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  ٣ـ ١بهشی 

يهم و بی گوتاری ناسيۆناليزمی کوردی ـ بهرگی س   کت

را و چهند سهرنج  ندنهوەيهکی خ   ک...  خو

  

ۆ بهرزنجهيی                                                                                ٢٠٢٠/٥/١٥هه

ی    عيرفانالپهڕە، دەزگای جهمال   ٢٩٥چاپی يهکهم/    ٢٠١٩سا

ندنهوەم بۆ ههردوو بهرگی  شتر خو بی گوتاری ناسيۆناليزمی کوردی کاک  ٢ـ١پ کردووە و به  قهرەداخی عهتای کت
مه سهر نووسهر و ئهو ميتۆدانهی کاری پ دەکات. کی تر بگهڕ رەدا نامهوێ جار ژی لهسهرم نووسيوون. ل   دوور و در

ندنهوەی گوتاری ناوبراو، ئهمجارە لهبری بزاڤ و حيزبی کوردی،   کی تری کاک عهتايه بۆ خو ئهم بهرگهش که ههو
چنينی کۆشک و تهالری گوتاری ناسيوناليزمی کوردی.  بژاردووە، که بهشدارن له هه بهرههمی کۆمه  نووسهری هه

ک ب کهموکورتی نييه، بۆيه کارەکه مه دەزانين هيچ کار که ئ نهکهوتووە و به ی کاک عهتاش ههر دەالقهيهکی گهورەی ت
ت. دەگر نيشتوويشی سازداوە ،که  پرسياری جۆراوجۆر هه کی پانوبهرينی تهمومژاوی و گومان ل   ڕووبهر

ويسته به گوتهيهکی سهرەتا دەکهم:" بليمهت و زاناکان خاوەن ئايديان، دەنا زۆرينهی  Samuel Coleridge پ دەست پ
ک له که له پرۆژەيهکی گهورە به ناوی گوتاری  اليهن ئايدياوە داگيرکراون". کهواتهخه بهکه بهش ين کت ويسته ئهوە ب پ

کی لهبهرچاو گرتووە؟. چونکه نه له ڕووی کرۆنۆلۆژياوە  وەر ناسيۆناليزمی کوردی. ديار نييه بۆ ئهم کارە کاک عهتا چ پ
بژاردنی  ئهو نووسهرانه کردووە دا لهبهرچاو گيراوە. بهشی زۆری ئهو   کاری لهسهر هه کی تری ت وەر و نه هيچ پ

نووسهرانهی کاک عهتا دياری کردوون، کۆچی دواييان کردووە،جگه له د. کهمال مهزههرـ تهندروستی باشی بۆ دەخوازين  
ته خانهی خاوەن گوتاری نا ندنهوەکهی خودی کاک عهتا، نووسهر ههيه ناکهو سيۆناليستی ـ . ههر به گهزومقهستی خو

ژی بۆ  کی دوورودر تی و شهنوکهو ناو کوردييهوە،  خودی قهرەداخيش بابهتييانه ئهمهی ساخ کردۆتهوە. کهچی ه
ن، که دەبوو  کی تر نابينر ک بهرچاو دەکهون که نهدەبوو بهرچاو بکهون، کۆمه بهرههمهکانی کردووە.  کهواته چهند ناو

وەر و بنهمايهکه بۆ کارەکهی قهرەداخی.   وەک سهرمهشق دابنرانايه. ئهمهش نيشانهی ی و نهبوونی پ که ی و پ که   ت

ه و بۆچوونهکان لهسهر مامۆستايان  ندنهوەيهی بهندە لهسهر بنهمای دوو شت بوو، ڕاسکردنهوەی هه مهسعوود  ئهم خو
خواشبوو  جهمال نهبهزو  محهمهد    کهمال مهزههر ز د. و بهڕ برايم ئهحمهدو ڕەخنهگرتن له ڕيزبهندی ناوەکانی خوال

ژينهوەيهدا.    به تايبهت لهم تو
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خۆش بوو "  روتهسهلی ورد و بابهتی بۆ گوتاری خوال ندنهوەيهکی ت " دەکات و ئهحمهد برايمبۆ نموونه، قهرەداخی خو
ژوويی و سياسی نووسهر ـ برايم  ودانگه که گوتاری م : " بهم پ ڕی نووسينهکهيدا دە ک له دوا د ئهحمهد  دەگاته ئاکام

کی پان عهرەبييه". ناسهی گوتاری نهتهوەيی يان ناسيۆناليزمی کوردييه و گوتار   ـ له دەرەوەی بازنه و سنوور و پ

ت  بژاردووە و کهچی د بهکهشی به ئاگاييهوە هه ئهوەی سهير و سهمهرەيه، قهرەداخی ئهم ڕاستييه دەزان و ناونيشانی کت
ر چهتری  ته ژ ن باسهکهيهوە و لهتهک خاوەن گوتارە نهتهوەييهکاندا ڕيزيان دەکات!. وەک  ناوی برايم ئهحمهد دەه

هی وا زەقهوە؟   ی نابم و دەپرسم: کاک عهتا چۆن ئهمه دەکات و، بۆ خۆی دەخاته هه کردنه حا که وپ که ک لهم ت نهر خو
ئاگاييهوە ئهنجام داوە؟..    مهبهستی  لهم کارە چييه؟. ئهمهی به ئاگاييهوە ياخود ب

ز"  کاک   يشی خستۆته ناو ليستی ئهوانهی وەک خاوەن گوتاری نهتهوەيی/ ناسيۆناليزم کاری "د. کهمال مهزههرعهتا  بهڕ
تهوە ـ  دا ناب کی ت ی کهس ندنهوەی ئهو بۆ کهسانی خاوەن گوتاری ناوبراو، ج لهسهر کردوون. گهرچی دەشزان ئهم خو

کی ئايدۆلۆژييهوە، پرۆژەی ت، کار له پسپۆڕيهکهی خۆيدا ـ   وەک د. مهزههر ـ  له ديد هتيش نهب بۆ سهربهخۆيی و دەو
شهکييهکهيدا ڕيزبهندی  ته دەرەوەی خانهی ئهوانهی  کاک عهتا له پ ژوو ـ بکات دوور له گوتاری ناوبراو ، که دەکهو م

کی تريانهوە ديارە و ئهمهش اليهنگر : " هاوکات بير و ئايدۆلۆژيای چهپ بهسهر ههند ی مانهوەی کورد کردوون و دە
ستا داگيرکهری کوردستانن(...) ئهوەش  هتانهدا که کوردستانيان بهسهردا دابهشکراوە و ئهوان ئ دەکات، له سايهی ئهو دەو
هتی داگيرکهردا نهتهوەی بن دەست بژی،   تی دەو ی وايه دەش لهسايهی دەسه لهو ڕوانگهيهوە هاتووە، که بيری چهپ پ

می سۆڤيهت هت و ئۆتۆنۆمی بۆ نهتهوەی بن وەک ئهوەی سيست ر دروشمی ديموکراتی بۆ دەو ی بانگاشهی بۆ دەکرد لهژ
  دەست".

