی پێکھاتووە. زۆرينهی دانيشتوانی ٣٥بۆ  ٣٠دێھستانی دەشتی زەھاو له  -٢
بۆ  ٥گوند، تايشهيی  ٤سورانی دەپهيڤن و له باری مهزھهبيشهوە سونيمهزھهبن که بريتين له ئهم عهشرەتانه: کوييک له 

ئاوايی (کFشييهکان له دێھستانی جگيرانيش له دوو، سێ گوند نيشتهجێن)، قادری له سهراو زەواو،  ٢گوند، کDشی ٦
گوند (زۆرينهی گوندەکانی سهر به عهشرەتی ئهلياسی کهوتوەته سهر دێھستانی  ٢ی تهپانی، ئهلياسیتهپانی له گوند

گوند، خێڵی سۆفی له ئاوايی ملهدزگه، جاوری له ئاوايی جاوری  ٦بۆ  ٥پشتهنگ که دواتر باسيان ئهکهين)، بێويانی
ه عهشرەتهکانی قهلخانچهک .( له گهل (دەلهشێر)، يهک دوو گوندی سهر بهعهشرەتی نێرژی، يهک دوو گوندی سهر ب

داوای لێبوردن له خوێنهر بهشيک له عهشرەتی قهڵخانچهک له دەروەن زەردی سهرقFش دەژين که سهر به شارستانی 
سه9سی باوەجانييه که له بهشی چوارەمدا نێويانم نهھێنابوو). ھهر وەھا گوندەکانی سهر به عهشرەتی قFواڕی که له 

ە، دانيشتوانهکهی سهر به ھۆزی قهڵخانين و به زاراوەی کهڵھووڕی دەپهيڤن و له باری ئايينيشهوە سێ گوند پێکھاتوو
بێجگه له ئهم تيرە و تايفانه که باسکران، يهک گوندی ديکه له ناقۆپی زەھاو ھهبوو که  .سهر به ئايينی يارين

شيعهمهزھهب بوون. ھهر بۆ ئاگاداری دانيشتوانهکهی خهڵکی کوڵکوڵ بوون له ھۆزی سنجاوی که ئهگهر ھهله نهبم 
Fماڵێکی ديکهی سنجاوی ھهبوون که به زۆری  ١٥تا  ١٠ئێوە له گوندی ھوانيش که دەکهوێته سهر دێھستانی سهرق

گهرميان و کوێستانيان دەکرد. دەشتی زەھاو سروشتێکی زۆر جوانی ھهيه، به تايبهت له بهھاراندا بۆ گهشت و سهيرانی 
 .رپێڵی زەھاو به گشتی و دەشتی زەھاو به تايبهتی دەڤهرێکی گرنگه بۆ کشت وکاڵ و زەراعتنهورۆزی. دەڤهری سه

 ٤٠بۆ  ٣٥دێھستانی پشتتهنگی زەھاو يهکێکيترە له دێھستانهکانی سهر به شارستانی سهرپێلی زەھاو که له نزيکی  -٣
انين و به زۆری سهر به عهشرەتی گوندی نهبێ که دانيشتوانهکهی جافی سۆر ٥بۆ  ٤بێجگه له  .گوندێک پێکھاتووە

ئهلياسين، باقی دانيشتوانی ئهم دێھستانه له خهڵکی يارسانن که ئهوانيش سهر به ھۆزی قهڵخانين و به زاراوەی کوردی 
خوارين يان کهڵھووڕی دەپهيڤن. تا پێش له شهڕی ئێران و عێراق گهورەترين گوند (ئاوايی) له گوندەکانی ئهم دێھستانه 

پشتتهنگی ئهلياسی (ئاوايی کوێخا بارام) بوون. پشتتهنگ ناوچهيهکی تا ڕادەيهک شاخاوييه و ھهڵکهوتووە  بزميرئاوا و
له  .له نێوان دەشتی زەھاو له 9يهک و کێوی دا@ھۆ له 9يهکيترەوە. ھهر وەھا ھاوسنووريشه له گهل سه9سی باوەجانی

ھۆزی قهڵخانی له  .نی له ئێراندا، بنهماڵهی قهنبهر سوڵتان بووەبهگزادەکانی ئهم ناوچهشه تا کاتی نهمانی نيزامی خان خا
ئهم دەڤهرە (پشتتهنگ) به زۆری پێکدێت له عهشرەتهکانی پشت ماڵه، ڕەمهکی، ڕۆستهم، جوانميری، قورێ وچهند تيرە 

 .و تايفهی تر

ھستانهکانی سهر به ناوچهی گوند پێکدێت، يهکێکی ترە له دێ ٣٥تا  ٣٠دێھستانی قFشايهن. ئهم دێھستانهش که له  -٤
سهر پێڵی زەھاو. خهڵکی ئهم دێھستانه سهر به ھۆزی کهڵھووڕن، به زاراوەی کهڵھووڕی دەپهيڤن و سهر به مهزھهبی 
شيعهن. تا له بهين چوونی نيزامی دەربهگايهتی له ئێران خهڵکی ئهم ناوچهيه له ژێر دەسFتی بهگزادەکانی خانهوادەی 

سهراو  .ک له گهورەترين پادگانه سهربازييهکانی کرماشان (پادگانی ئهبووزەڕ) له ئهم دەڤهرەيهکشتمهندەکان بوون. يهکێ
قFشايهن که ديمهنێکی جوانی ھهيه ھهر له ئهم ناوچهيه ھهڵکهوتووە. ئهم دەڤهرەش که ھاو سنوورە له گهڵ گێFنی 

 .کشتو کاڵ و ئاژەڵداریڕۆژئاوا (گيDن غرب) و شاری سهرپێڵ، ناوچهيهکی زۆر خۆش و به پيته بۆ 

ئۆردووگايهک بۆ ھهزاران  ١٩٧٥ئاوائی ئهنزەڵ دەکهوێته سهر ئهم ناوچهيه. له کاتی داڕمانی شۆڕشی ئهيلول له ساڵی 
بنهمالهی کوردی باشوور له نزيک ئهم گوندە دروست کرا و نێوی ئۆردووگای ئهنزەڵی لێنرا. ئهو ئۆردووگايه پاش 

کهی بهشێکيان گهڕانهوە بۆ عێراق و باقييهکهشيان بهرەو ناوەوەی ئێران دوور يهک سال (دوای ئهوەی که خهڵکه
 .خرانهوە) داخرا

ئاوايی پێکھاتووە، دەکهوێته نێوان شاری سهرپێڵ و ملهی پاتاق له سهر  ٢٥دێھستانی بشێوەی پاتاق که له نزيکی  -٥
که ئاو و ھهوايهکی سارد و فێنک، باخ و باخاتێکی ڕێگای نێودەڵهتی تاران و بهغدا. ئهم دەڤهرە نزيکه له کرند و ڕێژاو 

تا ئهو جێگايه که من ئاگادار بم زۆرينهی خهڵکی ئهم دێھستانهش سهر به  .زۆر و سروشتێکی يهکجار جوانيان ھهيه
ھۆزی کهڵھووڕن و سهر به مهزھهبی شيعهن. کۆنترين ئاسهوارە مێژووييهکانی سهر دەمی لۆلۆييهکان و ساسانييهکان 
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دەڤهرە دەبينرێت. بێجگه له کشتووکاڵ و ئاژەڵداری، ئهم ناوچهيه به دەڤهرێکی باش ناسراوە بۆ سهوزی کاری و  له ئهم
 .زەراعهت

گوندی ھهيه که دانيشتوانهکهی بهم شێوەيهن. خهڵکی سهر به ھۆزی  ١٨٠به گشتی شارستانی سهرپێڵی زەھاو نزيکی 
گوند و  ٤٥بۆ ٤٠گوند، جافهکان  ٣٥بۆ  ٣٠وند، ھۆزی گۆران گ ٣٥بۆ  ٣٠گوند، ھۆزی قهڵخانی  ٧٠بۆ  ٦٥کهڵھووڕ 

