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کورد بهدر ژايی چهندين سهدە له ﻻيهن داگيرکهرانی خاکهکهی واته ئ ران و عوسمانی )به دەسه تداريهتی تورکياوە(
هه خه هتاوە و تووشی زيانی گهورە هاتووە ،به م دوای ماوەيهک سهرلهنوێ دەستی خستۆته ناوههمان کونهماری پ شوو،
پ وەيدراوە و ههميسان جار کيتر! ئهو بهيتی بلهيه بهداخهوە تا ئهمڕۆش در ژەی ههيه ،ب ئهوەی گهلهکهمان به هۆکاری
برينهکانی خۆی بزان ت و وانهيهک لهڕابردوو ف رب ت .سهمهرە ئهوەيه له زور ک ئهو حا هتانهدا داگيرکهرانی خاک،
کورديان کردۆته کهواسووری بهر لهشکر ،بهگژی ناحهزانياندا کردوون و خۆيان وەک بهرزەکی بانان ،لهوﻻوە قيت
ڕاوەستاون ،ب ئهوەی چاوی قووچاوی کورد بيانبين ت! دەزانم يادی ڕووداوەکان و ڕ زی کهسايهتييهکانيان ﻻی خه ک
زۆرە و منيش وەک يهک له ئهندامانی کۆمه گا خۆشهويستی و ڕيزم بۆيان ههيه ،به م لهگهڵ ڕاستهقينهی م ژوويی
باوەکوو تا يش ب ت چ دەکرێ؟ پ داهه گوتن و شانازی کردن به خهباتی سهدە وسا نی رابردووی کورد ،کار که به
ههزاران جار کراوە و دەشب بکر ت به م شيکردنهوە و هه سهنگاندنی هۆکارەکانی شکست ه نانيش ئهرک که دەب
پسپۆڕان بهڕ وەی بهرن و ئهگهر بهڕ وەی نهبهن خهيانهتيان پ کردووين .ئهوانهی خوارەوە چهند بڕگهيهکن له ﻻيهنی
نهر نی چهند ڕاپهڕين و سهرهه دانی کورد له ڕابردووی دوور و نزيکدا که گهيشتۆته ئهنجامی شکست کی نهخوازراو و
شيکاريی هۆکارەکانی ئهو شکستانه بهرگر نييه له ڕ ز گرتنی بهشداربووان و تهنانهت ڕ بهرەکانيشيان له ﻻيهن کوردەوە:
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شهڕی خان ئهحمهدخانی برادۆست و خانی لهپ ز ڕينی قه ی دمدم لهگهڵ سوپای شاعهبباسی سهفهوی
) (١٦٢٩-١٥٧١نموونهيهکی بهرچاوی ئهو ب سياسهتييهی کورد بوو .چ عهق ک باوەڕدەکات خان ک که لهپی
ز ڕينی به فهرمانی ههمان شاعهبباس بۆ چ کراوە ،به خهونهپ وی يارمهتيدانی سو تانی عوسمانی ،1له پانتايی
بهرتهنگی قه يهکی ن وان شنۆ و ورم وە بچ ته شهڕەجهنگ کی نابهرانبهر لهگهڵ "پ نسهت ههزار بهيداخ
سوور" 2و پياوە مرۆڤخۆرەکانی شای سهفهوی که ههموو هۆز و عهشيرەته فارس و تورک و کوردەکانی
ئ رانيان خستبووە شو ن خۆيان و ه نابووياننه سهر قه که .شهڕ کی ئهوتۆ تهنيا به سوپای و ت کی وەک
عوسمانی دەکرا نهک به خان کی کورد که تهنانهت نهيتوانی ئاوی خواردنهوەی دانيشتووانی قه کهی خۆی له
ژەهراوی سيخوڕەکانی سوپای شا بپار ز ت و له ئهنجامدا" ،دمدمی بهردی دەﻻن" بوو به "مهسکهنی
خهرته ن" ،ئهوەش که بۆ کورد مايهوە تهنيا خو نی ڕژاوی پياوان ،تهرمی ژنانی ڕووسووری خۆکوژ،
شيعر کی ئهحمهدی خانی و بهيت کی فۆلکلۆری بوو3.