تی و چهپايهتی ـ ههر له سهرەتاوە، ناڕاستی شکستی خۆيان کردۆته ناسنامهی   راقچ ڕەوانی ههردوو ئاڕاستهکه ـ ع پ
شڕا به باوەڕەوە:   گوتارەکهيان ، چونکه ههر له پ

هتی کورد نيين.ـ باوەڕيان بهو    کيانه دەستکردانه ههيه، که ئيمپرياليزم دروستی کردوون و دەو

کشکاون. کی ت ی دەروونييان ههيه، بۆيه تاک   ـ خۆ بهکهمزانين و ههستی پهستی و گر

ز دەخهن و خزمهت به ميللهته   کارەوە، دۆزی نهتهوەيی پهراو کهوە ژيان و چينی کر ـ به ناوی خهباتی برايهتی و پ
گانه دەکهن.سهر هتی ب ت و دەو هته بيژۆ و نامۆکان دەکهن، پڕوپاگهندە بۆ بهرجهستهکردنی دەسه   دەست و دەو

کی وەک سويسرادا دەژين.  ت يان وايه له و   ـ زڕە خهونی ديموکراسی و سۆسياليزمی دەبينن و پ

  دابين بکهن.ـ دەيانهوێ ديموکراسی بهرن بۆ پايتهختی داگيرکهران و فشه ئۆتۆنۆميش بۆ کورد 

شنه،  هت بۆ فهلهستين دەکهن، خۆيان دەخهنه سهنگهری عروبهی دژ به زايۆنيزم و  دەيانهوێ کورديش ڕاک ـ داوای دەو
ک، که ئامانج و ستراتيژ و ئهرکی سهرەکی ئهو نييه. و  شهڕ   ن

زراو و که کی يهکسان و ماف پار کهوە ژيان تی گوتاری پ راقچ تی و ع شکهوتووی ـ گوتاری داگيرکهرچ کی پ لتوور
کردنی داگيرکهر و داگيرکراو،سهردەست و  کو وتاری قبوو رن نهبووە وەک نموونهی سويسرا. به ژيانی مۆد

گانه حوکمی کورد بکات ....هتد.  کراو،جهلالد و قوربانی ،به کورتی ڕازيبوونه بهوەی  ب مل م و زو   بندەست،زا

رەدا ت ل ی به ئاگايه. ئهمهش دژی   ڕەنگه گهل باس و خواستی تريش ههب نهری زيت ل ئاماژەيان پ نهدراوە، ل خو
گرتنه له دۆزی نهتهوە و بهزين و دۆڕاندنه.   به گوتاری نهتهوەييه و واتای خۆ بهدەستهوە دان و دەستهه

ر کاريگهر ک لهژ ن کهس کيش نييه، بيسهلم وەر و بنهما و توخم و ڕاستيی و ئهزموون و زانست تی کهواته هيچ پ
هت   ت و کار به گوتاری ناسۆناليزمی کوردی بکات، که دوا ئامانجی سهربهخۆيی و به دەو گوتاری پان عهرەبيزمدا ب
هتی دەستکردی داگيرکهر و داوای ديموکراسی  ت به دەستوور و سنوور و قهوارە و ناسنامهی دەو بوونه!. ياخود ڕازی ب

نانی ئۆتۆنۆمی ههوڵ نانه  بۆ بکات و خۆی بۆ بهدەسته ، واز ه ن شڕا دەيسهلم بدات. ئهم بيرکردنهوە و گوتارە ههر له پ
چهوانهی   ن و ههميش تهواو پ زەکه ههم ناگونج ی گرتووە. کهواته ههردوو ت لهو پرۆژەيهی ناسيۆناليزم لهخۆيدا هه

چهوانهی ن کی پ ر ناو بهدا.گهوههری ئامانجی نهتهوەيين و دەبوو ببنه پرۆژەيهکی تری سهربهخۆ لهژ   اوی ئهم کت
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ک که خاوەنی  ندنهوەی بۆ ئهمانه کردووە ؟  ناوی خستوونهته پاڵ نووسهرگهل پرسيار ئهوەيه، بۆ قهرەداخی هاتووە و خو
بهت ئامانجی من کهمکردنهوەی ناو و  ی سهرسووڕمان و پرسيارە؟. هه جيهانبينييهکی تهواو نهتهوەييانهن!. ئهمه ج

ژوويان ناوبانگی ئهو دوو زاته نييه،   ی سياسی و م ناديدە گرتنی بهرههمهکانيان نييه! خۆشم نادەم له قهرەی ئهو باسه و ڕۆ
و مهبهستيشم نييه ب نرخانه تهماشای کارەکانيان بکهم. ل باش دەزانم کهوا ئهوان و گوتارەکهيان لهگهڵ ئهم ناونيشان و  

شک  ، که قهرەداخی لهبهرچاوی گرتووە و دەيهوێ پ وە دەست پ دەکهم،  باسهدا ناگونج هشمان بکات.  سهرەتا لهو
يبژاردوون و   مه سهر ئهو نووسهرانهی که هه ک دەدات. ئهوسا د شهکييهکی کورتدا ئاماژە به چهند خا قهرەداخی له پ

  بهو ڕەگهزانهی گوتاری ناوبراوەوە. 

ناسهکردنی گوتاری نهتهوەيی کردنهوەی دەرگای باسهکهيه، ئهوجا عهتا قهرەداخی   داوا دەکات: " گهرەکه گوتار ڕوويهکی پ
ت:  " ئهم گوتارە لهسهر بنهما و مانای ڕەتکردنهوە  ت"!. لهديدی قهرەداخييهوە ئهمهش بهوە دەب شارستانی مرۆيانهی ههب
که گوتاری ناوبراو ههر چۆن ڕەوايهتی به بوونی خۆی دەدات،   ت. به وەشاندنهوەی گوتاری ئهوانی تر بنيات نهنر يان هه

ت گوتاری نهتهوەيی کوردی، ڕەگهزەکانی به سووک به  وەش، ڕەوايهتی به بوونی ئهوانی تر بدات. واته ناب ههمان ش
ت به چاوی سووک و کينهوە  کدا ڕاسته ناب ت". ئهم بۆچوونهوە بهديو يان کهم سهيرکردنی ئهوانی تر بارگاوی کرا ب

کی تر کاک عهتا داوای ئهوەمان ل دەکات، ئهوانه ڕەت تهماشای گهل و نهتهوە و کهمه نهتهوەکانی تر بکهين. بهد يو
کی بهنرخهوە تهماشايان بکهين!. ئهگهر وانييه، چۆن قسهی  زيان ل بگرين و به چاو نييهوە، ڕ ونهوەش نهکهينهوە و هه

ويست بوو قهرەداخی ئاماژەی به گوتاری ئهوان بکردايه و ڕوانگهی ئهوانی بخستايهته بهرچاو و   وا دەکات!؟. ئاخر پ
م قهرەداخی ههر داوا له کورد دەکات، گوتارەکهی مرۆڤدۆستی  ندايهتهوە. به دا بخو گه و بوون و نرخی بوونی کوردی ت پ

ڕوانينانه بهرجهسته بووە.   ت. که له ههقيقهتدا گهوههری گوتاری نهتهوەيی کورد، بهم ت رن و شارستانی ب   و مۆد

ناسه و دياريکردنه بۆ گوتار ژراوە، ل تهواو تهواو  ئهم پ ی ناسيوناليستی کوردی، وەک وشه و ڕسته و مانا، جوان داڕ
کی نهک بارگاوييه  نتهکانه. ئاخر گوتاری ئهوانی ديکه! گوتار ژوويی و ئهزموونهکان و ئهرگوم چهوانهی واقيعی م پ

چووە لهسهر بناخهی   ز و هه کوشتن و بڕين و قڕکردنی کورد. بهو دوو سيفهتهی باسکراوە، بگرە ناوەڕۆک ههڕەشه ئام
گوتاری ئهوان داوای ژيانه بۆ خۆيان و مهرگيش بۆ کورد،بهواتايهکلی تر له بوونی کورددا مهرگی خۆيان دەبيننهوە. 
ی لهناوبردنت دەدات. کهواته ڕەتکردنهوە و  گوتاری ئهوان باوەڕی به بوونی تۆ نييه، تۆی کردۆته پاشکۆی خۆی و ههو

کی بهربهرەکانی و هه کی سهرەکييه و دەرفهت به تۆ دەدات، گوتار وەشانهوەی ئهم گوتارە، ئهرک تهکاندن و هه
دانهوە ناوەڕۆکی گوتاری نهتهوەيی بۆ خۆی لهم ڕووەوە  ت. جهخت دەکهمهوە ب خۆهه تهندروست و شارستانی ههب

وە، له بهخشندەيی و مرۆڤدۆستيی.  گهرنموونه  بخوازن ه وانل گهرد و ل ندەی ژمارەی شههيدانی کوردستان   گهش و ب
  نموونهمان لهبهر دەستدايه. 

