
  ئو پیاوەی مالکی خۆی کردبووە گودان
  

   ھولر–مستفا ڕابر : نوسینی 

  
بر ئو ڕۆژانی ھشتا دوو ساڵ بسر شۆڕشی ئیلول ساڵ لمو بری پنجادەورو

بری گوندی ی ل مالوموە گوازراوە بۆ دەوروبارەگای مکتبی سیاس پچی نکردبۆوە بنکو
شکوت ڕەشی قد شاخی گردەڕەش لناوچی ماوەت سنووری ئیران، ئ عیساوی سر

ئشکوتک لدەوری . سورقاوشان دەڕوانیت ب پلپل پاک دەکراوە کبسر ڕوباری
 خاون کرانوە ھلی کارەبای ل تریش پان ، کلن و قوژبنکانیدە م شست متر درژە و

  .سد مترەوە بۆ ڕاکشرا دووری چوار
خۆشدەکرا بشکی کرا ب عمباری  بتل و ئیستگی دەنگی کوردستانشونی چاپخانو 

بری پوەندیان ب بنککانی دەورو ئازۆق و خۆراک نوسرو رۆناکبیرو پسپۆرو شارەزا
  .ئشکوت دەکرد

توژکی کۆمگای کوردەواری ھاتن ،  ئوەی ڕاست بیت دلسۆزو نیاز پاک لھموو چین و
خۆڕاگرو رەند ، ئوێ ڕۆژی پشمرگ  لکی تکۆشرو سادەوخ! لوێ زۆر کسم ناسی

 کس ھر بخیالیشیا  ناوچگریین ،وو خلک نیاز پاک ، نگروپ بندیگیرفانی نب
مرۆڤگلکی تکشکاو وران و دەست  ندەھات ھموی دەروشی ئازادی خاک و ووالت بون ،

  وەردەگرت و پ سپی نبوون ئوان چژیان ل ئازار
  :وەبیرم ماوە 

بناری چیای پیرمام بوو وەختی خۆی   خلکی گوندی گیاوەیم کریم پیکالو.پ -١ 
 دەکرد زمانی ئینگلیزی دەزانی کاتئیشی  لکرکوک ل کومپانیای نوت ل گل ئینگلیزەکان

نیوە دەبوو دەچوە الی چایچی ھندک ئاوی  ژەم کولرەو چاکی خۆی دەخوارد کوپکی
داوە دەکرد ، ڕۆژک بووە مشت و م ،   لسر دەکرد و پاشان کوچکک شکریگرمی

ئشکوت بوو خۆی ل کریم پیکالو  کاک حبیب حم کریم فیلی ئوکات برپرسی
بیت ، تۆش حالت حالی ئمی نابی  توڕەکرد ب عارەبی پی گۆت شۆڕشگ دەبی دەستپاک

  !جارکیتر زدەڕۆیی دوبارە بکیتوە



بو بژەری زمانی عرەبی   پیاوکی خاندانو ڕۆشنبیرو قس خۆشکاک مستفا قرەداغی --٢
، عبدولخالیق دەشتی م ئحمد.بوو ، بقسی خۆی ل وورچ دەترسا شوان دەبوای پ

! دەرەوەی ئشکت مارف، عمر دزەیی ب دەنگ دەنگ بیبن بۆ سر ئاودەستکانی
چپردا داوای لبوردنی  ویش لکاتی دەست بئاوگیاندن لناوبدیاریوە دەوەستان ، ئ

  دەکرد و نوکتی بۆ دەگانوە
حبیبی گۆت ھر باش  رۆژکیان کاک ئمجدی ئندازیاری کارەبا بعارەبی بکاک - - ٣

پی گۆت موچکت  کاک حبیب بتوسوە! بوو پشان موچیکمان ھبوو، ئویشیان بی
یکسر دەچوین ل  نگان حوسدو پنجا فلس ، باش بوو کات وەرمان دەگرتچند بو ؟ ما

دەستی لگیرفانی  بازاڕی ماوەت نوقلی مینۆ و موس و سابونمان پی دەکی ، کاک حبیب
برادەران نیانھشت  ڕاکرد س دینادی دایی ووتی فرمو ئم موچی چوار مانگ ، بالم

