Photo: © www.looklex.com

کۆماری سەربەخۆ و ''مستقل''ی کوردستان؛ گەڕانەوە بۆ ڕاستییەکان

چىار کەش کاتژهێرێک پاظ ئاگاظارکرظًەوەیاى لە تەڕێىەترظًی زىکوی ئێععاهیاى
ًاهەیەکیاى تۆ ضىغک و ترا و ڕۆڵەکاًی ًەتەوەی ضۆیاى ًىوضی .لە تەغێک لە
ًاهەکەظا ًىوضراتىو:
<< ظوای چارظە ضەعات ئەو ژیاًە تەخێ ظێڵیي کە لە ژێر
ظەضتی ظاگیرکەرظا تەضەرهاى ظەترظ .تە پەتی ضێعارەی
ظاگیرکەر ظەضٌکێٌعرێیي ،گیاًواى تە گیاًی غەهیعاًی
ًیػتواى ظەگا .ئێوە ضۆهاى تە تەضتەوەر ظەزاًیي ،چىًکە تە
خێثەخێکرظًی ئەرکی ضەر غاًواى تەراهثەر گەل و ًیػتواى
ظوا ًەکەوتیي>>.
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ئەم چىار کەضە ًاویاى "عست عثعالعسیس""،هصطفی ضۆغٌاو'''' ،هسوع هسوىظ لعضی''
و ''ضیراللە عثعالکرین'' 2تىو کە لە ظاظگای ''تغعاظ''ظا لەو پەڕی تىێریعا لارەهاًاًە
لطەیاى کرظ و تەرگرییاى لە هافی ًەتەوەیی ضۆیاى تۆ واڵتێکی ضەرتەضۆ کرظ و
پػتیىاًی ضۆیاى لە "خٌاتی زضرتی لاضی هسوع" ،ضەرۆکی کۆهاری ضەرتەضۆ و
''هطتمل''ی کىرظضتاى ظەرتڕی .ئەم لارەهاًاًە لە کۆهارظا تەغعارییاى کرظ و ضسهەتی
ًیػتواًی ضۆیاى کرظ و تىوًە پاڵپػتی ضەرکرظایەتی کىرظ کە واڵتێکی ضەرتەضۆیاى
ظاهەزراًع .ئەواى تە تەواوی تىاًایی ضۆیاى تەرگرییاى لە ضەروەرییەکاًی ًەتەوەی
ضۆیاى کرظ ،تەاڵم پاظ هەڵىێطتی ًێىًەتەوەیی ظژ تە کۆهاری کىرظضتاى ،گەڕاًەوە
تاغىوری ًیػتواى تا ظرێژە تە ضەتات تۆ وەظەضتهێٌاًی هافەکاًی کىرظ تعەى و
لەوێ لە الیەى زکىهەتی ''عراق''ەوە ظەضتثەضەر کراى .پێع ئەوە کە کۆهاری
کىرظضتاى لە هەهاتاظ ظاتوەزرێ ،ئەم لارەهاًاًە لە ''تغعاظ'' ضاوەى پلە تىوى .کار و
ئاضایەغیاى لە ''تغعاظ'' هەتىو تەاڵم تۆ پاڵپػتی زکىهەتێکی کىرظی ،پػتیاى کرظە
هەهىو ظار و ضاهاًیاى .ئەواى ''عراق''ی یاى "عرب'' ًەتىوى ،ئەواى کىرظ تىوى و
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تۆیەظ تىًا کراى چىى پػتی ضەرۆک کۆهاری ضۆیاى گرتثىو .هەر تۆیە ئەم
ًاهیلکەیە پێػکەظ ظەکەم تە "عست عثعالعسیس""،هصطفی ضۆغٌاو'''' ،هسوع هسوىظ
لعضی'' و ''ضیراللە عثعالکرین'' ،چىار لە ضەظاى هەزار کىرظ کە گیاًیاى کرظۆتە
لىرتاًی تا کۆتایی تە تەواوی ًاتەراتەرییەکاى و ضڕیٌەوەی ًەتەوەی کىرظ تعەى،
ئازار و هەترضییەک کە ئەهڕۆکەظ تە ضەر ًەتەوەی کىرظظا زاڵە .لە ژێرەوە وێٌەی
ئەم چىار لارەهاًە ظەتیٌي.

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

ضۆراى کرتاضیاى
ڕێثەًعاًی ٢٢١٢ی زاییٌی ،ئىضلۆ
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هێژوو ئاهرازێکە کە ًەتەوەکاى تەکاری ظەهێٌي تا وێٌەیەکی خىاًی لە ضۆیاى پێ
ضاز تکەى .پێٌىوضیع چەکێکە کە تۆ ًىوضیٌەوەی هێژوو ظەکاری ظەگرى ،هەًعێک
ئەو چەکە تەکار ظەتەى تۆ غارظًەوەی ڕاضتییەکاى ،هەًعێک تۆ ضازکرظًی
هێژوویێکی ًاڕاضت و هەًعێکیع تۆ ًىوضیٌی پڕۆپاگەًعە تە ظژی ًەتەوەیەک یاى
ئێتٌیک گرووپێکی ظیکە تا تەظًێىیاى تکەى یاى ورەیاى تػکێٌي .زیستی ضیاضی،
ئایعیۆلۆگیطتەکاى

و

ًەتەوەکاى

هێژوو

تە

غێىەیەک

ظەًىوضٌەوە

تا

تەرژەوەًعییەکاًی ضۆیاى تپارێسى .تۆ ئەوە کە ًوىوًەیەکی تاظ و تەرچاو ظراتێ تە
ضىێٌەری ئەم ًاهیلکەیە ،زەز ظەکەم ئاهاژە تە کەضێک تکەم کە لە هێژووی هۆظێرًی
''ایراى''ظا گەلێک ًاضراوە .ظوکتىور ''هسوع هصعق'' ،ضیاضەتىاًێک کە زاًایاى،
پاى-ئێراًییەکاى'' ،خثهە هلی''یەکاى ،ئێلیتی ئێراًی ،کۆهۆًیطتەکاىً ،ىوضەراًی
ڕۆژئاوایی و ...هتع زۆر تە تاغی لە ضەری ظواوى .ضیاضەتىاًێک کە هەهىو وەک
لارەهاًێکی هێژووی هۆظێرًی ''ایراى'' چاوی لێ ظەکەى .زۆریٌە ئەهە ظەڵێي کە ئەو تە
ظژی غای ئێراى ضەتاتی کرظ و ڕێگەی تااڵًی ئێراًی لە ڕۆژئاواییەکاى تەضت ،ئەو
''صٌعت''ی ًەوتیً ،ەتەوەیی کرظ و تىاًی غا ًاچار تکا ضىغکەکەی لە ئێراى
ظەرتکا و ...
الًی کەم ظەتىاًن ئاهاژە تە پتر لە تیطت پەرتىوکی هێژوویی/ڕاهیاری ئێراًی و
ڕۆژئاوایی تکەم کە لە ضەر ظوکتىور ''هصعق'' ظواوى .گەرەکن ًییە وە ًێى کارظاًەوە
ًێگاتیڤەکاًی ًەتەوەییکرظًی ''صٌعت''ی ًەوت لە ضەرظەهی ظوکتىور ''هصعق''
تکەوم ،تاتەتێک کە لە الیەى غارەزایاًەوە تە ورظی ئاًاالیس کراوە و فاکتەکاى
ظەضاتە ڕوو کە ًەتەوەییکرظًی ''صٌعت''ی ًەوت چ ضەضارێکی تە تار هێٌا و
پڕۆضەی ًەتەوەییکرظًی لە کىێ ڕا ظەضتی پێکرظ .گەرەکوە تەڵگەیەک تطەهە تەر
چاو کە تاش لە ڕاضتییەک ظەکا و ضىازیارم تساًن پێٌاضەی قارەمان چییە .تڕواًە
وێٌەی الپەڕەی ظاهاتىو.
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وێٌەی ضەرێ لارەهاًی ''ایراى''ی ًیػاى ظەظا کە کەوتۆتە ضەر چۆکاى و پێاڵوی غای
هاچ ظەکا .گەلۆ ظوکتىور ''هصعق'' لارەهاى تىو؟
وێٌە لە کتێثطاًەی ًەتەوەیی فەراًطە وەرگیراوە و تە هیچ غێىەیەک ظەضتکاری
ًەکراوە .ئەم وێٌەیە لە پەرتىوکێکیػعا تە ًاوی ''پۆرترەیتص ئۆف پاوێر''ظا لە
ضاڵی ١٩٧٩ی زاییٌی تە چاپ گەییػتىوە 3.ضیاضەت تڕیار ظەظا چلۆى هێژوو تطرێتە
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تەر چاو .ئەهە تەًیا ًوىوًەیەک لە ضەظاى تەڵگەیە کە لە ضااڵًی ڕاترظووظا کۆم
کرظووًەوە و ضەلویٌەری ئەوە ظەتي کە هێژووًىوضاى زۆر ورظ لێکۆڵیٌەوەیاى
ًەکرظووە تا وێٌەیەکی ظروضتواى لە هێژوو هەتێ .ئەو کتێثە هێژووییاًەی کە لە
پێىەًعی تە ًەتەوە و ئێتٌیک گرووپەکاًی ڕۆژهەاڵتی ًاوەڕاضت ًىوضراوى ،پڕى لە
هەڵە ،کەم و کۆڕی و زاًیاری ضازکراو .وێٌەیەکی ًاغریي لە ضەڵکێک ضاز کراوە
کە تە غێىەیەکی غارضتاًی هەڵص و کەوتی کرظووە و هاوکات وێٌەیەکی
غارضتاًییاى لە کەضاًێک ضاز کرظووە کە تە غێىەیەکی تەرتەریاًە خىاڵوًەتەوە.
وێٌەی ضەرًدڕاکێػیاى لە کەضاًێک ضاز کرظووە کە ظەورێکی گرًگیاى ًەتىوە و
وەک لارەهاًێک ًاضاًعوویاًي ،هاوکات ئەو لارەهاًە ڕاضتەلیٌاًەی کە ضەتاتیاى
تۆ ظێوۆکراضی ،هافطىازی و ئاغتی کرظووە وەال ًاوە .گەرەکوە ضەرًدی ضەڵک تۆ
الیەًی ڕاضتەلیٌەی هێژوو ڕاکێػن .تەڵگە و ضەرچاوەی خێی هتواًە تۆ هەر
ظەرتڕیٌێک ظەضەهە ڕوو و ئاواتەضىازم ضىێٌەر پرضیار لە ضەر هێژوو ضاز تکا.
تریتاًیای هەزى ڕاپۆرت و تەڵگەکاًی ضەرظەهی غای ''ایراى''ی تاڵو کرظۆتەوە و زۆر
ًىوضەر تا ئێطتا تۆ ًىوضیٌی کتێثی هێژوویی ضەتارەت تە زەهاًی غا تەکاریاى
ترظووى (تۆ وێٌە وەک ''عثاش هیالًی'') .ئەوەی کە تەالهەوە ضەیرە و واڵهەکەیین
ظەضت ًاکەوێ ئەوەیە کە هیچکام لە تەڵگەکاًی تریتاًیا ضەتارەت تە ظوکتىور
''هصعق'' تاڵو ًەکراوەتەوە! تەڵگە تریتاًیاییەکاى ضەتارەت تە پێػىو/هاوکات/ظوای
ضەرظەهی ظوکتىور ''هصعق'' تاڵو کراوًەوە ،تەاڵم تەڵگەکاًی پێىەًعیعار تە ئەو تاڵو
ًەتىوًەوە! هۆکار چییە کە تریتاًیا تەڵگەکاًی ضۆی لە هەڕ ئەو لارەهاًە تاڵو
ًەکرظۆتەوە؟ تۆ ئەو تۆ غای ظاهاتەوە و پێاڵوەکاًی هاچ کرظ؟ ئەم ڕووظاوە پاظ
زیٌعاًیکرظًی ئەو لە هاڵێ تىوە کە هافی ظیتٌی کەضی ًەتىو؟ گەلۆ ''غعثاى
خعفری""(چەلۆکێػێک و ظۆضتی وەفاظاری غای تىو) ئەوەًعە زۆر ضەرظاًی ظوکتىور
''هصعق''ی ظەکرظ کە ترضاتىو؟ ظۆزیٌەوەی ئەم تەڵگاًە هاًن ظەظا تێوە ضەر ئەو
تڕوایە کە تاغترە هێژووی ًەتەوەکاى و ئێتٌیک گرووپەکاًی ڕۆژهەاڵتی ًاوەڕاضت
لێکۆڵیٌەوەیاى لە ضەر تکرێ و تٌىوضرێٌەوە ،کاتێک کە تەڵگەیەکی یەکدار تە
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ظەضتەوەیە کە ظژ تە ًىوضراوەکاًی هێژووًىوضاًی ًاوچەیی و ڕۆژئاواییي .تۆ وێٌە
هێژووًىوش و لێکۆڵەرێکی زۆر هەى کە لە ضەر تەضەرهاتی ئێتٌیک گرووپەکاى و
غێىەی هەڵص و کەوتیاى لە ئاًاتۆلیا لە ضەرظەهی غەڕی یەکەهی خیهاًیعا کتێثیاى
ًىوضیىە تەاڵم تە چاوضػاًعًێک تە ضەر پتر لە ضێ هەزار تەڵگە (تە تایثەتی
تەڵگەکاًی تىوظیل تیۆرى و فریتچۆف ًاًطي) ظەتىاًیي تەرپەرچی تەغێکی گرًگ
تعەیٌەوە کە پێػتر ًىوضەراى ًىوضیىیاًە/ظەریاًثڕیىە .ئێطتا گەرەکوە لە ضەر
کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى تٌىوضن.

ناوی کۆمار
ًاوی کۆهاری کىرظضتاى لە الیەى ًىوضەراًەوە تە غێىەی خۆراوخۆر ًىوضراوە.
ظوکتىور لاضولىو ًىوضیثىوی ''کۆهاری کىرظضتاى'' 4.ظوکتىور خوال ًەتەز هەهاى
ًاوی تەکار ترظتىو 5.ضیاضەتىاًی ًەروێژی و ظۆضتی کىرظاى" ،ئەرلیٌگ فۆلکڤىرظ''
ًىوضیىێتی ''کۆهاری کىرظضتاى'' 6.هاهۆضتا ''کرین زطاهی'' تە غێىەی ''کۆهاری
ضەرتەضۆ و هطتملی کىرظضتاى''ی ًىوضیىە و ڕەضٌەی لەو کەضاًە گرتىوە کە
ظەضتەواژەی ''ضىظهىضتاری''یاى تۆ پێٌاضەکرظًی ئەو ظەوڵەتە کىرظییە تەکار
ترظتىو 7.ظوکتىور ''رزین لاضی'' کە ضۆی تەغعاری کۆهاری کىرظضتاى تىو ،پاظ
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ڕوضاًی کۆهار ،کاتێک کە لە ضۆڤیەت ظەژیا ًىوضیثىوی ''کۆهاری ضىظهىضتاری
کىرظضتاى'' 8،تەاڵم کاتێک کە وەک پێػوەرگە ضسهەتی کۆهاری کىرظضتاًی ظەکرظ،
''کۆهاری کىرظضتاى''ی تەکار ترظتىو! ظوکتىور ''رزین لاضی'' تێکطتێکی هێژوویی
هەیە کە یاًسظە ڕۆژ پاظ ڕاگەیاًعًی کۆهاری کىرظضتاى ًىوضیثىوی و لە ڕۆژًاهەی
کىرظضتاًعا تە چاپ گەییػتثىو .لە کۆتایی تێکطتەکەیعا ًىوضیثىوی:
<<لە پاظ ئیسطاضاتێکی زۆر ،تە ظەًگێکی تەرز ظەڵێن :تژی تە ژیاًێکی
ئەتەظ رئیص خوهىری کىرظوضتاى و پایعار تێ هێسی کىرظضتاى.
پێػوەرگە رزین ضیف لاضی>>.

9

''زطي لسلدی'' کە لە ظواییعا تىو تە ئەًعاهی زیستی ''تىظە'' ًىوضیثىوی ''کۆهاری
هەهاتاظ''،
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تەاڵم لە کاتی کۆهاری

کىرظضتاًعا لە ژێر ظەضەاڵتی خەًاتی
زەزرەتی

''لاضی

کىرظضتاى''ی

تەکار

''کۆهاری

هسوع''ظا
ظەترظ.

وێٌەی

تەًیػت تێکطتێکی ''زطي لسلدی'' ًیػاى
کە

ظەظا

لە

ڕۆژًاهەی

کىرظضتاًعا

تاتەتێکی تاڵو کرظتىو ضەتارەت تەوە کە
کىرظ  ٧٢٢ضاڵ لە پێٌاو کىرظضتاًێکی ضەرتەضۆظا گیاًی ظاوە .ظوکتىور ''یاضیي
ضەرظەغتی'' ًاوی ئەو زکىهەتە کىرظییەی تە غێىەی "کۆهاری هلی کىرظضتاى''
تۆهار کرظووە و پێی وایە کە تەڵگەکاًی کۆهار تە غێىەی ''کۆهاری هلی
کىرظضتاى''(کۆهاری ًەتەوەیی کىرظضتاى) پێٌاضەی زکىهەتیاى کرظتىو.
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تەاڵم

ظۆکیىهێٌتەکاًی کۆهاری کىرظضتاى و تەڵگە ضاضتەکاًی لێک خیا ًەکرظۆتەوە و
لێیاى ًائاگا تىوە.
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ڕۆژنامەی کوردستان ،ژمارە  ،٠١باڵوکراوە لە بەرواری ٤ی ٢ی ٠٤٤١ی زایینی ،مەهاباد ،سپاسی زۆر
بۆ مامۆستا گۆران (حسن ایوب زادە)ی زێدە ئازیسم کە ڕۆژنامەکانی داومێ.

لەم ڕۆژًاهەیەظا تە ضەتی ظرغت ًىوضراوە ''خێژًی ضەرتەضۆیی و اضتماللی
کىرظضتاى'' .ظوکتىور "یاضیي ضەرظەغتی'' تێکطتێکی لە هەڕ ًاوی کۆهاری کىرظضتاى
ًىوضیىە و پێی وایە ئاضاییە کە ًاوی ئەو زکىهەتە کىرظییە لە الیەى ًىوضەراًەوە
تە غێىەی خۆراوخۆر تۆهار کراوەً .ەیاراًی کىرظ هەهىو کات هەوڵیاى ظاوە ئەهە
تاڵو کەًەوە کە کىرظ لەو ضەرظەهعا ضەتاتی تۆ تە ظەضتهێٌاًی هافی ئێتٌیکی لە
چىارچێىەی ضٌىوری خىگرافییایی ئێراًعا کرظتىو و گەرەکیاى تىو ضىظهىضتارییەک
لە ژێر ظەضەاڵتی ئێراى پێک تهێٌي .هەر تۆیە لە ضەر ئەم تڕوایەم کە گەلێک گرًگە
ًێى و ظەضتەواژەکاى ظەتێ وا تٌىوضرێتەوە کە کاتی کۆهار ًىوضراتىو ،تە تێ ئەوە
کە پاضاو و تیاًىویەک تۆ تێکعاًی ڕاضتییەکاى تەکار تهێٌعرێت .لە وێٌەظا هەروەها
ظەتیٌعرێ کە ًاوی ئەو زیستەی کە کۆهارێکی ضەرتەضۆی کىرظضتاًی ظاهەزراًع،
''زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى'' تىو و ًاوی ''ایراى'' ظەگەڵ ًاوی ئەم زیستە ًەتىو.
ظوکتىور ''کوال هظهر'' کە لە ًاو کىرظظا وەک هێژووًىوضێکی خێی هتواًە ًاوی
ظەرکرظووە ،لە یەکێک لە کتێثەکاًیعا ًىوضیىێتی:

8

Komarî Serbexo u Musteqilî Kurdistan; Gerranewe bo Rastîyekan

<<

لە

ظواظواییەکاًی

ضاڵی

١٩٤٥

ضەتاتی

ڕزگاریطىازی

ئازەرتایداى و کىرظ پێی ًایە هەوارێکی ًاضک .لە ظوازظەی
کاًىوًی یەکەهی ضاڵی  ١٩٤٥خەعفەری پێػەوەری لە تەورێس
ظاهەزراًعًی (کۆهاری ظیوىکراتی ضىظهىضتاری ئازەرتایداى)ی
ڕاگەیاًع .لە ٢٢ی کاًىوًی ظووەهی  ١٩٤٦لازی هسەهەظیع لە
کۆتىوًەوەیەکی خەهاوەری لە هەهاتاظ ،ظاهەزراًعًی (کۆهاری
ظیوىکراتی ضىظهىضتاری کىرظضتاى)ی ڕاگەیاًع ،کە لە هێژووظا تە
(کۆهاری هەهاتاظ) ًاضراوە>>.

12

ضەیرە کە ظوکتىور ''کوال هظهر'' ،ئەم هێژووًىوضە خێی هتواًەیە زاًیاری ًاڕاضت
تاڵو ظەکاتەوە! لە تەواوی هێژووظا هیچکات زکىهەتێک تىوًی ًەتىوە کە ًاوی
''کۆهاری

ظیوىکراتی

ضىظهىضتاری

ئازەرتایداى''

یاى

"کۆهاری

ظیوىکراتی

ضىظهىضتاری کىرظضتاى'' تىوتێ .هیچکات کۆهارێک لە ًاوچەی ئازەرتایداى
(تاکىوری ڕۆژئاوای ئێراى)ظا پێک ًەهات و ظەضەاڵتی ضىظهىضتاری ئەواى ًێىی
"آغرتایداى هیللی زىکىهەتی" تىو .ووغەی ''ظێوۆکرات''یع ًە ظەگەڵ ًاوی زکىهەت
تىو و ًە لە غێىەی زکىهەتیػعا غێىەیەکی ''ظێوۆکرات''یکیاى تەکار ترظتىو.
هۆکاری ئەوە کە هەًعێک لە ًىوضەراى زاًیاری تەواو ظروضتیاى لە ضەر ئەم تەغەی
هێژووی ًەتەوەی کىرظ ًەتىوە ظەگەڕێتەوە ضەر ئەوە کە ئەواى تەڵگەکاًی ئەو
ضەرظەهیاى ًەظیثىو .تۆ وێٌە گیاًثەضت ظوکتىور لاضولىو کە لە ظواییعا تىو تە
ضێکرێتێری گػتی زعکا ،هیچکات تەڵگەکاًی کۆهاری کىرظضتاًی ًەتیٌی.

13

ظوکتىور ''کوال هظهر'' هەًعێک لە ضەرچاوەکاًیعا ئاهاژەی تە ڕۆژًاهەی کىرظضتاى
کرظووە کە لە الیەى زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى لە هەهاتاظ ظەرظەچىو .ئەهە تەو
واتەیە کە ئەو ڕۆژًاهەکاًی ظیثىو و ظەتىا زاًیثای چ ًاوێک تەکار ترظراتىو .لە
وێٌەی پێػىوظا تە ضەتی ظرغت ًىوضراوە کە کىرظضتاى ضەرتەضۆ تىو و
ظەضتەواژەی ''ضىظهىضتاری'' تەغێک لە ًاوی زکىهەت ًەتىو .ظوکتىور ''کوال هظهر''
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ئەم ظەضتەواژەی ''ضىظهىضتاری'' لە کىێ هێٌاوە؟ هەر ئەوەًعە تەش تىو کە
ضیاضەتىاًاًی کىرظ تەًیا لە ظەضتەواژەی ''ضەرتەضۆ'' یاى ''اضتمالل'' تۆ
پێٌاضەکرظًی زکىهەتی کىرظضتاى کەڵکیاى وەرگرتثا ،تەاڵم ئەواى تە ئاًمەضت هەر
ظووک ظەضتەواژەیاى لە تەًیػت یەک تەکار ترظتىو تا ئەوە ڕاتگەیێٌي کە
زکىهەتەکەیاى ظاهەزراًی ظەوڵەتێکی ڕاگەیاًعتىو تە ًاوی کىرظضتاى.

