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  مامۆستا مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس
 
 
 

 
 
 
 
 
 گوناااادی لە ئااااایین  و تەسااااەو  ئەهلاااای بنەماااااڵەیەکی لە هەتاااااوی ی١٢٨١ساااااڵی بە بەرابەر کااااوردی ی٢١١١ ساااااڵی هاااااریبە لە
. عەبااادولکەریم ناااا ناویاااان و هەڵەێناااا بەژیاااان چااااوی مناااداڵێ  کوردساااتان  ڕۆژهەاڵتااای مەریاااوانی سەربەشااااری ی«گوێزەکاااوێرە»

 دواتاری  و بااوکی ساەرەتا کە باوو منداڵ هێشتا وعەبدولکەریم .بوو قازی هۆزی لە موستەفا کوڕی عەبدولفەتاح کوڕی عەبدولکەریم
 گونادی چوباوونە کوردساتانەوە باشاووری شاارەزووری تەکایەی گونادی لە ئەوەی لەبەر وخوشکەکانی عەبدولکەریم. دەدا دەست لە دایکی

 و دژوار ژیاانێکی باۆیە نەباوو  باا  گشتی بە خەڵکی  باروودۆخی و نەبوو گوندە لەو نزیکیان وەها کەسوکارێکی و خزم گوێزەکوێرە 
 .دووڕوو لە عەالئەدین شێخ خانەقای بە ناسێنران خێرخواز خەڵکانێکی هاوکاریی بە دواجار و دەبرد بەسەر نەهامەتییان پڕلە

 
 .نرا ایینیئ خوێندنی وەبەر عەبدولکەریم و گرت ئەستۆ و خوشکەکانی و عەبدولکەریم عومەرسەرپەرەستیی شێخ کوڕی عەالئەدین شێخ

 بیااارەی خانەقااای دەگەڕێااتەوە عەالئەدیاان شااێخ ئەوکاااتەی هەتااا دەدا خوێناادن بە درێاا ە دووڕوودا خانەقااای لە عەباادولکەریم فەقااێ
 مەالمحەماامەدی خزمەتاای لە بیااارە خانەقااای لە مەالعەباادولکەریم. دەبااا خااۆی لەگەڵ ئەویشاای و کوردسااتان باشااووری لە هەورامااان
 گوناادی لە و کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای دەگەڕێااتەوە دیسااان ماااوەیە  دوای و دەدا خوێناادن بە درێاا ە رزتااردابە ئاسااتێکی لە و عوبەیاادی

 عەالئەدیاان شااێخ داوای لەسااەر دواتاار و دەخااوێنێ دی پەرتااووکێکی چەنااد لەوێاا  و دەگیرسااێتەوە مەریااوان شاااری بە سااەر ی«بالاا »
 .بیارە خانەقای دەگەڕێتەوە

 
 لە کە ئەوەی هەتاا و خوێندوویەتی و گەڕاوە کوردستان شارەکانی و گوند حوجرەی لە زۆر فەقێیەتی نەریتی وەکوو عەبدولکەریم مەال
 قەرەداغیادا عاومەری شاێخ خزمەتای لە مەالیەتای پلەکاانی دوایین و سلێمانی شاری لە مەوالنا خانەقای دەچێتە هەتاوی ی١٣١١ ساڵی
 .ێوەردەگر مەالیەتی ئیزنی هەتاویدا ی١٣١٤ ساڵی لە و دەبڕێ

 
  بە و بووه «نامی» شێعریی نازناوی و کردوه پەخشان و شێعر نووسینی به دەستی فەقێیەتیدا لەسەردەمی هەر عەبدولکەریم مەال
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 .نووسیوە زانستییەکان پەرتووکە لە هەندێ  لەسەر پەراوێزی و ڕوونکردنەوە و بابەت عەرەبی  و فارسی و کوردی زمانەکانی
 

 داوای لەساەر دوایە و مااوەتەوە لەوێ ساڵ چوار ماوەی هەڵەبجە شاری نزی  لە «نێرگسەجاڕ» گوندی مەالی وە  عەبدولکەریم مەال
 بەناوباانگترین لە یەکێا  مامۆستای کرایە و لێنرا ی«مودەڕیس» ناوی ڕەسمی بە لەوێ و بیارە خانەقای گەڕاوەتەوە عەالئەدین شێخ

 .بوو بیاره خانەقای ئەوی  بوو  تێدا اریخوێندک سەد لە زیاتر کە کوردستان ئاینییەکانی زانکۆە
 

 مامۆسااتای ٥١ لە زیاااتر ماااوەیەدا لەو و بااووه زانکااۆیە ئەو بەڕێااوەبەری و مامۆسااتا ساااڵ ٢٤ ماااوەی بااۆ مااودەڕیس عەباادولکەریمی مەال
 مەال گرتاااوە وەر مەالیەتییاااان ماااۆڵەتی و کاااران پەروەردە ئەودا دەساااتی ژێااار لە دیاااکە  واڵتاااانی و کوردساااتان بەناوباااانگی ئاااایینی

 و شاێعر کە بەتواناا نووساەرێکی وەهاا باووە بەڵکاوو نەباوو وتنەوە وانە سەرقاڵی تەنیا بیارەدا خانەقای لە مودەڕێس عەبدولکەریمی
 .دەرکرد ناوبانگیان و دایەوە دەنگیان تورکی و عەڕەبی و فارسی و کوردی زمانەکانی بە نامێلکەکانی و کۆپەڕ و پەخشان

 
 گەڕەکاای لە«حااان حاااجی» مزگەوتاای چااووە و هەڵکەناارا بیااارە خانەقااای لە ساااڵ٢٤ دوای لە مااودەڕێس  ولکەریمیعەبااد مەال مامۆسااتا

 گەڵ لە مامۆساااتا کوڕەکاااانی دژایەتیااای هاااۆی بە دواتااار و ماااایەوە لەوێ چوارسااااڵی  مااااوەی باااۆ و سااالێمانی شااااری لاااه مەڵکەنااادی
 لەسااڵی و تاڵەباانی تەکایەی چاووەتە دواتار و «دووزخورمااتوو» شااری باۆ دوورخارایەوە عێارا،  ئەودەمای ساەرەڕۆی دەسەاڵتدارانی

 شاااێخ مزگەوتااای لە ماااودەڕیس و «ئەحااامەدیە» مزگەوتااای پێشااانوێ ی بە کااارا لەوێ و عێاااڕا، پێتەختااای کاااردە ڕووی هەتااااوی ی١٣٤١
 .گەیالنی عەبدولقادری

 
  و شێعر زیندووکردنەوەی و نووسین بە کرد دەستی عەرەبیزمدا پان و عەڕهب شارێکی جەرگەی نێو له عەبدولکەریم  مەال مامۆستا

 کارد ڕزگار فەوتان له تێروتەسەلەوه لێکۆلینەوەیەکی به دیوانیان چەندین کوڕی محەممەدی و فاتێح هاوکاریی بە و کوردی ئەدەبیاتی
 نماوونە چەناد وەنادیهەمە قادری فەقێ و مەحوی بێسارانی  سالم  نالی  مەولەوی  دیوانەکانی. کردنەوه کوردیان گەلی پێشکەشی و

 .بەبایەخانەن و بەپێز کارە لەو
 

کااۆپەڕی بااه زمااانی کااوردی باااڵو کااردووەتەوه و کااۆپەڕی باااڵو نەکراوەشاای هەن کە لە چااا   74 بەرهەمیاادا پااڕ تەمەناای لااه مامۆسااتا
 .نووسیون یکوردیش به تورکی فەرهەنگێکی و فارسی زمانی به کۆپەڕی 4کۆپەڕی به زمانی عەڕەبی و  03نەدراون  هەروەها 

 
 لەبەر هەر باێ  عەرەبای به هەردەبێ خواپەرەستی که نەکراوه قەبووڵ پێ سووکایەتیەشی ئەو و نەبووە بەوە باوەڕی هەرگیز مامۆستا
 کاه کاردۆتەوە دیاکە  مامۆساتاکانی باۆ ڕێگاای و بووە کوردی به هەینیی ڕۆژی وتارەکانی بوو ئایینی مامۆستای یەکەم که بووه ئەوە 

 باوونەوه  بەرەنگااری و کارد زۆریان دژایەتیەکی چاوتاریکان و تەسکان بیر دا خۆ کاتی له که هەرچەند. بدەن وتار ویانخ زمانی به
 چااۆنیەتی سااەر لااه هەبااوه سەربەخۆیشاای بیروبۆچااوونی و بهکااوردی کاارده پیرۆزیشاای قورعااانی و نەوەسااتا بەوەشااەوه مامۆسااتا بەاڵم

 .نەبوه بێگانه کیخەڵ دەمی له چاوی و ئایەتەکان تەفسیرکرنی
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 و تونادئاژۆ خەڵکاانی گەڵ لە خاۆی سانووری و باووه خاۆی باه تاایبەت بۆچوونێکی و فەلسەفه خاوەنی مودەڕیس عەبدولکەریم مامۆستا
 ئەو کاردوه  کوردباوونیەوه باه شاانازی بەردەوامای  و هەباووه کوردساتان ساەربەخۆیی باه بااوەڕی و جیااکردووەتەوە ئایینی شەڕخوازی
 دیکتاااتۆری وەاڵماای لااه جارێکیااان کااه خۆیااان  گەلەکەی بااه وەفاااداربن و نیشااتیمانرەروەر کااه کااردوه کوردەکااانی قوتابییااه ئامۆژگاااریی
 ناابێتەوه جێگەیاان کوردساتاندا له کوردەکان زانا بۆچی مامۆستا گوتووه پێی و خزمەتی چووەته سەردانێ  به که عێڕاقدا لەنێوچووی

 جاێگەم کوردساتاندا لاه نەخوێنادەواری بەر لاه ئەمان نیه  وا نا دەفەرمێ و دەزانێ سووکایەتی به پرسیاره ئەو مامۆستا  هەڵدێن؟ و
 .نەبۆتەوە

 
 زۆر ماااوەیەکی بااۆ هەبااوو  زۆری ناوبااانگێکی و بااوون الیەنگااری زۆر خەڵکااانێکی کااه ئەوەی بهاار لااه عەباادولکەریم  مەال مامۆسااتا
 خۆشەویساتیی بەر لاه زۆر خەڵکاانێکی و باوون کێشاەتر باێ و پاارێزراو ریداساێبە ژێر له بەغدا شاری کۆچەری و دانیشتوو کوردەکانی
 .دەژیان سەربەستانه مامۆستا

 
 ئێاران  فەلەساتین  لوبنان  سووریه  ئۆردۆن  سعوودیه  واڵتانی له عێڕا، له جگه کە ئاستێ  گەییشتبووه زانستدا پلەی لە مامۆستا
 فێرباوونی باۆ ئەنادەنووزی   و ماالیزی دەگاتاه هەتاا و پاکساتان ئەفغانستان  ت کۆوەی مەغرێب  جەزائێر  سوودان  میسر  تورکیه 
 دوایینیااان کااه بااوون  کااورد بەغاادا شاااری موفتییەکااانی هەمااوو دامەزراوه عێااڕا، واڵتاای لەوەتەی هەروەهااا خزمەتاای  دەهاتنااه زانساات
 .ماوەتەوه موفتی بەبێ بەغداد  شاری بەڕێزیان کۆچی دوای و بوو مودەڕیس عەبدولکەریمی مامۆستا

 
  زانیاریی کۆڕی ئەندامی به کرا دا١٣٥٨ ساڵێ له و عێڕا، زانایانی کۆڕی سەرۆکی بە کرا بەڕەسمی هەتاوی ی١٣٥٤ ساڵی له مامۆستا
 زانااای هەزار سااێ الیەن لااه دواتاار ساااڵێ  چەنااد و بااووه ئااۆردۆنی  واڵتاای زانیاااری کااۆڕی پێکااراوی باااوه هەروەهااا و کااورد دەسااتەی

 .هەڵب ێردراوه «تەسەو  و لێکۆڵینەوەکان و وتنەوه وانه و بڕیاردان بۆ بااڵ ئەمینداری» وەکوو عێڕاقەوه سەرانسەری
 

 ماڵئااوایی و دوایای کاۆچی سااڵیدا ١١٤ تەمەنای لاه هەتاوی ی١٣٨٤ساڵی پووشرەڕی ی٨ شەوی مودەڕیس  عەبدولکەریمی مەال مامۆستا
 .سرێردرا خا  به گەیالنی عەبدولقادری شێخ گۆڕستانی له و بەجێەێشت گەلەکەی بۆ پەرتووکی له خەرمانێ  و کرد ژیان له

 
 (بۆتەوە باڵو دا"  کوردستان" ی٧١١ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٧ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 

 
 



: بەسەرهات و ژیان کۆمەڵێک: حوجرەوە لە  

 

 

7 
 

 
 

 مامۆستا سەعید نووڕسی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 باااکووری لە بیاادلیس پارێزگااای ی«نااووڕ » گوناادی لە سەرسااەوزکان و بەرز چیااا لەنێااو هەتاااوی ی١٢٥٤  ساااڵی ڕەزبەری مااانگی لە

 کاوڕی نووڕسای  ساەعید. سەعید نا ناویان و هەڵێنا ژیان به چاوی چاوگە  منداڵێکی هەژاردا و دیندار بنەماڵەیەکی له و کوردستان
 .میرزایە فیسۆ به ناسراوه عەلی میرزا

 
  الی و پیارۆز قورئانی باوکیدا لەخزمەت سەرەتا و دیاربووه پێوه وێنەی بێ وشیارییەکی  و زیرکی منداڵییەوه لە هەر نووڕسی سەعید
 و حاوجرە زۆر له و گەڕاوە کوردستاندا دێهاتەکانی و شار بە دواتر ئەو. خوێندوه سەرەتاییەکانی کتێبه گەورەی برای عەبدوڵالی مەال
 .خوێندویەتی کوردستاندا زانستییەکانی وەندەنا
 

 ئیجاازەی سااڵیدا چاارده تەمەنای لاه و دەباڕێ بەساەرکەوتوویی مەالیەتای قۆناغەکاانی هەماو سااڵدا پاێ  مااوەی لاه ساەعید مامۆستا
 فیزیا   شایمی  یزانستەکان لەوێ و «وان» شاری دەچێتە و وەالنانێ زیاتر پەروەردەی و فێربوون ئەوەشدا لەگەڵ مەالیەتیدەدرێتێ 

 نازنااوی کە پێشاێ دەچێاتە ئاستێ  تا زانستانەدا لەو و دەبێ فێر  جوغرافیا و گەردوونناسی مێ وو  زەویناسی  فەلسەفه  بیرکاری 
 .دەدرێتێ دەورانی تاقانەی واتە  «بەدیعوزەمان» دواتر و مەشهوور سەعیدی

 
 ماالیزی و مەغرێب میسر  لەزانکۆکانی کۆپەڕەکانی لە هەندێ  که وسیوهنو نامێلکەی و کۆپەڕ ١٣١ تەمەنی بەدرێ ایی سەعید مامۆستا

 مامۆسااتا کۆپەڕەکاانی لااه زۆرێا  هەروەهااا وەردەگیاردرێ  لااێ کەڵکیاان سااەرەکی ساەرچاوەیەکی وەکااو ئیالهیاات دوکتااورای پالەی لە دا
 پورتوگااالی  ئیساارانیایی  چیناای  ی ئیتالیااای ڕووساای  ئاڵمااانی  ئینگلیاازی  فەڕەنساای  زمانەکااانی  سااەر وەرگێڕدراونەتااه سااەعید
 ...و فارسی ئۆردو  مەگەدۆنی  بولغاری  عەرەبی  ئالبانی 
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 مااالیزی  ئاڵمااان  ئوسااترالیا  واڵتەکااانی  لااه جیهااانی کااۆنگرەی بیساات لە زیاااتر نێوخۆییەکااان ساامیناره و کااۆڕ لە جااگە هەروەهااا
 .گیراوه بۆ تورکیەدا و ئێران سودان  یەمەن  ئوردون  مەغریب  اد چ باشوور  ئەفرێقای فلیرین  جەزائر  میسر  بۆسنی  ئەندەنوزی 

 
 کوردساتان باکووری شارەکانی سەر کردبووه هێرشی کە ڕووسیه واڵتی داگیرکاریی دژی شەڕەکاندا لە یەکێ  لە نووڕسی سەعید مامۆستا

 لە ئەو. دەمێنێااتەوە دا ساایبری لە «سااترمایکۆ» بەناادینانەی لە ماناا  چااوار و ساااڵ دوو و ڕووسااەکان دەسااتی دەکەوێتااه برینااداری بە
 .ئیستانبووڵ دەگەیەنێتەوە خۆی واڵتەوە چەند رێگەی لە و دەکا ڕا زیندان لە دەڕەخسێ بۆی کە هەلێکدا

 
 لە پاڕۆژەیە ئەم ماووچەی و گەڕ دەخااتە وان شااری لە زانکاۆیە  کاردنەوەی باۆ هەوڵەکاانی ئیساتانبوڵ دەگااتەوه کە سەعید مامۆستا
 .دەخرێ پە  وکارەکە پێدەکا دەست جیهانی یەکەمی شەڕی پرۆژەکە سەرەتای هەر بەاڵم وەردەگرێ  ەکانعوسمانیی

 
 و لاه باووه کێ  یاه و پاشا ریف شه کانی نزییکه هاوڕێ  له بووه کێ  یه نیشتمانی و ئایینی کەسایەتییەکی وە  نووڕسی سەعید مامۆستا

 تیکردنی رایااه نوێنه بااۆ داوه هااانی و ڵب اردووه هااه کااورد لی گااه ری نوێنااه کااوو وه پاشااای ریف شااه کااه ی ناودارانااه و زن مااه تییه سااایه که
 .پاریس  له زایینی( ١١١١) ساڵی ی کۆنگره له ی که له گه
 

 لەو و داوە نەتەوەکەی پرساای بەرەوپێشاابردنی هەوڵاای ڕێکنراوەیەکاادا لەچەنااد ئەناادامەتیی چوارچێااوەی  لااه  بااووه کێ  یااه مامۆسااتا
 زانیارییاااه ی وه باڵوکردناااه ی ڵاااه کۆمه)  (١١١٨ کاااورد  قی ره تاااه هاوکااااریی ی ڵاااه کۆمه: )وە  گێاااڕاوە  ساااەرەکیی دەوری ەداڕێکناااراوان
  (زراوه دامه «کسان یه تی برایه تی کیه یه» دوروشمی به ١١١١ ساڵی  له  که دی ممه محه و ئیتیحاد ی ڵه کۆمه)  (١١١٨ کان  کوردییه

 
 (.١١٢٢ کوردستان  خۆیی سەربه ی ڵه کۆمه) و( کان وزه سه مانگه ی ڵه کۆمه)  (١١١٨ وردستانک ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه)
 

 و هاناادان  لااه گێااڕا چاااوی ر بااه ڕۆڵێکاای و ژیااا ده واناادا شاااری  لااه پیااران سااەعیدی شااێخ ی کە شۆڕشااه می رده سااه  لااه سااەعید مامۆسااتا
 .یی وه ته نه ی ناسنامه ی وه زیندووکردنه و ما  ستهێنانی ده به بۆ شاره و ئه ڵکی خه ی وه ڕوونکردنه

 
 کەمالییەکاان بە باا  پێنەدانای و ملانەدان باۆ ماوو  شااری  لاه زایینای ی١١٣٥ سااڵی  لاه  ئێسرارته کوودتای کاتی  له سەعید مامۆستا

 اڵم باه ژارم  هاه کاوردێکی ناد رچه هاه ئەمان ڵاێ ده کر دیارباه شااری  لاه کانیدا وتاره له کێ  یه  له ئەو. ڕێنست وه رینی به جوواڵنەوەیەکی
 بااۆ کااه دادگاکاناادا  لااه کێ  یااه له ها روه هااه. کااراوم رده روه پااه کوردسااتاندا کانی وزه سااه و رز ربه سااه چیااا  لااه  کااه ئەوەیە شااانازیم هەمااوو

 چیاکاانی  لاه ئەمان ڵاێ ده رز هبا نگێکی ده باه مامۆستا ن  ده ده پیشان سێدارەدراوی  له  به هاوڕێکانی  له   که 51 تەرمی چاوترسێنکردنی
 .ناترسم رگ مه له رگیز هه و ژیاوم و بووم وره گه و بووم دای   له ئازادی  به کوردستان

 
  و کران دادگایی سیاسی و ئایینی زانای دان سه جێگیربوون  و گرت تورکیادا ر سه  به ستیان ده تی واوه ته  به کان مالییه که تورکه کاتێکه
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 و لااه بااوو کێ  یااه سااەعید مامۆسااتا. وه خرانااه دوور یااان ندینانااه به خرانااه یااان دران  سااێداره  لااه یااان پا  سااه ردا سااه به حوکمیااان
 .تورکیه کانی سته دوورەده شوێنه بۆ وه دوورخرایه  که بوو  تییانه سایه که
 

 ڵکوو به کوردستاندا له ر هه   نه ی وه ئه ر به  له ماڵ به گرت  ڵده هه ی سێداره له زیاتر وه کانه تورکه دادگای ی ڕوانگه  له سەعید مامۆستا
 یان ڵگااه به باشااترین گینا ئااه بیکااوژن  ئاشااکراییه و بااه توانی یانااده نه بوو  هااه زۆری نگرانێکی الیااه کانیشاادا عوسمانیه تورکااه نێااو  لااه
 یدا که شۆڕشاه له  که لێکردبوو داوای سەعید شێخ هك ی یه نامه و ئه بوو  پیران سەعیدی شێخ ی که نامه وەاڵمی ئەوی  که بوو وه سته ده به

 ی رناماه به و پاالن شاۆڕ . مەکە پەلە و بگارە جەرگتادا بە ددان جاارێ»: نووسایبووی واڵمیادا  لاه ساەعیدی  مامۆساتا و بکا هاوکاری
 .نکا تورکه ستی ده وێته دەکه اڵمه وه م ئه« .ن هه  که ترن دڕنده وه له زۆر کانی  مالییه که و وێ ده
 

 دا تاراوگاه و یای دوورخراوه لە میرداغادا ئه و مونی ساته قه ئێسارارته  باڕال  کانی شاره له نی مه ته  له ساڵ 51 نووڕسی سەعید مامۆستا
 ریدێ چاوه ژێر خراوەتە و دنیزلی ئافیون  ر  شه سکی ئه کانی  ندینانه به ته خراوه جار ند چه دوورخراوەییدا  له ر هه و بردووه  ر سه به
 .بکا دەرباز گیانی توانیویەتی مامۆستا کە کراوه ژارخواردوو جارێکی  ند چه و
 

 دڵاه و کارد ژیاان  لاه کجاریی یاه ماڵئااوایی ئوورفاه شااری  لاه زایینای ی١١١١ سااڵی بەهااری لاه نجام رئه سه نووڕسی سەعیدی مامۆستا
 . سرێردرا خا   به شاره و ئه ی«اولوالجامع» گۆڕستانی  له و وت که لێدان  له ی که وره گه
 

 پێان  دوای  کاه باوو  وه ئه بوو  نه   به وه ئه کان مالییه که تورکه بۆ اڵم به کردبوو  دوایی کۆچی و مابوو نه ژیاندا  له ند رچه هه مامۆستا
 نادیاار شاوێنێکی باۆ ر پتاههێلیکۆ  باه ڕوفاتەکەیاان و دایەوە ساەعیدیان مامۆساتا ی گۆڕەکه وێ  شه کاندا تورکه شوومی پیالنێکی  له ساڵ

 کوێیه؟  له نووڕسی سەعیدی مامۆستا گڵکۆی نازانی   که ئێستا  تا هه و ڕاگواست
  

 .بێ ڕێبوار پڕ ڕێگای و شاد ڕۆحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا"  کوردستان" ی٧١٧ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 ئایەتوڵاڵ مەردوخ
 
 

 
 
 
 
 
 

 گۆڕەپانەکاانی پااڵەوانی و ڕۆڵە نیشاتمانرەروەر لە زۆر پێگەیاندنی و پەروەردەکردن مەڵبەندی و النکە کە هەرچەند خانەکان قەاڵی
 زانستیشاادا بااواری لە ناسااراوە  دەسااڕەنگینەکان وەال و کیاا  و هااونەر بەپێتەختاای و بااووە زامە پااڕ نیشااتمانە لەم بەرگااری و شااەڕ

 مەڵبەنادەدا لەو کە قوتابییاانەی لەو زۆر. باووە هازر خاوەن کەسانی و شاعر و ڕووناکبیر و زانا پەروەردەکردنی بەرچاوی ناوەندێکی
 .ڕێزن جێگای و ناسراو یشداجیهان بگرە و کوردستان چوارپارچەی هەر لە کە ناوبەدەرەوە کەسایەتیی بوونە دواتر بوون  پەروەردە

 
 .مەردوخە ئایەتوڵال ئەوی  دەکەین  سنە شاری و ئاویەر پێدەشتی گوڵزارەی لەو گوڵێ  لە با  لێرەدا ئێمە

 
 سانە شااری «ئاغەزەماان» عیرفاان و زانسات ئەهلای بنەمااڵەیەکی لە کاۆرپەیە  هەتاوی ی١٢٥١ ساڵی ڕەجەبی مانگی ی٢٧ ڕۆژی لە

 .نرا لێ موحەممەدی ناوی ببوو  دای  لە ئایینیدا پشتاوپشت گەڕەکی لە بنەماڵەیەکی لە کە ەوئ هەڵهێنا  بەژیان چاوی
 کۆچیاان و ئەماڕۆوە کوردساتانی لەڕۆژئااوای لەمەوبەر سااڵ ٧١١ نازیکەی مەردوخ شاێنەکانی. مەردوخە عەبادولموئمێنی کاوڕی محەممەد
 .گیرساونەتەوە« سنە» شاری لەوان لە بەشێ  دواتر کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە تەخت هەورامانی کردۆتە

 
 تێگەیشاتوو کەساێکی مناداڵی بە هەر ئەو. داوە لەدەسات دایکای ناازی و ساۆز لە پاڕ و گەرم ئامێزی ساڵیدا پێن  تەمەنی لە محەممەد

 .ڕاکێشاوە خۆی بۆالی دەوروبەری و باوکی سەرنجی ورد و زۆر پرسیاری بە و بووە
 قوتاابییەکی بە دەیکاا سااڵیدا حەوت تەمەنای لە دەکارد  بەدی دەگمەنای و نااوازە ەساایەتیەکیک کوڕەکەیادا نێوچااوانی لە کە باوکی
 و پشات و مامۆستا ڕۆژگار  چەرخی بەاڵم دەکا؛ فێر عەڕەبیی و فارسی و کوردی ڕێزمانی و (ئیالهییات) سەرەتاییەکانی پەڕاوە و خۆی

 ورەی و نەڕووخااا نە  بااابی و دایاا  دەسااتدانی لە بە محەماامەد .دەسااتێنێ محەماامەد لە باااوکی عەباادولموئمێنی شااێخ واتە پەنااای 
 شااێخ خزمەتاای لە دواتاار ئەو. بااوونی چاااالکتر و کااارکردن زیاااتر بااۆ بەهێزتاار بزوێنەرێکاای بااوونە کارەساااتانە ئەو بەڵکااوو بەرنەدا 

 « لۆن محەممەدی شێخ» زمەتییخ چووە زانست وەدەستهێنانی زیاتر بۆ و بڕی خوێندن لە دیکەی پلەیەکی چەند مامی عەبدوڕەحمانی
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 . سنە شاری« ئاغاحەبیبوڵاڵ» مزگەوتی لە
  

 چینای و چەوسااوە پاڵرشاتیی و دەچاوونەوە داگیرکەراندا و ستەمکار گ  بە کە پێدەگەیاند وشیاریان قوتابیی حوجرەکان سەردەمە ئەو
 .دەکران ڕێبەرایەتی ئایینیەوە مامۆستایانی ەالیەنل سەردەمە ئەو شۆڕشەکانی زۆری هەرە زۆربەی دەبینین چۆن وە  دەکرد  هەژاریان

 
 و ١٣٣٧ سااڵی لە دواتار «سانە» شااری بەرناوێ ی و وتااربێ  باووەتە الویادا تەمەنای لە خۆی زیرەکیی و لێهاتوویی بەهۆی محەممەد
 بەهاااۆی دواتااار ئەو« گەڕوو » و نااااوچەی سااانە شااااری باااووەتە دادوەری «٣١٢١»بڕیااااری  پێااای تەمەنااای بە کەمیااای ساااەرەڕای

 بااوکی بەجێماوەکەی دەوڵەمەندە کتێبنانە بەاڵم کەوتەوە  دوور حوجرە لە سەرشانی  کەوتبووە کە. زۆرەوە ئیداریی بەرپرسیاریەتیی
 وتاوووێ ە و بەدواداچاوون و لێکاۆڵینەوە بە زانساتەکان زۆری هەرە زۆربەی و بۆخاۆی مەزن زانکاۆیەکی دەکااتە بەبایەخ میراتێکی وە 

 لەسااەر لێکاادانەوەی شااارەزایانە و ڕەوان زۆر کە ئەوەی لەبەر محەماامەد مەال. دەبااێ فێاار سااەردەمە ئەو زانایااانی گەڵ لە ڕۆژانەکااانی
 نازنااوەی ئەو و دەرکاردوە ناوباانگی ئاایەتوڵاڵ بە و زانیاوە خوایاان نیشاانەیەکی بە ساەردەمە ئەو کردووە خەڵکی ئاینییەکان ئایەتە
 .بڕاوە بەسەردا

 
 زۆربەی کە داوە گەلێاا  زانساات لە خااۆی و نەکااردووە قەتاایس خااۆی ئایینیاادا مامۆسااتایەکی چوارچیااوەی لە تەنیااا مەردوخ  ئااایەتوڵاڵ
 زۆر بەرهەمەکانیادا لە یەکێا  لە وێانە بۆ زانیوە  هەڵگەڕانەوەیان کوفرو بە یان بوون بێبە  تێگەیشتنیان لە سەردەمە ئەو خەڵکی

 وزەی دەوری بە جیاااواز ڕووبەرگەلێکاای لە جیاااواز وزەگەلێکاای بە و جیاااواز گەلێکیخااولگە لە ئێلێکتاارۆن سااووڕانەوەی لەسااەر وردی بە
 دەدوێ  فیسایون  و فیزیاۆن دیااردەی و دیاکە ڕووبەرێکای باۆ ڕووبەرێاکەوە لە گواساتنەوەی کااتی لە وزە ئاازادبوونی شاێوەی و ناوکیدا

 لێاا  هەتاااودا بەدەوری ئەسااتێرەکان سااووڕانەوەی و هەتاااوی گەلەسااتێرەی خااولگەی هاوشااێوەی بە ئەلکترۆنییەکااان خااولگە هەروەهااا
 .دەداتەوە

 
 مەنتێا،  یاان ژیربێ یای فەلساەفە  ئێساتێعارە  یاان خاوازە وەزع  نەحاو  سەر   وەکوو  زانستەکانی لە زۆرێ  لە ئایەتوڵاڵمەردوخ 

 لە هەروەهااا بااووە  مامۆسااتا یاناداهەندێک لە و شااارەزا و ئەستێرەناساایدا فیزیاا  شایمی  بیرکاااری  مێاا وو  ئوساوول  کەالم  بەالغە 
 . هەبووە بااڵی دەستێکی دا «جەڕ» و« هیرنۆتیزم» و زانستەکانی
 فێقهی» :لە بریتین لەبەردەستن باڵوکراوانەی ئێستا ئەو ناسراوترینی کە نووسیون نامیلکەی و پەڕاو ١٢١ بە نزی  مەردوخ ئایەتوڵاڵ
 .«مەردوخ یفەرهەنگ» و «کوردستان و کورد مێ ووی» «محەممەدی

 
  و هەیە نووسراوەی گەلێ  کوردی زاراوەکانی و ڕێزمان و هۆنراوە سەر لە و داوە کوردی زمانی بە زۆری یەکجار گرینگیەکی ئایەتوڵاڵ
 :دەڵێ ئەو .زمانەکەیان فێربوونی زیاتر بۆ داوە هان کوردانی

 
 نەزانێ تواو خۆی زوان هەرکە 
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 نازانێ هەرگیز تات و تور  زوان
 دانەمێنی هیچ ەرەکتەگ ئەگەر

 بنوێنی ئەشی مەردوخ فەرهەن 
 

 و تاریکاایی لە کۆمەڵگاا کە داوە هەوڵای باڵوکراوەکاانیەوە ڕێاگەی لە و« ئازادی ڕاپەڕینی پارتی»دامەزراندنی بە مەردوخ ئایەتوڵاڵ
 ساێ پێشانیاری تەندروست ڵگایەکیکۆمە و تا  هەر بۆ ڕێنوێنیشی باشترین و بێنێتەوە بەئاگایان و بکا ڕزگار کۆنەپەرەستی و نەزانی

 لە ڕاسااتی لە دوور و بەکااوفر هەواڵنەیااان ئەو بەرژەوەناادینواز و کۆنەپەرەساات خەڵکااانێکی بەاڵم بااووە  زەڕدەشااتی ئااایینی بەناادەکەی
 و راوەداڕێا  باۆ لەنێوبردنی پیالنی جارێکی  چەند تەنانەت و داوە هان دژی لە بەرچاوتەنگیان و بیرتەس  کەسانێکی و داوە قەڵەم
 .بووە ڕزگاری پیالنانە لەو ئایەتوڵاڵ بەاڵم گوللە  دەستڕێ ی بەر دراوەتە

 
 ڕۆژئاواییەکاان و ڕوو  شاەڕی لەساەردەمی دەوروبەریدا و سنە شاری جەماوەری زیندووهێشتنەوەی و دیمۆگرافیا پاراستنی لە ئایەتوڵاڵ

 خواردناانەی ئەو و« بەڕوو»کاۆکردنەوەی باۆ خەڵکانێ  هاندانی ەب کاریگەری گێڕاوه ئەوی  یەکجار ڕۆڵێکی کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە
 .خەڵکدا بەسەر دابەشکردنیان و نەسووتابوون شەڕەکان بەئاگری کوردستاندا کێوەکانی و  شاخ لە کە
 

« یەتاییەک دەنگای»ڕۆژنامەی  و هێنای ساڵیدا سی تەمەنی لە مەردوخ ئایەتوڵاڵ سنەوە  شاری هێنرایە کە «چا »دەزگای  یەکەمین
 . باڵوکردەوە و چا  پێ خۆی وتارەکانی

 
 هایچ ژێار لە و کاات هایچ و نەباووە خەمساارد و باێ هەڵویسات کەساێکی سیاسایەکاندا گۆڕانکاارییە و هەلاومەر  لە مەردوخ ئاایەتوڵاڵ

 بە و دەربڕیااوە خااۆی ڕای بەڕووناای و نەترسااانە زۆر پااێوەوانەوە بە داگیرکاااران  کۆشااکی پاسااەوانی و جیرەخااۆر نەبااۆتە بیانوویەکاادا
 . کردوە بەشداری کرداری  شێوەیەکی

 
 گەڵ لە و کاردوە تاارانی شااری ساەردانی «مشاروەە»شۆڕشای  لە کاردن پشاتیوانی بۆ کورد نوێنەرێکی و ڕێبەر وەکوو جارێکی  چەند

 شااێخ و قاجاااڕ ایشاا محەممەدعەلاای وەکااوو کەسااانێکی لەگەڵ جااار چەناادین و دانوسااتان سااەرمێزی چااۆتە سااەردەمە ئەو دەسااەاڵتدارانی
 .گۆڕیوەتەوه بیروڕایان گۆڕانکارییەکان لەسەر و بووە چاوپێکەوتنی قەزوێنی عار  و نووری فەزڵوڵاڵی
  سنە شاری قەتارچیانی گەڕەکی لە هەتاوی  ١٣٥٤ ساڵی خەرمانانی ٢١ هەینی شەوی کوردستانی مەردوخی محەممەد شێخ ئایەتوڵاڵ

 .کرد نژیا لە ماڵئاویی ساڵیدا ١٨ تەمەنی لە
 

 (بۆتەوە باڵو دا"  کوردستان" ی٧١٨ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  عەالئەددین سەجادی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لە ئەویاا  نەگەیاناادوە  پااێ نیشااتمانرەروەر و ئااازادینواز کەسااایەتیی و بلاایمەت کەمیااان کوردسااتان لە فەقێیااان حااوجرەی و ماازگەوت
 و ساەپان و جووتیاار نێوچااوانی ئاارەقەی و شاان ڕەنجای بە یاان ساەدەقە  و خێار بە کوردستان  مزگەوتەکانی و حوجرە کە کاتێکدا
 .دەبوون زانست فێری و دەژیان ئەوان پاڵرشتیی بە هەر قوتابیەکانیشیان و مامۆستایان و  دەکران درووست ڕەنجکێشەکان وەرزێڕە

 
 شااتێکیتر هەر پااێ  دەبااێ و چەوساااوەیەن گەلە ئەم قەرزداری دی چینێکاای هەر لە زیاااتر ئااایینی نایااانیزا کە ئەوەشااە لەبەر هەر

 ئەمەگااانەی بە ڕۆڵە ئەو زۆرنااین حوجرەکااان  دەرچااووانی ژمااارەی پێاای بە مەخااابن بەاڵم بسااەلمێنن  ئەوگەلە بااۆ خۆیااان وەفاااداری
 .لەوانە یە  سەجادی عەالئەددین و دبێکر خزمەتیان و دابێتەوە گەلەکەیان لە گەرموگوڕیان ئاوڕێکی

 
 کااوڕی نەجمەدیاان کااوڕی ئەو. ژیااانەوە نااایە ساانەپێی شاااری قەتارچیااانی گەڕەکاای لە هەتاااوی ی١٢٨١ ساااڵی سااەجادی عەالئەدیاان
 .تەختە هەورامانی بە سەر کەلجی گوندی سەجادییەکانی بنەماڵەی لە و عیسامەدینە

 
 جیاجیاکاانی نااوچە لە ڕووی فەقێیەتای نەریتای وە  دواتار و کارد خوێنادن بە دەساتی کوردساتان ڕۆژهەاڵتی حوجرەکانی لە سەجادی
 سالێمانی شااری سەردەمەدا لەو. مایەوە کوردستان باشووری لە باڵەکایەتی و ڕواندز ناوچەکانی لە ساڵ سێ ماوەی بۆ و کرد کوردستان
 لە فەقێیەتای هەگابەی سەجادی عەالئەدینی بۆیە کوردستاندا  لە ڕووناکبیری و زانست بەناوبانگەکانی هەرە ناوەندە لە بووە یەکێ 
 ئاساتێکی لە دەگیرساێتەوە جەالل شاێخ مزگەوتای و دێلێا ە ڕەساووڵی مەال حااجی مزگەوتای لە و  سلێمانی شاری دەکاتە ڕوو دەکا شان

 .دەدا ئایینیەکان زانستە فێربوونی بە درێ ە و بەرزتردا
 

  سەرقاڵی بەردەوام و  بووم ئەدەبیات و ئەدەب تامەزرۆی دێ بیرم لە لەوەتەی»: ێدەڵ خۆی بۆ وە  سەججادی عەالئەدینی
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 و فارسای ئەدەبیااتی باازاڕی باازاڕ ساەردەمەدا لەو «ئەدەبیاتەوە بە بووە پێوەندیان یان ئەدەبی  کە بووم بابەتانە ئەو خوێندنەوەی
 ئەدی ئەی دەپرساێ خاۆی لە پڕێکادا لە کە ڕۆژەی ئەو هەتاا وە باو باازاڕە ئەو دووکاندارێکی سەجادی  و  بووە ڕۆژئاوایی و عەڕەبی

 بنوسام و بادوێم بەکاوردی  دەبێ کوردم کە ئێستا و کوردم من کە دەداتەوە واڵم خۆیشی بۆ هەر ئینگلیز؟ یان عەرەب؟ فار ؟ کێم؟ من
 لە دەزاناێ بەرپرسایار بە خۆی و نێتەوەدەبی کەموکوڕی لە خەرمانێ  بەرانبەر لە خۆی سەجادی عەالئەدینی ئەمجارەیان. بنوێنمەوە و

 هەڵماالێ لێ قۆڵی و بکا پێ دە  جێیەکەوە لە دەبێ کە باوەڕەی ئەو دەگاتە و  گەلێکدا نەنووسراوی دەوڵەمەندی ئەدەبیاتی ئاستی
 .کرد هەروایشی و 
 

 باێکە  و ساەجادی و گاۆران پیاساەی بیرەوەریای بەگەرمای زۆر سەرا بەردەرکی هەتا قەزازەکان  و گاوران و سابوونکەران گەڕەکەکانی
 .دەگێڕنەوە کوردیدا ئەدەبیاتی بەنێو