 . بتنیا بیخوات
 :جولکی خلکی روسیا نیگۆتوە نوسری بڕەگز) ١٩١٦-١٨٥٩(لۆم علیخم بخۆرایی شۆ

 ''...ھژارە ھۆشمندە ، گمی گوج ، بزمساتی زەنگین ، مرگساتی ژیان خونی''
) ١١/٠٩/١٩٦١(ھگیرسا   ئاگری شۆڕشی ئیلول ل سرەتای ششتکانی سدەی بیست

 گلی كورد  ی  پگه بھیزی او بناخیکی بتین بۆئو شۆرشی ئستاشی لگلدابیت بنم
تکوت کۆسپ و تگڕە و نسکۆی   و ھلی کوشندەی موكورتی وای ئوەی زنجیرەیک كه

توژەکانی خلکی کوردستان تیدا  گورەی ھات بر، بالم بھۆی ئوەی ل ھموو چین و
بناخی خبات و تکۆشانی  بشداربوون بتایبتی چینی ھژار ک ھمیش بردی

 . شۆرشکانی کورد بوە
کورد خامۆش بکات ،   ئیمۆش کسک ، ھزک نیتوانیوە ئاگردانی شۆرشیابۆی ھت

خلکی تر تھلچوتوەو  ئگر کسانک ل قۆناغکدا وازیان ھنابیت و دوور کوتبنوە
  !ردەوام دەبیتب درژەیان پداوە و بگومان لسر شانی خلکی بشمینت

کوردایتی  کباسی (١٩٨٨- ١٩٠٨( سیاستمداری ھولری عونی یوسف  پارزەرو
مای بابم ڕەشوڕوت بالم حیف و مخابن '' قس نا قس دەیگۆت ( کورداتی( بزارەوەی ئو 

سردانی دوکتۆر  ١٩٧٦-١٩٤٣ رۆژکیان لگل کاک جعفر عبدولواحید ''!نماوە مقایس
ید عمزینی سشتر دەمانزانی) ١٩٩٩-١٩١٨(زیز شژووی  مان کرد پدکتۆرای دەربارەی م

دوکتۆراکی ب زنیجیرە  کورد وەدەست ھناوە ، چونک وەختی خۆی بشکی ل تزی
کپرکی بچکۆل لنزیک  خوا لخۆشبوو لژر. لڕۆژنامی خبات ل بغدا بالو کردەبووە



گۆتی پمباش سردانی  دەیی دەژیا زۆر حورمتی گرتینساباتی گشتی پشمرککان بسا
  . ە)ئیسماعیل سھرنگ (بکن لم ناوەی ناوی ھوشیارو بلیمتی خلکی الی خۆتانکسکی 

ڕۆنیۆی  ک سرپرشتی تایپ و ( 2011 - ١٩٣٣( زۆری نبرد خوالخۆشبو خالید دلیر 
 س .م( دەکرد ل (پردوای ناردم بردمی بۆ بن ک وێ کاک ئیسماعیللنگم بینی  ک لرھس

، پیاوکی رووخۆش و پاک و کردنوەی بروسکی بتلکان بووسرقالی خوندنوەو ش
لخشت دەبرد ،  بار خلکییمن و زمان زانبوو بۆ گات جاروخاوین بوو لسرەخۆو ھ

 مورس و سرپرشتی بتلکانی دەکرد و شارەزایی زۆری ھبوو ل تلگراف و
وەی جوفرەو بروسککردنمرۆ. شدووامان ناردوی دەبی ئوە لی گۆتم بۆ ئی  پسب

مانیت ، ئم چاپ دەکو تابلۆیانم خشتک لیند دانچ زانس ننھینی ککۆدی مۆرس  ب
  .دوژمن و ھمان بۆ شکردنوەی بروسک نھنیکانی سوپای

شکری کوردستان ھروەھا کۆدو کلیلی بروسکی نھنی ل نیوان ل کاک ئیسماعیل خشتی
وەی بروسککردنن شکی دوژمنی دادەڕشت ناوە ناوە دەی گۆڕنیی .نھیان بروسک نام 

