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وی و  رزه روبووی سه  تانکردنی سامان و به  له لی کورد، جگه ران و دوژمنانی گه داگیرکه
زی و ئابووری و  گه یدکردنی رهوام بۆ ژنۆسا رده وی به کان و کانزاکانی کوردستان و، هه

  تیپکردن به تی و سووکایه سایه ها تکۆشیون بۆ شکاندنی که روه نگیی کورد، هه رهه فه
ستکی پاک و  ڕ و هه  باوه  به ی که، رکردانه و سه تیی ئه تایبه رانی کالسیکی کورد، به ربه

تی  نگاری سیاسه ره  و، به اوهلی کوردیان د وی رزگارکردنی گه ، هه وه رانه روه نیشتمانپه
  ران، له کیی داگیرکه ره ستی سه به مه.  وه ته ران بوونه ی داگیرکه دزو و نامرۆڤانه

ک  الیه ، له  بووه وه یی و ئازادیخوازی کورد ئه وه ته رانی نه کردن دژی ربه نده پرۆپاگه
ن جبن و، راستیی کانی داهاتووی خۆیا چه  درۆ، بۆ وه کی ناڕاست و پ له مژوویه
  نو کورددا، ببته یان له وه ، بوکردنه وه شه کی دیکه الیه ، له وه کانیان ل بشارنه رووداوه
سانکی   که کانی خۆی به ره من و، ربه ی خۆی نه رکرده  سه  کورد بوای به  که وه هۆی ئه

تداری و  وه می ده ی سیسته باره  هیچ شتکیان له رچاو، که  به وتوو بته زا و دواکه شاره نه
لی کورد و دراوسکانی کوردیان   و، گه زانیوه  نه وه تییه وه تی نوده دیپلۆماسی و سیاسه

زان و  ری وا نه  و ربه رکرده  سه لکی وا، که وجا گه ئه.  ڕ و خونشتن کردووه تووشی شه
یشتوویی   هۆشیاری و تگه ئاستی  که یه وه ی ئه وت، نیشانه بکه خونژی لھه

 ئاستک بتوانی خۆی ببات  ته یشتووه گه تی و سیاسیی نزمه و، نه یه نگی و کۆمه رهه فه
النی زانا و دمۆکرات و ئاشتیخواز   گه ن الیه لی کورد، له یه، گه وه ش ئه چاره ڕوه، رگه به

و  لک مخابن، ئه گه.   وهڕ ب ببرت به ره ک فارس و ترک و عه تی وه ن شارستانییه و خاوه
ر   سه کی زۆر کاریان کردبووه یه راده ران،به ی داگیرکه  و، درۆ و بوختانکردنانه نده پرۆپاگه
یان ساڵ، هشتا  ڕبوونی ده واری و، ئستاش پاش تپه واری کورده تکار و خونده سیاسه

تیکردن  بیستی، سووکایهلک جار گو  و، گه ندکدا ماوه  مشکی هه  له وته  چه و بیره ئه
مر و،  حموودی نه ک شخ مه  و زانای وه وره رانی گه روه  و نیشتمانپه رکرده  سه بین به ده

کی  کابرایهدا،  م دوواییانه ک له روه هه. هتد...وا قازی و سمکۆی شکاک و پشه
رۆکی   سه  گوایه که' 'فشار زمی ئه میر نه زا ئه لیه دوکتۆر عه''نوی  ری به رستی ئازه زپه گه ره



فای   بۆ ڕزدار کاک مسته کی نووسیوه یه نامه، '' ربایجانیشه کۆمیسیۆنی دیپلۆماتیکی ئازه''
لک جنو و  یدا، گه که نامه هجری سکرتری حیزبی دمۆکراتی کوردستان و، له

  ته خۆییخوازانی کورد کردووه و، هرشی کردووه ربه  سمکۆی شکاک و، سه تیی به سووکایه
.   ی کوردستان کردووه خشه  ئای کورستان و، نه ی به ر پ ک ک و، پژاک و، گاته سه
کانی  ری ئامانجه ده  جنشین و درژه  خۆی به وڕۆکه  ئه فا هجری که م کاک مسته به

 ری رستی ئازه زپه گه کانی کابرای ره رچی قسه رپه ی به وه باتی ئه نت، له وا قازی داده پشه
  ویستی خۆی و،  به  دۆستی خۆشه ری به  و، کابرای ئازه کانی گرتووه ، پشتی قسه وه بداته
کانی   قسه  و، پشتگیریی له وست نوی هناوه ن هه  و زانا و، خاوه تۆره سکی به که

  . رسووڕمان و، داخکی گرانه ی سه  جگه وه  ئه ، که کردووه
کانی،ئاشکراکردنی  رنامه  به شک له ، به وڕۆکه وو ئهب  ده ها، میدیای کوردی، که روه هه

کانی کالسیکی کورد  رکرده باتی ناوداران و سه تی و، ئامانج و خه سایه ی که رووی راستینه
ی  وه ، بۆ ئه ی بدایه که له ی گه باتی رزگاریخوازانه وی ناساندنی مژووی خه  و، هه بوایه
  ش له وه  ئه ی خۆی ئاگاداربت، که مژووی راستینه لی کورد له ، گه ی میدیاوه ڕگه به
بینین،  ، ده  وه داخه ، زۆر به یه رچاوی هه ییدا کارکردی به وه ته ڕی نه ندنی بیروباوه سه ره په
دانی  شان و باهۆهه ی حیزبی و، به نده  بۆ پرۆپاگه رخان کردووه موو کاتکیان ته هه
  .ی خۆیان که ی حیزبه رکرده سه

ری  سه  دۆژمنانی کورد له  هنده ی کورد، که وره کانی گه رکرده  سه ک لهک یه
 و، نایکا و،  کردووه ی خۆی باسی نه که وه ته  نه  نیو هنده وه داخه ، به نووسیویانه

