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)!مردا  نهیحموود خ مهش (  
  
ز به مال نه جه: ینینووس  

 شییوا دیچۆر ک سه  بهڕی په تڵ سا)51(،  ه 2007 یر بهۆکتۆ ئی مانگی9، ڕۆو ئه
و که وت وا هه که ر).9/10/1956-1882) (دیف حه (یرزنج  بهیحموود خ مهش کوردستان

ستیو شهۆ خڕی دوو هاوڵ گه ، لهمر  نهیخ شییتا تاهه  ههییواما ر له ك بهند مانگ چه  که
  .  هکوتوپ کورته  ردانه و سه  ئهۆب  کهرتاژۆپر  م وتاره ئه. یت خزمه بچمه
 کوردستی باشوورینکا جهیلۆو ک   قوتابخانهی نهی هاوی، پشوو بوو 1956ی، ساڵسا
  بهی نستگهزا م لهۆ خیندنۆخ بوو که ك ده سای کهیزن ، مه رده و سه ئه. راق بووو ع
وچو نان دهیهاو. وكرکو  کهیکان هییند وهن   قوتابخانهیستاۆمام  بووبوومه. واو کردبوو ته

ند وه نی هقوتابخان    لهه ک وه وکاته ر له هه. انیژ  دهێو سوکارم له  که نکهۆ، چیمانسل 
ش : وانه  لهبوو، ك هه هییبند قوتا  چهڵ گه م لهۆ توندوتیک هییت هڕیند، هاومخو  دهیمانسل
 نووی  سهڕی کویئووف خ ره شڕید کو حمه ئه. بوون د ممه ز محهیز ب و عهیق  نهید حمه ئه
ش و سۆخ ز، قسهی ف بیکڕ کو،د حمه ئه. حموودن خ مه شی هما بنه له  که  )*1( بهیق نه
 بری زه عه به) زیز  عهیحاج  ته هبوو  ستهئ که(ش یزیز عه .کدا بوو  خهیت  خزمهڕی له
 و جلك شتن ییوا نانه  بهیکیدا. ژار بوو  ههیکزان خڕی، کو*)2( وبانگ بوون رکان به ئه
زان بو تهن و گایریزمان ش فا و وه  بکا بهتا ب  ههیکڕز کویز عه. کرد ده یوخ ن بهما
اضیر(ن یرز  وهیستاۆمام  به بووییادو .شی دابنی گه کرد له  دهیز ر حه  ههۆڤمر
   .یمانسل له

راقچ عیباز و ریت کوردستانیبازکاندا، ر  چلهییتاۆک  لهی وه پاش ئه:   باسهیانیشا



 یبازر ر به  سهی مهئ ك لهس ند که ، چهیمانسل له  وه که هان و خیو قوتابن وته که
 جگهب. نجاکاندا په  لهیت بهیتا ش بوو، بهۆر خۆك ز هی ڵ گه مان لهیت هیستاۆ، دیتکوردستان

 یر روشد زه و پاریخ نوور شیهاب خ شهد شیه  شه،د ممه ز محهیز ب و عهیق د نه حمه ئه  له 
  بده  عهیجات ز و نهیز الل عه  جه،)م بوونی منداڕی و هاوڵ مایاوسان دریکوردو هه که(ز یز عه

 یل ر عهۆم و دکتیک مال حه  جه و*)3( ۆ گیر  عومهال  و مهی شاق مال فه ر جه زهو پار
د و یع هال س  مهیبدول ال عه حسان فوئاد و مهیر ئۆق عارف و دوکت هیستا فاۆق و مامیفۆت

خ  شیر هیتا و بابه) م بوونی منداڕیش هاوییوا دی هوانم د ئه  که(د یع ستا سه  وهیر عومه
  وایدی مبدول  و عهیران موکر امه و کتحول م فهیر که مه  و حهیی  کاکهد سم حمه الل و ئه جه
و   رهیو هه ستم له  دهێجار نکهۆ، چ ببوورنب ده  که  کهی دیکس ند که و چهر  ژده  ئهبدول عه
ان ی،  انهر م براده  ئهی ربهۆز  نده رچه ا ههج. م بوون مه رده و سه  ئهڕی هاو، رهیب م له ندهر ه هه
 و یزبیمان ناح کهی دیکوانك د هی و ز  بوون و ، ئهیپارت ر به ان سهی بوون، یت پاریندام ئه
 و ید مان دهیکد هین و زوو زوو یاڕ گه ده  وه که پیرۆز  به،شدا وه  ئهڵ گه ، لهنی بووۆخ ربه سه
  . وه هۆڕییگ امان دهڕرویب

بوو  ئه   لهڵ کشتوکایرز  بهی ژگهۆئام  لهۆی خیندنب خویق د نه حمه  ئه 1955ی ساییتاۆک
ان ی،  زانستگه  لهیندنك خوس کهر هه ، مه رده وسه ئه. واو کردبوو  غدا ته ك بهیز نیبغر
 یرباز ش مانگ سه  شهی  ماوهۆ بێبوو جار ، ده هیواو بکردا غدا ته  بهیکان رزه به ژگهۆئام له
ر  فسه ئه هر و کرابوو ب سه  بردبووهیرباز  سهی وره د ده حمه ئه. ر فسه ئه انکرد بهی وجا ده  ئه،کاب

 ۆب) ل موسه (ییند وه نی قوتابخانه  هاته بار دهجارو  ،وه هی نهۆو  ب به .)رکووك  کهی رقهیف( له 
ه کانم ) االت ( ر  ئامیو، نكیزی فی) مختبر(ر ۆالب  لهیدی ده بوو که هش دۆ خر دۆالم و، ز

 ی باشووریکان هییند هون قوتابخانه  له  له و حه ئه ا کهکدکات له. بووی نووسینی التییکورد به
 یم رژیاڕ ره هس ، کهرکووك که  لهیت بهیتا ، بهبوو  نهیسم  رهی  کوردیکوردستاندا، زمان

د  حمه ، ئه دا1956 ینیهاو ان لهیکژۆر. کرد ان دهییت هیش دژایکان هییرانۆ، تراق عیر رکهیداگ
  ''ن ؟ی خ بده شیکر ن سهیچ  نهیچۆب،  نهڕیکو'':  گوتیزیز همن و ع  بهیمانسل  لهبیق نه
 یمانسل ك بهیز نی "یل کهیدار" یگوند حمود له خ مهش  کهیمانزان موومان ده هه  مهئ  ارهید
پ و ۆو ت  کهۆف  بهیکان شهۆڕ شی وه ، پاش کوژانه وه کانه هیی سیتا ره سه خ لهش  نکهۆچ. یژ ده
 کرابوو، ج شتهیر نۆز  بهێو ، لهغدا کرابوو و  بهی وانه کان، ره زهینگلیئ سته ده  کاربهیوففرت
 یایلمان  ئهیت ارمهی ست بهیوی ده که)  دا1941 یسیما له (یالنی  گهید عالیش ره ی ئاژاوه م له به



 یکان هییعس ك به ، وهی فاشستییب ره  عهیکت  ، حکوومهربکا و راق دهع کان له زهینگلی، ئیناز
،  کوردستان وه تهڕ  بگهیبووی، توانوتبوو که حمود هه خ مه شۆك بل ، ههنزر  دابمه،ڕۆو ئه
 ڵ گه خ له شیوتن که کنهم ر ، بهدا ته رفه و ده  لهی که شهرۆ شی وه کردنه  تازهیازین به
 و  گ  بهیک ن زهیم ئه وگ  مال به  کهیل عهك  ، وهدا مه رده و سه  ئهی کهی دیکان کورده رکرده سه
 و ید عالیش  رهیت  حکوومهیروخاندن ش لهیکان زهینگلی ئیستوبرد ، ده وزاز ق قهیفۆت

 ته رفه و ده  لهرد سووت کوی وه دا به نهانی وه  ئهی  ماوه،*)4( ران ئۆتن ب هه  بهیناچارکردن
 کردبوو،  نهی هاوکاریعالدیش  رهیت  حکوومهڵ گه حموود له خ مه شی وه ر ئه به جا له. ربگرن وه 

کان و  زهینگلیبوو، ئ ار نهیش دینجام ، ئهند و سه  دهی پهشتا کش هیم  دووهییھانی جینگ جه
ان یرۆم ز ، بهغدا  به وه ننهھی بی دیکجار  کهیشۆپ وه ان لهیراق چاو عی شایت حکوومه

 ، کوردستانی ژهۆو ر  ئهیک خه. ه  نهج  بهێو  و ئهشی دابنیل کهیدار یگوند له  کرد کهل
خ ش  ته وا هک " هیالجبر االقامه"ن  دهیب پ ره عه  که"یر سه ستبه ده"گوت  ان دهی شتنهیر دانۆم ز به
م   و که بھج  بهێو بوو ئه  نهۆی، بر بوو و سه ستبه  دهیل کهی داریگوند حموود له مه
 یک هیال  و له*)5( ت  حکوومهیترس له ، وه که هیال ، لهیت خزمه تهکرد بچ  دهی وه  ئهیش زاتیس که
ان ی وه  ئهی نده پاگهۆ پر،کان هییراقچع  نکهۆ، چکان هییراقچع ستهینۆمۆ کیترس له  وه شه کهید
 ۆب  وه تهنوس چه کان ده ژاره هه تکارهۆو، ج  گه به ره و ده  زهینگلی ئیاویخ پش  هیگوا  کرد که ده
  . *)6( ۆی خیرفانیگ

 ی و ماکیرز ربه  سهی هیما  شم کهك رابک هیی راستۆب  نجه م په که ز ده دا حه هریل
وج و   گهیک خه شه  رهید  ستووهیمو ك نهچ کاتی،ه هی وه ش ئه وه ئه. اندایژ له  مهیخت شبهۆخ
 ڕیکو راو بهیگکر او و بهیپ رهۆ بی وه  ئهۆان بی، ابگرمم رڕ  باوهی وه  شاردنهینرخ ، بهژگاور

 یش بوو وا هیی نهیبنچ ستهو م هه ر ئه هه. نمم بھۆ خیچوونۆروبیب  واز له،م ه قه باشم بداته
ر و ۆتکتای دیمنجاکاندا رژ په ر له ، ههكکورد ن کورد و تاکهیم که هیك  وه من کرد که له
 و کوردستان   لهیکان هڕ فهب  نه ناژهڕ، زوت و ژههۆر یوپاور ت و ئهۆڤ سیرتیتالۆت
، و  وه مه قووت بکهو دا رووت ی گشتیم را رده به له  و زانستانه  انهی، ئازااستداڕ وه نیت ژههۆر
 یبات م له بکهان لی، وام وبنانیدا  وساوه  چهۆڤیژوو و مر میژدانی وی  دادگهییر کورس سه له
و   وه انهڕپا ونه بن بکه، ناچار بانی جارانیشاندن ستوه کردن و دهك خه الماردان و بوختان به په

 ی وه ر ئه به  لهان،یند سه و ناپه   تاوانبارانهی وه کرده له  وه وونهوان بیژ کردن و پهۆ خۆب  پاکانه
:  گوتم ج سبه ر ده ، ههحموود خ مهت ش خزمه نهی کرد بچی ازهیشنو پ  ئه،د حمه خ ئهش  که



  ك بکهنۆف له  تهۆت  واته که '': دم گوت حمه ئه هوجا ب هئ" . نیچ ده  باشه " یش گوتیزیز عه.  باشه
  مه ئۆ؟ خ هیی چۆ بینکردنۆف له ته: ید گوت حمه ئه. یت خزمه نهیچ ده   که، بابزانخ شۆب

  . کوردیخ شیال  نهیچ ده  مه ؟ ئڵ سهی ان شا فهی، ران ئی شایال  نهیناچ
ان ۆی خیی ئاماده،  کهی دیر وو براده، دخمان کرد شیال  چوونهیراندا باس و برادهن له که

