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 کی کوو پێشه وه

 
ن  الییه کیان( کیه له ت، کورده وڵیه تێکی بێده ژنیانی میللیه) Women of A Non-state Nation, The Kurds کتێبیی

کی  ییه وه نرخه که لێکۆڵینه م کتێبه زۆربه وه. ئه ته مریکا باڵوکراوه له ئه 2001کراوه، ساڵی  وه ئاماده هرزادی موجابه خانمی شه
کی  کییه درێژایی مێیژووی کوردسیتان، بریتییه لیه پێشیه کانی ژیاندا بیه جۆراوجۆره بواره وری ژنان له ت به ده باره یه سه زانستیانه

موو  رۆکی هیه وه نووسیراوه و نیاوه هرزادی موجیا  خۆییه ن شیه ییهال کیه له کی کتێبه شکراوه. پێشیه ردا پێشکه وه سێ ته چڕوبڕ و له
 .ناسێنێت مان پێده که کانی کتێبه باسه

 
 ش: به ه که پێکهاتووه له سێ«کان ڕوانگه مێژوویه»م کتێبه  می ئه که ری یه وه ردێڕی ته سه

 
 کالی نووسییینی جانێییت له« وسییمانیداعکان لییه خییولی کۆتییایی ئیمیراتییوری  کورده گوفتاری ناسیونالیسییته پرسییی ژنییان لییه» -١

(Janet Klein) ؛ 
   ،(Rohat Alakom) روهات ئااڵکوم  نووسینی ، له«مدا ی بیسته ده تای سه ره ژنانی کورد له قسطنطنیه له سه» -٢
 .(Shahrzad Mojab) هرزادی موجا  نووسینی شه ، له«دا1946ژنان و ناسیۆنالیسم له کۆماری کوردستانی » -٣

 
 ش: دایه که پێکهاتووه له سێ به «کان و یاساییه ڕوانگه سیاسی»ردێڕی  ژێر سه م له ری دووهه وه ته

 
نووسییینی مییارتین  ، له«مێژووی کوردسییتاندا رانی سیاسییی لییه کییوو ڕێبییه یال زانییا: ژنییان وه تا لییه وه هییه خانمییه لییه عادیله» -١

 ؛ (Matin van Bruinsson) برۆینسۆن ڤان 
و تاقمیه  یی بیۆ ئیه شیداری سیاسیی ناوچیه کان بۆبه پێویسیته رچاوه ڵگا و سه مووڵ: کۆمیه سته ردووی کورد له ئهژنانی کۆچک» -٢

 ؛ (Heidi Wedel) هایدی ویدێل  نووسینی ، له«وه راوێزه ته په ی که خراوه تییه اڵیه کۆمه
نووسییینی سییوزان  ، لییه «کان ییییه وه هت رنجێکی فێمینیسییتی بییۆ یاسییا نێونه ی خۆنووسییین: سییه ژنییانی کییورد ومییافی چییاره» -٣

 (Susan McDonald) .دانالد ک مه
 



دا١٩٤٦  ژنان و ناسیونالیسم له کۆماری کوردستانی  

 

 

4 
 

 ش:  دایه که بریتیه له پێنج به«کان و زمانناسییه نگی رهه تی، فه اڵیه روانگه کۆمه»ردێڕی  ژێر سه که له می کتێبه ری سێهه وه ته
 
نووسیینی مارییا  ، له«شیارێکی کوردسیتاندا ژنیان له کانی سیاخییه ش ڵبژارده له ئیامێز ییان جیادوویی: هیه ر، نهێنی رمانکه ده» -١

 ؛ (Maria O Shea) ئووشی
 Christine) نووسیینی کریسیتین ئاڵیسین ، له«کانیدا ی کورده وه ریتی گێڕانیه و فانتازیا: ناساندنی ژنان له نه فۆلکلۆر» -٢

Allison) ؛ 
 ؛ (Annabelle Böttcher)ئانابێل بوتچێرنووسینی  ، له«رخدا ری هاوچه ی ژنانی کورد له سۆفیگه ره یکه په» -٣
 Mirella) نووسییینی میییرێلال گییالێتی ، له«ی کوردسییتاندا ڵگییه رۆڵی ژنییانی کییورد لییه کۆمه اڵت لییه سیییماکانی رۆژهییه» -٤

Galletti) ؛ 
  Amir)  نیوور سیییه میری حه ، لیییه نووسیییینی ئیییه«ی پیاوسیییاالری لیییه زمیییانی کوردییییدا وه مهێنانیییه رهه )دووبیییاره( به» -٥

Hassanpour) 
و  ر ژنییان سییه له  وه نییدی لێکۆڵینییه ری ناوه بییه ڕێوه یییه لییه کانییادا، به هرزادی موجییا  پڕۆفیسییۆری زانکییۆی تورانتۆ دوکتییۆر شییه

ی  رده روه ی پیییه وه ی کانیییادایی لێکۆڵینیییه ڵییه رۆکی کۆمه ها سیییه روه ر( جنسییییه لیییه زانکییۆی تورانتیییۆ و هیییه نیییده ی )ژه وه لێکۆڵینییه
وه ئاشیینابوون لییه کییارو  نزیکییه ها بۆله روه کانی پڕۆفیسییۆر موجییا  و هییه ر چاالکییییه سییه رگرتنی زانیییاری له ۆوهسییااڵنه. بیی وره گه
 :رنێت ر ئینته سه ن له بکە  ردانێکی ئەم سایته توانن سه م خانمه، ده ی ئه وه ڵسوورانی زانستی و توێژینه هه

http://www.oise.utoronto.ca/lhae/Faculty_Staff/1508/Shahrzad_Mojab.html 

 
رچاوه  سییه  وخۆ لییه ی وا راسییته که شییه لییه نووسییراوه وبه هرزادخانم کییرد کییه ئه دا داوام لییه شییه قییه ده م رگێڕانی کییوردی ئه وه لییه

ه! کیوردی بیوو  کیه قه خودی ده کوردی کیه م بیه قێک بکه وه ده ئینگلیزیه بم له ریگرتووه بۆم بنێرێت با من ناچارنه وه وه کانه کوردیه
دا «نیشییتمان»و لییه « کوردسییتان»کانی بۆنییاردم کییه لییه  شییه لییه نووسییراوه و به یکردو ئییه م کییاره وه ئییه خۆشیییه ویش به ئییه

 وه، ته سییییتکاری نووسیییییوه بێ ده کوو خۆیییییان بییییه روه کانم هییییه قییییه نووسییییین، ده ی گۆڕینی شێوه وه. میییین جگییییه لییییه تییییه باڵوکراونه
 .وه ته وکردووهم پێشتر باڵ قه م ده رگێڕانی فارسی ئه وه

 
 ٢٠٠٤ندانی  ری ڕێبه نده سکه د ئه حمه رگێڕ: ئه وه

 
ک  اڵتی کوردسیتان وه دا لیه باشیوور و رۆژهیه زمانی کیوردی بین، له ره ت عه ت و حکوومه وڵه ی ده ردوو وشه ی که هه وه رای ئه ره سه
ییه؛  وانه اڵت پێچه ڕۆژهیه ت. له حکوومیهواتیه  government ت و وڵیه واتیه ده  stateوه. لیه باشیوور ک مانیا ناکرێنیه ییه



دا١٩٤٦  ژنان و ناسیونالیسم له کۆماری کوردستانی  

 

 

5 
 

 state باتی دا لیه ک کۆمیارو ییان پادشیا. مین لێیره ره ت واتیه سیه رۆکی حکوومیه زیران و سه ک وه ره ت واته سه وڵه رۆکی ده سه
 (رگێر وه)تم داناوه.  وڵه ده
 

 (١دا )١٩٤٦  ژنان و ناسیونالیسم له کۆماری کوردستانی

 
تیان  اڵتداره سیه کی دوورودرێیژی ده اڵم مێژووییه تی جیهان ناسیراون، بیه وڵه تی بێده ترین میلله وره کوو گه کان وه ند کورده رچه هه
وه  دلیسیه نشیینی به هێزی میر اڵتداری به سه فخان ده ره ن شه الیه دا له 1597ساڵی  فنامه له ره کان شه م مێژووی کورده که یه. یه هه

و  «میییرو حاکمییانی کوردسییتان»رهاتی  سییه کان به وه کییه مێژوونووسییه گێرێتییه کییان ده وه رووداوه رئییه به فخان له ره . شییهنووسییراوه
فنامه چییاپی تییاران  ره وه. )شییه شییاردربووه« حیجابی سیییترو کیتمانییدا لییه»وانیان  ئییه« کانی ڵوێسییته هه»و  «کان رجییه ومه ل هه»

شیێوازی  کیان  بوونی کورده ت وڵیه ده دراوه، به سینی رچاو په کی زۆربیه یه شیێوه یه کیه به چاوهر م سیه گوێن ئیه (. لیه586، 9ی  ره الپه
مه  م سیسیته خۆ. ئیه ربه سیه تا میرنشیینی نیوه و هیه تی تا پاشیایه خۆوه بگره هیه ربه اڵتی سه سه ه رله د گرتووه هه خۆوه جیاوازی به

و ئێیران بیۆ رووخانیدنی دواییین میرنشیین  کانی عوسیمانی تیه ی که حکوومه مه رده وسه م واته ئه هه ی نۆزده ده راستی سه تا ناوه هه
درێژایی  ت بیه وڵیه زرانیدنی ده بات بۆدامه بوو. خیه ی هیه کارهێنا، درێیژه کیداریان بیه کان هێیزی چه کییه ره ش میرنشینه سه له شه

زموونانییه  م ئه کییانی پێکهێنییاوه. گرینگترینییی ئییه کوردهکانی  وه ناسیونالیسییتیه رۆکی بزووتنییه وام نییاوه رده م بییه ی بیسییته ده سییه
اڵتی کوردسیتان  رۆژهه باشیووری کیه له ه1946وه، کۆماری کۆردستانی  مودێرن بناسرێته تی پێش وڵه کانی ده کرێت له شێوازه ده که
و  ی کیه بوونه تی کۆماری ر رواڵیه بیه لهر  ک هیه تیه نیه وڵه م ده کرێیت ئیه زرا. ده  رۆژئاوای ئێران، دامه  شێکه له باکووری ئێستا به که
ڵکوو  وه، بییه مییودێرنی پێشییوو بناسییرێته کانی پێش چوو لییه شییک ه ده ڕێوه وه بییه کییه یه و کابینه ن حیزبێکییی سیاسییی الیییه له ی که وه ئییه
رگرتن]مالییات[،  وه اجمی ب شی میللیی، سیسیته رته یاندنی مودێرن، ئه زگای راگه می مودێرنی فێرکردن، ده ر سیسته به ها له روه هه

و ژیییانی  نگ رهییه کانی فێرکییردن، فه بواره ڕخسییتنی ژنییانیش لییه گه ها وه روه سییروودی میللییی، ئییااڵی میللییی، زمییانی میللییی و هییه
 .سیاسیدا

 
موو  هییهتییه لییه  وڵه م ده جێ ئییه سییتبه تی کۆمییاری کوردسییتاندا ده و سیاسییه رده روه ژیانی پییه بوونی ژنییان لییه کاتییدا کییه هییه مان هه له

اڵتی  سیه زموونی ده دات کیه ئیه نیشیانده مان پێ وه م کتێبه[ ئه شه ]له به م وه، ئه کاته ی کوردی جیاده مودێرنی دیکه کانی پێش شک ه
کوو  روه تی رێیک هیه اڵتداره سیه باتی میللیی بۆده راستیدا خیه یه. له یان هه ندی پیاوانه تمه دا تایبه که ته ردوو حاڵه هه ت له وڵه ده

 .ییییه واوی پیاوانه تیییه تێکی به ن، سیاسیییه کیییه کیییان ده ی خۆنووسیییینی کورده مافی چیییاره پشیییتگیری لیییه کان که یییییه وه ته نێونه مافه
م  بوون. ئییه ریت بییواری پیاوانییه ونییه پێی دا  وه کییه بییه کۆڵێتییه ت ده کییانی سیاسییه ردانی ژنییان لییه بواره خۆتێییوه  شییه لییه م به ئییه

و  وژنان ڵ ئییه گییه وتن له ت و چاوپێکییه وڵییه کانی ده نامییه ڵگه و به کییان ر باڵوکراوه سییه وه له ی توێژینییه هر بناغیی سییه یییه له وه لێکۆڵینه
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نگاوی  نیدین هیه ی کورتی ژیانی خۆییدا چه ماوه ت له چووه. حکوومه رێوه می کۆماری کوردستاندا ژیاون، به رده سه ی که له پیاوانه
ی ژنیان و ییان  وه ڵسیووراوانی بزووتنیه کیوو هه ک وه اڵم ژنیان نیه تییدا. بیه اڵیه انی کۆمهژی شداریدانی ژنان له و به ره ڵگرت به هه
وه.  ی ماڵییه وه ره کییانی ده چوونیه نییاو بواره  میللی کردن لییه پرسییی ڵکوو بییۆ پشیتگیری کانی حییز  بییه ڵسییووراوه و کییادره هه رۆک سیه

ی  سیته رجه ی به کیوو نموونیه م ژنانیه وه ییان بیۆ ئیه" ندانه تمه رافه شیه"و "شیاو"یه رۆڵێکی  وه میللی م بزووتنه رانی پێاوی ئه رێبه
 .چاوکردبوو سندراو ره ی په«دایکی نیشتمان»کوو  تێکی مودێرن و وه میلله

 
 ت وڵه تێکی بێده ناسیونالیسمی میلله

 
ڤی  ڕۆژه وام لیه رده تێکی کیوردی بیه وڵیه دهمیدا، داخیوازی پێکهێنیانی  هه ی نۆزده ده راستی سیه کان له ناوه پاش رووخانی میرنشینه

مووڵ و  سیته کردبیوو بیۆ ئه ال و شیاعیر کۆچی ( میه1818 - 1897کۆیی ) قیادری بوو. حاجی کاندا هیه وتووه که اڵت سه ده ماڵه له بنه
دا کییه زمییانی  نی ئییهکییا ها هییانی کورده روه قییادر هییه زرێنن. حاجی تی خۆیییان دابمییه وڵییه ڕن و ده کییرد راپییه کییان ده داوای لییه کورده

و گۆڤیییاردا  ی رۆژنامیییه وه باڵوکردنیییه کانیان بخیییوێنن و له کچیییه ربگیییرن، به کاربێنن، زانسیییتی نائیییایینی میییودێرن وه خۆییییان بیییه
تانی عوسییمانی و ئێییران  وڵییه کانی ده مودێرنه سییه دره واری مه ش تاقمێییک لییه روونییاکبیرانی خوێنییده وه لییه ڵسییووراوبن. جگه هه
ندیه  ناوه و بیاقی شیاره خت مووڵی پایتیه سیته ڵسووراوانه له ئه م هه بوون ئه ڵهێنان رهه ریکی سه مدا خه ی بیسته ده تای سه ره سه له

ک  روه مدا هیه ی بیسته ده تای سه ره سه کان له نجه گه ی تورکه وه بوون. بزووتنه رکردنی باڵوکراوه ریکی رێکخستن و ده کان خه گرینگه
تی میللیی  وڵیه و ده تێکی میودێرنی کیوردی ری بییری پێکهێنیانی میللیه ده و ئاسیا دنه ورووپا کانی ئه کراتیکهو دیمو وه میللی بزووتنه