  . ، سمکۆی شکاکه ڕی بئاگایه بات و بیروباوه ژیان و خه ی خۆی له که له گه
ی  ی رگه سواره  شۆڕه-ژیان  وتکۆشینی سمکۆی شکاک   یه له ڕه ند الپه م چه دا ئه لره

ری  روه ی هژا و، نیشتمانپه رنجی ئوه ر سه مه به خه خۆیی کوردستان ده ربه پیرۆزی سه
بشتتر،  م به ه زاتر و، قه من شاره سانکی له داهاتوودا، که ی له وهیوایه کورد، به

. ن یان بکه که له تر پشکشی گه تانه  بابهلتر و سه کی تروته یه وه ن لکۆینه وبده هه
موو  باتی  هه ی ژیان و خه وه  و، نووسینه وه رک بۆ ساخکردنه  هانده  ببته مه ها ئه روه هه
ی کوردیان،  رانی کورستان، مژووی راستینه  داگیرکه چۆنکه. کانی کالسیکی کورد رکرده سه
رکی   ئه وه ر ئه به ، له  و، تکیانداوه  شواندووهیان رانه تی داگیرکه  پ ئامانج و سیاسه به

ی مژووی  وه  و، نووسینه وه ن بۆ توژینه وبده ، هه ر و رۆشنبیرانی کورده نووسه
رتۆکی  ی نو په  وانه داهاتوودا ببنه ، تا له وه کانییه نه ر و الیه وه موو ته هه یان به که له گه

  .خۆدا ربه ردستانکی ئازاد و سه کو کان، له  و خوندنگه قوتابخانه

  تی شکاک له شیره عه. تی شکاک بوو شیره رۆکی عه  ئاغای سه مه سمکۆی شکاک کوڕی حه
  وته که جبوونیان ده  پکھاتوون و، شونی نیشته"مدوویی مه "و" بدوویی عه"ی  دووتیره



 ئاغا، برای  مه پاش مردنی حه.  تی کوردستان رۆژهه  له"ورم"رووی گۆلی  شی سه به 
  .رۆکی هۆزی شکاک  سه بته ر ئاغا، ده عفه نوی جه ی سمکۆ به وره گه

. خست ده تیک دانه سه ی خۆیدا ملی بۆ هیچ هۆز و ده که نوچه تی شکاک له شیره عه
چاوکی  ریش، به وروبه ت وتانی ده نانه کان و، ته  کورده ته شیره ش وایکردبوو عه وه ئه

 ئیمپراتۆری -م  نیکۆالی دووهر داوای  سه ی زاینی، له١٩٠٤سای . انن لیبو دیکه
مدینان  های شه ی ته در خان  و سه زاق به بدوله ر ئاغا و عه عفه ، جهرووسیای تزاری

کانی ئرانی  تی قاجاره ر ئاغا، حکوومه عفه ی جه که ردانه سه. ردانی رووسیایان کرد سه
"  نه ته نزامولسه"ی زاینی، ١٩٠٧سای  بوو،  وه ئه.  وه ژاره  و په ڕاوکه  دله خسته
،  که  ئاسایش و همنی نوچه ت به باره نوی وتووژ سه زیرانی ئران، به رۆکوه سه
کانی  کداره ر ئاغا و چه عفه م کات جه ورز کرد، به رئاغای بانگشتی شاری ته عفه جه
  .یانکوژن  و ده سژی گولله ر ده  به درنه  ده وه هک موو الیه هه  شونی دیاریکراو، له نه گه ده

ستانی ئرانی،  ده  و پیالنی کاربه خشه  نه کانی به وانه ر ئاغا و پاسه عفه کوژرانی جه
  واده  ناب، به کا، که  ده ره که  الی چه و بیره کا و، ئه رپا ده  سمکۆدا به  مشکی شۆرشک له

بات   خه یه وه بت، ئه م کورددا هه رده به ک له یه  رگه کا، تاکهڕ ب ران باوه نی داگیرکه و به
  .تی کوردیی وه زراندنی ده بکا و تبکۆش بۆ رزگارکردنی کوردستان و، دامه

زانا و داوخستنی  ویش له  ئه دات که رنجاکش رووده رووداوکی سه دا، و کاته له
.  وه ن هزکی عوسمانییه الیه ب له ده درخان زاق به بدوله ری کورد، عه روه نیشتمانپه

کا و،   ترکییا راده خت و گوشاری رژمی عوسمانی، له هۆی زه درخان، به زاق به بدوله عه
  درخان، له به.  وه گیرسته  دهربایجان ندی ئازه  نوه-ورز  ته شاری  ک له یه پاش ماوه

ی  وه نبیری و، بوکردنه چاالکی سیاسی و رۆش کات به ستده ورز، دیسان ده ته
کدار  ی زاینی، هزکی چه١٩١٢سای  تی عوسمانی، له وله ده. تیی  ڕی کوردایه بیروباوه

ندیی  زامه  ره  به و پالنه  ئه ،  دیاره.  ی بۆ ترکیا وه درخان و، هنانه نرت بۆ گرتنی به ده
درخان  زاق به بدوله ورز و عه ه ت نه گه کان ده  ترکه کداره چه.  درت نجامده رژمی ئران ئه

 نو خاکی  نه گه کات ده. ر به گرنه  ده وه ڕانه ی گه ن و، رگه که گرن و، کوت و زنجیری ده ده
، سمکۆ  وه بنه تی شکاک نزیک ده شیره تی عه سه ی بنده نیوچه تی کوردستان و، له رۆژهه

ی  که ته شیره کداری عه ک چه یه ڵ ژماره گه له ،ب درخان ئاگادار ده ی به که  چۆنتیی رووداوه له
ک  شیان چه وانی دیکه کوژن و، ئه سیان لده ندین که ر هزی ترک و، چه سه کوتنه ده هه
دات،  کان ده  ترکه کداره رمانی کوشتنی چه سمکۆ فه. ن که درخانیش رزگار ده ن و، به که ده
ربازی ئاسایی و   سه مانه ، ئه کار و، ده تکا بته گرێ و، ده درخان ریلده م به به

