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چاپی كوردستان

چه ند وشه یه کی پویست
پرۆگرامی کوردیی رادیۆی قاھیره  که  له  
ھاوینـــی1957دا که وته کار، بۆ کاتی خۆی، 
واته  53 ساڵ له مه وبه ر، رووداوکی رامیاریی 
و فه رھه نگیی یه کجار گرنگ بوو له  مژووی 
سه ته ی رابردووی کورد و رۆژھه تی ناڤیندا، 
که  رژمه  داگیرکه ره کانی کوردستانی خسته  
ترس و له رز و شـــه ژانه وه و، ناچاریکردن 
به گرتنه ڕی چه ند کاردانه وه یه کی وا، که  له  

ئه نجامدا بوونه  مایه ی که ک بۆ کورد. 
ئســـته  ره نگه  ھنده ک ھه بن، له وانه ی 
 ،یانســـه یربله و ســـه رده مه دا نه ژیاون، پ
پرۆگرامکی رادیۆیی توانیبتی رۆکی ئاوا 
گرنـــگ بنون. چۆنکه  نازانن که  ئه و رۆژه  
رۆژکـــی وه ک ئه وڕۆی ئســـته  نه بوو، که  
ئه گه ر چه ند که سکی به  ژماره  که م پکه وه  
کۆببنـــه وه  و، خۆیان نوبنـــن "حیزب" و 
بک پاره شـــیان به  ده ســـته وه ب، بتوانن 
ببنه  خاوه نی وســـتگه ی رادیۆ و رۆژنامه  
و ته نانـــه ت ته له فزیۆنیش. ئه و رۆژه  رۆژی 
ته له فزیۆنی ساته لیت و ئینته رنت و فاکس 
و ئیمه یل و یووتوب و فس بووک و تویته ر، 
نه بوو. شۆرشی ته کنیکی راگه یاندن ھشتا 
رووینه دابـــوو، رۆژک بوو کـــه  رادیۆ، به  
پچه وانه ی؛ چاپنامه Presseی سنووردار 
و به رگیراوی ئه و سه رده مه وه ، ده زگه یه کی 
ھه واگوزاریـــی زۆر گرنـــگ و ب به رگر و، 
ته ن به ده ست ده وه ته وه  بوو. خۆ ئه گه ر 
تاقمک ئه فســـه ر کوده تایه کیان بکردایه ، 
جارێ له پشـــدا ده چوون ده ستیانبه ســـه ر 
وستگه ی رادیۆدا ده گرت. ئه گه ر گه لکیش 
شۆرشـــی بکردایه ، ھه وی ده ســـتگرتنی 
به ســـه ر وســـتگه ی رادیـــۆدا ده دا. لـــه  
ھه موو عراقیشـــدا، تاکه  یه ک وســـتگه ی 
رادیۆیـــی حکوومه تیی ھه بوو لـــه  گه ڕه کی 
ساحییه "ساه یی"به غدا. ئه م وستگه یه؛  له  
سای 1937ه وه ، رۆژانه،  چه ند ده مژمرکی 
که می بـــۆ زمانی کوردی، له  ســـنوورکی 
دیاریکراودا، ته رخانکردبوو. ئدی له  ھه موو 
جیھاندا، رادیۆی ھیچ ده وه تک پرۆگرامی 
به  زمانـــی کوردی نه بوو، بـــه م ده وه ته  
گـــه وره کان و، ژماره یه کی باش له  ده وه ته  
مامنوه ندیـــی و گچکه کانیـــش، به ر نامه ی 
رۆژانه یـــان به  عه ره بی و فارســـی و ترکی 
ھه بوو. کوردیش خواخـــوای ئه وه یان بوو، 
رادیۆیه ک، یـــان رۆژنامه یه ک، یان ته نانه ت 
کاربه ده ســـتکی گچکه ی بیانی، نوکیان 
بھنـــ، ل، نـــوی کورد لـــه  کووله که ی 
ته ڕیشـــدا راســـته وخۆ نه ده ھنـــدرا. خۆ 
ئه گه ر جاروبارکیش به ڕکه وت و، به ھۆی 
باسکی دیکه وه ، نویبھندرایه ، ئه وا، یان 
به  چه ند ھۆزکـــی له نوخۆیاندا ناکۆک و 
دوور له  شارســـتانتی، یان به  کۆمۆنیست 
و نۆکه ر و زوڕناژه نی سۆڤت، یان به  رگر 
و چه ته  و شه ڕانی، ده درانه  قه ه م. یه ککی 
وه ک رامیار و نووســـه ری ناسراوی کورد؛ 
ره حمه تـــی برایم ئه حمه د ده یگـــوت: " که  
جاروبار رادیۆی عه ره بیی به غدا نوی"حنطة  
 ،نـــده ھ کـــوردی)  کردیه "(گه نمـــه  
گه شکه  ده مگرێ له  خۆشـــیاندا". کورت و 
کرمانجی؛ کورد ئه ســـتره ی به  ئاسمانه وه  
نه بوو. سنووره  ده ســـتکرده کانی ده وه ته  
داگیرکه ره کانی کوردستان، به پی په یمانی 
فه ره نســـاـ  ئه نقـــه ره (1921)، په یمانـــی 
ئـــران ـ ترکیـــا(23-1-1932)، په یمانی 
ساداڤا(سه عد ئاباد 1937)، په یمانی عراق 
ـ ترکیا(1946) و په یمانی به غدا(1953)] 
کـــه  له  دواییدا بووبه  په یمانی"ســـه نتۆ " [ 
له ســـه ر کورد خداخرابوون. ئه م سنووره ، 
بـــه  زۆر و ھزی چه ک به ســـه ر کـــورددا 

سه پندراوانه ، ســـه ره ڕای جه نگی ساردی 
نوان ئـــه و دوو دژبه ره ی که  بـــه  "به ره ی 
ســـه رمایه داری" و "به ره ی سۆســـیالیزم" 
نوده بـــران، له الیه ن ھـــه ردوو زلھزه که وه 
(ئه مریکا و ســـۆڤت) و بلۆکـــی ھه ردوو 
الوه ، وه ک یه ک، ده پارزران. له و پارچانه ی 
کوردســـتاندا که  له  بنده ستی ئران و ترک 
و سوریادا بوون، رنه ده درا، یه ک رۆژنامه ، 
یـــان کاتنامه ، یان ته نانـــه ت په رتۆکک و 
نامه یه ک، به  ئاشـــکرا، به  زمانـــی کوردی 
ده ربچ. له  ھه موو باشـــووری کوردستان 
و عراقدا، ته ن ھه فته نامه ی (ژین)ھه بوو 
که  به  چـــوار الپه ڕه ی قه واره  بچـــووک له  
ســـلمانی ده رده چوو. گۆڤارکی مانگانه ی 
چه ند الپه ڕه ییش به نـــوی (ھه تاو)ه وه  له  
چاپخانه ی کوردستان له  ھه ولر ده رده چوو. 
که  ئـــه م دووانـــه،  ھه ردووکیـــان، وژه یی 

بـــوون. ده رکردنـــی چاپنامـــه ی رامیاریی 
بۆ کورد ربه ند(ممنوع)کرابوو [ســـه رنج: 
وشـــه ی"چاپنامه "م به رامبـــه رPresse ی 
ئینگلیزی و ئه مانی داناوه ، بۆ جیاکردنه وه ی 

له  "چاپه مه نی"(مطبوعات)].
له  ساکیشـــدا، په رتۆکک یان دووان، 
بـــه  کـــوردی چاپده کـــران. بۆ ئـــه وه ش، 
ده بـــوو وه زاره تی نوخۆی عـــراق؛ رێ به  
چاپکردنیان بدات. ئدی، ئاو بنه  و ده ست 

بشۆ.
ئســـته ، به رله وه ی بمه  ســـه ر باســـی 
ھۆی دامه زراندن و کارکردنی ئه م پرۆگرامه  
کوردییـــه ی رادیـــۆی قاھیـــره ی پته ختی 
میســـر، که  له پ ھاته  کایـــه  و، رۆژانه  بۆ 
مـــاوه ی ده مژمرـــک په خشـــده کرا و، له  
ھه موو رۆژھه تـــی ناڤیندا ده بیســـترا و، 
ھاتنه  کایه شـــی پوه ندییه کی راسته وخۆی 
به خۆمه وه  ھه یه  و، ماوه یه که ، چه ند که س 
و الیه نکی ســـاخته کار، نابه رپرسیارانه  و 

بشـــه رمانه  و خۆھه کشـــانه ، ھنـــده ک 
ھه واـــی ئاخنـــدراو به  درۆ و ده له ســـه  و 
فیشـــایان، له وباره یه وه  بوکردووه ته وه و، 
گه لک دۆست و ناسیاویش روویده میان له  
من کردووه،  که  له م باره یه وه  بده نگ نه بم 
و قســـه یه ک بکه م، وادمه  وه رام، به م به  
پویستی ده زانم، جارێ سه رنجکی کورتی 
ھه لومه رجـــی ئه و ســـه رده مه ی خـــۆم و، 
کورته  چیرۆککـــی بارودۆخی ئه و رۆژانه ی 
کوردستان و نوچه که  بخه مه  به رچاو، ئه وجا 
بمه  سه ر نوه رۆکی بابه ته که . مه به ستیشم 
لره دا خزمه تی مژووه ، نه ک خۆپه سندان. 
چۆنکـــه  رووی راســـتینه ی رووداوه کانـــی 
ســـه رگۆڕه پانی مژوو؛ ناب بشاردرنه وه  
و ون ببن، یـــان به  چه وتوچه وـــی بنه  
گانه وه . شونه رانی راستیش، پویسته ، 
بله ڕوودامـــان، کارنامـــه ی بۆگه نی خۆیان 

بدرتـــه وه  به  چـــاوی دزوانه  و ئســـکی 
گرانیاندا.

ئاوڕدانه وه یه کی مژوویی 
بۆچوونه  نو باس

له  نیوه ی یه که می ســـه ته ی رابردوودا، 
ھنده ک کاره ساتی گه وره ی جیھانشه قن 
روویانـــدا، ونـــه ی جیھانیـــان گـــۆڕی و، 
چاره نووسی کوردستانیشـــیان به ره و ئه م 
رۆژه  ره شـــه  ھانی. سه رده ســـته ی ئـــه و 
کاره ساتانه ؛ جه نگی یه که می جیھانی بوو، 
رووسیای  ئیمپراتۆرتیی  ھه ره سھنانی  که  
قه یســـه ری و ھاتنـــه  کایـــه ی یه کتییـــی 
جیھانیشـــی،  و،  لکه وتـــه وه   ســـۆڤتی 
له گـــه ڵ کات، کـــرد بـــه  دوو به شـــی دژ 
به یه که وه . ئه وه ش له  مانگـــی ئۆکتۆبه ری 
1917دا بـــوو، واتـــه  پـــش ته واوبوونی 

جه نگ له  مانگی ئه یلوولـــی 1918دا. ئه م 
جه نگه  له نـــوان دوو الیه ندا ھه گیرســـا، 
الیه نی یه که م"ھاوپه یمانان" (له  پشـــه وه؛  
به ریتانیـــا و ژاپۆن و فه ره نســـا و ئیتالیا 
و یۆنان و رووســـیا و، ئه وجـــا ژماره یه کی 
زۆر لـــه  ده وه تانـــی دی، وه ک ئه مریکا و 
چینی چووه  ســـه ر). الیه نی دووه میش که  
به "ھزه کانی نوه ند" نوده بران(بریتیبوون 
لـــه  ئه مانیا و ئیمپراتۆرتیی ئۆســـمانی و 

نه مسا و ھه نگاریا و بولگاریا).
پاش ھه گیرســـانی شۆرشی رووس له  
شـــوباتی1917دا، فه رمانـــده ی له شـــکری 
ئه مانیا، له  دژی رووســـیای قه یســـه ری، 
ڤالدیمیـــر لنینـــی، بـــه  دزییـــه وه  و، به  
شه مه نده فه ری سه ربازیی ئه مان گه یانده وه  
رووسیا، بۆ ئه وه ی له  شۆرشدا دژی رژمی 
قه یسه ر به شـــداریبکا، که  ئه و ده مه  لنین 
چه ند ساک بوو له  سوسرا وه ک په نابه ر 
ده ژیا. پـــاش ســـه رکه وتنی شـــۆرش له  
ئۆکتۆبه ری1917دا که  بووه  ھۆی رووخاندنی 
حکوومه تـــی ته مـــه ن کـــورت و لیبه رای 
ســـه رۆکڤه ژیران و ڤه ژیری جه نگی رووسیا 
ئه لکسانده ر که ره نســـکی(1881ـ 1970) 
فه رمانده ی"له شکری  و  دامه زرنه ر  له الیه ن 
ســـۆر" لییڤ ترۆتسکی (1879ـ 1940)، 
لنین کرا به  سه رۆکی "کۆڕی کۆمیساریا(ن

ونه رایه تی)ی گه ل".
ھه رچه نده  لنین(1870 ـ 1924) پاش 
دامه زراندنـــی ســـۆڤت زۆر نه ژیـــا، به م 
سنووره  ده ســـتکرده  کۆۆنیالیستییه که ی 
رووسیای قه یســـه  ری، به  نزیکه ، ھه روه ک 
خۆی ھشـــته وه  و، له و ماوه  کورته دا، که  
ھشـــتا جه نگ کۆتایینه ھاتبوو، سوتانی 
ئۆسمانی (ســـوتان محه ممه دی شه شه م) 
ھشـــتا خۆی بـــه  ده ســـته وه  نه دابوو(له  
1918/9/30دا خۆی دا به ده سته وه ) لنین 
له گه ڵ ده وه تی ئۆسمانی و سه رکرده کانی 
ئه مانیا رکـــه وت و، په یمانی بریســـت ـ 
لیتۆڤیســـک ی له  مانگی مارتـــی1918دا 
واژۆ کـــرد له گه یان و، دانینا بـــه وه دا که  
ســـنووری ســـۆڤت و ده وه تی ئۆسمانی، 
به  شـــوه یه کی گشـــتی و، به  گۆڕینکی 
زۆرکه م، وه ک خۆی بمنته وه ، که  به پی 
ئه م په یمانه ، به شکی گچکه ی کوردستان 
که وتـــه  ســـنووری یه کتیی ســـۆڤته وه ، 
که  ئه و به شـــه ، کوردســـتانی سۆریشـــی 
ده گرته وه ، به م کوردســـتانی ئۆســـمانی، 
ھه روه ک جاران، بۆ ئیمپراتۆرتیی ئۆسمانی 

مایه وه .
که  په یمانی ســـڤر لـــه  1920/8/10دا 
له الیـــه ن ھاوپه یمانانـــی ســـه رکه وتووی 
جه نگـــه وه  خرایه  ســـه ر کاخه ز، رژمـــی 
ســـۆڤت، بـــه  ســـه رکرده یه تیی لنیـــن، 
دانیپدانه نـــا، به کو له الیه کـــه وه ، که وته  
ھاوکاریی له گه ڵ ره زاخان(1878ـ 1944)ی 
کوده تاکه ر و ملھۆڕ و، له  1921/2/26دا، 
په یماننامه ی"رزگرتنـــی ســـنووری ئران" 
و "البردنـــی په یماننامـــه ی ترکمانچایـــی" 
ســـای 1848ی بـــۆ واژۆ کـــرد. له الیه کی 
دیکه شـــه وه ، له گه ڵ "حکوومه تی ئه نگۆرا" 
که  به  سه رکرده یه تیی ئه فسه ری سه رکش 
"یاخـــی بوو" مســـته فا که مـــال (1881ـ  
"په یماننامه ی  1938/1/10)که وتبووه گه ڕ، 

دۆستایه تیی" له  1921/3/16دا، به ست.
حکوومه تی مســـته فا که مالی سه رکش، 
ســـه ر به  "گه نجه  ترکه کان"بوو که  به "ژۆن 
ترک"نویانۆیبـــوو. ئه مانه،  ده ســـته یه ک 
تۆرانی و شـــۆڤنی و ترۆریســـت بوون، 
که  له ڕـــی کوده تایه کی ســـوپاییه وه ، له  
1908/7/24دا و، به  بیانووی خستنه کاری 
کـــه   ئۆســـمانیی1876ه وه   ده ســـتووری 
خرابووه  پشتگوێ، ده ســـه تیان به ده ست 

ســـاکیش  نه ھشـــتبوو؛  ســـوتانه وه  
دوای ئه وه (1909)به جـــارێ حکوومه تیان 
گرته ده ست خۆیان. ئه مانه ، بیری ترکچتی 
و تۆرانتییـــان له  چه نـــد په رتۆککی بۆ 
ترکـــی وه رگـــدراوه وه  وه رگرتبـــوو، که  
یه ککیان ھی جووله که یه کـــی ئینگلیزبوو 
ئـــه وی  و   (Arthur L.David) ـــویبه ن
دیش ھی جووله که یه کی فه ره نســـی بوو به  
نوی ب(David L.Cohun)، که  ره گه زی 
ترکیان به  ره گه زکی دانســـقه ی سه ربه خۆ 
و به رزتـــر لـــه  ره گه زه کانی دی دابـــووه  
قه ه م. ته نانـــه ت رۆژھه تناس برنـــارد 
لڤیـــی ده بژێ" ترکـــه کان به قۆپیکردنی 
به رھه می رۆژئاوایـــی، نه ته وایه تیی خۆیان 
نه به ز:ناسنامه   دۆزییه وه "(سه رنجی:جه مال 
و کشـــه ی ناســـیۆنالی کورد، بوکرا وه ی 
بنکـــه ی کوردنامه ؛ له نـــده ن 2002"ل56/ 

130بده).
ژۆن ترکه کان که وتبوونه  سه ر که که ه ی 
دامه زراندنی ده وه تک بۆ "ره گه زی ترک" 
له سه ر خاکی کوردستان و یۆنان و ئه رمه ن 
و الز و چه رکـــه ز، له ڕـــی گه لکوژییـــه وه  
لـــه و نه ته وانه . چۆنکه ، ترکـــه کان گه لکی 
کۆچکـــردوو بـــوون بۆ ئاســـیای گچکه  و، 
نیشـــتمانکی مژوویی تایبه ت به  خۆیان، 
لـــه  وتـــی مزۆپۆتامیـــا و ئه ناتۆڵ(که  
وشه که  یۆنانییه  و به  مانای خۆرھه ته  و، 

ترکه کان کردوویانه  به  "ئه نه دۆلو") دا نه بوو. 
شایه نی باسه ، ئیمپراتۆرتیی ئۆسمانی، که  
بناخه کـــه ی له  1515دا، به  پشـــتگیریی و 
یارمه تیی سوپایی میرنشـــینه  کورده کانی 
دژ بـــه  ده وه تی ســـه فه وی و، ده ـــی و 
خۆفرۆشـــی و به رتیلخۆریی مه ال ئیدریسی 
بیتلیسی یه وه (که  له  1520دا مرد) دامه زرا، 
ده وه تی ترک نه بوو، ته ن ســـوتانه کانی؛ 

سه ر به  بنه ماه ی "ئۆسمان"نوک بوون. 
"ژۆن ترکه کان"، که  وشه ی"ژۆن" یان له  
jeune ی فه ڕه نسییه وه،  که  مانای "گه نج"ه  
وه رگرتبـــوو، له  ماوه ی جه نگـــی یه که میی 
جیھانیدا، بوونه  ھه ڤابه نـــدی ئه لمانیا و، 
به  چه کی ئه لمانیا گه لکوژییان له  یۆنانییه  
پۆنتییه کان و ئه وجا ئه رمه نییه کان و ئه وجا 
کورد کرد. ھه ڤابه ندتیی ترک و ئه مان، 
له  سه رده می ئۆسمانی و له  سه ته ی 19ه وه  
ده ســـتیپکربوو، که  به  یارمه تیی چه ک و 
ئه فسه رانی ئه لمانیی پروســـیا، میرنشینه  
درـــژه ی  و،  رووخنـــدران  کـــورده کان 
ئه م باســـه ش لـــه و نامانه دا ده رده کـــه ون 
کـــه  ئه فســـه ری ئه لمـــان ھلموت فـــۆن 
مۆتکـــه (1800 ـ 1891)وه ک رکخـــه ری 
له شـــکری ئۆســـمانی، له  کوردســـتانه وه  
ناردوونی بـــۆ ژنه که ی(ته ماشـــای جه مال 

نه به ز: کورته  مژوویه کی کوردناســـیی له  
ئه مانیادا، به شـــی یه که م، به رگی دووه م، 
گۆڤاری "کۆڕی زانیاری کورد" به غدا 1974 
لـــه  422ـ  424،بکـــه ". ]ســـه رنج: له به ر 
ئه وه ی وتاره که میـــان نه نارده وه  بـــۆم تا 
ھه ه چاپییه کانی سه رڕاستبکه مه وه ، گه لک 
ھه ـــه ی چاپـــی تکه وتووه ، که  ئه مـــه ش 
کارمه ندانی"کـــۆڕ"  لوه شـــاوه یی  رادده ی 
به باشی ده خاته ڕوو[. ھه روه ھا ئه و نامانه ی 
که  مۆتکه  لـــه  1886/2/16دا له  وه رامی 
ئه مین عالی به درخـــان(1851 ـ 1926)ی 
کوڕی به درخان پاشـــادا نووسیوتی بۆی 
که  چاره نووســـی باوکی خۆی پرسیوه  لی 
و، مۆتکـــه،  پاش ئه وه ی به درخان پاشـــا 
به  کوردکی ئازا ده داتـــه  قه ه م ده بژێ: 
پـــاش ئه وه ی مه به نده کـــه ی ورانکراوه  و 
خۆی گیراوه ، ئدی ئاگای له  چاره نووسی 
نه ماوه (جمــــــال نبز: االمیر الکــــــردی میر 
محمد الرواندزی الملقب ب"میری کۆره " ... 
ترجمة الی العربیة ، فخری سالحشـــور من 
منشـــورات االکادیمیة  الکردیة  للعلم والفن. 
اربیـــل 1994، ص 266 الطبعھــــــة الثانیھة 
.اربیل 2003 ص206 ئـــه م چاپه ی  دوایی 
له  الیه ن "ئاراس"ه وه  کراوه،  ب پشاندانی 
به  من، له بـــه ر ئه مه،  ھه ه ی چاپیی زۆری 

تکه وتووه ).
فۆن مۆتکه ،به رامبه ر بـــه و خزمه ته ی، 

که  وه ک به کرگیراوکی رژمی ئۆســـمانی 
به جیھنابوو، واته  به شداریکردنی له  تاوانی 
جه نگـــدا به رامبه ر به  گه لی کورد، ھه روه ھا 
به شداریکردن له  شه ڕی پروسیا(ئه مان)دا 
دژ به  فه ره نســـا (لـــه  1870/7/19ه وه  تا 
1/28/ 1871) که  بووه  ھۆی دامه زراندنی 
ئیمپراتۆرتیـــی ئه لمانیـــا و بوونی ولیه می 
یه که م به  ئیمپراتۆری ئه لمان و، ده رھنانی 
ئه لزاس و لۆرین له  ده ســـت فه ره نسا، کرا 

به  فیلد مارشال.
تایبه تی  ھاوپه یمانان(به   ســـه رکه وتنی 
و  ئیتالیـــا  و  فه ره نســـا  و  به ریتانیـــا 
ترکه کان"و  "ژۆن  یۆنان)به سه ر حکوومه تی 
ئه لمانیادا، بووه  ھۆی داگیرکردنی ئه لمانیا 
و رووخاندنـــی ئیپمراتۆرتیی ئۆســـمانی، 
بـــه م نه بوو به ھـــۆی له نوبردنـــی "ژۆن 
ترکه کان" که  تاوانی جه نـــگ و گه لکوژیی 
ده که وته  ئه ستۆیان. به  پچه وانه وه ، "ژۆن 
ترکه کان" به  سه رۆکایه تیی مسته فا که مالی 
ســـه رکش(متمرد)و، به  یارمه تیی ھورده  
بۆرژوای "جلخوار"و نیشتمانفرۆشـــی کورد 
و، پشـــتگیریی و یارمه تیی رژمـــی تازه  
دامه زراوی ســـۆڤت و، ســـووتوه رگرتنی 
داروده سته ی مســـته فا که مال له  ده رفه ت، 
توانییـــان ھاوپه یمانـــان والبکـــه ن، چاو 

پرۆگرامی كوردیی

ی قاھیرە
 رادیۆ

برگی ئو نامیلكیی ك جمال نبز بۆ جمال عبدولناسری نارد

(1964 - 1957)

ئو پشكشكردنی ل پشوەی نامیلكك ك بۆ جمال عبدولناسر نووسراوە
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بهپی و، دابخـــهن ســـڤر له  په یماننامهی
لۆزان(1923/7/24)دهوهتک په یمانـــی
باکووری که بکهن، دهستنیشـــان بۆ ترک
لهمهش، بجگه سه ر. بخرته کوردستانیشی
دهوهتکی عهرهبیی رژمدهرهبهگیش چهند
گوایهی فهرمانهواکانیان که دروستکران
بهرژهوه ندیی بنبهستکردنی بۆ بوون. خۆیان
به ھزکردنی و خۆیان ستراتیژیی و ئابووری
ئینگلیزهکان ســـوننه، عهرهبی که مایهتیی
کوردستانیان رووخاند شانشینیی باشووری
به چهک نووساند زۆری و، باشـــووریان به
له مافی چاویان دهســـتکرده وه و، عراقی
دایانه و، پۆشی کوردســـتانیش رۆژھهتی
کاته لـــهم دیکتاتۆر. ده ســـت رهزاخانـــی
دهستکردهکه؛ دهوهته ھهرســـ به دواوه،
بهبه رچاوی ھهموو ئران، و و ترکیا عراق
کورد. لـــه گه لکوژیی کهوتنه جیھانـــهوه ،
گازی  به 1937 دا لـــه درســـم گه لکوژیی
گهلکوژییانه ئهو سهردهســـتهی ژه ھراوی،
که مال مستهفا ســـهردهمی له ئهوه ش بوو.
ئســـتا که تا بوو، و ئه لمانیـــای نازیـــدا
،بزان تـــا نهچووه ئهوهدا که س بـــهدوای
داوه  ئهو گازهی چ دهوهتکـــی ئهوروپایی
که بگوترێ لره دا ئهوهش چاکه ترک. بـــه
1915/4/22دا له بۆ یه کهمجار ئهلمانهکان
ئیبریـــای لـــه کلۆریـــان گازی ژه ھراویـــی
ھهر بهکارھنا و، ئیتالییهکانیش فهره نسا
ژهھراوییـــان دژی گازی له و ســـه ردهمهدا
تاوانهکـــهی خه کی حهبهشـــه بهکاربرد،
تاوانهکهی بهم وتووژهوه، که وته ئیتالیا،
ئسته. ھهتا لکراوه بدهنگیی ترک، رژمی
بۆ خزمهتکه کشهیه ئهو زیندووکردنهوه ی

جیھانی. ئاشتیی
رابردوودا سه تهی یه کهمی نیوهی له ھهر
دیکه قهوما، جیھانیی جه نگکـــی که بوو،
(به ریتانیا "ھاوپهیمانـــان" بهرهی له نوان
و، له الیهک (..... ئهمریـــکا و و ســـۆڤت
نازی  Achsel (ئهمانیای "تهوهر" بهرهی
ئهم لهالیهکی دی. ئیتالیا.....) و ژاپۆن و
کـــوژراو ملیۆن پهنجا نزیکـــهی جه نگه ،
ملیۆن شهش لهوانه لکهوتهوه، وبرینداری
نازییه وه به لهالیهن ئهمانیـــای که جوو،
کوردهکانی له گهلکوژیی گاز خنکنـــدران.
ستالینه وه، فاشستی رژمی لهالیه ن سۆڤت
مانگی (1879ـ 1953) لـــه که ســـتالین
پهالمارنهدانی "پهیماننامه ی تهباخی1939دا
ھیتلهر(1889 ـ 1945)ی لهگـــهڵ یه کدی"
به شکی دیکهیه کردبوو، ترۆریست، واژۆ
رابردوودا، سهته ی له کورد له گهلکوژیی له
لینهپرســـراوهتهوه. ئـــهوڕۆ کـــه  ھه تـــا
الھـــای(1907)و پهیماننامه ی ئهگهرچی،
و (1919/5/7) ڤرســـای په یماننامـــه ی
گازی واشنتن(1922)بهکارھنانی کۆنگرهی
له شایهنی باسه، ژهھراوییان ربهندکردبوو.
رهزاخانی ئران رژمهکانی سانی جهنگدا،