ضۆڤیەت

تەرژەوەًعی لەوەظا تىوە کە ڕاضتییەکاى تػارێتەوە و هەهىو ئەو کەضاًەی کە
چەغٌە پێىەًعییەکیاى تە ضۆڤیەت هەتىوە ،هەهاى هێتۆظیاى تۆ چەواغەکرظًی
هێژووی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى تەکار ترظووە .تۆ هي ڕووًە کە
ئاهریکا و ئیٌگلیطیع ظەگەڵ ضۆڤیەت هاوڕا تىوى تا هێژووی کىرظ چەواغە تکرێ.
ظوکتىور ''کوال هظهر'' کە وەک پطپۆڕ و ضەرچاوەیەکی خێی هتواًە لە پێىەًعی تە
هێژووی کىرظ ًاضراوە ،کالەًعەر(تمىین)ی خۆراوخۆر لە کتێثەکەیعا تەکار ترظووە،
تە غێىەیەک کە ضىێٌەر وێٌەیەکی ڕووًی لە هێژوو تە غێىەی تەرتیثی کاتثەًعی
ظەضت ًاکەوێ .لە الپەڕەی ٥١ی کتێثەکەیعا وەک ضەرچاوە ئاهاژە تە کتێثێک ظەکا
کە ًىضطەی ظەضتٌىوضە تەاڵم تۆ ضىێٌەری ڕووى ًاکاتەوە کە ضىێٌەر لە کىێ
ظەتىاًێ ئەو پەرتىوکەی وە ظەضت کەوێ! هۆکار چییە کە ظوکتىور ''کوال هظهر'' تەم
غێىەیەی ًىوضیىە؟ ئەو چىار کەضەی کە ئەم ًاهیلکەیاى پێػکەظ کراوە ،ضەڵکی
تاغىوری کىرظضتاى تىوى کە تا ئێطتا کراوە تە تەغێک لە ''عراق'' ،ئەو غىێٌەی کە
ظوکتىور ''کوال هظهر''ی لێ لە ظایک تىوە .لطە لە ضەظاى کىرظی تارزاى و ضۆراًی
تاغىوری کىرظضتاًە کە تۆ پاراضتٌی کۆهاری کىرظضتاى کەم ئەًعام و تریٌعار یاى
گیاًثەضت تىوى .ئەهە تە هي ظەڵێ کە ئەو زکىهەتە ًەیعەتىاًی تۆ
ضىظهىضتارییەکی ژێر ظەضتی ئێراى تێ و ئەم هێژووًىوضاًە ًاوی ًاڕاضت و
هێژووی چەواغە تاڵو ظەکەًەوە ،لە کاتێکعا کە تەڵگەکاًیػیاى ظیىە .چوا؟
هەًعێک هێژووًىوضیع هەى کە لە ًىوضیٌەوەظا ئاهاژە تە هەر ضەرچاوەیەک
ظەکەى ،تە تێ ئەوە کە لێکۆڵیٌەوەیەک لە ضەر ظروضتثىوًی ضەرچاوەکاى و
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زاًیارییەکاى تکەى .تۆ وێٌە ''ظەیىیع هەکعۆوال" کۆهاری هەهاتاظی تۆ پێٌاضەکرظًی
ئەو ظەوڵەتە تەکار ترظووە کە کىرظ لە ضاڵی ١٩٤٦ی زاییٌی ظایوەزراًع و ًىوضیىێتی
زیستێک تە ًاوی زعکا (زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاًی ئێراى) ظاهەزرێٌەری ئەو
15 14

زکىهەتە تىو ،زاًیاریگەلێک کە ًاڕاضت و ًازاًطتیي، .

ًىوضەرێکی ظیکە کە لە

ضەر هێژووی ًەتەوەی کىرظی ًىوضیىە و زۆر کەش کتێثی ئەویاى وەک ضەرچاوەی
خێی هتواًە تەکار ترظووە ،ئێراًییەکە تە ًاوی ظوکتىور ''فریعە کىهی کوالی'' .ئەو
تاش ظەکا کە زیستێک تە ًاوی زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاًی ''ایراى' لە ضاڵی
١٩٤٥ی زاییٌی ظاهەزراتىو و ئەو زیستە ''ایراى''ییەظ زکىهەتێکی تە ًاوی ''کۆهاری
 ''١٩٤٦ظاهەزراًعتىو تە تێ ئەوە کە ئاهاژە تە ضەرچاوەیەکیع تکا! و ڕێک تە ظوای
ئەم تێکطتەیعا ًىوضیىێتی کە ئێلیتی کىرظ ظوکتىور لاضولىو تەڕێىەتەری ئەو زیستە
لە ًاوتەری ضاڵەکاًی ١٩٨٩-١٩٧٣ی زاییٌی تىو .پاظ ئەم زاًیارییە ًىێیەظ
ضەرًدی ضىێٌەر تۆ ضەرچاوەی ژهارە ١٧ی کتێثەکەی ڕاظەکێػێ.

16

هەر وەک پێػتر

ًوىوًەیەک ضطتراوە تەر چاو ،زیستێک تە ًاوی زعکا لە ضااڵًی ١٩٤٦-١٩٤٥ظا
تىوًی ًەتىوە و ئەم ًىوضەرە ئێراًییەظ هیچ ضەرچاوەیەکی تۆ پػتڕاضتکرظًەوەی
زاًیاری ضۆی ًەظاوە .کاتێک کە ئەو تاش لە گیاًثەضت ظوکتىور لاضولىو ظەکا و
ضەرچاوەی ژهارە ١٧ی تۆ ظاتیي کرظووە تەًیا ًىوضیىێتی کە ظوکتىور لاضولىو لە
ڕێکەوتی ١٣ی ٦ی ١٩٨٩ی زاییٌی کىژراوە.

17

ئەو تەًاًەت تاش لەوەظ ًاکا کە

ظوکتىور لاضولىو لە ظاًیػتٌێکی ظیپلۆهاتیک و ئاغتیطىازاًەظا تە ظەضتی
تێڕۆریطتەکاًی ''ایراى''ی تێڕۆر کرا و کىژرا! لە الپەڕەیەکی ظیکەی پەرتىوکەکەغیعا
تاش لەوە ظەکا کە ئەو زیستە (کە تىوًی ًەتىوە) لە ظەضتپێکەوە ضەتاتی تۆ
''ظێوۆکراضی تۆ ئێراى و ضىظهىضتاری تۆ کىرظضتاى'' کرظتىو.

18

زاًیارییەک کە %١٢٢

هەڵەیە .هێژووًىوضێکی ظیکەظ هەیە کە هەهاى پاغٌاوی ظوکتىور ''فریعە''ی هەیە و
هەهاى زاًیارییە ًاڕاضتەکاًی تاڵو کرظۆتەوە ،تە تێ ئەوە کە ئاهاژە تە
ضەرچاوەیەک کراتێ.

19

ضەرەڕای ئەوە کە تەڵگەکاى ضەلوێٌەری ئەوەى ًاوی ئەو

زیستە چ تىو و ضەتاتی تۆ چی ظەکرظ ،زەز ظەکەم هەًعێک زاًیاری و فاکت
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ضەتارەت تە زعک و ئەو ظەوڵەتەی ظایوەزراًع تطەهە تەر چاوی ضىێٌەر .پێع
ظاهەزراًی زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى ،ڕێکطراوێک تە ًاوی ''ک .ژ .ک'' هەتىو کە
ضەتاتی تۆ کىرظضتاًێکی ضەرتەضۆ ظەکرظ'' .ک .ژ .ک'' گۆڕظرا تە زیستی ظێوۆکراتی
کىرظضتاى .تە پێی ئەو فاکت و تەڵگاًەی لە تەر ظەضت ظاى زیستی ظێوۆکراتی
کىرظضتاى هەهاى ڕێثازی تە هەهاى ضەرکرظایەتییەوە لە پێع گرتثىو تەاڵم تە
غێىەیەکی هۆظێرًتر .هاهۆضتا هێوٌی هىکریاًی،

20

غاعیرێکی ًەتەوەیی کە ئەم

پلەیەی لە الیەى کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى پێ ظراتىو ،تە ڕووًی
ًىوضیثىوی کە زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى لە ضەر هەهاى تٌەها ظاهەزرا کە ''ک .ژ.
ک'' لە ضەری ظاهەزراتىو.
ًىوضیىە.

22

21

ظوکتىور خوال ًەتەز تە هەهاى غێىە ئەهەی

ضیاضەتىاًی ًەروێژی و ظۆضتی کىرظ" ،ئەرلیٌک فۆلکڤىرظ" ًىوضیىێتی

کە ''ک .ژ .ک'' گۆڕظرا تە زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى تۆ ئەوە کە تسوتٌەتەوەیەکی
ضەرتەضۆی هەتێ و کۆتایی تە پڕۆپاگەًعەی ضەرتەضۆًەتىوًی ''ک .ژ .ک''
تهێٌعرێت.

23

ئەهە گرًگە تاش تکرێ کە ''زطیي زێڕیٌگەراى'' کە پێػتر ضەرۆکی ''ک.

ژ .ک'' تىو ،خێگەی ضۆی ظا تە "خٌاتی زضرتی لاضی هسوع" .خەًاتی پێػەوا
ضەرۆکی ''ک .ژ .ک'' تىو ،پێع ئەوە کە ئەو ڕێکطراوە تگۆڕظرێ تە زیستی
ظێوۆکراتی کىرظضتاى .ئەو وەک ڕێثەری زعک هەڵثژێرظرا و پاغاًیع وەک ضەرۆکی
کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى'' .زطیي زێڕیٌگەراى''یع لە تەغی
ًیساهیعا ضسهەتی تە ئەرتەغی کۆهار کرظ .هیرزا "ضلیل فتاذ لاضی" لە
یاظظاغتەکاًیعا ئەم گرًگەی تۆهار کرظتىو کە کاتێک ظاهەزراًی کۆهاری کىرظضتاى
ڕاگەیێٌعرا'' ،زطیي زێڕیٌگەراى'' تىو کە ئااڵی ظەوڵەتی ''ایراى''ی لە هەهاتاظ هێٌا
ضىارێ ،لە پێتەضتی ظەوڵەتی ضەرتەضۆی کىرظضتاًعا.

24

لەو ضەرظەهعا "خٌاتی

زضرتی لاضی هسوع" تەرچاوتریي ضیاضەتىاًی کىرظضتاى تىو و هەر تۆیە وەک
ضەرۆکی ''ک .ژ .ک'' هەڵثژێرظرا .زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاًیع هەر لە ضەر
تٌەهاکاًی ''ک .ژ .ک'' ظاهەزراتىو .ئەم گرًگەظ پێىیطتە تاش تکرێ کە تە پێی
ضىێٌعێکی کە ئەًعاهاًی ''ک .ژ .ک'' ضىارظتىویاى ،هیچ ئەًعاهێکی ئەو ڕێکطراوە
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ًەیعەتىاًی ئەًعاهی ڕێکطراو یاى پارتێکی ضیاضی ظیکە تێ .زۆرتەی ئەًعاهاًی ''ک.
ژ .ک'' ،ضەرۆکی پێػىوتری و ضەرۆکی ًىێی ''ک .ژ .ک'' لە زیستی ظێوۆکراتی
کىرظضتاًعا تەغعاریاى کرظ و ئەهەظ ضۆی پػتڕاضتکرظًەوەیەکە تۆ ئەوە کە گۆڕاًی
''ک .ژ .ک'' تۆ زعک لە ضەر هاوظەًگی زۆریٌەی ئەًعاهاى و ضەرکرظایەتی ''ک .ژ.
ک'' ڕووی ظاتىو .هێژووًىوضاى هۆکارگەلی خۆراوخۆریاى تۆ ئەم گۆڕاًەی ''ک .ژ.
ک'' تۆ زعک ًىوضیىە .هەًعێک ظەتێژى کە گىایە چىوى زعک ضەتاتی تۆ
وەظەضتهێٌاًی هافی کىرظ لە چىارچێىەی ''ایراى''ظا ظەکرظ ئەم گۆڕاًکارییە ڕووی ظا.
ئەهە ًاتىاًێ هۆکاری ظروضتی گۆڕاى تىوتێ ،کاتێک ظڵٌیایي کە زعک ضەتاتی تۆ
ئازاظی گػت کىرظضتاى کرظ ،تێ ئەوە کە ''ایراى''ێک لە ئاراظا تێ .ئێوە ظەزاًیي کە
غەڕی ضارظ لە ضەرظەهی غەڕی ظووهەهی خیهاًییەوە ظەضتی پێکرظ .ڕاپۆرتە
26 25

ڕۆژئاواییەکاى تاضیاى لەوە ظەکرظ کە ''ک .ژ .ک'' ضەر تە ضۆڤیەت تىو، .

ڕاپۆرتەکاًی ضۆڤیەتیع ئەم پڕۆپاگەًعەیاى تاڵو کرظۆتەوە کە گىایە ''ک .ژ .ک''
ضەر تە هێسە ڕۆژئاواییەکاى (ئێوپێریالیطت) تىو .هي هیچ هۆکارێکی ظیکە ًاتیٌن
خیا لەوە کە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع" گەرەکی تىو کۆتایی تەم پڕۆپاگەًعە و
لطەڵۆکاًەی هێسە خیهاًییەکاى تهێٌێ ،زیستێکی ضیاضی لە هەهاى ڕۆژظا ظاهەزراًع
کە ''ک .ژ .ک'' تێیعا ظاهەزراتىو ،تە ضیاضەتێکی هۆظێرًتر و هەڵطەًگاًعًێکی
والعثیٌاًەتر تۆ پێعاویطتی ضەرظەم'' .ک .ژ .ک'' ًەیعەویطت لە چەک تۆ رزگاری
کىرظضتاى کەڵک وەرتگرێ ،تەاڵم زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى چەکی تەکار ترظ.
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تىو تە ضەرۆکی ''ک .ژ .ک'' چىوى غیاوتریي و
زاًاتریي کەش تۆ ئاهاًدی ًەتەوەی کىرظ تىو .پڕۆژەی هەزى هرۆڤی هەزًی گەرەکە
و هەڵثژارظًی خەًاتی پێػەوا تاغتریي ئاڵتێرًاتیڤی کىرظاى تىو" .خٌاتی زضرتی
لاضی هسوع" کەضایەتییەکی ضاوەى ڕێس و لەظر ،ضىێٌعەوار و زاًا و ضەرکرظەیەکی
تاغی پەروەرظەکراو لە تٌەهاڵەیەکی زاًا ،ضاوەى ڕێس و تىێر تىو کە زۆریٌەی
هێژووًىوضاى تە تاغیاى لە ضەر ًىوضیىە .هەًعێک ًەیاری کىرظ کۆهەڵێک تەڵگەی
ضاضتەیاى تە ًێىی ئەوەوە ضاز کرظووە تا وێٌەی ڕاضتەلیٌەی ضرا تکەى .لەم
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ًاهیلکەیەظا ًاڕاضتثىوًی ئەم تەڵگاًە لەلاو ظەظەم .تەڵگەکاًی زیستی ظێوۆکراتی
کىرظضتاى و کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى ئەهە ظەضەلوێٌي کە ًەتەوەی
کىرظ لە ٢٢ی ١ی ١٩٤٦ی زاییٌیعا ظەوڵەتێکی ظاهەزراًع تەو ئاهاًدە کە تەغە
ظاگیرکراوەکاًی کىرظضتاى لە چىارچێىەی یەک واڵت و یەک ًەتەوە کۆ تکەًەوە.
ضەرەڕای ئەوە کە تەڵگەکاى تە ڕاغکاوی ویطتی کىرظاى لەو زەهەًعا ًیػاى ظەظى،
زۆر ًىوضەر هەوڵی غارظًەوەی ڕاضتییەکاًیاى ظاوە .ئاهاًدی ئەواًیع پاراضتٌی
ضٌىورە خىگرافییاییەکاًی ''ایراى'''' ،عراق'''' ،ضىریە'' و ''ترکیە'' تىوە .هاوظەًگیع
لە ًاوتەری زلهێساًی ڕۆژهەاڵتی و ڕۆژئاوایی تۆ غارظًەوەی ڕاضتییەکاى تە
هەتەضتی پاراضتٌی تەرژەوەًعییەکاًیاى لە ڕۆژهەاڵتی ًاوەڕاضتعا هەتىوە .وێڕای
هەهىو تەڵگە ڕاضتەلیٌەکاى ،زەز ظەکەم ئاهاژە تە هەًعێک فاکت تکەم کە تٌەها و
ئاهاًدەکاًی زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاى پػتڕاضت ظەکەًەوە .وەک پێػتر گىترا،
ًاوی ئەو زیستەی کە ظەوڵەتێکی ضەرتەضۆی کىرظی ظاهەزراًع ،زیستی ظێوۆکراتی
کىرظضتاى تىو و ووغەی ''ایراى'' تا کۆًگرەی ضێهەهی ئەم زیستە ظەگەڵ ًاوەکەی
ًەتىو .گیاًثەضت ظوکتىور لاضولىو ،ضێکرێتێری گػتی زعکا لە تەرواری ١٧ی ٣ی
١٩٧٩ی زاییٌی لە الیەى ڕۆژًاهەواًێکی ئێراًی لە غاری ضٌە ظیواًەی ظەگەڵ کراتىو.
ظوکتىور لاضولىو تۆ ڕۆژًاهەواًی ''طهراى''ی تاش کرظتىو کە ''اضاش ًاهە''ی زعکا
لە کۆًگرەی ضێهەهی ئەو زیستە لە ضاڵی ١٩٧١ی زاییٌیعا ًىوضراتىو.

27

تا ئەو

کاتەظ ًاوی ئەم زیستە ووغەی ''ایراى''ی ظەگەڵ ًەتىو .کۆًگرەی ضێهەهی زعکا لە
تەرواری ٢١ی ٦ی ١٩٧١ی زاییٌی لە ''عراق'' گیراتىو

28

و گەر ضىێٌەر زاًیاری ورظی

لەم پێىەًعییەوە گەرەکە ،ظەتىاًێ تێکطتەکاًی هاهۆضتا ''کرین زطاهی''
تطىێٌێتەوە.

29

ظوکتىور ''رزین لاضی'' ،ئەًعاهی پێػىوی زعک ،پێػوەرگەی کۆهاری ضەرتەضۆی
کىرظضتاى ،لە ًاهەیەکعا کە تۆ هاهۆضتا ''کرین زطاهی'' ًىوضیثىو ،هەًعێک ڕاضتی
تاش کرظتىو و پەرۆغی ضۆغی لە ضەر ئەوە ظەرتڕیثىو کە زعک تا ئەوکاتیع
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گەرەکی ًەتىو ضۆی ظەگەڵ ضیاضەت وتەرژەوەًعییەکاًی زلهێساى تگىًدێٌێ و
تەرظەوام تىو لە ضەر ضەتات تۆ گػت کىرظضتاى .ئەو لە ًاهەکەیعا ًىوضیثىوی:
<<کاکە ،لە چۆًایەتی ًێى ًەتەوەکاًی ئەهڕۆکەی خیهاًعا هەضەلەی
کىرظ لە هەهىو هەضەلەیەک تێکەڵ پێکەڵتر و عاضتەهترە .خا لە تەر
ئەهە هارکطیطتەکاًی کىرظ (ئەهە لطەی تۆیە) لە چۆًایەتییەکی زۆر
ضەضت و ًالەتارظا هەڵکەوتىوى .لە ضەر یەک تیر و ڕایوي ئەهەیە کە
لە زەلی ئێطتاظا چ لە ئێراى و چ لە عیراق و تىرکیا تسوتٌەوەی
گەلی کىرظ ًاتێ لە تسوتٌەوەی گەالًی تری ًێى ئەم واڵتاًە خیا تێت.
هەم تە گىێرەی ظروغوی و هەم تە گىێرەی ضەرۆکایەتیکرظًی .تۆ
ئەهەظ تە تێ غک ضیاضەت و تاکتیکی ظروضتی زیستە
هارکطیطتەکاى غەرتێکی تٌچیٌەیییە( .تە ظاضەوە خارێ تا ئێطتا
زیستەکەی ضۆهاى لەم ڕێگەیە زۆر ظوورە و ًاغییەوێ ضۆی ًیسیک
کاتەوە>>.

30

ئەم ًاهەیە لە تەرواری ١٢ی ٨ی ١٩٦٢ی زاییٌی ًىوضراتىوً .اوەڕۆکی ًاهە تە
ڕاغکاوی ئەم گرًگە تاش ظەکا کە پاظ رووضاًی کۆهاری کىرظضتاى ،زیستی
ظێوۆکرات لە ضەر تٌەهاکاًی ظاهەزراًی ئەو زیستە (ضەرتەضۆیی) ضەتاتی ظەکرظً ،ە
تۆ تە ظەضتهێٌاًی هافی ئێتٌیکی وەک غاروهەًعێکی ئێراًی.
لێرە گەرەکوە زەضت لە ضەر ئەهە تکەم کە زۆر یەک لە ًىوضەراى/هێژووًىوضاى لە
ضەریاى ًىوضیىە .لە زۆرتەی کتێثەکاًعا ظەتیٌعرێ کە ئەم ًىوضەراًە هەوڵیاى ظاوە
ئەوە تطەلوێٌي کە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' زکىهەتێکی هەرێوی (''اللیوی'') لە
هەهاتاظ پێک هێٌاتىو و ضەتاتی تۆ ''ایراى''ێکی ظێوۆکراتیک و ضىظهىضتاری
کىرظضتاى لە چىارچێىەی ضٌىوری خىگرافییایی ئێراًعا کرظتىو.
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سەربەخۆیی یان ''ایران''چییەتی؟
لێرە پێىیطتە چاوێک تە ضەر ڕەوغی ''ایراى'' لە ضەرظەهی غەڕی ظووهەهی خیهاًی
و پاظ ئەو غەڕەظا تطػێٌیيً .ەضػەی الپەڕەی ظاهاتىو تە پاڵپػتی
ضەرچاوەگەلیک ضاز کراوە کە هەهىو پەرتىوکە هێژووییەکاى و ئارغیىی غەڕی
ظووهەهی خیهاًیع پػتڕاضتی ظەکەًەوە .هەر وەک لە ًەضػەظا ظەتیٌرێ ،ضۆڤیەت
و تریتاًیای گەورە تەواوی ''ایراى''یاى لە ژێر کۆًترۆڵ ظاتىو'' .رضا ضىاظکىهی''
پاغای پێػىوی ''ایراى'' کە پاڵپػتی ''هیتلێر''ی کرظتىو ،لە ''ایراى'' ظەرکرا .زلهێساى
(تە تایثەتی تریتاًیای گەورە و ویالیەتە یەکگرتىوەکاًی ئاهریکا) ئاڵتێرًاتیڤی
خۆراوخۆریاى تۆ تەڕێىەتەری ''ایراى'' هەتىو تەاڵم پێىیطتییاى تە کاراکتێرێک هەتىو
کە زەزی لە ظەضەاڵت تێ و تتىاًێ تەرژەوەًعییەکاًی ئەواًیع لە ًاوچەظا تپارێسێ.
ئەواى کەضیاى لە ''هسوع رضا ضىاظکىهی'' کىڕی غای پێػىو وە ظەضت ًەکەوت.
گەًدێکی تێ تەخرەتە و غایێکی الواز کە پتر لە  ٣٢ضااڵى لە ضسهەت
تەرژەوەًعییەکاًی ڕۆژئاوا لە ڕۆژهەاڵتی ًاوەڕاضت ظاتىو .لەو کاتەظا کە ''ایراى'' و
غایەکەی هیچ ظەضەاڵتێکیاى ًەتىو ،تەواوی تاکىوری ئێراى لە ژێر ظەضتی ضۆڤیەت
ظاتىو .تۆ ئێتٌیک گرووپەکاًیع کە پێػتر هیچ چەغٌە هافێکی ئێتٌیکیاى ًەتىو و تە
غێىەیەکی تەراتەر لە چاو ئێتٌیک گرووپی ضەر ظەضەاڵت چاویاى لێ ًەکراتىو ،هەل
و هەرخێکی گىًداو رەضطاتىو کە تۆ لازاًدی ضۆیاى کەڵکی لێ وەرگرى .تە تایثەتی
کىرظ کە زۆر تە زەلی کەوتثىوە تەر ضیلەی پیالى و پالًەکاًی ''رضا ضىاظکىهی''.
ئەو هەوڵێکی تەرچاوی ظا تا پێػیٌە ،زهاى ،ظاب و ًەریت و ًاضٌاهەی ئێتٌیکی کىرظ
تطڕێتەوە.
هەر وەکی لە ضػتەی ظاهاتىوظا ظەتیٌرێ'' ،ایراى'' لە زەهەًی غەڕی ظووهەهی
خیهاًیعا یەکدار غپرزە تىو و ظەضەاڵتی ''طهراى'' لە الوازییەکی زاغاهەڵٌەگر
ظاتىو .کێػەی گەورە لە پێتەضت ضەروەر تىوى ،زلهێساى ظەگەڵ یەک لە ''ایراى''ظا لە
کێثەرکێعا تىوى ،پەیتا پەیتا ضەرۆک وەزیر ظەگۆڕظرا و گىهاغتەیەکی گەًدی تێ
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تەخرەتەظ کراتىو تە غای ''ایراى'' .هەر وەک وێٌە و تەڵگە لە الپەڕەی ظاهاتىوظا
ظاًراوە ،ئەرتەغی ''ایراى'' ًەیعەوێرا پەل تثسوێٌی و هیچ خن و خۆڵێکی ضەرتازی لە
واڵتعا تە تێ ئیدازەی زلهێساى لە ضۆی ًیػاى تعا ،واڵتێکی تەواو ظاگیرکراو کە
تەًیا لە ضەر ًەضػە خىگرافییاییەکاًعا تىوًی هەتىو و کىرظیع تەرظەوام ضەتاتی
تۆ ظەوڵەتی ضەرتەضۆی ضۆی ظەکرظ ،تە تایثەتی لە پێع غەڕی یەکەهی
خیهاًییەوە .لە ڕاضتیعا ''ایراى''ێک تىوًی ًەتىو کاتێک کە کۆهاری کىرظضتاى
ظاهەزرا .لە ضػتەی ژێرەوە ًاوی ضەرۆک وەزیراًی ''ایراى''ی تە تەرتیثی کاتثەًعی
ظاتیٌي.