دا  1908سییاڵی  م رێکخییراوی سیاسییی له کییه و یه دوای ئییه رچییوو. دوابییه دا ده 1898سییاڵی  ی کییوردی له مین ڕۆژنامییه کییه بییوون. یه
 .ن م کدا بوو ستی ئاریستۆکراسی خاوه ده م چاالکیانه له تی ئه رایه اڵم رێبه پێکهات. به

 
کوژی(  ل دوای جینوسییایدی )گییه تی عوسییمانی بییه وڵییه کوردسییتان. ده وره له هییۆی مییاڵوێرانی زۆر گییه م بووه کییه ری جیهییانی یه شییه
ی  وه ئیه وانیه پێش ی ئه وه. زۆربیه و رۆژئیاوای تورکییا دوورخسیته ره بیهزار کوردیشیی  دهه ندسیه دا چه 1915ساڵی  کان له نیه رمه ئه

نێوان  کانی لیه مینه رزه ی سه ردا شکستی خواردو زۆربه شه م ئیمیراتۆریه له اڵم ئه چوون. به ین به جێبوونیان له نه شوێنی نیشته بگه
ئاکامیدا  و له زران وه دامه رانسه ریتانیا و فه ن به الیه عێراق لهنوێکانی سووریا و  ته وڵه شکرا. ده کاندا دابه اڵته ئورووپاییه سه ده

 یمانی سیێرر ڕ لیه پیه کانی شیه وتووه رکه شیکرا. سیه ها تورکییادا دابه روه کیان و هیه ته تازه وڵه نێوان ده کوردستانی عوسمانی له
(Sèvres) تیییه  وڵه م ده زرانیییدنی ئیییه ێش دامهاڵم پییی دا. بیییه تێکی کوردییییان زرانیییدنی حکوومیییه ڵێنی دامه بیییه 1920دا سیییاڵی

اڵتێکی  سییه ماڵ ده فا کییه سییتی مسییته ده وه به هێییزی دوبییاره رێکخییراوه وه و بییه  کان پییاش تێکشییکان خۆیییان کۆکردبییووه عوسییمانیه
و  کردنژێرکارتێ زرانیید. لییه وه، واتییه تورکیییا ئێسییتا، دامه مینی ئیمیراتییۆری مییابووه رزه ی کییه لییه سییه نییده وه ر ئه سییه یان له کارامییه
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تێییییدا ناوێیییک لیییه  که (Lausanne)یمانی لیییۆزان دابیییه پیییه سیییێرر جێگیییای خۆی یمانی کانیییدا په ترازووی هێزه وگۆڕ لیییه ئیییاڵ
 و  ناو ئه کانیان له زۆر کورده جێ و به ستبه و ده یاند تورکیا کۆماری راگه 1923براوه. ساڵی  تی کوردی نه وڵه زراندنی ده دامه

 .وه بوو، توانده ڵێنان رهه ریکی سه ی که خه یهوم قه - رژیمه ناسیونالیست
 
بوو.  وام رده ر بیه ریش هیه شیه دا)متمرکیز( پاش وایانی `میودێرن` و چڕکراو رمانره ژێر فیه تی لیه اڵتداره سیه کان بیۆ ه باتی کورده خه

تونیییدی  رپیییاکران، به ئێران، تورکییییا و عێیییراق بیییه لیییه 1942تیییا  1925کانی  نێوان سیییاڵه لیییه وره که ک شۆرشیییی گیییه ییییه زنجیره
حموود کیه  تی شیێ  میه رۆکایه سیه تێکی خودموختیار به وڵه ریتانیادا ده اڵتی به سه ژێر ده عێراقی داگیرکراو و له کران. له رکوت سه

یشیت.  اڵت گه سیه ده به دا 1920تای  ره و سیه 1910کانی  زۆربیوو، لیه کۆتیایی سیاڵه وی ن زه و فیئیۆداڵێکی خیاوه رێکی ئایینی رێبه
و خیۆی کیرد بیه پادشیای کوردسیتان.  سیتا وه نیا راده میان داده رده بیه کان له ریتانیایییه ی به و سینوورانه ر به رامبه حموود به شێ  مه

شیییییێکیان  شیییییکرێک کیییییه به و له رای کابینیییییه ره و سیییییه دیم کانی قیییییه شییییینی میرنشیییییینه چه ویش له ی ئیییییه کیییییه ته وڵه اڵم ده بیییییه
وه فیئییوداڵی بییوو. هییی   باری رێکخسییتنه ، لییه تی وڵییه ی ده بوونی باڵوکییراوه رای هییه ره ها سییه روه دیبوو و هییه یان رده روه پییه خولی

دابوو کیه  م یک ن گی خاوه بیه رباڵوی ئاغاو شیێکی بیه حموود و به سیتی شیێ  میه ده اڵتیش له سه بوو و ده ئارادا نه حیزبێکی سیاسی له
 .هات وگۆڕێیییک پێکنیییه هێنا، هیییی  ئاڵ ی نفووسییییان پێکیییده کیییه زۆربیییه دا و ژنیییان ژیانی جووتییییاران وخۆی داینیییابوون. لیییه ئیییه
کاتێکییدا کییه  تێک دانییا. له کییوو میللییه کییان وه ی کورده شییه ر گه سییه کی له یییه واری دژبه ی کوردسییتان شییوێنه شییبوونی دووبییاره دابه

ریکی  ژوورو خییه باغی ره قییه ت لییه  یهنسییتانی سییۆڤی رمه کییان لییه ئه ڵگای کورده الدێکانی کوردسییتان زاڵبییوو، کۆمییه فیئۆدالیسییم لییه
کاتێکییدا کییه ئێییران و تورکیییا  (. له1923 -1929ی خۆیییان) کییه ناوچییه خودموختاره بوون له زموونی ئییاڵوگۆڕی سوسیالیسییتی ئییه

دێری  وهژێر چیا ریتانیا و لیه اڵتی به سه عێراقی ژێر ده کوژی، له وم کوژی و قه ر زمان توندترین شێوه خستبووه به کانیان به کورده
کانیانیدا  و فێرکیردن و لیه باڵوکراوه رده روه پیه  یان دابیوو کیه زمیانی خۆییان لیه و ئازادیییه کان ئیه کورده کان بیه وه تیه ڵی نه کۆمه

 1930تاسییاڵی  ت هه کییانی سییۆڤییه واربوون، کورده خوێنییده ش نه م دواییانییه تا ئییه کییان هییه ی کورده نیید زۆربییه رچه کاربێنن. هه بییه
می سیاسیی جۆراوجۆردابیوون.  تی سیسیته اڵتداره سیه ژێر ده لیه وه1918ساڵی  لی کورد له واربوون. گه واوی خوێنده ته بهموویان  هه
تی  تا پاشییایه بگییره هییه( 1920 - 1932)عێییراق   ریتانیاوه ( و بییه1920 - 1946)سییووریا   رانسییه اڵتی فه سییه رلییه ژێرده هه

سییاڵی  تی ئییایینی )ئێییران له وڵییه تا ده هییه (،1932 -1957، عێییراق 1925 - 1979 سییێکوالر ]نائییایینی، عیلمییانی[ )ئێییران
و سیووریا لیه   وه1963  وه، عێیراق لیه 1923سیاڵی  کان )تورکییا له وه تونیدره  و ناسیونالیسیته نائیایینی  تا رژیمه وه( هه1979
1963). 

 
زرا،  لییه ئێییران دامییه 1946کوردسییتانی سییاڵی  شیینی مییودێرن واتییه کۆمییاری چه تی خودموختییار له وڵییه مین ده کییه کاتێییک کییه یه

نییدی فیئیییۆداڵی و  یوه وتووی په می پێشییکه ڵ سیسییته گییه ڵ له نشییین تێکیییه کی الدێ یییه ڵگه گشییتی کۆمه ڵگای کوردسییتان به کۆمییه
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نیید بییه  رچه وام هییه رده ی بییه شییه گه ڵگای ناوشییاری رووله هێز، کۆمییه اڵم بییه وتان بییه نیید روو لییه فییه رچه تی هه شیییره رێکخسییتنی عه
ڵدان بیییوون. هیییی   رهه ریکی سیییه و بازرگیییانی و روونیییاکبیرانێکی سیییێکوالر )نائیییایینی( کیییه خیییه سییییایی، بیییورژوازی پچیییووک ئه

رکووک و کرماشیان  کانی کوردسیتان لیه کیه راوێزه سازی مودێرن و پرۆلیتاریا جگیه لیه ناوچیه پیه ی پیشه شه وارێک له گه شوێنه
ت و  زرانیدنی میللیه ی دامه وه پیرۆژه کانیه میللییه ته وڵه کانی ده هۆی سینووره ی میللی به وه ی بزووتنهبوون پارچه بوون. پارچه دیارنه

 .ی میللی کورد ئاڵۆزتر کردبوو وه تی بۆ بزووتنه وڵه ده
 

 ڵدان و رووخانی کۆماری کوردستان رهه سه

 
چوو  ده وه وه باسییکرا، داڕێژرابییوو لییه ره لییه سییه ی  رجییه ژێئۆسییتراتێژیکه ومه ل و هه ژێر ئییه تی کییوردی کییه لییه وڵییه زرانی ده دامییه

ی میللیی  وه باری بیۆ بزووتنیه کی لیه ییه مینه دا تێکداو زه که ناوچه کانی له م ترازووی هێزه دووهه ڕی جیهانی اڵم شه دات. به نه ست ده
یمان واتیه  ت، دووهێیزی هاوپیه ر سیۆڤییه سیه هێرشیی برده 1941ڵمان سیاڵی  ی کیه ئیه وه ئیه پێکهێنیا. ڕێیک پاش ئێران کورد لیه

م واڵتییه کییه  ر ئییه سییه وه هێرشیییان برده ڵمانییه ن ئه الیییه داگیرکردنی ئێییران له سییتی پێشییگرتن لییه به مه ت به ریتانیا و سییۆڤییه بییه
وه ئێرانییان داگیرکیردو  بیاکووره  ت له کانی سۆڤییه ستبوو. هێزه وه به ڵمانه به ئه پشتیزاشادابوو و  اڵتی ره سه ژێر ده وکاته له ئه
 .ن پێکهات کی بێالیه یه نێوانیاندا ناوچه ژێر کونترۆڵی خۆیان و له ریتانیا باشووریان گرته به
 

زاشیا  تی ره کانی حکوومیه ره رکوتگه زگیا سیه وده هۆی رووخیانی دام مکاره خێیرا بووبیه ی ئیه وه رئیه به شێک له کان له باکوور به کورده
وی  هلیه تی په وڵیه ڵ الوازبیوونی ده گیه شیی سیوور چیوون. له رته وپیری ئه ره کوردسیتان، بیه و ژاندارمری له ش رته واته پولیس، ئه

ری  به سییته ت ده سییۆڤییهکانی  ره داگیرکییه ڵدا. هێزه هه ری ربایجییان ئاشییکرا سییه کانی ئازه و تورکییه کییان ناو کورده وشیییاری میللییی لییه
م  تی خیاکی ئیه واوه وان خیاکی ئێرانییان داگیرکیردووه، رێزبگیرن لیه تیه وامه و ئیه رده ربه ی کیه شیه وکاتیه تا ئه ببون که هه وه ئه

 ن الیییه و ناوچانییه له ربایجیان بیییارێزن چونکییوو ئیه کوردسییتان و ئازه تی له بوو هێمنایییه وان پییانخۆش مانکاتییدا ئییه هه واڵتیه. له
تا  وه بگیره هیه رله ستالینگراده ر هه کانی شه یدانه مه مان به ونه تی مان یاندنی یارمه هێندرا بۆ گه کارده مریکاوه به و ئه ریتانیا به

ڵگرن  نگاوێک هیه هیه کان هی  ریییه و ئازه کیان ی میللیی کورده وه هێشیت کیه بزووتنیه یده ت نه تی سیۆڤییه کییه وابوو یه لێنینگراد. که
کان  ربایجانیییه کییان و ئازه و سیینووردانانه ناسیونالیسییمی کورده ڕای ئییه ره سییه .1945تییا  1941کانی  نێوان سییاڵه ت لییه یبییهتا به

 .خۆوه بینی کی به یه وه ژیانه
 
ش و  رتیه یارکردنی ئه ی ئێیران بیۆ تیه بوو بیه شیای تیازه تییدان ریکی یارمه ڕیش خیه پێهاتنی شه ت پێش کۆتایی نانه مریکا ته ئه
کان و  ڕۆژ زیییاتری ئیگلیسیییه ڵ گییه خۆیی دژ بییه زاڵبییوونی رۆژله ربه و سییه ری واڵت بییۆ دیموکراسییی رانسییه سه ڵک له انییدارمری. خییهژ
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وتی بیاکووری ئێیران  نه بوون له ش تی ئێران خوازیاری به کان له حکوومه مریکاییه ته ئه کرد. شیرکه باتیان ده کان خه مریکاییه ئه
زرانیدنی  مریکا بیۆ دامه بینیی کیه ئیه کیوو پالنێیک ده ی وه میه ت ئه تی سیۆڤییه کییه وتی بیاکوو. یه یدانی نه هوێته نزیک م که که ده
 .ڕێژێت ر داییییده زه رییییای خیییه ناری ده ت لیییه کیییه کیییانی سیییۆڤییه ڵ کۆماره گیییه کانی له درێژایی سییینووره دێری بیییه ی چیییاوه پێگیییه

مان کاتیشییدا لیییه  هییه بییوو، له ڵمانیان پێخۆش دا کییه شکسییتی ئیییه وه ڵ ئییه گیییه مریکا له ت ئییه تایبییه کان و به هێییزه رۆژئاواییییه
ی جیهییان  کانی دیکییه و بییاقی شییوێنه کان لییه واڵتییانی یۆنییان، ئالبییانی، یۆگوسییالویا، چییین کانی حیزبییه کۆمۆنیسییته وتنه رکه سییه
کان لییه ئێییران و  و سۆسیالیسیته یللیییخشییه م وه رزگاریبه وه بزووتنیه وتنانه رکه م سییه کییرد. بییه هیۆی ئییه ترسیی ده سیتیان بییه مه هه

کانی  وگۆڕه سیاسییه ڵ رجی ئیا ومیه ل هه کان له اڵته رۆژئاوایییه سیه بیاروودۆخێکی لیه بیارتر. ده وتبوونیه  ی ئاسییا که واڵتانی دیکه
ورکییاو یۆنیان کانیدا. ئێیران، ت وه دژبیه کۆلۆنیالیه وه بگیرن لیه بزووتنیه قینیه به ته کۆشان پێش ڕدا تێده کانی کۆتایی شه ساڵه

تی  کیییه ر یه رامبییه به کانی له زرانییدنی پێگییه ژمێییردران بییۆ دامه ی گرینگییی سییتراتێژیک ده کییوو ناوچییه مریکاوه وه ی ئییه روانگییه له
و  ت ی نێیوان سیۆڤییه اڵتی ئاسیا. ملمالنێی دیکیه کانی باڵکان ورۆژهه وه کۆمۆنیستیه رداگرتنی بزووتنه سه ستبه تداو بۆ ده سۆڤییه

 دا1945سییاڵی  ڕ له هییاتنی شییه ورووپاو ئاسیییا، بییه کۆتایی ئییه و هێنییدێکیش نییوێ له کان، هێنییدێک کییۆن اڵته رۆژئاواییییه سییه ده
 .ئاشکرابوون

 
ر.  ده کییانی لییه بییاکووری ئێییران بباتییه بوو هێزه نییه ر ئاماده هییاتنی شییه کۆتایی ت پاش تی سییۆڤییه کیییه رجێکییدا یه ومه ل ها هه وه لییه