جێگای خۆيهتی که ئيشارە بکهين به ھۆزی گهورەی زنگنهش که مێژوويهکی دوور و  .سنجاوی يهک دوو گوند
درێژيان ھهيه و له زۆر جێگای کرماشان، باشووری کوردستان و زۆر جێگای ئێران دەژين. زەنگنهييهکان به 

اری سهرپێڵيش بوونيان ھهيه. ئهم ھۆزە به زۆری له کرماشان. ماھيدەشت و سنقووری کوليايی دەژين. دڵنياييهوە له ش
له  .خهڵکی ئهم ناوچانه و شاری سهرپێڵيش ھهر ھهموو کورد زمانن که به دوو زاراوەی کهڵھووڕی و سۆرانی دەپهيڤن

 .باری ئائينيشهوە خهڵکی ئهم ناوچهيه شێعه، سونی و يارسانين

 و مۆسيقاھۆنهر 

به کار  (له ئهم ناوچهيه زۆر جار بۆ شای و گۆڤهند له جياتی گۆرانی و گۆرانيبێژ ساز و دەھۆڵ (دەھۆڵ و زوڕنا
دەگيرێ. ساز و دەھۆڵ ئهگهر چی له ھهموو جێگايهکی کوردەواری به کاردەھێنرێت، به@م له ئهم دەڤهرە زۆر 

اوداری ناوچهکه و به تايبهت له نێو ھۆزی کهڵھووڕ له ئامێری جياوازترە. تهنانهت له کاتی پرسه و مردنی کهسێکی ن
. ھۆرەش يهکێکی ترە له ٠ساز و دەھۆڵ ئيستفادە ئهکهن که پێی ئهڵێن چهمهری (مهبهست شيوەی ژەندنهکهيه)

ئاوازەکانی ناوچهکه. دەڵێن ھۆرە له دەورانێک (پێش له ئيسDم) که ئائينی زەردەشت دينی کوردەکان بووە وەک زکر 
وئاوازی مهزھهبی خوێندراوە. ئاھوورا ناوی خوداوەندە له 9ی زەردەشتييهکان. ھۆرەش ھهر له وانهيه به مانای زکر، 

 .ستايش و پاڕانهوە له خوداوەند بوو بێت

سهرەڕای جياوازييه مهزھهبی، زاراوەئی وعهشيرەتييهکان، خهڵکی ئهم دەڤهرە زۆر تێکهڵ بهيهکن و ژيانيان زۆر به 
ێدراوە. بۆ نموونه له شاری سهرپێڵ که ھهر سێ پێکھاتهکهی تێدا ئهژين له بازاڕدا ھاو دووکاندارن. له يهکهوە گر

گهڕەکهکاندا ھاوماڵن و له شوێنی کار و خوێندنگاکاندا پێکهوەن. به گشتی ئهگهر ناحهز و دوژمن له ئهم خهڵکه واز 
و ئهوی ھهم ڕژيمهکان وھهم خهڵکی تێکدەر،  بھێنێ، وەک کهس و کاری يهک پێکهوە دەژين، ئهگهر چی له ئێرە

 .دڵڕەش و ناحاڵيش له ڕابردوودا ڕۆڵيی خرابيان بينيوە

له شاری سهرپێڵ به پێی زانيارييهکان ئێسته ھهر سێ پێکھاتهکه له ڕوی ژمارەی دانيشتوانهوە تهقريبهن وەک يهک 
جاف، قهڵخانی و گۆرانن. کۆمهڵه خهڵکێکێش  ئهبن. زۆرينهی خهڵکی ئهم ناوچهيه سهر به ھۆز و تايفهکانی کهڵھووڕ،

له شاری سهرپێڵ دەژين که پێيان دەگووتری خهڕات. خهڕاتهکان که ئهوانيش ھهر کوردن، بهداخهوە زۆر جار به 
چاوی خوار چاويان لێ ئهکرێت. ئهوان خهڵکانيکی زەحمهتکێشن که له ڕابردوودا له ڕيگای ئيشی خهڕاتی، واته 

انهوادەکانيان ژياندووە. خهڵکێکی زۆری سهر به ناوچهی سه9سی باوەجانی، به تايبهت خهڵکی دارتاشيهوە خۆيان و خ
سهرقF، جهگيران و ئهزگڵه ئيسته به زۆری له شاری سهرپێڵ دەژين. زۆربهيان تهنيا بۆ کشت وکال سهردانی 

ياتريش که سهر به گوندەکانی بنهماڵه و بگرە ز ١٥٠٠گوندەکانيان دەکهن ئهگينه له شاردەژين.ھهر ئێستهش پتر له 
ئێران و له کاتی شهڕی ئهم دوو دەوڵهته ئاوارەی عێراق بوون،  –سهرپێڵی زەھاون و پێش له شهڕی عيراق 

 .نهگهڕاونهتهوە جێگا و شوێنی خۆيان و له ھهندەران و باشووری کوردستان دەژين

 مێژووی سهرپێڵی زەھاو

ڕاولينسۆن، شاری سهرپێل له ڕووی ئاسهوارەوە به ھهشتهمين شاری دونيا به بۆچوونی مێژووناس و ڕۆژھه@تناس 
ساڵ پێش ئێسته. ئانوبانيين که پادشای  ٤٨٠٠دادەنرێت. به بۆچوونی ناوبراو ئاسهوارەکانی ئهم ناوچهيه دەگهڕێتهوە بۆ 

 .لۆلۆييهکان بووە ناوەندی دەسFتداری له ئهم دەڤهرە بووە

 ڕێکهوتننامهی زەھاو

ئهم ڕيکهوتننامهيه  :يف له کتێبی مێژووی کوردستان له سهر ڕێکهوتننامهی مێژوويی زەھاو ئاوەھا دەنووسێن. 9زار
زايينی له نێوان دەوڵهتانی عوسمانی و سهفهوی ھاته مۆر کردن. له ئهم ڕێکهوتننامهيهدا ھهموو ئهو  ١٦٣٩له ساڵی 

ژێر دەسDتی عوسمانييهکان. واته بهشی ڕۆژئاوای ئهو ناوچانهی که دەکهوتنه پشت زەنجيرە چياکانی زاگرۆس، کهوتنه 
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زەنجيرە چيايانه (زياد کردنی خۆمه) که بهشيکی زۆری عێراقی ئهوڕۆ له خۆ دەگرێت. له ئهو ناوچه و شارانهی که به 
فه، پێی نهو ڕێکهوتننامهيه کهوتنه ژير دەسFتی ئيمپراتووری عوسمانی دەکريت نێوی ئهم شوێنانه بێنين: بهغدا، کوو

نهجهف، بهسرە تا دەگاته کهناری ئاوە قووڵهکانی نێوان ئهو دوو و9ته و چهند شوێنێکی تر. ئهگهر چی ئێران له ئهو 
 .ڕێکهوتننامهيهدا زەرەرمهندی ئهسڵی بوو به@م ناوچهی زەھا ھهر له سهر و@تی ئێران مايهوە

بوو به ھۆی دابهشکردنی کوردستان له نێوان که  )زايينی ١٥١٤ئا بهئهم شێوەيه دوای ڕێکهوتننامهی چاڵدران (
زياد ( .عوسمانی و سهفهوی، جارێکی تر بهشێکی گرنگی ناوچهکه که کورديشی تێدا بووە دابهشبوون به خۆوە دەبينێت

کردنی خۆمه). بۆ ئاگاداری خوێنهری بهڕێز تا پێش له ڕێکهوتننامهی زەھاو، ھهموو ناوچه کورد نشينهکانی ناوچهکانی 
بۆ نموونه شاری  .و مهندەلی تا بهغدا بۆ ماوەيهکی زۆر له ژێر دەسFتی خۆماڵی بهگزادەکانی کهڵھووڕ بوون خانهقين