 
 دەچێاتە و وەردەگارێ تەکیەیای باابەعەلی شاێخ مامۆساتا خازمەت لە مەالیەتی بڕوانامەی هەتاوی  ی١٣١٧ ساڵی سەجادی عەالئەدینی

 کااتەدا لەو هەر و دەکا بەرفراوان ەتییەکانیکۆمەاڵی پێوەندییە لەوێ ئەو. نەعیمەخاتوون مزگەوتی پێشنوێ ی دەبێتە و بەغدا شاری
 ئەو وەبەر شاان پاێکەوە ئەوان. باوو گەاڵوێا  گۆڤااری ماۆڵەتی وەرگرتنای ساەرقاڵی کە دەباێ ئاشانا ئەحامەد ئیبراهیم مامۆستا لەگەڵ
 ئیبااراهیم ەرایەتییبەڕێااوەب بە «گەالوێاا ». دەردەکەن دا١٣١١ ساااڵی سااەرماوەزی ی١١ ڕۆژی لە گەالوێاا  ژمااارەی یەکەم و دەدەن ئەرکە
 و کێشە هەموو سەرەڕای کە بوو مانگانە گۆڤارێکی و دەچوو دەر بەغدا لەشاری سەجادی عەالدینی مامۆستا سەرنووسەریی بە و ئەحمەد

 .کرایەوە باڵو لێ ژمارەی ١١٥ و بۆوە باڵو ساڵ ١١ ماوەی بۆ بەربەستەکانی
 

 هێنادە ساەجادی. کوردساتانی  دیکەی بەشەکانی تەنانەت و باشوور لە کورد یگەل نووسەرانی کرکراوی دەنگی بە ببوو گەالوێ  گۆڤاری
 عەبادوڵاڵ بەگ  زەکی ئەمین بێکە   فایە، پیرەمێرد  وە  ئەدیبانێکی و نووسەر کە دەرەکرد گەالوێ ی دڵسۆزییەوە و گەرموگوڕی بە

 بە چاویااان چیاادی کە دەسااەاڵت. دەنااارد بااۆ خۆیااان نووسااراوەکانی و بااابەت تااامەزرۆییەوە بە وەهباای تۆفێاا، و زیااوەر بێنااود  گااۆران 
 یشای(نازار) گۆڤااری ماۆڵەتی گەالوێا   گۆڤااری داخساتنی پاێ  سااڵێ  سەجادی. ڕاگرت گۆڤارەکەیان هەڵنەدەهات  گەالوێ  پرشنگی

 بەاڵم. ەردەچوود جار دوو مانگێ و بوو ئەدەبی و کۆمەاڵیەتی سیاسی  گۆڤارێکی کە دەردەکرد گۆڤارەشی ئەو هاوکات و  وەرگرتبوو
 

 .داخرا ی «نزار» گۆڤاری هەتاویدا  ی١٣٢٨ ساڵی لە گەالوێ  گۆڤاری داخستنی لەگەڵ
 

 دە ئەو ماااوەی لە بەتااایبەتی و بااوو  کااوردی ئەدەبیاااتی لێکااۆڵینەوەی و نووسااین و خوێناادنەوە سااەرقاڵی بااوو تەمەنێاا  کە سااەجادی
 نووساینی بە کارد دەستی گۆڤارە دوو ئەو داخرانی دوای لە کردبۆوە؛ کۆ ستیزان لە زەریایە  بوو گۆڤارە دوو ئەو سەرنووسەری ساڵەی
 .هەبوو نووسینیانی ئاواتی کە کۆپەڕانەی ئەو
 
  بە سەجادی  پەرتووکەی ئەو. کرد چا  بوو ( کوردی ئەدەبی مێ ووی) کە خۆی پەرتووکی یەکەم سەجادی هەتاویدا ی١٣٣١ ساڵی لە
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 لە زیااتر بەرهەمیادا پاڕ تەمەنای لە ساەجادی. باووە وێانە باێ ئێساتا  تاا کوردیادا پەڕاوگەی ەل و دادەنارێ شاکارەکانی لە یەکێ 
 و ستوور ده و کورد کانی شۆڕشه مرواری  ی ڕشته: وە . کردوونەتەوە باڵوی و نووسیون جیاجیاکاندا بوارە لە بەنرخی زۆر کۆپەڕی بیست
 .کوردی زمانی نگی رهه فه
 

 لە و بەغاادا زانکااۆی مامۆسااتای بااووە کوردسااتانەوە حااوجرەیەکی بڕوانااامەی بە هەتاااوی ی١٣٣٨ اڵیساا سااەجادی عەالئەدیناای مامۆسااتا
 گەلەکەی ئەدەبیااتی و زماان بە خزمەتای نەناساانە  مانادوو و گاوتەوە وانەی سااڵ پاازدە مااوەی باۆ کوردیادا ئەدەبای و زمان کۆلی ی
 و زاناا مامۆساتایەکی وەهاا باوونی بە باردوە  کوردەکاان قوتاابیە بە ئیرەییاان زانکاۆیە ئەو عەڕەبەکاانی قوتابیە کە جۆرێ  بە کرد؛

 .دا زمانەکەیان لە بلیمەت
 

 ١٣٥٣سااڵی لە و بەغادا لە کاورد زانیااریی کاۆڕی کاارای ئەندامی بووەتە ڕەسمی بە هەتاوی ی١٣٥١ ساڵی سەجادی عەالئەدین مامۆستا
 ئاایینی جیااوازیی باێ بە پۆساتەدا لەو سااڵ ساێ مااوەی باۆ و کاراوە دەستنیشاان کوردساتان ئۆتۆناۆمیی نااوچەی ئەوقافی وەزیری وە 

 دەساات و ڕامااان جێگااای ئایینەکااان لەگەڵ پێوەناادی لە سااەجادی یەکسااانینوازییەی ئەو ئێسااتا  تااا و کااردوە کااوردی گەلاای خزمەتاای
 .خۆشییە

 
 بە درێا ەی تەمەنای  کۆتاایی هەتاا و کارا خانەنشین دەوڵەتی خزمەتی لە پۆستەدا  لەو مانەوەی ساڵ سێ دوای سەجادی عەالئەدین
 .دا نرخەکانی بە نووسینە

 
 ڕێگاای درێ ەدەرانای باۆ پێنووساەکەی و خامۆشاان شااری ڕێگای ڕێبواری بە بوو هەتاوی ی١٣١٣ ساڵی لە سەجادی عەالئەدینی مامۆستا
 .کرا بەڕێ بەغدا لە ەیالنیگ عەبدولقادری شێخ گۆڕستانی بەرەو کەسیدا هەزار دەیان ئاپۆڕایەکی لە و بەجێهێشت سەجادی

 
 سااەجادی  عەالئەدیاان ناااوی مااابێ کااوردی پەڕاوگەیەکاای هەتااا بەاڵم هێشااتووین  بەجێاای جەسااتە بە سااەجادی مامۆسااتا کە ڕاسااتە

 .دەدرەوشێتەوە
 

 .پڕڕێبواربێت ڕێگای و شاد حی ڕۆ
 

 (بۆتەوە باڵو دا"  کوردستان" ی٧١١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ سێرتەمبەریی ٧: ڕێکەوتی  -د  ماڵرەڕی کوردستان و کور: سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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  مەال ئاوارە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دێماوکراتی حیزبای تێکۆشاانی و خەباات بەری بە باوو هەناساەیە  کۆمار ڕووخانی دوای لە ١٣٤١ - ٤٧ سااڵنی چەکداریی جوواڵنەوەی
 تێیوشاەرانی لە كەسای٣٨ پاۆلێیی بەداخەوە ئەگەرچای ئێاران لە کاورد گەلای خەبااتی پڕشانگدارەی غەقۆناا لەو. کرایەوە کوردستاندا

 هاۆی بە باوو شۆڕشاە ئەم ڕاساتیدا لە بەاڵم كارد  نیشتمانەكەیان و گەل ڕزگاریی فیدای گیانیان بوو  لەوان یە  ئاوارە مەال کە کورد
 .پێشمەرگە ڕێینستنەوەی و بووژاندەوە و یانجوواڵنەوەكە لەگەڵ ڕۆژهەاڵت خەڵیی نوێیردنەوەی پەیمان

 
 کااوڕێکی نیشااتمانرەروەر  و زانااا مامۆسااتایەکی بنەماااڵەی لە سەردەشاات شاااری بە سااەر شەڵماشاای گوناادی لە هەتاااوی ی١٣١٣ ساااڵی لە

 .ئەحمەد لێنا ناوی باوکی ئەمینی محەمەد مامۆستا و هەڵێنا دنیا بە چاوی چاوگە 
 

 هەڵکشاا  ساااڵن حەوت شاە  بەرەو تەمەنی و گرت پێی سەرەتایی  مافێکی هەموو لە دوور بە و انەقوتابن بێ گوندێکی لە ئەحمەد
 نااامێلکە خوێناادنی دوای و بااوکی قوتااابییەکی ببێاتە کە بااوو ئاساایی زۆر ببااوو  دایا  لە خوێناادەواردا بنەمااڵەیەکی لە ئەوەی لەبەر

 حاوجرەیەکەوە لە و  تار گونادێکی باۆ گونادێکەوە لە و  فەقێیان ەرگەیج نێو چووە و کرد شان لە فەقێیەتی قەوانی سەرەتاییەکان 
 خوێنادنی ئەوەی پاێ  ئەحامەد مەال. خوێنادی زیرە  زۆر فەقێیەکی وەکوو و گەڕا کوردستان ناوچەی و شوێن زۆر دی  حوجرەیەکی بۆ

 و تاووتن ئهاوی  باوو  تاووتن رۆشاتن ف و کاڕین خهریکا  و کاساب  و کاار کارده رووى و هێناا خوێنادن لاه وازى بکاا تەواو مەالیەتی
 .ناساندوه و ناسیوه باشترى کهس ههموو له دا«سهردهشت ناوچه  تووتنهوانێک  هاوارى» شیعرى له بۆخۆى که تووتنەوانی

 
 و فەقێیەتاای سااەردەمی لە هەر کە بااوو  خەڵکدۆساات و نەتەوایەتاای هەسااتی خاااوەن دیناادار  ئاگااا  هێاا ا  مرۆڤێکاای ئەحاامەد  مەال

 و زۆرداری و  ژێردەساتان دڵتەزێنای بااڵی و حااڵ باێ و ناابەرامبەری بە هەساتی کوردساتان  گونادەکانی و شاار حاوجرەی لە خوێندنی
  کردە مەردایەتی چەکی کە وابوو خوێنی  نێو چووە و خرۆکەیە  بە بوو گەلەکەی ئازاری و کرد دەسەاڵتداران رووتاندنەوەی خەڵ 
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 .نابەرابەریانە ئەو نەهێشتنی و دەستەیی ژێر و کەمدەستی لە گەلەکەی زگاریڕ بۆ یە  سەر خستە ڕۆژی و شەو و شان
 

 وە ئەرکەکاانی قورساترین پاایە  و پالە بە گرنگیادان بەباێ کوردساتان  دیموکراتی حیزبی ئەندامی بە بوو ئەوەی دوای ئەحمەد  مەال
 پاشاایەتی ڕێ ێمای ساینوڕەکانی الیەن لە هەتاویادا ی١٣٤١ سااڵی لە ئەو. دەپەڕاندن ڕای گونجاو شێوەی باشترین بە و دەگرت ئەستۆ
 ڕێکنساتنەوە سەرقاڵی حیزبییەکانی هاوڕێ لە پۆلێ  لەگەڵ لەوێ و کرد کوردستان باشووری لە ڕوو ناچاری بە ئەوی  و کرا ئاشکرا

 بە بەوالوە  ١٣٤١ ڵەکانیساا لە. هەڵبا ارد خاۆی باۆ ئااوارەی نازنااوی کە باوو کاتە  ئەو هەر. بوو حیزب ڕیزەکانی بووژاندنەوەی و
 حیزبا  کاادرى جااره مەئ. فارۆ  تاووتن و تووتنکڕ نه و الەم نه بوو فهقێ نه یانەجار مەئ اڵمەب ئێران  کوردستانی گەڕایەوە نهێنێ

 وباو وهەئ یرەسا. ماووانەه ماڵ  میوان  و مووانەه ىەمتمان جێ  مووان ەه ویست ەخۆش کادرێ ؟ چ وی ەئ. بوو کوردستان دێموکرات 
 ڕووى رچا ەه کاه هێناابوو پێا  واى کا ەیەڵکەرای چونکاه. بووەه شتەردەس ىەناوچ رىەرانسەس کان ەرووداو له ئاگاى کاتێ  مووەه

 وهەکدانەفیشا دەق دوو و درێا  ک ەبڕناۆی و خاۆى باه نیااەت تااق  به زۆری  ىەزۆرب. دهبوو ردارەبەخ لێ  و وهەیشتەگەد پێ  دابایه
 .ڕاەگەد
 

 و زۆڵم توانی نیشتماندۆست  و گەل شاعیرێیی وەك بەڵیوو نەبوو  ناوچەكە خەڵیی خۆشەویستی و پێشمەرگە تەنیا هەر ئاوارە مەال
 ئاگااا بە پااێ خەڵکیااان و بیاااتەوە باڵویااان خەڵیاادا كااۆمەالنی و كااۆر لەنێااو و بهااۆنێتەوە شااێعردا قااالبی لە زۆردار دەسااەاڵتی زۆری

 .ناوبانگەكانیەتی بە هەر شێعرە لە یەكێ  تووتنەوان کە بێنێتەوە 
 

 باشاووری لە کە جەمسەرانە لەو یەکێ  ببوو  دابە  جەمسەردا دوو سەر بە سەرووبەندەدا لەو بەداخەوە کوردستان دیموکراتی حیزبی
 بە درێااا ە ئاشاااکرا بە و نێوخاااۆ بگەڕێااانەوە کە دا بڕیاریاااان دواجاااار نەباااوو  سیاسااای چااااالکیی باااۆ لەبااااری کەشاااوهەوای کوردساااتان
 دوای دامرکااوەی ژیلەمۆ ئەو بەبەر کردەوە گیانیان و کوردستان ڕۆژهەاڵتی گەڕانەوە هەتاوی ی١٣٤١ ساڵی ئەوان. بدەن نیانچاالکیەکا

 .بوو جوواڵنەوەیە ئەو ڕێبەرانی لە یە  ئاوارە مەال و  چەکداری خەباتی و شۆڕ  بە دایەوە گەرموگوڕیەکیان و کۆمار
 

 خاۆفرۆ  و جاسوو  و ژاندارم و جا  به چۆل  و چیا و دۆڵ و شیو پێشمەرگەیە  و کادر ەپۆل ئەو یەوەڕانەگ به ت ەپاشای رێ یم 
 ئامااده ڕیناهەڕاپ وەئ نادەرچەه. باوون کداراناهەچ تێکهڵواوون  تووش  جێگا زۆر له ناچار به ئەوان و  ڕاونانیان وتهەک و تهنین لاێ
 تییاانەمانەقار پێشامەرگە هێزی هەم و خەڵ  هەم ڕاست ەب اڵمەب  پابووەس کورددا ل ەگ و دێموکرات ران ەتێکۆش رەسەب و کرابووەن

 باه کاه باوونەد وڕووەرەب دوژمان کادارىەچ دانەسا ڵەگەل رگه ەپێشم سی ەک پازده ده هێزێک  جار زۆر. خوڵقاند یانەماسەح و نواند
 لاه قورسایان زیاان  و  وهەباوونەد اننگاریاەرەب بوێراناه چا ەک کراباوو  چەکادار ڕەشا ئاامرازی ترینەتااز و کاۆپتێر هێلا  و تۆپنانه

 کاادرو باشاترین لاه پۆلێ  وهەداخ به داەڕانەش وەل دیاره. کردەد رزگار دوژمن مارۆىەگ له خۆیان رزانهەربەس و داەد دوژمن کان ەهێز
 ڕاست ەب ووونیانستەدەل و بوون  ەیەرمایەس کورد ىەوەبزووتن بۆ یانەکەریەه که دەدا  ستەدەل گیانیان دێموکڕاتی  کان ەرگەپێشم

 .بوو ورهەگ سارێک ەخ
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 بەاڵم داوێاکەوە  بانەنە ئااوارە مەال كە دەدا هەوڵیاان سااڵ 1 لە زیااتر پەهالەوی  داگیرکەری ڕێ ێمی سینوڕییەكانی دەزگا و ساواك
 الی بااۆ هاوكاریااان دەسااتی دیسااانەوە ڕێاا یم  كاااتی ئەو بەرپرسااانی سااەرەنجام ئەوەیااکە هەتااا بااوون  ئەنجااام بااێ هەوڵەكانیااان
 ئااواره الەم الى بردهەد کانیانەتییەاڵیەکۆم کێشه جار زۆر ڵ ەخ. داو خستیانە پیالنێ  بە و برد كورد خۆجێی سەرشۆڕی خۆفرۆشانی

 بااۆ هاااورێی پێشاامەرگەی دوو و ئاااوارە مەال و وەرگیاارا لاا ەک ڕێگایااه وەل راساات ئاااواره داوخسااتن  لااه بااۆ. بکااا رەسااەچار بۆیااان کااه
 و ساەریان دێاتە دوژمان رداخا ەپ و پۆشاته هێزێک  وهەوالشەل. بۆسەکە کرانە بان  دروستکراو ئانقەست بە یەکیکێشە چارەسەرکردنی

 .گیران دیل بە
 

 پادگاانی سەحرایی دادگای لە و سەردەشت شاری بۆ هەلیکوپتەر بە بەسراوی پێ و دەست بە ئاوارەیان مەال دەسبەجێ ڕێ یم هێزەکانی
 .سەپا بەسەردا ئێعدامی سزای ۆوەیسیئ تیمسار بڕیاری بە جەڵدیان

 
 ڕێینسااتنەكانی و حیاازب ئەناادامانی لە كەسیشاای یەك ناااوی تەنااانەت جەسااتەیی و ڕۆحاای ئەشاایەنجەی ماناا  7 دوای ئاااوارە مەال

  و دەمێنانەوە پاارێزراوی بە دڵیادا لەنێاو هەتاایە هەتاا باۆ نیشاتمانەكەی و گەل نهێنییەكاانی كە سەلماندی شێوەیە بەم و نەدركاند
 .بێ بەشنوراوەکەی گەل ڕەواكانی داوا پێناو لە كە مەرگێ  ئەوی  مەرگ  لە ناكاتەوە سڵ كە دا نیشانی پارێزییە  نهێنی بەم
 
 با ی بەدەم سەردەشات شااری لە هاوڕێکاانی  لەگەڵ ئااوارە مەال هەتااوی  ی5074ی ماانگی گەالوێا ی سااڵی 55 ڕۆژی لە کۆتاییدا لە

 .نیشتیمانەوە و حیزب نەمرانی كاروانی ڕیزی چوونە و کرد بەخت نیشتماندا و گەل ناوپێ لە گیانیان کوردستانەوە 
 

 .بێ ڕیبوار پڕ ڕێگایان و شاد ڕۆحیان
 

 (بۆتەوە باڵو دا"  کوردستان" ی٧١١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ سێرتەمبەریی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 :رۆژی لەسیدارەدانی مەال ئاوارە و هاورێیانی لە ناکەبەپێی سەرچاوە باوەرپێکراو :تێبینی ئامادەکار
  

 نااوى به شوێنێ  له شار ىەخۆشنانەن خوار له زایینی ى(١١١٨ رتەمبەریێس ی٢)بەرانبەر تاوىەه ی١٣٤٧ ساڵی ەرمانانیخ ى١١ رۆژى
 ی5074ی ماانگی گەالوێا ی سااڵی 55 ڕۆژی لەنە   .نواکار ئیعادامیان کوردساتان رۆژهەاڵتای لە شاتەردەس شااری" سااردێ یکان خڕى"

 .هەتاوی
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 شێخ عیزەدین حوسێنی
 

 
 
 
 
 
 
 

 شاێخ». ڵێنا هاه ژیان باه چااوی مناداڵێ  ڕوونااکبیردا و وار خوێناده شاێنێکی ماڵەی بناه لاه تاوی  هه ی١٣١١ ساڵی ردانی جۆزه ی٥ ڕۆژی
 شۆڕشاێکدا ند چه له ئاشکرا  و نهێنی به و بوو بانه شاری ری دادوه و ر روه نیشتمانره سێکی که که منداڵه و ئه باوکی  «نیی حوسه ساڵح
 نا ی که منداڵه لە ی«عیزەدین» ناوی کردبوو  شداریی به
 

 یدای شاه و خولیا  وه منداڵییه  له ر هه ببوو  دای  له رتووکدا په و نووسین و وه خوێندنه هلی ئه کی یه بنەماڵه له ی وه ئه ر به له دین عیزه
 .بوو خۆی می رده سه کانی زانسته فێربوونی بۆ ددین عیزه زانکۆی  حوجره و  قوتابنانه م که یه خێزان. بوو فێربوون و زانست

 
 گونادی حاوجرەی   وه دوون خوێنا لاێ رسای ده و ڕاوه گاه شاار و گوناد زۆر کاانی حوجره کوردساتان کی قێیاه فه ر هاه کاوو وه دین عیازه شێخ

 و کوردساتان کۆمااری دادی زیاری وه جادی  مه حوساێی ال ماه ت خزماه لاه مهاباد له سوور وتی مزگه شیر  مه نه گوندی بانه  شاری سیسێر 
 سااڵیدا 52  لاه و تی خوێندوویاه ریوان ماه ی ناوچه له باقر ال مه مامۆستا کورد ناوداری تی بلیمه ت خزمه له و بال  گوندی لە ها روه هه
 گوناادی مامۆسااتای  بااووه و رگاارت وه تی الیااه مه ئیزناای بۆکااان ی«مامیان حااه» گوناادی لااه ڵاازی وه لی عااه ال مااه مامۆسااتا ت خزمااه لااه
 هاباد ماه شااری  لاه ساوور وتی مزگاه  لاه دواجار تا دین عیزه شێخ مامۆستا خوێی خانه  بوونه کوردستان ی دیکه گوندی زۆر. «  ڕه کانیه»

 .یاند گه پێ کانیدا حوجره  له قوتابی یان ده و  وه یهگیرسا
 

  ناشاایرینه و ناباااو  دیااارده دژی  لااه ی وانااه ره وریاکه و تونااد ڵویسااتی هه. بااوو خااۆی ئاای ڕه ن خاااوه و ڵویساات هه  بااه سااێکی که مامۆسااتا
 و رساتی په کۆنه و ره باه ڵکیان خاه  کاه  ساتاوه وه ده  ێنانهش و ال مه و ئه دژی  له و بوو هه واری کورده لگای کۆمه کاتی و ئه کانی تییه اڵیه کۆمه

 دژی و کۆمونیست  واته سوور  الی مه گوت ده پێیان و سترا به ڵده هه بۆ ی ناتۆره و ناو  وه وانه ئه ن الیه له ر هه  بۆیه دا  ده هان وتن پاشکه
 .ئایین
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 ساامی رێوڕه  لاه ١٣٢٤ سااڵی و(   - ژ) ی ڵاه کۆمه نادامی ئه  تاه بووه نکوردساتا کۆماااری زرانی داماه پاێ  سااڵێ  دین عیازه شاێخ مامۆساتا
 کوردساتان اڵتی ڕۆژهاه  لاه بات خاه ی وه بووژاناه پاشاان و کۆماار نساکۆی دوای.  باووه شادار به بۆکان شاری  له کوردستان ئااڵی ڵکردنی هه
 و خوێناادکاران  بااه ناادیگرتن پێوه ڕێگااای  لااه و  کااردوه ی وه نااهجوواڵ پشااتیوانیی  تواناااوه و هاازر موو هااه  بااه  کااه بااوو  سااانه که و لااه   یااه

 . داوه هان بات خه بۆ الوانی  وه کانه شۆڕشگێره  ڕووناکبیره
 

 کارد  هاباد ماه  لاه ی«یوسافی زیز عاه» خاکساراردنی به و  وه هێناناه رساتیی رپه سه دا5014ردانی  ی جاۆزه51  لاه دین عیازه شێخ مامۆستا
  وتااره و ئاه و وه خوێندراناه وێادا له ی ماساییانه حه  شاێعره و ئاه و کاران پێشاکێ  تێیادا ی سیاساییانه  وتااره و ئاه ۆیه باه  که سمێ  ڕێوره

 تیی پاشاایه ڕێ یمای ی وه کارداناه و بوو هاه زۆری کی یاه وه نگدانه ده کارد  پێشکێشای ڵقین تاه بیانووی به  دین عیزه شێخ مامۆستا ی ئاگرینه
 .بوو کوردستان  له تی پاشایه رێ یمی دژی  به کان تییه زایه ناڕه  سرێکی ده  وه ئه و گیران هاباد مه  له   که یان ده.  وه وته لێکه

 
 و نووسااین  بااه مامۆسااتا. وت رکااه ده سیاساای رێکی ڕێبااه   وه و بات خااه یاادانی مه   نایااه پااێ چاااالکتر دوا بااه  وه لااه دین عیاازه شااێخ مامۆسااتا
 النی گاه شۆڕشای دوای. دا ده هاان تی پاشاایه ڕێ یمای دژی بات خه  له شێلگیری و کڕیزی یه و بایی ته بۆ ڵکی خه  یاننامه به ی وه باڵوکردنه

 باۆ کاورد رانی نوێناه تی یئاه هه رساتی رپه سه   وه درا پاێ ی اڵته ساه ده و ئاه مامۆساتا ماافنوازی  ری نگه ساه  باه کوردساتان بوونی و ئێران
  لاه ت حکومه شاندێکی هاتنی و ٥٨ خوێناویی ورۆزی نه دوای  له و بکا وتووێ  ئیسالمی کۆماری رانی نوێنه ڵ گه له کورد پرسی ری سه چاره
 .کرد ده ی دانیشتنانه و له کورد نی الیه تیی رۆکایه سه دین عیزه شێخ مامۆستا دانوستان  بۆ تاران

 
 و قانی تاڵاه ینی  خوماه   وه ئیساالمی  کۆمااری رووی ساه ساتانی ده ربهکا ڵ گه له قومدا و تاران بۆ رێکی فه سه  له دین عیزه شێخ مامۆستا

 و گارێ ده مامۆساتا ی باکاه عه داوێنای ینی خوماه مااڵواییادا کااتی  لاه کا ده با  خۆی بۆ   وه. بوو هه دانیشتنی و دیدار داری تمه ریعه شه
 «.وێ ده لێت کوردانم مافی و خودموختاری منی  ئه»: رموێ فه ده اڵمدا وه  له وی  ئه  «وێ ده لێت کوردستانم تیی هێمنایه»: ڵێ ده
 

 وام رده باه ئیساالمی کۆمااری دژی  باه بات خاه  لاه جااران  لاه تر شاێلگیرانه دین عیازه شێخ مامۆستا کوردستان ر سه  به ڕ شه پاندنی سه دوای
 گارت رده وه لکی کاه کان بیانییاه  تییه ساایه که و ن الیاه ڵ گه له ندیگرتنی پێوه و دیرلۆماسی تواناکانی و ت رفییه زه موو هه  له مامۆستا. بوو
 .ڕاکێشێ ی واکه ڕه  باته خه و کورد پرسی الی بۆ  وه ره ده واڵتانی رنجی سه ی وه ئه بۆ
 

  فڕۆکااه اریالم پاه ر باه  وتاه که کوردساتان اڵتی ڕۆژهاه و باشاوور ساانووریی کی یاه ناوچه  لاه مامۆساتا جێبوونی نیشاته شاوێنی 5020 سااڵی
 سااڵ ناد چه. باوون بریندار   دیکه ی رگه پێشمه ١ و مامۆستا و بوون هید شه  رگه پێشمه دوو دا هێرشه و له. عس به رێ یمی کانی ره ڕکه شه

 باۆ مۆساتاما کانی چاالکییاه  لاه  دیکاه رزێکای وه تای ره ساه  وه ئاه اڵم باه باوو  جێ نیشاته وێ لاه و ساۆئێد واڵتی  کرده ڕووی مامۆستا دواتر
 .بوو کورد دۆزی پێشێی بردنه

 
  شی به رۆکی سه   وه مامۆستا رگرتنی رکوه ئه و کورد پرسی کردنی سته رجه به بۆ ت تایبه ی وه کۆبوونه و کۆنفرانس ڵێ  کۆمه گرتنی
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 سیاساایی ژیااانین  لااه دی غێکیقۆنااا کوردسااتان کانی سیاسااییه  حیزبااه ی وه نیزیککردنااه بااۆ کانی وڵااه هه و یی وه تااه نه ی کااۆنگره  لااه ئاشااتی
 .بوو دین عیزه شێخ مامۆستا

 
 رزنرخاناادنی به بااۆ کۆنفڕانساایکی سااۆئێد ختی پێتااه سااتۆکهۆلم   لااه دا ١٣٨٣ ساااڵی ردانی جااۆزه  لااه «ئێااران رانی تااوێ ه نی نجومااه ئه»
 ی کاه وه ته نه ماافی و ئینسانی ئامانجی  به یکان ته خزمه و سیاسی تێکۆشانی نێ  مه ته  له ڕێزلێنان و دین عیزه شێخ مامۆستا تیی سایه که

 .هێنا پێ 
 

 و کارد دوایای کاۆچی ساۆئێد ئۆپساالی شاری کی یه خۆشنانه نه  له تاوی هه ی١٣٨١ ساڵی ندانی رێبه ی٢١ حوسێنی دین عیزه شێخ مامۆستا
 .ێردراسر خا   به سلێمانی شاری یوانی سه گردی  له کوردستان بۆ ی وه هێنانه دوای ی که رمه ته
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ ئۆکتۆبەریی ٨: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 مەال محەممەد ڕەبیعی
 

 
 
 
 
 
 
 
 و هەڵێناا ژیاان بە چااوی ژیکەڵە منداڵێکی دیواندەرە ی«دەرەئەسپ» دیواندەرە گوندی لە هەتاویدا  ی١٣١١ ساڵی ڕەزبەری مانگی له

 یەکەم ڕوونااکبیردا و خوێنادەوار بنەمااڵەیەکی لە ڕەبیاع محەمامەدی مەال کاوڕی مەالعەبادولحەکیم کوڕی محەممەد. محەممەد نا ناویان
 پێاان  تەمەناای لە و بیساات ڕووناااکبیرەوە و ایکێکاای خوێناادەوارد زاری لە وشااەکانی و ڕسااتە یەکەم ئەو. هەڵماا ی ژیااانی هەناسااەکانی

 هەتاا محەمامەد. دەوروبەری کەساانی و بنەماڵه سەرسوڕمانی جێگای بووه و کرد تەواو پیرۆزی قورعانی دایکیدا خزمەتی لە و ساڵیدا
 نووساینی و شاێعر هاۆنینەوەی باو یدەسات ورده ورده و خوێناد ئاینییەکاانی زانساته وانەی مامیادا و بااوکی خازمەت له ساڵی دە تەمەن
 . حوجره کرده ڕووی و شان کرده فەقێیەتی هەگبەی دواتر و کرد چیرۆ 

 
 لە دواجاار و کارد کوێساتان و گەرماێن دیوی له کوردستانی حوجرەکانی لە زۆر موستەعێدی پلەی گەیشتە هەتا ڕەبیعی محەممەدی مەال

 مەالیەتای ئیزنای و باڕی ئیالهیاتی زانستی پلەکانی دوایین حوسەینیدا ەددینیعەالئ مامۆستا خزمەت لە سری قشاڵقی گوندی حوجرەی
« ساری قشااڵقی» ئااوایی لە هەر سااڵ دوازدەدا مااوەی باۆ و هێناا پێا  هاوبەشایی ژیاانی عەالئەدین مامۆستا کوی گەڵ له و درا پێ

 .بوو وەرگێڕان و نووسین و وتنەوە وانە سەرقاڵی
  

 ناوبااانگی دەنگنۆشاای  خااوێنێکی قورعااان وە  هەبااوو  وەرگێڕاناای و نووسااین دەسااتی ئەوەی وێااڕای عاای ڕەبێ مااوحەمەدی مەال مامۆسااتا
 واڵتی لە کە خوێنیدا قورعان نێودەوڵەتی کێبەرکێی لە ئێران پاشایەتی واڵتی نوێنەری وەکوو هەتاوی( ١٣٤٥) ساڵی ئەو. دەرکردبوو

 دوای ڕێاااوه چاااوو  باااه جیهاااانی واڵتااای ٢٢ بەشاااداریی باااه کاااه ٢٢ اکێبەرکێااایەد لەو و کااارد بەشاااداری دەچاااوو بەڕێاااوە« پاکساااتان»
 .هێنا وەدەست دووهەمی پلەی میسری ی «عەبدوسەمەد عەبدولباست»
 

 تاااران شاااری ی «عیمااادودەولە» مزگەوتاای و «ئەردەبیلیەکااان» قوتابنااانەی مامۆسااتای وە  و تاااران چااوە دوایااه ڕەبێعاای مامۆسااتا
 .دەبرد بەڕێوە بەرنامەیەکی تاراندا کوردیی ڕادیۆ لە سەردەمەشدا لەو هەر کرا  دەستنیشان

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%95%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%D9%85%DB%95%D8%AF_%D8%B1%DB%95%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&psig=AOvVaw3SjClVZtISzhVHwlixZZa2&ust=1585219550017000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjhmJa5tegCFQAAAAAdAAAAABAN
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 ڕادیاۆی لە نیشاتمانییەکانی و ئاایینی چاالکییه و کرماشان لە شافێعی ئیمام مزگەوتی بەرنوێ ی بە بوو مامۆستا هەتاوی ی١٣٥١ ساڵی
 .پێدا درێ ە کرماشان

 
 خۆپیشاندانەکانی ڕێکنستنی له بوو  کرماشان شاری ەکانیئاینیی ه پێکهات هەموو ڕێزی جێی و خۆشەویست که محەممەد مەال مامۆستا
 .گێڕا بنەڕەتیی هەرە دەوری پاشایەتی ڕێ یمی دژی به 5014 ساڵی شۆڕشی

 
 مااافە و خودموختاااری چەسااراندنی بااۆ وەفاادانەی ئەو لەگەڵ ڕەبێعاای مامۆسااتا کااورد  پرساای هاتنەئااارای و شااۆڕ  سااەرکەوتنی دوای

 ئاایەتوڵاڵ لەگەڵ دانووساتاندا لەسەرمێزی و بووە هاوسەفەریان جارێ  چەند دەکرد  ئێرانیان تەختیپێ سەردانی کورد گەلی ڕەواکانی
 . کردوه کوردستانی دێموکراتی حیزبی هاوکاریی قۆناغدا و بڕگە زۆر له و دانیشتووە تاڵەقانی

 
 ٣٣ کە نووسایون عەڕەبای و فارسای و ردیکاو زمانەکاانی بە پەڕتاووکی ٥١ دا ساەمەری پاڕ تەمەنی لە ڕەبێعی محەممەدی مەال مامۆستا
 :وە  بوونەتەوه  باڵو و چا  پەڕاویان

 
  » تەریقەت دووکاندارانی» و «ئیمرریال سووسیال و امرریالیست»  «اعتیاد و عش، سەراب»  «بەنیادەم هی چ  به«
 

 باۆ و گێاڕا نیشاتمانی ڕوحای کردنی ەستەبەرج له سەرەکیی دەوری و «سروە گۆڤاری» دامەزرێنەرانی لە بووە یەکێ  هەروەها مامۆستا
 زەنگێکای ئەوه کە دا کاارە لەو ساەرکەوتووبوو تااڕادەیەکی  و دەدا زۆری هەوڵێکای کرماشاان ساوونیی و شایعه کوردەکاانی یەکگرتوویی

 .ئێران ئیسالمیی کۆماری بۆ بوو خەتەر
 

 زارەتایەو باۆ ناامەیەکی چەناد و گارت هەڵوێساتی مایاهدرا ئەم نێاوەرۆکی دژی لاه «عەلای ئیماام» دراماای زنجیرە باڵوبوونەوەی دوای
 و ساوننەکان و شاێعە گ داچاوونی بە و ناایەکگرتوویی هاۆی دەبێاتە دراماایە کەئەم ڕایگەیاناد و نووسی پەروەرده وەزارەتی و ئیتاڵعات

 .ڕاگەیاند «حەرام» بە چاولێکردنەکەی
 

 خساتبووه ئەوی نیشاتمانییەکان و ئاایینی پرسه بۆ ڕوانینی شێوەی و ندەکرد سەر له قسەی ئەو باسانەی ئەو و مامۆستا چاالکییەکانی
 دا گەڵ لاه لێررساینەوەی و دەکارا بانا  بەردەوام و ساەر خرایاه گوشااری ئیتالعااتەوه الیەن لاه بۆیاه و ئیسالمی کۆماری به دژ بەرەی
 .بیکوژن دەیانەوێ وادیاره و هداو ئەشکەنجەیان که گوتبوو خێزانەکەی به و ماڵێ گەڕاوه جارێکیان مامۆستا. دەکرا

 
 بەاڵم دەرەوە  چاووە مااڵ لە کرماشاان ڕادیاۆی لە ساەرکارەکەی بۆ ڕۆیشتن بەمەبەستی ١٣٧٥ ساڵی سەرماوەزی١٢ ڕۆژی ڕەبێعی مامۆستا

 - تااران ترمینااڵی نزیا  لە ڕەبیعی محەممەد مەال مامۆستا گیانی بێ تەرمی ڕۆژ هەمان شەوی نیوه یەکی سەعات نیزی . نەگەڕایەوه
 . وهەدۆزرای سنەدا
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 خۆپیشاااندانیان ڕەبیعاای محەماامەد مەال مامۆسااتا تێاارۆری دژی کرماشااان شاااری خەڵکاای سااەرماوەزی ١٣ واتە خاکسااراردنەکەی  بە ڕۆژی
 حکاومەت ناچاار باه ڕێا یم و گارتەوە کوردساتانی ڕۆژهەاڵتای دیاکەی شاارەکانی دەربڕینەکاان نااڕەزایەتی و خۆپیشاندان و خست وەڕێ
. باوو زیااتر کرماشاان پارێزگاای شاارەکانی و سنە شاری لە کهەئەمنیەتیی کەشه تایبەت بە یاند ەڕاگ شارانه ئەو زۆربەی لە میینیزا
 دەسات لە گیانیاان نیزامییەکاان هێزە ئەفسەرێکی و ڕوانسەر شاری لە خوێندکارێ  تێکهەڵووون  کێشرایه کار که ناڕەزایەتیانەدا لەو
 . بەندینانەوه خرانه و گیران کە  سەدان بە و کران ربریندا کەسی  دەیان و دا
 

 مەرگاای بەاڵم نەنااراوە  پێاادا داناای ئێاارانەوە ئیسااالمی کۆماااری رەساامییەکانی ناوەناادە لەالیەن تیاارۆرە ئەم ئێسااتا  هەتااا هەرچەناادە
 ی٢٨ کە ەکااانی ویەکگرتو ەنەتەو رێرااۆرتێری ڕاپااۆرتی و دادەناارێ ٧١ دەیەی زەنجیرەییەکااانی قەتااڵە لە یەکێاا  بە ڕەبێعاای مامۆسااتا

 مامۆساتا تێارۆری لەوان یەکێا  کە کراوە سوننەکان ئایینییە مامۆستا نێوبردنی له و تێرۆر بە ئاماژە باڵوکراوەتەوە ١٣٧٨ بەفرانباری
 . کردوه باسیان کە ڕبێعییە

 
 یەکەماای جێگااری و ساانە ئەودەماای پارێزگاااری ڕەبێعاای مامۆسااتا بکااوژی و فەرماناادەر  «نیااووز سااوننی» ماااڵرەڕی باڵوکااراوەی پێاای بە

 زۆربەی لە و دەرکاارد ناااوی «فاااتیمی » شااەقامی گەناادەڵکارانی لە یەکێاا  بە کە ە یااه «ڕەحیماای ڕەزا محەماامەد» ناا اد ئەحاامەدی
 دەرخااۆنەکردنی بااه دیاازه لەبەر بەاڵم ئەوەدەزاناان  بەباشاای دەسااەاڵتدارانی  و تێااوەگالوە ناا اددا ئەحاامەدی سااەردەمی گەناادەڵییەکانی

 بە بەرەوڕووی نااااوبراو مامۆساااتایە  یەکێکیاااان کە تێرۆراناااه ئەو نیاکشااااراوانە الیەناااه ئاشاااکرانەبوونی و زەنجیرەییەکاااان ڵەقەتااا
 . نەکراوه قەزایی دواداچوونی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٢ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٧ ئۆکتۆبەریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  مامۆستا حەسەن شەیدایی
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ناایە پێای ژیاکەڵە مناداڵێیی رەنجکێشدا  وەرزێڕی بنەماڵەیەکی لە و بانە ناوچەی بەردەڕەشی گوندی لە و هەتاوی ی١٢٨١ ساڵی لە

