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َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلول لة ئةدةبياتي كؤمةل
١٩٧٠-١٩٦١
نةوزاد عةلي ئةمحةد
راويَذكار لة ثةرلةمانى كوردستان
https://doi.org/10.26436/2016.4.3.288

كورتيا ليَكولينىَ :
َةى خويَندكارانى كورد لة ئةوروثا Kurdish
بوَ سةرجنراكيَشانى رايطشتى و ناوةندةكانى بريارى جيهانى ،كوَمةل
َوكردنةوةى ضاثكراو و ئةدةبياتةكانى بة زمانةكانى عةرةبى،
 Students Society In Europeلة ريَطاى بال
ئينطليزى ،فةرةنسى ،رووسى  ..هتد  ،زوَرترين ثةيام و رووداوةكانى شوَرشى ئةيلوىل بة دنياى دةرةوة طةياندووة .
َةى خويَندكارانى كورد لة ئةروثا 1975 – 1956
َةكانى كوَمةل
لةم بابةتةدا بة ثشت بةسنت بة ئةدةبياتة ئوَرجينال
َةى ناوبراو بوَ شوَرشى ئةيلول داوم .بابةتةكة دابةشى دوو بةشكراوة ،لة بةشى يةكةمدا
لة ثشتيوانى و هاوكارى كوَمةل
َة داوم .لة بةشى دووةمدا
لة دامةزراندن و كوَنطرة و ضاالكيةكانى و ثةيوةندى نيَوان شوَرشى ئةيلول و كوَمةل
َة كردووة تا ضةند ثشتوانيان لة شوَرشةكة كردووة .وةك هةر بابةتيَكىَ ئةكادميى
خويَندنةوةم بوَ ئةدةبياتةكانى كوَمةل
سوودم لة ضةندان سةرضاوة بينيوة و لة كوَتايدا ئاماذةم ثيَداون .
وشةكانى ليَكولينةوةى :شورةشى ئةيلول ،كومةلةى خويَندكارانى كورد ،ئةورثا ،كؤنطرةي

كليال ليَكولينىَ :رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلول ،ئةدةبياتي كؤمةلَةي خويَندكاراني كورد ،ئةوروثا.
ثيَشةكي:
نووسةر و شارةزا و ثسثؤراني كورد بة طويَرةي

دةستدةكةون .ئةم باسةي منيش ئيشكردنة لةسةر

ثيَويست دةركيان بة طرنطي تاراوطة لة دنياي

طؤشةيةك لة طؤشةكاني ريَكخراويَكي ثيشةيي كة

َينةوة و تويَذينةوةدا نةكردووة ،تا ئيَستاش لةذيَر
ليَكؤل

خاوةني هةزاران لة الثةرِةي ضاثكراوة لة تاراوطةدا

َاتناسان خؤيان دةرباز
كاريطةريي طةريدة و رؤذهةل

َةي
ئةوةندةي تا ئيَستا سةبارةت بة كؤمةل

َةمةند لة ذياني
نةكردووة .ديويَكي طرنط و دةول

خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا ١٩٧٥-١٩٥٦

تاراوطةي ئيَمةدا هةية ،ئةويش ثةرتبووني هةزاران

َام
نووسراوة ،رةنطة ثشكي شيَر بةر من بكةويَت ،بةل

َطةنامةية كة بةشيَكن لة ذياني سياسي و حزبي و
بةل

بةرهةمةكاني ئةو ريَكخراوة ئةوةندة زؤرن ،كارةكاني من

ريَكخراوةيي نةتةوةكةمان.

َةكةي.
َؤثيَكن لة دةريا قوول
و كاري كةساني تر دل

َةي لة ئةوروثا بووم ،دةيان كتيَبخانةي
لةو دةسال

َةية لة رؤذطاريَك لة دايك بووة لة تةواوي
ئةو كؤمةل

َةتييةكامن بيين جؤرةها
شةخسي ،ئةرشيظ و كتيَبخانة دةول

ثارضةكاني

حزبي،

َطةنامة ،كتيَب ،رؤذنامة ،طؤظارم كةوتؤتة بةرضاو
بةل

رؤذنامةطةريي ،كولتوري قةدةغة بووة ،بؤية ثيَويسيت

ليَرةدا لة كوردستان نةبرياون ،ياخود فةوتاون و لةويَ

َويَسيت هةبيَت،
دةكرد ،ئةو بةرامبةر بة رووداوةكان هةل

كوردستاندا

ذياني

سياسي،
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بة تايبةتيش لة اليةن دةستةبذيَريَك دامةزرا و لة كؤميتةي

َام
َوةشايةوة و ثةرتبوو ،بةل
َي  ١٩٧٥هةل
دامةزراوةو سال

بةرِيَوةبردن ناوي ديار و ناسراوي مةيداني كوردايةتي و

سنووري بابةتةكةي من لة  ١٩٦١دةست ثيَدةكات و

كوردةواري هةبوون.

َي  ١٩٧٠كؤتايي ديَت ،ضونكة من واي دةبينم
سال

ئةم باسةي منيش"رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلول لة

َةي ناوبراو سةربةخؤيي و
دواي ئةو ميَذووة كؤمةل

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
ئةدةبياتةكاني كؤمةل

َي
بيَاليةني خؤي لة دةست دةدات ،هةربؤية ثيَنج سال

 "١٩٧٠ -١٩٦١سؤراغكردن و خويَندنةوةية بؤ

كؤتايي لة تةمةني ريَكخراوةكةم فةرامؤش كردووة ،ئةو

َةي ناوبراو بةرامبةر بة
َويَست و طوتاري كؤمةل
هةل

ماوةية ثيَويسيت بة تويَذينةوةي تر هةية ،هةروةها

رووداويَك كة لة ميَذوودا بة شؤرِشي ئةيلول ناوي

١١مانطي كؤتايي شؤرِشي ئةيلوليش زؤر جياوازترة لة

هاتووة.

 ١٩٦٢تا  ،١٩٧٠ئةمانة قؤناغ و رووداوي ميَذوويني

بؤ بابةتي لةوجؤرة كيَشةي سةرةكي نةبووني

ثيَويستة بة كةرةستة و بؤضووني جياوازتر كاريان لةسةر

َام ئةرشيظة
َة ،بةل
سةرضاوة و ضاوطةي ئؤرجينال

بكريَت بة تايبةتي بؤ ريَكخراويَكي ثيشةيي بيَاليةني

َةمةندةكةم و كتيَبة ضاثكراوةكامن لةو بوارةدا
دةول

خويَندكاران كة لة ويَستطةي دووةمي ذيانيدا بيَاليةني

كةميَك باري سةرشانيان سووك كردم ،ئةوةي ماندووم

خؤي لة دةست دابيَت!

كردم ،دةستنةوكةوتين ضةند سةرضاوةيةك بوو سةبارةت

وةك هةر بابةتيَكي ئةكادميي لة كؤتاييدا ثوختةي

بة بريؤكةي دامةزراندني ثارتي دميوكراتي كوردستاني

َيَك ثيَشنيار خراونةتةرِوو،
بابةتةكة نووسراوة و كؤمةل

عرياق و خاوةنداريَيت ثارتي لة شؤرِشي ئةيلول.

ثاشان ناوي ئةو كتيَب و سةرضاوانة هاتوون كة سووديان

َةكردني تيؤرةكاني
دواي ليَكدانةوة و تةتةل

ليَوةرطرياوة.

تويَذينةوةي زاننسيت بؤم دةركةوت طوجناوترين تيؤر بؤ

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
بةشي يةكةم :كؤمةل

ئةم باسة ميَذوو -وةسفي ية ،ضونكة تاكة سةرضاوةيةك

و شؤرِشي ئةيلول

َاوكراوة و
بؤ بابةتيَكي لةم ضةشنة خودي نووسني و بل

سةرةتاكاني كؤضي كورد بؤ دةرةوة:
َاتي خؤي كؤض دةكات و
كؤضكةر كةسيَكة لة ول

َةي ناوبراوة.
طؤظارةكاني كؤمةل

َاتيَكي تردا دةذيت .كؤضبةران بة طويَرةي جياوازي
لة ول

ئةم بابةتة دابةشي دوو بةشكراوة:
َةي خويَندكاراني كورد لة
 -بةشي يةكةم :كؤمةل

َام هةرِةشةي سياسي و
نةتةوة و زمان دابةش دةكريَن ،بةل

ئةوروثا و شؤرِشي ئةيلول

ئايين و ئابووري و بةرثابووني جةنطةكان و كارةساتة

َة و شؤرِشي
 -بةشي دووةم :ئةدةبياتةكاني كؤمةل

سرووشتييةكان هؤكارن بؤ كؤضكردن.
بووني كورد لة هةندةران " تاراوطة "دا ثةيوةستة بة

ئةيلول
َامي درووست هةر يةكيَك لةم
بؤ دؤزينةوةي وةل

رووداوةكاني ناوخؤي كوردستان و كاريطةرييان لةسةر

بةشانة لة ضةندان ناونيشان خورد كراونةتةوة و بة ثشت

كؤضي كورد بؤ دةرةوة .كة باس لة كؤض و كؤضبةران

َامي رازيكةر
َدراوة وةل
بةسنت بة بؤضووني زانسيت ،هةول

دةكريَت زياتر بةند دةكريَت بة كؤضي طروث و دةستة،

َة بكريَت.
َال
طةل

نةك ذياني تاكي كورد لة دةرةوةي سنووري كوردستاندا.
َةي
كؤمةل

ئةطةر سةردةمي مرينشينةكاني كورد فةرامؤش بكةين،

هةر تةنيا وةك زانيارييَكي سةرةتايي

َي ١٩٥٦
خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا لة سال

ئةوة دةكريَت سةرةتا ئاماذة بة كؤضي كورد لة رؤذطاري
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َةتي عومسانيدا بكةين ،ئةم رووداوة تا ئيَستا كاري
دةول

كوردستان كردبيَت برييت بوون لة رؤشنبريو

جدي بؤ نةكراوة.

رووناكبريانو زياتريش لة سةرةتاكاني سةدةي رابردوو

َطةدار سةرةتاكاني كؤضي
َام وةك راستييةكي بةل
بةل

َاتاني ئةوروثاش بووة "
دةسيت ثيَكردووة و بؤ ول

كورد بؤ دةرةوة لة كوردستاني باكوور لة ضلةكاني

كورد دةميَكة بة ئةوروثا ئاشنا بووة ،ئةو ميَذووة بؤ

سةدةي رابردوو دةست ثيَدةكات بة تايبةتيش ضووني

هةزار سالَ ثيَش ئيَستا دةطةرِيَتةوة و بؤ منوونة

َاتاني
َيَك خويَندكار و رؤشنبريي كورد بؤ ول
كؤمةل

سةرضاوةيةك بةم شيَوةية باس لة ثةيوةندي كورد و

ئةوروثا .لة كوردستاني باشووردا دواي وةرطرتين

سويدييةكان دةكات " :ئةو ثةيوةنديية لة ريَطاي

َام لة كوردستاني
َات لة اليةن نوري سةعيد .بةل
دةسةل

ظايكينطةكانةوة بووة كة بة مةبةسيت بازرطاني يان

َات ئةو كؤضة دواي رووخاني كؤماري
رؤذهةل

سةربازي و هةنديَكجاريش راورِووت سةرداني

كوردستان"مةهاباد"دةسيت ثيَكردووة ،بة هةمان شيَوةش

َاتي ناوةرِاست و كوردستانيان كردووة ،ئةو
رؤذهةل

لة كوردستاني رؤذئاوادا هةر لة دواي ثةجناكاني سةدةي

َةي مةروانييةكان بووة كة
ثةيوةنديية لة سةردةمي بنةمال

رابردوو ضةندان خويَندكار و رؤشنبري روويان لة دةرةوة

َاتيان هةبووة .ضةندين سكةي سةردةمي
لة فارقني دةسةل

كرد .دةركردني رؤذنامةي كورستان " ١٨٩٨

َام
مةروانييةكان لة مؤزةخانةكاني سويَد ثاريَزراون " ،بةل

َكي
َطةيةكي زيندووة بؤ كؤضي كورد بة تايبةتيش خةل
بةل

لة هةقيقةتدا ئةو كؤضة ثةيوةستة بووة بة هؤكاري

خويَندةوار و رؤشنبري بؤ دةرةوةي كوردستان .دواي

سياسي ،ئابووري ،دةكريَت بؤ ضةندان قؤناغ دابةشي

َاتاني ئةوروثادا ضوار
َي  ١٩٥٥ذمارةي كورد لة ول
سال

بكةين

سةد كةس بووة  .دواي ئةم ميَذووة ئةو ذمارةية بةردةوام

سةرةتاكاني بزاظي خويَندكاراني كورد:

َكشان دابووة و تا رؤذي ئةمرِؤ هةنديَك
لة هةل

ئةوةندةي تا ئيَستا ساغ بؤتةوة بزاظ و ريَكخستنة حزبي

سةرضاوةي نا رةمسي ذمارةي كورد لة دةرةوة بة تايبةتيش

و سياسيية كورد و كوردستانييةكان لة دةستثيَكدا لة

َكو
َاتاني ئةوروثادا بة مليؤنيَك كةس بةل
لة ئةمريكا و ول

كوردستاني باكوور بة تايبةتيش لة شاري ئةستةنبولَ

زياتر دةخةمليَنن.

