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م ده موو دونیا نه  هه  تۆزی ڕت، به  آه رته شه  
 نیشتمان

م ه د رتی گیان فیدای النه  تا ماوم، له شه رته شه  
 نیشتمان

م ده ر با نه  له عیشقی پاآی تۆ، سه رته شه  
م هد ی ئیعدا نه سه س وه قیب و وه ت گوێ بۆ ڕه  قه رته شه  

 نیشتمان
ت آه ی آوستانه لبم، شنه ی فنكی قه ئه  

 نیشتمان
.ت آه ی ئاوی ژینم، خاآی آوردستانه ئه  

 
ی   نیوه ر له ین هه ماندا بكه آه له آی نزیكی گه مژووی ڕابردوویه ك به یه وه وێ پدا چوونه ر بمانه گه ئه

م  رانی ئه تراوی پالنی داگیرآهس هر ب و به ر به نگه ندین آۆنی ته  چه وا به وه ئه آانه ده وت سه می حه دووهه
وێ  آه ر ده  ئینگلیزیشمان بهب و  ره  عهم و جه هراوی ڕقی تورك و عه ها تیری ژه نده ین و چه آه  دا ڕێ ئه خاآه
ی  رامه ر بۆن و به چ هشتا هه  ئه ڵ ژیانی ئیمۆماندا پ  گه ی آورد له  بۆ ئمه آكیان له ر یه  هه  آه

تی   هشتا ئاستی ڕۆشنبیری سیاسی و دیبلۆماسیه چ آه ئه  ئایا پ،ب و دژوار نه وه نامۆ المانه ماب و به
بینی ب؟ وه نه خۆیه های به آی وه قی ڕابوردمانا گۆڕانكارییه به هڕ سای 352 چاو  رانی آورد له سه  
وام  رده یاخود به ین، وه دی بكه ندیانا به نوه  ك له توانین هیچ جیاوازییه ر بتوو ئیمۆ نه گه  ئه یه ره مه سه

آانی  مك ڕووداوه موو ده ن مژوو هه ك چۆن ده ن وهی آاندا تۆمار بكه ه مژووییه هه  وه له دووباره بوونه
  ژێ لهموو ڕۆ وا هه وێ بدوین ئه قای آوردبوونیشمان بمانه زمانی به ر به گه م ئه وه، به آاته ده خۆێ دووباره

.رناگرین آانی ڕابوردمان وه ه  هه زموونك له وه و ئه ینه آه ی آوردا مژوومان دووباره ئه تی ئمه گبه نه  



ری  رتاسه  سه ت ناسان له ها مژوونووس و خۆرهه دهن وه چه آانه ده وت سه می حه ی دووهه  نیوه له
یان  له  گهم آانیان مژووی ئه ر و سوتانه به روه  بهندی وت و وه رژه پی به یان به آه ریه آوردستاندا هه

  ندكیان به  و آوی ناویان بردووین، هه ندهڕ د ر و به  آۆچه  جووتیار و به ندكیان به تۆمار  آردووه، هه
آانی ژیانی آۆمۆنه   قۆناغه  هشتا له یان ناساندووین آه  وه ندكیشیان به  و هه ناتیكه ئیسالمی فه

 نو  نگاوك بنینه وێ هه مانه ك ب ئستا ده یه رشوه  هه رحاڵ به رهه به. آانداین زیه وه ره  هه تایی و ره سه
وتنی  كه ی هه  شوه رنجك له وه و سه لی آورده ی ڕزگاری خوازی گه  وه سوكانی بزووتنه  به رییه وه بیره

وه،  كی آورده تی خه آانی چینایه  نو آۆنه هچین تا ده ره سته سه به و مه ین بۆ ئه آانیان بده شۆڕشه
ه به دوو جۆر فیودای بوو  زۆر نه ی آوردیدا هنده  ناو آۆمه دا چین و توژ له مانه رده و سه بگوومان له

ڵ چینی  گه رمایه له ژاری ب سه ر و  هه نجبه وی و زار و چینی آركار و ڕه ن زه جی خاوه ری و نیشته آۆچه
تی عوسمانلی دا چینی فیوداڵ  سته می ده رده ره، له سه  و خانوو به ست مایه ن ده ی ناو شار و خاوهبۆرژواز
  پارچه ژر میھری تورآدا   له ژاری آوردا زۆر بووه، آه تی هه سته كانی ب ده ر خه سه ری خۆیان به آاریگه

ریان   بۆ تورآیان آردب وه نجامی آاركدا آه رئه به  دیاری له وه یان به ته آان آیوه   تورآه آیان له وییه زه
تی و آوردیش آیار و  نیه م بگانه خاوه ه چی هاود  و آه  موكی آورده ی آه وییه و پارچه زه  ئهگرتووه
تی ئیسالم  ریعه  پی شه  خاآی آورستانی داگیرآرد  به  آهوڕو و تی عوسمانلی بچاو وه ، دهری موشته

تی عوسمانلی  وه  ده تی ئیسالم آه ریعه پی شه آرد به زاندا ده ت نه ژاری سیاسه ڵ آوردی هه هگ فتاری له ڕه
وی و زار، ن زه ترین فیودای خاوه وره  گه ببوه  

پی  یی به ده تكی سه جبوون و شارستانییه  نیشته گاته ی آوردی ئه آانی گۆڕانی آۆمه ی قۆناغه وه پاش ئه
 ئاستكی  واری له مه ئاستی ڕۆشنبیری و خونده رده و سه پی ئه  به وه آه آایه تهآه د بارودۆخی ناوچه

وت و  ڕگای مزگه نھا له واری ته شا خونده  ده وه آه هۆی ئاینی ئیسالمه ری گرتبوو به نگه لك نزمدا له گه
ر  گه چوو، ئه هات و ده  ئاستكی زۆر خراپدا ده وتی زانستی له بوو ڕه  نه  ب ، قووتابخانه وه انهئقوڕ
ریان  موو چاوه وا هه آه ئه  ناوچه ك تاعون ڕووی بكردایه ی وه آی آوشنده خۆشییه آی سروشتی یان نه یه به
آی  یه وه   ڕشانهدا  1757ی سا تی باباندا له ایهمی میر رده سه  له!؟ی مردنیان دێ ره ی سه آرد ئاخۆ آه ده
  دات، له آی تر ڕووده یه وه  جاركی تر ڕشانه1773 سای  زۆری آوشتووه، لهككی  وه خه وره بو بۆته گه

ساتی  ندین آاره و چه  مه آنرێ، ئه ته ڵ ئه هز هه آی به یه رزه له  بوومه ی بابان به  دا ناوچه1803سای 
  زا له ارهبوونی پزیشككی ش كی آورد، نه  هۆی ماورانی بۆ خه ته  بووه رگ ب  آه ی تری جه دیكه
آیم و لوقمان ناسراو بوون   حه ی به سانه و آه  له ندروستی بجگه آی ته زگایه بوونی دام و ده دا و نه آه ناوچه

.ن ر بكه سه خۆشی ئاسان چاره ندێ نه  هه ندێ جار توانیویانه  هۆی گژو گیاوه هه به  
ین و ناوی بنین  و پشچوونی خۆی ئاماژه بكه ره وتی به ڕه كی آورد له الی خه قه وڵ و ته وێ هه ر بمانه گه ئه
ستنیشانی ٭ شخ  آرێ ده وا ده  باشوری آوردستاندا ئه ت له تایبه كی آورد به تی خه ی شارستانیه ده سه

م دوو  ی آورد ئه رزه م دوو مرۆڤه به ین، چونكه ئه ندی ٭  بكه قشبه  خالیدی نه والنه مارفی نۆدێ و  مه
ی نده ڕۆ رچه  هه،كی آورد بووه بۆ زیاتر ڕۆشنبیرآردنی خه ریان هه مه ڕۆكی آاریگه رده و سه ی ئه زانایه

 درغیان  مه رده و سه شدا به پی ئه وه ڵ ئه گه م له آاندا بووه به وته  مزگه نھا له ی آورد ته و دوو زانایه ئه
ی  ریقه ندی و ته قشبه ی نه ریقه ك ٭ ته بووه، وه ڕی ئاینییان هه ی جیاوازی باوه ردووال دوو ڕگه هه. آردووه نه

دایك بووه  یالن له له    له1077رگیراوه سای  وه وه یالنییه بدولقادری گه  شخ عه  قادری له قادری ٭  آه
 خ عه  گوایه آه. آات غداد آۆچی دوایی ده   به  له1166ساته گه  ده چه  بنه یالنی به بدولقادری گه  شوه  ڕ

دی  مه وه بۆ  شخ محه ڕته گه ندی ئه قشبه ی نه ریقه م ته به. بی ره دی عه مه ری ئیسالم محه ر پغمبه سه
 سای  دایك بووه و له  له1317 سای  ند ٭ ناسراوه، له قشبه  ٭ شای نه واریدا به  آورده  له ندی آه قشبه نه

. ئۆزبكستان نژراوه  شاری بوخارا له آۆشكی هندوانی عارفان نزیك  آۆچی دوایی آردووه  له1389  
سای  دانی آه مه لی هه ید بابا عه ید عیسی آوڕی سه ر سه وه سه چته  پشت ئه13  ه بشخ مارفی نۆدێ 

هاب الدین   آوڕی شخ شه لی یه و شخ بابا عه  ئه  آۆچی دوایی آردووه1305 دایك بووه و سای   له1207
، آات  فایه  و آوڕی شخ مسته ده مه شخ مارفی نۆدێ ناوی شخ محه. دانی مه  برای بابا تاهیری هه یوسفه

قام گیر   نۆدێ دا سه وه بۆ نۆدێ ئیتر له گوزته وه ئه رزنجه  به ی خۆی له و بارگه فای باوآی بنه شخ مسته
گۆڕێ بۆ  ڕۆژگار ئه گۆڕانی  د به مه م ناوی شخ محه ب، به دایك ئه  نۆدێ له دیش له مه بن و شخ محه ئه

بواری ئاینی و   توانا بووه له واركی به و خونده  لیقه  سه شخ مارف پیاوكی ژیر و به. شخ مارف



  دا ناسرابوو، له كی آورد و بگانه نی خه ناو آۆمه ش له یه و شوه بووه به ستكی بای هه فیدا ده لسه فه
تی  رایه به ڕوه  ناو به ی شخ مارف له وه ب پاش ئه ری ئه گهتی باباندا  ڕۆكی آار می میرایه رده سه

چواالندا   قه درێ و له  شخ مارف ئه آی زۆر  به آرێ گرنگییه دی ده مككی هۆشیاری به ك چه باباندا  وه
وه  آاته وه ده ی براهیم پاشای بابان بیر له وه وه، دوای ئه نه آه ی بۆ ده ن و حوجره آه ی بۆ ساز ئه بنه

ندی و آانی ئاسكان آه ئستا  كه ی مه آی تر لبكات،  ناوچه یه شوه ی به آه ختی ئیماراته پایته
و  چواالن ئه  شاركی نوێ، قه  بیكات به بژرت آه ئه شاری سلمانیدا هه آكن له ڕه یان گه آه  ریه هه
ك ئاسایشی  ك وه ابان یهتی میرنشینی ب بووه بۆ حوآمانیه بار نه مه شونكی له رده سه
  وت و زیانكی زۆری به آه رزه ئه له ر ڕقی بوومه چواالن زۆر جار به م قه  دووهه آه تیه رایه به ڕوه به

.هبوو رفراوانیش نه یانده و به گه  ده آه ناوچه  
و چینی بۆرژوای ك چینی  فیودای   و هیچی تر ، وه  وه بینیه ند چینكا ئه  چه نھا له لی آورد خۆی ته  گه
  دوو بلۆك  مان شوه  چینی فیودایشدا هه له. ران جبه داری ناو شار و چینی آركار و جووتیار و ڕه پاره
و  له. وی و زار بوون ن زه مانه فیودای خاوه  ئه آان آه  جبوه آان و نیشته ریه ك آۆچه بینرا وه ده
ر خاآی آورستانیشدا ڕامای بوو،  سه شی خۆی به نلی بای ڕهتی عوسما وه تی ده سته  ده دا آه مانه رده سه

تییان بۆ  ئمورایه دا مه آه  ناوچه زاریان له وی و رفراوان آردنی زه آان بۆ زیاتر به  فیوداه آوردیه زۆر له
تووند و آی  ندییه یوه  پهآرد و  دهآاندا رییه شایه  عه ناوچه  ڕو مات له و باجی مه  رانه ی سه وه آۆآردنه

نارد بۆ  آانی خۆیان ده ش و ڕووتی ناوچه كی ڕه ست و خه به وه ده آانی تورآه ربازییه زگا سه  ده تیژیان به
م  پاداشتی ئه له. زای ئیسالمی ستاڕی غه رمانی نو ده  خه آرانه آانی سوپای عوسمانلی و ئه ناو ڕیزه

وه پ  آانه  عوسمانلییه بی پاشایان له  قه  آان له یه آوردی ره شایه آان یان عه  آوردییه شدا فیوداه آاره
.خشرا  به ئه  
..  نگۆڕ  سمان پاشای جاف و بایز پاشای مه حمود پاشای جاف وه  ٭ مه درابوون به ی آه بانه  قه و له ك ئه وه

  ته سته ن ده الیه  م له ی بووه به آه نی خاآه لی آورد خۆی خاوه  گه  آه یه ره مه ی سه ی جگه وه ٭  ئه.هتد 
وه  ڕی خۆشحایه وپه آان به ره شایه ك عه ره ، سه وه ته ی پ فۆشراوه آه وه جاركی تر خاآه آانه ره داگیرآه  
آانیان   بۆ تورآه نجامی آاركدا آه رئه  به دیاری له  وه یان به ته آان کیوه تورآه آیان له وییه  زه پارچه

 پی   خاآی آوردستانی داگیر آرد به ڕوو آه و تی عوسمانلی ب چاو هو ریان گرتووه ، ده آردب وه
تی  وه  ده تی ئیسالم آه ریعه  پی شه آرد ، به ژاردا ده ڵ آوردی هه  گه فتاری له تی ئیسالم ڕه ریعه شه

.وی و زاری آوردی  ن زه ترین فیودای خاوه وره  گه عوسمانلی ببوه  
پی  یی به ده تكی سه  جبوون و شارستانیه  نیشته گاته ی آوردی ئه نی آۆمهآانی گۆڕا ی قۆناغه وه پاش ئه

 بواركی  واری له نبیری و خونده ئاستی ڕۆش مه رده و سه  پی ئه  به وه آه آایه  دته آه بارودۆخی ناوچه
درا خوندن   ده  نه هڕگوه  هۆی ئاینی ئیسالمه  بهوه  گیرسایه ر گیراودا ئه پۆلی ڕووباركی به ی شه نرینه

  ، قووتابخانهوه ته وه بو آراوه انهئڕوت و قو ی مزگه ڕگه نھا له ته  واری به  خوندهر  ده آاندا بته له حوجره
و  دا آه ناوچه زا له بوونی پزیشككی شاره ، نهچوو هات و ده خراپدا ده ئاستكی زۆر  وتی زانستی له بوو ڕه نه
هۆێ گژو   آیم و لوقمان ناسراو بوون به حه ی به سانه و آه  له ندروستی بجگه آی ته هزگای بوونی داموده نه

ن ، ر بكه سه خۆشی ئاسان چاره ندێ نه ندێ جار توانیویانه هه  هه گیاوه  
  و ت ئه  تایبه وه به وارییه الی خونده قه  خوند و ته وته ك آه یه هودانی شخ مارفدا ج ر هه می سه رده  سه له

ستی  رده  به وته ر آه هه وز زه وه ڕه  وشه ر له ینا بوو ههای آه شخ مارف آه له نۆدێ٭ دا د یه حوجره
ر، خونه  

تی و   ٭   خوندوویه زائیه ی ئایینی ٭ غه دایك بووه و له قووتابخانه  نۆددا له ر له  شخ مارفیش خۆی هه
ر  رانبه زار مرد به  گوندی هه  لهتی لالج خوندوویه ی حهمین د ئه مه  الی مامۆستا ٭ محه آیش له یه ماوه

   ئه گاته چ، تا ئه رده می  خۆی لده رده توانای سه واركی به و خونده  لیقه سه ، پیاوكی بهرانان شاخی به
ن  هالی ت له نانه خشرێ و ته به آی زۆری پ ئه یهیویست كی آوردا خۆشه نی خه ناو آۆمه  له ی آه ئاسته
درێ، شخ مارف له سای  ئه و سیاسی پ  نگی رهه آی فه وه گرنگییه تی بابان و تورآی عوسمانیشه میرایه
.یوان نژراوه گردی سه  دا آۆچی دوایی آردووه و له1838سای  بووه و له  دایك  له1752  

  درێ شخ مارف ژیانی له هواوی پ ئ آی ته می براهیم پاشای باباندا شخ مارفی  نۆدێ گرنگییه رده  سه له
وه، تا هاتنی  نه آه وه بۆ ئه  ووتنه آی بۆ وانه یه وت و حوجره وێ مزگه چواالن له وه بۆ  قه گوزته  نۆدوه ئه



آا،  ر ده چواالندا گوزه  قه ر له وه شخ هه ن ئیبراهیم پاشای بابانه الیه بیری دروست آردنی شاركی نوێ له
و پشتری  ره تر بكات و به وره ی خۆی گه و بارگه دا و بوو بنه وه دوای ئه ك بوو بهم ئیبراهیم پاشا ده

ر  ر بووه پاشان  زۆر جار به سه موو آات له ترسی هه وه مه ڕووی ئاسایشی میرنشینیه چواالن له رت، قه به
آانی آانی ئاسكان و  شته  دهست نیشانی  آاتك ئیبراهیم پاشا ده وتووه، آه  آه رزه له ی بوومه وره ڕقی گه

ب  ند ئه سه ال په ی له آه ناوچه شاری سلمانیدا   ن له وره آی گه ڕه ئستا دوو گه  آات آه ندی ده كه مه
رك و  موو ئه و هه  ئیتر ئه،دا شارك دروست  بكات م شونه  له دات آه وه ئه و خۆ بیاری ئه ڕاسته

ی  رییه به نگه و ته بن له ها نه و زیان به  وره  البات چ دی تووشی الفاوی گهچواالن ر قه  سه بالغییه له ڕه قه
 ئیبراهیم پاشا بۆ  دروست .دوور بن  آانیش به  هرشی ئرانیه چواالن ڕزگاریان بت و پاشانیش له قه

ی  زۆرینه  ژین له ب یه م شاره تازه  ناو ئه  بنه آی  آرد آه الیه موو م شاره داوای  پشتگیری هه آردنی  ئه
زا  نای شاره ندین به وه چه  سنه م شاره له كی هاتن بۆ پشتگیری آردنی ئه وه خه آانی آوردستانه ناوچه

زنیان  رگه آی ده ڕه ها ٭ هاتن گه ی ٭ ئاغا ته ماه  بنه وه دانه مه   له ههره، هاتن بۆ  دروست آردنی خانوبه
 دا  1784 سای   له.آان سابخی بوون زازه  قه كی هاتن آه  خه وه   سابخ و بانه  له وه دان آرده ئاوه
یدا  آه ندنی بناغه كه  هه بن له را ٭ ئه ریكی دروست آردنی ٭ سه آاتك خه  م آه ب به واو  ئه  ته آه شاره

یبراهیم پاشا ست ئ نه ده ده  ئه آه  آاتك مۆره  مۆری سلمان پاشای بابان بووه، آه وه آه دۆزنه مۆرك ئه
.  ناو  بنن سلمانی آه دات شاره وه بیار ئه و خۆشییه ر به م ڕووداوه هه ب به  ئهشلك دڵ خۆ ئیتر گه
  والنه  مه،رستن و بۆ  خوندن ن بۆ  خوا په آه وه دروست  ئه وره وتی گه ناوی مزگه ش به وره وتكی گه مزگه

واری  آردووه، دوای  كیان تدا  فری خونده لما ٭ و خه ٭ رئیس الع ن به آه ندیش ئه قشبه خالیدی نه
ی ئیتر شخ مارف   جگاآه نه آه دشكاوی بۆ شاری بغداد  شخ مارفی نۆدێ ئه خالید به والنه ڕۆیشتنی مه

دی  حمه رگیشی آاك ئه ب و  دوای مه وام  ئه رده دی شخی آوڕی به حمه می   هاتنی آاك ئه رده تا سه هه
د،   حمه وه بووه آوڕكی ببت ناوی بن ئه موو هیوای ئه  شخ مارف هه وه، آه گرته ی باوآی  ئه شخ جگه

زمانی   آات تا  بتوان به بی و فارسی بۆ  دروست  ده ره گی زمانی عهن رهه دایك بوونی فه پش له آه
.دی حمه ن ئه ش ناوده آه نگه رهه بی و فارسی بخون و بنوس  فه ره عه  
 دا آۆچی دوایی آردووه و 1305سای  دایك بووه و له تاوی له   هه1207د سای  حمه اك  ئهآ
رز و  به  واركی پله آی ئایینی و خونده ی  زانایه وه  له د جگه حمه  آاك ئه.یدا نژراوه آه وته مزگه له