  .*)١(  وه ڕنه و وتی خۆیان بگه ره ن به ده یان ده سمکۆ وازیان لدن و، رگه. بتاوانن



ی ١٩١٨سای  یمانان له ر هزی هاوپه رامبه به ڵ تکشکانی سوپای عوسمانی، له گه له
ری  رتاسه مدا، سه کی که یه ماوه زان و، له ت ده رفه ل و ده  هه  به که زاینی، سمکۆ، بارودۆخه

 و،  وه کاته هزی عوسمانی و ئران پاک ده له" ستانی ورم"ری  وروبه کانی ده نوچه
  . وه رمانی خۆیه  ژر فه  یخاته ده

تی  نگیش، حکوومه واوبوونی جه م و، پاش ته که نگی جیھانیی یه ندی جه روبه سه له
 تا ١٩١٤کۆتایی سانی  له.  الواز بوو وه که موو روویه هه ان، لهئر ی قاجاریی له ماه بنه
 ٧٠٠٠ژاندارم و ) زار  هه دوانزه (١٢٠٠٠  موو سوپای ئران بریتیبوو له ی زاینی، هه١٩٢١

رانی رووس  فسه تیی ئه یه رمانده ژر کۆنتۆڵ و فه زاق له شکری قه له. زاق قه) زار وت هه حه(
تی  حکوومه. کرد نیی سوپای ئرانی دابین ده مه  و خوارده رووس جیرهتی  وه دا بوون و، ده

نجامی پیالنکی س قۆی   ئه ، له ڕوه چوو به شی رووس و ئینگلیز ده  هاوبه  به ئران، که
  وه التی زیاتری سمکۆ، داوکیان بۆ نایه سه ی ده وه بوونه  بو ستی پشگرتن له به  مه و، به

 براکانی  کک له وه و یه قییه  ته بومباکه. کدا نارد بۆی یه  نو نامه لهکیان  و، بۆمبایه
  . رزگاری بوو که  پیالنه م سمکۆ خۆی له ، به هید کرا وت و شه ر که سمکۆی به

  .و رزگاری کرد" ورم "شاری ر  سه هرشی برده، سمکۆ ١٩١٩هاوینی سای 
کانی ئران  ستی پشتیوانیکردنی هزه به مه  به وه، تارانه  هزیکی زۆر له١٩٢١سای 

و کوردستان  ره  به وه ورزه  ته هشتا سوپای ئران له. ورز  شاری ته یشته ، گه که نوچه له
ری  ی ئۆکتۆبه٦رۆژی . رکرد هابادی ده رمانی گرتنی شاری مه  سمکۆ فه وتبوون که که رنه

ت و  پنسه (٥٥٠ئران تیپکی  .  دامارۆ هابادیان گه کانی کورد شاری مه ، هزه١٩٢١سای 
مارۆدانی شار،  ند رۆژ گه پاش چه. هاباد مۆدابوو  مه ربازیان له سی ژاندار و سه که) نجا په
کدارانی  کانی چه ره نگه کانی سمکۆ، سه ویخون و هرشی خرای هزه نجامی شه  ئه له

نجا  ت و په  ئاکامدا  سه له. ما نهرگریکردنیان  ک گیران و، توانای به دواییه ک له ئران، یه
  .دیل گیرا شیان ل به سی دیکه ت که ربازی ئرانی کوژران و، چوارسه ر و سه فسه ئه

الند "نیوی  رکی سودی به فسه ، ئه ن سمکۆوه الیه هاباد له دوای داگیرکردنی مه دوابه
ی   برگ، ملی رگهشکری الند له. ی پسپردرا تیی هرشکی تازه یه رمانده فه، "برگ
 ٢٠٠٠سمکۆ، هزکی  .  وه کانی رزگارکراوی کوردستان نزیک بووه نوچه ر و، له به گرته
ری  فسه تیی ئه یه رمانده  فه شکری ئران به ی تکشکانی له رنامه  و، به وه سیی کۆکرده که

تان   سه کداری کوردستاندا، به کاوی هزی چه نه هرشکی خرا و له له. سودی داڕشت
.  وه وتنه  دوور که که نوچه تن و له شیان هه که ی هزه کداری ئرانی کوژران و، پاشماوه چه

 "د رشه میر ئه سام خانی ئه" کان،  رییه ی هزی ئازه رمانده دا فه ڕانه و شه ، له شایانی باسه
   بوو که سه و که ن و، ئهکا رییه ی سوپای ئازه رمانده ، فه"رغام زه"د برای  رشه میر ئه ئه. بوو
سام . ی سمکۆی کوشتبوو وره ، برا گهر ئاغا عفه جه داڕشتنی پیالن،  ورز به  شاری ته له



رغامی دوژمن   زه ی خۆی له  تۆه وجۆره ستی سمکۆ کوژرا و، به ده ، بهد رشه میر ئه خانی ئه
  . وه نده ی، سه  کورد و بکوژی براکه به

بوون و،  یتا تووشی شکست ده یتا په کانی سمکۆدا، په ر هزه مبهرا به کانی ئران له هزه
  . تی سمکۆوه سه ژر ده وته که کرا و، ده کی زیاتری کوردستان ئازاد ده یه شار و نوچه

وه و هرشیان  ، هزوتوانای خۆیان تاقیکرده کانی ئران، جارکی دیکه رمانده فه
 روویاندا، " په ته ره قه"و "  زدیکان ئه"    له   و خوناویدا که  وره ردی گه به دوو نه له.  وه هنایه
م هزی کوردستان  تن، به و شاری خۆی هه ره کانی ئران تکشکان و، به هزه
ی زاینی، ١٩٢١ری سای  مبه تای دسه ره  سه  هرشیان و، له وامبوون له رده به
کانی   هزه ی کوردستانیش له شارهو   و ئه"خۆی" نو شاری   چوونه وتووانه رکه سه