Serok wezîrekan, le augostî 1941 ta dêsmbirî 1947
Mars 1942
Juli 1942
Februar 1943
Mars 1944
November 1944
April 1945
Juni 1945
Oktober 1945
Januar 1946
Desember 1947

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

August 1941
Mars 1942
August 1942
Februar 1943
Mars 1944
November 1944
Mai 1945
Juni 1945
Oktober 1945
Januar 1946

Le
Fra
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Muhammad Au Khan Furughi
Ali Suhaili
Qavam al-Saltana
Au Suhaili
Muhammad Sa'id
Murtiza Quli Bayat
Ibrahim Hakimi
Sa'id Muhsin Sadr
Ibrahim Hakimi
Qavam al-Saltana

Serçawe:
 J.H. Bamberg on Soviet Interest in Iranian Oil During World War II, The
History of the British Petroleum Company, Volume 2, The Anglo-Iranian
Years, 1928 (Cambriage: Cambridge University Press, 1994), pp. 250-257
 ERVAND ABRAHAMIAN, A HISTORY OF MODERN IRAN, Cambridge
University Press 2008, First published, ISBN-13 978-0-521-82139-1, p 102

گرًگە کە تە ورظی ضەرًدی ئەم فاکتاًە تعرێ .گەلێک ظوور لە ڕاضتی و لۆژیکە کە
کىرظ لە ضەرظەهی کۆهارظا ضەتاتی تۆ هافی ئێتٌیکی و ضىظهىضتاری لە ژێر تاڵی
''ایراى''ظا کرظتێ ،لە کاتێکعا کە ظەضەاڵتێکی تەهێس لە ''طهراى''ظا تىوًی ًەتىو.
گىتارەکاًی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''یع ضۆی تەڵگەیەگەلێکی تەهێسى کە ئەو
یەکدار غاًازی تە کىرظتىوًی ضۆی ظەکرظ و ًە تە ''ایراى''ی تىوى .تەڵگەیەکی ظیکە
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وێىەی دەستی ڕاست ڕووسی
چەکداری ئەرتەشی سىور لە
شاری ''قسویه'' ویشان دەدا.
ئەم وێىەیە دەگەڵ سەوەدێکی
کە لە دەستی چەپ داوراوە
لە الپەڕەی ئیىتێروێتی ''مرکس
اسىاد
وەرگیراون

رسمی
.

گروگی

ایران''
ئەم

سەوەدە لەوە دایە کە باش
لە بێدەسەاڵتی ''ایران'' لە
بەرواری ٢٢ی ٩ی ٥٩٩١ی
زاییىی دەکا.کەسێک بە واوی
''رضازادە'' ڕۆژوامەیەکی بە
واوی ''کلید وجات'' لە شاری
تەورێس کردبۆوە .پاش ئەوە
کە ئەم ڕۆژوامەیە تاقە یەک
ژمارەی دەرچىو ،ڕووسەکان
ڕۆژوامەیان پێ داخست و
''غالمحسیه

رضازادە''شیان

''تبعید'' کرد بۆ ''طهران''.
ئەم سەوەدە وامەی وەزیری
دەرەوەی واڵتی ''ایران'' بۆ
سەرۆک

وەزیری

کاتی

''ایران''ی بێ دەسەاڵتە کە
وازاوێ

چۆن

مافی

سەربازی ڕووسی لە شاری ''قسویه'' ڕاوەستاون .بۆ چما

شارومەودێکی خۆی لە ترسی

سەربازی ''ایران''ی غیرەتی هەبىو خۆی لە ''قسویه'' ویشان بدا.

کۆوسىولی ڕووش بپارێسێ.

ژمارەی سەوەدە922002292 :
ڕێکەوتی سەوەد3291/6/23 :

تۆ ضەلواًعًی ئەوە کە کىرظ لە ضاڵی ١٩٤٦ظا تە ظاهەزراًعًی کۆهاری کىرظضتاى،
ضەرتەضۆیی ضۆی ڕاگەیاًع ،لە ضێعارەظاًی ًیػتواًپەروەراًی کىرظ و ضەرۆک
کۆهاری ئەو زکىهەتە ضەرتەضۆیە تىو .گەلۆ هێژووًىضاى تیریاى لەوە کرظۆتەوە
کە هۆکاری لە ضێعارەظاًی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' چ تىو؟ خٌاتی پێػەوا
هەڕەغەیەک تىو تۆ ضەر تەرژەوەًعییەکاًی ''ایراى'' و ضٌىورە خىگرافییایەکەی،
هەر تۆیە تەو چارەًىوضە ضسا ظرا .پێػتر لەم پێىەًعییەوە پەرتىوکیع تاڵو تۆتەوە
کە ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى لە ضەر چ تاواًگەلێک (لە ڕواًگەی ''طهراى''ەوە)
32 31

ظاظگایی کرا، .

ئەهە ئێطتاظ تۆ کىرظ ،ئاضۆڕی ،تەلىوچ و ئێتٌیک گرووپی ظیکە

تەرظەواهە کە ضەتات تۆ ضەرتەضۆیی ضۆیاى ظەکەى و تە تاواًی ضێپاراتیطتثىوى
("تدسیەطلثی") تڕیاریاى لە ضەر ظەظرێ ،ڕێکطراوی ًەتەوە یەکگرتىوەکاًیع
هیچکات ضەتارەت تە هافەکاًی ئەو ئێتٌیک گرووپاًە ظەًگی ًەهاتۆتە ظەر.
گىهاى لەوەظا ًییە کە ًەتەوەی کىرظ ظەوڵەتێکی ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی ظاهەزراًع.
ئەواى چەکیاى تۆ پاراضتٌی ًیػتواًی ضۆیاى تە ظژ ئەرتەغی ''ایراى'' هەڵگرت.
تەڵگەیەکی ظیکە کە تۆ ضەرتەضۆییثىوًی ئەو کۆهارە تە ظەضتەوەیە ،پەرتىوکی
''پاضص تە تاریص'' ًىوضیٌی ''هسوع رضا ضىاظکىهی''یە .ئەو ًىوضیىێتی کە [خٌاتی
زضرتی] ''لاضی هسوع'' و ''پیػەوری'' پاڵپػتی کراى تا ''ایراى'' ظاتەغعاتەظ
("تدسیە'') تکەى.

33

هەڵثەت هیچ تەڵگەیەک تە ظەضتەوە ًییە کە ضۆڤییەت پػتیىاًی

کۆهاری کىرظضتاًی کرظتێ ،وەک ئەو پػتیىاًییەی کە لە زکىهەتی ًەتەوەیی
ئازەرتایداًیاى کرظ ،تاضێکی گرًگ کە ظواتر لەم ًاهیلکەیە تاضی لێ ظەکرێ.
تالوێکیع تە غێىەی ڕاضتەوضۆً/اڕاضتەوضۆ ئەم ضاڵە ظەکەًە فاکت تۆ
ضىظهىضتاریطىازی ضەتاتی کىرظ کە ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی'' ئەًعاهی
پارلەهاى لە ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''طهراى'' تىو و هەر تەم تە ًاو فاکتە گەرەکیاًە
تاضی ضەرتەضۆییطىازی کۆهاری کىرظضتاى چەواغە تکەى .لە ًاو کىرظاًعا زۆر
کەش لە ضەر هێژووی هەهاتاظ و کۆهاری کىرظضتاى کاریاى کرظووە .ضێ الپەڕەی
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ئیٌتێرًیتیع تە تایثەتی لە ضەر هێژووی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى
کاریاى کرظوە کە الی کىرظاى گەلێک ًاضراوى .هەر ضێکیػیاى لە الیەى یەک کەضی
''وازع''ەوە تەڕێىە ظەچي .لە یەک لەو الپەڕە ئیٌتێرًێتییاًەظا ،تەًاوتەڵگەًاهەیەک
تاڵو کراوەتەوە کە تە ڕواڵەت ًیػاًی ئەوە ظەظا ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی''
ًىێٌەری کىرظ لە ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''ایراى'' تىو.

34

لە الپەڕەی ظاهاتىوظا وێٌەی

ئەو تەًاو تەڵگەیە ظەتیٌيً .ێىی هەغت کەضی لە ژێر ًىوضراوە ،یەک لە ًاوەکاى
ًاوی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''ە ،تەاڵم ئیوسای هیچکام لەو هەغت کەضەی پێىە
ًییە .هەر کەضێکیع تە تێ ئەوە کە زاًطتێکی لە ضەر هەڵطەًگاًعى و تەراورظکرظًی
ئیوسا و ڕەضەًٌاضی ئیوسا و ظەضتطەت هەتێ ،تۆی ظەرظەکەوێ کە یەک کەضی
''وازع'' ًاوی ئەو هەغت کەضەی ًىوضیىە .ضاڵی گرًگ ئەوەیە کە ئیوسای ''خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع" لە ضەر ئەو تەًاو تەڵگەًاهەیە ًییە .ئەو الپەڕە ئیٌتێرًێتییە
کە ئەو تەًاو تەڵگەًاهەی تاڵو کرظۆتەوەً ،ىوضیىێتی کە ئەو کاغەزە تەڵگەی ئەًعام
پارلەهاى تىوًی ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی''یە لە ضىلی ١٤ی پارلەهاًی
''طهراى''ظا .هەهاى الپەڕەی ئیٌتێرًێتی تاتەتێکی لە یەکەهی هارضی ٢٢٢٨ی زاییٌی
تاڵو کرظۆتەوە و ًىوضیىێتی کە ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی'' <<ًىێٌەری هەهاتاظ
لە ضىلی ١٤یەهی هەخلیطی غىورای هیللی ئێراى و ًىێٌەری لازی هسەهەظ و
زکىهەتی کىرظضتاى لە تاراى>> تىو.

35

لە الپەڕەی ظاهاتىوظا وێٌەی ئەو الپەڕەیە

ظەتیٌي کە زاًیارییەکەی لێ گىاضتراوەتەوە و تەضتەری الپەرەکەظ ظاًراوە .زۆر
ضەرچاوەی ظیکەظ هەى کە ًىێٌەرایەتی ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی'' لە ضىلی
١٤ی پارلەهاًی ''طهراى''ی پػتڕاضت کرظۆتەوە .ئەوەی کە ضەیرە ئەوەیە کە
تەڕێىەتەری ئەو الپەڕە ئیٌتێرًێتییە ًىوضیىێتی کە ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی''
ًىێٌەری ''زکىهەتی کىرظضتاى'' و ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تىوە! تە پێی
هاڵپەری ئیٌتێرًێتی ئارغیىی پارلەهاًی ''ایراى'' ،ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''ایراى'' لە
تەرواری ٢٦ی ٢ی ١٩٤٤ی زاییٌی ظەضتی تەکار کرظ و لە ڕێکەوتی ١٢ی ٣ی ١٩٤٦ی
زاییٌی کۆتایی پێ هات.
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ضطتراوە تەر چاوی ضىێٌەر .لێرە گرًگە تاش تکرێ کە ضىلی ١٥ی پارلەهاى لە
تەرواری ١٧ی ٧ی ١٩٤٧ی زاییٌی ظەضتی تە کار کرظ و لە ڕێکەوتی ٢٨ی ٧ی ١٩٤٩ی
زاییٌی کۆتایی پێ هات .تڕواًە ئەم ضػتەیەی ژێرەوە تۆ ئەوە کە تاغتر تڕواًێی
چاالکی و ڕەوغی پارلەهاًی ''ایراى''.

ظەضتپێک ١٩٤٧/٧/١٧

٤١
کۆتایی ١٩٤٩/٧/٢٨

?

واڵتێکی ظاگیرکراو و
تێ پارلەهاى لە

١٩٤٦/٣/١٢
تا
١٩٤٧/٧/١٧

ظەضتپێک ١٩٤٤/٢/٢٦

٤١
کۆتایی ١٩٤٦/٣/١٢

ضەرەتا پێىیطتە ئەهە تگىترێ کە الپەڕەی ''وێٌەی کۆهاری کىرظضتاى'' ظیاری
ًەکرظووە کە زاًیاری لە کام ضەرچاوە وەرگرتىوە .هەر وەک وێٌەی تاتەت ضطتراوە
تەر چاوی ضىێٌەر ،خىاى ظیارە کە وێٌەی تاڵوکراوە لەو تاتەتەغعا هیچ
پێىەًعییەکی تە ًاوەڕۆکی تاتەتەوە ًییە .ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''طهراى'' لە
تەرواری ٢٢ی ١ی  ١٩٤٦کۆتایی پی هات .واتە  ٥١ڕۆژ پاظ ظاهەزراًعًی کۆهاری
کىرظضتاى ،پارلەهاًی ''ایراى'' تۆ هاوەیەکی ظرێژ ظاضراتىو و تا تەرواری ١٧ی ٧ی
ً ١٩٤٧ەکراوە .هاوکات هیچ تەڵگەیەک تە ظەضتەوە ًییە کە ضەلوێٌەری ئەوە تێ
''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی'' ًىێٌەری زکىهەتی ضەرتەضۆی کىرظی تىوتێ .تە
هەهاى غێىە هیچ تەڵگەیەک ًییە کە تیطەلوێٌێ ''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی'' لە
 ٥١ڕۆژی ظوایی ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''ایراى''ظا تەغعار تىوتێ .زکىهەتێکی
خیاییطىاز ("تدسیەطلة'') لە ڕواًگەی ''ایراى''ەوە ًەیعەتىاًی ًىێٌەری لە الی
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زکىهەتێکی راضیطتی و ضیطتەهێک هەتێ کە ئازاظیطىازی کىرظی تۆ لثىوڵ ًەظەکرا
و ئەو تۆلۆراًطە لە ''طهراى''ظا وخىظی ًەتىوەً/اتێ .تە ظوای کۆتایی چاالکی ضىلی
١٤ی پارلەهاًی ''طهراى''یع ،پارلەهاًێک تۆ هاوەیەکی ظرێژضایەى تىوًی ًەتىو.
فاکتەکاى تاش لە زکىهەتێکی ظاگیرکراو ظەکەى کە هیچ چەغٌە ''ثثات ضیاضی''ی
ًەتىو ١٢ ،ضەرۆک وەزیری لە هاوەیەکی کىرتعا گۆڕیىە و پارلەهاًیػی تۆ
هاوەیەکی ظرێژضایەى ًەتىوە .ئەهەظ ئاضایی ًییە کە ظەوڵەتێکی خیاییطىاز
ًىێٌەری لە ''طهراى'' هەتێ .ئەو تە ًاو پارلەهاًە تێ ظەضەاڵتە  ٥١ڕۆژ پاظ ئەوە کە
کىرظ ظەوڵەتی ضەرتەضۆی ضۆی ڕاگەیاًع ظاضرا و هاوکات هیچ تەڵگەیەکیع تە
ظەضتەوە ًییە کە زاًیارییە ًاڕاضتەکاًی ئاهاژە پیکراو پػتڕاضت تکاتەوە'' .خٌاتی
اتىلماضن ضعر لاضی'' ترای ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى تىو .ترایەک کە تا ظواییي
چرکەکاًی ژیاًی تەراهثەر ضەرۆک کۆهار و کىرظضتاى وەفاظار تىو و ظەگەڵ ضەرۆکی
کۆهاری کىرظضتاى لە ضێعارە ظرا .گیاًثەضتێک کە پػتیىاًی لە ویطت و ضىاضتی
ًەتەوەی کىرظ و هەڵىێطتی خەًاتی ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى کرظ'' .خٌاتی
اتىلماضن ضعر لاضی'' یەک لە ئێلیتی کىرظاى تىو کە وەک کەضایەتییەکی خێی
هتواًە لە ًێى کىرظاًعا ظەًاضرا و تە ظەًگی زۆریٌە هەڵثژێرظرا تۆ ضىلی ١٤ی
پارلەهاى .لەو ضەرظەهیػعا هەر وەک ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع" لە ژهارە ١ی
ڕۆژًاهەی کىرظضتاى ،تەرواری ١١ی ١ی ١٩٤٦ی زاییٌیعا فەرهىوتىوی ،کىرظ چىار
ضاڵ تىو ضىظهىضتاری هەتىو و گەلیک ئاضایی تىو کە کىرظ و ظەضەاڵتی کىرظی و
غاری هەهاتاظ لە ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''طهراى''ظا ًىێٌەری هەتا'' .ایراى''یع لە
ظەضتپێکی غەڕی ظووهەهی خیهاًییەوە هیچ ظەضەاڵتێکی تە ضەر ًاوچە کىرظییەکاًعا
ًەهاتىو .زۆر ڕووًە کە لەو ڕۆژە ڕا کە ضەرتەضۆیی ظەوڵەتی کىرظضتاى ڕاگەیێٌعرا،
''خٌاتی اتىلماضن ضعر لاضی'' لە ''طهراى'' ًەهاتىو .ظەوڵەتی کىرظیع کە ئااڵی
''ایراى''ی هێٌا ضىارێ ،وێٌەی غای فڕێ ظا و کۆهارێکی ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی
ظاهەزراًعً ،اتىاًێ ًىێٌەرێکی لە ''طهراى'' هەتێ'' ،طهراى''ێکی کە یەکدار لەرزۆک و
گۆڕەپاًی تۆپێٌی زلهێساى تىو.
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پێع ئەوە کە کۆهار ظاتوەزری (لەو کاتەظا کە ًاوچە کىرظضتاًییەکاًی ڕۆژهەاڵتی
کىرظضتاى ضىظهىضتارییاى هەتىو) ،فێرگەیەک لە غاری هەهاتاظ تە ًاوی ''پهلىی''
هەتىو .لەو ضەرظەهعا تە پێی تڕیاری زکىهەتی ًاوەًعی ''ایراى'' ظەتىا وێٌەی غا لە
غىێي و ئیعارە فەرهییەکاى و فێرگەکاى هەاڵوەضراتا .وێٌەیەک کە لە پەرتىوکی
''ضاوخثالغ هکری'' تاڵو کراوە ،ضەلوێٌەری ئەوەیە کە لە فێرگەی ''پهلىی''ظا ئیتر
وێٌەی غا الترظراتىو ،کاتێک کە کۆهاری کىرظضتاى ڕاگەیێٌعرا .هاهۆضتایاى ،ژًاى و
پیاواى لە ژێر وێٌەی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ضەرۆکی کۆهاری ضەرتەضۆ و
''هطتمل''ی کىرظضتاى ظاًیػتىوى/ڕاوەضتاوى.

37

ئەهە تە هەهاى غێىە لە فێرگەکاًی

غارەکاًی ظیکەی ژێر ظەضەاڵتی کۆهاری کىرظضتاًعا واتىو.

38

هەر وەکی لە الپەڕەی

ظاهاتىوظا ظەتیٌي ،کاتێک کە ''ئارچی ڕووزوێلت'' تە ضسهەتی ضەرۆک کۆهاری
کىرظضتاى گەییػتثىو ،وێٌەگەلێکی زۆر غازی لە هەهاتاظ کێػاتىو کە ڕاضتییەکاى
تۆ هەر هرۆڤێک تاش ظەکەى .یەک لە وێٌەکاى لە ظەفتەری کاری ضەرۆک کۆهاری
کىرظضتاى

کێػراوە کە ًەضػەی کىرظضتاًی گەورە لە ضەر ظیىاری ژوورەکە

هەاڵوەضراوە.

39

هیرزا ''ضلیل فتاذ لاضی'' لە یاظظاغتەکاًیعا تاضی لەوە کرظووە کە

کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى کااڵی تە واڵتی تیاًی فرۆغتىوە و ئەو ظەوڵەتە
کىرظییە تازەرگاًی ضەرتەضۆی هەتىوە (ئەهە لە ڕۆژًاهەکاًی کىرظضتاًیػعا تاش
کراوە).

40

تە پێی ضەرچاوەکاى و وێٌەکاى ،هێسی ئەرتەغی کۆهاری ضەرتەضۆی

کىرظضتاى لە تەغە خۆراوخۆرەکاًی کىرظضتاًی ظاگیرکراو پێک هاتثىو و تەًێ لە
ڕۆژهەاڵتی کىرظضتاًەوە تێیعا تەغعار ًەتىوى.
43 42

لە ئەرتەغی ''ایراى''ظا تىو ،

41

''خٌاتی هسوع زطیي ضیف لاضی''

تەاڵم کاتێک کە کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى

ظاهەزرا ،پػتی لە ئەرتەغی ''ایراى'' کرظ و کەوتە ضسهەتکرظى تە ًیػتواًی ضۆی،
کىرظضتاى .ئەو لە کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاًعا تەرپرضایەتی وەزارەتی غەڕی تە
ظەضتەوە تىو.

44

هاوکات ضەرچاوە ''ایراى''یەکاى ئەهە پػتڕاضت ظەکەًەوە کە

''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ضۆی ظەیساًی کە لە ضێعارە ظەظرا.