   آه یه وه د ئه حمه انی آاك ئهآ ناوبانگه  به  خاه آ  له بووه یه مه رده و سه توانای ئه  ركی به نووسه
ی آورد وای آرد  رزه  به م مرۆڤه الی ئه قه وڵ و ته آوردی بخون و  بنوس هه ك به ویداوه خه میشه هه هه

رستنی  وتی بۆ  په د مزگه حمه آان، آاك ئه  زانستییه وه بۆ قووتانخانه وه بگوزته آانه وته  مزگه خوندن له
و آات و  بووه له ها ئاسان نه ه  آاركی و مه  ئه نده رچه ش بۆ  خوندن،  هه خانهخودا دانابوو قووتاب

تی  وه م  ده آه ی یه  پله  به  چونكه وه بۆ بۆ قووتابخانه  بگوزیته وه وته  مزگه دا خوندن له مه رده سه
 دا ٭ نامق پاشای 1851   سای  له بابانیان  آۆتایی پھناتی تی میرایه سته ی ده وه عوسمانی دوای ئه

ست  ده نبوڵ به سته بۆ ئهآا   پاشای ٭ بابان بانگ ئه بدالله  بووه ٭ عه مه رده و سه  والی ئه تورك ٭ آه
ن   الیه آی داگیرآردنی سلمانی له ره ، هۆی سهن ی دائه جگه ری و ٭ ئیسماعیل  پاشای تورك ٭ له سه به

ها ٭ آه آاتی خۆی براهیم پاشای بابان بانگی  ی ٭ ئاغا ته ماه وان بنهوه بۆ  ناآۆآی ن رته گه وه ئه تورآه
ی  ماه ڵ بنه چن له گه ك تك ده یه زنیان دروست آرد، له دوای ماوه رگه آی ده ڕه آردن بۆ سلمانی و گه
 ناو شاری  نووسن آه بنه  بۆ نامق پاشای عوسمانلی ده وه، نامه ینیانه  به وته آه شخاندا  و ناآۆآی ده

ی  وه   آردنه بوون به هد  نهآان ڕازی  تورآه یه م شوه  ئیتر به.ن وان حكومانی سلمانی بكه وه و ئه سلمانیه
نا  زانی ناویان ده رپچی آردنی ئاینی ئیسالمیان ده و سه وا آاركی ناڕه  سلمانیدا و به  له قووتابخانه

و آفریان زانیوه مندانیان  وا آاركی ناڕه تری ئیسالمی  آورد بهكانی   خه وه زۆر له ركی تره سه آفر، له
عدی شیرازی  و شیعری حافز و سه ر آانی پغمبه ان و وتهئ قور  له  فری زانست ببن، جگه بچنه قووتابخانه

زانیوه، آافرستانیان  و به  وه ت آردۆته آی تریان  ڕه موو زانیارییه ب هه یی نه می هۆنراوه رهه  به آۆمه
 پشت گیری  ب آه كانكیش ده وێ و خه آه رئه یدا سه آه وه  هه دی شخ له حمه  آاك ئه ختانه م خۆش به به
  قیان زانیوه بۆ خۆیان له وای هه  ڕه ی بهلآانی عوسمان  فاشسته  تورآه  آه رنجه ی سه ی جگه وه ن، ئه آه ده
   بووه و به غه ده م بۆ  آورد قه ب به  هه انهندا  قووتابخآانی تریا و شاره  ره نقه نبوڵ و ئه سته ئه



د  حمه ی آاك ئه آه وه آاره بته دی شخ ڕاست ئه حمه دا پیاوك دژی آاك ئه  آۆیه  له.آافرستانیان زانیوه
.سنو د ئه حمه م بۆ  آاك  ئه وه  یه  هۆنراوه م آورته زان به ئاینی ئیسالم  ده   آفر و الدان له به  
د حمه یری آاك ئه غه  ماوه به س نه آه  

رشد عروف و عالمی ئه شخی مه  
بۆ آوردان  آا له  ئستا ده ،چاآه  
تی قورئان رع و ئایه ی شه رجمه ته  

  بۆ خودایه  تی له ن خزمه واقیعه
؟ بایه آوردی نه  ر به گه بوو ئه چ ده  

 
موو آات خاك و نیشتمان و زمانی  هه    آه مه دهر و سه تی ئه ك سیمبوكی آوردایه حاجی قادری آۆیی وه

: نووس و ئه و پیاوه ده مك بۆ ئه نرختر بووه وه شی به آه ڕه باوه  ال له آوردی له  
ر بووم ده ها موآه وای وت وه ر آه هه  

رچووم دین ده  وا له وام زانی آه  
ری ماوی ر آه سه گووتم، ئستاش له  

اوی،نو چ دا له چابوو مستم نه  
  لی زۆر به  عه ، شخ بابابه  بچكۆله ده مه لی و شخ محه ب  شخ بابا عه دی شخ دوو آوڕی ئه حمه آاك  ئه

  سایدا آۆچی دوایی 26نی  مه ته مان شوه له ش هه  بچكۆله ده مه آات شخ محه نجی آۆچی دوایی ده گه
عید ، شخ مارفی  من  ٭ شخ سه ج ئه  بهدوا وت آوڕی له ده بچكۆله  حه مه م شخ محه آات، به ده
 پاش آۆچی ید عیسا  ٭ د، سه حمه ید ئه ر، سه ید عومه ن، سه سه ید حه قیب، سه فا نه قیب، شخ مسته نه

ت و  مكی شارستانیه ك چه وه دیسان وه گرته ی ئه ی باپیره عید جگه دی شخ، شخ سه حمه دوایی آاك ئه
.ب ری خۆی ده ڕۆی آاریگهدا  آه  ناوچه سیاسی له  

  تی خۆیان له رازووی سیاسه رانی خاآی آوردستان بۆ ڕاگرتنی تای ته چۆن داگیرآه  آه شتكی شاراوه نییه
و آی   خه آان هۆزه ره شایه ك عه ره آانی آورد و سه  ناوداره آی زۆریان به موو آات گرنگییه آوردستاندا هه

  ڵ و گروپی تریان آردووه به ند آۆمه وه چه ڕانه  بۆ  دانانی هكی گهمان آات آان داوه، هه رییه آۆچه
  له ن، ق بكه دا له آه ناوچه  یان له وه وه و باری مانه ڕنه بگه  ڕۆژان لیان هه ك ڕۆژێ له وه گژیاندا  نه

ك  وازتری گرت بوو وهآی جیا آیان ڕگایه رالیه  ئاشكرا هه  خالیدا  آه والنه می شخ مارفی نۆدێ و مه رده سه
وانیاندا ن  ڕی ئایینی له آردگار و باوه ت به باره وام جیاوازی بیرو بۆ چوونی جیاواز سه رده وی تریان، به له
 دوای  نرن به ب  ده خۆش ده  نه آانی ئیبراهم پاشا آه  آوڕه آ له  یهی وه و آاته ت له تاییه بوو، به هه
 پشتیوانی خودا چاك   به  هیچ نییه بین ئه  آوڕه ئه والنه  مه آه ،بكاتماشای  خالیدا بت ته والنه مه
و چی  بزانن ئه  شون شخ مارفیشدا آه نرن به ب، ده ندروستی زۆر خراپ ده ری تهام آوڕه ب وه، به بته ده
تی خوداوه  مهح  ژر ڕه موو شت بخاته  مرۆڤ ناتوان هه آا شخ ده ماشی آوڕه ده  شخ ته ، آه ئه

 میری بابان زۆر دی  م آاره  له مرێ، گوایه ك آوڕه ده یه ،  پاش ماوه یه ر هه سه  چاره ت پویستی به آه آوڕه
ردان  رگه  سه والنه  مه یه م شوه دات، به  ده وره وتی گه  مزگه  له والنه  مهشك و بیاری البردنی  ده والنه  مه له

 آۆچی دوایی  آی ساحیه ڕه  گه  شام له  بۆ سوریا له وه  وشه ك پاشان له یه ماوهب بۆ  ی بغداد ئه و ئاوره
ی شخان و  ماه  نوانی بنه آی له ره ش بۆ دروست بوونی دووبه م هۆیه  له جگه. ینژن وش ئه آات و له ده

  وه ببوونه  عوسمانیهتی سته هۆی میری بابان و ده ی شخان  به ماه  بنه بوون  آه جافدا، هۆی تریش هه
 آردب چ شخ مارف چ آاك یانزا آان غه رآات تورآه  هه وی و زاركی زۆر آه ن زه  خاوه فیوداكی به

  وییان داوه آان پارچه زه تورآه  وسته م هه بری ئه  ناردوون  لهڵ گه ربازی آوردیان له دی شخ سه حمه ئه
  دا آه  آاتهو ت له تایبه ی ناخۆشی بوو به آان جگه  جافه داهش بۆ فیو مه  ئه ی شخان آه ماه  بنه به
نی تی عوسما وه  ده ی آه وه آات به  ئهعید آی زۆری شخ سه تییه  ئاشكرا دژایه حمود پاشای جاف به مه
ڵ  گه له. دات عید ئه بوونی شخ سه  آی زۆر به ت گرنگییه تاییبه  ٭  بهبدول حمید گشتی و سوتان عه به
آان و  یهدن وه مه  هه  وانه بووه  له ندا هه  نوه آان  ناآۆآیان له  آوردییه رییه شایه شدا زۆری تری عه وه ئه

آان  رزنجییه ر  آرڕین و فۆشتن، آات به سه ی شخیان آردووه له ماه تی بنه آانیش دژایه بانییه تاه



ن و  ده ده ستنن و تیان هه آانیان ل  ده پارهوێ  نم و جۆ له آان بۆ آینی گه بانییه  الی تاه چنه ده
ی شخ  دا براآه ڕه م شه ریان  له سه  نرته ب و ئه عید دگران ده م آاره شخ سه ن،  به هیچیشیان ناده

زای ئیسالمی  هغ ی شخان  ماه  بنه آانی هار آرد له  زیاتر جافه ی آه وه شدار بووه، ئه بانیش به زای تاه ڕه
دا  زایه و غه آا بۆ  هاریكارییان له دی شخ ده حمه  آاك ئه  تورك داوا له  آهآاندا  ر ڕووسه سه ك بوو بهتور

 پاداشتی  آان، له ر ڕووسه نرێ بۆ سه شكرك ده زای له عیدی آوڕه تی شخ سه رۆآایه سه د به حمه آاك ئه
تری   گوندی5ڵ  گه گیرێ له ڵ ئه وه هه ناره ئاوی سرچ له  د آه حمه آان  ٭ جۆگای آاك ئه دا تورآه مه ئه

ب و  ند ئه مه وه ی شخان ده ماه  فیودای بنه یه م شوه دی شخ به حمه  آاك ئه ن به ده شارباژر ئه
و فیوداه،  آرێ  زیاتر بووه و گرنگی زیاتر دراوه به  ئستا باسی لده عیدا آه می شخ سه رده سه له

 آوردستاندا  هزبووه له تیان به سته  ده آاتكدا آه  بووه له وشتكیان هه دستاندا ڕهخاآی آور آان له تورآه
ن   بكه آه  آاتك ناتوانن آۆنتۆی بارودۆخه زانیویانه م آه آرێ به به  آانیان داوه وی و زاره  زه
 سای  یان آی له وه ئه قواسته یان ئه آه له آانی آوردیش هه داره دا پاره آانیان زیاتر فۆشتووه لره وییه زه

.زراند  آورستاندا دامه  یاسای تاپۆی له1858  
آا   ست پده ی شخان ده ماه ی سلمانیدا دژی بنه ناوچه  حمود پاشای جاف له آانی مه  آاتك چاالآییه آه

ردانی  وو جار سهژیانیدا د  عید له ن، شخ سه ده مای شخان هانده  و گروپی جیاجیا له سته ڵ و ده آۆمه
ر  یی هاتبۆ سه و گله آانبووه آه زۆر قسه بانییه ڕی تاه مدا دوای شه آه جاری یه نبوی آردووه له سته ئه

 والی بدولعزیز ٭    ٭ سوتان عهن الیه  له  بانگ آردن چووه واته میشی به مه عید جاری دووهه شانی شخ سه
 بات  بۆ  هاوآارانی خۆی ده  له عید آۆمه دا شخ سه ردنهم بانگ آ  لهت آرابوو، عوه وه ده عوسمانیه

حمودی  ه شخ مه گه قیبیشی له فا نه  شخ مسته  براآانی خۆی آه   چوار له وانه ڵ خۆی له گه نبوڵ له سته هئ
مردی شاعیر و مامۆستا  بوو وه مامۆستا پیره  ساڵ ده22 تا 21ر  نی هه مه  ته مه رده وسه  ئه آوڕی آه

 دوو مانگك ی گیرێ ماوه آانی ده ره  شخ و یاوه دا ڕزكی زۆر له ردانه م سه  لهب، ڵ ده گه ریشیان له وهز
ی  ب و جفره ل دڵ خۆش ده ی شخدا گه نه م دیده بدولعزیز له وه سوتان عه مننه نبوڵ ده سته  ئه له

واو بوونی  بكات، دوای ته   پوهندی  یوه  پهو خۆ  ڕاسته آاتی گرنگدا  له  شخ آه دا به تی خۆی ده تایبه
ن  ده  ئه آكه  بیاری چوون بۆ مهیقیبی برا فا نه عید و شخ مسته نبوڵ شخ سه سته ئه  آانیان له آاره
  وه بۆ آورستان، له ڕنه گه حمود و  هاوڕكانی تریان ده مرد و شخ مه م  مامۆستا پیره مره، به نیازی عه به

درن آه   ئه وه ئابوقه  ئاغای ٭ آۆیه مه ن حه  الیه دا له وتكی آۆیه  مزگه ن له ده  الده ۆیه آ ڕگا له
 هۆی پیاو چاآانی   به ختانه م خۆشبه حمود و هاوڕكانی، به  شخ مه بوون له س ده  آه11رژمریان  سه

. سلمانی وه نه گه  بتو ده  ڕزگاریان ده زه و گۆمه وه له آۆیه  
قیب آۆچی  فا نه  شخ مسته آكه مه  وێ له قیبدا له فای نه عید و شخ مسته ی شخ سه آه مره آاتی عه  له

  وه رته گه چ تا ده ی دوو سای پده یدا ماوه ره فه م سه عید له ینژن، شخ سه وێ ده آات و له دوایی ده
وه  تلته ی ئه آی زۆر پوه یه عید و ماوه ر شخ سه  سه آاته فا آاركی ڕۆحی ده مردنی شخ مسته. سلمانی

وه  ننه ی زیاتریان بۆ ئه و ئاژاوه ڕ  قیندا شه چن به آان زیاتر لیان ئه شیدا بۆ سلمانی جافه وه ڕانه  گه له
ی  وه وه به نه آه رز ده آانیان به دا زیاتر ڕقی دوژمنه نجانی شخان لره گه. ریان بنن ده سلمانی وه  تا  له

و گزاف  مك زیاتر گاز  شاری سلمانیدا آه و پیریان چوو، له ره  به یه و شوه  به بدولعزیز  سوتان عه آه
 آا یه و ئه آانی خۆی په حمود پاشای جاف پالنه  مه آی درژ نابات آه یه   ماوه،ن ده كیدا ل ئه ر خه سه به
ی  ماه رنانی بنه ده وتووه بۆ  وه ك آهڕقی ٭ دا  ره ی ٭ ئیتحادی و ته ڵ آۆمه گه وه له  ژره  چۆن له آه

ی  وه گانه ن بۆ هه خه ای جاف پالنك رك ئهشحمود پا رفی سلمانی و مه سه مته. سلمانیدا  شخان له
 هۆی  وه، به عیده  شخ سه س بووه له  نزیكترین آه فور ٭ آه ت ٭ میرزا غه  تاییبه عید به آانی شخ سه پیاوه

 ناوی شخ  ن بۆ والی موس به آه گرافك ئه له وێ و ته آه ست ئه ی شخیان ده آه وه مۆره فوره همیرزا غ
وێ  ڕزگاری  بكات  عید بكه  والی موس فریای شخ سه  پویسته نووسن آه دا ئه آه گرافه له  ته وه، له عیده سه
 شون شخدا و  ك ئستر سوار دن به یه هوه بۆ شاری موس، پاش ماو آان و بیگوزته ی جافه  آشهست ده له
 ئاگای  من چونكه ری سوڕده  سه م آاره عید به وه بۆ موس ، شخ سه گوزنه ی ده و بارگه ڵ خۆیان بنه گه له
 ی پنامن،  ئیمزای خۆی نوسراوه هیچ قسه ن به ده ی خۆی نیشان ده آه گرافه له   هیچ نییه پاشان ته له
آی   موس خانوویه گاته  آات شخ ده آه.  بۆ موسوه  دوور بخرتهعید  شخ سه مه دووههجاری    بۆ مه ئه
 نازان چ پالنی  ساوه په واو حه ژین شخ ته دا ئه و خانووه وه له موو پكه  هه آردوون آه یان بۆ ئاماده وره گه



ماڵ  ڵ والی موسدا له گه  آردن له ۆ قسه بغ ٭  با زا ده  هاوآاری ٭ ڕه  به دواوه  ڕۆژك ناو بردنكی وابه له
   دا له1908 سای  ژن بووه له م ڕۆژی جه وت دووهه  ڕكه آهڕوات  رای موس ده و سه  ره وێ به آه ر ده ده  وه
رای موسدا  می سه ر ده به وه له رگای لناآه م ده  به وه  ژووره ست بچته وه رای موسدا  ڕاده می سه رده به
عیدا و گیانی  ری شخ سه سه دا به ردكی زل ئه  دواوه به  ناآاو پیاوك له هن له  وه جیده ڕوانییه وه چا به
 زیز  دی شخ عه مه د و شخ محه حمه   شخ ئه وه ماه ن ، له آه  باران ده باغیش گولله زا ده آا و ڕه خت ئه به
وه ،  یشارنه  دوآانكدا ئه سانكی تردا له ند آه ڵ چه گه ب له  ئهڕبازا حمود له وت شخ مه  ڕكه به آوژن  ئه

ك  یه وه ، ماوه ڕن نایدۆزنه گه حموددا ئه دوای شخ مه   ٭ آونو قوژبنی موس به دیهیم ی حه پیاوانی ٭ سواره
  آه له ریمی ئه سوآارانی آه  خزم و آهمای ند ڕۆژكیش له وه ، چه نتهم  موس ئه یی له شارگه  حه به
 جلی  یان به  زۆربه وه آه و  هستر سوارانه ن ئه الیه   موسدا له  له ساته م آاره ی ئه آشه. درێ شار ده حه
 گوی  گاته واڵ ده رمتر آردبوو، آه هه یان گه آه ه  گچه چوون هاتن و ده وه ده  جلی آوردییه ربازی و به سه
ر  گه ر والی موس آه ئه نه سه خه ختكی زۆر ده وه جه آوآهر  آه  سلمانی و له آان له ره آوردییه شایه عه

ن،  ڕ موس داگیر بكه  شه بن به وا ناچار ده وه بۆ سلمانی ئه رنته گه یی نه  بوه حمود به بتو شخ مه
ڵ  گه چن له وه ده آانه  آوردییه ره شایه ی عه شه ڕه نگ هه ته  ج به ست به ت دارانی عوسمانی ده سته ده

 شخ  آه. ن آه ڕێ ده وه به رآوآه  ڕگای آه و سلمانی له ره حمود به ربازی عوسمانیدا شخ مه هزكی سه
ن،  آه  پشوازی لده وه  خۆشیه ك به گیرێ و خه رآوك سلمانی ڕزكی زۆری لده ی آه وه ناوچه گاته ده
  لهعید و   آوشتنی شخ سه ر به رانبه دا به ساته م آاره بووه له ری هه حمود پاشای جاف ڕۆلكی آاریگه مه
رانی ئیتحادی و  به ڕوه ن به الیه  له مدییه ی حه زار لیره  هه3000 عیددا  ی شخ سههید آردن نجامی شه ئه
گرێ، رده وه وه قییه ره ته  

ك  ره وه ژیانی سه بایی و پكه آی هاوآاری و ته مایه بوونی بنه ر نه  سه ینه خه  ده خنه ی ڕه نجه دا په لره
گ   پناوی ئازادی بۆ آوردستان نه ردان له خۆ به آی گ له یه بوونی بناغه  نهآان  آوردییه ره شایه عه
ده و   سه  به ده و سه  یه گای آوردیدا له مژه هه  ناو آۆمه یه له م دیارده تدارتی بۆ دوژمنان، ئه سته ده

می  رده ر له سه  ههوه، منته مان ئه آه له ی نوی گه وه هی میراتگری بۆ ن  ساڵ به شوه ساڵ به
تدارتی له  سته  دهی آورد وره تی مادی گه وه  آه ٭ آواآسار ٭ پاشای ده٭ وه، تدارتی٭ ماده سته ده
  تایی آۆتایی به تا هه ی خونی باوآی آواآسار بۆ هه  تۆه ست، له  ده وه گرته رزی باوآی آوژراویه ریبه فه
ی موسیشی ل داگیر  آه ی دوو ڕووباردا ٭ میسۆپۆتامیا٭ قه آان هنا له ناوچه  ئاشورییه تدارتی  سته ده