ر و باخهڵ فهرەحی و کهوتن به شهوارەی دەقی کۆمه   به واتايهکی تر قسه سهوز و سوورەکانی کاک عهتا، هی سکی ت
ه کراوە. ئهگهر کاک عهتاش  دانهوە و به هه هوەرييهکی ب بنهمای دوور له واقيعه و به پۆزل بی تۆز ل نيشتوون و هه کت

ژوو نهيهکی م کی تر و ت، جار ويستی بهوە ب نی و ڕەگهزپهرستی پ زی نامرۆڤانه و شۆڤ ناوی و شهڕانگ يی گوتاری خو
ويست نييه. تورک و فارس عهرەب نهری کورد ئهو نمايشتهی پ   بهسهر  بکهينهوە، ئهوە خو

شکچی ": دوژمنايهتيکردنی کورد و داگيرکردنی کوردستان،يهکجار به دڕندەيی   ب گهورە زانای سۆسيۆلۆژی تورک دە
ژانه نڕ يهکی تری جيهاندا  و خو کراون. بنيادەم ببڕای ببڕ نموونهيهکی تری بۆ ئهم دڕندايهتی و کۆنهپهرستييه له هيچ ج

تهوە. کورد و کوردستانيان به ڕادەيهک زەوت کرد،که ههتا ناوی ههردووکيان لهسهر ڕووی زەوی سڕانهوە".   بۆ نادۆزر

ژووە. گوتاری گوتاری ناسيۆناليزمی تورکی، باوەڕی به کورد نييه و هه گری ههرچی ڕەگهزە نامرۆڤايهتييهکانی م
وەی  گهت له چوارچ ت ملکهچ و پاشکۆی خۆی بيت ج فارس، تۆی وەک برا بچووک و ئامۆزاش قبووڵ نييه، دەب
ک  به ئومهی ئيسالمی و جارەکهی تر به کوتهکی دەستی زايۆنيزم و  ت. گوتاری عهرەبيش، جار تيدا ب رانچ بۆتهقهی ئ

کی ئيمپريا نا کراوە به شهيتان ندراوە. له ههر س گوتارەکهدا، کورد و ليزمی داناويت و نيشتمانهکهشت به هی عهرەب قهب
بهری ئهم گوتارە له بواری  ڵ کراوە. ئهوەتا س بوو. کوشتنی کورد و لهناوبردنی به ههموو مهزههبهکان حه نهفرەت ل

بوارەکانی تر چهندين سهتهيه شانی قورسی داداوە، الی ئهوانهی   سهربازی و ئابووری و ڕۆشنبيريی و سياسی و ههموو
ران و  مهکانی ئ ت بگرنه دەست. نموونهی حکومهتهکانی تورکيا و ڕژ وەن دەسه لهسهر حوکم و ئهوانهشی بهڕ

ژوويهکی زيندووە. تهکانی سووريا، م راق و دەسه   حکومهتهکانی ع
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بهکهی نووسه  رەدا نموونه له خودی کت وەی من ل نهر، تا ئهو دژبهيهکييهی کاک عهتا پ رەوە دەگوازمهوە بۆ بهرچاوی خو
مهی کرووەته .  گرفتارە بخهمه ڕوو مهی کردووەته جنۆکه ،جارێ ئ همی دوژمن جارێ ئ : " قه جهميل ڕۆژبهيانی دە

مهی کردووە به فارس، جارێ پي مهی کردووەته نهتهوەی کوردی کوڕی مهرد، جارێ ئ اوانی ئازامانی زۆڵ، جارێ ئ
ه، ئهمهشيان بۆچۆته سهر" .       ناوناوە دز و درۆزن و شوانه و

کهوە  ی سهرنجی وردە، ههر س گوتاری ئهوان دژ به کوردە، به ناوەڕۆک دژ بهيهکتريشن، کهچی  ههميشه پ ئهوەی ج
و خۆياندا به بهرنامهن و هاوک ی و قڕکردنی ناسنامهی کوردبوون. له ن ار و هاوپهيمانن. بهکورتی و کۆکن لهسهر نکۆ

نی بۆ لهناوبردن و سهرکوتکردنی بزاڤی کورد  کيانهوە، دەيان پرۆژەی ئاشکرا و نه کرمانجی له پشت گوتاری ههر س
لهم ڕووەوە ـ خهباتی ئينتهرناتسيۆنالی ئايينی يان ئايدۆلۆژيايی کورد ـ   مهسعوود محهمهدو ناسنامهکهی ههيه. مامۆستا 

کی خاوەنی وتهيهکی  ک دەستکهوتی ڕۆژ کهڕ جگار جوانه و دە ئهم جۆرە بيرکردنهوە وەک ئهوەيه: " سوا ه
ت دەکرێ". ک، له بهرانبهريشدا نه سوپاسی دەکرێ و نهخه ر کردنی خۆی دەخاته سهر سامانی مليۆن   سو

کی پ دەبڕ ن مان بگهيهنه، کورد و گوتارەکهی لهم ڕووبهڕەدا، چ شو ت؟!. ياخود چۆن ڕەفتار  جا کاک عهتا وەرە و ت در
: " هيچ کام لهو نووسهرانه نهبوونهته خاوەنی گوتاری تهواوی نهتهوەيی، بهو مانايهی گوتاری  بکهن.  دواتر دە
مه بهوردی   تهوە" . ئ هتی سهربهخۆی کورديدا خۆی دەبين ناسيۆناليزمی کوردی  که تهنيا له سهربهخۆيی و بنياتنانی دەو

ه نووسهرەی قهرەداخی دەسنيشانی کردوون.   دواتر   کاردەکهين لهسهر ئهم وەی بهرههمی ئهو کۆمه بۆچوونه، له چوارچ
شتر ئاماژەمان به پان عهرەبيزم و چهپ   ئهم نووسهرانه بهسهر چهند گرووپ و ئاڕاستهيهکی جياوازدا دابهش دەکات. پ

تی ئايين دان، ب ر کاريگهر ن کراون بهوەی لهژ کی تريان پۆل تی کرد. بهش ر کاريگهر هتايبهت ئيسالم و ئهوی تريشی لهژ
نيزمی ههيه. کاک عهتا دەيهوێ   تی کۆنهپهرستانه و شۆڤ گوتاری دواکهوتوو و داخراوی ناسيۆناليزمی عهرەب، که خاس

رەدا ڕيزبهندييان  جهمال نهبهز ڕەوانشادئهم ناونيشان و بکاته دەروازەی تۆمهتبارکردنی،  و کاژيک و پاسۆک،بۆيه ل
زەی ئهم بۆچوونهی قهرەداخی.  ينه و   دەکات. دواتر د