 یو ، ئهبوو یخ نوور شیهاب خ شهد شیه شه ،انیکک هی. مان گه  هاتن لهۆدا بشانپ
 ۆبوو ب ده   کهی وه و شه ئه. بوو )ر نهۆ هییران موکر کامه(ها   تهید حمه  ئهی مه حه انیش کهید
م اند پی گهی، را دا وی مه ئی مای رگه ده و له شه وهیو ن مه هاب ده ، شهێر نهیو  بکهی که هییانی به
 که  کهرمان ده  بهییستیوپ ،و  شهۆخ ستا نهۆمام''  نکهۆ، چمان ب گه  له ناتواننی سبه که

ست  به مه. ''ینی کۆرکووك ب  کهۆ ب زوو بچنی  سبهب ، ده وێو ستناکه  دهیمانسل  له 
 یموکرات دی پارتیکان رکرده سه ك بوو لهک هی  ، که بووبدو عه مزه ستا ههۆمام، ستاۆمام له

 ،هاب ، جار و بار شه و وه  شاردبووهۆی خیمانك سلیزن له  مه رده و سه ، ئهکوردستان و
هاب  شه . المۆ بۆی خڵ گه نا لهھی ، دهمان ده  وه نهۆک س به کهم  که   که،نگ ر درهۆز  وانه شه
  هیت پ ، پارهیم پرسل  وه ر ئه به ، لهیمانسل چووك بوو له بیکرۆخ مووچه  له و حه ئه
و  چم، ئه ت ده هجه  بهڵ گه ، لهێجار.  هییست نیو پی پاره : ی گوت؟ۆیت بیبک  که رمانه هد
" ئووف ره" ی رمانخانه ده رکووك له که ش له که رمانه ، دهێرناگر وه ، پارهچم  دهیچۆ بزان ده
وان ن ل بوو لهیبۆمۆتۆ ئی)سائق(ر ۆت هاژ هجه به. مان لێرناگر وه ش پارهیو نم، ئهه ده
 یرۆ زی ربهۆك ز ، وه بوویمان سلیک  خهیانی دیکڕکو .کرد دهیدا کاریمانرکووك و سل که
. وور ب روه ، کوردپه که له  ئهیمیر که یشت هه  بهیبات مایت بهیتا ، بهیمان سلیکان کورده انهید
م یبراهیار ئیخت و به  زان بروسکهڕ به ی، خا بوویمان سلیک  خهیکنسازرما ش دهیئووف ره
  که  وه ئووفه  رهی رمانخانه  دهیون به. بوو  ههی وره  گهیک هی رمانخانه رکووك ده که  له. بوو
 یهاوکار رکووك به ه کیکان هییرانۆت  که. بوو  وه سه کهر ب  عومهی که کانه دو نهۆك کیزن له
 کورد و ین کوشتۆب  ستانهیرۆر تیین نھۆڕی تیزراندن دامه  وتنه ، کهکان هییعس به
وا  ، ئه شهیران موکر  کامهیرچ هه. یمانسل  وه ش هاتهیئووف ، رهکان ناسراوه ستهینۆمۆک

 دوو ی کهیزن. بوو نه  وه هما ، لهمانۆ خڵ گه ن لهیگری دا، تاکو ههینشو  به وه هما  نهیچوو
  ك کهژۆند ر پاش چه. وت که رمان نهیگ دا وهیواد ن بهیاڕ وال گه م الو ئه تر ئهعات پ سه
  .س و به ندهر ه تان ،هه گه م له بیمتوان ببوورن نه : ی، گوت وه مانهید

د  حمه خ ئه شی که هش بهج کمان بهر س ، ههز ز و ئهیز د و عه حمه خ ئهش  وه ر ئه به له



و   نش وسپۆک   لهش و پۆر ناخۆ و بان زێر ، مه رده و سه ئه . ێر نهیوت  کهیل کهیو دار ره به
. رکووك  که شتهی گه عات ده وت سه ش حه شه ل بهبۆمۆتۆئ .وچ بوچاوپت و پ ه و زرگو هه

 و ڕۆی نگاو ده وار ههر چ  هه،وا بوو  که  ماستهیر ك که  وه،شید حمه خ ئه شی که بهج
ر بوو،  نچه  پهیک هی هیان تایکجار. وت  کهیک  دووجار پهێر مان له که لهیمبۆتۆئ. ستا وه ده

زدا ۆپو ت  و تهۆڵو خن عات به نچ سه پی کهیزن . کو  دهی که نهیک  مهیش ئاو کهی دیکجار
  که. ھاتبوو لیوان  ئاشهیوچاو و جلکك چ کانمان وه  وچاو و جله چ.یل کهیدار  نهیشتی گه
 ! هییل کهیدار  مه  ئه:ید گوت حمه ئه.  کردیکد هی یروچاو سه  فوومان له وکاند تهمان ۆن خیز دابه
 یانک خانووه. رپووت  پهی ه ما40 ی بچووکیکندگو. ران وی و د وره  گهیو؟ نی چیل کهیدار
 ی مه رده و سه  ئهی کهی دیکان موو گونده  ههی نهو به. گورگ ك کونه ن وهڕیموو قو هه

 یک هییکان له  که  گوندهیک خه. بوو  نهیبا  کارهی  و وزه  لوولهیش ئاویل کهیدار، کوردستان
م  به. شتنین  دادهیزینگلی ئیوت و چرا هن لهیر قوت به ش لهیو شه ، بهناه ان دهیك ئاویزن
 و  کهی دیچراکان  لهیشکیت  هیچرا  رهۆم ج ئه.  هی  ههی"کسۆل "یک هیخ چرا ش مان کهی دییواد
  نهیر چوو کسه هی  مهئ. نا هاندی دایمان سلیکان خانهیچا  لهیرۆز ، بهزتر بووه وت به نه لهیتقو
 یکان هیی گوندی ماڵ گه بوو له  نهۆیوت  ئهیک هییاوازی جی که هییراست  ، کهخ شیرما به
خ  شیال ردهانکیر را کسه هی  وه ر ئه به ، لهیناس ان دهید حمه خ ئهکان ش هییگوند. یوروپشت ده
،  وه هییریو پ  به و،ی کوردیجلک مر به  نهیخش.  هاتووهیوانیم  اند کهی راگهانیحموود و پ مه
  ر چووه کسه هید  حمه ئه.  وه رمانهیپ به  رگه ر ده به ، هاته سامانو  ئهی هیینج و گه ش به مهئ
و    باوکانهیک هی بزه خ بهش. نیک مه ئگوت کهیکرد و، پ ماچیست  و، دهی ل وه شهپ
، کردخمان ماچ شیست ش ده مهوجا ئ  ئه.رچاو رهاتن سهخ به: یموو ر فه  وه   نزمهیکنگ ده به
  .خان وهی دۆب  وه  ژوورهۆ بینی ماچ کرد و بردی مه ئیوان وچهش نیو ئه

 یوو مانام هه  و بهیاستڕ ، بهمر  نهیخش.  هی  هه"خان ش وهید" ی دا وشهیوار وردهو کن له
 مانه ئه  هی، گوا دانرابوونقوش  شهینۆ کیک هییرسند کو چه .بوو " خان ش وهید"  وشه

 یان هیکنده  نگه ره  ، کهاخرابوونرش یکن چیک هییك و پشت شهۆند د چه. بوون"  لهیبۆم" 
ت  خزمه ان لهیکجار  ،وه  ئهیواك دسا  ، که  باسهیانیشا.  بووبنی عوسمانیم رده سه
  بجه ه هه  نهیل چوویمبۆتۆئ  به،دا و کاته   ئهی کهی دیکر ده ند برا  و چهیلمیق حیف ستا رهۆمام

  نکهۆن، چی  جاف بدهیگ ن به سه  حهی مایکر ن سهیبا بچ: یرموو  فهیلمیق حیف ستا رهۆو مام
، ن ویچوو که. ب گران ده، دیردان  سه ته چوومه و نه  بجه ه هه  ته  هاتوومهستیبیر ب گه ئه



خ  کوردستان شیشا نهۆ کی که خانه وهید  و ، بهی جافمان دی گزاده  بهیند به نه ئاویخان وهید
ر چاوم  به وته دا که گزاده  بهخ ووان شن ر لهۆکجار ز هی یک هییاوازی، جراوردم کرد  بهحموود مه
واو   تهینیو چ، دو وه هیی ئابووریانی ژیبار  له،کان خهکان و ش گه به  کرد که وه ستم به ، ههو
 ند کان چه هییراقچع ستهینۆمۆک  م کهۆوت ب رکه م دهۆ خیچاو  بههاوکات، اوازن ویك ج هی له
  . م ه قه نه ده گ ده به ره ده  بهحموود خ مهك ش  وهیکاویپ ، کهژداننی وزن و بوختانکار و بۆدر

شت، ی دانۆیخ خ شی وه ش پاش ئه مه ئ.شنی دانیرموو خ فه، ش وه مهبی بیکورت له
.  رهاتن کردنمانخ  بهۆند هاتن ب هوستوپ ، دهست دهمو ده. نیشتیکان دان که شهۆر د سه له
. "ر هاتن خ اخوا بهی"، " ر هاتن خ ش بهیمجار ئه"، " ر هاتنخ قوربان به"، " ر هاتنخ به"
ژن ب  وه، ئت جار ژم سهز ب ر ئه گه ه کوردستان، ئیکان  گوندهیك  خهیخوووشتو ك ره وهر هه
هاتن  ن دهیری شیی چا،ك هییدوا ك له هین و یر هاتن کراخ ، بهن ده ه مێزار جار و گو هه
  .مانۆب

 یت شا خزمه  لهۆم هئ   کهی وه ارم بهیخت ر بهۆز'' :مرم گوت  نهیخش  تا به ره سه
 کوردستان، ی کوردستان، شای شا؟ی چی کوردستانیشا'' :یرموو خ فه ش.''کوردستاندام

  .''مڕ کوردستاندا بگه  به  م کهرا لیگ ده نه  وه  ئهیبووم ، ر  کوردستان دهیر شا گه ، ئهمڕکو
م  به، ك کز بووبووم  کهیشی کردبوو، چاوڕی پهفتا ت حه  لهین مه ته  نده رچه  هه،خش
ش و  ز و رووگهی ف بیکردم رهیپ. وو بۆیرخ سه ر له  ههیشیشکم. چوو بوو نهكر تۆ زیش له

م  ، بهیی و راستیت هی  سادهی شانهیخدا ن شیکوت سوکه و هه  موو وته هه له. ش بووۆخ قسه
  . کرا دهید ك، به خه ژگار و لهۆر ر لهۆ زیک هییی گله

 یخۆ بارودی باره م لهلکرد یاریك پرسندم، ه که دهرکووك کار هک  لهیزان که ،خش
رکووك   کهیوت  نهیایمپانۆک  مه رده و سه ئه  نکهۆچ. ێو کان له زهینگلی ئیت سه و دهرکووك  که
م ۆب  وه بووهنۆخدا ر شیکان قسه له. بوو  وه هکان زهینگلیست ئ ده ناسرابوو، به IPC  به  که
ك ند ه،کان و هییر  پشدهیت بهیتا ان، بهک کورده زهۆك هۆر سه ك لهندهکان و  زهینگلیئ که
 کوردستان یک  خه، ویرانۆت  بووبوونه   کهی وانه ، لهۆی خیم رده  سهیکان واره ندهخو کورده له
دا یدانو  ههی وه پووچکردنه  لهیانز ده  وره گه ره  ههیگوناهبار  به*)7( "جلخوار"ان نابوون یون
  . ۆخ ربه  سهیک کوردستانیزراندن ه دامۆب

 ۆ بچۆت: گوت ان دهیمن کان به زهینگلی ئ:یرموو خ فهش کان، هزینگلیر ئ سه باس هاته که
و ن له.  وه بکه كان ری گه همانن لترك موس: انگوتی کان ده ش جلخواره رهل.   ترك بکهڕی شه



بن و  ده رهك ل هی ن ماوهکا زهینگلیانگوت ئی  ده، وه کرده و دهان بیچوون ترس دهشدا یک خه
ان یکان زهینگلی ئیپشت  که  وه تهنست ده  وانه له  هۆ، ت وه تهر گه دهوجا ترك  ، ئهنڕۆ ده

