ميللەت کە نەگبەتی ھات
برادەرێکی خۆشەويستم کۆپی چەند الپەڕەی کتێبێکی فارسی بۆ ناردووم .ناوەرۆکی کتێبەکە ،مێژووی
پەيوەندييە سياسييەکانی ئێران و کۆماری ئازەربايجان) (١ە و لەاليەن وەزارەتی کاروباری دەرەوەی
کۆماری ئيسالمی ئێرانەوە باڵو کراوەتەوە .کتێبەکە بە فارسی نووسراوە و ناوەرۆکی سياسی و
مێژوويی ھەيە.
نووسەری کتێبەکە ،بەھرام ئەحمەديان ،لە بەشی "توضيحات" ی الپەڕە ٣٨٢دا ژيننامەيەکی کورتی
بۆ 'حەيدەر عەليێف' سەرەک کۆماری پێشووی کۆماری ئازەربايجان ڕێک خستووە ،و لە ژيننامەکەدا
خاڵێکی گرنگ سەرنجی برادەرەکەمی ڕاکێشاوە کە بە باشم زانی بيخەمە بەرچاوی خوێنەری
کورديش ئەويش ھەواڵێکی سەير و سەمەرەيە:
"حەيدەر عەليێف" سەرەک کۆماری پێشووی ئازەربايجانی سۆڤيەتی ،کورد بووە!
نووسەری کتێبەکە ،ژيننامەی حەيدەر عەليێفی بەم شێوەيە دەست پێکردووە:

"حەيدەر عەليێف" کوڕی عەلی ڕەزا ،لە  ١٠ی مانگی مەی  ١٣٢٣لە بنەماڵەيەکی کرێکاری مام
ناونجی کوردانی کۆچبەر -کە بە کوردی يەزيدی ناسرابوون ،لە شاری نەخجەوان لە دايک بوو".
)ل(٣٨٢ .
بەم شێوەيەش درێژە بە نووسينەکانی دەدات:

"عەليێف قوتابخانەی سەرەتايی و ناوەندی و پەيمانگای فێرکردن و بارھێنانی لە شاری نەخجەوان
خوێند ١٦ .سااڵن بوو چوو بۆ باکۆ و چووە ئەنستيتۆتی يپيشەسازی ئازەربايجانەوە ) ١٩٣٩تا
 .(١٩٤١لە ساڵی  ١٩٤١دا بوو بە سەرۆکی لقێکی شۆڕای کۆميساريای گەلی کۆماری
خودموختاری نەخجەوان)".ھەمان شوێن(.
ديارە ئەو کۆماری خودموختارەی نەخجەوان کە نووسەر ئاماژەی پێدەکات ،جياوازە لە کۆماری
خۆدموختاری کوردستان )يا کوردستانی سوور( کە سەردەمی لێنێن و بە فەرمانی ڕاستەوخۆی ئەو لە
ڕۆژی  ٧ی مانگی  ٧ی ساڵی  ١٩٢٣دا لە الچين و کەڵبەجاڕ دامەزرا و فەرمانی فەرميی
دامەزرانی لە ڕۆژی  ١٩٢٣/٧/١٧دا لە اليەن کيرۆڤ ئەندامی سەرۆکايەتی ڕێبەرايەتی يەکيەتی
سۆڤيەتييەوە ڕاگەيێنرا .بەاڵم کۆمارە ساواکە ،دوای مردنی لێنين و لە سەردەمی حوکمی ڕەشی
ستالين لە ساڵی  ١٩٢٩دا ھەڵوەشايەوە و ھەموو خاکەکەی کەوتە سەر ئازەربايجان ).(٢
نووسەر لە درێژەی ژيننامەی حەيدەر عەليێف دا دەنووسێت

" ...لە مانگی جوالی  ١٩٦٩دا وەک سکرتێری يەکەمی کوميتە ناوەندی حزبی کومۆنيستی
ئازەربايجان ھەڵبژێررا وبە گوێرەی سيستەمی ئيداريی يەکيەتی سۆڤيەتی پێشوو ،ھەر لەودەمەوە
ڕێبەرايەتی ئازەربايجانی بە دەستەوە گرت و ماوەی  ١٦ساڵ لە پۆستەدا مايەوە .لە مانگی ديسەمبری
 ١٩٨٢دا بوو بە ئەندامی دەفتەری سياسی کوميتەی ناوەندی حزبی کومۆنيستی يەکيەتی سۆڤيەت و لە