وه آه ناوی ٭ نینه٭  آانی ناو سوپای ماده ره ژنه نگاوه آ له جه  ناوی یه آردن و ناویان نا ٭ نینه ئاوا ٭ به
وه بۆ  آاته رگا له ڕووی سوپای ماد  ده وه و ده آانه اشورییهی ئ  ناو قه چته ب ده س ده مین آه آه بوو، یه

آان  ی ئاشورییه آات قه شی نینه ده آه پشكه شارهآان آواآسار  یان، دوای شكانی ئاشورییه وه هاتنه ژووره
آسار  دوای آوا. وا ناسراوه ینه  ئاوا ٭ آه ئیمۆ به نه نن ٭ نینه وه ناوی ده نه آه ر له نوێ دروست ده  سه

ت  وه ماوه ده  نه باآدا ئاژاوه می ئازیده رده  سه  چونكه له،گرێ رده تدارتی وه سته باك ٭ ی آوڕی ده ئازیده
كی و  خهباك  دی زۆر  ت ئازیده  تایبه بن، به نگ  گان ده دن و ئاههزووی ڕابوار ریكی ئاره زیاتر  خه

وته  آه  خۆی، ئارباك دهت ٭ ئارباك ٭ ی شالیاری به تایبه نجن، ڕه ت له خۆی ده وه ستانی ده ده آاربه
مان آات آۆرشی آوڕی آامبوزی  آات هه وه ده وره   آۆرشی گه ندی به یوه باك په پالن بۆ ڕووخانی ئازیده

باك  یه ئازیده م شوه وه، به ی نزیك له ٭ ئاآپاتان ٭ بكاته عیالمیان ئاگادار  آرد آه سوپاآه
نرته  وه ده  شكره  له  ج ئارباك به ست به الماری خاآی مادی داوه، ده  آۆرش په وه آه نه آه ئاگادارده

 ب باك شت گیر ده واه ئازیده م هه وه، به  ناو سوپای آۆرشه چته م ئارباك ڕاست و دروست ده ریان به سه
شك و  م هرشیدا ده آه ڵ یه  گه م له  گژ آۆرشا به چ به آاو ده ك دروست ده م جاره خۆی  سوپایه ئه
ر  گه بوو ئه وه بۆ فارس، چی ده گوزرته وه ده آورده تی مادا له وه تداری له ده سته یه ده م شوه دێ، به هه

ختی  د به م به به! ؟  ژر ڕآفی آوردا بوایه ر له ت هه سته  و ده ر بكردایه باآی ده ئارباك خۆی ئازیده
ی خۆمان شكاندووه و له ژر  نجه ر خۆمان په ی آورد هه آرێ آه ئمه  درآی  پده وه مه رده و سه ر له آورد هه

  یه آه وه نھا ئه دا ته یه م نمونه آی من له ره ستی سه به مه. وان آارمان آردووه ئه دا بۆ ڕآفی بگانه
   باو باپیرانیانی پدا ڕۆیشتوون جگه و ر آه ئمه گرنه به  نه و ڕگایه رگیز ئه آاران و الوانی آورد هه رزه هه
ن  وڵ بده ، هه آتر هیچ سودكی تری بۆ خاآی آوردستان تدا نییه ڕۆی خونی یه  و ئاوه  جۆگه بنه ی ده وه له
دا  م خاآه بن، له پناوی ئه تدارتی نه سته ڕ و ده مار گیری بیر و باوه رگیز فری له خۆ بایی بوون و ده هه



ژنی  ستی دوژمن و به وری ده  آلكی ته بنه ب، نه وه ژیانیان هه  پكهبن گیانی لبوردن و مادهموو آات ئا هه
م  ی دسۆزانی ئه ندین ساه آی هاوار سوتاوی چه یه ك پیشه دا وه لره. وه آتر ببنه باتی یه ختی خه دره

ستی دوژمنت،  یته داری ده آه الوی آوردم خۆت نه: وه خاك و ئاوه بۆ جاركی تر دیمه
حمودی  ی شخ مه آه می شۆڕشه رده  سه  له.یدان بۆ برای خۆ آوشتنت  مه تباته دوژمنت نه

وتووه و به ئاسانی  رو پشتی آه تی ده ر لشاوی خیانه تی آورد شخیش به گبه  نه مان شوه له ماندا هه قاره
، آه بتوانن وه  پالنی دوژمن خای بكاتهآان له ی دی جافه  قینه و آۆنه ر آه بتوان  ئه چۆته سه بۆی نه

.آو برا  بژین تدارتی شخدا وه سته موو پكا له ژر ساباتی ده هه  
دی خاڵ و  مه و شخ محه< حبزبوز> ، نوری  یه حمود بیرو ڕای جیاواز هه دایك بوونی شخ مه ی له رباره ده

ی بریتانی له موسك باسی ل آه یهر   ههقونسخ ده هیان به جۆری  آه دایك بوونی شو 1884ن، به سا 
نی  مه حمود له ته ر ساكیان بدرێ، شخ مه وه ناتوانرێ به ئاسانی بیار له سه ، به داخه1883 و 1881
ڕتوآی تری خوندووه  ندێ په ی قورئان و هه تی وانه ت خوندوویه وت سایدا الی مامۆستای تایبه ش و حه شه

حمود دوو ژنی هناوه  شخ مه.  سلمانی بووه له  هه یه تابخانهو قو ر ئه وسا هه آه ئهی ڕشدی  له قوتابخانه
قیبی بوو، دوای   فای نه  مسته تار ٭ بوو آه پشتر ژنی مامه مینی عه خانی آچی ٭ ئه هیه می به آه ژنی یه

خانی آچی مامه شخ  ایشهم ئ وه، ژنی دووهه آاته خان ماره ده هیه حمود به آكه شخ مه رگی مامی له مه مه
  ی موسدا آه آه ساته  آاره دی برای بووه، له حمه  شخ ئه پشدا ژنی خان له مان شوه ئایشه مارفی بووه، هه

.وه آاته خان ماره ده ئایشه حمود شخ مه آوژرێ   ئهد حمه شخ ئه  
 و ڕۆلی  حموده آانی شخ مه رییه روه  نیشتمان په  بواره آیمانه ره ستی سه به دا مه  لره ی ئمه وه ئه

تی  وه ڕاندنی ده ر په ده حمود بۆ وه الآانی شخ مه قه وڵ و ته  هه ق به رهه مه ده رده و سه ڕۆشنبیرانی ئه
آی  یه  وه آه پرۆژه1918ر له سای  عوسمانی له خاآی باشوری آوردستاندا و پاشانیش هاتنی ئینگلیز  هه

آرد،  حمودی گرانتر ده وام باری شانی شخ مه رده  آه بهآوردستان دارشتبوووامی بۆ خاآی  رده درژ و به
های ساڵ   ساه رو سیخوڕی خۆیان به آان له مژ بوو چاوی برسیان بیبوه خاآی آوردستان پشكنه ئینگلیزه

 پی  گه وه ج1909 سای  ر له رسۆن ٭ بوو ، هه یان ٭ مجه آه  فریشته  آوردستاندا بو آردبۆوه آه له
غمی شیرازی ٭ خۆی  سینی  ناوی ٭ حاجی میرزا ح  له شاری سلمانیدا به آوردستاندا آردبۆوه، خۆی له

ریتانیا نوسیوه،  بهی  وه ره دهتی  زاره ر آورد بۆ وه ڕاپۆرت له سه ی به سه له ندین درۆ و ده ناساندووه، آه چه
لكی ئیسالمی  آان گه  آورده  ئیسالم آردووه، آه ن بهیا آه كی آریست و جوله  زۆر خه آان به  آورده آه
٭ مای آورد نوسی 800 ٭ نھا به آانی سلمانی ته رژمری آورده ش سه مه ر به رانبه ناتیكه و ڕادیكان، به فه
 ازهند ویشدا ب ئه یه  په م له ڕ، به  گه خسته آانی خۆی له آوردستاندا ده  همنی پالنه ئینگلیز زۆر به. بوو

   دابوویه ك مۆرانه  و ساڵ وه ده ندین سه  چه ی ئیسالم آه تییه م والیایه با بزانین ئه. بوو و و دڕنده توند ڕه
تدا  ت و سیاسه ڵ و شارستانیه آانی گۆڕانی آۆمه  قۆناغه یی بوونی آورد، له وه ته ختی نه ژنی دره به

ر  آان هه رسته ز په گه  ڕه تورآه! بات؟ و آوی ده ره م بهوا رده یاندووه و ئستاش به چی گه  بهی دواڕۆژی آورد
، آی آۆمارییان  آردبۆوه وه بیری دروست بوونی تورآیایه قییه ره تای دروست بوونی ئیتحادی و ته ره  سه له

ندی دوو ڕووباردا ٭ میسۆپۆتامیا ٭ دانابوو آه  آیان له نوه له ئینگلیزیش پالنی دروست بوونی عراقكی مه
ڕی جیھانی  تای دروست بوونی شه ره  له سه.وه یه  تازه م وته اشوری آوردستانیش به زۆر بلكنن بهب
تی عوسمانی  وه وه، ده ی ٭  فاو٭  نزیك بوونه  ناوچه بی له ره نداوی عه  آه آان له وه آه ئینگلیزه مه آه یه

 جۆرێ   ك به ر یه دا هه مه رده و سه  له  آهشكری ئینگلیز ی له وه نگاربوونه ره نرێ بۆ به حمود ده شخ مه
ری  آتبی  س و  نوسه  آه1000فیق حیلمی به  نگادووه، مامۆستا ڕه سه ی شخیان هه آه شكره ی له ژماره

 3000 دا به 15.04.1920آانیش له  ی ئینگلیزه نامه گه س و به  آه1500عراق ٭ عبدالرزاق حسین ٭ به 
آی  یه شداری آردووه و ژماره  دا به1915دا ٭ له نیسانی  ڕی ٭ شعبه  شه حمود له  شخ مه.سیان نوسیوه آه

وانه  ب له آ ده حمود خۆی یه  بن آه شخ مه كی زۆریش بریندار ده آانی آوژراون و آۆمه ربازه  سه زۆر له
حمود  هین شخ مه ن با نه آان ده به ره دا عه ڕی شعبه له شه. قادا دی خانه حمه ید ئه ڵ سه گه له
.ت آردن د بۆ زیاره رقه  مه ین به ی بكه آه  بینژین گۆڕه ر آوژرا لره گه وه بۆ آورستان تا ئه ڕته بگه  

ناڵ ماڕشال ٭ پسپررا،  تی ٭ جه رآردایه  سه آان بیاری داگیرآردنی آوردستانیان به ئینگلیزه
م له   دا آرآوآیان داگیرآرد به17.05.1918 ڕێ و له  تهو و آرآوك آه ره وه به بغداده یان له آه شكره له



آی آورت  یه آان و پاش ماوه بۆ تورآهك چۆیان آرد  یه ربازی بۆ ماوه   دا به پالنكی سه27.05.1918
  .وه داگیریان آرده

 باسكی  وه آورته مانه حمودی قاره ی شخ مه آه  شۆڕشه قۆناغی ی بچینه وه رله زانم  به  پویستی ده به
تای  ره آان تا سه یه و ده د می نۆسه آه ی یه رانی  نیوه روه الآانی ڕۆشنبیران و نیشتمان په قه وڵ و ته هه
مینیان  آه  آه یههری آانی نه آانی شخه آۆششه. ین  بكهه ڕوسیادال 1917ری  دانی شۆڕشی ئۆآتۆبه رهه سه

ی واندا آه   دا  له ناوچه1880ژی ڕژمی ئران له سای آا د ست پده وه ٭ ده هرییه له ٭ شخ عبیدالله نه
ن،  ده ی شخ ئه آه ناو بردنی شۆرشه شی له وه هاوبه  برای گیانی و  پكه بنه چۆن ئینگلیز  و ڕوس و تورك ده

الآانی ٭  قه ته. نرێ رك دائه سه ست به ك ده وێ وه  تورآیا و له آاته ه د ی ڕوو آه پاش شكانی شۆڕشه
آانی ٭ عبدالرزاق بدرخان  ریه ید عبدالله  ڕۆه آاریگه ها و سه ید ته غای شوآاك سمكۆ ٭  سه یل ئائیسماع

 ٭
ی  م جگه رده موو آات و سه  هه  آههی مان و ڕووناآبیرانه  قاره و آورده آكه له عبدالرزاق بدرخان یه

ناسكترین و     آارو باری سیاسی آوردی له و وریایانه   یه باسی بكرێ و شانازی پوه بكرێ، زۆر زرنگانه وه ئه
ت ناسی   ڕۆژهه آات ه د آان  ڕووسه مانكا داوا له رده  عبدالرزاق له سهرجا ڕاگرتبوو، ل و مه دژوارترین هه

رگانی بۆ  نگی آوردی و وه رهه ئوربیلی ٭ بنرن بۆ آوردستان بۆ دانانی ڕزمان و فه. ناوداری ڕوسی ٭ ئا
  یه م شوه وێ به آه  آوردستان و چاوی به عبدالرزاق ده ئوربیلی دته.  آاتك ئا.وسیر زمانی ڕو سه

.دوێ  ده٭ئوربیلی. ئا  ٭ڵ  گه ری آورد عبدالرزاق له روه نیشتمان په  
و  ، هیوا  آۆت و زنجیری زۆرداری عوسمانی و قاجاری دایه م له آه ته  میلله م  آه  یاد ناآه وه له رگیز ئه ٭ هه
ر ڕزگار  ی داگیر آه ل و وتمان له آۆت و زنجیری زۆردار و بگانه  گه   آه یه وه  ئه ت و ئامانجی ئمهئاوا
،  یه واری هه  خونده آی زۆری به مان پویستییه آه له ش گه  پیرۆزه م ئامانجه  دیھنانی ئه جا بۆ به. ین بكه

. ن تیمان بده دا یارمه  مه  لهلی آورد، ییه بۆ گهوار خساندنی هۆآانی فربوون و خونده ش ڕه مه آلیلی ئه
ست و پنووس و  ن ده  خاوه ر آارت آورد بوو به آرا، خۆ هه ڤانم ڕزگار نه  هه  من و به ر به گه ئه

  وتنه له م چاوپكه ئه. ست بھن٭ ده وه و ئازادی خۆی به  خۆیدا  بته توان به وسا ده واری خۆی، ئه خونده
  وه، پاشان له ته  دا له وتی سوید بو آراوه1986م سای  آه  ٭ ی یه2گۆڤاری چوار چرای ژماره ٭ م  آه یه
آردنی  ی خوارووی آوردستان، دا نووسین و ئاماده آه ته وه مان و ده حمودی قاره ی شخ مه آه رگه به

.ر آردووه سه هسول هاوار ٭ باسی دوور و درژی ل د ڕه مه ڕز و زانا ٭ محه مامۆستای به  
ی پاه و  واران و ڕۆشنبیرانی آورد، ئه ی خونده ندارانی آورد، ئه ت مه ران و سیاسه ی ڕابه سا ئه ده
ی آورد، ئیمۆ ی آركاران و جوتیاران ی قوتابیان و مامۆستایانی آورد، ئه  ئهرانی آورد، نجده ڕه

م    ساڵ دوای ئه88نگ ناگرێ؟ ئیمۆ  آامتان تفهی آامتان پنوس ناگرێ؟ ئیمۆ شانی  نجه  په  ختانه خۆشبه
 درژمان  نوزه گریانی   ئاوڕێ له،  پ باڕژنه م ئاسكه ی خونی ئه  ساڵ دوای آونی قوپه88 ئیمۆ  مه خه
رانی  ی سه خیلتانم ئه وه، ده نه  بده م خاك و ئاوه ری ئه زاران ڕابه مشی هه رگی خۆه وه، ئاورێ له مه نه بده
تان آوژێ، آوژن ئه  نه مه م خه ین، ئه سی تر شك نابه  زیاتر آه  ئوه له له م گه رانی ئه خیلتانم ڕابه  دهآورد  

وه به  آانه ن آورده یه ال الی ب وچان درا له قه وڵ و ته ك هه ی آۆمه وه  دا دوای ئه1914له سای 
یان   نهمان آانی ئینگلیز و تورك و ئه هو م هه آان داهاتك بۆ آورد پك بھنن، به هاریكاری ڕووسه

آانی  ك عبدالرزاق بدرخان و ئیسماعیل ئاغای شكاك و شخه رانی وه روه ر بگرێ، نیشتمان په هشت سه
ست   ناو ده ست له وه ده موو پكه  هه وتن آه ید عبدالله له ناو خۆیاندا ڕككه ها سه ید ته هری و سه نه

وه  موو پكه ردا هات و هه سه ری به تی آورد شۆرشی ئۆآتۆبه گبه  نه ن، له داهاتك بۆ آورد دروست بكه
می دادگا،  رده ن بۆ به آه ی موسی ده وانه گرن و ڕه آان عبدالرزاق بدرخان ده وه بۆ تورآیا، عوسمانیه ڕانه گه
.یكوژن  پالنك ده  ڕگا به  موس له ی بگاته وه م پش ئه به  

  رانی شۆڕشه  ڕابه آك له یه ر لی آوردا، بگومان هه ی ڕزگاری خوازی گه وه له بارودۆخی بزوتنه
  یان توانیوه به  نه ك بوون آه رییه  سه رده ند ده چهمی خۆیاندا تووشی  رده رجی سه ل و مه آان له هه آوردییه

  ن، آه بات بكه وونی خهروه چ وام به رده ی به نگاندی تاآتیك و پرۆسه سه ڵ هه  گه فتار له پی پویست ڕه
وه نییه   مانای ئه مه دا ئه هاوشان لره. ڕی آردووه رانی و ب باوه هاوآات هاووتیانی آوردی تووشی نیگه

ر   سه ی تر آه ئیمۆ به ر تاوانكی دیكه رانه دوژمن  دۆست بوون یان خۆفرۆش بوون یان هه م ڕابه  ئه آه
  دام آه ڕه و باوه وان دسۆز تره له ی ئیمۆ له وه یان توانیوه ئه وان هنده ه پایان، ئ ینه زارمانا بت بیان خه



دا  م خاآه پی ئه  نو له وام گیانی خۆیان له رده وت و به آه وه دوایان ده ڕی خۆشحایه و په لی آورد به گه
ڵ   گه فتار له ۆ ڕهی هۆشیاری ئیم رگیز به پی  پوانه  هه یه وه دا ئه ننن، آاری دروست لرده دائه
رانی شۆڕشی   ڕابه آ له ر یه هه. ین آه ر نه و به مه مان له رده رجی سیاسی سه ل و مه نگاندنی هه سه هه

ی ڕزگاری خوازی آورد بوون،  وه شیان بوب سیمبوی بزووتنه ه ر هه گه  بگرین ئه مانه رده و سه آوردی ئه
وێ زۆر دوور  مانه ر نه گه  آوژراون، ئه ج و دڕندانه ی نابه ه شو شیان تیرۆر آراون به بگره زۆرینه

مر و  دی نه مه وه قازی محه حمود بدوورن، ئه ی شخ مه آه  دامنی شۆڕشه وه آراس له وه دواوه ئه ڕینه بگه
ش  وه ئهم و  رده یه و پرۆگرامی سه  په وه بۆ پارتكی به رتییه ر گه شایه  عه آانی شۆڕشی آورد له قۆناغه

 پارتی  رانی له و یاوهمر   نهفا بارزانی الآانی مسته قه  ته وه  ئهرگی قازی، چاوی گریاوی مھاباد و مه
ری  سكه ستی  ئیستخباراتی عه  ده مان آات به رگی بارزانی خۆی هه ش مه وه دیمكراتی آوردستاندا ، ئه

هاب،  ر و شه عفه ر و جه نوه  و گۆمی خونی ئهمان آه له ی ئاگری شۆڕشكی نوی تری گه وه آپه عراقی، ئه
  تیانه  پ سۆزی آوردایه م مرۆڤه مان، ئه آه له ی تری گه ری سیاسی دیكه ندین ڕابه وه خونی ئارام  و چه ئه
ردا سودیان  بۆ آورد بووه، دوژمنانی  سه یان قات به  ده بات بگومان بن به  خه شیان بوب له ه ر هه گه ئه
آتر هیچی تر   یه تی آردن به آایه سو  له ی آورد جگه چاندووه آه ئمه  دمانا نه ورد تۆوكیان لهلی آ گه
  آوه آه ئیمۆ وا به یان وا نه باتی آورده غی خه م ده ین، دوژمنانی آورد ئه آتر نه  یه ق به رهه ده

ر بتو  گه غه هنده پیس بووه ئه م ده ئهآتر ڕزگارمان ب،   یه تی آردن به ئاسانی بژار بكرێ و له سوآایه
ب،  زان ڕزگاری نه می پیسی ناحه  پنوسی دزو و ده  نوآه ر له ر هشتا هه دان ساڵ ئاوی بژته سه به سه
 له هله آه پویست م گه  شكۆدار ترین یادی پیرۆزی ئه آكه له  یه1991هاری سای  ی به آه زنه  مه ڕینه ڕاپه

ردا  نگه ك سه موو تكا خوشك و برا ئاسا له یه له هه م گه  چۆن ئه ماشا بكرێ، آه و ئایندا تهڕ  پیرۆزی باوه
موو   هه م آه آه ی یه  پله آان به ھاتووه  هه ربازه  چۆن سه وه، آه قی بوونه فله عسی فاشی عه نگاری به ره به