تی  زرانییدنی حکوومییه دا بییۆ دامه ربایجییان هانییده کییانی لییه کوردسییتان و ئازه اسیۆنالیسییته خودموختاریخوازهش مۆسییکۆ ن وه لییه جگه
 دا1945لیه دیسیامبری « ربایجیان تی میللیی ئازه حکوومیه»ساسیی( ئێرانیدا.  سیتوور )قیانوونی ئه ی ده خودموختار له چوارچێوه

ردوو رژیمیی خودموختیار  ( هیه٢نیدرا.) یه هاباد راگه لیه شیاری میه دا1946کی  ی مانگی یه22له « کۆماری کوردستان»زراو  دامه
ت و  و سیۆڤییه وه کیه الیه تی ئێران له مریکا و پاشایه ریتانیا و ئه تی به رایه رێبه کێشی نێوان رۆژئاوا به یدانی کێشمه بوون به مه

ری  ده ت لییه بردنییه ی سییۆڤییه وه ۆژئییاوا پرسییی خۆدزینییهتی ڕ یارمییه وه. ئێییران به کی دیکییه الیییه کان له ربایجانیییه و ئازه کییان کورده
ت له میانگی پێنجیی  کانی سۆڤییه زرابوو. دواهێزه دامه کان که تازه کگرتووه وه یه ته م رێکخراوی نه رده واڵت برده به کانی له هێزه

تی  وێت هێمناییه یهیه ی کیه ده وه ئهناوی  شی ئێران به رته ش ئه وه مانگ پاش ئه ش و شه جێهێشت خاکی ئێرانیان به دا1946ساڵی 
ردوو  ر هییه سییه دا بکرێییت، هێرشییی برده ونزیکانییه راروابوو له مانییدا کییه قییه ڵبژاردنی پارله چوونی هییه رێوه کاتی بییه بیارێزێییت لییه

بیه  دا1946ئاکامیدا لیه دیسیامبری  ن و له کیه نه رگری ی والێکیرد کیه به کیه خودموختاره  ردوو رژیمیه ت هیه که. سۆڤیییه ته حکوومه
 .م دوو رژیمه رووخان که ئه وه شداربووانی بزووتنه ران و به س له رێبه دان که ها به ئێعدامکردنی سه روه و هه کداری چاالکی چه

 
 ت ژنانی میلله

 
 به  دا1945شتی ساڵی  زرا که خۆی له مانگی هه وه دامه ن حیزبی دیموکراتی کوردستان )ح.د.ك(ه الیه کۆماری کوردستان له
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م  زرابوو. ئییه ناسییرا، دامییه ك ده - ی ژ ڵییه کۆمه  کییه بییه« ی کییورد وه ی ژیانییه ڵییه کۆمه»ی حیزبییی ناسیونالیسییتی  وه شییانه ڵوه هه
وره  کانی کوردسییتانی گییه شییه موو به کییرد کییه هییه تێکی کییوردی ده وڵییه زرانییدنی ده وازی بییۆ دامه بییوو و بانگییه نهێنی  یییه رێکخراوه

یانید.  گه کان راده تیه سیاسییه ر بابه سیه کانی خیۆی له ڵوێسیته وه و هه کرده ندراوی زۆری باڵوده یه راگه ی ژ. ك ڵه وه. کۆمه بگرێته
ی شێعری میللی، رۆژ ژمێری کوردی و گۆڤیارێکی زۆر  وه کرد. بۆنموونه باڵوکردنه ی نهێنیشی ده  وه و باڵوکردنه ها کاری چاپ روه هه

نرێییت.  اده وه د ی مودێرنییه مین حیزبییی کییوردی بییه روانگییه کییه کییوو یه ك وه -  ی ژ ڵییه هناوی نیشییتمان. زۆرجییار کۆم ویسییت بییه خۆشه
و  ری گه شییره وه عه یه م رێکخراوه ی ئه روانگه بۆرژوازی و بۆرژوازی ناوشار بوون. له ندامانی پیاوی ورده ڵه ئه رانی کۆمه زرێنه دامه

تی کیوردو  کردنی میلله شه ر رێگای گه کان کۆسیی سه شیره نامیللیه گ و عه به ره م که ده ن کی باشتر خاوه واتایه فیئۆدالیسم یان به
مین  کییه مان کاتییدا یه هییه گۆڕ، له هێنایییه ده وزاریییان نه وی نیید داوای رێفییۆرمی زه رچه مان هه ی بییوون. ئییه که وه سیاسیییه بزووتنییه

 .گرت داده وتیاران پێیانر پێداویستی باشترکردنی باری ژیانی جو سه رێکخراوی کوردی بوون که له
 

و سییووریا کییه  تی ئێییران، تورکیییا، عێییراق ك بریتییی بییوون لییه چییوار حکوومییه - ی ژ ڵییه ی کۆمه وه ره کی ده ره چییوار دوژمنییی سییه
بییوون لییه  کانی نییاوخۆ بریتی کییه ره کرد. دوژمنییه سییه ده کانیییان پێشییێل اڵتداربوون لییه کوردسییتان و مییافی میللییی کورده سییه ده

تاوێک  رتاوێ نییییه دا ژنییییان هییییه م چوارچێییییوه سییییازی. لییییه و پیشه کردنی ئییییابووری نه شییییه واری، گه خوێنییییده ری، نه هگ شیییییره عه
ژێر  شییێعرێکدا لییه شییداربن. له ون و لییه رزگییارکردنی دایکییی نیشییتماندا به ڵ پیاوانییدا رێکبکییه گییه ی له وه کران بۆئییه ده بانگهێشییتن

وه خوشیکێک بییه  تیه باڵوکراوه( 1943 -1944، 23 - 4)ۆڤیاری نیشیتماندا کیه لییه گ«و براییان ئاخیافتنی خوشیک »ردێڕی  سیه
ویش پێویسیته  النی دیکیه رزگیاربوون ئیه موو گیه ی کیه هیه وه رئیه به و له بکیات یی قبووڵ سیته ڵێت که ئیتر نابێیت ژێرده ی ده براکه
 :ڵێت ی ده بکات. براکه خت و ماڵی خۆی بۆ ئامانجی دایکی نیشتمان به ژیان

 
 ڵه کوردی ژیکه گیان: کچه« دێده»

 ڵه داوێنی پاکت دووری له په
 شێوا« چار»ڵستا زوڵمی  هه« لێنین»

 ژێر چارشێوا بسی له تۆ هێشتا حه
 سته ربه س ئیمرۆ سه مووکه کچی هه

 سته په قی کچی کورده پێ ر حه هه
 پێت تۆ زنجیرو کۆت بیسێنه له

 یاری برای خۆت گیان به« دێده»
 هیوای خودا بهڕێی نیشتمان  له
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 وبرا ریکی کاربین باخوشک خه
 ردان ک مه سته وه هه« ژاندارک»گوێن  له

 !خاکی کوردان رنێ له ده دوژمن وه
 

اڵم  پاکیه بیه و داوێن وه. ژنیی کیورد شیۆ  تیه ک له شێعری ناسیونالیستی کوردیدا دووباره کراوه یه ده درێژایی سه روکه به م ناوه ئه
نیشییتمان  کوو ژانییدارک دایکی روه تی پیییاوان هییه یارمییه توانێت به وده کرێت. ئییه می لێییده وه سییته ن دوژمنییه الیییه کییوو پیییاوان له وه

خانمی دونبلیی،  یران حیه»ت بیه  باره کورت سیه ( وتارێکی1943 - 1944، 29 - 30نیشتماندا )ی  یه ژماره م رله رزگاربکات. هه
کانی  وته سیکه ییه کیه ده وه ر ئه به رله ی هه که چێت که نووسینه ده وه زمانی فارسیه و له  که به هاتووه. شێعره« ژنی شاعیری کورد
 .رێتبد یدانی شێعردا نیشان ژنانی کورد له مه

 
تێدایییه کییه لییه تورکیییا ئێعییدام کییراون.  دوو ژنییی کوردی ی ( وێنییه1944:10هییاوینی  - 7 - 8 - 9نیشییتمان )ی  دوایییین ژمییاره

 .وه کانه ن ناسیۆنالیسته الیه تی ناساندنی سیمای ژنه له ی چۆنیه کان نموونه کانی ژێر وێنه شێعره
 

 ڵێ بڕۆ، ده سێک پێی که س جنێوبدا به رکه هه
 بێ رپێت ژنانه کوو ژنی، ده تیت، وه بێغیره

 و دووکچه کوڕێک، کوو ئه کوانێ له گیتیا وه
 !بێ ت نیشانه داری سیاسه بۆنیشتمان له

 فیدای نیشتمانی کورد، مامه بوون به و دوونه ئه
 !بێ و دوو کچانه کوو ئه ی وه وکوڕه ی خۆزگه به ئه
 

ر تونیدو تییژی سییمبولیکی  بیه خاته موو ژنیان ده اڵم هیه ن، بیه که رده ڵ دوژمنیدا شیه هگی ڵێت کیه له ڵده دا هه و ژنانه م شێعره به ئه
باتکردنیدا بیۆ  کاتی خه ر لیه دات. ژنان و پیاوان هه کوو `خوێری` له قاوده کانیشیان وه جله ت  نانه و ته خۆیان و  وه پیاوساالرانه

کان خۆییییان،  ر ژنیییه سیییه وه رێته گه ی ده نیییده وه اڵم ئه وه؛ بیییه تیییهکسیییاندا جێگاییییان بێ تیییوانن لیییه ئاسیییتێکی یه ت ده ڕزگیییاری میللیییه
کانی لیییه داوێنییییاکی  ت و توانایییییه . پیییاکبوونی میللیییه تییدا ی دروسیییتکردنی میلله وه لیییه پیییڕۆژه یان جیاناکرێنیییه  ژنانه تی جنسیییه

م  ربیه وه ژنیی دڵخیوازێش هه بکرێتیه پاک کیی ره نیشیتمان لیه زاڵبیوونی ده رارواییه کیه دایکی ر قه گه وه. ئه کانیان جیاناکرێته ژنه
 .ی یاسایی داگیربکرێت شێوه و به وه ی بمێنێته که بێت کچێنیه شنه ده چه
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ر کوردسیتانی  سیه وایی به نره رمیه وه بیۆ فه تێکیه وڵه زرانیدنی ده ڕێگای دامه ت بوو لیه میلله ک ی ژ.ك پێکهێنانی یه ڵه ئامانجی کۆمه
یان  کیه رامناکه کی مه ییه کیوو بڕگه وه "دیموکراسیی"نید کیه رێکخسیتنی  رچه وه هه کرابووه نیه ڕوون ته  وڵه م ده ری ئه وهه دا. جه وره گه

کێک  نها ییه دیکیه، تیه کانی وه میللیه کیوو بزووتنیه ك ڕێیک وه - ی ژ ڵه کی کۆمه ره رقاڵی سه بێت سه چۆنێک ( هه٣ندرابوو.) یه راگه
ی ژییانی  کانی دیکیه پێداویسیتیه ك له - ی ژ ڵیه کی بوو. کۆمه ره اڵتی ده سه خۆبوون له ده ربه کانی دیمۆکراسی واته سه نه له الیه

وه.  کرده ده تی نیه گایه به ره ندی ده یوه هێشتنی په کردو بیری له نه کی ده رزاره و پیاو پشتگیری سه کسانی ژن دیمۆکراتیک واته یه
 .بوون  ت و دایکی داوێنیاکی میلله ژنان م ک

 
ڵکی لییه  وتووانه کییه رکه کی سییه یه شییێوه وه، به نی و شییێعره مییه زگییای چاپه ڕێگای ده نییده لییه لییه پروپاگه ك جگه - ی ژ ڵییه کۆمییه

بردنی شیانۆ لیه بیاکووری کوردسیتانی ئێیران کیه لیه  ڕێوه مین بیه کیه وپێشبردنی ئامانجی میللی. یه ره گرت بۆ به رده ری وه شانۆگه
شیی  زنجیرداییه، جلیی ڕه دا دایکیی نیشیتمان له م شیانۆیه بیوو. لیه« دایکی نیشتمان»، رشانۆ سه وه نووسراو چووه ڵه ۆمهن ک الیه

اڵتدارانی ئێرانییی،  سییه نییدی ده وبه ژێر کۆت کییه لییه« کییانی کوڕه»کییات لییه  رداماوی داواده بییه و له بووه کییانی سیییی و قژه ردایییه به له
کییانی دایکییی  ی دواتییردا کوڕه رده پییه خوار. له ران دێتییه ی بینییهچاو دا فیرمێسییک لییه یییه رده م په ن. لییه بکییه و عێراقییی رزگاری تییورک

ی  رده ن. دوایییین پییه کییه ویش رزگارده و ئییه نییێن ران راوده گرن و داگیرکییه ڵییده هه ک وه، چه نییه ده ئه  م داخوازییییه اڵمییی ئییه نیشییتمان وه
شیێعری  کان به و پشیووه شیی شیانۆکه تان. پێینج بهتی کوردس وڵه زراندنی ده دامه -یشتنی دایکی نیشتمانه  اڵت گه سه ده شانۆکه به

کانی  هابادو شیاره میه ردا له پڕله بینیه یتا له سیاڵۆنی یتاپه م شانۆیه که په وه. ئه سروودی میللی رازابوونه کۆیی و حاجی قادری
دا  کیه ڵکی ناوچه بیری خیه ن لیهکا نده ساته شیکۆمه کێک له کوو یه م شانۆیه وه بوو. ئه کی قووڵی هه ریه درا، کاریگه دیکه نیشانده

رێکی  شییتوانی شیانۆگه ده داو نه وڵیئیه بوو، نیه هه م شیانۆیه ری ئیه مهێنه رهه به ڵه که رسووڕمان نیه که کۆمه وه. جێگای سه ته ماوه
ن باوکیه  الییه هر ل بیه ڕێوه و به ر نجی شیانۆگه شیێک لیه پییاوانی گیه ت به نانیه وه. ته ژن بۆ گێڕانی ڕۆڵی دایکی نیشتمان بدۆزێته

یان بیۆ  ڕییه شانۆگه شنه م چه کرد و ئه ده یری شانۆیان وه سه چاوی سووکه ی به وه رئه به بوون له ده وه تووشی کۆسپ کانیانه سامانداره
 (٤وه.) ته وان نایه تی ئه ی چینایه و متمانه ت رافه ڵ شه م شتانه له گه ناو الیان وابوو ئه وه داده کانی خواره چینه

 
 ت له کۆماری کوردستاندا نانی میلله وه ێکهپ

 
تی ئێییران  وڵییه وه لییه ده کرده شیینی مییودێرن بییوو، بییه چه تی خودموختییار له زرانییدنی حکوومییه زموونی دامه مین ئییه کییه کۆمییار کییه یه

ری حیزبێکییی نییوێ بییوو  ڵکوو رێبییه بییه  گانییه به ره ده تی و  شیییره کی عه تیه رۆکایه سییه  ک ری کۆمییار نییه زرێنییه خۆ بییوو. دامه ربه سییه
دا البردنی خواسیتی پێکهێنیانی  ك  - ی ژ ڵه کی له کۆمه ره وگۆڕی سه ی ژ. ك. ئاڵ ڵه شنی رێکخراوی ئاڵوگۆڕپێکراوی کۆمه چه له