   !ك بووژڕۆچ  ژهۆو ر نازانن ئه وهئ:  نهیمندا.  گرتووه
  وه  ئهۆیت، هی بووبڵ ترك دوودڕی شه له  نابت که جه  نگه ، رهقوربان: خم گوتش دا به رهل
مان بوون؟ کان موس ؟ ترکهمانموس'' :یوورم خ فهش. مان بوونکان موس ترکه ت کهبووب
ر  گه  جا ئه.کان هییمال که   نه،مان بوون وموسکان  هییعوسمان نه. بوون مان نهکان موس ترکه
 ینخو  هی وه مان ئهموس! کوردستان  هیناه کانم ده زهینگلین ئۆ، چ هیمان بووناوان موس ئه
 ی نامووسۆست ب ؟ ده وه هیی سونگینووک  بکا بهین هرم  ئهیووت بکا ؟ منداڕ؟ راووێژك ب خه

موو   هه.بوون مان نهش موس مه ئیکان جلخواره .بوون مان نهموس وانه ژ بکا ؟ ئهژنان در
 ڕی شه  بووم لهڵ دم دووۆخ که. شك پووت بوونش و منگک ر و بهۆقخ ه و ئاریر رسه سه
چ یر هژ  چوونه ده دا و نه ده ان نهیکن چ بهیکان ه زهینگلیئ  ، کهبوو  وه ئهر  به له ،ترك
 ، بنیراز  وهئ   کهڕ شه  بچم بهێن تا کوم بپ  باشه'' :مگوت ده.  ردانه  مهیکمانی په
کان   ترکهێ جارۆت:  وه گوته گوت و ده دهانی وه ر ئه وان هه ؟ ئه سته ئی م کوردستانه ر ئه سه تهبچ
  وه پشته وان له م ئه ، بهکان رابگرم زهینگلی ئیمدا دو ر ههۆز.  نهڕ پهڕ ردستان دهکو له

ان چراخ کرد و ی چه س به و ناکه  وچهیت ك ههنده. من  پاشقولگرتن بوون لهیکیر خه هدزان
 ۆسمک  که  هی وه ر ئهی سه. مابوو کان نه زهینگلیئ م بهڕ  باوهیکورت به.  منیدژ  وه کردنهانیراست

 وانه چهان پیر شتۆکان ز زهینگلی، ئ المۆ بیمانسل  هاته *)8( )ۆ سمکیل خانیسما(
وان  ه ئۆیدر  بهب ن دهۆ، چتی کوردستانیمان  قارهۆمگوت تپ. ان دابووی فره اندبوو، تهی گهت 

، بوویان بیست کان ده زهینگلیئ که ئاشکرا بوو ۆی خۆر ب ش ههیدوا. ۆیبخویت و فری  بکهڕ باوه
من . وم بکهكان ری گه کرد له زمده ر حهۆ ز.بووم کان نه زهینگلی ئیچ دژی ه تاوه ره سه نا له گه ئه
 نکهۆچ. انۆی ب وه مان کردبووه رکه  دهیژنرا و خو  و ههڕ  شه، بکوردستان و  نابوومنهه
 یکت هو ده  نه مانکه زن و دهمانپار ، دهمان وۆنن به  دهیشۆر و خ و خیست ربه وابوو سهمپ 

  ت کهی رکه دهل ی لیئۆر ن جهم . وه نه جوو وه وانه چهپ  بهیواو ته  به،وان م ئه به، ۆخ ربه سه
د، کر ان دهی مه ئیماشا  نزم تهیچاو موو به هه  کهی دیوان ، ئهن بوو سه ر و ره جوامیکاویپ
رز  ن و لووتبهت ه، قسییباۆخ  لهیک هیکابرا نۆرس جهم یت بهیتا ان، بهۆی خیتکار ك خزمه وه
ر یك گ هی مان له  قسه ك کهموو جار هه. ۆین بی نوش ببهن کیبچ  مهست ئیوی ، دهبوو
وان  ئهم  ، به کردووه ر نهیان داگی کوردستانڕ شه وان به ئه دا کهیچاو به  وه هیدا م ده وه ، ئهبوو ده



  . ''بوو ر چاو نه به ان لهیک هییت هیستاۆو د  چ چاکهی، هزان بوون نهو پ هفا و سپ  وهر بۆز
 کان زهینگلی ئیک هۆز  بهیراق عیت هو  کرد و دهیراق عی دروستکردنیحموود باس خ مهش
 ڵ گه  له  کرد کهی دروستیرک  دوودهیک هیکابرا  راقهم ع ئه: "یرموو ها فه روه هه. م ه قه هیدا ده
  ."کرد ان دهی نهر سه ربه سه) ج،ن : وو راق ب عی سهی  شا فهیست به مه( ز یح ه سهی فه

  هی وهم ش خم به شیکان قسه م که که ز دهڕ  بهی وه ره نهخو ببوردن له لی داوا،دا رهل
 یکان قسه کا که دهستیو وا پیاستڕر سه  نکهۆچ.  وهی، نووس کردنیستکار ده و بۆیك خ روه هه
م  ئه  هیئا: ی وه  بووم لهڵ دوودڵ ساین سایاستڕ به. رچاو به  مه  بخهۆیك خ ر وه خ ههش
 و  رده پهب  م وته ر ئه به ش له وه  ئه!ان نای، ز ر کاغه سه مه حموود بخه خ مه شی ردانه سه
موو  ك هه وه  کهۆڤحموود مر خ مه ش! نایچۆب ": گوتمییواد. مر  نهیخ شی استانهڕپو ره
 .زان  دهیباش  بهۆیخ  کهێربب هد  هی وهو ش  بهیۆ خڕی روباوهی بتوان ، دهو  کهی دیکۆڤمر
ند  چه کم لهۆریك چند ه،نجاکاندا په ، لهامیژ غدا ده به ك لهم کاتۆ خ،ش هو له  جگهب
ن  گه به   که،ستیم ب که هی ییھانی جینگ  پاش جهیم رده  سهیزا  شارهیب ره  کورد و عهیکس که
  چه بنه  بهیوبانگن  بهیر نهۆ ه ته وه  ئه،ێش بتراز وه له. خ شیکان  قسهی و دروستی راستۆب

،  وه ته وهینۆ هیب ره  عهیزمان  بهیکان نراوهۆه   که)یمعروف الرصاف (یساف  رهیعرووف مهکورد، 
   : یت هیگوتوو  وه ه سهی  شا فهی گه  بارهی باره له

  ك محاط یابالط ، ام مالط ، بالمنائ
  " ؟  دراوه  وره زان دهیح  وا به که   هی گه ماره ،نا نای،  هی شای گه باره  مه ئه  هیئا: " مانا 
، ێش  دی تووك  و لووس و ب "  قس وڕقو " ی دا مانایب ره  عهیزمان مالط له: رنج سه

  . وه تهگر ده)  لووسخانه( مالط واته که
ا یتانیر  بهی وره  گهیست ده ، کاربهکسۆ کیرسر پ و سڵ سهی  شا فهییسک سییند وهپ
، ێش بتراز مه له. کرا  ك باسده هیموو ال هه راقدا له عی مه رده و سه  ئهیک و خهن ، لهغدا به له
ر   هونه،"ۆی خۆڕیگ تهچ س ده رکه هه "ێژب ش ده که ك کورده و وه"  هرندۆم "ڕۆو  ئه و شته ئه
 یکردنیت هی دوژمناۆك ب هۆی ه تهب ك نهس ند که ان چهی، س  دووکهیت بهی تاییند وهپ  هی وه ئه
  .  کهی دیک خه
ر  رامبه حموود بوو به خ مه شڕی روباوهی، بزانمیکرد ب دهزم ر حهۆز   کهی و شتانه  لهكک هی
 که '' وه رهیر موشیش  بهستادۆئ'' ی دوکانۆی هاتوچۆیه به  نکهۆ، چ)9(* یر سکه  عهیدقیسکر به

، ستبوویب  وه هییدقیکر س  بهی باره کم لهۆریك چل  گه،غدا به  له" کوردیما"  بوو بووه 



، نا و  کورد دادهی وره  گهیک هی رکرده سه  بهیدقیکر س به که، ۆی خ''ستادۆئ'' یت بهیتا به
 کورد یدقیکر س به: یرموو فه  وه هی م باره خ لهش. بوو دا ههی گه  لهیشیت بهی تاییت اوهیناس
  کهی وه  ئهیگوناه!  رهی ر سهۆ، زاو بوویرپ م که ، بهکرد هش دیت هیکوردا   بهیز ، حهبوو

 که.  منۆیست ئه خسته ، دهراق کورد و عی وره رگه سه به  ان کردووهیزیح ه سهی کان فه زهینگلیئ 
 یکڕ ك شهموو جار هه  هیم کابرا ئه. *)10( الم هاته ، جارو بار دهر بووم هس ستبه غدا ده به  له 

 یکات. وانم بوویت مش کره ان بهیکجار ....شته  دهج  بهی منیی هڕتوو ، بهم وشت پۆفر ده
 نکهۆت؟ گوتم چی که ژ ده نویچۆ بۆت: ی گوتیچ  که،م م بکه که ژهستام  نو ، ههژ هاتبوونو

 ،وه که هیال مان لهموس! مانها موس: یگوت. "رم سه له ست کراوهیوکردن پژمانم و نوموس 
، ن که  دهی، جاسووسنب ك ده  خهیست ، دهن که  دهیدز  ،وه شه کهی دیک هیال ن و له که ژ دهنو 

من  انت لهیچیه  مانه  ئهۆت!  وس به: " و گوتمی بم پ که گورج قسه..." ژنڕ ك ده  خهینخو
  هیناکانت ه زهینگلیت ئی بووۆ، تتیمانت و موسیشرو  دهیخش   کهۆت'' :ی گوت". وهید نه

 ۆ، تۆ بخۆب هرکرد، د ان دهۆیوان ت ه، تا ئکردن رتنه ش دهیواد. چیه ر به رامبه کوردستان به
وا  کان حه زهینگلی ئیرکردن  دهیزان دهیوا. نامووس بوو و بمش هر دۆکر ز به. تینیخائ

  . وه ان سارد کردهیکان سل زهینگلیا ئ ت ،وه هیما  هییتر و که ر به هه.  خواردنه
: یرموو خ فه ش''؟بوو مان نه موسیدقیکر س  بهیچۆب'': یم پرس، لرموو  فهی وه  ئهخش  که

 .''قن ر هه سه وان له ر ئه وابوو ههیپ. کان بوو ققه  هه ، لهر بوو سکه  ئهیک  خهیدقیکر س به''
 یدقیکر س به  که  ستووهیشم بیلمیق حیف ستا رهۆمام  لهۆی خیکات  که   باسهیانیدا شا رهل
خ ش  وه هییدقیکر س  بهی باره ر له هه.  کردووه  نهیك باسس موو که  ههیم ال  به،  بووه ققه هه
 ی که هییراست.  کانه هییر پشده قم لهڕ  هیگوا  کرد که  تاوانبار دهیت منش کره به'': یرموو فه

 یر کهۆن  ان بوونهیکندش هیواد. من کرد ان لهیشیت نهای، خمن بوو ان لهیقڕر   پشدهیئاغاکان
 و  چوو پاره ، ده باشنی کورد وانه وابوو، ئهیت پش کره م به به. دیع  سهیز و نوورینگلیئ

، زنپاری دا ده نگانه ته کان له هییر پشده  بوو کهوایپ  ره و که ئه. اندایر سه کرد به شده  دابهیک چه
 ۆی خیت بابه  لهیکتند ش ت چهش کره به: یرموو خ فهش  وه هی م باره ر له هه. ''تان پاراسیچاک
ب یق د نه حمه ئه.   و ک و ک)ت وده حموود جه مه(ت  وده  جهی خولهك  ، وه وه  کردبووهۆک
خ وجا ش ئه.   باش بووهیکت کورد وده حموود جه مه  که  ستوومانهیب  مهم ئ به: یدا گوت مه له
 ی ئه: ی الم و گوتۆکر کوژرا هات ب  به ، که باش بوویک، کوردێناگر  خوا هه خوله: یرموو فه

،  وه بشارهت ۆ خۆب  خوله: گوتم. ایگر  شکاوم، دهیست  دهید کرا، ئایه پاشا شه! هاوار