ش خ عوبهيديلﻼی نههری ،ش خ کی ج گهی ڕ زی خه ک له شهمزينانی باکووری کوردستان )بهش ک له خاکی
داگيرکهرانی عوسمانی( و خاوەن م ک و ما کی زەبهﻻح ،به چ هه سهنگاندن و ل کدانهوەيهک کهوته خهيا ی
ڕاپهڕينی سا ی  ١٨٨٠له ئ ران -ئهويش نهک ههر له موکريان و ڕۆژهه تی کوردستان به کوو لهشکرەکهی
به سهرکردەيی ش خ عهبدولقادری کوڕی و ئهنداميهتی خ ن ک که سهرۆکی بهش کيان له ژ رەوە دەستيان
لهگهڵ ئ رانييهکان ت کهڵ کردبوو ،چووە ناو عهجهمستان ،بهرەو شاری تهور زی 'وەليعههد نشين' ئاژوا و به
حيسابی ئهوەی دايکی زڕبرايهکی ناسرەدينشای قاجار ) ،(١٨٩٦ -١٨٣١کورد بوو ،ويستی شا له سهر تهختی
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دەسه ت ﻻبهر ت و ئهو کوڕە ب دەسه ته )عهباس ميرزای مولک ئاڕا( ،که تازە دوای  ٢٧ساڵ ژيان له مهنفای
ئهستهموڵ و بهغدا گهڕابووەوە خزمهت شا ،بکاته ج گرەوەی باوکی واته ناڕاستهوخۆ حوکمی ئ ران بکات.
به م ههر لهيهکهمين ههنگاوەکانيدا له شاری بناوی ئازەربايجان تووشی شکان هات و سوپا شل و شهو قهکهی
دەم لهسهرپشت گهڕايهوە دواوە و تا ناو خاکی عوسمانی بهند نهبوو ،دانيشتووانی گوندە کوردنشينهکانی
دەوروبهری مياندواو و بهش ک له موکريان لهﻻيهن سوپای ئ ران و تورکانی داغ لهد ی خۆج ييهوە تووشی
کۆمه کوژييهک هاتن که نموونهی کهمتر بينرابوو ،سهدان گوند تا نکران و سووت نران ،سهدان کهس کووژران
و ههزاران کهس به پهنابهری چوونه خاکی عوسمانی و ب ئهوەی لهوێ ئاوڕ کيان ل بدر تهوە گهڕانهوە
ئ ران .ک نهخشهی ئهو بزووتنهوە ب بهرنامه و ب وردبوونهوەيهی داڕشتبووجگه له داگيرکهری عوسمانی
که دەيويست ماری ئ ران به دەست دوژمنهکهی خۆی )ش خ عوبهيديلﻼ( بگرێ!
سمايل ئاغای سمکۆ ،که بيرۆکهی سهربهخۆيی کوردی ژ ر دەسه تی ئ رانی له م شکدا بوو ،لهجياتی هاوکاری
کردن و هاوپشتيی ئازەری و ئهرمهنی و ئاسۆرييه جيلۆکانی ناوچهی ورم و يهکخستنيان دژ به دەسه تی
ناوەنديی ئ ران بۆ گهيشتن به ئاواتی سهربهخۆيی ،به کام عهق ييهتهوە مارشيمۆن ،ڕ بهری سياسی -ئايينی
ئاسۆرييهکانی له گوندەکهی خۆيدا کوشت ،لهکات کدا که بۆ وتوو ژی سياسی و پ که نانی بهرەيهکی يهکگرتوو
لهگهڵ کورد له گوندی چههريق ببووە ميوانی سمکۆ! ئهو کارە دوور له ئهخﻼق و سياسهته تهنيا به فيتی
عوسمانييهکان و به نی بهتا ی ئ رانييهکان بهڕ وەچوو .عوسمانييهکانيش وەک تورکيای ئهمڕۆ کورد و ئاسۆری
و ئهرمهنييان به ميوانی نهخوازراو و م ۆزمی سهر ڕ گای يهکيهتی خاکی تورک و ئازەربايجانی دەزانی و به
ههموو تواناوە ههو ی پاکتاوکردن و کۆچاندنی ههرس گهلهکهيان دەدا بۆ ئهوەی خاکی تورکيا و ئازەربايجان
بهيهکهوە بلک نن و ئيمپڕاتۆريهتی تورکی ل پ ک به نن ،ههرئهوەندەش که ماڕشيمۆن کووژرا  ،عهلی ئيحسان
پاشای تورک کهوته گيانی جيلۆ واته ئاسۆرييه شاخاوييهکان و له سه ماسی دەرپهڕاندن .لهوﻻوە ،ئ رانييهکانيش
که به هاسان نهياندەتوانی ه زی سوپايی جيلۆ ت ک بشک نن ،به ههند ک به نی ب بنهما سمکۆيان بهگژ
مارشيمۆن و ئاسۆرييهکاندا کرد و خۆيان لهپشت کورد شاردەوە .ههردو دەو هت ئاواتی چهپه ی خۆيان لهمهڕ
پاکتاوکردنی ئاسۆرييهکان به دەستی سمکۆ وەدی ه نا و گهلی ههژاری ئاسۆری دوای کووژرانی مارشيمۆن و
پاکتاوی ڕەگهزيی و ڕاونانی عوسمانييهکان ،چيتر شو نی خۆيان نهگرتهوە و تا ئهمڕۆ بست ک خاکيان بهدەستهوە
نهماوە.