باکۆوە چوو بۆ مۆسکۆ ،ماوەيەکيش جێگری يەکەمی سەرۆکی شۆڕای وەزيرانی يەکيەتی سۆڤيەتی
بوو .لە سەردەمی ڕێبەرايەتی لێئۆنيد برێژنێڤ دا يەک لە ئەندامانی کارای ڕێبەرايەتی حزبی
کومۆنيستی يەکيەتی سۆڤيەتی بوو ....بەاڵم دوای ئەوەی گورباچۆف لە ساڵێ  ١٩٨٥دا دەسەاڵتی
سەند ،عەليێف لەگەڵ ئەو ڕێبەرە الوەی سۆڤيەتدا ناحەزی نواند و ئەويش لە سەرکاری البرد ....لە
ھاوينی  ١٩٩٠دا گەڕايەوە باکۆ و لە ھەمان ساڵدا بوو بە نوێنەری گەلی ئازەربايجان و لە  ١٩٩١دا
کرايە سەرۆکی مەجليسی بەرزی کۆماری خودموختاری نەخجەوان) ".لل ٣٨٢و .(٣٨٣
نووسەر بەم شێوەيە کۆتايی بە ژيننامەی عەليێف دەھێنێت:

" ..دوای کوشتاری ساڵی  ١٩٩١ی خەڵکی باکۆ لە اليەن ئەرتەشی سوورەوە ،ئەنداميەتی خۆی لە
حزبی کومۆنيست پووچەڵ کردەوە ...پەرلەمانی کۆمار ]ی ئازەربايجان[ لە نەخجەوان بانگی کردەوە
باکۆ و وەک سەرۆکی پەرلەمانی ئازەربايجان ھەڵيانبژارد .....ئينجا لە دەنگدانی خەڵک بۆ
ھەڵبژاردنی سەرەک کۆماری ئازەربايجان لە مانگی ئوکتۆبری  ١٩٩٣دا ،وەک سەرەک کۆماری
نوێی ئازەربايجان ھەڵبژێررا ....حەيدەر عەليێف چوار جار ميداڵيای لێنين و ميداڵيای ئەستێرەی
سووری خەاڵت کرا و تاقە ئازەربايجانی) (٣يا موسوڵمانێکە بووبێتە ئەندامی دەفتەری سياسی حزبی
کومۆنيستی يەکيەتی سۆڤيەتی ...لە ھەڵبژارەدنی ساڵی  ١٩٩٨يشدا کرايەوە سەرەک کۆماری
ئازەربايجان ...بەاڵم لە  ١٢ی ديسەمبری  ٢٠٠٣دا بە ھۆی نەخۆشييەوە ،لە خەستەخانەيەکی والتە
يەکگرتووەکانی ئەمريکا کۆچی دوايی کرد) ".لل  ٣٨٤و .(٣٨٥
ئەوە کورتەی بابەتێک بوو وا لە کتێبی 'بەھرام ئەحمەديان' دا سەبارەت بە حەيدەر عەليێف
نووسرابوو .بە داخەوە سەرچاوەيەکی ئەوتۆم لەبەردەستدا نەبوو بتوانم ھەواڵەکە لە شوێنێکی ديکە
تاقی بکەمەوە' ،گووگڵ' و 'ويکی پێديا' ش يارمەتييەکی مەسەلەکەيان نەدام ) .(٤بەاڵم تەنانەت بە بێ
پەسند و پشت راستکردنەوەی کەسان يا سەرچاوەکانی تر ،ئەم ووتارە کورتە ڕوخساری کەسێکمان بۆ
دەنەخشێنێت کە گەيشتۆتە پلە و مەقامی بەرزی ئەوتۆ ،کە کەمتر ڕۆژھەاڵتييەک توانيويەتی پێيان
بگات و خزمەتێکی وای بە گەلی ئازەربايجان کردووە کە خەڵکی وواڵتەکە دوای ھەرەسی يەکيەتی
سۆڤيەتيش ،ڕێبەرايەتی و سەرەک کۆماريی ئازەربايجانيان بەو سپاردووە و نەک ھەر خۆی بەڵکوو
ئێستا "ئيلھام عەليێف" ی کوڕی ئەويشيان کردۆتە سەرەک کۆماری وواڵتەکەيان.
******
ئەوەی لێرەدا جێگەی باسی منە ،ئەوەيە کە عەليێف دوای ئەو سااڵنەی وا کۆماری خودموختاری
کوردستانی سۆڤيەت ھەڵوەشايەوە و خاکەکەی خرايە سەر ئازەربايجان ،لەنەخجەوان وباکۆ دەست
ڕۆيشتووی حزب و پەرلەمان بوو .ئەو نەک ھەر ھەوڵێکی بۆ قەرەبووی ئەو بڕيارە زاڵمانەيەی
ستالين و باقرۆف و جێگرانی ئەو نەدا ،بەڵکوو کەرەسەيەک بوو بۆ درێژەدان بەو سياسەتە چەپەڵە و
سەقامگير کردنی زياتری دەسەاڵتی ئازەربايجان بە سەر خاکی کورداندا.
ئەوەی کوردێک خزمەتی گەالنی ديکە بکات نەک ھەر خراپ نييە بەڵکوو جێگەی شانازيشە ،بەاڵم
خزمەتکردن -چ بە خۆيی و چ بە بێگانە ،شێواز و ئوسلووب و رادەی خۆی ھەيە و پەڕاندنی ھێڵی
سوور و ھێنانی بێگانە بۆ سەر خاک و زێد ،شتێکی جياواز لە خزمەتکردنی مرۆڤايەتييە و دوورە لە
ھەر چەشنە شانازييەک .من نامەوێت زمانی خاوێنی مەنتيقی وەالبنێم و شتێک بڵێم کە لە عورفی

