
ی پرۆژه :دا) ١٩٥٣–١٩٥٢( ١٣٣٢–١٣٣١ ینی وەرزێرانی موكریان لەراپەڕ

 یێكوهلێكۆڵینھ

  *ن پوورسھمیر حھئھ

 

زۆربەی گەلی كورد ھەتا ئاخر و ئۆخری سەدەی بیست لە گوند دەژیا و بە كشت و كاڵ و ئاژەڵداری بەڕێ 

و ئاژەڵدار نوقم ببوو.  ك گوند و نفووسی وەرزێردەچوو. شار و تاجر و سنعەتكار و كرێكار و دووكاندار لە نێو دەریایێ

وەك ناتەبایی نێوان دەرەبەگ و وەرزێر، دی، پڕ بوو لە جیاوازی و ناكۆكی ردەوەاری، وەك گشت كۆمەڵی كۆمەڵی كو

، نیشتەجێی و كۆچەریی، ناكۆكی نێوان خێڵ و نی شار و دێساحیبكار، و تێكھەڵچوون و تێكھااڵ ژن و وپیاو، كرێكار و

پێوەندیی پڕ لە دژایەتی دی. وێڕای ئەو ناكۆكییە ناوەكی  زۆر ، وئەمارەتەكانڕی نێو شھ، یان، شێخ و مەالانرەتعەشی

دا كردووە، ناتەبایی لە گەڵ مەتیان بەسەر كوردستانووان گەلی كورد و ئەو دەوڵەتانەی حكودژایەتی نێ ،یانەییان خۆماڵ

، دا زاڵ بنەیانویست بە سەر واڵتدئەمریكا كە و  ،سەفەران ،یە، بریتانیایست وەك رووسدەوڵەتی كۆلۆنیالیست و ئیمپریال

 مێژووی كوردستانیان داڕشتووە. بنیاتی و زۆر ناكۆكی دی ،ژانی گەلی كورد و گەالنی ھاوسێڕھەڵپ ھاتن و پێك پێك

ئاڵۆز و  یەكی پێوەندناكۆكی ناوخۆیی و دەر، و باییبایی و ناتھتھکوردستان دا، دۆخی وبار لھلە گەل ئەوەشدا 

ناكۆكی  سایناكۆكی ناوخۆیی لە بیردەكرێ و لە  دا،ھێنانی زانست و ھونەرچ لە بەرھەم ەیە، چ لە سیاسەتبەرینیان ھ

نییە و زۆرتر رێبازێكی ە یان فەرامۆشكاری درێتەوە. بەاڵم بێدەنگ بوون لە ناكۆكی ناوخۆیی ھەڵدەرەكی دا دەشار

ھێنانی دەكا و وەدوای پێك نەتەوەییونالیسمی كورد (كوردایەتی) ئارەزووی یەكگرتوویی دەئۆلۆژییە. ناسیسیاسی و ئی

، و بۆ بەدیھێنانی ئەو ئاواتە و ھاندانی یەك دەنگی و یەك رەنگی و یەك پارچەیی نەتەوە و نیشتمان دەكەوێ

ی ندهوهئھو دەكا، وی نھی و ئەوەی د یەكیان بەرز ،ناكۆكی دەرەكی و ناوخۆیی لێك جوێ دەكاتەوە "ھاونیشتمانان"

 . نێالی دهوهدەنگی بێ بھ بکرێ

انی راپەڕینی وەرزێر  – كێۆڵینەوە لە بابەتێكی وەپشت گوێخراو دەكەمێل بارودۆخی لەو نووسراوەدا باسی

نەوە لە مەڕ سپەكانی لێكۆڵیۆو ك کانھیمكانات، دەستكەوتئ ،) دا. بە كورتی١٩٥٣–١٩٥٢( ١٣٣٢–١٣٣١موكریان لە 

ئۆلۆژی لە گێڕانەوە و دانان و خوڵقاندنی مێژووی ئەو ەو دەوری رێبازی سیاسی و ئید م،ھدەخ چاوئەو ڕاپەڕینە وەبەر

ھیوام  كە بە یھپڕۆژه ێكە سەبارەت بەوشترڕاپەڕینەدا پێشان دەدەم. ئەوەی لێرە نووسیومە خودی لێكۆڵینەوەكە نیە و گوزا

 تەوە.دا باڵو بێبەرگ لە چوار یتا ساڵێكی د

 کھداڕشتنی باسھ

																																																													
 دیپارتمانی شارستانییھتھکانی رۆژھھاڵتی نزیک و ناوهڕاست، زانکۆی تۆرانتۆ، کانادا *
  amir.hassanpour@utoronto.ca 
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كەمتر  و ھونەردا ڵی و مێژوونووسییی کۆمھزانست لەو گشتە ناتەباییانەی لە كوردەواری دا ھەبووە، ئەوەی لە

گ؛ خان؛ گ (ئاغا؛ بھبھرهاڵتداری دهسھدهان لە دژی چینی باسی كراوە، ناكۆكی چینایەتی بە تایبەت خەباتی وەرزێر

. كێشەكە ھەر بێدەنگی كردن لە داررمایھی سھدژی چین لھ) یێکی نوێیھپێکھاتھ کرێکار (کھباتی چینی فئۆدال)، و خھ

دەگەڕێتەوە سەر ھەڵوێست و روانگە و بۆچوون.  وبەرەخەباتی چینایەتی نییە. كاتێكیش ئەو باسانە كراون كێشە

ڕینی باسی راپھ خەباتی چینایەتی. پانیگۆڕه بێتھدهلێكۆڵینەوە و وەدیھێنانی زانیاری سەبارەت بە خەباتی چینایەتی خۆی 

  .نوقم بووه دا تیچینایھباتی خھ ی لھتا مێژوونووسینی ئێستھ تاوهرهسھ لھ ١٣٣١

 و عادات)، ١٦٩٥( زین و مەم )،١٥٩٦( فنامەهشەر – دانی ناسیونالیسمسێ بەرھەمی گرینگی پێش سەرھەڵ

ی تۆمار یو عەشیرەیی كوردستان دەكەن و زۆر ناكۆكی كۆمەڵگی بھرهده ۆمەڵیكباسی   – )١٨٥٨( اکرادیه نامهرسومات

ناكەن. باسی ناكۆكی ژن و پیاویش  چینی چەوسێنەر و چەوساوە اسی دوودەكەن و لێكی دەدەنەوە بەاڵم بە ڕاشكاوی ب

 دا كراوە. یھەر لەو بەرھەمەی ئاخر

تر باسی ناكۆكی نێوان كورد و دەوڵەتە خانی زۆر یزین و مەمی شەرەفخانی بدلیسی و شەرەفنامە

ناتەباییان  ەكانە و ناكۆكی نێوان ئەو حكوومەتانە و تەبایی وییمەتە كوردومێژووی حكو شەرەفنامە ناكوردییەكان دەكەن.

ی كوردی لە ئاست ناكۆكی ناوەكی یەی مێژوونووسگدییەكان دەگێڕێتەوە. ئەو بەرھەمە گرینلە گەڵ حكوومەتە ناكور

گەالنی ناو كوردستان (ھەرمەنی،  ر، ژن و پیاو، نیشتەجێ و كۆچەری، كورد وێزردەرەبەگ و وە نێوانوەك 

 دەنگی ئەمیرەكان و ئەمارەتەكەیانە.  شەرەفنامەاشووری، جوولەكە...) بێدەنگە. ئ

ی یدەرەبەگتی وڵھده، لە جەنگەی شەڕی نێوان گەلی كورد و دوو شەرەفنامە دی خانی سەدەیێك دوایمھئەح

ێوان ی نیی بە ناكۆكی خۆماڵیێکەاڵم ئیشارەوسمانی و سەفەوی دا، گرینگ بوونی ناكۆكی دەرەكی وەبەرچاوخست بع

پێی وابوو ناكۆكی دەرەكی (كورد و دەوڵەتانی  دازین و مەممیرە كوردەكان كرد. خانی لە و ئە قیران"فھشاعیر و "

بێنن: وێ ناكۆكی نێوان خۆیان كۆتایی پێ ە كوردەكان نایانەلە بەر ئەوەی ئەمیر ھی ناییعوسمانی) چارەسەرو  یوسەفە

ر "نیفاق" و "شقاق"ی بھ لھت داری كورد (چینی دەرەبەگ) ناتەبایی و رقەبەری نێوخۆی وەالنانێ و اڵینی دەسەچ

  iرۆم و عەجەم رادەگرێ. گەلی كورد "مەحكووم" و "مەحروومی" ،خۆی

ودی بایەزیدیی باسی ژیانی الدێی زەمانی خۆی لە باكووری ڕاست سەدەی نۆزدەدا، مەال مەحمولە نێوه

كوردستان گێڕاوە و جیاوازیی ژیانی كۆچەریی و نیشتەجێیی و ناكۆكییەكانی پێشان دا. ھەروەھا لە باسی ناكۆكی ژن و 

ری خراپ" پیاو دا كوتی ژنی الدێیی وەك ژنی فەڕەنگی لە ھەڵستان و دانیشتن لە گەڵ پیاوان ئازادە بەاڵم ئەگەر "كا

 ii("شووال خراپ") بكا دەست بەجێ دەیكوژن.

شوێنەواری  –و سەرەتای سەدەی بیست  ئاخری سەدەی نوزده  –یی وهتھسەرھەڵدانی بیری نھ یتاهەرلە س

وەرزێر و دەرەبەگ و خەباتی چینایەتی نێوانیان وەبەرچاوناكەوێ، چ لە بەرھەمی شیعریی حاجی قادری كۆیی و چ لە 

استی سەدەی بیستیشدا كە چینایەتی نییە. تەنانەت لە نێوەڕ وردی دا. ئەو بێدەنگییە لە بەر نەبوونی خەباتیچاپەمەنی ك

یەكێك لەو خەباتانە  iiiكرا.یێکی زۆر بێدەنگی لێی لە باشوور و رۆژھەاڵت پێک ھات بۆ ماوهیچەند راپەڕینی وەرزێر

 دا بوو. ) ١٩٥٣–١٩٥٢( ١٣٣٢–١٣٣١راپەڕینی وەرزێرانی موكریان لە 
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 االسالم لھ ھێمن، شاعیر و ئەندامی پایەبەرزی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان، لە بنەماڵەیێکی ئاغا و شێخ

نجامی بە چاوی خۆی دیت و رهتا سھ ەتاوەرهلە س ی١٣٣١ گوندێكی دەوروبەری مەھاباد بوو، و راپەڕینی وەرزێرانی

 دا نووسی: ١٣٥٣و رووداوە، لە بیست ساڵ دوای ئھ

دا لە دژی زوڵم و زۆر و  ١٩٥٢–١٣٣١جووتیارەكانی كوردستانی ئێران لە ساڵی 

چەوساندنەوەی دەرەبەگەكان راپەڕین و بۆ یەكەم جار لە مێژووی كوردستانی ئێران دا ناتەبایی 

چینایەتی گەیشتە رادەی تەقینەوە و چینی چەوساوەی واڵتەكەمان بۆ ماوەیەكی كورت لە بەشێكی 

  ivداردا زاڵ بێ.تنی بە سەر چینی دەسەاڵكوردستان دا توا

 كرانی راپەڕینەكە گوتی:دوایە، سەبارەت بە سەركوت

ترین م دی. ئەگەر گوتم رەسەنترین راپەڕینی گەلەكھشكانی رەسەنجارێكی تر بە چاوی خۆم تێ

خەڵكی راپەڕین پێم وایە بە ھەڵە نەچووم، چونكە ئەو ڕاپەرینە لە ناو زەحمەتكێش ترین چینەكانی 

 vكوردەواری و لە خۆوە ھەڵقوڵی بوو.

 با بزانین ئەو راپەڕینە چ بوو.

 : زەمینەی كوردستانی و ئێرانی١٣٣١ڕاپەڕینی 

كەوت كە ناڕەزایی چەوسانەوە و زوڵم و زۆر ھۆی سەرەكیی راپەڕین بوو بەاڵم بارودۆخێكی وا رێك 

گرینگی کشت و کاڵ،  رهوی، ئامڕازی ھھان وەخۆكەون. زهوەرزێران بتەقێتەوە و بۆ گۆڕینی باری نالەباری ژیانی خۆی

 خۆی و كردنیکار تا بھھھ ندهجووت بھ دا بھوییێکی دههز کرد و کوتھدهبۆ خۆی کاری نھ موڵکی ئاغای بوو کھ

و بژیوی بەشی ھەرە زۆری دەغڵ و دانێكی وەرزێران بەرھەمیان دەھێنا  حاساڵتی بخا. ندامانی ماڵباتی خۆی وهئھ

یەكبەری"  ێنا وەبەر ئاغای دەكەوت (بەقەرار و مەداری "دە ودوو"، "نیوەكاری"، "سێھهد خەڵكی دێ و شاری پێك

...). وەرزێر دەبوو لەو بەشە كەمەی كە وەبەری دەكەوت بەشی مەال، فەقێ، شێخ، و كوێخا ...ش بدا و بۆ خۆی بە 

و سووروسات یان خەرج و پیتاك بوو كە ئاغا بە سەر  یگارێبرسێتی و ھەژاری بژی. بەاڵم لەوەش خراپ تر ب

ئاشانە، ئاغایانە، بارانە، بەرگنانە، بزنانە، بێگارانە، پشكەاڵنە، پووشانە،  ورەزێران و خەڵكی الدێی دا دەسەپاند، بۆ وێنھ

ۆنانە، رێواسانھ، شاباشانە، تەپااڵنە، جێژنانە، جووتانە، چیلكانە، خوریانە، خەرمانانە، دارانە، دەوانە، دیوەخانانە، ر

، ھێلكانە، كەرانە، گزیرانە، ماستانە، مەڕانە، مریشكانە، مەالیانە، مجێورانە، كاوڕانە، گیسكانە، گایانە، گوریسانھ

 ناحەقانە، قۆرغچیانە، و زۆری دی.

و بۆ  بووگای ھھ ک جووت وم ھێنان وهھھرنرخی بھ ازێکی بھئامر عزهبھ ندهش دا جووت بھهوڵ ئھگھ لھ

بوو، و رێک یان ئینسانێکی ئازاد نھم ھێنھرھھکرد، بھو رۆژ کاریان ده چووک، شھو ب ورهھخۆی و ماڵباتی، گ

اڵم ئاغا ر بچێ، بھفھسھ ت بھنانھجێ بێڵی یان تھوی بھئازادی گوند و زه توانی بھیدهوی، و نھزه ئاغا و بھ بھ سترابۆوهبھ

بكا، و تەنانەت بیكووژێ. جاری وابوو ئاغا ئەوەی لە ئورووپای نی وەدەری بنێ، لێی بدا، جەریمەی بكا، ئەتكی پێدەیتوا

دەھێنا: ئەگەر كچە وەرزێرێك مێردی كردبا و دەرەبەگ "یان پێ دەگوت بەجێیڵهەودەوری دەرەبەگی "قانوونی شەوی ھ

 viبەگ.رهالی ده یان بردهزۆری ده ێردی بھم ماڵھ ی بڕواتھوهو پێش ئھڵ شھویستبای ھەوه
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 ی ژ.ك و كۆماری كوردستان داڵھنی كۆمھمھاپھچ رزێری لھوهی كێشھ لھ هڕند الپھ. چھ١ شكڵ
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ئەوە باری ژیانی وەرزێران لە تەواوی كوردستان و لە سەرانسەری ئێران بوو. لەو بارودۆخەدا، دوای 

) دا، نائارامی و سەربزێوی وەرزێران لە كوردستان و ١٩٤١( ١٣٢٠ ھلەوی لھتێكچوونی رێژیمی رەزاشای پە

 نەخراو دەستی پێكرد. حكوومەتی میللی ئازەربایجان لھئازەربایجان و مەڵبەندی دیكەی ئێران بە شێوەی خۆڕسكی و رێك

اڵنە. سووروسات و بێگاری ) دا حەولی دا پێوەندی ئاغا و وەرزێر بگۆڕێ و بیخاتە سەر بنچینەیێكی عاد١٩٤٦( ١٣٢٥

دا قەدەغەكرا و چەند سەد گوند کە خاوەنەكانیان دەوڵەتی ناوەندی یان ئاغای سەر بە رێژیمی شا بوون بە سەر وەرزێران

دا ماوە، و تكۆماری كوردستان بەرنامەی وای بەڕێوە نەبرد و وەرزێری كورد لە ژێر دەستی ئاغاوه  viiدابەش كران.

شکریی) یی و لھزگای ئیدارهی کۆمار، دهتی دا (کابینھوڵھاڵتی دهسھده ت لھبەردەوام بوو. ئاغاوهچەوساندنەوە و زوڵم 

 viiiیێک کپ کرا.ت دوای ماوهزوڵم و زۆری ئاغاوه گرتن لھ خنھت رهنانھشدار بوون، و تھبھ

رەزاشا دەستی پێكرد، ) دا بە سەرنخوونی دەسەاڵتی ١٩٤١( ١٣٢٠می پەھلەوی كە لە ژێقەیرانی سیاسی ر

) ١٩٥٣( ١٣٣٢ئازەربایجان و كۆماری كوردستان ھەتا كوودێتای ئەمریكایی  یلیلدوای تێكچوونی حكوومەتی م

دا، چین و توێژی كۆمەڵیی جۆراوجۆر داخوازی جیاوازیان ھێنا گۆڕێ،  ساڵھ و دوازدهی ئھماوه درێژەی ھەبوو. لھ

ربایجان، حیزبی دیمۆکراتی ی دیمۆکراتی ئازه، فیرقھنخوازەكان (حیزبی توودهكخراوە پێشكەتێحیزب و ر بەاڵم زۆربەی

پاشایەتی بوو  یمیی رژملی...) ھەركام بە چەشنێك دژی "ئیرتیجاع" كە كانگاکھ کوردستان، حزب ایران، جبھھ

دەكرد. شا، سەرباقی  خەباتیان دەكرد، و سەربەخۆیی ئێرانیان لە دەسەاڵتی ئیمپریالیسمی ئەمریكا و ئینگلیس داوا

 دا زاڵ بێ و خەڵكیش پاشەكشەی نەدەكرد. یارمەتی ئەمریكا، نەیدەتوانی وەك بابی بە سەر خەڵك و واڵت

) دا، دوكتور ١٩٥٣–١٩٤١( ١٣٣٢–١٣٢٠لە باروودۆخی قەیرانی سیاسی و ئابووری دوازدە ساڵەی 

رێكخراوەی "جبھە ملی" دا)، بۆ ماوەی دوو ساڵ  ھئێران (ل ییەكانیللیمحەمەدی موسەدیق، بەرێوەبەری بەرەی ھێزە م

)، بوو بە سەرۆك وەزیرانی ئێران. موسەدیق وەك ١٩٥٣( ١٣٣٢است ھاوینی ڕێوە) ھەتا ن١٩٥١( ١٣٣٠لە بەھاری 

کانیی كە زۆر كەم باسی بەڕێوەبەری بزووتنەوەی میللی كردنی نەوتی ئێران نێوبانگی ھەیە؛  یەكێك لە ھەنگاوە گرینگھ

بەرنامەی رێفۆرمی كورتەبەرانەی پێوەندی كشت و كاڵی بوو. ئەو رێفۆرمە بوو كە وەرزێرانی لە موكریان و لە  دەكرێ

 دا لە دژی ئاغاوات وەخۆكەون.سەرانسەری ئێرانێ ھان

) "الیحە ١٩٥٢ئۆكتۆبری  ٦میھر ( ١٤ سند کرد: لھی پھیحھدیق دوو ال) دا، موسھ١٩٥٢( ١٣٣١لە پاییزی 

رزێران و رێكخراوەی ئاوەدانیی كشاورزان و سازمان عمران كشاورزی" (الیحەی زیادكردنی بەشی وه ازدیاد سھم

، سەدی بیستی ئەو بە پێی ئەو الیحەیھ ixكشت و كاڵ") ناسراو بە "قانوونی بیست دەرسەد" یان "قانوونی سەدی بیست".