  . وه ری ئرانی پاک کرایه داگیرکه
. ند ی سه ره کی زۆر په یه راده  سمکۆ، به ر به رامبه کی کورد به ویستیی خه رز و خۆشه

تی کوردستان،   رۆژهه تیی له تایبه کانی کوردستان، به ته شیره رۆک هۆز و عه واوی سه ته
 سنووری  رله هه. زانی ری خۆیان ده رۆک و ربه  سه ، سمکۆیان بهوی کرد و ریان بۆ نه سه

تر،  تان کیلۆمه درژایی سه ، بهریوان  و مه  بانه تاکو  وهماکۆ   له–باکووری کوردستان 
  . وه ری ئران پاک کرایه کانی داگیرکه ستی هزه ژر ده له

  کانی ئران له ی هزه رمانده ک بۆ فه یه نامه کانیدا،  وتنه رکه ی سه رمه  گه سمکۆ له
  :ت نووس و، تیدا ده  ده وله رولده فه زهنوی  ربایجان، به ئازه
،  متره ی کورد زۆر که وه ته  نه یان له  ژماره کانی بچووکی جیھان که وه ته  ببینن، نه ئوه"

خۆیی  ربه سه  مان بستنن و، به  ئه ک ی وه وره چلۆن توانییان مافی خۆیان له وتانی گه
   ئران بستنت، مردنی له مافی خۆی له توان  ی کوردیش نه وه ته ر نه گه ئه. ن بگه
  . " تی پ باشتره ستی و کۆیله بنده

  نده به ری مه ، نونه"فا پاشا راڵ مسته نه جه"رامی پرسیاری  وه ها له روه سمکۆ هه
  :ت مۆڵ دا ده سته کانی شاری ئه کوردییه

م و، رکخراو و کۆڕکی  که  ده که وه رتیی بزووتنه دا، من ربه دۆخی ئستهبارو له"
  کات به.   کیمان رزگارکردنی کوردستانه ره کاری گرنگ و سه. تمان نییه سیاسیی تایبه

رۆکی   سه بته سک ده  چ که یشتین و، کوردستان رزگار بوو، گرنگ نییه ئازادی گه
  ت به باره ، سه تخوازیم نییه سه تی و ده رۆکایه ، بیری سه هو وباره من خۆم له. کوردستان

"کوردستان رزگار بوو ده باوه  پرسیارتان کرد، به که" ئا وکات بیر  توانین ئه ری من، کات
  ...".مان بت که مزی والته  ره  که وه ینه کیش بکه  ئاالیه له

  کانی، پویستی به خستنی ئامانجهر  بۆ سه  که، وه ڕه و باوه ر ئه  سه سمکۆ هاتبووه
مانگی گونی   بوو له وه ئه.   یه نگیی هه کوچۆی جه ی دنیا و، چه وره پشتیوانیی وتانی گه



ڵ  گه ڕێ، تا له وته که غدا ده و به ره ها راوژکاری سمکۆ، به ی ته ی زانیی، سه١٩١٩سای  
خۆیی  ربه وتوبیژ بکات و، پرسی سهگ" ویلسن"نوی   عراق به ستی ئینگلیز له ده کاربه

  .دا باس بکات گه تی کوردی له وله زراندنی ده ی دامه کوردستان و، پرۆژه

کا،  تی کوردی ده وه زراندنی ده ڕ دامه مه ها له ی ته ی سه که تیی بۆچوونه ویلسۆن دژایه
 مانگی   و، له وه نهکا  ئینگلیزییه ندیگرتنی به  پوه بت له وام ده رده ر به م سمکۆ هه به
ڵ  گه   تی کوردستان، له  رۆژهه  ی"شنۆ"ی  ، له شارۆچکه١٩٢١رمانانی سالی  خه

  و سمکۆ له. خا ، دیدارک رکده"کاکس"نوی  ی ئینگیزی به ستکی دیکه ده کاربه
کات، تا پشتگیریی کورد بکات بۆ  تی بریتانیا ده وله  ده یدا، دیسان داوا له وتنه چاوپکه

کرئاغای  بابهنوی  سک به و دیداره، که ک دوای ئه یه ماوه. تکی کوردیی وه زراندنی ده امهد
وام  رده شداری وتووژکی به خوێ و میواندار و، هاوکات، به  خانه  بته  دهری پشتده

ک دواتر ئاشکرا بوو،  م وه به. نت خایه  س مانگی ده کاندا، که نوان سمکۆ و ئینگلیزه له
 خروبری وتانی ئران  ی خان و شخ و، یی و گوایه  چاویان له ساویلکه کان ئینگلیزه
ی ئابووری و  خشه ی ئامانج و نه ی بازنه وه ره ده ب بیبوو و، کوردیان له ره و عه

کان  ڵ ئینگلیزه گه وکی سمکۆ له موو هه  هه وه ر ئه به ، له که  نوچه رامیارییان دانابوو له
گه سمکۆ بۆ دواجار به.  وه  ئاکام مایهبنگلیزه گه  له وه" فا پاشا مسته"ی  ڕکان  ڵ ئ

  : یدا ده که نامه سمکۆ له. نووس بۆیان ک ده یه گرێ و، نامه ندیی ده پوه

ک و چۆڵ و  ریتانیا چه تی به وه ر ده گه ین، ئه ده نتان پده ها، به ی ته من و سه ئه"
تی  وله زراندنی ده  بۆ دامه کانی ئمه رجه بدات، پشتوانیمان بکات و، مهنیمان پ مه قه ته

کانی وان و  نده به کان و مه  شاره   کان له رسته زپه گه  ره سند بکات، ئمه ترکه کوردی په
واندوز   ره ها له روه هه.  وه ینه که کاری و بتلیس پاک ده رزرۆم و سیواس و هه ئه

ر  گه ئه! ین توانین شاری ئانکاراش داگیر بکه  ده ئمه... ین به ویان دهن ماین و له رایانده
ین و،  که ش داگیرده"  سنه"کی کورتدا شاری  یه ماوه مان بدات، له ریتانیا رگه به

