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  بۆکان له ئهمڕۆ و له م�ژوودا

 نووسينی: تاهير عهليار

  

 )3-1شی  (بهدای ز�وحه ميربدولکهعه کربه ديقعهی کانهيروهرهيب له کانۆب

  

  مدووهی شهمامهڕی شه

ی هۆ#تی ستيو نا"ه ستدهبهی گچکهی کيوتنرکهسه دوژمن وهدخانهيشهڕمهحه� يی رووپسه� بۆی ه به تهۆمته له
انانهيز وئه هاروههه کوژرابوو� ل انيربازسه کهيژوماره وی وخوسره روانسه که وهنهبکه انيشوو"پڕی شهی شکست

  . وتبووکه"ی ل قاراواڕی شهله که ش

ی مارۆک وان"ن له کهی مانهيپه وئه.  1ی ونيتالبه رسهۆ بی نرهقه#مهی ايچ رسهبردهی رش"ه دوژمن 1946/4/15یژۆر

مه"ئی ت.سهده ر"ژ له که شتردهسه. بانه ، قزسه.بانه وان"نی هاتووچوی گا"ر(سترابووبه دا ران"ئی تحکومه و مهاباد
بکه کير شکهيدی شت رسهله ردووالهه وهکردنه ژ"وتوو"ی رله کهی ده"وئومبه  نيگرنه ران"ئی تحکومه له دابوون

  .گرتنهی رسه ).ون

 دووبه بووزه"ه وئهی رماندهفهی" ونيهوما" که ، دای رمانفه کوردستانی چواری شکرله ،ی ران"ئی ز"هبه" ئارا زمره"

 کهی هيبارزان ندچه وئه رهه وهداخه بهی. نرهقه#مهی ايچله شهمامهی گرد رسه برده انيرش"ه وهقزهسهله)وايل( نگهه

 فامسته به رمانفه موتهته ته"چده و ت"بده رپه"توه"وله فامسته المهکه ک"کات.  بوونێ وله کرد باسمان وهشه"پ له

 کارانه وئه خابنمه م.به نبده� ل کانهييرزابهی لووتکه رسهله رنگهسه و تربکاتده"ز انيژوماره که داتده شناوۆخ

چه رهۆج مووههبه مکههی يک"ر"کاتژم ندچهله ، کرد"پ ستدهی فراوان ک"لگهی ک"رش"ه دوژمن. دراننه نجامئهی چيه
 ، کانهيبارزان رسهبردهی رش"هادهيپ و تانگ و ليزبه پاشان کرد ئاگربارانی شهمامهی گردکهۆفر و پۆتڵ گه له کيک

ی الله که دا رخانيدممهحه به رمانمفه شيمن. وهکردنه� ل انيستده رانه"ش کانهيبارزان ، دايرووی ناو"خوی کڕ"شه
ی وروورهبهی نيت و ز"ه وامردهبه دوژمن تا بکاتی ل تقهته ووهکاته کينز دوژمنی الشانلهۆی خوهخوارهی توون#ئا

 وهدستهبه شمکهيدی ک"پالن هاروههه تيبکر کيرخه دوژمن ت"ردادسهبه وشه تا شنهوچهبه و کاتنه شناوۆخ فامسته

 ک"عاتسه ندچهی ماوه  له چونکه وهشه"پنهيبچ کرادهنه مانۆب تر"ز شوهله و نيداده دوژمن به کۆچ وهخوارهله که بوو
مهيی رزابه به و کرد دروستی کهيقوله ندچه شهمامه رسهله رهه ، ت"بگر شهمامهی گردی بوويتوان دوژمن دا
ۆ روهين پاشی کهي ر"ژم کات. زراندبوودامه انۆيخ واوته وی رسه بردبوه انيشيتانک ووهکرده رزبهی واريد شيک"تر

ی کهنهيبر ليلخهی وشهۆخ لرپهسه. هيهه دمانيهشه 12ی : بووينووس دا"وله هاتۆب وهشناوهۆخ فامستهله کمهينامه

مسته کاکە وله جگه.  کوردستانی قوربان کردهی پاکی انيگ وهداخهبه م.به ز"ورتهۆ ب ردرا"ن لهپه به بووندهکوشه رۆز
 وشه تاکه بووينووس مۆب مدا.و له.  نيکردبوو� لی دانی تارمهی يداوا ونهيتبه رۆز دوژمنی رش"ه کهی بووينووس فا
ی توون#ئاۆ ب نيمدهمهحهيی رکردهسهبه کم"لپه� جبه ستده. نم"ستوهده دوژمنی رش"ه خوابه پشت وێ راگرۆی خ