بهغدا بۆ ماوەيهکی دوور و درێژ له ژێر دەسFتی کهڵھوورەکان و يهک له وان حکوومهتی ذوڵفهقارخانی کهڵھوور 
ووە. کهڵھووڕەکان به گهورەترين ھۆزی کوردی له بووە. سنووری ئهم دەسFته له دەڤهری کرماشانهوە دەستی پێکرد

بێجگه له ناوچهکانی کرماشان و ئيDم،  .ناوچهکهدا دێنه ئهژماردن. ئهم ھۆزە خاوەن مێژوويهکی زۆر دوور و درێژن
له باشووری کوردستانيش لهناوچهکانی خانهقين، کفری، که9ر و تا سنووری شارەزۆر دەژين. بێجگه له زۆر جێگای 

ان، له ناوچهکانی تری کوردستانی ڕۆژھه9ت وەک سهقز، بۆکان، مھاباد. مياندووئاو و تهنانهت ورمی و تری ئێر
سهڵماسيش کهڵھووڕەکان به پرژ و بFوی دەژين. له زۆر جێگا خهڵکی ئهم ھۆزە بوون به سونی و له زۆر جێگاش 

ن له وانهيه ئهم بهشه پێشتر سونی بووبن و وەک بۆ نموونه ناوچهی کرماشان و ئيDم به شيعهمهزھهبی ماونهتهوە. يا
دواتر مهزھهبيان گۆڕابێت. به@م ئهوەی که ڕوونه ئهو بهشهی که کهوتووەته ژێر دەسDتی عوسمانی بوون به سونی و 

 .ئهو بهشهش که کهوتووته بن دەست سهفهوی بوونهته شيعهمهزھهب

  

 سروشتی ناوچهکه

نان زۆر گهرم و له زستاناندا ھهوايهکی مامناوەندی (معتدل) ھهيه. له ناوچهی سهرپێڵی زەھاو ناوچهيهکی به ھاوي
بهھاراندا دەکرێت به بهھهشتی ناوچهکه وەسف بکرێت. کهلی داوود، قFشايهن، دەشتی زەھاو تا ملهدزگه، قهرەبFغ تا 

و شوێنهکانيتری کرماشان. سهراوگهرم، پاتاق و چهندھا شووێنی تری ئهم دەڤهرە پڕ پڕە، لێواو لێوە له خهڵکی دەڤهرەکه 
گهشتياران له ھهموو ئێران دێنه ئهم شوێنانه بۆ به سهر بردنی کاتی پشووی نهورۆزی. جگه له ئهمانه له بهھاراندا 
چهندھا ڕەۆوەک و گيای سروشتی که به زۆری له کێوی دا@ھۆ و بنارەکانی و زۆر جێگای ديکه دەڕوێن، شاری 

تی خۆماڵی. له وانه ئهنواعی قارچکی کێوی بهنرخ، گونۆڕ، پيچک، سوورۆنه، سهرپێڵ پڕ دەکهن له بهرھهمی سروش
کهنگهر و زۆر شتی تر که ھهم سهرچاوەيهکی باشه بۆ داھات (دەرامهد) و ھهم بۆ خواردنی به سوود و ھهرزان که بۆ 

ی دەلهشێر و چهند ماوەی يهک، دوو مانگێک له بازاڕ بوونيان ھهيه. جگه له ئهمانه بوونی ڕووباری ئهڵوۆن و ئاو
سهراوێک، وەک سهراوی قFشايهن، سهراوی ماراو له 9ی پاتاق، شه9ڵی (آبشار) پيران و چهندين ئاو و کانی و 
سهراوی تر، سروشتی ئهم ناوچهيه زۆر زياتر دەڕازێنێتهوە. ئهگهر له ئهم دەڤهرە دەڕوانی که له ھهر چواردەورەوە به 

. له وانه کێوی دا@ھۆ، ئاسنگهران، چرمکسوار و گامێشان و چهند شاخ و گردی کۆمهڵه کێو و شاخێکهوە ڕازاوەتهوە
 .ديکه

  

 ڕووباری ئهڵون

ئاوی ڕووباری ئهڵوەن که پێم وايه له دا@ھۆوە سهرچاوە دەگرێت، شارئهکات به دوو کهرتهوە و ئارام ئارام دەڕوات 
ری کوردستان. سهرچاوەی ناولێنانی ئهم شارە به بهرەو شاری قهسری شيرين و له ئهوێشهوە بهرە خانهقين له باشوو

سهرپێڵ، له بهرھه بوونی ئهو پێڵه (جسر) گهورەدايه که له سهر ڕووباری ئهڵوەن درووستکراوە و شار دەکات به دوو 
بهشهوە. له رابردوودا زۆر جار باپيرانمان وەک مهسهل و نوکته دەيانگووت، سهرپێڵ ئهگهر پێڵهکهی نهمێنێ جا له 

هی زياتر چی ئهمێنێ. که باسی ئاوی ئهڵوەنم کرد، و بيری خوێنهری دێنمهوە که رژيم بۆ زەخت خستنه سهر سهرەک
حکوومهتی ھهرێـمی کوردستان و خهڵکی خانهقين، تاکوو ئێسته چهند جارێک ئاوی ئهم ڕووبارەی بهر بهست کردووە 

نهتهوەييهکانه. له ڕوانگهی رژيمهوە خهڵکی ونهيھێشتووە بڕوات بۆ خانهقين. شتێک که به پێچهوانهی بڕيارە نێو
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خانهقين له بهر ئهوەی به زۆرينه شيعهن دەبوايه دەنگيان به عهرەبه شيعهکانی عێراق بدابايهت، به@م خانهقينيهکان 
کورد بوون و کوردستانی بوونيان خسته پێش دينهکهيانهوە و دەنگيان به کوردەکان دا و داواش دەکهن که خانهقين 

 .سهر ھهرێمی کوردستان. ھهر بۆيه رژيمی ئيسDميش وەک تۆڵه کردنهوەيهک ئاوەکهی لێ دەگرتنهوە بکهوێته

 شهڕی عێراق و ئێران و کاريگهری له سهر ناوچهکه

له کاتی ھێرشی حکوومهتی سهدام بۆ سهر ئێران دوای داگيرکردن و وێران کردنی شاری قهسری شيرين که دواتر 
هقريبهن وێران کرا و خهڵکهکهی ناچار به چۆڵ کردنی شارەکه بوون. ئهمه جگه له دێمه سهری، شاری سهرپێڵيش ت

چۆڵکردن و وێران بوونی نزيک به تهواوی گوندەکانی سهر به ئهم شارستانه. ھهر وەک پێشتريش باسم کردوە 
و سۆنی گوندی ئهم ناوچهيه ئاوارەی عێراق بوون، که به زۆری له خهڵکی يارسان  ١٠٠دانيشتوانی نزيک به 

قهڵخانی بوون. باقی خهڵکی ناوچهکه که ئهوانيش به زۆری سهر به  مهزھهب و سهر به ھۆزەکانی جاف، گۆران و 
ھۆزی کهڵھووڕ و شيعهمهزھهب بوون ئاوارەی شارەکانی تر وەک کرماشان و شائاباد و ئهم 9 و ئهو9 بوون. ديارە 

هوە له ئێرانيان ھهڵبژارد و ئاوارەی کرماشان و شارەکانی بهشێکيش له خهڵکی جاف ، گۆران و قهڵخانيش ڕێگای مان
تری ئهو دەڤهرە بوون. ھهر وەک له سهر شوێنهکانی تر باسم کردووە ئاوارە بوونی ئهو خهڵکه بۆ عێراق له دوو کاتی 

ەوی جياوازدا و له بهر دوو ھۆکاری سهرەکی جياواز بووە. يهکهم ترس له ڕژيمی تازە به دەسDت گهيشتووی توندڕ
يهکهم ھاوکاته له  :شيعه مهزھهبی کۆماری ئيسDمی و دووھهم شهڕی نێوان عێراق و ئێران. کاتی ئاوارە بوونهکهش