بكرێتەوە و نیوەی بدرێ بە وەرزێرەكە و نیوەكەی دی بەشەی کە وەرزێر لە حاسڵی خۆی دەیدا بە ئاغا دەبوو لە ئاغا كەم 

 ٣٠قانونی الغاء عوارض در دھات" ( ی دی، "الیحھکھیھبدرێ بە "شوورای دێ" بۆ ئاوەدان كردنەوەی دێ. الیحھ

دا  ئێران و کوردستان شوورای دێ لە ئارا کرد. لھ) سووروسات و بێگاری قەدەغە ده١٩٥٢دیسامبر  ٢١، ١٣٣١آذر

ت حکوومھ نگرانی شا لھاڵم نە ئاغا نە الیھکردبوو. بھ اڵلھی گھو شوورایھی پێکھێنانی ئھڵ شێوهوهی ھھو الیحھ نەبوو

  xکرێن.ئیجرا نھ و الیحانھی ئھوهبێ بۆ ئھدا نەیان دەھێشت شوورا پێك

ت وەخۆ كەوتن و لە اڵم زۆر زوو، لە نێوەراستی پاییزێ، وەرزێران بۆ ئیجرای الیحەی سەدی بیسبھ

گوندەكانی بۆكان، میاندواو، مەھاباد، و الجان دەستیان كرد بە كۆبوونەوە و رێكخستن و دانانی شوورا، و كۆتایی ھێنان 

بە دانی خەرج و پیتاك و بێگاری كردن. ئاغاوەت، بە تەواو توانای خۆیان، دەستیان كرد بە بەربەركانی كردنی الیحەكە. 
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پەڕین و ئاغاوەتیان وەدەرنا، و داوای دابەشكردنی زەوییەكانیان زێران لە الیحەی سەدی بیست تێلە بەعزە گوندێك وەر

و وەرزێران بوون و فەرماندەی  خستن لە دژی الیحەکھكەوتن و رێكھاباد خەریكی رێككرد. ئاغاوەت لە بۆكان و مھ

 كردن. نگ مظفری، چەكی دەدانێ و یارمەتی دەرھھھاباد، سھمھ ئەرتەش لھ

 

ڕینی رانی ڕاپھبھڕێوهران و بھتێكۆشھ كێك لھ، یھ١٣٩٤-١٣٠٤، شھشھ دپوور ناسراو بھحمھمینی ئھدهمھحھ. ٢ شكڵ

  رزێرانی موكریانوه

 

ر گۆڕەپانی سیاسەت و مێژوو. تەقینەوەی ناكۆكی نێوان راپەرین تەواوی ناكۆكییە كۆمەڵییەكانی ھەڵرشتە سھ

ی ئاغا و وەرزێر، گشت چین و توێژەكان و گشت كەسی ناچار كرد كە الیەن بگرن. بۆ وێنە مەال و دوو چینی سەرەكی

تی دا، لە ئاغاوهفەقێ زۆربەیان الیەنی ورزێرانیان گرت. سنعەتكار و كاسبكاری بۆكان، كە خۆیان لە پێش ڕاپەڕین

ریی راپەڕینی دەگێڕا. ی قاسم، دەوری رابھمالیكی بۆكان وەرگەڕابوونەوە پشتیوانی وەرزێران بوون و یەكیان، حاج

 اڵوژوبڕلە دەریایێك گونددا پ  –شایی، دەوڵەمەند و فەقیر جووت بەندە و ره  –ھاتبوو وەرزێر، كە لە چەند توێژ پێك

اڵم لە پرۆسەی وەرگەڕانەوە لە دژی بوون و بەسترابوونەوە بە زەوی، و پێوەندی سیاسی و رێكخراوەییان نەبوو، بھ

، و بە داخوازیی وەدەرنانی ئاغا و دابەشكردنی زەوی ھاتنە مەیدانی سیاسەت. گووران اوەت وەك چینێكی كۆمەڵییئاغ

دژی وەرزێران وەخۆكەوتن  ھەم لە چینی دەرەبەگ و ھەم لە چینی وەرزێردا قەڵەشت پەیدا بوو: زۆربەی دەرەبەگان لھ

چەند ئاغایێک پەنایان دا بە  شکھڕینھوتن، و دوای شکانی راپھھڵ کگھبەاڵم چەند كەسێك الیەنی راپەڕینیان گرت و ره

وەرزێرە دەركراوەكان. زۆربەی وەرزێران الیەنگری راپەڕین بوون و تەنانەت بەشێك لە دەستەوبەستەی ئاغا لە دژی 

كاركردن لە دژی بەتكەوتن و دەست ھەڵگەڕانەوە. لە شار، مەھاباد و بۆكان، كە ببوو بە پێگەی ئاغاوەت بۆ رێكئاغاوه
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ڕاپەرین، ئیدارەی دەوڵەتی دووبەرەبەكییان تێكەوتبوو. زۆربەی خەڵكی شار الیەنگری راپەڕینەكە بوون و 

دیق و ستانی ئیدارەكان لە بارودۆخی دووبەرەكی نێوان حكوومەتی موسەدیق و شادا، الیەنی موسھكاربەده

 وەرزێرەكانیان دەگرت.

خست، و نیشانە و ژێرن، ھێزی بەرگرییان رێكڵوهئاغا لە بەعزە گوندێك ھھ وەرزێران توانیان دەسەاڵتی

رەمزی تایبەتییان بۆ بارودۆخی شەڕ دانا. لە چەند گوند پێگەی بەربەركانییان دامەزراند، و ھەم چەكداردەبوون و ھەم 

بەرایەتی حیزبێكی شۆڕشگێر، ئەو بەاڵم لە بەر نەبوونی را xiكولتووری خەباتیان بە مەتەڵ و دروشم و نمایش دەخولقاند.

ی رزگارکراو پەرەپێبدا، دەسەاڵتی یێک دا رێک بخا، ناوچھرهبھ خەباتە خۆرسكییانە نەیتوانی گوندە رزگاركراوەكان لھ

بشكێنێ، و ھەنگاوی گەورەتر بۆ ئازادكردنی ئازەربایجان و كوردستان و ئێران ھەڵبگرێ. دەرەبەگ و دەوڵەت تێك

ڕابەرایەتی وەرزێران بەرگەی نەگرت. ئەو ئەزموونە پێكرد و ھێزی بێو ئەرتەش زوو دەستیھێرشی ئاغاوەت 

ئیستیسنایێكی مێژوویی نەبوو و لە مێژووی راپەڕینی وەرزێریی و شەری وەرزێریی واڵتی دی زۆر جار دووپاتە 

 بۆتەوە. 

 : زەمینەی نێونەتەوەیی١٣٣١ڕاپەڕینی 

زێران تەنیا كێشەیێكی خۆماڵی و ناوچەیی نەبوو و لە سەرەتاوە باری ربیست و راپەڕینی وه ەدیالیحەی س

نێونەتەوەیی ھەبوو. ئەمریكا پێی وابوو ئەو راپەڕینە دەستی یەكێتی سۆڤێتی تێدایە و وەرزێری كوردستان و ئێران وەك 

ێران دەبێتە بەشێك لە وەرزێری چین و ویەتنام و کوریا دەچنە ژێر ئااڵی كۆمۆنیسم، و نیزامی پاشایەتی دەرووخێ و ئ

 بەرەی كۆمۆنیسم. 

) دا، چین، كە واڵتێكی "نیوە دەرەبەگی" ١٩٤٩( ١٣٢٨دنیای دوای شەڕی جیھانی دووەم تەواو گۆڕابوو. لە 

وەرزێران پێک  ی ئەرتەشی سوور لھتی حیزبی کۆمۆنیستی چین سەركەوت، و زۆربھرایھرابھ بوو، شۆڕشەكەی بھ

) دا باكووری ١٩٤٦( ١٣٢٥ شكاند و لھبی كاری ویەتنام ئەرتەشی ئیمپریالیسمی ژاپۆنی تێكھاتبوو. لە ویەتنام، حیز

ری فەرانسە بوون و زاندنی ئەرتەشی داگیرکھ) دا خەریكی بھ١٩٥٤–١٩٥٢( ١٣٣٣–١٣٣١واڵتیان رزگار كرد و لە 

 یمی دەرەبەگی سەربە ئەمریكا لھڕی دین بین فوو دا تێکیان شکاند. لە کوریاش خەباتی دژی رژشھ دا لھ ١٩٥٤ لھ

کدار كە زۆربەیان وەرزێر بوون بەڕێوە دەچوو. بە بۆچوونی ئەمریكا، ) دا بە ھێزی چھ١٩٥٣–١٩٥٠( ١٣٣٢–١٣٢٩

ھات، ئەو راپەڕینە بەشێك لە شەڕی نێوان كۆمۆنیسم و دهئاسیای رۆژئاواش خەریك بوو وەك ئاسیای رۆژھەاڵتی لێ

 بوو ھەرچۆنێكی بێ بەری لێ بگرێ. "دنیای ئازاد" بوو، و ده

)، ئینگلیس و فەرانسە چی دی توانای وەیان ١٩٤٥-١٩٣٩وابوو دوای شەڕی جیھانی دووەم ( ئەمریكا پێی

نەماوە لە نیزامی سەرمایەداری جیھانی بەرگری بكەن و پێش بە كۆمۆنیسم بگرن، و ئەركی بەڕێوەبردن و 

گرتن لە شۆرش بوو لە جیھان، سەرشانی خۆی. یەكێك لەو ئەركانە رێگە لێبووژاندنەوەی نەزمی ئیمپریالیسم كەوتۆتە 

و یوونان. بەاڵم لەو سااڵنەدا ھیچ حیزبێك لە ئێران بەرنامەی شۆڕشی نەبوو، نە حیزبی  بە تایبەت لە ئێران و تورکییھ

ربایجان  ی دیمۆکراتی ئازهیرقھو نە حیزبی دیمۆکراتی کوردستان و ف –كە ئەمریكا بە حیزبی کۆمۆنیستی دادەنا  –توودە 

رێبازەكەیان رەچاو دەكرد. ئەمریكا دەیزانی موسەدیق كۆمۆنیست نیە بەاڵم  كە حیزبی توودە وفیرقھ ڤێتۆیەكێتی س و نھ

وێ، رێگە خۆش دەكا بۆ ئەوەی ئێران وەبەر دەست كۆمۆنیسم (سۆڤێت) بكەوێ. بۆ وێنە ی بیھوهپێی وابوو كە، بێ ئھ
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كە "شوورای دێ" دەبێتە بنكەی چاالكی كۆمۆنیستان و گوندەكان و وەرزێران دەباتە ژێر ئااڵی  حیزبی وابوو پێی

جا بۆیە ئەمریكا لە شا و ئەرتەشی شاھەنشاھی و ئاغاوەت پشتیوانی دەكرد و دژی بەرەی ھێزە میلییەكان،  xii.تووده

 ی شارەكان بوو.موسەدیق، حیزبی توودە و وەرزێران و كرێكاران و خەڵكی زەحمەتكێش

 

  
  

كان دارۆژنامھ رزێران لھڕینی وهواڵی راپھند ھھچھ. ٣شكڵ   
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 پێداچوونەوەی نووسراوەكان

 

وەی كەوتوون. سەرباقی گرینگی ئەو راپەڕینە، حیزبەكان و مێژوونووسان كەمتر وەدوای لێكۆڵینەوە و لێكدانھ

خۆی بە رابەری راپەڕینی وەرزێران داناوە، ھەتا كونگرەی لە چاپەمەنی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان (ح.د.ک)، كە 

 . لھوێکھرچاو دهبھیان شوێنی زۆر كەم وه کراوهنھ و رووداوه) دا، یان باسی ئھ١٩٧٣( ١٣٥٢سێھەمی حیزب لە 

ست دوای ده ) دا،١٩٦٤( ١٣٤٣ رین، لھساڵ دوای راپھ دوازده ی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان" کھمین کۆنگره"دووه

 ڕین لھاڵم باسی راپھوی" کرا بھرزێران و زهی وهسترا، باسی "کێشھپێکردنی "اصالحاتی ارضی" ریژیمی شا بھ

قی فئۆداڵ و حھو نابھ ندی زاڵمانھرکردنی پێوهسھحیزب بۆ "چاره کھ ی ساغ بۆوهر وهسھ لھ کۆنگره xiiiبوو.گۆڕێ دا نھ

 چاو بکا، کھره ی شۆڕشگێڕانھبێ شێوهرزێر دهوی و وهی زهی کێشھی ئیسالح خوازانھشێوه باتی رزێری کورد لھوه

 xivدا". ییوهتھکداریی نھی چھوهڵسانھبات و ھھتیی خھقۆناغی تایبھ لھ زاڵمانھ ندییھو پێوهتێکڕووخاندنی ئھ لھ بریتییھ

 تھزموون و خسڵھبێ "ئھڵێ ح.د.ک. دهبێ و دهگێتی دهبھرهریی و دهگھشیرهوداوێنی عھستھده اڵم کۆنگرهبھ

 کھ یر نییھجا سھ xvچاو بکا." رهمیلییانھ مانھقاره و جۆرهم خێر و ئھدهکداریی سمکۆ و قھکان و قیامی چھشۆڕشگیڕانھ

یێکی کداری دا جێگھڕی چھشھ کان لھستیعمارهرست و دژی ئینیشتمان پھ تھشیرهح.د.ک. بۆ عھ "بڕیاری دا کھ کۆنگره

 یندانبھرێ لھ کھ کوردستانی رۆژنامھ وتوون. لھگێتی رێک کھبھرهتی و دهش دا، کوردایھلێره xviرخان بکا."تی تھتایبھ

 اڵو بۆوهئورووپا ب ی لھش ژماره) بیست و شھ١٩٧٠(سیپتامبری  ١٣٤٩رمانانی تا خھ) ھھ١٩٦٥ی (فێوریھ ١٣٤٣

   xvii.کراوهڕین نھباسی راپھ

) دا، ئەوەندە ١٣٥٢راپۆرتی كۆمیتەی ناوەندی حیزب بۆ كونگرەی سێھەم ( بیست ساڵ دوای راپەڕین، لھ

 نووسراوە:

دا ئەركی بەڕێوەبردنی خەباتی جووتیارانی نێوان مەھاباد و  ٣١–٣٠حیزبی ئێمە لە ساڵەكانی 

كە بەرەبەرە بوو بە راپەڕینێكی گشتی زەحمەتكێشانی  بۆكانی وەئەستۆی خۆی گرت، خەباتێك

شی] مەھاباد لەگەڵ دەرەبەگەكان، بە فەرمانی شا ئەم راپەڕینەی بە رتھشار و دێ، بەاڵم تیپی [ئھ

كرد. زۆر كەس لە ئەندامانی حیزب و زەحمەتكێشانی كوردستان كوژران و تانك و تۆپ سەركوت

 xviiiگیران و راونران و دەربەدەر كران.

(ئۆرگانی كومیتەی ناوەندی) لە نووسراوەیێك بە سەردێڕی "راپەڕینی  كوردستان ھەرلەو ساڵەدا، رۆژنامەی

ی حكوومەتی میلی  %٢٠یێكی زۆرتری خستەبەردەست: زوڵمی ئاغاوەت لە وەرزێران، الیحەی یوەرزێران" زانیار

ندەكانی راپەڕین، وەدەرنانی ئاغاوەت لە گەیاندنی ئەو الیحە، مەڵبەدوكتور موسەدیق، خەباتی وەرزێران بۆ بەجێ

كرانی راپەڕین بە دەستی ئاغاوەت و بە پشتیوانی ئەرتەش، و ھۆیەكانی سەرنەوكەتنی راپەڕینەكە، گوندەكان، سەركوت

 و دەنووسێ:

راستە ئەوانەی لەو راپەڕینەدا بەشداربوون، زۆربەیان ئەندامی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان و 

بەاڵم بەڕاستی حیزبی ئێمە نەیتوانی بەو جۆرەی كە پێویستە رابەرایەتی ئەو سەربە حیزب بوون، 

 xixراپەڕینە بكا.
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 بەاڵم حیزب روونی ناكاتەوە كە بۆ نەیتوانی رابەرایەتی ئەو راپەڕینە بكا. ھەر لەو نووسراوەدا دەڵێ: 

داھاتی حكوومەتی میللی دوكتور مصدق بۆ كەم كردنەوەی دەسەاڵتی دەرەبەگەكان و زۆربوونی 

وەرزێران قانوونێكی پەسند كرد كە بە قانوونی سەدی بیست ناسرا. بە گوێرەی ئەو قانوونە سەدی 

بیستی لە مڵكانەی خاوەن مڵكەكان كەم دەكردەوە، نیوێكی بۆ ئاوەدان كردنەوەی گوندی خەرج 

پێوەنانی اڵدەكرا و نیەوەكەی دیكەشی دەدراوە بە جووتبەندە. ئەم قانوونە بوو بە ھۆی ھاندان و پ

 وەرزێران بۆ ناو كۆڕی خەبات و البردنی زوڵم و زۆری دەرەبەگەكان. 