وانهره هيشهمامهی کينزکه ازينی کانۆ ب حيسمه ندمامهيی رماندهفهبه شيک"لپه ، کردوانهره هيشمامهی کينزکه خواروو
وههيترسمه ته"وکهده انيپشت روبه وهوالشهله وهيهه مان انيرسهبردنه رش"هی ازينمه"ئ که بکا ستهه وا دوژمن تا کرد

ۆ ب وهدخانهيشهڕمهحهلهی کهيونامه الم شتهيگه ئاغای لدعهمهحهی هابوه وی بار باشی ک"بارانتاوه دا کات مانههله ،
حهکه کردمی ئاگادار هابوه کاک هاروههه وشهمامهی گرد رسهرمهبه رش"ه کردبووم� لی داوا کداهينامهله نابووم،"ه

ی داواکه کهی زاندهۆ ت ايئا کوت هابموه کاک به وهنهينکهيپبهيی دوا. هيههی الی ز"ر وی تهيستۆد رۆز خان ديشهڕمه
 وهمه"ئی الچونکه ،هيههی خراپ ک"لگهی ک"ستبهمه خود اي ت"نازان کردنڕشهله چيه وزانهنه رۆز اني ،رهيرسهۆز خان

ی کچه و پۆت گولهی ئاگر بنله وهيه#رووتهی ک"شتده شيوئهکه ت"بده اتريز ترلومهيک دوو دوژمنی لووت بننهيگهده تا
بهوه"ن وله مانکهزه"ه مووههێ وهيده خانکه هيموا"پ من هۆيب ت"ناکر رهه رش"هژهۆر وبه شيتبهيتابه نيبداده دوژمن
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 وهله جگه منابه و"نله مۆخی کهزه"ه وئهی قسهبه که@"ی ب"ی پ و خانی الوهتهڕ"بگه که مکهده شيزحه ، ت"بچ کوشت

  . ستمده#هه چبهکه زانمده شمۆخۆب و زانمدهی مۆخی رشانسهی ستيو"پبه فامستهکاکهی دانی تارمهي من

گهنه رداهاتسهبهی شواره"ئ و دوژمنی رش"هی وهکردنه ور"هۆی هبووه قزسه له مه"ئی کهزه"هی وهبوونه کيزين
 وشه تا که بکات ئاگادار شناوۆخ فامسته کاک که راسپاردبوو شميهابوه کاک هاروههه. ستااوهڕ ژوورووی توون#ئا شتهي

  . وهته"بکش دوا ورهبهکه مکهده دوژمنبه وای ک"کار شيمن ، رابگرن انۆيخ ت"داد

 وتن م"پ و قزسهله بوو گوند نيتر کيزين که وهکردهۆ ک ازينی کانی کيزينله ميبارزان 50ی ژوماره رداهاتسه به وشه

ی رگهجه و"ن ته"بچ ت"بئاماده ، ت"ترسنه دبوونيهشه له ت"ستههيی ماندوۆکی ک"کاربه وشه وئه که هيئاماده تان"ک
 و نين"بشک دوژمنی لووت تا ،. نيبکه رزگارهيتحههڕنا وله کمانهی يونيتالبهی براکان تاستهيو"پ مانکاره وئه. وهدوژمنه

ی مووهه کهبههجه وائهێ وربکهسه رشه"ه وله دوژمن و ت"ب رگهئهۆ خ.  نبکهوهانهۆيخبهی شاناز کهيدی چ ن"@يهنه
  . داتدهوهستهدهبه رۆزی ک"انيز وڕێ پچدادهی کهوچهينله رحاجيم کاکی 2ی ونيتالبهی تبهيتا به وههيترسمه ته"وکهده

 و مبکه انيسپاس دلبهڕ پکه کرا� پ منده"ه رهه ، نکاره وئهی ئاماده که وههيدا انيم.و مانانهقاره رۆز انيمووهه رهه
به مکاره وئهی نڕيراپهی پالن.  رخانيم نيمدهمهحه ستده هيدا شمکاره وئهيی رماندهوفه بژاردن#هه� ل سمکه 25 پاشان

  : بووشنهوچه

  . قزسه و"ننهگهده تای دابکهرووباره ناوبه انيکهشتنهۆير قز،سهی رووبار ورهبه نڕۆب وهازهينی کانله سهکه 25 وئه. 1

 انيشکهيدی وئه ، وشار"نی رووبار رسه ته"نهيبگهۆی خ انيک"رتکه ،وهرتهکه دوو ببنه وشارين له سهکه 25 وئه. 2