   و ربایجان کانی ئازه ته دا که حکوومه که ناوچه ت له بوونی سۆڤییه ر هه وه سه ڕێته گه ش زیاتر ده مه بوو. ئه وره کوردستانی گه
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 .تی ئێران بیارێزن وڵه تی خاکی ده واوه رکردبوو ته به سته کوردستانی ده
 
ژێر  کان کییه لییه نشییینه ری ناوچییه الدێ وتبووه ژێرسییێبه هاباد کییه خت واتییه مییه وه ]دێمییۆگرافی[ شییاری پایتییه ڵکناسیییه باری خه لییه
م چاکسیازی  و ییان النیکیه ناوبردن وه بیۆ لیه کرده ك. بیه ..د ح .کانیدابوون ویه زه ن گیه خاوه به ره و ده ت شییره رۆک عه اڵتی سیه سیه ده
وتن لییه  که رنه کانی سییه کرد. ئاکامییه وی، هیچییی نییه ی زه وزار کییه جوتیییارانی کردبییووه کویلییه وی تی زه گایییه به ره نییدی ده یوه په
وخۆی  ژێر کییونترۆڵی راسییته ڵک لییه خیهی  وه زۆربییه باری سیاسیییه ئامێزبوون. لییه سیات تیییدا کاره گایه به ره نییدی ده یوه هێشیتنی په نه

ڵ  گییه کسییان له مافی یه کۆمییار بییه (citizen)ندانی ربۆیییه جووتیییاران شییارۆمه کانییدا بییوون؛ هه گه به ره ت و ده شیییره رۆک عه سییه
کری و شیی زگییا له وده کان لییه دام گییه به ره ت و ده شیییره رۆک عه ش سییه وه رای ئییه ره بوون. سییه ختییدا نییه دانیشییتووانی شییاری پایته

( 1925 - 1941)زاشییاوه  تی ره ن حکوومیه الییه مانیه له ی ئه نید زۆربیه رچه اڵتی گرینیگ. هه سیه نی ده کانیدا بوونیه خیاوه نیه ده مه
تی  ی حکوومییه وه رانییه روانی رووخییانی کۆمییار و گه پاڵ کۆمییار و چییاوه وه چبوونییه یلیییه بێمه اڵم به تووشییی گوشییاری زۆر ببییوون، بییه

و  کان دارانی کیوردی ناوشیاره تمه ی سیاسیه وه رزکردنه ربه و سیه ی کۆمۆنیسیم شه ڕه ت، هه بوونی سۆڤییه وان له هه ئهندی بوون.  ناوه
و  ری گه شییییره مانی عه نییید خوازییییاری نیییه رچه کانی ناوشیییار هه ترسیییان. ناسیۆنالیسیییته کانییییان ده ردانه نیییاو کاروباره تێوه سیییت ده
کان  ته شییره رۆک عه تی سیه یانیه ی الدێکیان و دڵگرانیی خه مکارانه رجی سته ومه ل هه بوو له یان هه خنه بوون، ره تی نه گایه به ره ده

 .ی میللی وه بوون به بزووتنه
 

زرابوو.  کییه دامییه ناوچه هابادو له شییاری مییه وه له تی ئێرانییه ن حکوومییه الیییه یشییتبوو کییه له ی پیگه یییه مه ئیداره و سیسییته کۆمییار ئییه
شییی  رته وانییه `ئه باتی ئه و لییه ککرابوون و ژانییدارمری چییه ش رتییه کاتێکییدا کییه ئه ی ئیییداری کوردانییدبوو، لهحیییز ، بوورۆکراسیی

وه  کانی ئێییران و عێراقییه کییداره ناو هێییزه چه  دابوون کییه لییه ره کوردانییه فسییه و ئه رمانی ئییه ژێر فییه زۆری لییه میللی`دانرابییوو کییه بییه
و   ما، چاپخانیه کی رادییۆ، سیینه ییه کیوو کتێبخانیه، ئیزگه نگی وه رهیه زراوی فه و و دامهک پێکهاتبو و شورایه ڕایانکردبوو. کابینه

سیییتی  به مه کانی خیییۆی. به چاالکییییه ییییدا به ره و ڕێکخراوێکیییی ژنیییان په الوان شیییی پێکهێنانی به رپاکران. حییییز  بیییه رۆژنامیییه بیییه
ردان لیه  ڵێنی خۆتێیوه رای بیه ره اڵم سیه ڵگیرا. بیه نگاوێک هه ند هه کان چه نگه سته و ده باشترکردنی بارودۆخی دوکانداره پچووک

م  و جووتیییاران، ئییه کان م کییه ن ردووال واتییه خاوه نییدی هییه وه رژه سییتی پاراسییتنی به به مه وزار به وی تی زه گایییه به ره نییدی ده یوه په
 (٥وه.) کووخۆیان مانه روه ندیانه هه یوه په
 

 ت دایکی میلله
 

 ی  هاباد نزیکه ی واته شاری مه که خته وه. دانیشتوانی پایته گرته کانی باکووری کوردستانی ئێرانی ده شه ربه خاکی کۆمار هه
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 هاباد لیه تی دانیشیتووانی میه پێی ئامیاری حکوومیه ده و شینۆ بیوون. بیه غه کانی بۆکان، نه س بوو و گرینگترین شاره که 16000

( 6هێنا.) سییان پیاوانییان پێکیده که 8189سییان ژنیان و  که 8189ون کیه س بیو کیه 16455ی  دا نزیکه 1948ساڵی کۆتایی 
مان  ر هیه ( هیه7س بیوون.) که 15971ندراوه  یه وه راگه شی ئێرانه رته ن ئه الیه له 1951م شاره که ساڵی  ی دانیشتوانی ئه ژماره

 .نێت س داده که 2212س و هی شنۆ  که 3074رچاوه دانیشتوانی بۆکان به  سه

 
وه ئاگیاداری  دڵنیایییه ر باری ژییانی ژنیان بکرێیت به سه ته له حمه مه، زه رده و سه رژمێری ئه ت به سه باره بوونی زانیاری سه نه له

پیاش رووخیانی کۆمیار  سیاڵ10دا واتیه رێیک  1956سیاڵی ی  مانگی ییازده رژمێری گشتی لیه ئێیران کیه لیه مین سه که بدرێت. یه
 .(ست)سرشیییماری منطمیییه مهابیییاد رده خاتیییه به ی ده کیییه ره وروبه هابادو ده مه ر شیییاری سیییه دوومان لهچووه، ئامیییارێکی زینییی ڕێوه بیییه
ی دانیشیتوانی شیار  دیوه. ژمیاره خۆوه نیه رچاوی بیه وگۆڕێکی بیه هاباد ئاڵ ی مه وه ره ده ساڵ، سیمای ڕووبه ڕبوونی ده رای تێیه ره سه
سیاڵ  نیان لیه ده میه ی کیه ته و ژنانیه ی ئه %10نها  ساڵ پاش کۆمار ته نه، دهم زانیاریا پێی ئه س. به که 20322ته  یشتووه گه

کرێیت بروانینیه  رژمێریه ده م سیه کانی ئیه رگرتن لیه زانیارییه ڵکوه کیه . به"و بخیوێنن تیوانن بنووسین ده"وارن واتیه  زیاتره خوێنده
رژمێری  سیه ی له وانیه دا. بیۆ نموونیه ئه 1946ر( لیه سیاڵی ت وره ساڵ و گه15ساڵ ) وره واری ژنانی گه خوێنده ی نه رۆکی راده ناوه

ناچێت کیه  وه لیه سیاڵ بیوون. هی  24تیا  15نێوان  لیه 1946ساڵدا بیووه، سیاڵی  34تا 25نێوان  نیان له مه دا ته1956ساڵی 
ی ژنیان  %6.4نها  دا تیه 1956سیاڵی  رداهاتبێت. له سه وگۆری به ساڵدا ئاڵ ی ده ماوه ژنان له سته له م ده یی خوێندنی ئه کارامه

 1956سیاڵی  واری له خوێنیده ی نه واربوون. راده سیاڵ خوێنیده 34تا  25نی  مه نێوان ته س( له که 1321س له  که 85و کچان )
 765س لیه  که 6) %0.8س( و به  که 738س له  که 27٪ )3.7ته  یشتووه توندی گه ساڵ به 44تا 35نی نێوان  مه دا بۆ ته

واری  خوێنیده ی نه ن کیه راده ده وه نیشیانده م ژمارارانه ئیه (. ئه8وه) وێته خواره که ده 54تا 45نی  مه سانی نێوان ته بۆکهس(  که
ن  خیه ریده کانی دیکیه ده رچاوه ها سیه روه بووه. هیه نیه %4دا زیاتر له 1946ساڵی  تر( له روه و گه ساڵ 15سااڵنی ژن ) وره بۆ گه

 .زرابوون، فێری خوێندن ببوون دامه 1930کانی  ی که پاش ساڵه و خوێندنگا مودێرنانه ان لهوار ی خوێنده که زۆربه
 

زرانی کۆمیییار  واتیییه دوومانیییگ پیییێش دامیییه 1945ی  مانگی دوازده وی خیییۆی دا کیییه یره حیزبیییی دیمیییوکراتی کوردسیییتان لیییه پیییه
ی ئێییییران کییییه کوردیییییان تێدایییییه  ی دیکییییه انانهوئوسییییت ها له روه لییییه کوردسییییتان و هییییه نێت که یییییه گه وه راده تییییه کردووه باڵوی

م  م(. ئییه ی چییواره م، برگییه شییی دووهییه )به "چاوبکرێییت ی دێموکراسییی ره ربناغه سییه بییێ له ڵک ده اڵنی خییه کانی کۆمییه ندیییه وه رژه به"
ئامییانجی حیییز  "کییهنێت  یییه گه دا هییاتووه راده ك  - ی ژ ڵییه ی کۆمه رامنامییه ی کییه لییه مه و زمانییه ربییه ها هه روه یییه هییه ڵگه به
کسییانی نێییوان  م(. یه ی پێنجییه )بڕگییه"موو مرۆڤێییک تی هییه باتییه بییۆ خۆشییبژیه ش خه وه پێی ئییه سییتاندنی دیمۆکراسییی و بییه ئه ره په
ری  رامبیه تییدا میافی به اڵیه و کۆمه موو بیوارێکی سیاسیی، ئیابووری هه بێ له ژنان ده"ندراوه:  یه روونی راگه ک به یه وپیاو تاراده ژن
 (9(.)21 ی م بڕگه شی چواره )به"بێت. کوو پیاوانیان هه وه
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بگرێیت.   ڵێنییدابوو کیۆنگره وی خوێیدا به یره ی کیه لیه پیه وجۆره یتوانی ئیه ی خوێدا نه گێژاوه و پڕله ی ژیانی کورت ماوه حیز  له
اڵتی یاسیییادانان،  سییه مانی دابنێییت. حیییز  ده ڵبژاردن و دیمۆکراسییی پارلیییه شیینه میکانیسیییمێک بییۆ هییه توانی هییی  چه شییی نه
و  وه تی پیاوانیه راییه ی ناسیۆنالیسیتی ڕێبه شی گرێیدرابوو بیه روانگیه که ری جنسیه رابه تی به یاسهری بوو. س ری و دادوه به ڕێوه به
وگۆڕ  دا ئیاڵ دا  وکاته و سیاسی ئه نگی رهه تی، فه اڵیه رجی کۆمه لومه ی هه کۆشان له چوارچێوه و ژنان تێده ران که رێبه ی یه وشێوه ئه

 .بێنن پێک
 

 حیزبی ژنان

 
ڵک  ی خیه ی دیکیه که کرد، نێوه ش ده کان بێبه مافه دێموکراتیکه که واته جووتیارانی له ڵکه ی خه تی کۆمار زوربه رایه ر ڕێبه گه ئه

خۆیی  ربه سییه"نگی  چوونی ئاهییه ڕێوه کاتی بییه رچاو گرینگیییان پێییدرابوو. لییه کی بییه یه شییێوه ختییدا به پایته واتییه ژنییان لییه ژیییانی 
  تیه سیایه س لیه که کیه 23دا باسیکراوه،  ی کوردسیتان ی رۆژنامیه ه ندین ژمیار چه که له دا1946کی  مانگی یه  ی22له  "کوردستان

( وتییاربێژانی ژن 10بییوون.) ن دوانیییان ژن که ده ی کییه قسییه سییه که و شازده ن. لییه کییه ش ده کانی کۆمییار وتییار پێشییکه کییه ره سییه
شییداری  ر پێداویسییتی به سییه و له خۆیی کوردسییتان ربه سییه ، ڕێزیییان گییرت لهی کچییان بییوون ردووکیان مامۆسییتای خوێندنگییه هییه که

 :مامۆستایان گوتی کێک له جدی یه ی مه جیجه گرن. خه باتدا پێداده خه ی ژنان له چاالکانه
 
 ستی ده ین و کانمان بکه ویسته ش چاوله براخۆشه کان با ئێمه ویسته خۆشه ی خوشکه لئان ئه ئه

 تی که کانی خۆیه ڕێی کچه بینم دایکی نیشتمان چاوه ین. چون ده درێژبکهکتر  ئیتیحاد بۆ یه
 کانی خۆمان؛ ویسته ینه برا خۆشه ش بگه ڵکوو تائێمه ن به بکه و خوێندین ت عالیه به فه ست ده
 ستی ینه ده ست بده تی ده وبرایه خوشک و کوڕه که به ورۆ موحتاجی ک  ی دونیای ئه وه ر ئه به له
 (١١زگارکردنی دایکی نیشتمان.)ک بۆ ر یه
 
و  ی ژنیان وه یتا له وتارخوێندنه یتاپه روونی باسکرابوو، په دا به ی ژ. ك  ڵه کانی کۆمه باڵوکراوه م هێ ه سیاسیه که پێشتر له ئه

 (١٢وه.) گوترایه و له شێعردا ده کان رۆژنامه پیاواندا و له
 

ری  خۆیی و ناسیاندنی رێبیه ربه سیه" خۆییان لیه ربرینیی شیادی  ی کچیان بیۆ ده فته پاشتر مامۆستاکانی خوێندنگیه ی دووهه نزیکه
ییای "وه(،  تیه )که پاش پێکهاتنی حیزبی ژنیان باڵوکراوه  پێی راپورتی رۆژنامه ( به١٣کیان ڕێکخست.) یه وه کۆبوونه "کوردستان

شیداربوون.  دا به م کیۆڕه کیان لیه و توێژه موو چیین هیه لهڵک  ندامی ح.د.ك و خه ژنانی ئه کی زۆر له یه ، ژماره"وای کوردستان پیشه
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ی زێییڕی  واره کرد. دواتییر جووتێییک گۆشییه ی قسییه« و رێنییوێنیکردنی ژنییان وتن پێشییکه»ت بییه  باره می کوردسییتان سییه کییه یه خانمی
وه کیه ژنیان  نی هێناییهمووا بییری هیه کانی خۆییدا وه قسیه کیه. خیانم له ری خوێندنگه بیه رێوه کرد به ویلمیا یییادیان به ش پێشکه

 :ها گوتی روه . هه"بوون ی مێردی خۆیان وره کی گه دا کۆمه وره ڕه گه شه و له" وه فێربن که پێویسته له ژنانی بێگانه
 

 !ویست مێردی خۆمان. یایانی ]خانمانی[ خۆشه و زێڕبین له و لیباس نۆڕی پووڵ ر چاوه نابێ هه
 کوو پیاو وژنه وه که  سه دره و بیاننێرنه مه ن که مه خت دبه چواردیواری ماڵێدا به مندااڵنی خۆتان له