زانێ حكوومەت بە قانوونێكی زۆر قرچ و کاڵ، كە تەنیا بێگاری و سووروساتی قەدەغە دەكرد یدیارە حیزب دە

دا كە دەرەبەگان  انستی بووبێ، وەرزێرانی ھبھو سەدی بیستی بەشی دەرەبەگی دەداوە بە جووتبەندە، بێ ئەوەی مھ

وەدەرنێن و ئەو زەوییەی كە دەیان كێاڵ بیكەن بە زەوی خۆیان. بەاڵم حیزب قەت دروشمی "زەوی بۆ ئەو كەسەی 

گی بھرهڵ دهگھکرد، و وەرزێرانی ھان دا لە باتی خەبات بۆ سەرنخوون كردنی نیزامی دەرەبەگی لھسند نھدەیكێڵێ"ی پھ

دا، كێشەكە وەالنانی زوڵم و  ھێنانی مافی نەتەوەیی بكەون. لە رێبازی سیاسی حیزبەستر" وەدوای وەدروه"کوردپھ

ئابووری دەرەبەگی و ھێنانە گۆڕ و دامەرزاندنی نیزامێكی وا كە -زۆری ئاغاوەتی خراپە نەك البردنی نیزامی كۆمەڵیی

بەبێ نەفی كردنی موڵكایەتی   –بەگی وبردنی نیزامی دەرەێلە ن  –بڕ بکا. رێبازێكی وا چەوساندنەوە و زوڵم بنھ

بۆ ئەو كەسەی دەیكێڵێ" پێك نایە. لە باری  ەویدەرەبەگی و پێوەندییەكانی سەرناگرێ، و ئەوەش بەبێ سیاسەتی "ز

كردنی لە گشت بەش، بێەویسیاسییەوە، نیزامی دەرەبەگی بەرھەڵستی سەرەكیی دیمۆكراسییە (بەستنەوەی وەرزێر بە ز

لە دەست  –پاتریاركی بە سەر ژنان ...)، و بەبێ تێكدانی ئەو نیزامە گەلی كورد ئەگەر سەربەخۆش بێ مافێك، دەسەاڵتی 

دەكەوێتە بەر حاكمیەتی راستەوخۆی دەرەبەگی خۆماڵی. حیزب پێوەندی كێشەی   –حاكمیەتی بێگانە رزگار بێ 

ڵببڕێن. ک لێک ھھبێ نھاڵوییان ھھێتی تێکھگبھرهتی و دهکوردایھ یشتبوو کھنەتەوەیی و كێشەی وەرزێریی وا تێگھ

گ بھرهکۆمار دا چینی ده لھ کھ یوهکرد لھنگی دهئەزموونی كۆماری كوردستانیشی ھەر بەو رێبازە لێك دەداوە و بێده

 بوو.اڵتی سیاسی ھھسھده

گەڕی راپەڕین ەی ساڵوهلە كونگرەی سێھەم بەوالوە بەبۆن بێجگە لەو كورتە باسانەی حیزبی دیمۆكرات کھ

جاروبار نووسیوێتی، لە چەند بیرەوەری بەرێوەبەرانی حیزب دا زانیاری گشتی سەبارەت بەو خەباتە وەدەست 

كە ھەركامیان بڕێك زانیاری لە  یھو لێكدانەوەی ئەو سەرچاوانە نییە. ئەوەندە ھھ ەوەچوونێدالێرەدا دەرفەتی پ xxدەكەوێ.

ن. كەریمی حسامی كە زۆرتر ئاگای لە الجان و سندووس و زیاد دەكھ كوردستانامەی ی رۆژن٢٣نووسراوەی ژمارە 

بەاڵم لێكدانەوەی گشتیان وەك یەك دەچێ. گشتیان كێشەكە وەك زوڵم  xxi.ی کردووهبات لەو ناوچەنەغەدە بووە باسی خھ

ووری كە بەبێ تێكدانی و بەبێ ئاب-و زۆری ئاغاوەتی خراپ دادەنێن نەك وەكوو پێداویستیەكانی نیزامێكی كۆمەڵی

 دامەزراندنی نیزامێكی پێشكەوتوو لە جێگای وی، رزگاری گەلی كورد وەدی نایە. 

) دا بە زمانی چێكی و ئینگلیزی باڵو ١٩٦٥( ١٣٤٤كە لە  كورد و كوردستانعەبدولڕەحمانی قاسملو لە كتێبی 

ئەو  xxiiشارە بە راپەڕینی وەرزێرانی بۆكان دەكا.ی كردوە و لە رستەیێك دا ئی %٢٠بۆتەوە بە كورتی باسی الیحەی 

كتێبە لە چوارچێوەی رێبازی سیاسی و ئیدەئۆلوژی یەكێتی سۆڤێت و ئوروپای رۆژھەاڵتی دوای كوودێتای خرۆشچێف 

) نووسراوە، و پێوەندیی بزووتنەوەی وەرزێریی و بزووتنەوەی نەتەوەیی، و پێوەندی ئەوانە بە "گەشەی ١٩٥٦(

روانگەی تیۆری "رێگای گەشەی غەیری سەرمایەداری"، كە یەكێتی سۆڤێت بۆ واڵتانی ئاسیا و  سۆسیالیستی" لە
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وەرگێردراوی ئەو كتێبە بە كوردی لە چوار پاراگراف دا باسی  xxiiiڕشتبوو، لێك دەداتەوە.ئەفریقا و ئەمریكای التینی دا

پێوەندی الیحەكە و راپەڕینەكە پێشان نادا، و اڵم و "راپەڕینێكی وەرزێری لە مەڵبەندی بۆكان" دەكا، بھ %٢٠الیحەی 

بەكاربێ". نووسەرپێی تەنیا دەڵێ ئەو خەباتە "حكوومەتی ناچار كرد كە دەست بەجێ بۆ پارێزگاری دەرەبەگەكان دەست

 ، بەاڵم دەڵێ:xxiv"دەرەبەگەكان لە ناو كۆمەڵی كوردەواری دا بنكەی ھەرەگرنگی ھێزە ئیمپریالیستەكانن"وایە كە 

و مەرجی ئێستای كوردستان دا بە تایبەتی لە كوردستانی ئێران و عێراق كە ھێشتا پێوەندەی لە ھەل 

دەرەبەگایەتی و عەشیرەتگەری بەھێزە، ناتوانین دروشمی "زەوەی ھی ئەو كەسەیە كە دەیكێڵێ" 

ھەڵبگرین. چونكە بەشێكی زۆر لە خاوەن مڵكە ناونجییەكان و زۆربەی وردە مالیكەكان بە چەشنێكی 

اریگەر، لە جوواڵنەوەی نەتەوایەتی دا بەشدارن ... وادیارە سیاسەتی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان ك

  xxv..ئێران سیاسەتێكی راستە،.

 

كە قاسملوو بۆ خۆی ئەو كات لە مەھاباد "بەچاوی خۆی" دیتبووی،  ١٣٣١وادیارە راپەڕینی وەرزێرانی ساڵی 

ئێران دا، نەیتوانی نووسەر بەرەو ئەو بڕوایە بەرێ كە داخوازیی  شەپۆلی راپەڕینی وەرزێران لە سەراسەری وێڕای

ەو كەسەی دەیكێڵی" دەبوو لە بەرنامەی ھەرحیزبێكی شۆڕشگێر، كۆمۆنیست یان غەیری كۆمۆنیست، ئ"زەوی بۆ 

ەو ش بێ. بەاڵم لە نووسەراوەكانی ح.د.ک. دا سەبارەت بەو راپەڕینە دەردەكەوێ كە ئۆڕبەشێكی گرینگ لە پرۆژەی ش

رێكخراوەیە بڕوای بە شۆڕش نەبوو و پێی وانەبوو كە مەسەلەی نەتەوەیی، لە بارودۆخی ئێران و رۆژھەالتی 

باتی دژی فئودالیسم، رزگاری نەتەوەیی پێك نایە و بەبێ شۆڕش نێوەڕاست دا، بەشێك لە مەسەلەی وەرزێرییە و بەبێ خھ

بردنە سەر كەوتبوون و چەكدار ببوون بۆ ھێرشاكان رێكبڕ ناكرێ. جا سەیر نییە كە كاتێكی ئاغفئودالیسم بنھ

دوای د.ك. حەولی دا پێش بە چەكداربوونی وەرزێران بگرێ، ھانیان بدا كە "توندوتیژی" نەكەن، و وهراپەڕیوەكان، ح.

ە سیاسەت و ، پێوەندی بەتینی نێوان كوردایەتی و فئودالیسم لشنھو چھبھ xxviون.عەریزە و تلگراف ناردن بۆ تاران بکھ

ن و وەرزێر و تۆماركراوە: بەشێك لە فئۆدالەكان كوردایەتی دەكھ  –تا ئێستە  ەتاوەرهلە س  –كردەوەی حیزب دا 

 دەرەبەگ دەبێ لە خەبات بۆ رزگاری نەتەوە یەك بگرن. 

ێتی ی ئەو رێكخراوە نووسیونقاسملوو لە مێژووی حیزبی دیمۆكرات دا كە بەبۆنەی چلەمین ساڵی دامەزراند 

ت زانیاریی جیاوازیێكی لەگەڵ نووسراوەكانی باسێكی كورتی راپەڕینەكەی كردووە كە نە لە باری لێكدانەوە و نە لە بابھ

  xxviiدا نییە. كوردستانحیزب لە رۆژنامەی 

دا، ئەنوەر سوڵتانی، خەڵكی بۆكانێ كە لە كاتی راپەڕین دا تەمەنی دە ساڵ بوو، بە كەڵك وەرگرتن لە  ٢٠٠٠لە 

خست و دوایە ڵکی دی و بەعزە بەڵگەیێك، زانیاری تازە و لێكدانەوەی چەند كێشەیێكی وەبەردەستوەری خۆی و خھبیرە

ئەو بەڵگەیە وتاری قاسم ئاغای ئیلخانی  xxviiiكردە كوردی و باڵوی كردەوە. وهفارسییھ بەڵگەیێكی ھەرەگرینگی لھ

 ١٩( ١٣٣٢موردادی  ٢٨دوای كوودێتای  فتھوو، و پێنج حھزادەیە كە بەڕێوەبەری بەرەی دەرەبەگان لە دژی راپەڕین ب

محمەد رەزا شا خۆێندبوویەوە. قاسم ئاغا بە شای دەڵێ كە ئەو  ی ئاغاوەت لھیارهودهستھ) لە دیداری ده١٩٥٣اوت 

ی دیداری شا، سەرۆك xxixراپەڕینە پیالنێك بوو وەكوو كۆماری كوردستان و دەیانەویست كوردستان سەربەخۆ بكەن.

دوای كوودێتا، گرینگ بوونی ئەو  فتھپێنج حھ لھپھچینی دەرەبەگی ئێران، لەگەڵ دەستەیێك لە ئاغاوەت، ئەویش بھ

 و ئەمریكا پێشان دەدا.  ەھلەویبۆ رێژیمی پ ڕینھراپھ
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ەی ھەر لەو ساڵە دا، عومەری عەسری كە لە كاتی راپەڕین دا كوڕە وەرزێرێكی تەمەن پازدە ساڵە بوو، پوخت

و حكوومەتی  %٢٠و لە دەرەوەی واڵت باڵوی كردەوە: ھۆیەكانی راپەڕین، دەوری الیحەی  رووداوەكەی گێڕاوه

دەوری فەقێ و مەالكان، شەڕی ئاغاوەت و  ،موسەدیق، شێوەی خەبات و رێكخستن، بەرەی ئاغاوەت و ئەرتەش

سەركوت كراوەكانی، شێوەی سەركوت  رهكرانی راپەڕین، نێوی گوندە راپەڕیوەكان و تێکۆشھوەرزێران، سەركوت

كردن، نەبوونی رابەرایەتی حیزبیی، خۆرێكخستنی وەرزێران و ئامادەبوونیان بۆ شەڕ، خوڵقاندنی كولتووری خەبات و 

 ک:دی وهزۆر باسی 

کی سپی یھسرهده بریتی بوو لھ بوو (کھتییان ھھرگرییان پێکھێنا. ئارمی تایبھڵک ... ھێزی بھخھ

ڕ و ی شھمز و نیشانھو تێاڵ بوو. ره نھستیان داس و شھکی دهھااڵند). چھملیان ده لھ کھ

کانی نێوان گونده و شکستیان دانابوو. لھ کشھپێش، یان پاشھ وتن و چوونھرکھڵپڕژان، سھپێکھھ

 ڕوودکھرمھراز تھبھ، قاتانقوڕ و قوڕهوهکشھکانی یھتا گوندهزی ئاغاکان) ھھرکھئاڵباڵغ (مھ

ڕ، شکست و ستپێکردنی شھده تێکی لھحاڵھ وانھک لھر یھردانی ھھئاگر تێبھ دانرابوون کھ

و  ی قوچخان، نمایشێکی زۆر سادهپھگوندی تیکانتھ دا. لھوتنی نیشان دهرکھ، یان سھکشھپاشھ

  xxxدرا.ڵکیان پێ ھاندهخھ درا وناو دێ نیشانده ئێواران لھ ساکاریان سازکردبوو کھ

باسی بزووتنەوەی وەرزێرانی لە سەرانسەری ئێرانێ  دا حیزبی توودە لەگەڵ ئەوەش دا لە رۆژنامەكانی خۆی

ی سەبارەت بە کێشھ کھدا ، لە دوو كتێب ایران دھقانان برای انتقاددەكرد و رۆژنامەیێكی تایبەتی وەرزێرانی ھەبوو، 

بەوەنا كە بەرنامەی  ، ددانی١٣٣٢باسی راپەڕینی موكریان ناكا. حیزب دوای كودیتای  وهوەرزێریی باڵوی کردۆتھ

ئووف ھەروەھا، ره xxxiشۆڕشی نەبووە و نەیتوانیوە بزووتنەوەی وەرزێران بە شێوەیێكی شۆڕشگێرانە بەڕێوەبەرێ.

دا كە  ١٩٥٣-١٩٥٠ە سااڵنی یدۆف نووسەری تەنیا كتێب سەبارەت بە بزووتنەوەی وەرزێرانی ئێران للی ئۆغلوو سھعھ

و  نی حیزبی توودهمھچاپھ لھ و کتێبھڕۆکی ئھی نێوهلە باكۆ چاپ كراوە باسی ئەو راپەڕینە ناكا. زۆربھ ١٩٦٣لە 

  xxxii.رگیراوهوه ێکانی ئێرانرۆژنامھ

رانی حیزبی دیمۆکراتی بھڕێوهبھ کێک لھڕین، و یھندی ڕاپھگی، ناوهیزواڵبھی فھڵکی ناوچھالوێژ، خھلی گھعھ

دا باسی ) ییشیرهعه نیزامی یوهشانهڵوهھه( کوردستان له وییزه کانیندییهپێوهکتێبی  ، لھکوردستان و حیزبی تووده

 ١٩ی دهکانی سھڕاستھنێوه داری لھرمایھکانی سھندییھکردنی پێوهشھفئۆدالی و گھ-نیزامی پاتریارکی ی تێکچوونیپرۆسھ

ندی کانی دی پێوهڕینھو راپھ ڕینھو راپھش دا ئھوهڵ ئھگھاڵم لھبھ کا،ی بیست دهدهکانی سھراستھتا نێوهرا ھھ

 رهورێکی ھھواڵتی دیش ده رزێران لھڕینی وهڕاپھ xxxiiiکامیان ناکا. باسی ھیچ یھھھ یھو پرۆسھوخۆیان بھراستھ

 xxxivگێتی.بھرهدنی نیزامی دهرنخوون کرسھ لھ گرینگی گێڕاوه

کوردستان، بزووتنەوەی  ت بھبارهکان سھرۆژاواییھ نی واڵتھمھچاپھ ی ئاكادیمیك و لھو نووسراوه ەوەنێكۆڵیلە ل

كە مێژوویێکی  مێژوودا، سای لە كوردستانكرێكاران و وەرزێران جێگەیێكی نیە. سووزان مایسێالس لە كتێبەكەی 

وە و لە وتووێژێك لە گەڵ محمد ودوو سەدەی رابردوویە، لە دوو الپەڕە دا باسی راپەڕینەكەی كردوێنەیی كوردستان لە 

ئەوە بوو كە  %٢٠سندکردنی الیحەی موكری و لە زمانی وی دەگێڕێتەوە كە مەبەستی حكوومەتی د. موسەدیق لە پھ

 :ڵیان رێک بكەونگھنەھێڵی وەرزێران بۆ الی کۆمۆنیستان بڕۆن و لھ
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) ١٩٥٣مارسی  ١٣( ١٣٣١ندی ئیسفھ ٢٢ ر بۆكان لھت بۆ سھھێرشی ئاغاوه ت بھبارهسھ ڵی گوزاریشێكوهی ھھڕهالپھ. ٤كڵ ش

  ی ژین، سلێمانی.بنكھ دی موكری، پارێزراو لھمھئارشیوی محھ دا لھ
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ت ئاغاوه (سووروسات) کھ ییری قانوونییھغھ و "ماڵیاتھواوی ئھتھ ی کھوه ستمان کرد بھده ئێمھ

رزیران بۆ الی خۆیان راکێشن. ویست کۆمۆنیستان وهمان دهرین. نھگرت البھردهرزێری وهوه لھ

  xxxvکانی البرد...واوی ماڵیاتھتھ سند کرد کھدیق قانوونێکی پھموسھ

بوو و لە كاتی راپەڕین دا  تعلیمات عشایر" لە تارانێ "رئیس ادارە دیق داتی موسھحکوومھ لھمحمد موكری 

 ١٣٣١ ڵکی کرماشانێ بوو، و لھو خھھان بدا. ئھ و حكوومەتھسەری بۆكانی دەدا بۆ ئەوەی وەرزێران بۆ الیەنگریی لھ

ی بغستانفارسی -، و گۆڤاری کوردیبردڕێوهکوردستانی ئێران بھ سووروسات لھ ت بھبارهی سھوهڵ لێکۆڵینھوهدا ھھ

  xxxvi.رخستء کل انتشارات و تبلیغات" دهی "ادارهراوهک باڵوکوه

بیست ساڵی رابوردوو دا، لێكۆڵینەوە و چاپەمەنی سەبارەت بە رابردوو و ئێستەی كوردستان زۆر بووە و  لە ده

خۆێندنی بااڵش پەرەی ئەستاندووە و لە "حكوومەتی ھەرێمی كوردستان" زانكۆی زۆر دامەزراوە، بەاڵم نە لە دەرەوەی 

گوتن و لە تێزی ماجستەر و دوكتۆرا دا زۆر دەربەستی خەباتی چینایەتی بە واڵت و نە لە زانكۆكانی واڵت، لە دەرس

. یەكێك لەوانە ی زانکۆکان، چەند ھەنگاوێك ھەڵگیراوهوهرهده اڵم لھتایبەت بزووتنەوەی كرێكاری و وەرزێری نین. بھ

 دیانە. مھبەرھەمی رەحمان محھ

)، محەممەدیان كۆمەڵێك بەڵگەی بە نرخی سەبارەت بە ١٣٨٩( دا بیستەم سەدەی لە بۆكانیەكی  لە بەرگی

لەو بەڵگانە  xxxviiخەباتی نێوان خەڵكی شارۆچكەی بۆكان و ئاغاوەتی ئیلخانیزادە كە مالیكی بۆكان بوون باڵو كردۆتەوە.