ك یدا شتا له من هۆبا ب ست ده  دهی وه ئه'': ی، گوتت بووش م خوله به. ۆر ت سه تهش د ره سه
  .''تدا په ان کرد بهیت و ملان گری بوو خوله وه ئه...  بووه نه

 ییترماندار  فهیزراندن پاش دامه ، که وه مه ن بکهۆر  وه ژوو ئه مۆزانم ب دهیستیوپ  بهدا رهل
دا ی عوسمانیسوپا  له  کورد کهیکر فسه ند ئه ، چهحموود خ مه شییت هیکاۆر سه ن بهکوردستا

مال عارف  جه  وانه ، له وه ردستانه کویسوپا  کوردستان و چووبوونه  وه ابوونهڕ ، گهبوون
 و، وا بزانم ت هجه د به حمه  ئهو یند فه نه سه  حهیلی کاموت  دهو حموود جه  مهو یرکووک که

کان  زهینگلیتا ئ  وه خ دا مانهت ش خزمه له) میا نینان دیییوا دی مه له (شیخان شهی ئای قاله
  مانه وجا ئه ، ئه وه راقهع  نووساند بهانی کوردستانیت و، باشوور هو ده ان کرد بهیراقع

 ی الۆ بچ غدا ده به ت له وده حموود جه ان مهیک، جار وه راقه عیشکر و لهن  چوونه
، ب ده *)11( )یعبدالقادر سنو (یو نه ولقادر سهعبد یون راق که عیت  حکوومهیکست ده کاربه
 کوردستاندا یسوپا  لهی که ته خزمه کات که ده لی وه  ئهی داوا و،ب ر کورد ده ش ههیو ئه  که
 یبدولقادره پ و عه م ئه به. ن ب بکه حسۆ بیتر رمانبه  فهی و پله   مانگانهی  مووچهک وه
 ماف ی داواێو ته ده، و مهر ئ سه تهیش هاتوو ستهت و، ئیبوو رده جه  سته تا ئۆت:  ده
 یت  خزمه،بووم نه  رده ، جه که  مهیاماقوون'':  دهیت پ وده وود جهحم  مه؟مانت لی بکه

 ته ان خستووهیتا کوردستان وه ، ئه کوردستاندا بوومی شایت خزمه  له، کوردستانم کردووه
خ ش  و بهیدا پ و ده جنیو نه بدولقادر سه  عه.''م که م دهۆ خی مافیو هاتووم داواراق ر ع سه 

 و نه رده  دهی که مانچه ، دهب مار ده  تونددهیک هیت کابرا وده حموود جه  مه.شیحموود مه
 یرمان فه  دادگه ،ێریگ ت ده وده حموود جه مه  وه مه له. ێکوژی  و ده ر گولله به داتهی ده
  ره ت به وده حموود جه  مهج ستبه  دهسیب ده  مه ئه   کهیدقیکر س م به به. دا  دهیدان دارهس له
   .ش بۆ خیست ده: ێژب دهکات و  ده

 یهاوکار کان و به به ره عه ستهینالیۆ ناسیست ده  بهمووس  لهیدقیکر س  بهیکردندیه پاش شه
 یدان دارهس له. ێدر ده دارهس و له  وه تهریگ  دهی دیک جار،ت وده حموود جه  مه،کان زهینگلیئ
 ی وره  گهیر نهۆ ه، ونست ده  کورد ههیران وهر شتمانپهی نیرگ جه له  کسپه،ت وده حموود جه مه

کا  ن ده وهی شژۆس بهر ۆ زیک هی نراوهۆه  به )1962-1904( ران ۆ گبدول ستا عهۆکورد مام
ك ل گه تم له وده هحموود ج  مهی، باسم حموود بگه خ مهت ش خزمه  بهی وه ر له ز به  ئه،جا. ۆیب
( ر  نهۆ هیالم خ سه و شیرکووک مال عارف که جهر  سهف ئه  لهیت بهیتا ، بهستبوویس ب که

ش  پیو  شهیلمیق حیف ستا رهۆالم و مام خ سهش. یلمیق حیف ستا رهۆو مام) ریشاع



 و یرز به  ورهی، باس ویالۆغدا ب به له  خانهیند به  نهو چووبو،ت وده حموود جه  مهیدان دارهس له
 مه ش بخه وه م ئه که ز ده دا حه رهل.  وه هیاگ ان دهیت وده حموود جه  مهییت هی و ئازایباکب
، مر  نهیخت و ش وده حموود جه مه ر به رامبه به  هییو نه بدولقادر سه و عه ه ئیکان قسه رچاو که به 

ر  ، ههك هی ر قسه سه ش لهیبدولقادر  عهیم کوشتن به. ێگر ده  ههیر تاسه  که هییناماقوو
حموود   مهیدان دارهس ها له روه هه.  هیی، راست نش ب رانه روه شتمانپهینن و نایریناش نده چه
و  ، ئهی که شتمانهی و نی که وه ته  نهیکۆر  و سهۆی خی) شرف(ت  مهۆر ر سه له ش کهیت وده جه
  .ر نادروسته  ش هه وه ، ئه رچووه ست ده ده  لهی هیج نابه کاره

  نکهۆدرا، چ نه  دارهس له  هۆیت ب وده حموود جه مه: "رموو فهی  دهیلمیق حیف ستا رهۆمام
 یکگ ك سهگ سه: انگوتی ئاشکرا ده کان به ستهینۆڤش  به ره عه.  کوشتبوویو نه بدولقادر سه عه
ر  روه شتمانپهی نیک کورد نکهۆدرا، چ دارهس له  هۆی ب،ت وده حموود جه مه".   کوشتووهی کهید

 ۆی خیلمیق حیف ستا رهۆمام دا که رهل  باسهین هی شا.ردبوو کیدقیکر س  بهییری، پشتگبوو و
،  هیبووا  نهی گه ك لهر کورد کر هه به: گوت ی ، دهکرد و ده  نهیدقیکر س  بهی چاره  لهیز حه
  . "م  ه قه هیدا  دهیزینگلی ئیاویپ به

  حموود که خ مه شیت هو ر ده رامبه  بهیدقیکر س  بهیستو دا ههۆیخ  لهۆیخ  ،م رووداوه ئه
 ی دژیدقیسکر  به  ، کهروو خاته م، ده ه قه ته داوه" یت هی رده جه"  به یو نه قادر سهبدول عه
  که  ،گوناهبار کردووه  وه  بهیشیحموود خ مه شیر چ گه ، ئه بووه حموود نه خ مه شیشرۆش
  ."ربکا  کوردستان ده کان له زهیگلنیئ"   وهیتوانی  نه،ی ویاڕرویب به

 ۆزانم ب دهیستیوپ ر بهۆ، زیدقیکر س  بهیباسر سه  ته نهیوا هاتوو  ستهجا ئ
ر  رامبه به  وه ته  کردوونهیوب ر زهه مال مه ر کهۆدوکت   کهی انهییاستڕو نا  ئهی وه رچدانه رپه به
 ۆیر خ هس له  هیی نی وه  ئهیت سه ، ده وۆی خیق  ههی ج ته هچوو ستهئ  که  رده مه  م کورده ئه

 ینر سا زهه مال مه ر کهۆدوکت. م مار بکهۆژوو ت مۆ ب نهیك راستند، ه و قسه  مه، ب وه بکاته
م  ئهم   بهنا، داده  سته رده ژیالن  گهیر کهرزگار   بهیتۆڤ سی تاوانباریم رژ،ڵسا
ت و ۆڤ سی ناسراویک دوژمنیرسکرت  تهب نه  گرت که ده نه لی وه  ئهی، ر ستهو هه
ر ۆ دوکتیکان نهی نووسیرۆ زیک هی  و، ژمارهد ممه سعوود محه ستا مهۆ مامک  وهیزمینۆمۆک
.  وه نهیژۆو ت  وه نهۆیک ل، براونیرگ وه  وه کانه کان و رووسه هیین رمه  ئهیم رهه به مال له که
 کورددا یژووم  لهالن،ی پیپ عس، به  بهی تاوانباریم رژیر خاتر هب ش لهڕۆو ئه

 و راق عی 1920ی سایشرۆش"ر  سه کا له رده ب دهکت  وه که هیال له. کا  دهیتکار ساخته
  داته راق ده عیشڕشؤ  لهكش به حموود به خ مه شییت هیکاۆر سه  کوردستان بهیشۆڕش



 خ شیشرۆ شزان ، ده کورد بزانیژوو میلفوب ئه  ك کهس ر که هه کدا کات له. ''م ه قه
 ! نهک ته  ههۆڕ گ،حموود خ مهش.  بووه نه  وه راقه عیک  خهینڕی اپهڕ  بهییند وهحموود پ مه
   بهییند وه پیدقیکر س به   کهنووس کان ده هییعس  بهیر خاتر به ر له ، ههو  وه کهی دیک هیال له

 ،کان هییعس  بهیاتیج  لهڕۆو  ئهر گه ئه  هیئا'': پرسم ، دهدا م بواره ئا له.  بووه  نه وه هییت هیکوردا
  وه که پیك و داستانۆریك چل  گه،مال ر کهۆ، دوکت هیاوا بو هرمان غدا فه به  لهیدقیسکر  به
   .''؟یدقیکر س  بهی) مدح(سندان   پهۆنا ب ده نه

دا انیو  دا، هه1963 یشوبات له  وه کاره ر سه  هاتنهیتا ره سه ر له  هه،کان تاوانباره هییعس به
و  ئه  که (انی م کوببهیبراهیر ئۆسیفۆپر  اندا لهی که دادگه ت له نانه ته. فن  بگهیدقیکر س به  به

ر  امبهر به  هییات چڕرویستا بۆمام" :ی پرس،)انی گرتبوویتستینۆمۆ کیت مهۆت به  کاته
م ییدقیکر س  بهی وه بزووتنه  له: " یگوت  ردانه مه  ستا کوببهۆ؟ مامیدقیکر س  بهی وه بزووتنه

 ی، روو و ب لینیر ئافه. "ژمچ بیه وه هی م باره اتوانم لهن  وه ر ئه به ، له وه ته وهۆیک نه
  . وه شارنه  دهی، راستانۆی خییت بهی تاییند وه رژه  بهو   پارهۆب   کهب  نهیش سپ وانه ئه

ر  هه،  مه شم لهیست به و مه وه مهژوو بگ مۆب  وه  خوارهی کهۆریم چ  ئهێو مه ش ده ستهئ
  : هییژژوو و راستب میت خزمه
 له   که)1990-1921) (ژار  هه ( یند فکه ره  شهیحمان هڕو  ئه،چکردووۆ کیر نهۆه

، بوو  ههۆی توندوتیک هییت هیستاۆ من دڵ گه له، ا ویژ  ده وه هییدز غدا به به نجاکاندا له په 
 ۆ بیرۆواو ز  تهی که هییشۆخ  نه 1954یسا. ندنای ه د وه لهی سییشۆخ ست نه ده ك بوو بهم ده
 ناچار  وه ر ئه به له. گرت ده اننهیر وه"  ثهیتو" ان لهک لدارهی سی شخانهۆخ نه م له ، بهبووناه

 یکاوی پی الۆبمبا ب م که   بکهیواندز ن رهیم ئه" دیقاع  موتهیدیق عه"  بووم تکا له
 یواندز ن رهیم ئه. بکات  که شخانهۆخ  نهییتر به وهڕ  بهڵ گه هل  و قسه ئه  ، کهشتووۆیست ده

دا  و کاته له ه، کراق عی سوپایی گشتیرماندار فه هنۆ، کحموود ن مهید نووره ی الۆ بیبردم
پاش ) 1952(ر  به وه  لهڵدوو سا  ، کهبوو اوهیو پ  ئه،حموود ن مهید ورهنو. ت کرا بوویقاو ته

 ، وهۆیریون) ن یتشر انتفاضه( ن ی تشرینڕی راپه  به  ، کهغدا به خت له سه کجار هی یک هی ئاژاوه
 ۆ، بۆیست خ ده تهت بگر  حکوومه ، کهکرد لی تکا)  عبدااللهیالوص(ال یلئبدو  عهیس وه
 ست و ده  گرتهیت  حکوومه،حموود ن مهید نووره.  رزگار بکای که خته  تانج و تهی وه ئه