ی پاراستنۆ ب) عهرهموده( شيشۆپێ زر 7 ،ه� يلی دوژمنی کهڕۆفی ک"سربێ وله ، قزسهی خانهکهڕۆف ته"نهيبگهۆی خ

  . اوندانر انيکانوانهپاسهڵ گه له کهخانهکهڕۆف

 ک"رتکه رههبه وهله جگه ، بوون) قيحر( رنه"سووت انيک"ندههکه دا کانهيبارزانله کهي رههبه کم"کۆنارنج ندچه. 3

  ی . دان مڕب تانکی کشهيف باشی کهيژومارهڵ گهله بچووکی ونهڕبی ک"شاشره

ی وردهی کانقوله وسخانهيپول لهی تبهيتابه نکهده شاردا وينله رۆزی کهيقهته قزسهی پرد بن گاتهده کهی رتهکه وئه. 4

  . تيژه@بش دوژمنی وهئهۆ ب شار

ڕ تانکب و ئاگرداری گولهبه که وهنهبکه کيزين ندهيه انۆيخ بتوانن رگه کهخانهکهڕۆف رسهته"چده که شرتهکه وئه. 5

  . ننيانسووتيب و ننهيبگه کانشهۆپ"زر وکهڕۆفبه انيز

   ازينی کانی گوند وهنهڕ"گهده مهودهئه  , انيبهرهبه تا ت"بده وامردهبه خانهکهڕۆف و شارله قهته.6

خانهکهڕۆف و ناوشار له قهته ، بوون ستبهمه کهی انهيگا"ج وئه شتنهيگه کانهيبارزان کراوداياريدی کات له شنهچه وبه
دهی رووناکی گوله و کرددهی قهته کداهيال مووههبه دوژمن نۆچکه بوو اريد مان"ل وهازهينی کانله کردن"پی ستده که

ی رش"ه کهخانهکهۆفر رسهۆ بکه مانرتهکه وئه ،ی بار ک"بارانتاوه وهشه وئه.  اربوويدوه"پی ژاوه@ش و شتيهاو
 ، هاتبوونڕ شهبه انيلگه له کانشهۆپ"زر وهقزهسهی نداوکه رسهله رهه ،وهنهبکه کيرنزۆز انۆيخ بوويتوانين بردبوو

ره"دل هيبارزان دا انيبهرهبهله.  شتبوويگهنه� پ انيانيز کانکهڕۆف م.به وتبووکه شۆپ"زر دوو کهي ربه کهيگوله ندچه
 داهڕشه وله دوژمنی ربازسهکه هاتۆب م#واهه وهشاره و"ن له پاشان ، ازينی کانوهانهڕگهی تالمهسهبه انيگشت کان

  .  زاندرابوونه انيکانندارهيبری ژماره م.به کوژرابوون

 شهمامهی گرد رسهوهتهڕ"بگه وێ لگرهه 1ی ونيتالبه رسهبردنه رش"هله ستده که دوژمن له کردی وا مانرشه"ه وئه

 ک"ژۆر 20. ستاراوه 1ی ونيتالبه رسهلهڕ شهرهۆج وبه. وهکردنه ميقاۆ خ و کردن دروست قوله کردبوه انيستدهێ وله

 ، قاراوا:  کوه دوژمنبه ررامبهبه زرابوودامه دا"تی مکهونهيتالبه کهی گوندانه وئه.  کردڕی په"ت داهڕشه وئه رسهبه
ی گوندوهۆزاب"گو ونميتالبه شيقزسهبه کينز هاروههه ،ی کهرهورووبهده و ازينی کان ، ترۆککونه ، خوارووی توون#ئا

که بوو،� لی کهيخانهيچاالوهکه گه"ر رسهله رهه.  کانۆب ، راسه قز،سهی گا"ر رسهله هين دوور رۆز ره"ئ.  قاراوا
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طرهيس( ستۆپبه کردمن دايواندزره ئاغای لعهمهحه ديعسهيی رماندهفه ر"ژله سکه  له هاتبوو ک"پ کهی بارزان ک"رت
 داکاته وله. بروات قزسه ورهبه رگه خود اي کانۆب/راسهۆ ب و ت"ب وهقزهسهله رگه ک"سکه رههی نيپشکنی ستبهمهبه) 

 شمانهئهکه(بووی گزوالبهيفهی ترهيشعهبه رسه قاراوای گوند.  ابووڕپچنه تاراندا و مارۆک وان"نله کردن ژ"وتوو شتا"ه
 و بدوالخانعه انيک"که. ي بوونتهرهيشعه وله که بوو برا دووبه رسه گونده مئه). وابوونشه"پی خزمان و ترهيشعهله
 کردبووهی روو ، مابوونهێ وله خانی لعه م.به ،وهۆماب کهگونده له خان بدوالعه.  خانی لعه انيکهيدی وهئه