ی  رگه آانی پشمه ره  به رگیز له  هه ن آهنی بوو مه قه ك و ته  چه آار هنانی آۆمه زای  به تكا شاره
آان  موون فۆشه آانی شارم، سه قام و آۆنه ست گری شه بووه، خوندآار آركار مامۆستا ده آوردستاندا نه

آرد، آیژانی عاشقی شار و دایكانی  یان ده رگه ری پشمه زابوون ڕبه  شاره م خاآه  آونی ئه  آون به آه
 دیمكراتی ح س ک ، پ س ك، ح ش ع، پ د ك،، ی ن ك، آانی  رگه انی شار  پشمهراآرگ سوتاو، شو جه

  خۆزگه. پك گوی نو گودانی ئازادی خاآی آوردستان بووین موو پكا چه ی ئران، هه ه ئران آۆمه
 بوو بۆ  كی تازهزمون  ئه ڕین چونكه ی ڕاپه روازه خابن ده م مه بوین، به م وا ده رده موو ڕۆژ و آات و سه هه

  فتاری پوه زانی چۆن ڕه مان ده چ نه ستمان ده ده  و له آه یه ر بۆ ماوه م ئازادییه هه زانی ئه آورد، وامان ده
 ناو  ی له رگه ی پشمه رگه بندی وشه آانی پشمه آانی جاش و خۆفۆشان بۆ ناو هزه ین هاتنی  ریزه بكه
آرا  ده رگیز نه م هه  ببورن به م خۆفۆشانه کان له نه آرا الیه  آرد، دهكی آوردستاندا الواز نی خه آۆمه

تی  وه  آار دابن بۆ ده وام له رده م آاره وای آرد پیاوانی دوژمن به وه، ئه رگه آانی پشمه  ڕیزه نه بیان خه
وه و  ینه خۆفۆشان پاك بكه خۆمان له  ین آه وه بده الی ئه قه وڵ و ته  بری هه  وای آرد له م آاره عراقی ئه
ین   ناو خۆماندا سوك بكه ی خۆمان له وه ستاین به  ههین ڕ بخه گه آاندا وه  سیاسیه نه  الیه ك له پاك سازییه

له بری دژی جاش و پیاو خراپان بنوسین دژی . ین ۆ بكهرگه ت بات و ناوی پیرۆزی پشمه ندی خه شكۆمه
 دی الدێ و شاخ و  ك له ی ئایه وه  بری ئه آرد، له بووین و  دامان ئهرگه تۆفانكی ڕق  ران و پشمه ڕابه

آرد  گرت و بانگمان ئه رادا دا ئه رآی سه ر ده  به حمودمان له ی شخ مه آه ین آو و جامانه ڵ بكه شاردا هه
ی گیان فیدای  وه  بری ئه آرد، له ری بارزانی ئه ی به آه  آوه باه  قۆپچه ٭ و  تۆپ تۆپنمان به ٭ خوله

م  دانی داهاتی ئه ست بی ئاوه ك ده  یه م و  به ك ده  یه موو به  هههیدان بین و رۆآانی خونی شه ئاوه
ك بۆ مندانی ب  یه  باخچهم خاآه آانی ئه  باران آردنی ڕۆه یدانی گوله  بری مه  له،ست  ده  بگرینه خاآه

ین آوردستان  ڕین دروست بكه ی ڕاپه روازه آانی ده ك بۆ ئاواره نایه  په ونفال  و ئه بجه ه دایك و باوآی هه
ی  نه و زایه ئه. نگ به  گل و ده لی بابا و ئاوایشی به  عه آانیش به آرده الوه و  سه رشی آه نین عه ناو ده
ی  وه ر ئه به نھا له هآرد ت یر ده خۆش سه ك نه ی آوردیان وه نج و الوانی ب چاره هاتن گه  ده وروپاوه  ئه آه له

ی وت آوردستان  وه ره آانی ده ی آورده  الی زۆرینه وه بوو، له  شانیانه تی به رگایه آی پشمه  چه آه
  بووه شانازی به وه نه ی آوردی هشتا فری ئه آۆمه! ژیا م مرۆڤی تدا ده ن بوو به آی ئاژه یه باخچه

ال  ی زۆر له آه بووه خاك و ئاو و نیشتمانی خۆی له ئاینه وه نه ئهوه بكات هشتا فری  آورد بوونی خۆیه
و آوردانه ئومد  آكم له ین من خۆیشم یه ڵ بكه وه هه بووه آه چۆن بتوانین پكه وه نه پیرۆز تر ب، فری ئه



وو شت خۆشتر م  هه م آوردستانم له یه و بكه بایی په  زیاتر گیانی ته دوای ڕۆژ   بتوانم ڕۆژ له م آه آه ئه
  رگیز ڕۆژێ له آی آوردستاندا ب، هه یه ر پارچه  هه تی بسوتم له   آوردایه بۆوام رده  ژیاندا بم به بوێ تا له
م  وه بكه نكه وت و الیه موو ڕه  هه وه شانازی به آانی دوژمنه  دیھنانی ئاواته  ژر فشاری به چمه ڕۆژان نه

و  موو ئه وام هه رده باتیان آردب، وه ئستاش به  خه  م خاآه انی ئهر  ڕۆژان دژی داگیر آه  ڕۆژێ له آه
تی   باشوردا به تایبه  گشتی و له آانی آوردستاندا به موو پارچه ن له هه آه بات ده ی آه بۆ آورد خه پارتانه

یدا  ه  هه ند به ڕین چه آانی دوای ڕاپه مواره  ناهه رجه ل و مه ت و هه وه  بردنی ده ڕوه زموونی به  ئه آه
م هشتا پوكی ش و آۆنی  آتر دروست آرد، به  یه ی خونیان له له بردن و سانكی دوور و درژ جۆگه

  ره و آیشوه ئه .بی ره موو نیشتمانی عه  هه وه به آتی چ پارتی ناگۆڕمه آی چ یه یه رگه پی پشمه
م و  رده ست و هۆشیاری سه شل آردنی مافی مرۆڤ و ههتی و پ ی تاوان و دڕندایه ی چاوگه بیانه ره عه

نگی  وه ده بجه ه  و ههنفال آانی ئه ساته رگ بی آاره نی جه رآه  ده ی له بیانه ره  عه و وته تین، ئه مرۆڤایه
 خشی آانی په واه  دا له هه12.09.1988رواری  ی به ممه له دووشه. ی بغداد ژدیھاآه  ئه دا به خۆیان ئه

ر  سه آات له چاره دام ده رۆك سه  مللك حسین پاشای ئۆردن پشتگیری سه وه آه بی لندن دا بو آرایه ره عه
 گۆڕ  رگری عراقی عدنان خیرالله ی گۆڕ به زیری به  دا وه15.09.1988 له .آاندا ی آورده آردنی آشه

  آاندا گۆڕ به بیه ره  عه  عراقی و وته نوسكی ند ڕۆژنامه ڵ چه گه ست له  نوسی به آی ڕۆژنامه یه آۆنگره
هناوه   آار نه تی عراقی گازی آیمیاوی دژی آورد به یاندا آه حكومه آانی ڕاگه  نوسه  ڕۆژنامه گۆڕ به

 بۆ ڕاگرتنی ئاسایشی  آه م چه کار هنانی ئه ، چونكه به وه شتكی ئاساییه  آاریشی بھن ئه ر به گه ئه
م  ر بۆ گه آه ئه حه نگی مه وست سه  هه.ردا ست له آارمان وه  ده  بۆی نییه كی بگانه وت  و هیچ ناوخۆیه

رگ سوتاوی  ر پی دایكانی جه رمای به رچی به آانی قورئانه و هه ڕه رچی الپه آرا هه لوا و بۆم ده  ده
م  آكه ی مه وانه  ڕهل و ناقۆ هر پشتی حوشتركی ش  سه مخسته و  ده آشا  ژر پیانم ڕاده یه له م هه آه وته
موو  ڕۆژمان آه ههاآانی دو وه وه بۆ نه ینه وه و ڕوونی بكه چته مان له بیر نه وه وه، با چدی ئه آرده ده
بوو،   آورد نه ر به  رانبه وستیان به  هیچ جۆرك هه مین به ر ڕووی زه آانی سه  ئیسالمیه بیه ره  عه ته وه ده

ند ساڵ  ژاری چه لكی هه  گه آه.  شكاند دام حسین یان نه ر و دی ناسكی سه  ده هاته زار نه  یان له هیچ وته
ن ڕژمكی  ناو ببرێ و له ناو خاآی خۆیدا  له الیه الچۆ بكرێ و له ب  قه آو آورد ده ی وه سته ژر ده

ری له  می نازیستی هیتله ڕژ  ق و قاش بكرێ، آهآرێ  ده ییانه زه ب بهوه  عسه  حیزبی بهك فاشستی وه
تی  وه  ده25دا  م ڕۆژانه ڕ و الڵ بوون له آان آه  ئیسالمیه بیه ره  عه موو وته هه. ب زار ده رمه ئاستیاندا شه

الساآت عن الحق شیتان : گوترا  بوو ده وه م ئه موو ده ر زاریان هه ی سه  قسه بی آه ره الحی عه به زل و زه
 و  ی آوا وته ئه! بن؟ یتان خۆتان نه ر شه گه یتان ئه تان؟ بۆ خۆتان آرده شهتسو ی آوا هه اخرس، ئه

٭ انما المومنین اخوه٭  ! كی موسمان آوا برا و برای ئیسالم؟ تی خه آانی خواتان آوا برایه وی قسه یه په
! اخو العربنھا العرب  ته س به یان به! تان ٭ المسلم اخو المسلم ٭ ؟ آه ره مبه هغی پ ی وته ئه  
ی  نجه شكه وه ئاگاداری ئازار و ئه راتای دروست بوونی عراقه  سه له   ئیسالمیانه به ره و ڕژمه عه موو ئه هه
موو آات گوی خۆیان ل  م هه وه، به آانی عراقه ك هاتووه ك له دووی یه  یه ست ڕژمه  ده لی آوردن به گه
آكه   مه  دا  له1988ری   مانگی سپتمبه ل و آور آردووه،  لهپ و خ آانیان ل خه ڕ آردووه و چاوه آه

آانی آورد و ماورانی  نجه شكه  هیچ جۆرێ باسی ئازار و ئه م به سترا به ی گشتی ئیسالمی به آۆنگره
و  ی ئهندامان  ئه آك له ر یه  مای هه ر بم له گه ی ئه وه نفال، دوو دڵ نیم له  ئه بجه نه ه آرا نه هه نه

ژنكی  م آیژك یان بوه  النی آه ر و ئیمارات بوون به ته یت و قه  و آوه  دانیشتووی سعودییه دا آه یه آۆنگره
رگرتووه  هایان وه ژده دامی ئه  دیاری له سه ر ڕایان گرتبوون جا یان به آه ك آاره نفالی تدا بووه آه وه ئه

نه وتی آوردان آه  وشه سنور و آه:  دلیسی ده ف خانی به هر شه. عسیان آیوه آانی به ره  نۆآه یان له
ست  وتووه و ده كه ریای هیند هه ناری ده ر آه ریای هورمزه آه له سه ر لواری ده  له سه ناوی آوردستانه

راق وه، وتی فارس و ع بته رعش ده  و مه التیه تا مه  و دت ههآش تكی ڕاست ده  خه  ووه به آا له پده
عراقی . وه ته و خه  الی ئه ونه آه وره ده نستانی گه رمه نستانی بچكۆله و ئه رمه م ئازرباینجان و ئه جه و عه
م  ی ئه هیدی آه  شه وره آه  جا آوردستانكی وا گه.و سنوره  باشوری ئه بنه آر ده ب و  موس و دیار به ره عه
 ٭ آیلۆ 409650ی ٭   نزیكه گاته  تكایی ده آوردستان بهسنوری :  له دآتۆر عبدالرحمن قاسملو ده گه
 تره،  وره لجیكا و سویسرا و دانیمارك گه  و بهخاآی بریتانیا و هۆالندنھا له   ته یه، آه به تر چوار گۆشه مه

!رامه ن ماڵ حه نی ماڵ له خاوه وه، آورد وته  آورده نابته ی خۆی آه آه نه ی خاوه آه چی جگه  



ندین جار له باس  هادا چه موو باسكی وه ربگرین آه مرۆڤی آورد له هه وه وه رنج له ر سه گه یه ئهیر نی سه
ش  شتوانی آورد ب به  ئازار چه آ له ریه ك هه گرێ، منیش وه ی ئه ند ئازاركی تر ئخه دا و چه الده
ی شخ  آه  چوونه ناو شۆڕشه ر له آم به پویست زانی به وه ند پدا چوونه چه. دا م بواره بووم له نه
  .وه دژی ئینگلیز حموده مه

چم بۆ ئران   ئه حمود ده ت ناسی ڕووس ٭ مینۆڕسكی ٭ به شخ مه یمانی سایكس بیكۆدا ڕۆژهه له په
 خرایی  حمود به ین، شخ مه  بۆ الم بۆ آرماشان گفتوگۆ بكه ری خۆت بنره وه نونه مه آه  ئه باب خانه آه
ری خۆی عبدالله ئاغای  وه، پاشان نونه یان نرێ بۆ سورداشت بۆ آۆبوونه وه و ئه آاته آانی آۆده آداره چه

دا مینۆڕسكی بۆ عبدالله ئاغا  آه وه  آۆبوونه نرێ بۆ آرماشان بۆ الی مینۆڕسكی، له عید ئه مه سه حاجی حه
گرتووه بۆ خۆی،   و ئینگلیز موسی ههرجی خۆی گۆڕیوه ل و مه یمانی سایكس بیكۆ هه  په وه آه آاته ڕوون ده
یمانی سایكس بیكۆدا  له په. ند بكات سه رجی سیاسی خۆی په ل و مه ڵ  ئینگلیز هه  گه  آورد له پویسته

 چۆن بۆ  تی تورآیاوه آه  خۆرهه وته آه  آه ئه بوایه رداری باآوری آوردستان نه ست به ر ڕووس ده گه ئه
   ر نه سه چوو وای ل به  آورد پده ق به رهه  ده آه باری سیاسی جیۆپۆلیتیكی ناوچهوا  ڕووسیا دانرا بوو، ئه

 سنورك بۆ جیا   به  دراوسی ڕووس آورستانی بكردایه  به بوایه ی نه ه و آرا ئینگلیز له ترسی ئه  دههاتایه
نگی جیھانی   له دوای جهآان، وه بۆ آورده ته تكی ل جیابكردایه وه تی خۆی و ده سته ی ده وه آردنه

بی پرسیوه  ره ڕ پرسیار آردنی بوونی آورد له تورك و عه له مه:  یدا ئه آه م ئاڕنۆد ویسن له آتبه آه یه
،  تیان نییه وایه ته ستی نه ریكن هه وه خه ڕ و ماته  مه رین و به آان آۆچه ن آورده آان ده تورآه
رێ آپ بكرن، بگومان ئینگلیز آ وه ئه آانیانه رآرده نھا به هۆی سه و تهن آورد جوتیارن  آان ئه به ره عه

نگی   دا آه هشتا جه1916 ی مایسی 17 بۆ 10له نوانی . ر گرتووه ل زۆری لم بۆچوونانه وه سودكی گه
كۆ ٭ دا ڵ ٭ جۆرج بی نسی ٭ مارك سایكس ٭ له گه ره ی بوو دوو بلۆماتی ئینگلیز و فه رمه م گه آه جیھانی یه

یمانی   ناو بنن په آه یمانه ی په وه ر ئه وتن له سه ن ڕككه آی درژ خایه نسی، پاش گفتوگۆیه ره ری فه  نونه
ڵ   گه چنه شاری ٭ پترۆگراد ٭ له ر ده ردوو نونه ری هه یسه بۆ ڕازی آردنی ڕووسیای قه.  سایكس بیكۆ

:وه ی خواره وتنه م ڕككه یان آرد  بهر س ال مۆر نجامدا هه ون له ئه آه ر ڕده یسه قه  
نسه ره تی موس بۆ فه ـ والیه1  
ـ باآوری آوردستان بۆ ڕووسیا2  
ی میسۆپۆتامیا بۆ ئینگلیز ـ باشوری آوردستان و ناوچه3  

  ویست ببته یده  ئینگلیز نه وه بوو آه وه  هۆی ئه نسا به ره دا به فه روا ئاسان موس ئه آه ئینگلیز هه
ردا هات  سه ری به  شۆڕسی ئۆآتۆبه م آه وه بنوس، به وانه تی به سته سنوری ده و ڕووسدراوسی 

م آاره ئینگلیز  به. یمانی سایكس بیكۆی ئاشكرا آرد گرت و په ستی له آوردستان هه تی تازه ده سۆڤیه
.رهنا بۆ خۆی نسا ده ره ستی فه آانیدا گا و موسی له ژر ده  آاره ستی به ده  

نی پ  نوس آه به ر ویسن ئه ك بۆ مسته یه له نامه  په حمود به له هاتنی ئینگلیزدا بۆ آرآوك شخ مه
شكری عوسمانی له  م تورك و له زرنن ئه تكی آوردی له باشوری آوردستاندا بۆ دابمه وه ن ده بده

آات،  ك بۆ تورك چۆڵ ده یه  بۆ ماوهربازی آرآوك م آه ئینگلیز به پالنكی سه ن، به ر ده ده آوردستان وه
وانیش  شكری عوسمانی، ئه ستی له  ده وته آه وه ده بدوال سافی ٭ یه حمود به هۆی ٭ عه ی شخ مه آه نامه
مه  رده و سه  سلمانیدا ئه له. ن ستگیر بكه حمود ده می شخ مه رخه مته  و ب آه له  په ن به آه رده رمان ده فه

حمود دا و له   شون شخ مه نرێ به  ناوی گفتوگۆوه ده ربازی تورك بوو به  قائیمقامی سهگ ٭ فا به ٭ مسته
ج  ست به آان ده عوسمانلیه. وه آات بۆ لپرسینه ی آرآوآی ده وانه آاو ڕه ستی ده ست به الی خۆی ده

یان ویست  تورآی دهآانی تری سوپای  رآرده ندێ له سه ن، هه ده حمود ئه  دانی شخ مه بیاری له سداره
 آوشتنی  ربگرن بۆیه آان وه تی عوسمانلی سود له هزی آورده سته ر ده ی ئینگلیزدا بۆ سه م هرشه له

 شون  وه ناردی به  موسه شكری ئۆردوی عوسمانلی له ر له زانی، سه ده ندی تورك نه وه رژه  به شخیان به
آی باشی شخ  وێ ٭ علی ئیحسان پاشا ٭ میواندارییه لهوه بۆ موس،  وه بیگوزنه شخدا آه له آرآوآه

می  حمود له تشرینی دووهه خ مهشدات،  ی بۆ سلمانی پ ئه هو ڕانه ی گه وه و ڕگه آاته آات و ئاشتی ده ده
ندی  یوه ڵ شخ هاتبوو تا په  گه عی ٭ له ت مدفه تا ناو سلمانیش ٭ عیزه وه سلمانی هه گاته  دا ده1918

.وه ی عوسمانلی و شخ باش بكاتهشكر له  



ل قورس  خی گهش شانی یی ئینگلیز و عوسمانلی دا بار یه رده و به م بنه حمود له ی شخ مه  قاژه له په
س بۆ   تورك ئستا  آوردی به یزانی آه مابوو ده  تورك نه ك هیوای به یه آردبوو، شخ به هیچ شوه

آانی آوردستاندا  ر ناوچه  سه تی خۆی به سته ماوه ده ی نه وه انای ئهوێ و تو ڕی ئینگلیز ئه آانی شه ره به
آانكی ئینگلیز   ته وای ناو سك بوو به نھا هه یدا به آورد ته  تورك ده شی آه نانه و به موو ئه زاڵ بكات، هه

آرد به ئاشكرا حمود ئاشكرا  ی خۆی بۆ شخ مه ر زوو ڕووی شاراوه ئینگلیزیش هه. بوو  با ده مووی به هه
آانی ویسن دا آه بۆ شخی  رجه  ژر مه نھا له وێ، ته حمودیان ده وان  چۆن شخ مه ینواند آه ئه ده

 دیاری نارد  ی بۆ آورد به ر سۆنی زنگه  ٭  مجه  بری ٭ خدری زنگه وان دۆستی آورد بوون، له ڕشت ئه داده
  حمود به وه، شخ مه ی خوارده له م گه له و خونی ئه م گه نج و ماندو بوونی ئه ی ڕه قه ویش تا  توانی ئاره ئه

  وان به  ئه بوو آه  نه و پیاوه حمود ئه وه شخ مه آانی ئینگلیزه رمانه چووه ژر باری فه ك نه یه هیچ شوه
  مك بوو بیریان له وان ده ئه. آانی شخ وه  ههم رده  به خسته یان ده وام ئاژاوه رده  به ڕان، بۆیه گه دوایدا ده