عالی گهیالنی(1892ـ  ره شید شاغازی و و
رژمی بـــه ئاشـــکرا و، 1965)ی عـــراق،
رژمی نھنی، لهگهڵ ترک به که مالیســـتی
بوون. ھاوکار ھاوکـــش و ئهمانیا نازیی
به تهمای عهرهبهوه، به پچهوانهی کوردیش،
ماوهی له سۆڤت، و بهریتانیا "خروبر"ی
ھاوپهیمانانیان نهکرد؛ جهنگدا، دژایهتییی
داگیرکهرهکانی دهوهته سنوورهکانی بهم
ھدرانهوه خۆیـــان ھهروه ک کوردســـتان؛
ھزهکانی که تهنانهت و دهســـتیانلنه درا.
بهربهرهکانیی بـــۆ ســـۆڤت و به ریتانیـــا
له ئراندا، له نازی ئه مانیای ده ســـهتی
به له ھاوینی1941دا باشوورهوه، باکوور و
ناچار کردله رهزاخانیـــان و کشـــان ئراندا
شانشینیی پلهی له دهست 1941/9/16دا
له لـــه1944دا مردنـــی تـــا ھه گـــرێ و،
،پهنابهرب ئه فریکا باشووری یۆھانسبۆرگی

حهمهرهزای کوڕیان ئاســـانی، زۆر به
له ئینگلیزهکانیش که و، خسته جی
1939دا له نازییان شـــاغازیی عراق،
حکوومهتی ئه وهش، پاش و، لهنوبرد
له که ھیتلهریان، دۆســـتی گه یالنیی
حکوومهتـــی 1941/4/3دا به نـــوی"
به دامهزرابوو نیشتمانییهوه" بهرگری
1941/5/2دا له بهغدا بۆمبابارانکردنی
ژنبرای غازییان عهبدولئیالی رووخاند،
به بریکار(وصی)ی شانشـــینیی کرد
فهیسهڵ که ،1953 تا ســـای عراق
سنوورهکانی جۆره، بهم و، شا به بوو
خۆیـــان وهک ئـــران و عـــراق 
به کرابـــوو که فهڕهنســـاش مانه وه.
بهشکی و، سووریا مانداتار(کوخا)ی
رۆژاواوه که وتبووه له بهری کوردستان
پرسوڕای بهب بهشهی، ئهو دهستی،
ســـووریا دا به رژمی ھندکی کورد،

ترک. رژمی به دا ھندکی و

و به سهرھات
لهو خۆم ئهزموونه کانی

سهردهمانهدا
رهشـــم بهختی لـــه ئـــه ز نازانـــم
بـــوو که خۆشـــبهختیم له بوو، یان
لهدایکبـــووم، ســـهتهیهدا له م نیـــو
جهنگی دوو که سهردهمکدا له واته؛
دوو قهوما و، تدا جیھانیی قکـــهری
ده رفه تـــی گهورهش کهوتنه دهســـت
شانشـــینیی له یهکهمیاندا که کورد،
سهرۆکایهتیی به کوردستان باشووری
 1882) بهرزنجی مهحموودی شـــخ
لـــهوی و، 1956/10/19) دامـــهزرا ـ
به کوردســـتان کۆمـــاری دیشـــیاندا
محهممـــهد قـــازی  ســـه رۆکایهتیی
ھهردووکیان زۆر کـــه لـــه(1946دا)،

کـــورد که لهمهشـــدا ته مه نکـــورت بوون،
ئهز ھهرچهنده نهبـــوون. خۆشـــیانبگوناه
کوردســـتان و، شانشینیی له  ســـه ردهمی
ئران و، 1923دا له ئهناتۆڵ وتی بوونـــی
ده وه تی به له1932دا، عراق و، له1925دا
ھشتا و عهره ب، و فارس ترک ناسیۆنالی
کاتک بهم ھهنهھنابوو، جیھان به چاوم
لهگهڵ قوتابخانه بووم، و حوجـــره مندای
زهمانی پیاوانهی که له ژمارهیهکی زۆر لهو
خان رهزا و کهمال مستهفا و ئۆسمانییهکان
و ئینگلیزهکان و یه کهم فهیســـهی و شـــا
شکاک ســـمکۆی و پیران شـــخ سهعیدی
مهحمودی شخ و ئالهوی رهزای و ســـهید
دا؛ بارزانـــی عهبدولســـهالمی و به رزنجـــی
بووبوون، رامیاریی ھهســـووڕاوی و چاالک
باوکـــم، لهگهڵ به ھـــۆی ھاتوچوویانـــه وه
له گهلک گوم و، په یداکردبوو ناســـیاویم
گرتبوو. ســـهردهمانه ئهو چیرۆکی باس و

وایکردبوو، ھهر کارکی شونی بنهماهییم
ئاسایی منداکی بهشوهی منداییهوه، له
شـــت گهلک نهکرـــم، بهکو پـــه روه رده
ئهوهیان ماوه ی دیکه مندانی که فربکرم
چوار ته مهنی له تهنانهت ببن. فری نهبوو
کاخهزی و پنووس باوکم که بووم، سایدا
و دهب خوندنهوه و گوتی:" دایه دهســـتم
گوێ مندایشهوه ، له ھه ر فرببی". نووسین
ترکی و و فارسی عهرهبی چاوم به و زمان و
سهرهتایی، قوتابخانهی چوومه که و راھات
ئهزموونک، پاش که ئامادهکرابووم، ھنده
چهند پاش و، پۆلی سیه م خرامه یهکسه ر
چوارهم. ســـهپاندنی خرامه پۆلی مانگک
له عهرهبـــی، بیانیی خونـــدن به زمانـــی
ھهرچهنده بهدواوه، سهرهتایی قوتابخانهی
لهگهڵ کشـــهیهکم ھیچ و، بووم مندایش
کاریکرده ســـه رم. زۆر ئه م زمانـــه نهبوو،
کوردهکانیشمان،که مامۆستا که بهتایبهتی
دهژمـــردران، دهســـت بـــه  په نجهی
قوتابخانـــهی لـــه  ناچارکرابـــوون
بکهن قســـه عهرهبی به نوهندییهوه،
ھهڤاه قوتابییه کانیشـــم، له گهمان.
کـــه له لھاتبـــوو. وه ک که ڕوالیـــان
کـــورد دهب باوکمم دهپرســـی"بۆچی
دهیگوت:"چۆنکه بخونن" عهرهبی به
لهوهرامی حکوومهتی نییـــه "، کـــورد
حکوومهتی نییه؟، که بۆچـــی ئه وهدا
نهیانھشـــت "ئینگلیزهکان ده یگوت:
ئهم ."نـــبم حکوومهتهکهی کـــورد
که کرد وایانلهمن ناســـازه، بارودۆخه
بکهومه نوهندییهوه قوتابخانهی له ھهر
ببمه ھه وبـــدهم بیری ئهوهی ســـه ر
وانه بمهوه کوردی و، به مامۆســـتا
تهواوکردنـــی پـــاش و، له به رئـــهوه،
چوومه ســـلمانی؛ له دوانوهندیـــی
زانســـتگهی پـــهروهرده"ی "کۆلـــژی
ئهم باسهشـــم به شـــکی که به غـــدا،
پهنجا ئاھهنگی "بهبۆنـــهی له  وتاری
زانستگهی له کوردییهوه بهشی ساهی
بهشـــی  2009 دا/ پاییزی لـــه به غدا
له1959دا بهغدا کوردیی زانســـتگهی
ھهفتهنامهی دامهزرا؟(پاشکۆی چۆن
(2009/11/16 "رووداو"ژ86،
که مهشهوه، ھهر له خســـتووهتهڕوو.
ھهرچهنده بهغدا، زانســـتگهی چوومه
و فیزیک مـــن خویندنهکهی بابه تـــی
ئارهزووهوه بـــه به م بوو، ماتماتیک
و زمان به بهخۆخهریکردن ده ستمکرد
کورد و دراوســـییه کانی وژهی مژوو
بیـــدان بهرهو ســـهرڕی و، که وتمه
ئهوهش شهی رامیاری. دهبک لهگهڵ
دوکانی بهھـــۆی لهبهغدا بـــژم، کـــه
موشـــیر(1893  بهشـــیر (ئوســـتاد)
1963) وه ، کـــه یانهیهکی کـــوردان ـ
ژمارهیهکی لهگهڵ ناســـیاوه تیم بوو،

ناکوردی و کورد کهســـایه تییهکانی زۆر له
پهیداکرد ســـهردهمهدا ئهو خاوهنابردووی
لهبـــاره ی خـــۆم زانیاریـــی توانیـــم  و، 
نۆزده ســـهتهی کۆتاییی به ســـهرھاتهکانی
فراوانتر بیســـتهمهوه و دهیهکانی سهتهی

بکهم.
دووهمی جهنگی پیه، ســـهردهمی به م

دتهوه کاته ئهو منداکی وهک جیھانـــی،
V ی  خهک تیپـــی ســـلمانی، بیـــرم له
که ســـنگی خۆیـــان دهدا، له ئینگلیزییان
له  بوو Victory (ســـه رکه وتن) نیشـــانهی
ده چوونه و، نازیدا ئهمانیای به سه ر جهنگدا
چایخانـــهی بـــه تایبهتـــی چایخانـــه کان،
ھه واهکانـــی لـــه گویان و، حه مـــه ڕهق
کوردســـتان" دهنگی "رادیۆی وســـتگهی
له ئینگلیـــزهکان وســـتگهیه ئه م ده گرت.
پروپاگهندهی بـــۆ "حه یفا"دایانمهزراندبوو
و گۆران عهبدوال چاالک و خۆیان. رهفیق
دهیانبرد حهمه مارف شخ حهسهنی شخ
خۆی"رادیۆی نوی ویســـتگهکه به ڕـــوه.
بـــهم رهفیـــق نزیک"بـــوو، رۆژھه تـــی
دهنگی به "رادیۆی کردبوو نوهکهی چاالک
و بهگزاده گۆرانـــی نوانی کوردســـتان".
و کۆمۆنیستی ئه و ســـهردهمه پارزکهری
و ھـــه ژار کوڕه لهگهڵ چاالکـــی دوایـــی،
پهنجاکاندا له رهفیق خۆشنهبوو. ،سهرچ
گۆران، به دهستنووسی پشانمدا نامهیه کی
چاالک له شـــکاتی ئینگلیزهکان لهالی که
و دهکا خۆبهســـهری کاری کردبـــوو کـــه
ھۆیهکهشی کۆنترۆهوه. ژر بچته پویسته
خوشکی ئهشرهفی که بوو، ئهوه بهتایبهتی
رهفیق حهیفا، چووبوو بـــۆ شـــا حه مه ڕهزا
له رادیۆدا زبر به شـــوه یهکی ویســـتبووی
گۆرانیش بهوه رازینهببوو. که باســـی بکا.
ئاشـــکرا گۆران نامهیهی ئهم له  پهنجاکاندا
پارتی دهمه ســـهر به که ئهو گۆران بـــوو،
دهماری بهجۆرک بوو، کۆمۆنیستی عراق
....."لیانگهڕێ جنونامهی به که رووخـــا
تهرهفن" ھـــهردوو خۆیان ھهر با بگهفن..
دهنگی "رادیۆی کورتی؛ به وه رامیدایـــهوه.
کـــورد ئهوهی ھـــۆی کوردســـتان" بـــووه
ته نانهت ،ھهبـــ ئینگلیزه کان به ھیوایان
له ژکاف) "نیشـــتمان"(ئۆرگانی گۆڤاری
ســـهرماوهز/  یهکهمی، ژ3 و 4 ی ســـای

دسه مبه ری دهکاته که ربهندانی1322دا،
دووه می1944؛ باســـی 1943 و کانوونـــی
و داخوازیی دهکا و ھنده ک رادیۆیـــه ئه م
پاش به رچـــاو. ھهر ده خاته پشـــنیازیش

داخرا. رادیۆکه جهنگ، تهواوبوونی
که جهنگ، تهواوبوونی پـــاش له بیرمه،
ســـلهیمانی نوهندیی قوتابخانهی قوتابیی
ســـاح نوی بادینانی قوتابییهکی بـــووم،
له باخهکـــهی بـــه عه رهبی روشـــدی بوو،
'متهســـهریف"و لهبـــهردهم مای به رامبهر
دهب گوتی:" جیاووکدا مارف متهسه ریف
خـــۆی، به مافهکانی ھهموو کورد بگاتـــه
سای له له سلمانی سه ربهخۆییشـــهوه".
دهکران گهوره گهوره خۆپشاندانی 1946دا
دامهزراندنی بهبۆنـــه ی بۆ خۆشـــیدهربین
دهکرا"بژی ھاوار کوردســـتانهوه و کۆماری
قازی کورد و کوردســـتان، بژی پشـــهوا
ئهوهشم (1893ـ 1947/3/31). محهممهد"
سهرۆکایهتیی به ئهمانانهی ئهو که لهبیره
مویلهر یۆھانس فریدریک ئهمان ئهفسهری
نافیعی ره مـــزی شـــه ھید و، ھاوڕیهتیـــی
له و، ھاتبوونـــه کوردســـتان ھه ولـــری،
رۆژه ھهر ئهو گیران، مووســـ ده وروبهری
حاجی قادراغـــای رهحمه تی کـــه  گیـــران،
ئاغا/جهمال جهمـــال مه ال ســـهعید(مامی
باوکم. بـــۆ ھنا ھهواـــهی حه کیم)ئـــهم
که بژم ئهوه دهزانم پویســـتی لرهدا به
(ره مزی ســـهرنوی لهژر نامیلکهیهی ئه و
فیـــداکاری ھهولریی نافیـــع/ رۆهیهکـــی
سای2001  له کوردستان)که سهربهخۆیی
بویکردووهتهوه، "بهدرخـــان" دا دهزگهی
له پشـــهکییه کهیدا، مژووه. شـــواندنی
ئسته تا نووســـیوتی"بۆ گۆران محه ممهد
تهواومان ھهقـــی و له رهمزی ب ئاگایـــن
ئـــه وه ھهر خـــۆی تاوانبـــار ."نه داوه تـــ
ئـــهو کهســـهی که دوو ده کا چۆنکـــه ئه و
یهککیان بوکردوونهتهوه ، نووسینهکانی
 1985 سای له که محهممهده مه ســـعوود
رهمزییهوه له بـــارهی وتارکی له  کارواندا
محهممهدی دیکهیان ئهوی بوکردووهتهوه،
ســـای1986دا، له ئهو مه ال کهریمه کـــه
بوکردووهتهوه. له کارواندا ھهر وتارهکهی
ســـای له بۆ یه که مجار من جا لهبه رئه وهی
و  (کوردســـتان 1971 دا له ســـهمیناری
کردووه. پیالنهم ئهم باسی شۆرشهکه ی)دا
ـ چاپی دووهم شۆرشهکهی (کوردستان و
ھهولر2007، ل112. وه رگانی کـــوردی.
گۆڤاری"کۆڕی له سای1974دا له ھهروهھا
رهمزی باسی دووهمجار بۆ کورد"دا زانیاریی
مویللهرم یۆھانس گۆتفرید پهرتۆکه کانی و
10 و 11 و 14 و  ئهوانیـــش و، کـــردووه
مـــن ئهوهیان نووســـیوه،  15 ســـاڵ دوای

ھهردووکیان چۆنکه ملیان، دهکهوته گوناه
زانیاریی"بوون، نانخۆری"کۆڕی و کارمهنـــد
دیاره و، بوکردووهته وه منی وتاره کهی که
ھهبووه، ئهوجا مـــن له وتارهکه ی ئاگایان
کرووچن. و و کهچ بمانا نووسینانه زۆر ئهو
کوردســـتان ئاالی داھنهری مویلله ر جارێ
کاتک ھیچ نازی، ئهمانیای پاشان نهبووه،
دهوهتی کوردستان نیازی دامهزراندنی به
ره زاشـــای لهگهڵ ھیتلهر چۆنکه نه بـــووه،
وهک رهشید عهرهبه کانی و سهرکرده ئران
مفتی و شـــه وکهت ناجی و گه یالنی عالـــی
توندوتۆی بووه حسنی، پوهندییهکی زۆر
لهژرهوه ترکیش ســـهرکردهکانی و، لهگهڵ
تۆرانی ئیمپراتۆرتییهکی که رککهوتبوون
ســـۆڤت ترکی که بۆیـــان؛ دروســـتبکهن
بگرته وه. و ئرانیـــش عـــراق و چیـــن و
که مویلهر وهک پاش ئـــهوهش، کابرایهکی
له گیرانی پاش بوو، کاره که ســـهرکردهی
پاش  65 ساک ماوهی 1943دا، ســـای
کۆڵ رهمزی بـــهم ژیا، ئارامی به ئـــه وه
درا شکهنجه بوو، ھنده خواردهستک که

ماوهیهک مرد. بهربوونی به ھهر پاش
کورد ھۆزکی راپهڕینـــی ئایا پاشـــان،
و ویســـتوویهتی مویلـــهر ـ ئه مـــه ی کـــه
و چهک مســـۆگهرکردنی بهب ـ باسیدهکا
بژو، و پاره و مهشـــقپکردن ته قهمهنی و
ساڵ، س دوو ماوهی بۆ کهمهوه الیه نی به
رهمزی گهنجکی ژیـــره؟ مرۆڤی کردهوهی
و خۆشـــباوه ڕ بهم بووه، دســـۆز ئازا و
مویله ر پیالنـــهی ئهو بووه. بـــ ئهزموون
به جهنگـــهوه رهوتی گۆڕانی لـــه  ئهنجامی
نوه ڕاستی1943وه، به له ئهمانیا، زیانی
گه ورهیه که بهسهر شکســـته ئه و تایبهتی
ســـتالینگراد، له ھات ئهماندا له شـــکری
بهجارک گهمـــارۆدراوه، لهشـــکره که  ئه و
بهنزین نـــهوت و کهمیی ئه وجا، له نوبـــرا.
ھیتلهر دۆســـته کانی نهمانی و، له  ئهمانیا

 V تیپی خه ک سلمانی، له بیرم دتهوه
که  دهدا، له سنگی خۆیان ئینگلیزییان ی
له  بوو Victory (سه رکه وتن) نیشانهی

نازیدا ئهمانیای بهسهر جهنگدا

جیاووك(1885ـ 1958) مارف

چلكاندا، یكمی نیوەی ل
ل (ریفسمت)دوو ستاندار
بوون، كاربدەست سلمانی
یككیان عقید بھادین

دیش مارف ئوی نووری بوو،
ھردووكیان، بوو. جیاووك

ب ھزوپزكی باشیان
دا كوردایتی بزووتنوەی

كوردی تكۆشری نووسراوە: لژریدا پشـــوەی نامیلككدا ل الپڕەكانی ك بارزانی، ونی مســـتفا
جنڕال كوردستان، ل میللی رزگاری سوپای فرماندەی و بور ســـربازیی فرماندەی و پاوان جماوەریی

بارزانی. مستفا

حیزبی دیموكراتی ربری نووسراوە: لژرەوەی نامیلككدا پشوەی الپرەكانی ل ك محممد، قازی ونی
و  كورد گلی قوربانیی دامزرا، مھاباد 1945 ل سای ل ك كوردستانی ئازاد سرۆكی كۆماری كوردستان و

محممد. قازی شھید پشكوتووخواز، مرۆڤایتی



3 2010/3/29 ممدووش (106) ژمارە
پاشكۆیپاشكۆی

ھهموو لهسهرکار،ئهمانه ئراندا و عراق له
نازی رژمـــی بیرکردنهوهی بوونـــه  ھـــۆی
له خۆم، ئهز کـــورد. رووکردنه ئه مان بۆ
رهفیق مامۆســـتا و بهدرخان میر کامهران
ئهرمهغانییـــهوه، که و محهممهد حیلمـــی
شـــتم ھندهک بـــوون، دۆســـتی رهمزی
مویلهرهوه ھهوهی ئهو و رهمزی له بـــارهی
دهیخهمه دیکهدا ھهلکی له که بیســـتووه،

بهرچاو.
چلهکانـــدا، یهکهمـــی نیوهی ھه ر لـــه
ســـلمانی له دوو ستاندار(متهســـهریف)
عهقید یه ککیـــان بـــوون، کاربه ده ســـت
مارف دیش ئـــهوی بوو، به ھادیـــن نووری
ھهردووکیان، بوو. جیاووک(1885ـ 1958)
به بزووتنـــهوهی باشـــیان ھزوپزکـــی
الی قوتابییهکان جارکیان دا، کوردایهتی
جهالل مامۆستا له شکاتیان جیاووک مارف
بهم که خۆی کـــورده، نیھـــال کردبـــوو،
ھاته مارف جیاووک قســـه ناکا، به کوردی
گهلک ھهموواندا، لهبـــهردهم قوتابخانه و
له ئهویش کرد. نیھال جهالل سووکایهتی به
قسهکردن. بهکوردی ئهوه دهستیکرد دوای
1950/6/19)ی (1867ـ  پره مـــرد
به نهورۆزی ساک ھهموو ھهبهستوانیش،
ره زان(یاپراخ) په لی چشتی و پهڕكھه
دهکرد. پیـــرۆز یاره" "مامه لـــه  گردهکه ی
له ئهفسهره کوردهکه له ســـدارهدانی چوار
دی که له خه فهته ی و ئش ئه و و، بهغدا
خهکهکه ھهمووی و، په یداکـــرد خه کیدا
ھهســـتکی دهزانی، ئینگلیزی به  فیتـــی
له به رامبهر ئینگلیز دوژمنایهتیی خهستیی

دروستکرد. خهکدا دی
نوهندیدا بووم قوتابخانهی ھشـــتا له
به غدا  1948 لـــه کانوونی کـــه  راپهڕینـــی
ســـاح حکوومهتـــی روویـــدا و، لـــهوهوه
په یمانی و رووخا بهریتانیا دۆستی جهبری
پووچکرایهوه   Portsmouthپۆرتســـماوس
رهخنهگرتن و سهربهســـتیی و؛ ماوهیـــهک
له عراقدا ھاته کایـــه و، جۆره نووســـین
ئینگلیزه کان بـــه دژ تـــژ رک و کینکـــی
زۆربهی ســـهپاند. خۆی به ســـهر خهکدا
شـــهقامهکانی لهســـهر زۆری قوتابییهکان
کوردستان"ی و کورد لهباتی"بژی سلمانی
ئیستیعمار" ووخھاواریاندهکرد"ب جاران،
بوو)، بهریتانی ئیمپریالیزمی (مهبه ستیان
ئهم عـــهرهب". و کـــورد "بـــژی برایهتیی
کۆمۆنیستهکانهوه لهالیهن خۆپشـــاندانانه
(حیزبـــی بهنـــوی  کـــه  رکده خـــران
پارتی چۆنکه کاریاندهکرد، ته حـــهڕوڕ)هوه
لهمهوه بوو. ربه ند عراق له کۆمۆنیســـت
(پارتی) یهککیان دروستبوون، رباز دوو
دوژمن وهک کـــه دی(تهحهڕوڕ)، و ئهوی
پویسته لرهدا دهکرد. یهکدییان تهماشای
کۆماری کوردستان، که دامهزراندنی بگوترێ
ســـۆڤت که لهشـــکری له  ســـه ردهمکدا
گچکهی بهشـــکی و، ئران ئارزبایجانـــی
لـــه1941هوه کوردستانیشـــی رۆژھهتی
ئازادیی ھهندازهیهکیش، تـــا داگیرکردبوو،
و رۆژنامهچاپکردنی نووســـین و خونـــدن
چاوی و، کرابـــوو سهربهســـت به  کوردی
لـــه  دامهزراندنی کۆماری کوردســـتان، بۆ
که، ئهمهبوو پۆشیبوو، خۆی، بهرژهوهندیی
بهالی زووباوهڕی و ساده کوردی دپهرۆشیی
له ئهمهش راکشابوو. ستالیندا و سۆڤت
درۆ له کورد بهگشـــتی؛ کاتکدابـــوو، که
بزار بهریتانیا دهســـتبینی و و ده لهســـه
پرۆپاگهندهی لهپاڵ لهبه رئهوه و؛ بووبوون.
و فارس و عهره ب کۆمۆنیســـته زۆرزانانهی
به دژ و ســـۆڤت ئازه رییهکاندا بۆ ترکـــه
خوندهواری بـــۆرژوای ھورده به ریتانیـــا،
له باتی رووخانـــی کۆماریش، پاش کـــورد،
سانی بکهن، ال ھهردوو له نفرەت ئهوه ی
رژمی سۆڤتیش، تا ھهره سھنانی و، ساڵ
سۆڤتی چهپهی رژمی بۆ چه پهیان ھهر
که دهوهتانهدا ھهموو ئـــهو له لدایـــهوه.
ھورده چینی داگیرکردووه، کوردســـتانیان
دهروشی بوونه کورد، خوندهواری بۆرژوای
ھهر سۆڤت. ترۆریستی رژمی بپاداشی
له رهخنهی سووســـهیهک به که ســـکیش
"نۆکهری کهسه ئهوا ئهو بگرتایه، سۆڤت
و ئیســـرائیل"بوو؛ و ئینگلیـــز ئه مریـــکا و
بهربهرهکانیدهکرا. تووندوتژییه وه بهوپهڕی
تا درژه یکشـــا، نزمهش، ئه م رهوشـــته
خلۆربوونهوهی و ســـۆڤت رژمی رووخانی
خۆم ئـــهز مژوو. ئاودهســـتخانهی به ره و
که بووم کهمانه کهســـه سه ردهستهی ئهو
ھهسوکهوتی و مارکستی بیری له رهخنهم
فشه سۆسیالیســـتی و رژمی ترۆریســـت
ئامانجی بووبوومـــه و، ســـۆڤت دهگـــرت
دوژمنایهتییهی ئهم بوختانی و توانج تیرو
بۆرژوای ھورده خۆفرۆشیی و گهمژه چینی
بوونه ته زۆریان ژمارهیهکی ئهوڕۆ که کورد
لـــه ھندکیـــان و زوڕناژه نی(پارتـــی)
دهلهوهڕن. رۆژئـــاوادا و ئهمریکا ئاخـــوڕی
خونهرهوه بـــارهوه ، لهم پتر بۆ زانیاریی
که نامیلکهیهی ئهو بۆ بگهڕته وه دهتوان
بوا و بزووتنه وه (کوردایهتی، نوی لهژر
مهال حهمه ی کوله کهی نهشـــتهره ورژمه/
کوردایهتی فهلســـهفه ی زهبری لهژر که ریم
خو بهنوی که - بهغدا نهجاح "چاخانهی دا،

له1960دا(واته استهمهنیی"زهردهشت"هوه
چاپمکردووه،  له به غدا لهمهوبهر) 50 ساڵ
نامیلکهیهی ئـــهو بهرپچدانه وهیهکی وه ک
کامیل "(کوردایهتی)یهکهی نوی له ژر که
یهکاکردنـــهوهدا" نهشـــتهری ژیـــر لهژر
پارتی بـــه فهرمانـــی مهالکهریم حه مـــه ی
ھۆنراوهیهکی دژی چهند عراق؛ کۆمۆنیستی
بهنوی(کوردایهتـــی) کـــه کامیـــل ژیـــر
زنجیره ئـــهو ھهروه ھا بویکردبوونـــهوه ).
(االبجدیة الکردیة نوی که لهژر وتارانهی
علی معارضیھا،رد و دعاتھا الالتینیة بیــــــن
الشــــــعب" جریده"اتحاد أضالیــــــل و أباطیــــــل
ـ که الشــــــیوعی العراقی الحزب لسان حال
له ســـای االکراد" دا "صوت رۆژنامه ی له
بوکرانـــهوه ، 1961/1960دا لـــه بهغـــدا
نووری، بهھادین بهرپچدانهوه یهکـــی وه ک
کۆمۆنیستی پارتی سهرکردایهتیی ئهندامی
الشعب" رۆژنامهکهیاندا"إتحاد له که عراق
منی ھهودانی به نوی خواســـته مهنییهوه،
زمانی بۆ التینی تیپـــی بوکردنهوهی بـــۆ
کورد دژایهتییکردنی"برایهتیی به کوردیی،
سهیرکی دهوهرن دابووه قههم. عهرهب" و

