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  ئاشيت... ثصشةوة وا بأياري دا بة ثصوة مبرص 
  

دامه زراندنی آۆماری مھاباد له نیوه ی سه ده ی رابووردوودا سه ره رای آورتی ته مه نی ئه 
  . ستره یكی پرشنگداره له ئاسمانی تاریكی مژووی میله ته آه مان

  
رۆل و ماندووبونی آۆمه آه باس له دامه زراندنی آۆماری مه هاباد ده آرێ ب گومان ناتوانرێ 

وه له ، ك وه آو زه روره تكی مژووی ئه و سه رده مه-آۆمه له ی ژ. ك فه رامۆش بكرێ-له ی ژ
ئه نجامی چه وسانه وه و تۆقاندنی میله تی آورد له الیه ن داگیرآه رانه وه و ب به شی 

وه هه ست آردن به ، مرۆڤی آورد له هه موو مافكی نیشتمانی و نه ته وه ی ئابووری روشنبیری
 25به ر پرسیار ی نیشتمانی و نه ته وه ی له الیه ن آۆمه ل رۆشنبیری ئه و زه ما نه له 

  .  له شاری مه هاباد به نھنی دامه زرا1942گالوژی 
  

 هه به ته بارودۆخی نو ده و له تی و شه ری جیھانی دووه م یارمه تی ده ربوون بۆ خۆش 
هه ر له سه ره تای جه نگه وه ره زا شای ئران بۆ راگرتنی ها . تآردنی زه مینه ی خه با

وآشه ی سیاسی و پاراستنی به رژه وه ندیه آانی خۆی به الی ئه مانیای نا زی شكاندبووه 
  . وه
  

ئه مه مه ترسی خسته سه ر به رژه وه ،  ئه مانیا هرشی آرده سه ر یه آتی سۆڤیه ت1941
یه آتی سۆڤیه ت و ئه  ئه وه بوو، و بریتانیاوه نا ره حه تی آردنندی ده وه تانی ئه مریكا

له به ر گرنگی شونی جوخرافی ئران آه رگه  وه. مریكاو بریتانیا ركه وتن دژی ئه مانیا
بۆ یه آتی سۆڤیه ت و آه م آردنه وه نفوزی ئه مانیا له  یكی ئاسان بوو بۆ ناردنی یارمه تی

ئه مریكاو بریتانیا هرشیان کرد بۆ باشووری ئران و ، ا ی نه وه راستئران و نا وچه ی ده ری
به م جۆره ره زا شا جله وی حوآمرانی له ده ست داو له ، یه آتی سۆڤیه تیش له باآوور

به تایبه تی آوردستان  هه واو جه وكی دیموآراتی به خۆوه بینی وه ئنجام دا ئیران به گشتی
  . انه فه سكی ئازادی هه كش

   
و نه  ك چاالآانه توانیان ده ست به آاربن و زۆربه ی خه لكی نیشتمان په رو ه رو-آۆمه له ی ژ

ته وه ی له خۆیان آۆبكه نه وه و به ماوه یه آی آورتیش په ل و پۆ باونه ناو هه موو چین و 
مانی و توژه آانی آۆمه لی آوردی و وه ده وری آارگه ریان گرا له بزواندنی هه ستی نیشت

نه ته وه ی وه گه شه پدانی هۆشیاری سیاسی وه په یوه ندی به ستن له گه ل بزوتنه وه ی به 
شه آا نی تری آوردستان به تایبه تی له گه ل حزبی هیوا آه ئه و سه ر ده مه چاالآانه له 

انی میدانی خه به تدا بوو وه رۆكی چاآیان گرا له هۆشیار آردنه وه ی خه لك و په ره پد
 گۆڤا ركیان ده رآرد به 1943ئه وه بوو رۆژمری آوردیان ده رهناو وه له سالی، فه رهه نگی

  . ناوی نیشتمان
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نوسراو نیه تایبه ت به روونكردنه وه ی به رنامه و ئامانجی  ئه گه ر چی هیچ نامیلكه كی