ضةكةرةي كردوووة و ضةمخاخةي ليَداوة ،بؤ بزاظة

َةتي جياواز
دابةشكردني كوردستان بةسةر ضوار دةول

خويَندكارييةكانيش بة هةمان شيَوة باكوور كوانوويةكي

َةتانة بؤ
و بةرنامةي لة ثيَشينةي هةر يةكيَك لةو دةول

طةرمي تيَكؤشان بووة" يةكةمني كؤبونةوةي خويَندكاراني

تواندنةوة و ضةوساندنةوة و جينؤسايدي نةتةوةي كورد،

َاني
كورد لة ريَكخراويَكي تايبةتي دا ئةطةرِيَتةوة بؤ سال

هؤشياري نةتةوةيي ليَكةوتةوة ،ئةو هوشيارييةش سةرةتا

دواي ئينقالبي عومساني  ١٩٠٨كة ثيَش ئينقالب بة ضةند

لة الي خويَندةوارو رؤشنبريان هةسيت ثيَكراوة ،ئةو

َيَك طةليَك خويَندكاري كورد لة هةموو ناوضةكاني
سال

دةستةيةش تا بؤي لواوة و بواري بؤ رةخساوة ئةو شيَوة

كوردستاني عومساني يةوة روويان كردبووة شاري

سياسةت و داثلؤسني و ديسثلينةي رةتكردؤتةوة و

ئةستةموول بؤ خويَندن " ،هةر يةكيَك لة قةدري جةميل

َام كة لة ناوةوة هيض
خةباتي لة دذي كردووة ،بةل

ثاشا ،فوئاد تةمؤ ،عومةر جةميل ثاشا رؤذي

بواريَكي بؤ نةماوةتةوة رووي لة تاراوطة كردووة و بة

َةي هيَظي خويَندكارانيان لة
 ١٩١٢/٧/٢٧كؤمةل

شيَوازيَكيتر خةباتي نةتةوةيي ثةرةثيَداوة ،يةكةمني دةستة

ئةستةنبولَ دامةزراند .سةرةتا خويَندكارة كوردةكاني

َكي كوردستان كة رووي لة دةرةوةي
لة كورد و خةل

زانكؤكاني توركيا بة تايبةتيش لة ئةستةنبولَ بوونة ئةندام

524

ئةمحةد ،نةوزاد عةلي /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،4:ذمارة ،3:بث .2016 ،540 -522

َام ثاشان دةيان كةسايةتي نيشتمانيي
لةو ريَكخراوةدا ،بةل

" Students Society In Europe- KSSE

ضوونة ريزي هيَظي .هيَظي ثةلوثؤي بؤ ثارضةكاني تري

خاوةن ثيَطة نةبووة .ئةم ريَكخراوة لة ئةوروثا دامةزراوة،

كوردستانيش هاويشت و ضةندان كةس لة باشوور و

َام وةنةبيَت لةو كاتةدا كورد ريَكخراوي خويَندكاريي
بةل

رؤذئاواي كوردستان بوونة ئةندام لة ريَكخراوةكةدا.

تري نةبوويَت ،لة ئةوروثا" يةكيَتيي نةتةوةيي

َام سةرةتاكاني ريَكخراوبووني كورد لة تاراوطةدا
بةل

خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا" و لة ئةمريكا ريَكخراوي

ثةيوةستة بة دامةزراندني ضةند ريَكخراويَكي تايبةت بة

خويَندكاري كورد هةبوو طؤظاري THE KURDISH

َي 1949
الوان و خويَندكاراني كورد لة دةرةوةدا سال

 JOURNALي دةردةكرد .ئةم دوو ريَكخراوة

َسؤزي كورد كة ئةوكاتة لة
ضةند خويَندكاريَكي دل

هةردووكيان لة ناوةرِاسيت شةستةكاني سةدةي رابردوو

ئةوروثا دةياخنويَند  ،لةوانة :نورةددين زازا ،عيسمةت

دامةزراون و لة سةرةتاي حةفتاكاني هةمان سةدة لة

َا قادر..
َل
شةريف وانلي ،شةوكةت عةقراوي ،عةبدول

ضاالكي كةوتوون.

برييان لةوة كردةوة كة ريَكخراويَك بؤ خويَندكاراني

رؤذي  ١٠تا  ١٩٥٦/٨/١٦حةظدة خويَندكاري

كورد لة ئةوروثا دامبةزريَنن " ،تا ئةوانيش شان بة شاني

كورد كة ئةوكاتة لةئةوروثا دةياخنويَند لةشاري ظيزبادن

قوتابياني جيهان تيَكؤشاني خؤيان يةك خبةن بؤ ناساندني

َةي
َمانياي رؤذئاوا ريَكخراويَكيان بةناوي" كؤمةل
لةئةل

طةلي كورد و مةسةلة نيشتماني يةكةي بة طةالني جيهان

زانسيت خويَندكاراني كورد لةئةوروثا" دامةزراند.

َيَكي نةخاياند ،ئةوةندةي ساغ
" تةمةني ئةم ريَكخراوة سال

لةكؤنطرةي سيَ ناوي خؤي طؤرِي و كردي بة "

بؤتةوة تةنيا لة دوو ضاالكييدا بةشداربووة لة ميهرةجاني

َانة
َةي خويَندكاراني كورد لةئةوروثا" و سال
كؤمةل

َي
دووةمي الوان و قوتابياني جيهان كة هاويين سال

َي 1975
كؤنطرةي خؤي طريَداوةو تا سال

 ١٩٤٩لة شاري بؤدابست ثايتةخيت هةنطاريا سازكراوة،

بةيةكطرتوويي مايةوةو لةو ماوةيةدا شازدة كؤنطرةي

لةطةلَ كؤنطرةي جيهاني خويَندكاران لة شاري سؤفياي

بةستووة ،لةكؤنطرةي حةظدةدا ريَكخراوي ناوبراو

بولطاريا .هةروةها طواية جةميل ثاشا لقيَكي هيَظي لة

يةكرِيزي خؤي لة دةست داو كؤنطرةكةش شكسيت هيَنا.

ئةوروثاش دامةزراندووة .ئةم دوو ريَكخراوة دةكريَت

وةك لة ذمارة ١ي طؤظاري كوردستان دا هاتووة

وةك دةستثيَكي خةباتي ريَكخرابووني خويَندكاران لة

َةي ناوبراو بؤ وةديهيَناني ئةم ئاماجنانة دامةزراوة"
كؤمةل

َةم و ريَطاخؤشكةربن بؤ دامةزراندني
ئةوروثا بدريَنة قةل

َةكة دةقاودةق دةنوومسةوة":
هةر شةش خال

َةي خويَندكاراني
ريَكخراويَكي فراواني وةك " كؤمةل

 -١بةهيَزكردني ئاشنايي لة بةيين خويَندكاراني كورد لة

كورد لة ئةوروثا".

ئةوروثا وة ريَكخستين يةكرت ديتنن.

َةي خويَندكاراني كورد:
ميَذووضكةي كؤمةل

 -٢هانينةدي يارمةتي داني مادي لة بةيين خويَندكاراني

بة راطةياندن و دامةزراندني دةستة و ريَكخراو و

كورد لة ئةوروثا.

َة خويَندكاراييةكان
حزبي سياسييةكان ،يةكيَتيي و كؤمةل

 -٣مشووردان و بةرزكردنةوةي زانسيت نيشتماني

زياتر ثةرةيان سةند و زؤربةي اليةنة سياسييةكان

كورد.

ريَكخراويي خويَندكاريي تايبةت بة خؤيان دامةزراند.

َاتي كورد بة
 -٤طةياندني زانسيت و ضؤنيةتي طةل و وول

َام هيض ريَكخراويَكي خويَندكاريي كوردي وةك "
بةل

جيهان.

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا Kurdish
كؤمةل
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َة خويَندكارةكاني
 -٥ئاشنايي ثةيداكردن لةطةلَ كؤمةل

خويَندرانةوة كة لةاليةن ضةندان كةسايةتي و حزبة كورد

بيَطانة وة يارمةتي دان لةطةلَ يان دا ئةوةندةي ئامانج و

و كوردستانييةكان بؤ كؤنطرة ناردرابوو.

َكيان ريَطا ئةدا.
كةل

 -كؤنطرةي ثيَنجةم،1960/8/26-21 ،بةرليين

 -٦دةركردني طؤظاريَك بؤ جيَ بة جيَ كردني ئةو

رؤذئاوا :حةفتاو دوو خويَندكار بةشداري كؤنطرةكةيان
كرد.

ئاماجنانة "

لةم

كؤنطرةيةدا

سةرةرِاي

كاروبارة

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
طةجنينةي كؤمةل

َة
ريَكخراوةييةكان و خويَندنةوةي وتاري سةرؤكي كؤمةل

ثرِة لة ضاالكي هةمةجؤر و هةمةرةنط ،ضةندان كةس

و ثيَشكةشكردني راثؤرتةكان ،هةر يةكيَك لة كامةران

َكي كوردستان
َيؤزخانةي كورد و خةل
َةية بة بال
ئةم كؤمةل

بةدرخان و ئيحسان نوري ثاشا وتاريان هةبوو .لةم

َام سةرتؤثي ضاالكييةكاني بةرِيَوةبردني
َةم ،بةل
دةدةنة قةل

كؤنطرةيةدا شةرِ كةوتة نيَوان ئةنداماني ثارتي دميوكراتي

َةكة بووة.
َانةي كؤمةل
كؤنطرةي سال

كوردستان -عرياق و حزبي شيوعي عرياقي.

َة
• كؤنطرةكاني كؤمةل

 -كؤنطرةي شةشةم ،1961/8/26-21 ،مونيستةر-

سةرةرِاي ريزبةند و طيَرِانةوةي ميَذوويي بؤ

َمانياي فيدرِالَ :سةدونؤ خويَندكار بةشداربوون .لةم
ئةل

َوةستةش بؤ ضةند رووداويَك
َة ،هةل
كؤنطرةكاني كؤمةل

كؤنطرةيةدا عةزيز شةمزيين نويَنةرايةتي ثارتي دميوكراتي

دةكةم كة مةبةستمة:

كوردستان -عرياق و كةريم ئةمحةد نويَنةرايةتي حزبي

 -كؤنطرةي دامةزراندن 1956/8/16-10 ،شاري

شيوعي عرياقي دةكرد .ديسان لةم كؤنطرةية كيَشة

َمانياي فيدرِالَ :لةم كؤنطرةيةدا تةنيا ١٧
فيزبادن لة ئةل

كةوتة نيَوان ئةنداماني ثارتي دميوكراتي كوردستان-

خويَندكار بةشداربوون و طفتوطؤيةكي طةرم سةبارةت

عرياق و شيوعية سوري و عرياقييةكان سةبارةت بة

َةكة كرا ،تا لة كؤتاييدا لةسةر ئةم ناوة
بة ناوي كؤمةل

بة

َةي زانسيت
وةستان :كؤمةل

خويَندكاراني كورد لة

َويَسيت
هةل

َةي
كؤمةل

خويَندكاران

بةرامبةر

َاتداراني عرياق و سوريا.
دةسةل

ئةوروثا.

 -كؤنطرةي حةوتةم ،1962/8/15-9 ،براونشفايك-

 -كؤنطرةي دووةم ،1958/1/4-2 ،لةندةن-

َمانياي فيدرِالَ :سةدو دة خويَندكار بةشداربوون.
ئةل

بةريتانيا :بيست و دوو خويَندكار بةشداربوون .زؤربةي

شويَين بةستين كؤنطرةكة لة اليةن حزبي سؤشيال-

ئةوانةي لة كؤنطرةكةدا بةشداربوون لة بةريتانيا دةذيان

دميوكراتي نةمسا دابينكرابوو.

تةنيا دوو كةسيان نةبيَت.

 -كؤنطرةي هةشتةم ،1963/8/15-9 ،مونشن-

 -كؤنطرةي سيَيةم ،1958/8/8-4 ،ميونيخ-

َمانياي رؤذئاوا :سةدو ثةجناو شةش خويَندكار
ئةل

َمانياي رؤذئاوا :بيست خويَندكار بةشداربوون ،لةم
ئةل

َةباني نويَنةرايةتي
بةشداربوون .لةم كؤنطرةيةدا جةالل تال

َةي
َةكة كرا بة كؤمةل
كؤنطرةيةدا ناوي كؤمةل

شؤرِشي كوردستاني باشووري دةكرد .لةم كؤنطرةيةدا

خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا .ئةندامةكان زياتر لة

َاتي
حمةمةد مةهدي جةواهريي شيعري" كوردستان ئةي ول

َمانيا ،سويسرا ضووبوون.
َاتاني ئينطلتةرا ،ئةل
ول

قارةمانان"ي خويَندةوة.