   ".ماین وێ راده کان له ئرانییه
  ک لهوت هچ گۆڕان م کردبۆی، نایه ک پشتر ئاماژه تی ئینگلیز، وه وله م ده به

ب  وام ده رده ر به نجام بدات و، هه دا ئه که نوچه ی خۆی له رانه ی داگیرکه خشه ستراتیژ و نه
  .تی پشتگوخستن و نکوولیکردنی کورد  سیاسه له

تیی  رۆکایه  سه کتیی سۆڤت به  یه ویدا له  دا، سمکۆ هه١٩٢٢هاری سای  رزی به  وه له
تی نوی رووسیا،  وه م ده کان، به کی نارد بۆ الی رووسهر  و، نونه وه لنین نزیک بته

ڵ ئران ئاسایی  گه ندیی خۆی له ، پوه١٩٢٢ی سای  ی فوریه٢٦ی  وتننامه پی رککه به
تیی  رۆکایه سه  پشتیوانیکردنی شۆرشگانی باکووری ئران به  و، وازی له  وه کردبووه

تی ئران  وه ڵ ده گه ویست نوانی خۆی له یده ئیدی نه.  هنابوو"میرزا کوچک خان"



کانی مارکسیزم   پرنسیپه  پشتیان له وه  کرده ی، به که ته وله ، لنین و ده وجۆره به. تکبدات
  .تی یه که هینی ربازه کانی بنگه  خاه ست، له النی بنده  پشتیوانیکردنی گه کرد، که

  وه، به هزکی زۆره  به جارکی دیکهتی ئران،  ، حکوومه١٩٢٢الوژی سای  مانگی گه
ی ئراندا،  نو سوپاکه له.  کوردستان کرد  رووی له "یبانی راڵ شه ژنه"تیی  یه رمانده فه
تی  کرگیراوی حکوومه شایری به ی هزی عه رمانده فه، "خاۆ قوربان"نوی  سک به که

میرزا "ی  که ڕینه می راپه رده سه له.  بوو کوردی کرماشان چه  بنه خاۆ قوربان به. پسپردرا
ت و بنبکردنی  دژی حکوومه  باکووری ئران، له  له که) میرزا بچکۆل خان" (کوچک خان

ی،  که ته شیره کداری عه یک چه ڵ کۆمه گه رپاکرابوو، له ئران به کان له تی ئینگلیزه سه ده
وێ خۆی و  له. ی ئرانی باکوور که ڕینه تی و پشتیوانیکردنی راپه چوون بۆ یارمه

مدا نوبانگی  کی که یه ماوه ن و له ده نجامده  ئه مانانه ردی قاره به لک نه کانی گه کداره چه
  خالۆ قوربان، دوایی پشت له.  وه بته کدا بوده موو الیه هه تیی خاۆ قوربان له ئازایه

کانیش  ئران و ئینگلیزییه. تو که ڵ رژمی قاجاری ئرانیدا رده گه کا و، له بچکۆل خان ده
  ی کۆنه" خاو قوربان. "ڕژن ڵ کورد داده گه ڕی کورد له زانن و، پالنی شه لی ده هه به

  .وت که و کوردستان رده ره کا و، به ر ده به تی له رگی جاشایه شۆرشگ، جلوبه
کاتی  له. اندووئاو شاری می گاته ده وه  یار و پۆشته سی ته  که٦٠٠ هزیکی  خالۆ قوربان به
التی سمکۆ  سه کانی بنده و نوچه ره  به وه ندین قۆه  چه کانی ئران له دیاریکراودا، هزه

کانی  هزه.  ڕێ ونه که هاباد ده و بۆکان و مه ره شکیان به ن و، به که وی ده پشه
نگدا  کانی جه ره موو به هه ریان و، له  سه نه که  هرش ده وه ندین قۆه  چه کوردستانیش له

ری سوپای ئران  فسه رباز و ژاندار و جاش و ئه تان سه سه ئاکامدا به له. شکنن تکیان ده
کورد،  ی خاۆ قوربانی خاین به الشه. گیرن  دیل ده کی زۆریش به یه کوژرن و، ژماره ده
یاندا شاری  که شهی هر درژه کانی سمکۆ، له هزه. من جده کاندا به ی کوژراوه نو الشه له

،   و دلرانه ن و، ئازایانه ده مارۆ ده تیی سوپای ئران گه یه رمانده ندی فه میاندووئاو، نوه
کانی ئران،  دوونانی هزه ن و، پاش کوشتن و راوه که  داگیر ده که کی کورتدا شاره یه ماوه له
  .ستیان  ده وته که لکی زۆر ده لوپه کوچۆڵ و که چه

ب،  ئوروپایی ناهومد ده ڵ ئینگلیز و، وتانی   گه کانی له ندییه  پوه ، لهکات سمکۆ
ک   ربگرێ و، داوای چه کوه کان که  ناکۆکیی نوان ترک  و ئینگلیزه ، له وه کاته  ده وه بیر له

شاری  ڵ والی پشووی  ، له گه سته به و مه به. نگی بکات لیان و چۆڵ و پداویستیی جه
 و   وته کان به ترکه. کات مدینان دیدار ده  شه  ی ترک، له"گ ر به یده حه"نوی  مووس، به

 و   واده سمکۆ به. ن که کی پده تییه  یارمه موو جۆره  هه ن که ده نی پده کی به رزاره سه
  خاته کان ده  ئینگلیزه و دیداره، ئه. ب شبین ده کا و، زۆر گه ڕ ده نی ترکان باوه به
   به وه  تارانه ، له کراو رده روه ی په ، هزکی ئاماده١٩٢٢رمانانی  مانگی خه  و، له وه رهژا په