ھهتاوی) و ھاتنی حاکم شهعی ڕژيمی ئيسDمی  ١٣٥٨گهڵ فتوای ئايهتو@ خۆمهينی له دژی گهلی کورد (گه9وێژی 
کرماشانيش، که دەستی دايه ئعيدام کردنی چهندھا خهڵکی خهڵخاڵی جه9د و پياو کوژ) بۆ کوردستان و بۆ ناوچهی )

ھهتاوی). شتێک ١٣٥٩دووھهم دەسپێکردنی شهڕی نێوان ئهو دوو و@ته بوو (ھاوينی  .بێتاوان له ناوچه کوردنشينهکان
که زۆر سرنج ڕاکێشه ئهوەيه که بێجگه له يهک دوو خێزانی شيعه مهزھهب نهبێ له ئهم دەڤهرە، کسی تری 

هب نهبوو که بهرەو عێراق بچێت. ئهگهر ھهڵه نهبم پادگانی ئهبووزەڕيش که له 9ی قFشايهن دامهزرابوو له شيعهمهزھ
 .9يهن جێشی عێراقهوە دەستی به سهردا گيرا

ئهوەی که جێگای باسه چهند گرووپێک له ئهو خهڵکه که پێشتر چووبوونه عێراق و چهکی ئهو حکوومهتهيان 
شان له گهڵ جێشی عێراق ئهوانيش بهشداری ئهو ھێرشه بوون. بۆ ئاگاداری خوێنهرانی  ھهڵگرتبوو، ھاو کات و ھاو

بهڕێز ئهو کاتهی که شهڕ دەستی پێکرد من و خانهوادەم له دزڵی مهريوان بووين و به تهمای گهرانهوە بووين بۆ 
 .ن گێڕابێتهوە، ئاگادار نهبوومنهوسوود. ھهر بۆيه زۆر له چهند و چۆنی ڕووداوەکان، بێجگه له ئهوەی که دواتر بۆميا

کهس له عهشرەتی  ٢٤گوايه له ئهم ھێرشانهدا له 9يهن جهماعهتێک له چهکدارانی سهر به سهرداری جافهوە نزيکی 
کهس له عهشرەتی نهيلکی و دوو سێ کهسێکی تر له ئهم 9و و ئهو 9ی تر که گوايه پاسداری ئێران بوون،  ٥کۆئيک، 

ستهش بێ سهر و شوێنن. ھاوکات له گهڵ دەست پێکردنی شهڕەکهدا، يان له ئهو کات و ساتهدا به ديل ئهگيرێن و تا ئێ
 .کهس له خهڵکی قهڵخانچهک که له ترسی گولهی تۆپ و تهيارە له ژير زەمينێكدا خۆيان حهشار دابوو دەکوژرێن ١٢

  

 ئابووری ناوچهی سهرپێڵی زەھاو

ساڵ پێش). به@م له بهر ئهوەی که  ٨٠بۆ  ٧٠ارە دێيهک بووە (سهرپێل له ڕابردووی نه چهندان کۆندا تهنيا ش
قهسری شيرين، بۆ کار و کاسبی جێگايهکی گرنگ بووە، بهم شيوەيه گهورە  -ھهڵکهوتووە له سهر ڕيگای کرماشان

ھهزار کهس  ٧٠بۆ  ٦٠دەبێت و دەبێته شارێک که سهرە ڕای کاول بوون (وێران بوون) له شهڕدا، ئێسته نزيکهی 
يشتووی ھهيه. بۆيه ناوی زەھاويش وەک پاشکۆ به شوێنيهوەيه له بهر گرنگی ناوچهی زەھاوە. ئاخر ئهم ناوچهيه دان

له  .ھهم له باری ژمارەی دانيشتوانهوە و ھهم داھات له ڕێی کشتووکاڵ و ئاژەڵدارييهوە بۆ شاری سهرپێل زۆر گرنگه
ی خهڵکی ئێرەش ھهر وەک دانيشتوانی تری پارێزگاکه له به گشت .مێژووشدا ئهم ناوچهيه زۆرتر به زەھاو ناسراوە

قۆرەتوو تا  -ڕێگای کشتوکاڵ، ئاژەڵداری، کهسابهت و کرێکاری گوزەران دەکهن. ھهبوونی دەروازەی پرويزخان
رۆژانه قهرەباڵخييهکی زۆر له ئهو سنوورە ھهيه بۆ کڕين و  .ڕادەک به بووژانهوەی ئابووری ناوچهکه به سوودە

ا@، به تايبهتی کا@ ی ئێران که دێته باشووری کوردستانهوە. زۆربهی خهڵکی سه9سی باوەجانيش بۆ کڕينی فرۆشتنی ک
پێداويستی ژيانيان ڕوو له شاری سهرپێڵ دەکهن. له ڕاستييدا خهڵکی ئهو ناوچانه زۆر له يهک نزيک و تێکه9ون. 
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بهشێکی زۆری خهڵکی  .ھاتووچۆيهکی زۆری له سهرەئێسته دەروازەی پهروێزخان بووەته دەروازەيهکی نێودەوڵهتی و 
 .ئهم دەڤهرەش، به تايبهت کهڵھووڕەکان له دام و دزگای حکوومهتی و خزمهتگوزاری کار ئهکهن

 مێژووی سياسی و بهشداری خهڵکی ئهم ناوچهيه له شۆڕشی کورديدا

ت ئهوانهی که ئاوارەی عێراق ھهر وەک چۆن له سهر سه9س باسم کرد خهڵکی ناوچهی سهرپێڵی زەھاو، به تايبه
ئاشنايهتييهکی باشيان له گهڵ حيزبه کوردييهکاندا پهيدا کرد و ھهر ئيسته سهدان  )بوون (به زۆری سۆرانی و يارسانی

کهس له خهڵکی ئهم ناوچهيه که له ھهندەران و يان له باشووری کوردستان دەژين، ھهڵسووڕاو، ئهندام و 9يهنگری 
 .ڕۆژھه@تی کوردستانن ڕێکخراوە کوردييهکانی

جێگای خۆيهتی به زەمانێک ئيشارە بکهم له نێوان ڕۆژەکانی دوای ڕاپهڕێن تا کاتی ھێرشی رژيمی ئيسDمی بۆ سهر 
ھهتاوی). پاش ئهوەی که ھيندێک ئاڵۆزی و  ١٣٥٨گه9وێژی  ٢٨تا  ١٣٥٧ڕێبهندانی  ٢٢خهڵکی کوردستان (

يمی پاشايهتی ڕووياندا که دواتر باسی لێوە ئهکهم، تا ماوەيهکی زۆر له بارگرژی له جهرگهی خۆپيشاندانهکانی دژی ڕژ
شاری سهرپێڵ دڵهڕاوکه و بێ بڕوايی له نێوان پێکھاتهکان به دی دەکرا. به پێچهوانهی شاری قهسری شيرين که 

شايهری و شارێکی سياسی و تا ڕادەيهکی زۆر چهپ و ليبراڵ بوو، شاری سهرپێڵ (بهداخهوە) زۆرتر ڕۆخسارێکی عه
بێ سهرەو بهرەيی پێوە ديار بوو. له جياتی مهقهڕات و بارەگا و بنکهی ڕێکخراوی سياسی، سهدان کهس له شوێنێک 
که پێيان ئهوت مهيدانچهکه کۆ دەبوونهوە و خهريکی کڕين و فرۆشتنی چهک و تهقهمهنی بوون. تهنانهت له زۆر شوين 

جهماعهتێکی جهردە و پياو ڕووتۆکهر (چهند  .اشين ھاتوو چۆ بکاتدوای ھهوا تاريک بوون، کهم کهس دەی وێرا به م
کهسێک) پهيدا ببوون که شهوانه له سهر ڕێگا و جادەکانی نێوان سهرپێڵ و قهسری شيرين ماشين يان ڕائهوەستان و 