يهتی و سهربهخۆخوازی بۆ يهک بهشی کوردستان دەداته پاڵ  تی و خ وەندييهدا تۆمهتی ناوچهگهر مهسعوود ههر لهم پ
  ناليستانهن.و ئهوانهی  خاوەن گوتاری ڕاستهقينهی  ناسيۆ جهمال نهبهز و محهمهد

لهبهرئهوەی جارێ قهرەداخی دەرگای پرۆژەکهی دانهخستووە و بهردەوامه لهسهر کارکردن لهسهری، وەک له  
ژوونووسان ماون که بهرههمهکانيان له ڕوانگهی  :" ژمارەيهکی دياری تر له نووسهر و م مان دە شهکييهکهيهدا پ پ

ش بکهوم و ناوی ئهو نووسهر و گوتاری ناسيۆناليزمی کوردييهوە شايانی قسه لهسهر  کردنن". بۆيهکا منيش نامهوێ پ
  خاوەن گوتارەنهتهوەييانه /  ناسيۆناليستانه بهرم، که کاک عهتا ناههقی گهورەی دەرههق کردوون. 

ک و   وەر کی تر نيشان دەدات. چونکه هيچ پ نهی  لهبيرکراو و فهرامۆشکراوەکانمان به جۆڕ ژوو و ئاخر م
ندنهوەيهک ب ناکهين،نازانين بۆ لهبيری کراون؟!. ئهوانهی لهم کارەی قهرەداخيدا  خو ۆ ئهم کارەی نووسهر دەرک پ

ندنهوەيهوە، جگه له ڕەوانشادان مامۆستا مهسعوود محهمهد و جهمال نهبهز، ههر   شايستهی بهرزن، بکهونه ناو ئهم خو
.  يه) ال جهميل ڕۆژبهيانی و شوکور مستهفاشهرەفخانی بهتليسی و رەفيق حيلمی و عهالدين سهجادی و مه يهک له ( 

نهری کورد ئاگادارە ئهمانه   ژوويان، بير و هزريان سهلماندوويانه خاوەنی گوتاری ناوبراون.ئهم   بهخو شاکارەکانيان، م
نهری کورد بڕاوەتهوە. ناگرێ و الی خو يهک هه   ڕاستييهش چ دەمهتهق

کی ههرە زۆری ئه ندنهوەيهدا گهرەکمه بهش واندنهی لکاندوويهتی به ههردوو لهم خو گهيشتن و ش ه و خراپ ت و هه
نه   مامۆستايان مهسعوود محهمهد و جهمال نهبهزەوە، ڕاست بکهمهوە و ڕووناکی دروست بخهمه سهر ڕاستييهکان. تا و

نهری ئازيز.    ڕاستهقينه و ب ڕتووشهکهيان وەک ههن بخهمه بهردەست خو

رايی زاني نهران، قسه لهسهر يهکه به يهکهی ئهوانه دەکهم  به کورتی بۆ ئهوەی به خ به بهخشمه خو ارييهکی گشتی ئهم کت
ندنهوەيان بۆ کراوە.   خو

  ١٦٠٤ـ ١٥٤٣شهرەفخانی بهدليسی 
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ژوودا ناشيرين  ١٦شهرەفخان لهسهدەی  ز و تاريکايی م دا شهرەفنامهی به زمانی فارسی نووسيوە. کات کورد له پهراو
ت و ههوڵ  کراوە، ئهم  وە ڕايدەگر ته سهر شانۆی بوون و بهپ ن ته مهيدانی بوون و دەيه ش ت ڕايدەک ژوونووسه، د م

  دەدات تيشکی ڕووناکی بخاته سهر تايکستانهکهی..

شانی  ت و حوکمڕانييه کوردييهکان و بيرکردنهوە له ک شهرەفخان به تۆمارکردنی ڕووداوەکان و باسکردنی دەسه
شانی سنوورەکهی تا دەگاته دياريکردنی ڕەگهزی سهربهخۆی کورد لهو ئالۆزييهی له ناوچهکهدا    نهخشهی کوردستان و ک

ههبووە، بهم ههموو  بيرکردنهوە و کار و خزمهته نهخشهی ناسنامهی کورد و کوردستان به تايبهتمهندييهکانی خۆيه 
. سهردەمی ئهويش ههردوو بهرداشی سهفهوی و عوسمانی له ئارادا  ن بووە،لهگهڵ ئهوەشدا تائهوپهڕی گونجان  دەنهخش

ته الی عوسمانييهکان و شهڕی سهفهوی   تی ڕادەگرێ، دواجار فاکتی ئايين سهنگهری دياری دەکات و دەکهو هاوسهنگ
  شيعه مهزههب دەکات.

شتا شهرەفخان پانتاييهکی گهورەی له گوتاری نهتهوەيی کوردی داگير بينی، ه دەکات.   سهرباری کۆمه باری سهرنج و ت
شهی ههبووە و بهدوای ناسنامهی نهتهوەکهيهوە بووە. کاک عهتا  ٥ـ ٤شهرەفخان  سهدە لهمهوبهر هزر و ئهند

. ندنهوەيهکی وردی بۆ کردووە و کهموزۆر ههقی خۆی داوەت   خو

  ١٩٤٨ ـ ١٨٨٠محهمهد ئهمين زەگی بهگ 

:" ئهوانهی له تورياوە گهڕانهوە دوو دەسته بوون فهرهاد شاکهلی تۆفيق وەهبی،محهمهد ئهمين زەکی ،ڕەفيق حيلمی  دە
رد و حيلمی کوردستانی بوون. وە م پيرەم رمه سياسييهکهی ئهم سهردەمه قسه بکهين،دەتوانم ب رد. ئهگهر به ت بی و پيرەم

رد و حيلمی له نهتهوەکهی خۆيانهوە نزيکتر بوون،وەهبی بهگ و زەگی بهگ راقچيبوون.  پيرەم  بهگ و زەگی بهگ ع
." تيان ل بڕەنج ی کورسی و دەسه   زياتر خانهدان و ئهريستۆکرات بوون و نهياندەويست د

که  هتی عوسمانی زەگی بهگيش يهک مه ههموو ئهوە دەزانين دوای داڕمانی دەو قهرەداخی باسی له ژياننامهی کردووە. ئ
هتی ت. چونکه دەو تهوە و فرە نهتهوەيی عوسمانی به ئايينی ئيسالمهوە  لهوانهی به پلهيهکی بهرزی سهربازييهوە دەگهڕ

م ههر زوو لهسهر داوای ئينگليز ڕووەوە بهغدا دەچ به هانای   ت. به هتی تورکی له خۆدەگر وردە وردە ناسنامهی دەو
کی گهورە   مان ! لهوێ ڕۆ هتی فرە نهتهوەيی موس وەر دەو راقهوە. ئهميش گوايه بهههمان پ هته دروستکراوەکهی ع دەو
هت  پلهوپايهی پ دەبهخشن. ئهم   کی ئهرستۆکرات و پياوی دەو ڕێ و وەک پياو راقدا دەگ له دروستکردنی سوپای ع
هتبوون.   خ مهحمود له شۆڕشدا بووەبۆ سهربهخۆيی  به دەو کدايه، کورد به سهرۆکايهتی ش راق له کات گه و خزمهته به ع   پ