 -كؤنطرةي ضوارةم 1959/7/26-23 ،ظيةننا-

 -كؤنطرةي نؤيةم ،1964/8/9-3 ،هانؤظةر-

نةمسا :ضل خويَندكار بةشداربوون .لةم كؤنطرةيةدا زؤر

َمانيا :سةدو هةشتاو سيَ خويَندكار بةشداربوون .ئةو
ئةل

جياواز لة كؤنطرةكاني تر ضةندان بروسكةو ثةيام

كاتة ثارتي دميوكراتي كوردستان -عرياق ببوو بة دوو
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َة وةفديَكي
لةت ،لة كؤنطرةدا برِياردرا كؤمةل

لة كؤنطرةكةدا بؤ دةستةي سكرتاريةت سيَ كةس

نيَوةندطريي بؤ كوردستان بنيَريَت ،وةفدةكة برييت بوو لة

َي مةكتةبي سياسي.
َبذيَردران؛ كةمال فوئاد لة بال
هةل

عيسمةت شةريف وانلي و كةمال فوئاد.

َي بارزاني .جةوهةر شاويس
َح جومعة لة بال
حمةمةد سال

 -كؤنطرةي دةيةم ،1965/8/22-17 ،بةرليين

لة حزبي شيوعي عرياقي .بؤ كؤميتةي بةرِيَوةبةري

رؤذئاوا :سةدو سي و سيَ خويَندكار بةشداربوون.

َبذيَردران :دارا عةتار و
طشتيش بة سازان ئةم كةسانة هةل

َة و ريَكخراوي خويَندكاريي
نويَنةراني ضةندان كؤمةل

َي بارزاني .لةتيف رةشيد و دارا
حوسيَن بارزاني لة بال

لةسةر ئاسيت جيهاندا بةشداربوون ،زؤربةيان وتاريان

َي مةكتةبي سياسي .جةمشيد حةيدةري و
ئةديب لة بال

َة و كيَشةي
ثيَشكةشكردووة و ثشتطرييان لة كؤمةل

هيوا بةهجةت لة حزبي شيوعي عرياقي .سةردار ئاراراتي

َكي كوردستان كردووة.
خةل

بيَاليةن.

 -كؤنطرةي يازدةم ،1966/8/30-26 ،بةرليين

 -كؤنطرةي سيازدةم ،1969/8/17-11 ،بةرليين

رؤذئاوا :سةدو حةظدة خويَندكار بةشداربوون .لة

رؤذئاوا :ئةم كؤنطرةية بة بةشداري  ٢٤٢ئةندام و

كؤنطرةكةدا حيلمي عةلي شةريف وةك نويَنةري ثارتي

ذمارةيةك لة ميوان بةرِيَوةضوو .جؤريَك لة ئيفليجبوون

َي مةكتةبي سياسي و ئيسماعيل
دميوكراتي كوردستان -بال

بة كؤنطرةكةوة دياربوو ضةندان ئةندامي دةستةي

َي
عارف وةك نويَنةري ثارتي دميوكراتي كوردستان -بال

دامةزريَنةر و دةستةي بةرِيَوةبةريَيت طشيت ئامادةنةبوون،

بارزاني وتاريان ثيَشكةشكردووة ،لة وتارةكانياندا

ياخود خؤيان كانديد نةكرد.

ئةنداماني كؤنطرةيان نيطةران و رةشبينرت كرد ،ضونكة

َم-
 -كؤنطرةي ضواردةم ،1970/8/5-1 ،ستؤكهؤل

هةردووكيان زؤر حزبي و بريتةسكانة بةرطريان لة

سويد :سةدو سي و ثيَنج ئةندام بةشداربوون ،تةنيا١٧

ثارتةكاني خؤيان دةكرد

َة
كةسيان لة سويد بوون .يةكةم جاربوو كؤمةل

 -كؤنطرةي دوازدةم،1967/12/31-27 ،بةلطراد:

َيؤزي عرياق لة دةرةوة بكات ،لةم
بانطهيَشيت بال

دووسةد و دوانزدة كةس بةشداري كؤنطرةكةيان

َيؤزي عرياق لة سويد بةشدار بووة و
كؤنطرةيةدا بال

كردووة .برِياربوو ئةم كؤنطرةية رؤذاني  ١٧تا ٢٢ي

وتاريشي

كؤنطرةكة

َام
ئابي  ١٩٦٧لة ظيةنناي ثايتةخيت نةمسا سازبكريَت ،بةل

لةسةروبةندي ئيمزاكردني ريَككةوتين١١ي ئازار بووة

نويَنةري وةزارةتي دةرةوةي نةمسا هةفتةيةك ثيَش ئةو

لةنيَوان حزبي بةعس لة عرياق و ثارتي دميوكراتي

َةي ناوبراوي ئاطادار كردةوة
ميَذووة لقي نةمساي كؤمةل

كوردستان -عرياق

َيؤزخانةي عرياق لة نةمسا ريَطا
لةسةر داخوازي بال

 -كؤنطرةي ثازدةم ،1972/8/19-15 ،بوخارست-

نادةين ئةو كؤنطرةية لة نةمسا سازبكريَت  .بة ثةلة

رؤمانيا :دووسةد و شست ئةندام بةشدار بوون .ديسان

َة ضةند كؤبوونةوةيةكي كرد تا لة
سكرتيَري كؤمةل

حكومةتي عرياقي فشاري خسبووةسةر حكومةتي نةمسا

ئةجنامدا بةهؤي ثةيوةندي باشي كةمال خؤشناو سكرتيَري

َاتةكةي سازنةكريَت ،ئةطةرنا
تا ئةم كؤنطرةية لة ول

َة لة يوطسالظيا لةطةلَ يةكيَتيي خويَندكاراني
كؤمةل

َاتي نةمسا
َي  ١٩٧١لة ول
برِياربوو هاويين سال

َاتة دابينكرا.
يوطسالظيا شويَين سازداني كؤنطرةكة لةو ول

سازبكريَت .ئةوةي سةيرة دواي ئةوةي رؤمانيا ريَطا

َيدا كؤنطرةكة نةكريَت،
لةويَش حكومةتي عرياق هةول

دةدات كؤنطرةكة لةويَ سازبكريَت و كارئاسانيش بؤ

َام حكومةتي يوطسالظيا طويَي بة داواكةي عرياق نةدا.
بةل
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ئةوانة دةكات كة لةدةرةوةي رؤمانيا ديَن ،نويَنةري

جةمشيد حةيدةري ،حةسةن حمةمةد عةلي ،مستةفا

حزبي بةعسي عةرةبي ئيشرتاكي عرياقيش بةشداربووة .

سةيدؤ ،رةفعةت ئيرباهيم ...هتد .

 -كؤنطرةي شازدةم ،1973/8/19-16 ،بةرليين

َة:
• ئةدةبياتي كؤمةل

رؤذئاوا :ئةم كؤنطرةية بة بةشداربووني سيَسةد ئةندام

ئةدةبيات بريتية لة نووسراو ،بانطةواز ،كارت،

كاروبارةكاني بةرِيَوةبردووة .ئةم كؤنطرةية زياتر لة

َاوكراوة و
َدةر ،رؤذذميَر بةياننامة ،كتيَب ،بل
الفيتة ،ظؤل

كؤنفرانسيَكي حزبي دةضوو ،زؤرترين ئةنداماني كؤنطرة

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا خاوةني
طؤظار .كؤمةل

ئةندامي يةك حزب بوون و دةيان ئةندامي ثيَشووي

َةمةندة لةو بوارةدا بة تايبةتيش لة بواري
ئةرشيظيَكي دةول

َة ئامادةنةبوون بةشداري لة كؤنطرةكةدا بكةن.
كؤمةل

رؤذنامةطةريي و بةياننامة و بانطةوازدا .ئةو ريَكخراوة بة

 -كؤنطرةي حةظدةم ،1975/8/28-27 ،بةرليين

زمانةكاني كوردي"بةهةردوو ثيتةكة" ،ئينطليزي ،

َةي ناوبراوة و بةهؤي
رؤذئاوا :ئةمة دوا كؤنطرةي كؤمةل

َماني،
َي ،ئةل
عةرةبي ،توركي ،فارسي ،فةرةنسي ،ئيتال

َةكةش ثةرتةوازة
شكسيت شؤرِسي ئةيلول  ١٩٧٥كؤمةل

َةندي ،سويدي ...هتد ثةيامي خؤي ئارِاستة و
هؤل

بوو .

َة
َاوكردؤتةوة .ئةو ضاالكييانة زياتر لقةكاني كؤمةل
بل

َة:
• سةركردة و كةسايةتيية ديارةكاني كؤمةل

َاتانة هةبووة"
َة لقي لةم ول
بةرِيَوةيان دةبرد ،كؤمةل

زؤربةي هةرةزؤري ئةوانةي سةركردةو ئةندامي

َمانياي
َيا ،ئةل
ئينطلستان ،فةرنسا ،سويسرا ،نةمسا ،ئيتال

َةي خويَندكاراني كورد بوون بة مةبةسيت خويَندن
كؤمةل

َمانياي
رؤذئاوا ،بةرليين رؤذئاوا ،دانيمارك ،سويد ،ئةل

َاتاني بلؤكي سؤشياليسيت
روويان لة ئةوروثا و ول

دميوكراتي ،ضيكؤسلؤظاكيا ،هةنطاريا ،ثؤلؤنيا ،رؤمانيا،

َة ثيَش
كردبوو ،ئةمانة تةنيا ضةند ناويَكن ئةطةرنا كؤمةل

يوطؤسالظيا ،بولطاريا ،يةكيَيت سؤظيةت " .زؤربةي

ئةوةي ثةرتةوازة ببيَت نزيكةي  ٩٠٠ئةندامي هةبوو:

لقةكانيش ضاالك بوون .كؤميتةي بةرِيَوةبةري طشيت،

ئةمحةد زةمضي ،ئةمحةد رةسوولَ ،بةديع قوتب ،تةحسني

َةي دةركرد بؤ سازداني كؤنفرانسي
سةرثةرشيت كؤمةل

حمةمةدئةمني هةورامي ،دانيش عارف ،مةمحوود

َة و ئارِاستةكردني
َانةي كؤمةل
لقةكان و كؤنطرةي سال

شيَخمووس ،كةمال مةزهةر ،سةالح حةفيد ،مارف

ريَنمايي بؤ لقةكان.

خةزنةدار ،كةمال حمةمةد سةعيد ،دارا رةشيد ،كاوس

َة بة ضةندان شيَوة و شيَواز
ئةو ئةدةبياتانةي كؤمةل

قةفتان ،خاليد خالَ ،حةسةن زولفةقار ،دارا تؤفيق،

َةدا
َاودةكرانةوة بة تايبةتيش لة ضاالكييةكاني كؤمةل
بل

سةعدي ئةمني دزةيي ،تاهري خةفاف ،زاهري حوسيَن،

كة برييت بوون لة " ئاهةنط و كؤبوونةوة ريَك خسنت و

َح
عيسمةت شةريف وانلي ،عومةر رةمزي ،فوئاد سال

سيمينار و خؤثيشاندان و كؤنطرة و ميهرةجاني الوان و

رةشة ،مةمحوود كانةبي ،مستةفا قازي ،نورةدين زازا،

َاتاني ئةوروثا و طةليَكي تر ".
قوتابي ياني جيهان و ول

يوسف ئةديب ،ئيحسان فوئاد ،عومةر دزةيي ،ئيرباهيم

َة و
َةمةندي كؤمةل
ئةوةي زياتر بؤتة ئةرشيظيَكي دةول

دزةيي ،ئةرجومةند سديق ،عومةر شيَخمووس ،عيزةددين

َةران دةتوانن كاريان لةسةر بكةن ،بةياننامة و
ليَكؤل

مستةفا رةسوولَ ،نازدار رةشيد جةودةت .زاهري مةال

َةية .لةم باسةدا من وةك
َاوكراوة و طؤظارةكاني كؤمةل
بل

حوسيَن ،كةمال فوئاد ،قادر ديالن ،يوسف زؤزاني،

َطةي باوةرِثيَكراو ئاماذةم ثيَداون و بةكارمهيَناون .بؤ
بةل

َة ،نةجيب خةفاف ،نةمجةدين كايا،
َل
َاح سةعدول
سةل

َي  ٢٠٠٩زؤربةي هةرةزؤريامن لة
بةياننامةكان سال
َاوكراوة و طؤظارةكاني
َاوكردوونةتةوة و بل
كتيَبيَكدا بل
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ئةمانةن :كوردستان  ، HEVIYA WELET،ثرِشنط،