اق بووين بۆ سهرنشينهکانيان ڕووت ئهکردەوە. له ئهو کهسانه که ئهم کارە نامرۆڤانهيان ئهکرد پاشهن که ئاوارەی عێر
خهڵک ئاشکرا بوون که چی کهسانێک بوون. به داخهوە به 9نی کهمهوە من تا ئاوارەی عێراقيش بووين له شاری 
سهرپێل نه ھهر حيزبی کوردی، تهنانهت ھيچ حيزبێکی ئێرانيشم نهبينی، بێجگه له جهماعهتێک خهڵکی دەمارگرژ 

شۆڕش (کۆميتهی ئينقDب) چهکيان ھهڵگرت و دواتر بوون به نهبێت که بوون به حيزبوو@يی و له کۆميتهی به ناو 
پاسدار و پياوکوژی ڕژيم. ئهو شارە وای لێھاتبوو خهڵکی پشتی شاعهباسی که يارسانی بوون به زەحمهت ھاتوو چۆی 

يان خهڵکی ميرئهحمهد و سهروەی پردەکه که زۆرينه شێعه بوون به  .)ميرئهحمهديان ئهکرد (که شيعهمهزھهب بوون
رسهوە دەھاتنه خوارەوەی پردەکه که زۆرينهی يارسان و سۆنی مهزھهب بوون. ئهم وەزعه ئاڵۆزە له نێوان مانگهکانی ت

به@م پياو بۆ مێژوو بڵێ دواتر له 9يهن قسه  .ھهتاوی درێژەی ھهبوو ١٣٥٨تا خاکهلێوەی  ١٣٥٧بهفرانباری 
ۆخهکه و تا ڕادەيهکيش وەزعهکه باش بوو، تا کاتی ڕۆيشتوانی ھر سێ 9يهنهکه ھهوڵ درا بۆ ئاسايی کردنهوەی د

ھهتاوی. دوايی کێشهکان ھهم سهريان  ١٣٥٨ -٥ -٢٨فتواکهی ئائهتو@ خومهينی بۆ سهر خهڵکی کوردستان له 
 . ھهڵدايهوە

ھهر وەک له بهشی چوارەمی ئهم باسهدا که له سهر سه9س بوو باسم کردووە، ئێمه کۆمهڵێک له گهنجانی سهرقF له 
ھهتاوی دەستمان دايه چا9کی حێزبی و سياسی له ناوچهکه و له وانهش له شاری  ١٣٥٨انگی بانهمهڕی (ارديبھشت) م

سهرپێڵی زەھاو. له ئهو سێ چوار مانگهدا که دەرفتمان ھهبوو ھهر له بFو کردنی ڕۆژنامه، پۆستهر، وێنهی شھيد و 
دن بۆ کانديدی حيزبی تودە (رەزا شهلتووکی که له سهر نووسينی درووشم تا پڕوپاگاندەی ھهڵبژاردن و ڕيکDم کر

پێشنياری حدکا له ئهو کاتهدا بوو)، کۆتائيمان نهکرد. بێجگه له ئێمه که گروپێکی چهند کهسی بووين، دەبيسرا 
کهسانێکيتری خهڵکی سهرپێڵ ھاتووچۆی مھاباد و سنهيان کردبێت و چاويان به مامۆستا شێخ عێزەدين (يادی به خێر) و 
کهسی حيزبه سياسييهکان کهوتبێت. بهم شێوەيه چا9کيهکانی ئێمه تا فتوای ئايهتو@ خۆمهينی له دژی خهڵکی کوردستان 

) دريژەی کێشا. دواتر من و چهند کهسێکی ترمان چوينه عێراق و ئهوانيتر له ئێران مانهوە. له ١٣٥٨گه9وێژی  ٢٨(
ھهتاوی که له ھهورامان گهرامهوە بۆناوچهی سه9سی باوەجانی بۆ ڕاپهڕاندنی ئهرکی حێزبی،  ١٣٦٠سهرەتای ساڵی 

له ئهو گهنجانهی زەھاو که ھاتنه نێو حيزب و بوون به پێشمهرگه و 9يهنگری حيزب، له وانه کاک قادر ئهلياسی، ئاسۆ 
به ناو ئاشتيخوازانهی خۆمهينی بۆ خهڵکی موحهمهدی و فهرامهرز ئهڵماسی بيستمهوە که له کاتی ڕاگهياندنی پهيامی 

کورد (دوای شهڕی سێ مانگه) گهنجهکانی سهپێڵ، به تايبهتی سۆرانييهکان بۆ خۆشی دەربڕين ھاتونهته سهر 
دوای ئهوەی  "شهقامهکان، ڕێپێوان و شايی و خۆشيان کردووە. کاک قادر ئهلياسی لهم بارەوە ئاوا باسی بۆ کردم 

پهيامی به ناو ئاشتی له گهڵ گهلی کورد) و لهبهيک وتنی حيزبی ديموکرات و شهخسی (نی پهيامهکهی ئيمام خومهي
دوکتور قاسملوی زيندە ياد له ڕۆژنامهکانی کهيھان و ئيتFعات بFو بووە، ئێمه کۆمهڵێک له گهنجانی به تايبهت 
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هوەی نووسراوە. ئێمه له ڕێگای خوێندکار له گهل چهند کهسيتری شارەکه دەستمان دايه نووسينی دروشم و بFو کردن
ئهو ماشينه جيپانهی که مسافرکێشييان ئهکرد نووسراەمان نارد بۆ ئاواييهکان، و داوامان لێ کردن که له ڕۆژی 
دياريکراودا بێنه شار بۆ ڕێپێوان بۆ پشتيوانی له ئاشتی و پێداگری له سهر مافهکانی خهڵکی کورد. دوای چهند ڕۆژ له 

دروشمهکان ئاوەھا بوون: ديموکراسی بۆ ئێران و  .ۆپيشاندانێکی تهقريبهن ھهزار کهسيمان پێکھێنائامادەکاری، ئێمه خ
 .خودختاری بۆ کوردستان، ڕێبهری ئێمه شێخ عێزەدينه و چهندھا دروشمی تر. من خۆم سرودی ئهی ڕەقيبم خوێندەوە

، غ.ش.ح، ئاسۆ موحهمهدی و ئ.م له )رجيگای خۆيهتی بڵێم که بيجگه له من (قادر)، موحهمهدی ئێناخ (يادی بهخي
 ."بهشداربووان به زۆری له کوردانی سۆرانی و تا ڕادەيهکيش له يارسانييهکان بوون .پێکھێنهرانی ئهو ڕێپێوانه بووين

شتيکی تريش له سهر ڕووداەکانی شاری سهرپێڵ ھهيه که جێگای خۆيهتی که باسی لێ بکرێت. ھهر وەک چۆن له 
وەنديدار به ھهورامانهوە باسی لێکرا، له ئێرەش ھهر به ھهمان شێوە و درووست له گهڵ سهر ڕووداوەکانی پهي

خۆپيشاندانهکانی دژی ڕژيمی پاشايهتی ( چهند مانگ پێش له ڕووخانی ڕژيم)، کوردە شێعهکان که زۆرتر له قهسری 
نه ساواکييهکان و پياوانی رژيم شيرينهوە ڕێک دەخران، له دژی ڕژيمی شاه خۆپيشاندانيان دەکرد. له ئهم 9يشهوە کۆ

خهڵکانێکيان له دێھاتهوە ئهھێنا بۆ شار بۆ پشتيوانی له رژيمی شاه. پياوانی سهر به رژيم به خهڵکی سونی مهزھهب و 
يارسانيان دەگووت ئهگهر خومهينی دەسFت به دەستهوە بگرێت، شيعهکان ئێوە له ناو ئهبهن و بهم شێوەيه ھهوڵيان ئهدا 