کی کوردانه دەيخاته بهردەم پرسياری قهومی کورد له چ  دواتر له بهرەو کۆتايی تهمهنيدا وردە وردە هه ست و نهست
ينهوە لهسهر کورد و کوردستان   کۆ نهتهوەيهکه، چی بهسهر هاتووە؟ ئهم بيرکردنهوەيه ناچاری دەکات دەست به پشکنين و ل

بخانهی کوردييهوە. نووسينهوەکانی به زمانی کوردی د ژوويی دەخاته کت ،ئهگهرچی داوای  بکات. کۆمه بهرههمی م ەب
کی تری ئهوانهی له :" ئهم و بهش . عهتا دە هتی   ل دەکهن به عهرەبی ياخود به تورکی بهرههمهکهی بنووس دەو

عوسمانييهوە گهڕانهوە له ڕووی تيورييهوە گوتاريان بارگاوين به ناسيۆناليزم و له ڕووی کردەييهوە پان تورکيزم و دواتر 
راقيزمه. به ههرحاڵ  بيکی ئهمين زەکی نادات،ـ پان ع کی گهورەيه دوو تهقهالی ب سوودعهتا ئاماژە به کت " که ههو

کی باشتری به  بۆ بير و تيکۆشان و پرۆژەی داخوازييهکانی ناوبراو بۆ کورد و گوتاری نهتهوەييانه و ڕەنگه کۆمهک
رەدا ئهمين زەگی وەک پرۆژە بۆ کورد له حکومهتی ع همهندە به داخوازيی  نووسهر بکردايه. ئهوەی ل راقی دەکات،دەو

ستاش زياترە. بۆيه گرنگ بوو، قهرەداخی   نهتهوەيی. له پهيڕەو و پرۆگرام و داخوازی گهل حيزبی کورد ئهوسا و  ههتا ئ
ت، تا مافی تهواوی بداته ئهمين زەگی بهگ. ی بهئاگا ب   ل

  

خ محهمهدی مهردۆخی کوردستانی    ١٩٧٨. ـ ١٨٨ش

راندا   رانی، سووننه و شيعهدا به گشتی کوردييهکی هاوبهشی فارسی له ئ وان گوتاری کوردی و ئ ژوونووسه له ن ئهم م
  و سووننهيهکی ناکۆک به شيعهدا بووە. 
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ی  رشهکانی ئيسالمی بهداگيرکاری و زيان به کورد و کولتوورەکهی داناوە. زۆر به قوو خۆی به عهرەب نهزانيوە و ه
رانی بوون، زەمينهی باوەڕی به  کوچکهی کوردبوون، سووننهبوون و ئ هاوچارەنووسی کورد و فارس بووە. کهواته س

کی دوو ڕەگهز کورد و   رانيش به مو رانيزم. ئ ته خانهی خاوەن گوتاری پان ئ بيرکردنهوەی ئهو بووون. دەکرێ بکهو
ن باوەڕی به برايهتی کورد و فارس ههبووە و    فارس نهژاد ئاری بينيووە. له ڕوانگهی ئهم سهردەمهوە دەکرێ ب

ژووش  تی کوردستان. م تی ههبووە. وەک زۆربهی ههرە زۆری سياسييهکانی ئهمڕۆی ڕۆژهه رانچ ڕاستگۆيانهتر ئ
ندنهوەيهکی  ههزاران الپهڕەی به ڕووداوی سهيروسهمهرە و تراژيدياوە لهم بوارەدا بۆ تۆمار کردووين. قهرەداخی خو

دا. باشی بۆ کردو   وە و مافی خۆی داوەت بهو گوتارەی ئاماژەمان پ

  

  ١٩٦٠ـ  ١٨٩٨رەفيق حيلمی 

ی سهرنج و هيوای   ته ج ڕا دەب ن گهرمه به گيانی بهرزی کوردايهتييهوە دەردەکهوێ و خ کی خو شتا گهنج حيلمی ه
چهکانی ئهو ڕۆ پ چه و ڕووداوە پ ته ن کی گهورەوە دەچ ز خی نهمر. حيلمی به وزە و ه ژگارەی دوای داڕمانی  ش

خی نهمرەوە. پهيمانی  عوسمانی و کۆتايی يهکهم جهنگی جيهانی و هاتنی کۆلۆنياليزمی ئينگليز بۆ ناوچهکه و شۆڕشی ش
ی پهرۆشی گهرمی مامۆستا حيلمی.   شهريف پاشاسيڤهر و سهرنهکهوتنهکانی   و نهگهشتی دەنگی کورد به جيهان ، دەبنه ج
وەر و نيشانهکا کی دياری نهتهوەيی کوردە و به هزر و چاالکی سياسی و به ههموو پ ن حيلمی کهسايهتيی و سيمبۆ

کی  زرنگانهوە، به ئاگا و خهمخۆر  له کايهی ئهدەبيشدا کاری بۆ سهربهخۆيی نيشتمانهکهی کردووە. پاشان گهورە ڕۆشنبير
گۆڕانکارييهکانی جيهان بووە. له  ڕەخنهگری واقيعبينی سهردەمهکهی خۆی بووە. کۆمه زمانی زانيوە، ئاگاداری 

خ و کهسانی دەوروبهری، لهگهڵ   بينی زۆری خۆی بووە لهسهر شۆڕشهکهی ش ههمووی گرنگتر، خاوەنی سهرنج و ت
تهوە و يان له ئۆزدەمير و تورکهکان، به پارە و  ته بهغدا و له ئينگليزەکان نزيک ب ئهوەشدا دەيتوانی وەک زۆری تر بچ

خ بهرنادات و سهنگهرەکهی  پله و پايه فريو بخو ات، ل چونکه ڕەسهنايهتی باوەڕە کوردايهتييهکهی تووند گرتبوو، پشتی ش
ژووی مامۆستا رەفيق حيلمييه.  گه و شانازی ناو و م   کوردايهتی چۆڵ ناکات.  ئهمهش گهورەترين به

ندەواری و ب ايهخدان به  ڕۆشنبيران بووە. کاری مامۆستا بهردەوام دەنووکی لهسهر هۆشيارکردنهوەی کورد و هاندانی خو
و تهوژمی پان تورکيزم و ئينگليزدا نهدۆڕاندووە. هيچ کات  بۆ پتهوکردنی ههستی نهتهوەيی کردووە، سهنگی خۆی لهن
بيری له بهرژەوەندی خۆی نهکردۆتهوە. بهرههمهکانی ياداشتهکان به تايبهت و کارە ئهدەبييهکانی سهرچاوەيهکی 

همهندی بيروبۆچ ون له ڕەگهز و توخمهکانی گوتاری هۆشمهندانهی رياليستی نهتهوەيی دەو وانل وونی نهتهوەيين و ل
کۆشانی  ژووی پڕ له ت يهتی و م گهی سياسی و کۆمه بژاردنی به سهرۆکی حيزبی هيوا و پ کوردی. هه

گه و گهواهی ئهوەن حيلمی نهک ههر خاوەنی ڕەگهزی گوتاری نهتهوەيی   بووە، بگرە لهزۆر بواردا کوردايهتی،ههموو به
  بهرجهستهش کردووە.