 .دەدا گوێدا بە حەقی بانگی مامۆستا و  ەنحەس دەنێ ناوی و دەکا بۆ گوێزەبانەی باوکی. ژیانەوە
 

 بە دەسات گونادەکەیان مامۆساتای خزمەت لە ساڵیدا 2 - 1 تەمەنی لە هەر ئەو. خانە ئامانە ناوی دایکی و ساڵحە مام کوڕی حەسەن
 پەڕاوە کردناایتەواو دوای حەسااەن. گوناادەکەیان حااوجرەی قوتااابییەکی دەبێااتە و دەکااا مەالیەتاای سااەرەتاییەکانی پەرتااووکە خوێناادنی

 خزمەتای لە و کوردساتان گونادەکانی و شاار حاوجرەی لە. دەکەوێ زانسات فێرباوونی وەدووی و فەقاێ دەبێاتە بەڕەسمی سەرەتاییەکان 
 حوساەینی عێازەدین شاێخ مامۆستا و سیسێر ڕەحمانی مەال و  شوێیی مستەفای مەال و نەمەشیری ئەحمەد مەال وە  مامۆستایانی لە زۆر
 مەالیای پلەکاانی دوایین خوێندنی بە درێ ە زادەدا ئەفنەم هادی مامۆستا خزمەتی لە و؛ سەرایە گوندی  لە دواجار و واقارا گوندی لە
 .ئایینی مامۆستای دەبێتە و وەردەگرێ مەالیی بڕوانامەی ئەویشدا خزمەتی لە هەر و دەدا
 

 کشاتوکاڵ کاری سەرقاڵی ماوەیە  بۆ و خۆیان گوندەکەی وەدەگەڕێتە بڕوانامەکەی وەدەستهێنانی دوای شەیدایی  حەسەن مەال مامۆستا
 مەالیەتی کوردستاندا شاری و گوند کۆمەڵە لە ئەرکەشدا ئەو پێناو لە و مەالیەتی ئەرکی بەجێگەیاندنی شوێن بە دەڕوا دواتر دەبێ 
 .کردوە مەالیەتی مهابادیشدا ریشا مەزگەوتێکی چەند لە هەروەها و سێو  کانی گامێشان  گردشیالن  گوندەکانی لەوانە کردوە 

 
 گەلەکەی ژێردەساتەیی و چەوسااوەیی کوردساتاندا  گونادەکانی و شاار مزگەوتی و حوجرە بە کۆچانەی و گەڕان لەو شەیدایی  مامۆستا

 ەباارینال بااری باۆ هەوێنێا  کە  ئەوەی کاردە خاۆی ئااواتی و هیاوا گەورەتارین و لەناخیادا دەرمان بێ ژانێکی بە بوو و دەرکەوت بۆ
 .هەژاوی ناخی قووڵی خولیایەکی بە بوو گەلەکەی ئازارەکانی چارەی و بدۆزێتەوە نیشتمانەکەی
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 حوجرەکاان باوو  کوردساتان دیماوکراتی حیزبای واتە محەمامەد  قاازی پێشاەوا حیزبەکەی خەبات  مەیدانی شۆڕەسواری سەردەمەدا لەو
 شاەیدایی  حەساەن مامۆساتا و باوون کاوردایەتی و خەباات بیاری بە پێادانپەرە و حیازبە ئەو چاالکی سەرەکیی ناوەندێکی کاتدا لەو
 دەبێااتە بەڕەساامی و دەبااێ ئاشاانا حیاازب پڕۆگراماای و بەرنااامە بە زوو زۆر هەر مامۆسااتا. دەژیااا ناوەناادانەدا ئەو جەرگەی لەنێااو خااۆی

 مااوەیە  دوای هەڵسووڕاونیەوە و چاالکی و دڵسۆزی هۆی بە مامۆستا دەخرێ  ڕێ  حیزبدا نهێنییەکانی شانە لەنێو و حیزب ئەندامی
 نیشتمانییەکەشای ئەرکە ئایینیەکەیادا  ئەرکە پااڵ لە زیااترەوە گڕوتینێکای بە و دەکارێ دەسنیشاان دیماوکرات حیزبای کاادێری وەکوو
 لەساەر گی گارین شاوێنکاری و دەگێاڕێ کاۆمەڵگەدا توێ ەکاانی پێگەیانادنی و تێگەیانادن لە کااریگەر زۆر ڕۆڵێکای و دەگەیەناێ بەجێ

 .دادەنێ حیزبدا تەشکیالتی گەشەی و پەرەپێدان
 

 نایگەران تەواوی بە پەهلەویای ڕێ یمای ساینوڕییەکانی هێازە کە داناابوو دەورووبەری ساەر لە کااریگەرییەکی وەهاا شەیدایی  مامۆستا
 لە ناااوێ قۆناااغێکی سااەردەمدا  لەو کە ١٣٤١ - ٤٧ ساااااڵنی لە. بەدوایەوەبااوون ساااوا  بەکرێگیراوەکاااانی بەبەردەواماای  و کردبااوو
 ژێار کەوتە مامۆساتا هێناابوو  وەئاماان و هەراساان پاشاایەتیی ڕێ یمای و پێکردباوو دەساتی دێماوکرات حیزبای پێشامەرگانەی خەباتی
 ساااوا  کە بااوو کەسااانە لەو یە  هەیبااووی  خەڵکاادا لەنێااو کە خۆشەویسااتییەی ئەو و خۆشااناوی لەبەر مامۆسااتا. زیاااترەوە گوشاااری
 ی١٣٤٧ سااڵی خەرماناانی ی١٨ ڕۆژی لە و کەوت وەدەست  بیانووەشیان ئەو و ڕاپێوکردنی و گرتن بۆ دەگەڕا بیانوویە  لە بوو دەمێ 

 .کرا دەسبەسەر هەتاویدا
 

 شاێوە دڕنادەترین بە ماردن ئاساتی هەتاا  باراو جەڵادیان بۆپادگاانی کە حیزبیاانەی کادێرە لەو بوو یەکێ  شەیدایی حەسەن مامۆستا
 ناادادپەروەرانەدا دادگایەکی لە دانەنەواند  پاشایەتی دژەمرۆڤی ڕێ یمی بۆ سەری ئەوەیکە دوای و درا جەستەیی و ڕۆحی ەیئەشکەنج
 ١٥ باۆ پێاداچوونەوەدا دادگاای لە دواتار شاەیدایی مامۆساتا سێدارەدانی لە حوکمی سەپا  بەسەردا سێدارەدانی لە سزای و کرا دادگایی

 .کرا بەڕێ ورمێ لە «دەریا» ینانەیبەند بۆ و کرایەوە کەم ساڵ
 

 کەوتبااووە پاشااایەتی ڕێ یماای کە کااات ئەو سیاساایی بااارودۆخی بەهااۆی ساازاکەی ماااوە لە ساااڵ ٨ کێشااانی دوای شااەیدایی مامۆسااتا
 ەنەترساان و هەڵمااڵی تێکۆشاان و خەباات لە قاۆڵی جااران لە شاێلگیرتر زیندان لە ئازادبوونی لەگەڵ مامۆستا. کرا ئازاد تەنگانەوە

 .مەیدان هاتەوە ئەزموون بە شۆڕەسوارێکی وە  حیزب  ئاشکرای خەباتی دەسترێکردنەوەی لەگەڵ
 

 وە  مامۆساتا تاایبەتی  بە دێموکرات حیزبی و کوردییەکان هێزە لەالیەن کوردستان ئیدارەی و ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی دوای
 .کرا دیاری ەڕ بەرد ناوچەی بەرپرسی و بانە شارستانی کومیتەی ئەندامی

 
 ڕاساتە. مناداڵی و مااڵ نێاو گەڕایەوە و داناا پێشامەرگایەتیی چەکی ژیانەوە تەنگوچەڵەمەی بەهۆی هەتاوی ی١٣١١ ساڵی لە مامۆستا
 باۆ تەناانەت و باوو کاوردایەتی و شاۆڕ  و پێشامەرگە لەالی هەر هۆشی و بیر بەاڵم نەمابوو حیزبدا ڕیزەکانی لە جەستە بە مامۆستا
 .ڕاگرتبوو هەروا حیزبەکەی لەگەڵ پێوەندییەکانیشی و نەکرد بیر لە نیشتمانەکەی و ەلگ تاوێکی 
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 ئاسااایی ژیااانێکی بااانە شاااری لە ڕێاا یمەوە بەکرێگیراواناای بڕوبیااانووی و فشااار بەهااۆی خێاازانەکەی نێااو بااۆ گەڕانەوەی دوای مامۆسااتا
 و ماایەوە لەوێ ژیاانی کۆتاایی هەتاا و ڕۆیشات مهابااد شاری نێو دواتر و مهاباد گەورکایەتیی ناوچەی بەرەو ناچاری بە بۆیە نەبوو 

 .بوو مەالیەتی ئەرکی سەرقاڵی شارەدا ئەو مزگەوتێکی چەند لە
 

 شاێوەیەکی بە فیاات ترومبیلێکای مهابااد شااری جاامیی مەال مەیادانی لە هەتااوی ی١٣٨٥ سااڵی گەالوێا ی ی١١ ڕۆژی شەیدایی مامۆستا
 .سوورخەاڵتانەوە کاروانی ڕیزی چووە و ئەسرارد گیانی نەخۆشنانە رایەگەیەن هەتا و دا لێی گوماناوی

 
 .ڕێبوار پڕ ڕێگای و شاد ڕۆحی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٣ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٧ بەریمنۆڤەی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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 مەال ساڵح ڕەبەتی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 بەشامەینەتدا و ڕەنجکێ  وەرزێری بنەماڵەیەکی لە کورپەلەیە  ڕەبەت ناوچەی سەربە شندڕەی گوندی لە و هەتاوی ی١٣١٤ ساڵی لە
 .حساڵ نا ناویان هەژارانەدا کۆڕێکی لە حەوتوویە  دوای و ناوچەکە دەمی ئەو نەریتی لەسەر. بوو دای  لە
 

 ٨ - ٧ بەرەو تەمەنای دەسکورتیدا و نوایی ئه بێ ئەوپەڕی لە بەشنوراوەکان وەرزێرە منداڵی هەموو وەکوو محەممەدئەمین  کوڕی ساڵح
 هایچ نە و تێادان قوتابناانەی نە  که پێشێلکراو ما  گەلێکی و راوێزخراو په کوردستانێکی کانی الدێیه  له ئاساییە زۆر. هەڵکشا ساڵی

 کە  هەماوو باۆ ئەویا  کە بان حوجرەکاان نووساین  و خوێنادنەوە و زانست فێربوونی ڕێگەی تاکە پێشکەوتن  بۆ  یه هه دەرەتانێکی 
 .نەدەگونجا

 
 کە ئەوەی دوای. دیناای زانسااتی سااەرەتاییەکانی پەرتااووکە فێربااوونی و خوێناادن بەر ناارایە گوناادەکەیان مامۆسااتای خزمەتاای لە ساااڵح

 بە گەڕان بە کارد دەساتی زیااتر  رده روه پاه و فێرباوون مەبەساتی بە و فەقێیەتای نەریتی وە  ڵکشا هە ساڵی ١٢ - ١١ بەرەو تەمەنی
 و زانیااری ئاساتی چوونەسەرێی لەگەڵ هاوکات ساڵح مەال اڵم به. رگرت وه تیی الیه مه ئیزنی تا هه کوردستان گوندەکانی و شار حوجرەی
 ئەو. نەدەکەوتان  دەسات کەساێ  هەماوو الی واڵمەکەیاان کە دەباوو درووسات ال ئازادی و ما  و نەتەوە ر سه له پرسیاری لێ گه وشیاریی

 هەڵ ساەریان مزگەوتەکانادا و حوجرە لە دیموکرات حیزبی دواتری  و ژێکا  کۆمەڵەی الیەنگرانی و ئەندامان هەرەزۆری زۆربەی کات
 .بوون شوێنانە ئەو هەر شۆڕشگێڕەکانی  و ەرگەپێشم مەکۆی پارێزراوترین و باوەڕپێکراوترین و دەبوون پەروەردە و دەدا
 

.  کوردسااتان دیمااوکراتی حیزباای ئەناادامی بە بااوو ساامی ڕه  بااه و بااوو ئاشاانا لەگەڵیااان و دۆزیاایەوە کەسااانەی ئەو بەرەبەرە ساااڵح  مەال
 و خەڵا  وونکاردنەوەیڕ دیماوکرات حیزبای کاادرێکی وەکاوو مامۆساتا  بە باوونی دوای چ و حاوجرە لە کاات ئەو چ سااڵح ال مه مامۆستا

 هاۆی بە مامۆساتا. یاناد گه ده بەجێای کۆبوونەوەیەکادا و کاۆڕ هەماوو لە و دەزانای خاۆی سەرشانی ئەرکی بە مافەکانیانی بە ئاشناکردن
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 خۆشەویساتی بە بباوو داگیارکەران  بەرەنگااربوونەوەی ساەر لە مکووڕباوو و ڕاساتبێ  کەساایەتییەکی و ڕاستەقینە خەمنۆرێکی ئەوەیکە
 ئاشاکرا و بەنهێنای دیماوکرات حیزبی هەرەچاالکی کادرێکی وەکوو هەروەها دەگیرا  لێ ڕێزی و کەی کۆمەڵگه جیاجیاکانی توێ ە و  چین
 و بەرنااوێ  بە دەبااوو  کااه گوناادێ  هەر لە مامۆسااتا. پێشااێ  باارده ده خااۆی حیزبیاای و سیاساای تێکۆشااانی لوابااایە بااۆی شااوێنێ  هەر لە

 .گەل شۆڕشگێڕەکانی ڕۆڵە بۆ حەسانەوە هەوارگەیەکی بە دەبوو گوندە ئەو وتارخوێن 
 

 بەرچااوی و کاارا ڕۆڵێکای دا٤٧ - ٤١ سااڵەکانی چەکاداری خەباتی قۆناخی لە کە دیموکرات حیزبی کادرانەی لەو بوو یەکێ  مامۆستا
 وە  حەمەڕەزاشااااایان ئااااارامەکەی دووڕگە پێشاااامەرگەیەی پااااۆلە ئەو پشااااتیوانیکردنی و داڵاااادەدان و یاناااادن گه زانیااااار لە هەبااااوو
 چاااوەدێریی ژێاار خاارایە مامۆسااتا  خەبااات  لە قۆناااغە ئەو نەگەیشااتنی ئامااان  بە و هەرەسااهێنان دوای. هەژانااد لەرزەیە  بااوومە

 و تونادترین بە سااڵ شاە  مااوەی باۆ و کارا پیرانشاار  لاه جەڵادیان پادگاانی ڕاپێوی و گیرا ماوەیە  دوای و ساواکەوە سینوڕەکانی
 نیشتمانەکەی و گەل بۆ خۆی وەفاداریی ورەبەرزی و خۆڕاگری بە مامۆستا بەاڵم درا  جەستەیی و ڕۆحی ئەشکەنجەی شێوە دڕندانەترین

 .لماند سه
 

 ئااازادبوونی پااا  و کرد نااه وی نااه دوژمنااان بااۆ سااەری و نەهااات چۆکاادا بە اڵم بااه کاارا  تونااد زینداناادا لە ساااڵ شااە  ساااڵح مامۆسااتا
 لە بەرزتارەوە ورەیەکای و گاوڕوتین بە جاار ئەو مامۆساتا بەاڵم باووە  چاوترساێن ئەشاکەنجە و زینادان ەب وابوو  پێی دوژمن ئەگەرچی

 ژێاار وەزاڵەهاااتووی گەالناای چااونکە نەبااوو  یاااری بەخاات حەمەڕەزاشااا دەسااەاڵتی. ببااوو پێااداگرتر گەلەکەی ڕەواکااانی مااافە سااەر
 ئازادبوونیاادا بەسااەر زۆر ماااوەیەکی هێشااتا. نەدەکاارا بااۆ گێڕانیشۆڕشاا چاااوەدێریی ئاسااانییە بەو و ڕیبوون ڕاپااه لێاای دەسااەاڵتەکەی
  دڵسااۆزێکی هەر وەکااوو و قۆسااتەوە هەلەی ئەو مامۆسااتا  و پێکردبااوو دەسااتی بەرەبەرە ئێااران گەالناای ناااڕەزایەتیی کە تێنەپەڕیبااوو

 توێ ەکاانی و چاین هانادانی و یازبح تەشاکیالتی ڕیزەکاانی بووژانادنەوەی و ڕێکنساتنەوە باۆ هاات دەساتی لە ئەوەی گەلە ئەم ی دیکه
 .نەکرد تەنەخی پاشایەتی  ڕژێمی دژی  کۆمەڵگه

 
 مامۆساتا دیماوکرات  حیزبای ئاشاکرای خەبااتی دەساترێکردنەوەی و پاشاایەتی ڕژێمی ڕوخانی و ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی دوای
.  حیاازب بنکەیەکاای کردیااانە و گاارت دا«دارساااوێن» یسااەربازی باانکەی ر سااه به دەسااتیان ی دیکااه هاااوڕێیەکی چەنااد هاوکاااریی بە ساااڵح

 پۆلێا  و سارێردرا پێ پێشمەرگەی پەلێکی فەرماندەیی هەروەها و هەڵب ێردرا ناوچەیە ئەو تی منیه ئه بەرپرسی وەکوو ساڵح مامۆستا
 .پێگەیاندن دارساوێن بنکەی لە دڵسۆزی پێشمەرگەی و کادر لە
 

 واڵتە ئەو نیشاتەجێی گەالنای باۆ دەرفەتێا  پاشاایەتی  خاوێنم ی و دیکتااتۆر ڕژێمای دوای کە وابوو پێیان کوردستان خەڵکی زۆربەی
 دەسااات بە کوردساااتان پاااارچەی چاااوار هەر لە کاااورد گەلااای کە  مەخاااابن ساااەد بەاڵم باااکەن  ڕەواکانیاااان ماااافە داوای کە دەڕەخساااێ

 نە نەتەوەیی پرسی ڕێ یمێ   یان دەسەاڵتێ  چوونیال بە و پێوەبووە داگیرکەرەکانەوە نەگۆڕی دواکەوتووی و فاشیستی عەقڵییەتێکی
 .داوەتەوە گەلەیان ئەو بەرهەقەکانی داوا اڵمی وه پێشوو لە توندوتی تر بەڵکوو نەبووە  چارەسەر تەنیا
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 تایڕۆژهەاڵ لە کاورد گەلای دژی جیهاادی فتاوای خاومەینی کە  تێنەپەڕیباوو ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی لە زۆر ماوەیەکی هێشتا
 قەتڵوعااامی و کاارد کوردسااتان لە ڕوویااان یی دڕنااده و وەحشاایگەری ئەوپەڕی بە و توانایااانەوە و هێااز هەمااوو بە و دەرکاارد کوردسااتان
 و گەل لە رگری باه باۆ چە  دایە دەساتی ناچاار بە بەرپار   حیزبێکای وەکاو دیماوکراتی  حیزبای. پێکرد دەست تاوانیان بێ خەڵکی

 فەرماناادەیەکی و بەوە  کااادرێکی وەکااوو مامۆسااتا  ئێااران  ئیسااالمیی کۆماااری کانی ره رکوتگه سااه  ههێااز بەراناابەر لە نیشااتمانەکەی
 دژی هاوسااەنگەرەکانی شانبەشااانی دوودڵاای بەبااێ ئەویاا  و بەرەنگاااربوونەوەیەدا و شااەڕ لەو بەشااداربا دەبااوو بێگومااان قارەمااان 

 و ئەر  بە درێاا ەی و نەدا کااۆڵی هەر بەاڵم بااوو  بریناادار دیبەتوناا شااەڕانەدا لەو جارێاا  چەنااد مامۆسااتا دەجەنگااا  داگیاارکەران
 .دا چاالکیەکانی

 
 وەرگرتنای دوای و ماایەوە نەخۆشانانە لە مااوەیە  باۆ چارەساەر  مەبەستی بە و ببوو الواز برینەکانیەوە هۆی بە ساڵح مەال مامۆستا

 چەکاادارە هێاازە لە یەکێاا  بۆسااەی کەوتە ١٣١٤ ڵیسااا گەالوێاا ی ی٣١ ڕۆژی لە ئەرکەکەی سااەر بااۆ گەڕانەوەی ڕێااگەی لە چارەسااەر
 .بوون مران نه کاروانی  به ڵ تێکه و کران شەهید بوو مامۆستا کوڕی یەکێکیان کە دی پێشمەرگەی دوو لەگەڵ و کوردییەکانەوە

 
 .بێ ڕێبوار پڕ ڕێگایان و شاد ڕۆحیان

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٤ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٧ نۆڤەمبەریی ٢٤: ڕێکەوتی  -ردستان و کورد  ماڵرەڕی کو: سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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  حاجی بابا شێخ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ناایە پێای ئەوگونادە ساەیدەکانی بنەماڵەی لە ژیکەڵە منداڵێکی بۆکان  و تورجان نێوان زەمبیلی گوندی لە هەتاوی ی١٢١٢ ساڵی لە

 نەریتاای ساەر لە حەلیمەخااانم شاێنزادە و عەباادولکەریم ساەید واتە منااداڵە  ئەو بااوکی و دایاا . دا بڵێساەی ژیااانی ماۆمی و ژیاانەوە
 نایە ناویان و کرد کۆڕەکە خوانی بانگهێشتی گوندیان ماقوواڵنی پیاو و سری ڕی  و گرت منداڵەکەیان ناولێنانی بۆ کۆڕێکیان ئەودەم

 .عەبدوڕەحمان
 

 خوێنادن  بەر نراباایە حاوجرەدا لە یاان وەرزێار بە ببایە دەبوو یان کوردستان  ئەودەمی ی دیکه  مندااڵنی هەموو وەکوو حمان عەبدوڕە
 دەم ئەو قوتابناانەی تااکە کە حوجرەکانادا  لە ساەییدەکان و شاێخ مناداڵی بوو ئاسایی زۆر ساڵی  ٧ - ١ تەمەنی تێرەڕاندنی دوای
 نی ساه حه د ممه محه ال مه مامۆستا واتە   که ناوچه رزی به پایه زانای الی تەمەنەدا رلەو هه بدوڕەحمانی  عە. دەنران خوێندن وەبەر بوو
 مامۆسااتاگەلێکی حوجرەی لااه و  فەقااێ بااووبە فەرماای بە و خوێنااد ئەو الی بی ده ئااه و زانساات و نااا خوێناادنیان ر بااه وه قزڵجاای جاادی وه
 گەورە لە قااادر ال مااه خزمەتاای لە دواتاار و( سااوێ په) ڵاازی وه باادوڵاڵی عه ال مااه حاااجی و ددرابا سااه ساااڵحی ال مااه حاااجی   وه ی وره گااه

 .وەرگرت مەالیی بڕوانامەی لەوێ  هەر و خوێندن می رده سه کانی زانسته زۆربەی و  دا خوێندن  به ی درێ ه دا بیاره حوجرەکەی
 

 و بیرکااری کانی زانسته  له هەروەها و ڵناسیی کۆمه و مێ وو  له و بووە  وه لێکۆڵینه و خوێندنەوە هۆگری لێ  گه عەبدوڕەحمان  مامۆستا
 و بااووە زۆری شااارەزایی عەڕەباای و فارساای و تااورکی زمانەکااانی لە و بااووە خااۆی ڕێکاااری و داهێنااان ن خاااوه و پساارۆڕ ناساایدا ستێره ئه

  کاه  «اعاداد تعادیل جدیاد  هیئات تنقیاد«  لاه نباریتی کانی نووساراوه  لاه شێ  به کە هەن بەرهەمێکی چەند زمانانە  بەو تەنانەت
 نیشااتمانی و تی اڵیااه کۆمه رزی بااه شااێعری رچاو بااه ڵێکی کۆمااه ها روه هااه و  «حجاار اباان باار  حواشاای» و بااووە  خااۆی داهێنانەکانی لااه

 .هۆندۆتەوە
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 .ی که نیشتمانه رچاوی به و دیار کی زانایه  به بوو زوو زۆر هەر مامۆستا
 

 پێا  هااوبە  ژیاانی محەمامەد قازی پێشەوا ئامۆزای بن دەبێتە کە جەالل  شێخ کوی خانمی حومەیرا لەگەڵ مان عەبدوڕەح مامۆستا
 ئەودەمای باتکارانی خاه و زانایاان کاۆڕی  بردیاناه ی  کاه وه ته نه بی ده وئاه کولتاوور و مێ وو باه عەبادوڕەحمان  مامۆساتا هاۆگریی و دێنێ
 .کوردستان ڵکی خه کانی ئازادییه و ما  پێناو  له ن  پێشه کی یه رگه پێشمه  به بوو و ی که له گه
 

 سااڵ بیسات باۆ  وه ڕێتاه گه ده و کاا ده پاێ سات ده  وه عوسامانییه و ئێاران ی شرووته مه شۆڕشی پێ   له مامۆستا تێکۆشانی و ڕامیاری ژیانی
 و  عەبادوڕەحمان مامۆساتا ی که نیشتمانه  خسته ڕی شه  سیهڕوو سوپای جیهانیدا  می که یه ڕی شه له(.  . ژ ی ڵه کۆمه) زراندنی دامه پێ 

 کوردسااتان  ڵکی خااه کانی پیرۆزییااه  بااه ڕوو  سااوپای کانی تییه سااووکایه و بێڕێاازی و کاولکاااری دژی و ڕانەمااا دەستەوەسااتان ئەویاا 
 ساەرکەوتوانە ڕووساەکان دژی شاەڕ چەنادین لەو  چاووەوە راندا داگیرکه قشوونی گ   به  وه وێنه م که کی تییه ئازایه و دلێری به و ڕی ڕاپه

 و ئیتیحااد) حیزبای ئەنادامی بووبە دواتر مامۆستا. مووسڵ دەگاتە تا سنە و مهاباد و میاندواو شەڕەکانی لە نموونە بۆ کرد  بەشداری
 لێزانای ر به له  که بوو دا مه دهر سه و له ر هه بوو هەڵسووڕ و چاال  زۆر حیزبەشدا لەو و دامەزرابوو کوردستان باکووری لە کە(  تەڕەقی

 .خشرا پێبه  وه کورده رانی تێکۆشه ن الیه  له شێنی  بابه نازناوی کەی  تیه اڵیه کۆمه رزە به تییە سایه که و یی شاوه لێوه و
 

 و چاین موو هاه ی تماناهم و ماافنوازی ی وه بزووتناه ڕووبااری  باه باوو و دانی ئااوه و ئاشاتی بۆ بات خه چیای رداری سه  به بوو شێخ   بابه
 .موکریان ناوچەی لە ل گه کانی توێ ه

 
 ئاغااا  نی ره قااه د  سااعه ئه میر ئااه د  ممااه محه قااازی پێشااەوا وەکااوو   کااه ناوچه هااۆزێکی سااەرۆ  و  رکرده سااه نااد چه و شااێخ بابه حاااجی

 نااوی  باه کوردساتان  بااکووری لە ئااگری ڕینی ڕاپاه تیادانی یارمه باۆ ڕێنراوێا    دیکاه کەسایەتیی دەیان و یفولقوزات سه و رخان مه ئه
 .دەکەن پێشکەشیان و کۆدەکەنەوە زۆر هاوکارییەکی ڕاپەڕینە ئەو سەرخستنی وبۆ زرێنن مه داده کورد خێرخوازانی ڕێکنراوی

 
 ئەو بەهااۆی اڵم بااه نەبااوو   . ژ ی ڵااه کۆمه ئەناادامی مهاباااد  لە کوردسااتان کۆماااری دامەزراناای پااێ  کە هەرچەنااد شاایخ بابه حاااجی

 حیزبای الیەن لە کوردساتان کۆمااری یانادنی ڕاگه و دیماوکڕات حیزبی زرانی دامه  دوای هەیبووە  کە کۆمەاڵیەتییەی بەهێزە کەسایەتییە
 .مهاباد لە کوردستان کۆماری زیرانی وه رۆ  سه و نیشتمانی نی نجوومه ئه ڵب ێردراوی هه رۆکی سه  بێته ده دیموکراتەوە 

 
 حااجی و شاێخ بابه حااجی هەڵکارێ  بۆکاان  له ئەوەی بۆ دەبرێ کۆمار ئااڵی کاتێکە تاوی  هه ی5057 ساڵی فرانباری به ی٨ ڕۆژی لە

 .دەدەن هەڵی و دەیبەن ئااڵکە هەڵدانی شوێنی بەرەو و گرن ده  ئااڵکه پی چه و ڕاست الی بایزئاغا
 
 حەمەڕەزاشااای حکااوومەتی الیەن لە ئەوکۆمااارە پلەدارەکااانی و راندامەزرێاانە گرتناای و مهاباااد لە کوردسااتان کۆماااری ڕووخااانی دوای لە

 مانا  9 دوای بابەشاێخ حااجی. دەکارێ دادگاایی و گیرێ ده کوردستان کۆماری وەزیرانی سەرۆ  وەکوو بابەشێنی  حاجی داگیرکەرەوە 
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 ترساای لە ئێااران دەسااەاڵتدارانی اڵم هباا دەسااەپێنن  بەسااەردا سااێدارەدانی لە ساازای هاباد  مااه و ورێز تااه بەناادینانەکانی لە مااانەوەی
 ئاایینی کەساایەتییەکی ی  که نیشاتمانییه  تییه ساایه که  لاه جیا بابەشێخ حاجی ی وه ئه ر به له ناکەن  جێبەجێ سزاکەی ئایینی شۆڕشێکی
 .ەبووەن هاسانییە بەو لەنێوبردنی و هەبوون زۆری ئیجگار الیەنگرێکی و بوو نەقشبەندی تەریقەتی شێنێکی و ناودار

 
 دەکەن  ئازادی بەندینانە لە خوارەوە مەرجەی سێ بەو ئێرانی  دەسەاڵتدارانی

 
 . دەرەوە نەچێتە  گوندانه و له ت وڵه ده ئیزنی بێ به و ببێ نیشتەجێ میان جه و مبیل زه و تورجان کانی گونده له بێ ده م؛ که یه

 .بکا ئیمزا و دەوڵەت بە بناسێنێ خۆی دیاریکراوەکاندا کاتە لە م؛ دووهه
 ر گاه ئه: ڵاێ ده و  وه کاتاه ده ت ڕه م سێهه رجی مه و ئه اڵم به  هومایوونی  شکر رله سه سەردانی بۆ بڕوا بێ ده  کرێ  ده ئازاد کاتێکە ؛م سێهه
 .نابم ناپیاو هومایوونیی لەگەڵ دیدار ی ئاماده بم  زینداندا  له ژیانم موو هه
 
 ئااخرین ژیاانی ماۆمی هەتااوی  ی١٣٣١ سااڵی بەرانابەربە کاوردی ی٢١٥١ سااڵی ڕەزبەری ی٣١ ۆژیڕ  لاه شاێخ بابه حااجی دا کۆتایی لە

 .سرێردرا  خا  به تورجان ئاوایی وسووی شێخ گۆڕستانی  له و کرد ی که نیشتمانه و ل گه له مااڵوایی و لێدا ی بڵێسه
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٥ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ دێسەمبەریی ٧: ڕێکەوتی  -تان و کورد  ماڵرەڕی کوردس: سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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  شێخ بابا سەعید
 
 
 

 
 
 
 
 

 دوای. هەڵێنااا بەژیااان چاااوی منااداڵێ  زانساات  ئەهلاای شااێنێکی بنەماااڵە لە مهاباااد غەوسااابادی گوناادی لە هەتاااوی ی١٢٣٧ لەساااڵی
 نااوی و کاردوە بانگیاان باباساەعید بە باووە باباا شاێخ نااوی گەورەی باابە کە ئەوەی لەبەر دواتر کە سەعید  نا ناویان حەوتوویە 

 دیاکەی براکاانی لەگەڵ ئیساماعیل شاێخ سەدروساادات  بە ناساراوە و ئیساماعیلە شاێخ کاوڕی باباساەعید.باڕاوە بەساەردا سەعیدی بابا
 .داناوە غەوساوابادیان گوندی بناخەی

 
 سااڵییەوە ١ - ٥ تەمەنای لە هەر و تێرەڕاناد منداڵیی دەورانی زانست و عیرفان ئەهلی و خوێندەوار دایکوبابێکی نازی بە اباسەعیدب
 ساەلیمی مامۆساتا حاوجرەی لە دواتار. کردوە کات ئەو باوەکانی سەرەتاییە زانستە فێربوونی و خوێندن بە دەستی باوکیدا خزمەتی لە

 .دەکا گەشە شاعێری هەستی و دەبێ ئاشنا ئەدەب و شێعر دنیای لەگەڵ خوێندنەکەی سەرەڕای و فەقێ دەبێتە فەرمی بە شاعیر
 

 بەناوباانگی حاوجرەیەکی کە وەتەمای   گونادی حاوجرەی دەچێاتە فێرباوون زیااتر مەبەساتی بە ساڵیدا پانزە تەمەنی لە باباسەعید 
 بڕیناای دوای و دەدا خوێناادن بە درێاا ە کااوردە  ناااوداری زانااایەکی کە پیرەباااب عەباادوڵاڵی مەال مامۆسااتا خزمەتاای لە و بااوو دەم ئەو

 وێساتگەی دوایاین ئەوە بەاڵم وەردەگارێ  مامۆستایی بڕوانامەی لەوێ هەر عەبدوڵاڵدا  مامۆستا خزمەتی لە خواناسی زانستی پلەکانی
 .دەکا پیتتر بە زانستی خەرمانی و تورجان گوندی لە قزڵجی مەالعەلی مامۆستا خزمەتی دەچێتە ماوەیە  دوای و نابێ سەعید بابا
 

 کە دەدا بڕیااار و دەبااێ کااۆچەری و سااەفەر و باوون فێاار و زانساات تااامەزرۆی زیااتر و دەبااێ چاااوکراوەتر ڕۆژ دوای لە ڕۆژ سااەعید باباا
 دوای ئەو. ببااێ ئاشاانا ئێااران نەتەوەکااانی کلتااووری و نەریاات و داب بە و بکااا ئێراناادا جیاجیاکااانی ناااوچە بە بەرفااراوان گەشااتێکی
 لە مامۆسااتا. دەکەوێ بەڕێ میساار بەرەو و دەکااا شااان لە کاااروان قەواناای و دەدا گەورەتاار گەشااتێکی بڕیاااری سااەفەرە لەو گەڕانەوەی

 ودەچێاتە دەکاا تاورکیە  و ساعوودی عەرەبساتانی ساەردانی پاشاان و دەباێ خوێنادن دیکەخەریکای ساڵی سێ دا میسر ئەزهەری زانکۆی
  و بەالغە و حیکمەت زانستەکانی بە حیسامەدیندا مەحموود شێخ خزمەتی لە( بابوشێخ) لە بەغدا شاری لە ماوەیەکی  و بەغدا



: بەسەرهات و ژیان کۆمەڵێک: حوجرەوە لە  

 

 

35 
 

 .دەگەڕێتەوە داگیرکراوەکەی دیارە بەرەو ئەزموونەوە و لەزانست خەرمانێ  بە و  دەچێتەوە ئوسووڵدا
 

 کااااتە ئەو کە گاااولی نەخۆشااایی تاااایبەت بە جاااۆر جۆراو نەخۆشااایی لە پاااڕە واڵتەکەی دەبیناااێ کاتێااا  گەڕانەوەی دوای باباساااەعید 
 باارگەی دیساان ئەو. نەخۆشاەدا هەموو ئەو بەرانبەر لە دەزانێ بەرپرسیار بە خۆی نەکراوە  چارەسەر ئاسانییە بەو بووە نەخۆشییە 
 چاۆنیەتیی و یااگ ووگ ناساینی و پزیشاکی زانساتی فێرباوونی مەبەساتی بە دەکەوێ وەڕێ هێندوساتان بەرەو و هەڵادەگرێ سەفەرێکیتر
 و پزیشاااکی زانساااتی لە پاااڕ دەساااتی بە کوردساااتان  دەگەڕێاااتەوە دواتااار و دەخاااوێنێ باااوارەدا لەو سااااڵی  دوو دەرماااان  بە کردنیاااان
 .سازی دەرمان

 
 سااڵیدا ٢٨ تەمەنای لە و شاێخ ئەحامەدی کاا  تەکیەی لە و سلێمانی دەچێتە غەوساباد گوندی لە مانەوەی ماوەیە  دوای باباسەعید

 نااوچەی دەگەڕێاتەوە وزەوە  لە پاڕ و بەرز ڕۆحێکای و لەزانسات پاڕ عەقڵێکای بە و وەردەگارێ( ارشاد) واتە کردن ڕێنوێنی امەیبڕوان
 بااۆ جێگااایە  و نەخۆشاانانە پااالن بە و دیاااریکراو شااێوەیەکی بە کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای ناااوچەیەی لەو جااار یەکەم بااۆ ئەو. مهاباااد

 نەخۆشایە هەروەهاا و کاولێرا و گولی نەخۆشییەکانی دە  بە کە نەخۆشانەی ئەو مانەوەی بۆ ەتتایب شوێنێکی و دەرمان درووستکردنی
 .بەخشینەوە پێ ژیانی و کردەوە دەیاننااڵند  دیکەوە نەخۆشیی دەیان و دەروونییەکان

 
 و پەرتااوو  ەناادینچ نمااوونە بااۆ دەرکااردووە  زۆری ناوبااانگێکی خۆشاایدا خەت و شااێعر و وەرگێااڕان و نووسااین لە باباسااەعید  شااێخ

 تاایبەت بە فارسای؛ و کاوردی زمانەکانی سەر وەرگێڕاونەتە عەرەبییەوە  و هێندی فەرەنسی  زمانەکانی لە درێ ی و کورت نووسراوەی
 خۆیادا ساەردەمی لە و هەباوون وەرگێاڕدراوی و نووساراو چەناد ئەستێرەناسایدا و شایمی زانساتەکانی لە هەروەها. پزشکیدا زانستی لە

 ڕۆژژمێاری هەیباووە کە شاارەزاییەی ئەو پێای بە و هەباووە قوتاابی چەنادین باوارەدا لەو و بووە ناسی ئەستێرە وێنەی کەم ەکیمامۆستای
 .هەن فارسی و کوردی شێعری بەرچاو کۆمەڵێکی شێعریشدا بواری لە وەرگرتووە  لێ کەڵکیان ناوچەکە ڵکی خە و دەرکردوە

 
 لەگەڵ جااری  چەناد و دەکردەوە سەربەخۆ کوردستانێکی لە بیری کە خۆی  سەردەمی رانەیڕووناکبی لەو بوو یەکێ  باباسەعید  شێخ

 ساەیفەدین و باانە محەممەدخاانی و ماوکری خانی حەمەحوسێن بەرزنجی  مەحموودی شێخ نەهری  عەبدولقادری شێخ وەکوو  کەسانێکی
 بیروڕایاان و کۆباۆتەوە کوردساتانی دەساەاڵتێکی و کاورد کێشاەی بە ساەبارەت دیاکە  هاۆزی ساەرۆ  و کەساایەتی چەند و سەقز خانی

 باۆ خەڵکای ئاایینەوە دنەدانای ڕێاگەی لە عوسامانی ئیمرراتاوریی کە ساەردەمێکدا لە و جیهاانی یەکەمای شەڕی جەنگەی لە.گۆڕیوەتەوە
 بااوەڕی نە و انایدەز خەلایفە بە ساوڵتانەکانی نە کە کەساانەی لەو باوو یەکێا  ساەعید باباا شێخ هەڵدەخڕاند  ڕووسیە لەگەڵ شەڕ
 کارد دەساتی و دەرباڕی ڕووساەکان دژی لە شەڕ فتوای بۆ خۆی دژایەتیی ئەوە لەبەر هەر. جیهادە تورکەکانی  و ڕوو  شەڕی کە وابوو
 پێوەنادییەکی هایچ شەڕە ئەو چونکە شەڕەدا  لەو نەکەن بەشداریی کە دەدا هان خەڵکی و ناچەیە ئەو گوندەکانی و شار بە گەڕان بە
 و وەساتانەوە باباا شاێخ دژی باکەن  بەشاداری کوردساتان خەڵکای کە باوو لەوەدا بەرژەوەندییان کە خەڵکانێکی  نیە  ەکانەوەکورد بە