بکهن). ژیرهکییه ئهم
که نیـــوهی پهنجاکانـــدا، لـــه  ده یـــهی
زانســـتگهی خونـــدکاری وهک یه که میـــم
له مامۆستا وهک دووهمیم نیوهی و، بهغدا
زوبر(بهسره) و که رکووک قوتابخانهکانی
گهلک ســـه ر، بـــرده ھه ولر و و به غـــدا

له لهوانه: روویاندا، گرنگ ھه کهوتـــی
1952دا"راپهڕینی یه کهمی تشـــرینی
که بووه روویـــدا، بهغدا له تشـــرین"
ھاتنه و رووخانی حکوومـــهت  ھـــۆی
به ســـوپایی کایـــه ی حکوومهتکـــی
نوورهدین روکن فهریق ســـهرۆکایهتیی
ســـوپای فه رمانـــدهی  مه حمـــوود،
ھه ورامی پیاوه کوردکی ئه م عـــراق.
کرایه عهبدولئیـــالوه بـــوو، لهالیـــهن
تهخت رزگارکردنی بۆ  سهرۆکوهزیران
ئهوهی پاش بهم پاشایهتی. تاجی و
لهســـهر پکـــرا، کاره  چه پههکـــهی
ھاوینی خانهنشـــینکرا. له و البرا کار
بهغدا ھشـــتا له 1954داکه ســـای
ھهکهوت دهرفه تک بووم، خوندکار
خانهنشینکراو عهقیدی لهگهڵ که بۆم
مـــاوهی چهند بۆ ره واندزی، ئه میـــن
له خـــۆی ماهکهی ده مژمرـــک لـــه
بدووم. لهگهی و چاومپبکه وێ بهغدا
به تهمابووه گوتی له گهی؛ لهوتووژدا
بهم بکا، کورد کارک بۆ ھهلهدا لهو
عراق، سوپای کوردهکانی ئه فســـهره
خانهنشـــینکراو عهقیـــدی بجگه  له
کـــوردی، کهســـی عه لی محه ممـــهد
له نه کـــردووه. کـــه دی پشـــتگیریی

لهوبارهیـــهوه کوردیم عهلـــی محه ممـــهد
ئـــهم گوتی:"راســـتدهکات". پرســـی، 
(پاشـــنیوه ڕۆیهک وتـــاری له باسه شـــم
شخ کوردســـتان له  خزمهت کۆنهشـــای
که خســـتووهتهڕوو نهمردا- مه حمـــوودی
13 و 14  ژ له مانگنامهی"سهکۆ"،بهرلین
گۆڤاری نۆڤه مبـــهری1997، و ئۆکتۆبهر
ژ20 ی جۆزهردانـــی2001، "کۆنگـــره"/
66 ـ  ل ،2006 سلمانی ژ(6) کۆبهرھهم

بوکردووهتهوه). 95
وهک ژی ئهز که "راپهڕینی"تشرین"دا له
قوتابیانی و زانستگه دیکهی خوندکارانی
سیســـتهمی دژی له بهغدا، قوتابخانهکانی
سیستهمکی که وت بووم، بهڕوهبه رتیی
پرۆسهی و پهرلهمان چۆنکه بوو، بدادیی
دهگمـــهن به به م ھهبـــوون، ھه بـــژاردن
سهر ئهگهر پهرلهمان، دهگهییشته کهسک
بوو، ئهوه ســـهیر نهبووایه. به  سیســـتهم
حکوومهت لـــه رهخنهیهکی ھه ر کهســـک
ببووایه، رهوای داخوازییهکی یان بگرتایه،
نهبووایـــه، کاربهدهســـتان کـــه  به  دـــی
به"کۆمۆنیست"دهدرایهقههم. دهستبهج
دهسهتدار چینی گهمژتیی له ئهمهش که
بوو. خۆنهگۆڕینیان بهخۆدانهچوونهوه و و
و زۆر رزکی چهوته، ھهوسته ئهم ھه ر
کۆمۆنیستهکان جهماوهرتییه کی گهورهی بۆ
له ئهوانیش بهداخهوه، که دروســـتکردبوو،
گوایهکردنیان و خۆیـــان بئه زموونیـــی
ئه و ســـۆڤت، بۆ فه رمانی ســـهرکردهکانی
خۆیان ده ســـت له گونجاوهیان ھه لومهرجه

دا. خه کیش و
نووره دیـــن ســـهرکاری ھاتنه له گـــه ڵ
و حیزبه ئاشـــکراکان ھهمـــوو مه حموود،
رۆژنامـــهکان داخران ھـــه رهزۆری زۆربه ی
تهنانـــه ت خهک لـــه زۆر و، ژماره یهکـــی
ســـهرۆکی چادرچی؛ کامیل وهک یه ککی
له گهلک و، نیشـــتمانی دمۆکراتی پارتی
سهعید"ئیتحادی نووری حیزبی الیهنگرانی
جهبر"ئوممهی ساح حیزبی و دهستووری"
له بهرچاویش ژمارهیهکی و، ئیشـــتراکی"
بووم یهکـــک ئهز خوندکاران، گیـــران.
له ھهفتهیـــهک چهند ماوهی کـــه له وانهی
بووم. زیندانی ئهبووغرـــب گرتووخانـــه ی
عه رهبم کورد و گهلک ئه و گرتنهوه، بهھۆی
فهیسهل لهوانه دکتۆر ناسی. گرتووخانهدا له
بووه قاسم، لهپاش کودهتای که ئهلسامیر،
فرکاری و په روهرده به ڕوهبهری گشـــتیی

زۆر ژمارهیه کی و، ڤه ژیر جگری پاشان و
لهبیرم له وانهی کۆمۆنیست، عهرهبی و کورد
ئامهد(دیاربهکر)که خهلکی کوڕکی ماون،
بهســـرهوه بۆ له بوو، کارمه ند له  پاپۆڕدا
ده گیرابوو، و ھاتبووه بهغـــدا رابـــواردن
خوشکهزای عهزیزولشـــخی دهزانی، زمانی
خانمی دکتـــۆر براکـــهی و شه ریفولشـــخ
دوو و بتووشـــی و جهالل نه زیھـــه دلمی
و وردی دزار که ھۆنراوهکانی کوردی کۆیی
تهویلهیهی ئهو ھهر دهگوتـــهوه. یان لهبهر
بوویـــن. تدابووین(160)کـــه س ئمـــهی
دهخهوتین زهویی چیمهنتۆکـــراو له ســـهر
ســـاردا. زســـتانکی له بهتانی به  یـــه ک
مانبگرین دهب دهیانگوت کۆمۆنیســـته کان
بهره مانبکه ن، تا خواردنهوه و خواردن له
بابه پیاوی کـــه الدی کوردی کابرایهکـــی
ســـه ردان به و، بوو مهحمود عه لی شـــخ
له گیرابوو، دهیگـــوت بهغـــدا و ھاتبـــووه
بهم له لهگهتانم، ماندهگرن شـــتک ھه ر
پیاوی به دهبم مانبگرن چایی له نا، چایی
پیگوت" عـــهرهب نانهوایه کی حکوومهت:
لـــه دادگه له پارزهرم، ئهز کاکه  فهتـــاح
مال محامی گوتی"أنت دهکهمهوه". سهرت
زۆر ســـهموونیت) پارزهری صمــــــون"( تۆ

رابوارد. خۆشمان
کودهتای 1952/7/23دا نیوهشه وی له
خونژیی بهبـــ ئازادهکان" "ئه فســـهره
کاردانهوه یـــهک وه ک روویـــدا، له  میســـر

دهوهته شلوشـــواوی دژ به  ھهوســـتی
کشهی فهلهستین. عهرهبهکان بهرامبهر به
کۆتاییھنان به ھـــۆی بووه کودهتایه ئه م
(1965 ـ  شـــافاروق(1920  فه رمانهوایی
میســـر خدوی کوردی بنهماهیهکی که  له
و، کۆماریی بووه میســـر لهمهشهوه، بوو.
عهبدولناسر(1918  جهمال ماوهیهک پاش
ئهوجا و، سهرۆکڤهژیر 1970/9/28)وهک ـ
دهست گرته دهسهتی سهرۆککۆمار، وهک
جیھانی و میســـر له نوی و،رامیارییهکـــی
دمـــهوه دوایی کـــه عه ره بـــدا گرتهبـــهر،

سهری.
له  ســـتالین(1878/9ـ1953) تۆپینی
له مارتـــی1953دا بـــووه ھـــۆی گۆڕانک
سهردهمی تایبهتی له ســـۆڤتدا، به رژمی
بـــووه لهو ســـاهدا ھهر خروشـــۆف کـــه
کۆمۆنیســـتی پارتی یهکه می ســـکرتری
(1971 خروشـــۆف(1894ـ  ســـۆڤت.
نوان ئاشـــتیی به "پکهوهژیانی رامیاریی
ھنایه سۆســـیالیزمی" و ســـه رمایهداریی
خسته کونوکهلهبهری ئهمهش و، پشـــهوه
که ســـۆڤتهوه ، وتی ئاســـنینی دیواری
دهیپاراست. بوو ســـاڵ ســـانی ســـتالین
و، شکاند ستالینی پیرۆزیی و رز خروشۆف
گواستهوه کرملین له گۆڕهکهیشی تهنانهت
میســـر له ئهمریکا و ئهوروپا و و، خـــۆی
مســـتهفای مهال نزیککردهوه. و ســـووریا
ژیانی ستالیندا، ســـهردهمی له که بارزانی
و کولهمهرگی به له  پهنابهرتیی ســـۆڤتدا
ژیانی باری ده ستبه سهری دهبرده سهر، به
ھهوستی بهالم گۆڕا. به رهوباشی کهمک
خۆی ھهروهک کورد به بهرامبهر ســـۆڤت

مایهوه.
ئـــهوه بخهمه بهرچـــاو، دهب لـــره دا
له کوردســـتان، کۆماری رووخانی که پاش
ســـهرکرده خۆبهده ســـتهوهدانی ئه نجامی
ئازربایجان کۆمـــاری ستالینپهرســـتهکانی

ھه موویانهوه لهپش ســـتالین، به  فهرمانی
جافـــهری ئازربایجـــان ســـه رۆكکۆماری
و، ئازربایجانی ترکی ھهزاران پیشـــوهری،
سۆڤت وتی روویانکرده کورد ژماره یهک
که ســـتالین په نابهر لهوێ. بـــه و، بوون
فـــی ســـهرۆکڤهژیرانی و درۆ ته فـــره ی
خواردبـــوو؛ قهواموســـهتهنهی ئـــران؛ 
نهفتی ده رھنانـــی ســـه رهتیی(امتیاز)ی
ئرانی پنهبابوو، لهشکرهکهشی باکووری
له سهندنهوه تۆه بۆ بهجھشتبوو. ئرانی
نھنیی رادیۆیی به رنامهیهکی ئران، رژمی
دهســـتی"فیرقهی خســـتبووهژر لـــه  باکۆ
نیو شـــهوانه که ئازربایجان" دمۆکراتـــی
به دهمژمر و نیـــو فارســـی به ده مژمـــر
کوردی، به دهمژمر و نیـــو ئازهری ترکی
به نوی دهکـــرده وه، بو وتاری و ھه واڵ
دمۆکراتی فیرقـــهی رادیۆی "وســـتگهی
وهک کوردییهکـــهی، بهشـــه ئازربایجان".
که حیســـامی حهســـهنی دکتۆر ره حمه تی
کۆماری کوردســـتانهوه بۆ له  ســـه ردهمی
ئهفســـهری نردرابوو کۆلژی له خونـــدن
کهوته کۆمار، رووخانی پـــاش و، بۆ باکۆ
لهالیهن گایهوه بۆم، بژیشکی، خوندنی
سوتانی و قازی رهحیمی و گهالوژ عهلی
پوهندییان که دهبرابهڕوه وه تمیشـــییهوه
ـ جی "کهی سۆڤت سیخوڕیی به دهزگهی
زۆری، به بهرنامهکه ، ھهبووه. یهوه ـ بـــی"
سۆڤت رژمی ســـتالین و پهسندانی ھه ر
بکردایه، کوردی باسی ئه گهر خۆ بوو،
نهدهچوو مهھابـــاد له ئه وا بســـتک
مارشی ھهبوو، به ئهوهی بهم بهوالوه.
دهکرایهوه. رهقیب) کوردســـتان(ئهی
لی، گومدهگرت شـــهوانه به  زۆریی،
به رنامهکه ستالین، تۆپینی پاش بهم
1953دا شـــه وکی دهمهوھاوین لـــه
تـــازهی رژمی چۆنکه له پوهســـتا،
رژمی شای ئران ســـۆڤت، خۆی له

نزیککردبووهوه.
ئه وه ی پاش و، له ســـای1953دا
محهممهد دوکتۆر ئران سهرۆکڤهژیرانی
موسهدیق(1882/5/19ـ 1967/3/5)
بکاته ئران نهوتی کۆمپانیای توانـــی
حهمه رهزاشـــا له و، ده وهت ماـــی
سیخوڕیی دهزگهی .نده رپهڕ ئران
دژی  کودهتایهکـــی  CIA ئه مریـــکا
به سهرۆکایهتیی رکخست موسهدیق
و، زاھیـــدی فهزلوـــالی جه نـــه رال
لـــه28  موســـهدیقی حکوومه تـــی 
(1953/8/19)1322 مـــوردادی ی 
گایهوه راکردووی شـــای و، داخست
دیکتاتۆرتیی ئهوجـــا و، بۆ ئـــران
و ھه مـــوو رهخنه گر دژی رژمی شـــا
و کورد دژی تایبه تی به مافخوازـــک،
جاران تووندوتژتر له چه پییـــهکان، پتر
مافکی به ھیچ موسهدیق بوو. ئهگهرچی

نهدیتبوو. رهوا کورد
بهغدا پهیماننامهی له ســـای1953دا
و پاکستان لهنوان عراق و ئران و ترک
نوهڕۆکدا له که و بهریتانیادا بهســـترا،
ئازادیخوازانـــهی بزووتنـــهوهی دژی 
بلۆکک کاتهشدا لهو ھهر بهم کوردبوو،
ئه وهشدا و، لهگهڵ ســـۆڤت. بوو دژ به
ھـــهرهزۆری زۆربهی ئهوهی، ســـه رهڕای
ببوونه کورد ھورده بۆرژوای و خوندهواران
رۆژئاوایان بـــه رهی و، ســـۆڤت زوڕناژهنی
بیانوویان و، خۆیـــان دوژمنـــی کردبـــووه
داگیرکهرهکانی دهوهتـــه دابووه دهســـت
کورد مهترســـیی له باس کوردســـتان که
بکهنـــه دوژمنی رۆژاوا جیھانی و، بکـــه ن
جارکیش، بـــۆ کورد، ســـۆڤت، ته نانهت
کهچی سیهمین نهدایهوه. له کورد ئاوڕی
له کورد) که دمۆکراتی کۆنگرهی (پارتی
دانینا بهسترا، کهرکووک له 1953/1/26دا
(بهرژهوهندیی) کاتـــک ھهر " که به وهدا
بزووتنهوهی لهگهڵ کوردایهتیی بزووتنهوهی
(واته جیھان نونهتهوهیی و سۆســـیالیزم
یهک پچهوانهی سۆڤت:ج.ن) بهرژهوهندیی
بهرژه وهندیی له پویسته واز ئهوا وهستان،
لـــه یهکـــک بھنـــرێ"وهک کوردایه تیـــی
عهلی عهبدو پارتی؛ سهرکرده گهورهکانی
:عهبدو (عهلـــی بۆمـــان دهگتـــهوه"
کوردســـتان" دیموکراتی پارتـــی مژووی 
ئسته ھنده ک ئهوجا مارتی1971،ل49).
ســـۆڤت زۆڕناژهنی کۆنه و گهلۆر و نه زان
کوردایهتیی بـــه جنو پهیدابوون؛ و چین
حیزبی ئهم"حیزبانـــه" ده بـــژن و ده ده ن
مای کـــه و"کوردایهتی"یه، کوردایهتیـــن
ئهمـــهش و، کـــردووه خه کـــی وـــران
که کوردییهکان"ه، کوردایهتییهکهی"حیزبه
ئهم کۆنهکانی ئاغا بهر دهبرده کنووشیان

جنودهرانه به کوردایهتی.

جهمال دیارده ی گورگهزی
نیزیک له عهبدولناسر
تاریکونووتهکی ئاسمانی

کوردستانهوه
دهھاتـــن ھهتا کـــه ئه م به ســـهرھاتانه

ژیان تهنگکردنـــی ری پتر ده بوونـــه ھۆی
دشکاویی مایه ی ببوونه کورددا، لهبهرده م
ناخۆشه، زۆر بۆم. گهوره خهموخه فهتکی و
و ناڕهوایه تیی به زۆرداریی ھهســـت مرۆڤ
دهســـهتی خـــۆی، بهم بـــکا بهرامبهر
نهب. تاتر بهسهردا سهپاوی گۆڕینی باری
تۆ ئهوانهی ئهوهیـــه، لهمه و ســـتهمتریش

بکه یت، خزمه تیان دهتهوێ و دهون خۆشت
به بۆیـــان، چاکهخوازیت و، لتتنهگـــهن
بهربهرهکانیت و، لکبدهنهوه خراپهکاریـــی
الیهکیشـــه وه ده رگه ھهموو لـــه بکه ن و،
ئه مهشـــدا، لهگهڵ ســـه رت. له داخرابـــ
ده رفهتک به تهمـــای نهبـــووم، ھیواباو
دهرفهته نویهم لهو ئهو تروســـکهی بووم.
میســـر له که بهدیدهکرد نویه دا رامیارییه
عهبدولناســـرهوه جهمال له تایبهتی و، به
ئهوه فری ماتماتیکهوه، له سهریھه دابوو.
چهند به ھـــۆی ده توان مـــرۆڤ بـــووم که
بهکهی و بهخۆی نهزانراوک، زانراوکه وه،
ئهگهر ده ستنیشـــان بـــکا، و نرخه کهیهوه
.ببهست به یهکهوه زانراوهکان به  باشـــی
وایه، بریتییه ماتماتیک رامیارییش ھهروه ک
یهکگرتن، له که دهرفهتک له  زووناســـینی
رووداوکهوه دتهگۆڕێ، چهند لکدانی یان،
له شون دهرفهته ئهو به کارھنانی ئهوجا

کاتی خۆیدا. و
لـــه1954هوه عهبدولناســـر که  جهمال
گرته به تهواوی میســـری سه رکردهیهتیی
یهکتییی بۆ کهوته بانگهشهکردن دهست،
بهربهرهکانیـــی و، عهرهبـــه کان ده وه تـــه
سیســـتهمی نهھشـــتنی و، ئیســـرائیل
بـــه دووانهی ئه م ئـــه و که ده ره به گتـــی،
یه کتییه ئـــهو ھنانهدی رگهی گابهردی
ھهروهھا بۆی. بوو له ھه وداندا که دادهنان
ھهرهوهزی- دمۆکراتیی باسی(سۆسیالیزمی
التعاونیـــه)ی  الدیمقراطیــــــه  االشـــتراکیه
سهرمایه داریی سیســـتهمی دژی و، ده کرد
پهیمانه به ئاشـــکرا دژی و، قســـه یدهکرد
(پهیمانی ئیمپریالیستییهکان، به تایبهتی
بالیه نیـــی داوای و، دهوهســـتا به غـــدا)
لهنوان دهکـــرد االیجابی) ئه رنی(الحیاد
لهشـــکرگهی و کۆمۆنیستی له شـــکرگهی
ھهوســـتهی ئـــهم که ســـه رمایهداریدا،
باندۆنگی شاری له کۆنگرهی ناســـر؛ دوایی
به بهشداریی29  و، له1955دا ئه ندونیســـیا
(رکخراوی ئه فریکایی و ئاسایی دهوهتی
به لکهوتـــهوه، النهگیره کان)ی ده وهتـــه
(1889ـ  نهھرۆ الل جهواھیر سهرۆکایهتیی
ھیندستان ئهوسای سهرۆکڤهژیرانی 1964)ی
کۆنگرهی ھیندستانیش سهرۆکی حیزبی که
ئاشـــکرای دوژمنایهتییهکی ئهمهش بـــوو؛
و رژمهکانـــی عراق بهرامبهر بوو ناســـر
ئهندامی کـــه بهریتانیا و ترکیـــا ئـــران و
بجگـــه لهمهش، به غدا)بوون. (په یمانـــی
له گهلک و عـــراق پچه وانهی به ناســـر،
دیکـــهوه، پوهندیی عه رهبهکانی ده وهته
لهگه ڵ ســـۆڤت بازرگانی دیپلۆماســـی و
له جهنگیی ئامرهکانی و چهک و، به ســـت
و بهرهی رۆژئاوا کی. ئهمهش، ســـۆڤت
و عهرهب وتانی له ده ســـتوپوهندهکانی
کرد. جهمال نائارام تهواو و ترکیادا، ئران
خۆی ربازهکـــهی بنچینهی عه بدولناســـر
نوی به و کۆکردبووهوه له  نامیلکهیه کـــدا
له الثوره) شۆرش)هوه(فلسفه (فهلسهفهی
خوندبوومهوه. ھوردی به که چاپیدابوو،

عهرهبهکانـــی حکوومهتـــه ئاشـــکرایه،
عهره بستان(حیجاز)که و ئهردهن و عراق
دهرهبهگه ھۆزپهرســـتهکانیان؛ ســـه رکرده
ئهوه له بهر ده کرد، ناســـریان دوژمنایهتیی
عهرهب ناسیۆنالیزمی باسی ناسر که نهبوو
ســـهری ئهوان دهکرد، عهره بی و یهکتیی
و "عهرهبایهتـــی" زمانیـــان زمـــان و بنی
دوژمنایهتییهکهیان بوو. عهرهب" "یهکتیی
دهترســـان"یهکتیی کـــه ھاتبوو لـــه وه وه
ببته ناســـر، ســـهرۆکایهتیی عه ره ب"بـــه
شانشینییان. کورسیی ھۆی لهدهســـتدانی
دژی له ترکیش رژمی و ئران که ھهروهھا
دهوه ته، دوو ئهم که بوو لهبهرئهوه بوون،
(پهیمانـــی ئهندامـــی دوو وه ک عـــراق،
به ســـهختیی ناســـر کـــه به غدا)بـــوون،
که له وهی بجگه ئهمـــه دهکرد. دژایهتیی

خۆزستان(عه رهبســـتان) نوچهی ناســـر،
ئهسکهندهروونه و، ئرانهوهبهســـتراو ی به
به نووســـندراوی، ترکیاوه به (خه تای)ی
داوای و، وتی عهرهب دادهنا له دووبـــه ش
ئهمهشـــدا، لهگهڵ دهکرد. رزگارکردنیانی
عهرهبیی رژمکی به خۆی که عراق، رژمی
"یه کگرتنی بـــۆ پروپاگهندهی و، داده نـــا

دژی رهپوڕاست نهیدهتوانی دهکرد، عهرهب"
رادیۆ به بوهســـت، بهم یه کتیی عهرهب
بهکرگیراوهکانی، رۆژنامه و و تهلهفزیـــۆن
تهنانهت دهکرد. پروپاگهندهی دژی ناســـر
عراقدا، شانشـــینیی تهمهنی له  کۆتایـــی
رۆژـــک ھهمـــوو راگرتبـــوو، کابرایه کـــی
به دژ بۆدانرابـــوو تایبهتی به رنامهیهکـــی
مصر) فی (أخی به که ربازهکه ی و ناسر
رادیۆی دهکرایهوه. میســـردا) واته(برام له
(ھال گۆرانی ساتهناساتک، ھهر بهغداش،
بۆ ئهمه گوایه که لدهدایهوه، پۆستهچییه )ی
عهبدولناسر جهمال به بوو سووکایهتیکردن
پۆستهخانه گچکهی کارمهندکی باوکی که
کردووه، وهک نامهبهرتیی کاری بـــووه و،
به .نهربشـــهرمھ کارکی ئـــه وهی ئهمه
و ناســـر جهماوهرتیی ئهمهوه، پچهوانهی
له رۆژ عهره بهکاندا، لهنو خۆشهویســـتیی
ـ عهرهبه کان، به بهھزتر دهبوو دوای رۆژ،
رزگارکهری به فهله ستینییهکان، تایبهتیی

قههم. دهدایه خۆیانیان

بیرکردنهوه و لکۆینهوهوه له
بیاردان بۆ

ببوومه   بوو، چهند مانگک دهمه، ئهو  
نوه ندییهکانی قوتابخانـــه لـــه مامۆســـتا
رۆژنامهکان، و به رادیۆ رۆژانه، کهرکووک.
پاش ـ دهچووم به دوای دهنگوباســـهکاندا
لکۆینهوهیهکی و کـــوور بیرکردنهوهیهکی
لهوهی دنیابووم بارودۆخهکه، له بابهتانه
دژی ھهرچهنده ناسر، وهک سهرکردهیهکی
چۆنکه حیزبایهتییه؛ و حیزبدروســـتکردن
عهرهبـــهکان وته حیزبهکانـــی ده یگـــوت
بهبهرهی نیشـــتمانپهروهرنین، یان ســـهر
رۆژاوان بهبـــهرهی ســـهر یان رۆژھه تن،
حزبه و بهعـــس حیزبـــی دژی و، دیـــاره
ناسیۆنالیســـته عهرهبییهکانی دیکهشـــه،
عـــهرهب یهکتیی بییه وێ ئـــهو به م که
و ھاوکاریی بـــه پویســـتی ،نـــکبھپ
رامیـــاره حیزبانـــه و پشـــتیوانیی ئـــهم
ئهو و، دهب عه رهبه شۆڤنیســـتهکانیش
ھهیشـــیگرتوون"یهکتیی که درۆشمانهی
ھهر سۆسیالیزم"، "سهربه ستی، عهره ب"،
لهبهرئهوه، بهعســـه ، حیزبی درۆشمهکانی
و، بگرێ کورد کشـــهی پشـــتی ناتوان
ئهمهش. پاش بکا. دژایهتیشـــی له وانهشه
ناسره، کاری دۆزی کورد، سهرخستنی ئایا
کاری ئـــهرێ، خۆیهتی؟ یـــان کاری کورد
به ھۆی ھهیه، ئهوه بهم، خۆیهتی، کـــورد
ئهم کاتـــهدا، لهم که ناکۆکییانهوه، ئـــه م
ترک رژمه کانی له گهڵ عهره به، ســـهرکرده
ھه یهتی، و پهیمانی بهغدا ئران و عراق و
ریزهکانی کردووهتـــه ده القهیهکی گهورهی
گورگهزیهکه و، کوردستانهوه داگیرکهرانی
نووته کی تاریک و ئاســـمانی له  ته نیشـــت
دژایهتییکردنی ھهروهھـــا کوردســـتانهوه،
و بهریتانیا ئیمپریالیزمی و بهغدا په یمانـــی
و دهرهبهگتی سیســـتهمی دژایه تییکردنی
ناسرهوه، لهالیهن سۆســـیالیزم باسکردنی
لـــه ئامانجهکانـــی ســـه ره ڕای جیاوازیـــی
ھاوبهشی خای ھندهک کورد، ئامانجهکانی
به کوردیش ھهیه و پویستی لهگهڵ کورد
بۆ ھنانه دهرفه تک وهک و، ده کرێ دهب
وهربگیرێ کشهی کورد، کهک پشهوهی
بدۆزمه وه ریهک بیارمدا لهبهرئهوه، لی.
خاه ئهو لهپاڵ کورد، کشـــهی بۆ ئهوهی
بهجۆرک بهرچاوی، بخهمه ھاوبهشـــانهدا
کشـــهیه، ئهم پشـــتگیریکردنی که  تبگا
ب، ســـووتکی ســـنوورداریش ھه رچه نده
چۆنکه له و ئامانجهکانـــی تدایه، بۆخۆی
مهگهر بهکهس ناکا، خـــر کهس رامیاریدا
ساویلکهن. و نهزان زۆر رووهوه لهم ئهوانهی
بخرته بـــه رۆنی که دهکرا، بهوه ئه مهش