پ ش دەسپ کی شهڕی يهکهمی جيهانی ،کوردی ههموو بهشهکانی کوردستان ،به گيان و سامان ياريدەی سوپای
عوسمانی و لهڕ گای ئهوانهوە سياسهتی پاوانخوازيی ئا مانييهکانيان دا .بۆ نموونه ،تهنيا نهمر حاجی بابهش خی
سهيادەت سهرۆکی لق ک له حزبی داتاشراوی 'اتحاد اسﻼم' له ڕۆژهه تی کوردستان -که به هاندانی
عوسمانييهکان و به ئامانجی يارمهتی گهياندن به لهشکری چ سی ئهوان ،له ئ ران دامهزرابوو ،له زستانی سا ی
١٩٠٤دا له گوندی جهميانی ن وان بۆکان و سهقزەوە به  ٣کاروان باری  ٢٥٣و خ شتوومهکی باربووی
عوسمانييهکان کرد ،4ههر ئهو دەمارگيرييه ئايينييهی حاجی بابهش خ له نهمر قازی فهتاحی قازيشدا ههبوو که
هاوڕێ لهگهڵ کوڕەکانی خۆی و خه کی شاری مههاباد بۆ پشتگيريکردن له عوسمانييهکان چووە شهڕەجهنگی
سوپای ڕووس و به گولـلهی ئهوانيش گيانی بهخت کرد 5.ههند ک بهرەوباشوورتر ،له سنه و کرماشانيش ئهو
دەمارگيرييه ئايينييه کوردی خسته بهرەی عوسمانی و ئا مانياوە و ئهنجامهکهی شهڕوگهری ئهوان بوو لهگهڵ
سوپای ئينگليز و بۆمباردمانی ناوچهی سهنجاوی له ﻻيهن فڕۆکهکانی بهريتانيا و هه تنی سهردار موقتهديری
سهنجاوی بۆ خاکی عوسمانی .ئ مه واههيه ئاگاداری يارمهتيی فريوخواردووانی ديکهی داگيرکهری عوسمانی
نهبين ،به م دەزانين کات که سوپای ههر ئهو عوسمانييانه گهيشته موکريان ،لهيهکهم ههنگاودا حهمهحوس ن
خانی سهردار موکری ،سهيفو خانی ئهردە ن حاکمی سهقز ،حهمهخانی بانه و ش خ بابای غهوساباتيان ئيعدام
کرد ،ئينجا وەربوونه سهر ماڵ و سامانی ئهوان به خه کی شاری مههابادەوە .ئهوە برايهتی ئايينی کورد بوو
لهگهڵ عوسمانييه ئيسﻼمهکان؛ دەسکهوتهکانيشی لهو ب سياسهتی و نهناسينی بارودۆخه ،قوربانيکردنی
ههزاران ڕۆ هی کورد و ئيفﻼسی ئابووريی ناوچهکه و هه خﻼندنی ڕووسهکان بوو بۆ کوشتارە د تهز نهکهی
ساڵ  ١٩١٦له مههاباد.

ڕەحمان محهمهديان" ،بۆکان له سهدەی بيستهمدا" ،انتشاراتی کۆ هپشتی ،تاران٢٠٠ ،؟؟؟ ،بهرگی يهکهم ،لل١٧٣ - ١٦٣ .
خليل فتاحی قازی" ،تاريخچه خانوادە قاضی در وﻻيت موکری" ،ناشر :قادر فتاحی قاضی ،تبريز ،[١٩٩٩] ١٣٧٨ص ٦٥

2

-

کاری کورد لهگهڵ عوسمانييهکان به گۆڕانی سيستهمی خهﻻفهت کۆتايی نههات و هاوکاريی کورد لهگهڵ
تورکهﻻوەکان و بنياتنانی کۆماری تورکياش نهبووە هۆکار بۆ گۆڕانی بارودۆخ و تورکيای سهرهه داو له
گ ژە ووکهی شهڕی يهکهمی جيهانی به ئيعدامی ش خ سهعيدی پيران و  ٤٧هاوبيرەکهی له سا ی  ١٩٢٥و
ت کشکاندنی خهباتی مافخوازانهی خۆيبوون و ئيحسان نووری پاشا له ئاراراتی سا ی  ١٩٣٠کۆتايی نههات و
تا ئهمڕۆش در ژەی ههيه .سهرکوت کردنی ڕاپهڕينی عهفرين له ڕۆژئاوای سا ی  ٢٠١٨و لهشکرک شانی
ئهمسا ی ئهردوغان بۆ سهر باشووری کوردستان و پﻼنه چهپه هکانی له ڕۆژئاوا و باشووری کوردستان بۆ
سا ی دادێ ،تهنيا چهند نموونهی ئهو سياسهتهن که بهداخهوە کورد چاوی ل دەقووچ ن ت و لهبهرانبهر
درۆنهکانی تورکيا له بادينان و شنگال و کهﻻر دەنگی دەرنايهت.