دةستطريكردن و زيندانيكردن بةرامبةر بة كورد و

رؤذنامةي املبدآ ،القافلة ١١ ،ايلول ،نةورؤز ،نوروز،

َكي كوردستاني باشوور ثيادةي دةكرد ،بيَطومان
خةل

DENGE

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا وةرضةرخانيَكي
كؤمةل

KSSE

طةورة بوو لة بوواري ضاالكي فيكري و سياسي و

 ،INFORMATIONنشرة دورية عامة ،ثيَشرِةو،
Kurdish news
َةي خويَندكاراني كورد لة شؤرِشي
ثشتيواني كؤمةل

ضاثووكي رووناكبريان و خويَندكاراني كورد بة تايبةت

،Die Kurdische Revolution
KOMELE

دةنطي

َة،
كؤمةل

ئةيلول:
ئةطةرضي لة كؤبوونةوةكاني دةستثيَكي دامةزراندني
َيَك ثاساو و بيانوو
َةكةدا بة هيَناوةي كؤمةل
كؤمةل
َن لة ضاالكي سياسي،
َياندةدا ريَكخراوةكة دامبال
هةول
َةكة تةنيا لة ضاالكي رؤشنبرييي و زانسيت
كاري كؤمةل
َةكةشيان ناونا
سنووردار دةكرد ،هةربؤية ناوي كؤمةل
َةي زانسيت خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا.
كؤمةل
َة زؤربةي
ئةطةرضي دامةزريَنةر و ئةنداماني كؤمةل
هةرةزؤريان لة دةستةي ثيَشةوةي نيشتمانثةروةري و
ريَكخةري ذياني حزبي و سياسي بوون لة كوردستان،
َام ثيَويستة ئةوة فةرامؤش نةكةين كة لة ضيين
بةل
َطا بوون ،واتة لة ضيين بؤرذوا و
سةرةوةي كؤمةل
َام لة كؤنطرةي سيَدا زاراوةي
َكداري كوردستان ،بةل
مول
َةكة البرا و دةسيت بة ضاالكي هةمةجؤر
زانست لة كؤمةل
كرد و خؤي دانةبرِي لة دؤخة سياسييةكةش ،ئةمةش بةو
َة خؤي دابرِيبيَت لة مةسةلةي
واتاية نية ثيَشرت كؤمةل
كورد و نيشتمانةكةي ،لة بريارةكاني كؤنطرةي
َيَك هةقيقةتي ميَذوويي
َي  ١٩٥٦كؤمةل
يةكةميندا سال
ئاماذةيان ثيَدراوة .
َيَك
بووني ريَكخراويَكي لةو شيَوةية و بووني كؤمةل
تيَكؤشةر لةنيَو ريزةكاني ريَكخراوةكةدا بووة دةريضةيةك
بؤ باشرتناساندني كيَشةي كورد بة ناوةندةكاني برِيار لة
َاتةكان
َدان بؤ طؤرِيين رايطشيت ول
ئةوروثا و هةول
َطريساندني
بةرامبةر بة كيَشةكة ،بة تايبةتيش دواي هةل
شؤرِشي ئةيلول و ئةو تاوانانةي بةغدا لة بؤردومان و
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لة شةستةكاني سةدةي رابردوودا  ،بة تايبةتيش دواي
َةي ناوبراو
َطريساندني شؤرِشي ئةيلول كؤمةل
هةل
ضاالكييةكاني طةرمرت و ضرِتر كرد ،لةو رووةوة ئةطةر
سةيري بانطةواز و بةياننامة و ذمارةكاني طؤظاري "
َة" بكريَت هةست بةو
كوردستان -ئؤرطاني كؤمةل
ضاالكييانة دةكريَت " ،خةباتيَكي شيَلطريانةيان بؤ
ناساندني كيَشةي كورد لة دةرةوة " دةست ثيَكرد.
َي ١٩٥٨دا ثارتي
ئةطةرضي لة ناوةرِسيت سال
ريَكخراوي خؤي لة ئةوروثا دامةزراند و لةذيَر ناوي "
ريَكخراوي ثارتي دميوكراتي كوردستان لة ئةوروثا"
َام لةبةرئةوةي هةم
دةسيت بة ضاالكي كرد ،بةل
َطريسا ،هةم لة
ريَكخراوةكة تازة بوو كة شؤرِش هةل
ناوةندة دةولييةكان نةناسرابوو ،ريَطاش نةدةدرا بة رةمسي
كار و ضاالكي بكات ،هةروةها ئةم ريَكخراوةش هةبوو
" كؤميتةي بةرطريكردن لة مافةكاني طةلي كورد" كة
َةي
زؤربةي ئةندامةكاني لة ئةندامة ضاالكةكاني كؤمةل
َةي خويَندكاراني كورد لة
ناوبراو بوو ،بؤية كؤمةل
ئةوروثا ناوةندي سةرةكي ثشتيواني و هاوثشيت بوو بؤ
شؤرِشةكة و" تاكة ناوةنديَك بوو كة

ئيَمة وةك

َيؤز بووين بؤ شؤرِش ،ثرِوثاطةندةمان بؤ
َيؤزخانة و بال
بال
َةي خويَندكاران
شؤرِش دةكرد .لة نيَوان لقةكاني كؤمةل
ثيَشربِكيَمان دةكرد تا بزانني كام لق زؤرترين كؤمةك بؤ
شؤرِش كؤدةكاتةوة ...كارةكان زؤربوون بؤ منوونة ئةو
ياداشتنامانةي ثارتي كة بة دةستمان دةطةيشنت بؤ سةر
َماني و رووسي ....
زمانةكاني ئينطليزي ،فةرِةنسي ،ئةل
َةكاني راطةياندن و
هتد وةرماندةطيَرِان و بؤ كةنال
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َاتان و حزب و ريَكخراوة
سةنتةرةكاني برِياري ول

َاوكراوةكاني
د .كةمال فوئاد بؤ لق و ئؤرطان و بل

ئةوروثي و ئةمريكيةكامنان دةنارد .

َةي ناردووة.
كؤمةل

َةي
بة خويَندنةوة و سةيركردني ئةدةبياتةكاني كؤمةل
خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا دةردةكةويَت كة بة ض

َة و شؤرِشي ئةيلول
بةشي دووةم :ئةدةبياتةكاني كؤمةل
لةسةرةتادا:

هيَز و وزةيةك ثشتطريي و كؤمةكيان بؤ سةركةوتين

ئةركي هةر كاريَكي ميَديايي طةياندني رووداوة ،شيَوة

شؤرِش كردووة ،تةواوي ئةدةبياتةكةي خؤيان لة

و ميكانيزمي ئةو طةياندنةش ثةيوةستة بة هؤكارةكاني

خزمةتي ثيَشمةرطة و دؤخي ئةويَ رؤذيَي كوردستان

طةياندن و رؤذطاري ئاميَرةكان ،بؤ منوونة ناكريَت دويَينَ

داناوة ،سةرةراي جاريَكي تر ضاثكردنةوةي ئةدةبياتةكاني

بة ئةمرِؤ بةراورد بكةين ،هةروةها ئةمرِؤ و ئايندةش

َاوكردنةوةيان
ثارتي دميوكراتي كوردستان لة ئةوروثا و بل

ناخريَنة يةك تاي تةرازوو.

َياندةدا ثةيوةندي لةطةلَ
بة شيَوةيةكي بةرفراوان ،هةول

َاوكراوة و طؤظارةكاني
ئةطةرضي زؤربةي بل

َةكاني
رؤذنامة و رؤذنامةنووساني بيَطانة ببةسنت تا هةوال

َطري ناسنامةي
َةي خويَندكاراني كورد هةل
كؤمةل

بكةن سةرداني

َام وةنةبيَت خاوةن ناسنامةي
رؤذنامةواني طشتيني ،بةل

كوردستان بكةن بة مةبةسيت طواستنةوةي رووداوةكان،

تايبةت بة خؤيان نةبيَت ،بة تايبةتيش ئةوانةي بة

سةرةرِاي ثةيوةنديكردن بة كةسايةتي و ناوةندةكاني برِيار

َطريساني
َام هةل
َاوكراونةتةوة .بةل
زمانةكاني تر ضاث و بل

َة كة يةكيَك
لة ئةوروثا و ئةمريكادا .سكرتيَري كؤمةل

خةباتي ضةكداريي لة كوردستاني باشووردا زؤربةياني

بووة لة نويَنةراني شؤرِش دةرةوةدا لة سةرةتاي

لةذيَر يةك ناسنامةدا كؤكردةوة ئةويش طةياندني

َطريساندني شؤرِشدا دووجار سةرداني كوردستاني
هةل

رووداوةكاني مةيدانة كة برييت بووة لة قورباني،

َة دووجار ،بؤ
كردووة" بؤ زانيين ئيَوةي بةرِيَز من ئةو سال

بةرخؤدان ،بةرطري ،هاندان ،هةروةها طةياندني ثةيامي

جيَبةجيَكردني هةنديَك كاروبار كة ثةيوةنديي بة حيزبو

شؤرِش و مايف رةواي نةتةوةكةمان.

شؤرِشيان ثيَبدةن ياخود رازييان

شؤرِشةوة هةبوو هامتةوة بؤ كوردستان ...ثاش طةرِانةوةم

َةي خويَندكاراني
ئةوسا  ١٩٧٠ -١٩٦١كؤمةل

بؤ ئةوروثا نوسخةي هةموو ئةو ويَنانةي لةو سةفةرةدا

كورد لة ئةوروثا تةواوي هؤكارةكاني طةياندني خؤي

طرتبووم بؤ (مةكتةبي سياسي)م ناردةوة كة ئةوكاتة لة

َنامةي خيَرا،
خستبووةطةرِ ،كة برييت بوون لة" هةوال

َكو بؤ هةموو
(عيساويَ ) بوو ،نةك هةر بؤ ئةوان بةل

َاوكراوة و طؤظارةكاني ،ئةمةو سةرةرِاي
ثةخشنامة ،بل

َةي خويَندكاراني كورد لةئةوروثا) ،هةر
لقةكاني (كؤمةل

بةرِيَوةبردني كؤرِ و سيمينار و ريَثيَوان و خؤثيشاندان،

َاتي
لة بةريتانياوة تا كؤمارةكاني خوارووي رؤذهةل

ضاثكراوي لة شيَوةي بةياننامة و بانطةواز.

(يةكيَيت سؤظيةت) ،ئةوانيش زؤر بةباشي سووديان

بؤئةوةي باشرت لة ثةيام و ئاماجني ئةدةبياتةكاني

ليَوةرطرتبوو ،لةزؤر بؤنةدا لةسةر ثةردة (شاشة)

َةي ناوبراو بطةين لة كاتي شةرِدا ،باسةكة بةسةر
كؤمةل

ثيشانيان دابوو ،ضونكة من ويَنةكامن بة (ساليد)ي

ئةم ناونيشانانةدا دابةشي دةكةم:

رةنطاورِةنط طرتبوو ،ئةو كاتة (ظيديؤ) لةئارادا نةبوو،

 -وتار:

َة
(ساليد) باوبوو " .ئةطةر سةيري ئةدةبياتةكاني كؤمةل

وتار وةك هةر كاريَكي نووسني ثةيوةستة بة

َاوكراونةتةوة ،دواي
بكةين دةيان ويَنةي لةوجؤرة بل

هونةركاري ،ئةوةي وتاري رؤذنامةنووسي لة وتاري

سؤراغكردن بؤم دةركةوت زؤربةي ويَنةكان كاتي خؤي

َطري ثةياميَكي
ئاسايي جيادةكاتةوة ثوخت و كورت ،هةل
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َةي
طةرمة .زؤربةي بةرهةمة رؤذنامةطةرييةكاني كؤمةل

َسؤزي ئةكةين لة
دوايدا ثيَشكةش هةموو كورديَكي دل

بة

َثشيت شؤرِش ئةكةن و ناوةسنت لة
َات كة ثال
دةرةوةي ول

َاوكردنةوةي وتار داوة .طؤظاري " كوردستان" ئؤرطاني
بل

ريَ ي ثتةوكردني ريز و خؤشكردني بليَسةي شؤرِش لة

َةي ناوبراو بووة ،لةو  ١٧ذمارةيةي كة لة
كؤمةل

كوردستاني عرياق " ئةمة سةروتاري طؤظاري " نةورؤز

َاوبؤتةوة ،لة زؤربةي هةرةزؤرياندا
 ١٩٧٤-١٩٥٨بل

" بوو.

خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا طرنطيان

َة.
سةروتاري تيَداية وةك راوبؤضووني رةمسي كؤمةل

" ئةركة ثريؤزةكاني " " HEVYA WELET

ذمارةكاني  ١٤ ،١٣ ،١٢-١١ ،١٠-٩لةو ماوةية

وتاريَكي كةمال فوئاد -ة لة ذمارة دووي طؤظاري "

َاوكراونةتةوة ثةيوةسنت بة سنووري بابةتةكةي
ضاث و بل

َاوبؤتةوة ،وتارةكة بةناوي
 "HEVYA WELETبل

ئيَمة .بؤ منوونة سةروتاري ذمارة  ٩و ١٠ي طؤظاري"

َة ئارِاستةي طؤظارةكة
كؤميتةي بةرِيَوةبةري طشيت كؤمةل

كوردستان" تةرخانكراوة بؤ ئةو تاوانةي عةبدولكةريم

كراوة ،سةرةرِاي ئاماذةدان بة ئةركة ثريؤزةكاني

َكي سظيل لة كوردستاني باشووردا
قاسم دةرهةق بة خةل

َام ثيَي واية
طؤظارةكة كة لة سيَ خالَ كؤكراونةتةوة ،بةل

َةيان بؤ
َثشيت كؤمةل
كردوويةتي و ثشتيواني ،هةروةها ثال

نةتةوةكةمان" بةرةنطاري هيَرشيَكي نارةوا و درِندة ئةبيَ

شؤرِشي ئةيلول دووثاتكردؤتةوة.

َاتةكةمان واتة لة كوردستاني عرياق كة
لة بةشيَكي ول

هةر لةو رؤذطارةدا بة دياريكراويش لة مانطي

طةلي كوردمان بة ثلةيةكي سةخيت تيَكؤشانا تيَ ئةثةرِيَ

َةي خويَندكاراني كورد-
َي  ١٩٦٩كؤمةل
ئةيلولي سال

لة ثيَناوي هيَنانةدي مايف نةتةوايةتي و دةميؤكراتةكاني لة

لقي بةريتانيا دةستيان بة دةركردني طؤظاريَك كردووة

ئؤتؤنؤمي بؤ كوردستان و ريذمييَكي دميوكراتي ثةرلةماني

ناويان ليَناوة " ١١ي ئةيلول " لةبةرئةوةي ئةو رؤذة

بؤ عرياق .ئيَستا ثاش دوو سالَ و نيو بؤمباباران و كوشنت

َكي
َةكاني خةل
رؤذيَكي خؤشةويستة لةاليةن رؤل

و برِين و طرتن و طريان و ئازار و ضةسانةوة و ثاش ئةوةي

كوردستان بؤية طؤظارةكةيان بةو ناوة كردووة ،دةستةي

سيَ مانط زياتر تيَ ثةري بةسةر شةرِ وةستاندنا لة نيَواني

نووسةران لة سةروتارةكةياندا

سوثاي عرياقي و شؤرِشطيَرِاني كوردستان تا ئيَستا هيض

ثيَيان واية لة ماوةي رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلولدا

مافيَك بة طةلةكةمان نةدراوة "

َام
َكوذي كردووة .بةل
لة هةنديَك شويَندا بةغدا كؤمةل

طؤظاري "ثرشنط" يةكيَكة لة طؤظارة سةنطينةكاني

لقي يوطسالظيا لة سةروتاري طؤظارةكةيان لةبةردةم

َةي ناوبراو وةك لةسةر بةرطي نووسراوة"
كؤمةل

قارةمانيَيت شةهيدةكان دةوةسنت كة خاكي كوردستانيان

َايةتي"ية .لةو ضوار
طؤظاريَكي ويَذةيي زانسيت كؤمةل

بة خويَين ثاكيان ئاوداوة

ذمارةيةي ليَيدةرضووة ،ضةندان دةقي ئةدةبي بةرةنطاريي

َبةستة ثيَشكةش ئةكةين بؤ
" ئيَمة ئةم ضةثكة هةل

َاوكردؤتةوة.
نووسةرة ديار و ناسراوةكاني كوردي بل

ثيَشمةرطة قارةمانةكاني كوردستان كة لة سةنطةري

لة"وتاري ثرِشنط"دا ديارة بؤضووني رةمسي طؤظارةكةية

َاتن و خويَن ئةرِيَذن لة ثيَناوي ئؤتؤنؤمي بؤ
سةخيت ول

و ئيمزاي دةستةي نووسةراني لةسةر داندراوة خؤيان بة

َبةستة
كوردستان و دميوكراتي بؤ عرياق ...ئةم ضةثكة هةل

َسؤز بؤ طةل و نيشتمان دةزانن" لة كاتيَكدا
سةربازيَكي دل

ثيَشكةش ئةكةين بؤ ئةجنومةني سةركردايةتي شؤرِش كة

طةلي كوردمان لة هةموو مافيَكي زانياري و نةتةوايةتي

ئةمرِؤ لة كوردستاني عرياق ريزي تيَكؤشان ئةبةن بةرِيَوة

بيَ بةشة ،سةرةرِاي ئةوةش تةنيا لةبةرئةوةي داواي

تا ميللةتةكةمان بطات بة ئاماجني ثريؤزي خؤي ...لة

كةمرتين مايف زانياري و نةتةوايةتي خؤي ئةكات ماوةي
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َاتةكةيا ،لة كوردستاني عرياق،
َة ،لة بةشيَكي ول
ثيَنج سال

رووي دا ،لةم شةرِانةدا هيَزةكاني حكومةت طةليَك

بةرةنطاري هيَرشيَكي درِندانة ئةبيَت كة مالَ و ديَهاتي تيا

زيانيان ليَ كةوت .بة طويَرةي دةنط و باسي طةيشتوو

َي ساوا و ثري و الوي تيا
ويَران ئةكريَن و ئافرةت و مندال

زياتر لة  ٥٠٠كةس لةم شةرِانةدا كوذران و زياتر لة

َةي خويَندكاراني
ئةكوذريَن و دةربةدةر ئةكريَن ،كؤمةل

 ٨٠٠لة هيَزةكاني مريي بريندار كراون.

َسؤز بووة
كورد لة ئةوروثا ،كة هةميشة سةربازيَكي دل

 -بة طويَرةي بةياني سةركردايةتي شؤرِش لة دةست

لة ثيَناوي ضاكة و سوودي طةل و نيشتماني

َي  ١٩٦٥زياتر لة
ثيَكردني شةرِةوة هةتا كؤتايي سال

خؤشةويستمانا ".

 ٨٠٠٠كةس لة هيَزةكاني حكومةت كوذراون و زياتر

َبذاردني ئةو ضةند ديَرِ و ثةرةطرافة لةنيَو
بؤ هةل

لة  ٤٠٠٠كةسيان ليَ بريندار كراوة وة نزيكةي

َاوكراوة و
ضةندان وتار و نووسيندا لة دووتويَي بل

 ١٠٠٠كةس لة هيَزةكاني حكومةت ضوونةتة ثالَ

َةدا تاكة مةبةستمان ليَي بةيانكردني
طؤظارةكاني كؤمةل

شؤرِش.

َةية سةبارةت بة
َويَست و بؤضووني كؤمةل
هةل

لةو ذمارانةي طؤظاري " كوردستان" كة لةماوةي

رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلول.

َاوكراونةتةوة ،دةيان هةوالَ و
شؤرِشي ئةيلول ضاث و بل

 -هةوالَ:

َي تايبةت بة رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلول
راثؤرتة هةوال

هةوالَ ستوونيَكي ثتةو و سةرةكيية لة رؤذنامة و

تيَداية كة لة رؤذنامةكاني" The Times, The
Observer, Daily Teiegraph, The Sunday
 ... ،times, The Guardian, Le Mondeهتد"

و

َاوكراونةتةوة ،هةروةها لة
وةرطرياون و جاريَكي تر بل

َيش واتة
كاري رؤذنامةوانيدا ،رؤذنامة واتة هةوالَ و هةوال
رووبةري فراواني رؤذنامة .ئةطةر تةواوي هونةرةكاني
دنياي

رؤذنامةطةريي

قابيلي

طؤرِانكاريي

َام دارِشتين هةوالَ وةك بريدؤزيَكي
دةستكاريكردن بن ،بةل
مامتاتيكي لةم ريزةبةندة زياتر قبولَ ناكات كيَ؟ لة كويَ؟
كةي؟ بؤضي؟ بؤ ،ضؤن؟
َةي خويَندكاراني كورد
رؤذنامة و طؤظارةكاني كؤمةل
َيانداوة زؤرترين زانياري دةستبخةن و
لة ئةوروثا هةول
َاويان بكةنةوة ،كة شؤرِشي ئةيلول روويدا ،زؤرترين
بل
َةكاني شؤرِش
َاوكردنةوةي هةوال
رووبةريان بؤ بل
َة لة رووداوة خيَراكاني
تةرخانكردووة ،بؤئةوةي كؤمةل
كوردستان دانةبرِيَت ناوة ،ناوة سةرةرِاي طؤظار و
َةكاني شؤرِشييان
َاوكراوةكاني لة شيَوةي بةالغدا هةوال
بل
َاوكردؤتةوة .بؤ منوونة لةذيَر ناوي" دةنط و باسي
بل
َاوكردؤتةوة:
َانةي بل
كوردستان" ئةم هةوال
 لة دوو مانطي رابردوودا لة نيَواني هيَزةكاني سوثايَةتي عرياق بة
شؤرِشطيَرِي كوردستان و هيَزةكاني دةول
تايبةتي لة ناوضةي ثيَنجوين ضةند شةرِيَكي طةورة و طران

ذمارة  ١٤دا مةلةفيَكي  ٨الثةرةيي لة ذيَر ناونيشاني"
 -Kurdistan and the pressكوردستان و
َاوكراوةتةوة كة بريتني لة ضةندان وتار و
رؤذنامةكان" بل
َي ثةيوةست بة هةمان رووداو.
راثؤرتة هةوال
لة ذمارة ٢ي طؤظاري ١١ي ئةيلول لةذيَر ناونيشاني
َنامةي هةفتةيي لة ئيَستطةي دةنطي كوردستاني
هةوال
َيان لة ئيَستطة ئةنسات كردووة
َيَك هةوال
عرياق دا كؤمةل
َاويان كردؤتةوة ،ئةمة
و ثاشان لة طؤظارةكةدا بل
َيَكيانة" لة دةظةري هةوليَر يةكيَك لة مةفرةزةكامنان
هةوال
رؤذي ٢٦ي تشريين دووةم لة دةوروبةري هةوليَر
هيَرشي كردة سةر كاروانيَكي ثؤليس كة ثيَكهاتبوون لة
سيَ ئؤتؤمؤبيلي ضةكدار ،ثيَكدادان سيَ كاتذميَري خاياند
دواي ئةوةي  ٣مفةوةز و  ٣ثؤليسيان ليَكوذرا
كاروانةكة شكاو بةرةو ناو هةوليَر طةرِايةوة

"،

َيَكي تر" بؤمبيَك لةذيَرئؤتؤمؤبيليَكي سةربازي لة
هةوال
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ضةشين لؤري تةقييةوة بووة هؤي كوذراني  ٥سةرباز و

ديَنةبةرضاو ،بؤ منوونة لة الثةرِة  ١٠لة ذمارة  ١١و ١٢

برينداربووني دوواني تر ،ئؤتؤمؤبيلةكة بة تةواوي

َاوكراوةتةوة كة بؤمباباران كراوة .لة
ويَنةي طونديَك بل

تيَكشكيَنرا " .هةروةها لة ضةند ذمارةيةكي طؤظاري"

الثةرِة ٣ي ذمارة  ٩و  ١٠ويَنةيةكي زؤر

َي خؤثيشاندان و مانطرتين لقةكاني
كوردستان" هةوال

سةرجنرِاكيَشةري لةشكري شؤرِشطيَرِيي كوردستان

َاوكراوةتةوة ،كة داواي ئاشيت و
َة لة ئةوروثادا بل
كؤمةل

داندراوة لة كاتي مةشق و راهيَناندا .ئةمةو نابيَت ئةوةش

َيانداوة رايطشيت
ئازادي بؤ كوردستان دةكةن و هةول

لةبري بكةين لةو ذمارانةي طؤظاري كوردستان كة لة

ئةوروثي بؤ ثشتيواني لة شؤرِشي ئةيلول رابكيَشن.

رؤذطاري شؤرِشي ئةيلول دةرضوونة ويَنةي خؤثيشانداني

 -ويَنة:

َةندا ،سويد لةندةن ..هتد
َة لة ثراط ،ثؤل
لقةكاني كؤمةل

َاوكردنةوةي ويَنة لة رؤذنامةدا هيضي كةمرت نية،
بل

َكي
َاوكراونةتةوة كة ثشتطريي لة شؤرِشي خةل
بل

َكو طةليَجار هيَزي
لة هونةرةكاني تري رؤذنامةواني ،بةل

كوردستاني باشوور دةكةن و درومشةكاني ئازادي و

ويَنة ،لة هيَزي ضةندان ديَرِ و ثةرةطراف كاريطةرترة.

ئاشتييان بةرزكردؤتةوة.