 كو گۆڤاری نیشتمانیان کۆمه له به م ئه وه وا نا گه ین آه ب به ر نامه و ئامانج بوونه به
  . آردبوو به میمبه رێ بۆبآردنه وه ی بیرو و بۆچونی خۆیان و به رنامه و ئامانجیان

  
کۆمه له له شوه خه باتدا بروای به خه با تی ژر زه مینی و نھنی هه بووه وه پ وابووه خه 

میله تی آورد به هزی با تی چه آداری له به رژه وه ندی بزوتنه وه ی آوردایه تی نیه چونكه 
هیچ یه ك له داگیرآه رانی ووت بوه   سه ربازی الوازه و نا توانی به رامبه ر هزی سه ربازی

ست .  
  

کۆمه له آوردستا نی بووه  به گوره ی ئه و به لگه نا مه مژوویانه ی آه هه یه بیرو باوه ری
ن به م داواآاریه آانیان هه رچه نده له هه ندێ نووسراودا با سی خودمختاری ده آه 

  آۆمه ه1944ونووسراوه آانی تر به پچه وانه ی ئه وه ده سه لمنن بۆ نموونه له سا لی 
 و ده آا ته وه و دهه نووسرا وێ ب وه ی  به رنامه ی آۆمهدوای شه ر راگرتن به م ش

خواره وه ده ب:  
  . ن ده آرێهه ر آه شه ر آۆتای ها ت ده وه تی کوردستان اعال  

  . سیسته می ئه و ده وته آۆماری ده بت
  . ـم له شوه ی میلشیا ده بی. آوردستان هزی پ

  . کۆمه له له سه ریه تی به شه آانی تری آوردستان رزگار بكا
آوردستان په یوه ندیه آی سه ر پی نه  کۆمه له په یوه ندی له گه ل حزبی هیوای با شووری

امی به رزی حزبی هیوا مستافا خۆشناو و میر حاج له ئه فسه ره آۆنه بووه به كو دوو ئه ند
هه . ک-آوردستانن به شدار بوون له آۆبونه وه ی دامه زره ندنی کۆمه له ی ژ آانی با شووری

روها زۆر بیرو به وه ریان ده گۆریه وه له سه ر رووداواآانی ئه و سارده مه و گه ل جار له 
باشدار ده بوون و سه ردانی یه آتریان ده آرد به مه به ستی ته آۆبونه وه آانی یه آتری 

  . نسیق آردن له خه بات ئه مه ش آه م جار روویداوه له مژووی آورد
به م جۆره آۆمه له تا ده هات گه شه ی ده سه ندو له دی زۆر آه س جگه ی خۆ ی ده آرده 

ئه وه جگه سه ره نجی كتی  ،وه گه ل له خه لكی ناسراو ده ها تنه ریزی آۆمه له وه
 خۆشی بوو بگه ی ره زامه ندی و دج نا چك له ناوچه آه وه پزسۆڤیه ت بوو وه آو زلھ

ئه وان وه هه ویان ده دا دۆخه آه  له هه مان آاتدا آوردستانیش مه به ست بوو بۆ ، بۆ ئه وان
یان ده بینن بۆ یه ش خۆیان مات به گوره ی ئه وه بروا آه ئه وان چۆنی له به رژه وه ندی خۆ

په یوندی له گه ڵ آۆمه ه دروست بكه ن و به ره  آردبوو به هیچ شوه ی هه ویان نه ده دا
سمی بانگیان بكه ن بۆ هیچ دانیشتن .  

به ره و ئه وه ده چوو آه بتوانن  کۆمه له وه زع و گه شه آردنی رووداوه آان له نا وچه آه و
بھنن بۆ ئه وه ش پیان وا بوو آه پویستیان به سه ر آرده یه آی ده سكه وت به ده ست 

کۆمه له له ها تنی قازی  سه ره رای جیاوازی بیروو بۆچوونی ئه ندامه آانی. ناسراو هه یه
  . له  قازی معمد بوو به ئاندامی آۆمه1945معمدبۆ ریزه آانی کۆمه له سه ره نجام له ئه پرلی 