ئهوانه چهند ئاماژەيهک بوون به چۆنيهتی پهيوەندی سياسيی کورد لهگهڵ عوسمانييهکانی پ شوو و تورکيای ئهمڕۆ ،به
بيانووی دەرچوونی کت بی ڕچهشک نی دوکتۆر سهباحی غا ب و ورووژاندنی باس ک سهبارەت به دۆخی کورد و تورک
و ئينگليزەکان له سهردەمی حوکماتی يهکهمی ش خ مهحموودی بهرزنجی له سا نی  ١٩١٩و  ٢٠ی باشووری کوردستان.
دوو بهرگی ئ ستای کت بی کاک سهباح تهرخانی هه سهنگاندن و شيکردنهوەيهکی ڕووداوەکانی کوردستان کراوە له سا نی
ن وان  ١٩١٨و  ٢٠دا .به م به حيسابی ناوی کت بهکه )م ژووی کورد و کوردستان( ،خو نهر دەتوانی هيوا بخواز ت که
ئهو دوو بهرگه سهرەتای ههو ی نووسهر بن لهپ ناو ئامادەکردنيی م ژوويهکی ڕەخنهگرانهی کورد و کوردستان که ت يدا
قۆناغهکانی ديکهی خهباتی ڕزگاريخوازانهی گهلهکهمان بخر ته ژ ر نهشتهری ڕەخنهگرانه و بو رانه ،ههر بهو ش وەيهی
وا لهم دوو بهرگهدا دەبينر ت.
من که بهختی ئهوەم بووە کت بهکه پ ش ب وبوونهوەی بخو نمهوە ،لهم چهند د ڕەدا نامهوێ به ههموو بهش کی کت بهکهدا
بچمهوە به کوو دەمهوێ له سهر يهکدوو خا ی گرنگ بوەستم .يهکيان تاقيکردنهوەی تا ی پهيوەندييهکانی ش خی
بهردەقارەمان لهگهڵ حکوومهتی عوسمانی و تورکهﻻوەکانی ئهو سا نه و دووههميان ڕژديی سهرۆکانی کورد و
نهگونجاوييانه لهگهڵ يهکتر له بڕگهی گهل ک ههستياری کۆتاييهکانی شهڕی يهکهمی جيهانی و لهتوپهت بوونی خاکی
عوسمانی ،که چهندەها دەو هتی سهربهخۆی عهرەبی ل کهوتهوە به م کورد به کا هی دڕاوەوە له ڕ گهدا مايهوە.
بهش کی بهرچاوی کت بهکه تهرخان کراوە بۆ هه سهنگاندنی کهسايهتی و خو ق وخوو و ڕۆحياتی ش خ مهحموودی
بهرزنجی و ڕاو ژکاران و خه کانی دەوروبهری ،ههروەها پهيوەندەکانی لهگهڵ تورکيا و بريتانيا و ش وازی
حوکمدارييهکهی .لهوبوارەدا که ک له زۆر به گهنامهی فهرميی بريتانيا ،يادداشتی ئهفسهرانی سياسيی ئهوان له بهغدا و
سل مانی وەک ويلسن ،م جهر نۆئ ل ،م جهر سۆن ،تۆينبی و ميس ب ل ،ههروەها نووسينهکانی ڕەفيق حيلمی و ئهحمهد
تهقی وەرگيراوە و به چاو کی ڕەخنهگرانهوە سهيری ههواڵ و بۆچوونی م ژوونووسانی کورد وەک مامۆستايان ئهمين
زەکی بهگ ،دوکتۆر کهماڵ مهزههر ،محهمهد ڕەسووڵ هاوار ،دوکتۆرعبدالرحمان قاسملوو و ....کراوە -ئهويش
بهش وەيهک که تا ئ ستا لهناو م ژوونووسانی کورددا کهمتر بينراوە .نووسهر ،که تا مۆخی ئ سقان کوردە و بهخهمی
بندەستبوونی گهلهکهيهوە دەنا ن  ،چاو لههه هی هيچ کورد و غهيرەکورد ک ناپۆش ت و وەک د سۆز کی گهل و نيشتمان
چهوتييهکانی ههرکاميان به به گه ڕاست دەکاتهوە.