له ئهم نێوەدا  .ئهو خهڵکه ھهڵخڕێنن. بهداخهوە له ئهم دوو بهرەی دژ به يهکهدا چهند بشێوی ھاته ئاراوە ھهست و سۆزی
چهند دووکانێکی شيعه مهزھهبهکان له 9يهن کۆمهڵه خهڵکێکهوە تا@ن کران. شيعه بهرھهڵهستکارەکانی ڕژيمی شايش 

ان ڕێکخستبووە و خهڵکێکی زۆری شاری قهسريش ڕۆژێک يان چهند ڕۆژ دواتر ھاوکات که خۆپيشاندانێکی گهورەي
تێدا بهشدار بوون، چهند دوکانيکی يارسانيهکانيان سووتاند. ئهم ڕووداوانه له بهينی مانگهکانی بهفرانبار و ڕيبهندانی 

 .ھهتاوی ڕووياندا. من خۆم ئهو کات به زۆری له سهرپێڵ دەژيام ١٣٥٧

هی که من له بيرم بێت چهند دووکان و گاراجی خێڵی زوڵفهقاری و له ئهو دوکانانه که سووتێنران تا ئهو جێگاي
دوکانێکی پێFو فرۆشی سهليمی حاتهمی بوون. له ئهو دوکانانهش که تا@ن کران و ھی شێعهکان بوون، 

يهخچاڵ، فريزەر و (دەرمانخانهيهکی گهورە و دوکانێکی حاجی کهيايی، دوکانێکێ زۆر گهورەی پێداويستی نێوماڵ 
يتر) له گهڵ يهک دوو دوکانيتر که ھی حاجی مهقسوودی و کهسێک تر بوون که ئێسته له بيرم نهماوە، پێموابێ زۆر شت

 .ھی حاجی عهليزەمان بوو. دواتر کوڕێکی حاجی عهليزەمان ھاته نێو حيزبی ديموکرات و بوو به پێشمهرگه

ئهو خهڵکه ئاوارەی عێراق بوون، ترس له ھهر وەک پێشتريش باسی لێوە کرا يهکێک له ئهو ھۆکارانه که بهشێک له 
تۆڵه سندنهوە له 9يهن ئاخوندە تازە بهدەسFت گهيشتووەکان و دەست و پێوەندەکانيانهوە بوو. له وانه حيزبوو@ئيهکان و 

 .ئاخۆندەکانی ناوچهکهش

به دڵنياييهو دەڵێم ھهر  ئهمانه بۆيه باس ئهکهم با جارێکيتر له 9يهن خهڵکانی خرابهوە تووشی ھهمان بهزم نهبينهوە.
ئهوەی که  .ئێسته خهڵکانێک ھهن چاوەڕوانن که ھهمان ڕۆژان سهر ھهڵداتهوە بۆ تۆڵه ئهستاندن و ڕاو ڕووت کردن

ساڵ پێش نييه. خهڵک گۆڕاوە و خهڵکانی ئاگاە، دڵسۆز و به ويژدان يهکجار  ٣٣من پێی گهشبينم ئهوەيه که ئێسته 
له نێو ھهموو پێکھاتهکان ھهستی نهتهوايهتی و شۆڕشگێڕی له ئاستێکی باشتردايه. ئێسته  .زۆرترله جارن دەبينرێن

ئهگهر چی بوونی جمووجوڵی ئيسDمی توندڕەوی له جۆری قاعيدە و تاڵيبانيش له ناوچهکه مهترسييهکی گهورەيه بۆ 
مهزھهب نشينهکانی پارێزگای دواڕۆژی ئهم دەڤهرە. به داخهوە تا ئێسته چهندھا گهنجی ئهم دەڤهرە و باقی ناوچه سونی 

کرماشان، به تايبهتی ئهوانهی که له ڕۆماديه بوون يان له ڕۆماديهوە گهراونهتهوە بۆ ڕۆژھه@تی کوردستان له پێناوی 
بيری توندڕەوی ئيسDميدا خۆيان له عێراق و ئهفغانستان به کوشتن داوە. ئهم گهنجانه دەکرا له پێناوی بيری ڕزگاری 

 .ی و دادپهروەری کۆمه@يهتيدا خهباتيان بکردايهتکوردستان، ئازاد

  

 ڕووداوەکانی دواتر له ناوچهکه

ماڵێک دەبوون. خهڵکهکهی جافی  ١٠٠نزيکی  ١٩٧٩گوندی تهپانی که يهکيکه له گوندەکانی دەشتی زەھاو تا ساڵی 
) له ئهم ١٩٧٩-١١-١١زايينی (دەڵێن  ١٩٧٩سۆرانی و سونی مهزھهبن. له يهکێک له ڕۆژەکانی مانگی نۆڤهمبری 

گوندە تێکھهڵچوونێک له نێوان خهڵکی گوندەکه له 9يهک و پاسداران و کۆميتهييهکانی سهر به ڕژيم له شاری سهرپێڵ 
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کهس و له ھيزەکانی ڕژيم يهک کهس  ٥له 9يهکی ترەوە ڕوو ئهدات که به وتهی خهڵکی تهپانی، له خهڵکی گوندەکه 
هند کهسی ديکه. ھۆکاری ئهم تێکھهڵچوونه دەگێڕنهوە بۆ ئهوەی که گوايه دەکوژرێن، جگه له بريندار بوونی چ

 –گرووپێک چهکداری ناوچهکه که سهر به عێراق و سهرداری جاف بوون، چهند ڕۆژ پێشتر له سهر ڕێگای سهرپێڵ 
ئهوەی که کرماشان، له نزيک پاتاق، پێش به چهند ماشينێک دەگرن و له ئهو نێوەدا چهند کهسێک به ديل دەگرن بۆ 

بيانبهرن بۆ عێراق و تهسليمی حکوومهتی بهعسيان بکهن. ئهو ھێزەی ڕژيم که دەکهونه شوێن ئهو گرووپه چهکدارە به 
، دێن و )وتهی خهڵکی تهپانی (به ھهڵکهوت دەکهونه شوين ماشينێک که کهسێکی چهکداری خهڵکی گوندەکهی تێدا بووە

له ئهو پرس و  .ی که گوايه ئهو چهکدارانه له ئهوێ خۆيان حهشار دابێتدەوری گوندەی تهپانی ئهگرن، به ئهو مهبهسته
جۆيانهی که من له سهر ئهو ڕووداوە کردم بێجگه له خهڵکی گوندەکه نهبێت که بۆ خۆيان چهکيان ھهبووە، و چهند 

له  چهکێکی سهردار جافيش له 9ی يهک دوو کهسی گوندەکه بوو بێت، ھيچ چهکدارێتر له کاتی ئهو ڕووداوە
 .گوندەکهيان نهبووە. به تايبهت ئهو گرووپه چهکدارانه که مهبهستی ھێزەکهی ڕژيم بووە

  

  

 ئاوارە بوونی خهڵکی ئهم دەڤهرە بۆ عێراق

ھهزار بنهماڵهی کوردی ڕۆژھه@ت له دەڤهری سه9سی  ٩له دوو کاتی جياوازدا که پێشتر باسم لێوە کردووە نزيک به 
ئێناخی، سهرپێلی زەھاو، قهسری شێرين و دا@ھۆ ئاوارەی عێراق بوون که پاش دوو بۆ سێ باوەجانی تا جوانڕۆ و 

زايينی  ١٩٨٢ساڵ مانهوەيان له باشووری کوردستان و له ئهو ئۆردووگايانه که پێشتر نێوم ھێناون، له ھاوينی ساڵی 
کيلۆميتری  ١٣٠ھهڵکهوتوو له  حکوومهتی ئهو کاتی عێراق دەستی کرد به گواستنهوەيان بۆ ئۆردووگای ڕۆماديه،

 ٩ھهزار ماڵ له ئهو  ٤ڕۆژئاوای بهغداد. له بهشی چوارەم، بهشی سه9سی باوەجانيدا، باسم له ئهوە کرد که پتر له 
باقی ئهو خهڵکه بێجگه له کهمتر له ھهزار ماڵێکی نهبێت که  .ھهزار ماڵه خهڵکانی سهر به شارستانی سه9س بوون