له ناو خه لك و له الیان آار به ده ستانی ئران و یه  ی ناسراوبووقازی معمد آه سا یه تیه آ
هرشی بۆ ئران بۆ قایم آردنی جگه پی  كتی سۆڤیه ت دوای. آتی سۆڤیه ت و بریتانیاش
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خۆی و په یدا آردنی نفوز له کوردستان هه ستا به بانگش آردنی سه ره ك عه شیره ت و 

  .  باآۆ قازی معمد یه آ بوو له وانپیاوه ناو داره آانی آورد بۆ
بۆیه به ما وه یه آی آه م توانی له ناو آۆمه له ده  توانا بووو زیره ك و به پیاوكی همن و

به م شوه یه کۆمه له . هه ب و بب به سه ر آرده سه ت په یدا بكات و ده ورو ته ئسیری
ه تیان دا به قازی معمد بته ناو هه ویستكی مژووی تۆمار آرد بۆ خۆی به وه ی آه فرس

له دونیای سیا سه تدازۆر آه م  آه پش وه خت ئه و ئه نجامه یان ده زانی وه ئه مه آۆمه له
  روده دا واز هنان له پله و پایه ته نازل آردن له ده سه ت له پناوی به رژه وه ندی گشتی

 ده وه ت و به ره به ره به گوره ی ئه مانیاو ركوتنی هه ر س شكانی  دوای راگرتنی شه رو
سپتمبه ری  كئتی سۆڤیه ت هزه آانی بكشته وه له ئران ئه وه بوو له ركه وتن ده بوایه

 هه ندێ له سه رۆآه آانی آوردی بانگشی باآۆ آرد و له وانه قازی معه مه دیش ئاماده 1945
ك بكه ن به حزبی - ناوی کۆمه له ی ژكتی سۆڤیه ت داوای له قازی معه مه د آرد له وێ. بوو

دیموآرات و وه واز له آا ری نھنی بنن و ده ست بكه ن به آارآردنی ئاشكراو چاپخانه بكه 
هه ر له وش به نی یارمه تی دانی مای و ، په روه رده آر دنی خه ك بده ن نه وهه وی

  . سه ربازی ده ده ن
  

 تی نو ده وه تی و دسافی میله تی آوردو تامه زرۆی ووریانه بوون له ته ه ك بازی سیا سه
 . ئازادی و سه ربه خۆی به نه آی سه ر زاره آی به س بوو بۆ شكاندی ئه و تامه زرۆیه

پشنیاره ده آرێ و وه له ئه نجامدا به  دوای گه رانه وه ی قازی معه مه د له و سه فه رهئه و
به قاعده و قیاده وه خۆیان  به م جۆره بزوتنه وه آه. پشنیاره آه قه بوڵ ده آرێ آۆی ده نگ و

به م شوه یه بۆ هه رس ده وه ته آه و ئرانیش بزوتنه وه آه زۆر به ئاسا . اعالن ده آه ن
  . نی هه ده سه نگر درێ

ئا ی  چونه وه آه هه ر به ر ه و په ره سه ندن ده چ له ئه نجامدا له مه راسیمی ره سمی 
 . 1946 جنوه ری 22 هه ده آرێ و اعالنی آۆماری مه هاباد ده آرێ له آوردستان

  
به م جۆره حه زو ئاره زووی هه زارن آه س دته دی و له مه را سیمی ره سمی سه ره ك آۆمار 

 به شه رافه تی میللی، به نیشتمان، به آه المی عه زیمی خودا ئه من به خودا (سوند ده خوا
ی آوردستان موقه ده سی آوردستان سوند ده خۆم آه تا ئاخر هه ناسه به نه خشه و ئا، آورد

ی ژیانم و رژاندنی ئاخر تنۆآی خونم به گیان وبه ماڵ له ری راگرتنی سه ر به خۆی و به رز 
آردنه وه ی ئای آوردستان دا ت آۆشم و نیسبه ت به ره ئیسی جمھوری آوردستان دا تكۆشم 