 بلكنن و ناوی بنن   باشوری آوردستانی پوه  نوانی دوو ڕووباردا آه دورست آردنی وتك آردبۆوه له
یان ویست  ی عراق، ده ی تازه خشه ر نه  سه ویست بچنه یان ده رگیز نه حمودیش هه عراق، آورد و شخ مه

یان ویست    وان ده بوو، ئه ی ئینگلیزدا نه ش له ویست و آرده مه ب ئه خۆی آوردیان هه ر به تكی سه وه ده  
وه  مه رده و سه ر له  هه لوا بۆیه ده رگیز بۆیان نه  هه ن آه حمود دروست بكه  شخ مه ێ له ٭ س ر یه مسته٭  
 و هآ یه  ئینگلیز فریشته  گژیا، آه ن به  دوژمن و بیكه نه آانی تر له شخ بكه ره شایه  عه ویان داوه آه هه

وێ داهاتك بۆ آورد دروست بكات و  یه پۆآی تورك ڕزگار آردووه و ئه هاتووه آوردی له ژر چنگ و چه
تی ئینگلیز   ئاواتی خۆی بگات و دژایه لی آورد به وێ آه گه حمود نایه م شخ مه تك به وه  ده بیانكات به

 موشیری ك تاون و فریودراون وه ی ئینگلیز خه م زمان لوسییه بوون به انك ههك آات، بگومان خه ده
 بابكر گرتووه، حمودی هه ڕی بازیانیشدا ج پی شخ مه  شه ت له نانه ندی آه ته وه مه ی سمان هه مه حه
تا   هه  آه ره نیه مه یر و سه هیچ سه. آرد آان به آاپتن بكر بانگیان ده  ئینگلیزه ری، آه غای پشده لیم ئا سه

ی آوردان و   آۆمه ی له وه  شخ و دوور خستنه تی آردن به ی ئینگلیز بۆ سوآایه ته و سیاسه ئیمۆش ئه
 نو  ست بكاته بووه ده  نه  ئاماده  آه،ق و خۆ ویست  ڕه لله ك پیاوكی آه  آورد وه حمود به ناسینی شخ مه

ناتیكه و    پیاوكی ئیسالمی فه ودیان بهمح تكی آوردی، شخ مه وه وه بۆ پك هنانی ده ستی ئینگلیزه ده
و  رگیز ناچته ژر باری ئه وه آردووه آه مرۆڤی ژیر هه مه ده زاران بوختانیان به  هه ڕادیكاڵ ناو بردووه آه

یان   وهت وه  دهآرد به وا ئینگلیز آوردی ده بوایه ئه حمود نه ر شخ مه گه ی ئه ه و ك ئه وه، وه جۆره فشارانه
ر سۆنی  ك مجه آانی تری ئینگلیز وه ره آردووه بۆ ئادمۆنز و نونه ی درژ نه وقه ستی ته حمود ده آه شخ مه

  آانی له قیانه  فه ی آه وه یوبی، یان به ری ئه ی دی آوردان و ویسنی  ئاشتی خواز و فرایزه فریشته
ر لشوانی  ر بوون بۆ سه مانه زۆر آاریگه رده و سه مانه ئه یان، ئه  گه آردن له وقه  بۆ ته وه پچاوه سته ده
ی  ر قسه آو ئیمۆ هه تاوه آه هه. هنن  نه ڕی پ ن و باوه آه ی شخ نه آه شداری شۆڕشه كی آورد تاآو به خه
ن  ده ن ده ه بهت له سلمانی آ  تایبه یشتوو به  پ گه  جاڕی الوی تازه فامن و گاته كانی نه ر زاری خه سه
  رنج ڕاآشتره ی زۆر سه وه دا، ئه ی شخ قۆپچه آه می ونه رده ن ئواره له به نك ده ك بۆ دیده  یه به

ی ناو خۆوه  خه و یه سته ری ده  هۆی توند و تیژی شه  به1996 بۆ 1995 نوانی  ولر آه له دانیشتوانی هه
ه پیاوه  م آه وه ئه ی پدا بچنه وه  بوون ب ئه ی خوله قۆپچهآار هنان وانیش فری به هاتنه سلمانی ئه

! خوله قۆپچه؟ آ بووه و بۆ ئیمۆ بووه به  
وه بكات ئاگاداری   ئینگلیزه ندی به یوه وه توانی په آی تره ی له ڕگایه وه مر پاش ئه حمودی نه شخ مه
وا شخ  دا پك بھن ئه آه  ناوچه ی آوردی لهتك ی حكومانیه وه  به یه ر ئینگلیز ئاماده گه وه ئه آردنه

ر   هه یویست به حمود ئه رن، شخ مه ده ی سلمانی وه شكری عوسمانلی له ناوچه یه له حمود ئاماده مه
ب باشوری آوردستان  ر هیچ نه دا هه ی آوردستانه خشه ناو چوونی نه ی له قاژه له م په ك ب له یه شوه
دا له  آه  ناوچه ی ئینگلیز نیازی دروست آردنی بوو له بیه ره  عه ته وه و ده امیاوه ئهلكنرێ به میسۆپۆت نه

نی  وه به  ناو شاری سلمانیه ی بنه وه لك، ئینگلیز تا پش ئه ژر ناوی عراق دا آوردستانی پوه نه
ر سیاسی   ڕابه  آرده نۆئلیر ی آورد دا،  آه ویسن مجهآانی تر ره شایه  عه حمود و به زۆریان به شخ مه
م له   ڕێ به خاته وه بۆ سلمانی ده ی له آرآوآه آه شكره  لهر نۆئل  مجهی سلمانیدا  ئینگلیز له ناوچه

وه ڕگای بۆ خۆش بكرێ  لی ٭ تا له ڕگای شخه حمود له ٭ داریكه ی شخ مه آه  گونده چته تادا ئه ره سه
آرد  ده ی نه وه  بوری ئه نۆئلر وسمانلی هشتا له سلمانی مابوون مجهشكری ع  سلمانی چونكه له بته



  یشته سلمانی به واڵ گه ڕی تورك ب، آه هه  سلمانی و تووشی شه وه بته مه شكركی آه وا به له
وه،  هوتنه مقۆ مقۆ  و آۆبوون كی سلمانی آه آان و خه ره شایه لی عه شكری ئینگلیز بۆ داریكه یشتنی له گه
ر له ناو سوپای تورآی   ده  آورد بوون خرا هاتنه ی آه وانه ی تورآیش آه له سلمانی مابوو ئه شكره و له ئه

دا شخ  و ڕۆژه  بوون، له وازه رته تورك بوون په  شی آه وانه آانیان دانا، ئه آه و جلی آوردیان پۆشی و چه
سك له ناو  آانی تریشی  بانگ آرد آه آه ره شایه آرد و عه پیاو ماقونی شار  آی به یه وه حمود آۆبوونه مه

ك بۆ شخ   گچه یه وه م آۆبوونه و پیرهاتنی ئینگلیز بۆ سلمانی، ئه ره بژرن بچن بۆ به خۆیاندا هه
ویست بچن  یان ده آانی ناو شاری سلمانی نه الو شخ و ئیسالمه وشكه ندێ له مه آات چونكه هه دروست ده

و  ره ری خۆیان بوات به یان ویست نونه یان ئه آه ریه آانیش هه ره شایه وه عه  پیری ئینگلیزی آافرهو ره به
مه  رده و سه ه پاشانیش ئه م گچه بوو له رباز بوونی نه تكی ده رفه دا هیچ ده پیری ئینگلیز، شخیش لره

وستی  نج هه ی گه  ئمه  ئیمۆ آهك آردووه وه آان پوانیان بۆ شخ نه ره شایه كی آورد و عه خه
ر  هه. یری شخیان آردووه  چاوكی تر سه ندك به وه هه داخه نگنین به سه ڵ ئه تی شخ هه وایه ته نه

 ر  مجه وه، آه یه آه شكره  و لهر نۆئل جهو پیری م ره كی وخ سواریان ساز آرد چوون به چۆنك بوو آۆمه
ی آه  ه آوردانه و آۆمه ڵ ئه  گه  ڕێ بۆ سلمانی له وته المار دان آه په ترسی وونی مهب دنیا بوو له نهنۆئل 

و  وه و داگیری آرد، ئه  شاری سلمانیه قه هاته  ب ته  ئینگلیز به یه م شوه شوازیان، بهپدانرا بوون بۆ 
لی ئیحسان  ی الی عه وانه ڕهوه و  حمود آۆی آردنه ی له سلمانی مابوون شخ مه  تورآه ربازه ه سه آۆمه

مانی هه.پاشای آردن له موسش هاتنی بۆ سلكی خۆی ڕشتبوو بۆ  موو ڕه  ئینگلیز پنگی پالن
دا بۆ مان  ئه ست ر زانیت شخ ده گه  ئه  ئهر نۆئل  مجه تك ئاڕنۆد ویسن بهبردنی سلمانی، آا روه به
ند  ماڵ چه مچه  و چه بجه ه آانی تر بۆ هه ره شایه ی پاشان له عه سلمان ری خۆمان له  نونه  به وا بیكه ئه

هن جاركی تر   نه وه بووه آه نھا ئه دا ته ستی ئینگلیز لره به  مه ركی تر دروست بكه، واته نونه
  ینگلیز آه بھنن دژی ئینگلیز، ئیانآار وه بۆ خۆیان به زا و ئیسالمه    غه ناوی ن به آان آۆنتۆیان بكه تورآه

ی ڕ ی شه شه ڕه الی خۆیانا ڕابكشن و هه آان به  آورده ماوه یان نه وه آان توانای ئه  تورآه ی آه وه دنیا بوو له
تای هاتنی  ره  سه.ی سلمانی آانی خۆیان له ناوچه ن آرد به گۆڕانی پالنهیاست ما ده ر نه سه آوردیان له

تی   ژر بارودۆخكی زۆر گرانی برسیه ی سلمانی له كی ناوچه  دا خه1918ئینگلیز بۆ سلمانی له سای 
 ر وه، آه مجه تی عوسمانلییه وه ست ده نگی جیھانی بوون به ده آانی جه ساته و قات و  قی دوای آاره

وه  تیه ستی برسیه بین به ده ك ئه مواری ژیانی خه  باری ناهه  سلمانی به چاوی خۆی آۆمه  دتهنۆئل
 بوو بۆ  له زین م هه مردن، ئه  برسا ده و قوژبنی شاردا له ر گۆشه سه وه له رچاوی ئاواییه  به كی به خه

گرن و  رده كی شاری سلمانی وه تی خه ر برسیه رانبه وست به ست و برد هه  دهر نۆئل ئینگلیز و بۆ مجه
آات و  سكی خۆی له سلمانی سووك ئه ئ نۆئلر م جۆره مجه ن، به آه یان بۆ ساز دهین هم خوارده
ی آه  وه گ به آرد نه ده ی نه  چاره زیان به بوو حه كانك هه شدا خه وه ڵ ئه گه م له ب به ویست ئه خۆشه

رتی  و له ژر آاریگه  ر ئیسالم نییه ی مجه وه ر ئه  به نھا له كو ته هاتووه خاآی آورد داگیر بكات به
حمود  م شخ مه آرد، به یان بۆ شخ دروست ده  گچه الیانه و وشكه سۆفی و مه وه ئه تی عوسمانلیه وه ده

ك  ر وه گه ر نۆئل ئه  مجه.رن  به ڕوه ر آارو باری سلمانی به ڵ مجه  گه ریاندا زاڵ ب و له سه توانی به
حمود  ڵ شخ مه  گه ت له  تایبه  گرتووه به آورد میشه ڕزكی زۆر له وا هه  ئهری خست ب آیش ده ر زاره سه

ر  هج، مآردووه رگیز به ب پرسی شخ له سلمانیدا هیچ آاركی نه زوو خۆش بووه هه لك ئاره دا گه
تكی  آوردی پش خستووه له ناو شاری سلمانیدا زۆر  وه موو آات پشتگیری بۆ دروست بوونی ده نۆئل هه

 دا 27.11.1919له :  تی، ئه آانیا نووسیویه ق ٭ له یاداشته تهد  حمه ك ٭ ئه وه بووه، هیوایان پی هه
بر    ساه آورد له ژر زه :400 تی ئه ئاڕنۆد ویسن نووسیویه ریتانیا  ری گشتی به ر نۆل بۆ دادوه مجه
 ناو   وت و له  فه له نه م گه تی ئه ن تا بوونیه یكه ماوه نه نان هیچ نه تی عوسمانلیدا ئه وه نگی ده و زه
م  تكی بۆ پك بھنن، به وه گرن و ده حمود نه  ویسن بھن تا شخ مه ڕ به ه آات آه باو چ، داوا ده نه

ر نۆئل هیچ  ی مجه یه و نامه  ئه  آردنی آوردستانی دابوو بۆیه  پارچه ئینگلیز له مژ بووه بیاری پارچه
ی سلمانی  له ویسن  ی واز هنانی له آار و باری سیاسی ناوچهآرد  و پاشان داوا  ئینگلیز نه آاری له
چ دڵ  مه پ ئه  ئه. جگای ر سۆنی خسته رگرت و مجه ی وه وه داواآه ویش به خۆشیه آرد و  ئه

ر ئسقان داواآانی  تا سه ر نۆئل هه م مجه ر خست ب، به رد دهو آ ر به رانبه ر نۆئلی به آی مجه رمییه نه
آانی باآور و  آانی نوانی آورده ندیه یوه ك تكدانی په  ج آردووه، وه ریتانیای ج به ری گشتی به هدادو



وه آرد بۆ ناو  آانی باآوره ردانی آورده  ناوی سه شتكی به  دا آه گه1919آان له سای  مالیه  آه تورآه
آان آه  ڕی یۆنانیه آان دوای شه وویان به آوردهآان داب ـالیهم  آه شن آه ڵ بوه  هه نه و به تورآیا توانی ئه

. ن تكی ئۆتۆنۆمی بۆ آورد رك بخه وه وا ده دا، ئه ڕه و شه ی ئه وه آان ڕۆكی گرنگیان بینی له بردنه آورده
در خان و  ران به آو آامه  وهوه آانی تورآیا آۆآرده  ناوداره ر آورده  سه واوی له آی ته پاشان زانیارییه

ركی  آانی زازا و قزباش، له سه آر و آورده میل پاشای دیار به جه می آره در خان و ئه ت به هالد جه
ردك توانی   به  به ن واته ڕ بكه ڕن و شه مالی تورآی ڕاپه تی آه وه دا دژی ده آانی هان ئه وه آورده تریشه

  هوروپشتی ب وه بوو آه ده ود ئهحم ی آار و باری شخ مه  آشه.ی آورد و تورك بكوژێ آه ردوو چۆله هه
  آرد، وه حمود دروست ئه یان بۆ شخ مه نرا بوو آه بۆ سودی خۆیان ئاژاوه ڵ چی ته كی خۆویست و گچه خه

تی ئینگلیزدا  ڵ سیاسه  گه بووه تا بتوان له زا نه تدا هنده شاره شخیش خۆی له بواری سیاسه
ر نۆئل زۆر  مجه. ین ی بكه ق و هۆشی ئیمۆ پوانه  ئه ناب به و  آه مه ڕاستییه وت بكات، ئه سوآه هه
ی   چاره زی به تاوه حه ره  سه ر له م ویسن هه ، بهحمود و ویسن خۆش بكات  نوانی شخ مهدا وی ئه هه

یاوكی حمود پ ڕێ، شخ مه گه و بۆی ئه  نیه آه ئه و پیاوه حمود ئه خ مهشآردووه زانیوتی  حمود نه شخ مه
تكی آوردیدا  وه  پناوی ئازادی آورد و ده الی له قه وڵ و ته موو هه ترس و آوردستانی بوو هه ئازا و چاو نه

ر زۆر زوو  ویسن هه. وت بكات سوآه رمانی ئینگلیزدا هه ویست آه له ژر فه سكی ئه بووه، ویسنیش آه
 آش آرد بۆ ناو  انی آورد له سوپای عوسمانلیدا بهآ داره ربازه پایه آان و سه موو  پیاوه ڕۆشنبیره هه

بنه  وه نه حمود تا پكه  دوژمنی شخ مه موویانی آرده حمود هه گ بۆ الی شخ مه سوپای عراق نه
عی، ساح  دفه میل مه ری، جه سكه ر عه عفه عید، جه آو ٭ نوری سه ربازی دژی ئینگلیز وه تكی سه سته ده
موو  ی هه مانه ، ئهر بوو له سوپای عوسمانلیدا فسه وس آه خۆی ئهوآی مژوو ن مین زه آی ساحبقان، ئه زه

ی شخ  آه راتیه به ڕوه شكیان له به ی به ر جاره  ئینگلیز هه. دوژمنی باوك آوژه حمود آرد به له شخ مه
یان به ج   ی آۆیه ان ناوچهآ ی تورآه وه وه  دوای ئه آرده م ئه تیان ل آه  سته وه و ده آرده حمود ئه مه

ستانی ئینگلیز آه  ده ن بۆ آاربه آه كی آۆیه تلگراف بۆ موس ئه  دا خه1918ری سال  هشت له نۆڤمبه
 و له   آۆیه گاته ری ئینگلیز آاپتن ٭ های ٭ ئه مان سادا  نونه ری هه  دیتسمبه15وه له   پیری آۆیه بن به
  سك به ی خۆی آه آه ته وه ری ده حمود نونه م پش های٭ شخ مه به. آرێ دهوه پشوازی ل كه ن خه الیه

شكن له  ، به دزێ،ڕانیه ، قه  هاو آات آۆیه آه. تی  بۆ قایمقامیه نرێ بۆ آۆیه ناوی ٭  شخ عوسمان٭ وه ئه
ان له ناو خۆیاندا ناڕك آ فوریه آان و غه ك حوزیه ر و ئاغاآانی آۆیه  وه شایه ی شخدا، عه آه ته وه ده

ر بیار  ی پشده ر نۆئلدا بۆ ناوچه  له هاتنی مجهتی شخدا بن، وایه رمانه بوون له ژر فه بوون و ڕازی نه
ر بھنن له  ستی شخی ده ولر له ژر ده تی هه رایه به روه ر به  سه  بخرته دزێ و ڕانیه درا قه

تاوه پیاوی خۆیان بووه  ره آر له سه  آه بابه  قائیمقامی ڕانیه یان آردهر آر ئاغای پشده  دا بابه30.10.1918
آرێ به قائیمقامی  وه ئه ن آاپتن ٭ های ٭ یه  الیه  ئاغای آۆیه له مه آر بانگیان آردووه، حه و به آاپتن به

باس به شخ ك ب آانی تری وه ره شایه آان و عه و حوزیه   ئاغای آۆیه مه ی حه وه  به بیانوی ئه آۆیه
بووه  وه هه عیده می شخ سه رده بان له سه و تاه  له ڕاستیدا ناآۆآی شخان و آۆیه. حمود ڕازی نین هم

دا آه  ی آۆیه آه وته بووه آه له مزگه حمود و هاوڕكانی هه    ئاغا نیازی آوشتنی شخ مه مه آاتی خۆیشی حه
.یاندا له موس وه رانه بۆ پشوو الیان دابوو له گه  

رای سلمانیدا  رآی سه رده  دا له به1.11.1918ریتانیا له ڕۆژی  ری به ری دادوه ر نۆئل نونه مجه
ن  حمود له الیه وه آه شخ مه خونته  زمانی فارسی ئه كی سلمانی به بۆ خه ی ئاڕنۆد ویسن ڕاسپارده

تای هاتنی بۆ سلمانی  ره  سه ر له  هه، ویسنآرێ به حوآمداری آوردستان وه ئه راتی ئینگلیزه به روه به
ك  ره رگرت آه چۆن سه آان له ناو خۆیاندا وه وستی آورده  ر به هه رانبه رنج و تبینی خۆی به سه
دا  حمود ئه وه ڕاپۆرتیان له شخ مه  ژره آو و له ده حمود دا نه ڵ شخ مه  گه آانی تر دانوویان له ره شایه عه

ت   تایبه پالنی ئینگلیز له آوردستاندا و له سلمانیدا به. حمود تی شخ مه رۆآایه  سه آه ڕازی نین به
مواری  تی و ناهه ی باری برسیه وه تا به بوژاندنه ره  بۆ دارژڕاو بوو، سه رنامه ن و به پالنكی درژ خایه

الوه و گۆڕستانكی پ  وه آهآه ببو وه ناوچه تدارتی تورآه سته هۆی ده  شاری سلمانیدا آه به ژاری له هه
آانی شار و  الوه آانی آه موو الشه فووتكراوه آانی شار، هه  قامه پان و شه ر گۆڕه كانی برسی سه ی خه الشه

 ناو  وه به خشیه  بهیآی زۆر یه آانی ویسن پاره ر نۆئل به پی بیاره وه، مجه آان شاردرانه وته ناو مزگه
ی آین و فۆشتنی بۆ ساز ڕآانی شاردا زیاتر بازا  ناو بازرگانه آاندا و به ره شایه ك عه ره ك و سه خه



ر  وه سه آان هرشیان هنایه ر هاتوو عوسمانلیه گه بوون آه ئه ی ئینگلیز هنده زۆر نه ، ژمارهآردن ده
آان ساز  وردهشقداریان بۆ آ آی مه یاری دروست آردنی سوپایه ب ستن بۆیه آه تا بتوانن دژیان بوه ناوچه