نووری، ئهندامی سهرکردایهتیی بهھادین
له عراق کۆمۆنیستی پارتی

بهنوی الشعب" رۆژنامهکهیاندا"إتحاد
بۆ منی ھهودانی خواستهمهنییهوه،
زمانی بۆ التینی تیپی بوکردنهوهی

و دژایهتییکردنی"برایه تیی کورد کوردیی، به
عهرهب" دابووه قههم

 ب عبدولناسر  جمال
گوتبوو "میسر سفیری توركی
و، خۆیربس دەوتكی
رامیاریی خۆیتی مافی
زمانی ب خۆی دەرەوەی

زمانكی ھر یان كوردیی،
بوبكاتوە" دی
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و رژم و که ئهو دهوهت ناســـر، به رچاوی
بهکوودڵ وا ئهو، پهیماننامهیـــهی، ھز و
و ترک دهکا، وهک دهوه تانی دژایه تییـــان
واژۆکهرانی پهیماننامهی ئران، که و عراق
به پشـــتی که ئهوانهن به غدان، ئهوانه ھهر
دهکهن کورد دژایهتییی رۆژاوا ئیمپریالیزمی
و، دژایهتییـــان دهکا ناچاره و، کوردیـــش
که دهکا، بهغـــداش پهیمانـــی دژایه تیـــی
کورده بندهســـتکردنی پتر بۆ پهیمانه ئه م
بهریتانیا و دهوه ته ســـ ئهم و، لهالیهن
بهریتانیا که و پاکســـتانهوه بهســـتراوه،
کـــوردی چاره نووســـی ئـــه و ده وهتهیـــه
دهبته ئهمه ش ره شه. رۆژه بهم گهیاندووه
و کورد لهنوان ھاوبـــهش گرنگی خاکی
بهربهره کانیی ھهروهھـــا ربازی ناســـریدا،
چینه و ھهژاران دادۆشـــینی و ده رهبهگتی
سهرمایهدارانهوه، لهالیهن بهشخوراوهکان،
دهکا لهسه ریان، ئهمهش که  ناســـر جهخت
بهشخوراو گهلکی وه ک کوردهوه ، لهالیهن
خـــۆ پشـــتگیریدهکرێ. رووتنـــدراو و 
گرنگی و لـــی گویانهگرت ناســـر ئه گه ر
کشـــهی به زیانکی ھیچ ئهوا نه داپـــی،
تا نییه، ھیچی کـــورد نهگهیاندووه . کورد
گوتوویانه: بچـــ. کوردیـــش له  ده ســـتی
نهکرده باشـــتره له بیت "کرده پهشـــیمان
پشهوه ھه لک ھاته په شـــیمان"واته؛ که
پهموو. یان سا یان گاڵ دنی بیقۆزهرهوه،
کردهوه، لهوه بیرم ئهوجا پاش بیـــاردان،
عه بدولناسر؟ جهمال به بگهینم ئهمه چۆن
و بینرم بۆی؟ نامهیهک ئایا، ئهمه بکهمه
نامهکـــه نامه نووســـیم، به باشـــه  ئهگهر
ئهگهر بگومان پۆســـته؟ به چۆن بنرم؟
بهغدا له میسرهوه ســـهفارهتخانهی به ھۆی
له بجگه سهفارهت، پۆستهی ئهوا بینرم،
لهسهر که پشکنینی دیپلۆماسی پۆســـتهی
بنچاوی له دی پۆســـتهیهکی ھهموو نییه،
دهمه و، ئـــهو نھنیی عراقدان ده زگـــهی
پاشان، ناگاته دهستی. و دهگرن پۆستهکه
به جۆرک که بگاته ئهگهر به نامه ناردم و
بهنوی بینووسم؟ نوکهوه چ به دهستی،
نوی خۆمهوه به ئهگهر راستینهی خۆمه وه؟
چییه سهنگم و ئهز کم باشـــه، نووســـیم،
و ئهو دهکهم قســـه کوه نونهرتیی و به
قوتابخانهم مامۆستایهکی ئهز دهکهم؟ کاره
23 سای  ھشتا نهگه یشتووهته تهمهنم و،
و سهرۆکحیزب نه و ســـهرۆکھۆز نه ته واو،
له سنوووری مرۆڤکی نه و کۆنه ڤه ژیر نه
ناســـراوم. عهرهبدا یان کـــورد، رامیاریی
لـــه رۆژنامـــهی وتارکم راســـته ؛ چهنـــد
زمانهوشـــی  بهنوبانگی(صــــــوت االھالی)
به عراق، دمۆکراتـــی پارتی نیشـــتمانیی
چادرچی(1897/4/4ـ  سهرۆکایهتیی کامیل
یهکک که 1968/2/1) بوکرابوونـــهوه،
وتاره بوو که لهبهرپچدانهوهی ئهو لهوانه
دهمهی ئـــهو ســـه رکۆماری جه الل بایاری
ئهمریکا له که نووســـیبووم، ترکدا رژمی
ھیچ ترک، له بجگه ترکیا، لـــه گوتبووی"
وتارهکـــهش و، نییه" که مه  نهتهوهیـــهک
مهال مامۆستا که پشتگیرییهی ئهو بهھۆی
رۆژنامهیهدا لـــهو ھهر رۆژبهیانی جه میلـــی
شکاتی ترک ســـهفیری و، بویکردبووه وه
کردبوو، رۆژنامهکـــهش و لـــه  ھهردووکمان
ســـزای دادگه وه لهالیـــهن رۆژنامه کـــه ش
جیھانی ھهموو له بهســـه ریدا، درابوو پاره
و رۆژبهیانیش بهم دهنگیدایه وه، عهرهبدا
به نوی وتارهکانمان ھهردووکمـــان منیش،
پاشان، بوکردبووهوه. خواســـته مهنییهوه
دهبته وتارک، چهنـــد وتارک، یان ئایـــا
نامهکهم؟، بۆ ناسر سهرنجاکشانی ھۆی
مرۆڤکی ساده که ناسر راســـته بیستبووم
نامهکهم ئایـــا بفیـــزه، بهم و و خاکـــی
وی؟ لـــهالی دهبـــ نـــرخ و کارکردکـــی
خۆمهوه گوتم: لهبهر نهبـــووم، دنیا له وه
بـــه بکهم بابهته ئـــهم ئـــه ی چۆنه ئهگه ر

خواســـته مهنییهوه بهنوکی  نامیلکهیهک
فراوانتر باشـــتر و لهوـــدا و، کشـــهکان
چاپکی به نامیلکهکـــه ش و، رۆنبکهمهوه
دیارییـــهک وهک و، دهربکـــهم جـــوان 
وشـــهیهکی بهچهند یهکهمیدا، له الپـــهڕهی
بکهم؟ شیرین پشکش بهخۆی و باکش
دواییم ریـــهی ئه م پـــاش لوردبوونهوه ،
له نامیلکهکه، بجگه به باشـــزانی، چۆنکه؛
زۆر خۆی، بهسهر ژمارهیهکی ناسر سهرۆک
رامیاراندا رۆژنامهڤانان و له  نووســـهران و
دهمه؛ کشـــهکهش، ئـــهو و بوده کرایهوه
ســـهرۆک بۆ به ھۆی پشکشـــکردنییهوه
لهالیهن تیدهڕوانرا دی بهجۆرکی ناســـر،
ناسر، ربازی ســـهربه که عهرهبانهوه ئه و
ئهو باشـــه گوتم، بهم بوون. له دژی یان

عراقدا لـــه چاپبکه م؟ نامیلکهیـــه لهکوێ
ئاشکرا؛ به نهدهکرا. بۆ چاپکردنی کاره ئهو
سهعید که بهدهست نوخۆ وهزارهتی دهبوو
له ئه وهش کارکی ،رازیب قـــهزازهوه بوو،
به نوکی خواســـتهمهنیی بوو. نه بـــووان
ئاماده  چاپخانه یـــهک ھیچ دزییه وه، و بـــه
دهدۆزرایهوه چۆنکه ، بکا. کاره ئهو نه بـــوو
دادهخـــرا و چاپخانهکـــه و، ده ســـتبهج
چاپیش ئهگهر خۆ دهگیرا. خاوهنهکهشـــی
به پۆسته بنردرێ له عراقهوه بکرایه، چۆن

دهوهتـــه عهرهبهکان له کهس بۆ ســـهتان
بچم که بیارمدا ئهوجـــا دی. و شـــونانی
بویبکهمهوه. و چاپ عراق دهرهوهی لـــه
لوبنان له کاره لهو رۆژهدا، ئهو بۆ شونیش
بریارمدا دهستنهدهکهوت. لهبهرئهوه باشتر
لوبنانی بکهم. لوبنان و سووریا سهفهرکی
رۆژھهت به"سویســـرا"ی ئه و ســـهردهمه
سیستهم بهم گچکه، دهوهتکی نودهبرا،
و رامیاریی بوو. ئازادییهکـــی دموکراتـــی
وشه مانای ھهموو ئایینی، به و رۆژنامهوانی
1954/2/25دا له ســـووریاش له تدابوو.
سهرۆکایهتیی به ئهفسهرهکان حکوومهتی
له رووخندرابـــوو، ئه دیـــب شیشـــهکلی
فرهحیزبی حکوومه تکی لهالیهن 1955هوه
که قوهتلـــی شـــوکری به  ســـه رۆکایهتیی

ربازی به سهر و عهرهب ناسیۆنالیستکی
و په یمانی عـــراق به رژمی دژ و ناســـر
بهم ماوه یهکی بهڕوه. دهبرا بـــوو، به غدا
رزگاری لهشکریی فهرمانی له که نهبوو زۆر
ته واوی رهنگکی ھشتا له بهرئهوه، ببوو،
جـــارێ بهکورتی؛ به خۆیهوه نهگرتبـــوو،
زۆر له ژمارهیهکـــی نهبوو. به کهس کـــه س
لهنویاندا کـــه عراقی، به رھه ســـتکارانی
پهنابهر لـــهوێ وهک کوردیـــش ھهبـــوون،
دهناســـی. نهرتی که ھندکیانم ده ژیان،

وابوو، مامۆستاکانی عراق دهمهش له ئهو
زانســـتگه؛ دهیانتوانـــی و قوتابخانـــهکان
بوو، مانگ که ســـ ھاویندا له  پشـــووی
ئهو ئه ز عراق. دهرهوهی بۆ بکهن سهفه ر
مافی مامۆســـتابووم، لهکهرکووک که ده مه
لهوێ و به غدا بۆ چووم ھه بوو. سهفهرکردنم
ھهموو چوونی بۆ پاسپۆرتکم دهرھانی، که
.نهب ئیسرائیل نووسرابوو، لهسهر جیھان
به ڕکهوت، بوو. بڤیزه سووریا بۆ چوونیش
بۆ ئاماده دهکـــرد خـــۆم که لـــه و رۆژانهدا
به رۆژی1956/7/26دا ناســـر له سه فهر،
کرده کوتوپ کهنداوی سوســـی بیارکی
وهک میســـر، دهوهتی ھیخۆیی(مـــک)ی
خۆکشانهوهی بهرامبهر تۆهسهندنهوهیهک
ئینگلیستان و ئه مریکا و نوده وهتان بانکی
بیناکردنی تچوو(مهسرهف)ی پارهدانی له
ئهمهش؛ العالی)و، بهرز-السد (به ربهســـتی
ناســـر له دژی فه رهنســـای و به ریتانیـــا
دیکهی خزمهتکی و، ھورووژاند بهجارک

کرد. من کارهکهی به

کرده وه بۆ بیاردانهوه له
بهغـــدا لـــه لـــه و ســـهردهمهدا،

ھی ھهبـــوون گهوره زۆر پاســـی
لهبهرئـــهوه کۆمپانیای"نـــرن".
پاسکی جۆره به ھهموو خهکهکه
دهگوت"نـــرن". واگه ورهیـــان
سهرهتای دهمهونیوهڕۆی رۆژکی
1956 بـــوو که به  مانگـــی ئابی
له بهغداوه "نرنانه" لـــهو یه کک
چهند بینی پاش و، که وتمـــهڕێ
به ئهوجـــا شاروشـــارۆچکهیه ک،
له پ و کاکیبهکاکی ده شـــتکی
بـــۆ رۆژی خـــۆڵ و تهپوتـــۆزدا،
چشـــته نگاڤ، دوایـــی، دهمـــی
پاسهکهدا، له دیمهشق. گهیشتمه
سه کنه کهی، و ھاژۆرهکه له بجگه
ھهبوون. ســـهفهرکهرک بیســـت
تهنیشتمهوه له بهغدایی عهرهبکی
ئهو بۆ به ڕزه ، ئهم جیگرتبـــوو.
ئاو پتر، له بوتک رگه دووره،
لهگهڵ خواردنکـــی ھیچ جـــۆره
ھندهک من ،نهھانیبوو. ل خۆی
ئاو میـــوه و و خواردنـــی خۆش
پارهیهکی پبـــوو.  کۆکاکۆالم و 

ھنابوو، خـــۆم لهگه ڵ باشیشـــم
ھهرزان به پهرتۆک دهمزانی چۆنکه؛

چاپناکرێ.
به که دهســـتمکرد ده مه وئـــوارێ
کوردهواری رهوشتی وهک و، خواردن
کهوتهخواردن دهســـتبهج ورمکرد،
خست بهرخۆی شری بهشی و لهگهم
پمگوت"کوردم"دهســـتیکرد و، کـــه

گوتی: و کـــورد ھهدانی و به  په ســـندان
و ویژدان ئـــوه ھهر و مرۆڤن "ھـــه ر ئوه
و رهک قســـه ی گهلک و ھهیه ئاوڕووتـــان
گوتم:" منیش گوت. بهعهره ب ناشـــیرینی
ھهن". خراپیش و باشیش گهلکدا لهھهموو
ھهناکهوێ..." باش عهره بدا له نا، : گوتی
عهره بکی ئهوهتـــا وانییه، گوتم: "ئـــهوه
ده کا". له قسهکردندا قســـه من باش لهگهڵ
ئـــهم کابرایه که دهرکهوت بـــۆم له گه ی،
بۆ ســـه فه ریکردووه دی چه نـــد جارهکـــی
واوالکراوانهی ئـــهم شـــام و دهیگـــوت:"
زۆر باجی ســـنوور؛ واواپکراوانه، لهســـهر
کایهکت ھیچ بۆچـــی وه ردهگرن". گوتم:
که پمه". گوتی:"ئهرێ باجبارب؟ پیه که
خشاند چاوکی و، سنوور سه ر گهیشتینه
خۆشییه وه پکهنینکی به الوبه والدا، بهم
نیشـــانهی و ســـنوورهکه گوتی:"تهلبهندی
یهکتیی وادیـــاره البـــردووه، گومرگیـــان
و عراقدا ســـووریا نـــوان له ئابووریـــی
ناســـتنن". گومرگ ئـــدی و پکھاتـــووه

پشـــهوه، چووینه دیکـــه کـــه  نه ختکی
راگرت سووریایی نرنهکه مانی ئهفسه رکی
تایه ن کابرای خوارهوه". و، گوتی:"وهرنـــه
وحده..... گوتی:"انشاءألله بهرز ده نگی به
،خۆشبخواپ وحده"(ئهگهر انشـــاءألله
و ئهفســـهرهکه روویکـــرده و یه کتییـــه)
صمیــــــم القومیه العربیه  من انا گوتی:"تره
ناســـیۆنالیزمی جهرگهی لهنو ئهز  -بنۆڕه،
ئهفســـهرهکه دهرێ). ھاتوومهته عه رهبهوه
داگرن". گوتی:"باره کانتان دهمبهپکهنین
بارهکانیـــان داگرت. ســـه کنهکهی ھاژۆر و
جلهکانم پبـــوو، گچکـــهم مـــن باوکی
بباج تدابـــوو، کهســـیی و شـــتومهکی
ھاتنه شـــتهکانی که ئه و، ده رچووم. بهم
زۆریان لکرد. باجکـــی داوای پشـــکنین،
یهکتییهکه چ ھاوار"ئهمه ھاوار کهوته کابرا
برایهتییهکی چ و عهرهبپهروهرییهکـــه و، چ
ماوه لهبیر وشهکانیم ئستهش عهرهبییه؟".
بهم گوو بھالوحده-ئـــهی کـــه  گوتی:"خره
حهنهحهبهشیهکی بووبه لهوهوه یهکتییه).
لهبهرئهو ماوهیهک پاســـه کهمان و، قورس
دواییش دواکهوت، و راگیرا ھه تـــاوه گهرمه
که کهوتینهوهڕێ، ھهر لسهند. پارهکهیان
ھهر نهمگـــوت گوتی:" و مـــن روویکـــرده

ماكن!"، منیش چ عهرهب و ئـــوه پیاون
سوپاســـت زۆر گوتم: و دایهوه دخۆشـــیم
و میـــوه ھندهک ده کـــه م، حهزمدهکـــرد
بهم پشکهشتمبکردایه ، پبمایه شیرناییم

پنهماوه". ھیچم بهداخهوه

دیمهشق له
گهراجی  گهیشـــتینه  پـــاش ماوهیـــهک
چ بچمـــه پرســـیبووم له بهغدا نرنه کـــه .
پهنابهرانی عراقی و که کـــورد ھۆتلـــک
"فهلهســـتین ھۆتلی نوی روویتدهکهن.
ئهردهن-فلســــــطین و شـــرق  و رۆژھهتـــی
لهوێ ژی ئـــهز بۆم. ھهدابوو االردن)یـــان
تاکسیھاژۆرهکهش، ئه وهیه؛ سهیر دابهزیم.
ھاتووه، عراقهوه له پاســـهکهمان که زانی
ھۆتله، ئهو بۆ بمبا دهیویســـت خۆشـــی
خاوهن بـــوو. کارهکه ی شـــارهزای وادیاره
ئهیووبی ئهیووبیی ئهبـــوو نوی ھۆتلهکه
دهکرد. بانگیان دیاب"یـــش به"ئه بوو بوو،

کوردان(حی تاخی خهکی کوردی پیاوکی
زۆر کوردیی دیمهشق بوو، بهم االکراد)ی
پارتی کۆمۆنیســـتی ســـهربه که م دهزانی.
سکرتری بهگداش خالید که ســـووریابوو،
بنهچه به ئهویش که بوو، حیزبه ئه م گشتیی
ھۆتله که رۆژه، لـــه ھهر ئهو کورد بـــوو.
لهو گوتی که دی، زهبیحیـــم ئه وڕهحمانی
کردووه خـــۆی نوی و کار دهکا ھۆتلـــه
له ئهبوو گلهیی زۆر عه رهفات"، به "عیســـا
چهکووسه(رژده، دهیگوت دهکرد، ئهیووب
لیرهی (60) تهنـــ مانگی پیســـکهیه)و
"قســـه دهدات. کورد دهبژن ســـووریایی
ساک دووس زهبیحیم، دهھن"؛ قســـه
بۆنهی به ئهمهش ناسی، بهغدا له لهوهبهر
دوو بـــه (پارتی)ببوو کـــه ئه وه وه  بـــوو
به ســـهرکردهیهتیی بهشکیان به شـــهوه.
بهخۆیـــان کـــه بـــوو ـــھه مـــزه  عه بدو
پشـــکهوتوو". بهشـــهکهی ده گوت"بهرهی
که ئهحمه د، برایم سهرکردهیهتیی به دیش
بهمانیان پشکهوتوو،" "بهرهی الیهنگرانی
الیهنگرانی نوهند"(مرکز). دهگوت"دهستهی
له بهرچاوتربوون و ژماره زۆرتر به "بهره"
له ســـلمانی: ونه، ھه ربۆ ھی "نوهند".
بابهتایه ری شـــخ نووری و شخ شهھابی
خوشکی دره خشانی و جهالل شـــخ
حســـن(گۆرانیبژ حاجی و قالهی
و جه مالـــی موختـــار و و نانـــه وا)
سمانی و شهریف حاجی جهمالی
فهتحو حهمهکهریم و بهگ مهجی
و ھههبجهیی شـــهلی و حســـه ینه
و عه زیز جـــهالل شـــالی و جه مال
نهجاتـــی و خوشـــکی موعـــه زهزی
محهممهد(بـــرای عهزیـــز عه بده و
ســـم کاکهیی ئهحمهد و ئه رکان)
ســـهر به"بهره"بوون. دی و گهلکی
تاکـــه ئهمـــهوه، بـــه  پچه وانـــهی
به که نوهند" "دهستهی له کهسک
ناسرابوو؛ تکۆشهرانه رابردوویهکی
ئهویش بوو. شـــهریف عهلی حیلمی
ئهحمهد، برایـــم خاتری لهبهر نه ک
بهکو دهیگوت؛ بوو؛ بهو باه سهر
پارتی "ھه مـــزه عهبدو دهیـــهوێ
کۆمۆنیســـتی پارتی بکا به کلکـــی
راست پشبینییهشـــی ئهم عراق".
نیازهکهی تایبهتـــی؛ به ده رچـــوو،
ســـه ردهمی لـــه عهبدو ھه مـــزه
قاســـم عهبدولکهریم فه رمانهوایـــی
لـــه باسهشـــم ئـــهم دا که وتـــه ڕوو،
وشۆرشهکهی)دا سهمیناری(کوردستان
ئهز له به رئـــهوهی جا رۆنکردووهتهوه.
نهبووم، ھهردوو الیه کیان به ھیچ ســـهر
روویاننالم ھهوی یهکگرتنهوهیان الیان
شه وکیان رازیبووم. به کورتی؛ و بدهم
شـــونکی بۆ بردمـــی کاک حیلمـــی
له (بغـــداد الجدیده". تاریک و چۆهوانی
و چاوهڕوانمانکـــرد، وهســـتاین ماوه یـــهک
دارودهوهنی نزیک لهنـــو زهالمک ئه وجا
و بهرهوڕوومان دهرێ ھاته به و شـــونهوه
سمی بوو. ئهحمه د برایم که  ســـه رنجمدا
و، سهری کردبووه کلتهیهکی تاشـــیبوو،
برایم کردبووه چاوی. لـــی چاویلکهیهکی
گرتن، ترسی له ئه حمهد، لهو ســـهردهمهدا
لهگهڵ شـــاردبووهوه. حکوومهت خۆی له
چووین کاک برایم پکهوه و کاک حیلمـــی
کوردک مای که نزیکانه لـــهو بۆ ماک
کاک قادرهوه ناســـاندیان به به نوی بوو،
ئهوڕهحمانی قادره ئهو که زانیم دوایی من.
دهکا. کار عهبدو دیسکۆی له زهبیحییه و
ناسراو دیســـکۆیهکی ،عه بدو دیســـکۆی
ھۆزانڤانی ئهوهته تهنانـــهت بهغدا، بوو له
گـــۆران(1904ـ  ـــعهبدو به نوبانـــگ
"عهبدو ھۆنراوهی "شهوک له 1962)به
کوردکی دیســـکۆکه خاوهنی باســـیدهکا.
دهستۆیشـــتوو و دهوهمهند زۆر ســـنه یی

جمال نبز بۆ التینی ب كوردیی رنووسی لسر سبری ئۆسمان دەستنووسی نامی

سبری ئۆسمان ئاپۆ
(1993/10/11 (1905/1/7ـ
بردە دیمشق ل نامیلككی

كرەم چاپخانی
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عهبدوی شـــهریفی بوو. له بوو، نـــوی
کهســـانهی لهم بجگـــه کۆبوونه وهکـــهدا،
که بوو، لهوێ شـــهریف عهلی باســـکران،
ھهروهھا بوو. پشکهوتوو" "بهره ی به سهر
له وهپش که بوو، لهوێ ئرانیش کوردکی
له ســـلمانی جارک و، چهند ده مناســـی
بهنوکی بـــهم بۆالم، ماـــهوه ھاتبووه
غهنی دوایـــی زانیم کـــه خواســـته مهنی،
کۆبوونهوه کهدا؛ زهبیحی له بلووریان بووه.
ئهحمهددا بهالی برایم پتر بلووریان؛ غهنی و
بووب لهبهرئهوه نییه دوور رایاندهکشـــا؛
بوو. ژکاف ئهندامی کۆنه ئهحمهد برایم که
ماوه یهک زهبیحی که بگوترێ ئهوهش دهب

ماوه یهکیش و عهبدو ھهمزه لهگهڵ
عراقییـــهکان کۆمۆنیســـته له گـــه ڵ
ھهردووالیان دژی له دوایی کاریکـــرد.
ئه حمهد برایم الی و گهڕایهوه وه ســـتا
به  پوهندیی ھهرچـــی جهالل. و مام
ھهیه، ئهو شـــهوهوه کۆبووونهوه کهی
که بـــۆم ده رکهوت تهواویی ئه وا بـــه
ناکۆکییهکـــهی نوانیان، بنچینهیهکی
نهبوو، پتهوی رکخستهیی یان ھزریی،
و ئهحمهد برایم نوانی که ،ئه وهنهب
دردۆنگیی بهھـــۆی ،عهبدو ھه مزه
خۆشنهبوو. یهک، لهگهڵ خزانییانهوه
پماست که بهرهش داخوازییهکی تاکه
نوی دهیانگوت؛ دهب ئهوه بوو بوو،
کورد" دمۆکراتی "پارتـــی "حیزب"،
کوردستان". دمۆکراتی "پارتی ببته
نوهکهیان یهکیانگرتهوه، که پاشان،
دمۆکراتـــی "پارتـــی بـــه گـــۆڕی 
بهم بهم کوردســـتان". یه کگرتووی
ئاگـــری به ئـــاو یه کگرتنه وهیـــهش؛
ئهم نه کـــرا. (درژهی ناکۆکییه کاندا
و سهمیناری"کوردستان له باسهشـــم
چاپی خستووهتهڕوو، شۆرشه کهی"دا
کوردی، 1972(وهرگانی ئه مانـــی
چاپی ،1985 ســـود یهکهم چاپـــی
کوردی2003، ئهلیکترۆنیـــی دووهم،
ھه ر .(2007 ھهولر ســـھهم چاپی
به چـــاوم له  ھۆتله کهی دیمهشـــق،
که کهوت رهسووڵ مســـتهفا عزهدین
له ســـووریا ســـاک دوو ئه و دوایی،
مســـتهفا شـــوکور ھهروهھا مایه وه.
کهریمیـــش، محهممـــهد و حه بیـــب

ھۆتلهیان دهکرد. ھاتوچووی ئهو
لـــه ھـــهر رۆژ، دوو پـــاش یـــه ک
ســـهبری ئۆســـمان ئاپۆ ھۆتله که،
1993/10/11)شـــم (1905/1/7ـ 
یهکهمین بهڕاســـتی ھهر له ناســـی.
چووه له گهـــی، قســـهکردن بینین و
که دهرکـــهوت بۆم پاشـــان دمه وه.
ئاپۆ نه چووبـــوو. ھه ســـتم بهھهـــه
بیت ھهتـــا  کوردکـــی ئۆســـمان 
رهوشتجوان، رۆشـــنبیر، له ســـهرخۆ،
و کوردیی زمانـــی لـــه زمانشـــیرین،
پکهوه شـــاره زا، مـــژووی کـــورددا
و کوردیی ئهلفوبی کشـــه ی باســـی
کرد، التینیمان ئهلفوبی چاکســـازیی

بهدرخـــان(1897ـ1951) که  جـــهالدهت
رنووســـی بۆ بیســـتهکاندا لـــه  کۆتایـــی
ئۆســـمانیش کوردیـــی دایھنـــاوه و، ئاپۆ
وتاری گۆڤاری(ھاوار)دا له رنووســـه به و
باســـه، ئهو له ســـهر بوکردووهته وه. ھهر
و وتووـــژ پوختهیهکـــی ئاپـــۆ ئۆســـمان
به کاخـــهز ســـهر بیروڕاکانمانی خســـته
گه ڕامهوه کهرکووک؛ که دهستنووسی خۆی.
به کوردیی لهبارهی(نووسینی نامیلکهیهکم
له سای1957دا له و، نووسی التینی)یهوه
ئاپۆ دهستنووســـهکهی و، چاپمکرد به غدا
بهچاپگهیاند. زینکۆگراف به ئۆسمانیشـــم
لهم وا مژووییه ده ستنووسه ئهو ونهیهکی