45

ئەو ظەیساًی کە

تۆ ضەتات تۆ کىرظضتاًێکی ئازاظ چ تەهایەکی ظەتا ظاتا .واتە ئەو غارەزایی لەوە
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هەتىو کە تە پێی لاًىوًی ''ایراى'' یەک خیاییطىاز تە هەرگ زىکن ظەظرێ ،تەاڵم
هیچکات لە هەڵىێطتی ضۆی پاغگەز ًەتۆوە و گیاًی ضۆی فیعای کىرظضتاى کرظ.
ئەو کۆهارە ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ەی کىرظضتاى کە تالوێک تە کۆهارێکی
ضىظهىضتاری لە چىارچێىەی ضٌىوری ''ایراى''ظا پێٌاضە ظەکەى ،تە تێ ئەوە کە
ڕووًکرظًەوە/ئاگاظارکرظًەوەیەک تە ''طهراى'' تعا پێىەًعی ظیپڵۆهاتیکی ضەرتەضۆی
ظەگەڵ واڵتی ظیکە هەتىو ،پێىەًعی ئاتىوری/تازەرگاًی ظەگەڵ ظەرەوەی واڵت هەتىو
تە تێ ئەوە کە ''ایراى'' ئاگاظار تکاتەوە ،ظەوڵەتێکی پێک هێٌاتىو تە کۆهەڵێک
وەزارەتی خیاوازەوە ،هێسێکی ئەرتەغی ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی هەتىو ،ضرووظی
ًەتەوەیی ''ئەی رەلیة''ی ظەضىێٌع و هیچ تاضێک لە ''ای ایراى ای هرز
پر(''...ضروظی ًەتەوەیی ایراى) ًەتىو ،ئااڵی کىرظضتاًی تەرز کرظتۆوە و ئااڵی
ئێراًی ظاضطتە ضىارەوە ،ضەرۆک کۆهاریکی هەتىو کە ظەوڵەتێکی ضەرتەضۆ و
''هطتمل''ی ڕاگەیاًعتىو ،ظاهەزرا تا ضەرتەضۆیی واڵت و ظەوڵەتێک ڕاتگەیێٌێ تە
ًێىی کىرظضتاى ،واڵتێک کە هەهىوکات هەتىوە و هەر ظەغثێ .لە ژێر ضێثەری
زەضاًەوەی کۆهاری کىرظضتاًعا ،هٌاڵی کىرظ تىاری ضىێٌعى و فێرتىوًی زهاًی
زگواکی تۆ رەضطا و زهاًی ظاضەپاوی ''پارضی'' وەال ًرا .هاهۆضتا ''کرین زطاهی''،
هاهۆضتا ''زطي ایىب زاظە''،

47

''ئارچی رووزوێلت''

48

46

و زۆر کەضی ظیکە ئاهاژەیاى تە

ضەرتەضۆتىوًی ئەو کۆهارە و خیا لە ''ایراى'' کرظووە .غای ''ایراى''یع لە
پەرتىوکی ''واڵم تۆ هێژوو'' تاضی لەوە کرظووە کە کىرظ گەرەکی تىو لە ''ایراى'' خیا
تێتەوە و ظەًگی غاظ لە تەر ظەضتی ئێوەظا هەیە کە تاش لە کێػەکاًی تاکىوری
ڕۆژئاوای ''ایراى'' ظەکا و ڕاضتی خیاییطىازی ئەو تەغەی لە ''ایراى'' تۆ هاوواڵتێکاًی
تاش کرظووە .هەهىو فاکتەکاى ضەرتەضۆیی ئەو کۆهارە پػتڕاضت ظەکەًەوە'' .ایراى''
لە ئەو زەهەًعا ضیطتەهێکی پاغایەتی ("هۆًارکی'') هەتىو .گەلۆ غتی ئاوا ظەتیتي کە
ئێتٌیک گرووپێک لە ژێر چاوەظێری ضیطتەهێکی پاغایەتیعا ظاى تە هافە
ئێتٌیکییەکاًیعا تهێٌعرێت و هاوکات لە الیەى پێتەضتەوە ڕێگەی پێ تعرێ ًاوچە
خىگرافییاییەکاًی ضۆی تە غێىەی ضىظهىضتاری تەڕێىە تەرێ و ئیٌدا زکىهەتی
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ًاوچەیی ضۆغیاى تە کۆهار پێٌاضە تکەى؟ پاغایەتی و کۆهاری ظوو ضیطتەهی تەواو
خیاواز لە یەک تۆ تەڕێىەتەری و ئیعارەی واڵتي و تەواو ظژ تە یەک .کاتێک
ضیطتەهێکی زاکوی پاغایەتی ظاى تە ضىظهىضتاری ئێتٌیک گرووپێک لە ًاوچەی
ضۆیعا تهێٌێ ،ئەو ئێتٌیک گرووپە هافی ئەوەی ًییە کە کۆهارێک ظاتوەزرێٌێت.
ڕاپۆرتی ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''طهراى''یع ئەوە پػتڕاضت ظەکاتەوە کە کۆهارێکی
کىرظضتاى ظاهەزراتىو و ئاهاژەی تە خیاییطىازی ("تدسیەطلثی") ئەو کۆهارە
کرظتىو.

49

ئەوە کە ًاوچەکاًی ضىارووی ڕۆژهەاڵتی کىرظضتاى لە ژێر ظەضتی

کۆهاری کىرظضتاًعا ًەتىو ،هیچ واتایێکی تۆ ''ایراى''یەکاى ًاتىاًێ هەتێ ،چىوى تە
پێی ًەضػە و ضەرچاوە کە ضطتراوە تەر چاوی ضىێٌەر و تە پێی ڕاپۆرتی ضىلی
١٤ی پارلەهاًی ''طهراى'' ئەو ًاوچە کىرظضتاًییاًە تا ظەگەییػتە ضىارووی کرهاغاى
هەهىوی لە ژێر ظەضت و کۆًترۆڵی ئیٌگلیطییەکاى ظاتىو ًەک لە ژێر ظەضتی
''ایراى''ێکی کاول و ظاگیرکراو و تێ ظەضەاڵت .هەًعێکیع لە ڕووی ًائاگاهییەوە وەک
ًەیاراًی کىرظ ئەم ضاڵەظ زۆر تەرز ظەکەًەوە کە کۆهاری کىرظضتاى تەواوی
کىرظضتاًی لە ژێر ظەضت ًەتىو و هەر تۆیە پاضاوی تۆ ظەهێٌٌەوە کە ًاوی زمىلی
ئەو کۆهارە چەواغە تکەى و کۆهاری هەهاتاظ و لەم چەغٌە ًاوە ًاظروضتاًە تەکار
تەرىً .ىوضەری ئەم ظێڕاًە لەم پێىەًعییەوە هیچ زاًطتێکی ًییە .لەم پێىەًعییەوە
ظەگەڵ ظوو پطپۆڕی ًەروێژی ظیواًەم کرظووە (لە کتێثعا تاڵو ظەکرێٌەوە) .تەوەرێکی
زۆر ضەرًدڕاکێػە کە تاش لەوە ظەکا هیچ پێىیطتی ًەظەکرظ کۆهاری کىرظضتاى
ظەضەاڵتی تە ضەر هەهىو ًاوچە کىرظضتاًییەکاًیعا هەتىا و ئیٌدا ظاهەزراًی
ظەوڵەتی ضەرتەضۆی ڕاگەیێٌعراتا .ئاهاًدی کۆهاری کىرظضتاى لێکگرێثەضتٌەوەی
هەهىو کىرظضتاًی هەزى تىو کە وەک واڵتێک لە الیەى ڕێکطراوی ًەتەوە
یەکگرتىوەکاى و زلهێسەکاًەوە تە فەرهی ًاضراتا.
هیرزا ''ضلیل فتاذ لاضی'' لە یاظظاغتەکاًیعا تۆهاری کرظتىو کە کىرظ لە هەهىو
تەغەکاًی کىرظضتاًەوە (تاکىور ،تاغىور ،ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت) چىوى تۆ هەهاتاظ
و لەوێ کاریاى پێ ضپێرظراتىو و ئاضایەغیاى هەتىو.
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ئەواى تىاریاى هەتىو تا لە
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ژێر ظەضەاڵتی کۆهاری کىرظضتاًعا کار تکەى و تەغێک لە ضیطتەم تي .ضیاضەتىاًە
تیاًییەکاًیع کە لە ضەرظەهی کۆهاری کىرظضتاًعا ضەرظاًی هەهاتاظیاى کرظتىو،
ئەهە پػتڕاضت ظەکەًەوە کە غارەتاًی ''ایراى''ی لە الیەى ًەتەوەی کىرظەوە
ظاگیرکرا.

51

''ئارچی رووزوێلت'' ًىوضیىێتی کە غارەواًی ظاگیرکراوی ''ایراى'' لە

هەهاتاظ ،ظواییي تٌکەی هێسی ''ایراى''ی لە ًاوچە کىرظضتاًییەکاًعا تىو.

52

ًاوچەیەک کە ضىظهىضتاری لە زکىهەتی ًاوەًعی وەرتگرێ تەم غێىەیە هەڵص و
کەوت ًاکا و ضۆی تەڵگەیەکی زاغاهەڵٌەگرە تۆ ضەرتەضۆیی تەواوی کىرظاى.

لە تەًیػت کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاًعا ،ضتالیي فەرهاًی ظاهەزراًی
زکىهەتێکی ترکی لە ڕێگەی ''ضیع خعفر پیػىری'' لە غاری تەورێس ظا .ئەم ظوو
ًاوچاًە تە غێىەی خۆراوخۆر تەڕێىە ظەچىو .تە پێی لێکۆڵیٌی ''خێرارظ چالیاًع"،
کىرظەکاى ًاوچەکاًی ضۆیاى تە غێىەیەکی لیثێراڵ ئیعارە ظەکرظ تەاڵم ضەڵک لە
ًاوچەکاًی زکىهەتی ترکیعا کە تە ظەضتی ترکە راظیکاڵەکاًەوە تەڕێىە ظەچىو لە
53

یەهىوظییەکاى ،هەضیسییەکاى و هەهىو کەهایەتییە

ظەضەاڵتی

وەک

ئازاظی ظەرتڕیي تێثەری تىوى.
ئێتٌیکییەکاًی

ژێر

کۆهاری

کىرظضتاى،

هافی

تەراتەریاى

هىضىڵواًەکاى هەتىو .ڕۆژێک ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تە ''ئارچی
رووزوێلت''ی گىتثثى:
<<هەهىو غاروهەًعاى لە ًاوچەکاًی ژێر ظەضەاڵتی هي ،ئازاظى
تۆ ئەوەی کە ظەیٌىوضي و تاڵوی ظەکەًەوە>>.
"ئارچی رووزوێلت تە ''خٌاتی زضرت لاضی هسوع''ی گىتثىو کە لە ژێر ظەضەاڵتی
''خعفر پیػىری''ظا ،ضەڵک تەًیا هافی ئەوەی هەیە کە گىێ لە راظیۆی هطکۆ و
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تەورێس ڕاتگرێ .خەًاتی پێػەوا تە ژیری ضۆغساڵی ضۆی لەوە ظەرتڕیثىو کە
''ئارچی روزوێلت'' هەضتی تە ڕاضتییەکاى کرظتىو و تە ''رووزوێلت''ی گىتثىو کە هەل
و هەرخی تەورێس لە چاو هەهاتاظ تەواو خیاوازە.

54

پێىیطتە ئەهەظ تگىترێ کە

رێفۆرهە ضىضیالیطتییەکاى فۆکىوضی لە ضەر ًاوچەکاًی ژێر ظەضتی ''پیػىری'' تىو
و لەوێ تەڕێىە چىوى تەاڵم ئەو کارە لە ًاوچە کىرظضتاًییەکاًعا ًەکرا کە لە ژێر
ظەضەاڵتی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى ظاتىوى.

55

ظەوڵەتی ضەرتەضۆی

کىرظضتاى لە الیەى زلهێساًەوە پػتیىاًی ًەکرا .ئەو ظەوڵەتەی کە لە ضەر تٌەهای
ویطتی گػتی ًەتەوەی کىرظ لە ًاوچە خۆراوخۆرەکاًی کىرظضتاى پێک هاتثىو.
''هطعىظ تارزاًی'' لە پەرتىوکی ضۆیعا ًىوضیىێتی کە تارزاًییەکاى پػتی ترایاًی
ضۆیاى لەو کۆهارەظا گرت و لە خێژًی ڕاگەیاًعًی ئەو کۆهارە کىرظضتاًییەظا
تەغعارییاى کرظ.

56

کاتێک کە زلهێساى لە ضەر تەرژەوەًعییەکاًیاى لە ڕۆژهەاڵتی

ًاوەڕاضتعا پێک هاتي ،پرضی کىرظ و ویطتی گػتی ئەواى و ظاًٌاى تە هافەکاًیاى
هەم لە کۆًفراًطی ضاًفراًطیطکۆ و هەم لە کۆهاری کىرظضتاى تایکۆت کراى و لە
ظواییػعا ''ایراى''ی ظاگیرکراو ڕێگەی پێ ظرا تا کارظاًەوەیەک لە تەراًثەر ترک و
کىرظ لە ضۆی ًیػاى تعا .ژێٌێراڵ ''هصطفی تارزاًی" لەو کاتەظا زۆری ظاوا لە
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' کرظ تا لە هەهاتاظ ظەگەڵیاى ظوور تکەوًەوە تەاڵم
خەًاتی پێػەوا لثىوڵی ًەکرظ و ظەیساًی تە ڕۆییػتٌی ئەو چ کارەضاتێک تىوغی
58 57

خەهاوەری کىرظضتاى ظەتىو، .

''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' کە ئااڵی ''ایراى''ی

هێٌاتىو ضىار ،زەزی ًەظەکرظ ''ایراى''یەکاى هەهاى کار تەراهثەر ئااڵی کىرظضتاى
تکەى .تە هۆی ئەوە کە تڕوا و هتواًەی تە ژێٌێراڵ ''هصطفی تارزاًی'' هەتىو ،ئااڵی
60 59

کىرظضتاى و ًەضػەی کىرظضتاًی هەزًی پێ ضپارظ و ظاوای لێکرظ تیاًپارێسێ، .

پێىیطتە ئەهەظ تاش تکرێ کە پێع لە ظاهەزراًی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی
کىرظضتاى ،لێژًەیەک لە الیەى گەًداًی ڕێکطراوی ضۆیثىوى لە کۆًفراًطی
ضاًفراًطیطکۆ تەغعارییاى کرظ تا ظاوای هافی کىرظاى و ظەوڵەتی ضەرتەضۆی
کىرظضتاى تکەى .زلهێساى لثىوڵی ئەو ظاوا ڕەوایەیاى ًەکرظ و واڵهی ًێگاتیڤیاى تە
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ظاوای تە فەرهی ًاضاًعًی کىرظضتاى ظاوە.

61

لە الپەڕەی ظاهاتىوظا ًەضػەی

کىرظضتاًی هەزى کە لە تەرواری ٣٢ی هارضی ١٩٤٥ی زاییٌی لە الیەى گەًداًی
ڕێکطراوی ضۆیثىوًەوە پێػکەظ تە کۆًفراًطی ضاًفراًطیطکۆ کراتىو ،ظەتیٌي.
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سۆڤیەت و وەوت

"هۆلۆتۆف" لە ًۆوەهثری ١٩٤٢ی زاییٌی ضەفەری تۆ تێرلیي کرظ تا لە ضەر
پێىەًعییەکاًی ظاهاتىوی ًێىاى ضۆڤیەت و ئاڵواى وتىوێژ تکا .ئاڵواى ،ئیتالیا،
ضۆڤیەت و ژاپۆى لەرارظاظێکی پێػٌیارییاى ًىوضی کە لەوظا ئاهاژە تەو ًاوچاًە
کراتىو کە لە ظاهاتىوظا زەزیاى لێ تىو تەڕێىەی تەرى.

62

''هۆلۆتۆف'' تەرواری ٢٦ی

ًۆوەهثری  ١٩٤٢گەڕاوە تۆ هۆضکۆ .پاظ تاش و لێکعاًەوە لە ضەر پێػٌیارەکاى
ظەگەڵ کارگێڕاًی تااڵی ضۆڤیەت ،تۆچىوًی ظەوڵەتەکەی لە ضەر پێػٌیارە
ًىوضراوەکاى تە ئاڵواى ڕاگەیاًعەوە .ضۆڤیەت پێػٌیارەکاًی ظەپەژراًع گەر
ئەواًیع چىار هەرخی ضۆڤییەتیاى پەژراًعتا.

63

لە هەرخی ژهارەی ضێی ضۆڤیەتعا

ئاهاژە تەوە کراتىو کە ضۆڤیەت گەرەکی تىو ًاوچەکاًی ژێر واڵتی ضۆی تطاتە ژێر
ظەضتی ضۆی تا ظەگەییػتە کەًعاوی پارش .تەاڵم لە ظواییعا ضۆڤییەت تەرەی گۆڕی
و تىو تە هاوپەیواًی ئاهریکا و ئیٌگلیص .ضۆڤیەت زۆرتر تەرکیسی(''تورکس'') لە ضەر
''ایراى'' ظەکرظ و لە ١٩٤١ی زاییٌی پػتیىاًی لە ظاهەزراًی زیستی ''تىظە'' کرظ.

64

ضۆڤیەت ضەرهایەگىزاری تاغی لە ضەر زیستی ''تىظە'' کرظ ،تە غێىەیەک کە لە
ضاڵی ١٩٤٥ی زاییٌیعا ئەو زیستە ظەیتىاًی  %٤٢لە ظەًگی هەڵثژارظًەکاى ظەگەڵ
66 65

هاوپەیواًاًی ضۆی تە ظەضت تهێٌێ، .

تە پێی ڕاپۆرتی ئیٌگلیطییەکاى زیستی

''تىظە''  ٢٧٥٢٢٢ئەًعاهی لە ضاڵی ١٩٤٥ی زاییٌی هەتىو .ئەواى ًسیکەی  ٥٢٢٢٢ئەًعاهی
فەرهی ١٢٢٢٢٢ ،الیەًگر و  ٧٨تٌکەی ًىێٌەرایەتییاى لە غارەکاًی ''ایراى'' هەتىو و
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ظەیاًتىاًی خەهاوەرێکی زۆر لە ًاوتەری  ٤٢تا  ٦٢هەزار کەش تۆ تۆًەیەکی تایثەتی
کۆ تکەًەوە .زیستی ''تىظە'' هاوکاری تەرچاویػیاى ظەگەڵ زیستە ضىضیالیطتییەکاى
و ئەًعاهاًی ''خٌگل'' هەتىو کە ظەضتکرظی ضۆڤیەت تىوى.

67

(پێىیطتە ئەهەظ

تگىترێ کە تە پێی هەهاى ڕاپۆرتەکاى  ٤٥٢٢کەش لە ئەًعاهاًی زیستی ''تىظە'' لە
تەغی ''صٌعت''ی ًەوت کاریاى ظەکرظ).
زیستی ''تىظە'' تە ''لىام الطلطٌە'' ضەرۆک وەزیری ''ایراى''ی ڕاگەیاًعتىو کە گەر
''ایراى'' گەرەکی ًەتىوتا لەرارظاظی ًەوت ظەگەڵ ضۆڤیەت واژوو تکا ،ظەتىا ظەوڵەت
تەواوی کۆًتراکتەکاًی ًەوتی ظەگەڵ ئێوپێریالیطتەکاًی ڕۆژئاوایی تا کۆتایی غەڕی
ظووهەهی خیهاًی وە ظوا تطا!

68

''خعفر پیػىری'' کە پیاوی ضۆڤیەت تىو ،تە

پاڵپػتی ئەواى ''فرلە ظهکرات آغرتایداى''ی ظاهەزراًع.
ئازەرتایداًعا ظەگەڵ ''فرلە ظهکرات'' یەکیاى گرت.

69

70

زیستی ''تىظە'' لە ًاوچەی

''تالرئۆف'' ضەرۆکی زیستی

کۆهۆًیطتی تاکۆ چاالکییەکاًی زیستی ''تىظە''ی کەم کرظتۆوە و ڕای ضپارظتىو کە
پػتیىاًی لە ''خعفر پیػىری'' تکەى و ظاوای لە کىرظەکاًیع کرظتىو کە هاوکاری
ظەگەڵ ''فرلە ظهکرات آغرتایداى'' تکەى.

71

هیرزا ''ضلیل فتاذ لاضی'' ضەتارەت تە

ظیعاری ًێىاى ''تالرئۆف'' و ضەرکرظایەتی کىرظ ًىوضیىێتی کە ضۆڤیەت هەوڵی ظا تا
ضەرکرظایەتی کىرظ ڕازی تکا تا هافی ئێتٌیکی ضۆیاى لە ژێر ظەضتی زکىهەتەکەی
''خعفر پیػىری'' تە ظەضت تهێٌي.

72

''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تەراًثەر

پێػٌیاری ضۆڤیەت هەڵىێطتی گرتثىو و لثىوڵی ئەو پالًەی ًەکرظتىو.

73

''تالرئۆف''

تە ضەرکرظایەتی کىرظی گىتثىو کە ضەرەڕای ئەوە کە ضۆڤیەت پػتیىاًی لە
ضەرتەضۆیی هەهىو ًەتەوەیەک ظەکا تەاڵم تە پێی هەل و هەرخی ئەوکات ظەتىا
کىرظەکاى هاوکاری و پاڵپػتییاى لە زکىهەتی ضىظهىضتاری ترکاى لە تەورێس
75 74

کرظتا، .

ضۆڤیەت زۆرتر ضىازیاری ئەوە تىو ظەضتی تە ًەوت ڕاگەییػتثا .ئەواى لەهێژ تىو
کە لە هەوڵی وە ظەضت هێٌاًی ًەوت لە ''ایراى''ظا تىوى تەاڵم تە غێىەی فەرهی لە
تەرواری ٦ی ٩ی ١٩٤٤ی زاییٌی ظاوای کۆًتراکتی ًەوتیاى لە ''ایراى'' کرظ.
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ڕاپۆرتی
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ضىلی ١٤ی پارلەهاًی ''طهراى'' و پەرتىوکی غای ''ایراى''یع ئەهە پػتڕاضت
78 77

ظەکەًەوە کە ضۆڤیەت گەرەکی تىو ظەضتی تە ًەوتی تاکىوری ''ایراى'' تگا، .

زیستی ''تىظە'' و زیستی ''ظهکرات ایراى'' (زیستی ''لىام الطلطٌە تىو) و زیستەکاًی
''هٌفرظ'''' ،هیهي'''' ،اتفاق هلی'' و زیستی ''ایراى'' تە یەکەوە فراکطیۆًێکیاى پێک
هێٌاتىو.

79

لارەهاًی ''ایراى''ییەکاًیع ظوکتىور ''هسوع هصعق'' تىاًی پالًێک تە

ظەًگی پارلەهاى تگەیێٌێ کە لە ظاًیػتٌی یازظەهەهی پارلەهاى لە تەرواری ٢ی ١٢ی
١٩٤٤ی زاییٌی ظەًگی پێ ظرا .لە تەًعی یەکەهی پالًی ظوکتىور ''هصعق''ظا هەهىو
وەزیرەکاًی ''ایراى'' هافی ئەوەیاى لێ هەضتێٌعراتىو کە ظەگەڵ ظەوڵەتێکی تیاًی
لەرارظاظی ًەوت تثەضتي.

80

خا ئێطتا

لە ضەرڕا پرضیار ظێتە پێع .ظوکتىور

''هصعق'' تىاری تەضتي و واژووکرظًی لەرارظاظی ًەوتی لە ''لىام الطلطٌە'' ضەرۆک
وەزیری واڵت هەضتاًعتىو کە گەرەکی تىو ظەگەڵ ضۆڤیەت تیثەضتێ .گەلۆ ظوکتىور
''هصعق'' پیاوی ئیٌگلیطییەکاى تىو؟ تۆ ئیٌگلیص تا ئێطتا تەڵگەکاًی ضەتارەت تە
ظوکتىور ''هصعق'' تاڵو ًەکرظۆتەوە؟ گەلۆ غەڕ لە ًاوتەری ''هصعق'' و ''لىام
الطلطٌە'' کێثەرکێیێک تىو لە ًاوتەری ئاهریکا و ئیٌگلیص؟ (تاضێک کە ڕەًگە تۆ
''ایراى''ییەکاى ضەرًدڕاکێع تێ).
''لىام'' تەڵێٌی تە ''ضتالیي'' ظاتىو کە هەم لەرارظاظی ًەوتی تاکىوری ''ایراى''ی تۆ
خێثەخێ تکا و هەم ئەوە کە تىار تۆ ئەًعاهاًی زیستی ''تىظە'' ضۆغتر و زیاتر تکا تا
لە زکىهەتی ''ایراى''ظا تەغعار تي .ئەو ''ایرج اضکٌعری'' و ظوو ئەًعاهی ظیکەی
ضەرکرظایەتی زیستی ''تىظە''ی ترظە ًێى کاتیٌەی وەزیراًی ظەوڵەتی ضۆی و
وەزارەتەکاًی ''آهىزظ و پرورظ'''' ،تهعاغت'' و ''تازرگاًی'' ظا تە هەر کام لەو ضێ
82 81

''تىظە''ییە، .

ئەو ئەًعاهاًەی ظیکە زیستی ''تىظە''ظ کە لە ضىلی ١٤ی پارلەهاًی

''طهراى''ظا ئەًعام تىوى ،تەرظەوام ضەتاتیاى تۆ ئەوە ظەکرظ تا ضۆڤیەت کۆًتراکتی
ًەوتی تاکىوری ''ایراى''ی ظەضت کەوتثا.

83

هاوکات ''ایراى''ی ظاگیرکراو ًىێٌەری

ضۆی تە ًاوی ''اتراهین زکیوی'' ًارظ تۆ ڕێکطراوی ًەتەوە یەکگرتىوەکاى تا کێػەی
کۆتایی تە کێػەی ضۆیاى ظەگەڵ کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى و زکىهەتی
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ضىظهىضتاری ئازەرتایداى تهێٌي ،تەاڵم ''تێڤیي''ی ئیٌگلیطی پێػٌیاری کرظ کە
ضۆڤیەت ظەگەڵ ئاهریکا و ئیٌگلیص تە یەکەوە تەرپرضایەتی ئەو پرضە تە ظەضتەوە
تگرى.