آی برسی و ماندووی دوای  حموددا، بگومان سوپایه ر نۆئل و شخ مه آرد له ژر چاودری مجه
ی تورك  نگاری هرشكی دڕندانه ره توانی به یده ر آوردا نه سه تی عوسمانلی به سته آانی ده ساته آاره
. ل آردنی سه و تر و ته  م سوپایه و آردنی ئه ڕ بۆ پته  گه آی زۆر خرایه یه مدیسان پاره  هه وه، بۆیه بته

  ڕێ بۆیه گه  بۆی ده خته ند وه  چه  آه  نیه و پیاوه حمود ئه تاوه آه شخ مه ره ر له سه یزانی هه ویسن ده
 دانوویان  آانی تر بوون آه ره شایه ویش عه  ئه نا آه ی داده وه نگار بوونه ره گكی بۆ بهن  م پارسه رده هه
، آانی شاری سلمانی نده ـهم وه دار و بازرگان و ده وانیش پاره شانی ئه آو شان به ده ڵ شخدا نه هگ له
. غداد وه بۆ آرآوك و به ی خۆیان بگوزنه و بارگه ڵ ئینگلیز بن و بنه گه بوون له موو آات ئاماده وانیش هه ئه
تی  وه آی تورك تا جاركی تر ده ره  دوژمنی سه هب بكات ره وه بوو چ آورد چ عه ی ئینگلیز ئه قه موو ته هه

  ت به باره ی ئینگلیز سه نانه و به موو ئه هه    . وه آاته  هیچ جۆرێ نه تی موس به عوسمانلی بیر له والیه
حمود   بنی پی آوردی ب ئاگا درا بوو، شخ مه ر زار بوون و سابوون بوون و له ی سه موو قسه آورد هه

ست بھن دوور له  ده دا به آه یویست دوا ڕۆژێ بۆ آورد له ناوچه كو ده ی ئینگلیز ب به ت آرگرتهوس یده نه
  م ڕۆشنبیران و پیاوه بووه به ت نه زای سیاسه  شاره حمود هنده  ڕاسته شخ مه،وه ردانی بگانه ست توه ده
ختی  ی به  ساوایه م آۆرپه ی ئه وه  هۆآار له بنهی  ب وه آردووه له آانی آوردیش درغیان نه ربازیه  سه وره گه

ڕژێ و  ئه م خاآه وه خونی ئه رچاویانه  به یی به زه  چۆن دوژمنی ب به ن آه ماشا بكه گات و ته آورد پ نه  
مان  آه له  و ڕۆشنبیرانی ئستای گه رآرده  سهآات، نبوڵ و هیندستان و بغداد ئه سته ی ئه آانی ئاواره ڕۆه
م  بووه، به ت بووه و ڕاوژآاری سیاسی نه زای سیاسه شاره گرن آه نه وه له شخ ده ی ئه خنه یی و ڕه گله
  ن چ تاوانی شخه ی شخ بكه آه ته وه یان ویستب پشتگیری ده مه نه رده و سه ر ڕۆشنبیرانی آورد ئه گه ئه
 آورد پیان خۆش بووب آار بۆ آه ڕۆشنبیرانی! بووب؟ بووب و ڕاوژآاری نه ر سیاسی نه گه ئه
حمود چ تاوانكی  گ بۆ شخ مه ن نه ی سوپای عراقی بكه زگاآه تدارانی عوسمانلی و دام و ده سته ده

 گۆشتی ب تاوانی شخ گیر آردووه  مان له خنه قی ڕه  ددانی ڕه ییانه زه موو ب به  هه ؟ ئمه شخی تدایه
 پاڵ ئینگلیز له  ین آه بۆ پشتیان له شخ آردوو چوونه مه ناآه رده  سهو م هیچ باسی ڕۆشنبیرانی ئه به
ست ده  ی ده نجه  په حمود بوون به ڵ شخ مه گه ی له وانه ئه! ست؟ ده ی عراقدا بوونه آار به تی تازه وه ده

  پویست،  ك له م بوو وه لك آه آی گه یه ش خۆی له خۆیدا ڕژه مه ژمردران ئه
ست  ر له ده گۆڕی هه حمود ئه ی شخ مه آه ته  حوآمانیهر  رانبه وتی به سوآه  ڕۆژ  هه  بهئینگلیز ڕۆژ

 دام و ،ی  جگه ر سۆنی خسته ج مجه ست به وه له آار و باری سلمانیدا ده ر نۆئله گرتنی مجه هه
آات آار و چشت  اوی خزمه ن  ه بفغانی م ئه جه ب و عه ره زگاآانی ناو سلمانی پ آرد له هیندی و عه ده

شدا پیاوی  مه ڵ ئه گه وه له رگه  ناوی وه ركی ئینگلیزی دانا به آیشدا نونه زگایه موو ده  له ههوه، ره لنه
سك  حمودیان ته خ مهشالتی  سته یان زیادی آردبوو، ڕۆژ له دووی ڕۆژ ده آاندا ژماره خۆیان له ناو آورده

ر بۆ  وه و آۆی پدات و سه  نو گژاوكی سیاسیه حمود بكاته دا شخ مه ی دهو ر سۆن هه ، مجهوه آرده ده
آانی   دۆسته ندی به یوه م زوو په ی ناچار بكرێ ئه وه رله  شخ به ختانه م خۆشبه ون به آانی دانه بیاره
  سته به م مه بۆ ئهریان بكات،  رآرد آه له شاری سلمانی ده وه آردوو بانگی شۆڕشی دژی ئینگلیز ده خۆیه
حمود خانی دزی و  ر و مه حمود ئاغای پشده باسی مه ند و هه وه مه گی هه تاح به گی فه ریم به آانی  آه هۆزه

حمود   دا شخ مه1919له سای . حمود بوون ی هاریكاری شخ مه ئیسماعیل ئاغای شوآاك ٭ سمكۆ ٭ ئاماده
آار هنا سودی  ڵ شخدا به  گه آی له الیه قه موو ته یز هه ئینگلئاگری شۆڕشی دژی ئینگلیز خۆش آردبوو،

آی باشی  آانی خۆیان بوو آه فارسییه ڕهوآ له سیخ مین آارتی ئینگلیز آه ڕای آشا یه بوو دواهه نه
ڵ  گه ت له وه قسه وێ به شخی وت من ئستا به ناوی ئینگلیزه زانی شخی بانگ آرد بۆ  ٭ بكره جۆ ٭ له ده
و  مووی بۆ  خۆت و ئه  هه یه آانی میری هه رچی موكه ڵ بگره هه تی هه ست له حوآمانیه هم د آه ئه

  مشكیا له م قسانه گری، شخ ئه ری ده تا ئینگلیز له عراقدا ب وه گری هه ریشی ده ی آه وه یه موچه
نگ   س ده ڵ آردووم به  گه ان لهی ه م آار  ئینگلیز ئه  هاوڕكانی ده آدا به یه وه وه و له آۆبوونه آاته آۆده
ست  ن ده ندێ ده ن شۆڕش بكه هه ندێ ده بگره هه ست هه ن ده ندێ ده وه هه نه ده خ دهشمی  وه
گرێ  رده لوست وه عی هه دفه ت مه دا عیزه یه وه م آۆبوونه  لهگره، رمه رتیل له ئینگلیز وه م به بگره به هه
نشتی  رزه ی سه بته بنشته خۆشه بگرێ دوایی شخ ده ه آاری حوآمانی ههست ل  ناب شخ ده ده



ژیا آه سنوری آوردستان له باشوردا له  دا ئه و هیوایه ر له بیری ئه حمود هه  شخ مهكی ناو شار و دێ، خه
  پوتراوه بگاته ٭ ی  شقه و آات ٭ قه وه آه ئه مرینه مزینان و له شاخی حه ی  شه  ناوچه وه بگاته قینه خانه

 پاڵ  خاته نگی خۆی ئه بگرێ ده ست له آاری حوآمانی هه ی ده وه  خۆیشی ڕازی ناب به بۆیه. سنوری ئران
حمود  بوون آه زۆر هیوایان به شخ مه كانكی تر هه مان آات خه  ههعی، دفه ت مه ی عیزه که ه نگی آۆمه ده
  ب به نگداری زیاد ده  ڕۆژ ده حـمود ڕۆژ به یزانی آه شخ مه ز دهبووه  دواڕۆژكیان بۆ پك بھن ئینگلی هه

مه ترسكی زۆری  آرد ئه حمود ئه که هاواریان بۆ شخ مه كه مان شوه خه ت له آرآوك و آفریدا هه تایبه
 ژر ڕآفی آورد و شخ  ویست به هیچ جۆرێ آرآوك بچته یده  نه وه چونكه ی ئینگلیزهخستبۆ د

 ، سلمانی بۆ  پشت گیری شخ شاخی گۆیژه له گاته حمود خانی دزی ئه ی مه وه وه، دوای ئه حموده مه
آات  سره آۆچ ئه و به ره وه به دۆزته ك ئه  بیانوویه آات بۆیه ترسی ده  مه ست به و خۆ هه ر سۆن ڕاسته مجه

وانه  آرن له ست ئه ست به وه ده  شخهن مووی له الیه ی تر له سلمانی هه وانه م ئه هی، ب آه بۆ هنانی ژنه
ر سانس، شكۆفیل سارجن،آاپتن  ر گرین هاوس، آاپتن دۆگالس، آاپتن هۆلت، آاپتن ڕایت، مجه مجه
ختی  وه ئاگری بن آای  به بنه آان ده مدیسان جافه هن هه آار ده تی تورك به دا سیاسه ئینگلیز لره. بۆند

  وته آه  ده بجه ه ری سیاسی ئینگلیز بووه له هه ری دادوه ده  ٭  آه یاریدهوان  ٭ آاپتن لیزی فۆآهآورد 
ت ژیانیشی  نانه بووه ته  لیز هه ڕیان به  باوه آان هنده آاندا دژی شخ، جافه ڵ جافه  گه گبیر له پالن و ته

وه  و ڕۆژه قین له  بۆ خانهآرێ  ئه وانه  ڕهسمان پاشاوه ٭  ن ٭ خانمی ژنی وه رێ له الیه آه له مردن ڕزگار ئه
ندیان پ  یوه ی په ل ٭ آه همزه  شه  آاتك آه ٭ سدقی فاتههادرۆ خان ٭ سمان پاشا ناونرا ٭ به خانمی وه

  ر له کات، زۆری پ ناچ هه ڵ شخ خۆش نه تی له گه  تا هنده دۆستایه بجه ه  هه وه بۆ گوت گوزرایه ده
ر سۆن و لیز خۆی، چونكه  رمانی مجه آوژرێ، بگومان به فه ڕیشن ٭ ئهگ  لی به ستی ٭ عه به دهبجه   هه

حمود خانی دزی، دوای  آردنی بۆ الی مه وانه بووه و ڕه ئاشكرا ببوو آه سدقی نیازی گرتنی لیزی هه
رێ و آوژ وه ئه زگای سیخوڕی ئینگلیزه ن ده الیه ر له گ هه لی به نجا آاندا عه ڕاستی په ندین ساڵ له ناوه چه

.تی  نوان ناآۆآی دوژمنایه آرته شی ئه آه آوشتنه  
  ملیی به و قۆناغی زۆره ره آانی ئینگلیز له آوردستاندا به نگاوه و پش چوونی هه ره وه یاخود به ڕانه گه هه

 گرین هاوس و  لیزی  ب و ر سۆن و وه له سلمانی  مجه ری سیاسی ئینگلیزه ن دادوه ت له الیه تایبه
ه وان له هه ۆآهف جهته وه ر له ر سۆن به بجه، ممانیه ی بر آورد  سه ندین ساڵ له وه به چه  سل

رگان و نووسینی  آی باشی وه ق زانیوه توانایه ق و په ت زمانی فارسی و آوردی ب له نانه تی ته خوندویه
رز بووه  تا  توانیبتی لووت به ههرست و دوژمنی آورد بووه  ق و خۆپه ر ئسقان دڵ ڕه تا سه بووه هه هه
غمی شیرازی هاتبۆ سلمانی و  ناوی  میرزا حسین   به  وه آه1909ر له سای   آورد، هه ر به رانبه به
ر  آرد، هه كیدا ده ڵ خه  گه فتاری له وه ڕه  ناوی پیاوكی بازرگانی فارسه آانی آردبوو به ردانی جافه سه
 دا له شیراز بووه پاشان خۆی 1905 سای  ر سۆن له  مجهڵ آوردا،  گه وه لهرز بو وه لووت به و آاته له

ری بانكی  به ڕوه آرێ به به وه ئه یرازیشی خواستووه، دوای ئهشآردووه به ئیسالمی شیعه و آچكی فارسی 
ست   واز له آارآردن دن و ده1907 فر بوونی زمانی آوردی سای  آات به ست ده وێ ده آرماشان له

ر  گرن دوای به ر ده ك مجه یه ماوهمدا  آه نگی جیھانی یه تای جه ره  له سهآان عوسمانیه. ڕان  گه آات به ده
ری  فسه دمۆنز ٭ ئه ئه. ری سیاسی ئینگلیز فسه آرێ به ئه فول ده مان سادا له دیزه موزی هه  ته بوونی  له

جی ٭  ره  و بگره قه ر ئینگلیز نییه مجه:  و دهآات  ر ده آانیا باسی مجه سیاسی ئینگلیز له یاداشته
غداد  ریتانیادا ژیاوه و له دایك بووه، له دوای داگیر آردنی به ی ٭ وز ٭ ی به جیبسی ٭ بووه له ناوچه

و  ر بۆ ئه ریان باش ناسیوه هه ئینگلیز مجه. قین نرێ بۆ خانه ر سۆن ده  ئینگلیز مجه1917سای 
ر زوو   هه ن بۆیه حمودی پبكه تی شخ مه یان آردووه آه له آوردستاندا دژایه رده روه ش په سته به مه
ر سۆن، ست مجه  ده نه یده وه و ئه ستننه ر نۆئل و آارو باری سلمانی لده ر مجه نه سه آه رده سه  

رج   مه  آشن به   ده وره وه تا ڕووباری زابی گه حمود له دیاله تی شخ مه سته تا سنوری ده ره ئینگلیز سه
م  تی شخ آه سته ر سۆن ڕۆژ به ڕۆژ ده ند ب، به هاتنی مجه سه آان حكومداری شخیان ال په آورده

  آه آانی تری ناچه ره شایه حمود و عه  شخ مه1919ر سۆندا بۆ سلمانی سای  وه له هاتنی مجه نه آه ده
آات و  آان ده ره شایه  عه وه دت س و له نیشته  فۆآه ئه سۆن بهر   مجه وه، آه ر سۆنه  پیر مجه چن به ده
ستی  حمود هیچ سوی ل ناآات و ده ی شخ مه ره  سه گاته آات آه ده یان بۆ درژ ده وقه ستی ته ده
انی و وه بۆ ناو سلم ڕته گه و خۆ شخ ئه هنجن و ڕاست ڕه  دی شخ ئه م آاره شی بۆ درژ ناآات، ئه وقه ته



آردووه  خ نهشی   چاره زی به  وه حه1909ر له  مجه. ڕۆن حموددا  ده  دوای شخ مه  به كکه تكای خه
ی  یان قات تۆه  دا به ده1919ریان داب له   دا ئازاركی مجه1909شی آه له  سانه و آه ت ئه نانه ته

وه له  ر سۆن بووه پكه خۆی هاوڕی مجهقیب ٭ آه آاتی  ید نوری نه  ٭ سه  وانه ، لهوه ته لكردوونه
ر وابووه  بووه له مجه وه هه  ناوی میرزا حسین غمی شیرازی بوو بازرگانیان پكه و آات آه سلمانی ئه

  بته  آه ده1919ر، له   مای مجه م دته موو ده  هه  بۆیهی خۆش آردووه آه  نوری مرخی له ژنهید آه سه
ید نوری  آات سه  سزای ده آات و تووشی آۆمه ید نوری خۆش ئه زێ بۆ سه ی گۆمهری سیاسی سلمان دادوه

رچوو بوو  ر له سنور ده رزی مجه ر، پاشان لوت به ی بدات به مجه فۆش تا سزاآه آی ئه ب دیه ناچار ئه
  هزاڕكدا بۆیشتایر دوآان و آۆالن و با می هه رده  به به1919دام حسینی  ك وای آردبوو  ببووه سه یه ماوه
آرد بۆ   بانگی ده ستایه ڵ نه  ههیر به شی له وه  ئه ستایه ری هه به  بووه له و ناوه  ئهكی رچی خه  هه بوایه ده

 ئاشكرا  ت دارانی ئینگلیز به سته  گۆڕانی ده دا، آرد و سزای ده  پی ده ی خۆی و چی ناشرین بوایه آه بنكه
 آانی تری آوردستاندا ی ناوچه  زۆربه لهنھا له سلمانی بگره گ ته ر بوو نهوه دیا كه رچاوی خه  به به
 دا 1919ری سیاسی ئینگلیز له   جگری دادوه دا آرا به  بۆ نمونه ٭ب ٭ له شاری آۆیه. نگی دابۆوه ڕه
آی  یه اوهآات م دا ده ر و ڕانیه ی پشده  ناوچه ڕانك به وه آاتك ب گه آه ر دنه ناوچه ڵ مجه گه له

حمودی  خ مهشآات آه بۆ  ی لده مه و وه  الی داوای ئه د نوری٭ دته حمه ی ٭ ئه وه ڕانه چ دوای گه پده
 بۆ شخ   چ ماف نامه  به د نوری ده حمه  ئه ب  و به ، ب شتگیر ده  قایمقامی ڕانیه نوسی بوو بكرته

د نوری  حمه سی تر نا، ئه ین و آه  قایمقام ئمه سك بكات به  آهی بتوان وه  قایمقام ئه نوسی تا  بتكاته ده
ین به  آه  دروست ده تك بۆ ئوه وه ین و ده آه تان وت ئمه آورد ڕزگار ده  ئوه نه ی گوایه  ئه ده
حمود  رۆآی خۆم زانیوه و پاشان من و شخ مه حمودم  به سه حمود، منیش شخ مه تی شخ مه رۆآایه سه
ركی  دا و نۆآه وه لره دۆزنه ك ئه ، دیسان بیانویهوه ت ناآاته م ڕه دام داواآه ڕه و باوه ی منداین لههاوڕ

ری سیاسی موس  وه بۆ موس به دادوه گوزرته ك ئه یه نن به قایمام،  ب پاش ماوه  داده خۆیان له ڕانیه
ڵ ٭ سكۆت  دا له گه قره ی عه آان ڕۆژك له ناوچه دهآار دن دژی آور نگكی زۆر به بر و زه له بادینداندا زه

ل  وه به سزای گه آانه ن بارزانیه  دا له الیه1919می سای   تشرینی دووهه4ری له  ده ٭ ی یاریده
 آورد  ر به رانبه بوو به هات هار تر ده ئینگلیز تا ده.  نگ له آویه برو زه ن ڕی زه ده نرێ پیشانی ئه یه گه ده

ت   تایبه ی آرآوآدا به وه،  له ناوچه آرده سك ده م و ته حمودیان آه تی شخ مه سته دوای ڕۆژ ده  ڕۆژ له
نگاو ٭ شخ قادری٭ گۆپ   قا٭ و له سه دی خانه حمه ید ئه آانیان لكرد، له آفری ٭ سه ره شایه موو عه هه
ی شخ   چاره زی به تاوه حه ره  سه ر له هم، آه عبدلكریم ه ره م ٭ شخ عبدلكریمی قادرآه ره   له قادرآه په ته
هن  نوسی بۆ ئینگلیز آه نه وام ڕاپۆرتی ده رده  به1941 تا 1932ت له سای  نانه آردووه، ته حمود نه مه

هاواركی  زانی ده م نه نه وه ر ئه ، آه منداڵ بووم بیرم دێ دایكم ههوه بۆ سلمانی ڕنرته حمود بگه شخ مه
ندین دایكی تری  ب چه ی، ئاخۆ ده آه آیه  تهیردان چووه سه هآرد یان د م ده ره می قادرآهبۆ شخ عبدلكری

وه  كانی جاش و خۆفۆش به هۆی ئاینی ئسالمه  خه وتبن، آه  آه فامیه م هۆشه نه داماوی آورد دوای ئه
 له  ره نییه مه ، هیچ سهی آوردا وه بگره خۆشیان پیرۆز آردووه له ناو آۆمه آانی خۆیان شاردبته ناپاآیه

آانی ئیسالم بوو پشی   یرۆزه پ رچی شخه وه هه درایه مان قاوان بوو لده عسیشدا هه می حیزبی به ر ده سه
شی  گ ڕوو ڕه آرد، ده ز و باخ و دھاتی آوردستانیان آاول ده وتن و ڕه آه عس ده آانی به بابه  دهتانك و
. بن م خاآی آوردستانه دی ئهر رد به به آانی مژوو و به ڕه الپه  

 ویستی  وای مافی خۆیان زانیوه به  ڕه یان به وه مان ئه آه له مكدا دوژمنانی گه رده موو آات و سه له هه
با و گازی   آب و آاره دان به الچۆ آردن به له سداره  قه  آوشتن به ن به ڵ آورد دا بكه  گه فتار له خۆیان ڕه