 تی تایبه له حمووقی میللی خۆیان بکەن و به ت و بتوانن دیفاع  یه رنه سه کانیان به واره خوێنده نه
 .ستن دا راوه دین مه ی موته ریزی ژنانی خارجه ژنانی کورد له

 
ڵ  گیه وان له کگرتنی ئیه کردنی ژنیان و ییه رده روه ر پیه سیه له بیوو کیه پێییداگرت   هی کچان ری خوێندنگه به ڕێوه وتاربێژی دواتر به

بوو کیه گیوتی " ری کوردستان کچی ڕێبه"تی قازی  مین وتاربێژ عیسمه وێت. سێهه یان بتوانێت پێشکه که ته ی میلله وه پیاوان بۆئه
پیاوان  ییبان که ژنی کوردی لیه موو دنیا تێگه تاهه"شنێک که  چه ندین جار جێژنی رزگاربوونمان بگرین به بوو چه ژنان ده  ئێمه

 :هاباد گرت  ی له ژنانی مه خنه توندی ره مین وتاربێژ کوبرا عظیمی که مامۆستابوو، زۆربه . چواره"ئازادیان پێخۆشتره
 

رشیانی  سه وبارو کۆڵه گرانه چلۆن له ئه بێ بزانین که مما ده بێ. ئه پاشین کارمان گرانترو کۆڵمان قورسترده زۆر له چونکه ئێمه
هاباد وانییازانن.  ڵکی مییه م خییه کییه مما داخه چییێ. ئییه الده  و عیییلم قڵ عییه ی قووه نگینه بییه وباره سییه تییه ئییه ڵبه چییێ. هه ئێمییه الده

 ه ییییاوی بچنییی ڵیییێن ڕۆڵیییه جیییووتێ گیییۆره ن. ده کیییه واد ده و بێسیییه خت دبیییه ی خۆییییان به وانانیییه وجه نه و کچیییه ن ئیییه له سیییه مه
 .بێ   ده ده ئه م بێ سه نابه دره من کچی خۆم بۆ مه ڵێن:`ئه یر ده کاڵوێ بدروو یاخه

 
لیییه ڕێگیییای راسیییتی  وه تیییه ییییان کردووه و فکره ی کیییه ئیییه سیییانه و که بیییێه ئیییه بی ئێمیییه   ده ئیییه بیییێ بێ زیز، ده خانمیییانی عیییه

بیینن  خت کیه ئێمیه ده روه جلیسان گوێم لێبووه هه مه زۆر له خسی خۆم ن من شه له سه بووه. مه حاڵی نه وه و لیان ته وتوونه دوورکه
 کان و کیتابییانی خارجیییه ر ئێمییه چاولییه زمییان گییه ن. ئه کییه ده ماشییای ئێمه م ته چاوێکی زۆرکییه بییه کانن`و لیمییه وه موعه ڵییێن ئییه ده

 هاباددا کییوو مییه شییارێکی وه له لئان بێ ئییه بییدینه بییۆده وانییه عه کییوو ئه ش وه ڵێییین خودایییا ئێمییه بییین و ده مگین ده ین زۆرغییه بکییه
 بێه سمی نه یا مامانێکی ره و نه ددانسازێک کیم رراحێک، نه حه تی ژناندا نه جه قیسمه له
 

سییه  دره ناردنی کچییی خۆیییان بییۆ مه زاشییاو `لییه بن لییه رووخییانی دیکتییاتۆری ره ژنان کییه خۆشییحاڵ کییات لییه وتییاربێژ دواتییر داواده
ن بیه  ده تی میاڵی ده شیداربووان یارمیه بن. پاشیان به ده خۆییان فێیری خوێنیدن ی که بیه زمیانی دایکی وجێگایه ن`ئه که نهقسیر  ته
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ناوی  م ژنانیه بیه موو ئیه یه که هیه وه ره ئه مه و زێڕیان داوه به حیز . سه ژنی نووسیوه که پاره 41( ڕۆژنامه نێوی 14.)ح.د.ك
ی کوردستان راپیۆرتێکی  وه ، ڕۆژنامه ک پێش ئه یه فته نموونه خانمی ئاغای یالح شاطری. ههوه ناسێندراون. بۆ کانیانه مێرده

 :هاباد نووسیوه ر دانیشتنێکی کۆنفرانسی خانمان له مه سه له
 

 [ت وی]سۆڤییه نگی کوردو شوره رهه نی فه نجومه کونفرانسی یایان له ئه

 
ی  وه بوونیه  کونفرانسیێک بیۆ بیرئیاچ  وای کوردستان ن یای پێشه الیه له( 1946شتی مارسی  )هه1324 - 12 - 17ه رۆژی جومع

کانی  کانی]خانمیه یایه زۆر له کی ییه دا ژماره م کونفرانسیه وی گییرا؛ لیه شوره نگی کوردو رهه ی فه یانه ی ژنانی کوردستان له ڵه کۆمه
 رانی و کارگییییه ی کچییییان سییییه دره و شییییاگردانی مه  زی و ئاموژگاران]مامۆسییییتایان[ رکییییه ی مه کۆمیتییییه کانی ندامییییه ری[ ئه هاوسییییه

 پێشیدا کرابیوون حیازربوون. ده لیه پێشیدا ، به پێی بانگهێشیتنێ که به سه تی و توججارو که و ئیداراتی حکوومه دیموکرات حیزبی
ویسیتی شناسیایی وی و پێ ی ژنانی شوره وتنی ئیتیحادیه وپێشکه وک  تی خوێندنی ژن همیه ت ئه وای کوردستان له بابه یای پێشه

 وه وکیۆنفرانس یان خوێنیده و خطابیه و یاییانی دی نطی  و شیاگردان کی زۆر لیه ئاموژگیاران ییه عیدده ڵ وان ئیرادکرد. دواییه گه ده
 (15رۆه گیرابوو له ساتی پێنج دوایی هات.) نیوه که له ساتی دووی پاش

 
ی دواتیر  فتیه براوه. هه چووه نیه ڕێوه وام بیه رده ت بیه یهتی سیۆڤی کییه شیتی میارس رۆژێ جیهیانی ژن کیه لیه یه هی  ناوێک له هه

 :ی کوردستاندا هاتووه هات. راپۆرتێکی کورت له ڕۆژنامه رێکخراوی ژنان پێک
 

 (ن ژنانی کوردستان الیه سازکردنی حیزبی دیموکرات )له

 
کی زۆر لییه یاییییانی  ییییه ژماره له وه وای کوردسییتانه یییای پێشیییه ن الییییه ( له1946مارسییی  15) 1324 - 12 - 24 جومعییهرۆژی 
تی ییای  رۆکایه سیه وه و به نگی کۆبوونیه رهیه نی فه نجومیه لیه ئه رۆ نیوه ی پیاش3سیاتی  وه و له یشتووی کوردستان گێڕدراییه تێگه
 زۆرکی  ییه زرا و ژماره وه[( حیزبیی دیمیوکراتی ژنیانی کوردسیتان دامیه ک ناخوێندرێتیه یه وشیه] وای کوردستان )مینیا خیانم پێشه

 (16ستۆگرت.) ئه ن وه نێک تا ده تمه تیان له تمه ندامه ی ئه له یایان نێونووسیان کرد و مانگانه
 

( و 17کیتی ژنیانی دیمیوکراتی کوردسیتان ) دا جییاوازه؛ بیۆ نموونیه، ییه کیه کیانی ڕۆژنامه جۆراوجۆره که لیه ژماره ناوی ڕیکخراوه
 .(18حیزبی یایان)



دا١٩٤٦  ژنان و ناسیونالیسم له کۆماری کوردستانی  

 

 

18 
 

کی  یییه وه می بزووتنه رهییه ک به یه شییێوه هی  بوو. حیزبییی ژنییان کییه به زبییی دیمییوکراتی کوردسییتانم رێکخییراوه بییاڵی ژنییانی حی ئییه
ر  بیه ڕێوه بوو. سییمای به ریدا هیه سیه اڵتی زاڵیان به سه زرا که پیاوان ده وه دامه ن رێکخراوێکی سیاسیه الیه بوو، له فێمینیستی نه

 .کۆماربوو ک ره ری سه `یای مینا` هاوسه
 

کی  ڕه رۆکی ده گیه کیه بیوو، سیه ری رێکخراوه بوو. پاش یای مینا کیه رێبیه وێ ی هه وشه تدا رێکخستنێکی شل رواڵه نان لهحیزبی ژ
ردان(، نیاوی  هاردا )جیۆزه مین میانگی بیه فی حیزبیی ژنیان لیه سیێهه سیره و مه ت به داهات باره هاباد بوون. له راپۆرتێکدا سه مه

 (19کان نووسراوه:) که ره موو گه تی( هه ندامه کانی )مافی ئه ران و داهاته رێبه
 
 1305.00نیان  رمه انیان ههکلثوم سلط -١

 282.5خورشید شاطری بازار  -٢

 227.5دیجه قاضی چۆمێ  خه -٣

 822.5ن  سه حه ید عایشه شاطری حاجی سه -٤

 936.5لیزاده خڕێ  یدیمه وه -٥

 230.0بران  قه زیبا خانم قوڵه -٦

 210.0قیبله ئامینه داودی  -٧

 200.0یان  وی رزگه وله زارای مه -٨

 120.0پیروزه موشیری جامیعا  -٩

 95.0هوودیان  زاده یه ر بله ماوزه -١٠
 4429.0تێکرا 

 
ل و  وپییه ل قیڕان(، گیۆرینی که 1200)  بیوون لییه کیرێ کان بریتی فه سیره قییڕان بیوو. مه 9291هار  ڵی بیه وه داهیاتی دوومیانگی هیه

نییدێکی دیکییه  ی سییێ مییانگی کارمه قییڕان(، مانگانییه 400نییدێکی ژن ) ی دوومییانگی کارمه قییڕان(، مانگانییه 5200کان ) روومێزیییه
حیییز  ( 20قییڕان.) 7540بێتییه  م ده رجه قییڕان( کییه سییه 60قییڕان(و جییاڕچی شییار ) 80ڵووز ) وچوو و خییه قییڕان(، هییات 600)

. لییه  کرێ کی بییه وه خانوویییه چوو کییه گواسییتیانه ۆری پێنییهاڵم ز جێ ببییوو، بییه تاییدا نیشییته ره کی سییه یییه تا لییه خوێندنگه ره سییه
 وه داوای خیۆی بنێرێیت: ی خواره م کارانه س پێی خۆشه بۆ ئه رکه هه که "وار یایانی خوێنده"  کرێت له کی کورتدا داواده ئاگاداریه

 (21)"دار، مونشی و یندووقدار. زانه حیسابدار، خه"
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ی  ی کیه زۆربیه وه رئه به ت. له بوو بۆ پشتگیری له کۆمارو له میلله ساڵ وره رخستنی ژنانی گه گه مین ئامانجی حیزبی ژنان وه که یه
  خستن. چیاالکی دیکیه سمی بۆ ڕێکده ڵی ناره ها کۆڕوکۆمه روه خوێندن و هه واربوون، حیز  کالسی فێرکردنی خوێنده م ژنانه نه ئه

و نووسییین لییه  کان کان، ڕێیێوانییه خۆپیشییاندانه شییداری له شییی میللییی، به رته بۆ ئه تی مییاڵی ی یارمییه وه کردنییهبییوون لییه کۆ بریتی
  کان. رێکخیراوی ژنیان لیه رگه وی بیۆ پێشیمه و گیۆره رگ وبیه جل بوو له چنینی شی میللی بریتی رته تیدان به ئه کاندا. یارمه رۆژنامه

 .بوو وتنی ژنان نگری پێشکه دا که الیه ندهتێکی مودێرنی نیشا کۆمار سیمای حکوومه
 

رجی رزگیاری  کردن گرینگتیرین میه رده روه ن کیه پیه کیه ده وه ر ئه سیه له خت وه جه ی نیۆزده ده می سه ی دووهه نیوه کان له ناسیۆنالیسته
بکرێت بیۆ  رده ئاماده روه وون که پهب وه که، خوازیاری ئه ردوو جنسه رووناکبیرانی هه م زۆرێک له ی بیسته ده درێژایی سه میللیه. به
بۆ  و شییااڵوی نییاردنی کچییان ر ئییه رامبییه به هاباد له وانییه دایکییانی مییه کان له و باوکییه دایک ش هێنییدێک لییه وه رای ئییه ره ژنییان. سییه
کوو  روه خوێندنگیه هیه کانیان بنێرنه بوون کچه نه ئاماده ی که وباوکانه و دایک زیمی له ی کوبرا عه خنه ستان. ره وه دا راده خوێندنگه

تیدا و  ناو میلله شیداریدانی ژنیان لیه نگری به کانی الییه نێوان ناسیۆنالیسیته دا لیه ک نیشیانده مان پێکرد، ملمالنێیه پێشتر ئاماژه
م.  رهیه وه به نیدی دوو جینس دووبیاره دێتیه یوه داری و په رمایه سیه تی پێش اڵییه ی کیه تێییدا سیازگاری کۆمه ریتیه وبۆچوونه نه ئه
نگری  کان الییییه ژنیییه کۆمار زیاترلیییه زۆرێیییک له ک ره ت خییودی سیییه تایبیییه ی کۆمیییار و به واو پیاوانیییه تی تیییه راییییه راسییتیدا ڕێبه له
ی  شییاره م ی ئه کچانییه ی مین خوێندنگه کییه رپرسییی ح.د.ك. لییه شیینۆ یه ناو ژنانییدا. بییۆ نموونییه به بییوون لییه پێییدانی فێرکردن ره په

کیه  وه نووسیراوه، هاتووه کیه ری خوێندنگه به رێوه به  ن کاظمی سه ن حه الیه که له یه خوێندنگه م ت به باره سهراپۆرتێکدا  وه. له کرده
کانیان بنێیرن بیۆ  وه کچیه یله و مه خۆشی و به یه وره گه ته م خزمه ن بۆئه ری ح.د.ك. بکه ڵکی شار سیاسی ڕێبه موو خه `پێویسته هه

ییه.  کراو هه رده روه کرێیت کیه کوردسیتانێکی رزگیارکراو پێویسیتی بیه ژنیانی پیه وه ده ر ئیه سه خت له ( جه٢٢یه.`) م خوێندنگه ئه
وار بارێکیه  خوێنیده کیوو پییاوبن.ژنێکی نه ییه کیه وه وه وت ئه ترین ده سیکه وره وه. گه جیاناکرێنه ده لێک روه ئازادی، رزگاری و په

 :نووسی "حامالندنی]فێرکردنی[ ژنان"ت به  باره وتارێکدا سه پیاوێک لهوه.  یه که واره ت و مێرده خوێنده رشانی میلله سه به
 
سییتاوه. رووی  دیموکراتییدا راوه حیزبی رکی کانگییای رده بییه . دیییتم ژنێییک له وه چوومییه وه بۆمییاڵێ ده نگییه رهه ی فه ئیییداره ێییک لهژرۆ

 "رێ برالیه ئێیره کوێییهه ئیه"پرسیم  یه لێی تی ئێمهی واڵ وارو ساده خوێنده نه ژنی خسووسی کی ژنانه که مه یه هجه و به له تێکردم
پاش  و لیه رداوه رم بیه ناچار سیه .و نه له دیموکرات له حیز  گاو نه له کانگا ده ر ب ێم کانگای حیزبی دیموکراته، نه گه ئه دیتم
کاروباری نیشییتمان  و لییه بن وه خییڕده کییه کن یه ورانی کییوردی کییه لییه گییه وره گییه س له کییه ن لێییره چه" وه گییوتم: مێک بیرکردنییه کییه