84

ظواتر ئاهریکا لە هارضی  ١٩٤٦ڕا تە ًىێٌەرایەتی کەضێک تە ًاوی ''خەیوس

تیرًێص'' ڕاغکاواًە تە ضۆڤیەتی ڕاگەیاًع کە ظەتێ ئەرتەغی ضىور لە ''ایراى'' تثاتە
ظەرێ.

85

هاوکات کە ضۆڤیەت لە ژێر زەضت و گىغارظا تىو تا ''ایراى'' چۆل تکا،

''لىام'' کۆًتراکتێکی تە ًێىی ''لىام-ضاظچیکۆف" ظەگەڵ ضۆڤییەت تەضت.

86

تە پێی

ئەو کۆًتراکتە کە پاظ ضەفەری ''لىام'' تۆ هطکۆ و ظیعاری ''ضتالیي'' واژوو کرا،
88 87

ظەتىا کۆهپاًییەکی هاوتەظ تۆ ظەرهێٌاًی ًەوتی تاکىوری ''ایراى'' ظاتوەزرێت، .

ضتالیي زۆر لە ''لىام'' ڕازی تىو و هەر تۆیە پاڵتۆکەی ضۆی تە ضەر غاًی ''لىام''ی
ظاظا .وێٌەی ''لىام'' لە تەر ظەضت ظایە کە ''لىام'' لە پاڵتۆی ''ضتالیي''ظا ًیػاى ظەظا.
ئەو وێٌەیە کاتێک گیراوە کە ''لىام'' پاظ ظیعاری ''ضتالیي'' لە فڕۆکەضاًەی ''طهراى''
ظاتەزی .تە پێی ڕاپۆرتی پارلەهاًی ''ایراى'' ،ضۆڤیەت پاظ ئەو کۆًتراکتە پػتیىاًی
ضۆیاى لە زکىهەتە ضىظهىضتارەکەی ئازەرتایداى و کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى
ضڕێىە.

89

(ضۆڤیەت تە پێی تەڵگەکاى پاڵپػتی زکىهەتی ترکی ئازەرتایداًی کرظتىو

تەاڵم ئەو پاڵپطتییەی لە کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى ًەکرظتىو .هیچ
تەڵگەیەکیع لەم پێىەًعییەوە تىوًی ًییە)'' .ضتالیي'' کە تەو غتاًە گەییػتثىو کە
ظەوڵەتەکەی پێىیطتی پێی هەتىو ،تە ''لىام''ی ڕاگەیاًع کە ئازەرتایداى ظەتىاًێ
هافە ئێتٌیکییەکاًی ضۆی لە ''ایراى'' وەرتگرێ

90

و تە ''تالرئۆف''یػی ڕاگەیاًع تا

"پیػىری" ئاگاظار تکاتەوە تا ظەگەڵ ''لىام الطلطٌە'' هاوکاری تکا.

91

(وێٌەی

''پیػىری'' لە تەر ظەضت ظایە کە چىو تۆ ''طهراى'' و چەکعاراًی ئەرتەغی ضىوری
ضۆڤیەت گیاًپارێسییاى لێ ظەکرظ!).
''عثعاللە هطتىفی'' کە ًاضیۆًالیطتێکی پارش تىو ،زۆر تەوە تێک چىوتىو کە
زیستی ''تىظە'' خەهاوەرێکی زۆری لە ئەًعاهاًی ضۆی تۆ پێػىازیکرظى لە ''پیػىری''
و

''غثطتری"

31

لە

''طهراى''

کۆ

کرظتۆوە.

زیستی

''تىظە''

تەرًاهەیەکی
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تەضێرهاتٌکرظًیاى تۆ ترا کۆهۆًیطتەکاًیاى ظاڕغتثىو" .هطتىفی'' کە تەوە کەیفطۆظ
ًەتىو گىتثىوی:
<<ضەرکرظایەتی ''تىظە'' ئاهاظەى تا تە گىڵ پێػىازی لە
ضەرکرظە

ضەیاًەتکارەکاًی

زکىهەتی

ضاضتەی

ئازەرتایداى و چەًع پرتەلاڵفرۆظ و زەهواڵێک تکەى کە
گەرەکیاى تىو ''ایراى''ی ''تدسیە'' تکەى>>.

92

"خعفر پیػىری'' ًەیتىاًی لە ''طهراى'' ظەضتکەوتێکی هەتێ و هەر تۆیە وازی لە
تەڵەی ''ضتالیي'' هێٌا و ڕای کرظ تۆ تاکۆ'' .ایراى''یع هێرغی ترظە ضەر ئازەرتایداى
و کىرظضتاى .ضتالیٌیع هیچ کارظاًەوەیەکی لە ضۆی ًیػاى ًەظا.

93

غەڕی ضارظیع

تە لىرتاًیکرظًی هافی ظەیاى هلیۆى هرۆڤی کىرظ ،ئاضۆڕی ،تەلىوچ ،ترکی
ظاًیػتىوی ئازەرتایداى و  ...ظەضتی پێکرظ.
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کۆماری کوردستان لە وێو چەود پەرتووکێکدا
"ضىزاى هەیطەلیص'' وێٌەیەکی زۆری لە هەڕ هێژووی کىرظ کۆ کرظۆتەوە و لە
کتێثێکی تە ًرضعا تاڵوی کرظووًەتەوە .ظیواًەیەکی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''
کە لە ڕۆژًاهەی کىرظضتاى تاڵو کراتۆوە لەم پەرتىوکەظا هاتىوە کە ڕێثەری زیستی
ظێوۆکراتی کىرظضتاى تاضی لە ضىظهىضتاری کرظتىو.

94

وێعەچێ ظۆضتی کىرظاى

پڕۆفێطۆر هارتیي ''ڤاى ترویٌێطێي" کە تاضی لە ضىظهىضتاری ضىازی کۆهاری
کىرظضتاى لە پێػەکی کتێثەکەی "ضىوزاى"ظا کرظووە هەر تە پێی ئەو ظیواًەیە تىوتێ
کە لەوظا تاش لە ضىظهىضتاری کراوە'' .ضىوزاى'' وێٌاچێ کە ضۆی ڕۆژًاهەکاًی
کىرظضتاًی پاظ ئەو ظیواًەیەی ظیتثێ و وێعەچێ کە ضۆغی کىرظی ًەزاًێ.
ظیواًەکەی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' کە لە کتێثەکەیعا تاڵو کراوەتەوە پێع لە
ظاهەزراًی کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى تىوە .ئەهە هەڵەیە کە تاش ًەکرێ ًۆ ()٩
ڕۆژ ظوای ئەو ظیواًەیە چ ڕووی ظا و ضەیرە لە چاو هەهىو ڕۆژًاهەکاى ئەو
ظەًکەیاى هەڵثژێرظراوە کە پێىەًعی تە کۆهاری کىرظضتاًەوە ًییە و لە ژهارەکاًی
ظواتریعا ئاهاژە تە ضەرتەضۆیی کىرظضتاى کراوە ًەک ضىظهىضتاری .ظیواًەی
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' لە تەرواری ١٣ی ١ی ١٩٤٦ی زاییٌی ئەًدام ظراتىوً .ۆ
ڕۆژ ظوایە کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى ڕاگەیێٌعرا .ظوکتىور ''اهیر زطي
پىر" ئەو ظیواًەیەی تۆ ''ضىوزاى'' وەرگێڕاًعووە ضەر زهاًی ئیٌگلیطی .وێعەچێ کە
ئەویع ڕۆژًاهەکاًی ظوایی ًەظیثێ یاى ظەضتی تەو ژهاراًەی ڕۆژًاهەی کىرظضتاى
ڕاًەگەییػتثێ کە ڕۆژی ٢٢ی ١ی ١٩٤٦ی زاییٌی واتە ًۆ ڕۆژ پاظ ئەو ظیواًەیە
ضەرکرظایەتی کىرظ ظەوڵەتێکی ضەرتەضۆی کىرظی تە ًاوی کۆهاری کىرظضتاى
ڕاگەیاًع!
''کرین ییلعیس" و ''تاًیەل ب .تایطی'' لە پەرتىوکی ضۆیاًعا تاتەتێکیاى لە هەڕ
کۆهاری کىرظضتاى تاڵو کرظۆتەوە و تاضیاى لەوە کرظووە کە گىایە ئەو ظەوڵەتە

33

Komarî Serbexo u Musteqilî Kurdistan; Gerranewe bo Rastîyekan

ضەرتەضۆ کىرظضتاًییە ظاوای ضىظهىضتاری کرظتىو .ئەواى تۆ وێٌە لە تێکطتی
''فریعە کىهی کوالی''(پێػتر تاضی لێ کراوە) وەک ضەرچاوە کەڵکیاى وەرگرتىوە.
لەو پەرتىوکەظا تەرًاهەیەک تاڵو کراوەتەوە کە گىایە تەرًاهەی زیستی ظێوىکراتی
کىرظضتاى تىوە کە لە هەغت هاظەظا تاش لە هافی ئێتٌیکی و ضىظهىضتاری کراوە.
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ئەو تەًاوتەرًاهەی زیستی ظێوۆکرات لە ظاهاتىوظا لطەی لە ضەر ظەکەیي .تەًیا
کاغەزێکی ضاضتەی ضازکراوە .ئەم خۆرە ًىوضەراًە تە تێ ورظتىوًەوەیەک لە
ضەرچاوە و هێٌاًەوەی تەڵگەیەک ظەًىوضي زیستێک لە ضاڵی ١٩٤٥ی زاییٌی تە
ًاوی زیستی ظێوۆکراتی کىرظضتاًی ئێراى تىوًی هەتىوە ،غتێک کە تەواو هەڵەیە.
''غهرزاظ هداب'' کارێکی گەلیک ورظ و خىاًی لە پێىەًعی تە پرضی ژًاى ،هافی ژًاى
و تىار و ئازاظی ژًاى لە ضەرظەهی کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى ئەًدام ظاوە.
ئەویع تە هەهاى غێىە پػتی تەو تەرًاهە ضاضتە و ضازکراوەی ًەیاراًی کىرظ
تەضتىوە کە لە هەغت هاظە پێک هاتىوە.
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ضەرچاوەکاًی ئەو ًىوضەرە ضەلوێٌەری

ئەوەى کە ظەضتی تە ڕۆژًاهەکاًی کىرظضتاى چاپی ضەرظەهی کۆهاری کىرظضتاى
ڕاگەییػتىوە .تەاڵم ضەیرە کە ئەو چاوی تەو ضەرظێڕە گەوراًەی ڕۆژًاهەی

کىرظضتاى ًەکەوتىوە کە تاضی لە کوردستاوێکی سەربەخۆ و

''مستقل''ی

کرظووە!
''فریعە کىهی کوالی'' و ''فرغتە کىهی کوالی'' هەهاى زاًیاری هەڵەیاى تاڵو
کرظۆتەوە .لە پەرتىوکێکعا کە لە ظاهاتىویەکی ًە زۆر ظوورظا تاڵوی ظەکەهەوە،
ڕەضٌەین لە پەرتىوکەکاًیاى گرتىوە کە پڕى لە هەڵە و زاًیاری ًاڕاضت .ئەواى
تەًیا زاًیاری هەڵەیاى لە هەڕ هێژووی کۆهاری کىرظضتاى تاڵو ًەکرظۆتەوە تەڵکىو
لە ضەر زەهەًەکاًی ظیکەی هێژووی ًەتەوەی کىرظیع هەوڵی غارظًەوەی زۆر
ڕاضتییاى ظاوە .تەم غێىەیە ظەتێ کاتێک ''ایراى''ییەک هێژووی کىرظاى تٌىوضێتەوە.
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ظوکتىور ''ئەفراضیاو هەوراهی'' کتێثێکی ظاوەتە ظەرێ کە پێػەکی و ڕووًکرظًەوەکاًی
لە الیەى ظوکتىور ''یاضیي ضەرظەغتی'' ًىوضراوە .لەو پەرتىوکەظا هێژووًىوش
ظوکتىور ''هەوراهی'' ڕاپۆرتەکاًی ضۆڤیەتی لە ضەر ڕۆژهەاڵتی کىرظضتاى لە ًاوتەری
ضاڵەکاًی  ١٩٤٦-١٩٤٥ظا تە غێىەیەکی زۆر ضراپ وەرگەڕاًعۆتە ضەر زهاًی کىرظی.
ظوکتىور ''یاضیي ضەرظەغتی" لەوێعا ًاوی ظەوڵەتی ضەرتەضۆی کىرظی تە ''زکىهەتی
ظێوۆکراتیکی کىرظضتاى'' ًىوضیىە.
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ًاڕاضتە!

لێرە تاش لە غتێک لەم پەرتىوکە ظەضەهە تەر چاوی ضىێٌەر کە ئەم ظوو ظوکتىورە
پطپۆڕە هیژووًىضە کىرظە هیچ رووًکرظًەوەیەکیاى لە ضەری ًەظاوە .لە ژێرەوە
ڕێکەوتی ڕاپۆرتەکاًی ضۆڤیەت کە لەو کتێثەظا تاڵو کراوەتەوە ظەتیٌي.

>30/03/1945 -----> 01/05/1945 -----> 22/12/1945 -----> 17/01/1946 -----
>03/07/1946 -----> 22/08/1946 -----> 03/09/1946 -----> 20/08/1946 -----
>19/08/1946 -----> 03/09/1946 -----> 24/12/1945 -----> 13/10/1946 -----
>11/eylul/1946[11/09/1946] ------> 28/11/1946 -----> 28/11/1946 -----
]?[ 29/10/1946 -----> 29/10/1946 -----> 16/rikabri/1946
ضەیرە کە ظوو کەضی لێکۆڵەری زاًطتی تە ظووکتىڕا لە هێژوووە ،ڕاپۆرتەکاًی
ضۆڤیەتیاى تە پێی تەرتیثی کاتثەًعی ڕێک ًەضطتىوە .ئیٌدا ڕێکەوتی
ڕاپۆرتەکاًیاى تە کالەًعەرێکی ضتاًعارظ ًەگۆڕیىە ،تە غێىەیەک کە ضىێٌەر ضەری
لێ ظەغێىێ و ًاتىاًێ وێٌەیەکی ڕووًی لە هێژوو وە ظەضت کەوێ .هي لە ڕێگەی
''گىوگل'' و هەًعێک فەرهەًگی ضەر هێڵی ئیٌتێرًێتی هەوڵوعا تساًن ''ریکاتری'' چ
هاًگێکەً .ەهتىاًی تەًاًەت تساًن کە چ زهاًێکە و یاى ضەر تە چ کالەًعەرێکی ئەم
گۆی زەوییە .ضەرًدڕاکێػە کە ئەو هەهىوە هەڵەیە لە کتێثێکعا ظەتیٌعرێ کە تە
ڕواڵەت

لە

الیەى

ظوو

کەضی

زاًاوە

ًىوضراوە.

چۆى

تىاًیىیاًە

ئەو

کىى/لەڵەغت/تۆغاییە گەورەیە کە لە ڕاپۆرتەکاًی ضۆڤیەتیعا هەیە ًەضەًە تەر
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تاش و ئاهاژە تە کەم و کۆڕی ڕاپۆرتەکاى ًەکەى!!! چاوێک تە ضەر ڕێکەوتەکاًعا
تطػىێٌٌەوە .ظیپلۆهاتە ڕووضەکاى لە کىێ تىوى کە راپۆرت تٌىوضي کاتێک ''خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع" ظەوڵەتی ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاًی لە تەرواری ٢٢ی
١ی ١٩٤٦ی زاییٌی ڕاگەیاًع؟ کىاى ڕاپۆرتەکاى؟ تۆ تاڵو ًەکراوًەوە؟ چوا ئەو ظوو
غارەزای هێژوو هیچ ڕووًیاى ًەکرظۆتەوە کە هۆکاری ئەو لەپاڵە چییە؟
هاهۆضتا ''اًىر ضلطاًی'' هێژووًاش و زهاًساًێکە کە هي ڕێسی تایثەتین تۆ کارەکاًی
هەیە .هي ئەو لە ڕێی پەرتىوکەکاًی ''ظرایڤێر و کىرظ'''' ،هیٌۆرضکی و کىرظ'' و ''هەک
کێٌسی و کىرظ'' ظەًاضن .وەرگێڕاًێکی گەلێک غارەزایاًە و ڕێک ،تە تایثەتی
تێکطتەکاًی پرۆفێطۆر ''ظرایڤێر''ی تە غێىەیەکی زۆر خىاى وەرگەڕاًعۆتە ضەر زهاًی
کىرظی .هاهۆضتا ''ضلطاًی''  ١٣٢ڕاپۆرتی ئیٌگلیطییەکاًی ضەتارەت تەو زەهەًە کە
''ایراى'' ظاگیر کراتىو و کىرظ ضەتاتی تۆ ئازاظی و ضەرتەضۆیی ضۆی ظەکرظ،
وەرگێڕاوەتە ضەر زهاًی کىرظی .لەو پەرتىوکەغعا تەڵگەکاى تە غێىەیەکی کرۆًیکل
ڕیس ًەکراوى،
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ضاڵێک کە گەلێک گرًگە تا ضىێٌەر خىاًتر تڕواًێتە هێژوو و ضاکار

تتىاًێ هۆکاری هەًعێک ڕووظاوی تۆ ظەر کەوێ .لە ژێرەوە ضػتەیەکن ضاز کرظووە
تا کىى/لەڵەغت/تۆغایی ًێىاى ڕاپۆرتەکاًی ئیٌگلیطی وەک ئی رووضەکاى تکەوێتە
تەر چاوی ضىێٌەر.

ڕاپۆرت بە

ڕاپۆرت بە

ڕاپۆرت لە

ڕێکەوتی

ڕێکەوتی

21/November

Januar 1946

18 April 1946

الپەڕەی ٤٩١

الپەڕەی ٤٨٨
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هەر وەک لە ضػتەی ضەرێعا ظەتیٌرێ ،ڕاپۆرتەکاًی ئیٌگلیطیع کە تە زهاًی کىرظی
چاپ کراوى ،تە غێىەی کرۆًیکل ڕیس ًەکراوى .هاوکات ڕاپۆرتەکاًی تریتاًیا
ضەتارەت تەو ضەرظەهە کە ظەوڵەتی ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى لە الیەى
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''ەوە ڕاگەیێٌعرا ،تاڵو ًەکراوًەوە و تۆغاییەکی تەرچاو
لەو ڕاپۆرتاًەظا هەیە!
ئەهە یەکەهدار ًییە کە کىى و کەلێٌی ئاوا لە ڕاپۆرتەکاًی زلهێساًعا ظەتیٌن.
پێىیطتە ئەهەظ تاش تکرێ کە ًێىی ئەو ظوو پەرتىوکە کە لە الیەى ظوکتىور
هەوراهی و هاهۆضتا ''ضلطاًی'' وەرگێڕظراوًە ضەر کىرظی ،هەڵەی تێعایە .ڕاپۆرتی
ظیپلۆهاتەکاى وەک تەڵگە ًایەًە ئەژهارظى .هەر تۆیە تاغتر واتىو تە خێگای تەڵگە
لە ڕاپۆرت تۆ ًێىی کتێة کەڵک وەرگیراتا.
زۆر ًىوضەری ڕۆژئاواییع هەى کە پػتیىاًی کىرظى و گىهاى لەوەظا ًییە کە
ًىوضەری تە تىاًاى ،تەاڵم هۆکاری ًىوضیٌی زاًیاری هەڵەیاى ظەگەڕێتەوە تۆ ئەو
ضەرچاواًەی کە پێػتر تاڵو تىوًەتەوە ،غتێک کە تاغتر واتىو لێی ورظ تثٌەوە،
هاظام وەک غارەزا و پطپۆڕ و ً ...اویاى ظەترظرێ .کىرظەکاًیع ضۆیاى ضەتاتارى
کە پێع ئەوە ًىوضراوەیەک تاڵو کەًەوە ،لێکۆڵیٌەوەی ورظیاى ًەکرظووە .ئەواى
تاغتر واتىو تەرپەرچی ئەو کتێثگەلەیاى ظاتاوە کە زاًیاری هەڵە لە ضەر
هێژووەکەیاى تاڵو ظەکەًەوە.
پێػتر لەم ًاهیلکەیەظا تاش لەوە کرا کە ''تالرۆف'' چ پالًێکی هەتىو .ئەواى
گەرەکیاى تىو کە کىرظضتاى تە خێگای ضەرتەضۆیی ،تە غىێي وەرگرتٌی هافی
ئێتٌیکی لە ژێر تاڵی زکىهەتی ئازەرتایداى کەوێ .فاکت و تەڵگەکاى ئەهە
ظەضەلوێٌي کە زکىهەتی ترکی لە ئازەرتایداًی ''ایراى''ێ تەڵگەی تەزویر و ضاضتەی
''خعل'' کرظووە تا هێژووی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى چەواغە تکەى.
تەڵگەکاى ضەلوێٌەری ئەوەى کە زکىهەتی ًەتەوەیی ئازەرتایداى لە تەورێس،
ضەرتەضۆ ًەتىوى ،تەاڵم وەک لمێک لە ظاری ضۆڤیەت تەکار ترظرا تا یاى زەضت
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تطاتە ضەر ''ایراى'' تۆ تە ظەضت هێٌاًی ًەوتی تاکىوری ''ایراى'' ،یاى ئەوە کە
ظەضت تە ضەر ًاوچەی ئازەرتایداًی ''ایراى'' ظاتگرى و تیطەًە ضەر ضاکی ضۆڤیەت.
لێرە چەًع ًوىوًەیەک لە چەواغەکارییەکاًی ضۆڤیەت و ضەڵکی ضەر تە واى لە
ئازەرتایداى ظەضرێتە تەر چاوی ضىێٌەر و ًاڕاضتثىوًیاى ظەضەلوێٌعرێت.
ًىوضەراًی ضەر تە زیستی ''تىظە'' و ئەو زیستاًەی کە پێىەًعییاى تە ضۆڤیەتەوە
هەتىوە ،لە ًىوضیٌەوەی هێژووی کۆهاری کىرظضتاًعا هەوڵیاى ظاوە تا
تەرژەوەًعییەکاًی ضۆڤیەت تپارێسى و هەهاى هێتۆظیاى تۆ تاڵوکرظًەوەی زاًیاری
ًاڕاضت ضەتارەت تە هێژووی ًەتەوەی کىرظ تاڵو کرظۆتەوە .ڕاضتییەک پێىیطتە
تگىترێ کە ئەوەی زلهێساًی ڕۆژئاوایی تە ظژی ًەتەوەی کىرظیاى کرظووە لە الیەى
تەکرێگیراوەکاًی ضۆڤیەتەوە تاضی لی کراوە .ئەهەظ زۆرتر لە تەر غەڕی
ئایعۆلۆژی ضۆیاى ظەگەڵ ئێوپێریالیطتەکاى تىوە ًەک لە ڕووی ظڵطۆزی تۆ
ًەتەوەی کىرظ .تە ظڵٌیاییەوە ًىوضەراًی ''ایراى''ی'' ،عراق''ی'' ،ترکیە''یی و
''ضىریە''ییع زەزیاى لەوەیە و پػتیىاًی ئەو تەڵگە ضاضتە و ًاڕاضتاًە ظەکەى.
ئاهاًدی ئەواى ضازکرظًی وێٌەیەکی لێسەوەى لە ًەتەوەی کىرظە کە وا ًیػاى تعەى
کىرظ چەًع ''طایفە'' و عەغیرەتێکی ًاغارضتاًیي کە هیچکات هەوڵی ضەرتەضۆیی
واڵتی ضۆیاى ًەظاوە .ئەواى وەک کەضاًێکی تێ الیەى و ئاکاظێوی ًاًىوضي و
لێکۆڵیي ًاکەى و پێٌىوضیاى وەک چەکێک تەکار ظەترظرێ تا ضٌىورە ظزراوەکاًیاًی
پێ تپارێسى .ئەواى هێژووی کىرظ ظەکىژىً .ەیاراًی کىرظ هەرکات هەوڵیاى ظاوە تا
ًاضٌاهەی ًەتەوەی کىرظ تػۆًەوە.
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چەند نموونەیەک لە بەڵگە ساختەکان
یەک لەو هەواڵًەی کە ًەیاراًی کىرظ ظاویاًە ،تاڵوکرظًەوەی پڕۆپاگەًعەی ئەوەیە
کە ضەرکرظە کىرظەکاى وەک کەضاًێک پێٌاضە تکەى کە پێىەًعی ًائاضاییاى تە
زکىهەتی ظیکەوە هەتىوە ،ئەوە کە ئەواى ظاوای چەک و پارە ظەکەى و وەک
تەکرێگیراواى تاضی ًاڕاضتیاى لە ضەر تاڵو ظەکەًەوە کە تە ضاکاری ظەکڕظرێي.
ڕاپۆرتەکاًی ضۆڤیەت و تریتاًیا کە پێػتر ًاویاى ترظرا تالە ووغەیەک لە هەڕ
ضەرتەضۆیی کىرظ و ظاهەزراًی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى تاش
ًاکەى .ئەواى هەوڵیاى ظاوە تا وێٌەیەک لە کىرظ ضاز تکەى تا هۆکاری ڕووضاًی
کۆهاری کىرظضتاى تەًیا تۆ کێػەی ًاوضۆیی ًەتەوەی کىرظ تگەڕێٌٌەوە ،ئەواى هیچ
تاش لەوە ًاکەى تریتاًیا ،ئاهریکا و ضۆڤیەت چ پالًیکیاى تە ظژی ًەتەوەی کىرظ لە
کۆًفراًطەکاًی ''طهراى'' و ''یالتا'' ظاڕغت .ڕاپۆرتەکاًی ئەواى هیچ تاش لە
تەرژەوەًعییەکاًی ضۆیاى لە ڕۆژهەاڵتی ًاوەڕاضت ًاکا .کۆهاری تێڕۆریطتی
''اضالهی ایراى'' لە  ٣٢ضاڵی ڕاترظوو تەرظەوام ضەریکی ئەوە تىوە کە زیستە
کىرظییەکاًی