بهرچاو. خراوهته ژمارهیه ی(رووداو)دا
ئهو باســـی ئۆســـمان؛ ئاپۆ ھه ر لهگهڵ
کردنی تهمـــای به کـــه کرد پرۆژه یه شـــم
ھۆتل، لـــه لره، ده مهوێ گوتم و بـــووم
بۆ بیبـــهم دوایی و بنووســـم نامیلکه کـــه
بهپۆســـتهی و، چاپیبکهم لهوێ لوبنـــان،
و عهبدولناســـر جهمال بۆ بینرم لوبنـــان
بۆ گوتی؛ ئۆســـمان ئاپۆ خه کی دیکـــه.
لوبنان بـــه پۆســـته، ناردنـــی نامیلکهکه
لره(دیمه شـــق)، خهک گه لک باشـــتره
و، ئره وهک نیـــن له وێ؛ ھنـــده فزوول
بۆ بـــهم وتکـــی ئازاده، لـــه م رووهوه
به بتوانرێ لـــرهش لهوانهیه چاپکردنـــی،
گوتی: گوتم:چۆن؟ چاپبکرێ. دزییهوه
ھۆتلـــهوه چاپخانهیهک ئهم له  نزیک
ئمه، (کهرهم)ه، چاپخانهی نوی ھهیه
چاپکردووه کۆنهوه لهوێ شتمان له ھهر
کوردیش شتی جاروبار و چاپده کهین و
دهکـــرێ گوتم:" لـــه وێ چاپدهکهیـــن.
چاپخانهکه، خاوهن له بپرسیت بهڕزت
به من چاوی ئهوهی ب ئامادهیـــه، ئایا
ئهو نووســـیوتی، ک و بزان بکـــه وێ
نامیلکهکه ئهز چۆنکه بۆمان. بـــکا کاره
خواســـتهمهنییهوه دهنووسم به  نوکی
ئاپۆ ."بمناســـ بمبین و و حهزناکهم
دهکهم قســـه "ده چم گوتی: ئۆســـمان
ئهگهر ئۆســـمان، ئاپۆ گوتم: له گهی".
نرخی له کـــردی که مکیـــش به گرانتر
و گومهدهرێ، خه منـــاکا تکایه بـــازاڕ،
ئاپۆ بکرێ". کارهکه ئهوهیه مه بهســـت
ھه رئهودهمه ،زیندووب یادی ئۆســـمان،
چاپخانهکه، چوو بۆ سهرپ و ھهستایه
کاره ئهو که  گهڕایهوه گوتی:" رازییـــه
ئهوجا دی، نامیلکهکـــهی بـــکا و کـــه

."دهپ نرخهکهیمان
ھهر خۆشـــبوو. دم زۆر ھهواه به م
و به نووسین به رۆژه دهســـتمکرد ئه و
تهواومکرد. رۆژ ده تا ھهفتهیه ک ماوهی
رهســـووڵ؛ دوکتۆر عزهدین مســـته فا
بهکاری شـــهوانه که لهوه ھهیه ئاگای
و، بهرھهمھنا نامیلکهیهم ئهو رۆژیـــی،
لنینیزم)م لهوهش(بنچینهکانی بجگه
التینی و، بـــه تیپی و کوردی به کـــرد
(کـــهرهم) چاپخانهی له ھهر ئـــه وهش
ئهوهبوو لهمهش مهبهســـتم له  چاپدرا.
قسهکانی به دوای خهکهکه ھنده که
به ده گه ڕـــن و، دا ســـتالین لنیـــن و
دوو ئهو بزانـــن با دهزانن، پیرۆزیـــان
بـــه زمانی و، که ســـه  چییانگوتـــووه
بۆ بیخوننـــهوه . کوردییه خۆیان کـــه
ھهریهکه لـــه که نامیلکهکه ، ھـــه ردوو
زۆرم پارهیهکی چاپکـــران، دانه ھه زار
دام. خۆشییهوه بهوپهڕی و، بهختکرد
االکراد) (کفاح لهژر نوی نامیلکهکهم

کوردان) (خهباتی واته
بۆنوی و، بهچاپگهیاند

خواستهمهنی"صامد نوی نووسهرهکهشی،
که(صامــــــد) ھهبـــژارد، الکردســـتانی"م
بهچهند نامیلکهکـــهم له جیاتی(نهبـــهز)ه.
جهمال به پشـــکش شـــیرین وشه یه کی

کرد. عهبدولناسر
لهگهڵ ناســـیاوهتیم ماوهیهدا ھه ر لـــهم
دیمه شـــق دانیشـــتووی گه لک کـــوردی
بهدرخان(1909  رۆشـــن لهوانه په یداکرد،
1972)و ـ  قهدریجـــان(1916  1992)و  ـ
جار یهکهمیـــن که بۆ ســـهلیم. مه مـــدووح
له بهیهککهوت، چاومان له گهڵ قهدریجـــان
ئهمهش دمشـــق)بوو، (غوگه چایخانهیهکی
و چاپکرابـــوو نامیلکهکهم پـــاش ئـــهوهی
ئاپۆ لهگـــهڵ ئهز گه یشـــتبووه دهســـتی.
قهدریجان دی، که قهدریجانم بووم ئۆسمان
کاری گوتی لهگه مان، دابنیش نهیویست
و، بمبینـــ حـــهزدهکا زۆر بهم ھه یـــه ،
کاتی بۆ سبهین پاشنیوهڕۆ؛ که تکایکردلم
بۆالی. فهرمانگه بچم بۆ کار، ته واوبوونـــی
فهرمانگه به فهرمی(رهسمی)نوی له گوتی
له وهزارهتی زانیاریی(معارف) و (عهزیز)ه
گوتی: له  بهشی کهســـیی(ذاتية)کاردهکا.
به لبـــوو، خه کی که  ھاتیـــت، ئهگـــهر
رۆژی بـــۆ که لهگهم. قســـهبکه عه ره بی
لهوێ ھاوپیشـــهیهکی بۆالی، چووم دوایی
لهگه ی. کرد قسهم عهرهبی به منیش بوو،
که خۆی ماهکـــهی بۆ بردمی قه دریجـــان
کردو، خۆی خهباتی باســـی دهژیا. به تهن
له بۆم. خوندهوه خۆی چیرۆککی کورته
پارتی بهالی که دهرکهوت بۆم قسهوباسدا
خۆی زۆر ،دادهتاش سووریادا کۆمۆنیستی
ئۆسمان ئاپۆ دژی له زۆریش .دهزان زل به
ئهز بهم بهدرخان قسهیکرد. بنهماهی و
ئاپۆ له نه جارکیش، بـــۆ تهنانه ت خۆم،
یهک به درخان؛ رۆشـــن له و نه ئۆســـمان
گولنهبوو. رۆشن قهدریجان به وشهم دژ
ئازا و رۆشنبیر ژنکی نموونهی وه ک خان،
عزهدین کـــورد ھاتهبهرچاوم. د. و بوری
ھیوام و، ماوه ژیاندا له رهسووڵ، مستهفا
به دهگرم ئهو لرهدا ،ژبدر وایه تهمه نی
دانه ســـهتان بردنی بۆ گۆڤان(شـــایهت)،
و یارمهتیی لـــه  پهرتۆکهکه بۆ لوبنان بـــه
لهوـــوه ناردنی و، خان رۆشـــن ھاوکاریی
زۆری ژمارهیهکـــی دانانـــی و به  پۆســـت
خان رۆشن برووت. له الی ناســـیاوهکانی
به و، خورجکـــهوه خســـته نامیلکهکانی
ئمه ش(عزهدین کهوتهڕێ، ئۆتۆمۆبلک
کهوتینهڕێ دی ئۆتۆمۆبلکـــی به و ئهز)
لـــه وێ بـــرووت. بـــهره و له  پشـــییهوه
برووتهوه پۆسته خانهی له پهرتۆکهکانمان
و نووســـه ر و رامیـــار نـــارد بۆ گهلـــک
سفارهتخانهکان و کهسایهتی و رۆژنامهوان

قهزاز لهوانه، ســـهعید و یهکک
که بـــوو

دیـــاره بوو. عـــراق ڤه ژیـــری نوخـــۆی
عهبدولناسر جهمال سهرۆک بۆ دانهیهکیشمان
میسرهوه سهفارهتخانهی بهھۆی نارد خۆی
دیکهی دانهیه کی خانیش رۆشن و لوبنان له
دیمهشق له میســـرهوه به ھۆی ســـهفیری
نامیلکانه لهو زۆر ژمارهیهکی بۆی. ناردبوو
باشیش ژماره یهکی مانهوه و خان رۆشن الی
له مهلهک یۆســـف رۆژنامهوان نردران بۆ

باسیده کهم. دوایی که برووت
مهمـــدووح ئـــهوهش بژم که ده مـــه وێ
ئۆســـمانهوه ئاپۆ بهھۆی ھهر سه لیمیشـــم
زۆربهجۆش بوو، بـــهم پیرببوو، ناســـی،
لهبـــارهی پهرتۆکک گوتـــی؛ بهتهمایـــه
.کوردســـتانهوه بنووســـ به ســـه رھاتی
خواستهمهنی بهنوی ئهوه، پاش سانک
لهژر په رتۆککـــی "زنـــار ســـلۆپی"یهوه

بوکردهوه. دا کوردستان) نوی(دۆزی
نامیلکهکـــه، پـــاش له چاپدهرچوونـــی
به چاوم خـــان رۆشـــن مای له رۆژکیان
کـــه عراقییهکی کهوت، عه زیز شـــهریف
رۆشنبیر و دمۆکرات مرۆڤکی و دهربهدهر
به"پارزهری بوو، نـــوی کورد و دۆســـتی
شـــهریف، عهزیز دهرچووبـــوو. کـــوردان"
(الجنسیه)ی وهتینامه 1954هوه لهسای
و، لســـهندرابووه وه عراقیـــی
له عـــراق

پهنابهربـــوو. لهســـووریا ده رکرابـــوو.
ئهو پمگـــوت جیباوهڕبوو، له به رئـــهوهی
وامزانی نووســـیومه. گوتی: نامیلکهیه من
چۆنکه نووســـیوتی، خـــان کـــه  رۆشـــن
رۆشـــن خانـــهوه بهھـــۆی نامیلکه کـــهی
که خوندبوویـــهوه. ده مزانی و وه رگرتبوو
عه بدولناسر جه مال له گهڵ ھه یه پوهندیی
عهرهبهکانی سه رکرده له گهلک لهگهڵ و،
که لهالی تکامکردلی عراق. به رژمی دژ
گوتی: بکات. کورد باسی کشـــهی ناســـر
به تهمام "خۆشـــم گوتی: و چاو، به ســـهر
کوردیشـــی که ھاوڕیهک چهنـــد له گـــه ڵ
لهم دانهیهکیش ـ سه ردانی بچینه ،دابت
خۆم بهده ســـتی دهبه م بۆی و نامیلکهیـــه
راستیی نوی قسانه دا؛ لهو ھهر ."دهیدهم
له پمگوت" و، دا شـــهریف خۆم به عهزیز
(ئوستاد)بهشیر دوکانهکهی بهھۆی بهغدا
بکرێ پوهندیـــی دهتوانـــرێ موشـــیره وه
کورد، باسکردنی دۆزی باشـــتر بۆ پمهوه
لهوباره یهوه". دوایی وهرام و بۆ پرسیار یان
خۆی به نی شـــهریف عهزیز که ده رکهوت

بهجھنابوو.
به چـــاوم ئهوه؛ دوای چه نـــد رۆژـــک
لـــه تورپا ھهژار کهوت. موکریانی ھـــه ژار
به تهمابوو دیمهشـــق. ھاتبووه ســـپییهوه
و الوان جیھانیی بۆ"فســـتیڤای بینـــرن
لهکهرکووک 1956هوه له خوندکاران" ھهژار
عهبدو بهنوانکاریی مووســـهوه، و ری
یارمهتی موحسین به و، شـــهریفی نوبراو
،مووس گهوره ی ســـهرمایهداری توحهلهی
تورپا له رهوانهی مای حاجۆئاغا قاچاخ به
لهوێ و، کرابوو کوردستان) سپی(رۆژاوای
ئهوجا لهگهڵ قاسم، کودهتای مایهوه ھهتا
قزجی حهســـهنی زهبیحی و ئه وڕهحمانی

بهغدا. گهڕانه وه
له لهوهبهر دووســـاک راکردنی ھهژار
ئهوهبوو ھۆیهکهی کهرکـــووک؛ بۆ به غداوه
کردبوو بـــهوه ھهســـتی عراق حکوومه تی
له بهغدا" "له گهڕه کـــی فهزڵ له که  ھهژار
چیرۆکه کاردهکا. ونهگریدا ســـتۆدیۆیه کی
ھهژار که خوارهوهیه ئهمهی راستییه کهشی
باسی بهڕاستی مجور)هکهیدا (چشتی له

نهکردووه.
له ھشـــتا لـــه پاییـــزی1954دا کـــه
بووم، رۆژکیان خوندکار زانستگهی بهغدا
(1973/12/7 چـــاالک(1923ـ  ره فیـــق
(ئوســـتاد) ھات بۆ دوکانی به  ھههداوان
له(فهرمانگهی که گوتی و موشـــیر به شیر
التحقیقات تاوانهکان-دائـــره لکۆینهوهی 
ونهیهکیان و؛ بانگیانکردووه الجنائیه)هوه
بووه(چۆنکه ھهژار ونه ی که پشـــانداوه،
گوتوویانه و دهناسی) باش ھهژاری رهفیق
گوتوویهتی: رهفیق دهیناسیت؟ کیه، ئهمه
ھهژاره، ئهمه گوتوویانه کیه؟ نایناســـم،
ســـانکه ئـــران کوردکـــی ئرانییـــه،
ئمهیان(فه رمانگهی و دهگـــهڕێ به دوایدا
کردووه ئـــاگادار تاوانهکان) لکۆینهوه ی
ســـتۆدیۆیهکی له فهزڵ گهڕهکی له له وهی
دنیانین. جارێ بهم ونهگریی کاردهکا،

مۆسكۆ ل لینین كتبخانی

لپرسراویرۆشنبیریسفارەتخانی
باشی عرەبییكی ك ك سۆڤیت
سوپاسوە ب نامیلككی دەزانی

(نامخانی گوتی: دەینرم بۆ و وەرگرت
ھرەسھنانی مۆسكۆ. پاش ل لنین)

فرھودكردنی و سۆڤت رژمی
حیدەری جمشید دوكتۆر ،كخاننام

ل مۆسكۆ خوندن بۆ و دەمئ ك
ھندەك بۆی، ھلھكوتبوو دەژیا،

سر ك كمدەستكوتانی رتۆكپ لو
ل نمان رزگاركردبوو، كوردن، ب

ل ك االكراد)بوو (كفاح وانك لكی
بۆم، دواالپڕەی خۆی ناردبووی چاكی

نامیلككدڕندرابوو

حیدەری جمشید دكتۆر

بنی شریف، عزیز
خۆیبجیھنا
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یه کســـهر ھاتبوو ئه وه، پاش ھه ر ره فیق،
دی، لهوێ منی (ئوستاد) و که دوکانی بۆ
به پهله دهســـتبهج بۆم، گایهوه ئه وهی
ستۆدیۆی(سهباح) له ھهژار الی بۆ چووم
بشـــارهوه. خۆت و راکه تازووه و پمگوت
خـــۆم لهبهرچاوی ئه ویـــش دهســـتبهج
چووبوو، داخســـت و رۆیـــی. دوکانه کهی
لهمـــه براکـــهی و بتووشـــی جـــه الل 
پارتی؛ یارمهتیی به پاشان ئاگادارکردبوو.

ھاتبوونه کهرکووک، که پۆلیـــس رایکرده
دهستنهکهوتبوو. ھهژاریان دوکانهکهی؛

سای1952دا له ھه ژارم باسه، شـــایانی
ئهوهی پاش جهاللهوه؛ به ھۆی مام ناســـی
خوندبووهوه، منـــی ھه ژار نووســـینهکانی
منی جـــهالل مام ،بمبینـــ ویســـتبووی
نـــوی کارهکـــهی که برد بـــۆ شـــونی
لـــهوهوه قادر)و، (عهزیز خۆی کردبـــووه
بوو. خۆش زۆر یـــهک لهگه ڵ ناســـیاویمان
و قســـه خۆش ھهکهوتوو، ھۆزانکی ھه ژار
ناســـاند ھهژارم بوو. پلهیهک گاتهزانکی
ھندهک به و موشیر) به  ئوستاد(بهشـــیر
کـــه دهمزانی ھاوڕیانهی و لـــه و دۆســـت
به و، که پویستیشـــی نادرکنن نھنـــی
له دهکرد. که برایهتیم یارمهتی پارهبووایه
شهقوه بۆ حهسانهوه بۆ بهغداشهوه چوو
که  نهخۆشییهکهی له ســـهرخۆ و ھاتنه وه
و یارمهتیدا که تاکهکه ســـک ســـیل بوو،
و بهغدا شهمهندهفهری وستگهی بۆ بردی
شه قوهوه له که ئهویش ئه زبووم، بهڕیکرد
سوپاسبژری بۆ بۆم ناردبوو ھهبهستکی
ئهو ھهبهستهی له بهم ھهوستهم. ئهو
عزهدین دوکتۆر چاپنهکردووه. دیوانهکه یدا
نامیلکه کهیدا(ئوستاد) له رهسووڵ مستهفا

تۆمارکردووه. بهتهواوی ھهبهستهکه ی
خراپی تایبهتکارکـــی چهنـــد ھـــه ژار،
پنهزان و ناسوپاس و ســـپه زۆر ھه بوو.
پوولهکی پارهپه رهست و تاده م ببکا بوو.
لهگهـــت، قســـهکردن بکهوتایه بـــوو. که
مرۆڤی چاک وه ک خۆی، و ئدی ھهرخۆت
قسهی لهدژی که تاکهکه ســـک ده مانهوه.
مســـتهفای رهنگه رهحمهتی مهال نه کردب؛
ھهبوو. خـــۆی ھۆی ب. ئهوهش بارزانـــی
که له (چشتی قسهکانی به شـــکی زۆری
به دهســـتکردن، نووســـیونی مجـــور)دا
چاالکهوه رهفیق لهبـــارهی ئهوهی تایبهتی
ســـهرهوه چۆنکـــه، وهک له نووســـیونی.
رزگارکردنی بووه ھۆی ره فیق باســـمکرد؛
کهچی ئران، به رادهســـتبکرتهوه له وهی

داوه. لهقههمی به"سیخوڕ"
تکایه ئۆسمانم گوت، به ئاپۆ رۆژکیان
بهگداش خالید سهردانی بۆ بچین باپکهوه
کورده و، دهن و بهنوبانگه که کهسکی
ببهین االکراد) (کفاح نامیلکه که له دانهیهک
لهگهی. بکه ین کورد باسی ھندهک و بۆی
بهم نهکـــرد، دهنگی ھیچ ئاپۆ ئۆســـمان
که پشنیازهکهی نه مزانی بوو. مات کهمک
دووباره کردهوه. تکاکهم بهدڵ نییه. منـــی
مای خالید بابچین". گوتی"باشـــه، ئه وجا
که چووین بوو. کوردان له تاخی به گـــداش
به تفهنگهوه دهرگهکهی پاسهوان لهبهر دوو
ئۆســـمانیان ئاپۆ وادیاربوو وه ســـتابوون.

کرد له گهی. قسهیان و، بهکوردیی دهناسی
مام، وهک"پسمام"(کوڕی منی ئۆسمان ئاپۆ
پناساندن و، باوه ) زاراوهیه ئه و که لهوێ،
ھاوڕێ ســـهرکی دهمانهوێ گوتی"ھاتووین
خالید منداهکهی لهوکاتهدا بدهین". خالید
لهبـــهر دهرگهکهدا یاریدهکـــرد. به گـــداش
که پیانگـــوت به عهرهبی پاســـهوانهکان
و فیسارهکهس فیسار بهباوکی بژێ، بچ
منداهکه ماوهیهک پاش میوانی. به ھاتوون

دهبژێ گه ڕایهوه بۆالمـــان و گوتی"باوکم
قسهیه بهو پاســـهوانه کان له ماهوه نیم".
منداه، ئهوه گوتیان تکچوو، رهنگیان زۆر
ئمهش نییه. لهمـــاڵ خالید ھاوڕێ دیاره
ئۆســـمان ئاپۆ و، پکهنین ھه ردووکمـــان
بیدهنه کـــه دهســـتیان دایه نامیلکه کـــهی
ئهوجا گهڕاینهوه. خالید"و ده ســـت"ھاوڕێ
که تۆ تهماشـــاکه؛ گوتی: ئاپۆ ئۆســـمان
ئهگهر الی خالید بهگداش، بابچینه گوتـــت
که وابزانیت لهوانهبوو بانهچین، بمگوتایـــه
نامهوێ و دهکهم خالیـــد دوژمنایه تیی ئه ز
زیانکمان ھیچ ئاپۆ تۆ بیبینیت".گوتـــم:"
ئاپۆ کـــردم". بوو ئهزموونک نه کـــردووه.
نایهوێ پیاوه ئهو گوتی:"کاکۆ، ئۆســـمان
کورد بهم بکا، کوردهوه خهریک به خۆی
خۆی. کاری پشخســـتنی به کارده ھن بۆ
کورد دهنگی بـــه ھه ر لـــه  ھهبژاردنه کاندا
تگهیشتم". "سوپاس. گوتم: دهیباتهوه ".
و بهگـــداش خالیـــد شـــایه نی باســـه،
سووریا) کۆمۆنیســـتی (پارتی حیزبهکهی
دهرده کرد رۆژنامهیهکیـــان له و رۆژانـــهدا،
زمانهوشـــی ببووه که به نوی(النور)هوه،
بیری"یهکتیی و عـــهرهب ناســـیۆنالیزمی

راستییهکهی، ناســـریی. ربازی عه رهب"و
ســـووریا و میســـر خالید پیوابوو، ئهگهر
ردهدا بـــهوهی ناســـر ئه وا یه کیانگـــرت،
وهک میســـریش، کۆمۆنیســـتهکانی
بکهونه ئازادیی سووریا به کۆمۆنیسته کانی
و عه رهب(میســـر یه کتیی که کار. بـــهم
ناسر پکھات، له شوباتی1958دا سووریا)
ربهندکرد. سووریاشی کۆمۆنیستی حیزبی
کۆمۆنیســـتهکانی بهگداش و خالید ئه وجا

ســـه ردهمی له پارتییه کانیش، و عراقیش
و به ناسر بهره دوژمنترین قاســـمدا، بوونه
پی جنودان که وتنه و عـــهرهب یه کتیی
گهلک و، ئهمریکا نۆکـــهری به و، کردنی
سندان ئهویش"لهجی سووکایهتیانکردپی.
پارتییهکانیش پیان". گوتهوه قوزهقورتی
باســـی"کورده کهوتنه و کرد پهیدا زاتیان
ئهم درـــژهی ســـووریا". بنده ســـتهکانی
یه کتیی و نامیلکهی (کـــورد له باســـهش
سای1961 له  کاژیک عهرهب)، بوکراوهی
له ئهورووپا چاپکردنهوهی و، کوردســـتان
به  ســـای1968 دا ھهیه.(ئـــهم نامیلکهیه

بوکرایهوه). عهرهبیش به و کوردیش

لوبنان چوومهوه دی جارهکی
جاره کـــی دی پـــاش چه نـــد رۆژـــک،
و بهتهن ئهمجاره به م لوبنان، چوومهوه
که مهلهک، یۆسف سه ردانی بۆ تایبهتی به
وهرگرتبوو، خان رۆشن له نونیشـــانهکه یم
لهالی ھهر رۆژنامهکهشیم ژماره یهکی چهند
لهوهبهر، سایش دوو دیتبوو. خان رۆشن
لهالی(ئوســـتاد) نامیلکهیهکم لـــه  بهغـــدا
یۆســـف کـــه دیتبـــوو، به شـــیر موشـــیر
کوردســـتانهوه لهبارهی عهره بی به مه لهک
رۆشنبیرکی مهلهک؛ یۆسف نووسیبووی.
بوو. لوبنانی رۆژنامهوانکی و ئاشـــووری
دهزانی. بهباشـــی ئینگلیـــزی و عه ره بـــی
ســـه ربهخۆ کوردســـتان تا وابوو؛ باوه ڕی
ھیچ مافک ناگهنه ئاشـــوورییهکان ،نه ب
کۆچهر ببنـــه یان له نوبچن، و له وانهشـــه
یۆســـف ئهمریکا. و ئهورووپا و رووبکهنـــه
ھهفتهنامهیهکی دهردهکرد له برووت مهلهک
باسی بۆ بهشـــکی به نوی(الوجدان)هوه،
بۆ و، بهشـــهکهی دیکه شی کشهی کورد
قوبرس، یۆنانییهکانی مافی له بهرگریکردن
ئنگلیزهکانـــهوه لهالیـــهن که  ئه و دهمـــه
وهک "ماومـــاو"هکان، و، داگیرکرابـــوو
قوبـــرس ســـهربه خۆیی بۆ پشـــمه رگه،
ماهکهی بۆ که چووم دهنواند. چاالکییان
بهخرھاتنمـــی بهگهرمـــی لـــه  بـــرووت،
بـــه تهلهفۆن خان رۆشـــن کـــرد و، گوتی
و، الی بـــۆ دهچـــم ئاگاداریکـــردووه کـــه
بهدی زۆر خوندبووهوه و نامیلکه کهشمی
تهمهنهوه، کهوتبووه مهلهک یۆســـف بوو.
ھاتهبهر چاوم. وزهدار خاوهنـــوره و به م
بۆمدهرکـــهوت، له گهی، لـــه  قســـهکردندا
بوو رامیاریی ئینگلیـــزهکان کـــه  زۆر دژی
پشـــت دهیگوت"ئه وی کورد، به به رامبـــهر
ئهو ."پشتیدهشـــک به  ئینگلیز ببهســـت
چهنـــد ھهمووی کـــه به یه کگه یشـــتنهمان
ھۆی بـــووه درژه یکشـــا، ده مژمرـــک

خـــۆش دروســـتبوونی دۆســـتایهتییه کی
چهند عـــراق، گهڕامهوه که له نوانمانـــدا.
له که ئاشوورییهوه کچکی بهھۆی جارک،
بهرگدرووتی بهتاوینی بهغدا کاری گهڕهکی
یۆسف مهلهک لهگهڵ و خزمایهتیی دهکرد
بـــۆی؛ چۆنکه دهنـــارد ھه بـــوو، پـــارهم
لهڕی ده رهوه بـــۆ عراقهوه پارهناردن له
لهسهر تووندوتۆی چاودرییهکی بانکهوه ؛
ببـــرێ. به دهســـت ده بوو بوو، لهبهرئهوه
ئاشووری خۆی که کچه ئهو ئه وهیه ســـهیر
ئاشـــوورییه کان به بهرامبه ر بیروڕای بوو،
و خراپ دهیگوت"کـــردهوهی بـــاش نهبوو،
نهزانن، زۆر رامیاریشدا له و دهنونن نزمانه
ئینگلیزهکان که خراپهیهی ھهموو ئهو پاش
به ئینگلیزهکان ئســـتهش پیانکردوون،
ھهر دهزانـــن". ھه ڤاعیســـاکان(حواریون)
یۆســـف بۆ بناردایه پـــارهم جارکیـــش
"پارهکه" گهیشـــتنی له نامه بـــه مه له ک،
وازی ماوهیهک منـــی ئاگاداردهکرد. پـــاش
دیکهی رۆژنامهیهکی و، ھنا له(الوجدان)
گهلک کـــه دهرکـــرد به نوی(الحریـــه)وه
و کـــورد لهبـــارهی بابه تـــی زۆر گرنگـــی
تدا ئینگلیزی و به عهرهبی کوردســـتانهوه
برووت له که رۆژهش ئه و ھهر بوکرانهوه.
دهنگوباســـم ھندهک چاومانبهیهککهوت،
باشـــووری کوردستانه وه، لهبارهی داپی
کورد" که "پارتی دمۆکراتی ئـــهوهی وه ک
یهکگرتووی دمۆکراتـــی "پارتی بووه  بـــه
له عراق له کورد کوردســـتان" وچاالکیی
عراق؛ نوخۆی ڤهژیری و، پهرهسهندندایه
تۆرانی کابرایهکی کورده، که قهزاز سهعید
کردووه بـــه یه، عهلی عومـــهر کـــه  نوی
خهک که سلمانی ستاندار(متهسهریف)ی
رۆژک لـــی. چهند بزارن زۆر تـــووڕه و
دیمهشق، بۆ برووته وه له گهڕانهوهم پاش
ئهو و، خـــان رۆشـــن بۆ ھات (الوجدان)