کی نهتهوەيی تهواو نييه، چونکه بۆ کوردستانی گهورە نهبووە و تهنها  ی وايه وتاری حيلمی گوتار گهرچی قهرەداخی پ
پهی شۆڕشهکانی  کی گهورە له مامۆستا حيلمی دەکات. ئاخر ئهو سهردەمه گهرمهی ک م وايه غهدر بۆ باشوور بووە. ل پ

خ هی بهشی باشوور بووە، واته بهشهکانی ش گهيهکی تريش حکومهتهکهی ش خ مهحموود له باشوور له ئارادا بوون. به
تر، له بيرکردنهوەدا  ئامادييان ههبووە، ل دەرفهتهکه جارێ بۆ باشوور کراوە بووە. چهندين جار مامۆستا جهمال نهبهز،  

جگار نزيکی مامۆستا حيلمی بوو، ح کی ه کی گهورە دادەنا، باسی بيروباوەڕی که دۆست يلمی وەک کهسايهتی و سيمبۆل
شاوە. کی جوانی تهمهنه کورتهکهی حيلمی ک ت ه كاک عهتا پۆتر   کوردستانی گهورەی حيلمی بۆ کردووم. جگه لهم خا

  

   ١٩٨٤ـ ١٩٠٧ عهالدين سهجادی 

ندەی سهجادی به بهرنامه کاری    فهرهاد شاکهلیمامۆستا   و دەستهی ڕۆشنبيرە کالسييهکانی کورد، کهس ه ی وايه: " لهن پ
هتی نييه".    کی کردووە، چونکه زانيويهتی کورد حکومهت ؟ دەو   نهکردووە، کاری حکومهت

ژووی ئهدەبی نووسيوەتهوە، خزمهتی به فهرههنگ و      ژووی کورد کردووە، م زمان کردووە.به سهجادی کاری لهسهر م
کانی  ههموو مانای وشه هوشياريی فهرههنگی ههبووە و  بايهخی داوە به بهيت و بهسهرهات و دابونهريتی و تايبهتمهند
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ت بۆ تهواوکردنی پرۆژە فهرههنگييهکهيی و چهمکی کوردبوون  کوردی تۆماری کردوون. ههرچی بهردەست کهوتب
و کردوويهتی. ههموو خهون و ئاواتی ڕزگاری و  ته ن ت و ب سهربهخۆيی بووە، بهواتايهکی ديکه کورديش ناوی ون نهب

ه   ژووی نهتهوەکهی بووە و له خا تی و يهکبوونی کورد. زۆر شارەزای م کۆشاوە بۆ يهک ڕيزی گهالنی خاوەن کيانهوە. ت
ت ناسهی ناسنامهی کورد جيا ناکر زەکانی باش ئاگادار بووە.  ناوی سهجادی له پ همهند به الواز و بهه کی دەو هوە. تهمهن

. ئهميش لهو  ن ندتر دەنو ی خۆی ب ی خزمهتهکانی له با ک که با خزمهت به کوردبوون واته ناوی سهجادی.  تهمهن
ی تاکهسی به گرنگ  ک نييه و ڕۆ کهسانهيه باوەڕی بهوەيه بيری نهتهوايهتی خۆڕسکه و بهرههمی هيچ چين و قۆناغ

کی دياری کراو ههيه.     زانيوە، وەک لوتکهی ههرەم ياخود شوان و بهرپرسی کاريزمايی گهل. له پشت ئهم بۆچوونه هزر
ه پياوەی کورد ههميشه بارگاوی بووە به نهتهوەيی بوون و خهونه پيرۆزەکانی نهتهوە بندەستهکهی.   گوتاری ئهم که

ژوويی سهجادی تا ئهندازەيهک بار : گوتاری م ک له  سهبارەت بهميش کاک عهتا، دەنووس گاوی کراوە به بهش
م نهگهشتووەته ئاستی گوتاری خاوەن شوناسی ناسيۆناليزم، که به زانياری سهربهخۆيی و   ڕەگهزەکانی ناسيۆناليزم، به

ت. هت به تهواوی بارگاوی کرا ب   دەو

ت. ئهو نه سياسهتی ک ت و کهسايهتی سهجاديمان لهبهرچاومان نهب م وايه ئهمه کات ڕاسته گهر ب ردووە و نه من پ
ت. ئهو لهتهک سهختی ژيانيدا له بهغدا، ويستووەيهتی بايی ئهوەی ههلومهرج  ک ئامادەيی ههب ويستوويهتی وەک بيرمهند
ک به کار و خزمهت و بيرکردنهوەکانی، بهشداری له داڕشتنی  گانه و ناوخۆيی ل پهسهند دەکهن، وەک ڕۆشنبير و ب

شتووين.گوتاری ناسيۆناليزمی کورديدا بکات. ئا ه کی گهورەشی له خزمهتکردن لهدوای خۆی بۆ بهج   شکراشه خهرمان

   

  ٢٠٠٠ـ  ١٩١٤ئيبراهيم ئهحمهد 

بی   ی    والعرباالکرادمن چاپی دووەمی  کت شهکييهکهی ڕەوانشاد  ١٩٦١ی سا ندۆتهوە، به پ . ئاگاداری  مام جهاللهوەم خو
هختيش ياوەرم بوو، له ڕۆژی ناشتنهکهيدا له گردی سهليم بهگ  تهواوی ژيانی سياسی برايم ئهحمهد و بيرکردنهوەکانيم. ب

وەبهری سهرامۆنييهکه به سهرکردايهتی  کخهر و بهڕ شهوە بووم. لهوێ کات برادەرانی ڕ   ڕەوانشاد له ڕيزی ههرە پ
تی، به دوو زمان قسهيان له بارەی برايم ئهحمهدەوە دەکرد. به کوردی    نهوشيروان مستهفا و زۆرينهی سهرکردايهتی يهک

رانييهکان به زمانی عهرەبی،  راقی و ئ نا و ههمان چرکه لهبهر خاتری د ميوانه ع به مامۆستای کوردايهتی ناويان دەه
نا. ئهم دووفاقييه له بيرک راقی ناويان دەه که. مام جهالليش و به بيرمهندی ع گهی ههر ههموو شت ردنهوەدا نيشانه و به

ه فيکری و سياسييهن، که مامۆستا برايم  نهوەيانهوە بهرۆگری ئهم ه کی زۆر  به گوتار و جو تی سهردەمان کڕای يهک ت
ژ کردوون. .ههر لهم باوەڕەوە دروشمی " لهسهر بهردی بناغهی برايهتی کورد و عهر ەب پيالنهکانی ئهحمهد بۆی ڕەنگڕ

ندنهوە  ئيمپرياليزم و زايۆنيزم وردوخاش دەبن". ههوڵ بۆ بهرجهستهکرنی درا. ههروەک کاک عهتا قهرەداخيش له خو
. ن   ورد و به ديقهت و بابهتييهکهيدا ئهمه دەسهلم

کورد دا و به کورت و کرمانجی چهقی بيرکردنهوەی برايم ئهحمهد، ڕازيبوونه به واقيعی ناسروشتی داسهپاو بهسهر 
راق  شتنی ع ه ه سياسييه،  له دوای بهج ی دامهزراندنی برايهتی!!!! لهتهک عهرەب دا گهوههری بيری ئهو ه ههو

  لهاليهن ئينگليزەوە پهيڕەو کراوە. 