و چوار پنج ژمارە ھبوو ئگر ل بروسک بنوسرای  نھنی برامبر ھر ووشیک دوو پیت
،دس ٢٣٣٢اب ( بھما و ب بتل دەیان نارد ، بۆ نمون دەنوسرا  (خسائرنا ناقلة جنود واحدة(

تر بردەوام گۆڕانگاریان ل جوفرەکان دەکرد ئی ھتا دوایی( ٣٤٥٦  ،س ل٦٧٨٩ ،ت ک ٤٥٤٥
ڕۆژ بتلکان ل کار دابوون بروسکیان دەقۆزتوەو دەیان نارد بۆ کاک سرھنگ  شوو
س ، من ناوە ناوە سردانم دەکرد ڕۆژیکیان کۆملک .خیرا حلی دەکردن دەیدای م ئوش
وا بسرپوە پم گۆت کاک رو سنوق فیشکم ل ژر کپرەکی بینی منیش ھ تڤنگ

زۆر باش بالم " ئگر دەکرێ دەمانچکم بۆ بگۆڕە ئویش ب سو دوو گۆتی سرھنگ
کانم چو  ئبن ئوا ل ھوە تئ یوە ھمام وەندی بکان پدارە دانیشتووە بروسک
منش یکسر چووم ، مام سری " فرست بۆ پی بل ھتا ئستا بۆت بگۆرم  دەخونتوە
گۆتی فرموو ب؟ منیش ھر باسی دەمانچمکرد یکسر گۆتی جاری پم بل  ڕاستکردەوە

نی بسر دەمانچمان ھی ؟ بتواوی ناوی سھنگم نھینا کالشکی سۆال ک پی گۆتی
! بڕاکردن ھاواریکرد ملعون کوا دەمانچمان ھی دەبیدێ ئگر ڕاست دەکیت  پی وەکرد

بوو کاک سرھنگ خۆی بۆ ھرشکی مام جالل ئامادە کردبوو یکسر ھالت و  دیار
   ! شاردەوە خۆی



 و دڕاوکی ئو ڕۆژگارە ھرچند قوڕس تدەپڕی ژیان گوزەران سخت و دژوار بوو
ماوەت ل  نائومیدی بسر ئایندەی شۆرش دیار بوو بتایبتی دوای بستنی کونفرانسی

٩/٤/١٩٦٤  
دوو برەکی پرەی سند شڕی  دۆخکی دژوار ورش و بزافی کوردایتی کوت باروشۆ

ھۆکاری دوژمنکاری و چاندنی  ، جنگ و شڕو شۆڕش ھمیش بۆتکوژیش دەستی پکردبرا
ملمالنکو بتایبتی ل دەرۆنی ئوانی  ن ل دو دەرونی الینکانی بشدار لتۆی ڕق و کی

 .کس و کاریان تیا دەچیت بناحق زەرەرمند دەبن خونیان دەرژت و
ئمجارەیان ل گڕەکی شۆڕش ل  چند سایکی پ چوو جارکی تر کاک سرھنگم دیتوە

میوان . گورەی ڕەنگاو ڕەنگ ودانکیشاری ھولر دیاربوو حوشکی کردبووە گ
گولی موتورب کردبوو گۆڕانکاری  لدورەوە بۆنی عترو گول مخکی دەکرد ، دەیان جۆرە

، ئو ھمیش لو گولپروەری دەتاسا بسر شوەو رەنگیان داھنابوو ئوەی دەیبینی سری
 گولکان دانسق بون بیان بینت ، حزی دەکرد گوی باخکی خلک ببینن نک خلک

ئینجان مای کردبون ، تماشای ھر  لھموو باخک ندەبینران کۆملک گو کوی لناو
دەبینی ئوەی سیری دەکرد ھستی دەکرد  گوک دەکرد ڕازو ماناو مبستکی جوانت تیا

 .دۆستکی شارەزاو ھست ناسک ھی لپشت ئو ھموو سروشت ڕازاندنوەی و گوڵ
و   گژوگیا بووه زی له  حه راو بووه  شاخ وداخ و زی له ئو کسکی بھرەمند بوو زۆر حه

کاندا  سته  شه گژو گیاو گوڵ و ڕووەک ناسین دا له  گڕانو پشکنینی  له بووه كی زۆری ھه توانایه
دا ئینگلیزی نوسرابوو ب دیاری بۆیان ناردرابوو لو کتب   به رگی که کتبکی دوو س به