 شاێخ ساامانی و ساەروەت لە زۆریاان زیانێکی و سووتاندیان و برد تااڵنیان بە و غەوساباد گوندی سەر کردە هێرشیان جارێکی  چەند
 .سووتاند پەرتووکیان٢٥١١ نزیکەی و نەپۆشی بوو ئیسالمی و زانستی پەڕاوگەیەکی کە اوگەکەیپەڕ لە چاویان تەنانەت و دا بابا
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 مەیادانی باووبە کوردساتان و کوردساتانەوە ڕۆژهەاڵتای خااکی هااتنەنێو بەرێاکەوە چەناد لە عوسامانییەکان ساوپای کە نەخایاند زۆری
 باۆ پێکارد  دەساتی دژبەرەکانیاان کوشاتاری و تیارۆر و ڕەشبگیر نعوسمانییەکا هاتنی سەرەتای لە هەر. عوسمانییەکان و ڕوو  شەڕی

 خەڵکاای چاوترسااێنکردنی بااۆ جۆرێاا  بە هەرکااام سااەقز خااانی سااەیفەدین و مااوکری خااانی حەمەحوسااێن و بااانە محەمەدخااانی نمااوونە
 لە و گیاارا عیدباباسااە شااێخ و غەوساااباد گوناادی گەیشااتە عوساامانی سااوپای دواتاار. کااوژران عوساامانی سااوپای دەسااتی بە ناااوچەکە

 .کرا ئێعدام بوو  لەوێ عوسمانیەکان فەرماندەیی کە«کارێزە» گوندی لە هەتاویدا ی١٢١٣ ساڵی بەفرانباری مانگی کۆتاییەکانی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ دێسەمبەریی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 ئەحمەد موفتیزادە
 
 
 

 
 
 
 
 

 سانە  شااری لە «ماوفتی» بەناوباانگی بنەمااڵەی لە هەتااوی ی١٣١١ سااڵی لەڕێبەنادانی ئەحمەد  کا  بە ناسراو موفتیزادە ئەحمەد
 لهاۆنی هەوراماانی ساەربە دشاەی گونادی  خەڵکای دشاەییە  ماوفتی عەبادوڵاڵی عەلاالمە کاوڕی مەحموود مەال کوڕی ئەحمەد. لەدایکبوو
 .گیرساونەتەوە سنە شاری لە دواتر کە سەروویە

 
 باووەتە دواتار پێکرد  دەست خواناسیی زانستی سەرەتاییەکانی کۆپەڕە باوکیدا  مەحموودی مەال خزمەتی لە کە بوو منداڵ ئەحمەدزۆر

 بە کاردووە دەساتی خۆی زانستیی پاشنانی دەوڵەمەندکردنی بۆ دواتر و  سنە شاری نیمزگەوتەکا لە یەکێ  حوجرەی چووەتە و فەقی
 خازمەت لە و بیاارە گونادی لە و بەر دەگارێتە کوردساتان باشاووری ڕێی ساڵیدا١٤ تەمەنی لە ئەو. کوردستان شاروگوندەکانی بە گەڕان

 .دەدا خوێندنەکەی بە درێ ە مودەڕێسدا عەبدولکەریمی مەال مامۆستا
 
 بەناوبانگەکااانی حااوجرە لە بااووە یەکێاا  سااەردەمە ئەو کە دارولئێحسااان مزگەوتاای لە ساانە شاااری بااۆ گەڕانەوەی دوای ئەحاامەد ەالم

. دێناێ پێا  ڕۆشانگەری کاۆڕی مزگەوتەکاندا لە جاروبارێ  و دەبێ مەالیەتی ئەرکی و وتنەوە وانە سەرقاڵی سنە  شاری و کوردستان
 .چاوەدێری و گوشار ژێر دەخرێتە و دەگرێ پێ پێشی و دەکا درووست بۆ بەربەستی ساوا  ماوەیە  دوای

 
 هەتاویاادا ی١٣٣٧ لەساااڵی بکااا  کاار ئامانجەکااانی بااۆ نااتوانێ و چاوەدێریاادایە ژێاار لە کوردساتان لە کاتێکاادەزانێ ئەحاامەد مامۆساتا

 هاوکاات ئەحامەد مەال. وانەبێا  دەبێاتە تاران ەل ئیالهییات زانکۆی لە و دەبێ بەکار دەست تاراندا کوردی ڕادیۆی دەکاولە ڕوولەتاران
 دوای بەاڵم وەردەگاارن  «کوردسااتان» ڕۆژنااامەی ئیمتیااازی هاااوڕێیەکی چەنااد لەگەڵ زانکااۆ  وانەبێ یاای و ڕادیااۆ لە کااارکردن لەگەڵ
 .دەکەن دەری ڕادیۆ  و زانکۆ لە و دادەخا ڕۆژنامەکە بەربەستو دەبێتە لەوێ  ساواك کردنی  کار دووساڵ

 
  کادرێکی چەند لەگەڵ سەردەمەدا لەو دەدۆزێتەوەو کارێ  دەفتەرخانەیەکدا لە ژیانی ب ێوی بەدەسهێنانی بۆ دواتر ئەحمەد  مەال
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 حیازب دیاکەی ئەنادامی چەنادین وێڕای دا ١٣٤٢ ساڵی لە.کوردستان دیموکراتی حیزبی ئەندامی دەبێتە و دەبێ ئاشنا دیموکرات حیزبی
 .دەکرێ قزلقەلعەبەند زیندانی لە ساڵێ  لە زیاتر و دەگیرێ

 
 ساەر ەاڵم دەبااتە ژیاان کۆمەاڵیەتیادا و سیاسای ئاابووری  ساەختی زۆر هەلومەرجێکی لە سنە  شاری بۆ گەڕانەوەی دوای ئەحمەد مەال

 یشاەرع حااکمی بە لێهااتووییەکەی ساۆنگەی لە هەتااوی ی١٣٥٥ سااڵی لە دواتار و  ناادا کۆڵ ساوا  گوشارەکانی هەموو ئەو سەرەڕای
 و ئەنادام سااڵدا دوو مااوەی ولە دادەمەزرێنێ( قورعان مەدرەسەی) ناوی بە ڕێکنراوێ  دا١٣٥١ ساڵی لە و هەڵدەب ێردرێ سنە شاری

 مااافە جێگیرکردناای ودوای «قورعااان مەکااتەب» بە دەگااۆڕن ڕێکنراوەکەیااان ناااوی و دەکاااتەوە کااۆ خااۆی دەوری لە زۆر الیەنگرێکاای
 .بوو خودموختاری گوتاری ئەودەم کە کەندە کورد گەلی نەتەوایەتییەکانی

 
 ڕژێمای دژی ڕێرێوانەکاان وەگەڕخساتنی و ڕێکنساتن لە و خەبااتەوە مەیادانی ئەحمەدهااتە کاا  ئێاران  گەالنی شۆڕشی سەروبەندی لە

 کەساااانەی لەو باااوو یەکێااا  ئەحاامەد کاااا  ئێاااران  گەالناای شۆڕشااای ساااەرکەوتنی دوای و گێاااڕا چاااالکی و کاااارا ڕۆڵێکااای پاشااایەتی
 ساەرانی کە دەرکەوت باۆی ساەرەتاوە لە هەر کاورد بەتواناکاانی ڕێابەرە لە زۆر وەکاوو ئەحمەدیا  کاا  خاومەینی؛بەاڵم چووەسەردانی

 .نیە بیروڕاکان جیاوازیی و نەتەوەیی یەکسانیی بە باوەڕێکیان ئێرانهیچ ئیسالمی کۆماری
 

 پااا . دەبااێ نیشااتەجێ لەوێ و کرماشااان شاااری دەچێااتە ئیسااالمی کۆماااری دیکتاااتۆریی فەرمااانڕەوایی لە بێهیااوایی دوای ئەحاامەد کااا 
 شاووموهێزێکی پیالنگێڕییەکای بە کارد دەساتی ئەحامەد کا  توندئاژۆکانی الیەنگرە لە هەندێ  لەگەڵ ئێران ئیسالمیی ماوەیەککۆماری
 حیاازبە دژایەتیکردناای و هااادجی بااۆ جاشااەکورد ساارایەکی لە پێکهاااتبوو کە دامەزرانااد «موسااوڵمان پێشاامەرگەی» بەناااوی چەکااداریان

 داڕاگەیەناادراوێکی١٣٥٨ساااڵی ڕەشااەمەی١ لە تووناادئاژۆیانەوە الیەنگاارە ئەو لەالیەن هەر. کااۆمەڵە و دیمااوکرات وەکااوو کوردییەکااانی
 دنەکار ئیمازا ڕاگەیەندراوەکەشای و کردەوە ڕەد موسوڵمانی پێشمەرگەی دامەزراندنی ئەحمەد کا  دواتر کە  کرایەوە باڵو خاڵی هەشت

 هێازە الیەن لە مااڵەکەی تەناانەت ئەحامەد  کاا  هەڵوێستانەی ئەو دوای ئیدی. بوو کوردییەکان الیەنە و حیزب دژی هەر ئەو  کە
 هایچ بەباێ کرماشانەوە شاری هەینی وتارخوێنی لەالیەن و دەدرێ گەمارۆ چەکدار هێزێکی بە و چاوەدێری ژێر دەخرێتە میلیشیاکانەوە

 .دەکرێ لێ هەڕەشەی پەنایە  و پێچ
 
 باۆ شاۆڕایە  هەتااکۆ دەنێارێ ئێاران ساوننەکانی زاناا باۆ بانگهێشاتنامەیە  ئەحامەد کا  هەتاویدا ی١٣٥١ ساڵی ڕەشەمەی مانگی لە

 ڕێکنااراوێکە و ماااوە هەر ئێسااتا  تااا شااوورایە ئەو و گاارت سااەری هەوڵە دابمەزرێناانکەئەو سااوننەت ئەهلاای مافەکااانی لە پارێزگاااری
 .سوننەت ناوەندی شوورای یواتا بە «شمس» بەناوی

 
 کاا  هەتااوی  ی١٣١١ سااڵی خەرماناانی ماانگی لە واتە شاۆڕایە  ئەو دامەزرانادنی بەساەر نیوێا  و ساڵ لە زیاتر تێرەڕبوونی دوای

 ەبەنادینان لە هاوڕێکانی زۆربەی نیو و ساڵ سێ تێرەڕبوونی دوای. زیندانەوە دەخرێنە و دەگیرێ هاوڕێی٢٥١ نزیکەی گەڵ لە ئەحمەد
 بااوو  تاکەکەساایدا ژووری لە ساااڵی٨ ناازیکەی ماااوەیە لەوناادە و مااایەوە بەناادینانەیەدا لە ساااڵ١١ ئەحاامەد کااا  بەاڵم کااران  ئااازاد
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 داوای و بنووسااێ نااامەیە  کاارا ئەحاامەد کااا  لە داوا زیناادان لە.مااردن ئاسااتی هەتااا جەسااتەیی و ڕۆحاای ئەشااکەنجەی لەگەڵ هاوکااات
 .نەکرد نەوی داوایە ئەو بۆ ئەحمەدسەری کا  بەاڵم بکەن  ئازادی و بێ پێدا بەزەییان بەڵکوو بکا ئازادبوونی

 
 پاا  مان  چەند ئەو. بوو ئازاد بەندینانە لە هەتاوی ی١٣٧١ ساڵی خەرمانانی لە بەندینانە لە مانەوەی دەساڵ دوای ئەحمەد کا 

 لە گیرسااابوونەوە  الری بە و شاکابوون ەنادینانەداب لە ئەشاکەنجەوە بەهاۆی کە ملاای ماۆرەیەکی چەناد چارەساەرکردنی باۆ ئاازادبوونی
 کاۆچی هەتااوی ی١٣٧١ ساڵی ڕێبەندانی ی٢١ لە نەخۆشیەوە بەو هەر و  بوو پزیشکیدا چاوەدێری لەژێر تاران لە ئاسیا نەخۆشنانەی

 .کرد دوایی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٧ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ جانێوێریی ١: کەوتیڕێ  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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  مامۆستا شێخ جەالل
 

 
 
 
 
 
 
 
 چااوی چااوگە   مناداڵێکی ئاڕباباا بنااری ساەربەرزی و دادپەروەر دادوەرێکی و کەسایەتی بنەماڵەی لە و هەتاویدا ی١٣١٧ ساڵی لە
 .هەڵێنا ژیان بە
 

 نااوداری وانەبێ ێکای و ڕ بیروبااوه  به کوردێکی ئاستبەرز  خوێندەوارێکی نیشتمانرەروەر  مرۆڤێکی ساڵح شێخ قازی منداڵە  ئەو باوکی
 و ور ده کاورددا ی وه بزووتناه  لاه دواتار ی وره براگه دینی عیزه و الل جه. الل جه نا ناو ی که کۆرپه شیاودا کۆڕێکی  له و ئه. بوو بانە شاری
 .بینی زۆریان خشێکی نه
 

 خزمەتای لە هەر و کارد خواناسی و ڕع شه کانی تاییه ره سه  زانسته خوێندنی بە دەستی باوکیدا خزمەتی لە کە بوو منداڵ هێشتا جەالل
 گەڕان  باه کارد دەساتی قێ فاه  به بوو ی وه ئه دوای جەالل. دا لێ جەخماخە هزریدا لە نەتەوایەتی بیری ترووسکەکانی یەکەم ئەویشدا

 .موکریان و الجان ناوچەی  له تایبەت بە کوردستان گوندەکانی و شار حوجرەی بە
 

 نیشاتمان و نەتەوە وانەکاانی کوردساتاندا  نیشتمانرەرورەکانی مامۆستا خزمەتی لە زانست فێربوونی بە درێ ەدان پاڵ لە جەالل  شێخ
 باوو ئاشنا کوردستان ژیانەوەی کۆمەڵەی ڵ گه له دواتر و ئه. دەبوو بەشدار اشۆڕشگێڕەکاند نهێنییەکانی کۆڕە لە و دەبوو فێر شۆڕشێ  و
 .رگیرا وه ژێکا  تیی ئەندامه  به و
 

 داناابڕێ حاوجرە  لە و دەدا چاالکیەکاانی بە درێا ە پساانەوە بێ مهاباد  لە کوردستان کۆماری دامەزرانی هەتا جەالل  شێخ مامۆستا
 .دەبڕێ نی ئایی زانستی پلەکانی وام رده به و
 

  نەتەوەییەی ناسنامە ئەو واژۆکردنی شانازی و  بووه بەشدار مهاباددا چوارچرای لە کوردستان کۆماری دامەزرانی ڕێوڕەسمی لە مامۆستا

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=24362&psig=AOvVaw2C-FrDSn6iY4l6SCOTpEZs&ust=1585222222285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiMxJLDtegCFQAAAAAdAAAAABAP
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 کاورد نااوداری بلیمەتای خزمەتای لە و بالا  ناامییەکەی حاوجرە لە و مەریاوان نااوچەی  کردۆته ڕووی کۆمار ڕووخانی دوای.  بڕاوه پێ
 . رگرتوه وه تیی الیه مه ئیزنی ویشدا ئه ت خزمه  له ر هه و  داوه خوێندن بە درێ ەی باقر  مەال ستامامۆ
 

 خەڵا   کردنای ڕێناوێنی ڵ گاه له و بێ  واناه  بێتاه ده «سااڵح شاێخ» مزگەوتای  لاه باانە شااری باۆ ی وه ڕانه گه دوای جەالل شێخ مامۆستا
 متماانەی جێای ڵکانی خاه  باه کانادا ماڵه و مازگەوت و حاوجرە لە شۆڕشاگێڕیی و ویساتی ۆسهخ نەتەوە و ری روه نیشتمانره وانەی هاوکات
 . وه گوتۆته خۆی

 
 کاااری و دیمااوکرات حیزباای بە پێوەناادی ڕاسااتەوخۆ بۆخااۆی ئەوەی لەگەڵ سااااڵنەدا ئەو تەواوی لە حوسااەینی  جەالل شااێخ مامۆسااتا
 جاێگەی بەردەوام پەنجاکاندا سەرەتای و هەتاوی چلی دەیەی ساڵەکانی لە تایبەت بە مزگەوتەکەی حوجرەی بەاڵم نەبوو  ەوە حیزبیه
 نەناا ڕوویاانەوە بە دەساتی قەت تەنیاا نە ساااڵنەدا ئەو تەوای لە. باوو دیماوکرات حیزبای نهێنیەکاانی کاادرە حەوانەوەی و دان داڵاده
 لە خەباات باۆ ئەو قاووڵی بااوەڕی لە مامۆساتا هەڵساوکەوتەی ئەم. نەکاردن بێبەشای مااڵی و فکری یارمەتیی و پشتیوانی لە بەڵکوو
 .دەگرت سەرچاوەی کوردەوە گەلی ڕەواکانی مافە بەدیهێنانی بۆ هەوڵدان و پاشایەتی ڕێ ێمی دژی
 

 شۆڕشااگێڕیدا و سروشاات و کااۆمەاڵیەتی بوارەکااانی لە و هەبااووە بااااڵی دەسااتێکی کوردیاادا ئەدەبیاااتی و شااێعر لە جەالل  شااێخ مامۆسااتا
 دیکتااتۆری ڕێ ێمای دژی بە خەڵکای مامۆساتا ئێراندا  گەالنی شۆڕشی دەسرێکی بەرەبەری لە. ن هه سۆزی و هەست پڕ ریشێع ڵێ  کۆمه

 سااواکدا چااوەدێریی ژێار لە بەردەوامای بە و  کاراوه لاێ چااوی ڕژێامە ئەو نەیاارێکی وە  هەمیشاە   بۆیاه ر هاه   داوه هاان پاشایەتی
 . بانه ی ناوچه ویستی خۆشه و ڕێز جێی کی تییه سایه که  ته کردووه مامۆستای   وه ئه   بووه

 
 ی کاه وه ته نه ناوێی باتی خاه و شاۆڕ   باه ڵ تێکه کورد نیشتمانرەروەرێکی هەر وە  مامۆستا  ئێران  گەالنی شۆڕشی اڵیسانی هه لەگەڵ
 نە جەالل شاێخ مامۆساتا. سەرشاان خساتە تیی پاشاایه تی حکوماه  باه دژ نااڕەزایەتیی بازووتنەوەی پێشاڕەوایەتیی باانە شاری لە و بوو

 .دەگیرا لێ ڕێزی نیشتمانرەروەر ئایینی کەسایەتییەکی وە  کوردستان هەموو لە بەڵکوو بانە لە تەنیا
 
 و هێاز هەماوو بە مامۆساتا کە کوردساتان   لاه تێکۆشاان و بات خاه یدانی مه اڵتربوونی ئاوه و ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی دوای لە

 دەفااتەری لە لێهاااتوو  کەسااایەتییەکی وەکااوو سااەرەتا. کان نیشااتمانییه و نەتەوەیاای  ئەرکااه جێکردنی جێبااه ژێاار دایە شااانی ەتوانااایەو
. هەباوو ساەربەخۆی هەڵویساتی ساەردەمدا ڕووداوەکاانی زۆربەی لە و کارد سیاسای کاری باه ساتی ده عێازەدین شاێخ مامۆساتا ی  وره براگاه
 چااالکی و کار و فەرمان دژی ئیسالمییەوە کۆماری دەسەاڵتی دامەزرانی سەرەتای هەر کە کەسانەی ولە بوو یەکێ  الل جه شێخ مامۆستا

 .هەبوو هەڵوێستی بوێرانە و وەستایەوە خومەینی بڕیارەکانی و
 

 ئاایینی ەتییەکیکەساای وەکاوو الل جاه شاێخ مامۆساتا  کاورد  ی وه تاه نه دژی جیهاد یاندنی ڕاگه و کوردستان ر سه به ڕ شه پاندنی سه دوای
 ڕێبەرایەتیای بە و هاوڕێکاانی و هااوبیر لەگەڵ و زانای پێویسات بە خۆیادا بیروهازری چوارچێاوەی لە ساوپایەکی دامەزرانی شۆڕشگێر 
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  سیاساییه  ڕێکناراوه و ئاه. دامەزراناد کوردساتانیان ئیساالمیی خەبااتی ساازمانی هەتاویادا ی١٣٥١ سااڵی خەرماناانی ی٥ ڕۆژی لە خۆی 
 ڕێگایەشادا لەو هەر و کارد باتی خه ئێران ئیسالمی کۆماری ڕژێمی دژی خۆی توانای پێی بە و کوردستان ی دیکه حیزبەکانی شانبەشانی

 .بوو هید شه حیزبە ئەو فەرماندەکانی لە یەکێ  وە  حوسەینی  عەبدولکەریم بەناوی مامۆستا کوڕێکی
 

 و چین هەموو هەروەها و هەبوو بیروباوەڕ جیاوزی و دیموکراسی و ئازادی بە باوەڕی بەاڵم بوو  ئایینی کەسایەتییەکی ڕاستە مامۆستا
 ماافە بەدەساتهێنانی سەر لە سووربوو و مکووڕ ژیانی ساتەکانی دوایین هەتا مامۆستا. دەزانی کوردستان خاوەنی بە باوەڕەکانی و توێ 

 .مایەوە ی که ئازادینوازییه و ئامان   به وەفادار کوردستان داگیرکەرانی بۆ نەدا دا چۆکی و کورد گەلی ڕەواکانی
 

 .کرد دوایی کۆچی ساڵیدا ٨٢ تەمەنی لە و هەتاوی ی١٣٨١ ساڵی پووشرەڕی ی٣١ ڕۆژی لە الل جه شێخ مامۆستا
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٨ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ جانێوێریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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  مەال عەبدوڕەحمان الهیجانی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یەکەم نیشاتمانرەروەر و ڕەنجکاێ  بنەمااڵەیەکی لە مناداڵێ  مەهابااد  شااری ساەربە عەلیااوای گونادی لە هەتااوی  ی١٢١١ لەساڵی
 .ڕەحمان نایە ناویان هەژارانەدا کۆڕێکی لە حەوتوویە  دوای ریکوردەوا نەریتی لەسەر و هەڵم ی ژیانی هەناسەکانی

 
 بااوکە هەماوو وە  ئەحامەد ماام. شنۆ شاری گواستەوە ماڵی منداڵەکەیان  بەدنیاهاتنی بەسەر ماوەیە  تێرەڕبوونی دوای ئەحمەد مام

 بە خازمەت زانیاری و خوێندن بە و ب ی ترباش لەخۆی النیکەم منداڵەکەی کە بوو ئەوە ئاواتی کورد  چەوساوەی گەلی ڕەنجکێشەکانی
 وە  داگیرکااراوی واڵتێکاای هەژاری چیناای بااۆ سااەردەمەدا لەو زانساات فێربااوونی ڕێااگەی تاااکە بەاڵم بکااا  نیشااتمانەکەی و گەل و خااۆی

 خزمەتای لە و حوجرەکاان لە چەوسااوەیە گەلە ئەم نیشتمانرەروەرەکانی ڕۆڵە زۆربەی کە بوون مزگەوتەکان و حوجرە تەنیا کوردستان
 .پارچەپارچەکراو خۆرەتاوێکی جەنگاوەرانی ئەفسانەی بە دەبوون و پێدەگەیشتن ئایینیدا مامۆستایانی

 
 رەسامی بە و شانۆ شااری جاامیعەی مزگەوتای لە فەقێکاان حاوجرەی خارایە و خوێنادن بەر نارایە سااڵی ٧ - ١ تەمەنای دوای ڕەحمان 
 حاوجرەی بە مامۆساتایان نەریتای وە  دواتار و دەباڕێ حاوجرەیەدا لەو هەر مەالیای ساەرەتاییەکانی پالە ڕەحماان فەقێ. فەقێ بووبە

 لە سااااڵیدا ٢٨ تەمەنااای لە ئاکامااادا لە. دەدا خوێنااادنەکەی بە درێااا ە و دەگەڕێ کوردساااتاندا دیاااکەی  گونااادەکانی و شاااار لە زۆرێااا 
 بڕوانااامەی ئەویشاادا خزمەتاای لە هەر و ەبااڕێد مەالیاای پلەکااانی دوایااین مهاباااد  لە ماااوەرانی محەماامەد مەال مامۆسااتا حااوجرەکەی
 .ئایینی مامۆستای دەبێتە ڕەسمی بە و وەردەگرێ مەالیەتی

 
 کوردێ  کی ۆڵە لەگەڵ وەرگرت مەالیەتی بڕوانامەی کە ئەوەی دوای  (کاڕە ) ڕەحمان مەال بە ناسراو الجانی  ڕەحمان مەال مامۆستا

 ماوراد بەنااوی کاوڕەکەی کە دەبن  کوڕێ  و کچ هاوبەشە  ژیانە ئەو بەرهەمی و ێدێن پێ  هاوبە  ژیانی زوڵەینا سەیزادە ناوی بە
  کاروانی ڕیزی دەچێتە و دەبێ شەهید نیشتمانەکەی و گەل لە کردن پارێزگاری سەنگەری لە شەرە   چەکی شانکردنی لە ساڵ٥ دوای
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 .گەلەوە شەهیدانی
 

 نااخی ئاازاری بەساۆ زامێکای وە  گەلەکەی ژانای کە باوو لەمێا  چەپاۆ  ژێر ساەرکوتکراوی کۆمەڵگەیەکی هەژاری کوڕە وە  مامۆستا 
 بە بااوو ڕەساامی بە ساااڵیدا٢٢ تەمەناای لە مامۆسااتا. سااەند پەرەی و دامەزرا ژکااا  -   کە ئەوکاااتەی هەتااا لێبڕیبااو  ئااوقرەی و دەدا

 ئەنادامێکی وە  و باڕا پێ کاۆمەڵەیەی ئەو کاادری پالەی شاانازیی ساەرەتاوە لەو هەر و «زرێ» نازناوی بە و کۆمەڵەیە ئەو ئەندامی
.  دەسارێردران پێای کە ئەرکاانەی ئەو ژێار دایە شاانی لێهااتووییەوە و تواناا ئەوپەڕی بە و هەڵمااڵی لێ قۆڵی کۆمەڵەیە ئەو چاالکی

 .دا ەباتخ بە درێ ەیان بیروباوەڕیدا لە گۆڕانێ  و دوودڵییە  هیچ بەبێ دیموکرات  حیزبی بە کۆمەڵەیە ئەو ناوی گۆڕینی بە
 

 گەل بەرژەوەناادییەکانی پێشامەرگەی و لەسەردەسات گیااان کە باوو  بیروبااوەڕانە ئەو پاتەوی و ڕاسااتبێ ی بەرهەمای کوردساتان کۆمااری
 لە گەلێاا  هیااوای و کاارا جااوانەمەرگ و زلهێزەکااان بازرگااانە قوربااانی کاارایە مهاباااد  لە کوردسااتان کۆماااری کە ئەوە  دوای. بااوون

 بوو یەکێ  مامۆستا بەاڵم نیشتمانرەروەراندا  ورەی بەسەر کێشابوو باڵی هیواییە  بێ کە هەرچەند درا  تەکانپەرەس تاری  سێدارەی
 بە درێاا ەی هەر مامۆسااتا بەڵکااوو ڕاوەسااتێ  دەسااتەوئەژنۆ و باادا کااۆڵ کە بااوو پااۆاڵیینتر و بەهێزتاار لەوە زۆر ورەی کە کەسااانەی لەو

 سااڵی هەتا بوو  دا ساوا  بەکرێگیراوەکانی چاوەدێری ژێر لە هەر کە  بوو ئەوە  بەرلە هەر دا  خۆی تەشکیالتی و نهێنی خەباتی
 دەسبەساەر زینادان لە ١٣٤١ سااڵی تا و پاشیەتییەوە ڕژێمی بەندینانەی خرایە کراو قۆڵبەست هێزانەوە ئەو لەالیەن هەتاوی ی١٣٣٨
 .بوو
 

 و زینادان بە کە باوو پتەوتر لەوە زۆر ئەو بیروباوەڕی بەاڵم مایەوە  یداچاوەدێر لەژێر بەردەوام زیندان لە ئازادبوونی دوای مامۆستا
 چەناادین لە لێهاااتوو کااادێریکی وە  و دەدا خەبااات بە درێاا ە جاااران لە مکااووڕتر بەڵکااوو وازبهێنااێ  و بکاارێ چاوترسااێن ئەشااکەنجە

 دووهەم جاااری بااۆ هەتاااوی ی١٣٤٤ ساااڵی وناااوبرا. ڕادەپەڕێنااێ سااەرکەوتوویی بە خااۆی حیزبیاای و نیشااتمانی ئەرکاای جیاااوازدا پۆسااتی
 ئەو جۆراوجاۆری بەنادینانەی چەنادین لە دیاکە سااڵی 9 ماوەی بۆ و دەکرێتەوە ڕێ یمە ئەو زیندانەکانی ڕەوانەی و دەکرێ دەسبەسەر
 زینادان لە ١٣٥٣ سااڵی هەتاا دەدا  چاالکیەکاانی و خەباات بە درێا ە هەر دا زینادانی  لە تەناانەت مامۆساتا دەبا  بەسەر ڕێ یمەدا

 .دەبا بەسەر داگیرکەراندا زیندانەکانی لە خۆی تەمەنی لە نیو  و ساڵ١٢ نزیکەی مامۆستا گشتی بە و دەبێ ئازاد
 

 شۆڕشاای دەساارێکی بەرەبەری کە دەبااێ دا ئاااڵۆز بااارودۆخێکی لە پاشااایەتی ڕێ یماای دەبااێ  ئااازاد زیناادان لە کە ئەوەی دوای مامۆسااتا 
 دیساان ڕامانێا  هایچ بەباێ و دەباێ خاوایی خەاڵتای گەورەترین مامۆستا وە  شۆڕشگێڕێکی بۆ لومەرجە هە ئەو و دەبێ ئێران گەالنی
 دەرفەتێاا  هەر لە و دەکاااتەوە کااۆمەڵگە توێ ەکااانی و چااین هوشاایارکردنەوەی و چاااالکی و کااار بە دەساات و خەبااات مەیاادانی دێااتەوە
 .حەمەڕەزاشا یپاشایەت سەرەڕۆی ڕێ یمی دژی خەڵ  هاندانی بۆ وەردەگرێ کەڵ 

 
  ناوچەی خەڵکی کۆمەاڵنی نێو لە سیاسی  ڕابردووی خاوەن کەسایەتییەکی وە  ئێران  گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی دوای مامۆستا
  وە  و دەیناسن ورە قەاڵی و خۆڕاگری هێمای بە ناوچەیە ئەو خەڵکی و دەبێت تایبەتی پلەوپایەیەکی و متمانە و ڕێز پیرانشار
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 .دەب ێرن هەڵی شارە ەوئ شۆڕای بەرپرسی
 

 بانکە کاۆیە دەشاتی بەرەو ناچاری بە دواتری  و بەجێهێشت سەربەرزەکان چیا بەرەو گوندەکانی و شار دێموکرات حیزبی ئەوەیکە دوای
 وبە هەر مامۆساتا  بەاڵم ئاساایی  ژیاانێکی یاان تااراوگە کاردە ڕوویاان مامۆساتا هاوساەنگەرەکانی لە زۆرێ  گواستەوە  بارەگاکانی و

 ساوێندە ئەو پێبەنادی ژیاانی هەناساەکانی دوایاین هەتا و دا خەبات نشێوەکەی و هەوراز لە پڕ ڕێگا بە درێ ەی جاران گەرموگوڕییەی
 .نەکرد چۆڵ سەنگەرەی ئەو و خواردبووی وە  .ژ کومەڵەی ئەمدامی بە بوون ڕۆژی لەیەکەم کە بوو
 
 لە سااااڵیدا٨٢  تەمەنااای لە هەتااااوی ١٣٨١ سااااڵی ڕەشاااەمەی ی ١ ڕۆژی ەل الهیجاااانی  عەبااادوڕەحمانی مەال مامۆساااتا دا ئاکاااام لە

 لە دنیاایە  و لەورە قەاڵیە  و کارد نیشاتمانەکەی و گەل لە ماڵئااوایی ئاساوودەوە وی دانێکای بە کاۆیە شااری لە حیازب بارەگاکانی
 .کرا خا  ەسرەردەیئ خەباتەکانیدا هاو ئاپۆڕای و بەشکۆ کۆڕێکی لە و هێشت بەجێ هاوسەنگەرەکانی بۆ باوەڕی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١١ ژمارەی لە)
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 یی ال زاهید پاوه مه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیناادوویی بە جەماااوەردا و خەڵاا  دڵاای نێااو لە کەسااێ  کە ئەوەی بااۆ نااین هۆکااار دەوڵەمەناادی و بااوون زانااا و زانیاااری نیا تااه ر هااه
 فیااداکاریی و خۆبااووردوویی لە دڵەکاناادا  نێااو لە مااانەوە زیناادوو هۆکاااری بەڵکااوو بااکەن  پێااوە شااانازیی خەڵکانێاا  و بمێنیااتەوە
 .انەنیشتم و گەل خەشی بێ دڵسۆزانەی خزمەتکاربوونێکی و ڕاستبێ انە

 
 زینادویی بە گەلادا دڵای لەنێاو کە کەساانەی ئەو بەاڵم ناایەن  ئەژمار لە و زۆرن  کۆمەڵگه لێهاتووی خەڵکی و پسرۆڕ و زانا بێگومان

 رکردنی وه ختاه به پێنااو لە خۆیاان ژیاانی کە دەردەچان دڵ و ڕۆح بێ نگای لە کەساانە ئەو تەنیاا چوونکە هەزارە  بە یە  ماونەتەوە 
 ئەو نایە گرینا . کاردووە مرۆڤاایەتی و خۆیاان گەلای بە گەورەیاان خزمەتای داهێنانەکانیان بە یان قوربانی؛ کردۆتە  دیکه خەڵکانی
 خەڵکادا بەرژەوەنادی لە و باوون کۆمەڵگاکەیانادا خزمەتای لە چەنادە کە ئەوەیە گرین  بەڵکوو بوون  پسرۆڕ بوارێکدا چ لە زانایانە

 گەلدا مێ ووی و دڵ لە یادیان بەاڵم بووبن  پسرۆڕ بوارێکدا هیچ لە کە ئەوەی بەبێ هەن زۆری  خەڵکانێکی کردووە  هەڵسوکەوتیان
 .دەدرەوشێتەوە

 
 بنەماااڵەیەکی لە منااداڵێ  پاااوە  شاااری هەورامااان  دێاارینەکەی شۆڕشااگێڕە شااارە لە هەتاااوی ی١٢٨٥ ساااڵی خەزەڵااوەری ی١ ڕۆژی لە

 ناودار  ئایینی بنەماڵەیەکی و ناوچەیە ئەو نەریتی لەسەر. هەڵێنا ژیان ەب چاوی نەقشبەندی ڕێبازی پێبەندی و ئایینی پشتاوپشت
 .زاهید محەممەد نا منداڵەیان ئەو ناوی

 
 درێ ایای بە کە شاارێ  پاوەن  شاری فەرهەنگی و زانست ئەهلی و ناودار بنەماڵەیەکی کە پاوەییە مەالساڵحی کوڕی زاهید  محەممەد
 .دەرکردوە ناوبانگی هەورامان ناوچەی فەرهەنگیی و تیزانس ناوەندێکی بە شارە ئەو مێ وو
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 شااری لە و ئاایینی خوێنادنی بەر نارایە کە باوو مناداڵ هێشتا هەر دنیاوە  هاتبووە ئایینیدا بنەماڵەیەکی لە کە ئەوەی لەبەر زاهید
 .دەکا ئیالهییات سەرەتاییەکانی پەرتووکە خوێندنی بە دەست پاوە

 
 زاهیاد و دەکاا دوایای کۆچی باوکی ماوەیە  دوای دادەمەزرێ  ئەوشارەشدا حوجرەی لە و فەقێ دەبێتە میس ڕه بە پاوە شاری لە زاهید
 .لەبەردەمیدا کۆسپ نابێتە کۆستە ئەو و دانەبەزێ ورەی باوکی لەدەستدانی بە بەاڵم دەکەوێ  هەتیو

 
 و فێربااوون زیاااتر مەبەسااتی بە الدێکاناادا و ارشاا بە گەڕانە کە کوردسااتان مامۆسااتایانی جااوانەی نەریااتە ئەو وە  زاهیااد  محەماامەد

 .وێ که ده ڕێ وه کوردستان بەناوبانگەی زانکۆ بیارە  گوندی بەرەو و کرد لەشان فەقێیەتی قەوانی ئەوی  زیاتر  چاوکراوەیی
 

 ڕووی و کارد لەشاان هەگابەی دیساان مااوەیە  دوای باوو  زانسات بەدەساتهێنانی سەرقاڵی و مایەوە بیارە لە ماوەیە  بۆ زاهید  مەال
 دواجااار. دا زانساات فێرباوونی بە درێاا ەی ڕەئایس بە ناسااراو محەماامەد  مەال خزمەتای لە ماااوەیەکی  و چوارتاا گەاڵڵەی گوناادی کاردە

 عەبادولکەریمی مەال مامۆساتا خزمەتای لە و بیاارە گەورەکەی حاوجرە لە مەالیی پلەکانی دوایین و بیارە گەڕایەوە زاهید مەال مامۆستا
 .مامۆستا بە بوو سمی ڕه بە و وەرگرت تیی مەالیه بڕوانامەی لەوێ  هەر و بڕی ێسمودەڕ

 
 بە کاارد دەسااتی و پاااوە شاااری گەڕایەوە بڕوانااامەکەی وەرگرتناای دوای ناساارا  مامۆسااتا حاااجی بە دواتاار کە زاهیااد مەال مامۆسااتا

 بەدەیاان و دەرکارد ناوباانگی و درەوشاایەوە پرشانگدار ئەساتێرەیەکی وەکاوو حاوجرەکەی. وانەوتنەوە و تی مەالیه ئەرکی جێبەجێکردنی
 ناساری مەال و زادە ماوفتی ئەحمەدیای کاا  زەڵمی  موستەفا پڕۆفیسۆر نموونە بۆ پێگەیشتن؛ خزمەتیدا لە بلیمەت و ناودار مامۆستای
 . دیکه تیی سایه که دەیان و سوبحانی

 
 هەوراماان نااوچەی و پااوە شااری ماوفتیی وەکاوو باوو  پێگەیشاتوو و تووتێگەیشا کەساێکی زانستیدا بواری لە کە ئەوەی لەبەر مامۆستا

 چارەسااەر ناااوچەیەی ئەو و بنەماڵەکااان بوااووکی و گەورە کێشااەی گەلێاا  حەکیمانەکااانی بڕیااارە و هەڵوێساات بە و کااراوە دەستنیشااان
 .کردوون

 
 لە زۆرێا  و باووە دڵسۆز و چاال  گەلێ  بوارەدا لەو و پاوەیە شاری فەرهەنگیی ناوەندی یەکەمین دامەزرێنەری زاهید  مەال مامۆستا

 .کردوون نۆژەنی یان کردوونەتەوە خۆی ئەرکی لەسەر فەرهەنگییەکانی ناوەندە و قوتابنانە
 

 دوای ڕووداوەکانی هەتا بگرە  کوردستانەوە کۆماری  له هەر بووە هەڵوێست بە و هاوکار سیاسییەکاندا هەلومەرجە لە مامۆستا  حاجی
 دەسااەاڵتی پێشااێلکاریی دژی بەردەوام و نەبااووە خەمسااارد کەی کۆمەڵگااه تەنگوچەڵەمەکااانی ئاساات لە مامۆسااتا ئێااران  گەالناای شۆڕشاای
 هەتااوی ی١٣٣١ ساڵی کە بووە   بوێرانەیه هەڵوێستە ئەو لەبەر هەر. نەناون پێدا خێری دانی هیوکات و بووە داگیرکەرەکان ڕێ ێمە

 .نەبوو سەرکەوتوو  که وڵه هه بەاڵم درا  کرانی تیرۆر هەوڵی  وه یهتی پاشایه اڵتی سه ده الیەن لە
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 بکاا  هاوکارییاان ئەوەی باۆ باوو کانادا تییه منیه ئه  ناده ناوه گوشااری ژێار لە بەردەوام ئیساالمی  کۆمااری رکاری سه هاتنه دوای مامۆستا
 نااوێنەرە سااەر لەپشاات جااارێکی  بااۆ تەنااانەت ردننەدەکاا هاوکاااری هەر نە  و بەرنەدا خااۆی خەڵااکەکەی پشااتی هیوکااات و ئااه بەاڵم

 ڕیااازی لە خاااۆی ساااامان  و ساااەروەت یاااان پۆسااات و پااالە پێنااااو لە نەباااوو ئاماااادە و نەکااارد ناااوێ ی ڕێااا ێمە ئەو بەکرێگیراوەکاااانی
 ێ ێماایڕ دەسااتوپێوەندەکانی داردەسااتی ببێااتە کە قورسااترە زۆر لەوە ئەو ئەرکاای کە وابااوو پێاای مامۆسااتا. ببینێااتەوە جیرەخۆرەکاناادا

 .ئاخوندی
 
 لە دڵای سااڵیدا ٨٨ لەتەمەنای هەتااوی ی١٣٧٣ سااڵی گاواڵنی ماانگی ی٤ ڕۆژی لە پااوەیی زاهیادی مەال مامۆستا حاجی کۆتاییدا  لە