 ".وه نه که بیرده
 

 خۆیان وشیار  و سیاسی تی اڵیه مافی کۆمه ت به باره و سه بن وارنه ی ژنان خوێنده وکاته وه که تائه داته ر پاشان وایلێکده نووسه
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 (1946: 4ی ڵگرتووه.)میکائیل هیهتدا  و شارسیتانیه رێبازی ئازادی یان له وره نگاوێکی گه هه وه، کوردان نابێ پیانوابێت که بنه نه
ت  بوون پشییتیوانیان لییه حکوومییه نییدام نییه ی کییه ئه سییانه وکه ی پییاره له وه و کۆکردنییه تی مییاڵی رێگای یارمییه نییدامانی حیییز  لییه ئه
ی  ه. ئیهرانسی ڵکی فه خه خشی به ی خۆی به که نگوستیله رانسه ئه شاژنی فه"مینای گوت که  کۆمار به یای رۆک کرد. جارێکیان سه ده

 ".کۆمار ن به تی ماڵی بده دات که یارمه ش هانده دیکه مکاره ژنانی یت. من دڵنیام که ئه تۆ بۆ واناکه
 

 تی ریه ی هاوسه دانان بۆ پێکهاته ڕێوشوێن 

 
ی  پرۆسیه ن لهرخستنی ژنا گه وه بۆ وه تی حیزبه رایه به ڕێوه ن به الیه نگاوه که له رچاوترین هه ڕێکخستنی حیزبی ژنان وادیاره به

دا  که کانی دوو جنسییه ریتیییه ندیییه نه یوه ردان لییه په سییتێوه ی ده ئاراسییته کانی دیکییه به نگاوه ڵگیراوه. هییه تییدا هییه پێکهێنییانی میلله
ک  وکچییان[ه. یییه وتنی ]ژنان دووکییه کانی ره شییێوه کردن و سییزادانی هێنییدێک له تی نایاسییایی وانییه سیاسییه کێک له ڵگیراون. یییه هییه
 :بوو مه دا چاپکران ئه ی ڕۆژنامه ندین ژماره وه له چه ه«تی میللی کوردستان یئه هه»ن  الیه یتا له یتا په ی که په ارانهوبڕی له
 

 ئاگاداری

 
 وه مێرد گوێزرابێتیه بیه زۆر ژنی رپیاوێک به تی میللی کوردستان هه ێئه راردادی هه ر قه سه له یه غه ده و ژنان قه وتنی کچان دووکه ره

ر  گییه مما ]ئه پیییاوه بکییوژرێ. ئییه و بییێ ئییه زۆر رابکێشییێ ده ر کچێکیییش بییه گییه بییێ بکییوژرێ و ئه وه راکێشییێ، ده گوێزرابێتییه نهیییا 
رنا  گیه زای نییه. وه زای ببیێ جیه که ره بێ و کچه مێرد نه بێ و به نه رعیش نێ و مانیعی شه یده بکا و نه  که[ کچێ خوازبێنی پیاوه

   .1946 - 1 - 13. 1324ندانی  ی رێبه24کرێ.  ده  بس حه ڵسا وه تا سێ مانگه  له سێ
 

 (23شی . ) ید بابه سه کوردستان حاجی تی میللی یئه هه ئیسی ره
 

م یاسیایه  دات. ئیه تی ئێیران نیشیانده وڵیه ری ده می دادوه سیسته کۆمار له خۆبوونی ربه دیکه سه ند بریارێکی ڵ چه گه م بریاره له ئه
اڵتێکی  سییه ن ده الیییه م بریییاره کییه له چوو. ئییه ده ڕێوه وتن بییه دووکییه و الدێکانییه کییه تێیییدا ره شییایری لییه ناوچییه عه زۆرتییر چاوی

اڵتی  سیه ژێر ده لیه کان که و ناوچیه ناشیاریه ره ند/ شار بوو به اڵتی ناوه سه ی ده راستیدا درێژه رچبوو، له خت ده تهپای وه له ئایینیه
ندی نێیوان  یوه می په ر سیسته بوو بۆسه تاکانی ئیسالم ره پاندنی سه مکاره داسه ها ئه روه کاندابوون. هه شیره عه -ره فیئۆداڵ  رێبه

ردێڕی  سیییه یه. له واوی پیاوسیییاالرانه تیییه ش به قیییه ده م سیییتابوون. زمیییانی ئه اڵتی ئایینیییدا راوه سیییه ر ده رامبیییه به دووجییینس کیییه له
تی کۆمیار  راییه رنجیشه که رێبه هێندراوه. جێگای سه کارنه مکاره به نی پیاوانه بۆ ئه مکی الیه ڵگرتن که چه هه دا ژن که ئاگاداریه
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ی  وه وسیانه ی چه و گوندانیه و لیه کان نشیینه الدێ ناوچه وزار له وی کانی زه ندییه یوه ر په سیه لهکرد  ی نیه شینه م چه ردانێکی له ستێوه ده
ی میییافی ژنیییان  وه رچدانیییه رپه ریتی به کرا. نیییه ده چاونیییه وی ره تی بیییاوبوو و تێییییدا میییافی ژنیییان بیییۆ م کیییداری زه گاییییه به ره ده

خشیی بیه  به شیی پییاوانی ده ی به تی ئیسیالم کیه نییوه ریعه ر شه بوو بۆسهستدرێژیکردن  وکاڵی ده وی کشت رگرتنی زه وه میرات بۆبه
 .بوو وتوونه رکه واوی سه ته وتنیش به دووکه هێشتنی ره ت نه نانه اڵم ته ژنان. به

 
ه دانیانی نیدا گیوتی کی گمه کی زۆر ده ییه وه لێکدانه ی ئاسایشیی کۆمیار له نیدامانی ئییداره کێک لیه ئه نگوڕی ییه مینی مه دئه ممه محه

میه  ییه ئه و ناوچه ڵکی ئیه هاباد. بۆخه اڵتی مه رۆژهه ی ب باس له شیره ریتی عه ونه ڵ دا  گه ریکردنه له وتن دژبه دووکه یاسا بۆ ڕه
سییییتبازی،  وینیییداری، ده سیییتی ئه ربه ی رێگانیییادات بیییه `سه وه رئییییه به ژمێردرێت له و نیییاخۆش` ئیییه رانه کارێکی `داپ وسیییێنه بیییه
وینییدارییان  سییۆفی و دنیییای ئه کییات بییه وشکه کان ده نجییه ش گه مییه وتن. ئه دووکییه ک و ره ڵه شییبه ڕکێی ره ڵیییه ن، ههوینییداریکرد ئه
مکاره  وتن کیرا چونکیوو ئیه دووکیه رگری له ره ی دانانی یاسای به کی زۆر ئاراسته یه خنه نگوری ره ڕی مه باوه خات.` به ر داده سه له
مییه بۆپیییاوانیش  نرا. ئه ده وتبایییه، ڕێییزی بۆدانییه که دوونه ر ژنێییک ره گییه کرا. ئه ده نییده زه دانه مهن تمه رافه کییوو ئاکییارێکی شییه وه
« خسیت. دووده یت ژنێکیت ره ر پیاوباییه گیه تیۆ پیاونییت؛ ئه»گوت  خسیتبایه پیانیده دوو نه ر پیاوێیک ژنێکیی ره گیه روابوو. ئه هه
کیان لیه  ییه کیه کورده وه و ئه« ی جنسیه القه و عه دڵداری»کوردانی داوه  به مێژوو ک که ختییه نها خۆشبه ڵێ که `ته نگوری ده مه

مکاره کییارکردێکی ئابووریشییی  ئییه ڵێییت که ها ده روه و هییه کانیش لییه پێشییترن. ئییه ئورووپاییییه دا له م ئازادیانییه رگییرتن لییه چێژوه
م  زانن که چۆن ئیه مکاره ده کانی ئه نه موو الیه اڵم هه ی، بهترس ڵ مه گه ڵه له م تێکه رده وتن هه دووکه نانی ره پێوه ڵدایه. مل گه له

اڵتێکی ئیایینی  سیه و یان ده ک تێک یان ئاغایه شیره رۆک عه نه شوێنێک )الی سه خه که خۆده وپیاوه ملمالنێیه کۆتایی پێبێنن. ژن
باوکی  وایییه کییه بییه ت یییان لێییدێنن؛ عادهکرێییت، واز ی سییازانێک ده وکاتییه تا ئه ( و هییه ن و جێگییای رێییز سییێکی بێالیییه رکه یییان هه

 (24ن.) که ده وه قازانج باری ماڵیه ش له کانی دیکه نه ن و الیه ده که شیربایی ئه کچه
 
بردنی  رێوه ت بیه بیه باره ک کۆمیاربوو سیه ره چوو بڕییارێکی سیه رێوه تی بیه رایه ری رێبه ستیێشخه ده ی که به و چاکسازیانه ناو ئه له

سییته  رجه دا به م خوتبانییه ی کییه لییه  تییه جۆراوجۆرانییه و بابه ناو ئییه زمانی کییوردی. لییه م جییار بییه کییه جومعییه بۆیهی نییوێژی  خوتبییه
دژی  بات لییه بییوون لییه: خییه کانی دیکییه بریتی تییه ڵگادا چییۆن بیین.` بابه ناو کۆمییه بوو کییه:`ژنان لییه وه کیشیییان ئییه وه یه کرانییه ده

کردنی  شییه تی لییه گه خۆشییخانه، کییارتێکردنی هێمنایییه و دروسییتکردنی نه ندروسییتی هکان، ت یاسییا ئایینیییه رافات، رێزگییرتن له خییه
 (25تی کۆنی کوردستان.) و شارستانیه نیشتمان

 
رگیرت. لیه کۆمیاری کوردسیتان  نگیدانی گشیتییان وه مجار میافی ده کیه ربایجانی دراوسێدا ژنان بۆیه ه  تی خودموختاری ئاز وڵه ده له
نگییدانی گشییتی بییدرێت.  دابوو کییه مییافی ده وه ڵ ئییه گییه ک کۆمییار له ره اڵم سییه هاتییه ئییاراوه، بییه نگییدان نه دهنیید کییه باسییی  رچه هه
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نگییییدانی  ربایجییییان مییییافی ده حیزبییییی دیمییییوکراتی ئازه"د پرسیییییارکرا  ممییییه محه  وانیییییدا لییییه قییییازی کونفرانسییییێکی رۆژنامه له
ی  نگاوه م هییه نیید ئێمییه ئییه رچه هه"کییه ئییاوابوو،  اڵمه وه "تان کییردووهه مکاره ش ئییه ژنان، ئایییا ئێییوه کانییدا داوه بییه ڵبژاردنه هه لییه 
وتنه  رکه م سیییه مانتوانیوه ئیییه وه کیییه ئێمیییه نیییه میییه بکه  بیییێ ئاگادارتیییان اڵم ده نگێنین بیییه سیییه ڵده رێنی هه ربایجیییان بیییه ئیییه ئازه

 (26)"بێنین. ست ده به
 

 پرسی وشیاری فێمینیستی

 
ناو ژنیانی کۆمیاری کوردسیتاندا  پێکردن، ئاشیکرایه کیه وشییاری فێمینیسیتی هێشیتا لیه میان وه ئاماژه ره سه ی له و هۆیانه رئه به له
ت  نانییه اڵم ته ڵ پییاوان. بیه گیه بوو له سیمی هییه کسیانی ره و یه ی ژنیان رده روه رییان بییه پیه وار باوه وتبوو. ژنیانی خوێنیده کیه رنه ده

وتنییه ملمالنییێ. رادیکییالترین  که ده که نه کانی نێییوان دوو جنسییه ندیییه یوه می په هڵ سیسییت گییه کی لێبراوانییه له یه شییێوه وانیش به ئییه
ی  کانی رۆژنامییه ره ڕێگای الپییه زایی هێنییدێک لییه ژنییان. لییه هۆی نییاره گیرێییت کییه بووبییه وه ده یییه ن کییوبرا عظیمی الیییه خنییه له ره

ئامۆژگیاری بیۆ "کێک لیه مامۆسیتایان کیه  سیتی لیبیراڵ. ییهبوونی وشییاری فێمینی وه بیۆ نیه بێنینیه ڵگه تیوانین به وه ده ه کوردستان
 :ڵێت و بۆوێنه ئه ی نووسیبو"ژنان

 
 "ئایا هی  فرمانت نیهه"پیاو بیرسێ  بێ ژن له بازار ده پێش رۆێشتنی پیاو بۆ رۆژێ له موو هه

  تی ری مێردی خۆیه و راست تانجی سه ژنی چاک
 وه که ی مه ره و قه بێ نهخۆش  تۆش پێت کارێکی مێردت پێی خۆش نیه ئه

   بێت نا مێرد لێتان دردونگ ده ن ده که تاریفی پیاوی بێگانه مه
   که مه وه رووی خۆت ترش ت هاته [ که ر پیاو]ه گه نگ بوویت دیسان ئه ر زۆریش دڵته گه ئه
 (27ن.) فتاربکه ڵیان ره گه وجوره ده کانتان بناسن تا به ن خووی مێرده بده  وڵ هه
 

م  `یان )هیه یاننووسیی، ژنیانی `واڵتیانی بێگانیه تیدا ده ژیانی میلله شیداری ژنیان لیه ت بیه به باره ی سیه وپیاوانیه و ژن ئیهی  زۆربه
م نووسیراوانه  پێی ئیه ک بۆچاولێکردن. بیه یه بوو ببنه نموونه ده ناساند که کوو مودێلێک ده ت( وه تی سۆڤییه کیه م یه ئورووپاۆ هه

ک پییییاوان  روه و هیییه کسیییانن ڵ پییییاوان یه گیییه کراون؛ له رده روه ردا پیییه و هونیییه کنولوژی ی زانسیییت، تیییهکان بواره ژنیییی بێگانیییه لیییه
ردووکیان باسیکراوه.  وپییاوان هیه ی ژنان رده روه تی محمدیش بۆ په زره وایه ئامۆژگاری حه تن. جاری ری پێکهاتنی میلله تیده یارمه

ک کۆمیار بیۆ  ره ر پشیتگیری سیه سیه ی خۆییدا له کیه تتاحی لیه وتاره سیوڵتانی فیهناوی خیانمی شا وتاربێژان بیه ک له ها یه روه هه
 (28گرێت.) وه یۆ خوێندنگه پێداده کانیانه رێگای ناردنی کچه ی ژنان له رده روه په
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ت  ربایجیانی سیۆڤییه ژنانی ئازه ت به باره رێکی چاک. له وتارێکدا سه رکه ی ببێته شه وه کانی ژن بوو بۆئه تی دیکه تواناییه بابه
وان  کانی ئیه تییه ها یارمه روه و هیه ی ژنیان رده روه ر سیتانداردی بیااڵی پیه سیه رگیرابیوو(، له وه وه ته کانی سیۆڤییه رچاوه سیه )که له

ی  رووسیییه ئییازادی ئییایین له"ت بییه  باره دا کییه سییه وتارێکی دیکییه ( لییه29کراواه.) خت شییتمانی دژی فاشیسییتیدا جییهڕی نی شییه له
خت  کانیدا جیه موو بواره هیه و له  وه ی ماڵیه وه ره ده ت بۆکیارکردن لیه ر ئیازادبوونی ژنیانی سیۆڤییه سه دا نووسراوه، له" سۆسیالیستی
و  نێۆان ژنییان اڵواردن لییه بوونی هییه ن. نییه کییه شییانی پیییاوان کارده کییه لییه ژنییانی رووس شانبهکێشییرێت  وه راده بۆئه رنج کییراوه. سییه