. کرت  ده کان ئاماده رییه  ئازه شکرک له ها له روه ، هه"راڵ جھانبانی ژنه"تیی  یه رمانده فه
واو  زیی تهربا کانی ئران، خولی راهنانی سه نییه رمه  ئه کی زۆر له یه  ژماره وه  له جگه
، "زرایۆف"نوی  نی به رمه کی ئه کابرایه. ربازیی پکدنن  تیپیکی سه خشانه ن و، خۆبه که ده
ر  فسه  سوپای پشووی رووسیای تزاریدا، ئه  له کان که نییه رمه ی تیپی ئه رمانده  فه بته ده

نوبردنی  و، لهی کوردستانی ئازاد  وه ر داگیرکردنه ی هرش بۆ سه خشه وجا نه ئه.  بووه
  .ڕژن کداری کورد، داده هزی چه

کانی کوردستان س  هزه. ڕێ وته که  دهورم و ماس سهکانی  و شاره ره سوپای ئران به
ک  م وه نن، به یه گه  دۆژمن ده ر و زیانکی زۆر به ره ریان و زه  سه نه که  ده وره هرشی گه

   وه نه به م، هرش ده بۆ جارێ چواره. کننکانی پشوو ناتوانن هزی دوژمن بش جاره
کدی  وڕووی یه ره دا به زۆرجگه له. "مان ڕی مان و نه شه"  بته یان ده وجاره ریان و، ئه سه
کدی  الماری یه ر و شمشر، په نجه  خه  و، به خه ست و یه ڕی ده  شه بته لیان ده     و وه بنه ده
ی  کان و، زۆربوونی ژماره ی ئینگلیزه ستی تۆپخانه رانی خههۆی تۆپبا ئاکامدا به له. ن ده ده
  کشه ناچاری پاشه شک و، به شکری کورد ده ، له وه کی دوژمنه ک و فیشه کدار و چه چه
،  شایانی باسه.   وه کاته   داگیر ده"ورم"ند رۆژ، شاری  سوپای دوژمن، پاش چه. کات ده

  دا که و چوارساله ی ئه ماوه له. التی کورددا بوو سه ژر ده ی چوار سال له شاری ورم ماوه
، "م جه وی عه رۆژی کورد و شه"نوی  کی کوردی به یه  بوو، رۆژنامه  وه ست کورده ده ورم به
  *).٢( بوو  دی تورجانیزاده ممه  محهی نوی  که ره رنووسه  سه  که وه کرایه بوده
موو  کانیان دا و، هه  هرشه یان به درژه ، ی ورم وه کانی ئران، پاش داگیرکردنه هزه
 کوشتن و  ستیان کرد به گرتن و  و، ده وه کانی کوردستانی ئازادیان داگیر کرده نوچه

  .واریی شوڕووتی کورده کی ره  خه تیکردن به کانی کورد و، سووکایه دانی رۆه سداره له
نی  رمه ی رووسی  وئه کۆمه له ر گه هرامب به یتوانی له  نه رۆکی کورد، سمکۆی شکاک، که سه
ی  درۆ و فبازانه تی پ له ر و، سیاسه ری و ئینگلیزی و سوپای ئرانی داگیرکه و ئازه

 ١٩٢٣و باشووری کوردستان رؤیی و، سای  ره ست بنت، به ده وتن به رکه ترکان، سه
  . وه  شاری سلمانییه   پینایه
مان،  که  باشووری وته  له مر، حموودی نه مهدا، شای کوردستان، شخ  وکاته له

رۆکی  ی سه ونه حموود، به شخ مه. زراندبوو خۆی کوردستانی دامه ربه تی سه حکوومه
سمی  ، پشووی ره وه تی کوردستانه ن حکوومه الیه له.  سمکۆ کرد کوردستان، پشوازی له

ڕزان و  په  تۆپ و، چه  گولله٧قاندنی  ربازی و ته ڕزی سه ندرا و، به موزیک و  یه راگه
  ڕی رز له وپه ری، ئه وروبه کانی ده هوتافکشانی تکای دانیشتووانی سلمانی و، گونده

ی، سوپاس و  رمه  گه و پشوازییه باشووری کوردستان به. مانی کورد گیرا  قاره–سمکۆ 



ی  ناسی رگه ویینهباتکاری ماندو  خه-ر سمکۆ  رامبه ویستیی خۆیان به گ و خۆشه مه ئه
  .ربی رفرازیی کورستان ده سه

.  وه و، میوانی شای کوردستان بوو  سلمانی مایه ی مانگ و نیوک له سمکۆ، ماوه
ی  وه گیرسانه ستی هه به مه ، به١٩٢٤سای . و باکووری کوردستان رۆیشت ره پاشان به

خۆی  ی له رگه ک پشمه یه  و، ژماره وه ڕایه تی کوردستان گه و رۆژهه ره ڕینکی نوێ، به راپه
م  ماسی دا، به مارۆی شاری سه  ی داگیر کرد و، گه"ماس شتی سه ده" و،  وه کۆکرده

و باکووری  ره کی دوژمندا شکستی خوارد و، به  و پچه کانی ئاماده ر هزه رامبه به له
  .ی کرد کشه کوردستان پاشه

وی دیپلۆماسی و،   کورد، به هه  و دوژمن بهتاترکی خونژ دا، رژمی ئه وکاته له
 و، کورد  وه شنته وه هه" سڤر"یمانی  کتیی سۆڤت، توانیبووی په پشتیوانی سیاسیی یه

تی خۆی  سه  و، ده وه یی خۆی دوور بخاته وه ته کانی سیاسی و نه  ئامانجه یشتن به  گه له
ی خاکی کوردستانی  هور شکی گه  به ر سنووری ترکیای نوێ، که سه به
تان ئاسایی  وله ڵ ده گه یی و جیھانیی خۆی له ندیی نوچه پن و، پوه خۆگرتبوو،دابسه له

ی  کانی دیکه شه ری به کانی داگیرکه ڵ رژمه گه  له وه، دوای ئه دوابه.  وه ئاسایی بکاته
 بوو  وه ئه. وردلی ک ر بزاڤکی نوی گه وتن بۆ بنبکردنی هه  رککه وه کوردستان، پکه