تدابوون. دهنگوباسانهی
بهڕوه ئۆســـمان ئاپۆ لهگهڵ رۆژکیان
کوڕکی خـــان. بووین بهرهو مای رۆشـــن
له ســـوی و گه نج بـــه الماندا تپـــه ڕی
ئۆسمانیش منی ئاپۆ کرد. ئۆســـمان ئاپۆ
چییه؟ نوت پرســـی لم که پناســـاند.
ک؟" گوتم:"حهننانی گوتی:(حه ننـــان)،
مهننان؛ کوڕی حهننانی "مه ننان". گوتـــی:
کوێ. بۆ دهچیـــن که لمان پرســـیاریکرد
ده چین ســـادهیی گوتـــم به منیش ھهروا
ژی کوڕهکه گوتی:"ئه ز خان. رۆشن بۆالی
رهنگی ئۆسمان ئاپۆ گوت؛ ئهوهی که تم".
ھهســـتمکرد به م چییه، نهمزانی تکچوو.
تپه ڕیوه. ھههیهکم کردووه کـــه بـــه وهی
جهمشیدی خان، رۆشـــن مای که  چووینه
سینهم کچی لهوبوون. ســـینهمی و کوڕی
بوو،  16ـ 17 ســـان دهوروبهری کچکی
وریـــا، رووخـــۆش، ھمن. جهمشـــیدیش
بهتۆره(ئهدهب)، ژیرهک، گهنجی کوڕکی
بـــه کوڕهکه چاوی ھه ر تووڕه . زۆر بـــه م
و، سهریدا به قیژاندن به دهستیکرد کهوت؛
رۆشن کوڕهکهبدا. په الماری زۆری نهمابوو،
جهمشیدی به و فریاکهوت دهستبهج خان
ماڵ له دهرهوه دهی"، جهمشیدی گوت:"بۆ
دهچوو ســـینهم کاتهدا لهو ـ دهرێ کـــرده
ژی ئهز بۆمان، نبھ چایی ناندینهکه بـــۆ
: و لمپرســـیـ ئهوێ چـــووم بهدوایـــدا بۆ
کوڕه گوتی:"ئهو چییه ؟سینهم ئهوه ئهرێ
به دایکم گه لک قســـهی گهمار(پیـــس)ی
رهوشـــتنزمه ژنکی دایکـــم گوتـــووه که
ھهموو ئـــه و ئســـتهش پاش و و ... ھتد
ببووره. گوتم:" ھاتووهته مامان". قسانه
که من بوو بهڕاستی نه مزانی. ئهوه گوناھی
ھهر بۆ مای رۆشـــن خان". دهچین گوتم
و تهنیشـــت کوڕهکه چوومه و گوت ئه وه م
،ب له گهم و ھهست که چرپاند گومدا به
بردم ده مهوێ قســـهیهک بکهم لهگهی و،
کاکۆ گوتم:" و تا دهمی دهرگه ی ماهکـــه
ماه تکایه ئهم کردووه، چت ده زانیت خۆت
رۆیی. و نهکرد کوڕهکه دهنگی بهجبھه".
کرد، خان رۆشن له لبووردنم داوای ئهوجا
کوڕه ئهو خهمناکا. "ھیچ گوت: وێ بـــهم
مانای مام، ھاتووهته که قسانه ئه و پاش
بوختانیکردووه. و درۆیکردووه دهبژێ وایه
که ئهو بهســـه". گوتم "زۆر سوپاس ئه وه
گوتی: ھهبـــوو". ھه وســـته دایکانه یهت
وانهبووایه؛ رۆشن ئهگهر ئاشـــکرایه، ئه وه
دهبووم. جهمشـــید جه مشـــید نه ده بووم،

نازکه". دی زارۆکه و ھشتا
له ئۆســـمان ئاپۆ لهگـــه ڵ رۆژکیـــان
حهبیب محهممهد دانیشـــتبووم، ھۆتلهکه
ئه ندامی ســـهردهمهدا لهو که فهیلی، که ریم
به کرد خۆی بوو؛ لیژنهی بهغدای پارتـــی
وهک ده یـــهوێ گوتی؛ و بۆالمـــان ژووردا
و فســـتیڤای الوان لـــه" نـــرده ی کورد
بهشـــداریبکا جیھان"دا خوندکارهکانـــی
لهو سهردهمهدا، به پاره یه. و، پویســـتی
ســـۆڤت به گوتم، بهره ی وه ک لهوه بـــه ر
پرۆپاگهندهی خروشـــۆڤ ســـه رۆکایهتیی
سهرمایهداریی و "سۆسیالیزم پکهوهژیانی
ســـاک و، ھه مـــوو بـــه  ئاشـــتی"ده کرد
وتکی ئهوروپای له گهوره ی ئاھهنگکـــی
پارته مۆسکۆ سازده کرد و، رۆژھهت، یان
ئهو بۆ کۆمۆنیستهکانیش، شاندیان دهنارد
عراقیش، کۆمۆنیســـتی پارتی ئاھه نگـــه.

بـــه نابهدی، و ده مهده م پاش گه لـــک
دهخســـتنه پارتیشـــی ئهندامی یه ک دوو
به دانی ســـۆڤت چۆنکه ناو شاندهکه وه،
گهلک پارتی ئهگهرچی نهدهنا، دا پارتـــی
مۆسکۆ کۆمۆنیستهکان له خهســـتتر پتر و
ئهوهیگـــوت؛ حهبیب کـــه بوو. په رســـتتر
خۆیهوه، بهلهنگازییهی بهو ئۆســـمان ئاپۆ
له کیســـهپارهکهیدا ھهرچییهک ویســـتی،
.بوو، بیدات کهمیش که شـــتکی ھه بوو،
ھندهک خۆم و، نهمھشت و ده ســـتمگرت
حهبیب، بهم حهبیب، به بهخشـــی پارهم

ئاھه نگه. بۆ ئه و نهچوو دوایی
لهبـــارهی ھهرچهنده ئاپـــۆ ئۆســـمان،
بـــهم نهبوو، بـــاش رهوشـــی داراییه وه
ھهســـتبهرزبوو. و ســـهربند و به رچاوتر
خـــۆی پاننهدهکردهوه. لهکهس ده ســـتی
ژووردا دهژیان. له تاکه یـــهک و خزانـــی،
تهمهنی ســـهردهمهدا لهو کوڕی ھۆشهنگی
شه وانه  لهبهرئه وه، ده بوو. 8 ـ 9 ســـاک
خوشـــکه مای بۆ دهناردهوه ھۆشـــهنگی
مای چۆنکه نووســـتن؛ بۆ بـــه  مردهکهی
ھهبوو. زدهیـــان ژوورکی خوشـــکهکهی
گیانی بـــه ئاپـــۆ ئۆســـمان، ھۆشـــهنگی
پگهھاند. کوردستانیانه نیشتمانپهروهریی

خۆیهتی. باوکی کوڕی ھۆشهنگ
ئاپۆ لهگـــهڵ له دیمهشـــق، رۆژکیـــان
پیاســـهماندهکرد، باخکـــدا ئۆســـمان به
چهند کهســـکی بـــوو، خۆش شـــونکی
بهڕکـــهوت دیکه شـــمان لهگـــهڵ بـــوون،
چهند نزیکمانهوهبـــوو، لـــه ســـه وزاییهک
یهککمان گوتی؛ دهلهوهڕان. کهرک لهوێ
گوتم؛" منیش پکـــهوه بگرین؛ باونهیهک
لهونهکـــهدا دهربچن". که رانهش ئهو ده با
سهرۆکی ئســـته لهگهڵ گوتی:" ھهتا ئاپۆ
بچم ئسته نهگرتووه، خۆم ونهی عهرهب
خۆم بگرم"؟ ونه ی عـــهرهب که ری له گهڵ

پکهنین. زۆر
له ستۆدیۆیهک خۆم دیمهشق ونهیه کی له
دیاری دا دانهیهکیشم به یادگار و، گرت بۆ
دوای ئهوه، ساڵ پهنجا ئۆســـمان. به  ئاپۆ
خۆمی ونهیه ی ئه و کۆپییهکی ھۆشـــهنگ
ھهتا ئۆســـمان گوتی:" ئاپۆ و پم دایهوه
بهم پاراســـت، تۆی ونهیهی ئهم مردن،
من. بۆ میراتی باوکم به ئسته بووه ئهوه
راســـتییه کی ."دهدهم کۆپییهکت ھـــه ر

ھنده ئۆســـمان ئاپـــۆ لهگهڵ نوانمـــان
بهنامه عـــراق، که گهڕامهوه خـــۆش بوو،
کودهتاکهی پاش یاددهکردهوه. یه کدیمـــان
کوردم مامۆستایانی بیرخهرهوهی که قاسم
وتاری" له که خوندهوه بهغدا له  رادیـــۆی
1959دا له کوردی زانستگهی بهغدا بهشی
پهنجا ئاھهنگـــی بهبۆنهی چۆن دامـــهزرا؛
بهغدا، کوردی له زانستگهی بهشی ساهی
 2009/11/16 ژ86، (رووداو) پاشـــکۆی
نامهیهکی ئۆسمان ئاپۆ دا باســـمکردووه"،
دهنگه خۆشهکهتم گوتبووی بۆم و، ناردبوو
ھیـــوادارم داخوازییه بیســـت، له  رادیۆدا

سهربگرن. رهواکانتان
له  بادانه یهک " گوتی: زهبیحی  رۆژکیان
سهفیری بۆ ببهین االکراد) نامیلکه که (کفاح
کشهی کورد دیمهشق و باسی سۆڤت له
ئهو با تکایه توخوا بهم لهگهـــی، بکهین
."نهزان رهســـووڵ)ه عزه دین(مســـته فا
بوو، گهلک عزهدین له رکی زه بیحـــی زۆر
دهیگوت"جهنـــاب و جنـــوی دهداپـــی
درخی عزهدینیش خراپـــه "، دڕندهیهکی
ســـهفارهتخانهی پرســـه به لی. نه ده کرد
دهمه لهگهڵ ئهو که ســـۆڤتمان دۆزییه وه
گهلک چهکی بوو، خۆش سووریا نوانیان
تهنانهت و، به سووریا دابوو پشکهوتووی
شـــهوکیان که لهوێ بووم، ماوهیهدا لـــه و
ربهندکـــرد خهکیـــان چوونـــه دهرهوهی
تاقیکـــردهوه . دژهفۆکهکانیان و، چه کـــه
وایانزانی بۆ ســـهفارهتخانه؛ که  چووینـــه
چهند که زهبیحی ڤیزهوهرگرتن ھاتوویـــن،
گوتی "کوردین دهزانی، وشهیهک فهرهنسی
ســـهفیر". بـــۆ ھنـــاوه و په رتۆککمـــان
و شیرانی ھنده ک ئه وێ، بۆ له ڕگهشـــدا
بیدهم دیاری وهک کـــه کی، خواردنهوه م

ســـهفه ری گوتیان:"ســـهفیر به  ســـه فیر.
که رۆشنبیری" بهم"لپرسراوی کردووه"،
پشـــوازیکرد دهزانی باشـــی عه ره بییهکی
به نامیلکهکـــهی و دیارییهکـــه لمـــان و
بۆ دهینرم وهرگرت و گوتی: سوپاســـهوه
قسهکهشی مۆسکۆ. له لنین) (نامهخانه ی
رژمی ھهرهســـھنانی پاش راستدهرچوو.
نامهخانه کـــه فهرھودکردنـــی ســـۆڤت و
ھـــهزاران دڕاندنـــی  و ســـووتاندن و 
و مشـــکپووت په رتۆک لهالیهن کهســـانی
حهیدهری جهمشـــید گورگخووهوه، دوکتۆر
ئهو دهمه بۆ خوندن له مۆسکۆ دهژیا، که
پهرتۆکه لهو ھندهک بۆی، ھهلھهکه وتبوو
له کوردن، به سهر که کهمدهستکهوتانهی
لهوانه (کفاح یه کک نه مـــان رزگارکردبوو،
ناردبووی خۆی چاکه ی لـــه که االکراد)بوو
دڕندرابوو. نامیلکهکـــه دواالپهڕه ی بـــۆم،
پشکشییهکهی بهرگهکه و ونهیه کی لرهدا
نازانم، دهکـــهون. بهرچاو نامیلکهیه ئـــه و
دهستده کهوێ په رتۆکه لهو دانهیه ک ئهوڕۆ
دانهیهکی الھه ب کهســـک ئه گهر نا؟ یان

دهکهم. سوپاسی زۆر مبفرۆشپ
پتر،سهفهرهکهم بۆ مانگک پاش ماوهی
تهواوبوون دهچوو. بهرهو و لوبنان سووریا
قوتابخانهکان  چۆنکه لـــه9 ی ئهیلوولـــدا
بـــوو پویســـت ئـــهز ژی و، ده کرانـــه وه
رۆژکی چه ند ھشـــتا بگه مهوه کهرکووک.
چۆنکه نامیلکهکه ، کهوتمـــهڕێ. که مابوو
دوودانه م، چاپکرابوو، گیرفان قهواره ی به
پوهکه مدا تاککـــی لهنو ھه ر یهکـــهی
پمـــدا بهری لهژـــر و بـــه  نوشـــتاوهیی
(الوجدان) ھهفتهنامه ی دانـــه یهک له گهڵ
نامیلکهکهم دانه یهکی عـــراق. بۆ بردنهوه
که نوی حیلمـــی رهفیق دا به  مامۆســـتا
و پـــهروهردهکار وه ک لـــه  نامیلکهکـــهدا
(حیزبـــی ھیوا) دامهزرنـــهری رامیـــار و
بهغدا، له دوکانی که گه یشـــتمهوه ھاتبوو.
کوردهکاندا لهنو موشیر (ئوستاد)بهشـــیر
ســـهر ده نـــگ بوببـــوهوه، که کابرایهکی
له نامیلکهیهک گوتوویهتـــی؛ به حکوومهت
بۆ نردراوه دانهیه کی و لوبنان چاپکـــراوه
عراقه و، نامیلکهکه له دژی قهزاز سهعید
"ئاژاوه گ" عهبدولناسری جهمال دی به و
عهزیزئاغا(باوکی ئهحمـــه دی نووســـراوه.
که دوایی بووبه مۆســـکۆڤیچ کۆنه نه ژادی
له بوو، قـــهزاز ســـه عید "پارتی")، پیاوی
و خهک لهبه ردهمی و (ئوســـتاد) دوکانی
ســـهعیدبهگ(قهزاز)ده " گوتی: خۆمدا
حیلمی خۆی ره فیـــق یان نامیلکهیه، ئـــه و
نووسراوه. فیتی وی یان به نووســـیوتی،
رهحـــهت حیلمی) ئـــه م کابرایه(رهفیـــق
به ئاژاوهنانهوهیه". خهریکی ھهر ،دانانیش
تگهیاند موشیرم دزییهوه(ئوستاد)بهشیر
ئهویش که پمگـــوت و که  من نووســـیومه
له دارودهســـتهی ســـهر بکا تکایه  کارک
که کوردک ـــو، ب تکبـــدا حکوومـــه ت
دهرچووه میســـر له  زانســـتگهی ئهزھهری
نهجمهدیـــن بهرهحمهتبـــ نووســـیوتی.
مامی و عه ونی عهلی محهممهد عهونی(برای
میســـری وهتینامهی که خـــان) دوڕڕییه
کاریدهکرد وهک ھهندازیار لهبهغدا ھه بـــوو،
رهفیق له مامۆستا ناسرابوو، گوتم، زۆر و
بزانه که و وهربگره نامیلکهیه ئهو حیلمـــی
ھهروه ک تۆیش تکایه نووسیومه، بهم من
له نووسراوه و، میســـر له ب (ئوستاد)
ده چته زۆرتر تۆ قسهی چاپکراوه ، لوبنان
ناســـراویت کوردکی خۆت چۆنکه ده وه،
لهگهڵ نوانم ھهیه. میســـرت و وتینامه ی
ئهویش بوو. خۆش زۆر عهونی نه جمهدیـــن
گهلک و بهدرخان بنه ماهی له گهڵ نوانی
خۆش ئهوروپا و ســـووریا لـــه  کوردهکانی

بوو.
رۆژکی بۆ چهند چوومهوه سلمانی که
ھاوڕـــی به دا دیکـــهم کـــه م، دانهکـــه ی
ئهحمـــهد شـــخ منداـــی و قوتابخانـــهم
دوای ئهوه ســـانکیش ئهحمه د، نه قیب.
تـــۆ ئهنداممان نامیلکهکهی ده یگوت"بـــه
ھاوڕیهتیم پهیـــدا دهکـــرد". بۆ پارتـــی
ئهوهی بهھـــۆی بوو شـــخ ئهحمه د له گه ڵ
سه ردانکی بکا؛ پکه وه ئه وه پشـــنیازی
داریکه لی گوندی له بکهین مهحمود شـــخ
کرابوو دهستبهسهر بوو که سانی ســـاڵ
ماوهیهکی کورت، ھنـــای و به ختم له وێ.
بهشوهیهکی مهحموود، شـــخ لهوهی به ر
چووینه بکا، دوایی کۆچی چاوهڕواننهکراو
نووسیوه وتارکم سه ردانی(لهوبارهشـــهوه
سهرنوهدا:"پاشـــنیوهڕۆیهک له ژر ئـــهم
شـــخ کۆنهشـــای کوردســـتان له  خزمه ت
ســـهرچاوهکانی ـ نهمـــردا" مه حمـــوودی

پشوو).
مانگی لـــه رۆژکیـــان لـــه کهرکـــووک
ماهوه له که زوو، بهیانییه کی ئۆکتۆبهردا،
ھهوای له گوـــم قوتابخانه ، بۆ ده چـــووم
لـــه دوکانکدا که بوو عه رهبی رادیۆیهکی
باســـی کرابووهوه و، به ده نگکـــی بـــهرز
که میسر. سهر بۆ دهکرد شهڕوپهالماردانی
گوتیان؛ مامۆســـتاکان قوتابخانه، چوومه
پکهوه ئیسرائیل و و فهرهنســـا به ریتانیا
له تۆهکردنهوهی داوه میسریان پهالماری
سوسی کردووه کهنداوی که ناســـر ئه وهدا
دهرکهوت بهھیخۆیی(موک)ی میسر، دوایی

قاھیرە) كوردیی رادیۆی وژەرانی پرۆگرامیی ك لكی زەند، (یۆسف و نبز جمال

حیلمی رەفیق مامۆستا
پیگوتم"بزمكت

ھموو دروستكردووە،
سروپۆتكیمنی
تۆیش و، گرتووەتوە

"ب لخۆت ئاگات دەب

زەبیحی عبدولەحمان لگـــڵ كنامیلك
سۆڤیت ســـفارەتخانی ب درا دانیكی

دیمشق ل
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سهرکردهیه تیی عهبدولناسر جهمال که بۆم
الشـــعبیه) گهلر-المقاومه (به ربهرهکانیی
لهرادیـــۆدا و، دهســـتدرژکهر ده کا دژی
خۆمان نستسلم؟-ئایا گوتی:ھل گوملبوو
نستســـلم. لن ال، بهده ســـته وه؟ بده یـــن
دهجهنگین، -نهخر، ســـنقاتل ســـنقاتل،

دهجهنگین...).
سهر بۆ س ده وهته ئهم ده ســـتدرژیی
خهفهتبارکرد و بیـــزار زۆر میســـر، منـــی
و قوتابییـــهکان و و له نـــو مامۆســـتاکان
په الماره ئهو له دژی به ئاشـــکرا و خه کدا
بوو که دوایی قســـه کردن، کهوتمه ناڕهوایه
به رهھه نده کردنم ھۆیهکانی لـــه به  یهکک
کهرکووکهوه لـــه بهڕوه بهرتی" "فه رمانی
له ئهمـــهم باســـی که بۆ زوبر(بهســـره)
ئیتیمۆلۆژیـــای پشگۆتنی"وشـــهنامهکی

کـــردووه، کـــوردی"دا زمانـــی 
www. ماپـــهڕی (ته ماشـــای
ماپهڕی ھهروهھا ،kncsite.com
ماپـــهڕی و ھه فته نامهی(میدیـــا)
بکـــه).  ،www.kurdbun.com
ســـدهوهته ئهم باسه، شـــایهنی
ئهنجامـــی لـــه ده ســـتدرژکهره،
لهگهڵ بهرژهوهندییـــان نه گونجانی
پاشهکشهیان ئهمه ریکا، و سۆڤت
بۆیان. مایهوه سهرشۆڕیی و کرد

ھشـــتا 1957دا؛ که بهھاری له
له نامه یـــهک بووم، لـــه  کهرکووک
چاک بۆ بۆم ھات (ئوســـتاد)هوه
دۆستان ســـوی و، لهنو و چۆنی
کرابوو ئهوهش باسی ناسیاواندا، و
له (مهبهســـت دوڕڕییه " که  "مامی
حهز زۆر عهونی)بـــوو، نه جمهدین
که تگه یشتم لهوه دهکا. بهبینینم
لهوهپش له چۆنکه شـــتک ھهیه،
قسهمکردبوو نامیلکهکهمهوه بارهی
که نه جمهدین و، دهمزانی له گهـــی
ناسیاوی میسر له  ســـهفارهتخانهی
و چاوم بهغـــدا بـــۆ ھـــه ن. چووم
کـــهوت. عه ونی بـــه  نه جمهدیـــن
میســـر ســـه فیری به گوتی"چاوی
که پیگوتووه ســـهفیر و که وتووه
چهند الیهکهوه ناســـر له ســـه رۆک
و، پگهیشـــتووه نامیلکهکـــهی

نووسیوتی ئهو کهسهی پیاگهیه ندراوه که
و کوردیت تۆیش(نهجمهدین)خۆت و، کیه
دیاره و، ھهیه کوردهکانهوه بـــه پوهندیت
ئهمهیه نـــوی که نامیلکه کـــه نووســـه ری
ئایا ئامادهیه بژهپی؛ و، تکایه دهناسیت
رازیبوو، ئهگـــهر پـــم. چاوکـــی بکهوێ
کارک و، ئـــره بیھنه خۆت لهگهڵ ئـــه وا
نهجمهدیـــن که ."نهزانـــپ بکه  کـــهس
لهو دهیهوێ ســـهفیر گوتم:" گوت، ئه مهی
گوتی: چیبکهین". باســـی چاوپکهوتنهدا
دهتهوێ که نهیدهزانی ئهو چۆنکه "نازانم،
و، منیش(نهجمهدین) پیبکـــهوێ چـــاوت
لهبارهی بهم، دیاره پرســـیارمنه کردلی،
الی، بۆ بچم رازیم گوتم نامیلکه که وهیـــه".
دابنین کاتك ده ب" گوتی: چۆن؟ بهم
دهمه تۆ ئهو دهستبدا. ھهرسکمان که بۆ
پشـــتی دهرگهی الم، بۆ ماهوه بۆ دیـــت
لهســـهر حهوشی ئۆتۆمۆبیله کهم گه راجی
دهچیته حهوشـــهکهوه لهنو ماه کهمـــه و
ئۆتۆمۆبیله که ســـواری گهراجهکهوه و  نو
به جۆرک چاویلکـــهت جلـــک و ده بیت و
بهپهله لهوش و نهناسریتهوه که دهگۆڕین
لهبهر چاودر کاتکیش ھه موو دادهبهزین،
زۆریش خهککی سهفارهتدا نین. دهرگه ی
بۆ ســـهفه ر ڤیزه دهکهن بۆ داوای ده چـــن
بۆ ســـیخوڕیی ئهوانهی واشمهزانه میسر.
بۆی، بهوهفابـــن زۆر دهکهن ئه م عراقـــه

نییه". وهفای بۆ کهس سیخوڕ
نهجمهدین لهگـــهڵ به  کورتی؛
ســـهفیر. سه فیر الی بۆ چووم
به پیرمـــهوه به گهرمـــی زۆر 
چۆنی، و پاش چـــاک ھات و
گهلک نه جمه دیـــن عهونـــی
ناساند. بهسهفیر منی بهباشی
روویهکی بـــه ئه وجا ســـهفیر
ســـهرۆک گوتی:" خۆشـــهوه
دهو نووســـینهکهتی زۆر بـــه
پیخۆشه زۆر و لت دهکا سو
سهرگهورهمان(ق نهوهکانی که
ئهییووبیی، ائدنا)ســـهالحهدین
گهورهیـــان باپیـــره رۆـــی 
بهربهرهکانـــی و، بگنـــهوه
ئهم ئهوروپایی داگیرکهرانـــی
بکـــهن بندهســـته رۆژھه ته
بزانـــ دهکا  حه زیـــش  و، 
کوردهکانمان بـــرا داخوازیـــی
بزووتنـــهوهی و لـــه  شـــۆرش
عهرهب پشـــکهوتنخوازانهی
ھاوکارییهکی تاکـــو چییـــه؛
عهرهب له نوانـــی رکوپک
."دروســـتبب کـــورددا و 

باســـکی و، سوپاســـکردن منیش، پاش
کوردایهتی ئازادیخوازانـــهی بزووتنـــهوهی
رۆژئـــاوا، دهوهتهگهورهکانـــی و، رۆـــی
لـــه فهرهنســـا، و بهریتانیـــا به تایبه تـــی
ببهشکردنی و، کوردســـتاندا دابهشکردنی
ســـهربهخۆی خـــۆی، ده وهتی کـــورد له

زیانک ھیچ کوردستان ســـه ربه خۆیی گوتم
ده بتـــه بهکو عـــهره ب، ناگه ینـــ بـــه
له دا، پهنای عهرهب". سهرنجم و پشتگیر
بیبووه چاوی سه فیر قســـه کردنمدا،  کاتی
گوی له ھۆشـــیارییهوه به و، زۆر چـــاوم
پمببێ. ئـــهوهی ب دهگرت، قســـه کانم
ئهم نهھشـــتنی بۆ گوتی:" که  ھاتهقســـه
بهســـهر خۆی که ناخۆشـــهی بارودۆخـــه
ســـهپاندووه، ھاوکاریی کـــوردا و عه ره ب
وهک بـــهم گه لهکه پویســـته، ھـــه ردوو
بزانرێ دهب ھاوکارییه، ئهو ده ســـتپکی
ھهنگاوی وهک داخوازییان، کـــورد برایانی
ئـــهز له وهرامـــدا گوتم:" یه که م چییـــه".
لهخۆمه وه قســـه ناتوانم و، نیـــم به ته ن
بکهم، به ھاوبیرانـــم پـــرس بکـــه م، دهب
داوایکرد نهجمهدیـــن مامۆســـتا چۆنکه  که