کی به برايم ئهحمهد داوە وەک خاوەن ناگوتاری  ناسيۆناليزمی کوردی به برايم  له ڕاستيدا عهتا قهرەداخی، ههموو ههق
ک: ئه ندنهوەيهکی ورد و ئهقالنی بۆ ئهم بهرههمهی دەکات.  عهتا دە بهرههم ـ شهڕی عوسمانی  ١حمهد دەدات و خو

ژوويهک له برايهتی و هاوچارەنووسی کورد عهرەبی له خۆ  ٢و سياسهتی خراپيان بهرامبهر به کورد و عهرەب  ـ م
کدا بۆ سهلماندنی ئهم بنهما برايهتييه دە ژووی ئيسالم، کورد چی بۆ عهرەب کردووە.  گرتووە . له گهشت تهوە بۆ م گهڕ

ک يهکسان خواز و ئاشتی بۆ گشت اليهک دەخاته ڕوو.   ت   ئيسالميش وەک دەسه

زە هاوپهيمانهکانی ئهو  هتی عوسمانی، پياوە نهخۆشهکه، کهوته سهرە مهرگ، ه ژوو باسی ئهوە دەکات، کات دەو م
ييا تی دەست گرتن بهسهر ميراتی ئهو ئيمپراتۆرييهدا.  سهردەمه ئينگليز و فهرەنسا،ههو ن دا نزيک بنهوە له ناوچهکه، به ن

ت. بهرامبهر بهمه  زی کافرەکان دەکات، فهتوای کوشتنيان ڕادەگهيهن تان ههستی به نزيک بوونهوەی ه ئهو کاتهی سو
هڕان بهدوای خاوەنه ڕاستهقينهکهی  ئينگليز بيرۆکهی زيندووکردنهوەی پهيامی ئيسالمی دەخاته گهڕ. دەست دەکات به گ
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ری ئيسالم ههر بهدەست  ويسته شمش يان گهياندن پ هی هاشمی دەستنيشان کرد، هانيان دان و ت ئيسالم دا. ئهوە بوو بنهما
هته تازە   ت. ئيدی عهرەب به ڕووی عوسمانيدا ڕاپهڕی و ئينگليزيش بووە هاوکار و ئهندازياری زۆرينهی دەو وەوە ب ئ

و خاتوونی   لۆرانسی عهرەبوەکانی عهرەب. بهکورتی ئينگليز وەک ڕزگارکهری عهرەب هاته مهيدانهوە. دروستکرا
راق  لع کاری ئهم پرۆژەيه بوون.   مسس ب بهج   دوو کارەکتهری ج

شا و دواتر گهل ڕاپهڕين بهڕوويدا بهرپابوو، بيرۆکهی  دوای ئهوە عوسمانی ڕوخا و دۆڕا ئينگليز نهخشهی ناوچهکهی ک
ت و له اليهن ک ک ب هته تازانهدا پ دا. کشانهوەيهک به مهرجی ئهوەی حکومهت لهو دەو شانهوە الی ئينگليز سهری هه

نه سهر حوکم و ههر خۆيان بيبهن  رەوە  سهر به خۆيان له دوورەوە به ريمۆنکۆنترۆڵ ب دەستهيهکی کهمينهی دەستهبژ
ژوو،  وە. پرۆفيسۆری م هت  له   Dietmar Rothermundبهڕ : دەو زە بهناوبانگهکهيدا بۆ ناسيۆناليزمی ئاسيا دە ت

شوو بڕياری لهسهر  ته کۆلۆنياليستهکانی پ و سنوورەکهی له ئامانجی لهبهرچاوگرتنی ناسيۆناليزمدا ههيه، خاوەن دەسه
راقی تازە دروستکراو دا، ۆـ.  کورد له ع ک و به زۆر و ملی نهدەدا... ئيدی به ههموو  دەدەن. ـ واته ئينگليز هه جۆر

راقی تازە دروستکراو بدەن. يهک له   ڵ و ستراتيژ و تاکيتيکی جياواز کهوتنه رازيکردنی کورد بهوەی مل به ع فروف
کی کورد بوو بۆ گيانی برايهتی کورد و عهرەب وەک دروشم   کخراوی کوردی و هاندانی خه کارەکانيان دروستکردنی ر

تی الی کو راقچ ری کورد له بهرايی ئهلتهرناتيڤهکانی بهردەستی ئينگليز و بهرجهستهکردنی ع نهوار و دەستهبژ رد.خو
ی لهسهر داخوازی ئهوان  هاتۆته  به بهرههمی ئهو قۆناغهيه و کتومت لهگهڵ سياسهتی ئهوان! وەک ب بوون.  ئهم کت

  نووسين !!  .

بی  "   : له کۆنگرەی قاهيرە کات ضميرريخ والتوابعها حکم التاکرکوک و لهم ڕووەوە د. کهمال مهزههريش له کت " دە
شه و ههرای کورد دەکرێ بڕيار دەدەن" ان تدار بصورە من قبل المندوب السامی، و تبقی منفصله عن العراق   باسی ک

. واته بڕيار دەدەن کوردستان ١٢١نفسه" الی ان يتم ظهور" رآی عام کردی معتبر يوثر االنضمام الی العراق".ل 
راق، ههتا ڕايهکی گشتی کوردی ڕاستهوخۆ ل ت له ع وە ببرێ و بۆ خۆی سهربهخۆ ب هاليهن مانداتی بهريتانييهوە بهڕ

تی. گرنگه ئاماژە بدەين، ئهم ئاڕاسته  راقچ راقهوە". ئهمهش دەقاودەق واته ع دەدات بۆ خۆ لکاندن به ع کاريگهر سهرهه
خ  به تهواوی د  پهی شۆڕشهکانی ش شتا ک کدايه، ه   انهمرکاوەتهوە. له کات

خ مهحمود و داواکارييهکانی کورد دا هاوجووته. کات ئينگليز  ئهم سياسهتهی ئينگليز کتومت لهگهڵ ئهو سياسهتی دژی ش
هکانی  لهگهڵ  تهرناتيف دا دەگهڕا، و ههو خ دا بهدوای ئه کیو  حهمدی بهگی بابانلهنادياری ش ،  مستهفا پاشای يامو

خيان نهبوو، ياخود ئامادە نهبوون بچنه ئهو  م کهسيان توانای دژايهتی ش گهيهکی گردەبڕی ئهم ڕاستييانهن. به به
يهوە!.   ملمالن

م   دا قهرەداخی کاری دروستی خۆی کردووە و من چ زيادەيهکم نييه بيخه سهر خهرمانی باسهکان. به وەک ئاماژەم پ
کی تر دەمهوێ ج رەدا جار کی تر ناوی برايم ئهحمهدی ئهوەی ل هختی لهسهر بکهمهوە ئهوەيه چۆن کاک عهتا له بری خه

ڕ ناوی ئهنتی نهتهوەيی  ته ژ ز برايم ئهحمهد دەکرێ بچ کدا بيرکردنهوە و گوتاری بهڕ خستۆته پرۆژەکهيهوە؟. له کات
ناو کهوته ياخود به ئهنقهست ه مه ياخود نانهتهوەی کوردييهوە؟!. ئايا ئهمه کاری ڕ شهوە؟!. کاک عهتا بهر له ئ تييه پ

: " ئهوەی خزمهتی   زتر دە راقيزمه.  بهواتايهکی ئاشکرا و بهه کی پان عهرەبی و ع : گوتاری برايم ئهحمهد گوتار دە
هم  کی تردا توند تر قه ن ژووەکهی هيچ نرخ و بههايهکی نييه". له شو   نهتهوەی خۆی نهکات لهو بوارانهدا  بۆ نهتهوە و  م
م   کی گهشه.، به :" خزمهتکردنی کهلتووری مرۆڤايهتی به گشتی خا لهسهر بۆچوونهکهی دادەگرێ و دەنووس
ی نهتهوەی   ک و کهلتوور و عهقڵ و بوونی نهتهوە و کهلتوور و عهق خزمهتکردنی ئهندامانی نهتهوەی بندەست به کهس