 بەخاا  پااوە شااری لە کەماوێنە حەشایمەتێکی ئااپوڕای نێاو لە و کارد نیشاتمانەکەی و گەل لە ماڵئااوایی سەربەرزانە و کەوت لێدان
 .سرێردرا

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢١ ژمارەی لە)
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 ندی قشبه شێخ عوسمان نه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زەڕدەشاتی ئاایینی سەرساەختی الیەنگرانێکای و شاوێنکەوتووان دووردا  ڕابردوویەکی لە نەقشبەندییەکان ڵێن ده لێکۆڵەران لە هەندێ 
 پارێزگااریی خۆیان گیانی وەکوو هەتاکوو  کردوە  نەق  خۆیان جەستەی سەر لە ئاوێستایان ئایینە  ئەو دوژمنانی ترسی لە و بوون
 .بڕاوە بەسەردا ییاننەقشبەند ناوی  ئەوەشه لەبەر ر هه بکەن  ڕزگاری فەوتان لە و بکەن لێ
 

 کاوو وه کاورد کانی وتووه ڵکاه هه  تییه ساایه که  لاه زۆر و نارێ داده عیرفاان کانی هێمناه و ئاارام  ڕێباازه  لاه کێ  یه  به ندی قشبه نه ڕێبازی
 مامۆساتا و نیکانیساانا مامۆساتای بالا   بااقری مامۆساتا کاوو وه زاناای زۆر هەروەها و؛ سەیدی و بێسارانی مەحوی  نالی  مەولەوی 

 .بوون  ته ریقه ته و به ر سه بیارە عەبدولکەریمی
 

 ڕێباازی ری زرێناه دامه و خواناا  کی یاه ماڵه بنه  لاه    یاه له کۆرپه جاوانڕۆ شاری نزی   له ئاوا فی سه گوندی  له تاوی  هه 5541 ساڵی
 .عوسمان  نایه نناویا ی وره گه باوه ویستیی خۆشه ر به  له. ژیانەوە نایە پێی ندی قشبه نه
 

 ماحەمەد   وه عیرفاناه ی بازناه  خراناه و خوێنادن ر باه  نراناه بارای خالیادی والنا ماه ڵ گاه له سااڵیدا پێن  نی مه ته  له عوسمان د ممه محه
  بااه ی درێاا ه شاادا قوتابنانانه و لااه ر هااه و کاارد خواناساای کانی  زانسااته خوێناادنی  بااه سااتی ده دووڕوودا و  بیاااره کااانی حوجره  لااه عوساامان
 میساری ئیسماعیلی فا مسته کوو وه مامۆستایانی تی خزمه  له دین  الئه عه شێخ  واته باوکی  تی خزمه  له  جگه و ئه. دا فێربوون و خوێندن

 .تی خوێندوویه شووریدا خانه ریم بدولکه عه ال مه و ساباڵخی ین حوسه ید سه ال مه و
 

  بە کرێ ده باوکی سااڵچوویی به هۆی به نەقشبەندی  ڕێبازی پلەکانی بڕینی و دنخوێن تەواوکردنی دوای عوسمان  محەممەد
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 . داندراوه و ئه جێگای لە باوکی دوایی کۆچی دوای لە و دووڕوو  و بیارە خانەقای دوو هەر سەرپەرستی
 

 ڕدا شاه پێشەوە بەرەکانی لە تان کوردس لە ئینگلیس و ڕوو  داگیرکەرەکانی دژی شەڕی چەند لە الویدا  سەردەمی لە عوسمان محەمەد
 .بووه

 
 شااێخ و دەچااێ تێاا  عێاارا، سیاساایی بااارودۆخی تەممااوزەوە شۆڕشاای بەهااۆی ئەوڕووداوانەدا  بەسااەر ساااڵێ  چەنااد تێرەڕبااوونی دوای

 خانەقااای نااۆژەنکردنەوەی و ئاااوەدانکردنەوە بە و دەمێنێااتەوە وێ لااه زۆر ماااوەیەکی و دووڕوو  چێتااه ده و هێڵااێ ده جااێ بیااارە عوساامان 
 .دەردەداران بۆ نەخۆشنانەیە  و پەنایان بێ بۆ پەناگەیە  و خواناسی زانستەکانی خوێندکارانی بۆ زانکۆیە  دەبێتە ئەوێ  دووڕۆ 

 
 ڕوو هەتااوی ١٣١١ سااڵی و بیارە دەگەڕێتەوە عوسمان محەمەد شێخ ئیسالمی کۆماری کاری ر سه  هاتنه و ئێران گەالنی شۆڕشی دوای لە
 . وه گیرسێته ده ئیستانبوڵ  له و چێ ده  تورکیه و ره به ساڵ دوو دوای و ئۆڕدۆن  چێته ده عێڕا،  له  وه مانه ساڵ  ده دوای و غدا به  کاته ده
 

 ئاۆردون  ماالزی  ئەنادونێزی  تاورکیە  کاناادا  نماوونە  باۆ هەباووە  خانەقاای واڵتادا چەندین لە کوردستان لە جگە عوسمان  شێخ
 .ڕەشت و سەحرا تورکمەن وەکوو شاری ندێ هه و تاران و بەغدا وە  تەختەکانیپای لە هەروەها

 
  پشتوپەنایان بێ بۆ سەرپەنایە  و نەخۆشان بۆ نەخۆشنانەیە  تەمەنی  بەدرێ ایی نەقشبەندی  عوسمانی شێخ ماڵەکەی و خانەقا

 لەوێ هەمیشاە کە کەساانەی لەو یەکێا  بەوتەی ەز ڕەگ و ئاایین و بیروبااوەڕ لە لێررساینەوە بەباێ باووە  کۆچەرەکان بۆ هوتێلێ  و
 ساەد پێان  هەتاا جااری  هەنادێ و نەباووە تێادا میاوانی پەنجاا لە کەمتار خانەقایە ئەم ڕۆژانە  دێ بیرم من لەوەتەی دەڵێ بووە 
 . بووه میوان سی که
 

 بە تەنیاا و  دەکرا تێدا نانیان بەردەوامی ەب و کردبوونەوە نانەواخانەی جۆراوجۆرەوە  بیانووی بە گوندێکدا چەند لە عوسمان  شێخ
 . حیزبه کام پێشمەرگەی کە ئەوەی گرتنی چاو لەبەر بەبێ پێشمەرگە پاڵرشتیکردنی مەبەستی

 
 کە هەیە «عوسامانی گوڵزاری لە گوڵێ  چەپکە» بەناوی دیوانێکی و ڕ کۆپه ند چه و  بووه نووسینیشی قەڵەمی و دەست عوسمان  شێخ
 .نووسیویەتی فارسی زمانی و هەورامی و سۆرانی زاراوەکانی کوردی  زمانی بە
 

 واڵتەوە چەنادین لە  کاه   بەڕادەیاه هەباووە  باااڵی دەساتێکی کوردستان  گ وگیای بە نەخۆشیەکاندا چارەسەرکردنی لە عوسمان  شێخ
 .الی دەهاتنە و دەکرد سەردانیان نەخۆشییەکانیان  چارەسەرکردنی مەبەستی بە
 

  ڕێبازی الیەنگرانی و شوێنکەوتووان لە ڕوو نووسیویەتی  هەتاوی ی١٣٧٣ ساڵی لە  كه تایبەتدا یامێیی په  له عوسمان شێخ
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 ڵیدا خه ڵ گه له وت ڵسوكه هه توندی و گرژی  به و  وه بجووڵێنه  وه ته حییمه  به  ئێمه شوێنکەوتوانی  پێویسته»: دەڵێ و دەکا قشبەندی نە
 جێگیار دڵتاناا نااو  لاه یاان زوبانتاناا  ر ساه  باه بێ ڵیی خه فاسیقیردنی و کافرزانین بە و گوتن قسه ك یه وهشێ هیچ  به نابێ و ن كه نه
 «…ببێ
 

 بەرپرساایار واتااای بە ئەوە  کااردووە  نە دیاااری خااۆی جااێگەی لە کەساای و نەزانیااوە خااۆی جێگااری بە کەسااێکی هاایچ عوساامان شااێخ
 .ڕێبازەکەیدا لە بوونیەتی

 
 بە تاورکیە ئیساتانبوڵی نەخۆشانانەی لە هەتااوی ی١٣٧٥ سااڵی ڕێبەندانی ی١١ لە نەقشبەندی  سێراجەددینی نعوسما محەممەد شێخ
 کردباوو داوای خاۆی  دیااره. سارێردرا خا  بە خۆیدا ماڵەکەی باخوەی لە و کرد دوایی کۆچی ساڵیدا  ١١١ تەمەنی لە و نەخۆشی هۆی
 بەهاۆی بەاڵم باشاوور  کوردساتانی هەوراماانی لە بیارەیە گوندی کە باپیرانی  و ببا زێدی بگەڕێندرێتەوە تەرمەکەی مردنی دوای  که

 .لەوێیە هەر عوسمان شێخ گڵکۆی ئێستا  تا تورکیە واڵتی ڕێگریی
 
 . یه هه شوێنکەوتووی و الیەنگر میلیۆن ١ نیزیکەی نەقشبەندی عوسمان شێخ کا؛ ده باسی  تورکیه ی«حوڕییەت» ڕۆژنامەی   وه
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢١ ەیژمار لە)
 

 ٢١١٨ مارچیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 حمان فاتیحیەمەال عەبدوڕ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گوندی لە تاویدا هه ی5039 ساڵی لە و بووە زینەت ناوی داییی. ەعەبدوڵاڵی كوڕی عەبدولیەریمی كوڕی عەبدوڕەحمانی تەواوی ناوی
 .بووە دای  جوتیار خێزانێیی لە مەهاباد سەر موكری گەوركی ناوچەی ی«یاراڵی»
 
 لە. دەگیرساێنەوە( ساۆغانلوو) گونادی لە و پیرانشاار الجاانی دەڤەری دەكەنە ڕوو ی کاه ماڵه بنه  کاه باێ ده منداڵ هێشتا حمان بدولڕه عه

 بااۆ دواتاار و  ساایرارە بەخوێناادنی دەكااا دەساات «سااولەیمانی عەباادوڵاڵی» مامۆسااتا الی لە و حااوجرە دەچێااتە ساااڵیدا پااازدە تەمەناای
 زۆر خوێندنیادا درێا ەی لە هەر. «حەمامیان» و«قەرەگوێز»  «بوغدەكەندی»  «تورجان» گوندەكانی دەچێتە زیاتر یاندنی خۆپێگه
 .دییە  شوێنێیی چەند و(بێوران) گوندەكانی و سەردەشت و بۆكان وەكو دەگەڕێ دییە  جێگای

 
 و شاەو ساێ دەباوایە بااوبوو  ئەوكااتی  وەردەگارت  مەالیەتی ئیجازەی مەالیەك جارێییان»: دەیگوت بووە  دەنگنۆ  الوێکی فاتیحی
 گااۆرانی بەیەكەوە و دەبااێ بەشاادار هونەرمەنااد خەناادانی عەلاای ئاااهەنگەدا لەو. دەكااران باناا  شااایەر و بااایە شااایی و ئاهەناا  ڕۆژان
 ...یدەكە قااازان  وەڵاڵهاای ماان  الی نااایە و ناااهێنی فەقێیاااتی لە واز بااۆچی ڕەحمااان فەقااێ»: دەڵااێ خەناادان عەلاای پاشااان. دەڵااێن

 ناوەندی حوجرە سەردەمەدا لەو. خوێندن بۆ گەڕاوە بۆكان و سەردەشت و پیرانشار دەڤەری حوجرەكانی و گوند زۆربەی حمان ڕه قێ فه»
 تاێیەڵ و دەبان نەتەوەیای بیاری هەڵگاری فەقێیاانە و مەال ئەو زۆربەی و   باووه كاوردی بەزمانی بڕەودان و نەتەوەیی بیری دانیجۆش
 دەبێاتە حماانی  ڕه قێ فاه  مجۆره باه. دەكارد ڕێبەرایەتیای كوردساتان دێموكراتی حزبی سەردەمەدا لەو كە دەبن  كوردایەتییە ڕەوتە بەو

 .کا ده رێینراوەیی کاری  به ست ده و دێموكرات حزبی ئەندامی
 
  ی03 ی یه ده سااڵنی لە. کا ده شێعری و ب ده ئه دنیای لکێشی په شاعیری ستی هه و کا ده نووسین  به ست ده کات و ئه ر هه حمان ڕه قێ فه
  زۆربەی و  بووه كرماشان وردییك ڕادیۆی کانی شێعره باڵوكردنەوە ی بۆ شوێنی  تاكە و دەگەشێتەوە فاتیحی شێعریی بەهرەی تاویدا هه
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 .خوێندراونەتەوە بابانەوە شوكڕوڵاڵی لەالیەن و ناردووە ئەوێ بۆ شیعرەكانی
 
 و وەردەگارێ مەالیەتای ئیجاازەی كەوكەبای نەجمەدینای مەال مامۆستا دەستی لەسەر «ئاڵواتان» گوندی لە 5073 ساڵی حمان ڕه قێ فه

 .مەال دەبێتە «دۆڵەتوو» گوندی  له دواتر
 

 ناابێ بێبە  فاتیحی  عەبدولڕەحمانی مەال بێگومان ئازادینوازان  بەگرتنی دەكا دەست پاشایەتیی ڕێ ێمی كاتێ  74 - 72 سااڵنی
 لاێ وازی زاناێ ده ی وه ئه ر به له بەاڵم بێ  ده ئازاد زیندان  له ماوەیەك رچی گه ئه و ئه. دەگوازرێتەوە «جڵدیان» زیندانی بۆ و دەگیرێ و

 .ئاوایی مەالی دەبێتە پشدەر دەڤەری ی«زێوكە» گوندی  له و بێ ده کوردستان باشووری ی ڕیوه په بۆیە یگرنەوە  ده ووبارەد و ناهێنن
 

 ر باه  بردۆتاه نای پاه و  کێشااوه زۆری ریی وه کاوێره و ت حماه زه ی کاه ماڵه بنه ژیاانی ب یاوی یاداکردنی په پێنااو  لاه حماان ڕه ال مه مامۆستا
 . وه خستۆته نه دوور ی که وه ته نه  به ت خزمه و تی حیزبایه و سیاسی کاری  له ویان ئه  ختیانه سه و ئه موو هه ماڵ به کرێکاری  

 
 دێماوکراتی حیزبای سیاسایی و شاکیالتی ته ی واره قاه  کاه دێموکراتادا حیزبای ساێ ی کاۆنگره و ساێ کۆنفرانسای  لاه حمان ڕه ال مه مامۆستا

 . رگرتووه وه حیزبیی تیی رپرسایه به و ر  ئه حیزب کارای ندامێکی ئه   وه و  بووه کۆنفڕانس ندامی ئه   وه هڕێ رێت داده تێدا کوردستانی
 

 هاوکاات   وه گیرساێته ده پیرانشاار شااری  لاه و کوردساتان اڵتی ڕۆژهاه  وه ڕێتاه گه ده حماان ڕه ال ماه ئێران النی گه شۆڕشی وتنی رکه سه دوای
 ڕ شاه پاندنی سه دوای. پیرانشار شارستانی  به ر سه مێرگان ری به رێینراوی رپرسی به  بێته ده و دا ده حیزبیی نییتێکۆشا و کار  به  ره په
   وه و  وه بێتااه ده باشااوور ی ڕیوه پااه دیسااان کوردسااتان کانی شاااره داگیرکردناای و ئیسااالمی کۆماااری ڕێ یماای ن الیااه له کوردسااتان ر سااه  بااه
 .دا ده سیاسیی تێکۆشانی  به  درێ ه حیزب ندامێکی ئه
 

  کاه تاوی هاه ی5035 سااڵی تاا و کوردساتان اڵتی ڕۆژهه  وه ڕێته گه ده دا5043 ساڵی ی که وه کۆڕه  له فاتیحی حمان بدولڕه عه اڵ مه مامۆستا
 .کا ده تی الیه مه پیرانشاردا ی«وان گردئاشه» گوندی  له کا  ده دوایی کۆچی

 
  کاه مامۆساتا ی شاێعره و له  کۆپله ند چه  ئێمه  که  ماوه جێ به یادگار  به رگدا به ند چه  له شێعرێ   دیوانه حیفاتی حمان بدولره عه ال مه  له
 .«ەو حوجره  له» ی گۆشه رانی خوێنه بۆ دیاری  به ین یکه ده تی  نووسیویه دێموکرات حیزبی زرانی دامه ساڵڕۆژی الوێ   گه ی51 ی بۆنه به
 

 خەباتت و هەوڵ بێ پیرۆز كوردە
 قەاڵتت و چیانە فەتحی بێ پیرۆز
 دێموكرات حیزبی ساڵە حەوت و سی
 قەاڵتت بۆتە پۆاڵ سەددی وەك
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 چۆڵە كوردستان وابوو پێی دوژمن
 مۆڵە و تەویلە پاسدار و جا  بۆ

 كوردستان بەردی و دار نەیزانی
 زۆڵە ئەو لووتی و دەم دەشیێنن
 میللەت و وپێشمەرگە بەرگری هێزی
 پەت و لەت دەكەن گەلم دوژمنی

 وەشێرێ هەرخۆی جەماران لە با
 پەت دەكەن لەملی كورد ڕۆڵەی ڕۆژێ 
 بێ كوێر وەجاخ كورد ڕۆژەی ئەو نەما
 بێ خێر چاوەڕێی سری پێ و دەست

 بەدەستە قەڵەم كورد  خوێندەوارە
 بێ كوێر لەداخان و بمرێ دوژمن با

 مەریوان و سەقز هەوشار  و بۆكان
 هەورامان و بانە كامیاران  و سنە
 پیرانشار و شنۆ و هاباد مه لە
 ڕەمەزان كورد بۆ بوو( المبین فتح)

 كارەسات ئەلحە، بێ ئاوەدان هەر
 دەهات پاسدارەی و جا  هەموو لەو
 دەبوو خەالسی دەی هەر سەدی لە

 نەجات نادا خۆی دوژمنی و كوردە
 گەالوێ  جێ نی بێ پیرۆز كوردە
 ساڕێ  دەكا گشت داڵن برینی
 دێموكرات حیزبی دیمیال ڕۆژی

 گێ  و سەرسام كرد خوێڕی دوژمنی
 دەستم لەسەر گیان وەتەن بەرزی بۆ
 ڕاوەستم نابێ نەبێ ڕزگار تا
 گەالوێ  مانگی پێنجی و بیست بۆ

 هەڵبەستم و شیعر دەخوێنم بەدڵ
 دێموكرات حیزبی پێشمەرگەی ب ی 

 واڵت سەربەرزی هەڵگری ئااڵ
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 بوو چاوەڕوانی كورد كە ڕۆژەی ئەو
 هەاڵت كوردستان چیای ئاسۆی ەل

 كورد گەلی حیزبی بێ سەركەوتوو هەر
 ورد دەكا خۆڵ وەك دوژمن كوردەی ئەو

 كوردە ناحەزی كەسەی ئەو بمرێ
 مرد گەلدا ڕێی لە كوڕەی ئەو شادبێ

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢٢ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ مارچیی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  ال محەممەد ساوانی مه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . کۆمەڵگه هەتوانەکانی بێ برینە بۆ ژاراوییە چەقڵێکی ئەوا ژیان  جوانییەکانی پاراستنی بۆ نەبێ پەڕژینێ  ئەگەر ئایین 
 پێناوەشاادا لەو و دەزاناان و زانیااوە نیشااتمانەکەیان و گەل بااۆ پەرژینێاا  وە  ئایینیااان وردسااتان ک ئااایینی مامۆسااتایانی لە زۆرێاا 
 بەڕێازانە  لەو یەکێا . ڕێازن جێگاای و دەمێنانەوە زینادوویی بە گەلادا مێا ووی نێاو لە کە ئەوەشاە لەبەر هەر. داوە زۆریاان نرخێکی
 .محەممەدە شێخ مامۆستا

 
 ئاربەباا وە  ساەربەرز و نیشاتمانرەروەر و ئاایینی شاێنێیکی بنەمااڵە لە مناداڵێ  باانە  بەنی کانی گوندی لە هەتاوی ی١٣١٥ ساڵی
 .هەڵێنا بەژیان چاوی
 چەند دوای. بوون ئایینی بنەماڵەیەکی کە ئەوەی لەبەر و بوو خاتوون زڵێنا دایکیشی و مار  شێخ مامۆستا ناوی  یه کۆرپه ئەم باوکی
 .محەمەد نایە ناویان و دادا گوێ  به ددیان ممه محه بانگی و کرد بۆ یان بانه وێزهگ کوردەواری نەریتی سەر لە و ڕۆژ
 

 و  وه خوێندنااه فێااری و کاارد دەمە ئەو باوەکااانی سااەرەتاییە پەرتااووکە خوێناادنی بە دەساات باوکیاادا خزمەتاای لە منااداڵی بە محەماامەد
 .دەبن نیشتەجێ لەوێ و ئەوێ بۆ دەکەن کۆچ و ساوان گوندی مەالی  بووه مار  شێخ مامۆستا کە بوو سااڵن دە تەمەنی. بوو نووسین

 
 دەبێاتە سامی ڕه بە و حاوجرە دەینێارێتە بااوکی و دەکەت پاێ  خوێندنیشدا لە هاوکات هەڵدەکشا  تی الوه بەرەو تەمەنی کە محەممەد
 کردناای دەوڵەمەناد بااۆ و ئاه. کوردسااتان مەزگەوتەکاانی و حااوجرە گەڕانای بە دەکااا دەسات خااۆی تەمەنەکاانی هاااو هەماوو وە  و فەقاێ

 دەرەزیاارەتی گونادەکانی لە نماوونە باۆ. دەدا خوێنادنەکەی بە درێا ە ئاایینی مامۆساتایانی لە زۆر خزمەتای لە خاۆی  زانستی هەگبەی
  باشووری حوجرەیەکی چەند لە هەروەها و سەردەشت ناوچەی لە باساوێ گوندی و بانە ناوچەی لە زەروا و شوێ تەمووغە  سەرشیو 

 .سەرا گوندی لە زادە ئەفنەم هادی مامۆستا خزمەتی دەگەڕێتەوە دواجار  هەتا و گەڕاوە دا زانست دوای بە کوردستانیشدا
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 هەتاویادا ی١٣٣٧ ساڵی  له  و ودا ئه ت خزمه لە هەر و دەبڕێ بەڕێزەدا  زاته ئەو خزمەتی لە مامۆستایی پلەکانی دوایین محەمەد مەال
 ئەو مامۆساتای دەبێاتە و سااوان گونادی دەگەڕێاتەوە ئیجاازەکەی وەرگرتنای دوای ماحەمەد مەال مامۆستا. ەگرێوەرد تی مەالیه بڕوانامەی
 .کرابوو پەروەردە لێی منداڵی  به کە گوندەی

 
 و ڕکاۆ هەر لە کە باووە بەهێاز بەڕادەیە  نیشاتمانرەروەریی هەساتی و ئاه. باوو  بیرکاراوه و یی وه تاه نه پیاوێکی محەممەد مەال مامۆستا

 الی بااۆ ری ورووبااه ده و ڵ  خااه و دەربڕیااوە خااۆیی هەسااتی و نەکااردووە دڕێغاای هەیە  لێاادوانی دەرفەتاای کە زانیبێتاای کۆبوونەوەیەکاادا
 الی باۆ داوە هاان خەڵکای ئایینیەکاانی ئامۆژگاارییە لە زیاتر کە بووە بەتینەی هەستە ئەو لەبەر هەر مامۆستا.   ڕاکێشاوه تی کوردایه
 نیشاااتمانرەروەریدا و زماااان لە کاااورد الوانااای پێگەیانااادنی و فێرکاااردن لە خۆیشااای و کاااوردی زماااانی فێرباااوونی و نەتەوەیااای هەساااتی

 بەرهەمێکای چەناد خااوەنی ها روه هاه د مماه محه ال مه مامۆستا. گەیاندووە پێ زۆریشی خەڵکێکی و بووە لێهاتوو و بەتوانا کی مامۆستایه
 .هەن باڵونەکراوەشی بەرهەمی ند چه و هەیە «مندااڵن دیاریی» بەناوی چاپکراوی بەرهەمێکی و ئەدەبییە

 
 ما بناه و ئاه ر ساه له ر هاه و  وه تاه داوه نگای ڕه خۆیادا ی کاه ماڵه بنه  لاه   جێیه موو هه له ر به د ممه محه ال مه مامۆستا نیشتمانیی ی رده روه په

 ڕێای لە دواجاار و ڵب ارد هاه خەبااتی ساازمانی رانی تێکۆشاه ڕیازی ومەرعا نااوی بە کوڕەکاانی لە یەکێ   که بوو  ییه وه ته نه  فێرکارییه
 .شەهیدانەوە شانازی لە پڕ کاروانی ڕیزی چووە و کرد بەخت گیانی نیشتمانەکەیدا  و گەل ڕزگاری

 
 چارەسااەری بااۆ   کۆمەڵگااه جیاجیاکااانی تااوێ ە کە هەبااوو کەسااایەتیەکی وەهااا کااۆمەاڵیەتییەوە بااواری لە د ممااه محه ال مااه مامۆسااتا

 بە بباوو   هۆیاه و باه ر هاه. دەکاردن چارەساەر باۆ کێشاەکانی خاۆی  لێزانیی و دڵئاوەاڵیی بە ئەوی  و دەکرد تێ ڕوویان کێشەکانیان
 .دەکرا لێ چاوی پشتوپەنایە  وە  و خەڵکە ئەو نیازی و ڕاز جێگای
  باه ر ساه بوو ناه ئاماادە کاات هایچ ڕێا یم  رکوتی ساه زگاای ده یکان ومه رده به پێهەڵونینە تەن  و فشار سەرەڕای د ممه محه ال مه مامۆستا
 بڕی داناه ی که نیشاتمانه و ل گه  له وی ئه ئیداری رزی به ی پایه و  پله و سامان و ماح ته و وێنێ دانه ی که وه ته نه دوژمنانی داوای و ویست

 . وه نایه ری سه یدا که وه ته نه ئامانجی یدیهێنان وه پێناو  له و ژیا ی که وه ته نه بۆ ر هه  ناسه هه دوا تا و
 

  یشاته گه ژیاانی کااروانی سااڵیدا ٧١ نی تەماه لە هەتااوی ی١٣٨٤ سااڵی  لاه دواجاار ساوانی بە ناسراو ڕەئووفی محەممەد مەال مامۆستا
 .کرد ی که وه ته نه و نیشتمان  له دوامااڵوایی رزی به سه  به و نزڵ دوامه

 
 (بۆتەوە باڵو دا" تانکوردس" ی٧٢٣ ژمارەی لە)
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 یی د خاڵه حمه ال ئه مه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د حماه ئه ال ماه مامۆساتا کارد  ی که نیشاتمانه و خاا  تی خزماه  ناساه هه دوا تاا و یشات پێگه  وه قێیانه فه ی حوجره  له ی سانه که و له   یه

 .یی خاڵه د حمه ئه ال مه باتی خه و ژیان  له   یه گۆشه  بڕوانینه «وه حوجره  له» ی گۆشه  له با یان مجاره ئه. بوو یی خاڵه
 

 بە چااوی چااوگە  ڵێکیمنادا بێشاساپ گونادی لە و  سەردەشات نااوچەی وەرزێاڕی و ڕەنجکاێ  بنەماڵەیەکی لە هەتاوی ی١٣٢٥ ساڵی
 .بوو خاڵەیی ئەمینی محەمەد کا  کوڕی ئەحمەد. ئەحمەد نا ناویان دایکبوونی  له دوای ڕۆژ ند چه. هەڵێنا ژیان

 
 هەماااوو لە داگیرکاااراو  قوتابناااانەی  باااێ بەاڵلێااادراوی کوردساااتانی ساااەردەمی ئەو هاوتەمەنەکاااانی مناااداڵە هەماااوو وەکاااوو د حماااه ئه

 مناداڵە داهااتووی باۆ هیوایەکیاان ترووساکەی تەنیاا ڕەنجکێشەکانیشایان بااوکە و دایا  و  کراباوو بێابە  سەرەتایی پێداویستییەکی
 گەلە ئەم چەوسااااوەی خەڵکااای زۆربەی باااۆ هیاااوایە  ئەو بگااارە دەکاااردن  بەدی باااۆ مزگەوتەکانااادا حاااوجرەو لە بەشااامەینەتەکانیان

 .بوو خەیاڵێ  و خەون تەنیا بەشمەینەتە
 

  باه و بگاا پاێ ئایینیادا مامۆستایانی خزمەتی لە تا حوجرە بینێرێتە کە دەدا بڕیار منداڵی  تەمەنی ێرەڕاندنیت دوای ئەحمەد باوکی
 جێبەجاێ ئەوەشای و نیشاتمانەکەی و گەل باۆ بەکەڵا  و بەهارەدار کەساێکی ببێاتە کوردساتان  وەرزێڕانی دەسڕەنجی و سەرشان ئەرکی
 .قێیان فه حوجرەی ناردییە و کرد
 

 و گەڕا کوردساتان مزگەوتەکاانی و حوجرە خەرمانی و شان کردە هەگبەی کوردستان  ئایینیی ماموستایانی و فەقێ هەموو وە  ئەحمەد
  بە گەڕان ساڵێ  چەند دوای و کرد تەسەل پێ خۆی زانستیی شارەزایی هەتا چنی  زانستی چەپکێ  مامۆستایەکدا هەر خزمەتی لە
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 .ال مه  به بوو سەردەشت ناوچەی مامکاوێی گوندی لە بە و وەرگرت تیی مەالیه بڕوانامەی کوردستاندا  گوندەکانی و شار
 

 ڕەنجکێشاەدا خەڵاکە ئەو سافرەی لەساەر و خوێنادبێ عەرەبی ئەدەبیاتی تەنیا کوردستاندا حوجرەکانی لە کە نەبوو ئەوە هەر مامۆستا
 پساانەوە بێ هەتاوان  باێ بەساۆیی زامێکای وە  اوەکەیبەشانور گەلە ئاازاری و ژان بەڵکاوو بردباێ  بەسەر ژیانی ڕۆژەکانی بەبێنەمی

 .بڕیبوو لێ ئوقرەی و دەتەزاند ناخی
 

 بەر داباووە پاشاایەتیی ڕێ یمای کاربەدەساتانی دوژمنکارانەی هەڵسوکەوتی و گەلەکەی ئازاری لە پڕ ژیانی سەرەتاوە لە هەر مامۆستا
 نێاو ئاارەقەی و شاان ڕەنجای بەرهەمای و دەکارێ لاێ ساتەمی تااوان بەباێ چەناد بەشمەینەتەکەی گەلە کە دەیزانی بەڕوونی و سەرن 
 و دەگەڕا گەلەکەیادا ڕزگااریی ڕێگەچاارەی دوای بە کە باوو ئەوە لەبەر هەر خۆساەپێنەوە؛ ستەمکاری چینێکی گیرفانی دەچێتە چاوانی

 لە بۆخاۆی مامۆستا کە دیموکرات  حیزبی بەتایبەتی بوون  حیزبی و سیاسی چاالکانی سەرەکیی بنکەی و مەکۆ حوجرەکانی  کات ئەو
 .دەکرد هەڵسوکەوتی لەگەڵیاندا ڕۆژانە و دەژیا چاالکانەدا ئەو جەرگەی نێو
 

 دەکاا ئەرکادار خاۆی و تەشاکیالتیەوە کااری نێاو دەچێتە وردەوردە حیزب پڕۆگرامی و بەرنامە  به ئاشنابوون دوای ئەحمەد مەال مامۆستا
 لە پساانەوە بێ و خاۆی ڕۆژانەی ئەرکێکای دەیکااتە و  کۆمەڵگاه جیاجیاکاانی توێ ە و  چین اندنیپێگەی و تێگەیاندن و ڕوونکردنەوە بە
 .دەگەیاند بەجێ خۆی ئەرکی و نەدەکرد تەنەخی ڕەخسابا بۆ هەلی شوێنێکدا و کات هەر
 

 ئەرکە ژێار دایە شاانی ان جاار لە گەرموگاوڕتر و بەرپرسایارانەتر و چااالکتر ئێرانادا گەالنای شۆڕشای دەساریکی و سەرەتا لە مامۆستا
 .پێسرێردراوەکانی

 
 ئەو بەختای و تەخات و ڕاساان پاشاایەتی بێزراوی ڕێ یمی لە توێ ەکانیەوە و چین هەموو بە ئێران هاتووی وەزاڵە گەالنی کە کاتێ 

 یەکێا  ئەحامەد مەال امامۆسات ڕەخساا؛ سیاسایەکان ڕێنراوە و حیزب بۆ ئاشکرا تێکۆشانی بواری و سرارد مێ وو زبڵدانی بە ڕێ یمەیان
 و خااا  لە پارێزگاااری چەکاای و کااردەوە نااوێ خااۆی حیاازبەکەی لەگەڵ ئاشااکرای پێوەناادیی کە بااوو حیاازب ی ڵسااوورانه هه ئەناادامە لەو

 .کرد تەرخان بەشنوراوەکەی نیشتمانە و گەل بە خزمەت بۆ خۆی ژیانی هەموو و شان کردە نەتەوەکەی
 

 پالەی گەیشاتە و کارد گەشاەی کاردەوەدا گۆڕەپانی لە زوو زۆر نەخشاندبوو  دڵسۆزیی و داکاریفی لە پڕاوپڕ ڕابردوویەکی کە مامۆستا
 خاۆی باۆ لەنااوچەکەدا بەهێازی شاوێنێکی و پاێگە ئاایینی و کاۆمەاڵیەتی و سیاسای بوارەکانی لە شارەزا کادرێکی وە  و سیاسی کادری
 ئامۆژگااری لە و دادەناا بۆ ڕێزیان ئەوپەڕی ناوچەکە خەڵکی و رددەرک ناوبانگی ناوچەکە ناسراوی کەسایەتییەکی وە  و کرد مسۆگەر

 .وەردەگرت سوودیان ئەوپەڕی ڕێنوێنیەکانی و
 

  لە قسە کادێرێکی هەروەها بوو  خەڵکی و خاکی و بزە بە لێو و نوکتەزان و خۆشمەشرە  و قسەخۆ  مرۆڤێکی ئەحمەد مەال مامۆستا
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 .بوو گەل و حیزب ڕاستەقینەی دڵسۆزێکی و هەڵوێست ەنخاو و خۆ بە باوەڕ و ڕوودەربایس بێ و ڕوو
 

 لە بااوو  خااۆبەزلزانی و لااووتبەرزی و سااەرەڕۆیی دوژمناای و حیاازب بڕیارەکااانی و ئەر  لەسااەر بااوو سااوور و مکااووڕ هەمیشااە مامۆسااتا
 پاشاگەز ساەلماوەکانی نەبۆچاوو لە و نەدەخاواردەوە خاۆی قساەی قۆناخێکدا هیچ لە و دەگرت هەڵوێستی لێبڕاوانە ناهەقیدا بەرانبەر
 .نەدەبۆوە

 
 و دوودڵای هایچ بەباێ کردبوو  شان لە نیشتمانەکەی و گەل لە پارێزگاریکردن چەکی کە ڕۆژەوەی لەو خاڵەیی ئەحمەدی مەال مامۆستا

 هەتاا بگارە شااخەوە و شار لە هەر و دا بەرزەکەی ئامانجە بەدیهێنانی پێناو لە تێکۆشانەکانی و خەبات بە درێ ەی ساردبوونەوەیە 
 کە مەینەتااانەی و ڕەناا  ئەو بەرهەماای کە نەدا پااێ دەرفەتەی ئەو تەمەن مامۆسااتا  بەداخەوە بەاڵم کااۆیە  دەشااتی بنکەکااانی دەگاااتە

 . ببینێتەوە کێشابوونی
 

 لە ەدا د ئااازاری مێ بااوو لە کە   نەخۆشااییه هااۆی بە هەتاااوی ی١٣٨١ ساااڵی ری زبااه ڕه ی54 ڕۆژی یی خاڵااه د حمااه ئه ال مااه مامۆسااتا
 لە ماااڵوایی و ناان لێا  هەمیشاە باۆ چاوەڕوانییەکانی لە پڕ چاوە کۆیە شاری لە دیموکرات حیزبی بنکەکانی لە ئازادی نەخۆشنانەی

 .کرد ژیان
 

 .بێت شاد ڕۆحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٤ ژمارەی لە)
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 مەال ڕەحیم وێردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاااوازی و الوەتاای تەمەناای و خااوێن. دەڕوا پێیاادا ڕۆڵەتااان هەزاران کاااروانی ئێسااتا  و کاارد دیاااری ڕێگایەکتااان ڕۆیشااتنتان بە ئێااوە
 ساروودی. دەبێ شاد پێ ئێوەی ڕۆحی ئازادیشیان و دیارە لێ خۆیان مەرگی وە  ییانئازاد و ئاژوێن دە ئازادی پشووگەی بەرەو غەریبی
 النە لە ڕوونتااار دواڕۆژێکااای بە هیاااوا و ژیاااان و ماناااا لە پاااڕ چاااریکەی کە ئاااێمەیە هەساااتەکانی ویاااردی و ژیاااانەوە ساااروودی ئێساااتا

 .دەچڕێ بەجێماوەکەتاندا
 

 پێای مناداڵێ  نیشاتمانرەروەر و ئاایینی بنەمااڵەیەکی لە بانە مەیدانانی ناوچەی خوارووی نجنێی گوندی لە هەتاوی ی١٢٨١ لەساڵی
 .ئەحمەد میرزا بە ناسراو ویردی  نەسروڵاڵی مەال کا  کوڕی ڕەحیم ڕەحیم  نا ناویان. کردەوە ژیان بۆ چاوی و ژیانەوە نایە

 
 پاێ فەقێیەتیای دەمای ئەو ساەرەتاییەکانی تووکەپەر بەمنداڵی هەر ببوو  دای  لە ئایینیدا بنەماڵەیەکی لە کە ئەوەی لەبەر ڕەحیم

 مامۆساتایانی و فەقاێ هەماوو وە  و فەقێیاانەوە حاوجرەی چاووە و خوێنادن بەر نرایە بەفەرمی ساڵی ١ - ٨ تەمەنی دوای و خوێندرا
 تەنیااااا دەم ئەو مزگەوتەکااااانی و حااااوجرە زانسااااتدا  فێربااااوونی دوای بە بااااوو کوردسااااتان گوناااادەکانی و شااااار پەرەوازەی کااااات ئەو

 ڕێابەرە النەی و نیشاتمانرەروەری و شاۆڕ  مەکۆی بەڵکوو نەبوون  عەرەبی ئەدەبیاتی و خواناسی زانستی فێربوونی بۆ قوتابنانەیە 
 خاۆ  دڵ و گیاان بە ئایینیاان مامۆساتایانی کاۆمەڵگە توێ ەکاانی و چاین کە باوو ئەوە  لەبەر هەر باوون؛ کورد گەلی سەربەرزەکانی

 .بوون انداخزمەتی لە و دەویست
 

 هەساااتی بە قوتابناااانەیە  ئەو باااۆ چاااوونی ساااەرەتای لە هەر و قوتابناااانەیە ئەو قوتابیاااانی لە باااوو یەکێااا  ڕەحیمااای  فەقاااێ
 .دەپشکووت و دەکرد گەشەی نەتەوەییشی بیری زانستییەکاندا پلە بڕینی لەگەڵ هاوکات و کرا گۆ  نیشتمانرەروەری
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 ساتەمی ژێار لە الیەکەوە لە کە ئەنگااوت چااو بە چەوسااوەی و هەژار گەلێکی خۆی دەوری چوار لە کردەوە چاوی کە کاتێ ڕەحیم مەال
 و ئاغاااا چەوساااانەوەی زۆریااای و زوڵااام بااااری ژێااار لە دیکەشاااەوە الیەکااای لە و چەوساااێتەوە دە پاشاااایەتیدا ڕێ ێمااای نەتەوایەتااای
 و  خاۆڕاگری و خەباات باێ بە چەوساانەوە و ستەم لە بوون ڕزگار کە بوو ڕوون لێ ئەوەشی. بڕاوە لێ پرزەی و چەمیوە دەرەبەگەکاندا

 پرسایارێ  ڕیازە دی  مەبەساتی زۆر و ئەوە بوارێکدا؟ چ بە و ڕێگەوە کام لە و شێوەیە  چ بە خەبات بەاڵم ناگرێ سەر دان قوربانی
 .کردبوو سەرقاڵ خۆوە بە ڕەحیمیان مەال مێشکی کە بوون

