
بات  خهڵن سایند چه  
 

 
 یژاندر  ناسه  آورد و ههیشت آ حمه  زهین مهۆ آیشاناآڕرنج   سهۆدا ب ره باسه لیانی شای وه ئه
ك له پارته  هیر   ههیآان هیمووآات قوربان  آورد ههیڤۆمر هه آی وه  آوردستان، ئهی خاآیزگارڕ یگاڕ

ان به یی خوازیزگارڕ ی وه  بزوتنهیوت هڕ دان به ژهو در وه  مانهیآان هیت هڕ آا و بنه اد نهی آان له هییآورد
  وه نه جوی شاخیمانڕ یآان ه الوازهمان آات خا شدا هه وه  ئهڵ گه شان بكات، لهیست ن قه  دهیل سه
 یخۆ بارو دیآان رهۆرا و جۆج مهژڕ یست ھاتن له ده  شار و شاخ  و ههیكخستنڕآان و  هییآدار هچ
 ینمان خو آه له  گهۆمی ئی، تا چ دننگ بسه هه  وانه ره هۆكو ل  انهی زانستیكم به چاو رده سه
 یآان هڕ  الپهیڕۆوو شڕاو و  و چنس  نهڵ ان ههی ئاواتیرگ جه له وه چزه انهیست  دهیپ له دان بهیه شه
ژوو  مش بۆان  ناخی  ش بۆمان خ پێو مانه  و نهێو بمانه. نیب  نهۆڕ نجه هڕ ی آوردیل  گهیژووم

و   هیاستڕو  بووه له ش نه   بهش بی آوردیل وه، گه آاته  دووپات دهیۆ خیآان هر د موو آات سه هه
رگرتن  ست وهو  ههیو له بر   داوهیدا بازیر سه ت بهبا  خهیۆر ئاس  بهی نهك ئاو  وهیشیآان هۆڕ

وه  هیۆ خیابردووڕ  بهی شانازێآر ك دهن هی و الۆس و گر موو آه هه.   نووقاندووهان لی خنه هڕ یچاو
انه و ڕۆ گیآان ناغهۆ قینگاو ابردوو ههڕ ه، چونكهییو شاناز شه ئهیزڕ یگامان آات ج بكات هه

مان یندر ب مان سهۆ خیابردووڕ ێند  ههێآر ك آورد ده وه  مها ئیم ئا به. آات ك دروست دهداهات
 ێند وه هه  ئه،نی ل بكهدا گیاستڕ یئاست مان لهۆ خێو مانه ر نه گه  ئهی وه گومانم لهب! بدات ؟پ
ا ستو ڵ  ههیرازوو  تهیتا مان ئان و آات له  ههی وه ، ئهخش به  ئهمان پیزار رمه ابردوومان شهڕ
  كهم مان ده وه  ئهی آورد آاتی مهئ واته ، آهآانمانه هییژووه م  و ههییڕ ال یانانی دان پێامان بگرڕ

 ی نوی وه  نهی ژانهۆڕ ی وانه  نهی كهین و بیربگر  وهرنج مان سهۆ خیآان هییژووم  ه هه  هاتووه له
  انانهی دانپیرز ربه ن، سهینست وه انهڕ ر نووك سه  تر لهی كهی دیش چ دڕۆ شیم هڕ مان و هه آه له گه
 120آان و  هییشه آوردڕۆموو ش  ههی آردنبن ب  لهیآان آارهۆ، هوت ناآات  چهێ نوی وه نه گا لهڕ

  ز لهیرگ ان ههیچوونۆڕ یآانۆ آوردستان هیمكراتی دیو پارت له م گه  ئهیمان  قارهی رگه شمهزار پ هه
ره  و فاآتهییۆ خی خودیآان هۆڕ ن،ی به  نهدایڕ به ال وه و نهی نه شاراندام آه له   گهی نوی وه  نهیئاست
نج و  رزه و گه هه ز لهیرگ ز ههیرگ مان ههی براآوژی خه هیو  سته  دهیۆ ناو خیڕ  شهیت هی بوونیآان وهبز

 و ییبا  بوون و تهآتر ئاشنا هی اتر بهی زیرف  هی وه تازه م نه  تر ئهیكمان وه، تا ده نهیشار الوانمان نه
ستن بن، یشوۆشتمان خی بوون و خاك و نیی وه ته  نهیت هینۆ چیروه بن، ف آتره هی  آردن بهیشاناز

 ییزار رمه آورد آوشتن بن، شه  آورد  بهیآان هییژووم  ه  ههی وه آردنه  و دووپات نهییۆاست گڕ یرف
آان  هییاستڕ توور ب گه ه ئهییزار رمه م شه بهن، یماندا بنۆ خیآان ه هه  دان بهوتور ب گه ه ئهیین
 یست  دهینگ ا تفهكموو ت ن ههیكدانو گو نی گوپك موو چه هه  ۆمیئ  ختانه ش بهۆن، خیندرآ نه
ن، یكر  نوسهی نجه و په نینوسك و پ هی رگه شمهپ  