خەباتی خەڵكی بۆكان لە دژی ئاغاكان   –ون و لە لێكدانەوەی نووسەر دەردەكەوێ كە دوو خەبات ھاوكات لە ئارا دا بو

بوو كە خەڵكی بۆكان لە  و خەباتی وەرزێران لە الدێیەكان. ناكۆكی ھەوەڵ لەسەر ئەو خانووبەرە و دووكان و باغانھ

لە یان بدرێتێ. ناكۆكییەكەی دی باڵھئاغایان كڕیبوو بەاڵم ئاغا نەیدەھێشت ئەو موڵكانە بە نێوی كڕیار "ثبت" بكرێ و قھ

وەرزێران سووروساتیان بە ئاغا نەدەدا و لە بەعزە گوندێك ئاغاكانیان   –پێشدا باسم کرد  گوندەكان ئەوە بوو كە لھ

ی ئاغاوەت بوون)، لە ماڵھک بنھدەركردبوو. لە گەڵ ئەوەشدا ئەو دوو ناكۆكییە پێوەندییان ھەبوو (ھەردوو لە دژی یھ

رگدروو بوو و رابەرایەتی خەباتی خەڵكی بۆكان بھ ن. حاجی قاسم، كە لھباسی راپەڕینی وەرزێران دا تێكەڵ كراو

 زۆر زوو لھ و کتێبھناسی. ئھر وایان دهرزێریش ھھشارۆچكەی دەكرد، وەك رابەری وەرزێرانیش ناسراوە، و زۆر وه

  xxxviiiرەخنەی لێ گیرا (لە خوارەوە زۆرتر باسی دەكەم). وهیارهن ناسر عەلیالیھ

نگری راپەڕینە و ئەوانی دی لە بەرەی وەم سێ بیرەوەری و سێ وتووێژی تێدایە كە یەكیان الیھبەرگی دو

ئاغاوەت دان. ئەو مەتنانە زانیاری ورد و بە كەڵك سەباەرەت بە رووداوەكان و بەشدارانی راپەڕینی تێدایە و گرینگی 

 xxxixوتووێژ و بیرەوەری بۆ لێكۆڵینەوە لەو بابەتە پێشان دەدەن.

خا و لە رده، گرینگی ئەو راپەڕینە، وەك رووداوێكی سیاسی و مێژوویی، دهکراوه وهەی تا ئێستا لێکۆڵینھئەوەند

ھەمان كات دا كەم و كووڕییەكان و بەرھەڵستەكانی لێكۆڵینەوەمان وەبەرچاو دەخا. یەكێك لەو كۆسپانە، كافی نەبوونی 

 یوهم و کووڕی مێتۆدی کۆکردنھ) سەبارەت بە راپەڕینەكە و کھfact( ) و فاكتھdataو دادە ( )informationزانیاری (

سەرھەڵدێنی. ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر تیۆری،  xlکاندا. كۆسپێكی دی لە گۆڕەپانی لێكدانەوەی زانیاری و دادهزانیارییھ

 سیاسەت و ئیدەئۆلوژی لە پرۆسەی لێكۆڵینەوە و لێكدانەوە و خوڵقاندنی زانست.
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  رزێرانی موكریانڕینی وهراپھ ت بھباره) سھشھدپوور (شھحمھمینی ئھدئھمھستنووسی حھڵی دهوهی ھھڕهھالپ. ٥شكڵ 
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 باروودۆخی لێكۆڵینەوە: سیاسەت، ئیدەئۆلوژی، و تیۆری
 

نی لێكۆڵینەوە و داھێنانی زانست سەبارەت بە راپەڕین یان ھەر دیاردەیێكی دی كارێكی سەربەخۆ لە پێوەندییەكا

دەسەاڵتی سیاسی و كۆمەڵی نییە. كۆكردنەوەی زانیاری سەبارەت بە راپەڕین خۆی كارێكی الیەنگرانەیە تەنانەت ئەگەر 

لێكۆڵەرەوە بیەوێ لە پێوەندی دەسەاڵت سەربەخۆ بمێنێ. لێكدانەوەی ئەو زانیارییە و باڵوكردنەوەشی ھەر لە گۆڕەپانی 

سەاڵت دا دەخولێتەوە. لەو بەشەدا كورتە ئیشارەیێك بە الیەنگریی سیاسی و ی دەبوونی نابەرابەرانھدەسەاڵت و دابەش

 ئیدەئۆلوژی و كێشەی تیۆری دەكەم.

 باری سیاسی

-لە ژێر دەسەاڵتی رێژیمی پەھلەوی دا، لێكۆڵینەوە سەبارەت بە خەباتی چینە زەحمەتكێشەكان و گەلە زوڵم

ۆڵینەوەی مەیدانیی بە وتووێژ یان بە شێوەی "مێژووی زارەكی" لێكراوەكان و رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان قەدەغە بوو؛ لێك

دەبوو بە نھێنی بكرێ و زۆر كەس نەیدەوێرا بۆ الی بچێ. ھەروەھا، ئارشیوی دەوڵەتی كە بەڵگەی گرینگی تێدایە بۆ 

زەمانی راپەڕین گۆڕێ دا نەبوو. تەنانەت رۆژنامە و گۆڤاری پێشكەوتنخوازی  ر لھلێكۆڵینەوەی وا ئاواڵە نەبوو یان ھھ

نەدەكەوتن. كە باسی رووداوەكانی ئێران و كوردستان و خەباتی وەرزێرانی تێدایە لە بەر كونترۆڵی كتێبخانەکان وەدەست

لێكۆڵەرەوە دەبوو زانیاری سەبارەت بە راپەڕینەكە بە نھێنی كۆبكاتەوە و نووسین و باڵوكردنەوەشی بە نھێنی بێ. حیزبە 

دا  ١٣٣٢–١٣٣٠كە لە  –ە، حیزبی دیمۆكراتی كوردستان، فرقەی دیمۆكراتی ئازەربایجان حیزبی توود –سیاسیەكان 

الیەنگرەكانیان لە موكریان چاالكییان ھەبوو، لە باروودۆخی سەركوتكرانی ھەمیشەیی دا، نەیاندەتوانی بەڵگەی خۆیان 

 تانی دی پارێزراوە).ئارشیو بكەن (بەشێك لە چاپەمەنی و بەڵگەكانیان لە ئارشیوەكانی سوڤێت و واڵ

)، ھات و چۆ بۆ گوندەكان بۆ مەبەستی لێكۆڵینەوە كارێكی ھاسان نەبوو: ١٩٥٣( ١٣٣٢دوای كوودێتای 

"یێک بوو. لەو ر "بێگانھڵکی شار و ھھچۆی خھوەكانیان ئاگایان لە ھاتییساواك و ژاندارمە و دەست و پێوەند

 ێ و، بەو چەشنە، بە ئاشكرا خەباتێكی دژی دەسەاڵتی رژێم بوو.  باروودۆخە دا، لێكۆڵینەوە دەبوو بە نھێنی بكر

نەبوو. ئاغاوەت دەسەاڵتیان ھەبوو و خەڵك لە ترسی ھەڕەشە  ڕبەاڵم دەوڵەتی پەھلەوی تەنیا سەرچاوەی سانسۆ

ەڕین (كە اپرریفی بەڵگەیێكی سەبارەت بە دی شھحمھو گوڕەشەی ئەوان نەیدەوێرا وەدوای باسی وا بكەوێ. بۆ وێنە ئھ

ری سۆڵتانی نوهدا بۆ ئھ ٢٠٠٣پێش دا باسم کرد) لە ساڵی  ە و لھوباڵو ببۆ كیھانبە ئاشكرا لە رۆژنامەی  ١٣٣٢لە ساڵی 

: "كاكە چونکھ وهواڵت باڵو بکاتھ لھ یھڵگھو بھناتوانێ ئھ نووسیبوو کھ یتا لە دەرەوەی ئێران باڵوبێتەوە، و بۆنارد ھھ

دا ١٣٤١ساڵ بە سەر رووداوەكە دا تێپەڕیوە، لە  ٥٠او دەخۆن!" مەبەستی لە "ئێستا" ئەوە بوو كە ئاغا ئێستاش پی

.  ئەو بەڵگەیە نت ھێشتا زاڵاڵم ئاغاوهبھ xli"اصالحات ارضی" كراوە، و پتر لە بیست ساڵە رژیمی پاشایەتی نەماوە،

گەری راپەڕینەكە بانگ كرابوو بۆ "زیارەتی" زادە بوو كە لە گەڵ ئاغاوەتی سەركوتئاغای ئیلخانیوتاری قاسم 

"سلطنتی" و نیزامی ئاغایەتییان لە مەترسی خستبوو رژیمی  محمدرضا شا. قاسم ئاغا لەو وتارەدا دەڵێ كە وەرزێرەكان

نیزامی  زا لھسێکی شارهیێکی دی کھشكاند. نموونھو ئاغاوەت بە یارمەتی "ارتش شاھنشاھی" ئەو "پیالنە"یان تێك

 رزێرانی ناوچھباتی وهسووروسات و خھ  ت بھبارهی سھوهدا داوام لێکرد ئھ ١٩٩٠ لھ کھ ولێرهشتی ھھگێتی دهبھرهده

ڵ ئاغاوات و گھھێز"ی خۆی لھ ندی "زۆر بھی، باسی پێوهکھاڵم دا وێڕای ناردنی نووسینھوه بۆم بنووسێ؛ لھ یزانێده

 :کان کردبوو، و گوتبوویشێخھ
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بیرم  تی بھوه ڕوات، لھستیان دهو ده قسھ وهی میری یھرمانگھموو کات و شوێن و فھھھ لھ وانھ...ئھ

خۆ  خێروخۆشی لھ یان ھێشتووهیا خوا دوابێت نھ وهدا دژیان جوواڵبێتھکھناوچھ سێک لھر کھدێت ھھ

ھیچ  بھ وهکانی منت باڵوکردهر نووسینھگھھم ئکھت لێ دهکی دۆستانھتکایھ تکایھ ببینێت. بۆیھ

 تکایھ ... دووباره ولێر. برات:رێکی کوردی ھھنووسھ بنووسھ ندهوهنیا ئھھێنیت. تھجۆرێک ناوم نھ

 ...نووسیتناوم نھ

خۆی باڵو نێوی  یێکی وی بھھیچ نووسراوه کھ وهبیری خستمھدا، وه ١٩٩٢-٩-١٠ یێکی دی لھنامھ دیسان لھ

 :وهمھکھنھ

. ستھبینیت دژی ئاغا و شێخان بووهژیان دا نھ وێت خێروخۆشی لھر بتھگھدا ئھی ئێمھناوچھ ... لھ

 ری، چ بھروهتی و نیشتمان پھناوی کوردایھ موو شوێنێک، چ بھھھ موو شتێک، لھھھ لھ چونکھ

رخستنی زوڵم و ئاست ده لھ یھ.  منیش... بۆیھاڵیان ھھاڵتێکی باسھوچکن و دهکھ وهواژی یھرهبھ

 ستراوم...ل بھبازی یان دا مجرۆ..و پھکھڵھزۆرداری و تھ

ر بھ ر لھگھ. ئھوهیتھناوی من باڵوی بکھ رگیز نابێ بھھھ کم کھت لێ دهکی کوردانھ، تکایھتکایھ بۆیھ

 .وهکردهکانی الی خۆمان باڵوم دهڕۆژنامھ خۆم لھ[بۆ]  بھ بووایھتی نھاڵیھباری کۆمھ

ناوێکی  ناوی خۆت، یان خۆد بھ توانی بھاڵم ده. بھوهکھناوی من باڵوی مھ م بھکھداوا ده دووباره

 .وهیتھنێت باڵوی بکھ لێوا بۆنی منی  نھێنی کھ

ەو حیزبەی خۆی بە ڕێبەری راپەڕینەكە ئ ئێران و ئاغاوەت نین. جاری وایە تیوڵھكۆسپی سیاسی ھەر ده

دا، لە دەرەوەی واڵت یەكێك لە ئەندامانی بنەماڵەیێكی ھەرە تێكۆشەر لە ١٣٦٧دادەنێ پێش بە لێكۆڵینەوە دەگرێ. لە 

کانی زانی من خەریكی ئەو لێكۆڵینەوەم پێشنیاری كرد كە یارمەتی بدا لە گەڵ یەكێك لە خزمھدا كاتێك پێیراپەڕین

نارد بەاڵم وەاڵمی پرسیارەكان وێژ. من بە ئەو پەڕی خۆشییەوە پرسیارەكانم نووسی و بۆمگرێ بۆ وتوپێوەندی ب

 xliiگرتبوو.بوو و پێشیزانیینەھاتەوە و دەركەوت كە حیزبی دیموكرات پێی

 باری ئیدەئۆلۆژی

یان دەست نموونھكۆسپی ئیدەئۆلۆژی كە رێگە بە لێكوڵینەوەی خەباتی چینایەتی دەگرێ زۆرن و لێرەدا دوو 

گرتوویی نەتەوەی كوردە و ناكۆكی خۆماڵی نیشان دەكەم. یەكیان ئیدەئۆلۆژی ناسیۆنالیستییە كە ئارەزوو و ئاواتی یەك

دەخا و واھەیە ئینكاری دەكا. تەنانەت ئەگەر وەك ئاغا و وەرزێر، سەرمایەدار و كرێكار، یان ژن و پیاو وەپشت گوێ

تە و رابردوودا نەتوانێ حاشا بكا، بە شێواندنی فاكت و بەڵگە و بەلێكدانەوەی نادروست راستییەكانی خەباتێك لە ئێس

 بایەخی لە قەڵەم بدا. دەیەوێ وەك رووداوێكی بێ

بۆ وێنە، مەسعوود محەمەد ئینكاری دەرەبەگی بوونی كوردەواری دەكا، و دەڵێ چەوساندنەوە ("ستەم") لە 

و ئەوانەی "لە سەر رووی كاغەز فیۆدالی كورد خەلق دەكەن" مەبەستیان ئەوەیە  دا ھەیە و ناتوانێ نەبێ،گشت نیزامێك

بەو كەسانەی كە باسی  xliii"خەباتی فەالحی" داتاشن، و "خەباتی قەومایەتی" وەالنێن و "خەباتی چینایەتی" وەڕێ بخەن.
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بكە كە ھەبووبێت و تاوانباریش راپەڕینی جوتیاران و خەباتی چینایەتی دەكەن بە راشكاوی دەڵێ: "فیۆدالێك لەعنەتبار 

 xlivبووبێت، لە ھیچە قوتی مەكەوە بە خۆڕاییش تاوانباری مەكە".

نەھاتووە، و بڕوا و باوەڕ و ئیمانە، و رێگە پێشاندەرە، و پێك ئیدەئۆلۆژی ھەر لە خەیااڵت و تێگەیشتنی ھەڵە

ووسەر كۆمەڵی كورد و مێژوویەكەی بە لەو كتێبەدا، ن xlvداخوازی و ئاواتی چینێك یان توێژێكی كۆمەڵی دەردەبڕێ.

گوێرەی ئارەزوو و ئاواتی خۆی دادەڕێژێ، دەرەبەگ بە "براگەورە" دادەنێ، و خەباتی چینایەتی بە تایبەت خەباتی 

) دەسڕێتەوە، و ئەوەی دوای ١٩٤٠وەرزێران لە مێژووی كوردستان و ئەدەبی زارەكی و شیعری كوردی (پێش سااڵنی 

تی، و دەڵێ باتی چینایھخھ یگووران ک بھگوتراوە بە كردەوەی حیزبە چەپەكانی دادەنێ نھ كراوە و ١٩٤٠سااڵنی 

اڵم ئەو شێوێنێ. بھخەباتی چینایەتی دژی بەرژەوەندی گەلی كوردە و لە دەرەوەڕا ھاتووە و "خەباتی قەومایەتی" ده

، و ی کردووهیی چینی دەرەبەگ دا ھێالنھ، لە بەرژەوەندبۆچوونە، كە وەك بەرژەوەندیی نەتەوەی كورد نوێندراوه

 ت.زۆرتر ئارەزووی پاراستنی نیزامی دەرەبەگییە بە لە سەركردنەوەی ئاغاوه

 وهبزووتنه و کانکۆنه ییهڵکۆمه چینهی کھناوبانگھبھ وهلێکۆڵینھ د، حنا بطاطو لھمھسعوود محھی مھوانھپێچھ بھ

 رهگی ھھبھرهده دا) ١٩٥٨ (لھ وهوییھدۆنم زه ٣٣٣،٥٣٩  ی جاف" بھگزاده"بھ کھ ڵێده دا عێراق کانیشۆڕشییه

دا 1948 ی سلێمانی) لھناوچھ ت (لھھربرزێرانی گوندی عھباتی وهخھ ت بھبارهھا، سھروهھھ xlviی عێراق بوون.ورهگھ

الدێی  لھ شنھو چھڕینی ئھڵ راپھوهھھ بێتھی دهوهر ئھبھ "لھ زۆر گرینگھ وهباری مێژووییھ لھ و رووداوهنووسێ ئھده

ی خۆش کرد بۆ رێگھ عنایھو مھبھ وه  –و دا تی ئھرایھژێر رابھ ک لھوی دار نھدژی شێخی زه ڕینێک لھراپھ –عێراق 

حموود بوو، و تیفی کوڕی شێخ مھلھت موڵکی شێخ ھربعھ .xlviiاڵم جارجاریی، کشت و کاڵیی"تینی، بھنائارامیی بھ

و  وهستانھن موڵک ھھدژی خاوه بی شیووعی، لھتی حیزیارمھ رزێران، بھزۆر ببوو وه ندهوهئھ وهوساندنھچھ

 وتن.رکھسھ

می اڵم، وەك ئیدەئۆلۆژی ناسیۆنالیستی، لە نیزابھ نییھ وهتھنووسی نھستی چارهربھئیدەئۆلۆژی دەرەبەگیی ده

یار، لە رەخنەی خۆی لە دەرەبەگی بەرگری دەكا، و خەباتی وەرزێران لە دژی چینی دەرەبەگ ئینكار دەكا. ناسر عەلی

دا بە "مەغڵەتەی روو بە ول دهبەاڵم حھ وهچەند ھەڵەیێكی ئەو كتێبەی راست کردۆتھ دا،بیستم سەدەی لە بۆكانكتێبی 

ت بکا. دروقیمھی بێ قھکھسووک کردنی وی کتێبھ ی سووک بکا و بھکھره) نووسھad hominem fallacyئینسان" (

دانەوەی قسە شیرەیی و دەرەبەگی دا) كە لە باتی پەرچڵی عھشێوە ئیستیداللێكی باوە (بە تایبەت لە کۆمھ و مەغڵەتەیھئھ

 بێ حورمەت كردنی وی قسەكەی لھول دەدا ئەو كەسە بێ ئیعتبار بكا و بە یان بۆچوونی كەسێك بە دەلیل و بەڵگە، حھ

کانی سیاسییھ حیسابھورده نگھیان ره  xlviiiنووسیبێ؛ی نھکھدیان خۆی کتێبھممھمحھ یێنێ کھگھ، وا دهبایەخ بخا. بۆ وێنھ

رۆنی  رۆشی دزرانی دوو خیگھر پھیان نووسھ xlixبووبێ"؛دا ھھ و کتێبھپێکھێنانی ئھ گرینگی لھ رۆڵێکیر "نووسھ

کاک  وهیھکھ ڵێ "ناشزانم لھیان، ده lن؛رگری بکھندیی خۆیان بھوهرژهبھ ت رانابینێ لھئاغاوه اڵم لھبھ ی خۆیانھماڵھبنھ

 li".بووه وهلھکانی گھرۆشی تێشکانی ریزهپھ بھ دڵسۆز بووه دیان ھێندهمھحمانی محھره

 لی یار دەڵێ:عھ

و پیشەی مڵكداری و سەرپەرشتی كردنی واڵت ھەر بۆ دژایەتی كردنی كۆمەاڵنی "ئەوە راست نییە ... كار 

خەڵك داندرابێ... پێداویستی ئەوكاتی كۆمەڵگا رەنگە رێگای نەدابێ نیزامێكی عاداڵنە بۆ كەڵك وەرگرتن لە زەوی و زار 
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ی پیرۆزی خەبات و بەجێ بكرێ... خەڵكیش بە دایمە ئەركو ھەڵبژاردنی كاربەدەستان لە رێگای دەنگدان جێ

چاكسازییان نەكردۆتە پیشە و چاكی مەردایەتیان بە الدا نەكردووە كە لەگەڵ دژایەتی كردنی خاوەن مڵكەكان و 

 liiكاربەدەستان ڕووبەڕوو بنەوە...".