 به ناوی  سه له ی درۆ و ده ڕه ی الپه وه یاندن و پ آردنه تی پكردنی ڕاگه سوآایهل و آیمیاوی و  رده خه
وای خۆیان زانیوه له آاتی الوازبوونیاندا   وه، به مافی ڕه تی آورده  ناوی بوونیه وه به مژووی آورده
وه ڕزگاری  نهی جو وه رآوت آردنه ربگرن، بۆ سه آانی هاوڕیان وه  زۆرداره موو وته هاریكاری هه

ب هی تورك و  ره ی فارسی ویستووه نه عه شكی آوردستاندا بووبت، نه تورك چاره آانی آورد له به خوازه
آردووه  مان شوه ئینگلیز درغی نه   ههموو برای گیانی بوون، لی آورد هه الچۆآردنی گه م بۆ قه فارس به
آان تینوو  ری عوسمانلیه  دا به خونی سه1919 بۆ 1918آان، له  وه آوردییه رآوت آردنی جونه بۆ سه

ی عوسمانلی یال ٭  ٭ له  بهتكی آوردی له باآوردا بووه  هشتنی دروست بوونی حوآمانیه  نه بۆم بوون به
.  ٭ جنون مه ٭  



اتر ر سۆن له سنوری خۆی زی آات آه مجه ست ده حمود هه  ساوایی خنكاند، آاتك شخ مه ی به و ئاواته ئه
حمود له ناو آوردا سوك بكات و  یویست شخ مه آات، آه ده ی ده آه ته ر شخ و حوآمانیه  رانبه فتار به ڕه

حمود خانی دزی  وه، مه نگیه  ته نرێ و دن به آانی ده ره واڵ بۆ یاوه مر هه بكات، شخی نه  پڕیجا گاته
  حمود خان بگاته ی مه وه می گۆیژه، پش ئه نه ده گه هوه د رگه پشمه 300خۆیو وه به  خته وارمانی ته له هه

سی   آه10 ناب له حمودخان نوس آه مه له نامه بۆ شخ ده زان به په آه ده واه ر سۆن به هه گۆیژه مجه
شخ .  پۆلیس  ن به آانیان بده آه ب چه آدار بن ده وه، وه ناب چه  ناو سلمانیه ڵ ب آه دته زیاتر له گه

ك  آی آوردی وه یه رآرده  سه  به تیه  سوآایه یه م نامه  بگومان ئه،ب زۆر یه شتگیر ده م نامه حمود به مه
حمود خانی  مه. هی آه ته وه ی ده رآرده دا هیچ بوونك بۆ شخ دانان آه سه  لرده حمود چونكه شخ مه

له  رسۆن به په آرد، مجه شخی دهرمانی  ڕوانی فه  گۆیژه چاوه  گاته  دا ئه20.05.1919دزی له 
ر  رمان به ٭ مجه پش ڕۆیشتنی فه. سره  ناوی چوون بۆ به آا  به وه له سلمانی ڕا ئه دۆزته ك ئه بیانوویه

    ڕێ به نه خه ی ٭ لیڤی ٭  ده و آات سواره حمود خان بگرێ ئه دا ڕگه له هاتنی مه دانیس ٭ ئه
كی   آه  بهڕ  دا شه21.05.1919ر دانیس  شتی مجهی گ رآرده   سهمال عیرفان ٭ رماندارتی ٭ جه فه

حمودخان  آانی مه رگه ستی پشمه ی لیڤی شكاو له ده حمود خاندا سواره ڵ مه  گه ب له رم ده وه گه گۆیژه
مال  و ڕۆژه جه  ئه، آورد ناب آورد بكوژێ  آورد آورد آوژییه مه آیان فدا وتیان ئه ڵ هاتن و چه هه

ی ڕ وه و شه و مایه  شه تا نیوه ی لیڤی بوو هه  لپرسراوی سواره گ ٭ آه زا به م ٭ ڕه وه به ڕایه عیرفان گه
م  به، وه  ژووره وه گیران و آرانه حموده آانی شخ مه رگه ن پشمه آان له الیه موو ئینگلیزه  له شاردا هه.آرد
آا آه مافی  نرێ و داوای لده  شخ نامه بۆ ویسن ده،آرێ  دا سلمانی ئازاد ئه23.05.1919 له  یه شوه

آانی تر  ره شایه  بۆ عه حمود نامه مان آات شخ مه ژرێ، ههڕ نتان پداین تا خون نه ك به ن وه آورد بده
مان  ی نارد هه وێ نامه  ئاشتیمان ده نا ئمه ك ده  چه ینه ست بده نوس آه ئینگلیز ناچاریان آردین ده ده
 پشتگیری  بۆنرێ د له شكرك ئه حمه دی بارزانی، شخ ئه حمه آانی بادینان بۆ شخ ئه ره شایه ه بۆ عهشو

آانی  ی پیاوه ونه مۆگه آه  ده وه ٭ له ڕگه آه لیفان، باه ی ٭ بیاو، خه حمود له ڕگه مه ی شخ  آه شۆڕشه
ندی بازیاندا شخ  ربه  سلمانی له ده نه ی بگه وه ر له م به ب، به هید ئه ندكیان ل شه وه هه ئینگلیزه

حمود  گرتبوو تا  خ مهشناآانی له  موو پچ و په  دیاره ئینگلیز هه.گیرێ حمود به برینداری ده مه
له   په وه به ویه  آه وته ی سلمانی گیرا ئینگلیز آچ آه وه و ڕۆژه ر له ن هه ده تی نه آانی تر یارمه ره شایه عه
ری سیاسی  وان دادوه ك بۆ لیزی فۆآه یه فێ و نامه دا ئه بجه ه ر هه سه ند ڕۆژك به  دوای چه ه فۆآ به
ن شخ  الیه آانی سلمانی له وای گرتنی ئینگلیزه دات آه خۆی ڕزگار بكات هه بجه فێ ئه ه هه
 فریای لیز و  وته آه ان ئهداو ه  هه سمان پاشای جاف به ن،  خانمی ژنی وه یه گه وه به لیز ئه حموده مه
تی ٭ آۆلۆن  رۆآایه  سه ی ئینگلیز به وره شكركی گه  له23.05.1919آات، له  دات و ڕزگاری ده شاری ئه حه

شك و زیانكی زۆری گیانی و مادییان  ی ئه آه شكره   له25.05.1919 له   تاسوجه گاته بریدجس ٭ ده
ر  رزی ئینگلیزی شكان، ویسن سه وه لوتی به آانه  شۆڕشگه ن آورده الیه ڕه له م شه ی ئه وه  بردنهوێ، آه لده

م  ڕ ئه  گه یخاته یدا ده آه حمود و شۆڕشه آانی تره له دژی شخ مه رچی هزی ناوچه ب و هه شت ده
هیند و ه له ئینگلیز و سیك و  ربازی تكه   سه4000ی  ر٭دا نزیكه تی ٭ فرایزه رۆآایه یان له ژر سه جاره
مانتی  ردی و قاره به ندین داستانی نه ی چه نده ربه و ده ندی بازیان، ئه ربه  ده نته یه گه ب و آوردا ده ره عه

آان تك  ستی آورده شكری تورآی عوسمانلی به ده ر له ر له فرایزه ساڵ به بۆ آورد تۆمار آردووه آه پش ده
ندمان  ربه رز و بندی ده ژنی به ندا به ربه  ده ستی خۆمان له  ده خابن آه خۆمان به م مه شكنرێ، به ده

  وان هنده ژنۆی بازیانیش ئه  ئه توانی بگاته یده رگیز ئینگلیز نه نا هه شكان و چاوی شۆڕشمان آور آرد، ده
ر  سه ن به هیان بد و به مه وه ده وه له پشته نده ربه بوون  تا بتوانن له قۆی ڕاستی ده  نه آه زای ناوچه شاره
وه  تا آورد بمن و مژوو بنوسرته نی ٭ هه وه مه ی سمان هه مه ٭ موشیری حه. ی شخدا آه شكره له

وه له  نده ربه  ناو ده هنته وه، موشیر ئینگلیز ده ندی بازیانه ربه وی ده  ته  و وا به ته مۆركی خیانه
دا گیانی  ڕه م شه مانی آورد له  قاره48بن   ده خه  و یه سته ڕی ده شكری ئینگلیز و آورد تووشی شه وه له پشته

 دیل  مان به  شۆڕشگی تری قاره100ت بۆ آورد و ئازادی بۆ آوردستان  نه قوربانی حوآمانیه آه خۆیان ده
 سیك و هیند ی خه  و یه سته ڕی ده ب و تووشی شه تووندی زامدار ده مان  به حمودی قاره گیرێ، شخ مه ئه
ری و   سه گاته ی سمان ده مه  نابات موشیری حه ن و هنده آه ب قاچكی به شمشر بریندار ده ئه
و بغداد  ره وه و به نه ئۆتۆمبلكه یخه ج ده ست به و خۆ ده ر ڕاسته  دیاری فرایزه یكاته وه و ده یناسته ئه



ی  آه  شۆڕشه یه م شوه هنرا، به رنه رگی ده تا مه وه هه  چووبووه گیانی شخه ی آه یه و گولله ینرن، ئه ئه
وسا  آات، ئیدی ئه آانی ئازاد ده وه و  زیندانیه آاته شكت و ئینگلیز سلمانی داگیر ده شخ دژی ئینگلیز ده
ست  ی هاریكاری شخیان  آردووه، ده وانه موو ئه  گیانی شۆڕشگان هه وته ب بكه ڕگای بۆ خۆش ده

ی  حمود خانی آانی سابات له ناوچه حمود خانی دزی و مه نرێ مه رانی ئران ده به ڕوه  بۆ به ج نامه به
 ج و  هننه ی ئینگلیز ده آان داواآه  ئینگلیز، ئرانیه ن به ن و بیده ستگیر بكه ختا ده ورامانی ته هه
آردووه  ڕی نه ت چونكه شهحمود خانی سابا  مهوانیش   ئینگلیز، ئه ن به ده ستی ئه  قۆڵ به ردووآیان به هه
 له حمود خانی دزیش مه ن، آه حمودی آردووه ونی بغدادی ئه ك و ماڵ هاریكاری شخ مه  چه س به به

 و ئازاركی  نجه شكه ن به ئه آه ڵ به دز و پیاو خراپانی ده ن تكه آه ده آانی هیندستانا توند زیندانه
.ن ده ی ده نجه شكه ویش ئه بن و شه ی پده خشتی آا وه، ڕۆژانه وسننه ی چه وه ده زۆره  

تی پ آردنیاندا، بگومان مافی  وی سوآایه مر و هه حمودی نه ر شخ مه ریان آرده سه ئینگلیز  زۆر  سه
وه، ئیمۆش  تی بكاته گرێ و ڕه رنه ر وه تی له دوژمنی داگیرآه  سوآایه حموده لی آورد و شخ مه وای گه ڕه
ن  ه ت آش و خاو حمه كی زه نی خه ر آۆمه  سه  له مداندا پویسته آه له ی گه  ناسكه هرج ل و مه م هه له
ر  تی دوژمن وه سوآایهوه  آانه  سیاسیه نه آانی الیه رگه  پشمه و رآرده ر و سه وست و هۆشیار به ڕابه هه
ی  نده م په  ئه  مژه  له له م گه  ئهن ردوو چاوی آورآه مان هه رێ ئه ست بۆ چاوكیان به ی ده وه گرن و ئه نه

له  م گه  ئه نرێ نادرێ ٭ له مژه سه ق ئه وستی آردووه٭ هه  و له گوی هه  گواره مانی آردۆته شخی قاره
سا ئیدی با  له  ڕێ ده په ئه ی جیھانی ئیمپریالیزمی هه په ن و چه تی بۆگه پ و زوڕنای سیاسه  ته به

ركدا ڕوو به  نگه موومان له سه  گۆشت و خون برابووین با هه میشه به ك هه ن وهموو برا بی ئیمۆوه هه
آانی  شه قین و موس تكای به رآوك و خانه ی هرشكا بۆ ئازادی آه وه وه با له پشه ڕووی دوژمن ببینه

موو  ختیاردا هه لكی به آی آوردستانكی ئازاد و گه ه شبه ی ڕه قه  ئه آوردستان خونمان بژێ، با له
حمود خانكی دزی  مان و مه حمودكی قاره  شخ مه له م گه موومان بۆ ئه ڕین با هه بپه پكا س پیی هه

دی بارزان بین،  حمه و شخ ئه  
ی ڕزگاری خوازی آورد  وه نگاری بزووتنه ره وت به سوآه موو دوژمنانی آورد به توند و تیژترین ڕگا و هه هه

ی  آی بۆ پگه الیه قه وڵ و ته موو هه مان هه حمودی قاره  شخ مهمكدا، رده موو آات و سه ه له ههو ته بوونه
ك بۆنی ئاشتی  رگایه موو ده  هه یانده گه نگی خۆی ئه وه ده موو ڕگاآانی تاقی آرده تكی آوردی دا هه وه ده

ی ئاشتی دا  ری آورد و له آۆنگره نونه  ندان ٭ ی آرده ریف پاشای خه  دا ٭ شه1918 له سای  لبھاتایه
ی ٭ مودارس ٭ دا  م مژووه له آۆنگره ندان پتر له ریف پاشای خه نده شه رچه هه  آات،  داوای مافی آورد ده

ی عوسمانلی بووه له  وه ره زیری ده ریف پاشا وه و آات شه ی ئاشتیدا آه تا ئه مان شوه له آۆنگره هه
 هاتووم بۆ   من ئستا آه آات و ده ران ده به روه ی به سته دا داوا له ده آه رهستۆآھۆم، آه چۆن له آۆنگ

.م آه داوای مافی ئازادی آورد دهدا  لرهگ تورك من آوردم و  نهری  آوردم  نونه  یه م آۆنگره ئه  
ی زۆر   و آشه رمهوه تووشی گ آانه ن عوسمانلیه  الیه ریف پاشا له ی شه وسته م هه دوای ئاشكرا بوونی ئه

دری  وآات ٭ سه  زیرانی عوسمانلی بووه آه ئه ك وه ره آیش جگری سه یه ت ماوه نانه ریف پاشا ته ب شه ده
م ٭ بوو، عزه ئه  
می  رخه م ته  آه چۆن به هۆی آه1914الآانی شخ عبدالسالمی بارزانی سای  قه وڵ و ته یا خود هه وه
وه ئیتر   ناو خاآی ئرانه ی دامرآا و ڕاونرایه آه چوون شۆڕشه وه نه  هانایه هوه آه ب آانه آوردیه ره شایه عه

گرێ  تی ئران شخ عبدالسالم ئه وه حوآمانیه وه، پاش ئه سپه ش و ب سوار مایه ی بادینان ب ئه ناوچه
درێ، دا له موس له سداره ئه 01.12.1914آان،  له  ست تورآه  ده یداته و ئه  

   دانیشتوانی شار به آان نه ره  شایه  عه نه وه آانه  آوردیه می فیوداه رده ر له سه آاندا هه بوارهموو  له هه
دراوه ئستاش  های پنه آی وه وه و گرنگییه یی خۆیانه وه ته هۆشیاری نه نگ   ته چوون به پی پویست نه

 و    و قغه یه ر آۆرپه یی آورد هشتا هه وه ته هچی هۆشیاری ن ڕیوه آه دا تپه  قۆناغهم  ئهر سه  ساڵ به84وه  ئه
آدی ئازابین و بۆ دوژمنیش  ی بۆ گیانی یه ین تا آه بكه آدا هه ڵ یه گه بین له ی فر نه آات، تا آه  ده پڤه
وا  مانا ئه  ساه100وه به ڕابوردی   بخشنینه خنه ر چاوی ڕه گه آدی بین؟ ئه گری یه ر و جپ هه ڕبه
تی  وستی دبلۆماسیه ت و هه بووه له سیاسه  بند نه لی آورد هنده ین هۆشیاری گهآرێ ب ده

زاران  س، هه ستمان هه نداری با ده تمه زاران سیاسه  هه آرێ بین به م خۆ ئیمۆ ده آردندا، به ه مامه
 و  ی جارانه آه وانه ر قه تا ئستا هه ههش چی ب  ی ده س، ئه زموونمان هه ن ئه توانا و خاوه مرۆڤی به



آرێ،  دی ده آتی آوردا آه به وستی یه رازووی هه مام له تای ته مان حه  و هه مان تاسه وه و هه درته لده
ستۆی  نھا له ئه  ته س به له به م گه نووسی ئه یه آه چاره وه یڤی پبكرێ ئه دا په ی زۆر گرنگیشه لره وه ئه

ك بیر و هۆشی  یه ڕڕه ر تۆزقاه زه گه موو مرۆڤكی آورد ئه كو هه ، به اندا نیهآ پارت و ڕكخراوه سیاسیه
آان   سیاسیه  و پارته رگه  ب و شان به شانی پشمه م خاآی آوردستانه ب غومی ئه ب ده تی هه آوردایه

لی  شتاآاندا آه گه ههی م آه ی یه ی بكات، له ناسكترین بارو دۆخی آوردستاندا له نیوه آه له رگری له گه به
له !  جاش بووینه  ده آیش بوو هاریكاری بكات ئمه یه پووله ی بای په  شنه ت به نانه آورد پویستی ته

موو جیھان له ئاستی چاوی  ی هه و آاتانه دا ئه بجه ه نفال و هه آانی ئه ساته ست پكردنی آاره تای ده ره سه
ی دایك و منداڵ و ژن و پیاوی ب  می هاوار و نوزه رده ن، له بهدا آور بوو م خاآه كۆراوی ئه هه  

 و  ران نده یشته هه گه  دهوه یامرمان له سلمانیه هی آورد پ ڕ و الڵ بوون، ئمه دا آه له م گه تی ئه سته ده
ر   سه و بهآاندا  ر آورده  سه آردووه به هراوی و آیمیاوی نه خوارد آه ڕژمی عراقی گازی ژه سوندمان ده

ژنی   به ی به م ئابوو تكانه داغی ٭ ئه ره د قه حمه ال ئه ی سلمانی٭ مه وره وتی گه تیبی مزگه  خهدا بجه ه  هه
مان آات  دا هه مه رده و سه ی پاشكۆی عراقی ئه  بی و له ڕۆژنامه بجه ه هیدی هه  شه5000توی  وشك هه

رگری  ركی به نگه موو سه ی هه نانه و آاته  ئهوه،   بوی آرده دا1988هاری سای   له بهوتنكدا له چاو پكه
   جاش، به بووینه آانی ڕژمدا ده  ساده وجه چووین له فه  ده بوو ئمه ك زیاتر هه یه رگه پویستی به پشمه

ر   و سۆپهشمان بۆ جانتای دبلۆ ماسی پ دینار و ئۆزمۆبیل وه باوه آانمانه ره نگه ی بندی سه ر قوته سه
ی پانی دیناری عراقی   گه غداد دا به فاند و له به ی خۆمان ده رگه ی هاوڕی پشمه لله وه، آه آرده ده
نفال و  آانی ئه ساته عس و تاوانی آاره آانی به  برای ڕۆژنامه سته  ده بووینه وه، ده مان گۆڕییه ئه
 و ئاوایی و  رگه  پشمه و آاتانه وه، ئه دایه ر ده بهدا  رگه رۆآی شان و بای پشمه  به مان به بجه ه هه

   جاش، ده بووینه غداد و ده ی به هاآه ژده ر ئه بووینه ڕبه  ده بوو ئمه هید ده  تكایی شه آوردستان به
ختی آوردبوونمان  ژنی دره وری دوژمن و به  آلكی ته ته بووهندین ڕاوژآاری ڕژم  ن چه ماشابكه ته
.عس آورد قانیان آردووه  شانی حیزبی به ی شان به و ڕاوژآارانه موو ئه ه، ناوی ههو بته ئه  
ـ 5د آلحی ڕكانی،  مه ـ محه4رآی،  د جانگیر هه سعه ـ ئه3رآی،  ر هه وهه ـ جه2د زباری،  حمه تیف ئه ـ له1

ـ سعدی 8،  یل ڕوقیهـ موشیر ئیسماع7حمود شیماهارو،   شخ مه هره ـ به6رواری،  فا به شخ فازل مسته
الدین   ـ عز11غدو بردانی، ـ شخ عبدلغفور خالید ئه10مسعود شخ آبیر سورچی، ـ 9شید زن،  د ڕه مه محه
میل ئاغا میران  د جه مه ـ ساح محه13لیم شوشی،  د سه مه ـ شخ محه12ری،  ش گه مین یاسین ڕه د ئه مه محه

باس   عه ـ حمزه16لی حاج ملو مزوری،  ـ شخ براهیم عه15 ئاغا،سول مین قادر ڕه د ئه مه ـ محه14خۆشناو، 
  مه حمود حه ـ مه19جمان الدوسكی،  ت نه ـ حیكمه18د زباری،  حمه ـ شخ عاسف ئه17ند ئاغا ئاآۆ،  مامه
عید  ـ شخ سه22ردی،  سول گه ن ڕه سه ر حه ـ عومه21ریق تاهیر دوسكی،  ـ نرگیز فه20ری،  سول ئاغا پشده ڕه