زانین کیه  وکات ده شایری کوردستان ئه بڕواننه بارودۆخی ژنانی عه"وه.  دۆزێته دا ده ت ناو میلله خۆی له دا هاوتای پیاوانی بێگانه
ش  وه لیه ن، جگه ده کتر ئیه تی ییه کردندا( یارمیه تۆوچاندن و له گێره گرتن، لهڵ رمانهه خه له) ن که ک کارده پیاوان وێرای یه و ژنان

وان  ی کیه ئیه وه رئیه به خیه له ن زۆر پربایه یکیه ژنانی رووس ده ی کیه وه اڵم ئیه بێت. بیه ش ده وه کان و ماڵه منداڵه ژنان ئاگایان له
 (30)"زانن. نه یان دیوه؛ ژنانی ئێمه زۆر هی  رده روه و په یه زانیارییان هه

 
 نجام ئه

 
کان لیه  وه میللیییه ڵ بزووتنیه گیه نید له یوه په رانی دیکیه له وه کیه لێکۆڵیه کاته ده وتانه و ره رئه سه خت له که جه وه تی لێکدانه بابه
میللیییی  ی وه چاو بزووتنییه ی فێمینیسییتی لییه وه بزووتنییه دا 1946کوردسییتانی سییاڵی  چاویییانکردووه. له ری جیهانییدا ره رانسییه سه
شیداریکردن لیه  و به کسیان کاتێکدا کیه ئیازادی ژنیان، میافی یه رباڵوترو کۆنتربوو. له بوو. وشیاری ناسیونالیستی زۆر به پاش له
کانی پالتفیۆرمێکی فێمینیسیتی کیاڵی لیبراڵیی  وه لیه داخوازییه وه، وشییاربوونه کانه ڤی ناسیونالیسته باتدا چوبووه ناو ڕۆژه خه
 .چوو والوه نه به
 
زرا.  مووڵ دامیه سیته ی ناسیونالیسیتی دوورخیراو لیه ئه ندامانی نوخبیه ن ئه الیه له دا1919ساڵی  م رێکخراوی ژنانی کورد له که یه
ڵدانی  رهه سیه زرانی کۆمیاری تورکییا کیه له کانی دیکیه پیاش دامیه نگیه کوردییه رهه و فه سیاسی کوو تاقمه روه ش هه م رێکخراوه ئه

مین  چێت کیه حیزبیی ژنیان دووهیه ناوچوو. پێیده ناسیونالیستی داپ ۆسی، لیه  کی موو چاالکییه هه دا1925ساڵی  شۆڕشی کورد له
تی  وڵییه می ده رده سییه خانم له فسییه ناوی حه وی بییه ن زه نییدامانی ئاریسییتۆکراتی خییاوه کێک لییه ئه ڕێکخییراوی ژنییانی کوردبێییت. یییه

ڵدانی  رهه ن بییۆ سییه ناکییه و ئاماژه کییانی ئییه اڵم کاره ڵسییووراوبوو. بیه هه دا1920تای سییاڵی  ره حممود لییه سییه مه خودموختیاری شییێ 
چیوو کیه  ڤێکیدا ده شیوێن ڕۆژه و به کان کرد له ئامانجی ناسیونالیسیته ده و خانمه پشتگیری وشیاری یان ڕێکخستنی فێمینیستی. ئه

 .ده روه و په واری ستهێنانی خوێنده ده ت وه تایبه و به کردنی ژنان شه بوو له گه بریتی
 

نا  ۆری دادهاڵم سنوورێکی ز ی ماڵدا به وه ره شداربن له چاالکی ده دا که به ژنانی هانده 1946ی ناسیونالیستی ساڵی  وه بزووتنه
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ن بۆئامیانجی میللیی. کۆمیار  تی پییاوان بیده کران که بتوانن یارمه راوردده وکاته به نها ئه وان؛ ژنان ته بوونی ئاشکرای ئه بۆ هه
ی  م سیییمایه بوو. پێکهێنییانی حیزبێکییی ژنییان ئییه و مییودیرن بییوونی هییه تی کییوردی بییوو کییه خواسییتی دێموکراتیییک وڵییه م ده کییه یه

بییوونی حیزبییی ژنییان  کاندا دیییاربوون.  گشییتیه  یدانییه وه لییه مه تی خودموختییاره تای حکوومییه ره رلییه سییه ژنییان ههوه:  ره سییه برده
بوو بییۆ  کردنێک مانکاتیدا پاکانییه اڵم لییه هه یانید بییه کی فییۆرمی راگه یه بوونی ژنییانی لییه ژییانی سیاسییی کۆمییاردا بیه شییێوه ئامیاده

ها  روه کوو رێکخیراوی ژنیانی ح.د.ك. هیه م حیزبه وه یزبی دیموکراتی کوردستان. ئهکانی بڕیاردانی ح وان له ئاسته النانی ئه وه
بوو. ئاشیکرایه کیه  یان رێکخیراوی خۆییان هیه رکامیه هه ی که وه و ئه پێی جنس کانی حیز  به ی ریزه وه دا به جیاکردنه تی سمییه ره
 .بوون کساندا نه بارودۆخێکی یه م دوانه له ئه
 

ری  مانه نیشیانده کی رادیۆ، ئه یه ندین گۆڤار و دواتریش ئیزگه ڵ چه گه چوو، له رده ردوورۆژ جارێک ده هه کوردستان کهی  ڕۆژنامه
کان  نیده مه وڵه کان و ده کاتێکیدا کیه نوخبیه اڵم له ریکی پێکهاتنیه. بیه که واخه یه(Public Sphere) ردوونی گشتی نۆمای گه

کان  ر چواررێانییه سییه و ب یندگۆیانییه بیین کییه له ڵی ئییه یییانتوانی گوێڕایییه خت ده ڵکی پایتییه خییه یسییتدابوو، باق رده به رادیۆیییان له
ش هییی  ی رادیوکییه و ئیزگییه کییان واوی باڵوکراوه م خاڵییه بییدرێت کییه تییه رنجی ئییه رچۆنێک بێییت گرینگییه سییه زرابوون. هییه دامییه

گشیتی  ردوونی نییه کیه لیه گه رجه ومه ل و هه ش ئیه میه چیوون. ئه رێوه ده وه بیه وانیه ن ئه الیه دیموکراتی کوردستان بوون و له حیزبی
ش  وه رای ئیه ره خۆن. سیه ربه ر سیه بیه رێوه اڵتی به سیه ده رانی جۆراوجیۆر له ران/ خوێنیه ران/گیوێگران و نووسیه بچێت که تێییدا وێژه

 .رکرا به سته که ده هت به دوووجنس باره سمی سه تی ره ک بۆباسکردنی چاالکی ژنان و سیاسه وایه وهه ش که
 
ی کوردسیتان چاکسیازی  وانیه پێچه ربایجیان به کۆماری کوردستان رادیکاڵتربوو. لیه ئازه ربایجانی دراوسێ له تی میللی ئازه وڵه ده
 سمی ناسرا.  ره کاندا به ڵبژاردنه گشتیه شداربوون له هه چوو و مافی ژنان بۆ به رێوه به  ند سنوورداریش رچه وزار هه وی زه
 

ترین  وره م بیه گیه هیه ی نۆزده ده ی ئێیران بیوو و تیا کۆتیایی سیه وره مین شیاری گیه ورێز دووهیه ربایجیان واتیه تیه ختی ئازه پایتیه
- 1906کانی  تی ئێیران لیه سیاڵه شیرووتییه نیدی شۆرشیی رادیکیاڵی مه ها ناوه روه ژمێردرا. ئێیره هیه ندی شاری له واڵت ئه ناوه
کێک  یییه تی میللیی به زییری حکوومیه رۆک وه و سیه ربایجیان رۆکی حیزبیی دیمیوکراتی ئازه ری سیه وه شیهری پی عفیه بیوو. میرجه 1911

رێکی  دا فاکتییه کییه ناوچه تیش له کییانی سییۆڤییه بوونی هێزه نییرا. هییه ی کومونیسییتی واڵت داده وه کانی بزووتنییه سیییما ناسییراوه له
زگاکییانی  یتا لییه ده یتاپییه بوو کییه په تانییه وبابه کێک له ت یییه ییهڵگای سییۆڤ کۆمییه وتووی ژنییان له بوو. بییارودۆخی پێشییکه دیکییه
ت  شیداری ژنیانی سیۆڤییه ربایجانیدا به کیانی کوردسیتان و ئازه هاتنه گۆڕ. لیه باڵوکراوه نووسین ده به  گوتن و   یاندن   به راگه

رانسیه بیۆ  بزانین کیه میافی ژنیانی فه را. گرینگیهد وان نیشانده ک بۆئازادی ئه یه ڵگه کوو به وام وه رده ڕی دژی فاشیسمدا به له شه
 .ناسرا سمی ره ربایجان به واته دووساڵ پێش ئازه 1944ساڵی  نها له کاندا ته ڵبژاردنه گشتیه کردن له هه شداری به
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دوای  ر وه ی فێمینیسییتی لییه کوردسییتان هێشییتاش هییه وه وێت کییه بزووتنییه کییه رده ده پییاش پێکهییاتنی حیزبییی ژنییان واده نیوسییه
ت  نانییه تی؛ ته و چینایییه رکوتی جنسییی ر سییه سییه ته ری خستووه رکوتی تونییدوتیژی میللییی سییێبه وێت. سییه کییه ی میللییی ده وه بزووتنییه

ن  ده تی ئیییه وان بیییه ئاشیییکرا پێشیییتریه ش رێگرتیییره؛ ئیییه وه باتی میللیییی لیییه ر خیییه سیییه هرانی ناسیونالیسیییت ل ختکردنی رێبیییه جیییه
ن  ده خیده م بایه کان کیه که. زۆرلیه حیزبیه ناسیونالیسیته کسانی دووجنسه ها یه روه و هه تی باتی چینایه خه میللی تا به باتی خه به

)رێکخراوی  ڵییه داهییاتوو. دوو حیزبییی سیاسییی واتییه کۆمهوه بۆ هێ نییه تانییه ئه م بابه و جیینس و ئییه کان تی چینییه بییه پێشییتریه
و رێکخسیتنی سیاسییدا  کیداری باتی چه ك( لیه خیه ك کوردستانی حیزبی کومونیسیتی ئێران( و حیزبیی کرێکیارانی کوردسیتان )پ

کی  ییه کیدا کیه ژمارهکاتێ وه. له بیردێنێتیه وه میان1946ك دا سیاڵی  ك وری ژنان لیه پ ژنان. ده خشیوه به کی زیاتریان به ودایه مه
ڕیش،  ی شیییه وه ره ده ڕداو لیییه شیییه کیییداری له کوو چیییاالکی چه )وه ریتی ڵسیییوورانی نانیییه ریککردووه بیییه هه زۆری ژنیییان خۆییییان خیییه

کان  سیاسیییه حیزبه تی. هێنییدێک له رایییه ی بییااڵی رێبه ته پلییه یشییتوونه گه ڵ(، هیچکامیییان نه کۆمییه و کییاری به حیزبی ری گییه رۆژنامه
راسیتیدا پێشییان بیه  متر له میان کیه و ئیه ویان زییاتر تی نیشیتمانی کوردسیتان، ئیه کییه پارتی دیموکراتی کوردستان و یهکوو  وه
ریتییییه  و نه ڵگای کوردسیییتان ئیسیییالمی دات کیییه کۆمیییه ی ژنیییان گرتیییووه. بۆنموونیییه پیییارتی وانیشیییانده وه کردنی بزووتنیییه شیییه گه

م تاقمییییه لییییه  ن. ئییییه وبکییییه یره اڵتی پیاوسییییاالری په سیییه ده کانی  ۆ ئایینیییییه ریتی بییییێ فۆرمییییه نییییه ش ژنییییان ده وپێییییه ربه وهه
دوابوونی خۆیییان بییۆ پیاوسییاالری  لییه ڵگای کورسییتان زیییاتر دڵ وتوویی کۆمییه ر دواکییه سییه ختکردن له کان بییه جییه ناسیونالیسییته

 (٣١ریتگرایی.) ندی ژنان له نه وه رژه کوو به بڕن تاوه رده ده
 

ڵی  کۆمیه)Diaspora  وتنی رکیه و ده رده روه ی پیه شیه کرێکیار، گه و چینی راسیت ینی، پێکهیاتنی چینیی ناوهڵدانی شارنشی رهه سیه
نیدی  یوه ی فێمینیسیتی و په وه کردنی بزووتنیه شیه رن بۆگه تییده موویان یارمه رۆژئاوا، هیه کیان لیه دوورخراو و کیوچکردوو(ی کورده

وفێمینیسیته  ن ئه الییه می پیاوسیاالری له گرتن له سیسته خنه کاڵ و سوسیالیست. رهڵ فێمینسمی رادی گه رۆژ زیاتری له دوای ڕۆژله
یان  وه تونیدوتیژی پیاوسیاالرانه و پییاوه ژن رانی کورد، به ستییێکردووه. نووسه که ده یه نین ماوه هی  حیزبێک ربه سه وه که کوردانه

 .وه ته ژێرپرسیاره ناو دیاسیۆرادا خستووه و   له له کوردستان  
 

ر  سییه رکوتکراوه. زانیییاری له ڵکی کوردسییتان سییه کوو خییودی خییه روه ی رزگییاریخوازی ژنییانی کوردسییتان هییه وه مێییژووی بزووتنییه
 .دایه که وه وتنی خودی بزووتنه وی پێشکه گره م مێژووه له رخستنی ئه مه. ده کانی زۆرکه کان و شکسته وته سکه ده
 

ی  ده دا. له کۆتیایی سیه" کان دیموکراسیه رۆژئاواییه"وتنی ناسیونالیسمه له  رکه ژئاوادا، سهو رۆ نێوان کوردستان ک له جیاوازییه
 تی میللی خۆی پێکهێناوه.  وڵه ت و ده ستدایه، میلله ده تی له وڵه اڵتی ده سه وه ناسیونالیسمی رۆژئاوایی ده ژده هه
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  Nelson بوونیدا بروانیه نێلسیۆن زییاد  لیه لێکی روو گه رچاوه سیه ناو ر )لیه ده رهاویشیته ژنیانی ده "ت میللیه"تاوه  ره سیه رله هه
بوو تیا  باتی فێمینیسیتی پێویسیت ده خیه ک سیه و زیاترلیه ییه ژمێردران ۆاو نیه ندی تیه هی  شوێنێک ژنان بیه شیارۆمه له (.1998

ڕێگای  راسیتیدا لیه رگیرن. ژنیان له نگیدان وه کیوو میافی ده ندێتی خۆییان وه کانی شیارۆمه مافیه ڵک له ڕێگایان پێدرا که بتوانن که
دیموکراسیییه "ی  زۆربیه ڵ پیاوسیاالریدا توانیویانیه له گیه رباڵوی تێئۆرییک له ی بیه وه وونیهڕووب باتی سیاسیی رێکخیراو و رووبه خیه

 .داریدایه رمایه ڵگای سییه خودی کۆمییه ی لییه که ربوون ریشییه رابییه اڵم نابه بییه بێنن.  سییت ده کسییانی یاسییایی وه یه "کانییدا ڕۆژئاواییه
کان لیه جیهیانی  وه میللیه ناو بزووتنه ری له وه. دژبه ته کراوی ماوه رنه سه چاره روا به ملمالنێی نێوان ناسیۆنالیسم و فێمینیسم هه