  ) . آوردو ئازه رباینجان موتیع و وه فادار بمو نیسبه ت به یه آتی 
  

 تی سۆڤیه ت و ئه مریكاو و بریتانیا هه ره سه آی گه وره ده بران و یه آكه وتنی ئدوای ر
قازی معه مه د بریار ده دا را نه آاو میله تی  له ئه نجامدا آۆمارا ساواآه ی میله تی آورد بۆ

خواردووه و به نم دا وه نارۆم ئه گه ر ئه رته ش آورد به ج نه ه ده  من سوندم 
به م جۆره له . ئه وه داخی خۆیان به من ده رژن واز له میله ت ده هنن هات من لره بم

له نا وه راستی شا ر له  1947 مارس 31. دادگا هه موو تاوانه آان ده خاته ئه ستۆی خۆی
  . سداره ده درێ
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مه  سه رآه وتنكی یه ك و هه ه ی سیاسی آۆماری مه ها بادسه ره رای هه موو آه م و آورت
خه با تی بزوتنه وه ی رزگارینیشتمانی میلله ته آه مان و گه ل ده ستكه وتی  له مژووی زنه

ه هه كردنی ئای آوردستان به ره سمی و اعالن آردنی سیسته  پیرۆزی به ده ست هنا وه آو
دا روآه شكی مۆدرنی  ۆآه ی دیموآراتی له و سه رده مهمی آۆماری و بو آردنه وه ی بیر

بۆ یه آه  هه ر وها رۆكی باشی هه بووه له په روه رده آردنی خه ك. داوه به بزوتنه وه آه
ده وری هه ، زمانی آوردی بوو به زمانی ره سمی قوتابخانه آان و شونه ره سمیه آان م جار

  یه تی هه ودان بۆ هه وه شاندنه وه ی په یوه ندیبوو له زه ق آردنی چه وسانه وه ی چینا
ده . ده ره به گایه تی له ناو آۆمه گا ی آورده واری و گرنگی دان به مه سه له ی ئافره تان

ئیسپاتی آرد بۆ دونیا آورد . م. دروست آردنی هزی پ، رهنانی گۆڤاركبه ناوی آوردستان
حه زو ئاره زووی  له هه موو شیان گرنگ تر .توانا ی به روه بردنی ده و ه تی هه یه

  . نیشتمانی و نه ته وه ی له قابكی یه ك گرتوو ده رخست
  
وه آو سه رآرده چۆآی دانه دا له پناوی ژیان و پله و پایه ته نا زلی له ئا   قازی معه مه د 

یله ته آه ی نه آردله دادگاش هه ر الیه ن گری ما فی را وا ی م ی آوردستان و ئه رزو خاك
بریا ری  پشه وا سه ر وه ریه آی گه وره ی له مژوو بۆ خۆی تۆمار آرد له و ساته وه آه. بوو

  . دا دله سه نگه ری میله ته آه ی به پوه بمرێ
  _________آۆتای_________

  
به دا خه وه . له آۆماری مه ها باد یه آجار ئا  ی آوردستان هه كرا وه یه آجاریش البردرا

 ی آوردستان ب  به نواتی آیان ئا ین ببت آه هه موو چا وه رستا له باشوری ووم ئ ده
رۆژێ الی هه ندێ سه رآرده ئا  ی آوردستانی قه ، رز بووه رۆژێ هه ده درێ رۆژێ الده برێ

ی یان هه ندێ سه رآرده ده ن هماك. شان به شانی ئا  ی عیراق نه ب بوڵ نیه ئه گه ر
  . ئا  ی عیراق زیاد بكرێ بۆ ئه وه ی ته مسیلی آورد بكا له آوردی

. ئا  ی عیراق بنه خشنن ئینجا ته مسیلی ئمه نا آا  ئه گه ر ونه ی آو جامانه له سه ر
ئا  ی آوردستانی یه ك ئا  یه نا ب به دوو وه ده  ده ب پ دا گیرێ له سه ر ئه وه ی آه

ئه گه ر حاڵ واب له و بروایه دا نیم هیچ . ئاسمانی آوردستان بشه آته وهب به ته نیا له 
  . الیه آیان بریا ری دا ب به پوه بمرێ
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