چینی بااڵدەست"، "چینی ژێردەست توانا و یار، وەك مەسعوود محەمەد، دەڵێ كە سەرباقی زوڵمی "عەلی

ئاغا و   – ھەردووال liiiینایەتیان نەبووە. ئاغاش باش و خراپیان ھەیە و زۆرتریان باش بوون"؛ویستی خەباتی چ

) نە لە بۆكان و نە لە شوێنی ١٩٤٠پێش پەیدا بوونی حیزبە چەپەكان (لە سااڵنی  livوندوتیژییان كردوە.ت  – رەعییەت

وی" بوو و "خەڵكی كورد بە بێ سێ و ئەو حیزبە چەپەش "سەربە شۆرە lvدی، خەبات لە دژی ئاغاكان "نەبینراوە".

یار لەوەی دایە كە دەیەوێ راپەڕینێكی دژی ئیدەئۆلۆژیی بوونی لێكدانەوەی عەلی lviدوو" وەدوای كۆمەڵەی ژ.ك كەوتن.

سندی بۆخۆی پھ بێ کھ و نیزامھو بناوان كە نە دەیتوانی و نە دەیویست دژی ئھدەرەبەگێتی بكا بە رووداوێكی بێ بنج 

ک وه یھو مێژووئھ ک پچڕانێك لە مێژووی ھاوچەرخی كوردستان چاولێ ناکا، چونکھوه ئەو، ڕاپەڕینەکھ کا.ده

نای رڕاست و بێ پێچ و پھیێکی سھدا، مێژوو رێگھوهو خوێندنھ؛ لھوهخوێنێتھرھاتی خان و ئاغا و شێخ دهسھبھ

 .انھپیاوڕێ الدانێکی ناشیرین و دزێوی بۆره ڕین لھو راپھ پیاوان"ه، ورهاڵتداران و "گھسھھاتووچۆی ده

سەركردنەوەی ئاغاوەت و شەڕەكەیان لە دژی ...) بۆ لھرسه له نهخرهلی یار، ئەو بەرھەمە (ناسر عھ

ڕاست  دابیستەم سەدەی لە بۆكانڕاپەڕینی وەرزێرانی موكریان نووسراوە، و بۆ گەیشتن بەو مەبەستە بەعزە ھەڵەیێكی 

و  ڵگھند بھی چھوه، خوێندنھند رووداوی دیو چھ کھڕینھست پێ کردن و کۆتایی ھاتنی راپھتاریخی ده دەكاتەوە (بۆ وێنھ

روانگەی  یان لھوهکان و لێکدانھی رووداوهوهر گێڕانھرشانی نووسھکیی سھرهرکی سھالم ئھس)، بھند کھرھاتی چھسھبھ

او ھێنانی ئەو ئەركە ئیدەئۆلۆژییە پێویستی بە داتاشینی فاكت، بێدەنگی كردن لە زۆرفاكتی زانرجێ. بەچینی دەربەگھ

لێكدانەوەی  دا نیازی بھ) ھەیە، و لە ھەمان كاتدا ڕینرکوت کردنی راپھسھ لھ تی ئیلخانی زادهوری ئاغاوهک ده(وه

لی کورد نووسی گھک چارهگێتی وهبھرهکیان بخا، و دهریھسھتا بتوانێ وهھھ یھنادروست و لە خۆڕا ھەڵبەستراو ھھ

و ئھ خا کھری دهیار دهی عەلیوهڵ گێڕانھگھکان (لە وتوووێژەكانی من دا) لھرزێرهی وهەوهراوردێکی گێڕانلمێنێ. بھبسھ

ی وهندامانی گشت چینێكی دی، یەکدەنگ نین. گێڕانھی كە وەرزێران، وەك ئھوهرباقی ئھ، سھوهکتر ناگرنھیھ دوانھ

وێ، ئاغا و ی سوور و ئاوی شھ"گۆزه لێک دوورن: کوتوویانھ ،و دوو چینھرڕۆژیی ئھکوو ژیانی ھھرزێر و ئاغا، وهوه

 وێ". کرمانج رێک ناکھ

ک لی یار وهک "ناسێۆنالیستی" و ئی عھبێ بۆچوونی مەسعوود محەمەد وهپێویست نھ نگھبە كورتی، ره

ر نیزامی سھ ر دووکیان لھ. ھھوهێ ناکرێنھھا تێکھااڵون لێک جوتی وهگێتی و کوردایھبھرهدا، ده. لێرهگی" دابنێمبھره"ده

ی بناغھ یوهیێکی سروشتی و خۆماڵی بۆ ئھدیارده ن بھیکھیان دهکھلماندنی باسھ، و بۆ سھوهنھکھگێتی دهبھرهده

ودالیسم) ھەبووە و نە دەڵێ "كورد" نە دەرەبەگێتی (فئ دمھسعوود محھ. مـھتی پێ دابڕێژنی کوردایھواری و بنچینھکورده

ی موكریان  ١٣٣١کانی بسەلمێنێ كە رووداوه وه، دەیەوێ ئھو بۆچوونھیار، وێڕای ئھخەباتی وەرزێری. عەلی

 رزێری نەبوو.راپەڕینێکی وه

 

 



	 	 نپوورسھمیر حھئھ   								

 ISSN 564-7075                    ٢٠١٧گواڵن  روازهده 
 www.derwaze.net                                                                                    ١٢٥-٩٤ ڕه، الپھ١ ژماره

113	

 باری تێوری

ئەوە باسی  lviiگۆران لە ھەڵبەستی "بۆ گەورە كچێك"دا دەڵێ: "ئەو سا نییە تا ناوی قسەش دیوی دەری بێ".

دابڕانی ناو (ژوور) و دەر، یان فۆرم و مەعنایە، و لە فەلسەفە و زانست و ھونەردا بە مەفھوومی وەك جیایی یان لێك

ز و ماھییەت لێكۆڵینەوەی لێكراوە. رەنگە ناو یان ەرهزاھیر و ماھییەت، رووكار و ژێركار، دیار و نادیار، یان ع

دا لە ئارادا بێ. بە ری دیوی دەرێی نەبێ و ھەمیشە ناتەبایی لە نێوانیانمەعنای قسە (یان وشە، رەستە، مەتن) قەت بەرابە

كورتی، رووكار ناتوانێ ناوەڕۆك (یان ژێركار) تەواو دەربڕێ، یا خۆ ناوەڕۆك لە ڕووكار ئاڵۆزترە، بەاڵم دەكرێ بە 

 پێوەندییە ناوەكییەكان بگەین. دیالیكتیك (یەكێتی و خەباتی دژبەرەكان) بە تێگەیشتنی  ت بھتایبھ مێتۆدی زانستی بھ

ئەگەر  lviiiبوو.ھاتبانەوە، تەواوی زانست زیادی دهئەگەر رووكاری دەرەوە وماھییەتی شتەكان راستەوخۆ وێك

ست نەدەبوو بە یارمەتی مەفھووم و تیۆری و مێتۆد یپێو  –رووكار یان (عرض) تەواوی ماھییەتی دەربڕیبا   –وابا 

رزێران، بۆ وێنە، رووداوێكی ئاڵۆز بوو کە تەنیا لە پێكدادانی دەرەبەگ و وەرزێڕدا كورت واقعیەت بناسین. راپەڕینی وە

ناكرێتەوە و، بگرە، تەواوی پێوەندییە كۆمەڵی و سیاسی و ئابوورییەكانی كوردستان و ئێران و ناوچە و دنیای تێدا 

ە چارەنووسی ئەو راپەڕینە وەدەرناخا، و وەگەڕكەوتبوو. بۆ وێنە، رواڵەتی رووداوەكان، رادەی تێوەچوونی ئەمریكا ل

گوزارشتی نھێنی دەوڵەتی  لھ تەوە ئەو باسە نەكراوە. دیارە ئەگەر فاكتەكان (بۆ وێنھلەو لێكۆڵینەوانەی تا ئێستا باڵوبوونھ

ەوێ، بەاڵم ئەمریكا و بەڵگەی پێویستی دی دا) كۆبكرێنەوە ئەو پێوەندییەی نێوان فئودالیسم و ئیمپریالیسم وەبەرچاو دەك

ست کردن ھھ وتن پێویستی بھی وا کھرچاوهدوای سھت وهنانھتێگەیشتنەكەی كێشەی تیۆری و سیاسەت دێنێتە گۆڕێ. تھ

 دیق لھ. رێفۆرمی موسھیھڵ رزگاری و ئازادی ھھگھ لھ وانھتی ئھگێتی و دژایھبھرهندی نێوان ئیمپریالیسم و دهپێوه بھ

 ی لھرباقی وهتی کۆمۆنیسم، سھستی دژایھبھو سای ئێران دا کرا بۆ مھگی" ئھبھرهده-می "نیوهی نیزاچوارچێوه

کۆمۆنیسم بدا.  تی بھیارمھ یھو پڕۆژهئھ بوو کھی ھھترسی" وه"مھ  مریکاوهی ئھروانگھ دا لھ ١٣٣٢-١٣٣١دۆخی وبار

یێکی رنامھبھ تنامیان بھرزیی چین و ویھیمپریالیستی ریفۆرمی ئھداری ئسمایھنگری دهمریکا و رۆشنبیری الیھئھ

ی وهکانی کردنی بزووتنھرهربھکێشا، و پێیان وا بوو بۆ بھرزێرانی بۆ الی کۆمۆنیستان رادهوه نا کھکۆمۆنیستی داده

 تی لھبوونی رێژیمی پاشایھرنخوون داری بکرێ. شای ئێرانێ، دوای سھرمایھرزی سھبێ ریفۆرمی ئھکۆمۆنیستی ده

ی ئازادیخوازی وه) و بزووتنھ١٩٥٩-١٩٥٣( ١٣٣٨-١٣٣٢ کووبا لھ ) و شۆڕش لھ١٩٥٨( ١٣٣٧ عێراق لھ

     lix"اصالحاتی ارضی" کرد.یکاشمرگبیری ئھتھ ) دا بھ١٩٦٢-١٩٥٤( ١٣٤١-١٣٣٣ زایر لھلجھئھ

ووكار بۆ تێگەیشتنی ڕاپەڕین، ئەگەر بمانەوێ لە "دیوی لە بەر ناتەبایی رووكار و ژێركار و ناتەواوبوونی ر

دا نەمێنین و پێوەندییە نادیارەكان دیاری بكەین، پێویستمان بە كۆمەڵێك مەفھووم و تیۆری ھەیە. دەرەوە" ی رووداوەكان

دا ر روانگەیێكبۆ وێنە، وشەی "راپەڕین" و "وەرزێر" كە تا ئێستە دەكارم ھێناون وشەی ساكار یان ئاسایی نین و لە ھە

كراوە. وەاڵمی پرسیاری وەك "وەرزێر چییە؟" یان مەعنای جیاوازیان ھەیە و لێكۆڵینەوە و لێكدانەوەیێكی زۆریان لێ

فھووم و پرسیاری دی دێنێتە گۆڕێ وەك دەرەبەگێتی، کۆڵێک مھ بێتە باسی تیۆری کھ"راپەڕینی وەرزێریی چییە" ده

ی چینایەتی، چینی وەرزێر و توێژەكانی، مەسەلەی وەرزێریی و نەتەوەیی، نیزامی چینی كۆمەڵی، چەوساندنەوە، خەبات

ندیی پاتریاركی)، دەوڵەت، حكوومەت، ناسیۆنالیسم و دەرەبەگێتی، كۆمۆنیسم و چینی وەرزێر، جینسێتی (پێوه

خستن تنەوە، شەڕ، رێكدەرەبەگێتی و سەرمایەداری، ئیمپریالسیم و دەرەبەگێتی، شۆڕش، دین و نیزامی چینایەتی، بزوو

 بردن، خۆرسكێتی و ئاگاھی، رزگاری، ئازادی، و زۆر مەفھووم و باسی دی.ڕێوهو بھ
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ھاباد، چاالكی سیاسی مھ ج، شاروێرانی ڵكی گوندی لھرزێری خھند، وهمینی بروومھدئھمھسۆفی حھ. ٦ شكڵ           

   )١٩٥٢( ١٣٣١نی رزێراڕینی وهراپھ كۆماری كوردستان و لھ لھ

 

تیۆری زۆر ئەركی لە سەرشانە، وەك رێنوێنی بۆ وردبوونەوە لە پێوەندییەكانی رووكار و ژێركار و مێژوویی 

. تیۆری باش و خراپ، بەكار و و جۆراوجۆره دیتنی رووداوەكان و لێكدانەوەیان، بەاڵم تیۆری خۆی مەیدانێكی خەباتە

ە و دواكەوتووانەی ھەیە. بۆ وێنە لە باسی خەباتی وەرزێریی لە دژی دەرەبەگێتی بنج، یان شۆڕشگێڕانھێز، پتەو و بێبێ

یێک یان شنێک یان رادهچھ وانھ ر کام لھھھ مەفھوومی وەك "بزووتنەوە، شەڕ، شۆڕش، راپەڕین" دەكار ھێنراوە، کھ

و تەنانەت روانگەی تیۆری وا ھەیە كە  لە گۆڕێ دا نییە، کک یھو وه جارەكی، بەاڵم بۆچوونێكی یەكباتھقۆناغێکی خھ

بایەخ بە "فۆرمی ھەر رۆژیی بەربەرەكانی وەرزێریی" دەدا و پێی وایە ئەو چەشنە خەباتە تاقەكەسانە و "بێدەنگانە" 

كەوتووە كە تاقە كەسێك لە كوردستان، وەك گشت كۆمەڵی دەرەبەگی دی، ھەڵ lxترن لە راپەڕین و شۆڕش.گرینگ 

ی كردووە و بە شێوەی جۆراوجۆر تۆڵەی خۆی ئەستاندۆتەوە و زۆر جار تێداچووە. گۆران لە ێكەگبەربەرەكانی دەرب

ھەڵبەستی "بووكێكی ناكام"دا باسی كوڕە شوانێك دەكا كە ئاغا دڵدارەكەی لێ داگیركردووە، و كوڕە شوانەش ئاوا 

 دەبێ: یبەرەنگاری ئاغا

 كوڕی شوانە كە ئەمەی بیست شێت بوو، دایە كێو، 
  !ویی داگرت بە تف كردن، ئاسمان بە جنێوزە

 چەن جارێ شەو ماڵی ئاغای دایە بەر تفەنگ،
 دەغلی سووتان، باغی بڕی، بۆ ئەتك و پەنگ، 

 قەل كرد بە خەنجەر،  ەوێیكلك ویاڵی چەن چار
 lxiبە سەر ڕانی ئاغایا دا و مەڕی دایە بەر ... 
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 :ستی" دا، گوتراوهرخ و خاتوون ئھخ فھیتی "شێبھ لھ کیش، بۆ وێنھبیاتی زارهدهئھ لھ

 ،ی نازدارهرخۆڵھفھ كێ بوو؟ لھ
 ،و جارهوت ئھچنگ کھشیری بابی وه

 ،خواره ی ماڵی مامی چوهخانھختھیھبۆ  ستی دایھده
 .رارهی گرتی قھھیلوتھ چوو، لھ وه،رکی کردهده
 سپانی داوه.این و ئھموو می ھھفیسکھره یدا ھات، لھ ویلھتھ بھ
 lxiiماوه.ساغی نھ کێکی بھت یھقھ

 

شێخ"  میر و کاکھ یتی "کاکھون. بھکھخۆدهئاغا یان کوێخایێکی زاڵم وه ڵکی گوندێکی لھخھ جاری وایھ

 دژی دوو ئاغایان: لھ ێیھڵکی دڕینی خھچیرۆکی راپھ

 ت نھاڵغی خۆیان قھریان بۆ وهھیتیان بوون. مھرگھشێخ ئاغای مھ میر و کاکھ کاکھ

اڵس ر خھگھسپان ئاو بدا، کا و جۆیان بداتێ. ئھی بماڵێ، ئھویلھتان بێ تھعیھبوو ژنی رهگرت؛ دهده

ر گۆران یدهھێشت. ھھگرت... ژن و کچیان ھیچ نھیان لێ دهرکھیان گرت، ده، دهوهبوو بچێتھده

بێ ، پاکی قورعانی خوارد، کوتیان: "دهوهخۆ کردهی پاکی وهکھھڵقی دێیشید بوو، خھپیاوێکی ره

 lxiiiبێ..."ینێ دهک بێ، سبحھمان یھقسھ

دا  تنھو مھی ئھوهلێکدانھ . ھێمن لھساباڵغێ تۆمار کردووه دا لھ ١٩٠٣ ی لھ ھاوینییتھو بھئۆسکار مان ئھ

 ،ر گۆرانیدهنووسێ حھده

میرێکی ئھ ی خۆیان لھی تۆڵھوهی کردن، بۆ ئھو سوێندی دادان و ئاماده هوهدۆکرکانی ک... دیلھ

 پیاوی کورد بێ کھ م بۆرهکھر گۆران یھیدهنگ بێ ھھ. رهوهنھمێش و داوێن پیس بکھگورگھ

 lxivری کردبێ.ی رابھوتوانھرکھڕینێکی سھراپھ

دا دەبیندرێن بەشێكی گرینگی كۆمەڵێكی وەرزێریی دیارە ئەو فۆرمە خەباتانە كە بەرین و باون و لە گشت

بێ لێكۆڵینەوە و لێكدانەوەی ئەوانە تێگەیشتنی ئەو نیزامە ناتەواو دەمێنێ. ئەو شكڵە خەباتانە نیزامی دەرەبەگین، و بە

ۆمەڵیی و خۆڕسكیین، كاری تاقە كەسن و دژی ئاغایێكن، بەاڵم راپەڕین و شۆڕش كردەوەیێكی ئاگاھانە (بە بەرنامە) و ك

ن. بە تێک بده کھتوانن نیزامھون، و دهکھڵدهن ھھگمھده گیین، و بھبھرهدژی نیزامی ده دژی چینی ئاغاوەت و جاری وایھ

پێچەوانەی تیۆری "فۆرمی ھەر رۆژیی بەربەركانی وەرزێریی" كە والتر سكات گەاڵڵەی كردووە، ئەو فۆرمانە و 

رێتی (دوالیسم) لە یەكتر جوێ ەباتی چینایەتی دەردەبڕن و نابێ بە شێوەی دووبھراپەڕین ھەر كامەی الیەنێكی خ

كردنی دا كێشەی ئاگاھی، رێكخستن، و سەرنخوونبكرێنەوە و لە بەرامبەر یەكتردا قوت بكرێنەوە. لە شۆڕش و راپەڕین

لە مەیدانی تیۆری و مێژوو و نیزام و بەدیلی نیزام دێتە گۆڕێ و ئەوانەش داوای تێفكرین و وردبوونەوەیێكی زۆر 

 مێژوونووسی دەكەن. 