  .بنکه کردمه و کرد خانمی لعهی کهخانووهی داوا وی زان تمرفهدهبه شيمن ، انيکهيدی ک"گوند

� ب و ن"نداده شانهين ت"ناچ� پی رۆز ، بنده وانيم خان.بدوعهی مالله انيسکه 20/30ی گبه.زويفهی انيئاغا ک"ژۆر

نه راستبه مکردنهقهته وئه رگرتنوه تروخسه� ب دايراست له.  نکهده کردنقهتهبه ستده نبکه ئاگادار مهيئی وهئه
 که انيالنارده کم"که� يجبه ستده.  ژانه@شده ک"لگه کاره وبه و دابوونڕشهی رنگهسهله کانمانربازهسه چونکهی زان

 واشه"پی برا(هيقازی درسهی شۆخ له که وهنهيدا انيم.و. نبکه ئاگادارمانی شکهنجامهئه له و راگرن کردنهقهته وئه

 و. نبکه� ليی شواز"پ هاتوون و ونئهی خزم شمانهئه و مهاباد وهته"چده وهتارانهله) دا تارانی لمانڕپهله ت"بده رنه"بو
� جبه ستده شيمن ، نڕببی رسه دايقازی درسه ز"ربه"ی پ ربه له که بوو کردئاماده انيکڕ"کاو ندچه اندايشۆخڵ گهله

ی رۆز. وهشتمنه"ه ندبه کوهێ وله و کردغهدهقه خان.بدوعه#ی ماله انميوهرهده چوونه و انيالنارده کمهيبارزان ندچه
  . کردنهقهته وئهۆی هی نيزانۆ ب هاتن رتهته وهمانهکهونهيتالبهی کانرتهکه مووههله چوونه� پ

لهيئوتوموب و گرندهيراێ وله. تڕ"په"تێ وهيده دامه"ئی کهستهۆپ بهی قازی درسه زڕ"به ت"بدهڕۆ وهينی دوازده کات
له وانئه که ن#"ده"ی پ ؟ ميک من زاننده کاده� ل انياريپرس وسائه وهبنهده� ل تا ناکا نگده چيه شيوئه ، پشکنندهی که
شهيپی برای قازی درسه منکه ت#"ده ان"يپ پاشان.  بپشکنن ک"سکه مووهه دراوه� پ انيرمانفه و دانڕ شهی رنگهسه
 ک"چاوبه سکه مووهه که کاره وئهۆ ب دراوه� پ رمانمانفهوهئه ربهله#� به ؟ ميپشکن تانده رهه باميناس بتان رگهئه وام
ه"يکوه"ئی رماندهفه ت"پرسده وجائه ، ت"بدهڵ شحاۆخ ک"لگه انيکاره وئهی ک"پ و ک"ربهی قازی درسه.  نيکه ماشاته
 و بوومينووسۆ بی کهينامهێ وله) . مدهموقه(کهيکوفنۆ#پ دپه ستا"ئ ومهيربدولکهعه کربه سييره که وهنهدهده م.و ؟

بهی وهئه ربهله م.به نميبب تانکهرماندهفهێ ومهده که وتبووی شيوانبه و ستمده ننههيگهيب که کانربازهسه ستده هيدابوو
  ی :بووينووس دايکهنامهله کردن ششکه"پ وHسی دوا.  ستدهنههيبگه مۆخی کهچوونهی بر لهی هينامه وئه هيتکا ملهپه

ڵ سا 20 نممهته ک وههيزامين بردنهوهڕ"به کار وی ک"پ و ک"ر وئهی شۆخ له ، وتکه کوردستانی کانربازهسهبه چاوم

 هاتمهده نايگئه مهاباد مهبگه که ملهپه به رۆز.  مبکه کانتربازهسه ووه"ئی سپاس نۆچ نازانم ،هيوا وهته"بووب تر نجگه

بفه فيشرته زانمده اريختبه به مۆخ و رم"نده دوادابه متکهنه"ماش وهنمه"مده ک"مکه و هيهه کارم کانۆب له.  تتانارهيز
  . مبکه دا#گهده ادگارۆ يب کت"وتنکه"چاوپ تای رموو