 
 حیزباای ڕێبااازی و بەرنااامە لە چەوسااێنەران دژی بە یەکگرتااوو خەباااتێکی بااۆ نەیپرساایارا هەمااوو ئەو واڵماای سااەرچاوەی سااەرئەنجام
 تێکۆشااانی و دامەزرانااد حیاازبەدا ئەو لەگەڵ تەشااکیالتیی پێوەناادیی ڕەساامی بە هەتاویاادا ١٣٢٧ ساااڵی لە و کاارد بەدی دیموکراتاادا

 .کرد پێ دەست خۆی سیاسیی
 

 الیەکەوە لە. هاات ژیانیادا بەسەر فکری بەرچاوی و سەرەکی ئاڵوگۆڕێکی وە سیاسەتە گۆڕەپانی نایە پێی کاتێ  ڕەحیم مەال مامۆستا
 و دەدران ئەنجاام دەرهەقای شااوە سااواکی و نااوچە دەرەبەگەکاانی لەالیەن ناهەقیاانەی و ستەم ئەو و گەلەکەی غەدرلێکراویی خەمی

 واز و بادا زانست فێربوونی بە درێ ە نەتوانێ زیاتر لەوە کە ئەوەی هۆی بوونە بنەماڵەکەی  ئەندامانی هەژاریی و نەداری لەوالشەوە
 شاێوەیە بەم کوردەوارییاان کاۆمەڵگەی نەخاوێنەوارکردنی سیاساەتی کوردساتان داگیرکەرانای مێا ووی درێ ایی بە کە بهێنێ  خوێندن لە
 .دەدەن و داوە
 

 چەند لە دەگەیێنێ بەجێ مامۆستایی ئەرکی و دێنێ خوێندن لە واز وەرگرێ مەالیەتی بڕوانامەی و ئیجازە کە ئەوەی پێ  ڕەحیم مەال
 خۆیشای ئەرکای مەالیەتیایەکەی ئەرکە لەگەڵ هاوکاات مامۆساتا. سایوچ و دۆڵەرزن مەریاجەالن  ساەروو  نجنێای نماوونە باۆ گوندێکدا 
 سااکار و ساادە ێکیزمان بە حیزبی سیاسەتەکانی دیموکرات حیزبی پێگەییشتووی و تێگەییشتوو و شارەزا کادێرێکی وەکوو و ڕادەپەڕاند

 بااۆ گەلەکەی ڕزگاااریی ڕێگااای و دەدان قاااو لە شااای ڕێ ێماای پێشااێلکاریەکانی و جینااایەت و دەکااردەوە شاای سااتەملێکراوەکەی گەلە بااۆ
 .دەکردن دەستنیشان

 
 ڕەوانەی و دەساااتگیر لاااێ زۆری و هەڵگااارت دێماااوکراتی تێکۆشاااەرانی شاااوێنرێی سااااوا ١٣٣٨ لەسااااڵی کە ئەوکااااتەی هەتاااا مامۆساااتا

 بەجااێ دڵسااۆزییەوە و لێهاااتوویی ئەوپەڕی بە ئەرکەکااانی و ژیااا گەلەکەیاادا نێااو لە توانااا بە کااادێرێکی وەکااو کااردن  ەناادینانەکانیب
 و کارایەوە بەرتەسا  لاێ حەوانەوەی بواری و چاوەدێرییەوە ژێر کەوتە بەرچاو تێکۆشەرێکی وەکوو مامۆستا  سەردەمدا لەو. گەیاندن
 ئاماانجە بۆ تێکۆشان لە دەربەدەری  و ئاوارەیی بەاڵم بوو  کوردستان باشووری پەڕیوەی و بەجێهێشت ییخۆ زێدەکەی بەناچاری دواتر

 چااالکتر و زیااتر کااری لەساەر کارد مکاووڕتر مامۆساتایان تەنگوچەڵەماانە ئەم بەڵکوو دانەبەزاند  ورەی و نەکردەوە سارد بەرزەکانی
 .بوونی

 
  و کوردی ئەدەبیاتی کەموێنەی شارەزایەکی بوو  ئایینییەوە باری لە تێگەیشتوو امۆستایەکیم کە ئەوەی لەگەڵ ڕەحیم  مەال مامۆستا
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 بابەتە باری لە بوو کورد ڕووناکبیرانی ئاگاترین لە یەکێ  سەردەمەدا لەو کە بڵێین دەتوانین دڵنیاییەوە بە بۆیە هەر بوو  فارسی 
 گشاتی بە یاان هۆنراوەکاانی بەداخەوە بەاڵم باوو  ناسا  هەستێکی خاوەن دانەتەواتیش شێعری هۆنینی لە هەروەها. نەتەوەییەکانەوە

 .کراون سەروشوێن بێ و گیراوە بەسەردا دەستیان بن کەسێ  هەر لەالی یان چوون تێدا
 

 کاندا پێسارێردراوە ئەرکە لە بەرچاوی سەرکەوتنی و لێوەشاوەیی هۆی بە کە بوو حیزب بەوەجانەی و زانا کادێرە لەو یەکێ  مامۆستا
 ئەرکاای و هەڵب ێااردرا ناوەناادی کااومێتەی ئەناادامی بە و کاارد مسااۆگەر خااۆی بااۆ بەشاادارانی متمااانەی حیزباادا دووهەماای کااۆنگرەی لە

 .سرێردرا پێ قورستری
 

 بەاڵم باوو  چەوساانەوە و ساتەم باوونی ڕزگاار و گەلەکەی دیموکراتیکی نەتەوەیی بزووتنەوەی سەرکەوتنی ئاواتی گەورەترین مامۆستا
 و کارا شاەهید تەوێاڵە گونادی لە خەیانەت دەستی بە هەتاوی ی١٣٤١ ساڵی لە ئاکامدا لە و نەدی خۆی بەچاوی ڕۆژەی ئەو ەداخەوەب

 .گەلەوە و حیزب شەهیدانی کاروانی ڕیزی چووە
 

 .شاد ڕۆحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢٥ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ مایی ٧ :ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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  مەال خزر ڕواری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 چااوی زانسات ئەهلای و ئاایینی بنەمااڵەیەکی لە مناداڵێ  تەخات هەورامانی ناوچەی ی(ڕوار) گوندی لە و هەتاویدا ی١١١١ ساڵی لە
 .حەکاکە حەکیمی میرزا کوڕی محەممەد  مەال کوڕی ئەحمەد  مەال کوڕی خزر. خزر نا ناویان و هەڵێنا ژیان بە
 

 ساەرەتاییەکانی پەرتاووکە باوکیدا خزمەتی لە بوو منداڵ زۆر هێشتا ببوو  دای  لە ئایینیدا بنەماڵەیەکی لە کە ئەوەی لەبەر خزر 
. ساەرەوە چووە زانیارییەکانی ئاستی و بڕی پلەیەکی چەند هەتا دا خوێندن بە درێ ەی ڕواردا یۆسفی مەال خزمەتی لە دواتر و خوێند
 بەدەسااتهێنانی مەبەسااتی بە و کاارد لەکااۆڵ فەقێیەتاای قەواناای کااوردەواری نەریتاای وە  و فەقێیااان حااوجرەی چااووە دواتاار خاازر فەقااێ
 ساانە  ارەکانیشاا لە خوێندنەکەیاادا درێاا ەی لە خاازر فەقااێ. کوردسااتاندا گوناادەکانی و شااار بە گەڕان بە کاارد دەسااتی زیاااتر زانسااتی

 ساالێمانی  شااارەکانی کوردستانیشاادا باشااووری لە هەروەهااا خوێناادوویەتی  شاایراز لە ماااوەیەکی  بااۆ و مەریااوان لەیااالخ  مەهاباااد 
 ناااوچەی لە تااایبەت بە کااردوون؛ پااڕ لااێ زانسااتی هەگاابەی و گەڕاوە دیااکە ت گوناادی و شااار چەناادین و بیااارە گوناادی و قەاڵچااواالن
 خزمەتاای لە قەاڵچااواالن شاااری لە ئاکاماادا لە و کااردووە پیتتاار بە ئایینیاادا مامۆسااتایانی خاازمەت لە تیزانساا خەرمااانی شااارەزوور

 .وەرگرتووە مەالیەتیی بڕوانامەی لەوێ  هەر و بڕیوە زاستی پلەکانی دوایین دا«مەردۆخ تەختەیی وەسیمی محمەد شێخ مامۆستا»
 

 زیاااتر نیااازی بە و مەالیەتیاایەوە کاروباااری بە ناکااا سااەرقاڵ خااۆی یەتاایمەال بڕوانااامەی وەرگرتناای دوای ڕواری خاازر مەال مامۆسااتا
 وەڕێ بەناوبااانگەکەی زانسااتگا  «ئەلاائەزهەر» و واڵتە ئەو بەرەو و بەر دەگاارێتە میساار واڵتاای ڕێگااای و دەپێوێااتەوە خااۆی فێربااوون
 .دەکەوێ
  دەکاتەوە بەرز خۆی ئاستی جیاوازدا بواری چەندین لە و دەمێنێتەوە زانکۆیە لەو زۆر ماوەیەکی بۆ کە ئەوەی دوای خزر مەال مامۆستا

  و دەڵیتەوە وانە زانکۆیە ئەو مامۆستایەکی وەکوو زۆر ماوەیەکی بۆ و هەڵدەب ێردرێ زانکۆیە ئەو مامۆستای وە  پێدەگەیێنێ  خۆی و
 و زانساات بااوونی فێاار سااەرقاڵی و دەمێنێااتەوە دا«شااام» شاااری لە ماااوەیەکی  بااۆ مامۆسااتا هەروەهااا دەگەیەنااێ  پااێ قوتابییەکااانی

 .دەبێ وانەوتنەوە

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340093216179790&id=335962386592873&substory_index=0&psig=AOvVaw2shvaRUmuP0pX0Iu7aavVQ&ust=1585226711617000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjk_-3TtegCFQAAAAAdAAAAABAD
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 لااێ وانەی خاازر مەال مامۆسااتا کە جێگااایەی ئەو ئێسااتە  هەتااا کااردووە ئەلئەزهەریااان زانکااۆی سااەردانی کە کەسااانەی ئەو وتەی بە
 لاێ ڕێازی زانکاۆیە ەوئ نااوداری مامۆستایەکی وە  و نووسراوە سەر لە خزری مەال مامۆستا ناوی و ماوەتەوە شێوەیە بەو هەر وتۆتەوە
 مامۆساتا و ە«المحای  قاامو » لەوانە یەکێا  کە نووسایون پەرتووکی چەندین بووە میسر لە کە ماوەیەدا لەو هەر مامۆستا. دەگیرێ

 .نووسیویەتی عەرەبی زمانی بە
 

 کەڵەم دەربەن دەگاگاای اماان هەور ڕوار  گوندەکانی لە کوردستان  ڕۆژهەاڵتی بۆ گەڕاوەتەوە شام و میسر لە کە ئەوەی دوای مامۆستا
 .گەیشتوون پێ خزمەتیدا لە زۆر خەڵکانێکی و بووە وتنەوە وانە و مەالیەتی سەرقاڵی ناوچەیە ئەو دیکەی گوندێکی چەند و

 ئااایینیی فێربااوونی پێویسااتییەکانی هەمااوو زانیااارییەوە  ئەوپەڕی بە کە بااووە ئااایینی مامۆسااتای یەکەمااین ڕوار  خاازری مەال مامۆسااتا
 دەگاااتە تااا بگاارە منااداڵێکەوە لە هەوراماناادا لە ئێسااتا  تااا کە دایڕشااتوون  شااێعر شااێوازی سااەر لە و هەوراماای کااوردیی دووەتەوەکاار

 دوو کاارەی بەو مامۆساتا. نەباێ لەبەر بڕێکای و نەزاناێ «ڕۆڵەبزانای» و «دەوڵەتناامە» پەرتووکەکاانی نااوی نیە کە  بەتەمەنێ 
 زماانەکەی بە ئاایین دەکرێ کە ئەوەی یەکەم. هەورامان ناوچەی تایبەتی  بە کوردەواری  ڵگەیکۆمە بە کردووە گەورەی زۆر خزمەتی
 هەورامیاایەکەی کااوردییە زمااانە دووەم  .وەربگااری عەرەباای زمااانی بە شااتێ  هەمااوو ناکااا پێویساات و بێناای بەکاااری و بباای فێااری خااۆت

 .بنوێننەوە و بنووسن خۆیان زمانەکەی ڕۆژانە کە اوەد هان خەڵکی ئاییندا چوارچێوەی لە و پاراستووە هەورامانی ناوچەی
 

 ماودەڕێس عەبادولکەریمی مەال مامۆساتا. هەن عەرەبای و کاوردی زمانەکاانی بە دیاکەی نووساراوی بەرهەمای چەندین خزر مەال مامۆستا
 .بووە ودارنا و گرن  و گەورە یەکجار زانستیی ناوەندێکی خزردا مەال سەردەمی لە ڕوار گوندی کە دەکا لەوە با 
 

 لە و نووقانادبێ کاۆمەڵگەکەی چەڵەمەکانی و تەن  و کێشە لە چاوی و بووبێ ئایینی مامۆستایەکی تەنیا وەنەبێ خزر  مەال مامۆستا
 دەساەاڵتداراندا دیوەخانەکاانی دانووساتانی لە لێهااتوو و زاناا ڕاوی کارێکی وەکوو بەڵکوو دانیشتبێ  ئەژنۆ دەستەو مزگەوتا سووچێکی
 لە و کاااردووە ساااەفەری هەورامانااادا ساااانەکانی گەڵ ل سااانوورەکانی  دەرەوەی باااۆ تەناااانەت و هەباااووە تاااایبەتی و دیاااار یجێگاااایەک
 باۆ زەناد خاانی کەریام الی باۆ دەچاێ هەورامانادا ئەحمەدساانی لەگەڵ جارێا  کە نماوونە باۆ. باووە بەشدار سیاسییەکاندا دانووستانە

 .هەورامان ناوچەی بەتایبەت و کوردەواری کۆمەڵی گرفتی و کێشە هەندی  چارەسەری بەمەبەستی شیراز 
 
 کاۆچی تەخات هەوراماانی ڕواری گونادی لە ساڵیدا١٧ تەمەنی لە و هەتاویدا ی١١١٣ ساڵی لە ڕواری خزری مەال مامۆستا کۆتاییدا لە

 .سرێردرا خا  بە «ڕوار» گوندی گۆڕستانی لە و کرد دوایی
 بێت شاد ڕۆحی

 

 (بۆتەوە باڵو دا" ستانکورد" ی٧٢١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ مایی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  د عوسمانی ممه ال محه مامۆستا مه
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  لاه ی هک نرخه به  نه مه ته ی زۆربه  که بوو پیرانشار ی ناوچه ری روه نیشتمانره و سیاسی تیی سایه که و  رگه پێشمه عوسمانی  د ممه محه ال مه
 .برد ر سه به کوردستاندا دێموکراتی حیزبی نێو
 

  نێردرێتاه ده الویادا تازه نی ماه ته  لاه. باوو دایا   لاه ندیل قه بناری  له پیرانان منجێی نه ئاوایی  له 5051 ساڵی د ممه محه ال مه مامۆستا
  لاه دواتار و کاا ده ئاایینی خوێنادنی  باه سات ده پیرانشاار  نیزیا ی دربکاه ئااوایی  لاه الهیجاانی حمان ڕه ال مه ماموستا الی  له و  حوجره
  .داوه ئایینی زانستی فێربوونی و خوێندن  به ی درێ ه شنۆ و الجان کانی ناوچه کانی حوجره

 
 بباوو یادا په اکاناد رزێره وه و مالیا  نێاوان  له زۆر گیروگرفتی ی وه ئه ر به  له   ناوبانگه به شا سریی ئینقالبی ساڵی  به  که 5075 ساڵی
  باه ی درێا ه ریوانیادا مه بااقری ال ماه ت خزماه  له بالی  دێی ی حوجره  له و ریوان مه ی ناوچه   ته چووه خوێندن پێدانی درێ ه بۆ ناچار  به

 . گرتوه وه تیی الیه مه ئیزنی دا مامۆستایه و ئه ت خزمه  له ر هه و  داوه خوێندن
 

 حیزبای کانی ڕێکنساتنه  باه نادیی پێوه نیشاتمانی تیی رپرساایه به  باه ساتکردن هه  به دا5004 ساڵی  له عوسمانی د ممه محه ال مه مامۆستا
 .دا ده خۆی تێکۆشانی  به  درێ ه حیزب ندامێکی ئه   وه و گرێ ده  وه کوردستانه دێموکراتی

 
 ویای زه و کشاتوکاڵین کی یاه ناوچه شانۆ و  ده غاه نه و پیرانشاار کانی ناوچاه ی وه ئاه ر باه له زاشا ڕه مه حه سریی شۆڕشی دوای کرا با    وه

  ماڵاه بوو هاه وا م کاه    جێگایاه  گەیشاتبووه  ناکۆکییاه و ئاه. باوو ر ده به ڕاده له ت ئاغاوه تی داڵه بێعه و زوڵم   زۆره پیتی به و کشتوکاڵی
 نێو  له. قێیانی  فه ی حوجره نێو  کێشابوویه  ناکۆکییه و ئه. رێک رنه ده  ئاغاوه ن الیه  له و مێنێ وه   دێیه  له ساڵ دوو بتوانێ رزێرێ  وه

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.shehid.com/?p=2798&psig=AOvVaw2JJsDQxUsuEHwnwEIb2oWr&ust=1585227021948000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3YDVtegCFQAAAAAdAAAAABAD
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 و دا حاوجره نێاو  له چ حیزب نگرانی الیه و ندامان ئه خشی نه دا نێوه و له. کرد ده ئاغا  له نگرییان الیه بوون هه وا هێندێکی قێیانیشدا فه
 و بوو هاااه ئسااایریان ته تکێشااااندا حمه زه ی وه ڕوونکردناااه  لاااه  کاناااهچاال حیااازب نااادامانی ئه. باااوو ر کاریگاااه و گرینااا  زۆر  وه ره ده  لاااه چ
  بااه جووتیااار حاڵاادا ینی عااه  لااه و ڕووباادا کوشااتار و تڵ قااه  نموونااه بااۆ و ڕێ ڕگااه وه خراپاادا بااارێکی  بااه  ناکۆکییااه م ئااه هێشاات یانده نه

 خشای نه حیازب کادرێکی   وه دا ندییه پێوه و له عوسمانی ممەد محه ال مه مامۆستا. بکا خۆی  قی هه له دیفاع  پێویسته  هێمنانه کی یه شێوه
 . بووه رچاوی به
 
 وخۆ ڕاسته ندیی یوه په و کا ده عێرا، کوردستانی  له حیزب ندی ناوه هاتوچۆی وام رده به عوسمانی د ممه محه ال مه مامۆستا دا بارودۆخه و له
 و ڕێنااوێنی زرێنێ  مااه داده( وفی، تااه د حمااه ئه) ئیسااحاقی باادوڵاڵی عه ید هساا و مااوعینی ساالێمانی کااا  دێهقااان  ڕەسااووڵ سااەید ڵ گااه له

 . وه کاته ده باڵو شکیالتدا ته کانی کادره نێو  به نێوخۆ  له و گرێ رده وه حیزبی ی باڵوکراوه
 

 حیزباای هاوکاااریی ی کااه ینییهئا  زیفااه وه نیشاات ته  لااه حیاازبی   لااه تی ندامااه ئه پااێ  ی کااه حیزبیه  رکااه ئه و  زیفااه وه  لااه جیااا مامۆسااتا
 نهێنیاای ڕێکنساتنی کاانی کادره ی وه ماناه شاوێنی ی کاه ماڵه و حیازب  بااه ڵ  خاه نادیکردنی یوه په باۆ ئاساانکاری   وه   کاردوه دێماوکراتی

 .بوون حیزب
 
 باۆ ڵ  خاه خاۆی ری وروباه ده  لاه مانیعوسا د مماه محه ال ماه مامۆساتا وی  هلاه په تی حکوماه دژی  باه کان تییه زایه ناڕه ندنی سه ره په ڵ گه له
 و گارێ ده جاێ دا کاه بزاوته ی وه پێشاه  ره هاه ڕیازی  لاه ڕوونااکبیر ئاایینیی کی مامۆساتایه   وه و دا ده هان کان خۆپیشاندانه  له شداری به

 . وه کاته ده باڵو ڵکدا خه نێو  به حیزب کانی ڕاسرارده و ڕێنوێنی
 

 کەساایەتیی خەباتکاارانە  و  نەتەوەیای و  نیشاتمانرەروەرانە بیروباوەڕی هەڵگرتنی و دیموکراتدا یحیزب ئەندامانی ڕیزی لە تێکۆشان
 لە   سەرشااخان نااوچەی. کردباوو خۆشەویسات خەڵا  کاۆمەاڵنی الی دیاکە ئەوەنادەی محەممەدیان مەال مامۆستا کۆمەاڵیەتیی و  ئایینی
 لە هەڵکەوتباوو  لاێ مەالمحەممەدیاان و  ڕەسووڵ سەید وە  تێکۆشەری یەتییکەسا کە سەیدئامین و  گەورە بابی بنەماڵەکانی سۆنگەی
 دەیەکاانی لە. دیماوکرات حیزبای تێکۆشاەرانی حەشااردرانی و  حەوانەوە مەڵبەنادی بباووە شایەتیدا  ڕێ یمی دەسەاڵتدارەتیی سەردەمی

 و  دێماوکرات حیزبای کادرەکاانی مەئاوای و  شاتیوانپ بنەمااڵەکەی و  خۆی لەوەی جگە عوسمانی محەممەد مەال هەتاویدا  پەنجای و چل
 و کاوردایەتی بیروبااوەڕی حیازبی  وەجی بە و  زانا ئەندامێکی وەکوو  بوون  شایەتی ڕێ یمی ژاندارمی و ساوا  لە ڕاکردوو ئەندامانی

 .دەکردەوە باڵو خەڵکدا کۆمەاڵنی نێو لە نیشتمانرەروەریی
 

 ئاشاکرابوونی ڵ گاه له باوو   ئاواییاه م ئاه الی ماه رشاخان سه کێلێی گوندی  له ئێراندا النی گه شۆڕشی یکات  له  که د ممه محه ال مه مامۆستا
 .دا ده خۆی سیاسیی ژیانی  به  درێ ه  رگه پێشمه   وه م هه و دانی ئاوه مامۆستای   وه م هه دێموکرات حیزبی تێکۆشانی

 
  ی کۆمیته دروستبوونی ڵ گه له و درێتێ ده تیی رپرسایه به نیزامیدا داروکاتی ته یش به پیرانشار ی ناوچه  له دا قۆناغه و له مامۆستا
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 بەشااای تیی رپرساااایه به و دا یاااه کۆمیته و لاااه ئیجرایااای تی یئاااه هه نااادامی ئه  بێتاااه ده دا١٣١٢ و ١٣١١ کانی سااااڵه لە  ده غاااه نه شارساااتانی
. دەکاا پیرانشار و نەغەدە و شنۆ شارەکانی قەزایی بەشی سەرپەرستیی دەوەناوەن قەزایی کۆمیسیۆنی لەالیەن و گرێ رده وه تی اڵیه کۆمه

 و  ئەر  حیاازب  سیاساایی دەفااتەری بە سااەر قەزایاای  بەشاای و  کااۆمەاڵیەتی کۆمیساایۆنی لە محەماامەد مەال مامۆسااتا دواتااری  سااااڵنی
 مەئمااوورییەتی و  کااار جێبەجێکردناای ایتواناا کە هەتاااوی حەفتااای دەیەی کۆتاییەکااانی هەتااا و ئەسااتۆ گاارتە حیزبیاای بەرپرسااایەتیی

 .بوو بەشدار چاالکانە حیزبیدا  تێکۆشانی کارو لە هەبوو  حیزبیی
 
 محەمامەد مەال مامۆستا:  هاتووه عوسمانیدا د ممه محه ال مه مامۆستا رگی مه ی بۆنه به دێموکرات حیزبی سیاسیی ری فته ده ندراوی یه ڕاگه  له

 ئەو. دەزانااین یەکتااری ی تەواوکەر بە بەڵکااوو نەدەدی  نەتەوەییاادا و  ئااایینی ئەرکاای و  بیروباااوەڕ ننیااوا لە ناتەباااییەکی هەر نە 
 سااتەمی تااایبەتی بە. بااێ بێهەڵوێساات و  بێاادەن  زۆرداری و  سااتەم بەراماابەر نااابێ ڕاسااتەقینە  موسااوڵمانی کە هەبااوو بەوە باااوەڕی

 ناابێ باێ  ئیساالمییەوە  ناو بە ڕێ یمێکی الیەن لە و  ئایین ناوی ژێر لە با نەتەوەیی  شوناسی سڕینەوەی بۆ هەوڵدان و  نەتەوەیی
 و  دیکتاااتۆری لە ڕزگااربوون و  دادپەروەری و  ئااازادی وەدەساتهێنانی بااۆ هەوڵادان مەالمحەماامەدوە  مامۆساتا ڕوانااگەی لە. بکارێ قباووڵ

 کاوڕو بەشاداریی لە ڕێگری هەر نە  کە بوو وانگەیەشەوەڕ لەم هەر. بوو پیرۆز ئایینییەکان ئەرکە جێبەجێکردنی ڕادەی بە بندەستی 
 پێاوە شاانازیی و  بان بەردەوام دەدان هانی بەڵکوو نەدەکرد  دا تێکۆشان و  خەبات لە بنەماڵەکەی دیکەی ئەندامانی و کوەکانی و  بوو 

 کااردەوە بە پێشااکەوتننوازو و  وکراتدێماا مرۆڤێکاای کۆمەڵاادا  نێااو لە و  کااار شااوێنی لە کە وا هەر عوساامانی محەماامەدی مەال. دەکااردن
 .بوو  دێموکرات کردەوە بە و کراوە پیاوێکی بنەماڵەشدا نێو لە بوو  فێربوون لێ شیاوی کەسایەتییەکی و  مامۆستا

 
 اویهەتا ی١٣١٥ خەزەڵاوەری ی٢٧ پێنجشاەمە ڕۆژی ری  روه سه و شانازی و ت خزمه پڕ نێکی مه ته دوای عوسمانی د ممه محه ال مه مامۆستا

 .کرد دوایی کۆچی ساڵیدا 35 تەمەنی لە
 

 .شاد ڕووحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢٧ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ جوونیی ١: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 مەال محەممەد مەفاخیری
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و وەرزێااڕ بنەماااڵەیەکی لە ساانە  پارێزگااای لە هەڵکەوتااوو لەیااالخ ناااوچەی ی«پەمااۆخ حاااجی» گوناادی لە هەتاااوی ی١٢٨٥ یساااڵ
 بەشاااداریی بە دایکبوونیااادا لە بەساااەر حەوتاااوویە  بەساااەرچوونی دوای. کاااردەوە ژیاااان باااۆ چااااوی چااااوگە  مناااداڵێکی ڕەنجکاااێ 

 .محەممەد نا ناویان و گرت خوانێکیان ئێوارە گوند پیاوماقوواڵنی
 

 و ڕە  لەوە زۆر کوردساتان  وەکاوو داگیرکاراوی واڵتێکای دەرەبەگاایەتی و ئاغاا ساەردەمی بەشامەینەتی کەشاوەرزێکی منداڵێ بێگومان
 ئەمڕۆیای  پێشاکەوتووی یەکی کۆمەڵگاه بە بیناساێنی ساەردەمە ئەو پاا  سەدەیە  دێڕی چەند بە بتوانی کە بووە بێمافتر و  ڕووتتر
 .ین بکه لێ باسێکی کورته دا یه القه ده و له کرێ ده بەاڵم

 
 لەگەڵ دەباوو ساەردەمە ئەو وەرزێڕێکای مناداڵی هەماوو وەکاوو د مماه محه. خۆرشید خاتوو دایکیشی و ئەسەدوڵاڵیە ناوی محەممەد باوکی
 زۆربەی ڕەناجە  ئەو سەمەری و بکا تاقەترڕوکێن کاری گەرما و خۆر لەبەر کشتوکاڵییەکاندا زەوییە نێو لە یدا دیکه براکانی و باو 

 لەساەر نابەرابەرییاانە ئەم ساەر  بابەنە چەرمەساەری لە پڕ ژیانێکی ڕووتی و ڕە  بە ئەوانی  و ئاغاکان و مالێ  گیرفانی دەچووە
 دواتر ژیا  شێوەیە بەو ساڵی١-٨ گەیشتە تەمەنی هەتا د ممه محه. دەدا ئازاریان ڕۆژانە و گرێکوێرەیە  و مەرا، ببوونە د ممه محه دڵی

 تاوێ ی باۆ مدا رده ساه و لاه   قوتابناناه. نەڕوا خاۆی بێادەرمانەکەی بەدەردە هەتاا خوێنادن بەر بینێارێتە دەدا بڕیاار ممەد محاه باوکی
 .بوو  حوجره ر هه ژار هه
 

 سەرەتاییەکانیشای پەرتاووکە لە بڕێا  و باوو نووساین و خوێنادن فێاری دا«عالیجاانی دی ممه محه مەال» خزمەتی لە سەرەتا د ممه محه
  عەبدوڵاڵی مەال خزمەتی لە و پێوایەوە بارگەی سەردەمدا لەو بوو زانست دیاری ناوەندێکی کە باشماخ گوندی بەرەو دواتر خوێندن 
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 .فەقێ بە بوو فەرمی بە مەفاخێری
 

 شااارەزووردا نەرگسااەجاری ناادیگو لە و وەڕێااکەوت کوردسااتان باشااووری بەرەو زیاااتر زانسااتی بەدەسااتهێنانی بااۆ دواتاار د ممااه محه فەقااێ
 خزمەتای لە و کارد قەرەداخ نااوچەی لە ڕووی دواتار ماایەوە؛ نیوێا  و سااڵ مااوەی باۆ عاباد شاێخ مامۆستا خزمەتی لە و گیرسایەوە

 ممەدی محااه مەال خزمەتاای لە ساانە شاااری لە و ڕۆژهەاڵت گەڕایەوە پاشااان و مااایەوە سااال دوو ماااوەی بااۆ دا«ساااحێب ال مااه مامۆسااتا»
 مەالیاای نااامەی بااروا و بااڕی پلەکااانی دوایااین مااوفتی مەحمااوودی مەال مامۆسااتا خزمەتاای لە دواجااار و دا خوێناادن  بااه ی درێاا ه یااداگورج

 .وەرگرت
 

 لێکاارا داوای تاااران ئیالهیاااتی زانکااۆی لە هەتاااوی ی١٣١٣ ساااڵی لە بڕوانااامەکەی وەرگرتناای دوای مفاااخێری دی ممااه محه مەال مامۆسااتا
 دا دیکاه شاوێنی و ئیادارە زۆر لە دەیتاوانی زانیااری بەرزی ئاساتی و لێهااتوویی لەبەر ها روه هاه بکاا  کار زانکۆیە ئەو مامۆستای وەکوو

 باشاتر بە خاۆی ساتەملێکراوەکەی و چەوسااوە گەلە بە خازمەت باوو  چەوسااوە وەرزێڕێکی کوڕە خۆی چوونکە مامۆستا بەاڵم دابمەزرێ؛
 و ماایەوە لەیالخادا نااوچەی لە هەر  بۆیاه. خاۆی سەرشانی سەرەکیی ئەرکێکی کردە کەی ۆمەڵگهک ڕێنوێنیکردنی و وشیارکردنەوە و زانی

 کە نااوچەیە ئەو زەحمەتکێشای و وەرزێاڕ چینای ڕاساتەقینەی پەناایەکی و پشات بە بوو و بوویەوە دەرەبەگایەتی سیستەمی بەرەنگاری
 .م ی هەڵده هەژاریان چینی خوێنی و دەژیان ەنجکێ ڕ خەڵکی شانی ڕەنجی و ئەر  لەسەر زۆر خەڵکانێکی سەردەمەدا لەو
 

 ماوفتی باۆ هەروەها و سەرۆکوەزیران وەکوو پاشایەتی ڕێ ێمی دەسەاڵتدارانی بۆ نامەی دەیان بە کە کەسانەی لەو بوو یەکێ  مامۆستا
 بااڵو شێوەیەی لەو بابەتگەلی یشداڕۆژنامە و گۆڤار چەند لە و نارد   دیکه کەسانێکی و تاڵەقانی و لەواسانی ئاتوڵاڵ وەکوو گەلێکی
 نااڕەزایەتی کە دەدا هاان زەحمەتکێشای چینای لەمالیشاەوە و دەکاردەوە ئاگاادار پێشاێلکارییانە و ساتەم لەو دەرەوەی دنیای و دەکردەوە
 لە پااڕ و رمەترساایدا زۆر هەڵیباا اردوە ڕێگااایەی ئەو دەیزاناای کە چەنااد هەر و ئااه. ڕاپەڕن کااۆیالیەتیە و سااتەم ئەو دژی و دەرببااڕن
 ئەمالوالکاانی باێ پشاتیوانە لە باوو یەکێا  و نەدا کاۆڵی شتێکدا هیچ پیناو لە و هیوکات بەاڵم هەیە  ترسناکی ئاکامێکی و کێشەیە
 بە ناچااار و دادا پاشااایەتی سااەرەڕۆی ڕێ ێماای بە چۆکیااان مامۆسااتا وەکااوو زاناااگەلێکی گوشاااری ئاکاماادا لە هەتااا مەشااروتە  شۆڕشاای
 .کرا ئەرزی ئیساڵحاتی پرۆسەی

 
 واڵتاانی و ساەردەم دەساەاڵتدارانی بە خاۆیی دەنگای دەکارد کاریاان ڕۆژنامەکانادا و گۆڤاار لە کە هاوڕێیاانەوە ئەو ڕێاگەی لە مامۆساتا
 هاوکارییاان ساۆنگەیەوە لەو هاوڕێکانیشای و ڕابکێشاێ باوون فئاۆدالیزم دژی کە واڵتاانەی ئەو سەرنجی دەدا هەوڵی و دەگەیاند دەرەوە
 ڕۆژنااامەی سەرنووسااەری کە فەرامەرزی عەباادوڕەحمان هاوڕێکااانی لە یەکێاا  نمااوونە بااۆ بااوو  سااەرکەوتوو ڕادەیەکاای  هەتااا و دەکاارد

 .دەکرد هاوکاریی بوو  کەیهان ئەوکاتی
 

 ڕەشاەیهە بەکرێگیراوەکانیانەوە ڕێگەی لە جاری  چەندین و بەرن لەنێو مامۆستا کە دا زۆریان وڵی هه ئێران ئەوکاتی دەسەاڵتدارانی
  بە بەرتیلیان نەخۆشنانەشدا لە و بردیان مردن ئاستی هەتا کرماشاندا شاری لە دەسکرد تەسادوفێکی لە تەنانەت و لێکرد کوشتنیان
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 .مایەوە زیندوو هەر بەربەستانە  و پیالن هەموو ئەم سەرەڕای اڵم به بمرێ  هەتا نەپرسێتەوە لێی کە دا پزیشکەکە
 

 و خاۆی و  تااوان و تاۆمەت داتاشاینی بە کارد دەساتیان سااواکەوە ڕێگەی لە ئەوجار بوو  ڕزگاری پێالنانە لەو مامۆستا ئەوەیکە دوای
. مەراغە باۆ دەخەنەوە دووری ربوونیشای به دوای و کاردن زینادانیان ڕەوانەی و کاران قۆڵبەسات باوو سااڵ١٨ تەمەنای کە کوڕەگەورەکەی

 ئەوانای  سەرنجی و کا ده دروست پێوەندی شارە ئەو یەکسانینوازانی و زانا گەڵ لە و دەزانێ هەل بە خستنەوەیە دوور ئەو مامۆستا 
 .دی شارەکانی ناڕازی خەڵکی هاودەنگی دەبێتە یە  کۆمەڵگه ئەو و ڕادەکێشێ پاشایەتی ڕژێمی نابەرابەرییانەی و ستەم ئەو الی بۆ
 

 و ساەروەت ڕێاگەی لە هااتن بەرن  لەنێاوی ناشاتوانن و نچاویاا چەقڵای باووەتە مامۆساتا بەڕاساتی کە زانییاان کاتێ  دەسەاڵتداران 
 پایالنە  ئەو بەاڵم دەدەن  پاێ  زاری و زەوی دونام هەزاران بهێنێ دژبەرییان لە واز ئەگەر کە پێدا بەڵێنیان و چوون بۆی سامانەوە

 .دا خەبات بە  ەیدرێ هەر ئێران گەالنی شۆڕشی هەتا مامۆستا و سەرنەکەوت و مایەوە پووچەڵ دی پیالنەکانی وەکوو
 

 و کارد دوایای کاۆچی ساڵیدا ٨٤ تەمەنی لە هەتاوی ی١٣١١ ساڵی خەزەڵوەری مانگی ی٢٣ ڕۆژی لە مەفاخێری  د ممه محه مەال مامۆستا
 .کرا خا  ئەسرەردەی قوڕوە شاری گۆڕستانی لە الینگرانیدا و قوتابی و زانایان ئاپۆڕای لە
 

 .بێت شاد ڕۆحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" تانکوردس" ی٧٢٨ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ جوونیی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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  (مەال ڕەسووڵ گەردی)حوجرەوە  لە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گەردی ڕەساووڵ مەال شاەهید. دەکەن گەلەکەیاان باۆ ادیئااز و  خۆشای سااتێ  فیادای خۆیاان ژیاانی هەماوو کە مرۆڤاانەی ئەو نین کەم
 تەمەناای لە ساااڵ ٣٥ و ناااکرد دریغاای فیااداکارییە  هاایچ لە گەلەکەی بااۆ ئااازادی وەدەسااتهێنانی بااۆ کە بااوو تێکۆشااەرانە لەو یەکێاا 

 .کرد ئامانجە ئەو فیدای خۆی سەربەرزانەی
 

 تاا. باوو لەدایا  مامناوەندیدا بنەماڵەیەکی لە پیرانشار شاری بە سەر شیناوێی گوندی لە هەتاوی ی١٣١١ ساڵی ڕەسووڵ مەال شەهید
 قۆناغەکانی بڕینی هەموو دوای و فەقێیان حوجرەی کردە ڕووی خوێندن درێ ەدانی بۆ و خوێندی قوتابنانە لە سەرەتایی شەشی پۆلی

 .ئایینی مامۆستای بووە خوێندن
 

 خااوێن  و پاا  مرۆڤێکای ئەو. نەباوو تونادوتی ی لەگەڵ جاۆر هاێچ بە و بوو گەیشات ئایین لە جوان زۆر گەردی ڕەسووڵ مەال مامۆستا
 .بوو مێهرەبان و  گەلدۆست و  داوێنرا  ئازا  و  نەتر  ماندوویینەنا   شۆڕشگێڕێکی خزمدۆست 

 
 سااڵی و زرێناێدادەمە کوردساتاندا دێماوکڕاتی حیزبای لەگەڵ خاۆی پێوەنادیی و  سیاسای کااری دەکاتە ڕوو ١٣٣٢ ساڵی لە ڕەسووڵ مەال
 لە حیزبای بەرپرسای و  چااال  کەساێکی وە  ٤٧ااا٤١ سااڵەکانی راپەڕینای دەگااتە تاا مااویەدا لەو. دێناێ پێا  هااوبە  ژیانی ١٣٤١

 کەوتاانە حیاازب الیەنگراناای و  ئەناادامان لە زۆر بەشااێکی ٤٧اااا٤١ ساااڵەکانی ڕاپەڕیناای دوای. هەبااووە تێکۆشااانی پیرانشااار ناااوچەی
 بەناد پیرانشااردا جەڵادیانی زینادانی لە و گیارا کە باوو کەساانە لەو یەکێا  ڕەساووڵ مەال شاەهید و اشایەتیپ ڕێ یمی بەندینانەی

 و  ڕاگارت خاۆی سااواکدا ئەشاکەنجەکانی ساەختترین لەژێار مانگێا  چەند و  ورمێ بەندینانەی نێردرایە زۆر ئەشکەنجەیەکی پا . کرا
 دێماوکڕات تێکۆشاەرەی ئەو پاۆاڵیینی ئیارادەی نەیتاوانی ئاازار و ئەشاکەنجە قەت باوو  تەنگاانە ڕۆژی پیااوی ئەو. کارد بەربەرەکانێی