میدا  که ڕی جیهیانی یه کانی پیاش شیه سیاڵه و ئێیرانیش له   ره و عیه تره. ناسیۆنالیسیمی تیورک سته رجه ت به نانه دا ته شه گه رووله
هی  وه لییه کییه روویه که لییه هێ  نییدی دوو جنسییه یوه ڵ په گییه کردن له ڵییه ر مامه سییه وان له سییت. تۆمییاری ئییه ده اڵتیان گرته سییه ده

تی.  وڵیه اڵتی ده سیه یشیتنه بیه ده وانه گه پێچه ی میللی له کوردستان به وه کانیان باشتر نییه. ئامانجی بزووتنه هاوتاڕۆژئاواییه
ناسیونالیسیمی   1992و له عێیراق پیاش  1946ساڵی ی خۆیان له ئێران  که ته وڵه زموونی ده ر ئه وه سه ڕێته گه ی که ده نده وه ئه

 .داوه ستییێکردبوو الی نه رۆژئاواوه ده له ی که وته و ره کوردی له
 
سیتی  ده و جینوسیاید به ومکوژی قیه  یی هۆی دڕنیده وه کیه بیه وگۆ و سیازانێکه وام لیه رێگیای گفیت رده کوردستان بیه م ملمالنێیه له ئه

کان  کورده وه بییزانین ئایییا فێمینیسییته تییه وه. ماوه بێتییه کالده پێندرێت، یه سییه ردووالدا ده ر هییه سییه وه به تی میللییییه وڵییه چییوار ده
ر  گیییه ییه ئه اڵم زۆر سیییاویلکه وه. بیییه وانی پیاوسیییاالری بمێنیتیییه کوو پاسیییه روه وام هیییه رده ن بیییه ناسیۆنالیسیییم کیییه بیییه ده ڕێگیییاده

ناوبردنی  کی وشییار بۆلیه ییه وه کیوو بزووتنه ی ژناندا. فێمینیسم وهرڕێگای رزگار سه پێمانوابێت که ناسیۆنالیسم تاقه کۆسیه له
ی کیه  وازه وبانگیه زێنیدراوه. ئه وه که داواکاری سازشکارییه، به ڵوێستی تیۆریکه ن هێندێک هه الیه وه له ناوخۆیه پیاوساالری، له

فێمینیسیییته "وه بیییۆ  ت(ه وییییه تی پێناسیییه )هه هکانی سیاسییی نه و تیۆریسییییه کان ن فێمینیسیییته پۆسیییتمودێرنه الییییه ڕۆژئاواوه له لیییه
تی ناسیۆنالیسییتی  اڵم سیاسییه ومی و میللییی. بییه ڵ پیاوسییاالری ئییایینی، قییه گییه کرێییت، هاندانییه بییۆ سییازان له ده "کان خۆجێیییه

)بڕوانییه  پاشییه. یییان سییاڵ له نێن، ده کان دایییده ی پۆسییتمودێرنه و ڕێوشییوێنه چاو ئییه لییه "ژنییان  پرسییی"ت بییه  کییان سییه بییاره کورده
وانی پیاوسیاالری  وتووه کیه رۆڵیی پاسیه رکه دا سیه وه کاتێکدا که ناسیۆنالیسمی کورد له دا( له م کتێبه له Klein ی که نووسراوه

ڕای  ره مۆی ناسیۆنالیسییم. سییه سییته کییات ببێتییه ده کانی خۆجێیبییوون بانگهێشییتنی فێمینیسییم ده بگێڕێییت، خۆجێیخییوازی و تیوریییه
رخاتری  بیه کیان له چێت کیه فێمینیسیته کورده ده وه چێت، زۆرتیر لیه ده رێوه ڵکی کورد به دژبه خه ی میللی که دڕندانهرکوتکردنی  سه

 .م پیاوساالریدا رده به وه له ونه پاڕانه ومی، ناکه وشی قه ت و بێخه و میلله ئایین
 

 کان راوێزه په
 

 ،"ك - ی ژ ڵه کۆمه"کانی  دا. من له باڵوکراوه ردێڕه م سه ژێر ئه نن لهکانی م وه ی توێژینه وه نووسینه شه دووباره م به ئه -١
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 .رگرتیییووه  ڵکم و وخۆ کیییه ی ناراسیییته رچاوه ها سیییه روه و هیییه کیییان کان، وتووێژه ستنووسیییه کیییانی کۆمیییاری کوردسیییتان، ده باڵوکراوه
ت واتیه قیازی  وڵه و ده ری حیز  و رێبه کارهێندراوه هاڵتداردا ب سه ی حیزبی ده باڵوکراوه  ی کوردستان ڕۆژنامه له "کۆمار"ی  وشه -٢

مووانی  رکیرد و هیه نیدی حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتان بڕییارێکی ده ی ناوه ناسراوه. کۆمیتیه "رۆک کۆمار سه"کوو  دیش وه ممه محه
میانگی دووی  13، 14ژمیاره  )کوردستان" کۆماری کوردستان رۆک سه"د بنووسن  ممه نامه بۆ قازی محه وه کاتی ناردنی ئاگادارکرده

وا.  کۆماریان گیوت پێشیه  رۆک سیه کاندا البیراو به سیمییه چوارچێوه ره م نیاوه لیه تدا ئیه ژێر فشاری سیۆڤییه اڵم له به(. 4  ل 1946
 .ڵێن کۆمار ده رپێی ر هه کان هێشتایش هه کورده

پالتفیۆرمی باڵوکیراوه لیه  ی8ی  کۆشێت.)بڕگه کان تێده ری ژیانی ئینسانه وه خته و بۆ به ی ژ. ك. دیموکراسیه ڵه ڕێبازی کۆمه -٣
 .(و ته کی دوورودرێژتر باڵوکراوه یه نامه ڵگه ی به نها سێ بڕگه دا ته 1942 6؛6نیشتمان 

کی کییورت لییه  یییه وه وه دراوه. لێکدانه (ه1995رشییی ) ن فه الیییه لهوه  وه. زۆرتییرین روونکردنییه تییه ماوه که نه قییی شییانۆنامه ده -٤
 .(1963) دا هاتووه Eagleton ی که کتێبه

 :ها بڕوانه روه وه(؛ هه خواره له 9ی حیزبدا دراوه )بڕوانه ژێرنووسی ژماره  رامنامه ڵێنه له مه م به ئه -٥
 .Eagleton(1963؛1-70) 
 (26:1950کشور) کتێبی اسامی دهات -٦
 (512:1951)فرهنگ جغرافیایی ایران -٧
 (1961: 14 - 5)وه  تی ئێرانه وڵه ن ده الیه پێی زانیاری له به -٨
 (30:1970 - 1)ی حیزبی دیموکراتی کوردستان  رامنامه مه -٩
 .١،٤دوو(:  مانگی 6)10( 1946)کوردستان  -١٠
 .١دوو(: مانگی11)13( 1946)کوردستان  -١١
 :وه ته باڵوکردوه  م شێعره . بۆ نموونه ئه"ندااڵنی کوردگرووگاڵی م"گۆڤاری  -١٢
 

  بۆ کچان
 

 ت فێری خوێندن به که وره ک براگه روه ی کیژی کورد! تۆیش هه ئه
 .گره مه ڵ خوێندن هه ست له ت ده م قه نووری دیده

 تی تۆیه، ت پێویستی به یارمه براکه
 .و زۆر موحتاجی بیری جوانی تۆیه ئه
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 بێت خوشکم فێری خوێندن به،قوربانت  کاکت به
 (7:1946)یوانه.  واره حه خوێنده ی نه وه چونکوو ئه

 
 .2-3مانگی سێ(: 25) 27( 1946کوردستان ) -١٣

 .4مانگی سێ(: 30) 29( 1946کوردستان ) -١٤

 .7مانگی سێ(: 13) 24( 1946کوردستان ) -١٥

 .3مانگی سێ(: 13) 24( 1946کوردستان ) -١٦

 .4الویژ بێت[(: گه 29شت، واته  ی مانگی هه20بێ  شت ]ده مانگی هه 22) 79( 1946)کوردستان  -١٧

 .1رمانان بێت[(: ی خه21ی مانگی نۆ واته 12بێ  مانگی نۆ ]ده 5) 85( 1946کوردستان ) -١٨

 .4شت(: مانگی هه 15) 77( 1946کوردستان ) -١٩

 .4شت(: مانگی هه 15) 77( 1946کوردستان ) -٢٠

 .1رمانان بێت[(: خه 21ی مانگی نۆ، واته 12بێ  مانگی نۆ ]ده 5) 85( 1946ن )کوردستا -٢١

 .5مانگی سێ(: 13) 24( 1946کوردستان ) -٢٢

 .4مانگی دوو(: 18) 16( 1946کوردستان ) -٢٣
تی  رهشییی ر خییۆی لییه عه (. نووسییه176:1958 - 7نگوڕی نووسییراوه ) کانی محمییدامین مییه ستنووسییه رگرتن لییه ده ڵکوه کییه به -٢٤
کاتێکیدا کیه  کرد له ی ده وه که لێکۆڵینه ڵکی ناوچه ر خه م یاسایه له سه واری ئه ت به شوێنه باره ی ب باسه و سه تایفه نگوڕ له مه

وتنی کچیان  دووکیه ره ت به باره سیه Edmonds(6-225:1957) ژیا.بڕوانیه نهێنی ده کی کورت پاش رووخیانی کۆمیار بیه یه ماوه
م  و خییۆی ئیییه ی پێییدام. ئیییه ستنووسییانه م ده م کییه ئیییه کیییه ت ده العیزه حموودی مییه ڕێز مییه ده سیاسییی بیییه رهناو ب باسییدا. لێییی لییه
 .وه ته سوید باڵوکردوه ی له ستنووسانه ده
 .3مانگی دوو(: 4) 10( 1946)کوردستان  -٢٥

 .4ک(: مانگی یه 13) 2( 1946کوردستان ) -٢٦

 .3مانگی سێ(: 25) 27( 1946کوردستان ) -٢٧

 .(مانگی سێ 27) 28( 1946کوردستان ) -٢٨

 .2شت(: مانگی هه 4) 73( 1946کوردستان ) -٢٩

 .4ک(: مانگی یه 30) 72( 1946کوردستان ) -٣٠
رانی  رێبیه س له ڵ چوارکه گه له 1993وه که ساڵی  گێرینه وه، وتووێژێک ده شنه بیرکردنه م چه ک له یه بۆ نیشاندانی نموونه -٣١
کوشیتنی   م ژنانیه کێک لیه کانی پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق. ییه رێکخراوه کێکه له تانی کوردستان که یه تی ئافره کیه یه
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ڵوێسیتی  ت بیه هه باره اڵمی پرسیارێک سیه وه کدوو ژن له سلێمانی کوژڕاون. له نها یه ڵێ که ته و ئه وه کاته تده رباڵوی ژنان ره به
ژنیه و  به وه، ژن ماڵیه ن بنه الیه رێتی رێکخراو له ربازبوون له هاوسه ک بۆده کوو رێگایه نی کچان وهوت دووکه ر به ره رامبه وان به ئه

 ڵکی  ریتی خه وانه دژبه نه دایه که ئه ڕه وباوه و له یه چونکوو ئه و کارانه و دژبه ڵێت ئه و ژنانه ئه کێک له فرۆشتنی کچان، یه
 :ڵێت و ئه کات وتن ده دووکه تی ره راوی ژنان دژایهرانی رێکخ تر له رێبه کێکی کوردستانه. یه

 
ناسیین کیه تێییدا  ده  ڵگاییه و کۆمه ئیه کی باشیه. ئێمیه بیه ڕوونیی یه وتن( شته دووکه مکاره )ره وخۆ ب ێم که ئه من ناتوانم راسته

ڵگا لیه  ین، خیودی کۆمیه ژنیان بکیهرینیدا باسیی میافی  کی به ییه چوارچێوه ر ئێمه له گه یه ه ئه نگێکمان هه رهه ژین.ئێمه   فه ده
ئیسیالمی و کییوردی  نگی رهییه پێش. فه مانییدا بچێنیه که ڵه ڵ کۆمه گیه نگاو له هیه نگاو به بیێ هییه سیتێ. ئێمییه ده وه راده رمانیدا رامبه به

 .وین رناکه سه ین، رکه م سنووره تێیه ر ئێمه ئه گه تی ؛ ئه اڵیه ته یاسای کۆمه بوونه
 

ورووپا  ردان هیاتبوون بیۆ ئیه سه و به  تانی کوردستان بوون تی ئافره کیه ری یه ڵداکراوه ڕیبه گه یان له که ژهی وتووێ م چوار ژنه ئه
 .(نگیانی چه 122،124:1993کانیان.) چاالکییهستی راکێشانی پشتیوانی بۆ  به مه به
 

 :کان رچاوه سه

 
 .23-4(1944ژانویییه  1943 دیسییامبری1322) 4/3، نیشییتمان «و خوشییکان. ئاخییافتنی برایییان(»1943 - 4. )ناسییراو نه -
: 9 -10رمانیه  خهتیانی کوردسیتان.  کیتی ئافره ر بیه ییه تی سیه ل چوار ئیافره گه وتنیک له ( چاوپیکه1993نگیانی ) زا چه جه -

 .124؛  122
Eagleton Jr William (1963). The Kurdish Republic of 1946. London: Oxford University Press 

Edmonds, C.J. (1957). Kurds, Turks and Arabs. London: Oxford University Press 

  

 .1330، تهران چاپخانه ارتش، 4(. جلد 1951ایران )فرهنگ جغرافیایی  -
 .23- 7:28 . گزینگ"«دایکی نیشتمان»ر شانۆی  ک له سه یه کورته"(1995رشی) برایم فه -
 (مانگی سێ 21( )1)1( 1946گروگالی مندااڵنی کورد ) -
)میانگی 1335ای اولین سرشماری ملیی در اییران، آبیان  (. وزارت کشور، آمارعمومی، آمار سرشماری منطمه1961ایران ) دولت -

 .1961: مه  14 -5 ، منطمه سرشماری مهاباد، 47رگی جلد  (، به1956ی  یازده
ران وزارت کشور اداره کیل آمیار و تبیت احیوال، فیروردین ، ته4و  1،2،3استانهای  1(جلد 1950)کتا  اسامی دهات کشور  -

 .26، چاپ دوم: 1329
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م،  کیییه رگی یه بیییه ،1958مووزی  ی تیییه12تا  وه هیییه 1914رهاتی سیاسیییی کیییورد لیییه  سیییه (. به1958وری )نگ محمیییدامین میییه -
 .1999م  که شی یه به. 1958تا  وه هه ه1914ه رهاتی سیاسی کورد ل سه  ردێڕی `به ژێر سه سوید له ستنووس. له ده
 .30 - 1:  1970 - 1349ڕ  ، پووشیییییه19دیمییییوکراتی کوردسییییتانی ئێییییران. گۆڤییییاری تییییوده ژمییییاره  ی حیزبی رامنامییییه مه -
 4شت(: مانگی هه 11) 75کوردستان  "ی ژنان رده روه په"(. 1946رسول میکائیلی ) -
 

Nelson, Dana(1998).National Manhood: Capitalist Citizenship and the imagined Fraternity of 

White Men. Durham: Duke University Press. 
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