 یال نهی چوو که.  کراتیقاو م ته  کهیک هی ماوه به  وه  ئهیواد.  وه ه زوو کوژاندی که ئاژاوه
: یمن و گوت  کردهیحموودا روو ن مهید  نوورهیم رده به  لهیواندز ن رهیم ، ئهحموود ن مهید نووره

 ی باسی کوردیل د عه ممه ت کراو محهیقاو  تهیدیق عه  نکهۆ  چ،زانم ده'':  گوتم ،پاشا کورده''



غدا  به و له  هییورام هه  کرد کهی وه  ئهیحموود باس ن مهید وجا نووره  ئه.''مۆب ووه کردیپاشا
، رم بوو ر گهۆوا ز ن بوو، ههی هاوی وه ر ئه به جا له. زان م ده ر کهۆ زی و، کورد ك بووهیدا له
 ی که بخانهو کت  وه ژووره  بردهیحموود من ن مهید ، نوورهنیشتبووی پاشا دانی مای وشه حه له
ز  ئه'': یحموود گوت ن مهید نووره. دا بوو تیکورد  ربه  و سهی کوردیبك کتل گه  شانمدا کهپ

 یر ر کسه هی کوردم یزان که. اندی گه پیو من ئه.  بوومیدقیکر س د بهیه  شهیرباز هشاگرد و س
ر ئازا و ۆ زیککر کورد د بهیه هش ":یوجا گوت ئه. ''مۆب  وه سوپادا کرده  لهیوتن شکهپ

، تا بتوانن ب وه ست کورده ده  بهب راق ده عیسوپا  دا بوو که هڕ و باوه له. ترس بوو چاونه
: ش گوتمانیواندز ن رهیم ش و ئهیمن ،گوتی وه ئه   که."!ن  کورد بکهۆك بکدا کارل هه له
   ''؟ناه کارتان نه  بهیچۆنابتان، ب  جهۆوت ب که ر باش ههۆ زیکل  ههۆ خ،پاشا''

ت  م حکوومهنا لی و رووۆی خیال  بانگ کردهی منیس وه  که'': یحموود گوت ن مهید نووره
  ، که بوومی کردنیما ته م به ، بهم کهی بیدابوو پ م نهیت واوه  تهین شتا به، هست ده بگرمه

 م بهیند وه پج ستبه  دهغدا و،  بهۆب  وه رکووکه که  کوردستانم دا لهی رقهی فین جوویرمان فه
د  ممه محهان یکک هی ن، م بکهیهاوکار  بوون که ان ئامادهیوان دن  ته،کرد  وه هکان کورده ره فسه ئه 

 وه ر ئه به له.   باشهیکر فسه م ئه ، به ماوه سوپادا نه و له   نهینش خانه بوو که ی کوردیل عه
 ییژگارۆ ئامێو م ناکه هیاندام و رای ژیتا ره سه ز له پاشا، ئه": دا گوتم ره ل.''گرت  نهیر سه 
 کورد یکر فسه ئه  ه مهۆو سوپادا کن کرا زووتر له ده م نه م، به نابت بکه ك جه  وهیکک هی

 یژۆ رۆت بینك بھاندا پیوانن ك له هی) التزام (ییسترو ده  رهۆ،جت وی دروست بکه
شتا م ه و ده ئه: رنج سه (  هیین  ك زانستگه پا وهسو": یحموود گوت ن مهید  نووره،!"؟ نگانه ته
دروست   ه مهۆ و کێ بکر وه که هی  بهییند وه پیهاسان روا به هه) ندکار بوومخو  زانستگه له
  ." ان مردنهی  ،ان گرتنهی ،ینووس ، چارهی لێو ربکه ك دهك شت هی سووسه  بهی وه ئه. ێبکر

، یم پرسی کوردیل د عه ممه محه  لهییادو  نکهۆ چبوون،حموود راست   مهنید نوره یکان قسه
ش ی، منو) انقالب(تا   کودهیازین ، بهکرد  وه منه  بهییند وه، وابوو، پ راسته" :یگوت
ن ید نوره": ی گوتی کوردیل د عه ممه محه   باسهیانی شا." بمی گه مردن له تا یپنمدا به
  مه، ئ بوویدقیکر س  بهیژستن ، ده وه هییکار ر سه  هاتنهیتا ره سه ر له  هه،حموود مه
  جگه ب،'' وه راقه عیسوپا و ننهیمان بیتوان ، کهنییدقیکر س  بهیژموومان سوپاسب هه
ند  ، چهرام ویغدا گ به ، لهژۆدوو ر حموود به ن مهید  نورهیرکار سه  م پاش هاتنهۆ خ،ش وه له
 ییزگارپار   کهی ربازانه و سه موو ئه هه.  وه بهغربو  ئهی خانهیند به  ك خرامه هی فته هه
 کورد ،ستابوون غدا وه  بهیکان جادهر  سه  لهی ربازانه و سه موو ئه ، ههکرد و ان دهی که خانهیند به



 زان و ده ، ئهبوو مه ئی که خانهیند به ر له ش ههیو ، ئهرابوویش گیتوشالل ب ز جهڕ به. بوون
. مانۆنا به ان دهیراش  تهی نهیک از و مهیڤموون و پ ، سهندانی زی رکه دهر ه بیکان ربازه سه  که
 یک کوردیدقیسکر به  که  وه مه بکهیساخ  گه به به  بوو که وه ئه  کهۆریم چ ستم له به مه
  . ر بووه روه شتمانپهین

،  وه تهن ببۆ باشتر ریدقیکر س  بهیکردنیت هی کوردبوون و کوردای گه  بهی وه  ئهۆب  ستهئ
 یبکت ك له هی گهند ب ، چهکان ستهینۆڤش به ره عه  ، واته وه هییکان  دوژمنهیزمان جا له ئه
 یژانۆر له  هی سووریستینالیۆ ناسیب ره  عهیت حکوومه  ، کهنیگر رده وه) ثائر العراق ال(
، شق چاپکرا مهید ت له  حکوومهی نهچاپخا ، لهانکرد ویر راق، دهع  قاسم دا لهیتا  کودهیم که هی

 یعل  تمردهیق بکر صدقیفلما اعلن الفر... ": ژنب  دهیچ  وه کره  بهی باره له  وانه ن ئهیتا بزان
ص من الخال ةیبدا الشعب و اعتبره ل له هل1936 آب 11 ی فیالعسکر حکام بغداد و قام بانقالبه

الخ .....و الحرمان  الضائقھة  و التآخر ویر من الفوضیالتحر  و فاتحةیزیاالستعمار االنگل
 یعل  ، و انه العراقیف ة یالعرب  ةیعدو للقوم ضا بانهی کان متھما ایو لکن بکر صدق ....

  ةیدرك اهمی فھو لم ...مةیسل ده قتایالشعب العراق ادةیکان عاجزا عن ق و اقدامه  جرائته
ؤمن، ی بطل االنقالب کان یصدق بکر و مع ان... الخ ... العراق ی ف ةیالعرب ھةیالشعور بالقوم
کان بکر ... الخ ... و ال آمن بھا   هیالعرب  ةیتجاوب قط مع القضیلم  ، اال انهباستقالل العراق

و    فعال مھما کانت اتجاهاته،ھدفیو کان .  العراقی فیزیقلص النفوذ االنگلید ان یری یصدق
د عن یف بعیعراق نظ  ، و لکنهقای وث ارتباطارتبط  بالعروبةیشاء عراق مستقل الالن  ،افکاره
، ففاوض فعال حهیش و تسلی الجةیتقو) بکر(اراد ... الخ ...ةیطانیالبرر دوائر التجسس یتأث
) بکر(و لما کان . شھایلحضور مناورات ج  و دعوه  ا بأنشائھا بشروط سھلةیا و المانیطالیا
 یقو لکن خطأ بکر صد ...ل  مطار الموصیات هذه قتل فیحمل مسودات االتفاقیق ی الطریف

الخ ...العرب  ادةرا من القیش و ابعد عددا کبیقلب الج یف  قول بالعروبةیتنکر لکل من  انه
  . *)13 () بدمشق الحکومه  مطبعة.ی العسکری منشورات الفرع الثقافمن. العراق الثائر(

  :ند  قسه ن قسهی  بکهیم چ ، بهمان که  باسهیکۆر کر سه  وه نهیڕ  بگهب وجا ده ئه
ممان  رده به  هیخرا) ك  هی برنج و شله ( یشرو  دهیک، نانێژب  ده که ك کورده وه، ی وارهئ

،  وه  خواردنهییجا پاش چا و ومان کرد و، ئهمر ش  نهیخ شڵ گه له وه کهموو پ و هه
 ێر نهیوت ه، ککرد و! !ی که گانه به ره ه ده" الر شك و تهۆک" کوردستان و یشا نهۆک مان لهییاوما
 ییزارر بۆ زێر له. یمان سل وه نهی هاتش بهج ، بهو شه وهیك پاش نعات  سه.یمانو سل ره به
: یوجا گوت ، ئهیمانسل  وه نهیشتی ، تا گهکرد نهی چ قسهید ه حمه خ ئهشم  ، بهیرب مان دهۆخ



: ش گوتمان مهئ!" . نی که ر ده فه سه وه ئی که بهج  به،کرد وه کهکمان پر فه سه  کهی دیکجار"
م  ، ئه هییباشترتان ن  مه  لهیکشت  که وهجا ئ: "ید گوت حمه ئه" ؟ هی بمان هه ج مه ئی که"
. یتان دۆ خیچاو تان به وره  گهیخ شیالر شك و تهۆک وهئ. رمدا سه ن به کهی  ده هییچ  هۆب هۆب
  ." هیی نیش وه حموود ئه خ مه شۆخ.  هی هه یکب ج، بچووكیخ شب چ نهیه

 یک هی ژاره ت و په فه ، خه وه حمووددا هاته خ مهش م بهیی زه ر بهۆز  ژهۆو ر  ئه،ی که هییراست
 یخش هات به  رووم نهنۆچ کرد که م دهۆخ م لهیی ، گله داگرتبوو ویمرود  سهۆڵ و خست خه
ش ی باس بکات و، منۆی خیکان هییر وه رهیو ب  ئه.دا بمیت خزمه ك لهم بدات مانگر: ژممر ب نه
  گرانمی،داخ سته به م مه  ئهۆ بیربگرم ل ن وه به  وه ده حمه  ئهۆیه دا بهارمیب.  وه اننوسمهیب
  .شابوو کی دیک هی خشه ژگار نهۆر

 ینی تشری9 یژۆژ رۆر. م که رکاره  سهۆرکووك ب که  وه ز هات و چوومهیو پا  وه هیان بیهاو
، ماۆب  وه امهڕ گه  دهوه ابخانهقوت له   زوو بوو کهیک هڕۆی وهی، پاش ن بوو1956 یم که هی
. و شاردان کرد له  دهیی نائاسایک هی وه و بزووتنه  هجوو ستم به ، هه وه مهڕی په   خاسهیپرد له

و   رزهموو شپ ك هه ، خهرابوونیل گمبۆتۆئ ك بهتر مهۆلیند ک  چهییژادر کان به جاده
، دوکانداران کرد ان دهیکریش زرو تان ده ، سهدکر دهانیك راند، هانیگر ك دهند، هژاو هش

رهاتنم خ ، بهیم دیران موکر ، کامهیمان سلیراج گهر  به شتمهی گه   که.خست ان دادهیکان دوکانه
 یی دوایچۆغدا ک  بهیک هی شخانهۆخ نه  له  ژهۆو ر  ئهییانی خ بهش  ست کهیوم ب ، لهکرد و
غدا و   بهو  الهیر و دول  و ههمووس ل لهمبۆتۆتان ئ  سه.شاۆخر ا دهیهات دن تا ده هه.  کردووه
کان  هییرکووک  کهی کهی دیلمبۆتۆتان ئ  سهڵ گه رکووك و له که هاتنه  وه راقه عی کهی دیکان شاره
  . یمانسل  وه هیکووکدا برار که حموود به خ مه شیزۆری پیرم  ته.یمانسل  ان کردهیروو