ن  الیه ستی ترکیا، له ی سمکۆ و هاوڕکانی بۆ نو خاکی کوردستانی بنده وه ڕینه ڵ په گه له
 گوتوبژیان   گوایه وه وه نوی ئه مارۆ دران و، پاش خافندنیان به  گه وه سوپای ترکه

  ..!. سمکۆ کرد خاکی ترکیا جبت کیان کردن و، داوایان له ن،چه که ڵ ده گه له
تیدانی  پاپشتی و یارمه ری کوردستان، به کانی داگیرکه ، رژمه١٩٢٩ تا ١٩٢٦سانی 

  وه رووی سیاسی و دیپلۆماسییه ی کۆلۆنیالیستی و ئیمپریالیستیی، له وره کانی گه ته وه ده
التی  سه هزتر بوون و، ده  به وه نگیشه کوچۆی جه ربازی و، چه رووی سه وتن و، له جکه
پاندنی  داسه. وتر کرد ستکردیاندا پته کانی ده ر کوردستان و سنووره سه شی خۆیان به ره
.  کوردستان ران له تی داگیرکه  سیاسه نگ و ترس و سام و دیکتاتۆری، بوون به زه وه شه
 و  رگه  پشمه م له کی که یه ڵ ژماره گه دا، سمکۆی شکاک، له  دژوار و سامناکه و بارودۆخه له

ی مابوون، ناهومد و بھیوا به  گه س له  که  دوانزه-   نیا ده کاتکدا ته نی، لههاوڕکا
کانی نوان  رد و شاخه وت و هه شکه نو دۆڵ و ئه ی، به که له نووسی خۆی و گه ژیان و چاره

  . وه سووڕایه رانی کوردستان، ده ستکردی داگیرکه س سنووری ده
  وه سته ده ڵ گرت و، داوای لکرد، خۆیبدات به گه هندیی ل ، رژمی ئران پوه١٩٣٠سای 
الم   به،  وه ڕایه سمکۆ گه. وێ که ده!! ن شکۆی ئران ر لبوردنی شای خاوه  به و، گوایه

،   وه بۆی ته میرات ماوه  به وه  باوباپیرانییه  درۆ و ف و پیالن له زاشای دیکتاتۆر، که ره
ی ئازادی و  مانی رگه  سمکۆ، قاره، وجۆره هب. نوبردنی دابوو پشتر بیاری له



کرگیراوانی  ستی به ده  شاری شنۆ به ی زاینی، له١٩٣٠ سای  خۆیی کوردستان، له ربه سه
  .هید کرا ئران، شه

ی  ر ڕق و کینه  به وتبته که ی سمکۆی شکاک، نه کی کورد، هنده یه رکرده  هیچ سه نگه ره
ی دزو  لک وشه موویاندا، گه کانی هه نووسراوه له.  وه انهرانی کوردست دوژمنان و داگیرکه

 نویان   و بکوژ و خونژ و دڕنده ته  چه  و، به کارهناوه دژی به یان له و نامرۆڤانه
یان   ده ی به وره ربازیی زۆر گه سمکۆ، شکستی سه.  ش رۆن و ئاشکرایه وه هۆی ئه.  بردووه

ری  به  له وه رشۆڕییه  و سه پووزه له  په  به شن که چه نا، بهوروپایی ه رای ئرانی و ئه ژنه
   له ی که رانه فسه و ئه ئه. مان جده نگدا به پانی جه  گۆڕه یان له هاتن، یان الشه ده هه

کیان   یه ک به یشتبوون،یه دا پگه مه رده و سه ربازیی مۆدنی ئه ی سه  و زانستگه خوندنگه
  دا به رکرده نگی و دلری سمکۆی سه زایی جه تیی هزی کورد و، شاره یهر ئازا رامبه به له

ر و،  به یدا گرتبووه که باته م خه رده به ها سمکۆ، ربازکی رۆشنی له روه هه. هاتن چۆکدا ده
دا بۆ  ده  فیۆ نه ی کوردی به دا و، خونی رۆه تی کوردیی ده وه زراندنی ده وی دامه هه

ی و،  که ماه ندیی خۆی و بنه وه رژه ران و، پاراستنی به ی نگریسی داگیرکهپاراستنی سنوور
ئاوات و ئامانجی سمکۆ، . خشن پی ران بیبه  داگیرکه ی سیاسیی، که وپایه رگرتنی پله وه

زراندنی کیانکی کوردی  ستی و، دامه تی و بنده  کۆیله رزگارکردنی کورد بوو له
لی  ی دخۆشی و پشتیوانیی گه ک مایه الیه  له ش وه ی، ئه که ری خاکی نیشتمانه رتاسه سه له

ران  موو داگیرکه  دی هه ی خستبووه ژاره ، ترس و په وه کی دیکه الیه  سمکۆ، له کورد بوو له
ئران و   له ریتانیا، که ک رووس و به  وه -مه  رده و سه ی ئه وره کانی گه ته وه موو ده و، هه

   .وتبوون ی خۆیان که رانه تی داگیرکه ندی و سیاسه وه رژه ه شون ب که، نوچه له
 و  ه  هه کی کالسیکی کورد، بگومان دوور له یه رکرده ر سه ک هه سمکۆی شکاک،وه

،      که وه ی کالسیک بریتین بوون له رکرده کانی سه ندییه تمه  تایبه  . بووه موکورتی نه که
ستی   هه ژی له  دکی پاگژ و ته به. ستیی بنده ان بوو لهی که وه ته ئامانجیان رزگارکردنی نه

زیاتر .   کرد باتیان ده خۆیی و رزگاریی کوردستان خه ربه ، بۆ سه وه رییه روه نیشتمانپه
ک باوککی رۆحی  ، وه دیت تیدا ده یه وای ئاینی، یان کۆمه خشی پشه  رۆل و نه خۆیان له

نوان تاک و  کیان له واردن و جیاوازییه هیچ هه. یان که له ماستی گه و ریش سپی و، ده
ڕ و،   جیاوازیی ئاینی و، بیروباوه   گویان به.  کرد ده یاندا نه که گه کانی کۆمه ندامه ئه