ئەوانە و زۆر تیۆری دی لە سەدەی نۆزدەوە تا ئێستا باسی دوورودرێژی لێكراوە و گەنجیینەیێكی زانستی 

دایە. ھەروەھا بزووتنەوەی وەرزێران تیۆری بۆ لێكۆڵینەوە و لێكدانەوە و تێگەیشتنی بزووتنەوەی جوتیاران لە بەردەست

وی بەعزە واڵتێك وەك چین، ھندووستان، روسیە، ئوروپا، و چەند واڵتی ئەمریكای التین و ئەفریقا لێكۆڵینەوەی لە مێژو
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زۆری لێكراوە و ئەو گشت زانیارییە یارمەتی دەدا كە راپەڕینی وەرزێرانی موكریان وەك ھەڵكەوتێكی خۆجێیی و تاق 

بگەین. لەو لێكۆڵینەوەدا، روانگەی تیۆری من وەوە تێنەبینین، و وەك ئانێک لە مێژووی جیھانیی چینێكی چەوسا

 ماركسیسمە و تیۆرییەكانی دی بە شێوەیەكی رەخنەیی ھەڵدەسنگێنم.

 

 سەرچاوەكانی لێكۆڵینەوە

 ئەوانەن: و لێكۆڵینەوەیھسەرچاوەكانی ئھ

گشت  –پەڕینەكەیان دیوە دا بەشدار بوون یان را: وتووێژ لە گەڵ ئەوانەی لە راپەڕین.  وتووێژ و مێژووی زارەكی١

سەرچاوەی سەرەكی ئەو لێكۆڵینەوەیە.   –شایی، ژن و پیاو، شارستانی و الدێیی بەندە و رهالیێك، وەرزێر و ئاغا، جووت

دەست پێدەكا و تا چەند مانگ  ١٩٩٠تای سااڵنی وتووێژی بە دەنگ تۆماركراوم ھەیە كە لە سەره ٣٠من نزیكەی 

و  فەقێ، مەال، ئاغا، پیاو، و ژن اڵمن بھوەرزێر یان پیاو وزۆربھ ەی وتوووێژیان لە گەڵ كراوەلەوەی پێشی تێدایە. ئەوان

کانی سێ ساڵی رابردوو لە ھەشتا ساڵ پتر بووە. زۆربەیان تێدایە.  تەمەنی بەشدارانی وتوووێژه ند چاالكی سیاسیشیانچھ

 ان داوەتەوە. بیریان تیژ بووە و چەند كەس بە نووسین وەاڵمی پرسیارەكانی

ا ھەتا كۆتایی، ڕپێكردنی وتوووێژەكان پڕن لە زانیاری ورد سەبارەت بە زۆر الیەنی راپەڕینەكە لە دەست

لە بیریان نەماوە و رەنگە لە كاتی رووداوەكانیش  –مانگ  بە رۆژ و بھ  –رووداوەكان  شێکی زۆر لھبەاڵم تاریخی بھ

زۆر سەرنجیان رانەكێشابێ. زۆربەی ئەو زانیارییەی لە  –دا ی و نووسینلە نەبوونی خوێندەواری  –ئەو تاریخانە 

وتوووێژەكان دا وەدەست دەكەوێ لە جێی دی دا تۆمار نەكراوە. بۆ وێنە چۆنێتی و چەندێتی چەكداریی لە نێو وەرزێران 

وەرزێری توركی  كەوتبوو، یان باسیكردنی راپەڕین رێكبۆ سەركوت و ئاغاوەت دا، دۆخی لەشكری ئاغاوەت كھ

 گوندەكانی میاندواوێ كە پەنایان دا بوو بەو وەرزێرانەی تااڵن کرابوون و وەدەریان نابوون. 

نێ، و بە وەدەنگ ھێنانی ئەو ھێزە الدهوتووێژ بێدەنگیی كرێكار و وەرزێر و چەوساوە و زوڵم لێكراوەكان وه

ێژووی زارەكی" توانایی زۆرتری لە وتووێژھەیە لە بەر بێدەنگ كراوانە مێژووی دەسەاڵتداران دەشڵەژێنێ. بەاڵم "م

بكەن و بە ئەزموون و بیرەوەری جیاواز زۆرتر ئەوەی رێگە دەدا كە چەند بەشدار یان شاھیدی راپەڕین پێكەوە قسەی لێ

ست و سۆزی ر ھھکی دا، بێژهمێژووی زاره ھا، لھروهلێی وردبنەوە و فەرامۆشی و ھەڵەكانی خۆیان راست بكەنەوە. ھھ

نیا ر جارێک تھکی دا ھھمێژووی زاره مان کات دا، لھھھ . لھوهیشارێتھاڵم نووسین ده، بھێبڕردهکردن دا دهقسھ خۆی لھ

 کھی پرسیارهوهاڵم دانھپرسیارکردن و وه نیا بھتھ وهو گێڕانھ وه،کرێتھکرێ و شی دهگۆڕێ و باسی لێده تێک دێتھبابھ

دا، زیاتر ھێشتا دەرفەتی وەی ھەیە كە بەو مێتۆدە لێكۆڵینەوەی راپەڕینەكە بكەین. لە زۆربەی وتووێژەكان lxv.نایھپێک 

تا "مێژووی  وهشکێتھاڵم دا دهالی پرسیار و وه لە یەك كەس حازر بوون و جاری وایە قسان دەكەن، بەاڵم زۆرتر بھ

 زارەكی". 

: دەوڵەتی ئەمریكا نیگەران بوو كە ئەو ڕاپەڕینە ببێتە "قیامی وەرزێری" و تەورێزبەڵگەی كوونسوولی ئەمریكا لە . ٢

پێش  ، بەو چەشنەی كە سێ ساڵ لھیسمنۆمۆژێر دەسەاڵتی ك وێتھ" (حیزبی تودە) ئێران بکھیستاننۆمۆبە رابەرایەتی "ك

ە وە دەستی پێكردبوو، و لە ١٩٢٠ دا لە چین وەرزێران دەورێكی گرینگیان گێڕا لەو شۆڕشەی كە لە سااڵنیراپەڕین
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و ئەمریكا و ئینگلستان دەرھێنا، یان ئەو شۆڕشەی کە باكووری ویەتنامی  ۆمیندانتی گدا واڵتی لە چنگ حکوومھ١٩٤٩

لە دەست ژاپۆن و فەرانسە دەرھێنابوو و ھێشتا لە باشوور درێژەی ھەبوو؛ ھەروەھا ئەو شەڕەی كە لە كورە لە ئارادا 

مریکا پێی وابوو ئەو راپەڕینە دەتوانێ وەك پریشكێك بات بوون. ئھزۆری خھ رهرزێران ھێزی ھھیان وهگشت بوو، و لھ

بێ كە ئاسیای رۆژئاوا وەك ئاسیای رۆژھەاڵت بە بڵێسەی ئاوری كۆمۆنیسم لە نیزامی ئیمپریالیستی و پێوەندیی 

تەورێز چاوی لەو راپەڕینە بڕیبوو و لێی دەكۆڵییەوە و داببڕێ. جا بۆیە كوونسوولی ئەمریكا لە  سەرمایەداری و فئۆدالی

و ھا، روونووسی ئھروهگوزارشتی بۆ سفارەتەكەیان لە تاران و وەزارەتی دەرەوەیان لە واشنگتن دەنارد. ھھ

ی روانگھ لھ دا کھپێشانی ده وهنارد، و ئھن و مۆسکۆ دهندهغدا، لھئانکارا، بھ مریکا لھتی ئھی بۆ سفارهگوزارشتانھ

سەرچاوەی زانیاری كوونسوولگەری زۆرتر ئاغاوەت بە تایبەتی یی بوو. وهتھیێکی نێونھکێشھ کھڕینھراپھ مریکاوهئھ

رماندار...) ار بوو بەاڵم لە ئاغاوەتی دی و لە حكوومەت (ئەرتەش، ئوستاندار، فھی زادە و عەلیبنەماڵەی ئیلخانی

 یان سەری ناوچەیان دەدا. پرسیاریان دەكرد و بۆ خۆش

ئەو بەڵگانە ھەم سیاسەت و بۆچوونی ئەمریكا روون دەكەنەوە و ھەم زانیاری سەبارەت بە راپەڕینەكە و 

وەزعی دەوڵەتی ئێران و دەوڵەتانی ناوچە و ژیانی ئابووری و سیاسی خەڵكی موكریان و ئازەربایجان و زۆر شتی دی 

-ری) و بێفھنگ موزهرھھۆیان دەردەبڕن لە گەندەڵیی فەرماندەی ئەرتەش (سھوەبەردەست دەخەن. بۆ وێنە نیگەرانی خ

كەوتنی ئاغاوەت لە دژی وەرزێران و چەكداربوونیان ئەرتەش لە دەرەوەی شارەكان. ھەروەھا باسی رێك یتەسەاڵد

ەی دی دەكا، و فرۆشی لە میاندواو و مەراغە و جێگدەكەن. گوزارشتی دوورودرێژ باسی پەیدابوونی بازاڕی چەك

تەواوی چەكەكان (تفەنگ و دەمانچە) و فیشەكەكانیان و نرخی كڕینی ھەركام لەوانە دیاری دەكا و رادەی چەكداربوونی 

ئاغاوەت و وەرزێران ھەڵدەسەنگێنێ. ئەو بەڵگانە باسی چاالكی "حزب ایران" (كە بەشێك لە "جبھە ملی" و حكوومەتی 

 ی دیمۆکرات و حیزبی دیموكراتی كوردستان دەكەن. نجابی و حیزبی توودە و فیرقھموسەدیقی بوو) بە تایبەت كەریمی س

: سەرچاوەیێكی گرینگی نامە و گوزارشتی ئورگانەكانی دەوڵەتی ئێرانن كە یارەمەتی دەدەن ئارشیوی دەوڵەتی ئێران. ٣

دەست خستنی ئەو بەڵگانە بە ڕوون كردنەوەی سیاسەت و كردەوەی حكوومەت و زۆر الیەنی رووداوەكان. من بۆ وه

ی وە بایەخی ئەو سەرچاوە پیشان دەدەن (نامھنھووباڵوب دابیستەم سەدەی لە بۆكانلە  حەولم نەداوە. چەند نامەیێكی کھ

گیراون). بایەخێكی زۆری ئەو بەڵگانە لە بەر ئەوەیە كە حكوومەتی رنھتی وهوڵھئارشیوی ده لھ ی کھیتوڵھی دهئیداره

ە كاتی راپەڕینەكەدا تووشی دووبەرەكیی ببوو و ھەر ئەو ناكۆكییانە دەبێ ناوەڕۆكی بەڵگەكانی داڕشتبێ و ئێران ل

 زانیاری باش وەبەردەست بخەن. 

: كوونسوولی ئەمریكا لە تەورێز بۆ تێگەیشتنی باری سیاسی ئارشیوی سۆڤێت، فەرانسە، ئینگلیس و توركیە.  ٤

ەرزێران لە گەڵ كوونسوولی فەرانسە و توركییە لە تەورێز راوێژی دەكرد بەاڵم ئازەربایجان بە تایبەت راپەڕینی و

 دا بھخێکی زۆری دهئینگلستان بایھ کھ اڵم دیارهكوونسوولی بریتانیا لە الیەن حكومەتی موسەدیق داخرا بوو. بھ

ی 4 جێ لھ ست بھتاران ده یتانیا لھفیری بر، سھدی بیست باڵوبۆوهی سھدیق. کاتێکی الیحھرزیی موسھی ئھرنامھبھ

فیری ی بۆ سھ، نارد و نوسخھوهرهزیری دهنتنی ئیدن، وهئینگلیسی بۆ ئھ ی بھکھرگێڕدراوهوه ١٩٥٢سیپتامبری 

ایی دی یێکی بریتانیفاید (میسر)، و ئیداره راست لھاڵتی نێوهھھی بریتانیایی رۆژرۆکی ئیدارهواشنگتن، سھ ئینگلستان لھ

یێکی ناوخۆیی نیا کێشھمریکا، تھک ئھرزێریی بۆ بریتانیاش، وهی وهکێشھ دا کھپێشانی ده وهئھ lxviیرووت نارد.بھ لھ

 وێدەچێ كوونسوولگەریی توركییە و فەرانسەش لێكۆڵینەوە و گوزارشتیان تی بوو. باتی چینایھپانی خھو گۆڕه بوو،نھ
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رزێران و ھێرشی ڕینی وهراپھ ت بھبارهربایجان، سھورێز، ئازهتھ مریكا لھیێكی كونسوولی ئھڵگھبھ ھك لیھڕهالپھ. ٧شكڵ 

 )National Archives and Records Administration, College Park, Marylandر بۆكانێ (ت بۆ سھئاغاوه
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وێنەری تیجارەتی ھەبوو و فیرقەی دیموكراتی وەربگیرێ. یەكێتی سۆڤێت نھەبێ، و پێویستە ئەوانەش كەڵكیان لێ

ئازەربایجان و حیزبی دیموكراتی كوردستان لە باكۆ رۆژنامەی حەفتەیی و بەرنامەیێكی رادیۆیی بە توركی و بە 

برد. ئارشیوەكانی سۆڤێتیش كە ئێستا بەشێكی زۆری لە كۆماری ئازەربایجانە سەرچاوەیێكی ده ڕێوهیان بھكوردی

 گرینگن.

، رۆژنامە و گۆڤارێكی زۆر لە ئێران باڵودەبۆوە و ١٣٣٢تا كوودێتای موردادی  ١٣٣٠: لە ساڵی ۆژنامە و گۆڤار. ر٥

کان و خەباتی چینایەتییان تا رادەیەیێك تۆمار كردووە. باسی راپەڕینی وەرزێرانی موكریانیش لەو ڵییھکۆمھ وهبزووتنھ

وێڕای زۆر  كیھانو  اطالعاتكی هزا شا وەك دوو رۆژنامەی سەردا دەكرا. رۆژنامەی سەربە محەمەد رەرۆژنامانە

و خەباتی وەرزێڕان دەیان نووسی، و رۆژنامەكانی "جبھە  %٢٠رۆژنامەی دی لە تاران و لە شارەكان لە دژی الیحەی 

لە ئێران و  آزادی" كە ھی حیزبی توودە و "جبھە ملی" بوون الیەنگریی خەباتی وەرزێرانیان دەكرد. لە گەڵ ئەوشدا ھەم

ھەم لە سەرانسەری دنیا دا كێشەی "ملی كردن صنعت نفت" ببوو بە كێشەی سیاسی سەرەكی و زۆربەی باسی 

چاپەمەنی و رادیۆ تەرخانی ئەو كێشەیە دەكرا، دیسان باسی الیحەكە و "ریفۆرمی ارضی" جێگەی خۆی ھەبوو. 

كانی دەكرد بەاڵم ترسی زۆرتر ئەوە بوو كە پێوەندی نێوان هئەمریكا بە میللی كردنی نەفتی ئێرانێ رازی نەبوو و بەربەر

. ئەو باسانە لە رۆژنامەكانی ئەمریكا و بریتانیا دەكرا و ەاڵییسێنێبزووتنەوەی وەرزێران و كۆمۆنیسم ئاوری شۆڕش ھ

، لە ێكۆڵینەوەیھوەرگریی دووپاتەیان دەكردەوە. بۆ ئەو لکانی واڵتی دی بە وەرگێڕاویی یان بە لێرۆژنامە كۆنەپەرستھ

رۆژنامەی ئەمریكایی ی زۆربھم ھەڵبژارد كە لێكدانەوەكانی، وەك  تایمز نیۆیۆركنێوان رۆژنامەی دەرەوەی ئێران، 

 دیكە، لە رێبازی دەوڵەتی ئەمریكا النادا. 