لة ماوةي شؤرِشي ئةيلولدا ضةندان رؤذنامةنووسي

هةر سةبارةت بة ويَنة دةمةويَت ئاماذة بة ويَنةيةك

ئرياني و ئةوروثي سةرداني بةرةكاني شةرِ و ناوضة

بدةم كة لة ذمارة ٢ي طؤظاري ثرِشنط لة الثةرِة ١٥

َام زؤرترين ويَنة لة اليةن
ئازادكراوةكانيان كردووة ،بةل

َيَك ثيَشمةرطة لة كاتي مةشقي
َاوكراوةتةوة ،كؤمةل
بل

د .كةمال فوئاد طرياوة ،ضونكة لة سةرةتاي شؤرِشدا

سةربازيدا وةك لة ذيَر ويَنةكة نووسراوة " هاويين

دووجار سةرداني كوردستاني باشووري كردووة و سةدان

"١٩٦٣ة ،ئةم ديَرِةش بؤ ويَنةكة نووسراوة:

َكي
ويَنةي ثيَشمةرطة و بةرةكاني شةرِ و ذياني ئاسايي خةل

َةواني ميللةتني
َمةتني ...ثال
ثيَشمةرطةين بة هةل

لة ناوضة ئازادكراوةكان طرتووة ،وةك دةزانريَت د.

لةثيَناوي بةختياري كوردستان ..بةخت ئةكةين

َةي خويَندكاراني
كةمال هةر ئةوكاتةش سكرتيَري كؤمةل

ذيامنان مالَ و طيان

كورد لة ئةوروثا بووة .بةرِاي من ئةو ويَنانةي لة طؤظار

 -بانطةواز و بةياننامة:

َاوكراونةتةوة،
َةي ناوبراو بل
َاوكراوةكاني كؤمةل
و بل

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا خاوةني
كؤمةل

زؤربةيان هي ئةون .بؤ منوونة لة ذمارة ١٣ي طؤظاري

هةزاران الثةرِةي ضاثكراوة ،هيض بؤنةيةك ،رووداويَكي

كوردستان ئاماذة بة سيَ ويَنة دةدةين كة الثةرِة  ٢٠و

سياسي ،نةتةوةيي ،نيشتماني نية بةياننامة ،بةالغ ،ياخود

َاوكراونةتةوة ،ئةوةي الثةرِة  ٢٠ويَنةي تؤثيَكي
 ٢٣بل

َاونةكردبيَتةوة ،ئةطةرضي تا ئيَستا
بانطةوازيَكي بل

ضوار ميلي ثيَشمةرطةية لةطةلَ ضةند ثيَشمةرطةيةك لة

َام
َة بة تةواوي كؤنةكراوةتةوة ،بةل
طةجنينةي كؤمةل

َام لة الثةرِة ٢٣دا دوو ويَنة
بةرةكاني شةرِ لة رواندز .بةل

َنيام دةرفةتيَك ديَتة ثيَشةوة كار لةسةر كؤكردنةوة و
دل

َاوكراوةتةوة ،يةكيَكيان سةركردةيةكي ثيَشمةرطةية بة
بل

َطةنامةكاني دةكريَت .بة
َينةوةي زانسيت لة بةل
ليَكؤل

دووربني سةيري بةرةي شةرِ دةكات ،ئةويرتيش سيَ

َة
ضةند مانطيَك ثيَش رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلول كؤمةل

ثيَشمةرطةن يةكيَكيان دووزةلة ياخود مششالَ ليَدةدات،

َويَستةكاني
َسوكةوت و هةل
بة نيطةرانييةوة ضاوديَري هةل

هةر لةو ذمارةيةدا ضةندان ويَنةي تري ثيَشمةرطة و

عةبدولكةريم قاسم-ي دةكرد ،كة رووداوةكةش روويدا

َاوكراونةتةوة ،هةروةها لة
ناوضة ئازادكراوةكان بل

َة بة طويَرةي تواناي
و ثارتي خاوةنداريَيت راطةياند كؤمةل

ذمارةكاني تريش بةهةمان شيَوة ذمارةييَك ويَنة
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خؤي ئةدةبياتةكاني لة خزمةتي شؤرِشةكة دانا ،ليَرةدا

َة ثيَرِةوي
يةكيَكي تر لةو هؤكارانةي كؤمةل

ئاماذة بة ضةند بةياننامةيةك دةكةين:

دةكرد بؤ ثشتيواني و كؤمةك بة شؤرِش ،هؤلَ و سةكؤي

• بيان مجعية الطلبة الكراد يف اوروبا حول املسالة القومية

كؤنطرةكاني بووة ،كة بة ضةندان دروشم دةرِازيَنرانةوة،

الكردية يف العراق ...نيسان ١٩٦٣

سةرةرِاي لة مانطرتن و خؤثيشاندانةكاندا ،هةروةها لة

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
• بةياني كؤمةل

بؤنةكانيشدا كارتيان ضاث دةكرد ،بؤ منوونة ضةندان

عرياق...

كارتيان ضاثكردووة ،ويَنةي ثيَشمةرطةكاني كوردستاني

دةربارةي

وةزع

لة

كوردستاني

١٩٦٤/١٢/١٨

لةسةر ضاثكراوة ،لة كارتيَكدا ويَنةي مارطريَيت

َة لة كؤنطرةي هةشتةميين يةكيَيت
• وتاري كؤمةل

ثيَشمةرطةي شؤرِشي ئةيلول ضاثكراوة ،ئةمة و لة

َةتي" بة زماني ئينطليزيية"...
خويَندكاراني نيَو دةول

َة لةذيَر
رؤذطاري شؤرِشدا زؤربةي كؤنطرةكاني كؤمةل

َي ١٩٦٤
 ١٢/٧ -١١/٢٨ي سال

درومشيَك بووة ،كة بةشيَك بووة لة بةرنامةي شؤرِش

• مجعية الطلبة االكراد يف اوروثا ،بيان الي راي العام

ياخود لةو ثيَناوةدا خةباتي كردووة ،تةنيا ئاماذة بة

العاملي١٩٦٥/٤/٢٨ ...

درومشي دوو كؤنطرة دةدةم:

• عاشت الذكري الرابعة لثورة شعبنا اجمليدة يف كردستان

َي  "١٩٦٥ئؤتؤنؤمي بؤ
• درومشي كؤنطرةي دةيةم سال

العراق١٩٦٥/٩/١١ ..

كوردستان و دميوكراسي بؤ عرياق.

• بيان مجعية الطلبة االكراد يف اوروثا الي الراي العام

َي "١٩٦٦
• درومشي كؤنطرةي يانزدةهةم سال

العاملي١٩٦٦/٣/١٧ ...

لةثيَناوي ضارةسةركردني ئاشتيانةي مةسةلةي كورد

َةي خويَندكاراني كورد لة
• بانطيَك لة اليةن كؤمةل

لةسةر بناغةي ئؤتؤنؤمي و دميوكراسي"

ئةوروثا بؤ طةلي كورد بةبؤنةي تيَثةرِبووني شةش سالَ

هةروةها لةسةر بةرطي ثيَشةوةي ثاشكؤي طؤظاري

َطريساندني شؤرِشي كوردستاني عرياق دا...
بةسةر هةل

َي  ١٩٧٠ئةم دروومشة نووسراوة:
نةورؤز ،ذمارة  ،٣سال

ئةيلول ١٩٦٧

خوشك و برايان بةشداري كردنتان لة كؤنطرةي

• مذكرة مجعية الطلبة االكراد يف اوروثا الي رئيس

َةكةمان ثشتطرييية لة خةباتي طةلي
ضواردةميين كؤمةل

اجلمهورية العراقية١٩٦٨/٥/٥ ..

كوردمان لة هةموو ثارضةكاني كوردستاندا لة ثيَناوي

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
• بةياني كؤمةل

مايف رةواي نةتةوةيي.

بةبؤنةي تيَثةرِبووني سيَ سالَ بةسةر بةياني ٢٩

 -ئةدةب:

حوزةيراندا١٩٦٩/٦/٢٩ ...

َةي
َاوكراوةكاني كؤمةل
بة طشيت طؤظار و بل

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا
• بةياني كؤمةل

خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا رووبةريَكي فراوانيان بؤ

بةبؤنةي تيَثةرِبووني نؤ سالَ بةسةر شؤرِشي سةركةوتوي

َام لة
َاوكردنةوةي ئةدةبي كوردي تةرخانكردووة ،بةل
بل

كوردستاني عرياق دا١٩٧٠/٩/٩ ....
لة كاتي ئاماذةدان بة ناونيشاني ئةم بةيان و

نيَو هةمووياندا طؤظاري" ثرِشنط"

و طؤظاري "

 -HEVIYA WELETهيَظيا وةليَت" .لة رؤذطاري

بانطةوازانة رةضاوي ميَذووي دةرضوونيامن كردووة.

َاويانكردوونةتةوة زياتر
شؤرِشي ئةيلولدا ئةو دةقانةي بل

 -دروشم و كارت:

دةضنة خانةي ئةدةبي بةرطرييةوة ،ئةوة ئةطةر ناوةرِؤكي
دةقةكان بةم شيَوةية ليَكبدةينةوة ،ئةدةبي بةرطري"
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ئةدةبيَكة بةرطريكةران خؤيان لةناودا دةبينن و لةناودا

من طياني خؤم داية دةست تؤ ،تؤش ئازاديم

َك هةستيان ثيَ دةكةن ،ئةم
دةيان بينن و هةموو خةل

بؤ بسيَنة....

َي مرؤظايةتي
ئةدةبة لةناو تاقيكردنةوةيةكي قوول

َةيةكة لة شيعري دياري ييَك بؤ " ثيَش
ئةمة كؤثل

ثةروةردة بووة ئةويش تاقيكردنةوةي جةنط و بةرطريية

مةرطة " ...لة نووسيين ئيحسان فوئاد  ،ئةم ثةرةطرافةي

َةي ناوبراودا
" .ئةو دةقانةي لة ضاثكراوةكاني كؤمةل

َطريساندني
لة ثيَشةكي شيعرةكةدا داناوة ":بةهؤي هةل

َك و طياني
َاوكراونةتةوة بةشيَكن لة ذياني خةل
بل

ئاطري شؤرِشةكةي كوردستاني خواروو -عرياق ثاش

َكي كوردستاندا.
بةرطري لة ناخي تاكي كورد و خةل

هيَرشة تاوانبارةكةي دام و دةستطاي فةرمانرِةوايي عرياقي

َاوكردنةوةي ئةدةبي
طؤظاري ثرِشنط ثيَشةنطة بؤ بل
بةرطري كوردي ،كةمال مةزهةر

تاوانبارةوة" ...

لة ذمارة  ٢دا

هةر لة هةمان ذمارةدا ضريِؤكيَكي (م .خ)

َسةنطاندنيَكي بؤ بابةتةكاني ذمارة  ١كردووة و لة
هةل

َاوبؤتةوة ،نووسةر لة
بةناونيشاني" نيَرطس فرؤش" بل

سةرةتادا دبيَذيت " :لةم رؤذةدا كة لة سةرانسةري

سةرووي ناونيشانةكةدا نووسيويةتي" الثةرِةييَك لة –

كوردستاني طةورةدا تاقة رؤذنامةييَك يا طؤظاريَكي

َبةندي بةفر و طولَ دا" .سةيري ئةم ويَنةية بكةن لة
مةل

كوردي ثيَشكةوتوو نيية ،دةرضووني – ثرِشنط -لةو

َةتيَكي
مةيداني بةرطري و خةبات دا ضؤن وةسفي حال

بةرطةدا و دوو لة خاكي نيشتمان و لة ضوارضيَوةي

ذياني ثيَشمةرطايةتي دةكات ":ئازاد و شيَرزاد لةسةر

َيَك قوتابيدا نةك تةنيا هةنطاويَكي
تواناي كؤمةل

سك ثالَ كةوتبوون ،لة كوني بةيين هةردوو

َطةيةكي نويَ ية لة
َكو بةل
سةركةوتووي طةورةية بةل

تاشةبةردةكةي سةر لووتكةي دةربةند ثاسةواني ريَطةي

سنووري خؤي دا كةوا ميللةتي كورد زيندووة ،كةوا

َةكةيان ئةكرد .ئازاد دةسةسرِة سوورةكةي سةر
ناو دؤل

كورد لة ضوار قولةي قافةوة سندووقي ئةشتةرخاني

َي دةرهيَنا و لة ثشتةوة بة ثيَش مةرطةكاني ثيشان
باخةل

هيَناوة بؤئةوةي زماني زكماكي خؤي تيا بثاريَزيَ لة جن

دا ،ئةوانيش حةوت كةس بوون لة ثشت ئةوانةوة لةناو

و جانةوةر – .ثرِشنط -ئةمرِؤ بة دوذمناني ميللةتي

َيَكي لووتكةي شاخةكةدا خؤيان مةالس دابوو و
قةدثال

َتةكيَنن ئةطةرضي بةري ئامساني
َيَ :طؤرِ هةل
كورد ئةل

ضاوةرِيَ ي فةرمان بوون " لة ضريِؤكةدا زووم خراوةتة

هةموو كوردستان بة تةمي نارِةواتان بتةنن كوردةكة

سةر طؤشةيةك لة طؤشةكاني ذياني ثيَشمةرطايةتي

كةلةبةريَك هةر ئةدؤزيَتةوة بؤئةوةي تيَتان بطةييَينَ كة

ئةويش " :ذيان و برايةتي و دلَ سايف و سةررِاسيت

َاي ئازادي ئةمرِؤي نةتةوةي كوردة،
زماني كوردي ،ئال

ثيَشمةرطةت بؤ رةسم ئةكا ".