دوکتۆر سهباح سهبارەت به کهسايهتی و ڕۆحياتی ش خ مهحموود له زمان ڕەفيق حيلمييهوە دەنووس " :ش خ مهحموود
تهريقهت و خزمايهتی بۆ فهرمانڕەوايی بهکار دەه نا .به ه کی تهريبی دەرو ش ،کهسوکار و خه کی بوودە ه له پهنا
ش خدا که کی زۆريآن بينی و حوکمدارييان بۆ بهرژەوەنديی خۆيان ڕام و دەستهمۆ کرد...لهو سهردەمهدا ههندێ له زابته
کوردەکان هاتبوونه سل مانی و ههندێ خو ندەواری باش و نيشتمانپهروەر لهوێ بوون و ئهيانويست دەس له ناو دەس
ت بکۆشن و يارمهتی حوکمدار بدەن ،به م ڕ کهوتنی تاقمی دەوروپشتی حوکمدار و ئهمانهی تر نهدەگونجا ...ش خ له
توانايدا نهبوو بهربهستهکانی ]ی ن وان دەرو شی چاوبرسی و دوای تا ن کهوتوو ،نۆکهری خهنجهر له پشت و عهشايری
تفهنگ لهشان لهگهڵ زابت و مونهووەر[ نهه  ".و وەک هۆکاری ئهو چهوتی و ناتهواوييهی کارەکانی ش خيش،
دەنووس " :ديارە ئهوە دەگهڕايهوە بۆ نهبوونی بنهمای فيکری ،نهبوونی ئازايهتی و پ شهوايهتی ،ههروەها شارەزا نهبوونی
کارگ ڕی و نهبوونی سياسهتی ناوخۆيی و پهيوەنديی ن ودەو هتی ﻻی ش خ مهحموود .به مانايهکی دی ،ئهستهم بوو ش خ
له چوارچ وەی سهردەمی کۆن ب ته دەروەوە و ههست به بايهخی قۆناغی تازە و فهرمانڕەوايهتی خۆی و نهتهوەی کورد
بکا) ".ل ٣٦٥ .و(٦
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ناتهواويی ش وازی بهڕ وەبهرايهتی تهنيا له پهيوەندييهکانی حوکمدار لهگهڵ خه کی شار وناوچهکه خۆی نهنواند به کوو
له ش وازی حوکمداری و ڕاگرتنی پهيوەندييهکانی لهگهڵ ئيدارەی ئينتدابی بريتانياشدا بهرچاو کهوت" :کات ش خ مهحموود
کرايه حوکمدار و نو نهری بريتانيا بۆ فهرمانڕەوايهتيی کوردستان له سل مانی ،بهرنامهی بريتانيا بۆ حوکمدار و خه ک
چهند خا کی زۆر گرنگ بوون :يهکهميان بۆ ه نانهژ رباری خه ک دەبوايه حوکمدار دادپهروەر بی ،ژير تی و خزمهت
بهکار ب ن نهک زۆر و ستهم؛ دووەميان پاراستنی تهرازووی پهيوەنديی سهرۆک خ لهکان و ڕەعيهتهکانيان بهههند
وەربگرێ بهش وەيهک که کهسايهتيی تاکی خ ڵ و دەرەوەی خ ڵ هاوسهنگ بن و ئهگهر حوکمدار و سهرۆک خ ڵ ئهو
سنوورەيان ببهزاندايه ،بريتانيا ههقدار بوو ل يان بپرس تهوە؛ س يهم بهرژەوەنديی بژ وی و کار و بازرگانيی خه ک لهﻻيهن
حکوومهتهوە پار زراو بوو و گهل ک ههل ومهرجی ديکه ،لهوانه سيستهمی کارگ ڕی ،سهربازی ،دارايی و ئابووری
ههروەها ماف و ئهرکی ديکهی هاوو تييان و فهرمانبهران به گرينگ وەرگيرابوون .به م به ماوەيهکی کورت دوای
دانانی ش خ مهحموود به حوکمدار ،باری فهرمانڕوەوايهتی نهک ههر کاريگهرييهکی چاکی نهکردە سهر خه ک،
بهپ چهوانهوە ه ندەی ديکه شيرازەی پهيوەندە کۆمه يهتييهکان ت کچوون و بۆشاييهکی گهورە کهوته ن وان حوکمدار و
خه کهوە)".ههمان شو ن(
ش خ ههل ومهرجی سياسيی ناوچه و جيهانی نهناسی و نهيزانی چۆن لهگهڵ تورک و ئينگليزەکاندا بجوو يتهوە -ئهو