وندی سۆرانی و سونی مهزھهبی دەور و بهری قهسری شيرين، چهندين گوندی يارسان نشينی خهڵکانی سهر به چهند گ
سهر به شارستانی دا@ھۆ و چهندين شوێنی تر بوون، ئهوانيتری خهڵکی سهر به شارستانی سهرپێڵی زەھاو بوون. که به 

 .ماڵ ٢٠٠٠تا  ١٥٠٠انی له بهينی کورتی بهم شيوەيه دەھاتنه ئهژماردن: ھهموو عهشيرەتهکانی سهر به گۆران و قهڵخ
ماڵ،  ٤٠٠بۆ  ٣٠٠ماڵ، ئهلياسی  ٣٠٠ماڵ، بێويانی  ٧٠٠تايشهيی نزيکی  :باقی عهشرەتهکانيتر تهقرێبهن ئاوەھا بوون

ماڵ، کFشی  ٨٠بۆ  ٧٠ماڵ، قادری (زەھاو)  ٦٠تا  ٥٠ماڵ، سۆفی  ٢٠٠ماڵ، لهيلکی و قهڵخانچهک  ١٠٠تهپانی 
ماڵێکيتری خێڵی دارا و ئهم 9و ئهو9يتر. يارسانهکان بهشێکی بهرچاويان  ١٠٠ماڵ و  ٢٠٠ماڵ، کۆئيک  ١٠٠(زەھاو) 

ئهم خهڵکه ھهر وەک  .%) ئاوارەی عيراق بوون٨٠له ئێران مانهوە، به@م جافهکانی زەھاو به زۆری له سهدا نهوەدی (
ردستان و بهدی نهھێنانی مهرامهکانی له بهشی چوارەمدا باسم کردووە، پاش دوو، سێ ساڵ مانهوەيان له باشووری کو

گرووپی  ٢٠تا  ١٥حکوومهتی عراق، بهرەو ئۆردووگای ڕۆماديه ڕاگوێزران. له ئهو خهڵکهی زەھاو که ھاتنه عێراق 
چهکدار پێکھات که بهشێکيان سهر به جهماعهتی سهردار بهگی جاف و بهشێکی تريشيان سهر به مخابراتی عێراقی 

م کردووە، کارێكی باش که ئهو گرووپه چهکدارانه کرديان ئهوە بوو که حازر نهبوون بوون. ھهر وەک پێشتر باس
شهڕی کوردی باشوور بکهن. له ناو گرووپه چهکدارەکانی سهر به ئهم ناوچهيه بهشێکيان له باری ماڵی، چهک و 

گرووپێکی ناسراو له نێو تهقهمهنييهوە زۆر يارمهتی حيزبی ديموکراتيان له ناوچهکه ئهدا. به گشتی بێجگه له چهند 
جهماعهتهکهی سهردار بهگی جاف نهبێت که خۆشيان له بوونی حيزبی ديمووکرات له ناوچهکه نهدەھات زۆربهی 

ھاوکات نابێت له بيريشمان بچێت که له 9يهن کهسانێک يان دەسته و  .ئهوانی تر يارمهتی باشيان به حدکا ئهکرد
نامرۆڤانه له ناوچهکه کراوە که نابێت مێژوو له بيريان بکات. ئهگهر تهمهن تاقمگهلێک له ئهو چهکدارانه زۆر کاری 

مهجاڵ بدات ھهموو ڕووداوەکانی ناوچهکه ھهر له ئاوارە بوونی ئهو خهڵکهوە بگرە تا چهکداری کردنيان، تا ھۆی 
ه سياسهت و حيزبايهتی ساڵهيان له ئهو ئۆردووگايه، ڕووکردنيان ل ٢٨ – ٢٧ناردنيان بۆ ئۆردووگای ڕۆماديه و ژيانی 

وزۆر شتی تر دەنووسم و دەيکهم به بهڵگه و ديکوومهنهت. با ئهم مێژووە پڕ له ئێش و ئازارە به ئاسانی له بير 
با منداڵهکانمان بزانن بۆ له ئاوارەييدا له دايک بوون. با مێژوو چاکه و خرابه، خزمهت و خهيانهتی کهس له  .نهچێتهوە

 .بير نهکات
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 سياسهت و حيزبايهتی له ڕۆماديه ڕووکردن له

  

زايينی يهکهم کاروانی کوردی ڕۆژھه@ت، که به زۆری خهڵکی  ١٩٨٢-٧-٢٠ھهر وەک زۆر جار باسم کردووە، له 
ناوچه سهر سنووريهکانی سه9سی باوەجانی، سهرپێڵی زەھاو، قهسری شيرين و چهند شوێنێکی تری پارێزگای 

وە بۆ ڕۆماديه دەستی پێکرد. بۆ ماوەی کهمتر له يهکسال تهقريبهن ھهموو ئهو کرماشان بوون له ئۆردووگای سهنگهرە
خهڵکه که له ئۆردووگاکانی سهنگهر، دەورە، ناحيهی قۆرەتوو، سهر به شارستانی خانهقين، ئۆردووگاکانی دسکهرە، 

ن بۆ ئۆردووگای عهربهت، باريکه و چوارقوڕنه که له سهر به پارێزگای سلێمانی بوون، کۆکرانهوە و ڕاگوێزرا
ڕۆماديه که به ئهلتاش کهمپ نێوی دەرکرد. ئهو خهڵکه له ڕۆماديه تووشی زۆر نهھامهتی ھاتن که ھيوادارم بتوانم به 

 .يارمهتی خهڵکی دڵسۆز له داھاتوودا شتێک له سهر ژيان و مهينهت و ئازارەکانيان بنووسم

وگای ڕۆماديه دەستيان کرد به گرتنی پێوەندی له گهڵ حيزبه کورديهکان پاش يهک، دوو ساڵ له دروست بوونی ئۆردو
ھهزار ماڵێک دەبوون. ھهر وەک له سهرەوە باسم کرد ئهو خهڵکه به زۆری خهڵکی سه9سی  ٩بۆ  ٨دانيشتوانهکهی که 

باوەجانی، سهرپێڵی زەھاو، قهسری شيرين، دا@ھۆ و چهند جێگايهکی تری پارێزگای کرماشان بوون. من تا ئهو کاتهی 
 )زايينی له ئۆردووگای سهنگهرەوە (له گهڵ عهشرەتی قادرمروەيسی ١٩٨٢-٧ -٢١ه له گهڵ خانهوادەم له ک

ڕاگويزراين بۆ ئۆردووگای ڕۆماديه، ھهر کهم تا زۆر پێوەنديم به حيزبی ديمووکراتهوە مابوو. به@م که چوومه 
ه ڕۆماديه زۆرتر بيرم له ئهوە ئهکردەوە که چی بکهم ڕۆماديه ئهو پێوەندييانه کۆتاييان پێ ھات. له ساڵی يهکهمی ژيانم ل

مانگێک ھيچ يارمهتييهکی به ئهو  ٨ – ٧که منداڵهکانم له برسيهتی ڕزگار بکهم. حکوومهتی ئهو کاتی عێراق بۆ ماوەی 
ه خهڵکه نهکرد. ئێمهش ھهر وەک سهدان و ھهزاران بنهماڵهی تر تووشی ھهژاری و نهداری بووين. به تايبهت من که ل

ژيانی پێشمهرگايهتييهوە گهڕابوومهوە. له گهڵ چهند کهسێکی تر له خزمانم دەستمان کرد به کاسبی کردن، و به ئهو 
شێوەيه توانيمان به گژ ھهژاريدا بچينهوە. ساڵێک به ئهم شێوەيه گوزەرا. له ئهو سهردەمهدا بوو که کۆمهڵهش گوردانێک 