مێژوونووسينی ئەمڕۆدا نييە ،بەاڵم ئەم ووتارە بە کوردی دەنووسم و کورد دەيخوێنێتەوە ،ئەگەر
مێژوو نووسين 'عورف' ی خۆی ھەبێت ،کورديش 'عورف' يكی سياسی ھەيە و ئەويش ئەوەيە بەو
چەشنە کەسانە ھيچ ناڵێت جگە لە 'جاش'!
ئەوەش کۆپی ڕووبەرگ و الپەڕە  ٣٨٢ی کتێبەکە:

___________________________________________
 .١ئازەربايجان دوای ھەرەسی يەکيەتی سۆڤيەت و سەربەخۆ بوونی ١٦کۆماری پێشووی لە کۆتاييەکانی سەدەی
بيستەمدا ،بوو بە کۆمارێکی سەربەخۆ و بەھۆی کانگای گەورەی نەوتەوە ،لەچاو کۆمارە سوسياليستييەکانی پێشووی
ناو يەکيەتی سۆڤيەت پێشکەوتی ئابووری زۆری بە خۆيەوە بينی .پێتەختی واڵتەکە شاری باکۆ يە و ژمارەی
دانيشتوانی ھەموو کۆمارەکە دەوروبەری  ٩مليۆنە و بەشێکی کەمی کورديشی تێدايە کە خاوەنی ھيچ مافێکی نەتەوەيی
نين و مافی ئەوەيان نييە ناوی خۆيان وبنەماڵەيان وەک کورد تۆمار بکەن .ژمارەی کوردی کۆماری ئازەربايجان بە
تايبەت دوای شەڕی ئەرمەنستان و ئازەربايجان کە سەر ناوچەی قەرەباغ و ھەاڵتنی کورد لە ناوچەکە ڕووی لە زيادی
ناوە وبەشێک لە کوردی ئەرمەنستانيش ڕوويان لەوێ کردووە ،بەاڵم ھيچ مافێکی سياسی و کۆمەاڵيەتی و
نەتەوايەتييان پێ ڕەوا نەبينراوە .بە داخەوە سياسەتی ڕەسمی کۆماری ئازەربايجان لەمەڕ نەتەوە غەيرە تورکەکان لە
ژێر کارتێکەريی زۆری سياسەتی کەماليستی دەوڵەتی تورکيادايە و نەک ھەر لە کۆماری ئازەربايجان ،بەڵکو لە
ئازەربايجانی ئێرانيش دنەی ئازەرييەکان دژ بە کورد دەدەن و دەيانەوێت ژيانی ھاوبەشی ئەو دوو گەلە برايە کە بۆ
ماوەی چەندين سەدە بە برايەتی و ھاوشانی ژياون تووشی نسکۆ بکەن.

 .٢بڕوانە:
Nizameddin Rezayev, "Another Sad Story – [The] Red Kurdistan", Kurdish Media, Monday
June 5th, 2006
بە سپاسی زۆرمەوە بۆ كاک حەسەنی قازی کە ئەو وتارە بەکەڵکەی بۆ ناردم.
 .٣يا کورد!
 .٤کاک برايمی فەڕشی لە ئيمەيلێکدا بۆی نووسيم کە لە ساڵی  ١٩77لە تەورێز لە ماڵی دۆستێکی خۆی بووە کە
ميوانيان لە باکۆوە بۆ ھاتووە:

"ميوانەکان ژن وپياوێکی خزميان بوون .له گهڵ پياوهکه زۆرم قسه کرد ،باسی شوورهوی و ئازهربايجان و زۆر شتی
ديکه ،که زانی کوردم ،کوتی 'حهيدهر عهلی ئۆف' يش کورده ،من ئهو دهم زۆر گرينگيم بهو قسهيه نهدا .دواتر چهند
جاری ديکەم ئهو قسهيه بيستهوه ،که جهنابی کورد بووه .دياره منيش تهنيا بيستوومه .بهاڵم باوهڕ دهکهم ،مێژووی کورد
لهو بارهيەوه وهک ھيچ نهتهوهيهکی ديکه نييه ،الم وايه ئهوه يهکێک له تايبهتمهندييهکانی کهسايهتی ئێمهيه ،گهر وێنهت
بوێ ھهر دهيان وێنهت له ئهو سهردهمهی خۆمان دهدهمێ له ئێران و شوێنی تر ،خۆ ئۆزال بهرچاوترينيان بوو ،پێت
وايه مامه له بهغدا کوردايهتی دهکات؟"