نهمزانی بهغدا، بۆ کوردستانه وه بم له لم
به پرســـک تا به یهکگهیشـــتنهیه، بۆ ئه م
دهرفهتک بکهم، لهبهرئهوه تکای ھاوبیرانم
و، که جارکی کوردستان تا بچمهوه دهکهم
له چاوهڕوانیـــی خۆمـــان دی ھاتمـــهوه،
بزووتنـــهوهی و عهبدولناســـر  ســـه رۆک 
سهرۆکایه تیی عهبدولناسر، عهرهبایهتی به
زۆرزۆر گوتـــی:" دهگهیهنم". به به ڕزتـــان
بهڕکرد. ھهردووکمانی دۆستانه و، باشه"
زۆربهپهله کوردســـتان، بۆ له گهڕانهوهمدا
ھاوبیری ببووینـــه برادهرانهی ئهو له گـــهڵ
رۆژھهت له سیاســـهتی رهخنهمان و یه ک
به  سۆســـیالیزممان و، دهگرت و رۆژئـــاوا
نهک دهزانی، مرۆڤ و یهکســـانیی ئازادی
ئهوهی ب پرۆلیتاریـــا؛ بـــه  دیکتاتۆرتیی
ھه ب حیزبایهتـــی ھیـــچ پوهندییهکـــی
چاوپکهوتنهم ئهم باســـکی له نوانماندا،
عارف فایهق مامۆســـتا لهوانه یهکک کرد.
تهمه نی مـــاوه، ژیاندا له بوو که ئســـته
بـــه وه دهکرد حـــهزم زۆر خۆم .ژبـــدر
دانانی داخوازییهکانمـــان لـــه کـــه  یه کک
له کوردی زمانی به رۆژانهب بهرنامهیهکی
پیانباش کـــه ھه موویان قاھیرهدا رادیۆی
نهب، که ھهردی ئهحمهد مامۆســـتا بوو،
به چ ســـووتک ئـــهو رادیۆیه ده یگـــوت:"
سیاسهتی باســـی ئهو که ندهگهی کورد
خۆ زمانی کوردی، به بکا خـــۆی ده رهوهی

له حهیفا"رادیۆی خۆی ئینگلیزهکانیش کاتی
کورد به کاریان دانابوو که کوردستان"یان
زۆر قسهیه دایانخســـت". گوتم:" ئهو نه ما،
ئـــهوه بیکهن، ئهگهر ئهمه بهم راســـته؛
و ھهن کـــه کوردیش به وهدا دانپدانانکه
ئهحمهد پاشـــان، کوردیش ھهیه". زمانی

ھهردی بابزانیـــن". ھه ردی گوتی:" باشـــه
بیری له وازھنانی پاش له وســـهردهمهدا،
ناھومدییهکی به ھهســـتی کۆمۆنیستتی،
ھۆنراوهکهیدا"شۆرشی له که دهکرد، گهوره
لوتکهی لهسه ر بهسهرســـامی نائومدی":
عهمری شریتی وهســـتاوم* گهنجی بندی
دتهبهرچـــاوم" خـــه و رابـــوردووم وهکـــو
چهند کهپاش بهم دهردهکهوێ. بهجوانی
کاژیکهوه، بیـــری نو کهوته ســـاکیکهم

.زیندووب یادی تازهبووهوه، ھیوای
گوتیان؛ براده رانـــه ئهو زۆری زۆربـــهی
له نهتهو میسر کۆماری پویسته نونهری
بھنته کورد دۆزی باسی هیهکگرتووهکاندا
قاھیره خوندکاری زانســـتگه ی و، به رباس
مژووی و وژه و زمان و، وه ربگرێ کـــورد
لهسهر بخوندرێ. زانســـتگهیهدا لهو کورد
عهرهبـــهکان، دهوهتـــه نه خشـــه ی
وهک سووریا؛ عراق و کوردســـتانی

پشانبدرێ. ھهرم(ئیقلیم)ک
چوومـــهوه بهغـــدا پـــاش ئـــه وه
کـــه بهعهرهبـــی و داخوازییـــهکان
دامشتبوون، دامه دهست نهجمهدین
دابوویه دهست سهفیر عهونی، ئهویش
نهجمهدیـــن پچـــوو و، ماوه یهکـــی
زۆر که بۆم نـــاردهوه ھهوای عه ونی
به غدا چوومهوه ده کا. به بینینم حـــهز
بردهوه منی پشوو بهشوهی ھهر و،
وهک گهرم، زۆر سهفیر الی ســـهفیر.
کرد، بهخرھاتنمـــی جاری یهکـــهم،
ناســـر و رزی ســـو پاش گهیاندنی
رهوایهتیی بـــرا و کـــوردی بۆ گه لی
حهز گهلک گوتی:" داخوازییهکانیان؛
رهوان، که بهجـــ و ھه ن و ئارهزوو
خاوه نحهز بهدهست ھاتنهدییان بهم
ئارهزوودار نییه، بهکو ھهرهوهزیی و
دهوێ. دانانی چاوهڕوانیـــی و و کات
بۆ کـــوردی زمانی بـــه به رنامه یـــهک
پویستی ھهرچهنده قاھیره، رادیۆی
شاره زا مرۆڤی و تایبهتی ستافکی به
بـــهم بـــاش ھهیه، و بودجه یهکـــی
کورد مژووی خوندنی دێ. له کـــردن
پهرتۆکانهی لهبارهی چاپکردنی ئهو و
"شهرهفنامه" وهک نووسراون؛ کوردهوه
میسریی کوردی کۆچکردووی زانای که
مامۆســـتا برای عهونی، عهلـــی محه ممهد
کارکن عهرهبی، کردوویهتی به نهجمهدین
کورد خوندکاری وه رگرتنی دـــن. له کردن
به م به سهرسهر. میســـر له زانستگهکانی
ھنانهپشـــهوهی و نه خشه دروســـتکردن
نهته وە کۆمههی کۆڕهکانی له کورد دۆزی
کارکـــی ھهرچهنـــده یه کگرتووهکانـــدا،
نییه کارـــک رۆژهدا، لـــهم بهم ره وایه،
بهکو ،ھهردووالمان بـــ کـــه  بهکهکـــی
باسی سهعید نووری ئهوهتا پتره . زیانیشی
مهترســـی و، دهکا بارزانی مه المســـتهفای
گوایه که عهرهبهوه مشـــکی دهخاته کورد
و بارزانییه مهالمستهفا به مهشق ســـۆڤت
بیاننرتهوه بۆئه وهی دهکا، ھه تـــووهکان
عراق بووخنن(ســـهرنج: تاکو بۆ عراق؛
له ســـهعید لـــه زســـتانی1956دا، نووری
سیاسهتی له رهخنهی رادیۆییدا، وتارکی
سۆڤت که کرد ئهوه ی باسی و، گرت ناسر
دهکا، بارزانییهکان و مهالمستهفا به مهشق
ھهڕهشـــه ی و، عراق بۆ بـــۆ ناردنهوهیان
ناگیرت قهیه کـــه عراق که کرد ئـــه وهی
مأمونه - الســـید "دار گوتی: عهره بی و به
دهرکهوت"مای پارزراوه)کـــه مای ئاغـــا
لهنو نهبهز) ـ ج ـ بهندبـــوو ئاغا"بهتـــک
تنهگهیشـــتوو خهکی عهرهبدا جه ماوهری
ئهوهته وریابیـــن. دهبـــ ھشـــتا زۆرن.
المســـلمین-برا له الیهکهوه،"االخـــوان

سهرۆک موســـومانهکان" ھهوی کوشتنی
دیکهوه سه رکرده لهالیهکی و دا ناســـریان
پهیمانی بهرهی و، عهرهبهکان کۆنهپهرسته
ســـهرنج: دژمانن...( لـــه به غـــدا ھهموو
ھهوی 1954دا لهسای براموسومانهکان،
نهگرت، بهم سهری دا، ناسریان کوشتنی

لهســـداره دان، لهوان ھندکی ئه ویـــش
قوتب). سهیید لهوانه

ئهوهی گوتـــم تهواوکرد، که  قســـهکانی
له مرۆڤی قســـهی فهرمووتان، به رزتـــان
رووداوهکانی ئاگادار له شارهزا و رامیاریدا
ئاواتخوازیی شتک به راسته، ھیچ جیھانه.
شلگیر خهباتی به پویستی و نایهته دی
گهورهی ھهبهستوانی وهک خۆڕاگرییه، و
ئهویش کورد که شهوقی، میســـر، ئهحمه د

دهبیژێ: بوو؛
تؤخذ ولکن بالتمنی المطالب نیل ومــــــا

غالبا الدنیا
خواســـتهکان (ده ســـتکهوتنی
ئهم بهکـــو نایهتـــهدی، به ئاواتخواســـتن

دهبرتهوه). بهخهبات جیھانه
و گه وره دهســـتکهوتکی ھهموو بـــه م

و ئاره زوویهک ھیوا ھهر به پیرۆزیش،
و، که وتووهتهڕێ و ده ســـتیپکردووه
یان زوو، له  ئهنجامی تکۆشـــینهوه،
په ندکی و، ســـه ریگرتووه دره نـــگ
پشـــینیانی کوردیی ھهیه دهبژێ:
لهالی مهگهر قهزا ،پشت براب له "برا
بهعهرهبی ماناکه ی کـــه بت"، خودا
بگهیهنه رزمان و ئهمهیه. تکایه سو
ئهو که ده زانین و ناســـر به  سهرۆک
خستوویهته سهرشانی ئامانجهی ئهو
حق به م"ماضاع قورســـه، زۆر خۆی
،ناب ون مافک ورائه مطالب-ھیـــچ
.(بـــ لهپشـــت داواکهرکی ئه گـــه ر
ھاوبهشمان ئامانجی بۆ دهب ئمهش

بکهین...". خهبات
قســـه کانمی که بهوهکرد ھه ســـتم
که گوتی:" بوو. دوایـــی زۆر بـــهدڵ
پویستمان دامهزرا،  رادیۆ بهرنامهی 
کوردی که زمانی ک دهبکه سان به
لهوهی دنیابین دهب و، بزانن بـــاش
جۆره پوهندییهکیان ھیچ کهسانه ئهو
ترکیا و و ئران رژمهکانی عراق به
بهڕوهبهری نییه. و،"ئیستیعمار"ه وه
کوردکـــی به رنامه کـــهش، دهبـــ
نهجمهدین لهمـــهدا ."ب میســـری
عومهر مامۆســـتا عه ونـــی گوتـــی:
گـــهورهی کوردی زانایهکی وه جدی
باش دهزان کوردییهکی میسرییه و
له  االکراد)ه (رواق و بهڕوهبـــهری
له زانســـتگهی قاھیرهش ئه زھـــهر،

وهجدی عومهر که ھهن کورد خوندکارانی
چه ند کهســـک و، دهتوانـــ ده یانناســـ
شـــایهنی ئهوه ھهبژرێ". بۆ له نوانیاندا
االکراد)کهکاتی سهردهمه (رواق ئهو باسه،
سهالحهدینی ئهیووبی دایمهزراندبوو، خۆی
سادات(1918ـ 1981) ئه نوهر مابوو. ھشتا
له بوو و یهکک که  نانخۆری شـــای ئران
شا؛ حهمهرهزا نوان سهددام و دههکانی
مارتی  6 ی له جه زائیر په یمانی بهستنی بۆ

داخست. ئه و(رواق)هی 1975دا.
وهک قسهکانم گهڕامهوه کوردستان، که
گهیانده یهک بهیهکی ئهو برادهرانهی خۆی

پیان. پرسمکردبوو
عهبدولناســـر له ســـای1957دا جهمال
قاییمکردنی مۆسکۆ بۆ کرد بۆ سهفهرکی
و بهرهی ئیســـرائیل له دژی خۆی پشـــتی
مۆســـکۆ، له گهڕانهوهی پـــاش رۆژاوا و،
ھهوای و(صوت العــــــرب) قاھیره رادیـــۆی
راگهیاند کوردییان پرۆگرامـــی دامهزراندنی
دهستنیشانکرد. دهستپکردنیان رۆژی و،
به لدانی و جوان کوردییهکـــی به پرۆگرام
سروودی و رهقیب) کوردستان(ئه ی مارشی
و راپهڕین) (دهمی وهک نیشتمانپهروهرانهی
ھاتهوه)، نهورۆزه تازهیه سای (ئهمۆژی
پکهوه ھهموو ئهوێ، خوندکارهکانی کـــه
بهڕاســـتی، کهوتهکار. ده یانچاند،
گوم یهکهم رۆژی که نایشارمهوه
ھهردوو بوو، کوردستان مارشی له
خۆشی. له فرمسکی پبوو چاوم
ھهوتداب بۆ خۆشه تۆ ئای چهند
ھه وهکهت و، ئامانجک گهیشتنه

.سهریگرتب
وه جدی عومهر باســـکرا، وه ک
و، بهرنامهکه بهڕوهبـــه ری بووه
زانســـتگهی خوندکارکی چه نـــد
مـــارف یۆســـف وهک ئه زھـــه ر،
و بابان ھۆشیار و مه ریوانی(زهند)
ساک چه ند و، محه ممهد شـــه یدا
عه بدولوهھاب مـــهال پاش ئـــهوه،
رادیۆ. وژهری بوونه ئامووده یی،
قاھیره، رادیۆی کوردیی بهرنامهی
و عراق کاربهدهســـتانی له زیهی
کهوتنه و، ھهســـتاند ترک و ئران
عهبدولناسر جهمال تاوانبارکردنی
بۆ ھانبدا دهیهوێ کـــورد که گوایه
ســـ دهوهته. له م جیابوونـــهوه
کوردیی بهشـــکی ناچارما؛ ئران
که بکاتـــهوه تاراندا له  رادیـــۆی
دکتـــۆر میدیـــای زهندی(کچـــی
که دوایی بووبه کرماشانی عهزیزی زهندی
شـــوکروی حهســـه ن زیرهک) و خزانی
دژ وتارهکانی و، بهڕـــوه بابان، دهیانبرد
وتاری بهم بـــوون، کۆمۆنیزم به  ناســـر و
بوده کردهوه کوردیشی مۆزیکی و مژوویی
گـــۆـ دهھاته رهوان و، بـــه  کوردییهکـــی

رۆژھهتی بـــه ئرانیش ســـه رۆکڤهژیرانی
خهکهکه لـــه داوای و، گهڕا کوردســـتاندا
باســـبکهن خۆیان کرد، پویســـتییهکانی
بهکـــوردی له نامیلهکهش ھندهک بـــۆی.
لهوه دهکرد کورد باسیان که ئران چاپکران
ھه ر ئهوان و، ئرانین ره سه نترین کۆنترین و
ئران(ماد)یان دهوهتی یهکه مین که بوون
چاپکراوانه لـــهو دامه زرانـــدووه. ھندهک
فدهدرانه شهوانه و، سلمانی دهگهیشتنه
ســـهفیری ماوهیه دا، له و ھهر مانهوه. نو
الی جهمال چووبـــووه قاھیـــره ترک لـــه
حکوومهتهکهیهوه بهزمانی و، عهبدولناسر
به دژ پرۆگرامـــه ئهو که پیاگهیاندبـــوو
ناســـر رابگیرێ. ده ب ترکیایه و ده وهتی
سهربهخۆیه دهوهتکی میسر پیگوتبوو:"
خۆی خۆیهتی رامیاریی دهرهوهی مافی و،

زمانکی ھـــهر یان کوردیـــی، بـــه  زمانی
دهبژیت تـــۆش ئهمهی دی بوبکاتـــه وه.
میســـره دهرهوهی ده ستخســـتنه کاروباری
ئهگهر ئوهش بهوه. که  ئمـــه رگهنادهین
ئمـــه، دهرهوهی رامیاریـــی ناڕازین لـــه
بهرنامهیهک کوردیی زمانی به بچن فهرموون
رامیاریـــی خۆتان له بهرگریـــی دابنـــن و
به بکه ن کورد ئوه ئه گهر پاشـــان بکه ن.
ئوه؟"، خۆتان، باشـــتر نییه بۆ دۆســـتی
کورد له ترکیا ترک گوتبووی:" ســـهفیری
پیگوتبوو، عهبدولناسریش جهمال نییه".
(واته: دهن"یاسالم! میســـرییهکان وه ک
وتی نییـــه له کورد که ئه وجا ســـه یره،)
بهوجۆره دهترســـن؟"، چی له ئوه ئوه،
(سهرنج: ھنابوو. بهدانیشـــتنه که کۆتایی
ئهو لهالی قسهیهی ئهم عهبدولناسر جهمال
قاسم کودهتای که پاش کردبوو که ســـانه
دوای رهحمه تی چووبوون بـــه له  عـــراق،
ئهوروپای لـــه دا بارزانـــی مه المســـتهفای
ھنایانهوه قاھیـــرهوه لهڕی و، رۆژھهت
ســـه ردانی بۆ له قاھیره چوون و، به غـــدا
دانانی ناسر که دهردهکهوێ لهوهدا ناســـر.
زانیوه، که گرنگ بـــه چهند رادیۆیهی ئه و
له ڕـــی نامیلکهی(کفاح دانانی ئـــهوهش،
ھاته کایهوه). منه وه و پوهندیی االکـــراد)
و رژمی له ئران پتر ئه وا ھهرچی عراقه،
به غدا رادیـــۆی چووبوو. ترک، زهندهقـــی
دوژمنانه کهینوبهینکی به ھهنگاوهی ئهم
و، پهیمانـــی بهغدا دایهقهـــهم به رامبـــهر
کورد ھورووژاندنـــی بـــۆ بـــه  ھه ودانک
ســـهعید جیابوونه وه . بـــۆ و، ھاندانیـــان
نوخۆی عراق ڤهژیـــری له وکاتهدا قـــه زاز
دهستۆیشـــتووی زۆر و کاربهدهســـتکی
گهیانده خۆی پهلهپووزێ به بوو، دهوهت
که بیستم سلمانی له رۆژک و، کوردستان
دوکانک له و نوبازاڕ چووهته و، ھاتـــووه
بـــه عهبدولناســـری جه مـــال ونه یه کـــی
گوتووه: بهکابرای دیوه و، ھه واســـراوهیی
مهالمستهفای ونهی ئسته لهجیاتی "ئهمه
بۆچی ئهویش پیگوتـــووه" بارزانییـــه؟"،
ونـــهی حهزدهکهیت قوربـــان جهنابـــت
قهزاز ســـهعید ھهواسم؟"، مه المســـتهفا

رۆیشتووه. و نه داوهتهوه وهرامی
له نو رزکـــی به م شـــوهیه، کـــورد
پهیدا کوردستاندا داگیرکه رهکانی دهوهته
دۆســـت کهم ژمارهیه کی له چۆنکه، کرد.
چۆن دهیانزانی شـــتهکه و براده رنهب، که
ئهمه وایاندهزانی خهـــک ھاتووهته کایه،
جهمـــال نهخشـــهیهکی ھه ر لهبنچینهوه،
رووخاندنی بـــۆ خۆیه تـــی؛ عه بدولناســـر
و نوهڕاســـت حکوومهتهکانـــی رۆژھهتی
که کورد بۆ شۆرشـــکردن. یارمه تیدانـــی
په یمانی حکوومهتهکانی رووخاندنی دیاره
ســـهرکرده به غـــدا و، لهنوبردنـــی ئـــهو
له بوون ناسر سیاســـهتی عه رهبانهی دژی

پیالنکیش ھیچ بهم ھهبـــوو، پرۆگرامیدا
و سوپایی ناسر لهباری نهبوو که له ئارادا

بدا. کورد یارمهتیی شهڕهوه تهکنیکی
به رنامهی دهستپکی دوای رۆژ دوو یهک
دوکانی سلمانی بهبهر قاھیره، له کوردیی
که تپهڕیم تایهری کۆییدا حاجی حه مـــهی
پرسیارم پارتی و کادرهکانی بوو له یهکک
گوی له رادیـــۆی کوردیی ئایا کرد لـــی
ئیعتافمان بووه؟ گوتی:"ئـــهدی. قاھیره
خهباتـــی ئهنجامـــی ئهمـــه پده کـــه ن.
ھات. بهقســـهکهی پکهنینم پارتیمانـــه".
قاھیره، کوردیی رادیۆی به رنامهکانی بهم
کوردایهتی بزووتنه وهی به رزکی و ھزوپز

کوردستاندا. الیهکی ھهموو له دا
بۆ کـــرد لهھاوینی1957دا ســـهفهرکم
کـــه و تـــاران و کوردســـتان رۆژھه تـــی
ھهفتهنامهی(ژین)دا له وتارکم گهڕامهوه
نووسی، ئران داگیرکهری رژمی لهدژی
و، بهئاگر) له ژر ســـهرنوی(یاریکردن
کرایـــهوه چوومـــهوه کـــه  قوتابخانه
ســـای1957دا" پاییزی له که رکووک.
وه زارهتی لـــه بهڕوهبهرانه" فه رمانی
بهژ43340  دهرچوو، عراقهوه زانیاریی
گواستنهوهم  1957/10/9 بۆ رۆژی ی
موسهوه دوانوهندیی قوتابخانهی له
زۆبر(ی نوهندیـــی بـــۆ قوتابخانهی
بهڕوهبهریتی لهالیـــهن و، به ســـره)
ده ســـتم. درایه که رکووکه وه زانیاریی
پشگوتنی له پشھاتهم ئهم بهشکی
زمانی ئیتیمۆلۆژیـــای (وشـــهنامه کی
له ھهروهھا و، باســـکردووه کوردی)دا
یان لتان، شواندوومه (من نامیلکهی
کورتهوه رامک سهرلشـــواو، خۆتانن
ھوردهبـــۆرژوای دارودهســـتهی بـــۆ 
و خۆفـــرۆش و ببـــار خونـــده واری
چاپخانهی بهرلین/ کورد، چکاوخۆری
1989 ل 147ـ  149  بهھاری ئۆفست،
لرهدا لهبهرئهوه، خســـتوومهتهڕوو).
ھهرھنـــده ناکهمـــهوه. دووبـــارهی
به رامبهر بزاریدهربین که بۆ دهنووسم
چوومه بهرامبهرمکرا، زۆردارییهی بهو
فهرمانهکه ھهومـــدا لـــهوێ به غدا و،
ل ھهوکـــهم بئه نجام بۆم، بگۆڕن
دوکانی له رۆژک ماوهیه دا، لـــه و بوو.
رهفیق مامۆســـتا که (ئوســـتاد)بووم
که (ئوســـتاد) و، کاتک ھات حیلمی
بهقســـهوه عهرهبدا ناســـیارکی له گـــه ڵ
به رهفیـــق حیلمی خه ریکبوو، مامۆســـتا
ده چمه رۆیشـــتم لره کـــه چرپـــه  گوتی،
تۆیش چارهکک چایخانهی سهرسووچهکه،
چووم، که پته. ئیشـــم وهره، ئهوه دوای
ماهوه، با بچینه و گوتی:" ھهستا یهکسهر
ماهوه نین، منداڵ ھیچیان له و ماڵ ئهوڕۆ
ھهیه. به شتک زانیم خۆتین". و ھهر خۆم
چاوگه ماهکه یان پاس چووینه ماـــهوه .
عهرهب لـــه بهتاوین، بوو کرێ خانوویهکی
کـــه ھـــهر پیانده گوت(موشـــتهمهل).
دهزانیت تۆ گوتی:" بهپکهنینهوه دانیشتین
کـــردووه ؟" چیم چیـــت کردووه؟"،گوتم:"
ھه موو کردووه، دروســـت بهزمکت گوتی
تۆیش و، گرتووهتهوه منی سهروپۆتهکی
چۆن"! گوتم:" ،"لهخـــۆت ب ئاگات ده ب
ئهوهتهی دهزانیی گوبگـــره:وهک گوتی:"
نه ماوه ھیچ ھهیه، قاھیره کـــوردی رادیۆی
و دراوســـکانی عراق دهوهته و به عراق
گیگرتووه، ئره حکوومهتی نهکا. ئینگلیزی
و میســـر باس له یهکتیی که به تایبه تـــی
مهپرســـه. ھه ر ئه وه دهکرێ، ســـووریاش
عهزیزئاغا ئهحمـــهدی لهمهوبهر، ماوهیهک
بهگ(قهزاز) ســـه عید گوتی و، بۆالم ھات
بۆ الم، بابفهرموێ ده؛ و لت سو ده کا
گوتم منیـــش بخۆینهوه . پکـــهوه چایه ک
بۆ ئهو بفهرمـــوێ بـــا سوپاســـی ده کهم،
پاش لهگه مان. بخوا شۆرباوک و ماه وه
ھهوای عهزیزئاغادا ئهحمهدی به ھهر ئهوه،
رۆژی ....دا(کاتهکهم کـــه له بۆم ناردهوه
ماهوه دێ بۆ پاشنیوهڕۆ بیرنهماوه: نه بهز)
ھهرده بـــ ئهمـــهش بـــۆالم، به تهنیـــا و،
بهسهرچاو گوتم خۆماندابمنتهوه. لهنوانی
بهخرھنان، پاش ھات، که .رببهخ و،
کـــوردی دوو وهک پمگـــوت، یه کســـه ر
رهسمیات یان یهک بدوین، لهگهڵ ھاووتی
گوتی:" قهزاز ســـهعید لهنوانماندا. ھه ب
مانای وایه ئه مه ھاتووومه ماـــت، که  من
کاک باشه گوتم:" منیش نهما". رهسمیات
بهخرھاتیـــت". دی جارهکـــی ســـه عید،
دم رهفیق، دهزانیت گوتی:" کاک ئهویش
خره؟" خوانهکا گوتم:" لت؟". ئشـــاوه
تۆ کاک رهفیق شهڕه . و خر نییه گوتی:"
عراقیشـــدا و کوردیش لهنـــو پیاوکـــی
و ھاتووه بهسهر شتت گهلک ناســـراویت،
دهزانیت، بهڕاســـتی ئایا دیوه، دنیایهکت
کوردیش و بهخۆشت زیان که بکرت کارک
چی؟" کاری گوتم:" خوانهکا، بگهیهنت؟"،
گیرفانی له تۆی نامیلکهکهی قهزاز سهعید
لهسهر بهردهمم خستییه و، دهرهوه ھنایه
ســـهیرکه". دهفهرموو گوتی:" و مزه کـــه
ئه وه گوتم:" و لنهزان کـــرد خۆم منیـــش
باش زۆر چۆن چییـــه؟ چییـــه؟" گوتی:"
ئهمه ناشـــ گوتم:" چییـــه؟"، ده زانیـــت
گوتبووی؛ عهزیزئاغا ئهحمهدی که ئهوهب

تكۆشركی ملك یوسف
سربخۆیی و الینگری ئاشووری

بوو كوردستان

رەسووڵ، مستفا عزەدین د.
بردنی بۆ گۆڤان(شایت)، ب دەگرم
لوبنان پرتۆكك بۆ ل دان ستان
بوو خان رۆشن یارمتیی ب ك