ئينگليزەی وا ئهوی کردبووە حوکمداری کوردستان و خ ڵ و شارنشينانی ناوچهکهی ه نابووە ژ ر حوکماتی! بهپ چهوانه،
"تا بۆی کرا بهوپهڕی ه زی بيرۆکهيی و جهستهيی خۆی ،بۆ داکۆکيکردن له دەولهتی عوسمانيی و کۆمه هی ئيتيحاد و
تهرەققی ،لهگهل تورکدا هاوجووت و هاومهبهست و هاوکار بوو) ".ل ...(٣٧١ .لهگهڵ ههموو ئهو پهيوەندييه ناجۆر و
سووکايهتييهش وا تورک به ش خ مهحموودی کردبوو ]گرتن و بردنی بۆ کهرکووک و سهپاندنی فهرمانی خنکاندن
بهسهريدا[ ،به د دانهوەيهکی عهليی ئيحسان پاشا که فهرمان دەدا  ٥ههزار ليرەی ئا توون و ههرچی کهرەسهی چهک و
تهقهمهنيش پ ويستی ب ت بيدر تی بۆ ئهوەی ناوچه سل مانی له ه زەکانی ئينگليز بپار زێ ،(٣٧٧) ".بۆ بهرژەوەنديی
تورک ،ڕووی سياسهتهکهی له ئينگليز وەردەگ ڕ ت ،ئهفسهرە سياسی و کارگ ڕييهکانيان دەگر ت و ماوەيهک دواتردەچ ته
شهڕە جهنگی سوپاکهيان.
نووسهر له چهند ﻻپهرەی دوای  ٣٩٢دا سهبارەت به دامهزرانی حوکمدار تی يهکهمی کوردستان له ﻻيهن ئينگليزەکانهوە
ههند ک هۆکاری م ژوويی ،چوغرافيايی و کۆمه يهتی بۆ بهرب وی و يهکنهگرتوويی و دابڕانی ناوچهکانی کوردستان
لهيهکدی دەست نيشان دەکات و دە "...وەخت کيش له دوای جهنگی يهکهم بيرۆکه و نهخشهيهک بۆ دامهزرانی
حکوومهتی کوردستان ههبوو ،کارەکان به دامهزراوەيی و به ڕ کی بهر وە نهچوون و لهوەدا کورد پشکی ههرە سهرەکيی
بۆ نهگهيشتن به چارەسهرکردنی دۆزەکهی خۆی بهرکهوتووە .(٣٩٤) ".ئهو ،م جهر نۆئ ل به ئهفسهر کی بريتانی
دەناس ن که "دامهزر نهری قهوارەی حکوومهتی کوردستان" به حوکمدار تی ش خ مهحموود بوو و"....پ يوابوو ئامانجی
سهربهخۆيی حکوومهتی کوردستان بۆ که ک وەرگرتن له قۆناغهکه و زياتر فراوان کردنی سنووری حکوومهتی
کوردستان له سل مانييهوە گهيشتۆته کهنارەکانی گۆلی وان .(٤٠٨) ".وەک سهلم نهری بۆچوونهکهی خۆيشی ،ئهم د ڕانه
له ڕاپۆرتی بهر وەبهرايهتی تيپی سل مانی بۆ سا ی ١٩١٩وە که نۆئ ل بۆ بهغدای ناردووە ،ڕادەگو ز ت" :زمانی کوردی
دەب ته زمانی ڕەسميی حکوومهت ،بۆ قانوون دانان که ک له داب و نهريت و مامه هی ڕۆژانهی کۆمه گه دەبينرێ .دەب
سيستهمی کۆکردنهوەی داهات و باج لهگهڵ پ داويستييهکانی خه کدا يهک ب تهوە ...و تهکه خاوەنی بودجهی ناوچهيی
خۆی دەب و ئهو باجهی کۆدەکر تهوە بۆ کارگ ڕی و پ شکهوتنی و تهکه بهکارد تهوە (٣٩٦) ".ههروەها دە وي سنی
مهندووبی سامی له سل مانی لهگهڵ  ٦٠کهس له نو نهرانی خه ک کۆدەب تهوە و به دوور ودر ژی باسی بارودۆخی
سياسيی خوارووی کوردستان و نهخشهی سهربهخۆيی کورديان بۆدەکا و دە "ش خ مهحموود بهناوی حکوومهتی
بريتانياوە فهرمانڕەوايی ناوچهکان ]ی ن وان ز ی گهورە تا ڕووباری سيروان )جگه له کوردەکانی ئ ران([ دەکا .مهرجيشه
ش خ ئيتاعهتی فهرمانهکانی بريتانيا بکا .تا ئهو ئامادەی دۆستايهتی ب ئ مهش هاوکاری و پشتيوانيی دەکهين ٤١٠) ".و
.(١١