ك ن ملوی کهیز، ندا کوردی وه ته  نهیژووم  لهۆی خۆك بوو بت امهیمر ق  نهیخ شی ناشتنیژۆر
ش یو ئه  ، کهراق عیر رکهی داگیم رژیشاندان دژپۆخ  ستکرا به ، ده ویمانسل  س رژابوونه که
 ۆیش  رهی ژنیر خته ، ئهندارکرانیس بر ك کهل ه، گ وه هی دایبووزار بیر ماوه  جهیرام وه  هلگول به
ت  نانه ، تهکرادیه ران شه رکهی داگی هلگول ، بهکرد  دهیر شاندهپۆك خۆڕ کی رکرده سه  که،ژبیرانۆگ
  .وت  کهر  بهیک هی هلند گول ش چهیمر  نهیحموو خ مه شی که رمه ته

.  ندووهیماندا زۆو خن  لهیر وه رهیان و بیگ به  هت وه م ئه ، بهش مرد له حموود به خ مهش  ....ێر ئه
 یشت هه  بهیج. شت  هج  دوژمنان بهۆ بیش هڕووڕ و ۆڕیرش  و ، سهۆی خۆ بیرز ربه مر سه  نهیخش
  .ن بیر به



  کان زهراو په
     

 یکۆری چلۆ گیر ال عومه ز و مهیز  عهید و حاج حمه خ ئهش ڵ گه  له) :3(و ) 2(و ) 1(  
، پاش  وه کانه سته  شهیتا ره سه د له حمه ئه ه ی وه ر ئهی سه.  رترهۆز وه  کهمان پ تهگا و پشۆخ
دا یراست له(و، '' ل سه روتهت''کان  هییراقع ستهینۆمۆ کی قسه  به،یایمانۆر ك له هی  ماوهی وه ئه
 یکنا سایمان ئه ا و له یمان ئه وجا هاته  ، ئهیند خوڵك دوو سا هی) برساندا مردوو له

 ۆب وه  مهگ ده رانه م براده  ئهیشۆ خیکزم دا به رهوا ل. نیك بوویزن وه که هی ژ لهدوور و در
  :نین کهپ

 یی زانستیش به  ز چوومه ، ئهییند وه نی  قوتابخانهیندن خویکردنواو پاش ته له
 یش به  ش چوونهیر ال عومه مهز و یز د و عه حمه ، ئه ویمان سلییند وهوان دی قوتابخانه له
. بوون وه که هیشت ین ته له) وان  ئهیو ه  مه ئیه(  که لهۆر دوو پ  ههیژوور. )ادب( ژه و
 ی قوتابخانه له  نکهۆند، چخوی دا ده ژه ویش به له) یحیمس(ان ی دیکوت کچ کهڕ به
ال   مهی که شت سرهین ته  لهی که سره ، م کچه ئه. بوو  نه ژه ویش ، به کچانیمان سلییند وهواند

 ی ا و قسهڕ گه دا ده که  قوتابخانهی وشه حه ر به ال عومه  مهڵ گه ر له ش ههیرترۆز. بوو  وه ره عومه
  .کرد ده
 یک هی و، رسته خته ر ته سه تهنست ده هه زه  عه،یب ره  عهی زمانیستاۆان مامیکژۆر
ه ی هه) جار و مجرور( دا یب ره  عهیزمانر له:  بکه) اعراب( هی م رسته  ئهێژب  و دهنووس دهپ
ستا ۆمام) جار و مجرور(ر  سه تهد زه عه که . وه که  رستهیکش به به) متعلق (ێستر  ببهب ده که 
ر  هه ستاکه ۆم مام ، به ك شت دهل گه زه ، عه وه هییچ به) متعلق(  ستراوه  بهپرس دهیل
ر  العومه  مهیماشا ته ، کهن نام پیچی و هێوش ده لیر سه زه  عه  وه وه له.  هیی وا نێژب ده
بن،  ان نهیچیه مانه ئه ، جا که  ، ده وه تهخن و ده شتووه یدان وه ) ۆلیم(شت ین ته کات له ده
ك  وهر  ال عومه  و مه ده وه ر ئه هه.  وه ره عومهال  مهیگون به ه) متعلق( که ه) جار ومجرور ( واته که
 ناگا و نازان تیکورد ، که ستاکهۆمام. ی خه هی داته ست ده و ده وه  تهب راست ده تهش که شهیف
ك  هییقوتاب. ك هی ن له رده ستبه ده: ێژب اندا و دهیر سه  بهنیق ، ده  گوتووهیچ زه عه
ن و ین کهر پ به  لهێچپ ستاش دهۆمام مه  و ده ، ئه  گوتووهیچ زه عه  کهن هی گه دهی تیب ره عه به

را زل بوو و  دا هه مه له.  وه نه ان بکهیک هی ن له ده دهو ك ههنده. نن که دهموو پ ش ههیقوتاب
ال  ماشام کرد مه ته  ، کهشت هج لمان بهۆا بوو ژوورو پیرۆرا و ه هه مان لهگو ش که  مهئ

  سته راوه :ی؟ گوت هییچ وه گوتم ئه. دا  دهوو جن   سوار بووهی ناسه و هه کچووه  تینگ ر ره عومه
 ج  بهی م و قوتابخانه به  دهی جسناتیاڕ داره ن لهۆکم بکات چ  شتومهی باسی وه ئه  بزانه



ال  ، مهنیپشوودا بوو ش له مهچوو ئ نه پیکعات سه.  هییمان چیمان زانو هوموییدوا. شته
ر  به ان لهییان و قوتابیستاۆ مامیرۆ زی ربهۆ ز.دا هقوتابخان  کرد بهۆیخ وه که هی مه قه ر به عومه

ند و  ر سه ال عومه  مهیست ده ان لهی که مه  قهییوام د ، بهن چ بکهی هیتوان اندهی ن نهین کهپ
 یانینیش پیند ك په وه  کهۆریم چ م ئه به.  هاتییتاۆک  که زمه ك و به هی یمل کردنهستمان پ ده
مانگوت  ، دهن وین کهپ بوو به ، ده وه شهپ  هیبھاتا) جار و مجرور (یك باسر کات ، ههھاتل
  .ین که ده پیشۆر خ ال عومه ت مه نانه ، ته و وه ره عومهال  مهیگون به  ستراوه به

ر ۆ ز وه هی ته م سه  ئهیکان ستهیب ب و فارس و ترك له ره  عهیزمینۆڤ شی وه  بزووتنه-)4
 یت هو ده.  له  گهم س  ئهۆنال بیۆ ناسیت هو  دهیکردن پاش دروستیت بهیتا ند، به  سهی ره په

 فارس یت هو  دا و ده1923/1924  له) تاترك ئه(مال  فا که مسته ییت هی رکرده سه ترك به
 ی هما بنه ییت هی رکرده سه هب ب ره  عهیت هو  و ده له) یو هله په(زاخان  ره ییت هی رکرده سه به

 ۆی توند و تیک هییدن وه پی، شا غازم که هی  ی سهی  فهیپاش مردن.  دا1921   لهڵ سهی شافه
 دا 4/1939/ 4 تا له ، ههکرد  دهیب ره  عهییتک هی ی نده پاگهۆست و پ به وه هیی نازیایمان ئه به
دا  تیایتانیر  بهیین نھی زگه  دهیست ن ده ده  که(ل مرد یمبۆتۆ ئیانڕ رگه  وهیرووداو به
 یت سه  دهیشتنه  نهیما ته ، بهراق بوو عیرانیز آوهۆر سه  که یالنی  گهید عالیش ره. ) ووهب
ا یتانیر  بهیکان زهم ه به. ایمان  ئهییوانیپشت راق، بهع ا بوو لهیتانیر به
ان خست و ی یالنی  گهیت  دا حکوومه6/1941/ 2  له،ستبوو ان بهۆیم)  ةیحبان( هییانب حه له که
 قاسم یتا تا پاش کوده  وه هی ماێو  و لهیستۆ دیزاخان  رهی الۆران بئ ۆ کرد بی رایالنی هگ
  . وه ندانهیز  هیرا و خرایم گ ، به وه هی دایتا  کودهیو  ههی دیکغدا جار به  وه هیاڕ گه  که. دا له

 ۆیه بوو به   که دا14/7/1958  غدا له به  قاسم لهڵاڕ نه  ژهیتا  پاش کوده- )5
ن و ی نوبهی ك کهل ، گهراقداع  لهیمارۆ کیم رژیزراندن  و دامهیت هی شایم رژیکاندن ته هه
 یشی ئاسای زگه ده له  ك بوو که هی نامه  وانه  لهوو،ر وتنه  کهیت هی شایم رده  سهیین نھینڕی راپه

 ی پتریر سه نه چاوخستی، داوا ویمان سلۆرابوو بردن  وه رکووکه  کهی) دائرةالالءمن(
و ك ن هی ستهیل. ن خوازانه وه ابوونهی و ج ستانهینۆمۆ کیی چاالکیکیر خه کرابوو که وانه ئه

، یلمیق حیف ستا رهۆوجا مام ، ئهبووم) ز به مال نه جه( ز  ئه، ون نیم که هی نووسرابوو، که
فوور  د غه حمه  ئه،النیسالح د مه  حه،)شكیبژ(د یش مال ره ر جهۆ، دکت)حاکم(ار یشۆق ه هیفا

، د و حمه م ئهیبراهی، ئ )یمانیسل ست لهینۆمۆ کی پارتیکان ارهیرپرس به ك بوو لهک هی(بابان 
  . ماون  رم نهیب له  کهی دیکیوند ن چه
ق دا یفۆن ت سه ستا حهۆ مامی ناشتنیژۆر له  ،  که کرابووالنیسالح د مه حه ی باسیت بهیتا به
   کهن هی گه ده  وه ش ئه مه ئه.   داوهیدیع  سهینوور)  فخامة (یتزن مهن   خاوهیالمار په  قسه به



 و ڕینوا دهك ت هیك   وه،یستینۆمۆ و کیت هی، کورداراق عییت هی شایاوواب دیمرژ
  .یزان تر ده هڤب  بهیت هیستاینۆمۆک  لهیت هیکوردا

 ی پارتیوش ره یك زمان ه دا و1944/1945 ینسا له   که)نیشۆک تییتک هی(  یارۆڤ گ-) 6
ر  گه  ئه:نووس ده  دا 7ه ڕ الپه له) 1 یسال ی2ژماره (رچوو  ده)  کوردیلق(راق  عیستینۆمۆک

 یعماریستی ئیر نفووزژ ست لهیو هی ئه   کهکات ن لهی حموود بکه خ مه شیت که ره  حهیری سه
 ی ستانهینۆمۆ کیارۆڤگ: ز  به ل نهما  جهیماشا ته.... (بکا  دارهی کوردستان ئیاتیگ به ره ده به
 ی وکراوه ب کوردیستی مارکسیرژواۆب  هوردهییژۆلیۆدی و ئ1945-1944ن یشۆک تیتک هی
  .)  بکه2600/1988م ۆکھۆ، ستر و هونه زانست ۆ بی کوردیایمکاد ئه

 جر         " خوارهجر "تدا  هڕ بنه له  که وشه.  هاتووه نه  وه  ه" خوار یجل"له ) جلخوار( ی  وشه -) 7
 ێجر "ێژب  باکووردا دهیکورد له. ێ، دوت سوکه ، ههوشتوخوو  رهیمانا دا بهی کوردیزمان له
  .وشت نزم  رهیمانا" جلخوار"  واته که.   خراپهیوشتوخوو ره  واته،   خراپهیو

، حموود خ مه شی الۆ بیمانسل ته  دا چووه10/1923/   لهۆ سمکیل خانیسما  - ) 8
 ی ژنامهۆ، ر وهی کوردستان زانیشا  بهیحموود خ مهش شۆسمک.  گرتووه لیزر رۆخ زش
 ۆیحموود و سمک خ مهوان ش نیگراف له و ته  ك نامهل دا گه  1923  له" کوردستانیژۆر"
  . وه ته وکردووهب