ی پرسراو"ل ن.ردهئه دمهمحه کاک ،ێ وئه چوومهی ندهيدۆ ب شيمن ، ناردم دوادابهی کهنه"ماش کانۆب شتبووهيگه که
ی کهينه"و وهکهنه"ماش شتينته له وتنکه"چاوپ پاش.  دابووی قازی درسه ز"ربهڵ گهله) شيکوهستانی (ژنامهۆر
 کهی گبه.زويفهی انيئاغا. وهامهڕگه قاراوا ورهبه شيمن وێ ر وتنهکه مهاباد و رهبه وانئه و گرت وهکه"پ مانيادگاري

 کرد"ل انيت شکا خان ن"سۆدحمهمحه نگجهی ريزوهی ال ، کردبوون ندمبهێ وار"ئ تا ک"ژۆر کهکردنهقهته رسهله

  ی :رمووبووفه دا"وله که هاتۆ ب وهرهيزوه ز"ربه له کمهينامه ک"ژۆر ، بووم

 انييگله ، نينی ربه� بی تهيکوردای رووح له ، پاکنی اڕرويبی نخاوه انيمووههی گبه.زويفهی انيئاغا مه"ئی خزمان

 وتهيز"بگو وانئهی هيوچه"ن وله تکهونهيتالبهکه زانمدهی تحهه@سمه به وهئه ربهله ،ی کهده انيته@غسه رۆز وهيهه ت"ل

   خان نيسۆح دمهمحه   نگجهی ريزوه ، مزايئ 

  وههيدارهۆج وبه ميکهمه.و شيمن
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 ستده وۆ وخراستهی ک"رمانفه ، مکهده انيته@غسه من هيگوا وهيهه م"ل انييگله که خزمتانی انيئاغا به تبارهسه مکههي

لهسهمه له چيهی وهئه� ب وهزمه"بگو انيکهوچهين له خزمانه وئهی خاتر ربهله مکهونهيتالبه که کردوه رده تانبردانه و
  .کردوه مکاره وئهی رچسهله وی چۆب که وهنهۆ#بک که

ی اويپ که نيناکهی نکول وهينوه له مانيی گله مه"ئ ، پاکن مووهه و نڕباوه و ريب نخاوه وانهئه که رمووتانهفه  مدووه
 مانهه له که هيهه شيازينی خان نسهحه کوهی اويپ م.به هيهه مانوهکشههی يگبهی لعه کوهی رروهپه شتمانين

هه کهسهۆخ رۆز ت"نابڵ قهچه� ب مچه#� به کاتده کار دا دوژمنيی جاسووسی زگاده له و راوهيگێ کربه وخزمانه
سه له مهيئ. نبکه وئهی بووردنهۆخله وله چاو و نبکه وهزه"ربهی واشه"پ ،رماندهفهی تزرهحهبهی شاناز خزمان موو
 توق و قتهبه انيستده و هاتبوونی قازی درسه زڕ"بهی شواز"پۆ بی گبه.زويفهی خزمانله ک"ندهه نيداڕشهی رنگه

 تانکهشتهيرمافهی ره"گوبه جاێ بتراز ک"ت و ت"ژه@بش مانکهبههجه مووهه وانئهی کاره وله مابوونهی ندهيه ،کردوه

هين وهنابتانهجهبه انيتهيخزمای ندوه"پکه  ت"ب هاتانه"د وئه رسهله� نته به کوردستانی شکرلهيی قورسا و رکئه ت"بده
ی ژيسترات شيکه"يج رهه ، ستنيو"پ کيلگه و دان دوژمنبه دژی رنگهسه له داناوه� ل ونميتالبه منکهی انه"يج وئه. 
 دا"تی کانمربازهسهی انيگ که هيوهئه نگيگر که"سکه چبه رسه ه"يج وئه هين وهوهبه ميندوهيپ جا م"نداده ان"يوله تيب

 انيالدانبه چونکه مالنابه ه"يج وله مکهونهيتالبه که ببوورن ت"بده هۆيب نينهيبگه دوژمنبه شندهکوشهی ک"انيز و زم"بپار

واده کهبههجهيی ندوهرجهبه هۆيب رسه ته"وکهدهی ترسمه شيکانۆب تا و ت"بدهۆڵ چ تری کانونهيتالبه مووههی الشانوهئه
  .وهته"ن"بمۆی خی گه"ج له ونهيتالبه مئه کهێ خواز

   ز"ربهی واشه"پۆ بهينامه وله کهينه"و

   3ی ونيتالبهی رماندهفه  ميربدولکهعه کربه کيفنۆکۆ#دپپه   مزايئ

 . وههيپرسهين وههيباره وله کهيدی چ نگجهی ريزوهی ديئ

  در�ژەی ههيه... 

         