  ھیچ  له و بوون، که ی ئه)اکتشاف ( ی وه  دۆزینه  تۆمار کرابوون و له وه وه ئه  ناوی بک گیا به
شونکیتر  کانی کوردستان لھیچ ی شاخه ک و گیایانه و رووه  جیھاندا ئه  له شونکی دیکه

 .م درابوو ه قه  له کی گوڵ و گیایی یه وه ره  دۆزه  بۆی کاک ئیسماعیل به وه دۆزرابوونه نه
  یشی له ن، نموونه نده نا و له کی ڤییه کانی رووه خانه مۆزه   ناردرابون بۆ کانه و رووه ی ئه نموونه

  و ئه. زی سلۆڤین  نو کاغه ککان خرابون ی گیا و رووه  نموونه درابۆوه ده غدا ل گل به
دۆزیبیوە  ئو % ٩٧  له. سرابووەر نوو سه  ناوی خۆیان له وه  ئو دۆزیویتی ی که کانه رووه

ر  سه له)  م٣٥٠٠( رزایی  به  ی کوی بوو، له) نم  گه( کیان  بوون، یه  دنیادا نه کیان له  رووه٢٣
رگیرابوو ،   وه وه وه ستچن له  نمی ده گه  باریک و شووش و که نمه بوو، گه  ھه ریاوه رووی زه

ۆبوونوەی خوندکار و مامۆستایانی زانکۆی ک کاتی خۆی باخکی مای خۆی کردبوە شونی



مامۆستایان سردانیان دەکرد بۆ سوود وەرگرتن ل  کۆلژی کشتوکاڵ ، ھمیش/ ھولر 
   .ئزمون و بیرو بۆچونکانی

 ئندامی حزبی ١٩٣٧، ل سای  لبنمالی خاندانی شکاک) ٢٠٠٠- ١٩٢٠(ئیسماعیل سرھنگ 
 ماوەی چل ساڵ  واو كردووه خوندنی ته غدا ی به) دار المعلمین   له١٩٤١ھیوا بووە سای 

نتوەیی و کوردایتی پروەردە کردوە  ماموستا بوە دەیان ڕۆلی کوردی ب بیری
مزینی ب ھۆی شکستی شۆڕشی شخ عبدوالی  شه ھای ید ته ڵ سه گه نگی باوکی له رھه سه

دی خۆیان ئاوارە بوون و لزھری لی نوە و   رواندز و حهناوچتریر و باتاس گیرساون
برا گورەکی . دەستالتیان گرتوت دەست حوکمانیان کردوه بھۆی شخایتی و کارامیی

) ١٩٣٠-١٨٨٧سمکۆی شکاک ( شۆڕشی ئیسماعیل ئاغای شکاک  له) نگ رھه د سه حمه ئه( بناوی
  .بشدار بووە

ی ماڵ و ترانو جوامیف و مخابن بۆ ئخشی وحتی بکورداینی خۆیان بم 
 لڕۆژگارکی سخت و دژواردا خونیان کردە بسی خبات و تمنی خۆیان تاواندەوە و

 ، مشخۆرەکانیش ب ڕەنجی ئوانن ل حسرەت و بنازیدا بجھشتماڵ و منالی خۆیا
  دا بدەنخنی بون تنانت ھولیشیان داوە پردەی فرامۆشی بسر ناوو خباتیان

 !نبیت بتایبتی ئو جوامرانی دوای خۆیان میراتگرو کسکی وایان لحیزب و دەستالت
ک لشک ، بک ، باخقامک ، شک کۆالنندنگایر خوگکۆتاییدا ئکی کشتوکال  لکولیژ

لخباتی خلکی تکۆشر  بناوی ئو بکرت مانای جختکردن لسر بردەوامی ڕزگرتن
  دەر ل قالبی خزمایتی و حیزبایتیب

  
  ١٨٢١ – ١٧٦٩ناپلیۆن پۆناپارت 

دەل: 
 !دەکن و ئوانش سوودی لوەردەگرن لشۆڕشدا تنیا دوو جۆرە پیاو ھن ئوانی جبجی