 یراق عیت حکوومه  وه هیی سوپایتا  کودهیڕ  دا له10/1936/ 29 له یدقیکر س به -) 9
ند  ، چهزراند و  دامهیواندز  رهیمانت سل کمهی حییت هیکاۆر سه  بهی نویکت خست و حکوومه

) جعفر ابولتمن(ن  بو تمه ر ئه عفه  جه ویل چادرچیکامك   وهیب ره  عهی ناسراویکریز وه
 ۆ ببچ  وه  مووسلهیر ست لهیوی ده  کهۆف کدا بهکات دا له 8/1937/ لهم  به. ۆیخ گرته
ران  فسه  ئهی انهی ، لهمزا بکایا ئیلمان  ئهڵ گه  لهیی سوپاییت ارمهی یمانی ، تا پهایمان ئه
  . کوژرامووس له

  ب، واتهیق د نه حمه  ئهیباوک  دا له 1965یسا خ لهینۆم  لهی دیکم جار هی م قسه ئه - )10
ئووف  خ ره، شغدا به  لهحمووددا خ مه شییر سه ستبه  دهیکات له  نکهۆ، چستیئووف ب خ رهش
  . دا بووهیت خزمه له

ن و   سنهیک ك خه ه چه هڕو  چه بنه  به )یعبدالقادر سنو ( یو عبدولقادر سنه ی هما بنه) 11
 یفیت خ لهش یخزم  هی هما م بنه  ئه."یسنو"  به  غدا کردووه به ان لهی که هی" یی سنه " ی وشه

،  زانا ویکاویف پیت خ لهش.  بوونیی ر سنه ش ههیانو ئه  ، کهیمانسل  بوون لهدانساز



ر ۆ زیش کهی دی شهیك پل  گه،یدانساز  له  جگه، ب بوویھاتك و ژ رهیر زۆدا زیساز شهیپ له
خ بابا بدولال و ش خ عه، شیکان هڕکو. ر بوو روه ت و کوردپه مهۆر  بهیکاویپ. یزان  دهیباش به
 وان کهی سه یر گرد رامبه بوو به ان ههیک، باخم بوونی مندایم رده  سهیست و هاورۆ د،یل عه

  .ف ناسرابوو یت خ له شیباخ  به 

  یئامانج وانهی رچوو ، سه ده غداوه به له - ) 12
  ی و کرمانجیی زازای برای ن ئه  کهۆڵ چێر
  وا بووی هی بلهیق  کهی ته وده حموود جه و مه ئه
  نا بوو و ، په بو  قهی ته وده حموود جه و مه ئه
   نگانه  تهیژۆر  کهی ته وده حموود جه و مه ئه
   گانه بیردووۆئ ن لهیند سه  دهۆ بی هۆت
   بووی خاکی سروشتی ته وده حموود جه و مه ئه
   بووی بوو ، چاکی پاکی وه  کردهیرتاپا سه
   وته که  ههی هۆو ر ، ئه رده و مه ، ئه و کورده ئه
   ته وده حموود جه و مه ، ئه بهید و زانا و ئه ئه
  یوان تابووتی  سهۆوا بن با ب رده  بهێر

  ی توانج و تانووتیئاست ن له کهۆڕچاو ش

کورد : یرموو  دا فه 1954یسا ران لهۆستا گۆمام: )رانۆبدولال گ ، عهسك فرم ون وهیش(
  .ان نواندییت هری غم  ب ، بهێدر نه دارهس ت له وده حموود جه مه ن که ك بکهرا کیانتوانی ده

. بوو)  بهۆتز گریر فرۆدوکت( دا یدقیسکر  بهیم رده سه  له،راقع ا لهیلمان  ئهیریف سه - )13
 ی پاراستنی خشه  نهیدقیسکر ك بهکات: ێژب راق دهر ع سه دا لهیکان رتهۆپرا ك لهک هی له

 ی کوردیکت هو ده  هیما ته و به   کوردهۆیخ گوت کهیمپ  وه هییدز ، بهم گه کرد له باسیکوردستان
ست  ده  لهی وه  ئهب ده  ته هو م ده ، ئه وه تها بگریرکران و تراق و ئ عی کورد ، کهنزر دابمه

،  صفوتی نجدت فتحیماشا ته( .ێز بپاریکان دراوسییژستدر ده  لهۆی خۆییخ ربه  سه،ب
پاك و  مه له  قسهیدئ . )  بکه177 ص 1969ن االجانب، لبنان ییکرات الدبلوماس مذیالعراق ف
  ر؟؟  زهه مال مه ر کهۆ دوکتیناب ، جهب تر ده پوخته

-- ---- -- ----  
  )مر  نهیحموود خ مهش( له وه  مانه که ردانه  سهی باره ك لهرنج ند سه چه



  !ینیبت

ه ك ل هڕۆی وهیپاشن " یوتار) 1997 یر مبه هۆڤ نی ژماره(دا " ۆک سه "یشوو پی ژماره  له
ر ژ له  هی و ژماره شتا ئه، ه وه هیو کراب" دا مر  نهیحموود خ مه کوردستان شیات ش خزمه

 کورت یکردان  سهۆوت ب کهڕ  به،بیق د نه حمه  ئه،ادی له شهیم  ههڕیبرا و هاو  ، کهچاپدا بوو
ر ی  سهیکوت که هه  ، کهد حمه  ئهیهاتن. مۆب کردینۆف له ته  وه خهینۆم ، لها ویمان  ئه هاتبووه

،  وه تهنخوی بیم ل ، تکا بکه ویۆرم بم بن که  وتارهیق  ده  کهكل هه بوو بهدا،  م کاته وو لهب
مر،   نهیحموود خ مهش  له  وه مانه ردانه و سه  ئهی باره  لهێردا دیب  بهی کهی دیش چیو ئه
 یاندنی  راگهڵپا د له حمه ئه.  وه تهو بکردا ب" ۆک سه"  ش لهیو ، تا ئهز ر کاخه سه خاتهیب
مان  ردانه و سه  ئهیشدار به  کهد ممه ز محهیز ژامان عه هیڕ هاویی دوایچۆک یرگب  جهیوا هه
و   ئهیم رجه ، سه ویۆك خ وه  که ش نامهیوا من ئه، مۆ نارد بی وه  خوارهی هی م نامه ، ئهبوو
 ی" ۆک سه"  ش بهشکپ،  هی هه  وه مره  نهیخو ش  ردانه و سه ان بهیییند وهپ   کهی شانه به
  .م که ست دهیو شهۆخ
  

  ز به مال نه جه
  11/11/1997ن یرل به

  

-- ---- -- ---- -- ----  
   وه زهۆری پیو کوردستان  وره  گهی خوایناو به
  ز به مال نه  جهیت هی کوردایری بیر ر و نووسه روه ز و کوردپهی ئازیبرا

رت یر بۆخوا ز به.... م  که و الکانت ماچ ده ئهم الو و ئه. کت باشموو کات  و هه م کاته ئه
 یک هیزوو  بهار بیخوا . ێو ك بکه هی چاومان به رهل  مجاره شت ئهھی ر نه ده م قه ، بهم که ده

ر   ههشایت باشم و ئیپرس وماوت ده قه لی کوردی برایوا ر هه گه ئه.  وه نهینیب ك ده هیزوو 
  . تره وره حموود گه تان مهسو ن و خوا لهیب باش ده
 یکداستان. اندی خای سا35مان یی دوای رشهۆم ش  ئهل شه نگه پ و هه ته په ته وا به ئه
 یهار  بهینیڕ  راپه شتهی ، تا گه بوویق نفال و ناهه و ئه ) یاوهر  ژهی(گاز   له و پیناوخو

  کهیگند مانگ  کورد پاش چهی مهئ  ستهئ. قامووس  وه  چوونهی دیک جارۆکورد ب. 1991
م  که  مه مال ئه جه هڕکو.  هی وه مانهۆست خ ده  کوردستان بهیوا باشوور  که  وه هسا  نهین دهپ 
م  ، بهھات  کورد ههیژۆر. ید ته س هاتوونه زاران که  و ههۆمن و ت یکان ونه خه.  هیین



  . وهڕ وا بهڕکار باش نا  وه داخه به
ان ی  کهیک هی وره  گه له په  بهان کوژرا،ی که وره گه.  بوویك رزگارسا نستان به چه چه
، ایکرانۆ، ئ هسنۆا، بینیرم ا، ئهیا، کرواتینڤۆ، سلدوو  وه ك و ئه هی  مه کرد و ئهدروست
  رتهیب له.  رزگار بوونه ی دهۆم هدۆ م،ۆم ئه. ان بوو یان رزگاریموو هتد هه ....کستان یتاج
کرد  ه قبرس هیر باکوور سه  لهی ترك ئایشکر له: " کردم و گوتتۆنت بۆف له  تهیۆ خیکات
، شتیۆردا ر سه  بهیو ك شهر شت هه: ت مال کورد ده جه" من گوتم ". ێرناگر سه مه م ئه ،به
 ی که له سه مه.  وه هیاکان و ب هی ینل هی ملکین خاوه ترك بوون به . "  گرتووهیر واو سه ته
،  و گرتووهیر  سهشالیئ ، وه شهیک هییواو موو ناته هه به.  وهیڕ پهردا ت سه  بهیو ش شه مهئ
   .یۆن بی نزاوه ست به  خواناس دهی کوردی مهئ

کو   ،بهب  نهیت هو ر ده ك هه  نهیچ که ،ی بژیۆ خیو رزه سه ك له ن خها ملونج په  ره وه
و ) ۆك ت  وهی و هۆت دوور له(ش یگ سه له مهئ. ن  بکهسارمان پ حه گ به ش سهیکژۆموو ر هه
ست  ده که به مه ئ له اترهی  زیزدر و ر ورووپا قه  ئهیگ  سهۆخ.  کراوهش خراپترمان پ لهکو
  ان دهیکک هی" ستمیالیسۆس"ت  ان دهیکک هی. نیننا ده وه و شامه ره نقه ا و تاران و ئهغد به
وه  ستخانه ناو ئاوده ته ان خستووهیشیڤۆ مریماف". کراتمۆمد"ت  ان دهیکک هی، "مانمموس"
 ی موویب ره. انیموو هه ت له حله زار نه  ههی هه).  یکراتۆمسالم و دیزم و ئیالیسۆس دوور له( 
  .ێر خ به زهۆ دین خه گویرد ده ن به شه گوس ر که ، ههێر وه  ههیکان نجه ، پهی زمان بل

م  که مه ه ، قه کوردستان و وه مهۆڕ  دهیانی ، به وه شه وهی پاش نیویك و ن هیر وا کاتژم هئ
 ).مال جه" !  ته قووه بهمت  ه قه" ت یواو  تهیرستیش به رهید وا د حمه ئه(.  بووه  نهڵۆشتا که
 ۆ تیۆ خیرم کاتیب  وه تهد  رهل.  شهۆر ناخۆز  وهۆت و من له  وه منه  لهۆ تیم دوور به
  .تیوت خه کدا دهراج گه له
ند و مخو رگ دهبورتزیڤ یشار له  کا، که  ده1967 ی ساید باس حمه خ ئهش: رنج  سه( 

و  ستهۆ پی و کرین مه چاپ و چاپه مدا به وت ده که ستم ده  دهی هی و پاره کرد و، ئه کارم ده
 ،و -  نوکسه–وروپا  ئه  کورد لهیندکاران خوییی وه ته  نهییتک هی ی کهی دیف سره مه
 خواردن دروستکردن و یدا ج که راجه گه ر له م هه  بگرم، بهێکر ك بهپارتمان  ئهیتوان مده نه

 ی که ته  پاکهیپشت  له،مۆ بینووس  دهی نامه د که  حمه ئه. بوو دا هه تیتوال دووشکردن و ته
  .)ز به مال نه جه: ێوش نه لیر ر سه به ستهۆ، تا پ)دا که راجه ناو گه له: (ینووس ده
 که  رتهیب وجا له ئه. ایمان ك ئه  وهیکتو  لهێو خهکدا براج گه ك لهڤۆر بوو مری سهرم الۆز