و جمشیدی كوڕی رۆشن بدرخان 
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تۆیش و چاپکـــراوه لوبنـــان کتبـــک له
پیالنی به یان نووسیومه ، من یان گوتووته؛
لهمه ئاگات تۆ بۆچی کراوه؟"،گوتی:" من
مـــن نه بکـــه، بـــاوهڕ نه بووه ؟"،گوتـــم:"
بووه. چاپکردنی له نهئاگام و، نووسیومه
من که خه یاهی ئه و سه ر ھاتیته چۆن تۆ
ھهبووبـــ دهســـتم یـــان نووســـیبتم،
زۆر تۆی باســـی چۆنکه تیدا؟"،گوتـــی:"
باسهکه، ســـهرتاپای و تداکراوه به باشی
الیهنی گهلـــک تاوانبارکردنـــی عـــراق و
ئهو دیکهش یهککی خۆئهگهر دیکهشـــه.
بـــه تۆوه پوه ندیی کاره ی کردبـــ ئـــهوا
ســـهرۆکی تۆ چووزان ئهگهرنا؛ ھه بـــووه،
ســـه عید، کاک ھیوابوویت"،گوتم:" حیزبی
ناســـراوم. که من خۆت له مهوبـــهر گوتت
گه لـــک عهره بیـــش وهک دوکتـــۆر فازیل
باسی له کتبهکانیاندا ک و ک و حسهین
به زمان چی نازانم کردووه. دوایـــی منیان
ناڕهحـــهت منه وه  گوتـــراوه که تـــۆی وا
نووسینه لهو مهبهســـت کردووه؟"،گوتی:"
که قه ومییهکان عه رهبه بۆ رخۆشـــکردنه
بن و بووخنـــن عـــراق حکوومه تـــی
کوردیـــش رازین بهوه و، ئهوجا دهرد بکهن
که عراقییه کدا ھهمـــوو و کورد به ده مـــی
پرسیاره دهکهم ئهم باشه .لهخۆیان نهب
رووخا حکوومه تهی عراق ئهگهر ئهم لت.
دهســـتدهکهوێ؟". ھیچی کـــورد و نه ما،
حکوومهتهی ئـــهم ئهگهر گوتم:" باشـــه،
دهستدهکهوێ؟"، ھیچی کورد ھهرواما، عراق
ئاخر گوتی:" قهزاز سهعید ئهوهمگوت؛ که
من، کورد؟ گوتم:" کن؟"، کـــورد مبپ
کـــه تۆ ره فیـــق تـــۆ" .. گوتـــی:" کاک
لهخـــۆت منداهوردکـــهت ده ســـته یهک
کابـــرا دوکانـــی ئـــهو کۆکردووه تـــهوه و
موشیر بهشیر ئوستاد سه یره(مهبهســـتیی
به شارهزهردهواه تان کردووه بووه:نهبهز)
به  دژ و قۆڕ شتکی ساتهناساتک، ھه ر و
شـــیوعیانه و ناھهق قســـهی و حکوومه ت
و، ھهزار دهنووســـن کابرایهوه ئه و به ناوی
بۆچی ئمه دهکهن، حکوومهت بوختان به
ئهو و، ئـــهو کاره دهکهن که ئوه نازانین
"من ده خـــۆی، ســـاده یی له کابرایهش
ئهو کابرایه، که دهزانن نووسیومه". ئوه ش
نییه، له ســـه ر کـــردی وایه وه ک ماســـی
رهفیق کاک پاـــی. خۆتـــان خســـتووهته
ناکرێ کورد ئیش بۆ و لهتک کهس بهچوار
به شکیان به شن. س کورد بزانیت دهب و
و الدـــی کورده کهیـــه، %85ی  کـــه
و، ھهژارن و رووت و برسی و نهخوندهواره
و ئاغا که کوردهوه پنجی سهتا له لهالیه ن
و شـــخ و مهال و ســـهرۆکھۆز و ده ره بهگ
ھه ســـوکهوت دهکرێ کۆیله وه ک کوخان،
ھیچ و ناـــن ھیچ ئهوانیـــش له گه یـــان،
%10 ی کوردهکهش خوندهوار و  ناکهن.
زۆر کهمهیهکی ئهوانیش و، شـــارن خه کی
وهک نهبـــ، ھهموویان مۆســـکۆ که میان

بۆیان. وایه  موسومانان مهککهی

کوردهکهتـــه". ئهمـــه ده فه رموو
و وهزیریـــت تـــۆ گوتم:" باشـــه
بۆ شتک ده ده ستۆیشـــتوویت،
کوردم، بکه". گوتـــی:" من کورد
حکوومهتی نیم. کورد وهزیری بهم
بـــه وه زیر. کـــردووه عراق منی
شـــتکیان دهوێ، کـــورد ئه گـــه ر
پکـــهوه ھهمـــوو با ده فه رمـــوو
دهقیژنن ئهوهی لهباتی داوایبکهن.
لهباتی و ئیســـتیعمار" ووخـــب"
ئمه بن بچن شـــیوعتی، باسی
دهوێ. خۆمانمان مافی و کوردین
ناوچهکانـــی ھهمـــوو لـــه   بـــا 
بۆ بنـــرن کوردســـتانهوه نونهر
و مه لیـــک بچنـــه الی و، به غـــدا
داوابکـــهن. و  ســـه رۆکوهزیران 
وهزیرکی منیش، وهک ئه وســـاکه
بهرپرســـیاریی کـــه عراقـــی،
دهم وتـــم، ناوخۆی کاروبـــاری
خۆیـــان باخۆیـــان ھه قیانـــه،
شـــتک ببه نبهڕوه. ئابهم جۆره
جه مـــال ئهگه رنـــا، ده کـــرێ،
به رادیۆیهک لهباتی عه بدولناســـر،

شـــتک ھیچ ،دابن رادیۆ کوردی، ســـهت
گوتم: ھهنهخهه تنن". خۆتـــان و ناکرێ
دهستپشکهریبکهن فهرموون ئوه "دهباشه
نیازی باشـــی و، بکهن کورد و، کارک بۆ
کاکـــه، گوتـــی:" ده رخـــهن". خۆتـــان 
خۆیانهوهب کورد له دهب دهستپشکهریی
ھهتا دیـــاره پکهوه. ھهموو و، ئـــهوهش
شیوعی و شـــخ مه ال و و ئاغا ده رهبه گ و
بۆ کارک ھیچ لهناو کورددا، ده سهتداربن
دهیت کـــه تۆ دنیاشـــبه، کورد ناکرێ،
باشه، نییه، کتبه ئهم نووسینی له ئاگات
یان نووســـیوه ، کتبه ی ئه م ئهوهی به م
و، خۆشـــباوه ڕه و خاو و ساده که ســـکی
برای ده بنـــه عهرهب قســـانه به و پیوایه
دروســـتدهکهن، کورد بۆ دهوهت و، کورد
بشـــیانهوێ عهرهب ئهگهر ئه وه  نازانـــ؛
که نایانهوێ، دروستبکهن، بۆ کورد دهوهت
ئهو شته چۆنکه دروستیبکهن، ئهوا ناتوانن
خۆ بیکهن. ناتوانن نییه و، ئهوان بهدهس
کابرایهکی کهسه ئهوا ئهو ،واشنهب ئهگهر
و، تههکهبـــازه و فبـــاز و ســـاخته چی

ســـابوون لووســـانه؛ قســـه ده یه وێ بهم
ھـــاره لهخۆباییبووه کابرا ئـــهو له به رپی
بدا، بۆئهوهی (مهبهستی ناسربووه:نهبهز)
و، نتانه بوهشـــکی شئه ویش ده ســـت
بکا به زمک تووشی کوردیش، و عراقیش
وران بهجارێ ئمهش و خۆیشـــی و، مای
لهگهڵ گوتـــم:" ئهمه باشـــه؟"، بـــکا. جا
ربدهیت دهتوانیت تۆ ،نهب ھیچ ئهوهشدا،
گۆڤاری و رۆژنامه ھندهک به  دهرچوونـــی
دهزانم که داومه، بهوانه ی گوتی:" کوردی".
وهک شیوعتی، بۆ چه قه نهلدان به نایکه ن
تاهبانی". حیســـامهدینی شخ کوڕهکهی
دهیویست جهالل مام خۆی (سهرنج: کاتی
وهربگرێ کوردی گۆڤارکی رایه(اجازه)ی
دهســـتهی له بهشـــداریبکهم که  منیـــش
قهزاز، بۆالی سه عید چوو و، نووســـهرانیدا
پی دابوو بهنی لهپشهوه قهزاز، سهعید
پیگوتبوو"ھهبهســـتی و بیداتـــ کـــه  
بنووسه بکهس فایهق نیشتمانپهروهرانهی
شـــیوعتی". بهم بهکتبی مه یکه تیدا،
و له بهنهکهی پهشیمان بووهوه دواییش
ماوهیهدا، لهو باســـه، شـــایه نی نه یدایه.
له و(ھیوا) (پشـــکهوتن) گۆڤاری رایهی
و ھندهک کهرکووک له و (شهفهق) بهغدا
پهرتۆککی چهنـــد دران، گۆڤاری دیکـــه
و،(یانـــهی بـــازاڕهوه کوردیـــش کهوتنه
جموجۆکی کورد)لهبهغـــدا ســـه رکهوتنی

تکهوت.
حیلمیم رهفیق مامۆســـتا ئه م قســـانه ی
و پاراســـتن خۆمدا له دی ســـانی ســـاڵ
لهبیرمماون ھهندازهیهی ئهو تا ئســـتهش،
سهر خســـتمنه سهرڕاستییهوه و بهوپه ڕی
که کـــورد، مژووی خاتری له بـــه ر کاخه ز،
الیهنه وه گهلک بهداخهوه، لـــه میژووه ئه م
مامۆســـتا لهمهش، بجگه تدایه. که لنـــی
عهزیزئاغاوه ئهحمهدی لهڕی حیلمی، رهفیق

خۆی)که سه عید قهزاز بیستووبووی(نهک له
پوهندییبهمه سعوودیکوڕیمه المحهممهدی
خوندهوار کوردکی وهک کـــراوه، کۆییهوه
به  رازیبووه ئهویش شـــیوعتی، و دوژمنی
زیاد کاکه لهگهڵ بـــووه ئاماده و، ھاوکاری

ھهولر و کۆیـــه و لـــه ئاغاکانی و، گه لک
داوای ئهمهش بۆ و، قسهبکا پارتی و بادینان
ئاغاکان که دهمی کـــردووه زۆری پارهیهکی
ســـهرینهگرتووه، ھهوه کهی بکاپی. چه ور
نهبـــووه" رازی لهالیهکهوه"پارتی چۆنکـــه
بکاو، "ئیســـتعمار"دا لهگهڵ که  ھاوکاریـــی
خۆشی قهزاز دیکه شهوه ســـهعید له الیهکی
ئاغـــاکان و"پارتی" که له گهڵ رازی نهبـــووه
بکا. ھاوکاری قههم دهدایه شیوعی به ئهو
که بژم مـــژوو ئهوهش بۆ ســـه رنج:دهب)
ستاندار(متهسه ریف)ی کاتک قهزاز سهعید
چهند دهستی کرده کهلهپچه ی بوو مووســـ
رهشـــیدی، ئهحمهد وهک زلی ده رهبهگکی
دۆســـکی بهگی دوالی و بهروارییه کان میری
رژمی جاشـــی و زۆردار دهرهبه گی که  دوو
1943ـ   بارزان شۆرشـــی به دژ بوون، عراق

1945:ج.نهبهز)
گوتی"  حیلمی رهفیق مامۆســـتا  ئه وجا
کراویت، رهھهندهی زوبر پمناخۆشه که زۆر
سه رکشـــی و زوبـــر بۆ بـــه م تۆ بچـــۆ
ئـــهم تا ککه، خـــۆت ماوه یهک مه کـــه  و،

ک نازانن ھشـــتا گوپفـــه دادهمرکته وه.
دۆزیانه وه ئه گهر نووسیوه، نامیلکه یهی ئهو

پدهکهن". خراپترت تۆیت؛
له و، زوبر چوومه بیبمهوه، کورتی لـــه
ماوهیهدا لـــهو دوورخرامهوه و، کوردســـتان
عـــهره ب" "یهکتیی بـــووم، که  لـــه زوبر
واژۆکرا 1958/2/1دا، له کهپهیماننامهکهی
له  کرا، لهسهر 2/21 دا گشتپرســـیی له و،
بهشـــوهی" کۆماری  و فه رمی 2/23 دا به
و ســـووریا میســـر عه رهب"له یه کگرتـــووی
چووه سهر، و، دوایی یهمهنیشـــی پکھات
بهرامبـــهر بهوه ناچارمان ئه ردهن و عـــراق
فیدرای 1958/2/14دا یهکگرتنکـــی لـــه
پارتییهکان، خۆیاندا دروســـتبکه ن. له نوان
سلمانیی ھهویاندهدا، لهڕی نونهری زۆر
کوردیش نوی که مال، عه لی پهرلهماندا، له
عهرهبی "یهکگرتنی دهستووری له بهجۆرک
لهبهرئه وهی بهم ئهرده ن"دابھنرێ، و عراق
جه ماوهریی قورساییه کی و سه نگ ھیچ پارتی
ھهر وهرامیشـــی ســـهعید، نووری نه بـــوو،
نونهری کهمالی عهلی پارتییهکان، نهدانهوه.
دهماستی به کردبوو ســـلمانییان شـــاری
کهمـــال خۆیـــان الی حکوومـــهت. عهلـــی
ئازا کوردکی و دهوهمهند زۆر بازرگانکـــی
خرهومهندییشی کاری بوو. دهستۆیشتوو و
بهڕوهبهری لهوهپش ماوهیهکیـــش ده کرد.
سهربه بوو، که توانیبووی بهغدا پۆلیســـی
چهقۆکشـــهکان و جـــهردهکان و دزه کان
له لی. ده ترسا سه عید زۆر نووری شۆڕبکا.
زوو سهرکار، زوو نهھاتبووه قاسم  بهغدا، تا
و بهشیر موشیر دوکانی(ئوســـتاد) ده ھاته
پاش بۆمان. دهھنا حکوومهتی دهنگوباسی
له دهرهوهی ھاته ســـهرکار، قاســـم ئه وه ی
نوچهی له ئـــهردهن و تایبهتی به عـــراق،
جاوبـــار دهھاته و، ده ژیا لوبنان و که نـــداو
که خزانهکهی و خۆی جارکیان ئه مانیـــا.

بهغدا سهنهوی(سنهیی)یهکانی بنه ماهی له
کوڕهزاکهی که و کوڕی سهباحی بوو، لهگهڵ
بوو، کوردزان خۆبه و وتووریا زۆر منداکی
دهمه ئهپارتمانکم ئهو میۆنیخ، منیش ھاتنه
ھهبوو، گچکهی که ناندینکی بهکرگرتبوو

ھاوبیران؛ نانخـــواردن. بۆ بانگشـــتمکردن
نهقیبیش ئه حمـــهد و بروســـکه ئیبراھیـــم
پشهوه، ھاته جهالل مام باسی ئامادهبوون.
عهلی کهمال نزیکببووهوه. له حکوومهت که
کیه ؟"، کوڕی جهالل مام لمان،" پرســـی
پرسیاره ئهو که بوو ســـهیر پمان ئمـهش
کیه؟"، کوڕی نازانیت بۆچی گوتمان" ـ دهکا
بپرســـم"، ئوه حهزدهکهم له گوتـــی:" نـــا
شخ حسامهدینی تاهبانییه"، کوڕی گوتمان
گوتمان چیکـــهره؟"، گوتی:" حســـامهدین
ئوه کوڕینـــه. گوتی" ھهژارهـ  کابرایهکـــی
خۆمه وه، پیرییهی بـــهم دهزانن ئهز خۆتان
و جهاللهوه ده ڕۆیشتم مام پشـــت له جاران
که کاتـــک بوو ئه مه ھهدهســـتام، له به ری
نیشـــتمانپهروهری جهالل مام سه رمایهکهی

عراق، حکوومهتی پاڵ چووەته ئسته ـ بوو
ئایا، کـــوڕی کیه؟ بزانم ده ب له به رئـــه وه،
باوکی ســـامانهکهی خاتری لهبهر ده شـــ

ھهستم؟". لهبهری
رادیۆی  کوردیی باسه، بهرنامهی  شایهنی
لهژر 1964ما، ئهوجـــا ھهتاســـای قاھیره
ئهوهی لهبهر و عارفدا عهبدولسهالم گوشاری
پرۆگرامی دهدوا، عـــراق دژی به رنامهکهله
که مارف(زهند) یۆســـف کوردیی داخـــرا.
وهک کوڕه مه ریـــوان 1938/8/7دا له لـــه
ھهورامان لـــه و، لهدایکببـــوو دارتاشـــک،
له خوندبووی، مودهریس مه الکهریمـــی الی
ئه ندامی(یهکتیی و پهنابـــهر بووه ئه مانیا
لـــه ئهوروپا) کورد خوندکارانی نه تهوهیی
سایکۆلۆژی له دیپلۆمی قاھیره له "نوکسه".
زانستگهی له و، وهرگرتبوو وانهگوتنهوهدا و
له 1982دا و 1976/1975، ماجســـتر کیل
له دکتۆرانامهکـــهی دکتـــۆرای وهرگرتبوو،
کوردیدا. زمانی له بوو پشگری(ده)وه بارهی
بوو خراپ چی گوتی، یۆسف .شادب رهوانی
بومکردهوه، عارف عهبدولســـهالم دژی له

تاپیانزانی.

باس کۆتایی
ھهووتکۆشـــینه ئـــه م
نامیلکهیهوه(کفـــاح لـــهو کـــه  
ھـــۆی بـــووه االکراد)دهســـتپکرد،
عهبدولناســـر جهمال ئاشـــناکردنی
پشـــوازیی و، کـــورد به کشـــهی
که کرد کهســـانه ئهو لـــه  بارزانی و
رۆژھه تهوه، ئهوروپای له بارزانیان
بهمیسردا قاســـم، پاش کودهتاکه ی
ئهوهبوو، بـــهم، عراق؛ ھنایهوه
کۆمۆنیســـتهکان، نه و نه  پارتـــی
قاسم لهسهردهمی سووت نهیانتوانی

وهربگرن.
دهمه وێ وتارهدا، ئهم کۆتایی له
یهکهمی که له نیوهی بژم ئـــهوهش
مۆنیخ شه ســـتهکاندا، کاتک لـــه
مۆنیخ زانســـتگهی لـــه و، ده ژیام
ره حمهتـــی لهگـــهڵ ده مخونـــد،
یهک. ببووینه ئاشنای قادر عهبدو
نهورۆییهکانی لـــه قادر ـــعه بدو
چلهکانـــدا لـــه ھه ه بجـــه بـــوو.
خوندنی بـــۆ سویســـرا چووبوو بۆ
ئهگهرچی ،عه بدو کاک ھهندازیاریی.
که س، به  گۆڤانیی(شـــایهتی)گهلک
ئهلعهتتار لهوانه؛ د.یۆســـف یه کـــک
زانستگهی له کیمیابوو مامۆستای که
ناســـیاری و، پهنجاکاندا به غـــدا لـــه
ھه رچهنده ـــبوو، عهبدو ـــعه بدو
بهدبهختی، بوو، له زۆر ژیره ک خوندکارکی
ئهمانیا ھاتبووه سهرنه کهوتبوو؛ خوندندا له
کۆمههیهکی بۆ وتـــاردان به خۆی و، نانی
بجگهلـــهوهش، رۆشـــنبیرییدهردهھنـــا.
ئیسالمی کۆمههیهکی ســـهرۆکی ماوهیهک
بوو، کـــه دوایی لهبهر ھندهک بیـــروڕا که
خۆی نهببوو، کۆمههکه به دی الیهنگرانـــی
وتارهکانیدا لـــه یهکک له لکشـــابووهوه.
لهبهردهم ئهمانیا شونکی له ھهردهمه که
رهوان ئهمانییهکـــی به خهککدا کۆمهه
ربازی به سهر میسرییهکی پشکشیدهکرد؛
لهگه ی، قسهکردن پاش و، دهب ئاماده ناسر
ئهمانیا میسر له سهفیری وادهکا که کارکی
بنرێ میســـر چوونه بۆ بانگشـــتنامهیه ک
ئهمانیا دهمه له ئـــهو قادر عهبدولال بۆی.

ســـهردهمه دا، تاکوتـــهرا له و په نابه ربـــوو.
زۆر لهبهرئهوه ئهمانیا، له ھهبوون پهنابهر
میسر بۆ ســـه فهرهیدا لهو رزدهگیرا لیان.
قادر؛ عهبدو بوو، 1964دا له زستانی که
لهبهر جـــا دیبوو. جه مـــال عهبدولناســـری
بیســـتبووی منهوه له قادر عهبدو ئه وهی
ناسر پوهندیی االکراد)هوه، (کفاح لهڕی که
باسی الی ناســـر به کوردهوه په یداکردووه؛
بۆچی لیپرسیبوو؛ ئهویش کردبوو، ئهوه ی
"صامــــــد الکردســــــتانی" دهناســـیت؟" تۆ
و دۆستین"، دهژی میۆنیخ له گوتبووی:" ئا
و بگهیهن منی ناســـر پیگوتبوو ســـوی
له ئمه(میسر) ســـهفارهتی له پیب؛ با
ســـهردان بۆ ب و بکا ڤیزه داوای ئه مانیا
وابوو بیروڕای ،عهبدو کاک میـــوان. وه ک
له بووم دوودڵ لهپشـــهوه باشـــه . که  بچم
کهلکمدایهوه، دوایی بهم نهچوون، و چوون
رکالم(وتاری لهبارهی رهنگه ســـهردانهکهم
،ھهب نو رادیۆ)نرخکی و قســـهی رۆژنامه

ناگێ. ھیچ رۆک لهباری رامیارییهوه بهم
لهالی که گوتی؛ ـــعه بدو کاک ھهرچهنده
گرتووه عارف عهبدولسهالم له رهخنه ی ناسر،
ھهوستهکانی به کابرایه، ئهو گوتوویهتی و،
زیان زۆر نین، له گهی ئهوانهی و کورد دژی
بهڕزیان گرتوویانه ربـــازهی به و ده گهیهن
ئه و و، عه بدولســـهالم عهرهب بۆ خزمهتـــی
وهک گهورهی ســـهرۆککی که نییه که ســـه
که ناســـر گوتی:" و، بکهن" ھاوکاری ئوه
و، بوو بدهنـــگ بۆی، دهکرد ئه م قســـانه م
قســـهکهم که دهموچاویدا وابوو بـــه  رهنگی
عهبدولسهالم دژی له دهزان، بهم بهراست
بیارمدا لهگهڵ ئهوهشـــدا نهکرد"، قســـه ی
عراقکی لهالیهکـــهوه؛ چۆنکه که  نهچـــم؛
خۆی بوو، ناسر به ســـهر ھه بوو که عارفی
نونهری ھهبوو که شۆرشکی کورد پاشان
چوونم ئهوه دهمزانـــی لهبهر خـــۆی ھهبوو.
خزمهتک ھیـــچ کاتهدا، لهو بۆالی ناســـر
کراوه که لهوهی پتر ناکا، کورد به کشـــه ی
بارودۆخهکه چۆنکه بهســـه رچووه، و، کاتی
رۆژی لـــه له بیربـــوو که گۆڕابوو.ئهوهشـــم
پهنابهرانهی بارزانییه 1959/4/16دا، ئـــهو
گه ڕانـــهوه و ســـۆڤت بـــوون له  یه کتیی
که  العرب) و(صوت قاھیره رادیـــۆی عراق،
و سۆڤت و قاســـم که وتبوونه دوژمنایهتیی
ئهم گوتیان"سۆڤت بهدرۆ کۆمۆنیستهکان،
بـــۆ ناردووه تهوه بهچهکـــهوه بارزانییانهی
بۆ و، کۆمۆنیســـتهکان و قاسم پشـــتگیریی
ھهر ئهمهش عراق"، عهرهبایهتیی نهھشتنی
سهعیدبوو. نووری 1956ی درۆکهی زستانی
لهپاش جهالل مام که بجگهلهمهش،ئهوهبوو
وتووژ بۆ بهعـــس(1963/2/8) کوده تـــای
بـــۆ چوو عهرهب"هوه له بارهی "یه کتیـــی
ھهموو له ئهو" که پییگوتبوو ناســـر میسر،
بزووتنهوهیهکی ھهمـــوو دژی بارودۆخکـــدا

دا عـــهرهب نیشـــتمانی لـــه جیاخوازانـــه
به کـــوردی بزووتنهوهی واته ."ده وه ســـت
له کوردستانیشـــی به بهشک و، جیاخوازانه
خاکی ئدی دانابوو. عه رهب" "نیشتمانی
نهمابوو، کۆبکاتهوه ھهردووالمان کـــه گرنگ
له ســـای1969دا کـــه له گـــه ڵ ئهمهشـــدا،
لهژر به عهرهبی، له ھامبورگ نامیلکه یهکم
لهبارهی الکردیـــه- المشـــکله نوی (حول
لهالیـــهن و، نووســـی کوردهوه ) کشـــه ی
له (یه کتیـــی نهتهوهیی خویندکارانی کورد
باســـی NUKSE) هوه بوکرایهوه، ئهوروپا
رزه، ئهگهرچی جی زۆر ناسر ئهوهمکرد که
چۆنکه پنـــادهن؛ خۆی نرخی عه ره بـــهکان
دهیانگـــوت فهلهســـتینییهکان له ھنده ک
ھه رچهنده دهزانم رزیدهگرم، ژی ئهز "خاینه"،
کهسکیش، رزگرتنی دهکا. کورد دژایهتیی
باوهڕم لهگهی. ھاوکاریکردن لهگـــهڵ جیایه
ھانیبوو، دیگۆلیش جهنهراڵ قســـهیهی به و
و رامیـــاری کـــه  دهیگوت:"ھهڤابهندتیی
گوی و، گهنجی جوان کچی پهیماننامه، وهک
ئه وهبوو، مهبهســـتی وانه"، بهھار ره نگینی
پیردهب جوانهکه بهتپهڕبوونی کات، کچه
و، نجارانی نام شهنگییهی شۆخ و ئهو و
و، دهب سیس گهشـــهکهش، رهنگینه گوه

.دهب ھیشک پاشان
نامیلکهی لـــهو دیگۆلیشـــم ئه م پهندهی

تۆمارکردبوو. المشکله الکردیه)دا (حول
ســـهعید قســـهکانی به پچه وانـــهی
ئهو کهسهی ئهو کهپیوابووه؛ قهزازیشهوه،
ساده(ساویلکه) یان نووسیوه ، نامیلکهیهی
لـــه نه ئـــهز "ســـاختهچی"، بـــووه،  یـــان
له نه و، کرد کارهم ئه و ســـاویلکهیهتییه وه
لهبـــهردهم دهرفهتکم ســـاختهچتییهوه .
لهدهستنهچ ویستم و، دی کورددا کشهی
ژیانمدابـــووم و لهبهھاری کاتـــهش، و، ئه و
نهبووم. دهســـهتکیش ھیچ جۆره خاوهنی
رهشـــوڕووتی لهپناوی کهکـــردم ئـــه وه ش
ھیچ خروبری چاوهڕوانی و، کـــردم کورددا
سهعید قهزاز، نیم بۆخۆم. و الیهنک نهبووم
دهیتوانی خۆ به رزهدا، پایه ئهو تهمه نه و لهو
عراقی به کاربهدهستانی دامهزرا، رادیۆکه که
کورد، بـــه بدهن مافک بگوتایـــه. دهدهی،
ئسته نهیگوت؟ ناسر؛ بۆچی دۆستی بانهبنه

گوناھبارین؟ کاممان
ھاتهدی. لیده ترسا قهزاز سهعید ئهوهی
خۆشـــی بهناڕهوا و، گۆڕدرا رژمی عـــراق
ســـهعید که ھۆی ئهوهی به پهتدا، ملی کرا
له نه کردووه، کـــورد بۆ مافی قه زاز، داوای
لهبـــهردهم چۆنکه نهبـــوو، ترســـنۆکییهوه
ھاته دهست. زۆر ئازایانه دادگهی مهھداویدا،
نهبوو، باوهڕی بهکورد ئهوه بوو، ھۆیهکـــهی
داوای بتوانن، دهرهبهگییهدا کۆمهگه له و که
بۆ ئهمه ئهوه یه خۆیان بکهن. به گهشم مافی
ژنف(سویســـرا) 1962دا له له ھاوینی که
خزانی خانی زهک ســـهیر، به ڕکهوتکی
لی کرد پرسیارهم ئهو و ناسی قهزازم سهعید
بۆی، رهخســـابوو که ھهله دا لهو چۆن، ئه وه
گوتی: زهک خان کوردی نهکردووه؟ باسی
که جار زۆر قهزاز) پهریخان(ســـهعید باوکی
دهیگوت"کهسم پشـــهوه دهھاته باسه ئه و
دهمنمه وه". بهتهنیا ئهوحهله نییه. لهپشت
رۆشـــنبیر بوو، زۆر ژنکـــی زه کـــ خـــان
نهبهز:رۆژانی شادب(بوانه: جهمال رهوانی
و ئهدهبی بنکـــهی سویســـرا. له ئاواره ییم

سلمانی1999). گهالوژ، رۆناکبیریی
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مافی بۆ داوای که سهعید قهزاز، ھۆی ئهوهی
چۆنکه ترسنۆکییهوه نهبوو، له نه کردووه، کورد

ئازایانه زۆر مهھداویدا، دادگهی لهبهردهم
باوهڕی بوو، ئهوه ھۆیهکه ی ده ست. ھاته

دهرهبهگییهدا کۆمهگه لهو که نهبوو، بهکورد
بکهن خۆیان مافی داوای بتوانن،
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