ـ 25د ئیبراهیم منتك،  حمه ـ ئیبراهیم ئه24لیفه برادۆستی،  حمود خه ـ قادر مه23ش،   ڕه رده الدین به محی
نفالی  شداری ئه گی جاف ٭ به تاح به ـ فه27،  د شدنه سعه عید ئه ـ سه26د سلمان،  مه سلمان شخ محه

ریم  ـ آه31ردی،  ـ وریا بایز گه30انی، فا سلڤ ـ سخ فارس مسته29مید زیرو الھرآی،  ـ حه28آردووه ٭، 
شید  ـ ڕه34د الجباری،  مه ـ تاهیر حسین محه33لی باویل ئاغا سورچی،  ـ سدیق عه32،  لیفه حمود خه خان مه

آران،  د سه حمه شیر ئیبراهیم ئه ـ به36تاح پرآی،  د فه سعه حمود ئه ـ مه35لی خنی،  لیم حاجی عه سه
ولود  د مه مه ند حه ـ  مامه39د ئاغا بۆتانی،  مه ـ عبدالرازاق محه38ر الداودی، نسو ـ مدحت تۆفیق مه37
ـ 43یی،  ـ شخ آامیل شخ هادی سوله42بدی زدآی،  ـ سمكۆ عه41شید میران،  ر ڕه نوه ـ شخ ئه40ردی،  گه
لی عبوش  ـ عه45ـ شخ سدیق بریف آانی، 44نفالی آردووه ٭،  شداری ئه  شیروانی ٭ به ت عبدالله فعه ڕه

م عبداللكریم حسین  سه معتهـ 48د،  مه  محه ریم عبدالله ـ آه47جید شخ بایز،  ـ شخ مه46سلمانی، 
حمود  ـ مه51ت عاید مزوری، ـ حیكمه50 قادر،  سرالله ـ ساالر نه49نفالی آردووه ٭،  شداری ئه البرزنجی ٭ به

حمود  ـ مه53م نوڕۆی،   ڕۆسته مه ج حه ره  فه مه ۆفیق حهـ ت52گی گوی ٭،  حمود به مین ساح٭ مه  ئه مه حه
شداری  گ جاف ٭ به عید به د سه مه ـ شخ آسری محه55ندی،  وه مه ریم هه ـ فواد آه54ر سای میرانی،  عومه
د  مه ر محه ـ عومه58گا، رمه د چه سعه الل ئه ـ جه57مین شیروانی،  شید حمید ئه ـ ڕه56نفالی آردووه ٭،  ئه
ـ شخ 61ند ئاغا،  باس مامه  ئاغا عه ـ سواره60زان،  س نه گورد عبدالكریم آه ؟ شخ هه59گا،  رمه لی چه هع

د آوخا  حمه ـ ئه64زان باللك،  مه ـ یوسف ڕه63لیل حاجی سلڤانی،  ـ خه62بستون عوسمان مام یحیی، 
د مام  مه مال محه ـ آه68ادل هادی ئاغا، ـ ع67فا شوانی،  ـ بورهان مسته66باس بایز بلو،  ـ عه65ب،  جه ڕه



لی  ید شخ تاهیر عه ـ سه71سول ئاغا،  ند ڕه مه لیم مه  سهـ70،  د  غواره حمه حمود ئه ـ خالید مه69شید،  ڕه
سرالدین  ـ شخ ئیبراهیم شخ نه73ید ولد ٭،  فیق سه الل ڕه یی ٭ جه الل آاآه ـ جه72باری،  عبدالرحمن جه

ـ 77د تاهیر زڤانی،  مه ـ شخ محه76گا،  رمه ر چه ـ شخ عومه75قراوی،  فا عه ونی مسته هـ ع74رزنجی،  به
د نورالدین،  مه سو محه آر وه ـ به79رزنجی،  ن مراد به سه دیع حه ـ شخ به78لیل عبدالله شرخانی،  شخ خه

ـ قادر 83مین،  د ئه مه مود محهح ن مه سه ـ حه82لیم ئاغا،  آر سه ر بابه ـ عومه81ـ شخ تۆفیق شكیرانی، 80
ـ شخ 86ندی،  قشبه جیب نه د نه مه ـ شخ محه85مرانی،  حمود شه عید مه د سه مه ـ محه84حامد هاجانی، 

ـ 89،  ریف غواره د شه حمه  ئهحمود ـ شخ مه88آر،  زه باپیر بابهم ـ هه87ی،  تاح گه د فه مه حسین محه
ال  ـ مه92لی آوجر،  لی عبدالله عه ـ عه91تروشی،  ـ شخ دیوالی ئه90اوێ، د عروف آوڕه حمود مه ریف مه شه
خری ئیسماعیل ئاغا  ـ فه95باس بایز ئاغا،  ـ ئاآۆ عه94ر،  نوه ـ شخ ئه93 شخانی،  مه زیز حه عه
یم ـ شخ ڕووناك ئیبراه98حمودی شیر گوڵ،  ـ شخ مه97ریم،  مین آه د ئه مه حمود محه ـ مه96ری،  شگه ڕه

شید  د  ڕه حمه د ئه مه ـ جاسم محه101رواری،  د ساح میرخان به مه ـ محه100د،  حمه ر ئه ـ هۆمه99داودی، 
بی بلو  ـ ئیبراهیم آانه104لی زیدآی،  ـ شخ تاهیر عه103د مزوری،  مه ڵ محه یسه دژوار فهـ 102سلمان، 

ر  ـ عومه107یی،   عبدالله حسن ساح ڕنگینهـ106 بچكۆل ٭،  مه سول ٭ حه لی ڕه د عه مه ـ محه105ئاآۆ، 
ت  ـ عیسمه110ر،  یده مید حه رجیس حه ـ شخ جه109د یاسین دوسكی،  مه ـ موحسن محه108بشار سندی، 

زیز  ریف عه ـ شه113ی،  د حسین گه حمه ـ شخ ساح ئه112مین قادر جاف،  د ئه مه تیف محه ـ له111دینو، 
ـ 116 شوانی،  ـ عوسمان عبدالرحمن فتح الله115ن خۆشناو،  سه د حه مه حهـ شخ م114ریف شینكی،  شه

ـ 118، .ن ٭ سه حمان حه وڕه لی ئه لی چوارتایی ناسراو به ٭ عه ـ عه117سرالله مشیر ئیسماعیل،  ساالر نه
ناسراو لی  د عه حمه ر ئه ـ عومه120تاح حسین قامیشی،  ـ شخ خدر فه119وڕۆی،  لی نه شید عه فارووق ڕه

نفالی آردووه و بكوژی شه هید ئارام  شداری ئه عید ٭ به یس سه حسین شاوه ـ ته121ره بچكۆل ٭،   ٭ عومه به
دین شخ ساح  جمه ـ شخ نه123شید یحری،  ـ خدری ڕه122 ٭،  یه ه مانی آۆمه ی قاره  ڕیشه و مامه

د ساح  مه ـ محه126،  نه نگه شید زه د ڕه مه  محهحسین ـ شخ ته125الح گۆرانی،  ـ شخ سه124رزنجی،  به
ـ 130هد بیجان،  ـ شخ فه129زاق،  ـ عبدالرحمن حسن ڕه128د قادر،  مه ـ فارس محه127آر مزوری،  بابه
ـ تاریق 133ونی حاجی قادر،  ـ عه132د ساح مزوری،  مه ـ سادق محه131دین سدیق میران قادر،  الحه سه
ـ فارووق 136مین قادر،  د ئه مه تیف محه ـ له135عیل عبدالله ڕكانی، ـ شخ ئیسما134عید مزوری،  سه
  مه ـ حه139حمان،  د ڕه مه الل محه ـ شخ جه138د هارونی،  حمه عید ئه د سه مه ـ محه137وڕۆی،  شید نه ڕه
یب  ـ ته142شید،   خان دارا ڕه مه ـ حه141رزنجی،  مین به لی شخ ئه ـ عه140شید عبدالرحمن تیلكۆیی،  ڕه
ـ عادل تۆفیق برواری، 145زیز،  لی عه ـ عبدالرحمن عه144د،  مه  محه د حمزه مه ـ محه143رزنجی،  مه به حه

  ـ خدر عبدالله149ر میرزا،  نوه ـ ئه148رواری،  فا به ـ فازیل مسته147ریف،  ـ میرزا ئیسماعیل شه146
مین زراری،  د ئه مه ـ محه152د ماموی،  مه حمود محه ر مه ـ عومه151شید جاف،   ـ بایز عزالدین ڕه150 حسین،

ـ خالید 156جید آوردی،  ریم مه م آه آره ـ ئه155ر سورچی،  ـ زید عومه154ردی،  ن گه سه د حه حمه ـ ئه153
شید  ـ ڕه160ـ خالید شخۆ، 159ـ جاسم فارس زباری، 158لی آوخا،  ـ عه157عبدالرحمن ئاغا ئومدری، 

ف  ره  شه حمود عوسمان عبدالله ـ مه162ری،  د پشده مه د محه حمه ـ شخ ساح ئه161تروشی،  ساح ئه
الل  ـ جه165حمود برا دۆستی،  الل مه ـ شخ جه164 بارزانی،  د عبدالله مه شیر محه بهـ 163یانی،  به
د   حمه ئهریم  ـ قاسم آه168لی عبدالرحمن آۆ آۆیی،  ـ عه167د عوسمان،  حمه ـ ئه166حمود ساح،  مه

الدین  ـ محی171رزنجی،  مین به میل ئه د جه حمه ـ شخ ئه170ج جاف،  ره تاح فه  فه ـ سواره169شینكی، 
د  مه ـ قادر محه174ر،  یده د حه مه ر محه ـ عومه173ریم قادر بارام،  حیم آه ـ ڕه172رزنجی،  زیز به شخ عه

نفالی  شداری ئه ریب جاف ٭ به د غه مه عید محه  سهـ176لی زۆراب،  ـ عه175یسی،  وه ره مین ساح قه ئه
ـ شخ ساح 179رزنجی،  ن به سه تیف حه ـ شخ له178شید دلوی،  الح ئیسماعیل ڕه ـ سه177آردووه ٭، 

رزنجی ٭  د عبدالكریم به مه ـ محه181فا سلمانی،  ـ شخ ساح مسته180د ئیسماعیل ئاغا ڕوقیا،  حمه ئه
  د عبدالله حمه د ئه مه ـ محه183باری،   جه نجه د ئه مه سیب محه ـ حه182دووه ٭، نفالی آر شداری ئه به
د  حمه د ئه مه ـ محه186یانی، ف به ره ارف شهمج  ره ت فه هجه ـ به185ئوف فارس،   ڕه مه ـ حه184لیخان،  آه

ـ 188الی آردووه٭، نف شداری ئه  ٭ به نه نگه زیز ئاغا زه  ئیسماعیل عهـ187ری بلباس،  ئیسماعیل بیوه
دری سندی،  لیل سلمان حاجی به ـ خه190یانی،   لید قاسم ئاغا ڕۆژ به ـ وه189زیز خان دلوی،  ئیسماعیل عه

عید  ـ سه193الل آاوانی،  د جه مه ـ شخ محه192ن دوسكی،  سه لیم شخ عبدالحلیم شخ حه ـ شخ سه191



د محمود  مه ـ محه196د داودی،  حمه لی ئه ـ شرزاد عه195د بالك،  سعه عید ئه ـ سه194،  لیفه ولود خه مه
ـ عبدالحمید عوسمان 199حمود بالك،  لی مه فیع عه ـ شه198ـ عبدالعزیز العمری، 197فا خۆشناو،  مسته
شید ئیسماعیل ئاغا  ـ شخ حسین ڕه201لیم حاجی خنی،  د سه سعه ـ ئه200ریف سورچی،  د شه مه محه

یی،  مال ئاغا آاآه مال جه ـ آه204ر،  د آۆچه مه شید محه می ڕه ـ مه203زان،  مه لی ڕه عهـ یاسین 202ڕۆخی، 
ـ 208تاح گۆران،  ریم فه ت آه ـ هیمه207د زۆراب،  مه ـ موحسین محه206ها سورچی،  مین ته د ئه مه ـ حه205

حمود قادر  ـ عوسمان مه210ند،   مه د عبدالقادر آاآه مه ـ محه209ڕۆیی،  روش ئاغا مه لیم ده حاجی سه
عید بابانی،  ر سه باح عومه ـ سه213ـ دسۆز مینا خدر، 212ورامی،  د قادر هه مه ـ شخ ناسر محه211جاف، 

شید  د ڕه مه ـ قادر محه216د زراری،  حمه الدین ئه ـ فارس عه215دۆپشكی، باس  ریم عه فور آه ـ غه214
ریف، لی شه ر عه ـ عومه219د پۆفی ئیسماعیل سواری،  حمه ئه ـ218ن،  سه ـ حسین تاهیر حه217عبدالقادر،   

  یی، ش ناسراو به قاسم دڕه  ڕه ـ قاسمه220
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 360مه  رده و سه آانی ئه ی ڕاوژآاره وه آه خۆی له ڕاستیدا ژماره  خابوونكی زۆره  مه  به  دا به لرده 
   دا به1991هاری سای  ی به آه زنه ڕینه مه  ڕاپه  له ی آه گانه و به وه من ئه داخه م به ڕاوژآار بوون، به

 هۆی  ستم به  ده یشته وه گه آی ئازیزمه  هۆی هاوڕیه وه به آانه لیستی ناوی پیاو خراپان و جاش و ڕاوژآاره
 ناوی ڕاوژآار بزر بووه 140ی  وه نزیكه ی آۆپی آردنیانه وه  آردنه وه و دووباره نهآا ڕه خراپ بوونی الپه

 ست، ر ده  به ینه ی تریش بخه  وت فۆشانه140و  ی تردا ناوی ئه تكی دیكه رفه م له ده و هیوایه به
ی  آه ته بچكۆله وه نی دهزگاآا و ڕاوژآارانه له ناو ده ی ئه  آه ئستا  زۆرینه یه وه دا ئه ش لره ره مه سه

وه تا  پاڕنه وێ و لیان ده آه له ڕیان تده م گه ها تشوی قوربانی ئه نده ن و چه وره ستی گه ده آورد آار به
  یان بۆ به آه وه و آاره ییان پیاندا بته زه رآكیانا به بردنی ئه ڕوه ن یان له به یدا بكه آاركیان بۆ په

ت بۆیان  نانه ن ته وه یاندن و بوآردنه زگاآانی ڕاگه ندێ شوندا لپرسراوی ده له ههنن،  یه نجام بگه ئه
واو ساغ  وانی بگرن، هشتا ته زگای ڕۆشنبیری و ڕۆژنامه ها ده نده ی چه وه  له بو آردنه  ڕگه یه هه
س  ر زاره به   ئیستا له سهی آه تا یه و ژماره بووه ئه ند جاش و خۆ فۆشی هه لی آورد چه  گه وه آه  بۆته نه
بووه   ههوجی جاش   فه403  ڕاوژآار360زار جاش و   هه150ی  نھا له باشوری آوردستاندا نزیكه  ته به

ر  گه آانی عراقی بوون، ئاخۆ ئه آان و سیخوڕه زگا ئاسایشیه  ده ر به ت سه ی تایبه سانه و آه  له ئه بجگه
له ئستا چۆن  م گه آرا ئاسۆی ئه  ده  بوونایه رگه ست پشمه ست له ناو ده هموو تكا د یه هه وره و ڕژه گه ئه

ریتانیا و    خاآی به نھا له ته یی آه به تر چوار گۆشه  ٭  آیلۆمه409650سنوری آوردستانكی ٭ ! ؟ ببینرایه
 آورده  ی آه خۆی آه نه ی خاوه وه جگه داخه ، به  تره وره لجیكا و سویسرا و دانیمارك گه ند و به هۆه

.وه نابته  
وه له پناوی  ران و دوژمنی بگانه  مشتی داگیر آه  دی خۆی آردۆته  ساویلكانه میشه لی آورد هه گه

 زلھز و  آ له وته ر یه  به نای بردۆته یان پشت و په تۆزقاه پرشنگكی خۆری ئاشتیدا وه
لمنراوی  ی سه گه  خۆیدا به مه خۆی له وه، ئه آانه یكیهمر وروپایی و ئه ئهآانی دراوس یان  تداره سته ده

لمان  ندێ جار په یان هه  وه ر ئاشتی و هزی سیاسی دۆستانه  به نا بردنه تی آورده و په شۆڕشی دبلۆماسیه
ی یۆنانی ڕ ی آه تورك شه مانه رده و سه ب، له ره رانی  تورك و فارس و عه هاویشتووه بۆ دوژمنی داگیر آه

آار هنا بۆ لدانی  لی آوردی به ، گهدای خاآی یۆنانورآی سن یه  پارچهند  به چهپی آردبوو رد و قهآ ده
ی  ڕه م شه ر هاتوو ئه گه آان ئه نیان دابوو به آورده آان به مالیه ریاندا آه سه آان و زاڵ بوون به یۆنانیه

ی  وه زرنین، پاش بردنه مه تكی آوردیتان بۆ دائه هو ی آوردستاندا  ده  ناوچه  له وا ئمه وه ئه ینه یۆنان ببه
وه  تا توانیان خونی آوردیان خوارده آان هه مالیه یتر آه ئر  بۆ لۆزان یمانی سیڤه  گۆڕانی په وآه ڕه شه
 تورك له خاآی تورآیادا، له   ملیی آوردیان آرد به تا توانیان ق و قاشی آوردیان آرد، به زۆری زۆره هه

ی  نای آۆماری مھاباد ب،  هنده آرد آه پشت و په ڕوانی ڕوسیایان ده آان چاوه  آورده مھاباد داآۆماری 
وه  ڕانه ی ئازرباینجاندا گه  ناوچه وتن و له  ٭ ی ئراندا ڕك آه نه ته ٭ قوام سهڵ  برد ڕوسیا له گه نه

دا،   سدارههوڕكانی له چوار چرادا لد و ها مه  گیانی آورد و قازی محه وته زووی خۆی آه ئرانیش به ئاره  
زار   هه10لی آورد توانی به  یمانی ئاشتی و ئازادیدا گه  له په1970له باشوری آوردستاندا دیسان سای 

  چ بكات و دان به  مل به ڕژمی عراقی آهمر  نهفای بارزانی ٭ ال مسته تی ٭ مه رۆآایه  سه   وه به رگه پشمه
خست تا بتوان   ئهوا دوای ڕۆژ د آانی ڕۆژ له ی بیاره وه بار خوندنه م دوژمنی ناله  بن، بهامافی  آورد



ڕۆ  ست خه  ساڵ ده4 آوردی  م بیارانه ی ئه وه  خوندنه،بستن  له آورد هه خۆی بگرێ و جاركی تر زرمه
آیان دانا و شكستی  ناو چه هوه وازیان رگه زار پشمه  هه120لی آورد به  وه بوو گه شی ئه آه آرد ئاآاره
آمان  یه م توانیبتمان ئیمۆ وانه و هیوایه وت، به ر آه ر دوژمن سه ، جاركی تریش هه شۆڕش آرد ڕووی له

  400له ماندووه  م گه وه ئه بینه ڕۆ نه ست خه رگرتب جاركی تر ده ساتی خۆمان وه له ڕابوردی پ آاره
لی آورد  آی گه آجاره ك بۆ ئازادی یه  یه ین به الآانمان بكه قه پكا تهموو  ڕژێ با ئیمۆ هه ساه خون ئه

  س به موو ئیمۆ به  هه له م گه ندارانی ئه تمه ر و سیاسه  و نوسه رگه ر و پشمه با خوندآار و آركار و ڕنجبه
.برین ی وتان نه ازادی آورد خون بژین و چی تر نا، با هۆشیار بین و جاركی تر له خشتهئنھا بۆ  ته  

 
 
 

                                                                                        آۆتایی
                                                                                                20.08.2002  

عید پۆال سه                                                                                                    
 

:آان رچاوه سه  
  د خواجه حمه آانی ئه یاداشته ـ 1
فیق حیلمی آانی مامۆستا ڕه  یاداشته ـ2  
ندی ف آه ره مر شه هیدی نه آانی آورد شه تیه وایه ته وه نه  بزووتنهـ 3   
حمان قاسملو بدول ڕه مر دآتۆر عه هیدی نه ـ  آورد و آوردستان شه4  
د  مه ی باشوری آوردستان مامۆستای شاعیر و مژوو نووس محه آه ته وه مان و ده حمودی قاره ـ  شخ مه5
سول هاوار ڕه  
مر حمودی نه ر شخ مه سه بانی له الل تاه رز جه آانی به ـ یاداشته6  
ر به شخ  رانبه دی بارزان به حمه وستی شخ ئه ر هه  سه لهرزانی  سعود به ڕز مه آانی به ـ یاداشته7
حمود مه  
عسدا گیراون، زگاآانی به  له ده1991هاری سای  ی به آه ڕینه ی له ڕاپه نامانه گه  و به ـ ئه7  
1989 بۆ 1987آانی  آتی نیشتیمانی آوردستان له نوانی ساه آانی یه رشیفه ـ ئه8  

09ردۆخی دی مه مه خ محهـ آورد و آوردستان ش  