 .سەپا بەسەردا زیندانیی ساڵ چوار سزای سۆنگەیەوە لەو هەر و بشکێنێ
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 ڕۆژەی ئەو و گەشااایەوە گەردی ڕەسااووڵ مەال شااەهید هەتاویاادا ی١٣٥٧ ساااڵی لە ئێااران گەالناای شۆڕشاای دەسااترێکردنی سااەرەتای لە
. باوو ڕەساووڵ مەال ڕۆژی ڕۆژ. تێکۆشاان و چااالکی کەوتە وجاوودییەوە تەواوی بە ئەو. دی هااتە دەکارد بۆ خەباتی و رددەک ئارەزووی
 هەر. بگارن حکومییەکانادا دامودەزگاا بەساەر دەسات و  بەرن لەنێاو پاشاایەتی گەنادەڵی نیزامی ئاسەوارەکانی دوا کە دەدا هان خەڵکی
 تاا ٥٨ ساااڵنی مااوەی هەماوو لە پاشاان و هەڵب ێاردرا ڕێکناراوەیە ئەو ئەنادامی بە یرانشاارپ لە حیازب ڕێکناراوی دامەزرانی لەگەڵ
 و هەڵب ێاردرا پیرانشاار شارساتانی کاۆمیتەی ئەنادامی بە کۆنفرانساەکان لە بەشدار نوێنەرانی دەنگدانی و  خۆشناوی بەهۆی ١٣ ساڵی
 .ستۆئە گرتە پیرانشاری پیرانی ناوچەی کۆمیتەی بەرپرسایەتیی دواتر

 
 دڵاای لەنێااو حیاازبەکەی و  خااۆی جێگااای دەیتااوانی زوو زۆر کە بااوو تەشااکیالتی - سیاساای ئەزمااونی بە کااادرێکی ڕەسااووڵ مەال شااەهید

 .بکاتەوە الدێدا و شار زەحمەتکێشانی
 

 شاەڕی. باوو ەتبەشاەهام و بەغیارەت ئینسانێکی پاسدارەکانیشدا و  جا  دژی بە بەربەرەکانی و شەڕ مەیدانی لە گەردی ڕەسووڵ مەال
 ساەنگەری هاوساەنگەری  پێشامەرگەکانی لەگەڵ چاۆن کە دێنێاتەوە وەبیار ئەوەماان دیاکە شاەڕی زۆر و  گەنماان دەشتی گوندی و  جەڕان
 .دەدانێ هیممەتی و بڕوا و  دەگرت

 
 دەگەڕێانەوە ەکانیمناداڵ و  مااڵ ساەردانی باۆ هاشامی عەلای ساەید کاا  لەگەڵ ڕەسووڵ مەال شەهید ١٣١٣ ساڵی خەرمانانی مانگی لە

 داناانەوە پایالن لە بەردەوام کوردساتان ڕزگااریی ڕێگاای تێکۆشاەرانی باقی و مەالڕەسووڵ لە زەربەلێدان بۆ دوژمن. کوردستان باشووری
 لەگەڵ پێوەنادییان کە سەنگەساەری جاشای چەناد هاۆی بە سەرئەنجام. بدا لێ زەربەیان ئەوەی بۆ دەگەڕا دەرفەت لە هەمیشە و دابوو
 شاەهید میوانی سەنگەسەر لە هاشمی عەلی سەید کا  و ڕەسووڵ مەال شەهید کاتێ . دەکرێ جێبەجێ پیالنەکە هەبوو  ئێران میڕێ ی
 داخەوە بە ئاکامادا لە. دەکارێ لاێ دەساترێ یان حەوشاەڕا لە و  ساەربان لە الوە چاوار لە و  دەدرێ دەوریان شەوێ دەبن  الجانی قادر
 هاۆی بە عەلای ساەید کاا  بەداخەوە دواتار و دەکارێن برینادار عەلای ساەید کاا  و ڕەساووڵ مەال و دەباێ شاەهید الجاانی قاادر کا 

 .دا دەست لە القێکی برینەکەی قورسیی
 

 لەو قەزایای کااری پیرانشاار شارساتانی کاۆمیتەی داوای لەساەر ٧ کاۆنگرەی تا هەتاوی ی١٣١٣ سالی سەرەتای لە گەردی ڕەسووڵ مەال
 حیازب ئاسایشاگای بەرپرساایەتیی و بارد بەڕێاوە کااری حیازب ناوەنادی زینادانی قەزایی بەشی لە دواتر و گرت ئەستۆ وە کۆمیتەیەی
 .ئەستۆ گرتیە سەرکەوتوویی بە کە بوو دیکە ئەرکێکی

 
 دێموکڕاتیااان ڕێبااازی الوەتاای تەمەناای بە هەر باوکیااان وە  کوڕەکااانی لە دوو. کااوە سااێ و کااوڕ چااوار خاااوەنی ڕەسااووڵ مەال شااەهید
 مناداڵەکانی و خێازان لە زۆری رێازی گەردی ڕەساووڵ مەال. نەداوە بەر ڕێبازەیاان ئەو دەژیان هەندەران لە کە ئێستا  تا و اردهەڵب 
 و هاونەر باۆ زۆری رێازی باوو  هونەردۆسات ڕەساووڵ مەال شاەهید. هەبوو هەموویان بەرامبەر دێموکڕاتانەی زۆر هەڵسوکەوتی و  دەگرت

  هانی تەنانەت و نەگرتن پێ پێشی دەکەن هونەری کاری و هەیە هونەرییان هۆگریی کوڕەکانی زانی کە هەر. دادەنا هونەرمەندان
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 .بن بەردەوام کارەکەیان لەسەر کە دەدان
 

 خااۆر کاتێا  بەیاانی  لە سااەر ی٨ کاات مێر زایینای  ی١١١١ سااێرتامبری ی٢١ بە بەرابەر هەتااوی ی١٣٧١ سااڵی خەزەڵاوەری ی٧ ڕۆژی
 تەقێنادرایەوە دوورەوە ڕێگاای لە کاۆنترۆڵ بە مینرێ کاراو ماشێنێکی ئاخوندی رێ یمی بە سەر خۆفرۆشانی بەهۆی کردبوو  دەر گزینگی

 جیناایەتەوە ئەو هاۆی بە. دەبارد کاار شاوێنی نەخۆشانانەو بەرەو حیزبی کادرەکانی و بنەماڵە کە ئامان  بە کرا حیزبی مینیبووسی و
 بەو. باوون برینادار مینیبووساەکە سەرنشاینەکانی لە زۆر بەشێکی و بوون شەهید مامایی جەلیل و عەلیرور حەسۆ گەردی  ڕەسووڵ مەال
 .کرا زیاد ئێرانەوە ڕێ یمی ڕەشی کارنامەی بە تێرۆر و  تاوان دیکەی الپەڕەیەکی جۆرە

 
 .ئاوەدان خەباتی سەنگەری و شاد ڕەسووڵ مەال شەهید ڕووحی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢١ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ جووالیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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 ن دزڵی سه ال حه مامۆستا مه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  یاه هه جیهانیشایان ناوباانگی رچی گاه ئه یساتبن ب نه ناویانماان نگباێ ڕه  کاه  پیاوه  وره گه ڵێ  کۆمه ی ژینگه و نیشتمان و زێد ورامان هه
 . وانه له   یه بوو   ئیسالمییه زانکۆ م ئه بێ ی وانه و  بووه تی مامۆستایه ی پله میسر ری زهه لئه ئه زانکۆی  له  که دزڵی ن سه حه ال مه
 

 مەال کاوڕی حەساەن. باوو لەدایا  تەخت نیهەوراما سەربە ی(وەیسیا) ئاوایی لە هەتاوی ی١٢٣٣ ساڵی لە دزڵی حەسەن مەال مامۆستا
 شااپەروەرە نااوی حەساەن دایکای. بوو وەیسیا ئاوایی مامۆستای محەممەد مەال و ن(دزڵی) ئاوایی خەڵکی و حەمەڕەزایە کوڕی محەممەد

 و دیااار اکوردسااتاند سەراسااەری لە مەردۆخییەکااان جێاارەنجەی و مەردۆخییەکااانن خێڵاای لە هەردوکیااان شاااپەروەر و محەماامەد مەال و
 .ڕەنگینە

 
 ئەوکات باوەکانی سەرەتاییە پەرتووکە خوێندنی بە دەست باوکی واتە محەممەددا  مەال خزمەتی لە ساڵیدا شە  تەمەنی لە حەسەن
 مااوەی باۆ و مەردۆخی یۆسفی شێخ حاجی و شامیان دەگاشێنانی ئاوایی بۆ دەڕوا زیاتر فێربوونی بە درێ ەدان بۆ ماوەیە  دوای و دەکا
 ڕوو خااۆی زانسااتی دەوڵەمەناادترکردنی بااۆ دواتاار. دەخااوێنێ مەنتێاا، و نەحااو و سااەر  زانسااتەکانی و دەمێنێااتەوە وێ لااه ساااڵێ  نادچە

 لە زۆر خزمەتای لە و دەمێنێاتەوە ناوچەیە ئەو گوندەکانی و الهیجان و شنۆ شارەکانی لە زۆر ماوەیەکی بۆ و موکریان ناوچەی دەکاتە
 و هەوراماان باۆ دەگەڕێاتەوە دواتر ن سه حه قێ فه. پێدەگەیێنێ خۆی و دەدا خوێندنەکەی بە درێ ە وچەیەدانا ئەو بەناوبانگەکانی زانا

 ساەنگان و دۆڵکاانە گونادەکانی لە مااوەیەکی  باۆ و دەکاا شارەزوور ناوچەی لە ڕوو و  بەر دەگرێتە کوردستان باشووری ڕێگای لەوێوە
 هەولێاار ڕێگااای ئەوجاار دەبااێ  هەولێاار شااری لە کە دەبیسااێت گەورە مەالی ناااوی ەیەنااوچ لەو مااانەوە ماااوەیەکی  دوای. دەمێنێاتەوە
 دەڤەری باۆ  الیاناه مه ی دیکاه شاتێکی گه دوای و دەمێنێاتەوە دا زاتاه ئەو خزمەتای لە سااڵێکی  ماوەی بۆ ئەوێ بۆ دەچێ و بەر دەگرێتە
 دوایین گەورەدا مەالی خزمەتی لە و هەولێر  وه چێته ده نوێ رله سه رە بیا بۆ چوون و موکریان ناوچەی بۆ  وه ڕانه گه و سلێمانی و بارزان
 .دەگرێ وەر مەالیی بڕوانامەی و ئه ستی ده ر سه له و دەبڕێ پلەکان

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760777620704266&id=441177699330928&substory_index=0&psig=AOvVaw0EmkAt-Mpp_HKKmMi9hg_l&ust=1585228015518000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiAm9_YtegCFQAAAAAdAAAAABAD
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 و دەکااا پەیاادا عەرەبیاادا و فارساای و کااوردی ئەدەبیاااتی و شااێعر لە زۆر کی شااارەزاییه خوێندنەکەیاادا ماااوەی لە ن سااه حه ال مااه مامۆساتا
 شاارەزاییەکی کوردییەکانادا زاراوەکاان هەماوو لە خوێنادبووی  کوردساتاندا جیاوازەکاانی ناوچە زۆربەی لە کە ئەوەی هۆی بە هەروەها
 .هەبووە تەواوی

 
 دەڵاێ قاانێعی  مامۆساتا و نووسایوە پێکەناین باۆ شاێعری کە باووە کاورد شاعیری یەکەم هەژار مامۆستا وتەی بە حەسەن مەال مامۆستا
. جیهاان هەماوو دەگەیانادە نەتەوەکەمم مەینەتییەکانی و دەرد ئەوا بووایە سەرەوە لە شێعریم توانای حەسەن مەال قەدبە من ئه ئەگەر

 وەهااا کە  وه بااه بااووم کەیفنااۆ  زۆر ڕۆژ سااێ دوو هەتااا بیسااتن حەسااەنم مەال شااێعرەکانی کاااتێکە دەڵااێ هێمناای  مامۆسااتا هەروەهااا
 .هەیە شاعێرێکیشمان

 
 . دیوه نه  وه خۆیه به نی سه حه ال مه   وه نگی فه جه و ناس  ست هه شاعیر کورد: ڵێ ده  وه زاته و ئه ی باره له  ئیلنانیزاده  سواره

 
 زانااا زۆربەی کە بااووە پااایەبەرز ئەوەناادە زانسااتەوە سااۆنگەی لە بەاڵم کاارابێتەوە  باااڵو کە هەیە شااێعرێکی دیااوانە تەنیااا مامۆسااتا

 .کردووە پێوە شانازییان و بردووە ناویان یمەتێ بل وەکوو کوردستان بەناوبانگەکانی
 

 بااۆ دەگەڕێااتەوە ماااوەیە ئەو دوای و مەال دەبێاتە سااەنگان ئاااوایی لە ماااوەیە  باۆ بڕوانااامەکەی وەرگرتناای دوای حەسااەن مەال مامۆساتا
 هاااوڕا دەرەبەگەکاناادا گەڵ لە کە ئەوەی لەبەر بەاڵم دەبااێ  مەالیەتاای ئەرکاای سااەرقاڵی شااامیان دەگاشااێنانی ئاااوایی لە و هەورامااان
 هەورامااانی بە سااەر کە شاارەزوور بناااری لە «هاانەوقوڵی» گوناادی باۆ دەڕوا و دێڵااێ بەجااێ دێایە ئەو ئەواناادا گوشااری ژێر لااه ناابێ 
 نااوچەی ئەودەمای دەساەاڵتدارانی بەینای لە کە کاۆمەاڵیەتی کێشاەیەکی بەهاۆی لەوێ و «بانیشاار» گوندی بۆ دەڕوا دواتر و باشوورە

 مەالکاانی و مامۆساتا ئەوە لەبەر. ناوچەیە ئەو مەالکانی هەموو لە دەبێت جیاواز ڕای مامۆستا دەدا  ڕوو هەڵەبجەدا شاری و ەزوورشار
 لەو دی مەالکاانی و دەسەلمێنێ موفتی بە خۆی وتەی حەسەن مەال مامۆستا لەوێ و عێرا، موفتیی الی بۆ بەغدا شاری بۆ دەبرێن  دیکه
 و نااوچەیە ئەو موفتیی بە ببە یا دەڵێ پێی موفتی و بەغدا گەورەی موفتیی سەرنجڕاکێشانی هۆی دەبێتە ئەوە هەر. نز به ده دا ته بابه
 یاان میسار  بوماه باا بگارە پشتم بکەی هاوکاریم خۆشە پێت ئەگەر اڵم به ناکەم  هیوکامیان دەڵێ پێی مامۆستا  دادوەر  بە ببە یان
 .م بده خوێندن بە درێ ە وێ له و مەدینە بۆ
 

 پشاتی کە دەزاناێ ئەوەی شاایانی بە باوونە  فێار تاامەزرۆی دیساان هەیەتای کە زانیارییەی هەموو ئەو سەرەڕای دەبینێ موفتی کاتێ 
 دەیناسان و دەمێنێاتەوە لەوێ سااڵ دوو کە ئەوە  دوای. دەکەن میساری ئەزهەری زانکاۆی ڕەوانەی و دەکاا باۆ کارئاساانی  بۆیاه بگرێ 
 پەروەردەی چاونکە مامۆساتا بەاڵم دەباێ  وانەوتانەوە ساەرقاڵی لەوێ سااڵ ١ ماوەی بۆ و دەب ێرن هەڵی زانکۆیە ەوئ مامۆستای وەکوو
 خاۆی نیشتمانەکەی بۆ گەڕایەوە و سەری لە دای هەورامان هەوای و نەدەکرا بۆ ژیانی لەوێ چیتر بوو  هەورامان سەربەرزەکانی شاخە

 لەو زۆر ماااوەیەکی بااۆ و هێنااا پێاا  شاای هاوبه ژیااانی لەوێ هەر مامۆسااتا. وانەوتاانەوە ەب کاارد دەسااتی دا«هااانەوقوڵی» ئاااوایی لە و
 . وه مایه دا گونده
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 هەژاری و ساەختی بە زۆر وە دەگێڕناه وە  و دەمێنێاتەوە لەوێ ژیاانی کۆتاایی هەتاا و دزڵی ئاوایی بۆ دەگەڕێتەوە ئەوە دوای مامۆستا
  باه. گرت رناه وه ئیاداریی کی یاه پایه و  پلاه هیچ و ئه. ر سه  برده ژینی  وه ته ناعه قه  به و یاژ ساڵ 93 ن سه الحه مه. سەر بردووەتە ژیانی
 :یگوت ده وام رده به و کرد نه وی نه اڵتێ  سه ده هیچ بۆ ری سه و ژیا ده خۆی باهۆی و شان هێزی

 
 دااڵنیم رزای به ی لوتکه ڵۆی هه من
  چینه  مه ناکه قااڵو   وه رگیز هه
 
 ئااوایی گۆڕساتانی لە و کەوت لێادان لە مامۆساتا شااعێرانەکەی دەڵە نەخۆشاییەوە هاۆی بە هەتاویادا ی١٣١٢ سااڵی لە و ۆتاییداک لە

 .سرێردرا خا  بە دزڵی
 

 .شاد ڕۆحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٣١ ژمارەی لە
 

 ٢١١٨ جووالیی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 مەال کاوە مارەغانی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ژیاان باۆ چااوی سەردەشات نااوچەی مارەغاانی گونادی بنەمااڵەیەکی لە هەتااوی  ی١٣٢١ سااڵی عەبدوڵاڵ  کوڕی حوسێن  مەال شەهید
 .نا خوێندنیان وەبەر افەقێیاند حوجرەی لە و دا خۆ وەدوا  ساوایی قۆناغی. کردەوە

 
 فێربااوونی بەدوای پاشااان پێکاارد  دەساات مارەغااانی عەلاای قااازی بە ناسااراو ڕاد عەلاای قااازی خزمەتاای لە سااەرەتایی خوێناادنی حوسااێن
 دەرسای باانەدا ئیساالمیی شێنو جەاللای مەال و  سەردەشات عەلیای قاازی حوجرەکاانی لە ماوەیەکی  گەڕا  کوردستان گوندەکانی زانستدا
 .رگرت وه تیی الیه مه ئیزنی و کرد تەواو خوێندنی سەنگەسەر ی ناوچه لە و  کوردستان باشووری کردە ڕووی ئەوجار .خوێند

 
 گەلەکەی  ژیاانی ڕ ماه له خوێندنادا  و  گەڕان مااوەی لە نیشاتمانرەروەر  و  بەهەسات الوێکای و بەبیار و ژیر مرۆڤێکی وە  حوسێن مەال
 و  ئێساا  بە لێکااراوەکەی سااتەم نەتەوە بە دەرهە، پاشااایەتیی کااوردی بە دژ ڕێ یماای زۆریاای و  وڵاامز. خوێناادییەوە و  بیسااتی و  بیناای

 کاورد نااوداری پیااوی گەورە لەگەڵ کاتێا  تاایبەت بە. کارد چەکەرەی ناخیادا لە ئاازادینوازی بیاری گەرای و پێکارد هەست پێستەوە
 پێنااوی لە خەباات ساەنگەری بەرەو و  کرد ڕەگاژۆی دەروونیدا لە ۆرترز پاکە هەستە ئەو هاوڕێ  و  دۆست بە بوو نەمر ئاوارەی مەال

 ڕاساتەوخۆی تێکۆشاانی کوردستانەوە  دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی بە پێوەندیگرتن بە هەتاوی  ی١٣٤١ ساڵی. پێوەنا پاڵی ئازادیدا
 .کرا دیاری بۆ کاوەی ناسناوی و  پێکرد دەست

 
 ڕێ یمای بە دژ دێماۆکڕات تێکۆشاەرانی ی١٣٤١ و ٤٧ سااڵەکانی چەکادارانەی خەبااتی رەماناانیقا لە یەکێا  مارەغانی  کاوەی شەهید

 دێ و  خولقاناد حەماسەی و  کرد پێشێلکراوەکەی نیشتمانە و  گەل لە دیفاعی هاوسەنگەرانی شانی بە شان. بوو پاشایەتی کوردکوژی
 بەشاداریکردنی. گەلەکەماان ئاازادینوازانی و  زەحمەتکێشاان زماانی ساەر ویاردی بە باوو ناوباانگی و نااو و گەڕا شاار بە شار و  دێ بە

 مێا ووی بە زێاڕین الپەڕەیەکای وە  دا «هۆمال» و  «سەردەشت سەرشیوی»  «سەن   سری» بەناوبانگەکانی شەڕە لە کاوە چاالکانەی
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 و حەماساە داساتانێکی وە  وەکانبەسااڵداچو پیارە و  بەساتووە نەخشای کوردساتانەوە دێماوکراتی حیزبای دێماوکراتیکی میللای خەباتی
 .دەگێڕنەوە کۆمەڵی داهاتووی بەرەی بۆ قارەمانەتی

 
 هێاازە سااەر بااردە پەالمااری دیااوااڵن  گوناادی لە شاەهیددا ئاااوارەی مەال خااافڵگیرکرانی و   لەداوخااران لەکااتی مارەغااانی کاااوە شاەهید

 بێادیفاعی خەڵکای مااڵی و  گیاان پاراساتنی مەبەساتی بە انپاشا بەاڵم چانادن  دڵادا لە لەرزی و  تار  تاۆوی و  ڕێا یم چەکدارەکانی
 مەال گەڕانەوەیانادا کااتی لە تاا داناانەوە باۆ بۆساەی سەردەشات باۆ دیاوااڵن ڕێگاای لەسەر و   هێشت بەجێ گوندەکەی دیوااڵن  گوندی

 ئاوارەیاان مەال هێلیکاۆپتێر بە ساانتر لە کرد  کاوە پالنی بە هەستیان کاتێ  ئازادی دژی لەزگانی قین بەاڵم. بستێنێ لێ ئاوارەیان
 .ڕاگواست سەردەشت شاری بۆ
 

 مەال بەتااڵی جێگاای بەرپرساایەتی  بە هەساتکردن پەڕی بەو و باوو قورساتر کااوە سەرشاانی ئەرکای ئااوارە  ال مه شەهیدکرانی پا 
 و  تەشاااکیالتی ئەرکە دەرهااااتوو  لەکاااڵ و  ئەزماااوون بە کاااادرێکی و  کاااارامە و  کاااارزان فەرمانااادەیەکی وە . کاااردەوە پاااڕ ئاوارەشااای

 .داهێنا چۆ  بە ترسی و  راپەڕاندن سەرکەوتنەوە بە نیزامییەکانی
 

 لەنێااو ماااقوواڵنەی هەڵسااوکەوتی کوردسااتان  دێمااوکراتی حیزباای ڕێبااازی بە ئیمااان و بەرز  ورەی بە هیااوا  و  ئاااوات لە پااڕ دڵ کاااوەی
 دیاکەی  پەساندی تایبەتمەنادیی زۆر و   نیشاتمان پێشاێلکەرانی لە وەشااندن رزەبا بۆ بەڕێوجێی پالنی و گەاڵڵە دڵراکەکان  دێنشینە

 چاااوی بە هەمااووان و  کااردەوە پیرانشاااردا و  سەردەشاات و بااانە ناوچەکااانی خەڵکاای و  هاوسااەنگەرانی دڵاای لەنێااو خااۆی جێاای زوو زۆر
 .دەزانی خۆیان متمانەی بڕواو بەجێی و  دەڕوانی لێیان ڕێزەوە

 
 کاتی لە. دەزانی مندااڵنیشی زمانی بە تەنانەت و  الو الوان لەگەڵ و  پیر پیران لەگەڵ. بوو خەڵکی و  خاکی کیمرۆڤێ کاوە شەهید

 لەساەر پێاداگری بەخۆباوون  باڕوا و  ساەداقەت پااکی  و  ڕاساتی. باوو لەساەرخۆ و  هێمن بڕیارداندا لە و  نەدەدۆڕاند خۆی تەنگانەدا
 لەو داهااااتوو  لەساااەر ورد لێکااادانەوەی و  خاااۆی بۆچوونەکاااانی و  هەڵوێسااات لەساااەر نساااووربوو حیااازب  بڕیارەکاااانی چەساااراندنی

 بەرانابەر لە یشادا 74 - 72 ی کاه ڕینه ڕاپه نساکۆی دوای دوژمن کە نەبوو لەخۆڕا. دەناسرایەوە  پێ کاوەیان کە بوون تایبەتمەندییانە
 ئەوان لەرزێنای کێاو زەباری لە خۆڕزگاارکردن باۆ و   هاات اڵەوەز دێماوکرات لەسەردەساتەکانی گیاان ڕۆڵە خاۆڕاگریی و بەهێاز ئیرادەی
 فااڕۆکە پشااتیوانیی ژێاار لە ئەرتەشاای و  جااا  و   بەریاان نیزامیاای پادگااانێکی کااردە کوردسااتانی. باارد نیزاماای زۆری هێاازی بە پەنااای

 بە ڕۆڵە کە بەجۆرێاا . نهێنااا وێاا  لەسااەر گەمارۆیااان ئاااڵقەی و   کااردن پێ دەساات سااەر بااۆ دڕناادانەیان پەالمااارێکی شااەڕکەرەکاندا
 چەڵەمەی و  تەنااا  و  گیروگرفااات تووشااای لەوێااا  بەاڵم. باااوون کوردساااتان باشاااووری پەڕیاااوەی ناچاااار بە دێماااوکرات هەساااتەکانی

 هاوساەنگەرانی  و کااوە بێوچاانی تێکۆشاانی و  هەوڵ بە ساەرەنجام. باۆوە بەرتەسا  لاێ حەوانەوەیان مەودای و  هاتن چاوەڕواننەکراو
 ئەرکە بەڕێاوەبردنی باۆ کاۆمیتەیە  هەڵب اردنای پاا . باوون جێگیار کوردساتان باشاووری قەاڵدزێی شاری لە و هێنا ێ پ بنکەیەکیان

 .پێدرا ی ره په دێموکرات رانی تێکۆشه چاالکیی و کار هەڵب ێرا  کۆمیتەکە بەرپرسی بە کاوە کە تەشکیالتییەکان و  سیاسی
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 ڕەگااژۆ و  هاویشاتن پەلوپاۆ و  کااوە بەربااڵوی تێکۆشاانی و  چااالکی لە کە ننەمییەکەیهە جاه سااواکە زگاای ده و شا ڕێ یمی سەرەنجام
 پایالنە بەڕێاوەبردنی باۆ سااوا . داڕشات نوێیاان پیالنێکای کااوە لەنێاوبردنی باۆ چووباوو  زراویان دێموکرات حیزبی تەشکیالتی کردنی

 فوئاادی» بە ناساراو «جەوانامەردی حەمەدەمینای مەال» اویبەنا بێگانەپەرسات و  نازم نەفاس خۆفرۆشاێکی بردەبەر پەنای شوومەکەی 
 مەراییکاردن و  زمانلووسای بە باوو  حەشااردا خاۆی پێشامەرگەدا پیرۆزی بەرگی لە کە ناوبراو. سەقز سەرشیوی خەڵکی  «حەمەدەمینی

 کااوەوە هاوڕێکاانی لە دێ هێنا لەالیەن فوئااد هەرچەناد. کاردەوە نیزیا  مارەغاانی کااوە تاایبەت بە دێماوکرات تێکۆشاەرانی لە خۆی
 باۆ هاوساەنگەرانی لە هێنادێ  و کااوە ساەرنجی شێوەیە  بە بەاڵم زمانانی   و سەرزار کەوتە لێکراو خەیانەتی و  جاسووسی گومانی

 .نەبوو ئاشکرا پیالنەکە نەگیراو وەبەرچاو گومانەکە کە ڕاکێشابوو خۆی الی
 

  و   هاتەدەرێ خەیانەت قۆڵی لە جینایەت دەستی هەتاوی  ی١٣٤٨ ساڵی ەمەیرەش مانگی ی٢٥ دوانیوەشەوی دووی سەعات سەرەنجام
 دڵە و  کارا گوللەئااژن خاۆفرۆ  فوئاادی چەکای بە خەوێادا شایرین لە زەحمەتکێشاان پشاتیوانی کااوەی ئااواتی و تاساە لە پاڕ سنگی

 .وەستا لێدان لە هەمیشە بۆ گەورەکەی
 

 بەڕواڵەت بەخاوێن  بەرگ کااوەی ساەرەنجام تەرێان  زوڵم کاوەی زەبروەشێن  کاوەی بەزێن  تر  کاوەی تەزێن  دوژمن کاوەی! بەڵێ
 بەستووە نەخشی دڵماندا لەنێو هەتاهەتایە بۆ شۆڕشگێڕانەی  کردەوەی و ئاکار پیرۆزی  ڕێبازی بەرزی  ناوی بەاڵم هێشتین  بەجێی

 .نەڕێگاما سەروەریی لە پڕ ڕێگای پیرۆزی بەرزو ئامانجی وەدیهێنانی تا و 
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ ئاگۆستیی ١: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 مەالخدر دۆڵەگەرمی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و خەباات پێشاەنگی و ڕەماز ئاایینی مامۆساتایانی دەبیناین دەیانەوە  وەردی و وەگەڕێین نەتەوەکەماندا نزیکی و دوور مێ وی بە ئەگەر
 مامۆساتا ئەو ناین کەم هەنووکە  و گیراوە ئێستایان خوێندکارانی و ڕووناکبیران نەخشی ئەودەم ی کۆمەڵگه بۆ وان ئه. بوون بەرخودان
 ئێرانادا ئیساالمیی دەساەاڵتی چاوی لە ئاشکرادا خەباتی کۆری لەنێو و کوردستان ڕۆژهەاڵتی خۆی لەنێو نەتەوەپارێزانەی و خەباتکار
 .دەدەنەوە دوژمنکارانە سیاسەتی بەرپەرچی بەردەوام دەگێرن  چقڵ نەخشی

 
   گرتااووه ئااازایەتی و کااوردایەتی بیااری بە فرچکیاان حوجرەکاناادا لە ئێسااتا ی وانااه ئه چ و دەم ئەو مامۆسااتایانەی ئەو چ بەدڵنیاایەوە
 قاۆڵی خۆڕسکانە ئایینی مامۆستایانی زۆری بەشێکی. فیداکاری و بەرەنگاری هەوێنێ بۆتە کەڵکەڵەیاندا لە انیانمامۆستاک ئامۆژگاریی
 .خەبات کۆڕی نێو هاویشتۆتە خۆیان و داداوە بەال چاکیان و ڵماڵیوە هه هیممەتیان

 
 و «شاا» دەساتەاڵتی دوو پەرداخای و ەپۆشات سارای بە تەنگیاان نەتار  چااو فەرمانادەی وە  مامۆساتایانەی ئەو ناین کەم بەکردەوە

 ڕواناگەی باۆتە کە کەمان کۆمەڵگاه بەرچااوەی تاوێ ە لەو یەکێا  ئەماڕۆ ! باردوون هێزەکانیاان نەتارەی و هەڵونیاوە حااکم ی«شێخ»
 شاانیاننی پێشاوودا  لاه هەروە  ئەساتۆ  بگارنە لێهااتوو کاادری ئەرکای دەبێ کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی لە  که ئایینین مامۆستایانی گەل 
 . وانه له   یه رمی گه دۆڵه خدر ال مه مامۆستا  که  داناوه پێناویدا  له گیانیان وان له زۆر و  داوه
 

 بنەمااڵەیەکی لە و ئاه. هێناا ڵ هاه دونیا بە چاوی سەردەشت ڕۆژئاوای دەکەوێتە کە دۆڵەگەرم گوندی لە ١١٤٣ ساڵی خدر ال مه مامۆستا
 دایکای بەتایبەتی ئەوان هەولی هەموو و بوو خۆشەویست زۆر باوکی و دای  الی بوو  تاقانە ەوەیئ حوکمی بە و بوو لەدای  هەژاردا

 .بگا پێ و بنرێ خوێندن ر به وه بوو ئەو بۆ
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خاوێنی  باه سات ده ئااوایی مامۆستای حموود  مه مەال مامۆستا الی له و مزگەوت بۆ دەگەڕیتەوە بەخوێندن مامۆستا دەسترێکردنی سەرەتای 
 م هااه مامۆسااتا. گاارێ رده وه تی الیااه مه ئیزناای تا هااه بااڕێ ده دیناای خوێناادنی کانی قۆناغااه موو هااه  ره بااه ره به و کااا ده کان ئاینییااه  وانااه

 مامۆساتا الی ئاازادینوازی. باووه ئاازدینواز و فکار خاۆ  مرۆڤيکای بڵێای تاا م هاه و هەباووه ئیساالم و دیان سەر لە زۆری شارەزاییەکی
. باوون و ئاه تیی ساایه که  لاه گرینا  شاێکی به بات خه و کوردایەتی و نیشتمان و خا  وینی ئه و  بووه رچاو به ەکجاری تایبەتمەندییەکی

 و ڵب ارد هاه کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای کاانی ڕیزه  وه کارده  به تێکۆشانی و بات خه بۆ بوو  ڵسووڕ هه و وردبین سێکی که  که مامۆستا
 .رگرت وه ی حیزبه م ئه تیی مهندا ئه فی ره شه 5077 ساڵی

 
 و و شاه مامۆساتا  کاه باوو رکێ  ئاه زۆرداری دژی بات خاه و ماافنوازی باۆ ڵ  خه هاندانی و ڵ  خه نێو له ڵ  خه تی سیاسه ی وه باڵوکردنه

 .کانی ییه وه ته نه  رزه به  ئامانجه رخستنی سه قوربانیی  کرده یی ماڵه بنه و خسی شه ندیی وه رژه به و قازان  زۆر و ناسی ده نه بۆ ڕۆژی
 

 ساتەمکارییان دژی ئێرانادا ئیسالمیی کۆماری سەردەمی لە هەم و شا ممەدڕەزا محه سەردەمی لە هەم کە بوو کەسانە لەو یەکێ  مامۆستا
 .بۆوە ژیان سەختییەکانی و کێشە لە زۆر ڕووبەڕووی ڕێگەیەشدا لەو و وەستا

 
  ئااواره ال ماه ڕپێکراوانی بااوه  لاه کێ  یاه   وه خادر ال ماه مامۆساتا دێموکراتادا رانی تێکۆشاه ی72 - 74 سااڵنی کداریی چه ڕینی ڕاپه  له
 جێهێشااتنی به  بااه ناچاار شااادا ڕێ یماای کانی تییاه منیه ئه  نااده ناوه فشاااری ژێار  لااه دواتاار و  داوه شۆڕشای تیی یارمااه و  بااووه ڵساووڕانی هه
 .دا ده ی رگانه پێشمه باتی خه و ژیان  به  درێ ه کوردستان باشووری  له و کرێ ده ی که زێده

 
 و ڕۆژانە م ئااه ی بااره  لاه   بااووه خادر ال ماه ی رگانه پێشامه باتی خااه و تی قێیاه فه می رده ساه هااوڕێی  کااه  زاده ن ساه حه بادوڵال عه مامۆساتا

 بااۆ. بااوو چاااال  زۆر و ئۆمێااد جێاای زۆر   نااهمتما جێاای زۆر شاادا یدانه مه و لااه خاادر ال مااه کااا »: نووسااێ ده خاادرئاوا ال مااه تێکۆشااانی
 و بات خاه ڕێای ر سه کانی ترسییه مه موو هه ڵ گه ده. زانی ده نه ڕۆژی و و شه و ناسی ده نه ماندوویی نیشتمانی و حیزبی رکی ئه نجامدانی ئه
 و ژانادارم و ربازی ساه هێازی  باه شاتی رده سه ی ناوچاه تی تایباه  باه کان  ناوچاه موو هه تی پاشایه میی ننه هه جه اڵتی سه ده ی وه ئه ڵ گه ده
  رکاه ئه نجامادانی ئه ریکی خه دوژمن  له تر  بێ ی دیکه هاوڕێکانی   روه هه خدر ال مه نیبوو  ته خۆواڵتی تی قیمه رزان هه کرێگیراوی به

 «.بوو  رگه پێشمه و شه  به و قێ فه ڕۆژ  به  و بوو کانی نیشتمانییه و حیزبی
 
   وه ئێااران   لااه کااورد سیاساایی باتی خااه و شااۆڕ   لااه نااوێ رزێکاای وه ی وه سااترێکردنه ده و ئێااران النی گااه ڕینی ڕاپااه دوای  لااه خاادر ال مااه

 کانی حیزبییاه  رکاه ئه ڕانادنی ڕاپه باۆ ژیاانی کانی کاته موو هه و دا ده کان تییه رپرسایه به ر به وه شان دێموکرات حیزبی جی وه به کادرێکی
 .اک ده رخان ته
 

 زموونی ئاه رمانێ  خاه نهێنیادا و ئاشاکرا باتی خاه  یه ده دوو وتی ڕه  له و کردبوو حیزبی ی کۆنگره ند چه شداریی به  که خدر ال مه مامۆستا
  و دراڵب ێر هه حیزب ریی ڕێبه ندامی ئه  به دا - شۆڕشگێڕ تیی رایه ڕێبه - دێموکرات حیزبی نۆی ی کۆنگره  له نابوو    یه ر سه وه سیاسیی
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 .کان تییه رپرسایه به و ر  ئه ر به دا شانی جاران  له پتر
 
 سااڵی  لاه باوو ناچاار  وه شسااغییه له و ژیاان گیروگرفتی هیندێ هۆی به  که کا ده پێ ست ده  کاته و ئه خدر ال مه مر نه ژیانی قۆناغی دوا

  ساته جه  باه ر هاه خادر ال مه شدا قۆناغه و له.  وه بگیرێسێته نۆروێ  واڵتی  له و بێڵی جێ به ی که ویسته خۆشه  نیشتمانه تاویدا هه ی5043
 خاۆی تواناای موو هه  وه شه هۆیه و به ر هه. بوو کان کوردستانییه و کوردستان الی له ر هه یاڵی خه و فکر و هۆ  و بیر گینا ئه بوو  وێ له
  لاه نگاوێ  هه ی که له گه ی ڕزگارینوازانه ی وه بزووتنه و  وه بکاته پڕ ی که حیزبه ی باتگێڕانه خه ژیانی  له لێنێ  که بتوانێ تا دێنا کار به
 . وه بکاته نیزی  وتن رکه سه
 

 کانی ره رباه به  لاه نادی چه ر هاه و هات  نجه شێرپه ئامانی بێ خۆشیی نه تووشی نیدا مه ته کانی دواساڵه  له  وه داخه  به خدر ال مه مامۆستا
 لاێ بڕساتی ی که خۆشییه نه 5333 ساڵی نجام ره سه اڵم به دا  نیشان خۆی  له تیی یازایه و  وره ڕی وپه ئه شدا سامناکه  زمه دێوه و ئه ڵ گه ده

 و ل گااه و کانی ره نگه هاوسااه و ی کااه ڕێزه به  ماڵااه بنه  لااه کجاریی یااه ماڵئاااوایی  وه هاتووه دینااه به زووی ئاااره و ئاااوات   دنیایااه  بااه و بااڕی
 .واستخ ی که واڵته

 
 .هەرمان یادی و شاد ڕووحی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣٢ ژمارەی لە)
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 ال قادر ویردی مه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پەروەردا  نیشاااتمان و ئاااایینی بنەمااااڵەیەکی لە باااانە نااااوچەی مەریجەاڵنااای ئااااوایی لە ١٣٢٤ سااااڵی نیجاااۆزەردا ماااانگی ساااێی ڕۆژی
 .قادر نا ناویان و گرت بۆ کۆڕێکیان کوردەواری نەریتی لەسەر و کردەوە ژیان بۆ چاوی کۆرپەیەڵەیە 

 
 «ئەحاامەد میاارزا» بە دیمۆکڕاتاادا حیزباای یڕیااز لە تێکۆشااان و  خەبااات کااۆڕی لە کە بااوو ویااردی ڕەحیماای مەال مامۆسااتا کااوڕی قااادر 

 . نیشتمانه و حیزب شۆڕشگێڕانی زاری لەسەر ر هه کانی فیداکارییه ئێستا  تا ناسرابوو 
 

 قاادر. «باوو م ی دایکیادا شیری لەگەڵ گەلدۆستی و نیشتمانرەروەری شیلەی» و بەخۆداهات و دا  هەڵی بنەماڵەیەدا لەو ویردی قادری
 مامۆسااتایانی و فەقااێ هەمااوو وە  دواتاار و خوێناادن سااەرەتاییەکانی پەرتااووکە باوکیاادا خزمەتاای لە اواییساا قۆناااغی بڕیناای دوای

 فێرباوونی بەدوای دواتار  و باڕی سووختەیی قۆناغی هەتا بانە ناوچەی لە و فەقێ بە بوو سمی ڕه بە و حوجرە  کرده ڕووی کوردەواری
 و  گەڕان ئەو.  پێگەیشات و کارد دەوڵەمەنادتر خاۆیی زانساتی خەرماانی هەتااکوو و گەڕا کوردساتان ناوچەکانی و گوند و شار زانستدا

 بەهاۆی باوو پاشاایەتی  کاوردی بە دژ ڕێ یمای زۆریی و  زوڵم و   نەتەوەکەی زەحمەتکێشانی کوێرەوەریی لە پڕ ژیانی بە ئاشنابوونەی
 ئەوە  هەر. بنااڵێنێ بەدەساتیەوە هەتاوان بێ برینێکی وە  و بکاتەوە بەشمەینەتەکەی گەلە بەسۆیەی زامە لەو بیر ڕۆژانە کە ئەوە
 حیزبای قوتابناانەی لە کە خەباتکارانەی ئەو ڕیزی بڕواتە و بێنێ خوێندن لە واز بڕوانامەکەی وەرگرتنی پێ  ئەوەیکە هۆی بە بوو