رۆژنامەكانی یەكێتی سۆڤێتیش باسی خەباتی وەرزێڕانیان دەكرد و سەرچاوەكەیان زۆرتر چاپەمنی حیزبی 

یێك بە كە بە چەند زمانان لە مۆسكۆ باڵودەبووە لە نووسراوه نوێ سەردەمیوودە و رۆژنامەكانی ئێران بوو. گۆڤاری ت

سەردێڕی "نائارامی وەرزێری لە ئێران: پێداچوونەوەی چاپەمەنی ئێران" باسی خەباتی جووتیارانی لە ئێران و 

لێكدانەوەی چاپەمەنی سۆڤێت وەك  lxviiدا نەڕۆیشت.كوردستان كرد بەاڵم بەالی راپەڕینی وەرزێرانی موكریان

 دا. دهبازی سۆڤێت الی نھێبۆچوونەكانی حیزبی توودە بوو، و ئی حیزبی توودەش لە ر

ساڵ دوای راپەڕین، باری ژیانی گوند و شار گۆڕاوە و پێوەندییە كۆمەڵییەكانی دەرەبەگیی سااڵنی  ٦٥ئێستە، 

ڕێ وه  –دەسمایە داری   –کان، نیزامێكی چینایەتی دی گۆڕانی پێوەندییە کۆنھ ) لە ئارادا نەماون. وێڕای١٩٥٠( ١٣٣٠

. راپەڕینی وەرزێران ڵێناوهریان ھھدا سھھێزی نوێی دی وەك كرێكار و ژن لە گۆڕەپانی مێژووی كوردستانو وتووهکھ

دا ، مێژوونووسین، و دنیای فكرییوەك رووداوێك كۆتایی ھاتووە بەاڵم لە بیری خەڵكی الدێی موكریان، و لە سیاسەت

 دا، وەك الپەڕەیێك لە خەباتی جیھانی لە دژی چەوسانەوە و زوڵم، نابڕێتەوە. و لە داھاتووش ماڵی کردووه

دا ھێالنەی نەكردووە، و لە ناكۆكی نێوان راستی و ناڕاستی، وێك كەوتن و حەقیقەت لە مێشكی ھیچ كەس دیاره

ڕینی مێژوونووسینی راپھ کھ دیاره کردوومھ ی تا ئێستھو باسھلھدا دەردەكەوێ. دەل کردن ھەڵچوونی بیروڕا، و جەتێك

کان اڵتدارهسھده نگی و تاریکایی مێژووی چینھبێده لھ باتھو خھرابردووی ئھ وردهو ورده ستی پێکردووه،رزیران دهوه

. ینچاولێ بکھ و میژوویھنگ ھاتنی ئھدهی وهک نیشانھراپەڕین وه نی دژیمھیدا بوونی نووسھکرێ پھرێ. دهده دێتھ

نای تی، و پێچ و پھتایبھ باتھ، بھو خھکانی ئھی ئاڵۆزییھوهروون کردنھ دا بھتی دهڕین یارمھی دژی راپھاڵم نووسراوهبھ

 وهندییان پێکھوهرژهبھ کھ ڵییانھکۆمھ و چینھنێوان ئھ باتیخھ لھ تی بریتیھباتی چینایھگشتی. خھ تی، بھباتی چینایھخھ
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زۆر  و لھ ڵدێنێ،رھھئۆلۆژی سھکیی ئابووری، سیاسی و ئیدهرهشکڵی سھ بھ باتھو خھ. ئھک ترهناگونجێ یان دژی یھ

 یی شکڵێک لھوهتھزوڵمی نھ لھبات بۆ رزگاری ، خھو پێیھ. بھئارادایھ ر و کولتووریش لھک ھونھبواری دی دا وه

ن. کھشداریی تێدا دهندیی خۆیان، بھوهرژهر کام بۆ پاراستنی بھچین و توێژی جۆراوجۆر، ھھ کھ تییھباتی چینایھخھ

 ن بھیکھه، و دوهنھکھک تر دا قوت دهر یھرامبھبھ تی لھیی و چینایھوهتھباتی نھیار خھمەسعوود محەمەد و ناسر عەلی

و تی، ئھباتی چینایھوان خھالبنێن. ئھوی دی وهخۆبگرن و ئھکییان وه، و یھوهکانیان بشارنھندییھی پێوهوهرێتی بۆ ئھدووبھ

ڵ تی تێکھگێبھرهڵ دهگھلھ یی لھوهتھباتی نھنێن و خھداده یان پیالنی بیگانھ وهکرده ن، بھگھخۆیان تێی ده ی کھشنھچھ

ژێر ئااڵی دین یان  یێک بێ، لھھانھر بھھھ تی، بھکردنیان بۆ ئاشتی چینایھ شھن.  بانگھی خۆماڵی بکھوهن بۆ ئھکھده

 مێژوو دا. ڵ و لھکۆمھ ی خۆی لھو پێگھ بۆ پاراستنی جێگھ گھبھرهباتی چینی دهخھ ، شکڵێک لھوهتھنھ

خستنی زانیاری  پێویست و وەی راپەڕینی وەرزێران ئەوەیە كە بە وەدەستەنێكۆڵیل ئامانجێكی من لە پرۆژەی

بە یارمەتی تیۆری و مێتۆدی لێكۆڵینەوەی زانستی رووناكایێكی زۆرتر بخەمە سەر ئەو خەباتە. ھەر باسێكی رابڕدوو لە 

بە بێ تێگەیشتنی نیزامی چینایەتی  دا دەكرێ و چاوی لە داھاتوویە. وەدیھێنانی ژیانێکی بێ چەوسانەوە و زوڵمئێستە

وێ، نیزامی ربکھش دا سھباتھخھ ور لھگھاڵم ئھبھ یھی عاداڵنھکھباتھرزێر خھچینی وه کھ ئاشکرایھ وهوێ. ئھرناکھسھ

زرێنێ. باتی دامھ ی لھداررمایھندی سھگی تێک بدا و پێوهبھرهزمی دهتوانێ نھنیا دهرنخوون ناکرێ، و تھتی پێ سھچینایھ

 نھ کھ یھئۆلۆژی چینێکی دی ھھت و ئیدهتیۆری و سیاسھ و زوڵم پێویستی بھ وهوسانھی خوڵقاندنی دنیایێکی بێ چھپڕۆژه

ۆ بات بچینی کرێکار. خھ – ھێزی کاری خۆی ھیچی نییھ لھ تی و بێجگھموڵک و موڵکایھ بھ نھ وهتھستراوهوی بھزه بھ

شۆڕشی چین  و لھ ١٩١٧ لھ شۆڕشی رووسیھ ستی پێکرد و لھدا ده ١٨٧١ کۆمۆنی پاریس لھ لھ داھێنانی دنیای نوێ کھ

و  زموونانھو ئھیشتنی ئھۆ تێگھڕورکی ئھوت. ئھکھرنھوتی زۆر سھستکھرباقی دهی پێ درا سھدا درێژه ١٩٤٩ لھ

تووشی دامان و  ڵی بێ چینھزراندنی کۆمھئامانجی دامھ اڵم تێۆری مارکسیستی کھ. بھبواری تێۆرییھ وتن لھپێشکھ

تی دا باری باوی چینایھ گا لھئاگاھی تێۆری نھ رزتر لھیێکی بھراده کێنێ و بھتھڵ نھو تا خۆی ھھ بووه کشھپاشھ

 lxviii.ستی پێ کردووهده کاندنھو راتھ. ئھوهخولێتھده

 
	

 i  ،ملتید آسیا، آكادمیا علمی یا . تێكستا كریتك، ترجما و پیشنجر. م. ب. رودنكو (مسكو: اینسیتوی مم و زیناحمد خانی
 ).  ١٩٦٢تفاقا شوری، نشرخانا ادبیتا روھالتی، 

 ii  ،ترجما. م. ب. رودنكو (مسكو: اكادمیا علمی یا تفاقا شوری،  عادات و رسوماتنامە اكرادیە.مەال مەحموود بایەزیدی
       ).١٩٦٣نشر خانا ادبیتا روھالتی، 

 iii بڕوانھ . بۆ وێنھوهکوردستانی باشوور باڵو بۆتھ رزێران لھی وهوهاسی بزووتنھند ببیست ساڵی رابردوو دا، چھ لھ :
)؛ ٢٠٠٦نج، نی گھمھ(سلێمانی: چاپھ ١٩٥٣ڕینی ساڵی ولێر: ڕاپھشتی ھھهژان و ژیانی جووتیارانی دحیا، ال یھشاد مھره

رکووك: ھەولێر، کھزاینی ( ١٩٥٣ی ھەولێر دەروازەیەك بۆ راپەڕینی جوتیارانی دەشتساالر سیامەند عەبدواڵ، 
 ).٢٠٠٦ورامی، ھید ئازاد ھھی شھچاپخانھ

 iv  ،٣٨))، ١٩٧٤( ١٣٥٣، (بنكەی پێشەوا، تاریك و روونھێمن. 
 v  ،٣٩، تاریك و روونھێمن. 
 vi  ئەو زوڵمە بە التینی پێی دەڵێن jus primae noctis  بە فەرانسەیی)droit du seigneur( ێی كوردستان لە چەند ج
دا: مێژوو، بۆكان لە سەدەی بیستەمو تۆماركراوە. بۆ نموونەیێكی موكریان، بڕوانە رەحمان محەممەدیان،  ئارا دا بووه لھ

 .   ٣٨–٣٧؛ ٢))، ب ٢٠١٥( ١٣٩٤(تھران: كولەپشتی،  سیاسەت، فەرھەنگ، ئەدەب
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 vii  ،تھران: انتشارات ققنوس،  ١٣٣٢-١٢٩٩ودتا یندە است: تاریخ ایران در فاصلە دو كآگذشتە چراغ راە جامی)

٣٣٨-٣٢٧))، ١٩٩٨( ١٣٧٧. 
 viii کار. ر. و ئاماده. وهی قازیماڵھمێژووی بنھ کورتھتاحی قازی، لیلی فھ: خھبڕوانھ و باسھت بھبارهبۆ زانیاری سھ
؟!،" ری راستھ) ئھورهیکی گھربھ: "(خھھا بڕوانھر وه. ھھ١٤٢-١٤١)، ٢٠٠٩ولێر: ئاراس،  نی قازی (ھھسھحھ

 ١٣٢٤ز (آذر) رماوهسھ ٣٠( ٢ کوردستان؛  "بۆ زانین،" ١٧)): ١٩٤٥( ١٣٢٤ز (آذر) رماوهسھ ١٥( ١ کوردستان
)٢٠)): ١٩٤٥. 
 ix ان ن یخھدوای نھجلیس وهکانی مھرستھپھکۆنھ رهجێ بکا و نوێنھ کانی زوو جێ بھی ریفۆرمھوهدیق بۆ ئھد. موسھ

تا خۆی بتوانێ ش مانگان کرد ھھی شھدا داوای "اختیارات"ی بۆ ماوه ١٣٣١ی موردادی  ٩ گرن، لھپێشی پێ نھ
 رێ.  یان بھڕێوهسند بکا و بھکان پھالیجھ

 x و ند کردبوون و بھسھپھ وه)، پێکھ١٩٥٢ئووتی  ١٣دا ( ١٣٣١مورداد  ٢٢ زووتر، لھ یو دوو الیحانھجلیس ئھمھ
 یشتبووه) گھ١٩٥٢دیسامبری  ٢١ر (ئازه ٣٠) و ١٩٥٢ئۆکتۆبری  ٦میھر ( ١٤ ی زووتر لھکھرهبھخھ شنھچھ

 . شکاوهرزێران دا دهالی وه کان زۆرتر بھمی الیحھتنی دووهکان. مھگونده
 xi  "،٣٥ ):٢٠٠٣(زستانی  ٣٧ گزینگعومەر عەسری، "راپەڕینی وەرزێران لە ناوچەی موكریان. 
 xii نووسی: "گوزاریشی پشت ١٣٣١ری ھریوهشھ ١٨( ١٩٥٢سیپتامبری  ٨ تارانێ لھ لھ نیوویۆرک تایمزواڵنێری ھھ (

گیی بھرهی دهکێشھ ت بھبارهمریکا سھی ئھتخانھسفاره جیاوازیی بیروڕا لھ ت بھبارهسھ یھستراو ھھپێ بھ
)landlordismی گان چوارچێوهبھرهده ن کھکھست دهت ھھستانی سفاڕهدهکاربھ ندامێکیئھ هعزبھ کھ ). وا زاندراوه
 کھ یھوه وانی دی بڕوایان بھچی ئھ گرتنی کۆمۆنیسم، کھرهدژی پھ کین لھرهتی سھمانھنوێنن و زهڵ دهوجوودی کۆمھمھ

 کھ یھوهسندکراو ئھ... ئیستیداللێکی دیپلۆماتیی پھییھرکێکی] بنچینھخۆ [ئھربھرزێری سھپێکھێنانی [چینی] وه
 بھ دیپلۆماتییھ و بۆچوونھرزێران دا. ئھنێو وه چوونیان لھ وهئامڕازی پێشھ ن بھتوانن شوورای دێ بکھکۆمۆنیستان ده

 یێنێ کھگھده ڕهو باوهویی ئھرهیێک برنجی لێ دراوه، و تا رادهکانی تارانێ سھوتنخوازهپێشکھ نجھنێو گھ ت لھتایبھ
 رست و ئیمپریالیستیین'".پھکان 'کۆنھمریکاییھئھ

“Iran bears down on landlord levy,” New York Times, September 9, 1952, 7.   
 xiii در اروپا)،  ء سوسیالیستھای ایرانی(ارگان جامعھ سوسیالیسمء حزب دمکرات کردستان"، ء دومین کنگره"بیاننامھ

 .٥٣-٤٦))، ١٩٦٩(نوامبر  ١٣٤٤(آبان  ٥دوم، ش  دوره
 xiv ٥١" ،ء حزب دمکرات کردستانء دومین کنگره"بیاننامھ. 
 xv ٤٧، رچاوهمان سھھھ. 
 xvi ٥١، رچاوهمان سھھھ. 
 xvii سمی خۆی دانانێ.ی رهباڵوکراوه بھ یھو رۆژنامھحیزبی دیمۆکراتی کوردستان ئھ 
 xviii  بێ جێگەی  ١٩٧٣سیپتامبری -١٣٥٢سێھەمی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان (ئێران) رەزبەری  کونگرەی)

 . ١٧باڵوكرنەوە، بێ تاریخ،)، 
 xix  "،٣، ١)): ١٩٧٣(فیۆریەی  ١٣٥١(رێبەندانی  ٢٣ كوردستان"راپەڕینی وەرزێران . 
 xx تی زارهی وه(چاپخانھ ستانی ئێرانحیزبی دیمۆکراتی کورد کیمێژوویھ بات: کورتھساڵ خھ ٥٠لیل گادانی،جھ

 ئاڵەكۆك: بەسەرھاتەكانی سیاسی ژیانمغەنی بلووریان، ؛ ٨٣–٨١؛ ١، ب )رێمی کوردستان، بێ تاریخرۆشنبیری ھھ
  . ١٢٤–١١٩)، ١٩٩٧(ستۆكھۆڵم، 

 xxi شانێن ژێنا نوو، ال: وه(ئووپسا ١٩٥٧تا ساڵی  وهمندالیھ م: لھکھرگی یھکانم: بھریھوهبیره لھریمی حسامی،  کھ
 . ٩١-٨٥؛ ٢)، ب ١٩٩٧رزان، ی کتێبی ھھ(سوید: چاپخانھ وهپێداچوونھریم حسامی، ؛ کھ٢١٨–٢٠٦)، ١٩٨٦

xxii Abudl Rahman Ghassemlou, Kurdistan and the Kurds, trans. Miriam Jelínková (Prague: 
Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1965 and London: Collet’s 
[Publishers] Ltd., 1965), 177. 
xxiii Ghassemlou, Kurdistan and the Kurds, 280–293. 

xxiv  ،بنكەی (, وەر. عبداللە حسن زادە كوردستان و كورد: لێكۆڵینەوەیێكی سیاسی و ئابووریعەبدالرحمن قاسملو
 .  ٢٩٣–٢٨٠))، ١٩٧٣( ١٣٥٢پێشەوا، 

xxv  ،مەتنی ئینگلیسی دا).  لھ 239( 311، دستان و كوردكورقاسملو 
xxvi دەنووسێ: "لە كۆمیتەی بۆكانەوە ئاگارداریان كردین خەریكە لە بۆكان و دەورووبەری  ئاڵەكۆك بلووریان لھ

رووداوێكی دڵتەزێن دەخوڵقێ. جووتیارەكان لە بەشێك لە گوندەكان دا دەیانەوێت دژی دەرەبەگەكان راپەڕن. ئێمەی 
ەی مەھاباد [ح.د.ک.] كۆ بووینەوە تا رێگا چارەیەك بۆ پێشگیری كردن لە توندووتیژبوونی رووداوەكە بدۆزینەوە. كۆمیت

بڕیار درا بچینە بۆكان و بە شێوەیەك شكڵی سیاسی بە راپەرینەكە بدەین و بە جووتیارەكان بسەلمێنین بۆ وەرگرتنی 
ن بگرن و خەڵكی بۆكانیش بە داكۆكی كردن لە ئەوان دووكان و قەباڵەی مڵكەكانیان بچن لە تیلیگرافخانەی بۆكان ما

 )١٢٠بازاڕ داخەن." (
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 xxvii  ،م (کومیسیۆنی کھیھ . چاپی١٣٢٦–١٣٣٢م. سڵی سێھھ، فھپێناوی ئازادی بات لھچل ساڵ خھعبدالرحمن قاسملوو
 .٦٦–٦٣))، ١٩٩١( ١٣٧٠بلیغاتی حیزبی دیمۆکراتی کوردستامی ئیران، تھ
 xxviii  ٣٦ گزینگی خەڵكی بۆكان و وەرزێرانی ناوچەی فەیزواڵبەگی،"  ١٩٥٣سوڵتانی، "راپەڕینی ساڵی ئەنوەر 

 .٤٩–٤٦)): ١٣٨١( ٢٠٠٢(پاییزی 
 xxix لی یار، ی عھماڵھ، بنھی ئیلخانیزادهماڵھشادۆستانی بنھ ک لھیھڵێ: "... ژمارهشای ده بھ قاسم ئاغای ئیلخانی زاده

 ست بھست و دهیمانی مردنمان بھقاری، پھی زولفھحموودی شێخ ئاغایی و تایفھبباسی، مھی عھفھمانی، تایی قارهتایفھ
رش و رکوت و پھنمان سھرهوه، خاینان و الدهمدا گرتھکی کھیھماوه ریمان لھوروبھڕینێک بۆکان و دهراپھ کار بووین. بھ

می ڕهکھ . ئێتر بھوهشاندهڵوهتکارانمان ھھیانھخھ شوێنی خۆیان و پیالنی وهڕاندهاڵتوومان گھتی ھھباڵو کرد، ئاغاوه
نووسین و  ،ئەنوەر سوڵتانی "، بڕوانھوهنوێ رزگار کرایھ ر لھست چوو سھده خودا، کوردستانی لھ

): ٢٠٠٣ھاری (بھ ٣٨ گزینگۆکان،" گی بیزوڵاڵبھی فھرزێرانی ناوچھڕینی وهڕاپھ ت بھبارهک' سھیھنامھڵگھ"'بھر.،وه
٣٧.   

xxx  "،٣٥عومەر عەسری، "راپەڕینی وەرزێران . 
xxxi  ،چاپ چھل و پنج سال پیكار خستگی ناپذیر در راە سازماندھی و رھائی دھقانان ایرانحزب تودە ایران .