ھهتاوی بوو يان بهھاری  ١٣٦٣سی باوەجانی. من له زستانی ساڵی پێشمهرگهی نارد بۆ ناوچهی بهمۆی سهر به سه9
له ڕۆماديهوە له ڕێگای نووسينی نامهيهک که به خ. پ.دا ناردم، پێوەنديم کرد به کۆمهڵهوە. دواتر ھهر وەک له  ١٩٨٤
هت 9وەکان دا باسم کردووە حيزبهکان کهوتنه پێوەندی گرتن له گهڵ ئهو خهڵكه. خهڵکێکی زۆر و به تايب ٤بهشی 

ڕوويان له حيزبايهتی و سياسهت کردن کرد. له خهڵکانی سهر به شارستانی سهرپێڵی زەھاويش که له ڕۆماديه 
گيرسابوونهوە، سهدان کهس ڕوويان کردە پێشمهرگايهتی و حيزبايهتی. حيزبی ديمووکرات که پێشتر له ناوچهکه به 

اسراوتر بوو، توانی زۆربهی خهڵکهکه بۆ 9ی خۆی ڕابکێشێ. ھيمهتی ئێمهمانان مێژووی خهبات تێکۆشانی ھهبوو و ن
تا ئهم ئاخرانه دەيان و بگرە سهدان گهنجی ناوچهی زەھاو ودا9ھۆ ڕوويان له پێشمهرگايهتی  ١٣٦٢له بهينی ساڵهکانی 

 .کرد و چهندين کهسيشيان لێ شهھيد بوو

به ناوی جنبش مقاومت مردم اھل  ١٣٦٣و  ١٣٦٢ھهر وەھا بهشێکی بهرچاو له ئهو کهسانهش که له نێوان سالهکانی 
حق که له بهمۆ مهقهڕيان ھهبوو، دوای ئهوەی (به پێی بهڵگهنامهکانی ئهو بزووتنهوەيه) که له 9يهن حکوومهتی 
عێراقهوە ئاستهنگيان بۆ درووست بوو، کۆتاييان به چا9کييان ھێنا. دواتر چهندين کهس له ئهندامهکانيان چوونه نێو 

دا9ھۆی حدکا و گوردانی دا@ھۆی کۆمهڵه. يهک، دوو کهسێشيان چوونه نێو ڕێکخراوی ڕەنجبهران، که ھێزی 
 .ڕێکخراوێکی چهپی بهر ھهلهستکاری ئێرانی بوو. باقييهکهشيان گهڕانهوە بۆ ئۆردووگای ڕۆماديه

ژ له گهشه کردندا بوو، ھهر له ڕۆماديهش کار و تێکۆشانی حيزبهکان، به تايبهی ديموکرات و کۆمهله ڕۆژ له دوای ڕۆ
بۆيه ھهر دوو 9يهن، ھهر يهکه و کۆميتهی حيزبی خۆی پێکھێنا. ديارە ڕێکخراوی موجاھدينی گهلی ئێرانيش ھهر له 
ڕۆماديه کۆميتهيان ھهبوو، به@م سهرەڕای ئيمکاناتێکی زۆر که ھهيان بوو به پێی پێويست خهڵک به 9ياندا نهدەچوو. 

خهبات و ڕێکخراوی ڕەنجبهران ھاتووچۆی ئۆردووگايان ئهکرد، به@م تا ئهو جێگهی من له جار و باريش سازمانی 
بيرم بێت کهسێکی ئهوتۆيان له گهل نهکهوت. بێجگه له يهک دوو خانهوادە نهبێت که بوون به 9يهنگری ڕەنجبهران و 

ھهتاوی، 9يهنگرانی  ١٣٦٧ا له يهک دوو کهسيش چوونه نێو خهبات. ديارە له کاتی جيا بوونهوە له ڕيزەکانی حدک
ناسراو به حدکا ڕێبهرايهتی شۆڕشگێڕيش کار و چا9کی خۆيان دەست پێکرد که له گهڵ کۆمهڵێک کێشه و ناخۆشی له 

 .گهڵ 9يهنی بهرانبهردا ڕووبه ڕوو بوونهوە. واته له گهل 9يهنگرانی حدکای پهێڕەوی کۆنگرەی ھهشتهم
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اتر به ئهم باسهوە ماندوو نهکهم، بهڵێن ئهدەم له دەرفهتێکی گونجاودا له سهر بۆ ئهوی خۆێنهری بهڕێز له ئهوە زي
به ئهم شێوەيه ئهم بهشهی نووسراوەکهم به ئهو چهند دێرەی  .ئۆردووگای ڕۆماديه بابهتێکی تێر و تهسهل بنووسم

 .خوارەوە کۆتايی پێدێنم

ھهن که له بواری کاری سياسی، مهدەنی  به گشتی ئێسته دەيان و بگرە سهدان کهسی ھهڵسووڕاوی ئهم دەڤهرە
وکۆمه@يهتيدا چا9کن. له نێو ڕێکخراوەکاندا ڕۆڵی گرنگيان ھهيه. ھهر وەھا کۆمهڵێک له کوردانی يارسانی که خهڵکی 
ئهم دەڤهرەن و له دەرەوەی و9ت ئهژين چهند ساڵ پێش دوو ڕێکخراويان پێکھێناوە که بريتين له ڕێکخراوی ياريکورد 

 .وەی ديموکراتی يارسان. ئيسته باس له ئهوە دەکرێت که ئهم دوو 9يهنه به تهمان ببن به يهک ڕێکخراوو بزوتنه

 !سپاس و پێزانين

جێگهی خۆيهتی که سپاس و پێزانينی خۆم ئاراستهی ئهم بهڕێزانه بکهم که بۆ دەوڵهمهند کردنی ئهم بهشه له باسهکهم 
له سهر ڕووداوەکانی پێوەنديدار به دەشتی زەھاوە و ناساندنی خهڵکی  يارمهتييان داوم. بهرێز کاک ڕەحيم موحهمهدی

چهند گوندێک به خۆێنهر. مامۆ سهڵمان سهيفووری و کاک کاخانی نيکبهخت له سهر ئاواييه يارسان نشينهکانی دەور و 
ن کاک کاخانی بهری سهرپێڵ و ڕوونکردنهوەی ڕووداوی گوندی قوچی باشی له ناوچهی بێونيژی سهر به کرند له 9يه

کاک مهنسووری ياری له سهر گوندەکانی قFواڕی. کاک حهميدی تهيمووری له سهر ڕێکهوتننامهی زەھاو  .بهڕێزەوە
که زانياری پێ بهخشيم. کاک مهحموودی تاليب که له سهر ڕووداوی گوندی تهپانی زانياری پێداوم. سپاس بۆ بهڕێز 

له  (مێژووی بزووتنهوەی بهرگری خهڵکی ئهھلی ھهق (يارسان کاک م. عليمرادی که له ڕێگای ئێ مهيلهوە له
زانياری پێ بهخشيوم. سپاس بۆ کاک قادر ئهلياسی که له سهر دەوری خهڵکی سهرپێڵ له  ١٣٦٣بۆ  ١٣٦٢سالهکانی 

وی کاتی پهيامهکهی ئايهتوو@ خومهينی بۆ به ناو ئاشتی کردن له گهڵ خهڵکی کورد زانياری پێدام. سپاس بۆ کاک بهرز
 .ئهحمهديش که چهند جار به پرسيار لێ کردن له کاتيانم گرتووە و يارمهتی داوم

 :سهرچاوە

ھهتاوی. سايتی ويکی پێديا که ئهويش له زۆر سهرچاوە کهڵک وەردەگرێت.  ١٣٨٥نهقشهی ئێران له چاپ دراوی 
 .که که له سهرەوە نێويانم ھێناوەزانيارييهکانی نوسهر و ھاوکات کۆ کردنهوەی زانياری له 9يهن ئهو کهسانهی ناوچه

 !بهشی شهشهم له سهر شارستانی قهسری شيرين و گێFنی ڕۆژئاوايه. چاوەروان بن

 

  

 