ڕیان به  باوه.  کرد یان ده که له یری گه ک چاو، سه یه کورتی، به به.  دا ده ی جیاواز نه زاراوه
  وه  راوژ و کۆبوونه یی و وی حیزبی و، کاری رکخراوه ر و پرهستوو سازکردنی حیزب و ده

نگدان  تی و، ده رۆکایه ی سه  و کۆمیته ڵ لژنه گه کان و، دانیشتن له ی رووداوه وه و لکدانه
ژیان و   له ندییانه تمه و ئاکار و تایبه ی زۆری ئه زۆربه.   ...بوو رگرتن نه بۆ بیروراوه

  وه  یهمزینی یدوالی شه شخ عوبه   له-کانی کالسیکی کورد  رکرده  سهموو وتی هه که سو هه



ق و  ی کالسیکی کورد بوو، زه رکرده  دوایین سه ، کهفا بارزانی ال مسته مهتا   هه بیگره
  .دیاربوون

موکورتی   و که ه  هه مان کردپی، سمکۆی شکاکیش، له ک ئاماژه  وه ، و هۆیانه ر ئه به له
ت ساڵ و، پشتریش  ت تا سه وه  بین، کوردستانی نه م، ئمه با بووه، به ری نه بوه

رستانه  په نگی کۆنه رهه واری و فه خونده وتوویی و نه  دواکه پش چاوی خۆمان، که بھنینه 
  دا زاڵ بوو، له که  نوچه رتاپی ر کوردستان و سه سه ، به کیی تی و خه شیره و بیری عه
   کوردستان، که وێ له بکه ک سمکۆ هه کی وه یه رکرده مکی ئاوادا، سه رده کات و سه
ی خۆی بترازێ و، بیرله  که ت و خه شیره  سنووری عه ی روانینی، له چوارچوه

جکردنیشی  بۆ جبه.  وه تی کوردی بکاته وه زراندنی ده ی و، دامه که رزگارکردنی نیشتمانه
 و، داوای  وه م ببات و، لیان بپاڕته رده ی سه وره تانی گهری وال رۆک و نونه نا بۆ سه په

نیازی  ش هزی رزگاریخوازی کوردستان پکبنت، به وه  کرده به. پشتگیرییان لبکات
خت بکات،  دا به و پناوه موو ژیانی خۆی له  کوردستان و، هه ر له راماینی هزی داگیرکه

تی ناڤین و  وڕۆی جیھان و رۆژهه ارودۆخی سیاسیی ئهڵ ب  گه  له ین راوردی بکه وجا، به ئه
پانی  ی گۆڕه وڕۆکه ی ئه رکردانه م سه ی ئه وت و روانگه سوکه کوردستان، ئاکار و هه

  ته ڕکیان، بووه موو ئامانج و بیروباوه  هه ، که وه ینه سیاسیی کوردستان لکبده
ی زیاتر، بۆخۆیان و حیزب و ت سه ی ده په وڵ و هه ندکردن و، هه مه وه خۆده
 درۆشم و  یان و، فریودانی کورد به که وه ته ندیی نه وه رژه فیۆدانی به یان و، به که ماه بنه
ری  کانی داگیرکه ته وه ت و سنووری ده سه وکردنی ده ودان بۆ پته دار و، هه ی بریقه قسه

یی سمکۆ،  وره رز و، گه  بهڕی ی دسۆزی وبیروباوه وکات، ئاست و راده کوردستان، ئه
  .بت المان، زیاتر ئاشکراده له

. خت کرد یدا به که خۆیی وته ربه زی و سه ر ربه پناو سه موو ژیانی له ، سمکۆ  هه به
ستی  ده وته دیلی که شی به که هیدکران و، کوڕه ی شه که شدا، دوو برای و ژنه یه و رگه له

 پیرۆزی کوردستان  ل و خاکی  گه  پاکی خۆشی پشکش بهنجام، خونی رئه سه.  وه دوژمنه
  .کرد
ی پیرۆزی ئازادی  هیدانی رگه موو شه  گیانی پاکی سمکۆی شکاک و هه زاران سو له هه
  !خۆیی کوردستان ربه و سه

   له لیل هلیلی ج رتۆکه، دوکتۆر جه م په ئه.  رگیراوه وه) ک رۆناهی یه پارچه" ( ضوء بقعه"رتۆکی   په له –*) ١(
ر  ر عومه یده حه. کوردی  به  کردوویه وه  رووسییه  و، له رهناوه ری ده یسه تی رووسیای قه ه می دوه رده رشیڤی سه ئه

  .بی ره  عه  به ر کردوویانه عفه لی جه و، عه



، "م جه وی عه رۆژی کورد و، شه"ی  ری رۆژنامه رنووسه دی تورجانی سه مه ال محه  مامۆستا مه–*) ٢(
  وێ به له.  و وه غدا گیرسایه  شاری به و عراق رۆیی و، له ره ی سمکۆ، به پاش تکشکانی شۆرشی رزگاریخوازانه

  .ناسرا ده" دی قزجی ممه ال محه مه"نوی 

 : رچاوه سه
   کردوویه وه نسییه ره  فه له) ئیبراهیم یۆنسی". (کریس کۆچرا: "نووسینی" ی کورد وه ته ی نه وه بزووتنه" -١
  . فارسی به

  .وی سره د که حمه ئه: نووسینی" ربایجان ی ئازه  ساه١٨مژووی " -٢

 !تبینیی
  ها له روه هه.  وه  رادیۆ رۆژاڤای کوردستان بوکرایه  له ی مانگک  ماوه م وتاره ئه

  : سه دره م ئه  بهGoogleئستاش له .  دانران وست و بروسکه ر سایتی هه سه 
http://www.peace٤world.blogfa.com/  )  ئازادی بو کوردستان ئاشتی بو

  . دانراوه) جیھان

  

٢٩/١٠/٢٠٠٦  
 