ڕۆژهەاڵتی

کىرظضتاى

هاوکاری

''صعام

زطیي''

تىوى

وەک

تەکرێگیراوێکی ''عراق'' لە کاتی غەڕی ئەو واڵتە ظەگەڵ ''ایراى'' ڕۆڵیاى هەتىوە.
کاتێک کە ''صعام'' لە ظەضەاڵت کەوت ،لێژًەیەک پێکهاتىو لە کىرظ" ،غیعە" و
"ضٌی" پێک هات و تەرپرضایەتی پێعاچىوًەوەی تەواوی تەڵگەکاًی زکىهەتی
''تعث''یاى پێ ضپێرظرا .گرووپی لێکۆڵیٌەوە تەواوی تەڵگەکاًیاى ضطتە تەر
ورظتیٌییەوە و تالە یەک تەڵگەیاى ًەظۆزییەوە کە تە ظژی زیستە کىرظییەکاًی
ڕۆژهەاڵتی کىرظضتاى و ضەرکرظەکاًی ئەو زیستاًە تەکار تهێٌعرێت .ظوکتىور
''هسوىظ عثواى'' کە لە ضەرۆکایەتی ئەو لێژًەیەظا کاری ظەکرظ ،تە ڕاغکاوی
ڕایگەیاًع کە زیستە کىرظییەکاًی ڕۆژهەاڵتی کىرظضتاى ،پێػیٌەیەکی ضاوێٌیاى هەیە
و هیچ غتێکی ًێگاتیڤ ضەتارەت تەواى تە ظەضتەوە ًییە .ڕاپۆرتەکاًی
''ویکیلیکص''یع تە هەهاى غێىە ئەم گرًگە پػتڕاضت ظەکەًەوە .ئەهاًە ظەکرێ تە
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تەڵگەوە تطرێتە تەر ظەضت و وەک لطەی هێژووًىوضاى ًییە .تەڵگە تۆ ضەلواًعًی
ئەو ظێڕاًە لە تەر ظەضت ظایە .هەر وەها تەڵگە تۆ ئەوەظ لە تەر ظەضت ظایە و
ظەکرێ تطەلوێٌعرێت کە لە ڕۆژهەاڵتی ًاوەڕاضت هیچ ظەوڵەتێکی ضەرتەضۆ وخىوظی
ًییە هەر کام لەواى تە غێىەیەک تەکرێگیراوی الیەًێکي.
ضۆڤیەت و کەضاًی ضەر تە واى تەڵگەی ضاضتەیاى ضاز کرظووە تا وێٌەیەکی ًاغریي
لە ضەر ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى ضاز تکەى .لێرە
تاش لە چەًع ًوىوًە لەو کاغەزە ضاضتاًە ظەکەیي و ضاضتەتىوًیػیاى
ظەضەلوێٌیي.
کاتێک کە ''ایراى'' ڕێگەی پێ ظرا تا زکىهەتی ضىظهىضتاری ًەتەوەیی ئازەرتایداى و
کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى لە ًاو تەرێ ،ضیاضەتىاًاًی کىرظ تەڵگەکاًی تەر
ظەضتیاى ضىوتاًع تا ''ایراى'' تەڵگەی تە ظژی ئەو کىرظاًە وە ظەضت ًەکەوێ کە
پػتیىاًی کۆهاریاى کرظتىو .ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى ظەیساًی کە کارظاًەوەی
زکىهەتی ''ایراى'' چ ظەتێ و ئاگاظاریع تىو کە لە تەورێس چ ڕووی ظاتىو و هەر تۆیە
گەرەکی ًەتىو کىرظیع تىوغی هەهاى کارەضات و تەضەرهات تێ کە ترکاًی تەورێس
تىوغی تثىوى .ئەهە تۆ ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''ی گەلیک گرًگ تىو کە کىرظ
تە ظەضتی زکىهەتی فاغیطتی ''طهراى'' وەک ترکە تێپػتیىاًەکاًی تەورێس
ًەکىژرێي .ئەو ضۆی کرظە لىرتاًی ضەڵکی ضۆی و لە پێٌاو ووغەکاًی ضۆیعا
ڕاوەضتا ،چىوى ضىێٌعی ضىارظتىو کە ضەیاًەت تە کىرظ و کىرظضتاى ًەکا''.خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع'' تا گیاًثەضػی تەراهثەر ًەتەوەی کىرظ وەفاظار تىو .لە
ضۆڕاظ ًییە کە ئەو واتایەکی زۆری لە ًێى ًەتەوەی کىرظظا هەیە .ئەو ضەًثىلی
ًیػتواًپەروەری و وەفاظارییە و ئەو ڕۆژەی کە تێیعا لە ضێعارە ظرا ،ڕۆژی
غەهیعاًی کىرظاًە.
''اهیر علی الهروظی'' کە لە ضەرکرظایەتی ''فرلە ظهکرات آغرتایداى''ظا تىو ،کتێثی
تیۆگرافی ضۆیعا تە ًێىی ''یاظ هاًعەها و هالزظەها'' تاڵو کرظۆتەوە .ئەو پەرتىوکە
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تە زهاًی پارضی لە تاکۆ تە چاپ گەییػت .الپەڕەی ئیٌتێرًێتی "وێٌەکاًی کۆهاری
کىرظضتاى" ئەو زاًیارییەی تاڵو کرظۆتەوە کە ''الهروظی" ضێ ًاهەی لە الپەڕەکاًی
 ٣٣٥تا ٣٥٧ی کتێثەکەی تاڵو کرظۆتەوە و ًىوضیىێتی کە ''خٌاب زضرتی لاضی
هسوع'' ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى ئەو ًاهاًەی تۆ ''تالرۆف'' ًارظووە .پێع ئەوە کە
ًاهەکاى ًیػاى تعەیي ،پێىیطتە ئەهەظ تڵێیي کە تەرپرضی الپەڕەی ئیٌتێرًێتی
"وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى" لەم پێىەًعییەوە ًىوضیىێتی:
<<لە هەر ضێک ًاهەکاى ظا ئیوسای پێػەوا لازی هسەهەظ تە
تەراورظ کرظى لە گەڵ ضەرچاوەی ظیکە ظا تە خىاًی
ظەًاضریتەوە و چ گىهاًێک لە ڕەضەى تىوًیعا ًییە>>.
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لە الپەڕەی ظاهاتىوظا وێٌەی ئەو ضێ ًاهەیە ظەتیٌي .پێػەکی پێىیطتە ئەهە تگىترێ
کە تەرپرضی الپەڕەی ًاضراوی "وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى" ڕووًی ًەکرظۆتەوە کە
ئەو ضێ ئیوسا ضاضتەیەی ظەگەڵ کام ضەرچاوەی ظیکە تەراورظی کرظووى! کاهە
ًوىوًە لە ئیوساکاًی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تۆ تەراورظکرظى تەکار ترظراوى،
کاتیک کە ًىوضیىێتی تە تی گىهاى ئەو ضێ ئیوسایە ئی ''خٌاتی زضرتی لاضی
هسوع''ى؟
ئەو پێىیطت تىو چەًع ًوىوًەیەکی لە ئیوساکاًی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''
تاڵو کرظتاوە کە هەیەتی ،و هەروەها پێىیطت تىو ڕووًیػی کرظتاوە کە ًىضطەی
ئۆرخیٌالی ًوىوًەکاًی ئەو لە کىێ ڕاظەگیرێي تۆ ئەوە ڕەًگە کۆًترۆڵێک پێىیطت
تێ .لێکۆڵەرێکی پطپۆڕ غتی ئاوا ًاًىوضێ تە تێ ئەوە کە تەڵگەیەک تعاتە تەر
ظەضت .ئیٌدا ئەو ڕووًی ًەکرظۆتەوە کە چ تىاًا و زاًطتێکی لە پێىەًعی تە
''تأییع''کرظًی تەڵگە و ئیوسا هەیە! کاری ئاوا ظەتێ لە الیەى غارەزایێکی تایثەت تە
''تأییع''کرظًی تەڵگە و هەڵطەًگاًعى و  ...تگىترێ.
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وا وێعەچێ کە تەرپرضی الپەڕەی ئیٌتێرًێتی "وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى"
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ضەرۆک کۆهاری

زاًیارییەکی ئەوتۆی لە هەڕ
کىرظضتاًی ضەرتەضۆوە ًەتێ.

هەر وەک لە وێٌەکاًی الپەڕەکاًی ظاهاتىوظا ظەتیٌرێ ،ضێ ظەضتطەتی خیاواز لە
ضێ ًاهەکەی ''الهروظی''ظا ظیارە .الپەڕەی ئیٌتێرًێتی "وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى"
و ''الهروظی'' هیچ ًوىوًەیەکیاى لە ظەضتطەتی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تاڵو
ًەکرظۆتەوە! ئەهە گەلێک گرًگە تساًرێ کە کێ ئەو ًاهاًەی ًىوضیىە کە ئەو ظوو
ضەرچاوەیە لەم پێىەًعییەوە هیچ زاًیارییەک ًاظەًە ظەضت ضىێٌەر! تە پێی ئەو
تەڵگە ڕاضتەلیٌاًەی کە لە تەر ظەضت ظاى و لێرە ظەضریٌە تەر چاو ،ئێوە ظڵٌیایي
کە هیچکام لەو ضێ ًاهاًە تە ظەضتی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ًەًىوضراوى و
ئیوساظ ًەکراوى .گەلێک ضاکارە کە لۆگۆ و ئاڕهێک لە ًاهەیەک ڕا تۆ ضەر
کاغەزێکی ظیکە کۆپی تکرێ .لە ضەر تێکٌیکی ''خعل''ی ًاهە ،ئاڕم و لۆغۆ و ئیوسا
پێػتر هاهۆضتا ''زطي ایىب زاظە''(گۆراى) ڕووًکرظًەوەی خىاًی تاڵو کرظۆتەوە .ئەو
کە لاًىوًی ضىێٌعووە ،پێػتر ''خعل''تىوًی ئەو ضێ ًاهەیەی تە هێتۆظی ضۆیاى
تاش کرظووە و تاڵویع کراوەتەوەً .اهەیەک کە لە الیەى ضەرۆک کۆهاری ظەوڵەتێکی
ضەرتەضۆ تۆ ضەرۆک کۆهاری واڵتێکی ضىظهىضتار ظەًێرظرێت ،پێىیطتە هەًعێک تە
غێىەی پرۆفێػیۆًەل و ڕێک و پێک تٌىوضرێ کە ئەو تایثەتوەًعییاًە لە ضێ ًاهەی
تەرتاضعا وخىظی ًییە .لە ًاهەی یەکەم و ظووهەهعا  ،تەًیا ئیوسا لێعراوە تەاڵم لە
ًاهەی ضێهەهعا ئەو کەضەی کە ئیوسای کرظووە ،ڕێکەوتیػی لە تەًیػت ئیوساکە
ًىوضیىەً .اهەیەکی فەرهی کە ضەرۆک کۆهاریک تیٌىوضێ ،پێىیطتە کە ڕێکەوتی لە
ضەر تٌىوضرێ .ئەو کەضەی کە ئیوسای کرظووەً ،ىوضیىیتی ''هسوع لاضی'' .لە
ًىوضیي تە پیتی "عرتی'' کە ضەرچاوە لە ضەتی ئاراهی وەرظەگرێ ،ووغەی ''لاضی''
ضێ ًىلتەی هەیە .کاتێک ووغەیەک ضێ ًىلتەی هەتێ ،ظەکرێ ئەو ًىلتاًە تە
غێىەی خۆراوخۆر تٌىوضرێي .هرۆڤ ظەتىاًێ هەر ضێک ًىلتە تە خیا لە یەک
تٌىوضێ ،ظەکرێ ظوو ظاًەیاى تە یەکەوە وەک هێڵێکی ڕاضت( )-تێکەڵ تکرێي و
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ًىلتەی ضێهەهیع تە خیا تٌىوضرێت .هەروەها ظەکرێ کە هەر ضێک ًىلتەی ووغەکە
لە ضەتێکی ضىار و کەواًی ەتە یەکەوە تێکەڵ تکرێي ،تەاڵم تە پێی عاظەت و ًىوضیي
پاظ هاوەیەک هەر هرۆڤێک تە غێىەیەکی تایثەت تە ضۆی ًىلتەکاى لە ووغەکاًعا
ظەًىوضێ .تە تایثەتی لە ئیوساظا کە ظەتێ ئەو زاڵەتە زەتوەى لە تەر چاو تگیرێ.
لە ًاهەی یەکەهعا ظەتیٌرێ کە ئەو کەضەی ئیوساکەی لیعاوە ،هەر ضێک ًىلتەی
ًاوی ''لاضی'' تە یەکەوە وەک ضەتێکی ضىار و کەواًی تێکەڵ کرظووە ،تەاڵم لە
ًاهەکاًی ظووهەم و ضێهەهعا خیاوازى .لە ًاهەکاًی ظووهەم و ضێهەهعا ظوو ًىلتەی
پیتی ''ق" لە ًاوی ''لاضی''ظا تە غێىەی هێڵێکی ڕاضت ( )-تێکەڵ کراوى و ًىلتەی
پیتی ''ض'' تە تەًێ ًىوضراوە .غىێٌی ًىلتەکاًیع هەًعێک لێک خیاوازى وەک لە
ئیوسای ًاهەکاًی ظووهەم و ضێهەهعا ظەتیٌرێ .لە ًاهەی ظووهەهعا ًىلتەی پیتی
''ض'' کە تە تەًێ ًىوضراوە ،ڕێک لە ضەر ظوو ًىلتەکە ًىوضراوە کە وەک هێڵ
ظەگەڵ یەک تێکەڵي تەاڵم لە ًاهەی ضێهەهعا ًىلتەی پیتی ''ض'' لەو غىێٌە
ظاًەًعراوە کە لە ًاهەی ژهارە ظوو ظا ظەتیٌرێ( .ئەم تالە خیاوازییە لە چاو
خیاوازییەکاًی ظیکە زۆر گرًگ ًییە و ئاضاییە کە غىێٌی ًىلتە هەًعێک خیاوازتر
تێ تەاڵم خیاوازییەکاًی ظیکە ئاضایی ًیي و پێىەًعی ڕاضتەوضۆیاى تە ''عاظەت و
ڕاهاتٌی هرۆڤ لە ئیوساکرظًعا هەیە).
ظوو ًاهەی یەکەم لۆگۆیاى لە ضەر ًییە تەاڵم ًاهەی ضێهەم لۆگۆی پێىەیە! گەلۆ
ًاهەیەکی فەرهی ظەتێ ئاوا تێ؟ تە ظڵٌیاییەوە ًا.
پرضیاری گرًگ ئەهەیە کە ًىضطەی ئۆرخیٌالی ئەو ضێ ًاهەیە لە کىێ ڕاظەگیرێي؟
کاهە ئارغیى لە کاهە واڵت؟ ئەم زاًیارییاًە پێىیطتي تا ضىێٌەر/لێکۆڵەر تۆ
کۆًترۆڵکرظًی تىاری تۆ رەضطاتێ.
ًىوضەری ئەم ًاهیلکەیە هیچ زاًطتێکی ضەتارەت تە ئیوسا و ڕەضەًٌاضیٌی تەڵگە
ًییە ،تەاڵم تە هۆی ئەوە کە تەڵگەی ڕاضتەلیٌە لە تەر ظەضت ظایە و ظەضرێٌە تەر
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چاوی ضىێٌەر (ڕێی زاغکرظًیػی ًییە) ،هەر تۆیە ڕێگە تە ضۆی ظەظا ڕەضٌە
ئاراضتەی ئەو کەضاًە تکا کە تە تێ ئەوە کە زاًطت و ئاگاییەکیاى هەتێ و ضۆیاى
تە لێکۆڵەر ظەزاًي ،چەًع تەڵگەی ضاضتە و ضازکراو تە ڕەضەى پێٌاضە ظەکەى.
لەم ًاهاًەظا چ ًىوضراوە؟ گرًگی ئەو تە ًاو تەڵگاًە لە چ ئاضتێک ظایە؟
''الهروظی'' و تەرپرضی الپەڕەی ئیٌتێرًێتی "وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى" ظەتێژى کە
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع" لە ًاهەی یەکەهعا ''تالرۆف''ی تە ''تاوکی کىرظاى'' ًاو
هێٌاوە! ''الهروظی'' و تەرپرضی الپەڕەی ئیٌتێرًێتی "وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى"
پێیاى وایە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' کەضێکی وەک ''تالرۆف''ی تە ''تاوکی
ضەڵکی ئازەرتایداى'' ًاو ترظووە و وا واتا ظەتەضػێ کە ''خٌاتی زضرتی لاضی
هسوع'' کىرظیػی وەک تەغێک لە ئازەرتایداى هێٌاتێتە ئەژهار و ًەک وەک
ًەتەوەی کىرظ! لە ًاهەی ضێهەهعا ''الهروظی'' و تەرپرضی الپەڕەی ئیٌتێرًێتی
"وێٌەکاًی کۆهاری کىرظضتاى" ظەتێژى کە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''،
''تالرۆف''ی تە ''ضێکرێتێری گػتی زیستی کۆهۆًیطتی ئازەرتایداى'' ًاو ترظووە.
ضەیرە کە ضەرۆک کۆهارێکی وەک ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' کە ئێوە زاًیاری
زۆرهاى ضەتارەت تەو هەیەً ،اهەی تەو غێىەیە ًىوضیثێ .لە ًاهەیەکعا ''تالرۆف''ی
تە تاوکی کىرظاى ًاو ترظتێ ،لە ًاهەیەکی ظیکەظا تە ضێکرێتێری زیستێک ،لە
ًاهەیەکعا وەک کىرظێک ًاهەی ًىوضیثێ و لە ًاهەیەکی ظیکەظا کىرظی تە تەغێک لە
ئازەرتایداى ًاو ترظتێ و ًەک وەک کىرظضتاًی!
ئێوە تە پێی ئەو زاًیاری و تەڵگاًەی ظەضتواى پێی ڕاگەییػتىوە ،ظەزاًیي کە
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' زۆر کىرت و پىضت لطەی ظەکرظ و ظەیٌىوضی و
هەرکات لە هەڵص و کەوت و ًىوضیي و لطەکرظًعا هەرکات ضۆی تە غێىەیەکی
ضتاًعارظ زۆر تەڕێس و تەرز و ئاکاظێوی ڕاظەگرت .پێع ئەوە کە تە تێ هیچ چەغٌە
گىهاًێک ضاضتە تىوًی ئەو ئیوسایاًە تطەلوێٌیي ،زەز ظەکەم ئاهاژە تە کەضێک
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تکەم کە لە  ٥٣کەضێک تىو کە لە ظەضتپێکی ظاهەزراًی زیستی ''تىظە'' ظەگەڵ ئەو
زیستە تىو'' .تسرگ علىی'' ًاوێکی ًاضراوە تۆ هەهىو ''ایراى''ییەک .یەک لە چەًع
ئێلیتێک کە زۆریٌەی ''ایراى''ییەکاى ڕێسیاى تۆی هەیە'' .تسرگ علىی'' ظەگەڵ چەًع
کەضێکی ظیکە لە ''طهراى''ەوە ضەفەریاى تۆ هەهاتاظ کرظتىو و لە ًسیکەوە تە ضسهەتی
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' گەییػتثىوى .پێىیطتە ئەهەظ تگىترێ کە تاضی
ضەفەر و ظیواًەی ئەو چەًع کەضە لە ژهارەی یەکەهی ڕۆژًاهەی کىرظضتاى چاپی
هەهاتاظ لە تەرواری ١١ی ١ی ١٩٤٦ظا پػتڕاضت کراوە و ًاوی ''تسرگ علىی'' لە یەکەم
ژهارەی کىرظضتاًعا هاتىوە'' .تسرگ علىی'' لە هارضی ١٩٨٥ی زاییٌی لە الیەى
کەضێک تە ًاوی ''تالر هؤهٌی'' لە غاری پاریص ظیواًەی ظەگەڵ کراتىو'' .علىی'' تۆ
''هؤهٌی'' تاش کرظتىو کە کاتێک چىوتىوًە هەهاتاظ ڕەوغی غار تە چ غێىەیەک
تىو .ئەو پێی واتىو کە ظیتٌی هەًعێک غت تۆ ئەو ئاضایی ًەتىو'' .هؤهٌی'' لە
"علىی'' پرضیثىو کە ئەظی ضەتارەت تەو غتاًە ظەگەڵ ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''
هیچ لطەیەکی کرظتىو؟ ''تسرگ علىی'' لە واڵهعا تە ''هؤهٌی'' گىتثىو کە:

<< وا ،وا! ئەو [جىابی حضرتی قاضی محمد] ئەوەودە
بە ئەدەب و ئیحترامەوە لەوێ داویشتبوو و وەک
پێغەمبەران قسەی دەکرد کە مرۆڤ وەیدەوێرا [لە
ڕووی هەڵ وەدەهات] لەو قساوە بکا .بۆ مه کە بە
هەر شێوە ئاوا بوو .ئەواوی دیکەش بە هەمان شێوە
وەیاوپرسی>>.
ئەهە ئەًعاهێکی زیستی ''تىظە''یە کە تاش ظەکا ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع" کێ
تىوً .ەیاراًی کىرظ یەکدار ًاغارەزا تىوى کە تەڵگەی ئاوا ضاضتەیاى ضاز کرظووە.
''زکىهت هلی آغرتایداى'' زۆری هەوڵ ظا کە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ڕازی تکا
کە ًاوچە کىرظضتاًییەکاى تە غێىەی ضىظهىضتاری لە ژێر ظەضەاڵتی ئازەرتایداى
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تەڕێىە تچێ .ئەواى ضەوًی ئەوەیاى ظیثىو کە تەغێک لە کىرظضتاى تە ضۆڤیەتەوە
تعرووًەوە گەر ''ایراى'' ًەیىیطتثا ڕێگەی ظەضەاڵت تۆ زیستی ''تىظە'' ئاوەڵە و تەریي
تکا و ًەوتی تاکىوری ''ایراى''یاى پێ ًەظرێ.
کاتێک ''تالرۆف'' پێػٌیاری هافی ئێتٌیکی کىرظاًی لە ژێر ظەضەاڵتی ئازەرتایداى
تاش کرظتىو'' ،خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' کارظاًەوەیەکی تەرپرضاًەی تەراهثەر
ًەتەوە و ًیػتواى لە ضۆی ًیػاى ظاتىو و تۆی ڕووى کرظتىوًەوە کە کىرظ
ضەرتەضۆیی گەرەکە .تەًاًەت تە ''تالرۆف''یع گىتراتىو کە گەر کىرظ ظاوای
ضىظهىضتاری کرظتا ،ئەوکات الی ''طهراى'' ظاوایاى ظەکرظ ًەک لە الی ئازەرتایداى.
ڕێثەرێکی ئاوا کە تەم غێىەیە لە ضەر کەراهەت و ضەروەری ًەتەوەکەی ضۆی لطە
تکا و هیچ تەها و ''اعتثار''ێک تە ویطتی ضۆڤیەت ًەظا ،هیچکات ضۆی تۆ
کۆهۆًیطتێکی ظەضتکرظی ضتالیي ظاًاهێٌێتەوە و تە تاوکی کىرظی ًاو تەرێ و ظاوای
تاًک و چەکی لێ تکا.
ڕاضتی چییە؟ ئەو ''لاضی هسوع''ە کێ تىو؟ تۆ پێواى وایە کە ئەو ًاهاًە ضاضتە و
ضازکراوى؟
ئێوە لە ًسیکەی  ١٥کەش وەک پێػوەرگەی هێسی پێػەوا ،هێژووًىوش ،ضیاضەتىاى
و ..ەهاى پرضیار کرظووە کە ًاوی ''پێػەوا لاضی هسوع'' چ تىو؟ خیا لە ظوو کەضیاى
ئەواًی ظیکە هەهىو پێیاى واتىو کە پرضیارێکی زۆر ضەیرهاى لێ کرظووى! کێػەکە
لێرە ظایە .زۆریٌە ًازاًي کە ًێىی ظروضتی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' چ تىو!
ئەو تە ًاوی ''لاضی هسوع'' ًاضراوە .هاوکات زۆر کەضیع ًاوی ''پێػەوا''ی تۆ
تەکار ظەتەى .هەًعێک ظەتێژى ''هسوع لاضی'' و زۆریٌە لە ''لاضی هسوع'' کەڵک
وەرظەگرى .لە ًێى تٌەهاڵەی ''لاضی''ظا گەلێک ئاضاییە کە ضێ ًاو تۆ پێٌاضەکرظًی
ئەًعاهاًی ئەو تٌەهاڵە گەورەیە تەکار تثرظرێت تەاڵم هەغي کە ضێ ًاویاى ًییە.
هەًعێک لەواًیع ضێ ًاویاى هەتىوە و یەکیاى تە پێی ویطتی ضۆیاى الترظووە و
ظووی تەکار ظەتەى .تۆ ئەوە کە وێٌەغواى هێٌاتێتەوە ،ظەتىاًیي تۆ وێٌە ئاهاژە تە
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ًاوی تەڕێساى ''غیٌەی لاضی''(ًاضراو تە کاک غیٌە)'' ،عور لاضی'' ،عثعاللە
لاضی''''،لاضن لاضی'' و ...هتع تکەیي .هەرکام لەهاًە ًاوێکی تچىوکیاى هەیە و
ًاوی تٌەهاڵەغیاى ''لاضی''یە .تەغێکی ظیکە لەو تٌەهاڵە گەورەیە ضێ ًاویاى هەیە
و ظوایە ظوو ظاًەیاى تەکار ترظووە .تۆ وێٌە ظەتىاًیي ئاهاژە تکەیي تە ''رزین ضیف
لاضی'' کە لە ظواییعا گۆڕی تە ''رزین لاضی'' و ًوىوًەی ظیکەظ تۆ هێٌاًەوە هەیە
وەک کىڕی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' و ...هتع .تەغێکیع لە ئەًعاهاًی ئەو
تٌەهاڵە گەورەیە ضێ ًاویاى هەتىوە و ئێطتاظ تەکاری ظەتەى .تۆ وێٌە یەک لەو
کتێثاًەی کە وەک ضەرچاوە کەڵکن لێ وەرگرتىوە ،کتێثێکە کە لە ڕووی
یاظظاغتەکاًی هیرزا ''ضلیل فتاذ لاضی'' ًىوضراوە .تۆ ئەوە کە چەًع وێٌەیەکی
ظیکەغواى هێٌاتێتەوە ظەکرێ ئاهاژە تکەیي تە تەڕێساى ''ضعیع هٌصىر لاضی''،
''ضاهڕەًع هصثاذ لاضی'''' ،عثعالرزین خىاًورظ لاضی'' و ...هتع.
چوا گرًگی هەیە کە تاضی ئەم ًاواًە تکەیي؟
تە هۆی ئەوە کە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ًاوێکی ظیکەغی هەتىو ،گرًگتریي
ضاڵێک کە ضەرًدی تایثەتی پێ ًەظراوە'' .خٌاتی لاضی علی'' کە ظاظوەرێک تىو لە
هەهاتاظ ،ظوو کىڕی هەتىو .هیرزا ''ضلیل فتاذ لاضی'' کە پەرتىوکی کىرتە هێژووی
تٌەهاڵەی ''لاضی'' لە ڕووی یاظظاغتەکاًی ئەو ًىوضراوًەتەوەً ،ىوضیىێتی کە
کىڕەکاًی ''خٌاتی لاضی علی'' ًاوی ''هسوع هوام'' و ''اتىلماضن ضعر''یاى لە ضەر
ظاًعرا'' .هسوع هوام'' ًاوی تچىوکی ڕاضتەلیٌەی خەًاتی پێػەوا تىو'' .هسوع هوام
لاضی'' ًاوی تەواوی ''خٌاتی زضرت لاضی هسوع'' تىو .ئەهەی کە گرًگی پڕتایەضی
هەیە و تەڵگەکاًیع پػتڕاضتی ظەکەًەوە ئەهەیە کە ضەرۆک کۆهاری کىرظضتاى
هەهىوکات ًاوی تەواوی ضۆی واتە ''هسوع هوام لاضی'' لە ئیوساکرظًعا تەکار ظەترظ.
ئێوە هەًعێک ًاهەهاى لە ضاڵی ٢٢٢٨ی زاییٌی ظیثىو کە پێواى واتىو ''خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع'' ئیوسای کرظتىوى .لەو ًاهە ضاضتە و ضازکراواًەظا ئیوساکاى
تە غێىەی ''هسوع لاضی'' ًىوضراوى .تەاڵم ئەوەی کە ڕاضتییە و زاغای لێ ًاکرێ
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ئەوەیە کە ضەرۆکی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى لە ئیوساکاًیعا
هەرکات لە ًاوی ''هسوع هوام لاضی'' کەڵکی وەرظەگرت .یەکەهدار کە چاوهاى تە
ئیوسای ڕاضتەلیٌەی خەًاتی پێػەوا کەوت ،لە پەرتىوکی هاهۆضتا ''ضیع هسوع
صوعی''ظا تىو .لەوێعا ظیتواى کە لە ژێر ًاوی ''هسوع لاضی'' ووغەیەکی ظیکەظ
ًىوضراوە کە تۆهاى ڕووى ًەتىو ظەتێ چ تێ .پاظ لێىرظتىوًەوەیەکی زۆر تیرهاى
کرظەوە کە ڕەًگە ئیوسای خەًاتی پێػەوا تە غێىەی ''هسوع لاضی هوام'' تىوە تەاڵم
پاظ ئەوە کە پێىەًعیواى تە ضەڵکی غارەزا و خێی هتواًەوە گرت ،تۆهاى ظەرکەوت
کە ًاوی تەواوی ضەرۆکی کۆهاری ضەرتەضۆی کىرظضتاى ''هسوع هوام لاضی'' تىوە.
لەو کتێثەظا هەر وەک لە الپەڕەی ظاهاتىوظا ظەتیٌرێ ،تىاًیواى ظوو ًىضطەی
ظەضتطەت و ئیوسای ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''هاى وە ظەضت کەوێ .لە ظواییعا
ظەضتواى تە وەغاًی کىرظی پەرتىوکی ''کىرتە هێژووی تٌەهاڵەی لازی لە ویالیەتی
هىکری'' ڕاتگا .هیرزا ''ضلیل فتاذ لاضی'' زاًیارییەکاى و ڕاضتییەکاى تۆ ئێوە لەو
کتێثەظا پػتڕاضت ظەکاتەوە .لە الپەڕەی ٩٢ی ئەو کتێثەظا ًىوضراوە کە ًاوی ضەرۆک
کۆهاری کىرظضتاى ''هسوع هوام لاضی'' تىو و ًاهەیەکیع تە ئیوسای ئەو لە الپەڕەی
٢٥٢ی ئەو کتێثەظا ظاًعراوە .وێٌەی تەڵگەکە تە غێىەی ڕەظ و ضپی چاپ کراوە .ئێوە
تىاًیواى ظەضتواى تە وێٌەیەکی ڕەًگی ئەو تەڵگەیە ڕاتگا کە خىاًتر ڕاضتییەکاى
پػتڕاضت ظەکاتەوە .گرًگی ئەوەظ لەهە ظایە کە ضىظی تٌەهاڵەی ''لاضی'' لە
هەهاتاظ ڕەضەى تىوًی ئەو تەڵگە و ئیوسایاًە پػتڕاضت ظەکەًەوە .ئەواى ئەهەظ
پػتڕاضت ظەکەًەوە کە ًاوی تەواوی خەًاتی پێػەوا ''هسوع هوام لاضی'' تىو .لە
الپەڕەکاًی ظاهاتىوظا وێٌەی تەڵگە ڕەضەًەکاى ظەضرێٌە تەر چاو کە ''خٌاتی زضرتی
لاضی هسوع'' ضەرۆکی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى ئیوسای کرظووى و
ًىوضیىًی.
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وێىەی ژێرەوە دەستخەت و ئیمسای ڕاستەقیىەی سەرۆک کۆماری کوردستان ''جىابی حضرتی قاضی محمذ" ویشان دەدا .واوەڕۆکی
وامەکە باش لەوە دەکا کە پێشەوای کوردان شایەتی مارەکردوی دوو کەش بوو کە زەماوەوذیان کردبوو .ئەوەی کە لەم وامەیەدا بۆ ئێمە
گروگی و بایەخی مێژوویی هەیە ئەمەیە کە ''جىابی حضرتی قاضی محمذ'' ڕێکەوتی لە پەوای ئیمساکەی لێذەدا کاتێک کە لە سەر
شتێکی ڕەسمی یان گروگ ئیمسای کردبا .هەر سێک ووقتەکەی واوی ''قاضی'' لەم وامەیەدا پێکەوە وەک هێڵێکی کەواوی تێکەڵ بە یەک
کراون .خاڵی گروگ لەم بەڵگەیەدا ئەمەیە کە پێشەوای مەزن لە واوەڕۆکی بەڵگەدا وووسیوێتی کە  :مه ''محمذ قاضی'' شایەتم ...لە
واوەڕۆکی بابەتذا واوی ''محمذ قاضی'' وەک ڕەواڵی عادی بەکار بردووە بەاڵم کاتێک کە ئیمسای کردووە وەک هەمووکاتێک واوی
تەواوی خۆی واتە ''محمذ همام قاضی'' بەکار بردبوو .ئەم هێاڵوەی کە لە ژێر واوی ''محمذ قاضی'' ئیمساکەی دیارە ،واوی ''همام''ە کە
لە ئیمساکەی خۆیذا هەرکات بەم شێوەیە ئیمسای دەکرد .ووسخەی ئۆرجیىالی ئەم بەڵگە بە ورخە الی بىەماڵەی ''مجذی'' لە شاری
مەهاباد ڕادەگیرێ .سپاسی یەکجار زۆر بۆ مامۆستای هێژا بەڕێس کاک ''سیذ محمذ صمذی''.

Source: Seyd Mohammad Samadi, The Enclosource Of: Glimpses Of Mahabad History, Kurdisk,
1999 Mehabad, ISBN 964-6806-30-9, Çapemenî Rehrow Mehabad, Çapî yekem, Laperrey 185



لە ژێرەوە وێىەیەکی دیکە لە دەستخەت و ئیمسای ڕاستەقیىەی ''جىابی حضرتی قاضی محمذ'' سەرۆکی کۆماری سەربەخۆ و
''مستقل''ی کوردستان دەبیىه .واوەڕۆکی وامە باش لەوە دەکا کە پێشەوای کوردان ووێىەرێکی خۆی واردووە بۆ گووذێک تا لەوێ
خسمەت بە کار و باری خەڵکی ئەوێ بکا .دەستخەتی پێشەوای مەزن ڕێک لە ووسخەی پێشوو دەچێ کە داوراوە بەر چاو .وەک
لێرەشذا دەبیىرێ'' ،جىابی حضرتی قاضی محمذ'' لە واوەڕۆکی وامەدا واوی خۆی وەک ''محمذ قاضی'' وووسیوە بەاڵم کاتێک کە
وامەکەی ئیمسا کردووە ،واوی تەواوی خۆی واتە ''محمذ همام قاضی'' بەکار بردووە .وامەکە تاریخی پێوەیە و هەر سێک
ووقتەکەی واوی ''قاضی'' وەک ووسخەی پێشوو بە شێوەی هێڵێکی کەواوی تێکەڵ بە یەک کراون .وەک دەبیىرێ ئیمسای ئەم
ووسخەیەش ڕێک لە ئیمسای ووسخەی پێشوو دەچێ .ووسخەی ئۆرجیىاڵی ئەم بەڵگە پڕبایەخە الی هێژا کاک ''جعفر صادق
گلوالوی'' لە مەهاباد ڕادەگیرێ .سپاسی یەکجار زۆر بۆ مامۆستای هێژا بەڕێس کاک ''سیذ محمذ صمذی''.

Source: Seyd Mohammad Samadi, The Enclosource Of: Glimpses Of Mahabad History, Kurdisk,
1999 Mehabad, ISBN 964-6806-30-9, Çapemenî Rehrow Mehabad, Çapî yekem, Laperrey 192



وێٌەی الپەڕەی داهاتوو بەڵگەیەکی ًێوخۆیی بٌەهاڵەی گەورە و خۆشەویستی ''قاضی'' ًیشاى دەدا .پێشەکی پێویستە
سپاسی زۆر و فراواًن ئاراستەی کاک ًاسری قازی هێژا بکەم کە ڕێگەی پێذام لەم بەڵگە پڕبایەخ و ًازدارەی
بٌەهاڵەی ''قاضی'' کەڵک وەربگرمً .اوەڕۆکی ئەم ًاهەیە پێوەًذی بە هیراتی ئەًذاهی بٌەهاڵە هەیە بەاڵم ئیوسا و
دەستخەتێکی لە سەرە کە هەهوو ًەتەوەی کورد خاوەًذارییەتی .دەستخەت و ئیوسای ''جٌابی حضرتی قاضی هحوذ''
بە ڕەًگی شیي لە سەر ئەم بەڵگەیە دەبیٌرێ کە ئیتر هیچ گوهاًێک بۆ شێوەی لێکۆڵیٌەوەی ئێوە و سەروەری
ًەتەوەی کورد ًاهێڵێتەوە .پێشەوای کورداى لە ًووسیٌێکی کورتی خۆیذا کە لە سەر ًاهەکە دەبیٌرێ ،تأییذی هۆر و
دەستخەتی باوکی بەڕێسی خۆی واتە ''جٌابی حضرتی قاضی علی'' کردووە .سەرًجڕاکێشە کە ڕێکەوتیشی ڕێک لە
تەًیشتی ًووسیوە .ئیوسای پێشەوای هەزى بریتییە لە ًاوی تەواوی ،واتە ''هحوذ هوام قاضی'' و سێ ًوقتەکەی
ًاوی ''قاضی'' دیساى لێرەشذا بە شێوەی هێڵێکی کەواًی تێکەڵ بە یەک کراوە .دەستخەت و ئیوسای ''جٌابی حضرتی
قاضی هحوذ'' ڕێک لە ئەو دوو ًوسخەی ڕاستەقیٌەی دیکە دەچێ کە خراوەتە بەر چاوی خوێٌەرً .وسخەی
ئۆرجیٌالی ئەم بەڵگە پڕبایەخە لە هاڵی ''جٌابی اسواعیل فتاح قاضی'' ڕادەگیرێ .لە سەر ئەم بەڵگە پڕ بایەخە
قسەی دیکەشواى بۆ گوتي زۆرە ،بال بوێٌێ !...سەرًج بذەى کە پێشەوای هەزى لە ئیوساکەی خۆیذا لە ًاوی تەواوی
خۆی واتە ''هحوذ هوام قاضی'' کەڵکی وەرگرتووە.

Photo: © Nasr Qazi

فاکتەکاى چ ظەتێژى ،ڕاضتییەکاى چیي؟ ئێوە ضێ تەڵگەهاى ضطتۆتە تەر چاوی
ضىێٌەر کە:
 .١ئێوە ظەزاًیي کە ًىضطەی ئۆرخیٌالی ًاهەکاى لە کىێ ڕاظەگیرێي.
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''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' لە ًاهەی فەرهیعا ڕێکەوتی ًىوضیٌی ًاهەی
ظەًىوضی.
''خەًاتی زضرتی لاضی هسوع'' هەرکات لە ئیوساکاًیعا ًاوەی تەواوی ضۆی
(''هسوع هوام لاضی'') تەکار ظەترظ.
"خەًاتی زضرتی لاضی هسوع'' هەرکات کە ئیوسای ظەکرظ ،ضێ ًىلتەی ًاوی
''لاضی'' لە هێڵێکی کەواًیعا تە یەکەوە تێکەڵ ظەکرظ.
ظەضتطەتی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' لە هەر ضێک تەڵگەی ڕەضەًعا لێک
ظەچي و خیاوازییەک ًاتیٌرێ.
غێىەیەک کە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ًىوضیىێتی ئەوە ظەرظەضا کە زاًا
و ضىێٌعەوارێکی تەرز تىوە.
تٌەهاڵەی ''لاضی'' هەر ضێک تەڵگەکاى ''تأییع'' ظەکەى.

 .٨ئێوە خیا لەو ضێ تەڵگەیە کە ضطتىوهاًە تەر چاوی ضىێٌەرً ،وىوًەی
ظیکەغواى لە تەر ظەضت ظایە کە لە ظاهاتىوظا لە پەرتىوکێکعا تاڵو ظەکرێتەوە.
ئیوسا و ظەضتطەتی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' لەویػعا هیچ خیاوازییەکی
ظەگەڵ ئەو ضێ تەڵگە ڕەضەًە ًییە کە لێرە ظاًرا ضسهەت ضىێٌەر'' .خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع'' لەویػعا هەر ًاوی تەواوی ضۆی واتە ''هسوع هوام
لاضی'' تەکار ترظووە.
 .٩تەواوی ئەو ًاهە ضیاضییاًەی کە تە ًاوی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''ەوە
تاڵو کراوًەتەوە ،هەر هەهىویاى ضاضتەى'' ،خعل''ى و ضازکراوى.
تڕواًەئەو ًاهەیە کە لە الپەڕەی ظاهاتىوظا ظاًراوە و تاش لەو زاًیارییەک

پػتڕاضت ظەکاتەوە کە هەًعێک ًىوضەریع ئاهاژەیاى پێ کرظووە و ئێوەظ پێػتر
لێرەظا ئاهاژەهاى پێ کرظووە.
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ًاهەیەکی کە لە الپەڕەی پێػىوظا تیٌرا ،لە الیەى هێژا ''رزوي اویطی''ڕا تۆ هاهۆضتا
''ضیع هسوع صوعی'' ًارظراوە کە لە پەرتىوکی تەڕێسیاى تە ًاوی ''تاریص ههاتاظ'' تاڵو
تۆتەوە.

100

هیرزا ''رزوي اویطی'' لە ًاهەکەیعا ًاوی کۆهاری کىرظضتاًی تۆ

پێٌاضەکرظًی زکىهەت تەکار ترظووە ،ئەو یەک لە چاالکڤاًاًی ضیاضی ضەرظەهی
کۆهار تىو .ئەوەی کە زۆر گرًگی هەیە ئەوەیە کە هیرزا ''رزوي اویطی''

لەم

ًاهەیەیعا تاضی لەوە کرظووە کە ًاوی ضەرۆکی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتملی''
کىرظضتاى'' ،هسوع هوام لاضی'' تىوە و ئەوە کە ئەو تە ًاوی ''لاضی هسوع''
ًاضراتىو .هیرزا ''رزوي اویطی'' تاضی کرظووە کە ئەوکات زۆر پەرۆظ تىو کە
''ایراى'' هێرغی ظەترظە ضەر کىرظضتاى .ئەو ظەیساًی کە گەر زکىهەتی ''طهراى''
ظەضتی تە تەڵگەکاًی کۆهار کەوتثا ،گیاًی زۆر کەش ظەکەوتە هەترضییەوە ،هەر
تۆیە پێىەًعی تە ''لاظر هعرضی'' گرتثىو کە لە تەرپرضاًی ضیاضی تىو .تۆ ئەوە کە
کات ًەکىژرێ هیرزا ''رزوي اویطی'' تە لەضتی تە ''لاظر هعرضی'' گىتثىو کە ئەو لە
الیەى ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''ەوە فەرهاًی پێ ظراوە تا تەواوی تەڵگەکاًی
هەهاتاظ و چەًع غارێکی ظیکە تطىوتێٌي ،تۆ ئەوە کە زکىهەتی ''ایراى''ی وە ظەضتی
ًەکەوى .ئەو غاراًەی کە هیرزا ''رزوي اویطی'' ًاوی ترظووى تریتی تىوى لە
هەهاتاظً ،ەغەظە ،ورهێ ،غٌۆ ،پیراًػار ،ضەرظەغت ،تۆکاى ،هیاًعواو ،تکاب،
غاهیٌعژ ،ئەفػار ،غاپىور و چەًع ًاوچەیەکی ظیکە .ڕێک ئەو غىێٌاًەی کە لە ژێر
ظەضتی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى تىوى ،چىوى زێعی ظاکاى و تاتاًی
کىرظاًي.
لێرە پێىیطتە ئەهەظ تۆ ضىێٌەری ئەم ًاهیلکەیە تاش تکرێ کە تەڵگەیەکی ضاضتەی
ظیکەظ هەیە کە ئیوسای ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''ی لە ضەر ''خعل'' کراوە .ئەو
تەًاو تەڵگەیە پێػتر لە الیەى هاهۆضتا گۆراى (زطي ایىب زاظە)ی هێژا واڵهی
ظراوەتەوە و ًاڕاضتی ئەو کاغەزە ضاضتەیە تە هێتۆظێکی خیاوازەوە ضەلوێٌعراوە .تە
هۆی ئەوە کە هێطتا واڵهێک لە الیەى ظوکتىور ''کوال فىاظ'' تە ئێوە ًەگەییػتىوە،
هەر تۆیە ئێطتا ًاهاًهەوێ هیچ لە پێىەًعی تەم تەًاوتەڵگەیە تٌىوضیي .هەر لەم
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ًاهیلکەیەظا ضەلوێٌعراوە کە ئیوساکەی ضەر ئەو تەًاوتەڵگەیەی ظوکتىور ''کوال فىاظ''
تاڵوی کرظۆتەوە ضاضتەیە و ئیوسای ضەر ئەو تەڵگە ضاضتەی تاڵوی کرظۆتەوە،
ئیوسای ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ًییە .ئێوە لە ڕێگەی تەرپرضی زیستەکەی
ظوکتىور ''کوال فىاظ'' لە غاری ئىضلۆ ظاوای ڕووًکرظًەوەیەکواى کرظووە .تە پێىیطت
ظەزاًرێ کاتێک لە ضەر ئەو کاغەز و ئیوسا ضاضتەیە تعوێیي کە واڵهێکواى لە الیەى
ظوکتىور ''کوال فىاظ''ەوە تە ظەضت تگا ،گەر واڵهێکیػواى پێ ًەظرێتەوە ًاچار ظەتیي
هەًعێک فاکت و تەڵگە تاڵو تکەیٌەوە کە لە ڕێگەی لێکۆڵیٌەوەکاًواى
ظۆزیىهاًەتەوە .تۆ ئێوە هیچ خێی گىهاى ًەهاوە کە ترکە ڕاظیکاڵە کۆهۆًیطتەکاًی
تاکۆ و کەضاًی ضەر تەواى لە تەورێس و تاکۆ ،تەڵگەی ضاضتەیاى تۆ چەواغەکرظًی
هێژووی کۆهاری ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی کىرظضتاى ضاز کرظووە .ئێوە تا ئێطتا چەًع
ًوىوًەیەکواى لەو تەڵگە ضاضتە و ًاڕاضتاًە ظۆزیىەتەوە کە لە الیەى زکىهەتی
ترکی تەورێس و تاکۆ ''خعل'' کراوى تەاڵم تە خێی تاڵوکرظًەوە و لەلاوظاًی کاغەزی
ضاضتەی ظیکەی ئەواى زەز ظەکەیي تۆ ضىێٌەری ڕووى تکەیٌەوە کە هەتەضت و
هۆکاری ئەواى لەو کاراًە چ تىوە .تالی تەًاو تەڵگە ضاضتەکاًیاى ڕاظەگریي تۆ
ظوایی.
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ئەو کەضاًەی کە وەک پطپۆڕ و غارەزا لە ضەر هێژووی کۆهاری کىرظضتاى ظەکەى،
وێعەچێ کە تە هەًعێک تەڵگەیاى ًەزاًیثێ کە ضەلوێٌەری زۆر ڕاضتیي .ضێ تەڵگە لە
الیەى ئارغیىی ًەتەوەیی کۆهاری ئازەرتایداى لە تاکۆ لەم پێىەًعییەوە تاڵو
کراوًەتەوە .ئەو تەڵگاًە تایەش و گرًگی زۆریاى هەیە .تەڵگەکاى لە الیەى کەضێک
تە ًاوی ''خویل زطٌلی'' تاڵو کراوًەتەوە و کەضێکیع تە ًاوی ''گەری گۆڵعتێرگ"
وەرگێڕظراوًەتەوە ضەر زهاًی ئیٌگلیطی .ئەم تەڵگاًە کە لێرە تەًیا ئاهاژە تە
تەغێکیاى ظەکرێ لە ئارغیىی ًێىًەتەوەیی پڕۆژەی هێژوویی غەڕی ضارظ ظەضت
ظەکەوىً .او و ضەرظێڕی هەرکام لەو ضێ تەڵگەیە لە ژێرەوە ظەضرێٌە تەر چاوی
ضىێٌەر  .لە ًىوضیٌەکاًعا تە ًاوی تەڵگەی ژهارە یەک ،تەڵگەی ژهارە ظوو و
تەڵگەی ژهارە ضێ تاش لە ڕاضتییەکاًی ئەو تەڵگە تە ًرضاًە ظەکەیي ،هەر وەک لە
ًاضاًعًی تەڵگەکاًعا ظیاری کراوە هەتەضت لە تەڵگەی ژهارە  ٢ ،١و  ٣کاهەیە.
تڕواًە ًاو و ضەرظێڕی ئەو ضێ تەڵگاًە.
بەڵگەی ژمارە یەک
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بەڵگەی ژمارە دوو