بهوش وەيه نووسهر ههوڵ دەدات بيسهلم ن که حکوومهتی بريتانيا و دامودەزگای ئينتداب له بهغدا له ههو ی ئهوەدا بوون
کورد سهرۆک ک و بهڕ وەبهر کی ج گهی متمانهی ههب ت که بتوانن کوردستانی پ بسپ رن وەک له حيجاز و سووريا
و عيراقيش وايان کرد ،به م "جۆری کهسايهتی و ت گهيشتنی ش خ مهحموود هی ئهوە نهبوو لهگهڵ قانوون و کارگ ڕيدا
بگونج و هه بکا (٤٥٢) ".و له زمان ميس ب هوە دەگ ڕ تهوە که "ناحهزيی کهسايهتی و سهردارانی کورد بهرامبهر به
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يهکدی ،کارەسات و به ی کورد بوو .ئهوان پ ويستيان به "فهيسه ی کورد" بوو ،يهک ک که بتوان قورسايی و ناوەرۆک ک
بۆ بزووتنهوەی کورد دابمهزر ن  ".بهداخهوە ش خ مهحموود کهسی ئهو کارە نهبوو و له زمان ڕەفيق حيلمييهوە دە :
"نوئ ل ههو ی ئهدا که چهوتييهک کرا ڕاستی بکاتهوە ،مهبهسی بيانوو گرتن نهبوو به کوو ئهيويست ش خ مهحموود
پ بگهيهن ت و بۆ حوکمداری به ڕاستی دواڕۆژ ئامادەی بکا .زەمان بهد ی نوئ ل بچوايه بهڕيوە ،شکم لهوەدا نييه که
بناغهی "کوردستانی گهوورە"ی دائهمهزراند...(٤٥٣) ".ئينجا خۆی ل ی زياد دەکات و دەنووس "ڕەنگه له م ژوودا
نهبووب بهب ل هاتوويی و ب هاوکاريکردنی ]سهردار ک[ ،دەو هت کی زله ز هاتب دەو هت ک بۆ ئهو گهله دروست بکا
که سهردارەکه دەو هتی نهوێ! لهو دەرفهت]ی ئهو سا نهدا[ زەمينه خۆشکرابوو بۆ بهرقهراريی دەسه تی کوردی ،به م
وەک دەبينرێ کاربهدەستی کورد که ش خ مهحموود بوو نهيتوانی بيپار زێ.(٤٧٣) ".
نووسهر لهسهر ئهو بۆچوون و ه ه فيکرييهی خۆی دەڕوات و هه ه وپه هی دەسه تدارييهکی ش خ مهحموود و
ئاژاوەگ ڕيی تايهر ئهفهنديی تورکخواز -که بووبووە ڕاو ژکاری سهرەکيی ش خ ،دەخاته ڕوو تا دەگاته شهڕ و شکستی
دەربهندی بازيان که بوو بههۆی بريندار بوون و بهديل گيرانی ش خ و هاتنی سوپای ئينگليز بۆ ناوشاری سل مانی ،بهم
ڕستهيهش ناوەرۆکی سهرەکيی هه سهنگاندنهکانی خۆی ڕادەگهيهن " :ئهو شهڕە نابهرامبهرە ،که ئهنجامی سهرگهرمی و
عينادی ش خ مهحموود بوو ،نهک هيچ بهرژەوەندييهکی بۆ کورد ت دا نهبوو به کوو لهگۆڕنانی ههموو خۆزگه و ئاواتهکانی
کورديش بوو) ".ل (٤٨٠ .ه ی ژ ر د ڕەکان من ک شاومن )ئهنوەر(
ديارە ،وەک ل کهوتهيهکی دەستبهسهرکرانی ئهفسهرانی ئينگليزی له سل مانی و شهڕی دەربهندی بازيان ،له ش وازی
بهڕ وەبهرايهتی کوردستان لهﻻيهن ئينگليزەکانهوە ههندێ گۆڕانکاری هاته کايهوە ،که يهکيان ه نانی ه زی سوپايی و
گهڕاندەوەی م جهر سۆن بوو وەک ئهفسهری سياسی و ج گرەوەی م جهر نۆئ ل له سل مانی .سۆن لهباری خولق و
خووەوە له نۆئ لی ه دی و ه من گهل ک جياوازبوو ،به م ،ههر توندوتيژييهکی تاکهکهسيی خۆی ههبوو ،ه ه
سهرەکييهکانی سياسهتی ئينتدابی بريتانيای بهڕ وە دەبرد و ل ی ﻻنهدان" .سۆن چهندە ڕقی له عهرەب بوو ،لهوەزياتر
کوردی خۆش دەويست .به ههموو توانايهکی سياسی ،کارگ ڕی و سهربازيی خۆيهوە مهبهستی بوو خزمهت به کورد