  سهردەستهدا". سهردەست ملکهچی و خزمهتکاری و خۆ سوکردنکردنه لهبهردەم ئهو 

بی کوردەکان و عهرەب، پتر پاکانهيه بۆ خراپهکارييهکانی عهرەب  بهرامبهر به کورد و  باسی برايهتييهکی ب بنچينه  کت
راقی بهچکهی ئينگليز و پاراستنی و وەستانهوە بهرامبهر به   و واقيعی دەکات. به ههموو مانايهکی خزمهتکردنه به ع

ی " لهسهر بهردی بناغهی  ناحهزانی تورک و عهجهم. بهدوا بازە سياسييهدا، دروشمی پووچه دانی ئهم ڕ ی سهرهه
کی دياری ئهم بهرەيه.   برايهتی کورد و عهرەب پالنهکانی ئيمپرياليزم وردوجاش دەبن". بووە دروشم

ملکهچی و پان   دا زۆر به توندی  گوتاری برايم ئهحمهد ڕەتدەکاتهوە  و به  "  ١٣٧ـ    ١٣٦عهتا قهرەداخی له الپهڕەکانی 
هم دەدات " . کاک عهتا هيچ ئاماژەيهک به شاکارەکانی برايم ئهحمهد  له بواری ئهدەب و رۆژنامهگهريدا   راقيزمی له قه ع

گهيهکی گهشی جياوازی ههيه.   ژوو و  پ ژ دا  م   نادات. ديارە ناوی برايم ئهحمهد له  شيعر و ڕۆمان و گۆڤاری گهالو
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  ٢٠٠١ـ  ١٩١٣   مهال جهميلی رۆژبهيانی 

ستی کوردانه بۆ  و وی له خزمهت و هه وانل ژوويهکی ل کهوتوو و ديار و دەستڕەنگينی کوردە و م کی هه ژوونووس م
چهوانهوە  ڕانی له کوردی بۆ عهرەبی و به پ ژووی کۆنی کورد ههبووە و کاری وەرگ تۆمار کردووين. بايهخی زۆری بۆ م

ژووە. ئهمهش نيشانی   کردووە. قورسايی کارەکانی لهبواری تهوە م ی وابووە ئهوەی نهتهوە به زيندوويی دەه ژوودايه پ م
ژوونووسه چهند له پهرۆشی بنهمايهکی گرنگ و ههستياری دۆزی نهتهوەکهيدا بووە. بۆيه قورسايی کاری  دەدا ئهم م

هتی ماد ب ژوو تهرخان کردووە. ناوبراو باوەڕی وابووە کورد خاوەنی دەو تی خۆی بۆ م هت و دەسه ی دەو ووە و کۆمه
رنه  ش مۆد گه و نيشانهيهکی تری ئهوەيه پ و کردۆتهوە. ئهمهش به گه و نووسين ئهمانهی ب ناوە و به به که تريشی پ
داوە و خهونی  تی کوردی دراويشيان ل ک له دەسه هت ههر ههبووە. بهش هتی ههبووە، ياخود دەو کورد دەو

شک  هتبوونيان له م   دا بووە. بهدەو

ژووی کۆنی کورد بووە. کهمن ئهوانهی وەک رۆژبهيانی  ی ساخکردنهوەی م دا نووسهر زۆر و وەک ئاماژەمان پ
نهری ئهمهش ههست و   ت. پا شا ب ژووی نهتهوەکهياندا ک ی خزمهت به م شهونخوونی و ئازار و مهينهتيان له سهرەڕ

ۆز هوشياری و باوەڕی نهتهوەيی بووە، بهواتا فراوانهک نياز. ساخکردنهوەی گهل پرسی ئا گهرد و ب هی کوردايهتييهکی ب
ی  ژوو، مانای نهخشاندنی ناسنامهيه بۆ نهتهوە. له ڕ و شهوەزەنگی م و تيشکی ڕووناکی خستنه سهر ڕابووردووی ن

دا ژووە ڕەگهزی کورديشی دياری کردووە وەک ڕەگهز و بنهچهيهکی جياواز له عهرەب و فارس و تورک، پ گری م
  دەکات لهسهر ئهوەی کورد ئارييه و خاوەنی ئاينی زەردەشتيش بووە.

ناسهی نهتهوەن ياخود کورد    ژوو و ديارکردنی بنهچه و ڕەگهزی کورد، دوو بنهمای گرنگی پ کهواته کار له کايهی م
رشی ئيسال گهيهکی ئايينی ههبوو و مهال بووە.کهچی ه م بۆ سهر کوردستان نهتهوەيه. له ههمووشی گرنگتر ڕۆژبهيانی پ

هتی بيرکردنهوەی نهتهوەييانهی مامۆستا  پاساو نادات و به داگيرکاری ناو دەبات.ئهمه ههستيارترين و گرنگترين خهس
ستاش زۆر کهسايهتی لهم جۆرە و بگرە پارتی سياسيشمان ههيه،نهک  ڕۆژبهيانی بهديار دەخات. چونکه ئهوساش و ئ

کی دڕندەی  ئامادە نين ددان بهم ڕاستييهدا ب کو له ڕۆگاری ئهمڕۆدا وەک نموونه، ئامادە نين کردەوەکانی لهشکر ن،به ن
کی جيهادی له   داعشتاريکپهرستی مرۆڤکوژ و بهربهريئاسای وەک  ز شتا داعش به ه تاوانبار بکهن. بهواتايهکی تر ه

ناوی خوادا دەناسن. ئهمهش گهورەترين کارەساتی کوردی ئيسالمی سياسييه.   پ

کدانهوە و بيرکردنهوەيه، دوور له کاريگهری دوو فاکتی ئايين و ئايدۆلۆژی  کارەک ندنهوە و ل انی رۆژبهيانی بهرههمی خو
کو  ژوويی . به ههموو مانای باوەڕ و وشه نهک باوەڕی به سهربهخۆيی کوردستان ههبووە، به ڕانهوەيهکی وشکی م و گ

کۆشاوە. نه ڕقی له گهل و نهته م به بانگاشهی درۆزنانه و دروشمی سهوز  به دڵ و گيان بۆی ت وەی تر بووە نه هيچ، به
ۆپ   ويستی بهوەيه به گ :(( ئای کورد چهند پ هتاوە. وەک مهسعوود محهمهد دە و سووری ئايدۆلۆژی و ئايينی نهخه

" گهلی کورد باوەڕی به خۆی و مافهکانی خۆی ههيه و ب هکهی ئهم گوته بهنرخه بنووس ه قهدەر ئهو  لهبهر دەرگای ما
زی گهالن دەگرێ")).   ی دەگرێ،ڕ زەی ل   ڕ

کۆالری نهتهوەيی دادەن و مهسهلهکهشی باش   کی س کاک عهتاش تا کۆتايی باسهکهی ، ڕۆژبهيانی به خاوەن گوتار
ڕوانينانهی ئايينی يان مارکسيزم ک ز و ت :" لهم ڕووەوە ههموو ئهو ت ن کاوە. کۆتايی باسهکهی بهم کۆپلهيه دەه ه باس  پ

تی  ت و تهنانهت لهو ڕووەوە دەسه کهوە ژيانی نهتهوەکان و بهفريودانی بير و ئايدۆلۆژيا و ئايين و مهزههبهکان دەزان له پ
گهوە بۆمان ڕوون بۆوە  وە و به هم". کهواته به ههموو ش هتی ئيسالميش بهسهر کوردستاندا به داگيرکاری دەداته قه دەو

ته ليستی سهرەوەی خاوەن گوتاری نهتهوەيی.که ناوبراو شايانی ئهوەيه ن   اوی بچ

 