، دایو زه خت دا به ت تهۆخ رپاکه ر چه سه ت و لهیراۆ تۆ ت،چوور  دهنا و بکمان ل هییقبوول 
:  و گوتمۆ ت وجا رووم کرده ئه.  خوامان کرد ی خوارد و سوپاسیت حه ره مان به که ش نانه مهئ



ت ۆ خۆاربوو تیم وا د  بهێرۆوان بتیم  لهڵن ما خاوه وهیمد انمدا نهیموو ژ هه  ، من لهمال جه
  . کورد و کوردستانۆت بیر بژ هه. ڵن ما خاوه  بهوان دانا و منتیم به

م ۆبو بی نووسیب ره عه ان بهی ه نام)قید سه(ند  رجوومه مال فوئاد و ئه کهان یکجار  رتهیب له
 یزمان ری ه ش ههۆ، ت) کورد بوومیندکاران خوی ه مهۆک یرسکرت  هیوامپ  هو سا ئه(

  .انیۆ ب وه  ناردهیراستکراو بهمان  که و نامه  وه نهیزۆ دت لیب ره عه

  :یل کهیدار مر له  نهیحموود خ مه کوردستان شیشا مان له که ردانه  سهیر باس سه مهوجا د ئه
رامدا  وه خ لهخ کرد، شش  لهیرشۆ شی، داوا، کاممان بوو ماوه رم نهیب کمان، لهک هی -) 1
. ن ده پیغدا  بهیمانی په ستهئ.  هاوشتا م هعدئاباد  سهیمانی په ... هیی نیکات: یرمو فه
 ،  کهیچین و هدر کوشت ده ك به  خهیڕر کو هه  مه دهو ئه. ن که نگمان کپ ده ن و ده ده دهمانل

  .ژۆ ریاوی پ بنه دهیش پیکس ند که چه

 گانه، بتیشتوویدا دان هی لهۆ بچک نهیڕۆق م خانووه  لهۆت:  گوتیخش کمان بهک هی  -) 2
  ارهیو پرس وا بزانم ئه: رنج سه! ( هیی کوردستان جوان نی شای شانۆب  مه ، ئهتانال نهد 

م   و حاڵر جار ماۆمن ز: یرموو رامدا فه وه خ لهش). ز به مال نه جه: یچکردوو کردۆ کیزیز عه
تاکو کورد  هه. شتیۆ رۆیف  بهیموو م هه ، به  جوانم دروستکردووهیخانوو.  ناوه وه کهپ
ن تا ناکاو به  لهیموو هه  نکهۆچ. م  و سامان دروست ناکهڵت، خانوو و ما هو ده  بهب نه
        .  ێبر ده

و تاک ، ههت هی من نایک که س به که'': یرموو موومان و فه هه  کردهیحموود روو خ مه ش-) 3
 یعاتچ  سهیفیر شهال   مهیحاج، ن که  من دهیت  خزمهی وانه له. ن تم ناکه شم خزمهۆ خیکان هڕکو
. مۆ بێرن ل ده لوپه که  وه هییمانسل م و لهۆب وهی  کیناوما و ك شهۆو د فهك لندو ه  ئه، هی

.  داوه هرن  بهیك پشتمچ کاتیه کانم  که نهۆک  رگه شمهپ له  کهک هی شیانیراج  خهیقی نامیحاج
ر م ژ به. اک م دهی) ل یک وه(ش بنکدار یالو ر کاکه خ جافهش ،فاش  مستهیحاجش و یو ئه
تا   ههیستۆد  که ی وانه ئه'': یرموو خ فهها ش روه هه. هتد.... هیدا تی ندهزار ه  ههیشی ریتا
خ  شیزاوا(  هیزانقا  قهیبیر غه مه خ حه ش،دا رنه ان بهیرشدا پشتمۆش رم بوون و، له سه
و  وه   کهی کانینیدخ مح شید نووری ها سه روه هه ) .بیق د نه حمه ئه: ب بوو یق  نهید حمه ئه
خ  و جافرسان و شیبار  جهید مه  محهی و سه) الر که( جاف یگ ند و داودبه وه مه  ههیگ م بهیر که

د  حمه ئه:   کردووهیی دوایچۆجاز کیح ان لهیم ئه(ب یق  نهید حمه  ئهی و سه زه لبه  کهیفا مسته
خ ش فهیل ن و خه سه  حهی  سهی و حاجیی چوارتاینیم خا  ئهو کو  ناکهیل و شه) بیق نه
  . کهی دیرۆسوور و ز  سالهی  و محهیرزنج  بهیسایع



وه  ندامانه ئه ان لهیبیر غه مه خ حهکان من و ش زهینگلیکه ئ'' :یرموو خ فه ش-) 4
لم حموود سا خ مهنازانم ش(ن یت بوو کویۆم  ئهی خانهم ش  ئهی باوکیوانیت، مکو هیناه 

ر ۆت ز کویکان خهش). بیق د نه حمه ئه:  ماوه رم نهیب له که، ی دیکک هیان ی گوت یالصباح 
. ریچن  راوهۆانبردم بی و ده وه  دامه ان دهییشۆخ د، المۆهاتن ب ان کرد و دهی منیت خزمه

ش یمن). راق ع( ''  هییناسر ''ۆب وه  نه بمبه کرد که ان ئامادهیک هی کهۆکان ف زهینگلیان ئیکژۆر
 یر سه ت کویخش و کمان ماچ کرد هی یو ال م الو ئه ت کرد و ئه کویخش م لهییواما
 و الفرسان و الحراس فقط ی آنیعطونیز ی، االنگلیا ابن عمیخ ا شی'' :یم و گوتنا گو په هینا

 .''ن بواجبنایارجو ان تعفوا قصورنا اذا ما کنا قائم. فنای لمصاریکفیو هذا ما    روپ8000
ه یتکا. مان ناکایج ر  خهیش ش به مه ئه. ن ده  ده رووپ8000کان  وانه کان و پاسه من و سواره کان به زهینگلیزا ئۆئام(
خ وجا ش ئه. نین بھج رتان به رامبه رشانمان به  سهییستیو پبیمانتوان ر نه گه  ئه،مان ببوورنیموکورت که له  

 یدا پاشا كنهان تی و خوا لاد بیز خوا به ش لهیوان م و ئهیل کهی داریخامن کو هستئ: یرموو حموود فه مه
  ...!!).تنکو

. نیدا نۆ تی که وتاره م له   به،کردنیخ باسش  بوون که و شتانه ئه ، مانه  ئه،انیمال گ جه
 ۆت  ، که دا1941 یسا  کوردستان لهۆب  غداوه به خ له شیتن  ههیر باس سه  وه مهوجا د ئه
  غداوه به  لهیحموود خ مه ش،سوور  سالهی محه. یۆب شاوهت راک نجه تدا په که رهوتا له
 یشکر له  شتهی  و گهیل کهیدار  انهیاندی  گهیسوار به  وهو ان و، لهیرم  گهۆاند بل فیمبۆتۆئ به

کراغا و  به  بای هما بنه. یالۆش هاتن بیر  پشدهیشکر  و لهیمان سلیور و پشت  دهیکورد
  .ان کرد ی ته مه م هه  ئهییشدار الن بهۆد سنینیدخ مح و شۆر هیئاغاکان
. خ دا بوومت ش خزمه  بوو، لهم پ شکاویکنگ ، تفهبووم سپ ده  ئهیسوار ش تازهیمن
 یفیر سه مته  که (یراخ فا قه خ مستهش ێو له. زم  ئهی که خانهی چاۆن بیهات  وه که تهیس له
دا  پی کورد دانی، مافغدا بوون به یت  حکوومهیر نه نو،دیف  حهیل عه و بابه)  بوویمانسل
) مر  نهیحموود خ مهش(ش یو ئه.  وه تهی بجوول نابۆت'': ان گوتیخش  و بهنرا نه
 یپشت موو له هه  که که خه. یراخ فا  قه خ مستهش دا بهیراپ خیکو و جنرپ سه هیسا هه
. ر شیحموود خ مهن شیقوربانت ب به: انیش گوتیکان سهیلۆت پ نانه ته. ونبو وه خهش
 یالل خ جه شی مار سه  کورد لهیشکر له. ك تهیس  وه نهیگرت و هات  نهیر سه  که شتنهیدان
  هم خا ر ئه سه ر له وجا با هه ئه. ك بوو تهی س له  وساکه الل ئه خ جه شیما. ایژ د دهیف حه
  .ن یۆك بم که

. ی ئاشتینانکھ پۆحموود ب خ مه شیال نارده ان دهی کورد،میم دۆ خیچاو ، من به ژهۆو ر ئه



. مۆرن بن چن کورد ده الم، ده رنهب بن  عارهیکاو ماقووی پی وه  ئهیاتیج له": یرموو خ فهش
 وه خاته مرم ده ه نییبارزان، مر  نهیخ شی رهاته سه م به  ئه!".؟ هیی کورد نڵ گه م لهڕ  من شهۆخ

  وروپاوه ئه   لهیراخ  قهیحسا مه حاکم حهشبوو ۆخ خوالڵ گه ن لهیکجاراد، ی 
 یمباۆب ك به هی رگه شمهند پ  چهڵ گه دا له ره فه و سه ، لهرش وۆو ش نۆکوردستان ب نهیچوو
 یبارزان .نیشتیدا دانیت بارزان خزمه ه لننجوپ  و له ، شهنیندار بووین بریشۆلی هی کهۆف
تاح  چن فه ك، دهکوپ ریکب ره ند عه  چهیاتیج  لهیچ ، که هیغدا  بهڵ گه م لهڕ شه'': یرموو فه
  .''ی ئاشتۆالم ب رنهن  کورد دهیچ ، که هیی کورد نڵ گه م لهڕ  من شهۆخ. الم  رنهن  دهیشا

ك  ن، نهی که دهی باس وه هییت هیکوردا  له،نی که خمان ده شیباس  که ، مهئ  ارهید: انیمال گ جه
خ  شی هما و بنه  مهئ: تنم پ هی  رابگه وه  ئهێو مه ن دهی زانۆم ب به.  وه هییت هیخزما له
 یخ مووساسا و شیخ عش ی ره به مووشمان له ن و ههیزاۆئام  وه رهیباپ د لهیف  حهیحموود مه
.  زا و پوورزانۆخا  وه کهیدا  دا لهحموود خ مه شڵ گه ، لهئووف خ رهشباوکم، . ن ی رزنجه به
خ  شیکی دای مفتید مه خ محه شی، خوشک ئووفه خ ره شیکی دای مفتید ممه خ محه شیکچ
 رده زه ه گین سه خ حهش ، کهنی رده زه ه گین سه خ حهش ی هما بنه له  مهئ.  مره  نهیحموود مه

خ ش  دا بهیوار کورده  و، لهێناسر  دهیانخ حسن السعدش  کاندا به هییب ره عه  بهکت  له 
 ین کو خاوه ، به کردووه  نهیژر نو ت، ههیزان شت دهۆك خ  وهن، سه خ حهش.  قوتبین سه حه
ر ژمۆر یب کتیسنووس ده.  شتووهھیج  کوردستان بهۆ ب که  نده مه هو ده  فرهیکم رهه به
 یبکت  .غدان  بهی گشتی بخانهکت  لهی اکهیمی کیب کتو) علم الفلك (یناس رهیست  ئهو) میالتقو(

  کهیک جار .تۆرم بن  دهیک هی چاپکردن، دانه هاته   خوا کهیت ارمهی ، به  منهی الی که هییرۆدکت
  . ت که نهیرد نهی نووسۆسوپاس ب 

  .م که و الکانت ماچ ده م الو ئه  کورد ، ئهۆ بیبژ
  

  25/10/1997خ یب مونیق د نه حمه ئه
  )14 (ی  ژماره'' ۆک سه''

  1997 یم که هی یکانوون
  .یینی زای2001 یسا) 20( ژماره ''  نگرهۆک ''یارڤۆگ

  
   . نجامدراوه ئه  وه هییرزنج ر شوان بهین هاوب هیال مه، له رهه م به  ئهیپیتا: یینیبت 