پا بە از زندگی من: ؛ صادق انصاری (د. برزگر)، ٦٨–٦٩، ٦٤، ٥٧، ٥٤))، ١٩٨٧( ١٣٦٦اول (مھرماە 

 . ٢١٤-٢١١))، ١٩٩٦( ١٣٧٥ . چاپ اول (لس آنجلس: نشر كتاب،پای حزب تودە ایران
xxxii Р.А. Сеидов, Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране (1950–1953гг.). 
Баку, 1963г. 

 xxxiii بھ ر خۆی کردوویھنووسھ وا دیارهوه، و باکۆ باڵوبۆتھ دا لھ 1955 ربایجانی لھتورکی ئازه پێشدا بھ لھ و کتێبھئھ 
، چاپ اول (تھران: انتشارارت روزبھ ای).مناسبات ارضی در کردستان (فروپاشی نظام عشیره: علی گالویژ، فارسی
 )).١٩٨٢( ١٣٦١ دی ماه

xxxiv A. Gukovsky and O. Trachtenberg, History of Feudalism (Moscow: State Textbook 
Publishing House, 1931), 76. 
xxxv Susan Meiselas, Kurdistan in the Shadow of History (New York: Random House, 1997), 
212–213.  

داوای لێ کردم بۆ  كاتێكی سووزان مایسێالس خەریكی دانان و داھێنانی ئەو كتێبە بوو، من یەكێك لەوانە بووم کھ
م. پێم راگەیاند كە مپژووی گەلی كورد ھەر بەسەرھاتی ئاغاوەت بده باسی مێژووی كوردستان و دیتنەوەی وێنە یارمەتی

میران نییە و مێژووی خەباتی چینایەتی كرێكار و وەرزێر و زەحمتكێش و ژنانە. نموونەی و شێخ و حاكم و خان و ئھ
لە  ڕینھ]و راپھانی [ئھراپەڕینی وەرزێرانم بۆ گێڕاوە و گوتی "باشە، بەاڵم من مێژووی وێنەیی كوردستان دادەنێم، وێنەك

ست دهكوێن؟" دیارە خۆی دەیزانی كە لە واڵتێكی وەك كوردستان تیكنۆلۆژی وەك گرامافۆن و وێنەگریی و فیلم وه
وت. من كۆپی بەڵگەیێك لە گوزاریشەكانی كونسوولی ئەمریكا لە تەورێز (سەبارەت بە کھدهوەرزێر و كرێكار و ژن نھ
ڵ بژارد. دوو سەرچاوەی دیش (ھێمن و وێنەی جووتیارێكی كە خەریكی زەوی كێاڵن بوو ھھ راپەڕین) م دایە و ئەویش

ویلچێفسكی) م دایە كە لەگەڵ وێنەكان باڵوی كردەوە. ھەروەھا پێشنیارم پێ كرد محمد موكری لە پاریس ببینێ و 
وەربگرێ. من داوام لە سووزان كرد كە بدا، لە ئارشیوی وێنە و بەڵگەی وی كەڵك  ر ئیجازهگھوتووێژی لەگەڵ بكا و، ئھ

ی پەسەند كرد. موكری وەاڵمی دابۆوە بەاڵم بەو شەرتەی كە بە  %٢٠لێی بپرسێ بۆچی حكوومەتی موسەدیق الیحەی 
لە نامەیێك دا ئەو پرسیارەم لە موكری كرد بەاڵم وەاڵمی نامەكەمی نەداوە.  ١٩٩٧دەنگ تۆماری نەكا. من لە   

 xxxvi  ای از مالکین در دھات کردستان،"عوارض و مالیاتھای غیر دولتی و مراسم تحمیلی عدهمحمد مکری، "انواع 
زمانی  ی بھو نووسراوهدا، ئھ ١٩٩٨ ر لھ. نووسھ٣٥–١٧)): ١٩٥٢(دیسامبری  ١٣٣١ (آذرماه ١اول، ش  بغستان
 :وهیی باڵوکردهرانسھفھ

Mohammad Mokri, “Taxes et impôts non gouvernementaux: Charges illégales imposées par 
des propriétaires au Kurdistan,” Journal Asiatique 286, no. 1 (1998): 85–125. 

xxxvii  ،١٦٢–٨٩ ;١))، ب ٢٠١٠( ١٣٨٩(تھران: كولە پشتی،  بۆكان لە سەدەی بیستەم دارەحمان محەممەدیان . 
xxxviii ٢٠٠٢( 1١٣٩١(بۆكان،  بیستەم دا رەخنە لە سەر كتێبی بۆكان لە سەدەییار، ناسر عەلی.(( 

xxxix  ،تھران: كولە پشتی،  بۆكان لە سەدەی بیستەم دا: مێژوو، سیاسەت، فەرھەنگ، ئەدەبرەحمان محەممەدیان)
 . ٩٢–٥٠; ٢))، ب ٢٠١٥( ١٣٩٤

 xl بھ و وشانھھدا، ئ و نووسراوهاڵم جیاوازن. لھ، لێک نزیک بھعناوهرووی مھ و فاکت لھ ، دادهلی زانیاریگھوشھ 
لمێنی، ی بسھکھبکرێ راستییھ کار دێنم کھیێک دهسێک، یان جێگھرووداوێک، شتێک، کھ ت بھبارهعنای گوتنێک سھمھ

ک "فاکت" یان کرێ وهر بۆکان" دهسھ ) ھێرشیان برده١٩٥٢مارسی  ١٣( ١٣٣١ندی ی ئیسفھ٢٢ ت لھ"ئاغاوه بۆ وێنھ
 ی دی دا تۆمار کراوهڵگھو بھ واڵی رۆژنامھیی، و ھھارهی ئیدڵکی بۆکان، نامھری خھوهبیره لھ دابندرێ چونکھ "داده"

کرداری  " (لھی "دادهگۆڕێ. وشھ دا بۆچوونی جیاواز دێتھ و فاکتھی ئھوهلێکدانھ اڵم لھی ئینکار ناکرێ، بھکھو راستییھ
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 ئینگلیسی و فارسی دا، "دراو" (لھ لھ یھو وشھی ئھپێوانھ کرێ بھکوردی دا ده ، و لھفارسی دا باو بووه "دادن") لھ

کار " دهعنای "دادهمھ و تا ئیستا بھ یھ" یان "پووڵ"یشی ھھعنای "پارهاڵم "دراو" مھکرداری "دان") دابنێین، بھ
  .ھاتووهنھ
 xli ی بپارێزێ وهژیا و سۆڵتانی بۆ ئھئێران ده می لھودهریفی ئھدی شھحمھ. ئھ٣٥،" ک'یھنامھڵگھئەنوەر سوڵتانی، "'بھ

 . ھێناوهنێوی نھ
 xlii لە باسی كۆكردنەوەی زانیاری بە وتوووێژ دەڵێ گەلێ كەس "بیانوویەكیان  دەروازەیەك بۆ راپەڕین لھ عەبدواڵ

وبردن راپەڕین بوو[ن] دوای مانگێك ھێنان دەدۆزییەوە بۆ خۆ قوتاركردن. دووكەس لەوانە كە لە جوتیارە چاالكەكانی
بدەین، چونكە نیازیان وایە خۆیان لێكۆڵینەوەی لە سەر ئینجا وتیان بە بڕیاری (حیزبی شیوعی عێراق) نابێ زانیاریت پێ

)ەوە زانیاریان كۆبكردایەوە كە ھەم بوارێكی ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤بكەن. لە كاتێكدا دەبوایە ئەوان لە دوای شۆڕشی (
 )٨–٧) ساڵی بە سەردا تێپەڕببوو." (٥كیان بۆ رەخسا بوو، ھەم راپەڕینەكەش تازە (چا

 xliii  ،١٢٨–١١٢)، ١٩٨٤(بەغدا،  ەك بێت"یپوور لە ھەر كوبۆ ئەمیری حەسەنمەسعوود محەمەد. 
 xliv ١٢٣پوور، محەمەد، بۆ ئەمیری حەسەن . 
 xlv ئۆلۆژی بڕوانھبۆ باسێکی ئیده: 

Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London: Verso, 2007). 
xlvi Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), 58. 
xlvii Batatu, Social Classes, 614. 

 xlviii ٢٧–٢٨، رەخنە لە سەریار، لیناسر عھ. 
 xlix ٥٤، رچاوهسھ مانھھ. 
 l ٥٣، رچاوهمان سھھھ. 
 li ٥٤، رچاوهمان سھھھ. 
 lii ٢٣، رچاوهمان سھھھ. 
 liii  ،٣٧، ٢٣ھەمان سەرچاوە . 
 liv  ،٤٤ھەمان سەرچاوە. 
 lv  ,١٣ھەمان سەرچاوە. 
 lvi  ،١٣و ٣٨-٣٦ھەمان سەرچاوە. 
 lvii بەغدا: چاپخانەی كۆڕی زانیاری عێراق، مەدی مەال كەریم . كۆكردنەوە. محھبدوڵاڵ گۆران، دیوانی گۆرانعھ)

 . ٤١؛ ١)، ب ١٩٨٠
lviii Karl Marx, Capital, vol. 3 (Moscow: Progress Publishers, 1986), 817.  

 lix کرا. بۆ مریکاش دا دهیاندنی گشتی ئھئامڕازی راگھ ت لھنانھداری و کۆمۆنیستی تھرمایھرزیی سھباسی ریفۆرمی ئھ
 ک "عیالجێک بۆ کۆمۆنیسم" باس کرد:داری وهرمایھریفۆرمی سھ یۆرک تایمزنیوو ی ، رۆژنامھوێنھ

“One cure for communism,” New York Times, August 14, 1952, 22.  
lx James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: 
Yale University Press, 1985).  

 lxi  ،٥٩دیوانی گۆران. 
 lxii  ،ر رێنووسی کوردیسھ وهو ھێنانھ وهکی و ساخکردنھ. پێشھزمانی کوردی موکری بھ ء مظفریھتحفھئۆسکار مان. 

 . ١١٩)، ١٩٧٥ی کۆڕی زانیاری کورد، غدا: چاپخانھم (بھشی دووهھێمن موکریانی. بھ
 lxiii  ،٢٦٧، ء مظفریھتحفھئۆسکار مان . 
 lxiv ١٣٩م، کھشی یھ، بھرچاوهمان سھھھ. 

lxv Paul Thompson, The Voice of the Past: Oral History (Oxford: Oxford University Press, 
2000); Robert Perks and Alistair Thomson, The Oral History Reader (London: Routledge, 
1998).  
lxvi Mr. Middleton (British Ambassador, Tehran) to Mr. Anthony Eden (Secretary of State for 
Foreign Affairs). “Decree concerning rural development and the peasants’ share of crops,” 
British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office 
Confidential Print. Part V, From 1951 through 1956, Series B: Near and Middle East, Vol. 3, 
Afghanistan, Persia, Turkey and Iraq (LexisNexis, 1952), 103–104.  
lxvii K. Mokhammedov, “Peasant unrest in Iran: Iranian press review,” New Times 3, January 
14, 1953, 16–19. 
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 lxviii بڕوانھ پێشھ لھ ئێستھ ی کھباتھو خھو ئھ تا ئێستھ وهی نۆزدهدهسھ ی کۆمۆنیسم لھرھاتی تیۆرسھی بھوهبۆ لێکدانھ :

 . ))٢٠١٥( ١٣٩٤منیر امیری  (حزب کمونیست ایران (م.ل.م.)،  .. ترجمھکمونیسم واقعی تاریخریموند لوتا، 
komonism.pdf-waghei-http://cpimlm.com/bzhistjm/tarikh 

 
 

 

 كان رچاوهسھ

. لس آنجلس: نشر كتاب، چاپ اول، پاییز از زندگی من: پا بە پای حزب تودە ایرانانصاری، صادق (د. برزگر).  
١٩٩٦( ١٣٧٥.( 

یا تفاقا شوری، نشر خانا ادبیتا روھالتی،. . مسكو: اكادمیا علمیعادات و رسوماتنامە اكرادیەبایەزیدی، مەال مەحموود.   
.١٩٩٧. ستۆكھۆڵم، ئاڵەكۆك: بەسەرھاتەكانی سیاسی ژیانملووریان، غەنی. ب  

 .١٧): ١٩٤٥( ١٣٢٤ز (آذر)) رماوهسھ 15( 1 کوردستان  “؟!ری راستھ) ئھورهریکی گھبھ(خھ”بێ ناو. 
 .٢٠)): ١٩٤٥( ١٣٢٤ز رماوهسھ ٣٠( ٢ کوردستان“ بو زانین.”بێ ناو. 
 . ٣، ١)): ١٩٧٣(فیۆریەی  ١٣٥١(رێبەندانی  ٢٣ كوردستان“ راپەڕینی وەرزێران.”بێ ناو. 

 ء سوسیالیستھای ایرانی در اروپا)، دوره(ارگان جامعھ سوسیالیسم، “ء حزب دمکرات کردستانء دومین کنگرهبیاننامھ”
 ).١٩٦٩(نوامبر  ١٣٤٤، آبان ٥ دوم، شماره

. تھران: انتشارات ققنوس، ١٣٣٢–١٢٩٩یندە است: تاریخ ایران در فاصلە دو كودتاآە چراغ راە گذشتجامی.  
١٩٩٨(١٣٧٧ .( 

، چاپ اول، مھرماە چھل و پنج سال پیكار خستگی ناپذیر در راە سازماندھی و رھائی دھقانان ایرانحزب تودە ایران، 
١٩٨٧(  ١٣٦٦      .(  

 .١٩٨٦شانێن ژێنا نوو، . ئووپساال: وه١٩٥٧تا ساڵی  وهمندالیھ م: لھکھرگی یھکانم: بھریھوهبیره لھریم.  حسامی ،کھ
 .١٩٩٧رزان، ی کتێبی ھھم. سوید: چاپخانھرگی دووه. بھوهپێداچوونھ.  ---

ملتید آسیا، آكادمیا علمی یا  . تێكستا كریتیك. م. ب. رودنكو (ترجما و پیشنجر). مسكو: اینسیتوی مم و زینخانی، احمد.  
 . ١٩٦٢تفاقا شوری، نشرخانا ادبیتا روھالتی، 

 (پاییزی  ٣٦ گزینگ“ گییزواڵبھی فھچھرزێرانی ناوهڵكی بۆكان و وهی خھ١٩٥٣ڕینی ساڵی راپھ”ر. نوهسوڵتانی، ئھ              
                          ٤٩–٤٦): ١٣٨١(٢٠٠٢. 

 گزینگ“ گی بۆکان.یزوڵاڵبھی فھرزێرانی ناوچھڕینی وهڕاپھ ت بھبارهک' سھیھنامھڵگھبھ ”رگێڕ. ، نووسین و وه---             
 .٣٧): ٢٠٠٣ ھاری(بھ ٣٨

.١٣٦١، . چاپ اول. تھران: انتشارارت روزبھای)مناسبات ارضی در کردستان (فروپاشی نظام عشیرهگالویژ، علی.    
رکووك: ھەولێر، کھزاینی.  ١٩٥٣دەروازەیەك بۆ راپەڕینی جوتیارانی دەشتی ھەولێر عەبدواڵ، ساالر سیامەند.    

.  ٢٠٠٦ورامی، ھید ئازاد ھھی شھچاپخانھ              
 .٣٧-٣٤): ٢٠٠٣(زستانی  ٣٧ گزینگ“ راپەڕینی وەرزێران لە ناوچەی موكریان.”عەسری، عومەر.              

 ). ٢٠٠٢( ١٣٩١. بۆكان،رەخنە لە سەر كتێبی بۆكان لە سەدەی بیستەم دایار، ناسر.  عەلی
 . ٢٠٠٩ولێر: ئاراس، نی قازی. ھھسھکار حھرگێڕ و ئاماده. وهی قازیماڵھمێژووی بنھ کورتھلیل.  تاحی قازی، خھفھ

. وەرگێڕ عبداللە حسن زادە. بنكەی سی و ئابووریكوردستان و كورد: لێكۆڵینەوەیێكی سیاقاسملو، عەبدالرحمن.  
     ).١٩٧٣( ١٣٥٢پێشەوا، 

بلیغاتی حیزبی ، کومیسیۆنی تھ١٣٣٢–١٣٢٦م سڵی سێھھم. فھکھیھ . چاپیپێناوی ئازادی بات لھچل ساڵ خھ. ---
 ). ١٩٩١( ١٣٧٠دیمۆکراتی کوردستامی ئیران، 

ی م، چاپخانھکھرگی یھ. بھحیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران کیژوویھمێ بات: کورتھساڵ خھ ٥٠لیل.  گادانی، جھ
  . بێ تاریخ.١٣٤رێمی کوردستان. ژ تی رۆشنبیری ھھزارهوه
مەدی مەال كەریم. بەغدا: چاپخانەی كۆڕی . بەرگی یەكەم. كۆكردنەوەی محھبدوڵاڵ.  دیوانی گۆرانگۆران، عھ  

  .١٩٨٠زانیاری عێراق،            
 ). ٢٠١٥( ١٣٩٤منیر امیری. حزب کمونیست ایران (م.ل.م.)،  . ترجمھتاریخ واقعی کمونیسملوتا، ریموند.  

   komonism.pd-waghei-http://cpimlm.com/bzhistjm/tarikh 
ر رێنووسی کوردی، سھ وهو ھێنانھ وهکی و ساخکردنھ. پێشھزمانی کوردی موکری بھ ء مظفریھ.  تحفھمان، ئۆسکار

 . ١٩٧٥ی کۆڕی زانیاری کورد، غدا: چاپخانھم. بھشی دووهھێمن موکریانی. بھ
 ). ٢٠١٠( ١٣٨٩. بەرگی یەكەم. تھران: كولە پشتی، بۆكان لە سەدەی بیستەم دامحەممەدیان، رەحمان.  
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 ١٣٩٤. بەرگی دوو. تھران: كولە پشتی، ەدەی بیستەم دا: مێژوو، سیاسەت، فەرھەنگ، ئەدەببۆكان لە س. ---

)٢٠١٥.(  
ی وهزگای رۆشنبیری و باڵوکردنھ، بەغدا: دهك بێتپوور لە ھەر کوێیھبۆ ئەمیری حەسەنمحەمەد، مەسعوود.    

.١٩٨٤، ١٠٢ ی ژمارهكوردی، زنجیره            
  “ .ای از مالکین در دھات کردستانانواع عوارض و مالیاتھای غیر دولتی و مراسم تحمیلی عده”. مكری، محمد            

. ٣٥-١٧، ص ١٣٣١ اول، آذرماه . سال اول، شمارهبغستان             
نج، گھنی مھ. سلێمانی: چاپھ١٩٥٣ڕینی ساڵی ولێر: ڕاپھشتی ھھژان و ژیانی جووتیارانی دهشاد.  حیا، رهال یھمھ

٢٠٠٦ .  
).١٩٧٤( ١٣٥٣)، ٥. بنكەی پێشەوا (ژمارە تاریك و روونھێمن.    
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