هةر ئةميَنيَت تا كورديَك لة كوردستانا مابيَت ".

َة بةهةمان شيَوة طرنطيان
ضاثكراوةكاني تري كؤمةل

َة
َدانةوة و خويَندنةوةي ضاثكراوةكاني كؤمةل
بة هةل

َام طؤظاري
َاوكردنةوةي شيعر و ضريِؤك داوة ،بةل
بة بل

َاوكرانةتةوة،
دةبيني ضةندان شيعر و ضريِؤكي كوردي بل

نةوروز جياواز لة ضاثكراوةكاني تر تةواوي ذمارةكاني

كة ئيلهاميان لة شؤرِش و بةرطري و قوربانيدان

َاوكردنةوةي  ٢٦سروودي كوردي تةرخانكردووة،
بؤ بل

وةرطرتووة بة تايبةتيش لة ثيَشمةرطة و طياني بةرطري

ئةو سروودانة ئةويَ رؤذيَ و تا بة رؤذطاري ئةمرِؤش

لة شؤرِشي ئةيلولدا.

دةطةن بةشيَكن لة حةماسةت و طياني شؤرِشطيَرِيي تاكي

ثيَشمةرطةكةي مةرط بةزيَن ،تانكي دوذمن

كورد ،ئةمةش ناوي ضةند سرووديَكة كة لةو ذمارةيةدا

َتةكيَنة...
هةل

َاوكراونةتةوة ":كوردستان ،نةورؤز ،ضةند شريينة ،كة
بل
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َيَن ،دةمي راثةرينة ،كوردستان ،ئةي قوتابي ،سرودي
دةل

ثارتي دميوكراتي كورد لة كؤنطرةي سيَ دا ناوي بؤ

قوتابيان ،ئيَمة نةتةوةي مةردين ،خواية وةتةن ئاواكةي،

" ثارتي دميوكراتي كوردستان" طؤرِا ،ئةو ناوة تةنيا

بؤ ثيَشةوة ،ئةي دليَران ،تا دةس لةمل هيوا نةكةين.... ،

دووجار زاراوةي " يةكطرتوو"ي بؤ زياد كراوة ،جاري

هتد" هةر يةكيَك لةو سروودانة كاتي خؤي ئاوازيان بؤ

يةكةم لة كؤتايي ثةجناكاني سةدةي رابردوو ،جاري

داندراوة و لة اليةن هونةرمةنداني كورد تؤماركراون.

َي ١٩٤٦
دووةم لة نةوةدةكاني سةدةي رابردوو ،لة سال

ثيَويست بوو دةستةي سةرثةرشتياراني ئةو ذمارةية ناوي

سةرةرِاي شكست و سةركةوتن تا ئيَستاش لةسةر

شاعري و دانةري سروودةكانيان بنووسيَت .لة

خةباتكردن بةردةوامة.

َة لةو ضاثكراوانةي كة بة زمانةكاني
هةروةها كؤمةل

يةكيَك لةو رووداوانةي بؤتة ناسنامةيةكي ميَذوويي

َاوكردنةوةي
َاويكردوونةتةوة طرنطي بة بل
تري ضاث وبل

بؤ تيَكؤشاني ثارتي ،رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلولة ،كة

ئةدةبي بةرطري داوة؛ هةر تةنيا بؤ منوونة لة زؤربةي

بؤ ضةند ويَستطة و خانةيةك دابةش دةبيَت؛ ضةك،

هةرةزؤري ذمارةكاني طؤظاري" كوردستان " دةقي

طفتوطؤ ،ئاطربةست .بة ثشت بةسنت بة ضةند

ئةدةبي كوردييان بؤ سةر زماني ئينطليزي و زمانةكاني

َطةنامةيةك ميَذووي خاوةنداريَيت ثارتيم بؤ ئةو شؤرِشة
بةل

وةرطيَرِاوة ،بة تايبةتيش لة كاتي شؤرِشي ئةيلولدا،

ساغ كردؤتةوة.

ليَرةدا ئاماذة بة ضةند دةقيَك دةدةين كة بة زماني عةرةبي

َام دوولةتبووني ثارتي لة رؤذطاري شؤرِشي
بةل

َاوكراونةتةوة:
بل

َيَكي نيَطةتيظ بؤ ئةو سةردةمة و
ئةيلولدا بووة خال

 -كردستان موطن االبطال ،حممد مهدي اجلواهري

َيَك رووداوي ليَكةوتةوة ناكريَت لة كاتي
كؤمةل

 -نوروز ،ثريةمريد

نووسينةوةي ميَذووي حزبي كوردي فةرامؤش بكريَن ،بة

 -انشودة وطين ،علي ترموكي

مةرجيَك لة ضوارضيَوةيةكي تةسكي حزبي خويَندنةوة بؤ

 -مصباح قريتنا ،مةم

دوولةتبوونةكة نةكريَت

َام دةبيَت ئةو راستيية لةبري نةكةين كة طؤظاري
بةل

لة ضلةكان و ثةجناكاني سةدةي رابردوو كورد و

َةي
َيَت لة تةواوي ضاثكراوةكاني تري كؤمةل
هيَظيا وةل

َكي كوردستان بة مؤديَليَكي تازةي ذياني سياسي و
خةل

َاوكردنةوةي ئةدةبي
خويَندكاراني كورد طرنطي بة بل

حزبي و ريَكخراوةيي ثيشةيي ئاشنا بوون ،يةكيَك لةو

َةمةندترة .لة
بةرطري داوة لة هةر هةمووشيان دةول

ريَكخراوة ثيشةييانةي كة ميَذووي كاريي ريَكخراوةيي

دووتويَي هةر سيَ ذمارةكةيدا ضةندان ضريِؤك و شيعري

َةي
كوردي شانازي ثيَوة دةكات دامةزراندني كؤمةل

شاعريان :جطةر خويَن ،عومسان سةبري ،كامةران

خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا Kurdish Students

َاوكراونةتةوة .ئةطةرضي طؤظارةكة بة
موكري ..هتد بل

 ، Society In Europe- KSSEئةم ريَكخراوة بؤ

َاوكردنةوةي ئةدةبي ئةديباني
َام بل
ثييت التيين دةرضووة بةل

ئةويَ رؤذي سةنتةريَكي درةوشاوة بوو بؤ ناساندني

كوردستاني باشووري فةرامؤش نةكردووة ،لة ذمارة ٢دا

َدانةوةي كار و
كيَشةي كورد بة دنياي دةرةوة ،بة هةل

َاوكراوةتةوة:
ئةم شيعرةي كامةران بل

بةرهةم و ضاالكييةكاني ئةو ريَكخراوة دؤش دادةميَنني

ئاطر بة نةخيتَ ئاو كوذايةوة

بةرامبةر بة طةجنينةيةك تا ئيَستا نة كؤكراوةتةوة ،نة بة

طولَ بة باي ثايز سةري نايةوة

شيَوةيةك كاري لةسةر كراوة كة شايان بة خةبات و

ئةجنام :
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تيَكؤشاني ريَكخراوةكة بيَت .ئةو ريَكخراوة بؤ ئةو

ثاراستين كتيَبدا دةتوانريَت بةر ثرسياريَيت ثاراستين

َيؤخانةي كوردايةتي بوو.
رؤذطارة بال

َطةنامةي كوردي و ثةيوةند بة كورد بطرنة ئةستؤ.
بةل

ميَذووي ثارتي دميوكراتي كوردستان -عرياق و

سةرضاوةكان:

َةي خويَندكاراني كورد ئاويَتةي يةكن،
ميَذووي كؤمةل

كتيَب بة زماني كوردي:

َة بنووسريَتةوة ثشتيواني و
ناكريَت ئةطةر ميَذووي كؤمةل

َح ،كاريطةريي شؤرِشي ئةيلوول
 -ئازاد عوبيَد سال

ثشتطرييي بؤ شؤرشي ئةيلول فةرامؤش بكريَت.

َاوكراوةكاني
لةسةر رؤذنامةوانيي كوردي ،لة بل

بؤ سةرجنرِاكيَشاني رايطشيت و ناوةندةكاني برِياري

وةزارةتي رؤشنبريي -بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ضاث و

َةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا لة
جيهاني ،كؤمةل

َاوكردنةوة ،هةوليَر ٢٠٠٧
بل

َاوكردنةوةي ضاثكراو و ئةدةبياتةكاني بة
ريَطاي بل

 -ثارتي دميوكراتي كوردستان -سةركردايةتي كاتي،

زمانةكاني عةرةبي ،ئينطليزي ،فةرِةسي ،رووسي ..هتد،

َسةنطاندني
ريَبازي بزوتنةوةي ئازادخيوازي كورد ،هةل

زؤرترين ثةيام و رووداوةكاني شؤرِشي ئةيلولي بة دنياي

شؤرِشي ئةيلول و بةرنامةي نويَ ي ثارتي دميوكراتي

دةرةوة طةياندووة.

كوردستان ،راثؤرتي سياسي سةركردايةتي كاتي ثارتي

ثيَشنياز و سةرنج:

دميوكراتي كوردستان كة لة اليةن كؤنفرانسي ثارتي يةوة

لةو سةروبةندةدا ،بةهؤي كاركردني بةردةوامم

لة ١٥-١١ي ئاب  ١٩٧٦ثةسةند كراوة

َطةنامة بة تايبةتيش ضاثكراوةكاني حزبة
لةسةر بةل

َةباني ،كوردستان و بزوتنةوةي نةتةوايةتي
 -جةالل تال

كوردستاني و ريَكخراوةكاني تاراوطة زؤرجار

َاوكراوةكاني كتيَبخانةي
كورد ،وةرطيَرِاني :ح -ا ،لة بل

رووبةرِووي كيَشةي نةبووني سةرضاوة دةمبةوة ،بووني

جةمالي عةلي باثري ،سليَماني ٢٠١١

ئةو كيَشةية ثةيوةست دةكةم بؤ نةبووني كتيَبخانة و

 -كةمال مةزهةر" دكتؤر" كورد و كوردستان لة

َةي
ئةرشيظيَكي نيشتماني ،دةكرا لة ماوةي  ٢٥سال

َطةنامة نهيَنييةكاني حكومةتي بةريتانيادا ،بةرطي
بةل

َاتداريَيت كوردي كتيَبخانة و ئةرشيظخانةيةكي
دةسةل

َا زةنطةنة ،شةهال تاهري
َل
يةكةم ،ئامادةكردني :عةبدول

نيشتماني دامبةزريَت!

حةيدةري ،لوبنان ٢٠٠٨

َةمةندي هةزاران الثةرِةي
تاراوطة كوانوويةكي دةول

 -كةمال فوئاد" دكتؤر" ،ضةند زانياري يةك لةبارةي

ضاثكراوي كوردي و ثةيوةند بة كورد و كوردستانة،

بزوتنةوةي خويَندكاراني كوردةوة لة هةندةران ،لة

َيَن كردني ئةو هةزاران
هةقة بري لة كؤكردنةوة و ثؤل

َاوكراوةكاني
بل

َةي
كؤمةل

َاوكراوانة بكريَتةوة كة لة دةرةوةي
رؤذنامة و طؤظار و بل

خويَندكاراني كوردستان ،سليَماني ١٩٩٧

َاوبوونةتةوة ،بة دواخستين
كوردستاندا ثةرت و بل

َة و ريَكخراوة كوردي
 -كةمال فوئاد " دكتؤر" ،كؤمةل

كؤكردنةوة و دانةمةزراندني كتيَبخانة و ئةرشيظخانةي

َاوكراوةكاني يةكيَيت ي قوتابي
يةكان لة ئةوروثا ،لة بل

نيشتماني رةنطة وةك هةزاران الثةرةي تر ئةوانيش

ياني كوردستان -لقي سليَماني ،سليَماني ١٩٧٢

بفةوتيَن.