بەڵگەی ژمارە سێ
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تەڵگەی ژهارە یەک لە  ١١ئارتیکل پێک هاتىوە ،تەڵگەی ژهارە ظوو لە  ١٣ئارتیکالًعا
ًىوضراوە و تەڵگەی ژهارە ضێ تریتییە لە  ٦ئارتیکل .لە هەر کام لەو ضێ تەڵگاًەظا
ظەتیٌرێ کە هەًعێک ئارتیکل لك و ژێر ئارتیکلی هەیە و هاظە و ڕووًکرظًەوە و
فەرهاًی زۆرتری پێ زیاظ کراوە .تەڵگەکاى  %١٢٢ڕاضتي ،ضىظی کۆهاری
ئازەرتایداى تاڵوی کرظووًەتەوە ،ئارغیىی ًێىًەتەوەیی غەڕی ضارظیع ''تأییع''ی
کرظووى و ڕووظاوە هێژووییەکاى و هەڵص و کەوتی تەرپرضاًی ضیاضی کۆهاری
ئازەرتایداى و هۆرە ظەضتکرظەکاًیاى لە تەورێس ظەگەڵ ئەو تەڵگاًە یەک ظەگرًەوە.
ًىضطەی ئۆرخیٌاڵیاى ظیارە کە لە کىێ ڕاظەگیرێ و ڕێگە تۆ هەر لێکۆڵەرێک
ئاوەڵەیە کە زۆرتر لە ضەر ئەو تەڵگاًە تساًێ .ئەو تەڵگاًە تە ظوو زهاًەکاًی
ترکی ،ڕووضی و ئیٌگلیطی ظەضت ظەکەوى.
تە پێی ئارتیکلی ١ی تەڵگەی ژهارە یەک ،تەرپرضایەتی تە ''ئازًەفت'' ظراوە تا
چاوظێری و ظۆزیٌەوەی غىێٌی ًەوت لە تاکىوری ''ایراى ئەًدام تعا و تە پێی
ئارتیکلی ژهارە ٣ی هەهاى تەڵگە ظەتا لە ظەضتگایاى لە چەًع غىێٌاى و لە ًاوچە
کىرظضتاًییەکاًیع وەک غاری ''ضۆی''ە ظاهەزراًعتا تا عەرزی هەڵمەًي.
''ضتالیي'' لە ڕێکەوتی ٦ی ٧ی ١٩٤٥ی زاییٌی فەرهاًی تە ''تالرۆف'' ظاتىو و
ًىوضیثىوی کە ضەرۆکایەتی ضۆڤیەت ''ضی پی ئا زێع ضی ضی''(زیستی کۆهۆًیطتی
ئازەرتایداى) ئاگاظار ظەکات تا تسوتٌەوەیەکی خیاییطىازی لە ئازەرتایداًی ''ایراى''
ڕێک تطەى .تە پێی ئەو تەڵگاًەی ظراوە ظەتێ پلە تە پلەی تەرًاهەکە تچێتە پێع و
لەوە ظڵٌیا تي کە ضەڵکی تاکىوری ''ایراى'' فریى ظراوى تۆ ضەرتەضۆیی و تێکەڵثىوى
تە ئازەرتایداًی ضۆڤیەت.
تە پێی ئارتیکلی ٢ی تەڵگەی ژهارە ظوو'' ،ضتالیي'' فەرهاًی ظاتىو کە زیستێکی
ضیاضی تە ًاوی ''زیستی ظێوۆکراتی ئازەرتایداى(آغرتایداى ظهکرات فرلەضی)" لە
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ئازەرتایداًی ''ایراى''ێ ظاتوەزرێت و تەو ئاهاًدە کە تەڕێىەتەری خىواڵًەوەیەکی
خیاییطىازاًە("تدسیەطلة''اًە) تکا.
تە پێی ئارتیکلی ٣ی تەڵگەی ژهارە ظوو'' ،ضتالیي'' فەرهاًی ظاتىو کە کىرظەکاى تۆ
الی خىواڵًەوەی خیاییطىازی لە ''ایراى'' ڕاتکێػي و ظەضەاڵتێکی ضىظهىضتارییاى لە
ًاوچەی ضۆیاًعا هەتێ .تە پێی ئارتیکلی ٤ی هەهاى تەڵگە'' ،ضتالیي'' فەرهاًی تە
''تالرۆف'' و ''یعمىب ئۆف" ظاتىو کە تەرپرضایەتی تااڵ تە ظەضتەوە تگرى تا
خىواڵًەوەی خیاییطىازی ترکاى لە تەورێس هاوکاری تەواویاى ظەگەڵ کۆًطىولی
ضۆڤیەت لە تەورێسێ کرظتا .تە پێی ئارتیکلی ٦ی هەهاى تەڵگە ''ضتالیي'' فەرهاًی
ظاتىو کە چەک و چۆڵ تە زیستە خیاییطىازەکاًی الیەًگری ضۆڤیەت تعرێ .پێػتر
لەم ًاهیلکەیەظا تەرپەرچی ئەو تەڵگە ضاضتاًەهاى ظاوە کە زکىهەتی ترکاى تە ًێىی
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ضازیاى کرظتىو .ضۆتاى ظەضتطەت و ئیوسای
ڕاضتەلیٌەی ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''تاى تیٌی .لەم ئارتیکلەظا کە ئاهاژە تە
تەڵگەکەغی کراوە'' ،ضتالیي'' فەرهاًی تە ''تالرۆف'' و ''تىلگاًیي'' ظاوە تا
تەرپرضایەتی ئەو ئەرکە تە ظەضتەوە تگرىً .اهە ضاضتەکاًیع کە تە ًاوی ''خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع''یع هەر وا ًىوضراوى کە گىایە ''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع''
ظاوای چەکی لە ''تالرۆف'' کرظتىو ،کە ًاڕاضتی ئەو ًاهاًەغواى ضەلواًع .ئەم
تەڵگەیە لە  ١٣ئارتیکالًعا ًىوضراتىو و ئارتیکلەکاى تە غێىەیەکی ورظ ضەلوێٌەری
پالى و تەرًاهەی ضۆڤیەتە کە تۆ تاکىوری ڕۆژئاوای ''ایراى''ی هەتىو (هەم ًاوچە
کىرظضتاًییەکاى و هەم ًاوچە ترکً-ػیٌەکاى).
ئارتیکلەکاًی ئەو تەڵگەیە تە ورظی تاش لەوە ظەکەى کە زکىهەتی ترکاى لە
تەورێسێ تەواو ظەضتکرظ و تەکرێگیراو تىوى و تە ظەضتی ''تالرۆف''ی و تە فەرهاًی
''ضتالیي''ی کۆًترۆڵ ظەکراى.
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تە پێی تەڵگەی ئارتیکلی ١ی تەڵگەی ژهارە ضێ ،ضۆڤیەت فەرهاًی ظاتىو تا
''پیػىری'' و ''کاهثطع'' تچٌە تاکۆ و ضەتارەت تە ظاهەزراًی ''آغرتایداى ظهکرات
فرلەضی'' لطە تکەى ،و ئەوە کە چلۆى کەڵک لە تاڵوکراوەکاًی ''ضاور ًى'''' ،آژیر'' و
 ...تکەى.ئاهاًح ئەوە تىوە کە زیستەکاًی ظیکە ظەگەڵ ''فرلە ظهکرات آغرتایداى''
تێکەڵ تي .هەروەها فەرهاى تە ''فرلە ظهکرات آغرتایداى'' ظراتىو کە کۆهیتەی ضۆیاى
لە غارە کىرظضتاًییەکاًی هەهاتاظ ،ورهێ ،ضۆی ،هاکۆ و چەًع غارێکی ظیکەظا
تکەًەوە کە ئەهڕۆکە ضاکی کىرظضتاى ًەهاوى.
تە پێی ئەو فاکت و تەڵگاًەی لە تەر ظەضتواى ظاى ،زکىهەتی ترکی ئازەرتایداى لە
تەورێس تەڵگەی ضاضتەی تە غێىەیەک ضاز کرظووە کە وا ًیػاى تعەى کە گىایە
کىرظەکاى لە ژێر تاڵی ترکاًعا کار و تاری ضۆیاى تەڕێىە ترظووە .ئێوە لە ظاهاتىوظا
ئەهاًەظ لەلاو ظەظەیي و ظەیطەلوێٌیي کە زۆر غتی ًاڕاضتیاى لەم پێىەًعییەوە ضاز
و تاڵو کرظتىو .تەواوی ئارتیکلەکاى و ژێر ئارتیکلەکاًی تەڵگەی ژهارە ضێ
ضەلوێٌەری ئەوەى کە زکىهەتی ترکاى لە تەورێس تە تەواوی ظەضتکرظی ضۆڤیەت
تىو .تۆ زاًیاری زێعەتر ظەتىاًي ضۆتاى چاویاى لێ تکەى .ئێوە لە ظاهاتىوظا تۆ
ضەلواًعًی ضاضتەتىوًی هەًعێک تەًاوتەڵگەی ظیکەی ضازکراو لە الیەى زکىهەتی
ظەضتکرظی ترکاى لە تەورێس ،کەڵکیاى لێ وەرظەگریي .تەڵگەکاًی ئارغیىی
ًەتەوەیی ضەتارەت تە زیستە ضیاضییەکاى و تسووتٌەوەی ضىضیالیطتی کۆهاری
ئازەرتایداى لە تاکۆ ،ضەلوێٌەری ئەوەى کە ''ضتالیي''(هطکۆ) و ''تالرۆف''(تاکۆ) ئەو
پەڕی ًاخىاهێری و گاڵتەیاى تە هەضت و تیری ئازاظیطىازی خەهاوەری ترکی
ئازەرتایداى کرظتىو و ئەهەغیاى تە پاڵپػتی هۆرە ظەضتکرظەکاًی ضۆیاى لە
تەورێسێ ئەًدام ظاتىو .تەڵگەکاًی ئەواى ضەلوێٌەری ئەوەى کە ضۆغیاى لە چاو
زلهێساًی ڕۆژئاوایی خىاًتر و هرۆڤاًەتر هەڵص و کەوتیاى ًەکرظووە .ضەیر ًییە کە
ضەرکرظایەتی کىرظ پێعاگریی ڕاغکاواًە و زەلیاى لە ضەر ضەرتەضۆیی و ''اضتمالل''ی
ضۆیاى لە ڕۆژًاهەی کىرظضتاًعا کرظتىو .ئەهەظ ظیطاى الی ئێوە ضەیر ًییە کە
ڕاپۆرتە ڕووضییەکاى ضەتارەت تەو ضەر و تەًعی کە ظەوڵەتی ضەرتەضۆی کىرظضتاى
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ظاهەزرا ،هێطتا تاڵو ًەکراوًەوە .تە فەرهی ًەًاضاًعًی کۆهاری کىرظضتاى تاغتریي
وێٌەیە تۆ تێڕۆریسهی ًێىظەوڵەتی تە ظژی ًەتەوەی کىرظ و خىاًتریي وێٌە تۆ
ًەتەوەی کىرظ کە لە ظاهاتىوظا تٌەهای ظەوڵەتێکی ضەرتەضۆی لە ضەر ظاهەزرێٌي.
''خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' ضەتاتی کرظ تا ئاضایەغێک تۆ ًەتەوەی کىرظ پێک
تهێٌێ تا زکىهەتی ڕاضتیطتییەکاًی ''ئاًکارا'''' ،ظهػك'''' ،تغعاظ''و ''طهراى'' کىرظی
ًەتىێٌٌەوە و چیتر هافەکاًی ژى و هٌاڵ و پیاوی کىرظ تایکۆت و پێػێل ًەکەى.
خەًاتی پێػەوا گەرەکی تىو ضەڵکی ضۆی تپارێسێ کە کىرظ تە تەضەرهاتەکاًی
''اًفال'' ،هەڵەتدە و ...تىاًعًەوەی ئێتٌیکی ،ئێععام ،زیٌعاًی هٌاڵی کىرظ تەًیا تە
تاواًی کىرظتىوًی ،ئەغکەًدە و تااڵًی ضاهاًی تە ضەرظا ظووپات ًەتێتەوە'' .خٌاتی
زضرتی لاضی هسوع'' ضىازیاری کۆهەڵگایەک تىو کە ئێلیتی کىرظ لە زاًکۆکاى
ظەرش تڵێتەوە و الواًی کىرظی پەروەرظە کرظتا تە خێی ئەوە کە تە ظەضتی
تێڕۆریطتەکاًی کۆهاری ئیطالهی ''ایراى'' و کۆهاری تێڕۆریطتی تىرکیا لەضطاتی و
تێڕۆر تکرێي یاى تڕفڕێٌعرێي'' .خٌاتی زضرتی لاضی هسوع'' تاظ ظەیساًی ضەتاتی
تۆ چ کرظتىو و چەًع هەًگاوێکی گرًگی هەڵهێٌاتۆوە .ئەو گەرەکی تىو کە تىارێک
ترەضطێٌێ تا هاهۆضتایەکی کىرظ هێعاڵی پێ تثەضػرێت ،تە خێی ئەوە کە تە تاواًی
فێرکرظًی زهاًی زگواکی تە الواًی کىرظ تە ظەضتی ضیطتەهی خەًایەتکاری کۆهاری
تێڕۆریطتی ''اضالهی ایراى'' لە ضێعارە تعرێ .ئەواى گیاًیاى لە خەًاتی پێػەوا،
گیاًثەضت ''هسوع هوام لاضی'' ضەرۆک کۆهاری ظەوڵەتی ضەرتەضۆ و ''هطتمل''ی
کىرظضتاى وەرگرت تەاڵم ئاگری چەهک و ئاهاًح و ڕێثازی پێػەوای کىرظاى وەک
هۆهێک لە ظڵ و هێػکی خیلەکاًی پاظ ضۆی تىژاوەتەوە و ضەرتەضۆییەکیاى گەرەکە
کە پێػەوا ظایوەزراًع.
ظرێژەی ظەتێ
.
.
.
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سەرچاوەکان
ضەرظەهی ًىێ (هاًگٌاهە) ،ژهارە  ،١٧غەغەم هاًگی ١٩٧٨ی زاییٌی ،ضتۆکهۆڵن ،ظوکتىور

1

خوػیع زیعری و کرین زطاهی
فریعوى زکین زاظە ،ضاوخثالغ هکری (ههاتاظ ظر آیٌە اضٌاظ تاریطی) ،غاتک -٩٦٤-٧٩٧٢-٣٢-٧

2

 ،٩٧٨اًتػارات هیىا ههاتاظ  ،٢٢١٢الپەڕەی ٦٦
3

Jeremy Murray Brown, Portraits of Power, Published by Times books, New
York 1979, ISBN 0-8129-0846-5
ظوکتىور عثالرزوي لاضولىو ،چل ضاڵ ضەتات لە پێٌاو ئازاظی ،الپەڕەی  ،٢٦ظەتىاًي لەم

4

تەضتەرەی ژێرەوە چاوی لێ تکەى
www.kurd.no/komar/40.pdf



5

Jemal Nebez, THE KURDS; History and Kulture, translated by Hanne Kuchler, London
2004, pp 10 & 36
6

Erling Folkvord (tekst) og Veronica Melå (foto), Kurdistan - om fortid, folk og
fremtid, Tapir akademisk Forlag 2003, ISBN 82-519-1810-3, Laperre 151
På side 152 sier Erling at KURDISTAN var en synlig realitet som et land.



کرین زطاهی ،پێعاچىوًەوە (گەغتێک تە ًێى تسوتٌەوەی ڕزگاریطىازی کىرظ لە کىرظضتاًی

7

ئێراى ،ضىیع  ،١٩٩٦ئای ئێص تی ئێي  ،٩١-٦٣٢-٣٤٢٥-٢الپەڕەی ٢٤٤
ظ .رەزین لازی ،پێػوەرگە ،هەولێر  ،٢٢٢٨الپەڕەی ٨
ڕۆژًاهەی کىرظضتاى ،چاپی هەهاتاظ ،ژهارە  ،٩ڕێکەوتی ٢ی ٢ی ١٩٤٦
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ظ .رەزین لازی ،پێػوەرگە ،هەولێر  ،٢٢٢٨الپەڕەی ١٧

ظکتۆر یاضیي ضەرظەغتی ،کۆهاری هیللی ظیوىکراتی کىرظضتاى ،الپەڕەی ١٣٢
کەهال هەزهەر ،ضەتاتی رزگاریطىازی کىرظ و ئازەر لە ئێراى ،وەرگێڕاًی ئازاظ عثیع ازوع،

10

11

12

چاپی ئاراش ،چاپی یەکەم ،هەولێر  ،٢٢٢٤الپەڕەی  ٥٢و ٥١
لە ضێویٌارێکعا کە لە ضەر تسوتٌەوەی ًاضیۆًالیسهی کىرظ لە ضاڵی  ٢٢٢٧پێک هاتثىو،

13

هاهۆضتای هێژام ظوکتىور تىرهاى یاضیي گێڕایەوە کە؛ ظواییٌدار کە ظوکتىور تىرهاى یاضیي
گی اًثەضت کاک ظوکتىور لاضولىوی لە ضىیع پێع تێڕۆڕکرظًی تە ظەضتی کۆهاری تێڕۆریطتی
ئیطالهی ئێراى تیٌیثىو ،گیاًثەضت کاک ظوکتىور لاضولىو گىتثىوی کە زۆر تە ئاوات تىو
تەڵگەکاًی کۆهاری کىرظضتاى تثیٌێ .ظەًگی هاهۆضتای هێژا کاک ظوکتىور تىرهاى یاضیي لە
ئارغیىی کىرظضتاى یىًایتێعظا پارێسراوە و کەضێکی ًاضراو و ضاوەى ڕێس الی کىرظاًە .چاالکە
لە تىاری ضیاضی و لە زاًکۆظ واًە ظەڵێتەوە .ئەو پەرتىوکێکی لە ضەر کۆهاری کىرظضتاى
ًىوضیىە و ئاًاالیسی گەلێک تەهێس و لۆژیکی لە ضەر ئەم تەغەی هێژووی ًەتەوەی کىرظ لەو
ضەرظەهعا کرظووە.
ضەرەڕای ئەوە کە ظوکتىور تىرهاى یاضیي ئەم ڕاضتییەی تاش کرظووە کە گیاًثەضت ظوکتىور
لاضولىو تەڵگەکاًی کۆهاری کىرظضتاًی ًەتیٌیثىو ،تە چاوضػاًعًێکیع تە ضەرچاوەکاًی ئەم
ئێلیتە ظەکرێ ئەوە تساًری کە ظەضتی تە تەڵگەکاًی کۆهاری کىرظضتاى ًەگەییػتثىو .تڕواًٌە
پەرتىوکی کىرظضتاى و کىرظ کە تێسی ظوکتىوڕای تەڕێسیاى تىو .ضەرچاوەکاًی تەغی کۆهاری
کىرظضتاًیع ئەهە پػتڕاضت ظەکەًەوە کە ظەضتی تەو تەڵگاًە ڕاًەگەییػتثىو .ئەهەظ ئاضاییە
چىوى لەو ضەرظەهعا هێػتا هەر چەتىوى تىو هرۆڤ ظەضتی تە تەڵگەکاًی کۆهاری ضەرتەضۆ و
''هطتمل''ی کىرظضتاى ڕاتگا .تەاڵم ضەرەڕای ئەوەظ ظەتیٌرێ کە ظوکتىور لاضولىو لە کىرظضتاى
و کىرظظا تاضێکی تەرگری زۆر خىاًی لە هەڕ هافی ضەرتەضۆیی کىرظ و کىرظضتاى لەو کاتعا
ًىوضیثىو .وێڕای ئەهاًەظ زۆر پڕۆپاگەًعەی ًەیاراًی کىرظ کە تە ظژ ًەتەوەی کىرظ تاڵو
کراتىوًەوە لەو پەرتىوکەظا لە الیەى ظوکتىور لاضولىویەوە تەرپەرچ ظراوى .گیاًثەضت کاک
ظوکتىور لاضولىو لەو تاضەیعا تە ظژی زلهێساًی ڕۆژئاوایی و ڕۆژهەاڵتی هەڵىێطتی ضۆی
ظەرتڕیثىو و تەواو ضەرتەضۆیاًە پێٌىوضی گێڕاوە .تۆ زاًیاری زێعەتر تڕواًە ئەو تاضاًەی کە
لە هەڕ ضیاضەتی زلهێساى لە ڕۆژهەاڵتیٌاوەڕاضتعا ًىوضیىیاًە.
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"Dr. Abdulrahman Qasimlû", KURDISTAN u KURD; Lêkolînek Sîasî
u Abûrî, Çapa yekem, Jîna Nû forlag 1991, ISBN 9188054-08X, sider
282-289

14

DAVID McDOWALL, A MODERN HISTORY OF THE KURDS, ISBN 978 1
85043 416 0, Third edition, 2004 New York, pp 240 og 241
15

DAVID McDOWALL, The Kurds; Minority Rights Group 1996, ISBN 1 897693 46 X,
p 20
16

Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of the Kurds in Iran;
Pastoral Nationalism, Department of Social Sciences, New School University,
New York, 2003 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 0–333–73169–7, p 176
17

Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of the Kurds in Iran;
Pastoral Nationalism, Department of Social Sciences, New School University,
New York, 2003 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 0–333–73169–7, p 237
18

Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of the Kurds in Iran;
Pastoral Nationalism, Department of Social Sciences, New School University,
New York, 2003 PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 0–333–73169–7, p 176
19

The Kurds; A Contemporary Overview, Edited by Philip G.Kreyenbroek and
Stefan Sperl, ISBN 0-203-99341-1 Master e-book ISBN, 2000 London, Kapittel 9
by Fereshteh Koohi-Kamali; The development of nationalism in Iranian
Kurdistan, p 143
20

ًاوی ڕاضتەلیٌەی ئەم غاعیرە ًەتەوەیییە ''ضیع هسوع اهیي غیص االضالهی'' تىو و ًاوی

 تۆ زاًیاری زێعەتر تڕواًە؛ هێوي.ک.ژ.''هێوي''ی لەو کاتەوە تەکار ترظ کە تىو تە ئەًعام لە ک
 تەڕێىەتەری پڕۆژە تەظراى ازوع و عثواى، ضەرخەهی غێعری هێوي، تارگەی یاراى،هىکریاًی
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