خ  شی آه شهڕۆآات،له ش دهت پس وه ده زدهۆ نی ده  آورد له سهیی وه ته  نهیست  ههیشڕۆ شیتا ره سه
دا ی آه شهڕۆ شیتا ره خ عبدالسالم له سهژ، شڕن  خوی عوسمانلیت هو  دهیوه دژ هییعبدالسالم بارزان

 له ی تورآیشكر  لهیناو بردن  لهۆن ب  بكهیكاریآان آرد آه هار هییزه آورد له هیر داواۆز
 ی آه وازه ر بانگهیچوون به  پ ست نهیو پیپ ان بهآ هییآورد ره هیشا خابن عه م مه آوردستاندا به

بن و  ران ده ئی  ئاوارهیران اوهیوو یۆ و خشك  دهی آه رشهۆ دا ش1914 یوه، تا ئاآار له سا خهش
ك ، آاتتب  دهج شتهیك ن هی  ماوهۆ ب وورمی  آوردستاندا له ناوچهیت ر ههۆپاشان له خ



خ عبدالسالم ش ن آه آه ن داوا ده آه وه ده رانه ئی انهی شایمژڕ  بهیند وهی  تورك پهیتداران سته ده
 ی نگ داواآه ته  بهۆو خ استهڕران  ئی په  چهیمژڕوه،  هیی عوسمانیربازان ست سه ده ن به بده

  دا01.12.1914 یوت كهڕ و له ی عوسمانیت هو ده وه به نه ده خ عبدالسالم ئهچن و ش وه ده آانه تورآه
 ید دژ حمه خ ئه شیشڕۆناندا شی بادی خ عبدالسالم له ناوچه شیدوا ، لهێدر داره ده له سله موس

 له یكردنیمان و هار  قارهیحمود خ مه شی آه شهڕۆدا شیمان سلی آات، له ناوچه  دهست پ ز دهینگلیئ
 آردووه یڕ خ شه شیشان  بهنددا شان ربه و ده  تاسلوجهیڕ شه وه ، آه له هیی دزیحمود خان ن مه هیال
ندستان ی هی وانه هڕ و ێآر ر دهیستگ د دهن هرب  دهیڕ  شهیوه دوا زهینگلین ئ  هیز ، پاشان له الینگلی ئیدژ
ژانه ۆڕ و ندر ر ئهۆ زیآ هی نجه شكه  و ئازارو ئهێآر  دهڵ كهاو خراپاندا تی دز و پڵ گه  لهێآر ده

.نب  دهان پی آایخشت  
 یاكدا بووه له تیر ر گه هیشا  عهیناغۆ، له قدا بیووڕك له آوردستاندا شڕۆ شیرچ گومان ههب

 یزبی حید و دروست بوون مه  محهیوا قاز شه پیدا بوونی  پهیم رده  آوردستاندا، تا  سهیآان پارچه
 ۆوه ب هیزاوه گو هییر ر گه هیشا عه  لهیآان هییرشه آوردۆ شیناغۆران آه ق ئ ی آوردستانیمكراتید

. بووی آه  پارتهیآان رگانهۆ ئیگرامۆه و پی ت و په اسهی و سیت هیش پارتایو تر آه ئه نویكبوار  
 یل ن عه هیال راندا ، له ئی آوردستانیمكراتی دیزبی حیر دروست بوون سه ك به سای بوونڕ پهبه ت

 ی آوردستانیمكراتی دیك پارت  وهیی وه ته  نهیك پارتی دروست بوونی آهۆری وه ب٭ ییۆعبدلله آ
مر   نهیبارزاند و  مه  محهیمر قاز  نهیوا شه پیكاریهار دا بوو ، بهی  آوردستاندا پهیران له باشورئ

 آورد یل  گهی خوازیزگارڕ ی وه  بزووتنهیآان ناغهۆوه ق ژهۆڕو   آرا، لهۆ بیج ست به  دهیآار
 بوون ڕ پهن ت مه  تهڵ سا56ستاش وه، ئ سته وه به هیۆخ ه بیوتوو تر شكهتر و پ  تازهیآ هی سهۆپر
مانا ۆخ  تر بهیكهاتووه جار وه نه  ئهیا آاتی آوردا ئایل  گهی هییاسیس  زموونه م ئه ر ئه سه به
ن ؟ یژ آوردستان دابی خاآیزگارڕ ۆ تر ب رانه روه شتمان پهی ترو نرندۆ میآ هی سهۆوه و پر نهیبچ
  آوردستان؟یمكراتی دیردوو پارت  ههی دان ئهیه  شهین خویآان ژهووباره درڕ ی ئه
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