 .دەستن لەسەر گیان منەتانە بێ و نیشتمانەکەیان و گەل ڕاستەقینەی خەمنۆری بوونەتە کوردستاندا دێموکراتی
 

 حیزبادا نهێنییەکاانی شاانە لە و کوردساتان دێماۆکڕاتی حیزبای ئەندامی بە بوو سمی ڕه بە هەتاوی ی١٣٤٢ ساڵی لە ویردی  قادر مەال
 حیازب بە خازمەت باۆ سەربەرزانەی ژیانی ساتی و  کات هەموو و   هەڵگرت خۆی ئاسایی ژیانی لە دەستی لەودەمەوە ئیتر درا  سازمان

  ببوو  ژیانی ئاوێتەی ڕادەیە  بە گەلدۆستی و نیشتمانرەروەری ئەوینی. کرد تەرخان پیرۆزەکانی ئامانجە وەدیهێنانی  و  گەلەکەی و 
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 .کردبوونەوە کۆ بەشمەینەتەکەیدا گەلە گەیشتنی ئاوات بە و  حیزب سەرکەوتنی لە خۆزگەکانی و  ئاوات هەموو کە
 

 دەدا هەوڵای حەساانەوە و  پشوودان بێ. دابوو ڕۆژەوە دەم بە شەویشی حیزبەکەیدا تیتەشکیال گەشەپێدانی پێناوی لە ویردی قادر مەال
 هەتااوی  ی١٣٤٥ سااڵی و   هەڵگارت پێیاان شاوێن سااواکییەکان و جاا  باۆیە  هەر و ڕێا یم بەرمااوخۆرانی چااوی چەقڵای بە ببوو و

 .ئەشکەنجەوە و ئازار ژێر ایەخر و درا چاڵەڕەشەکان ڕاپێوی و گیرا بانە شاری لە سازمانەوە ئەو لەالیەن
 

 ئاشاکرا پاێ نەهێنییەکاانی و  دابێانن  بەچاۆ  دێماوکرات ڕۆڵەیەی ئەو کە دەدا هەوڵیان شێوە دڕندانەترین بە شا ڕێ یمی جەلالدەکانی
 باێ بەچۆکادا ائەشاکەنجەد و ئازار بەرانبەر لە کە بوو ئەمەگتر بە و جەرگتر بە لەوە زۆر ئیرادە  و باوەڕ خاوەن قادری بەاڵم بکەن 

 قەباووڵ لێادانی و ئاازار و  ڕەنا  باوو  برینادار ئەشاکەنجەدا ژێار لە بکا  هاوکارییان و بکا کەچ ساوا  چەپەڵەکانی ویستە بۆ مل و 
 ئیاارادەی و  بەخااۆڕاگری ویااردی قااادری. نەدرکاناادن بااۆ هیواای و نەپوااڕی هەڵ نەهێنییەکااان درکاناادنی ئاساات لە لێااوی بەاڵم کاارد 

 مان  چەند دوای ناچار بە بێنن  وەدەست  لێ بەڵگەیەکی نەیانتوانی ئەوەی پا  و  بدا ئازادیدا دوژمنانی بە چۆ  یتوان پۆاڵیینی 
 لە بێرساانەوە و کردباوویەوە بەرتەسا  لاێ حەوانەوەیاان مەیادانی کە ئازادبوونیشای دوای. کرد ئازادیان ئەشکەنجە و ئازار و  ڕاگرتن

 شاەرەفی چەکای هاوساەنگەرانیدا ڕیازی لە و  کوردساتان باشاووری کاردە ڕووی و بەجێێشات ژهەاڵتایڕۆ بەناچااری باوو  چاوەدێریادا ژێر
 .کرد پێ دەست ئاشکرای تێکۆشانی و  شان کردە پێشمەرگایەتیی

 
 باکەنە کار نەیانتوانی هەر نە    خاووخێزان و نیشتمان و زێد لە دووری و ئاوارەیی و  دەربەدەری ئەشکەنجە  و ئازار لێدان  و  گرتن
 ئەویاان حەمەڕەزاشاا  ڕێ ێمای خوێنڕێ ەکانی جەلالدە دڕندانەی کردەوەی بەڵکوو ویردی  قادر بەهێزی ئیمانی و  پۆاڵیین ئیرادەی سەر

 پێاداگرتر و شاێلگیرتر چەوسانەوە  و  زوڵم لە نەتەوەکەی ڕزگارکردنی و   دێموکراسی و  ئازادی پێناوی لە خەبات بە درێ ەدان لەسەر
 ناوەنادیی کاۆمیتەی ئەنادامی بە ساێیەمدا کۆنفڕانسای لە کە ئیمتیازانەی لەو یەکێ  بە بوو مامۆستا  کۆڵنەدانەی و مکووڕی ئەو. کرد

 .شانی سەر بکەوێتە قورستر ئەرکی و هەڵب ێردرێ کوردستان دێموکراتی حیزبی
 

 ماناادوویی و نمااوونە تێکۆشااەرێکی وە  و  اد نیشااان خااۆی لێوەشاااوەیی کااردەوە بە گرینگەشاادا پۆسااتە لەو وردی قااادر مەال مامۆسااتا
 ئاازادی و  دێماوکرات حیزبای ئامانجەکاانی وەدیهێنانی و   بەشنوراوەکەی گەلە بەختەوەریی ڕێی لە حەسانەوە  و  پشوودان  بێ نەنا  

 .دا پێ درێ ە خەباتی و کۆشا تێ دێموکراسیدا و 
 
 ئاازایەتییەکی   هەتااوی ی٤٧ و ٤١ سااڵەکانی چەکادارانەی زووتنەوەیبا ساەرکوتکرانی پاا  نەهێنیای خەبااتی لە ویاردی قادر مر نه

 کینەیادا لە پاڕ دڵای لە شاایی ڕاپەڕیانە ئەو ساەرکوتی ساەرکەوتنی لە کە پاشایەتی ڕێ یمی لەحاڵێکدا. دا نیشان لەخۆی کەموێنەی
 تەنیباوو  گەلای دژی ئەرتەشای و  جا  بە سنوورەکانی هەموو و  چووبوو زراوی دێموكرات خەباتگێڕانی تێهەڵووونەوەی لە و  دەگەڕا
 نشاینەکانی  گوناد لەگەڵ پێوەنادیگرتن باۆ هەمیشاە دەماانوەیەکەوە و  خاۆی بە دەژیاا  باشاوور کوردساتانی لە ئەوکات کە ویردی قادر

 باۆ هێناابوو   پێا  باانە نااوچەی لە تەشاکیالتیی پێوەنادیی باشاترین کە ئەوەی ساەرەڕای. بوو هاتوچۆدا و پێوەندی لە  واڵت نێوخۆی
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 باۆیە هەر نیشاتبوو   لاێ ترسای تەواوی بە تونادوتۆڵە پێوەنادیگرتنە لەو پاشاایەتی ڕێ یمای. هەاڵویشتبوو پەڕی دیکە  ناوچەکانی
 شاااری سااەردانی تەشااکیالتی کااارێکی بااۆ کە هەتاااوی ی١٣٥٢ ساااڵی بەهاااری لە ئاکاماادا لە هەتااا دەگەڕا دووی لە هەنگاااو بە هەنگاااو
 شاارە ئەو خۆفرۆشاێکی ڕاپاۆرتی هۆی بە مابوویەوە  عەزیز ناوی بە حیزبدا نهێنییەکانی ئەندامە لە یەکێ  ماڵی لە و کردبوو بانەی
 . گەلەوه شەهیدانی کاروانی ڕیزی چووە و دا دەست لە گیانی مامۆستا دەستبەجێ و گولە دەستڕێ ی بەر درانە دەرچوون لەکاتی

 
 .ئاوەدان سەنگەری و بەرز یادی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣٣ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ سێرتەمبەریی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 سهیەقێ ەەال سمایل فم
 

 
 
 
 
 
 

 .کردەوە ژیان بۆ چاوی پیرانشار شاری ئایینی بنەماڵەیەکی لە هەتاوی  ی١٣٢١ ساڵی عەبدوڵاڵ  مەال کا  کوڕی سمایل مەال
 

 مامۆساتایانی نەریتای لەساەر ساووختەیی قۆنااغی بڕینای دوای و خوێنادن بەر نایاانە فەقێیانادا حاوجرەی لە مناداڵی  قۆنااغی دوای
 زانساتی لە و ساەرکەوت قۆناا  بە قۆناا . باوو سەوداساەر ئایینیادا زانساتی فێرباوونی بەدوای نااوچە بە ناوچە و دێ بە دێ ئایینی 
 .هێنا وەدست بەرچاوی پلەیەکی ئایینیدا

 
 ئاازاری لە پاڕ ژیانی وردی بە خۆی زانیاریی ئاستی بردنەسەرێی سەرەڕای کە بوو تێگەیشتووانە و زیرە  الوە لەو یەکێ  سمایل مەال

 هەمااوو لە و  دەچەوسااێتەوە گەلەکەی ناوەناادییەوە دەسااەاڵتی لەالیەن کە گەیشااتبوو تااێ لەوە بەڕووناای. سااەرن  بەر دابااووە گەلەکەی
 :گوتەنی کورد و  تەندراوە لێ ئازادینوازانەشی دەنگێکی چەشنە هەر دەربڕینی بواری و کراوە بێبە  نەتەوایەتییەکانی مافە

 
 نیشااتمان و یئااازادینواز هەسااتی خەفەقااانە و سااەرکوت لە پااڕ قۆناااغە ئەو دیتناای .«دەسااڵەمێتەوە خااۆی سااێبەری لە ئااازا مەردی»

 حااوجرەی سااەردەمەدا لەو کە ئەوە بەهااۆی. گەڕا ڕزگاربووناادا ڕێگااای بەدوای و خساات وەگڕوگاااڵ ساامایلدا مەال ناااخی لە خۆشەویسااتیی
 حیازبە ئەو ڕێباازی و بەرناامە لەگەڵ زوو زۆر باوو  کوردساتان دێماۆکڕاتی حیزبای تێکۆشاەرانی تێکۆشاانی بانکەی ئەمینترین فەقێیان
 دامەزراناد لەگەڵ تەشاکیالتیی پێوەندیی و کرد بەدی حیزبەدا ئەو ئامانجی چوارچێوەی لە ئاواتەکانی و خەون بە نگەیشت. بوو ئاشنا
 چەکای ڕاساتەوخۆ و  زانای کەم بە ئەرکەشای ئەو مااوەیە  دوای بەاڵم. گارت وەئەساتۆ ئەرکای هەڵساووڕ و چااال  ئەندامێکی وە  و 

 و بااوو هاوسااەنگەرانی کااۆڕی بە تااێکەڵ پێشاامەرگە پیاارۆزی بەرگاای لەبەرکردناای بە و شااان کااردە نیشااتمانەکەی و نەتەوە لە بەرگریاای
 .کرد تەرخان گەلەکەی و حیزب بە خزمەت بۆ خۆی داهاتووی ژیانی هەموو و کرد چیا ملی لە دەستی

 
 و کارد گەشاەی زوو زۆر وو دەرکردبا ناوبانگی ناوچەکەدا لە ناسراو مرۆڤێکی وە  کۆمەاڵیەتیدا و ئایینی بوارەکانی لە کە سمایل مەال

 و چاین متماانەی و باڕوا جێای بە بوو و کرد چێ هێالنەی هاوسەنگەرانیدا دڵی لەنێو کەمدا ماوەیەکی لە. سیاسی کادری پلەی گەیشتە
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 و سیاسااای پاااێگەی باااوو  نیزامااای باااواری ساااەرکەوتووی و تواناااا بە فەرمانااادەیەکی ئەوەشااادا لەگەڵ کۆمەڵگاااه  جیاجیاکاااانی تاااوێ ە
 و بااڕوا بەجێاای هەمااووان کە بااوو خۆمااانە بەڕادەیە  ێنشااینەکان د لەگەڵ. بااوو بەهێااز ناااوچەکەدا لە بڵێاای چەناادی تیشاایکۆمەاڵیە
 لە و دەکااارد لەگەڵ ڕاوێ یاااان نێوخۆییەکانیشااایان گیروگااارفتە و کێشاااە چارەساااەرکردنی باااۆ تەناااانەت و دەزانااای خۆیاااان متماااانەی

 .وەردەگرت کەڵکیان ڕێنوێنییەکانی
 

 ڕێ یمای جینایەتەکاانی و دەکاردەوە شی نشینەکان دێ بۆ حیزبی سیاسەتی خۆمانە ڕاوێ ێکی بە و  دەدوا خەڵ  زمانی بە سمایل مەال
 تەشاکیالتی ڕیازی نێاو باۆ الوەکاانی. دەکاردن نیشاان دەست بۆ نەتەوایەتیی ستەمی لە ڕزگاربوون ڕێگای و  دەدان لەقاو بۆ پاشایەتی
 دڵگەرمای کاراوەکەی بندەسات و ماا  باێ نەتەوە نەتەوایەتیای خەبااتی گەیشاتنی بەئاکام و ن سەرکەوت بۆ و  دەدان هان حیزبەکەی
 .دەکردن

 
 پەلە بە پێویساتدا کااتی لە و  نەدەخەجااڵ قۆناغادا تەنگەبەرترین لە کە بوو نەدەرانە کۆڵ و خۆڕاگر کادرە لەو یەکێ  سمایل مەال

 گەلەکەیادا چارەنووسای ماافی دابینکردنای و  دێمۆکڕاسای و ئاازادی بە شتنگەی پێناوی لە. دەدا بڕیاری لێبڕاوانە و دەگرت هەڵوێستی
 بەداخەوە بەاڵم باوو  تەنگاانە ڕۆژی کوڕی قسدا لەیە  و  نەدەبوارد خۆی فیداکارییە  هیچ لە و  دەزانی هەرزان بە نرخێکی هەموو
 خاوێنی بە ئاازادیی سااوای نەماامی. ساتاند وردیکا گەلای لە زوو زۆر تااوان دەستی و  دا بۆ هەوڵی کە نەگەیشت  ئاواتە بەو ئەوی 
 .هێشت بەجێ هاوسەنگەرانی بۆ خەباتی رێگای درێ ەدانی و  کرد پاراو گەشی

 
 هیدەشا مەجەع خاڕه لاه تیەپاشاای ڕێ یمای کاانیەهێز ڵەگ لاه لێکدانێکدا له 5072 ڕیەمەی بان52 ڕۆژی له سهەی قێەف سمایل الەم

 .سرێردرا نیشتمان ئامێزی به ڵما ەس - ساکان نێوان له شوێنێ  له یەکەرمەت و وهەمرانەن کاروانی ڕیزی چووه و بوو
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣٤ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ سێرتەمبەریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  پوور می شەریفمەال ڕەحی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گونادی خەڵکای پاوور شاەریف ڕەحیمای مەال بەنااوی ئاایینی نیشاتمانرەروەری مامۆساتایەکی ئەمسااڵ ڕەزبەری پێنجای پێنجشەممە ڕۆژی
 .کرد دوایی کۆچی پیری و نەخۆشی بەهۆی ساڵیدا ٨١ تەمەنی لە مەهاباد شاری دانیشتووی و سەردەشت ناوچەی ی”سیسێر“
 

 .کورد پایەبەرزەی کەسایەتییە ئەو خەباتی و ژیان لە با  بۆ کردووە تەرخان ژمارەیەمان ئەم ی”حوجرەوە لە“ ستوونی بابەتی
 

 دواتااری  ساااڵ چاال هەتااا گوناادە ئەو ئەوەی لەبەر. بااووە دایاا  لە سیسااێر گوناادی لە هەتاااوی ی١٣١٨ ساااڵی ڕەحاایم مەال مامۆسااتا
 دینادار پیااوێکی باوکیشای و باووە ئاایینی زانایاانی ناساراوی ناوەنادێکی ێایەکەد لەوکااتەدا هەر و نەبووە لێ دەوڵەتیی قوتابنانەی

 خااۆی گوناادەکەی لە هەر عەڕەبییەکااانی زانسااتە سااەرەتاییەکانی کتێاابە و ئااایینی خوێناادنی بەر نااراوەتە منداڵیاادا تەمەناای لە بااووە
 ١٣٣٥ سااڵی ساەرەنجام تاا گەڕاوە عێڕاقادا و انئێار کوردساتانی جۆراوجۆرەکاانی نااوچە بە خوێنادن تەواوکردنای بۆ دواتر و خوێندوە

 .وەرگرتوە مەالیەتیی ئیجازەی و کردوە تەواو دەرسەکانی
 

 و پێشاانوێ  مەهاباااد و سەردەشاات ناوچەکااانی ئاااوایی چەنااد لە ڕەحاایم مەال مامۆسااتا وەفاااتی  پااێ  ساااڵ چەنااد هەتااا لەوکاااتەوە
 متماانەی و ڕێاز جێای و خۆشەویسات باووبێ کاوێ هەر لە کوردەواریدا ۆمەڵیک نێو لە و بووە ئایینیەکان زانستە مامۆستای و وتارخوێن

 نیازیکەوە لە کە ئەوانەدا هەماوو دڵای لە نااوی و یااد بێگوماان کە باووە باا  ناوباانگێکی خااوەنی باارەیەوە لەو. بووە هاونیشتمانان
 .دەمێنێتەوە زیندوویی بە ناسیویانە

 کوردساتان کۆمااری کە باوو الوەتیادا هەڕەتای لە ئەو. دەنواند خۆی زیاتر دیکەدا بوارێکی لە ڕەحیم مەال مامۆستا نەخشی و ڕێز بەاڵم
 زۆر باوو پێشامەرگایەتی کاری و نەتەوەیی بیری ناسراوەکانی بنکە لە یەکێ  دێ  وەکوو سیسێر کە ئەوە لەبەر و دامەزرا مەهاباد لە
 شاااانازیی دەورانەدا لەو هەر ڕەحااایم مەال مامۆساااتا. باااوو شااانائا نەتەوەیااای و نیشاااتمانی خەبااااتی و کاااوردایەتی هەساااتی دەگەڵ زوو
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 دەسااتی دێمااوکڕات حیزباای نهێنیاای تێکۆشااانی کە هەر کۆماااری  ڕووخااانی دوای و بااڕا پااێ کوردسااتانی دێمااوکڕاتی حیزباای ئەناادامەتیی
 باڵوکااردنەوەی و حیزباای یچاااالکی کەوتەوە بەخێرایاای زۆر خۆیااان گوناادەکەی لە بەتااایبەتی هاودەورەکااانی و هاااوڕێ دەگەڵ پێکااردەوە
 .کوردایەتی هەستی

 
 مامۆساتا خەبااتی و هەوڵ ئێاران کوردساتانی ی5074 و ١٣٤١ جاوواڵنەوەی گەیشاتە سەرەنجامەکەی کە حیزب پتری بووژانەوەی لەگەڵ
 لەسااڵی یئااخرەکە و کارد ئەو تێکۆشاانی و جموجاۆڵ بە هەساتی بەتەواوی شاا ساواکی جاسووسیی دەزگای کە بوو ئەوە و کرد گەشەی
 و ڕێاز. کرا بەند ورمێ دەریای زیندانی و پیرانشار ناوچەی جەڵدیانی زیندانی لە ١٣٥١ ساڵی هەتا و گیرا ساواکەوە لەالیەن دا١٣٤٧

 مامۆسااتا کە نەڵۆساە گونادی خەڵکای سااڵەدا چاوار ئەو لەمااوەی کە باوو بەڕادەیە  هاونیشاتمانییەکانی لەالی مامۆساتا خۆشەویساتیی
 .کردن خزمەتیان بەحورمەتەوە و بڕوا لەوێ منداڵەکەی و ماڵ نەیانهێشت بوو مەال لەوێ

 خەبااتی دەساترێکردنەوەی پاا  و مامۆساتا تێکۆشاانی باۆ باوو دەرفەتێ  پاشایەتی ڕێ یمی دژی ئێران خەڵکی ڕاپەڕینی دەسترێکردنی
 خەبااتی و پێشامەرگە قاایمی و ئەمین انێکیپشتیو بە بوو و هەڵماڵی هیممەتی قۆڵی دەسبەجێ کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ئاشکرای
 دەباوو کە بنکەیەکیاان هەباێ  جیااوازی بنکەی دوو حیزبی کاروباری ئیدارەی بۆ دا بڕیاری سیاسی دەفتەری کە ١٣١١ ساڵی. نیشتمانی

 باۆ چەنادە ەدڵساۆز مارۆڤە ئەو نااکرێ باسای. هەڵبا ارد بۆخۆی مامۆستای نیشتەجێی شوێنی نەڵۆسە  گوندی بێ سەردەشت ناوچەی لە
 ماانەوەی شاوێنی کاردە خاۆی میواناداریی ژووری تەنیاا تەناانەت. بوو پشتیوان و پشت و کۆمەگ پێشمەرگە و حیزب کاروبارێکی هەموو
 هەرگیاز نە و دێ گێاڕانەوە لە نە کردیاان بەڕێزەکەی خانەوادە و خۆی کە هاوکارییە  و خزمەت ئەو و سیاسی دەفتەری ئەندامی دوو

 .دەچێتەوە لەبیر
 

 پێشاامەرگە وە  و داببااڕێ هاوڕێکااانی لە نەبااوو ئامااادە جااۆر هاایچ بە مامۆسااتا دەوڵەت هێزەکااانی دەساات کەوتەوە ناااوچەکە کاااتێکی 
 و ژیاان گیروگرفتی هێندێ لەبەر سەرەنجام تا دا  گرێ حیزبەوە چارەنووسی بە خۆی چارەنووسی زۆر ماوەیەکی بۆ و شان کردە چەکی

 .خۆی ئاسایی ژیانی سەر چۆوە و دانا ەکیچ حیزب پێشنیاری بە لەشساغی
 حیزباای لەالی تااایبەتیی پێگەیەکاای و جااێگە شااەریفی ڕەحیماای مەال مامۆسااتا دیااکە ئینسااانیی خەسااڵەتی و کااار زۆر و ئەمااانە لەبەر

 .دەمێنێتەوە بەزیندوویی حیزبەکەماندا مێ ووی لە و تێکۆشەران لە زۆر دڵی لە هەمیشە بۆ و هەیە کوردستان دێموکڕاتی
 

 لە سەرەخۆشای پاڕبەدڵ شاەریفەوە ئینساانە ئەو دوایای کاۆچی باۆنەی بە کوردساتان دێماوکڕاتی حیزبی ئۆرگانی  "کوردستان" ڕۆژنامەی
 بەریان بەهەشاتی و شادی نەمر مامۆستای پاکی ڕووحی بۆ و ساڵمەتی و ساغی ئەوان بۆ و دەکا بەڕێزەکەی بنەماڵە ئەندامانی تەواوی

 .دەخوازێ ئاوات بە
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣٤ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ ئۆکتۆبەریی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 مەال مەحموود زەنگەنە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .بنەماڵەکەیەتی شەهیدی دووهەمین زەنگەنە مەال بە ناسراو ئەحمەدی مام مەحموودی
 

 بە ساەر قاۆڵغەتەپە  ئااوایی لە دواتار و  کاردەوە ژیان بۆ چاوی بۆکان ناوچەی بە سەر نۆبار گوندی بنەماڵەیەکی لە مەحموود مەال
 وەبەر فەقێیاناادا حااوجرەی لە بااوو خوێناادنەوە و نووسااین فێااری ماااڵێ لە ئەوەی دوای مەحمااوود. بااوو نیشااتەجێ مەهاباااد ناااوچەی

 فێرباوونی بە درێا ەی خانەقاادا محەمامەدی شاێخ مامۆساتا خازمەت لە و   بورهاان خانەقاای کردە ڕووی ماوەیە  پا  و نا خوێندنیان
 .دا ئایینی زانستی

 
 خاۆی الی بۆ محەممەدی شێخ مامۆستا سەرنجی زوو زۆر بوو  حوجرەیە ئەو پیتۆڵەکانی و  زیرە  قوتابییە لە یەکێ  کە مەحموود مەال

 گوناادی کااردەوە ڕووی ئایینیاادا مامۆسااتای بڕوانااامەی وەدسااتهێنانی بەدوای مەحمااوود مەال. بەخشاارا پااێ زەنااگەنەی نازناااوی و ڕاکێشااا
 .گرت وەئەستۆ گوندەکەی خەڵکی ئامۆژگاریکردنی و ڕوونکردنەوە ئەرکی ئاوایی مامۆستای و پێشنوێ  وە  و  «قۆڵغەتەپە»
 

 و ێکەماااف خاااوەنی کە دەیزاناای بەڕووناای سااەرن   بەر دابااووە بەوردی گەلەکەی ئااازاری لە پااڕ ژیااانی ماااوەیەدا لەو کە مەحمااوود مەال
 و کەلەپاوور و  زماان و  دەچەوساێتەوە نەتەوەکەی کە دیتای خاۆی چااوی بە کاتێا . کاراوە زەوت لێای ناوەنادییەوە دەسەاڵتی لەالیەن

 لەگەڵ دژایەتای دەکارێ  ساەیر ساوو  چاوی بە کوردبوون تاوانی بە تەنیا و  براوە الڕێدا بە مێ ووی و  دەبرێ تااڵن بە دابونەریتی
 زۆر هەروە  دیاارە. کەوت نەتەوایەتای ساتەمی لە ڕزگاربوون ڕێگای وەدوای و   زانی خۆی سەرشانی ئەرکی بە ۆیەیسەرەڕ ڕێ یمە ئەو

 حیزبای تەشاکیالتیی تێکۆشاانی شاوێنی ئەمینتارین فەقێیان حوجرەی سەردەمەدا لەو دیتوومانە  خۆشمان چاوی بە و کراوە با  جاران
 .نەکردبێ زێدەڕۆییمان ڕەنگە نەبوو کەمتر حیزبە ئەو بنکەیەکی لە هیویان ێینبڵ ئەگەر تەنانەت. بوو کوردستان دێموکراتی
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  بە گەیشتن ڕێگای و سەنگاند  هەڵی وردی بە. بوو ئاشنا حیزبە ئەو ڕێبازی و بەرنامە لەگەڵ فێرگەیەدا لەو مەحموود مەال مامۆستا
 مەال. پێکاارد دەسات سیاسایی تێکۆشاانی چاالکاانە و  مەزرانااددا لەگەڵ تەشاکیالتی پێوەنادیی. کارد بەدی لەوێادا ئاواتەکاانی و  خەون

 گەشاەپێدان پێناوی لە و  کۆشا تێ ناوچەکە خەڵکی دابونەریتی و  فەرهەن  بە شارەزا و  ئەزموون خاوەن مامۆستایەکی وە  مەحموود
 .نەبوو بۆ سرەوتنی و  هەدادان رکردندالەکا و   وەرگرت کەڵکی خۆی توانای هەموو لە حیزبەکەیدا تەشکیالتی زیاتری بووژاندنەوەی و 

 
 نەتەوە دەروونییەکاانی ئاازارە و  ژان لەگەڵ و  کردبوو پێ هەست گەلەکەی چەوسانەوەی و  ستەم ناخەوە لە کە مەحموود مەال مامۆستا

 بوو  بنەماڵەکەی پەرستیسەر و  ئاوایی مامۆستای ئەوەدا لەگەڵ و   زانی کەم بە ئەرکەشی ئەو ماوەیە  دوای دەژیا  بندەستکراوەکەی
 چەکای و   هێشات بەجاێ مناداڵی و  مااڵ باۆیە. داناا گرنگتار بە بنەماڵەکەی ژیانی بە پێڕاگەیشتن لە نیشتمانەکەی و  گەل بە خزمەت
 .بوو هاوسەنگەرانی کۆڕی بە تێکەڵ کردەوە بە و وەخت تەواو و   شان کردە شانازیی و  شەرە 

 
 بە تەشکیالتیشاادا و  سیاساای بوارەکااانی لە بااوو  بااوێر و  نەتاار  و  بەجەرگ بڵێاای تااا رگەیەکیپێشاامە ئەوەدا لەگەڵ مەحمااوود مەال

 زۆر باۆیە. بوو خەڵ  متمانەی و بڕوا جێی و ناوچەکەدا لە کۆمەاڵیەتی بەهێزی پێگەیەکی خاوەنی. بوو سەردەرچوو و شارەزا تەواوی
 و   گاارت وەسااتۆ ناااوچەی کااۆمیتەی بەرپرساایەتیی. تەنیاایەوە چەکەیناااو هەمااوو ناوبااانگی و نااو و  سیاساای کااادری پاالەی گەیشاتە زوو

 بە و  دەکاردەوە شای دێنشاینەکان باۆ حیزبای سیاساەتی. بوو تێکۆشاندا و  گەڕان لە دێ بە دێ هاوسەنگەری پێشمەرگەی چەند لەگەڵ
 سیاسەتی لەگەڵ دژایەتی ڕێگای و   ەداند هان حیزبەکەی تەشکیالتی ڕیزی نێو بۆ الوەکانی. دەدوا لەگەڵیان پاراو و خۆمانە زمانێکی

 .دەکردن دڵگەرمی سەرکەوتن بۆ  و   دەستنیشان بۆ پاشایەتیی رێ یمی کوردی بە دژ و سەرەڕۆیانە
 

 و باڕوا جێای کۆمەاڵیەتیادا و  فەرهەنگی و  ئایینی و  سیاسی بوارەکانی لە کە بوو شارەزایانە و کارامە کادرە لەو یەکێ  مەحموود مەال
 و  تەنا  و  گیروگرفات باۆ تەناانەت و   دەڕوانای لێیاان کەساایەتی خااوەن مامۆساتایەکی وە  هەماووان. باوو نااچەکە خەڵکای یمتمانە
 دڵ مرۆڤێکی ئەو. وەردەگرت کەڵکیان ڕێنوێنییەکانی و  ئامۆژگاری لە و  دەکرد لەگەڵ ڕاوێ یان نێوخۆییەکانیشیان چەڵەمە

 
  یەکگرتاوویی بۆ خەڵکی بەردەوام. بوو وشەکە مانای بە پڕ دێمۆکڕاتێکی و   ئاشتی بە ژیانی ەپێکەو سەوداسەری و  ئاشتینواز و  نەرم

 .ناسرابوو ناوچەکە ناوداری سیمایەکی وە  قسەدا یە  لە و  دەدا هان هاودەنگی و
 

 لەنێاو لەرزی و  تار  ویتاۆ کە داباۆوە دەنگای نااوچەکەدا لە بەڕادەیە  پیرۆزیادا ئەرکای بەڕێاوەبردنی لە مەحماوود مەال سەرکەوتنی
 دوژمان بەداخەوە. دادەڕشات پیالنیاان لەنێاوبردنی باۆ و   دەگەڕان لەدووی کاون بە کاون هەرباۆیە. چاندبوو ساواکدا جەندرمەکانی دڵی
 هاوساەنگەری چەناد لەگەڵ مەحماوود مەال کاتێکادا لە هەتااوی ی١٣٤١ سااڵی ساەرماوەزی مانگی ی٢١ ڕۆژی و   سەرکەوت پیالنەدا لەو
 دژی هێازە داوی و  کەماین نێاو کەوتانە مەهابااد  نااوچەی بەیرەمای گونادی نزیا  چۆپاانی بااخی لە بوون  سیاسیدا گەشتی لە کەیدی

 ساەنگەری پااکی خاوێنی بە و   کاوردان دژە چەکای دەساتڕێ ی بەر کەوتە جوامێرانەی جەستەی قارەمانانە شەڕێکی پا  و   گەلییەکان
  هاباد مه كانی شاره  به و ستن به ده نیزامی جیبێیی پێشی  له  نه نگه زه حموودی مه ال مه گیانی بێ رمی ته كان ژاندرمه. نەخشاند خەباتی
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  شەهیدان تۆڵەی بە باوەڕ پتر بەڵکوو نەبوون  چاوترسێن بەوە نە  کورد ڕۆڵەکانی بەاڵم یگێڕن  ده پیرانشاردا و شنۆ و  ده غه نه و
 .داکوتا ڕەگی ناخیاندا لە
 

 ڕادی  خاۆی لە کاتێا  کاوڕی محەمامەدی کاا . نەباوو کاوێر وەجاخی بەاڵم  اکوردستاند گەلی لە مەحموودی مەال تاوان ستیدە. بەڵێ
 بە گەیشاتن تاا نیزامییەکاانی پالە دێمۆکڕاتادا تێکۆشەرانی ڕیزی لە و  چەکەکەی دایە تاوی و کردەوە پڕ شۆڕشگێڕی باوکی سەنگەری

 لە هەتااوی   ی١٣١٢ سااڵی باانەمەڕی مانگی ی٢٧ ڕۆژی ئەوی  سەرەنجام. بڕین سەرکەوتنەوە بە پێشمەرگەکان لە لکێ  فەرماندەری
 .بوو ٤٧ و ٤١ ساڵەکانی شەهیدانی خوێنی بە تێکەڵ پاکی خوێنی و  کرا شەهید مەهاباد شاری لەنێو سەرکەوتووانەدا عەمەلیاتێکی

 
 !بێ شاد ڕووحی و بەڕێز یادی

 
 (بۆتەوە اڵوب دا" کوردستان" ی٧٣١ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ ئۆکتۆبەریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ٢٢
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 مەال کەریم دادیلی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە کەریااام مەال. هەتااااوییە ی١٣١٧ سااااڵی لەدایکباااووی عەبااادوڵاڵ  ماااام کاااوڕی «کەریااام مەال» بە ناساااراو دادیلااای کەریمااای شاااەهید
 هەلای. باوو ساەردەمە ئەو منادااڵنی ژیاانی پاێوەوانەی بە کەریام مەال مناداڵیی ژیاانی. باوو دایا  لە «نمنجێ» گوندی بنەماڵەیەکی

 بە نااوچە و دێ بە دێ. باوونەوە ڕوون زاناین و عیلم چرای بە بیری و هەست فەقێیاندا حوجرەی لە و ڕەخسا بۆ فێربوونی و خوێندن
 ژیااانی بە ئاشاانابوونەی و گەڕان ئەو. سااەرێ بااردە پااێ خااۆی زانیاااریی ڕادەی و کەوت ئایینییەکااان زانسااتە فێربااوونی وەدوای ناااوچە

 بااا  جااارانی  زۆر هەروە  دیااارە. ورووژانااد کەریماادا مەال ناااخی لە تااایبەتی هەسااتێکی گەلەکەی چەوسااانەوەی لە پااڕ و نااابەرابەر
. باوو پاشاایەتی ساەرەڕۆی ڕێ یمای بەدژی سیاسای تێکۆشاانی شاوێنی لەباارترین و ئەمینتارین ساەردەمدا لەو فەقێیاان جرەیحو کراوە 
 ڕزگااربوون ڕێگاای بەدوای گەڕان و ئاازادینوازی هەساتی کەریمای  مەال وە  تێگەیشتووی و خوێنگەرم الوێکی بوو ئاسایی زۆر کەوابوو

 نااوچەکە خەڵکای ڕوونکاردنەوەی لە ئایینییەکانادا ئەرکە بەڕێوەبردنی لەگەڵ هەربۆیە. ببێ رجێگی ناخیدا لە نەتەوایەتی ستەمی لە
 هەڵوێسااتە ئەو و پاااکە بیروباااوڕە ئەو. دەکااردن دەستنیشااان بااۆ پێشااێلکەرانی مااا  لەگەڵ دژایەتاای ڕێگااای نهێناای بە و وەدوانەکەوت
 .کردبوو مسۆگەر خۆی بۆ ناوچەکەی خەڵکی متمانەی و بڕوا و اسراون سیمایەکی کردبووە ناوچەکەدا لە کەریمیان مەال جوانمێرانەیە 

 
 مااوەی لە بۆیە  نەبوو  ون پاشایەتی ڕێ یمی ئەمنیەتییەکانی ناوەندە و ساوا  لەبەرچاوی کەریم مەال چاالکییەکانی و هەڵسووڕان

 و نەدا پێادا چۆکیاان گرتووخاانە نە و ەشکەنجەئ بە بەاڵم بەندینانەوە  کەوتە و ئەشکەنجە ژێر خرایە و گیرا جار چوار سااڵندا 53
 .هەڵدەچۆوە تێ حیزبییەکانی چاالکییە و سیاسی کاری لە جاران لە شێلگیرتر بەردەبوو  زیندان لە کە جارێ هەموو

 
  ەیساڵ سەد پێن  و هەزار دوو ڕێ یمی بەسەر هەتاوی ی١٣٥٧ ساڵی لە ئێران وەزاڵەهاتووی گەالنی راپەڕینی سەرکەوتنی بەدوای
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 سیاسایی تێکۆشاانی و چااالکی لە ئاشاکرا بە و کەوت وەخاۆ ڕاوەساتان بێ خواستبوو  ئاوات بە ڕۆژەی ئەو کە کەریم مەال پاشایەتیدا 
 کە کەریاام مەال. گاارت وەئەسااتۆ بەرپرسااایەتیی و ئەر  هەڵسااووڕ کااادرێکی وە  و کاارد بەشااداری کوردسااتاندا دێمااوکراتی حیزباای

 ئاماادیی و کارد شاان لە باۆ بەرگریای چەکای کە نەبوو لەخۆڕا. کردبوون بەدی ڕێبازەدا لەو گەلەکەی نیئامانجەکا و ئاوات وەدیهاتنی
 .دەربڕی بەرپرسایەتییە  و ئەر  هەر وەئەستۆگرتنی بۆ خۆی

 
 و ناااهێ وەدەسات هاوساەنگەرانی متمااانەی زوو زۆر کردباوون  پاشاەکەوتی ڕاباردوودا لە بەنرخااانەی ئەزماوونە ئەو بەهاۆی کەریام مەال

 و ناااوچەکە خەڵکاای ڕوونکااردنەوی ئەرکاای دەرهاااتوو کااڵ لە و خاااراو کااادرێکی وە . سیاساای کااادری پاالەی گەیشااتە و کاارد گەشااەی
. نەدەباوو مانادوو کاارکردن لە و دەدا ڕۆژەوە دەم بە شەویشی نەناسانە ماندوویی و گرت وەئەستۆ حیزبەکەی تەشکیالتیی گەشەپێدانی

 قورساتری  ئەرکای نێزیکادا داهااتوویەکی لە دەکارا چااوەڕوان کە باوو کاادرانە لەو یەکێا  نیزامیدا یبوار لە چ و سیاسی باری لە چ
 و ساەداقەت ڕێباازەکەی  بە پاتەو بیروبااوەڕی. بکاا گەلەکەماان دێماۆکڕاتیکی میللای بازووتنەوەی بە زۆرتر خزمەتی و بگرێ وەئەستۆ
 بێنەوشای هەساتی بەخۆباوون  بااوەڕ و لەخۆڕادیاوی شۆڕشاگێڕانە  مەنادییتایبەت جاوانمێری  و غیرەت و ئیمان و ورە پاکی  و ڕاستی
 .دەناسرایەوە پێ ناوبراویان کە بوون تایبەتمەندییانە لەو سەرکەوتن  بە باوەڕ و دیسرلین و نەزم حیزبییانە  و کوردانە

 
 دەرسای و دەڕوانای لێیاان شاارەزا ۆستایەکیمام وە . کردبوو تەرخان بۆ جێگایان خۆیاندا دڵی لەنێو هاوسەنگەرانی کە نەبوو خۆڕا لە

 و حیازب دواڕۆژی هیاوای کە باوو پێگەیشاتووانە کاادرە لەو یەکێا  قسەدا یە  لە. دەبوون فێر لێ شۆڕشگێڕانەی کردەوەی و کۆڵنەدان
 .ستاند کوردی گەلی لە تاوان دەستی و قۆناغە ئەو بگاتە نەدا ماوەی ناوەخت مەرگی بەداخەوە بەاڵم. بوو ڕەواکەمان بزووتنەوە

 
 نەغەدە لە قااڕنێ لە کوردساتان ساەر باۆ ئیساالمی کۆمااری داگیرکەرەکاانی هێازە پەالمااری لە و باانەمەڕ ی5 ڕۆژی دادیلی ریمەك الەم

 .کەوت لێدان لە هەمیشە بۆ گەورەکەی دڵە و دوژمن گوللەی بەر کەوتە سینگی
 
 لە ناوداریاان پیااوێکی گەورە پیرانشاار نااوچەی خەڵکای و بەوە  ێکیکاادر کوردساتان دێماۆکڕاتی حیزبی کەریم مەال شەهیدبوونی بە

 .چوو دەست
 

 !بێ بەرین بەهەشتی جێگای و شاد ڕووحی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣٧ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ نۆڤەمبەریی ١: ڕێکەوتی  -ماڵرەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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