بکا "...له دوو به گهنامهی بريتاننياشهوە ئهم د ڕانه ڕادەگو ز ت" :سۆن سل مانيی کاولکراوی دەستی تورکهکانی بنياد
نايهوە ،چهندان جادە و پردی دروست کرد و دروستکردەوە ...بودجهيهکی گهورە و تايبهتی بۆ پهروەردە تهرخانکرد،
قوتابخانه دروستکرانهوە ...گرنگييهکی بهرچاوی به کشتوکاڵ دەدا ،بۆ گشت بهش و دەزگاکانی حکوومهت فهرمانبهرانی
کوردی دامهزراند ،لهبهرکردنی بهرگی کوردی کردە نهريت کی خه کی ،کار کی کرد که سل مانی و دەوروبهری ببنه
و نهيهکی تهواوی کورد تی و کوردستانی" )لل ٤٩٩ .و (٥٠٠
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بهرگی دووەمی کت بهکه تهرخانی هه سهنگاندنی ژيان و کار و چاﻻکيی بهش ک له ڕ بهرانی سياسيی کورد کراوە که لهو
سهروبهندە واته سا نی ن وان  ١٩١٨تا  ٢٠و مهودای حوکماتی ش خ مهحمووددا ،له باشوور ،باکوور و ڕۆژهه تی
کوردستان ناو و پ گه و دەسه ت کيان بووە و ڕژدی و ناکۆکی و دژايهتی و دوژمنايهتييان لهگهڵ يهکتر و کارت کهريی
ناتهواوييهکانی ئهوان لهسهر بۆچوون و بڕياری دەو هتانی زله ز و چۆنيهتی نووسرانی پهيماننامه ناونهتهوەييهکان دەخاته
ڕوو .ئهو کهسانهی وا ﻻپهڕەيهکی بهرچاوی کت بهکهيان بۆ تهرخان کراوە ،شهريف پاشای خهندان ،سهيد تههای
شهمزينی ،ش خ عهبدولقادری شهمزينی و سمايل ئاغای شکاک )سمکۆ(ن که دە پهيوەنديگرتنيان به ه زەکانی ناوچه و
دەرەوە لهپ ناو دەسه ت سهندن بۆ کورد و سهرجهم کوردستان نهبوو ،بهلکوو بۆ ئهوەبوو ههرکام لهقوژبن ک و شار و
ناوچهيهک دەسه تيان پ بسپ ردرێ و سهرۆکايهتی خه ک ک بکهن ،ئهويش لهو قۆناغه ناسکهدا که له ناوچهکهدا خهريکه
و تانی سهربهخۆ يهک بهدوای يهک سهرهه دەدەن؛ به م گهلی کوردی پارچه پارچه بووی ژ ر دەستی ئهو ڕ بهرە ب
سياسهت و ل نههاتووانه ،دەبوايه ههرکام س هوات لهديداری يهکيان ل بدەن و ئاواتی يهکگرتوويی و يهکپارچهيی به خهون
ببينن .نووسهر دە ناتهواويی ،ل نههاتوويی و ناکۆکيی ن وان سهردارەکوردەکان گهيشتبووە ڕادەيدک که شهريف پاشا
به "پياوە قۆزە خۆش ڕابو رەکهی پاريس" ناوی ل دەبر ت ،ش خ عهبدولقادر و ش خ تههای شهمزينی )مام و برازا( به
دژايهتيکردنی يهکتر دەست دەدەنه چهک و کات که فهرمانبهری کۆنسولخانهيهکی بريتانيا له ئ رانيش ههوا ی شهڕی
دەربهندی بازيان و بهديل گيرانی ش خ مهحموود به سمکۆ ڕادەگهيهن  ،له جوابدا دە "باشتر!" ئايا مامۆستا ه من حهقی
نهبوو ب "پ ش سوارەکانمان قورس و ناوەستان"؟
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ههرچۆن ک ب ت ،ب وبوونهوەی کت بی دوکتۆر سهباحی غا ب ڕووداو کی گرنگی فهرههنگی و ڕچهشک نييهکی گهورەيه
بۆ نووسينی م ژووييهکی ڕەخنهگرانهی کوردستان بهدەست کورد ،له دواڕۆژ کدا که هيوادارم زۆر درەنگ نهب ت.
٢٠٢٢/٠٦/٢٤
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