َح" ئامادةكردن"،
َح و رةفيق سال
 -سديق سال

ناوةندي

راطةياندني

هةروةها ثيَشنيار دةكةم ،بة برِياريَكي وةزاري ناوي

رؤذنامةواني نهيَين ثارتي دميوكراتي كوردستان -١٩٤٦

كتيَبخانةي زانكؤكاني كوردستان بؤ كتيَبخانة و

َاوكراوةكاني بنكةي ذين ،سليَماني
 ،١٩٥٨لة بل
٢٠١١

َةتةدا لةثالَ
ئةرشيظخانةي زانكؤكان بطؤرِيَن ،لةو حال
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َةي خويَندكاراني كورد
 -عارف روشدي عارف ،كؤمةل

 -نةوزاد عةلي ئةمحةد ،رؤذنامةطةريي خويَندكاراني

َاوكراوةكاني
لة ئةوروثا  ،١٩٧٥ -١٩٥٦لة بل

َاوكراوةكاني
كورد لة ئةوروثا و ئةمريكادا ،لة بل

ئةكادميياي هؤشياري و ثيَطةياندني كاديران -يةكيَتيي

سةنتةري كوردؤلؤجي ،سليَماني ٢٠٠٨

نيشتمانيي كوردستان ،سليَماني ٢٠١٢

 -نةوزاد عةلي ئةمحةد ،ثارتي دميوكراتي كوردستان لة

َا ئةمحةد رةسول ثشدةري ،شؤرِشي ئةيلول
َل
 -عةبدول

َاوكراوةكاني
نيَوان كوتةك و تةسليم بووندا ،لة بل

َي  ١٩٦١دذي رذيَمي قاسم ،ضاثي دووةم،
سال

َاوكردنةوةي بةدرخان ،هةوليَر
دةزطاي ضاث و بل
٢٠٠٩
َةميَشدا ،سويد
 نةوزاد عةلي ئةمحةد ،ثشكؤيةك لة خؤل٢٠١١
 -رؤذنامة لة كتيَبدا ،بةرطي ضوارةم ،لةسةر ئةركي

ضاثخانةي شةهيد ئازاد هةورامي ،كةركوك ٢٠٠٧
َا ياسني عةلي ئاميَدي ،هؤنراوةي بةرطري
َل
 د .عةبدوللة بةرهةمي ضةند شاعرييَكي كرماجني سةروودا ،لة
َاوكراوةكاني كؤرِي زانياري كوردستان ،هةوليَر
بل
٢٠٠٥
 مةسعود بارزاني ،بارزاني و بزووتنةوةي رزطارخيوازيكورد ،بةرطي يةكةم  ،١٩٥٨ -١٩٣١شويَين ضاثي
ديارنية٢٠١٢ ،
 مةسعود بارزاني ،بارزاني و بزووتنةوةي رزطارخيوازيكورد ،بةرطي سيَيةم ،بةشي دووةم ،شؤرِشي ئةيلول
 ،١٩٧٥-١٩٦١ضاثخانةي وةزارةتي رؤشنبريي،
هةوليَر ٢٠٠٤
 موحسني دزةيي ،ويَستطةكاني ذيامن ،سازداني؛ تاريقئيرباهيم شةريف ،وةرطيَرِاني؛ ئيسماعيل بةرزجني ،لة
َاوكردنةوةي ئاراس،
َاوكراوةكاني دةزطاي ضاث و بل
بل
هةوليَر ٢٠٠٩
 نةوزاد عةلي ئةمحةد ،دةنطدان لة تاراوطة ،لةَاوكراوةكاني
بل

سةنتةري

تويَذينةوةي

ثةرلةماني

كوردستان ،هةوليَر ٢٠١٥
َةي
 نةوزاد عةلي ئةمحةد ،كوردستان ئؤرطاني كؤمةلخويَندكاراني كورد لة ئةوروثا ذمارة ، ١٧- ١
َاوكراوةكاني ثرِؤذةي هاوبةشي
 ،١٩٧٤-١٩٥٨لة بل
بنكةي ذين و ئةكادميياي هؤشياري و ثيَطةياندني كاديران،
سليَماني ،٢٠١١

بةرِيَوبةرايةتي ضاثخانةي رؤشنبريي ي سةر بة وةزارةتي
رؤشنبريي و الوان ضاثكراوة ،هةوليَر ٢٠١٤
 نةوزاد عةلي ئةمحةد" ئامادةكردن" ،رؤذنامةي خةباتَاوكراوةكاني
ئؤرطاني ثارتي دميوكراتي كوردستان ،لة بل
بنكةي ذين ،سليَماني ٢٠٠٧
َةي
َطةنامةكاني كؤمةل
 نةوزاد عةلي ئةمحةد ،لة بةلخويَندكاراني كورد لة ئةوروثا  ،١٩٧٣-١٩٦٣لة
َاوكراوةكاني بنكةي ذين ،سليَماني ٢٠٠٩
بل
َةي خويَندكاراني كورد
 هةستيار حمةمةد عةلي ،كؤمةلَاوكراوةكاني ئةكادميياي هؤشياري و
لة ئةوروثا ،لة بل
ثيَطةياندني كاديران -يةكيَتيي نيشتمانيي كوردستان،
سليَماني ٢٠٠٩
َطةنامة
 وريا رةمحاني ،شؤرِشي ئةيلول لة بةلَاوكراوةكاني ناوةندي
نهيَنييةكاني ئةمريكادا ،لة بل
رؤشنبرييي و هونةريي ئةنديَشة ،تاران ٢٠١٣
كتيَب بة زماني عةرةبي:
 احلزب الدميقراطي الكردستاني -اللجنة التحضريية،تقييم مسرية الثورة الكردية و انهيارها و الدروس و العرب
املستخلصة منها ،اوائل كانون الثاني ١٩٧٧
 ايوب بارزاني ،احلركة التحررية الكوردية و صراعالقوي االقليمية و الدولية  ،١٩٧٥ -١٩٥٨ملفات
سرية ،دار نشر املشرق -جنيف ٢٠١١
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 -شريكو فتح اللة عمر ،احلزب الدميقراطي الكوردستاني

كتيَب بة زماني سويدي:

و حركة التحرر القومي الكوردية يف العراق -١٩٤٦

 SAOB Svenska Akademiens ordbokFlykting (Tryckår 1925
َاوكراوة
طؤظار و بل

 -شيخ علي ،اضواء علي احلركة الطالبية الكردية يف

  " ZagrosLifeطؤظار" ذمارة  ،٢مانطي ئاياري٢٠١٤
 -رؤذنامةنووسان " طؤظار" ،يةكيَتيي رؤذنامةنووساني

 ،١٩٥٨من منشورات املديرة العامة للطباعة و النشر-
وزارة الثقافة ،السليمانية ٢٠٠٤
اخلارج ،من منشورات مجعية الطلبة االكراد يف اوروبا،
ثراك١٩٨٦ ،
 عبدلستار طاهر شريف" دكتور" ،اجلمعيات واملنظمات و االحزاب الكردية يف نصف قرن -١٩٠٨
 ،١٩٥٨شركة املعرفة للنشر و التوزيع ،بغداد ١٩٨٩
 علي جعفر ،كورد املهجر؛ مجعية الطلبة الكورد يفاوربا ،اجلزء االول ،منشورات دار خاني للنشر و التوزيع،
٢٠١٦ .....
 علي سنجاري ،احلركة التحررية الكوردية ،مواقف وآراء ،الطبعة االولي ،مطبعة خةبات ،دهؤك ١٩٩٧
 ليث عبدحلسني الزبيدي ،ثورة  ١٤متوز  ١٩٥٨يفالعراق ،دار الرشيد للنشر ،دار احلرية للطباعة -بغداد
١٩٧٩
بة زماني ئينطليزي:
-Mohamad
Salih
Karadaghy,
KURDISTAN AND KURDS, Kurdish
Students Society In Europe( U.K
Branch) 1962
كتيَب بة زماني فارسي:
 بهرام ولدبيطي ،برتارك طوفان مال مصطفي بارزانيبة دروايت مطبوعات ايران ،١٣٢٤ -١٣٥٨ ،ضاث
اول ،تهران ١٣٩٥
 عرفان قانعي فرد ،تندباد حوادث بررسي رخدادهايتاريخ معاصر ،طفتوطو با عيسي ثذمان مامور ويذة شاة و
ساواك در كردستان عراق ،نشر علم ،تهران ١٣٨٩
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كوردستان ،ذمارة  ،3سليَماني ٢٠٠٣
  ١١ايلول ،١٩٦٩ ،نشرة فصلية تصدرها مجعيةَي
َي  ،١٩٦٩ذمارة  ٢سال
الطلبة االكراد ،ذمارة  ١سال
١٩٧٠
 نوروز ،نشرة خاصة مبناسبة عيد نوروز -اصدرها فرعمجعية طلبة اكراد يف اوربا ،ذمارة
HEVYA WELET, Sal 1, jimar 2, Gulan
- 1964
َي  ،١حوزةيراني
 ثرِشنط " طؤظار" ،ذمارة  ،١سال ،١٩٦٦الثةرِة ١
َاوكراوةيةكي دةنط و باسي
 دةنطي كوردستان ،بلَي
هةفتةيي راديؤي دةنطي كوردستان بووة ،ذمارة  ،٢سال
١٩٦٣/١٠/٩ ،١
َي  ١٩٩٠بة كؤمةكي
 كلتور" طؤظار" ذمارة  ،٥سالدةزطاي راطةياندني يةكيَتيي نيشتمانيي كوردستان لة
شاخ دةرضووة.
سةرضاوةي تر:
 ئةرشيظي تايبةتي خؤم -كتيَيب

ضاثنةكراوم؛

َةي
كؤمةل

خويَندكاراني

َات -ئةكسا -١٩٧٥
كوردستان لة دةرةوةي ول
"١٩٨٨
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1970 -1961 أحداث ثورة أيلول يف أدبيات مجعية الطلبة الكورد يف أوربا
:ملخص البحث
تعرّف الكورد وأبناء كوردستان يف أربعينيات ومخسينيات القرن املنصرم واطّلعوا علي منوذج جديد من احلياة السياسية
 كأحد التنظيمات املهنية اليت يعتز بها تأريخ العمل التنظيمي، ما دعا إلي تأسيس مجعية الطلبة الكورد يف أوربا،واحلزبية والتنظيمية
 فحينما نتصفح أنشطة ونتاج وفعاليات، إذ كانت تلك املنظمة آنذاك مركزاَ متألقاً لتعريف القضية الكوردية للرأي العاملي،الكوردي
 إن. فإننا نقف مندهشني أمام خزين مل يلملم ومل يرتقِ الرجوع إليه إلي مستوي يتواءم مع نضال و كفاح تلك املنظمة،تلك املنظمة
 فحينما يكتب تأريخ اجلمعية فال ينبغي إهمال،العراق وتأريخ مجعية الطلبة الكورد صنوان-تأريخ احلزب الدميقراطي الكوردستاني
، فقد عملت مجعية الطلبة الكورد يف أوربا وعرب منشوراتها املطبوعة وأدبياتها باللغات العربية.دعمها ومساندتها لثورة أيلول
 علي جلب انتباه الرأي العام ومراكز القرار وإيصال أكرب عدد من الرسائل حول أحداث ثورة،إخل... الروسية، الفرنسية،اإلجنليزية
1975-1956  اعتماداً علي األدبيات الرصينة جلمعية الطلبة الكورد يف أوربا، ارتأيت يف هذا البحث أن أتطرق.أيلول إلي العامل
 أتطرق يف القسم األول منه إلي مرحلة: إذ يتألف البحث من قسمني. إلي ما قدمته هذه املنظمة من دعم وإسناد لثورة أيلول،
 ويف القسم الثاني أجريت قراءة ألدبيات اجلمعية ومدي دعمها.تأسيس اجلمعية ومؤمتراتها وأنشطتها والعالقة بينها وبني ثورة أيلول
.ً وكأي موضوع أكادميي استفدت من العديد من املصادر اليت أشرت إليها يف آنفا.للثورة
The History of the September Revolution in the Publications of the Kurdish
Students` Society in Europe – KSSE 1961-1970
Abstract:
During the 1940´s and 1950´s of the Twentieth Century, the Kurdish people experienced
a new form of organizational, professional and political movements. One of those
exemplary professional and interest group associations, that is the center of special Kurdish
pride, is the establishment of The Kurdish Students` Society in Europe – KSSE.
This student organization was a vital center for spreading knowledge and information
about the Kurdish Question and the Kurdish Movement, abroad. In publishing these
materials about the activities, publications and work of this student association, we are
amazed at the lack of attention paid to the efforts and struggle of this organization that could
do justice to its work and importance. This student organization constituted, in reality, the
role of an embassy and a diplomatic representation for the Kurdish National Liberation
Movement “Kurdayati .” The history of the Kurdistan Democratic Party in Iraq and the
history of the Kurdish Students´ Society in Europe are intertwined. Writing a history of
KSSE, that does not touch upon its comprehensive and strong support for the September
Revolution of 1961 in Iraqi Kurdistan , would be insufficient.
In order to attract and gain the support of international public opinion, the Kurdish
Students` Society in Europe – KSSE distributed most of the news and statements of the
September Revolution in many international languages, like Arabic, English, French,
Russian, and German, etc. In this research, I have relied mainly on the original documents
of KSSE between 1956-1975 concerning their support for the September Revolution in Iraqi
Kurdistan. It consists of two parts. In the first part, I deal with the establishment of the
student organization, its annual meetings and congresses, its activities as a student
organization and its relations with the September Revolution. In the second part, I present
a content analysis of the documents and publications of KSSE to ascertain the degree of
their support for the September Revolution.
In similarity with other academic works, I have benefited and used multiple sources for
my research. The details are presented at the end of the research .
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